Velikonoční dopis 2018
A když přišli na místo, které se nazývá Golgota, ukřižovali tam jeho i ty zločince – jednoho
po pravici a druhého po levici.
Ev. Lukáš 23. kap. 33. verš
Venku za městem Jeruzalémem stojí tři kříže. Vlevo a vpravo visí dva zločinci, na prostřední
kříž přibili Ježíše Krista. Ačkoli jeho nevina byla jasně dosvědčena, soudce ho odsoudil
k smrti.
Mnoho lidí prochází kolem ukřižovaných. Posmívají se Ježíši, který ve svém životě pomohl
nesčetným trpícím lidem, a nyní sám visí za velkých bolestí na kříži. Volají, jiné zachránil,
sám sebe zachránit nemůže. Avšak přehlížejí pravý důvod jeho smrti. Nevědí, že pokládá
život jako zachránce za hříšné lidi. Z lásky k nám dal svůj život. Proto až dodnes platí: Každý
kdo uvěří v Ježíše Krista a jeho výkupné dílo na kříži, nepřijde na soud, nýbrž získává život
věčný.
Toto poselství kříže se týká nás všech. Protože jsme zhřešili, potřebujeme všichni vykupitele.
Jak na to budeš reagovat?
Jdeš bez povšimnutí kolem kříže a myslíš si: S tím nechci mít nic společného? Pak odmítáš
nabídku záchrany a jednou věčně zahyneš.
Nechceš se dnes zastavit u kříže? Ježíš Kristus tam za tebe zemřel! Tak velkou váhu mají tvé
nepravosti, které jsi udělal, a tak velká je jeho láska k tobě. Přijmi ho za osobního zachránce,
a pak jsi provždy zachráněn.

Bohoslužby o Velikonocích
3. postní neděle 18. 3. 2018 – 10 hodin – Bohoslužby v Diakonii – diakon P. Pistor
18. 3. 2018 – 14 hodin – Výroční sborové shromáždění na faře
s volbou farářky M. Zemánkové
Květná neděle 25. 3. 2018 – 10 hodin – bohoslužby v Diakonii - diakon P. Pistor
Velký pátek 30. 3. 2018 – 10 hodin – bohoslužby s Večeří Páně v kostele
br. farář O. Zikmund
Velikonoční neděle 1. 4. 2018 – 10 hodin – bohoslužby s Večeří Páně v kostele
br. jáhen MUDr. M. Hudcovic
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Všichni jsou srdečně zváni!

