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„Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal
jako ztrátu. “                                              Filipským 3,7

Při  výročním  shromáždění  jsme  hluboce  smekli  před
prací  našich účetních.  Málokdo z  nás  dokáže pochopit
tajemství  kolonek sborového účetnictví: co jsou odpisy
nebo jak můžeme být ve ztrátě, když máme na účtech
hromadu peněz. Přesto bychom se podle apoštola Pavla
měli tímto zvláštním světem inspirovat i ve svém životě
víry.  Pavel  si  všímá  hlavně  dovednosti  životní  položky
správně zaúčtovat. V životě s Kristem se učíme něco ze
sloupečku  příjmů  přesunout  do  kolonky  ztrát  –  a
obráceně. Kristův kříž a jeho vzkříšení, které nám budou
o  Velikonocích  znovu  naléhavě  postaveny  před  oči,
představují  takové  radikální  přeúčtování,  které  nás
vyzývá k obrácení. Tak ho prožil sám apoštol u Damašku,
kde se  mu zjevil  vzkříšený  Kristus,  zastavil  ho na  jeho
životní cestě a ukázal mu nový směr. Z pronásledovatele
křesťanů učinil apoštola pohanů. Tehdy pochopil, že na
čem  si  dosud  zakládal,  co  považoval  za
zisk, je vlastně ztráta, bezcenný odpad. A
naopak: co dosud odmítal, čemu se snažil
vyhnout,  to  se  mu  zalesklo  jako  poklad
nekonečné hodnoty.



Pavel  nejprve  podává  výčet  svých  zisků:  “obřezán
osmého dne, z rodu izraelského, z pokolení Benjamínova,
Hebrej  z  Hebrejů;  jde-li  o  zákon  –  farizeus;  jde-li  o
horlivost – pronásledovatel církve; jde-li  o spravedlnost
podle zákona, byl jsem bez úhony.” A pak to vše jednou
větou  přesune  do  výkazu  ztrát:  “Ale  cokoliv  mi  bylo
ziskem, to jsem pro Krista odepsal  jako ztrátu.” Nejen
svého tělesného původu, hmotného užitku nebo slávy,
ale  i  duchovních hodnot,  horlivosti nebo spravedlnosti
vlastních skutků, se zříká kvůli Kristu. Chce být nalezen v
tom, který se ho zmocnil. On se pro něj stává vlastním a
jediným dobrem. Teprve z této pasivity víry může vyrůst
pravá aktivita lásky a nová životní orientace.

Osu tohoto přeúčtování pro Pavla tvoří Kristův kříž. Chce
poznat “jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení” a
proto říká:  “Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak
dosáhl  zmrtvýchvstání.” Možná  nás  překvapí,  že  Pavel
nejprve hovoří  o  zmrtvýchvstání  a pak teprve o smrti.
Logické pořadí je přece opačné. Ale nikoli ve víře. Život
věčný  dostáváme  darem.  Ale  abychom  na  něm  měli
podíl, abychom zakusili moc Kristova vzkříšení, abychom
byli skutečně proměněni k novému životu, musíme být
ochotni s Kristem také trpět, odumírat svému starému
já, Adamovi v nás. A to je pochopitelně bolestivý proces.
A  právě  zde  potřebujeme  onu  teologii  kříže,  která  je
teologií přeúčtování. Ve víře se učíme chápat, že to, na
čem jsme si v životě zakládali, co považujeme za krásné a
důležité,  je  relativní.  A to,  co je  naopak  nepříjemné a
bolestivé,  co  považujeme  za  ztrátu,  v  čem  nevidíme
žádný  smysl,  nám  může  pomoci  se  více  podílet  na
Kristově životě a být přetvářeni do jeho podoby.

   K. Šimr







Co je nového s ÚTOČIŠTĚM? 

Podali jsme žádost o stavební povolení. 

O velikonoční neděli proběhne v rámci
Hlavního daru lásky Jeronymovy jednoty
ve všech sborech naší církve sbírka pro
Útočiště. Ta v loňském roce vynesla 1 140 907 Kč. Pro 
sbory jsme připravili informační materiál. Ten spolu s 
dopisem předsedy JJ najdete na dalších stranách tohoto 
listu.

Pokračujeme ale i v úvahách a rozhovoru o solidaritě s 
těmi, kdo to potřebují. V besedě po bohoslužbě první 
neděle v postu jsme se věnovali tématu podoby a účelu 
nedělní sbírky a 27.2. jsme pozvali na přednášku 
Šebestiána Smrčinu, který s námi uvažoval o tom, „kdo 
jsme vlastně potřební“ a podělil se s námi o své bohaté 
zkušenosti s pomocí lidem v těžkých životních situacích a
z oblasti žitého společenství s nimi.

  







Sborové shromáždění zvolilo nové staršovstvo

O  třetí  neděli  v  postu  v  roce  2022  proběhlo  výroční
sborového  shromáždění,  jehož  se  poprvé  zúčastnili
členové  obou  nově  sloučených  sborů  v  Chrástu  a
Kralovicích.  Zazněly  při  něm  zprávy  o  životě  nejen
chrásteckého  sboru,  ale  naposledy  také  ještě  i
samostatné kralovické evangelické farnosti.

Vzhledem  k  proběhlé  fúzi  museli  přítomní  zvolit  nové
staršovstvo. Jeho členy se stali Magdalena Vroblová, Jan
Esterle,  Miloslav  Esterle,  Jana  Kaucká,  Michaela
Nováčková,  Martina  Tonarová  a  Pavel  Tersch,
náhradníky pak Radko Křivánek a Dagmar Ženíšková.

Rozprava  ukázala  potřebu  bližšího  seznámení
chrásteckých  a  kralovických  a  propojení  života  obou
společenství.  Nové  staršovstvo  tak  bude  uvažovat
například  o  občasných  společných  bohoslužbách  nebo
biblických hodinách.





Hosté z Ukrajiny

Několik  dnů  jsme  ve  sboru  a  v  domácnosti  manželů
Klasnových hostili skupinu 6 lidí z Ukrajiny, která se pak
posunula za prací a trvalejším bydlením. Nadále jsme ve
spojení s lidmi z Charity a Diakonie a zaregistrovali jsme
naši  nabídku  provizorního  ubytování  na  webu
www.pomahejukrajine.cz. Informace o aktuálním dění v
ČCE  v  pomoci  lidem,  přicházejícím z  Ukrajiny,  můžete
sledovat na www.ukrajina.e-cirkev.cz. 
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