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Nést Ježíšův
kříž?
PETR ASSZONYI

Jedním z výjevů křížové cesty je
chvíle, kdy Ježíš padá pod tíhou
kříže, který musí nést. Vlastně se
dovídáme jen to, že nějakého
Šimona z Kyrény přinutili nést kříž a
z toho vyvozujeme, že Ježíšovi síly
došly. Možná ten výjev bereme
soucitně, ale nabízí se, brát ho jako
výzvu: "Mohu i já vzít Ježíšův kříž,
když mu docházejí síly?"
Copak ale Bohu mohou síly dojít?
Tak otázka našeho příběhu z křížové
cesty nestojí, protože Ježíš po ní
kráčí v plnosti našeho lidství. Právě
tady platí, že "...ač roven Bohu,
přece na své rovnosti nelpěl...a
podstoupil smrt na kříži

Ano síly došly. Právě tak, jako
docházejí nám, pod kříži našich
životních příběhů, právě tak, jako
docházejí každičký okamžik
mnohým blízkým i vzdáleným na
zemi.
Tenkrát, zřejmě z donucení, Šimon
Ježíšův kříž vzal a na svých ramenou
tak  odlehčil Ježíšovi jeho křížovou
cestu. Tím, že vzal břemeno tíhy
kříže na sebe, pozvedl na okamžik
tíhu Ježíšova lidství. Ten, skoro
nepostřehnutý příběh ukřižování, je
otazníkem všem přihlížejícím,
tenkrát i dnes. Skloníme se,
abychom na svá ramena vzali, aspoň
na chvíli, tíhu Ježíšova lidství? Jak?
Tak, že se skloníme a vezmeme na
svá ramena kříž někoho z lidí,
abychom mu aspoň na chvíli ulehčili
jeho lidství, když padá pod křížem
svého bolavého lidství. Neboť,
cokoliv jste učinili jednomu z těchto
nejmenších, mě jste učinili.
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Když padne tma
PETR ASSZONYI

Noc bývá obrazem skutečností,
kterým se obvykle vyhýbáme. V noci
přichází všelijaké noční můry, v noci
se lidské děsy jeví větší, v noci se
bojíme zla, které přichází
nepozorovaně a zákeřně. V noci není
dost světla, které by ozářilo cestu po
níž jdeme a tak se bojíme klopýtnutí,
osudového uklouznutí nebo nám noc
až moc zjevuje smrt.
 

Přesto, právě když padne tma,
můžeme zažít i něco jiného, než
propadání a pocit bezedných hlubin,
kde není dno, od kterého bychom se
odrazili. 
Už jeden dávný  biblický písničkář volá
z úzkosti své duše tato slova: "Z hlubin
bezedných tě volám, Hospodina,
panovníku, vyslyš můj hlas", ale
protože ještě volá, má naději, že i z
těch hlubin je jeho hlas slyšet. Má
naději, a jeho duše to vyhlíží, že přijde
jitro, že přijde světlo, které všem
běsům a děsům jeho života, učiní
přítrž. Když padne tma, začne, víc než
jindy, toužit po světle. Začneme toužit
po tom, o čem se taky v jedné z
biblických písní zpívá, a totiž, že pro
Boha, není žádná tma věčně temná. 
A tak přijměte pozvání k postní cestě
za příběhy nocí. Za příběhy, kdy se
noc 

nestává nocí věčnou, ale bývá
překvapivě proměněna světlem k
člověčímu dobru. 
Chceme se, v sérii postních kázání,
zastavit a naslouchat, otevřít oči a
uvidět, že noc může Bůh proměnit v
požehnání, že i noc má svá světla.
Je to cesta po níž chceme dojít k
příběhu Noci Veliké-Velikonoční a
především k příběhu rána, nedělního
rána, rána jehož obrazem je odvalený
kámen. 
...nastalo velké zemětřesení, neboť
anděl Páně sestoupil z nebe a odvalil
kámen...Vím, že hledáte Ježíše, který byl
ukřižován. Není zde; byl vzkříšen...
 

Pára
ALOIS VOLKMAN

Co je váš život? Jste jako pára,
která se na okamžik ukáže

a potom zmizí.
epištola Jakubova

 
Abychom nebyli párou
nad hrnci egyptskými

ale párou která v jistých
okamžicích

pootočí svět správným směrem.
Ať jakkoli se páříme či naparujem

zůstáváme párou.
Párou jdoucí ovšem od úst

Hospodinu.
 

 

Když přijde po noci ráno

Slavnost vzkříšení



Popelec
PETR ASSZONYI

Udělování "popelce" je zvyk, který se
uplatňuje především v římské církvi. V
protestantském  prostředí, zvláště pak
evangelikálním, své místo nemívá.
Přesto je možná k zamyšlení, jestli
počátek postního období, které svých
40 dnů začíná na popeleční středu,
není dobré významem popelce začít i
u nás, třeba jen niterně v srdci.
O co tu vlastně jde?
Popel byl a je znamením pokání a taky
vědomím naší lidské křehkosti a
slabosti. Abrahám se obrací k
Hospodinu. "Dovoluji si k Panovníkovi
mluvit, ač jsem prach a popel..."
 

Vigilie -bdění
PETR ASSZONYI

Postní cesta směřuje k Velikonocům a
jejich součástí bývá v některých
zemích a církvích také tzv. vigilie
neboli bdění. Je to vzácná příležitost,
konaná obvykle z velikonoční  soboty
na neděli. Je to symbolické očekávání
světla, které prolomí tmu.
Přitom, bývá zvykem ještě jedna věc, a
to připomenutí nebo obnova

Při udílení popelce, se lidem popelem
na čelo maluje znamení kříže. Tím
člověk přijímá především skutečnost,
že před Bohem je jen prach, který se v
prach zase obrátí. Znamení kříže na
čele je pak ale také vyznáním: "Jsem
hříšný člověk a vím a neskrývám, že
potřebuji odpuštění, které mi přináší
kříž Kristovy oběti. Všichni na mém
čele vidí, že nestojím před Bohem jako
hrdina, ale jako kajícník". Je to přijetí
dvou evangelijních  výzev. "Pamatuj,
že jsi prach a v prach se navrátíš; a
proto se obrať a věř evangeliu".
Zároveň je však znamení kříže nadějí,
kterou vyznává už prastarý Jób: "Já
vím, že můj Vykupitel je živ a jako
poslední se postaví nad prachem".
 

 

 

 

 

 

 

 křestních slibů. Věřící se tak nově, pro
povzbuzení, připojují ke svému
křestnímu vyznání, na znamení toho,
že právě křest jim připomíná, že vešli
ze tmy do světla a že v jejich životě už
není tmy, která by je zahubila.
Proto jsme se rozhodli, ve spolupráci s
ČCE, na velikonoční sobotu připravit
takovou příležitost. Ne povinnost, ale
příležitost pro každého, kdo touží po
povzbuzení, že světlo lásky Boží
zvítězilo nad smrtí.
Podrobnosti se dovíte v půběhu března

Kéž by byly mé řeči
sepsány, vyznačeny
jako nápis rydlem
železným a olovem,
do skály trvale
vytesány! Já vím, že
můj Vykupitel je živ
a jako poslední se
postaví nad
prachem.

Job 19

 
 

 
TÉMATA
POSTNÍCH
NEDĚLÍ

1.března
Bůh a hvězdy
8. března
Člověk a hvězdy
15. března
Nezapomeň, že
jednou tě navštíví
tma
22. března
Když tě Bůh
probudí ze snu
29. března
Když je tmy už
moc
5. dubna
Kolik zbývá z
noci?



 místo sebe, ani vůči sobě samotnému.
Agrese roste z pocitu nesnesitelnosti, a
to buď nesnesitelnosti bližního pro
nás, nebo z nesnesitelnosti sebe sama.
Ale Bůh nás snáší - nás osobně i
každého z bližních, a tak je jisté, že i
my se máme pokusit o podobné...
 
Modlitba, půst a almužna jsou prastaré
křesťanské postní praktiky. Mohou být
i pro nás vhodnými nástroji - ale ne
cíli! Modlitba jako cesta k bytí s Otcem
a k přeorganizování našeho života
podle Boha. Tedy modlitba, která nás s
Otcem spojuje a která skýtá možnost
vše důležité v našem životě s ním
probrat, přezkoumat před jeho tváří. A
v neposlední řadě modlitba jako
projev lásky k bližnímu, tedy modlitba
za vlastní i cizí, za známé i
neznámé lidi, kterým tato služba může
prospět.
 
 
 
 
 
 
 
 
Půst zdaleka není jen odepřením si
jídla. Půst jako zřeknutí se čehokoliv,
co je v mém životě postradatelné,
zbytečné nebo překážející. A půst jako
zřeknutí se toho, co je pro mne
postradatelné a co může obohatit
potřebného bližního. A to jsme u
třetího bodu - u almužny. Je to slovo
dnes
cizí. Ale i dnes je nerovnost mezi lidmi.
Je to jak nerovnost ekonomická
(nemocní, důchodci, lidé s nižším
vzděláním, rodiny s dětmi), tak
nerovnost co do pocitu štěstí,
užitečnosti, lidských kontaktů. Dávat
sebe, svůj čas, zájem, trpělivost těm,
kteří to potřebují, počínaje od
vlastních dětí, manželů, rodičů, až po
lidi osamělé, nešťastné, trpící, únavné,
to je také almužna.
 
 
 
 

40 dnů
čím je naplnit?
ALEŠ OPATRNÝ

Čím můžeme naplnit příštích čtyřicet
dní? V čem pro nás může
být smysl postní doby? Život křesťana
obsahuje tři základní vztahy: - vůči
Bohu - vůči bližnímu - k sobě samému.
A tyto vztahy potřebují ozdravění. To
ale nezačne zřejmě tím, že si zarputile
něco odřeknu a budu stále myslet na
to, jak mi to chybí.
 
Začátek ozdravování, obnovy, může
být v tom, že se pokusím v postě svůj
život zjednodušit. Budu jej oprošťovat
od toho, co je přebytečné a zbytečné, i
když to jinak považuji (nebo se to
považuje) za normální. Měl bych se tak
stát volnějším. Ale to ovšem nestačí.
Mluvili jsme o třech základních
vztazích, které je třeba ozdravovat. A
kvůli tomu je třeba nejprve vzít Boha,
bližního i sebe vážně. Vypadnout z
mnoha schémat a automatismů života
a lépe pochopit, kdo je Bůh, kdo je
bližní, kdo jsem já - a jaké jsou (před
Bohem a podle Boha) oprávněné
požadavky každého z těchto tří
jmenovaných. To vlastně znamená
znovu odkrývat řád Boží, v němž má
Bůh, bližní i já sám své místo. Hřích
totiž tento řád zatemňuje a převrací a
já se tedy mám pokoušet skrze Krista
znovu "správně vidět". To "správně"
se zřejmě také bude krýt se základním
Božím postojem vůči člověku a
současně s největší lidskou schopností
- s láskou. S láskou vůči člověku i
Bohu.
 
Můžeme tedy říci, že půst má být
dobou oprošťování se od zbytečného,
dále dobou pravdy a dobou lásky.
Rozhodně ne dobou agrese - ani vůči
bližnímu, kterého bychom trestali
 

Postní doba není
dobou chmurného
odříkání, ani dobou
neustálého
přemítání nad
utrpením Krista.
 Jde spíš o dobu
prohloubení,
obnovy,
přibližování se k
Otci skrze Krista,
který k nám v
Písmu mluví.  Je to
doba vytrvalé, ale
radostné práce,
která by měla
vyústit v našem
smíření s Bohem

 
 

 



 

Již desátým rokem
vás zveme ke
společné i osobní
četbě Bible, k jejímu
studiu a rozjímání
v předvelikonočním
čase v rámci akce 40
dní s Biblí. 
40 dní s Biblí bude
letos zaměřeno na
studium biblické
knihy Jeremjáš.
 
Akce 40 dní s Biblí
bude zahájena
v Církvi bratrské ve
středu 4. března
2020.

40 dnů s Biblí 2020

Jeremjáš

Mé srdce je zlomeno v mém nitru, 

všechny mé kosti se chvějí, 

jsem jak opilý člověk, 

jako muž zmožený vínem, 

kvůli Hospodinu,  

kvůli jeho svatým slovům. 



Už podesáté vás v období předvelikonočního postu zveme ke společné četbě
Bible podle materiálů 40 dnů s Biblí. V minulých letech jsme se probírali například
Janovým evangeliem či knihou Skutků, kronikou Ezdráše a Nehemjáše nebo
knihami Samuelovými, zastavili jsme se u témat Kristova kříže anebo křtu. Pro
letošní ročník 40 dnů jsme ke studiu vybrali knihu proroka Jeremjáše.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Je to kniha nesnadná, spletitá, rozervaná. Jeremjášovými ústy v ní k Izraeli a k
národům (a prorokovi) promlouvá Hospodin. Slyšíme tu Boží srdce zlomené
staletou nevěrou lidu, bolavé vlastními soudy nad Izraelem, pohnuté smutkem
hněvu, ale i nadějí lásky. A promlouvá v ní - k lidu a národům (ale také ke svému
Bohu) – Jeremjáš: prorok, požívající zvláštní Boží ochrany, a přece stále ohrožený,
kazatel oddaný Bohu, a přece zmítaný protichůdnými emocemi, člověk opojený a
zlomený, jak sám říká, „kvůli Hospodinu, kvůli jeho svatým slovům“ (Jr 23,9). 
Právě ve dnech postu a Velikonoc se dejme také opojit a zlomit tímto starým, ale
stále živým slovem. Vždyť náš svět se příliš nezměnil. A Jeremjášův Bůh se
nezměnil! Tak miloval svět, že pro nás vydal i svého Syna: aby se on, ukřižovaný
Ježíš, stal naším Pánem. A aby nás tudy vtáhl do své lásky a péče, zapojil nás do
svého zápasu o svět; aby nás s sebou vzal na svou cestu. Cesta následování Krista
je cestou oběti „kvůli Hospodinu, kvůli jeho svatým slovům“. 
I letos je v těchto materiálech pro jednotlivce a sbory připraven rozpis biblické
četby na každý den; denní porce jsou zhruba stejně rozsáhlé. Pro kázající
předkládáme soubor výkladových poznámek k přípravě kázání, stejně jako
několik podnětů pro rozhovor ve skupinkách během týdne. Texty kázání vycházejí
ze čtení připadajících na tu kterou neděli. Oddíly ke společnému studiu byly
zvoleny tak, aby kopírovaly četbu příslušného týdne, a aby zároveň ilustrativně
představily aspoň některé z ústředních motivů či textů Jeremjášovy knihy.
Uslyšíme Boží hrozby, otázky, přikázání i zaslíbení pro Izraele a pro národy – je to
slovo i pro nás. A budeme svědky Jeremjášových zápasů, nadějí a zklamání;
dolehnou k nám jeho modlitby, vyznání a protesty – i my v nich můžeme Bohu
odpovídat. I pro nás – věříme – tluče Boží srdce; i my smíme žít coram Deo, na
Božím srdci: „kvůli Hospodinu, kvůli jeho svatým slovům“. 
 
S přáním požehnaných Velikonoc
David Beňa
 
zdroj materiálů na: https://portal.cb.cz/2020-40-dni-s-bibli
v případě potřeby zajistí výtisk kazatel Petr Asszonyi  774889972

 

Jeremjášovy nářky
patří k
nejnápadnějším
rysům této
starozákonní
knihy. Jen
málokterá biblická
postava otevírá tak
nepokrytě své
nitro, jen málokdo
se s takovou
vehemencí pouští
do zápasu se svým
lidem - a v jeho
prospěch -, ale i se
svým Bohem… 

40 dnů s Biblí 2020
D A V I D  B E Ň A



Na měsíc březen jsme vybrali jako hlavní
téma modliteb "smíření". Březen je
měsícem postního období a tím pádem
je téma smíření docela aktuální, vždyť
cesta k Velikonočním svátkům je cesta k
životnímu smíření a nadějím, které z
něho rostou. 
To, co potřebujeme nejvíce je smíření s
Pánem Bohem, ale neméně
potřebujeme zakoušet i smíření mezi
sebou. A ještě neméně potřebujeme
smířit se často sami se sebou. V jedné ze
sociologických anket byla položena
otázka: "Co myslíte, že je nejvíce
důležité v mezilidských vztazích." K
překvapení zadavatelů bylo nejčastější
odpovědí: "Odpuštění a následné
smíření". V lidské společnosti tedy
panuje víra, že smíření je důležitá věc,
ale jak jen je těžké k němu někdy dojít.
Ta tíha spočívá v různých věcech, ale já
bych chtěl zmínit dvě. Těžko se nám
přiznává, že bychom snad my mohli být
něčím vinni, a proto ze sebe těžko
soukáme slovo: Odpusť mi. A druhé,
máme problém odpuštění skutečně
darovat a přijmout. Pak bývá cesta ke
smíření dlouhá a nesnadná.
 
Často se stává, že si lidé toužící překonat
v sobě pocit ublížení pletou pojem
odpuštění se smířením. Jde tu však o
dvě různé, byť úzce související,
zkušenosti. Odpuštění smíření
předchází; představuje také nutnou
podmínku skutečné jednoty a smíru
mezi lidmi. Smíření lze budovat jedině
na vzájemné výměně odpuštění - dar
odpuštění by tedy měl být spojen s jeho
přijetím.
Odpuštění má charakter vnitřní
zkušenosti, je to osobní rozhodnutí
odpustit našim viníkům všechna jejích
provinění a hříchy proti nám.
Uskutečňuje se v hloubi srdce a na
bližním je nezávislé. Osobní odpuštění
viníku je možné i tehdy, nemůžeme-li se 

s ním zatím ještě zcela smířit.
Můžeme mu však darovat své
odpuštění i v situaci, kdy zatím
nevnímá odpovědnost za zlo, které
nám způsobil a ve vztahu k nám
nadále vytrvává v postoji nevlídnosti,
neochoty nebo nepřátelství.
Odpuštění je možné vždycky, protože
závisí výlučně na rozhodnutí srdce. U
smíření je naopak nutný podíl obou
zúčastněných stran konfliktu.
Smíření je podobně jako odpuštění
procesem s vlastní dynamikou. Často
vyžaduje delší čas, a proto je na obou
stranách zapotřebí velké trpělivosti.
Není dobré snažit se násilím a příliš
ukvapeně směřovat ke smíření,
pokud mezi oběma stranami stále
přetrvává velká neochota a odpor.
Odpuštění a s ním spojené
milosrdenství se projevuje i v
trpělivosti - ne vždy jsou naši viníci
schopni se s námi smířit.
Smíření by nebylo trvalé, kdyby se jej
člověk snažil dosáhnout pod tlakem
nepokoje, netrpělivosti, chorobného
pocitu viny, perfekcionismu, pocitu
méněcennosti, strachu o sebe a
dalších negativních emocí. Naprosté
smíření vyžaduje vzájemně překonat
výhrady, emocionální bloky,
neochotu a nevlídnost. Má-li být
pravdivé, musí vyrůstat z lidského
srdce. Vzájemné odpuštění a smíření
roste podobně jako zrnko vhozené do
hlíny často velice pomalu. Je tedy
třeba čekat a zároveň se pokoušet
vycházet si vstříc. Smíření začíná v
okamžiku, kdy si ve vzájemném
vztahu s naším viníkem začínáme
signalizovat, že jsme ochotni vyměnit
si odpuštění - darovat je a přijmout, a
to bez ohledu na velikost provinění
na obou stranách.
 
volně upraveno podle Józefa
Augustyna

 Jedinou cestou k
smíru je odpuštění.

Přijetí a udělení
odpuštění

umožňuje novou
kvalitu

mezilidských
vztahů, přerušuje

spirálu nenávisti a
msty a láme okovy
zla, které obepínají
srdce svářících se

lidí. 
(Jan Pavel II.)

Modlitební téma měsíce března
"SMÍŘENÍ"
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C Í R K E V  B R A T R S K Á  L E T O V I C E

vděčnost
-za Boží milosrdenství, ve kterém k nám přichází spásné smíření s Bohem i lidmi
-za vyslyšené modlitby a každodenní Boží ochranu, starost o nás a všechny dobré dary Hospodina
-za svobodu víry a zvěstování v naší zemi, že Bůh stále ještě mluví a dává nám své Slovo
-za všechny, kteří Hospodinovo Slovo zvěstují, za kázající, za učitele besídky, dorostu, mládeže
-za kazatele sboru a jeho rodinu, s nimiž společně následujeme Krista

přímluvy za zvěstování a misii
-prosíme za kázající a vyučující, aby jim Bůh dal Prorocké Slovo, které by nás budovalo v postní době 
-prosíme za Ducha Svatého, který by nám připomínal Slovo, když máme příležitost ke svědectví 
-prosíme za otevřenost, odvahu a oddanost Kristu, aby naše společenství bylo místem, kde lidé najdou   
 potěšení, uklidnění, uzdravení svého lidství, aby bylo místem přijetí, zpodobňujícím Boží lásku
-prosíme za misijní skupinu a její zápas o návrat ztracených božích dětí, do Boží blízkosti
-prosíme za všechny, kteří se vzdálili Pánu Ježíši nebo prožívají krizi víry, aby je Bůh povzbudil a naplnil  
 pokojem
-prosíme za misii v našem národě, abychom sami rozpoznali, kde můžeme zvěstovat, kde pomáhat, aby
náš národ prožil obrácení k Bohu.

přímluvy za sbor
-prosíme za nové obrácení našich srdcí, za novou ochotu skutečně slyšet Boží hlas a vykročit k
radostnému  životu víry
-prosíme, aby Bůh dal skrze kazatele a další služebníky výklad svého slova, které nás potěší i vyšle do
života
-prosíme za rodiny a manželství, aby je Bůh chránil od pokušení, aby hledali především Boží království
-prosíme za připravované setkání manželských párů, aby bylo povzbuzením pro vztahy i hledání Božích
cest, prosíme za moudrost jak pokračovat v takových setkáváních 
-prosíme za kazatele sboru a jeho rodinu, s nimiž společně následujeme Krista
-prosíme za nemocné: Tesárkovi, V.Herníková,D.Burešová, J. Ryzí, M. Kotouček, P.Stojan, M. Čtvrtníčková,
M. Špidlíková, J.Preislerová, J.Tlustoš, A.Kotrlová(Pustá Rybná), M.Lachman, L.Beranová, M.Trumpešová,
J.Pavlíček, kazatel Daniel Smetana

přímluvy za staršovstvo
-prosíme za moudré rozhodování staršovstva ve věcech duchovních i jiných
-prosíme za Boží ochranu pro starší i jejich rodiny
-prosíme za vedení misijní skupiny, aby nacházeli Boží cesty ve svých záměrech
-prosíme za požehnání i vyzbrojení do služby vikáře, bratra Antonína Šedy
 
přímluvy za věci veřejné a zahraničí
-prosíme, aby Bůh dal zodpovědnost a moudrost všem, kteří rozhodují o zákonu týkajícího se manželství 
 osob stejného pohlaví. Prosíme za prezidenta, vládu, parlament i obecní zastupitelstva
-prosíme za Boží oslovení národa Izrael, za jeho návrat k Hospodinu, za ochranu všech, kdo v této zemi 
 trpí pod násilím a hrozbami válečných útoků
-prosíme za křesťanské církve v naší zemi i na světě, aby svědectví o Bohu, který je láska, bylo pravdivé a 
 mocné. Prosíme, aby tam kde je to potřeba, se církve samy znovu vraceli k milosti Ježíš Krista
-prosíme za místa, kde jsou křesťané pronásledováni. Prosíme za Čínu a čínské křesťany, kteří mají být  z 
 naší země deportování zpět do Číny. Prosíme za křesťany v Severní Korei, v muslimském světě atd.
 


