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Milí bratři a sestry, 
 
 o Velikonocích si připomínáme, že Pán Ježíš pro nás zemřel i vstal. Buď mu za to čest a chvála. Tato 
oběť Božího Syna je velké tajemství. Čteme o tom už u proroka Izaiáše:   
 
 On nemoci naše vzal, a bolesti naše vlastní on nesl,  

my však domnívali jsme se, že jest raněn, a ubit od Boha i strápen. 
On pak raněn jest pro přestoupení naše, potřín pro nepravosti naše; 
kázeň pokoje našeho na něj vzložena, a zsinalostí jeho lékařství nám způsobeno. 
                                                                                                                                 Iz 53. 4-5 

 
 Jak ale někdo může vzít na sebe cizí nemoci, cizí hříchy? A jak nás tím může uzdravit? Ve staré církvi 
to promýšleli církevní otcové. Boží svět podle nich tvoří bytostnou jednotu. Do tohoto organismu vnikl 
hřích jako těžká, smrtelná nemoc. A tu spravedlivý, Boží lékař vstupuje do nakaženého organismu a 
propůjčuje mu své ochranné látky. A přitom soustřeďuje nemoc na sebe. V sobě ji přemáhá a ničí. A tím 
od nemoci hříchu osvobozuje celý organismus. Boj s nemocí je ale těžký. Lékař prožívá velké utrpení. A 
nakonec i zemře. Ale při jeho smrti umírá i nemoc. 

Člověk snad vždy zápasil s nemocí, se svojí vinou a hledal uzdravení, odpuštění a záchranu života. I 
dnes víme, co je to bolest a nemoc. I dnes nás trápí naše nemoce i naše viny. I dnes se ptáme, jaký má náš 
život smysl. I my toužíme po uzdravení, po odpuštění a po spáse. I my potřebujeme Spasitele. 
 Křesťanská víra nás učí věřit v Ježíše Krista. K němu se modlíme. To on za námi přichází jako lékař. 
A bere naše nemoci a bolesti na sebe. On trpí za naše nepravosti. Věříme, že on je náš Spasitel. Tak 
rozumíme i Ježíšovu velikonočnímu příběhu, jeho utrpení, smrti na kříži i vzkříšení. Je to příběh oběti pro 
naši spásu. Kristova oběť tiší naši bolest, uzdravuje naše nemoci, odpouští naše hříchy a zachraňuje nás i ze 
smrti. Kristova oběť je pro nás jakoby vakcínou na naši smrtelnou nemoc hříchu. 
 Kristovo vzkříšení nám zvěstuje, že se Bůh Ježíše zastal. A proto máme i my naději. Přestože náš 
život je třeba i všelijak bolestný, neslavný či neúspěšný. Neboť věříme v Ježíše Krista, který pro nás zemřel i 
pro nás vstal. 
 I letošní velikonoční bohoslužby nebudeme mít ještě v kostele. Všechny nás to mrzí. Bohoslužby na 
Velký pátek i na Boží hod velikonoční můžete sledovat (9.00 hod.) na webových stránkách sboru. Je to 
příležitost se takto spojit skrze síť i skrze modlitbu. 
 Velikonoční čas je v naší církvi čas sbírky pro Jeronýmovu jednotu. Sbírka na Boží hod velikonoční, 
Hlavní dar lásky JJ, bude letos pro sbor v Brně-Židenicích, kde musí provést statické zajištění svého 
kostela. Svůj příspěvek můžete zaslat na účet sboru 222402179/0300 (vs 302). Do konce května pak 
budeme shromažďovat prostředky pro Sbírku darů JJ (vs 304). Více informací naleznete v přiloženém 
letáku JJ. Děkujeme všem vám, kteří tuto sbírku již tradičně podporujete. 
 V březnu také obvykle míváme sborové výroční shromáždění. Letos jsme jej museli posunout na 
pozdější dobu. Termín oznámíme při nedělních bohoslužbách a na webových stránkách sboru. 
  
 Mějte se dobře a buďte zdrávi. Nechť jsou Velikonoce u vás doma naplněny radostí a pokojem. A 
těšíme se, až se budeme moci setkat při nedělních bohoslužbách v našem kostele. 
 
 
Michal Sadílek, kurátor Václav Hurt, farář 
 
 
 


