
Milé sestry, milí bratři, 

 

opět vás zvu ke společenství, byť jen prostřednictvím internetu. Náš sbor ve virtuálním prostoru 

připravuje dětskou sobotní školku v 9:15 hod. třída B, 10:00 hod. třída A, společný závěr 

soboty i tuto velikonoční sobotu od 19:00 hod. a nově pro zájemce připravujeme sobotní školu 

dospělých, což vzešlo z dotazníku, který jste vyplňovali do pondělí tohoto týdne. O této 

možnosti ještě budete informováni. Také vás zvu k prožití času pro modlitbu, po dobu 

karantény každou středu od 20:00 hod. Prostřednictvím jakých internetových možností se 

můžete do jednotlivých aktivit zapojit, najdete v přehledu na webových stránkách našeho sboru: 

https://ceskatrebova.casd.cz/informace Volíme tento způsob, protože je přehledný.  

 

Prožíváme čas velikonočních svátků. Dnes nám to asi ani tak nepřijde, ale relativně donedávna, 

aby se zdůraznilo Kristovo utrpení na Velký pátek, ukazoval se takový obraz Boha Otce, který 

nutně musel nahánět hrůzu. Kněží a kazatelé poukazovali na to, jak Ježíš hledá posilu u Otce, 

ale Otec je hluchý, odbude ho, odvrátí od něho tvář a netečně ponechá Ježíše jako kořist 

rozběsněnému davu. Ve velkých církevních katedrálách obdivují milovníci umění obdobně 

ztvárněný obraz Hospodina na obřích plátnech. Někteří věhlasní malíři si dali záležet. Není 

pravda, že Ježíš trpěl a Bůh Otec jen přihlížel nebo se dokonce od trpícího Krista odvracel. 

Filozofická představa, že Bůh není schopen trpět, tuto myšlenku jen zvýrazňuje.  

 

Text Nového zákona, Jan 3/16, zná většina křesťanů zpaměti: “Neboť Bůh tak miloval svět, že 

dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ Text je 

to tak známý, že v něm snadno přehlédneme zmíněné utrpení nejen Krista, ale i Boha Otce. 

Nejenže Bůh miluje, ale on JE LÁSKA. A jak dobře víme, láska jako stav, schopnost, síla, je 

nejzranitelnější věc na světě. A také víme, že nelze žít v lásce bez bolesti. A když to víme my 

lidé, oč dokonaleji to ví a prožívá Ježíš na kříži a tamtéž přítomný Bůh Otec. Proto Ježíš těsně 

před smrtí volá mocným hlasem, abychom to zaslechli až do dnešních dnů: “Otče, do tvých 

rukou odevzdávám svého ducha.“ Lk 23/46 Ježíš a Bůh Otec nás neskonale milují. Můžeš tedy 

o letošních Velikonocích odpovědět a v důvěře vyznat: „Bože Otče, Ježíši Kriste, Duchu svatý, 

do tvých rukou odevzdávám sebe, svůj život, svou rodinu, své blízké, své…..“ Nebudeš litovat, 

že jsi to udělal/udělala.  

 

Josef Cepl, kazatel sboru 

https://ceskatrebova.casd.cz/informace/online-shromazdeni/

