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Milí bratři a milé sestry,
touto zásilkou dostáváte materiály, kterými společně postupujeme v přípravě nové
situace církve. Jde o dokumenty, které si žádají svůj čas pro přečtení i promyšlení.
Není to nic nečekaného, protože nastavit dobrou a perspektivní cestu pro církev, její
sbory a především její službu pro společnost, to chce svůj čas nejen od zvolených
orgánů, ale i od všech aktivních členů církve.
Kromě času pro studium nastavených možností, které jako nejvhodnější vybralo
letošní zasedání synodu, je pro zajištění cesty do budoucna třeba také jisté úrovně
víry a vůle vymezit ve svých životech prostor pro Boží vliv a působení.
Tento měsíc máme, spolu s výročím Bible kralické, před očima slovo z knihy
Nehemjášovy: Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší záštitou (8,10); kral:
Nermuťtež se, nýbrž radost Hospodinova budiž síla vaše). Toto slovo následovalo
v té dávné knize poté, co lidu Ezdráš s Nehemijášem vykládali Zákon a lid byl při
slyšení dojat k slzám. Není řečeno, jaká toho byla příčina. Přesto však setkání se
Zákonem bylo setkání s novým ujištěním, že Bůh se k nim stále (znovu) zná.
Vůdcové stáli před lidem s tím nejpodstatnějším, aby lid poznal, co je předpokladem
dobrého a nového začátku.
Jako církev napořád máme nést svědectví o Boží vládě, jak v našich osobních
i společných věcech, tak i ve věcech přesahujících náš mikrosvět. Právě toto určení je
základem, od kterého se bude odvíjet naše cesta dál. Na ničem nebude záležet víc
než na tom, kým je pro každého z nás Bůh a jeho láska zjevená v Kristu. Ochrana
před bezradností, panikou nebo lhostejností je v radosti z Hospodina, toho, kdo se
zná i k nám a díky němuž se smíme odvážit vykročit na naprosto novou cestu.
Vykročíme-li s dobrou vírou a smělou nadějí, nepochybně to bude důvod i pro další
generace, aby si vážily toho, co dnes podstupujeme. Již nyní stála příprava nové
situace církve mnohé její členy mnoho času a přemýšlení. Přijměte výsledek jejich
snažení s vděčností a ze své strany k tomu přidejte to nejlepší, k čemu Vás vede
Vaše láska ke společenství pozemského Božího lidu a Vaše vyznání Boha jako naší
záštity a jistoty.
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