
 

 

 

 

 

 
 

Pondělí velikonoční 
Věřící a nevěřící v Nové smlouvě i v současnosti 

Dnešní promluvu začnu jedním z nejmilitantnějších vyjádření k tomuto vztahu, který nám knihy Nové 

smlouvy poskytují. Je to: 

Jan 3, 14–20 Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho 

věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, 

nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět 

spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného 

Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože 

jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho 

skutky nevyšly najevo. 

Pro dnešní den – Velikonoční pondělí – je toto téma vhodné, neboť už léta se tu potkává všeobecná oslava jara 

s křesťanským poselstvím. Potkávala se tak už na samém počátku, kdy křesťanství začalo ukřižováním 

a vzkříšením. Nesouhlasím s tvrzením, že křesťané ukradli Velikonoce „našim předkům“, jak říkávali 

militantní ateisté, ani že z Velikonoc udělali svátky jara neznabozi, aby vyhladili z našich myslí křesťanské 

poselství, jak dnes občas naznačují chmurní katoličtí funkcionáři. V těchto svátcích je prostě obojí poselství – 

Dobrá zvěst i oslava nového jara, jak smutek Velkého pátku s radostí Vzkříšení, tak nevázanosti Velikonočního 

pondělí, včetně evropskou továrnou na moudro kritizované pomlázky. 

Vůbec rozlišení věřících a nevěřících je relativní, spoustě lidí nevadí Bůh ani Ježíš, ale vadí jim církevní 

instituce a neblahé dědictví, které bohužel v našich zeměpisných šířkách a délkách církev zanechala 

v kolektivním vědomí. 

Letošní Velikonoce nám navíc značně zredukovala zdravotnická hrozba různými omezeními a výzvami, aby 

se nic neoslavovalo. (Osobně si myslím, a trochu i doufám, že na Slovácku si z nich lidé moc dělat nebudou.) 

Ani nevím proč, ale před psaním tohoto článku jsem si neustále pobrukoval novou písničku Narušitel systému. 

I Ježíš byl narušitel systému. No a také mi teď rezonuje písnička V+W z roku 1935, která tehdy popisovala 

dobu doznívající krize (kdo si dnes při reklamě Černý pátek vzpomene, co za hrůzu to tenkrát bylo a co z něj 

vzešlo?) a blížící se války. Byla ze hry Balada z hadrů a jmenovala se Svět naruby. Letos to tedy také veselé 

Velikonoce nebudou, tak si alespoň na i-netu vyhledejte níže uvedené. Starší si vzpomenou. 

https://www.youtube.com/watch?v=kFm14hscW1c 

Jiří Tučan 13. 4. 2020 

Na závěr 
Co zbývá ještě dodat na závěr našeho speciálu? Poslechněme slova moudrého Kazatele: Závěr všeho, co jsi 

slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí. Veškeré dílo Bůh postaví 

před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé. (Kaz 12, 12–14) a vzpomeňme na slova písně, kterou často 

a rádi zpíváme: Nebojte se, radujte, Kristus, slavný vítěz, z hrobu vstal! 

Přejeme všem stálou radost ze Vzkříšení, těšíme ze vzájemného propojení v Duchu a věříme, že se opět 

budeme moci společně setkávat, modlit, přistupovat ke stolu Páně a trávit čas nad Božím slovem. 

Připomínáme výzvu bratra faráře z březnového pastoračního dopisu: spojme se v modlitbách každý večer 

v osm hodin, abychom věděli, že na sebe vzájemně myslíme. Prosme Pána, abychom se osvědčili a pomáhali 
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https://www.youtube.com/watch?v=kFm14hscW1c


tam, kde je třeba. Také mysleme v modlitbách na ty, kteří rozhodují, řídí společnost, pomáhají, bojují s nemocí, 

… Pišme si a volejme si. Pomáhá to. Volejme hlavně těm starším, jednak většinou nemají e-mail, jednak 

mohou být nejvíc sami a nejvíc potřebovat praktickou pomoc. 

Jako doposud budou na našem webu k dispozici psaná kázání k biblickým textům příslušné neděle, viz: 

http://ccshkladno.unas.cz/category/homilie/. 

Bratr farář nadále nabízí osobní individuální setkání či modlitby všem členům našeho sboru, můžete se na něj 

obrátit i s žádostmi o praktickou pomoc. Nebude na to sám, členové rady starších jsou připraveni pomáhat 

podle svých možností. 

Neváhejte, a pokud byste cokoli potřebovali, volejte na číslo bratra faráře Phanuela Osweto 774 650 352. 
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