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Sbírka na Hlavní dar lásky
„Vstalť z mrtvých Kristus, prvotiny těch, kteříž zesnuli.“ (1K 15,20)
Milé sestry a bratři,
na velikonoční neděli slavíme vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista. Jeho zmrtvýchvstání je
středem naší víry. Zde čerpáme sílu a inspiraci. Kristovo vzkříšení je nám jasným
znamením, že Hospodin stojí na straně spravedlnosti, milosrdenství a života. O to vše
přece Pán Ježíš usiloval a vytrval v tom až do konce. Pro svoji věrnost vytrpěl i smrt na
kříži. A nebeský Otec se ke svému Synu přiznal a vzkřísil jej z mrtvých. A proto má celý
Ježíšův zápas o lásku a důvěru smysl a budoucnost. Proto má také smysl Ježíše následovat.
Kristovo vzkříšení je zaslíbením i pro nás, kteří umíráme. Pán Ježíš totiž zemřel i byl
vzkříšen kvůli nám. Každý, kdo mu věří, má v něm naději života věčného.
Naši předkové ve víře právě na velikonoční neděli, kdy slavíme Kristovo vzkříšení,
pořádali důležitou celocírkevní sbírku – Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty. Vděčnost
a radost z naděje, kterou nám Kristovo vzkříšení přináší, můžeme tak vyjádřit darem, který
dostane každý rok jeden potřebný sbor naší církve na opravu fary nebo kostela, které slouží
ke zvěstování Kristova evangelia. Loňská sbírka byla určena sboru v Horní Krupé na
rekonstrukci sborového domu v kazatelské stanici v Havlíčkově Brodě. Za tuto sbírku,
která vynesla 933 180 Kč, Vám velice děkujeme.
Letošní sbírka na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty je určena pro Farní sbor
v Opatovicích. Bude použita na generální opravu fasády tamního kostela. Evangelický
kostel v Opatovicích byl postaven roku 1886. Za ta léta prošel mnoha opravami. Kostel má
v dobrém stavu střechu, je opravena věž a celá stavba je zajištěna proti vlhkosti. Sbor má
vedle kostela také faru a modlitebny v kazatelských stanicích a dobře se o ně stará; často
svépomocí. Opatovický sbor je živý a jsou v něm zastoupeny všechny generace. Také při
opravě fasády se snaží co nejvíce využít vlastní síly a zdroje. Celá oprava má stát cca
2,4 mil. Kč. Sbor velice děkuje za podporu celé církve.
Milé sestry a bratři, jménem Ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty Vás prosíme,
nezapomeňte na naše „domácí víry“ v Opatovicích. Přejeme Vám, abyste mohli dávat
štědře a s radostí.
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