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Vánoční list

Z biblických pokladů – oheň zapálený v kamnech

Když  se  naplnil  stanovený  čas,  poslal  Bůh  svého  Syna,  narozeného  z  ženy,
podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom
byli přijati za syny. Galatským 4,4-5

Zdá se, že Pavel z Tarzu vůbec nezaznamenal vánoční události. Ve svých dopisech otevřel
rozmanitá témata, ale příběh o narození Páně zcela pominul. Výjimkou je jediná věta, jedna
drobná  zmínka  v  dopise  křesťanům  v  Galacii.  Celé  vánoční  události  shrnuje  krátkým
veršem: „Ve stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy.“  Tečka, hotovo. Jako
kdyby vůbec nezáleželo na tom, jak se to stalo, kde se to stalo, kdo všechno u toho byl. Pavel
toliko několika slovy naznačí, že se stalo něco významného. Co to bylo za událost a jaký
význam to má pro nás?

Nyní zkusím přeformulovat tu Pavlovu vánoční větičku do srozumitelnější podoby takto:
Ve správnou chvíli zapálila jiskra v kamnech oheň.  Něco se stalo. Nedozvídáme se sice, jak
přesně se to událo, ale dobře chápeme, co taková událost znamená. Když v kamnech vzplane
oheň, tak to znamená, že se začíná topit,  brzy se ohřeje voda v radiátorech (případně se
nahřeje plotna) a v domě bude za chvíli hezky teploučko. A stalo se to ve správnou chvíli! Už
bylo totiž na čase zatopit a zahnat pryč nepříjemný chlad a ničivý mráz. To je dobrá zpráva!

Krátké větě  o ohni  a o  kotli  snadno rozumíme.  Zato když Pavel  napsal  krátkou větu
o Bohu a jeho Synu poslanému v pravý čas do víru světa, je to možná až příliš velká zkratka.
Takovou zkratku je nesnadné prokouknout, naleznout význam, který to má pro nás. Pisatel
asi tušil, že to nemusí být úplně srozumitelné. A proto nám poskytl ještě jeden další verš na
vysvětlenou.

Bůh poslal svého Syna, „podrobeného zákonu,“ proto, „aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu
podrobeni.“  Boží Syn, neboli Ježíš, měl poslání: vykoupit, osvobodit, vytrhnout. Koho?  Ty,
kteří podléhají tvrdým zákonitostem světa. Také on je zakoušel, obeznámil se s nimi a byl
jim podroben.  Na světě platí  spousta nemilosrdných a krutých pravidel,  rovnic,  zákonů.
Nemilosrdná pravidla světa podrobují, paralyzují, pálí, mrazí, trápí mnohé.

Ale stalo se něco důležitého: zákonitostem světa a lidské společnosti už nemusíme dále jen
podléhat. Je tu někdo, kdo vysvobozuje, vymaňuje z prekérní situace. Jako když přeskočí
jiskra a zapálí oheň v kamnech. Platí, že když je zima, tak se podchladíš a onemocníš, a když
je tuhá zima, tak zmrzneš. Ve správnou chvíli však někdo škrtl a rozdělal oheň. Takže už
nemusíme déle mrznout. To se skrývá za větou: Bůh poslal svého Syna, narozeného z ženy.



Ale to ještě není všechno. Pavel sděluje ještě jeden důvod, další význam a smysl vánoční
události. Boží Syn přišel proto, „abychom byli přijati za syny.“ Jedna významná osobnost se
rozhodla, že přijme do svého domu nové obyvatele, že adoptuje spoustu dětí. Kdo bude chtít,
může do její rodiny patřit. A syn této osobnosti to přišel lidem vyřídit. Dalo by se říci, že
Ježíš odemkl dveře od velikého domu, ve kterém je krásně teploučko. A komu je zima, nechť
se nerozpakuje a vstoupí. Pán domu přijímá pod svoji střechu a do své rodiny každého, kdo
o to stojí.

Dům chrání  před  zimou.  V  domě  nebeského  Otce  lze  najít teplo  přátelství,  podporu,
opravdové teplo domova,  které  hřeje na těle  i  na duši.  A jeho Syn nás  vysvobozuje  od
nemilosrdných lidských zákonů a pravidel. Vysvobozuje nás k milosrdným, bezpečným a
férovým vztahům, k bratrství s lidmi a se vší stvořenou skutečností.

Modlitba

Veliký a svatý Pane,

děkujeme ti, že jsi nám dal do srdcí víru, která nás pudí k tomu, abychom tě hledali a  k tobě
volali. Stejně tak jsme ti vděční, že našemu hledání a volání vycházíš vstříc a odpovídáš na
ně. Zvláště děkujeme, že jsi k nám poslal svého Syna, aby nám vydal svědectví o tobě a aby
nám ukázal pravou cestu, která vede k tobě a k věčnému životu.

Prosíme, pomoz nám, ať vydržíme tuto cestu soustavně hledat a máme vždycky otevřené
srdce a vnímavou mysl pro Krista a jeho zvěst. Usídli se skrze ni v našem srdci a přetvářej
nás, ať jsme tobě oddáni ve velkých i malých věcech.

Amen inspirováno modlitbou Daniela Henycha

Finanční sbírky

Chcete-li podpořit činnost prostějovského evangelického sboru, můžete tak učinit na účet
sboru 162 282 485 / 0300, při  nedělních sbírkách, případně osobně předáním svého daru
Marcele Kottové (pokladní).

Sbírka 25. prosince 2020 je celocírkevní. Synodní rada ke sbírce poslala informační
dopis: „Milé sestry, milí bratři, srdečně Vás zdravíme v adventním čase. Prosíme Vás, abyste
i letos  sbírkou  na  Boží  hod  vánoční  podpořili  studenty  a  studentky  teologie
a začínající  faráře  a  farářky.  Tato  sbírka  pomáhá  vytvářet  dobré  podmínky  pro  jejich
studium, přispívá na náklady spojené s vikariátem, umožňuje začínajícím kazatelům zakoupit
teologickou  literaturu,  pořídit  vybavení  své  pracovny  atp.  Sbírka  je  příjmem  Fondu  pro
přípravu ke kazatelské  službě a další  vzdělávání  kazatelů… A také prosíme, modlete se  za
studenty  teologie;  za  to,  aby  lidé  mladí  i  starší  právě  v  době  očekávaných  změn  života
společnosti,  nejen  ekonomických,  nacházeli  odvahu  se  pro  studium  rozhodnout,  ke  studiu
přihlásit, a ve službě vytrvat právě v čase, který touží po naději.“1

1Celý dopis Synodní rady můžete číst online: https://www.ustredicce.cz/data/L/k/D/2020-06-Sbirka-Bozi-hod-vanocn.pdf
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Své dary do celocírkevní sbírky zasílejte na účet sboru 162 282 485 / 0300 a použijte
jako  variabilní  symbol  25122020  (datum 1.  vánočního  svátku).  Platbu,  prosím,  proveďte
nejpozději  23.  prosince.  Druhou  možností  je  dát  peníze  přímo do  sbírky  při  vánočních
bohoslužbách – budou-li se konat.

Námět k přemýšlení – nezabiješ zbytečně

Na můj služební (farářský) email doputovala zpráva nazvaná Přímluva do ticha2. Dovoluji
si touto cestou seznámit Vás s některými myšlenkami v ní obsaženými.

Je to článek, který chce vést k důslednějšímu promýšlení jednoho přikázání z desatera:
„Nezabiješ“3. Autor článku je přesvědčený, že to přikázání znamená kromě jiného také toto:
Nezabiješ  zbytečně,  nezabiješ  bez závažného morálního odůvodnění.  A přimlouvá se za to,
abychom nezabíjeli kapry jen kvůli tomu, že je to tak o Vánocích zvykem, ani proto, že nám
chutnají.

Za  tím však stojí  obecnější  otázka: Otázka utrpení a zabíjení zvířat. Zda-li je potřebné
působit značné trápení zvířeti kvůli několika okamžikům nad voňavým talířem? Je výroba
masa a masných pochutin potřebná, nebo je zbytečná? A jak s tímto utrpením a odnímání
života,  které  tak důmyslně lidé  jiným obyvatelům světa  zařídili,  souvisí křesťanská  víra
v Boha Dárce, Obhájce a Zachránce života?

Toť pár otázek, k nimž mne podnítil neznámý člověk a na něž sám hledám přesvědčivé
odpovědi.  Možná  jste  nic  podobného ve  vánočním listu  nečekali  a  číst  nechtěli,  v  tom
případě se Vám omlouvám. Budete-li chtít, určitě můžete na tento můj námět k přemýšlení
zareagovat.  Budu vděčný za jakoukoli  odpověď, pohled,  názor od Vás.  Ještě větší  radost
budu  mít,  když  tyto  otázky  a  myšlenky  vyslovíte  nahlas  v  přítomnosti  svých  blízkých
a společně na ně budete odpovídat – třeba při vybírání kapříka na štědrovečerní večeři, nebo
v jinou vhodnou chvíli. Kamil Vystavěl

Pozvání

Srdečně Vás zveme na obnovené  nedělní bohoslužby v obvyklý čas a na obvyklých
místech:  Lipová  v  8  h,  Vyškov  v  8.30,  Prostějov  v  10  h.  Podle  možností  daných
epidemiologickou situací se konají také další aktivity v týdnu: 

• Biblická hodina on-line každou středu od 18 h, informace o spojení v případě zájmu
poskytne farář Vystavěl.

• školní dětí v pátek od 15 h v Dolničce

• klub pro předškolní děti ve čtvrtek od 14 h v Dolničce

2Autor  Lubor  Vinický.  Článek  je  zveřejněný  také  na  webu  nazvaném  Chrám  živočichů.  Odkaz  na  článek:
https://www.chram.eu/post/p  ří  mluva-do-ticha-1  

3Celé Desatero viz například ve Starém zákoně, 2. kniha Mojžíšova, kap. 20.
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• mládež online v pátek od 19 h

• připravujeme biblickou  hodinu v  Lipové  (u  Romáškových,  Lipová  95),  poprvé ve
čtvrtek 17.12. v 17 h

Omezení počtu shromážděných osob – dle nařízení platných dne 8.12.2020

V kazatelských stanicích se může sejít až 10 osob.

V prostějovském sále se podle vládou stanoveného pravidla (max. 30 % z celkové kapacity
sálu) smí zúčastnit bohoslužby 21 osob. Zároveň bude v Dolničce probíhat nedělní škola pro
děti, a to po celou dobu konání bohoslužby – maximálně 9 dětí a učitel.

Pro koordinaci počtu účastníků bohoslužeb v Prostějově, oznamte prosím
předem faráři K. Vystavělovi ( 775 025 617, kamil.vystavel@evangnet.cz ),

že hodláte přijít. Děkujeme!

Vánoční setkání

Jste zváni na vánoční bohoslužby s večeří Páně, budou v pátek 25. prosince:

• v Lipové v 8.00

• ve Vyškově v 8.30

• v Prostějově v 10.00

• v Prostějově v 17.00

Také pro vánoční  bohoslužby platí  omezení  počtu  účastníků.  Bohoslužba v Prostějově
bude dvakrát, aby bylo zabezpečeno více místa.

Nekoná se

Naopak  se  nebude  konat  obvyklá  slavnost  s  vystoupením  dětí  o  4.  adventní
neděli. S dětmi,  které  se  pravidelně  scházejí  na  tzv.  náboženství,  uvažujeme  o  tom,  že
bychom mohli připravit malý vánoční vzkaz formou videozáznamu, který bychom následně
zveřejnili na sborových webových stránkách (www.prostejov.evangnet.cz) a na Facebooku
(www.facebook.com/cceprostejov).

Na konci kalendářního roku neplánujeme žádné večerní silvestrovské setkání, přestože
v jiných letech obvykle bývá.

Závěrem

Přejeme Vám všem pokojný vánoční čas.
Ať ve Vašich domovech zavládne radost, sounáležitost, laskavost a mír.
A dobrotivá boží moc Vás provázej v těchto dnech i v novém roce!

Kamil Vystavěl, farář

Radek Bedřich, kurátor
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