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     Milý příteli, sestro a bratře, která že pravda nás osvobodí? 
Především Boží pravda, ta, která je propojena s láskou. A pak také i 
naše, snaží-li se v naší mnohé slabosti tu Boží následovat. 
Vzpomínáme 100 let od vzniku naší republiky. V čele tohoto 
snažení stál i náš Tomáš Garrigue Masaryk, když jako profesor 
zpochybnil pravost údajně starobylých českých literárních památek - 
Rukopisů zelenohorského a královédvorského, a jako poslanec 
ostře vystoupil proti rasisticky vedenému procesu s židovským 
mladíkem Leopoldem Hilsnerem. Masarykovo heslo bylo „nebát se 
a nekrást“. Hlásil se k odkazu Jednoty Bratrské a prezidentská 
standarta nese heslo „pravda vítězí“. Tak náš národ vstoupil na 
cestu pravdy, od které se náš národ neustále odkloňuje i díky našim 
dalším prezidentům. Až Václav Havel svým „pravda a láska musejí 
zvítězit nad lží a nenávistí“ se snažil o návrat k prvotním hodnotám. 
A tak jsme svědky, sestro a bratře, jak naše země upadá do 
nepravdy a nelásky. Masaryk měl v programu „Ježíš, ne César“.  
     Ale my přece víme, že pravda nás vysvobodí. A tak se nesmíme 
spoléhat na naše prezidenty, předsedy vlád, sněmovny a senátu, že 
ten boj pro pravdu Boží vykonají za nás. To já, Ty a my všichni 
slyšme slovo Ježíšovo „neboj se“ a přijměme tu posilu Ducha 
božího pro hájení pravdy a lásky, pro její činění a žití, neboť to nás 
učiní svobodnými a přinese nám to pokoj. 
     Není to cesta snadná. Ale když se odvážím říci pravdu o sobě se 
vší pokorou a lítostí, pak mi Ježíš dá sílu v lásce mluvit pravdu i pro 
druhé. Pak už není nesnadné vytrvat. Jsme tak osvobozeni od lží a 
nepravd, do kterých bychom se neustále zaplétali a vedlo by to 
k porušování dalších bodů Božího zákona. 
     Milý příteli, sestro a bratře, většinu života jsem prožil v národní 
nesvobodě. A přesto jsem byl vnitřně svobodný díky sborům, kde 
jsem žil, a byly to mnohé sbory božího lidu. A tak jsem se naučil, že 
ta největší svoboda je žít a ne mít. A že služba pro druhé může být 
tou největší radostí. 
     Jen si musím uvědomit, že tu obnovující sílu smím mít v modlitbě 
a společenství stolu Páně. A Slovo boží že mohu nalézat i v Písmu. 
     K tomu vám přeji do dalších 100 let mnoho Božího požehnání a 
víru, naději a lásku. 
Výročí 100 let republiky                                       Jarek Černý - Ursus 


