Věc: Pastýřský list seniora
Drazí a milí členové sborů našeho seniorátu,
nám všem zní pozdrav, předznamenávající vše v našem životě milostí a pokojem, který zní:
„Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.“
K tomuto pozdravu tentokrát připojuji i další pozdrav stejného autora: (Filipským 1,3n)
Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás a v každé modlitbě za vás všechny s radostí prosím; jsem
vděčen za vaši účast na díle evangelia od prvního dne až doposud a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré
dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Vždyť právem tak smýšlím o vás všech, protože vás všechny mám v srdci
jako spoluúčastníky milosti…
Drazí bratři a sestry, když čteme první verše tohoto dopisu, pak musíme číst docela pozorně,
abychom zjistili, co se Pavlovi přihodilo. Byl ve vězení tedy ve velmi těžké situaci. Dá se říci, že i my
pokračujeme v životě ve zvláštní době a změněných, nelehkých podmínkách. Bezpečnostní opatření
nás svým způsobem také omezují ať už ve výkonu zaměstnání, ve službě či v základní rovině vztahů,
které musíme udržovat na dálku. Ale tím víc chceme být spolu v kontaktu a vědět o sobě.
To, co Pavlovi leží na srdci, jsou Filipští a to z dopisu přímo tryská. A tak vyjadřuje svůj hluboký
zájem o ně a nestydí se jim to vyjádřit. Myslí na ně, raduje se z jejich úspěchu, z jejich růstu víry. Ani
ono „odloučení“ mu nezabránilo myslet na druhé, mít je hluboko v srdci.
Podobně i já Vás chci ujistit, že po vzoru apoštola každá vzpomínka na Vás budí vděčnost. Už jen
to, že třeba jste zdrávi a daří se Vám zvládat situaci a řešit Vaše starosti, a tak vězte, že v každé
modlitbě za Vás všechny s radostí prosím. Protože každý z nás má dost svých starostí a dost svého
trápení a někteří navíc prochází zkouškou v oblasti zdraví, jelikož byli postiženi virem. Není to zajisté
lehké a je třeba hodně trpělivosti a vytrvalosti, aby to člověk ustál.
Chci Vás všechny povzbudit, moji milí. Nejste v tom sami. Opět se podepisuji pod slova Pavla a
jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Vždyť právem tak smýšlím o
vás všech, protože vás všechny mám v srdci jako spoluúčastníky milosti.
Michael Horton jednou řekl: „Celý náš křesťanský život je proces, kdy sebejistě vyplujeme na
otevřené moře, padneme nedostatkem větru a vyčerpáním, a Bůh pak znovu naplní naše plachty
svými drahocennými zaslíbeními.“
Možná teď někdy pociťujeme nedostatek společenství avšak nezoufejme a přistupme s důvěrou k
trůnu milosti, abychom přijali milosrdenství a nalezli milost ku pomoci v pravý čas. Uchovávejme ve
svých srdcích zaslíbení našeho Pána týkající se nejen pozemských dnů a jeho péče o nás, ale i věčného
života a jeho příchodu, který je blízko a já věřím, že Duch Boží zavane i nám všem do plachet a pošle
každému z Vás do Vaší specifické životní situace drahocenné slovo či pomoc.
Přeji všem žákům a studentům soustředěnost při distanční výuce, všem rodičům Boží trpělivost,
všem starším, seniorům pokoj v srdci a vyprošuji pro nás všechny Boží ochranu. Nemocným přeji
uzdravení a do Boží dobrotivé ruky vkládám i všechny pastory, presbytery, sborové pracovníky s
modlitbou o Boží vedení v péči o naše sbory v těchto dnech. Pán s Vámi.
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