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Sestry a bratři, milí přátelé našeho sboru! 

Zdravíme vás u příležitosti svatodušních svátků, které patří k nejvýznamnějším 

křesťanským svátkům. Rádi bychom vás také pozvali na Noc kostelů – již 

tradičně je při této příležitosti možnost přijít, prohlédnout si všechna zákoutí 

kostela, vyzkoušet varhany a dozvědět se něco o historii sboru. Letos bude 

navíc koncert. Nezapomeňte přijít a pozvat své přátele, známé, rodinu – 

vezměte je sebou!  Před námi jsou také letní prázdniny. Často se při nich 

dostanete na různá místa u nás i v zahraničí – a když bude zrovna neděle, tak 

zkuste zavítat také do místního křesťanského společenství. Může to být 

inspirativní a koneckonců je to také dílo Ducha svatého, že tvoříme jedno velké 

společenství s křesťany ze všech možných končin světa. Tak proč k nim nezajít 

na návštěvu. 

Za staršovstvo   Martin Fér, administrátor 

Vladimír Šturc, kurátor 

 

 
Chci přelít moře 

Pokud se vše podařilo, pak Vás tento sborový dopis dostihl těsně po svatodušních svátcích v týdnu před nedělí 
trojiční. Duch svatý i svatá Trojice asi patří mezi pojmy, se kterými si moc nevíme rady. A přece vystihují něco pro víru 
nepostradatelného.  

Duch svatý je v bibli vyjádřením Božího působení, Boží "dynamiky". Když je při díle Duch svatý, tak se něco děje - 
třeba ožívají mrtvé kosti v Ezechielově podobenství, Kristovi učedníci vycházejí zpoza zavřených dveří, něco je žene k 
tomu, aby víru ve Vzkříšeného sdíleli s ostatními - a světe div se, ti ostatní je poslouchají, rozumí jim a přidávají se k nim. 
Podle Ježíšova zaslíbení má Duch Utěšitel připomenout učedníkům všechno, co Ježíš říkal. Duch působí, že to, co jsme 
vyčetli z bible, nebo se naučili kdysi v konfirmačním cvičení, se pro nás stává něčím živým, oslovujícím. U apoštola Pavla 
je zase Duch zdrojem mnoha různých obdarování, která však slouží jednomu společnému cíli. Duch je dárcem jednoty v 
různosti. Tvůrcem společenství. 

Nemít Ducha, znamená být bezduchý. Být bezduchý, jednat bezduše, to je smutné. Smutné je, když se vytratí pohyb, 
když se jenom vzpomíná, když víra neznamená víc, než jen odvolávání se na dědictví po předcích. Bezduše jednáme, 
když něco děláme jen z povinnosti, ze setrvačnosti, když jen papouškujeme něco, čemu nerozumíme. Býváme bezduší - 
ale je tu zaslíbení daru božího Ducha. 

Při svatodušních svátcích jsme si směli připomenout, že Ducha svatý byl darován. Přichází za učedníky, přichází do 
bezduchosti a mění ji v duchaplnost. Nevěřící dostávají víru, pochybující naději. Duch ze skupiny učedníků vytvořil církev. 
A stále vytváří. Duch svatý je zdrojem života. Duch svatý je vyjádření pro to, že Bůh mezi námi stále a nově působí. 

Jak se to děje? Nevíme. Nedovedeme to podchytit, natož zařídit. "Duch věje, kam chce." Můžeme se na to ale 
spolehnout a můžeme prosit, aby se tahle duchaplnost děla i mezi námi. Aby mezi námi byl život, aby v nás víra žila. 

Velice brzo po vzniku církve a biblických spisů se objevila snaha shrnujícím způsobem vyjádřit, kdo Bůh je a jak 
působí. Vzniklo učení o boží Trojici. Dnes se nám zdá snad příliš komplikované a jsou nám vzdáleny všechny teologické a 
filozofické zápasy, které stály v pozadí vzniku tohoto učení. Přesto se však úžasným způsobem snaží vyjádřit, jak je Boží 
působení mnohovrstevné. S Bohem se setkáváme jako s Otcem - Stvořitelem všeho živého, svrchovaným a spravedlivým 
Pánem světa. Ale také jako se Synem - Ježíšem z Nazaretu, blízkým, lidským, přátelským, obětujícím se. Bez Ducha by ale 
tohle všechno bylo jen jakousi pohádkou z dávné minulosti, díky Duchu se nás to týká a dovede nás to proměnit, 
nadchnout.  

Kdo je Bůh, to nejde povědět jedním slovem, bylo by to zploštění, chyběla by tomu hloubka. Proto Trojice. Tři a přece 
jeden.  

O církevním otci Augustinovi se vypráví, že až k uzoufání přemýšlel nad tajemstvím boží existence, kterému církevní 
dogmatika říká "svatá Trojice". Po břehu moře došel k dítěti, které si do písku udělalo jamku a na jeho otázku, co dělá, 
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odpovědělo: "Chci přelít moře". V naivitě dítěte poznal Augustin naivitu vlastního myšlení, které se chce zmocnit 
nezměrnosti božích tajemství. 

Ano, přesahuje to naše chápání. Hloubku a dosah Boží existence nedovedeme prohlédnout, natož se jí zmocnit. Ale 
přece jen - podle apoštola Pavla opět díky Duchu svatému smíme alespoň něco málo z té hloubky postupně nahlížet. A 
tak se učit vděčnosti za Boží lásku, vždyť právě tu objevujeme uprostřed tajemství, kterému říkáme "trojjediný Bůh".  

Martin Fér 

 
 

 

Není těžké… 
není těžké vyznat lásku, těžší je milovat 
není těžké zplodit dítě, těžší je o dítě se postarat 
není těžké se oženit, těžší je být ženatý 
není těžké vdát se, těžší je být vdanou 
není těžké dát slovo, těžší je slovo dodržet 
není těžké nadchnout, těžší je nadšení udržet 
není těžké hrát, těžší je přijmout prohru 
není těžké se stát knězem, těžší je žít jako kněz 
není těžké chodit do školy, těžší je učit se 
není těžké upadnout, těžší je vstát 
není těžké zabloudit, těžší je najít cestu zpátky 
není těžké dojít do hospody, těžší je vrátit se domů 
není těžké vsadit, těžší je vyhrát 
není těžké provinit se, těžší je přiznat si to 
není těžké plánovat, těžší je realizovat 
není těžké být ukřivděný, těžší je odpustit 
není těžké začít, těžší je dokončit 
není těžké... 
Z knihy "O radostech lidské duše" od Maxe Kašparů 
 
 

 
Nezapomínejte prosím na finanční potřeby sboru. Do konce května také probíhá sbírka darů Jeronýmovy jednoty, která 
je určena na výpomoc sborům, které potřebují opravit nebo dokonce postavit budovy. Peníze můžete předat osobně 

sestře pokladní Šimonové nebo převést na účet sboru 503749339/0800. 
 
Finance jsou potřeba, ale ještě víc vás zveme, abyste se účastnili pravidelného sborového života – bohoslužeb každou 
neděli od 8:30 v kostele. 
 
O tom, co se děje v církvi a informace o akcích, které se dějí jak v poděbradském seniorátu, tak v celé církvi se můžete 
informovat na různých webových stránkách: pro církev je to: www.e-cirkev.cz a http://prihlasky.evangnet.cz, pro 
seniorát pak http://podebradsky-seniorat.evangnet.cz 
 
V případě, že máme ve Vaší adrese chybu, dejte nám prosím vědět.  
Sborový dopis Vám také můžeme napříště zasílat e-mailem. Dejte nám 
vědět na adresu sboru: chleby@evangnet.cz.  
A nezapomínejte prosím na pravidelné placení saláru a darů na činnost 
sboru. Číslo účtu je 503749339/0800. Děkujeme. 

 

http://www.e-cirkev.cz/
http://prihlasky.evangnet.cz/
http://podebradsky-seniorat.evangnet.cz/
mailto:chleby@evangnet.cz

