
„Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel……. Tento Ježíš, který 

byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“ Sk 1/9,11 

 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 

 

právě v těchto pěkných májových dnech si připomínáme Nanebevstoupení Pána Ježíše. Ještě 

několik desítek dnů se po svém vzkříšení zjevoval, ale pak odešel, byl vzat vzhůru, jak čteme 

v knize Skutky apoštolů. Nemůžeme ho vidět tak, jak jsme zvyklí se očima dívat. Přesto Krista 

vidět lze! Trochu jiným zrakem. Lze ho spatřit a potkávat se s ním v druhých lidech, nám 

blízkých nebo v těch, které potkáme v životě jen jednou a jsou to lidé potřební, vděční za naše 

naslouchání, za pár slov povzbuzení, za praktickou pomoc, či za sdílení různě těžkého kříže, 

který nesou. 

 

Ježíše lze spatřit v tom, co se v nás děje nebo co se s námi děje. Ježíš se nás dotýká v tom, co 

prožíváme, je v tom s námi a ukazuje východiska. Činí tak, protože k nám má hluboký vztah, 

protože nás má rád. Byl vzat vzhůru. To znamená, že je nad tím vším, co žijeme, čím 

procházíme. Nad našimi životními příběhy, nad našimi rodinami, nad radostmi života, ale také 

nad bolestmi, nad rakví s člověkem, kterého jsme měli rádi, nad naší nemocí, nad lidským 

neštěstím, nad našimi nezodpovězenými otázkami, nad tím vším je ještě Ježíš! A tento Ježíš, 

který byl od nás vzat do nebe, znovu přijde!  

 

Tohoto vidění Ježíše máme být svědky. Máme svědčit, že nad našimi životy je ještě ON. 

Máme být svědky naděje. 

 

I tuto sobotu 15.5. máme možnost osobně prožít sobotní školu od 9:30 hod. a bohoslužbu od 

10:45 hod. v modlitebně nebo být se shromážděnými prostřednictvím internetového připojení. 

(Jediným omezením jsou známá 3R) Večer pak od 19:00 hod. už jen prostřednictvím internetu 

se můžeme vidět, slyšet a naslouchat zamyšlení br. Jiřího Šmardy, možná i jeho milé ženy 

Dany. Následující sobotu 22.5. bude při bohoslužbě kázat Boží slovo br. Roman Černý 

a večer se nad Biblí setkáme s br. Davidem Horákem. Tyto společné online večery ukončíme 

29.5. https://ceskatrebova.casd.cz/ 

 

Josef Cepl 

 

 

V České Třebové 13.5. 2021 

https://ceskatrebova.casd.cz/

