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Opět jsme na začátku přípravy dalšího čísla našeho sborového časopisu. Jeho
ústředním tématem je z oné známé a zůstávající trojice, o které píše apoštol Pavel v
jednom z nejznámějším oddílu Písma ve 13. kapitole 1. dopisu Korinťanům. Myslím, že není potřeba dál pokračovat a tomu, kdo čte Bibli, je zřejmé, že tímto
tématem, touto skutečností je víra. Nechceme a nemůžeme o víře uvažovat o nějakém pojmu, či skutečnosti, která stojí někde mimo nás, a o které můžeme jen tak
nezávazně psát, nebo si stěžovat, že tu není, že nepřišla a my jsme tedy ti opuštění
chudáci, ale z podnětu verše z 11. kapitoly dopisu k Židům, kde čteme o víře ne jako
o pojmu, ale kde je to vyjádřeno ve slovesné formě a kde čteme: "Věřit Bohu
znamená spolehnout se na to v doufáme a být si jisti tím, co nevidíme." Chceme se
zaměřit na víru jako na to, co se děje, čeho jsme (nebo nejsme) osobně účastní, co se
nás týká a za co jsme také odpovědní. Tento náš osobní postoj je na titulní straně 2.
čísla, které vidíte výše, vyjádřen linorytem bratra faráře Zbyňka Honzala, blahé
paměti, textem z 1. dopisu Timoteovi: "Bojuj dobrý boj víry." A tak se v těchto dvou
oddílech spojuje obojí v jedno: Boží dar víry a naše odpovědnost s tímto darem něco
podnikat, nenechat ho ležet, ale dobře bojovat. To vše není nějaké břemeno, ale
velký dar pro náš každodenní život. A nám o tom do časopisu něco napište. Třeba o
tom, "jak jsem uvěřil/a a jak věřím." A můžete pochopitelně přidat další své zkušenosti, podněty, co vás zaujalo, zaskočilo nebo zarmoutilo, aby tak tento časopis
byl projevem živým ne jen tzv. "akademickým" uvažováním. Takže s chutí do toho a
půl je hotovo. Toto číslo chceme vydat k Noci kostelů, která se připravuje na 10.
června. Uzávěrka bude 20. května. Už teď se těšíme se na vaše příspěvky.
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