Velikonoční sborový dopis 2020
Sestry a bratří, blížíme se k Velikonocům a my nemáme představu, jak je v tomto roce 2020
budeme slavit. K našim Velikonocům patří bohoslužby na Velký pátek a Velikonoční neděli.
K připomínce Ježíšova ukřižování a z mrtvých vstání patří neodmyslitelně společenství
křesťanů kolem jednoho stolu. To jsou naše Velikonoce. Ale letos to bude zcela jinak. Jak?
Nepotkáme se kolem jednoho stolu, ale budeme mít příležitost připomenout si Kristovo
ukřižování a vzkříšení každý sám doma v úzkém rodinném kruhu. Ale máme naději, máme
víru, že budeme spojeni spolu navzájem skrze modlitbu k Hospodinu, budeme společně
propojeni díky Písmu svatému, kde se opět dozvíme o Ježíšově oběti za nás lidi, aby nikdo,
kdo věří v Ježíše Krista, nezahynul, ale měl život věčný.
Dostali jsme se do situace, která je pro nás zcela neznámá a většina z nás si ji nedokázala
představit ani v únoru, když nemoc způsobena virem již ohrožovala mnoho lidí v Asii. Každý
den jsou nové a většinou znepokojující informace, jak se zdravotní situace v našem světě
zhoršuje. Všichni jsme na stejné planetě, všichni jsme na jedné lodi, a co se děje na jednom
konci se nás také týká. Otázkou je jenom, kdy se nás to přímo dotkne. Zdravotní krize
způsobená koronavirem se nás týká přímo, stačilo jeden, dva měsíce. A je jedno, jak jsme
vzdělaní a bohatí. Také je jedno, jestli se cítíme být zabezpečeni finančně a zdrávi. Proč?
Protože to jsou pomíjivé a rychle se měnící věci, které nemusíme mít moc ovlivnit.
Co nám zůstává? Víra. A co ještě? Náš lidský úkol, který dostal Adam, aby se staral o svět, o
vše živé, co Bůh stvořil. Všichni jsme byli stvořeni k obrazu Božímu. To je náš úkol i
v dnešní krizi. Nemáme být pod obraz Boží, máme být lidmi, kteří jsou schopni solidarity a
být druhému člověku bližním, i když ho nemusíme znát. Ohleduplnost a vlídnost by se
neměla ztratit mezi námi lidmi. Nehledejme viníky, ale dejme si pozor na falešné proroky a
falešné mesiáše.
Sestry a bratří přejeme Vám Boží ochranu a Boží požehnání. Hledejme v dnešní situaci i
příležitost jak být k Bohu blíž a být si blíž i navzájem, i když se nemůžeme běžně potkávat a
setkávat. Prosím myslete na sbor a jeden na druhého. I my myslíme na Vás každý den.
Erika a Dan Petříčkovi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celocírkevní sbírka HLAVNÍ DAR LÁSKY připadá tradičně na Velikonoční neděli. Tuto
sbírku vykonáme tak, že každý z Vás, kdo by chtěl přispět do košíku v kostele, může poslat
danou částku na sborový účet 106084388/0300 a variabilní symbol 2020. Sbírku můžete
posílat do 20. Dubna. Další informace a kázání je na www.evangelik.cz.

Byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám
klíče od smrti i hrobu. Zjevení 1,18

