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                                                                                                                                          Velikonoce 2017 
 

 „A jakož Mojžíš povýšil hada na poušti, takť musí povýšen býti Syn člověka, 

   aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. 

  

                                                                                                                                 J 3. 14-15 
 

Milí bratři a sestry,           

 

 v tomto velikonočním čase si připomínáme, že náš Pán, Ježíš Kristus, šel po cestě, která ho 

přivedla až na kříž. Ježíš žil pro druhé a svůj život završil tím, že se obětoval. Smysl své smrti na 

kříži přirovnal k povýšení měděného hada při putování Izraele po poušti. Izrael na poušti reptal proti 

Bohu a Hospodin na něj proto poslal ohnivé hady. Mnozí byli uštknuti a umírali. Mojžíš se ale za lid 

modlil a Bůh se slitoval. Na Boží příkaz udělal Mojžíš měděného hada a umístil jej na žerď. A kdo k 

němu s vírou vzhlédl, byl uzdraven. Měděný had na poušti se stal znamením uzdravení a záchrany.  

 I nám se někdy stává, že se chováme jako Izrael na poušti. Reptáme a pochybujeme o Boží lásce. 

A možná se i ohlížíme zpět a říkáme si, že by nám bylo lépe, kdybychom v Boha vůbec nevěřili. To je 

však cesta ke smrti. Když však činíme pokání, je pro nás díky Boží milosti naděje. Bůh totiž poslal na 

svět svého Syna. Ježíš jako Syn člověka nás nepřišel odsoudit, jak se očekávalo, ale sám byl 

odsouzen. Byl odsouzen za naše viny a zemřel na kříži za nás hříšné. 

 Věříme v Krista ukřižovaného. Kříž je naše naděje. Kříž je také hlavním křesťanským symbolem. 

Ježíšovo ukřižování se někomu může jevit jen jako potupná poprava. Ale pro nás je kříž Ježíšovým 

vyvýšením; je znamením veliké Boží lásky. Všichni Boží lásku potřebujeme. Všichni potřebujeme 

uzdravení ze smrtelné nemoci hříchu. A Bůh nám nabízí lék k uzdravení. Je jím Kristova oběť na kříži. 

Každý, kdo věří v moc Kristovy oběti na kříži, bude uzdraven a nezahyne. Každý, kdo věří v Syna 

člověka vyvýšeného na kříž, má život věčný. Každý, kdo v poníženém, ukřižovaném Ježíšovi pozná 

Krista vítěze, je zachráněn. 

 S vděčností si budeme připomínat Ježíšův kříž a radovat se z Kristova vzkříšení také společně při 

velikonočních shromážděních, ke kterým Vás upřímně zveme. V evangelickém kostele v Litomyšli se 

budou konat takto: 

 

na Zelený čtvrtek  13. dubna v 18.00 hod. čtení pašijí 

na Velký pátek  14. dubna v 9.00 hod. bohoslužby s večeří Páně 

na Boží hod velikonoční 16. dubna v 9.00 hod. bohoslužby s večeří Páně 

  na Pondělí velikonoční 17. dubna v 9.00 hod. bohoslužby 

 

 Velice také děkujeme za Vaši podporu, kterou svému sboru poskytujete. Děkujeme za Vaše 

dary a saláry, děkujeme za Vaši práci ve sboru, děkujeme za Vaše modlitby. Díky Vaší podpoře jsme 

mohli v minulém roce uskutečnit obnovu interiéru našeho kostela. Pokud jste ho ještě obnovený 

neviděli, přijďte se podívat. 
 Jako každý rok v tento čas Vás také prosíme o příspěvek pro Jeronýmovu jednotu. Vaše dary 

pomohou sborům, které opravují své kostely a fary a nemají dostatek vlastních prostředků. Více se 

dozvíte v přiloženém letáku. Dary přijímáme v hotovosti v neděli ve sboru na sběrací listinu nebo 

převodem na účet sboru číslo 222402179/0300, v.s. 304. Vzdálenějším pak přikládáme složenku. Tato 

sbírka darů pro JJ končí 31. května. 

 

 Přejeme Vám pokojné a radostné velikonoční svátky. 

 

Michal Sadílek, kurátor                                                                  Václav Hurt, farář 


