
NNeedděěllee  ppoo  ZZjjeevveenníí                                                                                                                                                                                      1122..  lleeddnnaa  22002200  

 
 

  
Biblické texty: 
 
Izajáš 42,1-7:  „Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. 
Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pronárodům. Nekřičí a hlas nepozvedá, nedává 
se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Soud vyhlásí podle pravdy. 
Neochabne, nezlomí se, dokud na zemi soud nevykoná. I ostrovy čekají na jeho zákon.“ Toto praví 
Bůh Hospodin, který stvořil nebesa a roztáhl je, zemi překlenul i s tím, co na ní vzchází, jenž dává 
dech lidu na ní a ducha těm, kdo po ní chodí: „Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti a 
uchopil tě za ruku; budu tě opatrovat, dám tě za smlouvu lidu a za světlo pronárodům, abys otvíral 
slepé oči, abys vyváděl vězně ze žaláře, z věznic ty, kdo sedí v temnotě. 
 
Skutky apoštolů 10, 34-44:  A Petr se ujal slova: „Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, 
ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. To je ta zvěst, kterou 
Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech. Dobře víte, co 
se dálo po celém Judsku: Začalo to v Galileji po křtu, který kázal Jan. Bůh obdařil Ježíše z Nazareta 
Duchem svatým a mocí, Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci 
ďáblově, neboť Bůh byl s ním. A my jsme svědky všeho, co činil v zemi judské i v Jeruzalémě. Ale oni 
ho pověsili na kříž a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu zjevit se – nikoli všemu lidu, 
nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil, totiž nám; my jsme s ním jedli a pili po jeho 
zmrtvýchvstání. A uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za 
soudce živých i mrtvých. Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou 
odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří.“ Ještě když Petr mluvil, sestoupil Duch svatý na 
všechny, kteří tu řeč slyšeli.  
  
Matouš 3, 13-17:  Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on 
mu bránil a říkal: „Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty jdeš ke mně?“ Ježíš mu odpověděl: „Připusť 
to nyní; neboť tak je třeba, abychom naplnili všecko, co Bůh žádá.“ Tu mu Jan již nebránil. Když byl 
Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje 
jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas: „Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si 
vyvolil.“ 
 

Zase znovu s nadějí 
Mnoho teologů a také přemýšlejících křesťanů vidí křest Ježíše jako zlomový moment v evangeliu. 
Moment, ve kterém Ježíš, který se dosud jevil více méně normálním mužem, přijal Ducha svatého a 
je prohlášen za Božího Syna. Mnozí lidé zvažují, že pro samotného Ježíše to je okamžik, kdy on sám 
pro sebe si ujasňuje a potvrzuje, kým je. Současně je zmocněn pro svou spásnou cestu.  
 
Měla jsem příležitost v uplynulém týdnu prožít několik setkání, kdy jsem na sebe mohla nechat 
působit Boží slovo a přemýšlet nad ním v souvislosti se 100 lety existence naší církve. Vy jste, 
věřím, měli tuto možnost včera při vysílání bohoslužby z kostela sv. Mikuláše a dnes se scházíme 
společně tady v našem sboru, nese jméno A.Schweitzera (*14.1.). Prožil zlomové období v životě, 
které ho nastartovalo ke studiu medicíny, aby mohl v rovníkové Africe domorodcům pomáhat od 
bolesti, léčit je z nemocí, přinášet jim pomoc a záchranu, o které se jim ani nezdálo. Pán Ježíš nás učí 
novým způsobům myšlení, které vede k novým způsobům práce a pomoci.  
Vznik CČS je docela dobře takovým novým způsobem práce a pomoci, kterým Pán Bůh pomohl 
velikému množství lidí na počátku 20.století. Jak se ta pomoc šířila, se dnes znovu dočítáme z knih 
našeho historika Martina Jindry, ale vidíme je i v podobě množství sborů a celých sborových domů, 



když cestujeme po Praze a po celé republice. Tzv. sbory služby pomáhali dětem a lidem v nouzi. 
V současnosti vnímám na určitých místech v církvi, že se služba církve znovu stává živou, projevuje 
se různě: obnova téměř nebo zcela zaniklých náboženských obcí, pomoc lidem v nouzi, stavba 
nového sboru, kaple, vznik škol a školek, znovu obnovení výroby vlastních hostií. (Kdysi jejich 
výroba přinášela finanční pomoc pro sociální službu, v přítomnosti se může stát pomocí pro 
jednotu církve.) 
Vnímám pro sebe něco z toho evangelijního textu a vztahuji to také na církev. Znovu je tu možnost – 
zlomové období. Chopím se ho já a chopí se ho náboženské obce, a pak celá církev?  
 
Evangelijní čtení končí hlasem z nebes. Jak si ho představujeme? Hluboký či hřímající zvuk hlasu? 
Nebo jako jemný a tichý zvuk? Jakou máme zkušenost víry s Božím hlasem? Slyšeli jsme jej někdy, 
nebo vnímali jsme jej? Jsme připraveni vnímat také, že jsme jeho milovanými syny a dcerami, 
vnímat jeho lásku k nám? Zachovejme se jako Ježíš a překonávejme své dosavadní způsoby myšlení 
a života a vydejme se na novou cestu s Bohem. Bez ohledu na to, kolik je nám let, půjdeme-li 
s Ježíšem, půjdeme za spásou.  
 
V Lambarene již nemocnice není, ale naše církev tu stále je a má před sebou jistě od Pána Boha své 
poslání. To je moje vděčné zjištění při přemýšlení nad stoletou službou Bohu a pomoci lidem naší 
církve a současně mi to vlévá novou energii do žil pro další práci. 
 
 


