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Milé sestry a bratři, milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Rádi se
připojujeme k nové výzvě výboru Generální konference naší církve volající po „duchovní obnově,
reformaci, učednictví a evangelizaci“. Tato výzva se setkává s živým ohlasem v naší církvi na celém
světě. Náš Pán je suverénním vládcem dějin, jeho příchod je blízko, neopozdí se, a je nablízku také
osobně každému z nás. Jeho blízkost je pro nás zdrojem vytrvalosti v lásce, v soucitu a ve službě
druhým uprostřed chladnoucích vztahů a stupňujícího se sobectví tohoto světa.
Pro toto své nádherné dílo i v našich zemích nabízí Pán svému lidu rozmanité dary Ducha svatého a
sílu nebes, kterou nic nemůže zastavit. V Písmu jsme vyzýváni: „Plamen Ducha nezhášejte,
prorockými dary nepohrdejte“ (1. Tesalonickým 5:19-20). Není naším úkolem působení Ducha
svatého v naší lidské síle vyvolávat nebo usměrňovat. Na nás je tento plamen daný Pánem při
Letnicích nehasit, tedy toto suverénní působení Boží lásky nemařit a nestavět se mu do cesty naší
necitlivostí, odsuzováním, nadřazeností a duchovní pýchou. Modleme se, vyznejme Pánu své hříchy a
selhání a naslouchejme mu, jak jsme také v Písmu vyzýváni apoštolem Pavlem: „Na místě Kristově
vás prosíme: dejte se smířit s Bohem!“ (2. Korintským 5:20).
Otevřeme se Boží nepodmíněné lásce k nám i všem lidem kolem nás a nechme se proměňovat jeho
Duchem k jeho obrazu. Nechme Ducha svatého, aby z nás vytvořil jednotlivce a společenství, na nichž
se Všemohoucí zjeví nám i našemu okolí ve svém pravém charakteru, kterým je láska. K tomu a
k ničemu jinému Pán svěřuje naší církvi také vzácný dar prorockého poslání. Nepohrdněme jím tím,
že jej budeme lhostejně přehlížet nebo svévolně a soběstředně zneužívat, ale ztotožněme se s naším
jedinečným posláním zjevit lidem kolem nás Boha lásky a milosti tak, jak jej dosud neznají, aby se
mohli spolu s námi připravit a z celého srdce těšit na jeho slavný druhý příchod.
„Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. Vždyť už jen
docela krátký čas, a přijde ten, který má přijít, a neopozdí se“ (Židům 10:36-37).
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