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A HLAVU VZHŮRU

5 % A HLAVU
VZHŮRU
Už třicet let jsme svobodní.
Už sedmý rok se náš stát nestará o to, jak budeme získávat finance.
Je na nás, abychom to řešili my sami.
Zvládneme to!
1 Kudy na to?
Podle Řádu o hospodaření
církve přispívá na potřeby
církve každý její člen
s vlastním příjmem
částkou 5 % svého příjmu.
Ač toto moudré doporučení
platí už několik generací,
plní je jen zlomek členů naší
církve.

2 Ovšem, koho
obelháváme, když
tak nečiníme?
Sami sebe.

3 Jak začít nově? Bez
obcházení vlastních
řádů?
Inu, spočítat pět procent
čistého měsíčního příjmu.
A posílat měsíčně tuto částku
na sborový účet.

4 A co ti, kdo platit
nebudou?
Nutit nikdo nikoho nebude.

5 A co ti, pro něž je pět
procent příliš mnoho?
Každý nese odpovědnost
za výši, kterou stanoví.
Nikdo ji kontrolovat ani
komentovat nebude.

6 Je důchod také
vlastním příjmem?

9 Nechme se nadchnout
darem svobody
a pusťme se do toho.

Ano, je.

7 Co když já začnu,
a ostatní nezačnou?
Nezbývá než to risknout.

8 Jak to bylo s Izraelci,
když přecházeli
Rudé moře?
Kdo vstoupil jako první
mezi vodní stěny? Jakou měl
záruku, že ostatní půjdou taky
a on v tom nezůstane sám?
Jakou měl záruku, že se v půli
cesty hradby nesesují
do jedné vodní masy?
Neměl žádnou záruku.
Měl víru, kterou s druhými
sdílel, avšak odpovědnost
nesl sám za sebe.

PODÍVEJTE SE NA
HLAVUVZHURU.E-CIRKEV.CZ

Sami, nebo dva, tři,
přátelé, rodina…
Šiřme tuto krásnou možnost
dál. Mladí, staří, rodilí
evangelíci i vy, kdo jste
v církvi krátce.
Začněme hned.
A mnohé se změní.
Zmenší se úzkost, jak to
s námi a našimi sbory bude
vypadat za pár let.
Řešení, kudy dál, se budou
nacházet snáze. Celé naší
církvi, sborům početně
větším i menším.
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