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“

Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé."

Sestry a bratři, milí přátelé,
vybral jsem jako motto k velikonočnímu dopisu Ježíšovu výzvu ke čtyřem stěžejním učedníkům, které
s sebou bere do ústraní v Getsemane. Sám se velmi úzkostně modlí a tihle čtyři spí. Je to výzva,
myslím, obecně platná, když my sami přestáváme chápat a rozumět své odpovědnosti a roli na světě.
Zastihla nás mimořádná doba. Nikdo z žijících generací něco takového nepamatuje, ačkoli bychom
mohli dokladovat, že se takové věci v historii ne zcela dávné děly – španělská chřipka ve dvacátých
letech minulého století, ještě v 18. století prošla Evropou morová nákaza. Nejsem odborník a neumím
odhalit, do jaké míry třeba právě s morem, který byl schopen pokosit celá města, můžeme srovnávat
COVID - 19.
Tu a tam probleskne zpráva o náboženském vysvětlení příchodu téhle epidemie. Někdy je to
úsměvné, jindy zamrazí z toho, jakou nenávist to dokáže šířit a udržovat. V každém případě jsou to
ovšem nesmysly. Rád připomenu v téhle souvislosti jednoho kolegu, který byl těžce nemocný a na
svou nemoc nakonec zemřel. Když se ho kdosi ptal, jak svou víru v Pána Boha srovnává s tím, že je na
smrt nemocný, odpověděl: „Pána Boha bych do toho nemíchal. Ten mi pomáhá, abych to vydržel, a
stojí při mně.“ I v případě téhle epidemie bych si odpustil jakékoli řeči o Božích trestech. A ani nevím,
zda má v téhle situaci smysl uvažovat o nějaké vině či nevině lidí. Můžeme si položit snad otázku nad
provázaností našich ekonomik s ekonomikami nedemokratických systémů, nad lidskou hamižností a
nenasytností. Ale ani to nám k pochopení nepomůže. Koronavirus tady prostě je a je součástí toho,
co žijeme – nevítanou, ale přesto pochopitelnou a racionálně zkoumatelnou.
Čtu si znovu verš v záhlaví dopisu a snažím se pochopit smysl tak náboženského konání, jakým je
modlitba. A také jsem zaznamenal množství modliteb a setkání dokonce napříč náboženstvími, které
nějak čarovně chtějí nemoc zahnat. Já chápu člověka, kterému je zle nebo se cítí ohrožený, že volá a
prosí – zbav mne toho, zachraň mne. Ale nejsem si jistý, že právě tato prosba by měla být vrcholem
našich modliteb. Ježíš prosí o něco jiného, o sílu v zápase s pokušením. Této síly je nám třeba, neboť
nás ohrožuje pokušení. Nemoc COVID-19 nás ohrožuje také, ale strategii boje proti ní přenechejme
biologům, virologům, epidemiologům, prostě odborníkům.
Žijeme ve světě,k jehož povaze patří, že je občas ohrožen nemocemi. Když Ježíš Kristus vchází do
světa, vchází do něj jako člověk, jako jeden z nás. Že vidí a dokonce celostně vnímá utrpení lidí a je
dokonce tím, kdo léčí, o tom nepochybuji. Ale nadto nepochybuji, a mám to dokonce za důležitější, že
do světa přichází také jako ten, který s námi nese jeho tíhu a dokonce i onu nehostinnost chorob a
„přirozených“ nebezpečí. Dokonce i jeho smrt bych v téhle souvislosti viděl jako identifikaci s naším
koncem a vejitím do něj.
To, co je v naší víře podstatné a nejpodstatnější, a proč se máme modlit je, abychom neupadli do
pokušení. Pokušení vzdát se, podvolit, zlhostejnět, utéct, rezignovat, zradit pravdu, svobodu, lásku,

naději. To si nevymýšlím – tohle všechno se totiž učedníkům nakonec stane, když se Kristus vydá na
křížovou cestu utrpení smrti. Těžce a bolestně se pak vracejí - vyhledáni Kristem, aby mohli
naléztodpovědné lidství před Boží tváří.
Myslím, že to, co by nás mělo zajímat na prvním místě je, abychom my sami v nastalé situaci zůstali
na straně práva, dobra, lidskosti, svobody, pomoci, odpovědnosti. To není zcela lehké i vzhledem
k omezením, která máme. A přesto o to jde – za to bychom se měli modlit a tedy také to činit, aby se
společnost, jejíž jsme součástí, zachovala poctivě, ohleduplně a slušně ke všem, abychom z toho
všeho vyšli nikoli jako rozdělení, ale jako navzájem si bližší a soudržnější. Nikoli také pod nějakým
jedním lidským vůdcem – ach jen to ne - ale pod tím, kterému říkáme Spasitel, Zachránce, který pro
nás zemřel. To by mohlo znít až příliš nábožensky – jenže:
Dá se předpokládat, že pandemická naléhavost koronaviru přejde. A bude doba „pokoronavirová“. A
my doufáme, že se bude podobat radosti velikonočního jitra, jitra Vzkříšení – přiblížení se, otevření
možnosti věcí dobrých, kterým se říká Království nebes. Ovšem je také možné podlehnout slabosti a
rezignovat a probudíme se do časů horších, složitějších a nebezpečnějších, než je sám koronavirus. Je
to na nás, ne na někom jiném. Největší strach bychom měli mít z vlastní slabosti.
Velikonoce jsou dobrý příběh pro naději a posilnění. Bděte a modlete se, abyste neupadli do
pokušení.
Tomáš Molnár, farář
Bohoslužby, jak víte, se nekonají řádně. Na webových stránkách našeho sboru najdete nahrávku
pašijového čtení podle Matouše a pak také kázání na Velký pátek a na neděli Vzkříšení.
Na neděli Vzkříšení se tradičně koná sbírka, která nese název Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty.
Letos je určena na opravu kostela v Hranicích na Moravě. Chcete-li na tuto sbírku přispět, učiňte tak
nejlépe internetovým bankovnictvím na účet číslo 1300315359/0800 a do zprávy pro příjemce
napište HDL JJ. Chcete-li pak přispět na sbírku darů JJ, posílejte na stejný účet, jen do zprávy napište
SD JJ. Stejnou cestou můžete přispět sboru na chrámové sbírky – ty už se tři týdny nekonají a je to pro
sbor samozřejmě finanční problém. Opět můžete přispět na stejný účet a do zprávy napsat Chrámová
sbírka. Kdo chcete přispět a nemáte možnost svůj dar poslat elektronicky, počkejte na návrat
normálních poměrů.
Na stránkách sboru najdete také odkaz na materiály Synodní rady s názvem „5% a hlavu vzhůru“.
Přijměte je, prosíme, jako popis ekonomické situace a hledání cesty pro naši Českobratrskou církev
evangelickou do budoucnosti.
Vyprošujeme Vám požehnané velikonoční svátky a těšíme se na osobní setkání, které, doufáme, bude
brzy možné.
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