„Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej
v trpělivém vyučování.“
2. Tim 4,2
Milí přátelé,
posíláme vám poslední modlitební dopis v roce 2021.
V těchto dnech dokončujeme přípravy vánočního vysílání a pokud se nevyskytnou žádné
zdravotní nebo technické problémy, jsme skoro ve finále. Při téhle intenzivní práci si
opravdu hmatatelně uvědomujeme, s jakým Božím požehnáním a podporou pracujeme –
pořád ještě zbývá malá časová rezerva a to i v situaci, kdy máme o technika méně – Pavel
Surý je kvůli onemocnění spolubydlícího v izolaci. Pánu Bohu za to patří velký dík! Navíc
nám velmi pomáhají naši externí spolupracovníci a to je opravdu výrazná úleva.
Děkujte Bohu spolu s námi za podporu a pomoc v mnoha detailech, za ochranu
zdraví (i Pavel Surý, přestože na bytě mají covid nemocného člověka, je negativní),
ochotné hosty a spolupráci celého týmu. Během celého prosince vlastně jedeme
paralelně dvojí vysílání – to běžné, které slyšíte a navíc připravujeme to vánoční,
které bude – doufáme – během Vánoc plné naděje a evangelia. Proste spolu s námi,
aby Bůh ze své milosti přikryl lidské snažení a vysílané programy skutečně přinesly
milost a zprávu o Boží lásce a odpuštění tam, kde je to potřeba.
Před pár dny jsme zaslali našim podporovatelům novoroční pozdrav – chceme jim tak aspoň
symbolicky poděkovat za jejich ochotu podporovat službu TWR a zároveň pozvat k poslechu
vánočního vysílání.
Děkujeme Pánu Bohu za další nové dárce, kteří se v letošním roce rozhodli
podporovat tuto službu. A s velkou vděčností si připomínáme ty, kteří už léta
dobrou zprávu evangelia podporují.
Opět končí rok a jak můžete vidět na našem webu nebo jste četli ve zpravodaji Anténa,
hospodaření TWR-CZ je mírně řečeno napjaté. Příjmy zatím zaostávají za nutnými výdaji,
ale my se modlíme a věříme,že se tento velký rozdíl srovná. Pán Bůh to má ve své moci.
K dnešku, kdy vám posíláme tento dopis, jsme -368 tisíc Kč. Modlete se s námi!
Každý den vděčně děkujeme za mnohé dárce a vyprošujeme jim požehnání a také
pokorně prosíme za vyrovnaný finanční rozpočet.
Už tu byla řeč o celém vánočním vysílání, kterému jsme věnovali velkou pozornost a péči.
Vybrané tipy k poslechu i stručný přehled speciálního programu – který můžete klidně
poslat dál :-) – najdete zde: https://www.radio7.cz/images/2021-R7-vanocni-tipy.pdf
Naši milí přátelé, přejeme vám krásné a pokojné Vánoce a do nového roku 2022 Boží
ochranu a požehnání. Bůh je věrný a tak kéž máme srdce plné vděčnosti. Budeme moc rádi,
když budeme i v dalším roce v pravidelném kontaktu a tak máte-li vy sami co ke společným
modlitbám, napište nám. Jsme za vás vděční. A jsme vděční i za možnost společně
s vámi sdílet radost z Boží blízkosti a vedení v mnoha praktických věcech. Můžeme
říct, až potud pomáhal nám Hospodin......
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