Buďte tedy trpěliví sestry a bratří, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na
drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. I vy tedy trpělivě
čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko. (Jakub 5,7-8)
8. prosince 2021
Milé sestry a bratři,
v předvánočním čase si připomínáme radostné evangelium, že Pán je blízko. Zvláště
nadcházející třetí neděle adventní zvaná Gaudete (Radujte se!) nás povzbuzuje, abychom
nepodlehli smutku.
Je samozřejmě pravda, že blízko každého z nás je dnes především všudypřítomná pandemie.
Stejně je pravda, že blízko nás, přímo v našem těle a hlavě, jsou mnohé problémy, obavy a také
vážné zdravotní či psychické nesnáze a starosti. Je pravda, že blízko nás, v médiích šířících
šílené množství negativních zpráv, jsou informace o politické nestabilitě světa, ekonomiky,
o válkách a kriminalitě. Ale navzdory tomu si v čase Adventu připomínáme, že Pán je blízko
a záhy přijde, jak se zpívá v jedné staré dobré písničce.
K radosti musí být důvod, ale i když ho máme, mnohdy ji neprožíváme a musíme se k ní
povzbuzovat. Emoce, zvláště ty negativní, mají totiž tendenci si s námi hrát svou vlastní hru
a my se stáváme jejich zajatci. Duch svatý nám připomíná, abychom se radovali. Jednak kdesi
hluboko v nás zasadil semínko, ze kterého má vyrůst ovoce Ducha zvané radost, ale k tomu
nám dává také společenství sester a bratří, kteří nám opakují apoštolské povzbuzení, a kteří se
s námi a za nás také modlí.
Proto vás zveme k účasti na nadcházející nedělní bohoslužbě, kde hodně nahlas zazní „Gaudte!“
Budeme kázat o Boží přítomnosti navzdory tomu, že prožíváme všelijakou poušť svého života.
A zveme vás také ke společným modlitbám. Opět otevíráme možnost setkat se na modlitební
chvíli osobně nebo on-line v neděli před shromážděním. Připojit se můžete od 9.00 na odkazu:
https://us02web.zoom.us/j/86144540815?pwd=VlR4K2R3ZU1iQ3c3ZWpOeTUzY0hpUT09
Po chvíli sdílení budou následovat modlitby od 9.15 do 9.45 hodin. Internetový odkaz bude
platit pro všechny následující neděle až do odvolání. Zde jsou pak další konkrétní data
k připojení: meeting ID: 861 4454 0815 a passcode: 772522.
Jak jsem napsal, k radosti musí být důvod, a další je ten, že vás srdečně zvu na Adventní koncert
s názvem Sláva buď Bohu na výsostech! Uskuteční se v neděli 12. 12. 2021 v 17.00 hodin
v našem sboru a bude také online vysílán na: https://cb.cz/praha1/portal/primy-prenos-nedelnibohosluzby/ Hrát budou hudebníci z kapely SouZnění, na varhany Jiřina Dvořáková-Marešová
a zpívat budou skvělí interpreti, např. Tomáš Najbrt, který v tuto dobu vydává své nové CD,
Lucie Soljaková, Renáta Ulmannová, aj.
I vy tedy trpělivě čekejte a posilněte svá srdce, píše apoštol, vždyť příchod Páně je blízko,
dodává. Je mnoho dobře známých a osvědčených způsobů, jak posilovat své srdce v trpělivé
naději, které se říká očekávající víra. Jednak je to společenství víry, které nás povzbuzuje
k radosti (Gaudete!), dále to jsou společné modlitby a sdílení radostí i bolestí, a konečně je to
krásná hudba a zpěv. Známe to i od Jarka Nohavici: „Dokud se zpívá, ještě se neumřelo.“ Vždyť
apoštol Jakub také napsal: Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli?
Ať zpívá! Obě doporučení vedou k tomu, abychom nepodlehli smutku, ale byli povzbuzeni
k radosti, neboť k ní máme skutečně důvod: Pán je blízko.
Pán s Vámi
Bronislav Matulík

