Velikonoční list 2019
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Karlových Varech
„Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde.“
/Evangelium podle Marka/
Jeden muž našel orlí vejce a dal ho do hnízda slepici, která žila na dvorku za domem. Orlík se vylíhl a spolu
s kuřaty také vyrostl. Celý život dělal to, co ostatní kuřata, a myslel si, že je kuře ze dvorku. Hrabal v zemi,
hledal červy a hmyz, plácal křídly a občas vzlétl pár centimetrů nad zem. Léta běžela a orel zestárl. Jednoho
dne uviděl vysoko nad sebou nádherného ptáka s obrovskými křídly. „Kdo to je?“ ptal se starý orel plný
úžasu. „To je orel, král ptáků,“ dostalo se mu odpovědi. „Patří obloze. My patříme na zem, jsme slepice.“
A tak starý orel žil i zemřel jako slepice. A to jen proto, že se celou dobu za slepici považoval.
Milí přátelé, blíží se Velikonoce a my se právě o těchto svátcích dozvídáme pravdu o sobě samých. Nejsme
určeni jen k živočišnému přebývání, konzumování a biologickým procesům – narodili jsme se k vyšším
věcem. Z hlediska víry nejsme slepice, ale orlové, vždyť kvůli nám o Velikonoční neděli Pán Ježíš vstal
z mrtvých. My však často stojíme rezignovaně se sklopenou hlavou, jako by Velký pátek byl posledním
slovem, jako by Ježíš zemřel a nevstal, jako by hrubá síla rozdrtila naději. Bez výhledu ke Kristovu vítězství,
bez víry ve vzkříšení zůstáváme jako slepice na malém uzavřeném dvorku. Bylo by to snad i pohodlné.
Není třeba vyvíjet námahu, jen se motat na jednom místě a zobat. Ale to není naše poslání. My jsme orlové
a máme vzlétat k nebesům a dívat se tak na své úkoly na zemi jakoby z Boží perspektivy. A tím rozvíjet
svůj život, povznášet sebe i chválit Hospodina. Přejeme Vám i sobě, abychom o velikonočních svátcích
(znovu) objevili toto své určení a poslání. Přijměte
proto naše pozvání k postním a velikonočním
bohoslužbám každou neděli – vždy na Zahradní
33 (1. patro) v 9. 15.
Zelený čtvrtek 18. dubna v 17.00, četba pašijí
(DS Drahovice)
Velký pátek 19. dubna v 9. 15
Velikonoční neděle 21. dubna v 9. 15
Velikonoční pondělí 22. dubna od 10.00
program pro děti na evangelické faře a na zahradě
v Chodově u Karlových Var

Ve velikonoční neděli se bude konat sbírka
na Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty.
Za Vaše dary na sbor a saláry jsme vděčni.
Naše č.ú. 8000 293 89/0800.
Ovocem ticha je modlitba, ovocem modlitby
je víra, ovocem víry je láska, ovocem lásky je
služba, ovocem služby je pokoj..
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