
Milí bratři a sestry, 

dovolte, abych Vás oslovil u příležitosti počátku roku 2012. Přelom roku bývá příležitostí k 

bilancování, plánům a přáním. Bilancování se dnes vyhnu - k pohledu zpět nám může mimo jiné 

posloužit sborový almanach za poslední období. Raději se podívám dopředu.  

Nový rok vyvolává naděje, ale může vyvolat i obavy. Těšíme se, že se podaří to, co se nepodařilo v 

loňském roce. Současně se můžeme obávat různých druhů těžkostí, které nás mohou potkat. Některé 

obavy jsou osobní, některé se týkají vývoje celé společnosti - v současné době je to asi zvláště obava z 

nástupu ekonomické krize. Naše naděje i obavy se zajisté týkají i církve. Vyhlížíme dobré věci, ale 

současně můžeme mít obavy jak jako sbor obstojíme v současné společnosti a nakolik se nám podaří 

vstoupit do Božích plánů. Může nás provázet i nejistota, protože mnoho z budoucích věcí je nám 

skryto. 

Jako Boží lid jsme lid naděje. Neznáme každý detail naší budoucnosti a je to myslím v mnoha 

případech dobře. Současně máme naprostou jistotu, jak bude vypadat konec tohoto věku. Víme, že 

jsou pro nás připraveny domovy u našeho Nebeského Otce a že žádná vánoční ani silvestrovská 

oslava nedosáhne zdaleka slavnosti, která bude provázet Beránkovu svatbu. Nevíme, jak blízko tato 

svatba je. Může se konat až za mnoho set let, ale může se konat již v tomto přicházejícím roce. 

Osobně doufám, že bude co nejdřív. 

Přestože máme o konci věku naprostou jistotu,  naše radostné očekávání mohou zastřít každodenní 

starosti. A pravděpodobně jich bude v tomto letošním roce hodně. Současně bude hodně i projevů 

Boží lásky a péče. Na co se více zaměříme? Zaměříme se na porážky, nebo na vítězství? Budeme spolu 

s biblickými proroky vyhlížet naplnění Božích plánů? Budeme svědky o naději i v situacích, kdy lidé 

kolem nás propadnou beznaději? Budeme k dispozici pro Boží plány? Bez toho, že vstupujeme do 

Bohem připravených skutků nebudeme zažívat skutečné naplnění a požehnaný život. Svévolníci 

zakoušejí nepokoj i v době hojnosti , lidé ospravedlnění Kristem zažívají pokoj i ve chvílích, kdy se 

třese to, co se zdálo nepohnutelné.  

Mám naději, že se v našich osobních životech i v životě sboru naplní Boží slovo. Když budeme 

Hospodina hledat, On se nám dá nalézt. V každé osobní radosti i starosti. Dá se nám nalézat i pokud 

Ho budeme hledat společně, jako část Božího lidu, jako Sbor Křesťanské společenství Praha. Považuji 

si osobně za velkou čest a výsadu, že mohu být součástí právě tohoto sboru a spolu se všemi vámi 

společně hledat, co pro nás Bůh připravil. 

Dovolte, abych Vám každému alespoň takto písemně (i když bych to rád udělal osobně) popřál  Boží 

pokoj, požehnání a moc v roce 2012. Kochejte se v Hospodinu a On vám dá touhy vašeho srdce. 

Učedníci  se upřeně dívali do nebe, když byl Pán Ježíš před jejich zraky vyzdvižen. Zaslíbení, které 

slyšeli od andělů platí i pro nás: "Tento Ježíš, který byl od vás vzat vzhůru do nebe, přijde právě tak, 

jak jste ho viděli odcházet do nebe." Sk 1,11.  Díky Bohu můžeme i my s celou církví volat:"Amen, 

přijď, Pane Ježíši!" 

                                                                                             Lubomír Ondráček 

  V Praze 1.1.2012 


