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Před sebou vidíte titulní stránku letošního prvního čísla našeho sborového časopisu.
Je to číslo velikonoční a zároveň vlastně úvodní k dalším číslům, kde se chceme
soustředit na trojici, která svým způsobem dává smysl celému křesťanskému životu
a naší  víře  v  Ježíše  Krista.  Tou trojicí  jsou slova apoštola  Pavla  z  1.  dopisu do
Korintu, kde čteme:  A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je
láska.  V tomto  prvním,  velikonočním  čísle,  si  chceme  položit  základ  pro  tuto
důležitou trojici naší víry a tím je a nemůže být nikdo jiný, jedině a pouze Boží Syn
Ježíš Kristus. Velikonoce jsou vyvrcholením jeho úkolu a služby na této zemi, totiž
záchrana  člověka,  lidstva  a  celého  stvoření  ze  záhuby  způsobené  hříchem.
Skutečnost hříchu je a i dříve byla docela zlehčovaná a někdy považovaná jako něco
krásného. Leč uvědomme si - jak to řekl jeden farář - že hřích je svinstvo. Jakkoliv
se může tento název zdát hrubým (a jestli to někoho pohoršilo, tak se omlouvám),
tak si uvědomme, že toto označení hříchu jako svinstva, je oprávněné. A od této
hnusné skutečnosti nás přišel osvobodit náš Pán Ježíš Kristus. Na toto osvobození se
chceme  soustředit  v  tomto  prvním  čísle.  A nechceme,  aby  náš  časopis  byl  jen
slohovými úkoly, tak vás prosíme o vaše příspěvky. Nemusí to být žádná světová
literární díla, ale prosíme o vaše zkušenosti, svědectví, zážitky, které máte  s tím, jak
jste prožili a prožíváte Velikonoce, co pro vás znamenaly a znamenají. To je potřeba
k tomu, aby náš časopis byl živým slovem, ne jen, byť dobrou, naukou. Tak vás
chceme povzbudit k tomu, abyste se připojili a přispěli svou "troškou do mlýna".
Své  příspěvky  předejte  buď  přímo  v  papírové  formě  nebo  mailem  na  adresu
michalik.m(zavináč)volny.cz  Uzávěrka bude 6.3.2022. Děkujeme za vaše příspěvky
a do letošní Velikonoc přejeme Boží pokoj a požehnání.              (zpracoval Milan Michalík)
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