
Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 

 

pokračujeme online programy https://ceskatrebova.casd.cz/  Hostem na závěr soboty od 18:00 

hod. bude br. Tomáš Ondráček. Následující sobotu 27.3. ukončíme tématem „Velikonoce na 

obzoru“ s br. Romanem Buchtelem. Připomínám prosbu br. Bohuslava Hermana, abychom si 

vyzvedávali objednané tiskoviny (Adventy a bibl. úkol na další čtvrtl.) u Bohouše doma. Viz 

samostatný e-mail z 11.3. 

 

Prožíváme před velikonoční období, ke kterému patří zklidnění mysli před velkou událostí 

Ježíšovy zástupné oběti, jeho vzkříšení a to vše kvůli nám a pro nás. V tomto období k nám 

velmi živě promlouvají některé biblické texty, zvláště, například, Žalm 51: „Smiluj se nade 

mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti, moji 

nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mě od mého hříchu!...... Proti tobě samému jsem zhřešil, 

spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích…… Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru 

pevného ducha…. Dej, ať se zas veselím z tvé spásy….“ 

 

Opakované čtení tohoto žalmu, modlitba, vyznávání hříchů a přijetí Bohem zaslíbeného 

odpuštění, to je nesmírně obohacující nejen ve velikonočním období, ale zejména v něm. Autor 

51 žalmu popisuje, jak mu Hospodin otevřel oči a on zjistil, že se nachází „mimo cestu.“ Měl 

Bohem otevřené oči vůči tomu, co by nejraději neviděl nebo co by rád pečlivě schoval. Jde o to, 

zda si dokážeme připustit, že jsme ublížili, něco nebo někoho ošidili, byli lhostejní, prosazovali 

si „tu svou pravdu,“ byli sobečtí, že jsme se nehezky chovali ke svým blízkým, nebyli dobrým 

příkladem svým dětem či svému okolí. Dalo by se dlouze pokračovat. 

 

Ještě horší variantou popsaného by bylo namlouvat si, že je vše přece docela v pořádku, „není 

co řešit.“ My ale nejsme jiní než David, jehož zkušenost v 51 žalmu čteme. Věřím, že jsme 

slovo hřích ze svého slovníku nevyřadili a že si uvědomujeme, jak nás hřích destabilizuje a má 

tendenci nás ovládat. Bojíme se nemoci Covid, ale přemýšlejme, zda se bojíme ubližovat, být 

lhostejní, někdy sebestřední. Bojíme se trápit Boha svými hříchy? Bojíme se odloučenosti od 

Pána Boha, což hřích způsobuje? 

 

Odpověď na hřích je nejen podle 51 žalmu jeho vyznání. Takové skutečné, tiché, neuspěchané, 

neodbité. Pokání není jen vyznávání hříchů v prostoru, kde je jen Hospodin a já. Pokání je 

doslova pohyb, konkrétní čin, změna, náprava, dělat něco jinak, myslet jinak. Na to nemáme! 

Ale Pán Bůh na to má! On je schopen nás rozpohybovat, měnit.  

Přeji požehnané velikonoční období a novou zkušenost s vyznáváním, rozpohybováním 

a přijetím odpuštění od milosrdného Boha. 

 

 

Josef Cepl 

 

 

 

V České Třebové 18.3. 2021 

https://ceskatrebova.casd.cz/

