velikonočnídopis břátřa patri5řchy
''K.Iyž udaloliýšechna pieskě lak idk lo bylo o ,'ěd ý Pílnu napsárc, sňati Íei
položili do hrobu Ale B,ii h. ýzkřísiIz ftÝých'"

z kři2e a

Skul|y apoštolů l 3,29-3a
Seshf, a bmtii,

pozdE!1lji vás

v

čase velikonočnlch

sváttů' kdy naslouch]íme evan8eliu a slavime
v našich sbořech pň Liturgij JeŽšovo vzkřišeni a
vítězství nad hřichem

a

N,l

slItrti.

o Je'ŠovévzkřiŠeni Doďivaii
.r]Ťi evángelia - u"to*ouo, úa.tová.
svedecrlj

Lukíšovoa

J

ovo' Ále téŽ spis nazvani skutkv
apoŠtolů_obsahujíci velmi stárobrta veiitronoeÁ
'lTpnívění a kiiz{ní' o plízdném hJobě a setkáni
se Vzkříšen}m svědči Mfie zMasdalv. aDoŠlol
Petr a Jď á dalŠiocid svédci' s'edkd J;iŠow
vzkřišeni je i apoštol Pavel' ,Naposledy ze všech
se jako
ne{ochúdČetiukízali
ukizali mně"
mně,.(L
(l K 15,8).
Jarrc nďochůdčď
l5,8).
Byl to pnivé apošol Pa\el' klerý piinesl lolo poselswí do moha čmi
a
maý.starcvěkého ýěto' Jednjn Z nj(h b) ls i Arliochie Pi.idska
Malé Á;;iiši
lJ'l+52). v lomto měsLě \íoupil aPoŠl,ol Pavel \ sobolni den "do synago8;
jďo dnes se Ólou při
boho;l;b;1'd.áily
Prcrcku'
',."noiPo členi. 7 posvátných 'do'ské
spisú ná9ledoval ql']aá'
ťreoía\eny s}Ťagos/ se zeplal:
'J<do chce k pie.Íenjn oddllům p]omlu\it"
Kdo
slovo 9svetlení či povzbuzeni]- PřistouDia aPoŠlo] pnet a zacat
'má
promlou\at_le
shrcm.izdéným' Jeho promluva uyra
weoeci"i.'o
je palrne lolo líoji' Zá pNe Pa\e'
upo/omuje. ze
i!l|ť']l1k'|9Y
JeZs neo) l moh}lrni:lŤ"$í
lidmj PoaŘinJako Mesiá3' á druhé odkazuj; na Piúo'
A
u Úetí Při&íšíÍadostnou aěst o Vzkříšeném.
ApoŠtolP^Nel ve wem LáziIí v syna8ozE řiká: ..ob}aalelé
Jeruza]éma a
''
spďltele r€pozna'i'.. JeŽlŠenepoanali nnozíjeho souaasnici
Jelren'vuocove
a
4epocnopll ]eho Jed'nečny yýa'am' Je!še nepoTávajl a odnrjlají
m]rozí
lidé l
dnes. Pro. 'bdé Ťpoaá\ a]i JeáŠe jsto roho' kdo je ..cesla. pravúá
a 2.voť'1Je
to i z toho důrodu, ž naše svědectví není dos1atečně
zřetelné a presvědeivé. záe
ie pro nás'velkjm piit]adem á aulorilou apoJo| Pavel' Poalal a v
lr]oubce svého
nÍm prozll.7e ÍÚstus Je Ži!'}. Že vstoupil dojeho zivoLa. dby ho obmlil
k dobru,
p"rovll' J'e s nin
2.20)' Pavel s vdé.nosti vůéiBohL jako jeho
:'e ]'i
'a evangelium
'{Ga mohýř' l l Mši církvi
ýuŤofuI p"edával
od počálku byla;dd

:l*;:f_]*|':*"
:'-Í:?:: ?

'iri.

'

velkých ýědkú

Piede\sím takovým svédlem

_
'evan8el:a
hlasatelem evangelia
b) l dr' Kárel Far"ký' on dokáal lidem.

no'oaoti.
"
heiipo l' s\ él;!é

vál@ ztníceli víru a proŽívali duchovní kíizi, Ježšeaovu přibliát a
v ktiánj a lifuŤgji' Mnobe dok.ial nadchnoul a prcbudil .;ich ,íru'
lo jen r8jský sám. B) li lo moz: dálši. klei' ákládali s budolali sbory

nďí

Pavel často odkazuje na Pismo' Apoštol v syna8ore
.vid]a": '
v A.ntiochii Pisidské
pňpolnini Že vše, co s€ stďo s JeŽíšemv leruzateňě, iyto
již předem pňedplvěděno ve stďém zákoně v Zákoně (Tóře) a Prorccí;h. A
dodejme ta.ké v-Žďm4h. skutečně, když čteme n6přikr"d
ž"i.y. :"r."
"etá":
vni(h
by
b)lobsaŽen sp.a\edlili zápas a bolesmý úaet l"z'sl'. i"t'o ut.peni.
ale !áté i ÝkiisenilŽ lo: Ž 22| Ž 69 Ž10 a da],n| | pťo nas ptar]. ž:ezise v ce
poaáváne, když vsnrpujeme do pozoruhodného svědectví Bible. Pisno svatéje
nán dáno prcto' abychom v něm společně i sami pnvidelně četli a poaávďi tak
vlc. ]e2íše.
Apoštol Pavel řikí:
vám Edostnou zprávu.., Bůh splnil íiby
''Přinášíme
dan:i v dávných dobách praotců' poďal Ježše,kteÚ byl aice odrnítnut a potupen'
ale Bůh ho vzkřisil z mrt9ých. Velikonočníslavení Kristova vzkříšenía vitěistvi
j€ spojeno s otázkoq zda nán dnes život v ciíkvi a s clrkví přináši skutečnou
radosi' hlubokou, pravou radost. VŽdý círk€v je a má být spólečetrtvim, které

'

?:

je

n€seno a určováno navzdory všemu stálou velikonočni ladostnou vírou
z evangelia- Radost z Krista má být větši než všechny naše st€sky a nářky'
Apošto1 Pavel napsal yýstižně vjednom ze sýých dopisů: ,J kdyŽ máme pťočše
rmoutit, přesto s€ radujen€" (2 K 6,10). I my ve své církvi a v osobnin Živorě
náme Íuroho důvodůke sn tku' k hořkým pocitům litosti a zklamáDí, ale
přesto ťadost ní v našich nyslích a srdcich převažovat' N4á nést a určova!

ďmosféru.vmši církvi' vnďich níboŽenských obcich a

v

jedlotlivých
kojtkJétnich společelstvích' Vžd}ťBoži lfuka nám darovÚá v JeŽíši lcistu je
si]nějši než lidskí nenávist a podlost' Božíodpuštěni je větší neŽ naš€ s€lhánia

hříchy' BoŽí pokoj je hlubši než naše obalT a saach z budoucnosti.
sestry a bratři' přeji vám K]istovou blízkostípoŽehnaná shJomážděni ve
sbořech' modliteb ich a všude tam, kde se sett(ávát€ vjeho jménu' Ať pfi nďich
velikmčních shromážděnich zakoušime pokoj, radost a naději od 6ho' kteÍý
prc nás zemřel a vstal z mrtvých. Ať tato ndosb.tá naděje z velikonočního
€vangelia prostupuje a utváři náš život v cirkvi a povzbuzuje nás se všemi
křesťany k přesvědčivějšiinu svěd€ctví nďi osobní i společné víry.
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pahiarcha cíÍI(v€ českoslove.ské husitské

