Jedním z neduhů, nemocí tzv. moderní a pokrokové / a proto prý samozřejmě lepší a
významnější / doby je požadavek, aby vše, co má být bráno vážně, bylo bezezbytku – do té poslední
podrobnosti - zachytitelné / od čeho nakonec máme ty naše nejrůznější technické vymožnosti ! /
a vysvětlitelné. A to, co nesplňuje tento / náš / požadavek / to je přeci to rozhodující v tomto světě /, je
nadevší pochybnost podezřelné a nevěrohodné. A do této skupiny podezřelých patří bezpochyby i
Ježíšovo vzkříšení.
Začteme – li se do evangelijních zpráv o velikonočních událostech a jiných míst / především
tzv. epištol /, která přemýšlejí o tom, co se odehrálo tenkrát v Jeruzalémě a v jeho nejbližším okolí,
pak zjistíme celkem snadno, že otázka jak / se to stalo / je v podstatě druhořadá. Rozhodující je, co to
přineslo / otázka po obsahu – ta ke pro bibli prvořadá , rozhodující /.
Úryvek, který jsme slyšeli na začátku kázání a který byl vybrán z pomůcky pro každodenní čtení
Písma zvané Hesla jednoty bratrské / pro tento rok /, je ze Žalmu, který vděčně svědčí o Hospodinově
ochraně a péči. K ní patří i ochrana před Zlým, onou záludnou a zákeřnou silou, která je ve světě trvale
přítomná a cílevědomě usiluje o to, aby uchvátila vládu nad světema jejím předím cílem je
docílit, aby se z člověka stal její přeochotný služebníček / z člověka toho chce co nejvíc „ vytřískat “, jinak
ji nezajímá ani v nejmenším /.
A protože toto sdělení přichází z „ jedinečného pramene “ / společenství svědků jemuž se říká bible /,
pak se nedozvíme nic o silově mocenských záležitostech / o tom, jak „ naši “ bojovníci zvítězili, co všechno
těm druhým zničili, takže bude aspoň na chvíli pokoj ( tak to přeci chodí v nejrůznějších „ člověčích “ bojích
a půtkách ) /.
A tak místo mečů, kopí a mnohého dalšího, je zde zmíněna „ věrnost “ / tak Český ekumenický
překlad / či „ pravda “ / tak překlad Kralických mistrů /. Rozumějme správně – pro bibli je pravdou to, co
má skutečně vnitřní hodnotu a proto i sílu a pevnost / nosnost /. A protože pravda není jenom jako
jakýsi údaj, který se objeví na „ digitálním cíferníku “, ale je především osobní / patří k ní vztah /, pak se
vyznačuje i péčí a věrností.
A právě a jenom bible přichází s jedinečnou zprávou, že pouze tato hodnota dokáže víc / stačí jen
vzpomenout na starozákonní příběh „ kulturisty chvástavce “ ( představiele Zla Goliáše – 1 Sm 17, 23 ), kde
jediný „ kamínek ve jménu Hospodinově “ znamená víc než „ meč, kopí a oštěp “ ( v. 45 ), který je údajně
přes tři metry vysoký ( 17, 4 ) /. Pravda / skutečná hodnota od Boha přicházející, darovaná / totiž dokáže
Zlo vnitřně naprosto rozložit, rozvrátit / zbavit moci /.
A to už jsme ve velikonočních událostech. Náš spolubratr ve víře Jan, pořadatel spisu
zvaného evangelium, v jeho obšírné části, která nepisuje jenom děje, ze kterých se Ježíšovy „ velikonoce
skládaly “, ale vkládá do nich tzv. řeči – to, co je má osvětlit, pomoci domyslet. A právě zde je začleněn
výrok připisovaný Ježíšovi – „ já jsem ta cesta, pravda i život, nikdo nepřichází k Otci než skrze mě “ / 14,
6 /. Velikonoce jsou tedy cestou toho, kdo je skutečnou Pravdou a který se stává tou nejspolehlivější
ochranou pro ty, kdo jej takto přijímají. A právě zde začíná ta obdivuhodná cesta „ nového stvoření “ /
Ga 6, 18 2 Kor 5, 17 /, stvoření, nad kterým ztratil ten Zlý výhradní a výlučnou moc, cesta obnovy a
proměny.
A tak chci na závěr letošních velikonočních setkání povědět toto :
Není pochyb o tom, že každý z nás potřebuje takovou ochranu „ pravdy “. Ochranu, která

nám pomůže od všelijakých přetvářek a nevěrohodností, které na nás nejenom dotírají, ale nejednou
slaví nepominutelné úspěchy. Ono skutečně není tak důležité, jak se Ježíš dostal z hrobu, ale že Bůh
řekl k jeho cestě své hlasité a zřetelné ano. A tak se nám otevřelamožnost nového / především co se
obsahu týče / života. Proto je kupř. v pravoslavné tradici neděle svátkem připomínajícím vzkříšení /
vovzkresenie /.
Bbiličtí svědkové jsou přesvědčení, jak pravda je tou z nejsilnějších moci v tomto světě. Ne proto,
že by byla vybavena těmi neúčinnějšími zbraněmi, které si dokázali vymyslet a jimiž se vyzbrojili
lidé. Účinnost pravdy je v tom, že rozkládá, „ vyřazuje z provozu “ to zlé / toho Zlého, který za těmi
nejrůznějšími a „ pozoruhodnými “ reji stojí /. A putujme ve svých životech především za touto
hodnotou, i když se snad někdy zdá, že „ to nezabírá dostatečně rychle “. Dovolte mi tuto připomínku –
slova toho, o kterém se v naší církvi poměrně často mluví, totiž Jana Husa – „ pravda vítězí, i když na čas
skryta bývá “.
Chci povědět i toto. Pravda není jenom záležitost těch kolem. V pravdě jde také o každého z nás.
O to, abychom byli – jak se říká – věrohodní. Takto procházet životem není snadné a jednoduché, leč ne
zbytečné a marné. S pomocí Toho, který vstal z hrobu uskutečnitelné.
Díky Bohu za to, že Ježíš nezůstal v hrobě.
Tábor
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