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Hlavní dar lásky 2017
Když se Ježíš rozhlédl a viděl, že k němu přichází četný zástup, řekl Filipovi: „Kde nakoupíme chleba, aby
se všichni najedli?“ Řekne mu jeden z jeho učedníků: „Je tu jeden chlapec, který má pět ječných chlebů
a dvě ryby. Ale co je to pro tolik lidí!“
Jan 6. kapitola
Milí bratři, milé sestry,
určitě už jste někdy řekli nebo slyšeli podobnou větu: „Kde nakoupíme potřebný materiál? Kde
vezmeme peníze na opravu kostela? Najdou se peníze na novou střechu? Bude dost ochotných lidí na
práci?“ Takové otázky si klademe, zvláště čeká-li nás nějaká velká oprava, rekonstrukce nebo stavba.
Na začátku příběhu z evangelia je také cítit bezmoc a bezradnost učedníků. Vždyť máme jen velmi
málo, jen pět chlebů a dvě ryby! Jak ten příběh pokračuje, znáte. Pán Ježíš nasytil celý zástup lidí a ještě
zbylo.
O Velikonocích si připomínáme ten největší dar pro nás. Pán Ježíš z lásky k nám umírá na kříži za naše
hříchy a vítězí nad smrtí. Tak veliký dar nemůže nikdo z nás dát. A přesto můžeme a máme pomáhat
tam, kde je třeba.
Jednou z možností je pomoci těm, kdo stojí před velkým a nesnadným úkolem a nemají prostředky na
celou stavbu. Ptají se tak, jako učedníci Pána Ježíše: „Zvládneme to? Podaří se nám uskutečnit naše
plány?“
Sbírka na neděli vzkříšení má krásný název: Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty. Letos máme
příležitost a možnost při této sbírce podpořit farní sbor v Horní Krupé při rekonstrukci a rozšíření
sborového domu v Havlíčkově Brodě. Jedná se o stavbu za 4,2 mil. Kč. Pomůžeme jim s jejich starostí
nebo si řekneme, ať se starají sami nebo budeme čekat, až jim pomůže někdo jiný? Bude náš dar
opravdu darem lásky, dokonce hlavním darem lásky?
V loňském roce činila sbírka na HDL 846 266,- Kč. Byla poskytnuta sboru v Krnově na opravu nově
zakoupené fary. Dodnes si pamatuji jejich radost při slavnostním otevření na podzim loňského roku
a jejich vděčnost Pánu Bohu i všem dárcům.
Milí bratři a sestry, jménem Ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty vás prosím o štědré dary
a pomoc pro sbor v Horní Krupé a jeho kazatelskou stanici v Havlíčkově Brodě. Vždyť jsme dostali tolik,
že to nejde ani vypovědět.
Přeji Vám všem požehnané Velikonoce a radost z toho, že můžeme pomoci druhým nést jejich
břemena.
Shromážděné dary zasílejte, prosíme, na bankovní účet č.: 7171717171/2700 pod variabilním
symbolem: 914200xxxx (xxxx = evid. číslo sboru).
S díky a pozdravem za Ústřední představenstvo Jeronýmovy jednoty
Jiří Stehno

