
Modlitební dopis 2023 

Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry (1 Tm 1,5). 

 

Drazí bratři a sestry ve sborech Apoštolské církve, 

Přijměte srdečný pozdrav a přání Božího požehnání do roku 2023. Nebude to snadný rok, tak jako 

nebyl snadný ani ten minulý. Více než dva roky covidových omezení, následně ekonomická krize a 

válka na Ukrajině změnily obraz světa, na který jsme byli zvyklí. Jako křesťané však máme tu výsadu 

vnímat události z biblické perspektivy, a navíc se i modlit, a tak i vyhlašovat nad naší zemí Boží vládu 

a království (Mt 6,10).  

Verš na tento rok vychází z korespondence apoštola Pavla. Sbory, které založil, procházely často růz-

nými turbulencemi, čelily útokům zvenčí i zevnitř, a tak díky tomu máme bohaté materiály, které 

dokumentují víru a myšlení první generace Ježíšových učedníků.  

Uvedený verš reaguje na zmatek, který vyvolávali různí falešní učitelé. Pavel považuje za důležité 

opakovat věci, které se zdají být samozřejmé, stále dokola. „Cílem našeho vyučování je láska.“  To 

říkal již Ježíš. Shodli se na tom dokonce i farizeové. Dále zdůrazňuje čisté srdce, dobré svědomí a 

upřímnou víru. Některé z těchto pojmů ve svém listu dále rozvíjí.  

Je důležité pojmenovat správně cíl. Cílem není ani růst církve, byť o to usilujeme, ani rozvoj sebe-

lepších aktivit včetně misie. Věříme, že Bůh nás povolal ke zvěstování evangelia a zakládání sborů, 

ale na osobní rovině je cílem růst do Ježíšovy podoby, tedy do plnosti lásky.  

Tento cíl je dnes stejně aktuální jako před dvěma tisíci klety.  Jedině skrze lásku svět pozná Ježíšovy 

učedníky. Problém je jediný – tento pojem je natolik zprofanovaný, že je těžké o něm mluvit. Přes-

tože se naše země formálně hlásí k havlovskému odkazu „pravdy a lásky“, málokdo tomu ve skuteč-

nosti věří. O to větší výzva pro nás.  

Život v lásce není možný, aniž bychom sami poznávali tu největší Lásku – Ježíšovu vykupitelskou 

smrt na kříži, kterou podstoupil za každého člověka. Vstupme tedy do tohoto roku s modlitbou za 

duchovní obnovu našich životů, sborů i celé církve v duchu této lásky.  

Modlitebně-postní řetěz, jehož se tradičně naše sbory účastní již mnoho let, je skvělou příležitostí 

vyjádřit naši jednotu. Chceme se v modlitbě a půstu spojit a volat za naši zemi, církev i potřebné lidi. 

Proto Vás povzbuzuji, abyste si udělali čas a podle svých možností se rovněž zapojili.   

Na rozdíl od minulých let nebudu psát seznam modlitebních témat – všichni víme, co je důležité. 

Modlete se prostě tak, jako se modlíte vždy, jen s větším důrazem na pravdy uvedené v citovaném 

verši.   

S pozdravem 

 

 

Martin Moldan, biskup 


