
V Praze dne 27. května 2020 

Dlouhým čekáním zemdlívá srdce, kdežto splněná touha je stromem života. (Přísloví 13,12) 

Milé sestry a bratři, 

konečně je to tady, dlouhé čekání je za námi. Po dvanácti týdnech se budeme moci opět setkat 

při společném shromáždění na bohoslužbách. Sice ještě pořád v rouškách, s desinfekcí 

a s určitým odstupem, ale přece. Také se ještě budeme muset obejít bez podávání rukou 

i vzájemných obětí, ale budeme zase spolu dohromady, čekání je u konce. Dokonce víme, kdy 

přesně nastane, poslední květnovou neděli na den Letnic.  

To apoštolové, Ježíšova matka a přibližně sto dvacet dalších nevěděli, kdy jejich čekání na 

splnění Otcova zaslíbení skoční. Letnice si nenaplánovali a neměli nejmenší tušení, co je čeká. 

Byli ale, jako my budeme, shromážděni na jednom místě, spojeni vírou ve vzkříšeného Krista, 

modlitbou a napjatým očekáváním. Jestli jim po těch deset dní od Ježíšova nanebevstoupení 

zemdlívalo srdce, netuším, ale tak jako tak byli všichni překvapeni. Křest Duchem svatým se 

v nich náhle projevil jako strom života. Něco tak fascinujícího a životadárného se v dějinách 

lidu Božího i celého světa nikdy nestalo. Byla to více než vzpomínka na ztracený Ráj. Bůh 

v Duchu svatém sestoupil na církev, najednou všichni ti obyčejní rybáři a galilejští vesničani 

byli naplněni stejným Duchem, jako před nimi Mojžíš, Elijáš a ostatní proroci, kteří o této 

události jen snili. 

Na co se můžeme těšit my, že u nás za pár dní na Letnice prožijeme? Uslyšíme svědectví 

Daniele Fajfra a Davida Nováka o tom, co viděli a slyšeli o skutcích a moci Ducha svatého ve 

svých životech i v životě církve. Uslyšíme mocnou zvěst Božího slova na základě Písma 

svatého. Budeme zpívat s kapelou písničky k chvále Ježíše Krista. Prožijeme s muzikanty, že 

jedno jsme v Duchu svatém a lidé nás křesťany poznají jak jinak než po lásce, která byla do 

našich srdcí vlita Duchem Božím.  

To všechno můžeme čekat a prožít, ale řekněme si rovnou, my očekáváme ještě něco víc, co 

zorganizovat nedokážeme, co není v našich možnostech – setkání se samotným Bohem, 

uchvácení Kristem a nové naplnění Duchem svatým. A to nezařídí žádný kazatel ani chválami 

ta nejlepší kapela s bubny, klávesami a elektrickými kytarami, která kdy v církvi uctívala 

Krista. Takové požehnání dává z milosti jen Ježíš. Vždyť i svatý Petr s Marií nedokázali 

strhnout Ducha na zem, mohli se jen modlit a čekat na Boží požehnání z nebe.  

„Dlouhým čekáním zemdlívá srdce, kdežto splněná touha je stromem života,“ tak to napsal král 

Šalomoun podle své zkušenosti. Napsal to pravdivě, ale naše srdce už nemusí zemdlívat, 

protože koronavirové odloučení je už u konce. V neděli se konečně uvidíme se všemi, kteří 

budou moci přijít. Ale hlavně, Duch svatý, kdysi zaslíbený a očekávaný, už byl na lid Boží 

vylit, už se to stalo, haleluja! Úplně stejně, jako byl před tím Ježíš na kříži obětován pro naši 

spásu a ještě před tím svět stvořen, abychom na něm mohli žít.  

Proto se nyní v plné důvěře modleme a směle očekávejme, že uvidíme a uslyšíme, jak Duch 

svatý, který nám byl na Letnice dán, bude působit nové naplnění, zmocnění a velké věci, které 

uvidíme a uslyšíme, třeba už tuto neděli v našem shromáždění.  

Těším se na setkání 

Bronislav Matulík 

 


