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Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli.
[1. Korintským 15, 20]

Bratři a sestry, milý sbore,
letos slavíme Velikonoce uprostřed jara, v druhé polovině dubna. Je
to krásné období, příroda se probouzí k novému životu, vše se svěže zelená,
jarní květiny rozkvétají. Je to krásný čas. Ale nenechme se zmást – Velikonoce
nejsou svátky jara, i když jsou takto nazývány a často tak i prožívány. Smysl
křesťanských Velikonoc je mnohem hlubší a závažnější, pro každého z nás
velmi osobní. Za každého z nás, za mne i za tebe, Pán Ježíš umíral na kříži,
a pro každého z nás, pro mne i pro tebe, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil
na nebesa, sedí na pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit
živé i mrtvé. Přejeme Vám, milé sestry a milí bratři, abyste mohli soustředěně
prožívat dobu postní i velikonoční, abychom společně prožívali naději na
vzkříšení a aby nás tento radostný příslib provázel i do dalších dnů.
Vaše staršovstvo

VELIKONOČNÍ ZAMYŠLENÍ
Ukřižovaný Ježíš z Nazareta byl vzkříšen. Kam? Neumíme odpovědět
lépe než – do jiného způsobu života. Do života, v němž sám Bůh setře lidem
všelikou slzu z očí. Do života, v němž nebude ani smrt, ani bolest, ani nářek.
To vše pomine. Stejně tak pominou nehotové a nedodělané věci. Pominou
narušené vztahy. Zmizí utrpení nemocných duší a těl. Nový život nastává
Kristovým vzkříšením. Otevírá se. Jak se nás to týká? Věříme, že do nového
života byl Kristus vzkříšen jako první ze všech lidí. My ostatní ho budeme
následovat. Budeme s ním také vzkříšeni! On byl první. My jsme na řadě
za ním. Máme naději. Je pro nás i pro druhé vedle nás. Je i pro ty, kdo již
zesnuli, a nám je po nich smutno a učíme se žít bez nich. Navzdory tomu
můžeme žít velikonoční radostí! Nemizíme po smrti v pusté, mrtvé
prázdnotě. Půjdeme za Kristem, ukřižovaným a vzkříšeným. Půjdeme do
celého, plného života s Bohem. To je naděje pro všechny. Pro ty, kdo vedou
spokojený život a radují se z každého darovaného dne. Pro ty, kdo si život
nějak pokazili a nevědí kudy dál. Pro ty, kdo jsou sami. Pro ty, kdo jsou
nemocní a bojí se, jak to s nimi půjde dál. I pro ty, kdo se o ně starají. Také
pro ty, kdo se v těchto dnech rodí na tento svět. I pro ty, kdo se blíží konci
svého života zde na zemi. Dobrou zprávu o životě, který Kristus otevřel,
smíme společně slyšet a přijímat nejen o Velikonocích, ale při každých
bohoslužbách. Vždyť každá neděle připomíná Kristovo vzkříšení. Kristus
byl vzkříšen!

V Bibli, v žalmu 62, se píše:
„Jen v Bohu se ztiší duše má, od něho vzejde mi spása.
Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nikdy nic neotřese.“
Navzdory velikonoční události Kristovy oběti a jeho vzkříšení nás
zasahuje zlo. Pořád se dějí zločiny, lidé si navzájem páchají zlé věci, slabí
lidé trpí bezpráví. Ztrácíme své blízké, ztrácíme sílu, ztrácíme i motivaci
k dobrému boji víry. A někdy se stane, že vidíme všechno velmi černě. Jsou
také nemoci, které náhle přijdou, jsme jimi pohlceni a náš pohled se zúží
jen na ně. Jsou na nás naložena břemena, která nás sráží k zemi. Sami jsme
překvapeni, co zlého i z nás dokáže vyjít. Jsme otřeseni. Otřásá se naše
naděje, trpíme, trápíme se, jsme nemocní, naše vztahy s bližními nejsou
v pořádku. Toužíme po smíření, ale nemáme v sobě sílu, ani zdroj
k obrácení.
Proto nás Bible zve k tomu, abychom se v každé životní situaci
zkoušeli ztišit a otevřít se živému Bohu. Proto Ježíš přišel mezi lidi, aby jim
ukázal, že Bůh chce být na doslech, na dotek, nablízku. I tam, kde trpí, trápí
se, umírají. Aby nám ukázal, že nás nic nemůže od něho odloučit. On je
hradbou a pevností, která nás brání před zlem a beznadějí.
Kéž i letos pronikne hluboko do našeho nitra, do někdy velmi
unavených srdcí, velikonoční zpráva. Kéž nás povede, abychom našli v Bohu
ztišení a své útočiště, spolu s Kristem, který vstává z mrtvých. Vždyť Bůh
miluje svět a svého Syna poslal, aby nikdo nezahynul, aby nikdo z nás nebyl
sám a bez radosti. Bůh nám otevírá nové obzory a zve nás k sobě!

MODLITBA (Z KNIHY MODLITEB)
„Kristus vstal z mrtvých!“ To je naše radost a naděje. „Kristus vstal
z mrtvých“ – chceme povědět světu. „Kristus vstal z mrtvých“ – chceme,
Bože, s vděčností vyznat i před Tebou, který jsi ho k novému životu povolal.
Děkujeme ti, náš Otče, že jsi se o Velikonocích zjevil jako ten, který
„křísí mrtvé“, jako ten, jehož slitování přesahuje hranici smrti. Tvé
společenství s lidmi nemůže přerušit žádná vnější moc. Děkujeme ti, že jsi
svou moc nad smrtí zjevil právě na příteli hříšníků, pomocníku nemocných
a zachránci ztracených a opuštěných. Dej, abychom nikdy nezapomněli na
to, co jsme poznali o velikonočním ránu: Ani když procházíme temným
údolím stínu smrti, nejsme sami, tak jako ani Ježíš Kristus nebyl sám.
Amen

Pozvání ke svátečním bohoslužbám
Miroslav
• Květná neděle 14.4. — Sborová neděle pro všechny generace
– 8.30
– 10.30

bohoslužby
beseda se členy spolku Stromy v krajině
program pro děti Než kohout třikrát zakokrhá
– 12.30
společný oběd
po obědě společně půjdeme zasadit strom
– 14.30
Betsaida – koncert dvou mladých písničkářek,
které zpívají o životě i smrti
– celý den program pro děti

• Zelený čtvrtek 18.4.
• Velký pátek 19.4.

16.00
8.30

• Neděle Vzkříšení 21.4.
8.30
• Velikonoční pondělí 22.4. 9.00

Sederová večeře s liturgií v Kruhu
Bohoslužby s Večeří Páně
a čtením pašijí
Bohoslužby s Večeří Páně
Bohoslužby

Bohutice
• Velký pátek 19.4.

16.00

Bohoslužby s Večeří Páně

10.00

Bohoslužby s Večeří Páně

14.00

Bohoslužby s Večeří Páně

Moravský Krumlov
• Neděle Vzkříšení 21.4.

Troskotovice
• Neděle Vzkříšení 21.4.
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