
Druhé číslo našeho sborového časopisu je už vydané a před námi je příprava čísla třetího.
Jeho ústředním tématem je třetí část verše 42 z 2. kapitoly skutků apoštolů. Tato třetí část je
"zůstávali v lámání chleba" podle kralických či  "lámali chléb" podle ČEP. Z tohoto krátkého
vyjádření můžeme zaslechnout několik důležitých důrazů. Zdůrazněme si tři z nich. Tím prvním
je to, co nám znázorňuje fotografie na úvodní straně tohoto časopisu, kterou vidíte nahoře a to je
společenství  Večeře Páně.  To druhé je  setkávání  u  společného jídla.  Tím třetím je  "lámání
chleba" potřebným. 

Tím  prvním je  být  spolu  kolem  stolu,  připomínat  si  a  prožívat  přítomnost  našeho
ukřižovaného Pána Ježíše Krista při rozdílení chleba a kalicha. Je to víc než jen nějaké vzpo-
mínky; věříme a smíme vyznávat, že v podobě chleba a vína se smíme setkávat s naším Pánem,
mít s ním společenství. Připomínat si a přijímat to, co také čteme na úvodní straně tohoto čísla
"Já  jsem  chléb  života." Takovéto  setkávání  nemusí  být  jen  při  slavnostním shromáždění  v
kostele, třeba jen jednou za rok, ale můžeme se takto setkávat častěji i při jiných příležitostech.

Tím druhým setkáváním může a má být vždy, když jsme spolu při společném jídle. Možná
to někdy zanedbáváme či zlehčujeme, ale je dobré spolu stolovat,  spolu být, třeba si povídat.
Mám obavu, že spolu jíst, někdy ke své škodě, zanedbáváme. Jsme třeba ve spěchu, a tak honem
něco pojíst a zase rychle dál, protože spěcháme. První věřící v Jeruzalémě spolu "lámali chléb",
spolu jedli. Tedy nejen se svou rodinou, ale i s dalšími křesťany ve sboru; třeba po bohoslužbách
chvíli spolu posedět a pobýt.

Tím třetím je "lámat" chléb, tedy rozdávat těm potřebným, těm, kteří nemají někdy ani co
do úst; tedy služba sociální. Řekl bych, že tady máme co dohánět, že tady máme velký deficit. Ač
si možná někdy stěžujeme jací jsme chudáci, uvědomme si, že žijeme ve společnosti nadbytku.
To, co někdy vyhazujeme, by v některých oblastech lidé považovali za hostinu. Myslím, že v této
oblasti bychom se měli hluboce zamyslit a něco v tom udělat.

Toto číslo časopisu vyjde před Díkůčiněním v první třetině října a jeho téma, lámali chléb,
nám to dobře připomíná. Buďme vděční za letošní úrody, navzájem si pomáhejme a z toho, co
jsme o Boha dostali žijme a z toho také rozdávejme. 

Prosíme, abyste do tohoto časopisu přispěli, ať svou vzpomínkou, zamyšlením, zkušeností,
tedy svou "troškou do mlýna". Uzávěrka tohoto čísla bude 19. září. Děkujeme vám.

Staršovstvo  sboru v Hošťálkové


