V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu. Modlete se také za nás, aby Bůh otevřel
dveře našemu slovu, abych mohl zvěstovat tajemství Kristovo, pro něž jsem teď ve vězení, a tak
je mohl rozhlásit; neboť k tomu jsem poslán. (Ko 4,2-4)
V Praze dne 24. února 2021
Milé sestry a bratři,
máme příležitost být aktivně vtaženi do děje, neboť dnes začíná celocírkevní program 40 dnů
s Biblí, který bude vrcholit na Velikonoce. Spolu s učedníky se ode dneška můžeme obracet na
Ježíše s prosbou: „Pane, nauč nás modlit se“ a můžeme se skutečně spojit a zápasit na
modlitbách.
Kazatel David Beňa pro nás připravil Modlitební katechismus, který přikládám k pastýřskému
listu. Slovo katechismus se někomu může zdát příliš archaické nebo snad dokonce církevně
tradiční. Je pravda, že ho moc v našem evangelikálním světě nepoužíváme, ale vězme, že je
odvozeno z řeckého katechein, které je v Novém zákoně hojně užíváno. Znamená pevně držet,
vyučovat, instruovat, směřovat. Příručka, kterou dostáváme na čtyřicetidenní cestu směřující
k Velikonocům, nás může dobře instruovat a dokonce podržet, abychom na modlitbách
neustávali a s Ježíšem se dobře modlili k našemu společnému Otci v nebesích. Využijme ji jako
jednotlivci a vraťme se k živé tradici rodinných pobožností, které dříve bývaly v naší církvi
samozřejmostí. Přidržíme se jí i při studiu Písma na biblických hodinách a bude také základem
zvěstování evangelia o nedělích.
Nedělní shromáždění bych nyní rád zvlášť zdůraznil. Přestože se můžeme scházet jen ve velmi
omezeném počtu a naše spojení ve víře a uctívání Boha se děje především prostřednictvím
kamer, máme od nastávající neděle možnost se ještě před začátkem přenosu setkat na
modlitbách prostřednictvím videochatu Zoom, kontakt dostanete mailovou poštou. Jestliže
jsme spolu po bohoslužbách, protože máme touhu se vidět a sdílet, pak před tím se můžeme
setkat, abychom společně volali k Bohu, modlili se za sbor, církev i svět, a také za nadcházející
zvěstování evangelia. Právě tím můžeme být velmi aktivně vtaženi do děje. V sále se vždycky
modlíme za všechny techniky, zvukaře, hudebníky, zpěváky i kazatele a je to pro nás zvláštní
chvíle sebeodevzdání do ruky Boží s očekáváním na jeho požehnání. A k tomu vás všechny
nyní zvu a chci povzbudit.
Apoštol Pavel věděl, že vyzývat křesťany k modlitbám, vytrvalosti, bdělosti a k vděčnosti má
smysl, a není to formální ani zbytečné. Už proto, že si byl vědom svých nedostatečností
a slabostí. Seděl ve vězení, byl omezen ve svých možnostech více než my v čase pandemických
opatření. Neměl nic z toho, co my v rámci moderních komunikačních technologií používáme,
kromě možnosti psát ručně dopisy, které k adresátům dorazily až za dlouhé dny a týdny. Ale
měl bratry a sestry, kteří se za něj modlili a on za ně. Měli společné spojení do nebe a věděli,
že všemohoucí Bůh otevírá zavřené dveře – dodejme dveře lidských srdcí uvnitř pandemické
doby.
Milé sestry a bratři, máme příležitost být aktivně vtaženi do děje. S pomocí programu 40 dnů
s Biblí a s povzbuzením apoštola můžeme prosit, chválit a děkovat. Už jenom vědomí, že se za
nás a s námi někdo modlí, je velmi povzbuzující. A co teprve Pán Bůh, který otevírá zavřené
dveře! Když ale ani to nejde, tak vzkříšený Kristu prochází zdmi do našich pokojů i nepokojů.
Pán s vámi, váš
Bronislav Matulík

