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Heslo roku 2018
Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. (Zjevení 21,6b)
Dostatek pramenité vody. To je odvážná nabídka. Jedenáct procent obyvatel této planety má vody, natož
pramenité, nedostatek.
A ještě k tomu je ta voda zadarmo. I to se zdá být nereálné. Vždyť ke konstantním informacím na počátku
každého roku patří sdělení o tom, o kolik bude letos voda dražší.
A nadto, ta voda bude živá. Bude dávat sílu stát na nohách a jít směrem k životu.
Pravdivost a splnitelnost dává těm slovům ten, jenž sedí na trůnu světa a kosmu. A o chvíli později čteme
podobné povzbuzení – kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. Zj 22,17
I v tom nastávajícím roce ponechme na Pánu Bohu, jak svá zaslíbení splní. Jistě je splní.
Soustřeďme se nejprve na to, že nabídka platí těm, kdo po vodě života žízní. Těm, kdo po ní touží
a přistoupí. Jemně je naznačeno, že bez touhy, žízně, a bez přistoupení je ten zázrak života těžko
proveditelný.
Připomínáme si sto let od spojení dvou reformačních církví v církev naši, Českobratrskou evangelickou.
Budeme hledat, jak žít dnes, jak se připravit na dny příští. Bude to v příštích letech jinak. Docela určitě. Tak
například dotace od státu, kdysi určená na platy kazatelů, činila v roce 2017 téměř 75 milionů Kč. V roce
2031 už z tohoto zdroje nedostaneme nic. Nemusíme se tím nechat uhranout. Ale reagovat na to musíme.
A nejpřiměřenější a nejžádanější reakcí na to, co nás čeká, je žízeň po Kristu a touha po evangeliu. Nemá
přitom smysl pouštět myšlenky směrem, co a jak by měli ti druzí. Spíš se ptát, co já. Jak je to se mnou?
A nejen se zabývat sebou. Můžeme také vyhlédnout směrem z církve ven. K těm, kdo nemají čas a energii
se zabývat tím, jako bude vypadat církev za pár let, protože nevědí, jak bude vypadat jejich život za pár
hodin. Protože mají fyzickou žízeň, potřebují pití, jídlo, teplo, prostě pomoc.
Držme se navzájem v příštím čase tak, abychom na takové mysleli. Abychom se nenechali odradit
zesměšňováním snahy pomoci druhým. Nenechme si namluvit, že ohled na potřebné, ať žijí blízko nebo
daleko, je naivní.
Protože, když obrací svou pozornost k potřebným ten, který sedí na trůnu, a patří mu moc i sláva nad vším
stvořením, pak tak přece smíme a máme činit i my.
Sestry a bratři v Kristu, přejeme dobrý a požehnaný rok 2018 Vám, Vašim blízkým a milým, celému
stvoření.
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