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„Hlavní dar lásky”
vyhlášení celocírkevní sbírky

Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více.
Lukáš 12,48
Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích.

epištola Jakuba 4,17

Milé sestry a bratři,
kdo ví, co je činit dobré a nečiní, má hřích. Jestliže nám Pán Bůh otevřel oči, abychom mohli vidět
svoje životy v souvislosti s jeho milostí a jeho vůlí a nadto ještě s láskou Pána Ježíše Krista, potom nás
takové poznání vede k tomu, abychom si správným způsobem seřadili hodnoty a potřeby podle
skutečné důležitosti a naléhavosti, abychom poznali, co je opravdu naléhavé a důležité. Abychom se
tím zabývali bez zbytečné domýšlivosti, ale také bez sklonů k rezignaci, pohodlnosti a nevšímavosti. Je
dobré konat to, co je potřebné. Ten, kdo vděčně přijímá život jako dar shůry, dokáže radostně
přijmout poslání a úkoly, které v tomto světě má. Využívá nejenom drahocenný mu darovaný čas, ale
naplňuje jej v každou jeho chvíli. Každému pak, kdo je schopen, kdo má možnost udělat něco dobrého
a pomoci, kde je to zapotřebí a nečiní tak, se nabídnutá příležitost být užitečný proměňuje v hřích.
Pokaždé, když člověk ví přesně, jak by mohl někde někomu pomoci a snad to i umí a není to nad jeho
síly a možnosti a on to neučiní, je to hřích. Ve sborech naší církve jsou nejenom bohatí jednotlivci
a bohaté sbory, ale jsou i sbory méně bohaté, které se ocitly v nouzi a vyhlížejí pomoc.
Stává se, že se někdo snad i chlubí svými úspěchy, bohatstvím a majetkem a naopak jinde zase
rezignovaně pláčou nad svojí nouzí, často i nad předstíranou chudobou. Dodejme k tomu v souladu
s apoštolem Jakubem: Je-li bohatství, je-li majetek k něčemu dobrý, tedy především k tomu, že
můžeme pomáhat. Na rozdíl od toho, který třeba dočasně není pomoci schopen, bohatý schopen je.
Dodejme ale zároveň, že často je pomoci schopen i ten, který se považuje za chudého, v naší
současnosti u nás je skoro každý svým dílem pomoci schopen. Je tu jen otázka, zda k tomu máme
dostatek odvahy a zda opravdu pomoci chceme. Snad všichni máme takovou možnost a bylo by
hříchem ji nenaplnit. Může to být i naším hříchem.
Proto Vás prosím za Ústřední představenstvo Jeronýmovy jednoty, dbejte na to i o letošních
velikonočních svátcích a s velkorysostí štědře pamatujte na sbírku „Hlavního daru lásky“ určeného
v tomto roce na opravu věží kostela ve Vanovicích, které jsou v havarijním stavu. Vlivem vlastní váhy
či pod náporem větru hrozí borcení, příp. zřícení konstrukce střech věží. Oprava je finančně nákladná,
jelikož obě věže se musí rozebrat a nově postavit. Spolu s tímto dopisem dostáváte také letáček
v elektronické podobě, který přibližuje projekt i vizuálně.
V loňském roce jsme podpořili vznik multifunkční sborové místnosti rekonstrukcí někdejší stodoly
sboru v Sázavě částkou 842 628,- Kč. Sázavský sbor připravil poděkování všem, kdo se na sbírce HDL
v roce 2012 podíleli, a toto poděkování Vám s radostí nad dobře vykonaným a požehnaným dílem
posíláme.
Vaše letošní dary, prosíme, zasílejte na bankovní účet č.: 7171717171/2700 pod variabilním
symbolem: 914200 xxxx (xxxx = evid. číslo sboru).
Děkujeme!
Jiří Tomášek
předseda Ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty

