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Miláčci Páně,
zdravím vás na začátku krásného listopadu slovy našeho Spasitele a Pána Ježíše: „Kdo ke mně
přijde, toho nevyženu ven.“ Toto jsou slova Krista, která stále platí a ukazují na široce otevřenou
náruč Syna Božího. V této náruči je bezpečí a trvalý pokoj. Ve světě není pokoje, ani nemůže být.
Vždyť všechno, co odmítá Kristovu náruč, žije ve vzpouře proti původci pokoje. Každý ale, kdo k
němu přichází, nalézá bezpečí, klid a jistotu. Ujištění, které potřebujeme všichni v tomto
rozbouřeném moři lží, manipulací, přetvářky a nenávisti. Pravda je taková, že Syn Boží tě nikdy
nevyžene, když k němu přijdeš.
Zvlášť dnes slyšíme tolik nářků na Pána Boha. Proč je takový? Jestli tedy vůbec je. A
problém je v tom, že všichni tito nepřicházejí ke Kristu, ale hledají potěšení na jiných pastvinách.
Obracejí se k jiným pastýřům, k falešným kazatelům, učitelům, bohům...K takovým jsou
přitahováni, u těch hledají štěstí a radost, než zjistí, že to všechno jsou falešné balónky, které
popraskají, když člověk potřebuje opravdu pomoc. Ano, jsou nemilosrdně vyhnáni a mnohdy ještě
zbiti. Jejich zklamání je ohromné a kdo ví, jestli ještě najdou někdy cestu ke Kristu.
Myslím, že tady začíná naše práce. Jsme schopni vidět tyto zničené, zklamané, naštvané
běsnící i plačící bližní? Nu, možná, že ještě tak vidět schopni jsme, ale jak jim můžeme pomoci?
Jak přiložit „ruku k dílu“? Jaký dobrý skutek vykonat, když Jakub praví, že „víra bez skutků je
mrtvá“? Bratři a sestry, teď bych vám rád dal nějakou zaručenou radu jak na to, ale přiznám se, že
ji nemám. Přečetl jsem desítky knih a prostudoval štosy teologických pojednání od vznešených pánů
učených až k prostým neučeným, avšak všechny ty rady a návody se vypařily, když jsem se setkal
s jediným ztraceným, naštvaným a zklamaným. Tak jak tedy? Teprve okamžik konfrontace ukáže,
jak na tom jsme. Zda jsme připravení či ne. Zda jsme stále ještě „ve světě“, ale ne „ze světa“. Zda
přebýváme trvale v jeho náruči, anebo do jeho náruče přiběhneme jen v neděli na hodinku. Kristus
nebude oklamán. Nelze předávat lásku aniž bychom ji sami měli, aniž bychom v ní byli zakořeněni,
aniž bychom z ní vyrůstali. Křesťan není ten, který přiběhne v neděli do kostela, přičichne si k té
krásné květině zvané Kristus a zbytek týdne žije z pachů tohoto světa. Křesťan nemůže bez Krista
být! Vyrůstá z něj. Kristus je kmen a křesťan ratolest. Z Krista a jen z Krista bere mízu, sílu k životu,
ke svědectví, k radosti s radujícími a pláči s plačícími. Umřel s Kristem a s ním i vstal k životu.
Nemůže už milovat svět, neboť světu přece umřel. Ano svět se mu bude smát, ale potřebný ho pozná,
protože v něm pozná Krista.
Přátelé, přišli jsme ke Kristu, poznali jeho lásku a přebýváme v jeho pokoji. Nic nás nemůže
od této lásky odloučit, nic nám nemůže vzít jeho pokoj. Bratře , sestro, jsi v něm? Nebo zůstáváš
stále mimo, vně, venku?
Anglikánský farář a zakladatel metodistického hnutí, John Wesley, jednoho dne zjistil, že se
léta obracel k jinému bohu, než živému Kristu. Pak se potkal s Moravskými bratřími a poznal, že je
mimo. Když později přišel k opravdovému Bohu, Kristu, už nemohl přestat mluvit a zpívat o lásce,
která proměnila jeho život. Už jej nic nedokázalo odehnat od Ježíše. Jak by to mohl tedy učinit sám
Ježíš?

Bratři a sestry, přátelé, dnes jsou lidé hnáni od jedné naděje ke druhé, od jedné modly k další,
od jednoho spasitele k jinému. Zvěstujme svým životem v Kristu jediného Boha, který, když k němu
přijdeme, nás nikdy nevyžene ven, ale naopak obdržíme pokoj, který svět nikdy nepoznal. Není toto
vše, co ztracené duše dnes potřebují?
S modlitbou Richard, který je za vás Bohu vděčný
ZPRÁVY Z FARNOSTI
- Obnovili jsme předplatné Života víry na další rok – časopis k zapůjčení v modlitebně.
- Denní čtení 2021 (Ranní chvilky) jsou již k dispozici u kazatele (cena 90,- Kč).
- Žel, museli jsme odvolat brigádu v Týně s plzeňskými pomocníky. Nařízení vlády respektujeme a
brigáda se uskuteční příští rok na jaře.
- Ve Vimperku se 27. 10. uskutečnilo setkání bratra superintendenta s kazateli farnosti a členkou
staršovstva – budoucnost sboru, finance.
- 4. 11. se uskuteční online schůzka staršovstva naší farnosti.
- Kazatel nabízí možnost individuální návštěvy s vysluhováním Večeře Páně, modlitby, sdílení. V
případě zájmu kontaktujte kazatele.
- Jak s nedělní sbírkou? Někteří si peníze dávají stranou a při setkání předávají. Je pravda, že sbírky
jsou důležitou částí rozpočtu farnosti a doba zavřených sborů se citelně projeví
i v této oblasti. Prosím, zvažte své možnosti.
NAROZENINY V LISTOPADU SLAVÍ
*11. 11. Rosťa Švarc
*11. 11. Richard Novák
*13. 11. Petr Hečko
*25. 11. Magda Zemanová
*30. 11. Lenka Šindelářová
BLAHOPŘEJEME, kéž vám Hospodin mocně požehná!

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY- v době nouzového stavu, dle nařízení vlády, se nemohou
konat. O změně budete informování včas.

Seznam akcí k modlitbám, listopad 2020 ECM sbory a farnosti ČR a SR
klikni na odkaz: http://umc.cz/bohosluzebny-zivot/7-dni-modliteb
V naší farnosti prosíme za nemocné a Boží ochranu pro ně. Prosíme za naše děti, aby si našly ve
sboru místo a k církvi měly kladný vztah. Prosme za dospělé, aby měli moudrost a byli dětem příkladem, aby nemluvili špatně o církvi, byli vzorem v řeči i skutcích. Prosme za moudrost pro kazatele,
učitele a staršovstvo farnosti. Vyprošujme si ochotné služebníky, kteří věnují svůj čas sboru jako
Pánu. Prosme za ochotné a štědré dárce, kteří podporují sbory finančně a nezapomeňme za ně i děkovat. Prosme za nové hudebníky, za ty, kteří jsou obdarováni talentem, ale hřivny zakopali. Prosme
za zdravou a silnou církev, otevřené vztahy, nevyhýbání se sobě navzájem. Je možné, že : Přišel totiž
čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec těch, kteří se Božímu
evangeliu vzpírají? 1 Petrův 4,17.

