Úterý 2. května v 19,00
Schůze staršovstva

Čtvrtek 4. května v 18,30

Setkání nad Biblí Tomáš Holubec

Po každé bohoslužbě nabízí staršovstvo
přímluvné modlitby všem potřebným.

Letos si připomínáme 500 let od chvíle, kdy
reformátor Martin Luther přibil na dveře
wittenbergského kostela svých 95 thesí proti
tzv. odpustkům.

Neděle 7. května v 9,30

Kázání a svědectví: Petr J a š e k
Moderuje: Tomáš Holubec
Křesťané v Súdánu

Čtvrtek 11. května v 18,30
Setkání nad Biblí Tomáš Holubec

Výroční konference CB ve sboru ELIM Písek
12.—13. května

Neděle 14. května v 9,30
Prezentace a svědectví společenství
„L i v i n g I s r a e l“ v K. Varech
Moderuje: Tomáš Holubec

Čtvrtek 18. května v 18,30
Setkání nad Biblí Tomáš Holubec

Neděle 21. května v 9,30

Kázání a Večeře Páně: Tomáš Holubec
Moderuje: Ondřej Schütze

Úterý 23. května v 19,00
Schůze staršovstva

Čtvrtek 25. května v 18,30
Setkání nad Biblí Ruda Kocourek

Neděle 28. května v 9,30
Kázání: Tomáš Holubec
Moderuje: Tomáš Štěpánek

Čtvrtek 1. června v 18,30

Setkání nad Biblí Tomáš Holubec

Svátek LETNIC
Neděle 4. června v 9,30

Hosté z Radia 7 TWR — CZ
Moderuje: René Malík
S b í r k a na práci Radia 7, TWR

„Nevíte, že jste Božím chrámem a že Duch Boží
ve vás přebývá?“ (I Kor 3:16). To jsou
podivuhodná slova, a nezdá se, že by mohla
odpovídat pravdě. Chrámem Ducha svatého se
člověk stane, protože se v něm zabydlí Bůh. Tak
také dostane novou mysl a novou sílu (…). Je
tomu jako s hospodářem: ten vládne své čeládce
dle své vůle, úmyslu a slova, a třebaže je čeledín
občas ledabylý, přec e nadále rozhoduje pánova
otcovská vůle a jeho slovo. Stejně se to může
stát i nám, že naše údy jednají jako diblíci; a
přesto zůstaneme Božím příbytkem. Neboť Bůh
to na zemi zařídil tak, že svůj poklad vložil do
slabosti slova a do hliněných nádob, aby si nikdo
nevšiml, že tomu tak je. To dnes vidíme u lidí,
kteří zabíjejí ty nejlepší z nás.
Je to veliká a nevýslovná věc, že se člověk stane
kapličkou a kostelem a příbytkem toho, který tu
mluví. Rozumem to nemůžeme pochopit; je
potřeba to pojmout do slov a těm slovům věřit.
Proto je křesťan nejdrahocennějším klenotem na
zemi; ale že je jich rozeseto jen pomálu! Kde se
nachází, tam je i spása a světlo světa. Umí
rozlišovat mezi duchy omylu a pravdy a všechna
moc satanova i světa je mu poddána; a tak je
Božím příbytkem nejen ke svému užitku, ale
může svými skutky pomoci i světu, který přesto
musí zůstat ve své nevděčnosti, takže ho
pronásleduje a neumí snést. Tato kaplička
ovšem vznikne, jedině když člověk má slovo, jež
je slovem milosti, kázáním o odpuštění hříchů.
Tomu se samozřejmě velmi těžko věří. Kdo však
věří, má lásku Otcovu a Otec v něm přebývá; a
nic se mu nemůže postavit.“
(Martin Luther: Z kázání na svatodušní neděli
pondělí 17. května 1529; z Denního čtení 2017)

Milí přátelé,
svátky Letnic budeme letos slavit v neděli 4. června. Slaví se vždy
padesátý den po Velikonocích a 10 dnů
po události, kterou bible popisuje jako
nanebevzetí Pána Ježíše (to nastalo 40
dnů po vzkříšení Páně).
O letnicích v Jeruzalémě sestoupil Duch svatý na (vystrašené) apoštoly, kteří dostali sílu vyjít opět mezi lidi
a neohroženě zvěstovat Kristovo poselství o Boží lásce k lidem a záchraně
hříšných. Letnice byly unikátní a neopakovatelnou událostí, kdy se naplnilo
starozákonní proroctví Joele. Někdo ale
správně vystihl, že: „letnice se neopakují, avšak letniční zkušenost ano“.
A současný katolický papež František
říká: „Duch svatý je Bohem působícím v nás“.
Přeji každému z nás čerstvý
doušek živé vody z Božího ducha. Ta
zavlažuje, obživuje a obnovuje naši
duši, naši víru, lásku a naději. A také
celou církev!
Váš Tomáš Holubec
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„I stane se potom: Vyleji svého
ducha na každé tělo.“
Joel 3:1
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