Milí bratři a sestry,
dovolte mi, abych Vás u příležitosti přelomu starého a nového roku pozdravil a popřál Vám hojnost
Boží milosti, pokoje a požehnání.
Když jsem psal dopis v lednu roku 2012, položil jsem otázku, zda se v tomto roce zaměříme více na
různé každodenní starosti nebo na projevy Boží lásky a péče. Sledujeme více porážky nebo vítězství?
Jsme lidmi, kteří jsou vděčni svému mocnému Bohu? I když bychom mohli minulý rok hodnotit z
různých pohledů, dovoluji si navrhnout, abychom ho zhodnotili z pohledu výše zmíněných otázek.
Připomínám si Boží skutky ve svém životě a to mne naplňuje vděčností. To neznamená, že zavírám oči
před těžkostmi a nezdary, ale učím se vidět Boha, který je větší a mocnější než okolnosti, které mne
potkávají.
Když se podíváme kupředu, nemůžeme si být jisti tím, co nás čeká. Přes určitou míru nejistoty ale
můžeme vědět, že jsme s každým dnem blíže Kristovu návratu a Beránkově svatbě. I to může být
povzbuzením v našem každodenním životě.
Letošní rok začneme neobvykle. V období 7. – 27. 1. budeme mít společný sborový půst a připojíme
se tím mimo jiné k mnoha křesťanům po celém světě, kteří občanský rok půstem začínají. Jsem
přesvědčen, že tento půst je významným signálem do duchovního světa o tom, že nám Boží plány
nejsou lhostejné a že jsme ochotni pro jejich naplnění přinést i oběti. Prosím, nějakým způsobem se
do půstu zapojte. V předvečer půstu budeme mít 6. 1. od 15.00 pravidelné sborové shromáždění v KD
Ládví. Speciálně Vás na toto shromáždění zvu. Myslím, že bude dobré začít takto společně.
Tento rok je významným přelomem pro většinu církví v naší zemi. Přijetím restitučního zákona bude
většině církví vrácen majetek a začne postupné ukončování financování církví ze státního rozpočtu.
Přeji moudrost těm, kteří budou o nakládání s nemalými finančními částkami rozhodovat. Současně
jsem Bohu vděčný, že náš sbor není závislý na finančních dotacích a že jsme závislí pouze na Boží péči.
Při této příležitosti děkuji Vám všem, kteří jste věrní v přinášení desátků. Štědrost většiny členů sboru
je příkladná a jsem vděčný Bohu, že hodnota "Štědré dávání" není v našem společenství pouhou frází.
Díky tomu máme dostatek na každé dobré dílo a můžeme být štědří i navenek.
Důležitou hodnotou je pro nás také neustálá modlitba. V loňském roce jsme měli několik
modlitebních stráží a i ten letošní zahájíme řetězem modliteb a chval 4. 1. od 18.00 nepřetržitě do
6. 1. 14.30. Jsem přesvědčen, že uctívat Boha má smysl a že se modlitby a chvály neztratí.
Záměr našeho sboru máme shrnutý do věty "Kristem proměněné životy". Jsem Bohu vděčný, že
proměňuje život každého, kdo mu k tomu dává příležitost. Moji touhou pro život každého z nás je co
nejvíc Božích změn během roku 2013. Kéž Mu k nim dáme příležitost a budeme po celý rok hledat na
prvním místě Boží království a Jeho spravedlnost.
Je pro mne výsadou, že mohu Bohu sloužit právě v našem sboru a právě s Vámi. Jsem přesvědčen, že
Bůh má dobrý plán pro každého jednotlivce i pro celý sbor dohromady. Kéž v tom letošním roce
uvidíme mnoho těchto plánů naplněných.
Bůh Vám žehnej.
Leden 2013
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