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CO když…
On se objevuje docela všude. Potkáte ho na náměstí, na ulici, také v hospodě, přidá se 
nenuceně k vám, když jste na procházce, sleduje s vámi televizi, vmísí se do vašeho 
rozhovoru s přítelem, sedává pravidelně v kostele. Navštíví vás i doma, nezvoní, nečeká 
až mu otevřete. Přijde kdykoli, i v noci se posadí k vaší posteli, vstoupí do vašich snů. 
Kdo? Myslím – tenhle…, má víc jmen. 

Když se maluje do pohádkové knížky, tak mívá kopyto, kožich, ocas a rohy. Kdoví 
proč? Ve skutečnosti vypadá docela jinak. Může vypadat jakkoli. Někdy si půjčí 
dokonce podobu vašeho přítele. Někdy vůbec není vidět. Někdy máte pocit, že snad ani 
není vedle vás nebo naproti vám, že je ve vás, s vámi… 
Tak jak ho můžete potom identifikovat? 

Víc než podle podoby ho identifikujete podle toho, co dělá. 
Co dělá? Nic moc. Jenom táhle řekne: Co když… 
No a co? Co?! On to „co když…“ dokáže říci tak, že zaseje semínko podezření, zloby, 
vzteku, pocitu křivdy nebo strachu. Je to jako když se dotkne základu, a vytáhne odtud 
kámen. 
Všechno se rozechvěje! Rozvlní. Ztemní. I vy se zachvějete. Hněvem, vztekem, 
strachem, pocitem křivdy, nedůvěrou, nenaplnitelnou touhou. „Tak takhle by to mohlo,
mělo být?! A není. Kdo za to může?“ 
Už víte přesně, o kom mluvím. Znáte ho taky. Důvěrně. „Sviňák ten“. Satan, Ďábel, 
Belzebul, had, drak, Zlý, …
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Kdosi mě probouzí, podává 
dlaň, 
zvedá mě vzhůru, zašeptá: 
Vstaň, 
čerstvý vzduch zvenčí do 
cely chladně voní
a někde z dáli svítání z věží 
zvoní. 

Naberu dech a půjdu
rázem zbavený pout
svobodu volnost cítím, 
dřív jsem se nemoh hnout.
Všechno je tak zvláštně 
nové,
jak bývá ve vidění,
jako bych v očích měl ještě 
sen, 
co pravda je a co není

Anděl mi poroučí: neváhej, 
pojď
budu tě vést, čeká nás pouť
až když jsme venku za 
branou otevřenou
náhle jsem sám a klečím na 
kolenou

T. Najbrt. 



Pokračování ze str. 1
Někdy jste se jím také dali svést. Řekli jste si: Cože, to je možné?! Může mít pravdu! Tak 
takhle to je? Takhle to je myšleno, tohle ten druhý člověk myslel, udělal? Někdy jste se 
dokonce vydali sbírat „průkazní materiál“. Takhle si se mnou osud hraje? A chytli jste jako 
vích spravedlivým hněvem, vztekem nebo pohrdáním nebo vás zavalil strach. 

Někdy jste nechtěli, cítili jste – je to podezřelé, to by mohl být podvod, může to být pravda, 
ale taky nemusí, to mě chce podvést. Dali jste se s ním do diskuse. Vymýšleli jste 
protiargumenty. Ale to přece tak nemůže být… A on vás velmi často stejně dostal. Často na 
to „nejlepší ve vás“. Na váš smysl pro spravedlnost, lítost, smysl pro realitu… 
Nebo vám přivodil hluchotu, dostal vás do situace, kdy nechcete raději nic a nikoho vnímat, 
když to takhle bolí a znejisťuje, jen sebe nanejvýš, kdy se vyhýbáte všem otázkám, které se 
týkají vás. Vám není pak většinou zrovna nejhůř, ale žije se s vámi těžko. 

Co s ním, s tím…? Na pozvání nečeká, na otevření dveří taky ne, schová se klidně za to 
„správné“… a jsme na něj slabí. Utíká rozhodně rychleji než vy. Dostane vás do rohu, hravě, 
ani si toho nevšimnete. Pravidla hry nedodržuje. Smyslem pro realitu se netrápí. Dovede vás 
obklíčit, zajmout. Mívá dokonce velmi často komplice nebo rukojmí, často i ti vaši nejbližší a 
vám nejdůvěryhodnější se jím nechají najmout a zajmout, aniž by to tušili! 

Je nějaká zbraň proti němu? Bezpečné místo? Metoda? 
Jde jen to vrátit mu to. Naučit se říkat také „co když…“, ale docela jinak, než jak to říká on. 
Opačně. Aniž by probouzelo podezření, strach, nenávist, beznaděj, ale naopak: dávalo šanci, 
otvíralo pochopení, smiřovalo, … „Co když navzdory vině, smrti, nespravedlnosti, slabosti, 
utrpení…“ 

To se dá říci pravdivě jen s odvoláním na NĚKOHO, u KOHO se to nemůže zkazit do té 
podoby, v jaké to dělá tenhle… JEŽÍŠ KRISTUS! Na něj se to „co když…“ z naděje, lásky, 
smíření může odvolat. O NĚJ se může opřít. Zkuste to. 

To, co se po kostelích bude o velikonoční Neděli stejně a zřetelněji než každou jinou neděli 
připomínat, to, že JEŽÍŠ KRISTUS VSTAL Z MRTVÝCH, nám dává právě tuto možnost říci „co 
když“ z lásky, s nadějí, s odpuštěním. „Co když… přes a skrze všechno můžeme, smíme být. 
Spolu“. 

P.Jun

Program života sboru
Velikonoční svátky:

bohoslužby budou v našem sboru takto:
 Květná neděle  16.4. v 9.00
 Velký Pátek 21.4. v 9.00 a v 17.00 s Večeří Páně
 velikonoční neděle  23.4. v 9.00 s Večeří Páně a v 14.00 v Bousově
 velikonoční pondělí 24.4. v 9.00

Zveme vás také k účasti na těchto pravidelných sborových setkáváních:
 středa 14.00 biblická hodina dětí

           16.30 příprava dětí ke konfirmaci (11.6.)
 čtvrtek 17.30 biblická hodina

             19.00 biblická hodina střední generace
 pátek 18.30 setkávání mládeže (předtím sportovní hry na zahradě)
 neděle 9.00 bohoslužby 

každou první neděli v měsíci bohoslužby v 14.00 v Bousově u br. M. 
Štolce

 po bohoslužbách zatím jednou v měsíci je posezení při kávě a čaji 
(zpravidla první neděli v měsíci)

 biblické hodiny jsou ještě pravidelně: 
1. středu v měsíci v Třemošnici v 18.00 u Hochmanů
3. středu v měsíci na Horkách v 19.00 u Banovčanů
4. středu v měsíci ve Vinařích v 19.00 u Hlaváčků

Všechna setkání jsou otevřená i pro vás. 

Připravujeme:
 27.4. biblická hodina v 17.30 s vyprávěním P. Peňáze o pobytu v USA
 2.-4.června rodinný pobyt v Chotěboři s kolínským sborem
 11.6. o svatodušních svátcích má být konfirmace, připravuje se k ní 12 

dětí
 18.6. připravujeme sborový zájezd do východních Čech: Hradec Králové, 

Babiččino údolí, Sadová, Kuks, Dvůr Králové… Odjezd 7.30, záloha 100,-
 na prázdniny připravujeme výlet do Holandska a letní pobyt s dětmi a 

mládeží. 
 Připravujeme také setkávání pro malé, předškolní děti (čtvrtek). 


