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Bratři a sestry, přátelé v Kristu,

  evangelia popisující velikonoční událost svědčí o strachu učedníků a na druhé
straně o radostné skutečnosti Kristova vítězného vzkříšení. 
  Už více než rok duch koronaviru straší Evropu a svět. Avšak uvědomme si tady
skutečnost fyzického utrpení, psychické bolesti a duchovní bolesti. 
  Náš duch, kterého Bůh stvořil ke svému obrazu, bytostně touží po Bohu. Jsme-li
zahlušeni světskými starostmi,  tuto vnitřní touhu po Bohu si  neuvědomujeme.
Naopak vírou se náš život napojuje na Krista a na to, co on nám životem a smrtí
získal,  na jeho  nový život.  Když náš duch opustí  pozemskou schránku a začne
vnímat realitu věčnosti, bytostně poznává, že ho Bůh z lásky stvořil a dal za něho
svého vlastního Syna. Ježíš za něj zemřel, aby zaplatil za všechny jeho hříchy. 
  Člověk má tedy v čase zdarma jako dar přijmout spásu v Kristu a pak štěstí
navěky.  Avšak jaká to  ztráta,  svou vinou ztratit  tento  největší  poklad -  věčný
život. Jaké to zoufalství nad tím, že už se to nedá nikdy změnit, to je bezvýchodná
duchovní  bolest.  Je  provázena  ještě  i  psychickou  bolestí  výčitek  svědomí  i
fyzickou bolestí. Z tohoto má mít člověk hrůzu více než z viru. Hrozba věčného
utrpení ho má vést ke karanténě od příležitosti k hříchu, a k uzavření se od ducha
lži a zla.
  Bratři a sestry, nejzákladnější věcí v našem pozemském životě je spasit svou
nesmrtelnou duši. „Tvá duše má větší cenu než celý svět“, říká svatá Terezie z
Avily.  Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu –
nebylo to pomíjivým zlatem ani stříbrem, ale vzácnou krví Kristovou! (1P 1,18)
  A právě o Velikonočních svátcích máme prožít skutečnost odpuštění hříchů pro
Kristovu  krev,  prolitou  na  kříži.  Spasitelná  smrt  Krista  nás  vytrhla  z  otroctví
ďábla. Podmínkou z mé strany je osobně přijmout tuto záchranu, toto osvobození
od hříchu a viny. Jak? Skrze víru v Ježíše Krista a pokání ze svých hříchů. Ježíš v
den svého vzkříšení řekl: Tak je psáno a tak musel Mesiáš trpět a třetího dne vstát
z  mrtvých.  V  jeho  jménu  musí  být  kázáno  pokání  a  odpuštění  hříchů  všem
národům. (L 24,46-47)
  To je  velikonoční  radost.  Kristus trpěl  a třetího dne vstal  z  mrtvých.  V jeho
jménu se nyní káže pokání a odpuštění hříchů všem národům. I  tobě. Dej mu
proto s vírou své hříchy. On ti je odpouští. Tato velikonoční radost je potvrzena
skutečností Kristova vzkříšení. Dokázal, že on je Boží Syn a jeho slovo, které nám
dal, je nezměnitelná a věčná pravda. On je vpravdě i tvé Vzkříšení a tvůj Život. 
  Vám, kteří jste Ježíše přijali, patří jeho slovo: Pokoj vám. Nebojte se, já jsem to. Já
jsem s vámi po všechny dny vašeho života.  (Mt 28) A to platí dnes osobně tobě:
Pokoj tobě. Haleluja. 



  Přeji Vám a v modlitbách vyprošuji, ať vzkříšený Pán prochází zdmi každého
Vašeho trápení,  smutku a osamělosti.  Ať  vstupuje  i  zavřenými dveřmi Vašeho
strachu, úzkosti a bezmoci. Ať Váš život naplní nadějí a radostí. Přeji Vám a všem
Vašim blízkým požehnané Velikonoce!

Váš farář, Jiří Ježdík

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH V NAŠEM SBORU

2. dubna – Velký pátek – od 17 hodin – bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

4. dubna – Velikonoční neděle – od 9 hodin – bohoslužby s vysluhováním 
Večeře Páně. 

                                                       

Samozřejmě, že každou neděli se konají bohoslužby od 9 hodin. 
Bohoslužba je Vám zasílána také emailem. 

Všechny důležité informace najdete na webových stránkách našeho sboru: 
http://pisek.evangnet.cz

Sčítání lidu
Letos náš čeká sčítání lidu. Prosíme, vyplňte do kolonky náboženská víra název
naší církve Českobratrská církev evangelická. I když je tento údaj nepovinný, jeho
výsledky se stanou podkladem pro rozhodování státních a veřejných institucí ve
vztahu k církvím na příštích 10 let.
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