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ADVENTNÍ DOPIS 2021

Milé sestry, milí bratři,

v době krátících se dnů a očekávání svátečního času, prosím, přijměte
adventní sborový dopis.

Pro inspiraci

Potěšte, potěšte můj lid, praví váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma, provolejte
k  němu:  Čas  jeho  služby  se  naplnil,  odpykal  si  své  provinění.  Vždyť
z Hospodinovy ruky přijal dvojnásobně za všechny své hříchy.

Hlas volajícího: Připravte na poušti cestu Hospodinu! Vyrovnejte na pustině
silnici  pro  našeho  Boha!  Každé  údolí  a  je  vyvýšeno,  každá hora a  pahorekť
sníženy. Pahorkatina a  v rovinu se změní a horské hřbety v pláně. I zjeví seť
Hospodinova  sláva  a  všechno  tvorstvo  společně  spatří,  že  promluvila
Hospodinova ústa. Izajáš 40,1-5

Potěšte, potěšte můj lid, praví váš Bůh. Útěchu zpravidla potřebuje ten,
kdo  čelí  velkým těžkostem  a  je  nemilosrdně  svírán  lidskými  či
nelidskými  silami.  Možná  kolem  nás  takoví  lidé  jsou,  sevření
a obtěžkaní.  Je  snadné  přehlédnout  je,  či  ignorovat.  Občas  bývají
zamaskováni výzdobou a líčidly, často se straní rušných cest. Prorocké
slovo  však  nás  vyzývá,  abychom  se  u  nich  zastavili  a  zasadili  se
o rozšiřování útěchy. Otázkou zůstává, jak to udělat. Jak útěchu dát? A
jak útěchu přijmout, když těžkosti svírají mne? Je dovoleno si o ni říci,
vyhledávat ji, žádat o ni a doufat, že se mi jí dostane.



Mluvte k srdci Jeruzaléma … odpykal si své provinění. Mlčení je zlé. Mlčení
je  hrozné.  Neděli  co  neděli  při  bohoslužbě  prosíme  v  modlitbě
Hospodina, aby nemlčel a promluvil k nám. Právě tak je důležité, aby
lidé  si  dali  tu  námahu,  nemlčeli  a komunikovali  –  nadřízení
s podřízenými, politikové s občany, křes ané s nekřes any, odpůrci té čiť ť
oné  myšlenky  s  jejími  příznivci,  atd.  Jenže  mlčení  může  být  pouze
důsledkem a projevem sporů, vin, dluhů, křivd. Prolomit mlčení je pak
dost  obtížné  a  namáhavé,  jelikož  tyto  křivdy  a dluhy,  tyto  bariéry
musíme  překonat.  Dobrá  zpráva  je,  že provinění  překonat  lze!
Porozumění  je  možné!  Hospodin  posílá  své  posly,  aby  jejich
prostřednictvím překonával  lidmi vytvořené bariéry.  Izajáš je jedním
z nich.  Ježíš  toto poslání  vrchovatě naplnil  –  on je  slovo od Boha ke
všem  lidem,  žádná  bariéra  pro  něj  není  příliš  velká.  I  my  můžeme
v menším měřítku a s Boží pomocí rušit překážky a budovat mosty.

Připravte  na  poušti  cestu  Hospodinu…  Pouš  je  místo,  kde  se  nedáť
dlouhodobě žít.  A právě tam, kde schází  úplně základní nezbytnosti,
voda a potrava, do těchto nehostinných nebarevných krajů se chystá
vkročit  Dárce  života.  Proč  asi?  Proč  by  se  měl  Hospodin  procházet
vyprahlou pustinou a ne úrodným krajem, kde jsou lidé i zvířata dobře
zaopatřeny?  …  Vyrovnejte  na  pustině  silnici  pro  našeho  Boha!  Rozumím
tomu tak,  že místa nepříznivá pro život a  jejich obyvatelé se mohou
připravovat a těšit na změnu k lepšímu.

Každé údolí a  je vyvýšeno, každá hora a pahorek sníženy. ť Jedna věc je, že
hory  a  údolí  jsou  krásné,  nejde-li  ovšem  zrovna  o  hory  odpadků
a rozlehlé  jámy po  těžbě  uhlí.  Něco  jiného  je,  že  v  nepřístupných
kopcích  se  odjakživa  ukrývali  ti,  kteří  utíkali  před  ostatními  lidmi.
Lupiči, teroristé, zločinci, ale také bezmocní lidé, kteří jinde domov mít
nemohou,  jelikož  z  nějakého  důvodu  nejsou  přijatelní,  nejsou
tolerováni většinou. A Izajáš hlásá, že svět by se bez těchto úkrytů mohl
obejít.

Pahorkatina a  v rovinu se změní a horské hřbety v pláně. ť Možná nejde ani
tak  moc  o  zvlněný  terén.  V  lidské  společnosti bychom  také  nalezli
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propastné  rozdíly,  luxusní  mrakodrapy  na  straně  jedné,  rozvrzané
plechové  boudy  na  straně  druhé.  Kopcovitá  krajina  se  nachází
i v lidském  nitru, propast  samoty  v  domě  plném  lidí,  nadbytek  věcí
doprovázený duchovním strádáním a prázdnotou. Je zajisté mnoho co
urovnávat. A existují dobré důvody k narovnávání křivolakých cest.

I zjeví se Hospodinova sláva a všechno tvorstvo [to] společně spatří… Sláva
(hebrejsky kabod) je divné slovo, navozuje představu proslulé osobnosti,
šílejících fanoušků, televizních kamer, dotěrných novinářů. Totéž slovo
ovšem  znamená  také:  vážnost,  důležitost,  tíha.  Můžeme  tedy  tu
biblickou větu  říci  trochu jinak: přichází  čas,  kdy se všem živáčkům
ukáže, že na Hospodinu záleží. Opravdu na Božích principech záleží. Na
nich stojí a s nimi padá lidská společnost, život na planetě Zemi a celý
vesmír. Jednou to všichni uvidí a poznají.

Bože, náš Pane,
tvůj příchod do světa měl podobu dítěte narozeného v chlívku. A my pořád

ještě chodíme po cestách nerovných, dál žijeme ve světě protkaném podvody,
lhaním, mlčením, křikem, ploty. Prosíme, přicházej k nám, odpus  nepořádek,ť
který v sobě a kolem sebe máme, bu  hostem v našich domech a myslích. Nadď
vzácnějšího hosta není! Prosíme, daruj nám své potěšení.

Pro informaci

Sbírka na podporu projektu Milostivé léto

Staršovstvo v prosinci podpořilo částkou 5.000 Kč veřejnou sbírku SOS
Milostivé léto, kterou organizuje Člověk v tísni a jejímž účelem je pomoci
některým  zadluženým  lidem  ven  z  dluhů.  Zároveň  staršovstvo
vyhlašuje sborovou sbírku, při níž můžete na tento účel darovat peníze.
Sbírka ve sboru potrvá do 9. ledna 2022. Jestliže se vybere víc než 5.000
Kč,  pošleme i  to,  co se vybralo navíc.  Přispívat můžete  hotovostí  do
sborové  pokladny,  nebo  platebním  příkazem  na  účet  sboru  162  282
485 / 0300, do poznámky nutno uvést:  milostivé léto.  Více informací
o projektu naleznete na webu www.milostiveleto.cz.
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Letošní  Dobrotrh se  kvůli  pandemii  nemohl  konat  tak,  jak  bylo
naplánováno. Přesto však bylo a je dosud možné zakoupit výrobky při
nedělní  bohoslužbě  a  dalších  setkáních  v  prostějovské  modlitebně.
Během prodeje se vybralo již přes 4,5 tisíce Kč. Děkujeme srdečně všem,
kdo  jste  jakkoli  přispěli!  Výtěžkem  z  Dobrotrhu  podpoříme  činnost
mobilního hospice Nejste sami se sídlem v Olomouci.

Nový evangelický zpěvník už je k dispozici na faře. Všichni, kdo si
zpěvník objednali, si jej mohou vyzvednout po nedělních bohoslužbách,
cena 1 výtisku činí 490 Kč. Do Lipové a Vyškova zpěvníky brzy doručí
farář.

Sborový  pobyt nejen  pro  rodiny  s  dětmi  v  roce  2022  plánujeme
v termínu 24-30. července. Zájem o pobyt, prosím, oznamte faráři.

Vánoční bohoslužby

Dětská  vánoční  slavnost  se  koná 4. adventní
neděli 19.12. od 10. hodiny v Prostějově.

sobota 25.12. Vyškov v 8:30 s večeří Páně

Prostějov v 10:00 s večeří Páně

Lipová v 8:00
+ sbírkou podpoříme budoucí kazatele naší církve

neděle 26.12. Vyškov v 8:30

Prostějov v 10:00

Lipová v 8:00 s večeří Páně

Srdečně zveme ke společnému oslavení narození Ježíše Krista! 

Přejeme Vám pokojný závěr roku, radostné vánoční svátky a především
Hospodinovo požehnání i milostivou ochranu pro Vás a všechny Vaše 
blízké!

Kamil Vystavěl (farář), Radek Bedřich (kurátor)
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https://nejstesami.eu/
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