
Milé sestry, milí bratři, 

 

nadále pokračujeme v našich setkáváních pouze online, tedy jak DSŠ, tak SŠ dospělých. Při 

večerním setkání tuto sobotu 9.1. od 17:00 hod. budu mít malé novoroční zamyšlení z Božího 

slova, když už nemůžeme mít naše plánovaná novoroční shromáždění v žádném z našich třech 

sborů. V sobotu 16.1. bude naším hostem od 17:00 hod. br. Mikuláš Stehlík. 
https://ceskatrebova.casd.cz/ 

 

Scházet se osobně v našich sborech v sobotu a skupinkách v týdnu sice nemůžeme, ale to, co 

současná situace omezit nemůže, je naše individuální setkávání s nebeským Otcem a jeho 

Synem, Pánem Ježíšem Kristem prostřednictvím modlitby. Když čteme modlitby, 

zaznamenané jak ve Starém, tak v Novém zákonu a když čteme o mnohdy výjimečných 

zážitcích těch, kdo jsou autory takových modliteb, tak to v nás někdy může vyvolat nadšení pro 

modlitbu, ale možná častěji třeba i pocit smutku, že taková „moje“ modlitba nikdy nebude. 

 

Hluboký modlitební prožitek je skutečně Božím darem. Z modliteb, zaznamenaných v Bibli si 

ale můžeme vzít určitou inspiraci pro svou modlitbu. Konkrétně z toho, kdy „bibličtí 

modlitebníci“ jako by viděli přímo například události z života Ježíše Krista a toto nahlédnutí v 

nich probouzelo pocity nesmírné lásky a vděčnosti ke Kristu, zvláště při vidění Kristova 

utrpení. 

 

Také my ve své modlitbě si můžeme události Ježíšova života představovat, jako bychom je měli 

přímo před očima, jako bychom byli právě přítomni. Co nás často brzdí, je obava, že vlastně 

nevíme, jak to tehdy přesně bylo a že si to můžeme představovat špatně. Tušíme, že události 

biblické doby překroutíme či přinejmenším zabarvíme pohledem moderní doby. Toho se ale 

není třeba bát, stačí vědět, že skutečnost je jistě v něčem jiná, než si představujeme a naše 

představy nevydávat za absolutní pravdu.  

 

Přesto je pro nás velmi užitečné představovat si události Ježíšova života tak, jak to dokážeme. 

Jde o to, abychom se více Kristu přiblížili a více vše zakoušeli a prožívali.  

A je zcela správné, že do těchto představ biblických událostí vstupujeme zároveň ovlivněni naší 

současnou životní zkušeností. Jde totiž o to, abychom našli spojitost mezi „tím Ježíšovým“ 

a „tím svým.“  

 

Modlitby zaznamenané v Bibli nemůžeme napodobit, ale můžeme se jimi inspirovat. Také my 

se v modlitbě snažme živě představovat biblické události a prožívat je s Ježíšem a apoštoly. 

Zároveň tyto představy propojme s naším současným životem. Snad také dojdeme 

k podobnému prožitku jako autoři biblických modliteb, k poznání, že Ježíš a jeho slovo je 

neuvěřitelně aktuální i dnes a že je odpovědí na otázky našeho života. 

Přeji vám mnoho nádherných modlitebních zkušeností a nového poznání. Třeba se o tom 

budeme sdílet, až se sejdeme v našich sborech. 

 

Josef Cepl 

 

 

V České Třebové 7.1. 2021 

 

https://ceskatrebova.casd.cz/

