
Kristus říká: Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval 
vás, i vy se milujte navzájem. Jan 13,34 

 

Milé sestry a milí bratři, chystal jsem se o tom promluvit už minulou neděli, kdy byla na 
pořadu rodinná bohoslužba. Podle rozpisu jsme měli společně s dětmi probírat článek 
z apoštolského vyznání víry, jenž o Ježíšovi podává tuto výpověď: „vstoupil na nebesa, sedí po 
pravici Boha Otce všemohoucího“. 

 Bylo by bláhové hledat Ježíšovu pozici ve vesmíru a snažit se určit nějaké kosmické 
souřadnice. Po velikonocích vzkříšený Kristus nikdy nebyl učedníkům k dispozici tak, že by jej mohli 
lokalizovat, ukázat jeho směrem a setkat se s ním dle libosti. Sám Vzkříšený se jim dával tu a tam 
zahlédnout. V oněch vzácných okamžicích učedníci prozřeli a zjistili, co pro ně Ježíš znamená. 

 Vyznání, že Ježíš vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce všemohoucího, neudává 
Ježíšovu adresu, nýbrž se snaží vyjádřit jeho význam. Vzkříšený má vlivnou pozici a je pravou rukou 
Stvořitelovou. Jeho zákony mají svou platnost podobně jako zákony přírodní, třebaže ne tak vidi-
telně. Tou nejzákladnější, nejnosnější směrovkou pro náš svět je Ježíšovo přikázání lásky. Bez lásky 
život strádá a není úplný. Životu nesvědčí, když pomineme příkaz z nejvyšších míst: příkaz milovat. 
Proto církev vyznává, že Kristus vládne světu – nikoliv mocí a silou, nýbrž právě bezbrannou láskou, 
kterou hlásal. 

 Ocitli jsme se v naprosto výjimečné době, kdy nový virus paralyzuje naši společnost. 
Zvykáme si na opatření, jaká jsme si ještě před dvěma týdny vůbec nedokázali představit. V těchto 
souvislostech nabývá staré vyznání „vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce všemohoucího“ 
nového významu. Kdybychom byli odkázáni jen na předpisy a zákony, bude to pro život žalostně 
málo. Ovšem láska k bližnímu platí, tvořivě hledá jak druhému pomoci. Láska dělá víc, než musí. Já 
osobně v tom vidím výběžek vlivu Toho, jenž vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce 
všemohoucího. Kristovo nové přikázání lásky platí a pomáhá životu.    

Až epidemie skončí – a ona skončí –, budou se rozebírat různé chyby a špatné kroky. Ovšem 
co, byť klopýtavě, bylo vykonáno z lásky, to obstojí. Neboť lásce je přáno na nejvyšších místech. 

Není známo, jak dlouho se nebudeme moci scházet k bohoslužbám. Jakožto farář však mohu 
vykonávat návštěvy i při současném režimu vycházení. Jestliže si přejete setkat se se mnou 
k rozhovoru či modlitbě, můžete mi zavolat na telefon 776 897 889 a domluvíme se.  

Církevní představitelé vyjednali s Českou televizí mimořádné přenosy bohoslužeb. Církve se 
při nich budou střídat, podobně jako v rozhlase, vždy v neděli od 10 hodin.  Zřejmě to nebudou 
úplně běžné bohoslužby, ale rozhodně stojí za pozornost. Začíná se už tuto neděli.  

 Pokud máte přístup k internetu, lze pochopitelně na různých místech najít spoustu 
materiálů. Naše církev tento týden odstartovala řadu „Slovo na doma“. Evangeličtí kazatelé a 
kazatelky nahrávají krátké promluvy pro každý den a snaží se tak zmírnit ztrátu možnosti scházet se 
v křesťanském společenství.  Poslouchejte na https://soundcloud.com/user-41012488 , doporučte 
k poslechu i jiným. 

Srdečně vás zdravím a těším se na shledanou. 

 Bůh ať vás chrání a vaše víra ať je silnější než strach.  
Bůh ať vám žehná a ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův. Amen. 

 
 
pátek 20.3.2020         Jiří Tengler, farář 

https://soundcloud.com/user-41012488


 

Modlitba na neděli 22. března 2020 

 

Dobrý Bože, děkujeme,  

že když se chvějí a kácejí dřívější jistoty, ty jsi s námi.  

Nepřestaneš nás mít rád,  

třebaže se kolem nás toho tolik mění a my zažíváme nebývalé věci.  

Na tvůj vlídný zájem o nás se můžeme spolehnout – ten se nemění. 

 

Děkujeme za všechny, kdo se starají o základní chod života v naší zemi.  

Za lékaře a ošetřovatele, za lidi v lékárnách a v obchodech.  

Děkujeme za všechny, kdo zajišťují zásobovaní potravinami či energií. Děkujeme za ty, kdo 

se pustili do šití roušek.  

Děkujeme za všechny, kdo nám přinášejí pravdivé zpravodajství, děkujeme za ty, kdo nám 

zprostředkovávají povzbudivá slova.  

Děkujeme za ty, kdo připravují výuku a program pro děti.   

 

Prosíme za nemocné, buď jejich pomocí.  

Prosíme za vystrašené, buď jim útěchou.  

Prosíme za všechny lidi v rozmanitých službách, buď jejich posilou.  

Prosíme o představitele národů, buď jim dárcem moudrosti. 

 

Prosíme, zůstávej svou ochranou při nás a našich milých.  

Pane, smiluj se nad námi. Tobě buď sláva napořád. Amen.    

 


