Potom obeslal Chizkijáš celý Izrael a Judu a napsal listy Efrajimovi a Manasesovi, aby přišli
do Hospodinova domu v Jeruzalémě a slavili hod beránka Hospodinu, Bohu Izraele… Běžci
prošli s listy od krále a od jeho velmožů celým Izraelem a Judou a podle králova příkazu
provolávali: „Izraelci, navraťte se k Hospodinu, Bohu Abrahama, Izáka a Izraele, a on se
navrátí k těm pozůstalým z vás, kteří vyvázli z moci asyrských králů…“ (2Pa 30,1.6)
23. února 2022
Milé sestry a bratři,
v čase slábnoucí pandemie, zdražování energií a válečné hrozby v Evropě ze strany Putinova
Ruska vám píši poslední zimní pastýřský list. Jako za dnů duchovní reformy realizované
judským králem Chizkijášem, kdy polevilo asyrské nebezpečí, nastal i pro nás čas návratu
k Hospodinu. Chizkijáš tehdy poslal všem Judejcům a Izraelcům svůj „pastýřský list“ se zcela
konkrétní výzvou. Přijďte a společně slavme v chrámě Hospodinově hod beránka. Duchovní
obnova a očista se děje vždy ve společenství, není to jen individuální záležitost jednotlivců.
Bůh totiž přebývá ve svém lidu a ve vztazích, jak to také jednoznačně potvrdil i Pán Ježíš,
když svou přítomnost podmínil nejméně dvěma či třemi učedníky, kteří se shromáždí v jeho
jménu.
Proto vás, milé sestry a bratři, i jménem celého staršovstva srdečně zvu do společenství
našeho sboru. Přicházejme ke slovu Božímu, těšme se na slavení večeře Páně, sdílejme
vzájemně svou víru, naději, lásku a život. Využijme doby, kdy možná jen na krátký čas
polevuje nebezpečí nákazy koronavirem, využijme také období relativního pokoje, kdy nám
politicky ani ekonomicky nikdo nebrání být spolu s naším Bohem, neboť vidíme, že ani
mnohá desítiletí míru nejsou samozřejmostí.
Už tuto neděli vás proto zveme nejen na bohoslužby, ale také ke sdílení v dolních prostorách
Velkého klubu u kávy. Můžete s sebou přinést i pečivo, ale to nejdůležitější jste vy sami,
neboť jako Bůh je zde pro nás a my pro něj, jsme zde i my jeden pro druhého. Zároveň
připomínám pracovníkům sboru, že se pak od 13 hodin sejdeme ke sdílení našich služeb
v rámci sboru.
Zveme vás i na všechna běžná či mimořádná shromáždění připravená na měsíc březen.
Přijďme se hned první neděli radovat s rodiči, kteří přinesou své děti k požehnání. Přijďme
také s modlitbami vyprovodit rodinu Caltových na jejich cestě do Kolína. Budeme
samozřejmě slavit večeři Páně a těšit se ze spásy, která nám byla dána, a o níž máme zápasit.
Zveme vás rovněž, abychom se společně připojili k celé církvi v rámci programu 40 dnů
s Biblí, a tak se připravili s pomocí Božího slova (a třeba i v postu) na Velikonoce. Našimi
biblickými průvodci letos budou První kniha žalmů a Matoušovo evangelium.
Zveme vás samozřejmě na Sborový den 20. března 2022, kdy se sejdeme i s členy a přáteli
z našich stanic. Po bohoslužbě, při níž budeme také slavit večeři Pánovu, bude pro všechny
připraven oběd, káva i něco sladkého (přineste, prosíme, s sebou), abychom se pak jako
členové sboru sešli v rámci Výročního členského shromáždění, kdy se ohlédneme za minulým
rokem a ve víře se také podíváme alespoň do nejbližší budoucnosti.
Milé sestry a bratři, duchovní obnova se děje v návratu k Hospodinu a děje se ve společenství.
To je Boží program pro nás. Tomu porozuměl reformní král Chizkijáš a snad i my dobře
porozumíme tomu, že zcela konkrétní návrat k Bohu má velké zaslíbení v tom, že Bůh se
navrátí k nám.
Spolu se staršovstvem se na vás těší
Bronislav Matulík

