
Milí bratři a sestry,

Obracíme se na vás s naléhavou výzvou k modlitbám a půstu za naši zemi. Jsme vděční Bohu, že   
vyslýchá modlitby svého lidu. Není však vyhráno. Vidíme, že společnost, ve které žijeme, se rychle 
mění, a je zjevné, že se věci už nevrátí do starých kolejí, jako byly před pandemií koronaviru. Naše    
společnost čelí určitým hrozbám, jako je ekonomická či energetická krize, prudký růst inflace,          
znehodnocení měny, hrozí bezpečností rizika, politická nestabilita a stále není vyhráno v boji                  
s nebezpečným virem. Zároveň je současná situace velkou příležitostí pro Boží lid, aby ukázal na         
záchranu v Ježíši Kristu.

Vnímáme, že je čas se pokořit před Pánem Ježíšem, roztrhnout v pokoře a oddanosti své srdce a 
vyjádřit Kristu na jedné straně vděčnost, že naši zemi stále ochraňuje, a na straně druhé prosit za      
odpuštění hříchů svých a svého národa. Přichází nám na mysl tento biblický verš s velkým zaslíbením 
od Boha: „... Pokud můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a hledat moji tvář 
a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebe, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich 
zemi.“ 2 Pa 7,14

Pán Bůh zaslíbil, že uzdraví zemi, pokud se lidé, a na prvním místě Boží lid, před Bohem pokoří, 
opustí zlé jednání a bude se modlit. Bůh je věrný. On chce především změkčit naše srdce, aby bylo 
„masité“, a ne tvrdé jako kámen. Pouze měkké srdce je schopné pokory, pokání, soucitu a lítosti, ale 
také dokáže prožívat vděčnost, radost a lásku. Pojďme společně před Boží trůn, vždyť je psáno:         
„Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý 
čas.“ Ž 4,16

Vnímáme, že je před námi nové období, a můžeme říci, že nastal čas vstoupit do „zaslíbené 
země“. Mnohé staré věci pominuly a jsou zde nové, můžeme tedy zareagovat podobně jako Židé, 
kteří se před cestou zpět do zaslíbené země pokořili před Bohem v modlitbách a společném půstu u 
řeky Ahavy, aby si u Boha vyprosili volnou a přímou cestu:
„Tam u řeky Ahavy jsem vyhlásil půst, abychom se před svým Bohem pokořili a vyprosili si u něho pro 
sebe, pro své dítky i pro všechen svůj majetek přímou cestu.“ Ezd 8,21

Proto vás prosíme, připojte se k třídennímu půstu a modlitbám ve dnech 20.–22. 1. 2022. Půst 
začne už ve středu v 18 hodin a skončí v 18 hodin v sobotu. Je na vás, jakou formu půstu si zvolíte. Před 
Bohem je to vzácné. Setkejte se ke společným modlitbám ve vaší modlitební skupině, ať už osobně, či 
online. Věříme, že vás Pán Bůh povede v modlitbách skrze svého Ducha.

Budeme vám také vděční, pokud tuto výzvu rozšíříte mezi své přátele a známé.

Děkujeme vám.
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