NA BOŽÍ DLANI
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Milí bratří a sestry ostravského sboru
V září roku 2012 uplynulo 80 let od chvíle, kdy se ve víře v Boží
pomoc rozhodla hrstka bratří a sester ustavit náš ostravský sbor.
K tomuto výročí jsem se jako dlouholetý člen sboru, který v něm
prožil mnoho let od nedělní besídky, až po funkci člena staršovstva
a laického kazatele ostravského sboru rozhodl napsat čtení o vzniku
a dalším vývoji tohoto sboru v „černé“ a ateistické Ostravě - městě
velkých protikladů.
Tento pohled do nesnadných začátků ostravského sboru je napsán
v duchu slova proroka Izajáše 49,16: „Vyryl jsem si tě do svých dlaní...“
Jde o Boží slib daný starozákonnímu Božímu lidu.
Nejde o podrobnou kroniku sboru. Nejde ani o oslavu zašlých časů.
Kdo však říká: „Miluji sbor, je to můj duchovní domov“, měl by vědět
a znát, jak tento domov vznikal, měl by znát jeho minulost, na jakých
zásadách vznikl a podle jakých biblických zásad se v tomto duchovním
domově žije.
Výročí sboru nás chce naučit vidět a přemýšlet v souvislostech
minulost – přítomnost – budoucnost ostravského sboru.
Protože jsem stále imobilní, požádal jsem o spolupráci Ivu a Bélu
Asszonyi. Kdo z vás by měl o knížku vážný zájem pro sebe nebo pro své
děti, prosím, abyste zapsali své jméno do připravené tabulky ve vestibulu.
Manželé Asszonyiovi budou knížku po jejím vytištění také distribuovat.
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sboru Církve bratrské
v Ostravě
Zdeněk Chromčák
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Byl bych rád, kdyby publikace byla vytištěna a připravena ke koupi
někdy po Novém roce. Je to čtení pro členy a přátele našeho sboru.
Potřebujeme ale vědět, v jakém nákladu jí vydat a proto vás prosíme,
abyste nám dali pokud možno co nejdříve vědět, kolik výtisků si budete
pro vaší rodinu, váš sbor nebo stanici přát.
S přáním krásných, požehnaných a pokojných vánočních svátků

