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PŘÁTELÉ V KRISTU,
zdravím Vás a přeji Vám, aby se velikonoční zvěstí posílila vaše víra, abyste ve

všem, co prožíváte měli pevnou naději. Věřím, že kdo svůj život žije zvěstí Velikonoc,
doufá. Je v nich smrt, ale ta smrt život nepopírá, lásku neničí, její moc potvrdí. Slyšme
tu radostnou zvěst.

Článkem z Vyznání víry „Ježíš sestoupil do pekel“ stojíme před tím, co to je
smrt, a co se stane, když někdo zemře. Nikdo to neví, neboť zkušenost smrti
neznáme. Něco nám přiblížilo Ježíšovo slovo na kříži: Bože můj, proč jsi mě opustil? V
této poslední Ježíšově modlitbě je nejhlubší jádro jeho utrpení - opuštěnost. V tom se
nakonec objevuje propast lidské samoty. Člověk je v hloubi svého nitra sám.

Známe, že v překonání strachu se ukáže i jeho podstata: je to strach ze samoty,
strach bytosti, která může žít jen ve společenství. Vlastní strach člověka může být
překonán jen přítomností milujícího.

Jestliže by byla samota, do níž by nemohlo proniknout žádné proměňující slovo
druhého; jestliže by nastala opuštěnost, do které by nemohlo vniknout žádné Ty, pak
by existovala samota - to, co se nazývá »peklo«. Peklo je samota, do níž už
nepronikne slovo lásky.

Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha (L 23,46), jsou Ježíšova slova,
která nás přibližují k tajemství jeho opuštěnosti. Ježíš je opuštěný, ale není zoufalý.
Láskyplně se obrací k Otci. Otázka proč? se mění v důvěryplné zvolání do tvých rukou.
Zkušenost opuštěnosti od Otce se stává vydáním sebe sama do otcovy náruče.

Víra v sestoupení Ježíše do pekel, říká, že Ježíš překročil bránu naší
osamělosti, že svým utrpením vstoupil do propasti naší opuštěnosti. Kam nás už
nemůže dosáhnout žádný hlas, tam je On. Tím je peklo překonáno. Smrt, která dřív
byla peklem, peklem už není, neboť i ve smrti je láska. Pouze uzavřenost z vlastní
vůle je teď peklem, Bible ji nazývá: druhou smrtí (Zj 20,14). Umírání však už není
cestou do samoty. Cesta smrtí je otevřená, ve smrti je život: Otcova láska.

Víra věří, že závory žaláře smrti jsou prolomeny. Ježíš, který to učinil, bere
vězněné - Adama a Evu, lidstvo - za ruku a vyvádí je na svobodu. Cesta k Bohu Otci
je volná, má jméno Ježíš.

Zvu Vás na výroční sborové shromáždění, které se bude konat v neděli 31. 3. 2019 v

rámci bohoslužeb. Začátek je v 9:00.



SHROMÁŽDĚNÍ O SVÁTCÍCH

14. 4. Ne Květná 9:00 Bohoslužba

19. 4. Pá Velký pátek 17:00 Bohoslužba, Večeře Páně

21. 4. Ne Velikonoční 9:00 Bohoslužba, Večeře Páně

MODLITBA

Pane Ježíši!

Ty Jsi náš Pán a Bůh.

Ty jsi pravý Bůh a pravý člověk.

Ty jsi Cesta, Pravda a Život.

Ty jsi pravý Mesiáš, Vykupitel, Spasitel - také můj.

Věřím a doufám v Tebe, chci Tě nade vše milovat.

Ústy vyznávám, že Jsi Pán a celým srdcem věřím,

že Tě Otec vzkřísil z mrtvých.

František Hobizal (1933–2001) byl český katolický kněz a spisovatel

Radost ze vzkříšeného Pána Vám přeje farář Jiří Ježdík
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