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Biblické texty:  
 

Skutky apoštolů 1,1-11:  První knihu, Theofile, jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od 
samého počátku až do dne, kdy v Duchu svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají 
počínat, a byl přijat k Bohu; jim také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije, po čtyřicet 
dní se jim dával spatřit a učil je o království Božím. Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby 
neodcházeli z Jeruzaléma: „Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. Jan 
křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní.“ Ti, kteří byli s 
ním, se ho ptali: „Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?“ Řekl jim: „Není vaše 
věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci; ale dostanete sílu Ducha svatého, který na 
vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“ 
Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k 
nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: „Muži z Galileje, co tu 
stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho 
viděli odcházet.“ 

 
List Efezským 1,15-21:  Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a lásce ke všem 
bratřím, nepřestávám za vás děkovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách. Prosím, aby vám 
Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a 
osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je  
vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Sílu svého 
mocného působení prokázal přece na Kristu: Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v 
nebesích, vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou 
vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím. 
   
Marek 16,15-20:  A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří 
a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato 
znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky; budou brát hady do ruky, 
a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“ Když jim to 
Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží. Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi 
působil a jejich slovo potvrzoval znameními. 

 

Politici, sokolové, legionáři a dosud žijící pamětníci si připomínají válečné útrapy, oběti, 
hrdinství lidí. Při bohoslužbách jsme na lidi z našich řad vzpomněli, i když už pamětníka, který 
např. při Pražském povstání někoho ztratil, nemáme. Máme ale organizaci Paměť národa, 
která trpělivě sbírá informace, svědectví očitých svědků a zprostředkovává tuto těžkou dobu 
všem současným generacím.  Venkovní výstavy jsou důležitými zdroji pravdivých informací. 
76 let po osvobození naší země konečně podle pravdy slyšíme, jak bolestně pro mnohé lidi 
osvobození probíhalo. Většina národa se však radovala a věřila, že republika bude znovu 
obnovena a navážeme na její násilné přerušení. Dokonce i prezident bude stejný. Jak to 
dopadlo, je známo. Podobně vzrostly naděje v roce 1968, výsledek už také známe. Naší 
současnost však nejvíce ovlivňuje další dalekosáhlá změna, a to od roku 1989. I my, křesťané, 
jsme zřejmě pokaždé zapomněli na slova z dnešního prvního čtení:  „Není naše věc znát čas a 
lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci.“ Znovu a znovu se necháváme unést nadějemi 



tohoto věku, výjimečnými lidmi a zapomínáme, že naším úkolem, službou, životním posláním 
je „být Ježíšovými svědky“, a to v každé době. Toužit a prosit o sílu Ducha svatého, abychom 
svůj úkol, který dává životu pravý smysl, dokázali co nejlépe naplňovat; nesobecky, 
každodenně, láskyplně pomáhat lidem, které máme kolem sebe. A protože žijeme v globálním 
světě, můžeme přispívat na hladové, trpící válkou, suchem, pronásledováním - na jiných 
kontinentech. 
 
Díky tomu, že ve službě v této náboženské obci jsem prožila mnoho let, mohu vidět, jak se naše 
služba průběhem let proměňuje. Děkuji za Vás, děkuji za mnohé, kteří se mi vybavují zcela 
konkrétně a jsou již na pravdě Boží, jak se za mého dětství říkávalo. Byly doby, kdy jsme 
neměli varhany, a bylo nám pomoženo od křesťanů ze Švýcarska, kteří nám dovezli náhradní 
elektrofonické. Pak si vybavuji údobí, kdy se začalo dařit s výukou na školách. Bylo další 
období, kdy navzdory tomu, že jsme neměli peněz nazbyt, jsme faru i sbor docela slušně 
opravili. Postavil se Maják a také slouží již pěknou řádku let mladým lidem bez rodinného 
zázemí. V posledních letech se víc a víc věnujeme zcela konkrétní potravinové pomoci; a 
žasnu, kolik lidí je v našem okolí v nouzi. Prosme společně Pána církve, abychom nacházeli co 
nejvhodnější způsoby pomoci tak, abychom lidem nepomáhali jen potravinami, ale vedli je 
k novému životu z Krista.  
Vést nový život podle příkladu Pána Ježíše - to se učíme stále i my. Naše pomoc se nezastavila 
na jedné činnosti, ale rozvíjí se a proměňuje (hostie, tábory, pomoc právní obyvatelům i 
bývalým, dokonce pomoc finanční). Nepřestávejme za sebe navzájem děkovat a pamatujme na 
sebe v modlitbách, aby nám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, náš Otec, dal ducha moudrosti a 
zjevení, abychom poznali osvíceným vnitřním zrakem, k jaké naději jsme povoláni a vedeni. 
Abychom poznali osvíceným vnitřním zrakem, jak bohaté a slavné je naše dědictví v sestrách a 
bratřích, kteří tu byli před námi. Prosme o víru v jeho moc, vždyť ji prokázal vzkříšením Ježíše. 
Jeho posadil po své pravici, vysoko nad všechny vlády, nad všechny síly a mocnosti, nad 
všechna panstva a jména, ve která jsme doufali v minulosti a možná doufáme i v tomto čase.   
 

Jestliže uvěříme v Ježíše, na něj spolehneme, budou naši službu provázet znamení Boží moci. 

Jedním z nich je křest, který se stává výrazem víry a ne podmínkou víry. 

 

Zkusme s největší obezřetností přeložit (metafory) znamení Boží moci do naší situace: 

- vyhánět démony znamená s Boží pomocí překonávat v sobě to, co nás od Boha a spolehnutí  

           na něj zrazuje; 

- mluvit tak, abychom druhé nezraňovali; 

- setkáme-li se s nebezpečím, přežijeme ho s Boží pomocí; 

- když nás zraní, pošpiní, okradou, zneváží, s Boží pomocí budeme Evangelium dále zvěstovat  

           a dosvědčovat; 

- uvidíme, že lidé postižení nepřízní života, se napřímí a budou žít nový šťastnější život s Boží  

           pomocí.  

 

Takovou posilu beru pro sebe a pro nás z Písma do naší situace. 


