
Velikonoční dopis 
Evangelického sboru v Telecím 

 

„Kolem třetí hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eli, Eli, lema sabachtani“? 
to jest: ‚Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ (Matouš 27,46)  

 

Proč nás Bůh opouští? A opouští? Neopouští nás spíš jeho Syn a Bůh tu s námi zůstává? A 

neopouští Ježíše jen jeho Bůh, zatímco my s ním zůstáváme? A kdo tu koho vlastně opouští, 

když víme, že Ježíše v jeho utrpení opustil Bůh, zatímco my hledíme na Kristův kříž a jsme tu 

jakoby s ním, aby v tom nebyl tak sám. Někdy mám dojem, že za všemi otázkami po Boží 

přítomnosti uprostřed lidské bolesti a beznaděje stojí jen snaha dobrat se víry a jisté naděje, že 

se vše opět v dobré obrátí a všechno trápení zase přejde a my se stejně jako Ježíš vrátíme ke 

svému Bohu a Otci a on se vrátí k nám. Že za tím vším voláním o pomoc a po vysvobození ze 

všelikého soužení je jen otázka, kde je Bůh, když to bolí, kde je Ježíšův mocný hlas, když 

kolem třetí hodiny volá, proč ho Bůh opouští a nechává umírat na kříži. Smrtí nejkrutější.  

Ježíš ke svému Bohu volá proto, že je to jeho Otec a ve chvíli, kdy je mu nejhůř, tak se ho 

mocným hlasem táže, proč. Ne proč je mu nejhůř a proč musí takhle trpět, ale proč není Bůh 

s ním, a Bůh na jeho volání možná také čeká, protože ví, že ho po jeho smrti čeká něco ještě 

lepšího a ví, že ani Ježíšovou smrtí život nekončí, snad jen jeho utrpení a dostane se do nebe.  

Ježíšovo volání po vysvobození z pozemského utrpení a Boží přítomnosti tam, kde bychom ji 

i my čekali asi ze všeho nejvíc, je voláním člověka, kterého v tu chvíli opouští Bůh, aby ho 

mohl slavně vzkřísit z mrtvých a dát mu naději na nový život. Ježíšovo volání po Boží pomoci 

je mnohem více nářkem nad tím, co si musí prožít nahoře na kříži, než se opět dostane dolů a 

Bůh se ho pak ujme, aby Ježíš opět mohl být s ním a Bůh Otec opět se svým Synem.  

A co může být víc než takovýto návrat domů. Co může být víc než Boží odpuštění, které od-

pouští nejprve lidem, a až pak se ujímá i Pána Ježíše, aby se k člověku mohl opět navrátit. A 

co může být víc než samo Ježíšovo svědectví nejen o Boží přítomnosti, ale i nepřítomnosti 

v čase hlubokého smutku a obrovského utrpení a pak i veliké záchrany a vysvobození z tohoto 

času.  

Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil, volá dnes každý, kdo touží po tom nebýt ve svém 

trápení a utrpení tak sám, ale prosí Boha o jeho pomoc. Prosí toho, který by tu měl být s ním, i 

když třeba teď není a prosí toho, který s ním někdy i byl, aby s ním byl i tehdy, když by ho 

možná i nejvíc potřeboval. A Ježíš je toho i názorným příkladem a možná i vzorem, když volá 

ke svému Bohu, Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil, když jsem o pomoc volal. Když jsi 

mě vydal na smrt a je jen otázkou, jestli i ty nebo jen ty a když jsem si musel procházet tou 

cestou, jakou by nechtěl jít asi nikdo, kdo v Boha věří a po jeho přítomnosti i touží.  

Proto se i my nechme v tento velikonoční čas pozvat ani ne tak do Ježíšova obecenství, což 

nyní ani nejde, ale do modliteb, které zní i z Kristova kříže, ale i pod ním a s radostným oče-

káváním, kdy k nám Boží Syn opět zavítá a že to nebude hned, ale až to přijde, tak to přijde. 

A nechme se pozvat i k tomu, že všechno zlé jednou pomine a zase bude líp. Amen. 
 

Ze života našeho sboru:  

Pauza zaviněná zpřísněnými hygienickými opatřeními a nadále probíhajícím nouzovým sta-

vem se nám opět protáhla až do Velikonoc, takže podobně jako loni ani letos je v našem sboru 

slavit nebudeme. Na webových stránkách však najdete kázání a nově i nahrávky a videa s br. 

farářem. Do kostela, ale i ke společenství kolem Kristova stolu se znovu vrátíme, až nám to 

všechny vlivy opět umožní a můžeme jen doufat, že se tak stane ještě během dubna. Zatím jsme 

jen odkázáni na internetová dobrodružství a co vám br. farář případně doručí do vašich 

schránek. Ale pevně věřím, že se vše zase v dobré obrátí a s jarem přijde i další čas. 



Co se týče evangelické fary v Pusté Rybné, byla podepsána kupní smlouva o jejím prodeji 

obci Pustá Rybná, děkujeme všem dárcům, kteří zvlášť v souvislosti s opravou fary v Pusté 

Rybné na náš sbor pamatují finančně, je to pro nás velkou pomocí i povzbuzením. Děkuje-

me i vám všem, kdo přispíváte na chod sborového života. Věříme, že nám zachováte svou 

přízeň i nadále.  

 

K dostání je nezávislý evangelický měsíčník Protestant především s texty br. faráře Tomáše 

Bíska a též čtvrtletník Českobratrské Horácko i evangelický časopis Český bratr.  

 

Pán Bůh nás všechny opatruj. 

 

Těšíme se opět na viděnou s vámi. 

 

Mgr. Jan Hrudka, farář (tel. 604 112 384) 


