Nyní tedy, je výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celým srdcem, v postu, pláči a nářku.
Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný
slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný… Trubte na polnici na Sijónu, uložte půst, svolejte
slavnostní shromáždění! (Jóel 2,12-15)
V Praze dne 5. května 2021
Milé sestry a bratři,
svoláváme slavnostní shromáždění! Zveme k návratu do společenství, konečně se můžeme
začít scházet. Pandemická opatření se začala rozvolňovat a naše modlitebna se může znovu
naplňovat. Přijměme doslova prorocké pozvání k návratu. A může to být návrat nejen do lavic,
nejen do prostředí, které je nám milé, vzácné, a na které jsme za léta zvyklí, ale také návratem
k Bohu.
Svoláváme slavnostní shromáždění! Uvědomujeme si, že vlastně všechny naše bohoslužby
nyní budou slavností, každá obyčejná neděle bude neobyčejná, i biblická hodina bude svátkem,
každé setkání besídky, dorostu, mládeže nebo nestárnoucí generace bude mimořádné a vzácné.
Svoláváme slavnostní shromáždění! Prorok nás povzbuzuje, aby to bylo zároveň především
návratem k Hospodinu! Přijďme s celým nerozpolceným srdcem, přijďme v pokání, tedy
v touze po duchovní proměně a obnově. Nemusíme se bát, vždyť přece Bůh je nejvýš milosrdný
a shovívavý. Duchovní obnovu ale nečekejme od druhých, ani od kazatele, který by to měl za
nás zařídit, ale sami se cele oddejme Kristu. Obnovu nečekejme ani od starších, kteří duchovně
a organizačně řídí sbor, sami si zorganizujme život podle vůle Boží. Pořádek nečekejme ani od
těch, kteří poctivě uklízejí modlitebnu i záchody, aby se nám v ní líbilo při bohoslužbách, ale
sami si udělejme s Boží pomocí v sobě pořádek, ve vlastní duši a hluboko ve svém nitru
a v srdci, kde jsme se lecjak znečistili.
Svoláváme slavnostní shromáždění! Samozřejmě ještě částečně omezeni opatřeními proti
pandemii, ale to nám vůbec nemusí zabránit přijít. Opatření jsou trojí: 1. respirátor na ústech
a nose, 2. dodržovat dvoumetrové odstupy, 3. dezinfekce rukou. To jako sbor určitě zvládneme,
zvláště budeme-li mít k dispozici všechny sály včetně galerie samozřejmě. Dokonce i zpívat
můžeme, co nám roušky dovolí.
Svoláváme slavnostní shromáždění! Především na bohoslužby tuto neděli 9. 5., ale před tím
také na modlitební chvíli od 9.15 hodin. Sejdeme se v dolních prostorách Spolku, ale zároveň
se budeme i nadále modlit přes aplikaci Zoom, takže nás může být skutečně hodně
modlitebníků, určitě přijďte! Přes Zoom se i nadále můžeme potkávat na online kávě 30 minut
po ukončení shromáždění. Rovněž vás zveme na úterní biblické hodiny, i když to až od 18. 5.,
neb musíme také na to připravit online přenos, aby se nás nejen v malém sále, ale i doma mohlo
sejít co nejvíce. Srdečně zveme i na nedělní setkávání besídky, ve čtvrtek na Awanu i mládež,
a v pátek na schůzku dorostu. Samozřejmě to vše podle daných hygienických opatření. Všechny
další detailní informace naleznete na webových stránkách našeho sboru.
Svoláváme slavnostní shromáždění! Prorok Jóel nás povzbuzuje k tomu, abychom se ale
nespokojili jen s povrchní zbožností, proto vyzval k pokání, abychom roztrhli své srdce a ne
oděv. Náš návrat do shromáždění k bohoslužbám můžeme všichni využít jako příležitost
k hluboké duchovní obnově. V takovém případě i ta naše nejobyčejnější setkávání budou
slavností.
Pán s vámi a těším se, váš
Bronislav Matulík

