
Milovaní,  

dlouho jsem zvažoval jakou formou VÁS o Velikonocích oslovit, z důvodu dostupnosti pro všechny 

jsem se rozhodl pro pastýřský list s názvem LÁSKA AŽ ZA HROB.  

Odstraňte starý kvas, abyste byli novým těstem, vždyť vám nastal čas nekvašených chlebů, 
neboť byl obětován náš velikonoční beránek, Kristus.  
1. Korintským 5, 7 

Židovský svátek Pesach probíhá v letošním roce od středečního večera 8. dubna do čtvrtečního 

večera 16. dubna. Součástí tohoto svátku je hledání kvasu (potravin připravovaných za pomoci 

kynutí) v domácnostech. Pro odstranění všech těchto potravin z domu je nutné provést prohledání 

v celém domě. Hledající prochází všechny místnosti se svíčkou a prohledává všechna místa, kde by 

mohla kynutá potravina nedopatřením zůstat. V případě, že je nalezena, spálí se v ohni. 

Kvas je symbolem lidské pýchy, která stejně jako kynoucí těsto má snahu ovlivňovat celý náš život. 

Proto vás chci dnes pozvat k prozkoumání všech komůrek našich srdcí. Dovolme Duchu Svatému,  

aby přinesl světlo do každého zákoutí naší duše a odhalil zapomenutý kvas, všechny podoby pýchy  

i skrytý strach, který může vést k pokrytectví. Dovolme žáru BOŽÍ lásky, aby nás proměnila k BOŽÍMU 

OBRAZU a my mohli zakoušet plnost jeho požehnání.  

Když byli učedníci na druhém břehu, shledali, že si zapomněli vzít chleby. Ježíš jim řekl: „Hleďte se 
mít na pozoru před kvasem farizeů a saduceů!“ Oni však u sebe uvažovali: „Nevzali jsme chleba.“ 
Když to Ježíš zpozoroval, řekl: „Proč mluvíte o tom, malověrní, že nemáte chleba? Ještě nerozumíte 
ani se nepamatujete na těch pět chlebů pro pět tisíc, a kolik košů jste sebrali? Ani na těch sedm 
chlebů pro čtyři tisíce, a kolik košů jste sebrali? Což nerozumíte, že jsem k vám nemluvil  
o chlebech? Mějte se na pozoru před kvasem farizeů a saduceů!“ Tehdy pochopili, že jim neřekl, 
aby se měli na pozoru před kvasem, nýbrž před učením farizeů a saduceů.  
Matouš 16, 5-12 

Přestože jsme s Ježíše přepluli na „druhý břeh“, tak nás sám Ježíš upozorňuje na nebezpečí spoléhání 

se na vlastní síly a schopnosti. Potřebujeme se plně spolehnout na Ježíše, který jediný může skutečně 

naplnit naše potřeby a nasytit nás i všechny hladové kolem nás.   

Mezitím se shromáždily nespočetné zástupy, že se lidé div neušlapali. Ježíš začal mluvit 
nejprve ke svým učedníkům: „Mějte se na pozoru před kvasem farizeů, to jest před 
pokrytectvím.  
Lukáš 12, 1 

Nejčastějším výkladem tohoto slova je rozpor mezi vědomým chováním jedince a jeho 

vnitřním přesvědčením. Za pokrytectví se skrývá touha být milován, přijímán a oceňován. 

Získat od lidí, to co mi nabízí JEŽÍŠ skrze kříž, jeho lásku až za hrob. Živnou půdou pro 

pokrytectví je tedy strach z Boha i strach z odmítnutí. Strach, jak víme, pokřivuje naše vnímání 

Boha i vlastní hodnoty. Láska zahání strach a strach zahání lásku.  

Pokrytectví aktivuje lež typu: „Otcovu lásku si musím zasloužit, sám o sobě Boha nezajímám , 

musím na něj udělat dojem, aby si mne všiml“.   

Bylo za vás zaplaceno výkupné, nebuďte otroky lidí!  1. Korintským 7, 23  



Kříž nám zjevuje naši cenu, kterou máme pro Boha Otce. Vědomí ceny, kterou máme v očích Boha 

Otce je tím nejlepším lékem na strach, který nás vede k pokryteckému chování. Bůh se nám na kříži 

zjevuje jako láska, potřebujeme ji prožívat, ale nejdříve ji musíme vírou přijmout. Přijmout, ne si ji 

zasloužit.  Neexistuje jiná cesta k otcově lásce, jen ji přijmout vírou.  

Kříž má šířku a délku, výšku a hloubku. Na kříži tlouklo srdce plné hluboké lásky, aby spojilo nebe se 

zemí a vzájemně propojilo srdce lidí bezpodmínečnou Otcovou láskou. Je dostatečně široké, je tam 

místo pro každého člověka, ať už má za sebou cokoliv a v sobě skrývá bolest, zmatek nebo hněv. Jeho 

láska je dostatečně hluboká, aby pronikla do nejtemnějších hlubin a porazila smrt.  

a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni 
v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka:  
poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží.  
Efezským 3, 17 - 19 

Ježíš na kříži porazil smrt a zlomil moc hříchu ve tvém životě. Nechme se skrze víru prostoupit touto 

pravdou, abychom mohli zakusit vší plnost Boží. Odstraňme všechen kvas z našeho života, všechnu 

pýchu, která nám nalhává, že se my musíme změnit, abychom byli hodní lásky a dovolme jeho lásce, 

aby nás zcela prostoupila a proměnila. 

Během svátku Pesach se připomíná i obětování beránka před odchodem Izraelců z Egypta. 

 K správnému pochopení této oběti je třeba si uvědomit, že země, ve které byli Židé zotročení 

dosahovala maxima tehdejšího kulturního a hospodářského obzoru člověka. Zaříznutí beránka, 

egyptské modly, oznámilo konec otročení Egyptu (ve fyzickém i duchovním chápání) a skutečný zrod 

nového, židovského národa, který se zříká pohodlí nesvobody, zříká se modloslužby a odchází  

do nejistot svobody, aby našel svého Boha. Krev ze zařízlého beránka byla použita k označení veřejí 

židovských domů v Egyptě, čímž byly osoby v nich se nacházející uchráněny desáté rány – pobití 

prvorozených. Mimo jiné veřejně obětovat jedno z posvátných božstev bylo v Egyptě chápáno  

jako hrdelní zločin. Splnění příkazu pesachové oběti tedy odráží odvahu a pevnost odhodlání učinit 

rozhodující a definitvní krok k opuštění egyptského prostředí. Bylo to jasně vyřčené: „Nejsme otroci". 

Ježíšova láska je definitivní, jeho oběť je definitivní a jeho vítězství je definitivní. Ježíš je řešení na 

všechny naše problémy, nemoci, bolesti. Potřebujeme mu důvěřovat definitivně 

/zcela/naprosto/dočista/nadobro/skrz naskrz/úplně/bezvýhradně/absolutně/totálně/. 

Na kříži bylo definitivně dokonáno, potřebujeme skrze víru aktivovat pravdu ve svých životech  

a tak porazit smrt, která se nás snaží skrze lež paralyzovat. Lež jako kvas aktivuje strach, který vede 

k pokrytectví a prázdnému náboženství. Nevyčerpávejme se svým bojem, ale skrze víru přijměme 

vybojované vítězství na kříži, kde bylo definitivně dokonáno. Ježíšův kříž obnovuje, osvobozuje, 

uzdravuje a činí zázrak vzkříšení v každé oblasti našeho života, vztahů, práce, financí, zdraví… 

Přijměme v plnosti novou identitu BOŽÍCH DĚTÍ, kterou nám nezaslouženě nabízí KRISTŮV KŘÍŽ  

a znovu za pomoci Ducha Svatého vstupme do šířky a délky, výšky i hloubky intimity s Bohem Otcem. 

Milovaní, milujme až za hrob a očekávejme vzkříšení ve všech oblastech našeho života.  

Polož si mě na srdce jako pečeť, jako pečeť na své rámě. Vždyť silná jako smrt je láska, 

neúprosná jako hrob žárlivost lásky. Žár její – žár ohně, plamen Hospodinův. 

Píseň 8, 6 


