Přání staršího sboru pro další období u příležitosti 100 let sboru Olomouc
/Matouš 7, 24-27/

Vážení jubilejní hosté, milé sestry a bratři, děti a mládeži,
chtěl bych začít své přání poněkud osobněji. Můj mladší syn Filípek vždy, když v pátek při zahajování
soboty rozsvítíme "světýlka" , tak začne poskakovat a vykřikovat "Muž, Muž... Muž, Muž" a my
přesně víme, co to znamená. Chce zpívat tu starou známou písničku: "Muž moudrý stavěl dům svůj
na skále."
Píseň, která vychází z Kristova podobenství "O stavitelích na skále nebo na písku" z Matoušova
evangelia 7.kapitoly. Pán Ježíš jím uzavírá své zasahující kázaní "Na Hoře".
Rád bych jeho slova použil jako výzvu pro nás, pro další období a směřování našeho sboru.
Ježíš Kristus na konci tohoto kázání říká: "Kdo slyší tato má slova a plní je, je jako muž moudrý,
který staví svůj dům na skále...".
Přál bych si, abychom měli uši otevřené a slyšeli Ježíšova slova a plnili je. V tomto konkrétním případě
to bylo kázání, kde vyhlásil principy Božího království, království milosti, lásky k bližnímu a Bohu,
království milosrdenství a služby.
Stavějme ve svých osobních životech na této skále, na Ježíši Kristu, nechme jej vstupovat do našich
srdcí každý den, abychom mohli prožívat jeho slova, jeho dobré morální principy, které jsou
vyjádřením jeho charakteru.
Stavějme na něm ve svých manželstvích a prožívejme jeho přítomnost ve svých rodinách. Muž jako
kněz rodiny, který pevně stojí v této rozbouřené době a žena jako pomoc jemu rovná v láskyplném
vztahu k sobě i k Bohu.
Stavějme na něm při výchově našich dětí. Právě v našich rodinách nám Bůh tolik požehnal. Ve
sborovém společenství máme téměř padesát dětí a to je třetina sboru. V této uspěchané době je náš
čas, naše láska a my sami to nejlepší, co můžeme dětem v rodinách dát, a nasměrovat je k Bohu.
A jak to souvisí se sborovým společenstvím?... Velmi!
Jsem přesvědčen o tom, že když budeme stavět na tomto pevném základě, na Ježíši Kristu, u sebe, v
našich rodinách, manželstvích a při výchově, tak i naše sborové společenství bude pevně stát.
A nejen stát - budeme růst a žádná bouře tomuto domu neublíží, jako domu na písku, ale zůstane
pevně stát jako dům na skále.
To je mým přáním a modlitbou pro naše sborové společenství do budoucích let.
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