
Milí bratři a sestry, 

máte před sebou titulní stránku druhého letošního čísla našeho sborového časopisu. Jak už bylo dříve 

řečeno, bude toto číslo věnováno druhé části letošního ústředního tématu podle Sk. 2,42, tedy 

"zůstávali ve společnosti". Chceme se soustředit na to, co znamená zůstávat spolu. Ve 3. čísle 

minulého roku jsme se zamýšleli nad symbolem lodi jako znázorněním církve. Téma tohoto čísla na 

téma církve bezprostředně navazuje (stejně jako téma 1. čísla) a je směřováno na naše setkávání v 

církvi, potažmo  v našem sboru. Setkáváme se (nyní sice omezeně) při různých příležitostech; jsou to 

nejen nedělní bohoslužby, ale jsou mnohé další možnosti setkávání. Využíváme je? Příklad prvních 

křesťanů v Jeruzalémě nás vyzývá, abychom možností, které máme (a věříme, že budou opět všechny 

otevřeny) dobře užívali. Společenství církve je víc než klub. Do klubu člověk přijde, a když se mu 

tam něco nelíbí, tak odejde; závazky a odpovědnost žádná. O prvním jeruzalémském sboru si však 

připomínáme, že ve společenství, této společnosti, zůstávali. Ekumenický překlad  říká, že "byli 

spolu". I další biblické texty nám to připomínají (např. Žid. 10,25 - "Nezanedbávejte společná 

shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku"). Společenství církve je však víc než jen nějaký klub, jak 

jsme se o tom již zmiňovali. Základní charakteristikou prvního jeruzalémského sboru, to, že byli 

spolu, nebyly nějaké lidské sympatie, ale to, že je spojoval jejich Pán Ježíš Kristus. On ve své 

modlitbě před svým zatčením prosil svého Otce "aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v 

tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal" (Jan 17,21). Proto jsou i na titulní 

straně úvodní slova známé písně "Spoj nás v jedno, Pane." Tato prosba nechť nás provází nejen při 

tvorbě tohoto časopisu a jeho čtení, ale hlavně při jednání a mluvení v našem sboru. Chceme se proto 

v tomto čísle soustředit na to, co to je jednota, jak se projevuje, jaké má důsledky; jaká je jednota 

pravá a kdy je zvrácená? co jednota a různorodost? a co jednota a podřízenost, či poslušnost? a co 

když jednota se stane pláštíkem pro manipulaci? a jistě další souvislosti. Ale chtěli bychom také 

slyšet, jak konkrétně zažíváte společenství našeho sboru a co vám třeba chybí nyní, kdy je naše 

scházení kvůli covidu omezeno. Takže prosíme, abyste se pokusili své zkušenosti (positivní i 

negativní) sepsat, aby naše společenství nebylo jen teoretickým uvažováním. Kromě toho zde 

chceme zařadit uvažované programy pro další období, na prázdniny a dále, pokud to vše bude možné; 

také něco ze sborové kroniky zde najdete a další věci.  Tak vás prosíme o vaše příspěvky. Pokud 

možno je pište a posílejte přes e-mail, ale také na papíru. Příspěvky posílejte na mailovou adresu 

michalik.m(zavináč)volny.cz, nebo osobně v písemné formě. Uzávěrka tohoto 2. čísla bude 30.5.2021, 

vydání pak 20.6.2021. Prosíme vás tedy o vaše příspěvky a děkujeme za ně. 
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