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Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Písku

„Bůh se stal člověkem, aby se člověk stal bohem“. (sv. Augustin)

Milé sestry a milí bratři, přátelé v Kristu,
nepsané heslo je dnes „Být při tom“. Díky masmédiím jsme vtahováni do

dějů, které se dějí daleko od nás. Můžeme tak být přítomni událostem, které naše
doba, nebo ti, kteří ovlivňují naše vnímání světa, považují za důležité, ač bychom
nemuseli nebo ani nechtěli. Mnohdy se tak můžeme považovat nejen za diváky,
ale i za účastníky.

Také církev a její liturgie nám nabízí „být při tom“. Smíme prožívat dějiny
naší spásy a v nich nacházet své místo a svou úlohu. A možná víc než jiný čas
liturgického roku jsou to Vánoce, které nás nutí být ve středu dění, být v blízkosti
Ježíšových jeslí, abychom byli svědky něčeho úchvatného, mohli vidět Boha
v tvůrčí akci a s úžasem se sklonit před božstvím, jež se navždy spojilo s naším
lidstvím.

Svět, v němž Ježíš Kristus a jeho narození už nic neznamená než letmý
zásah něčeho tajemného a plného lásky a lidské blízkosti, to jsou Vánoce a jejich
možné vyprázdněné, a přitom nevyprázdnitelné tajemství.
Jsme „při tom“? Je možno být sice blízko, ale Betlém Boží lásky minout. Vánoce
od nás něco vyžadují: Otevřít svá srdce a nechat je naplnit láskou toho, který
k nám přichází, aby nás obdaroval svou chudobou a bezmocí.

Přijmout Spasitele jsme schopni jen tehdy, pokud víme, že vykoupení
potřebujeme. K betlémským jeslím je povolána lidská osobnost, která ví, že
sama o sobě je prázdná, nejistá, slabá a neschopná pravé lásky, krásy a pokoje,
ta je schopna přijmout Boha, přicházejícího jako dítě narozené stranou zájmu
světa.

„Bůh se stal člověkem, aby se člověk stal bohem“, píše Augustin. Jen Bůh,
jenž nás stvořil, ví, kdo skutečně jsme a jaký je cíl naší existence. Proto přichází
jako jeden z nás, aby nám vrátil naše lidství, ztracené tehdy, když se začal dít
hřích. Chceme-li toto ztracené lidství, Boží obraz, k němuž jsme byli stvořeni, v
sobě najít, musíme se vší svou slabostí, se všemi zraněními a životními
zklamáními přijít do Betléma a nechat se Božím dítětem vést do království, které
není z tohoto světa.

Zázrak Vánoc se stane tehdy, když zjistíme, že se svou nenaplněností a
touhou po Boží blízkosti nejsme sami. Že z jeskyně Božího narození vychází
stejná záře jako z Ježíšova prázdného hrobu, záře, která nás ozáří, ale
nezahanbí.

Přeji Vám, aby narozený Spasitel nalezl příbytek tam, kde se budete
shromažďovat ke slavení jeho vtělení, ve Vašich rodinách a předně ve Vašich
srdcích. Ať přináší lásku, pokoj a září svého narození ať rozjasní Váš život.

Požehnané Vánoce a vše dobré od Pána v roce 2019 a stále Vám přeji, v
modlitbě vyprošuji a doprovázím požehnáním.

Jiří Ježdík, farář



Srdečně vás zveme na shromáždění ve Farním sboru ČCE v Písku

2.12. Ne 1. adventní 9:00 Bohoslužba, vysluhování svaté Večeře Páně
9.12. Ne 2. adventní 10:00 Bohoslužba s vánoční hrou Příběh vánoční
16.12. Ne 3. adventní 9:00 Bohoslužba
23.12. Ne 4. adventní 9:00 Bohoslužba
25.12. Út Hod Boží 9:00 Bohoslužba, vysluhování svaté Večeře Páně
30.12. Ne 9:00 Bohoslužba
1 1. Út Nový rok 17:00 Bohoslužba, vysluhování svaté Večeře Páně

Děkujeme Vám všem, kteří se za sbor modlíte, kteří se podílíte na jeho
životě, kteří platíte salár a kteří dáváte dary sboru – za modlitbu a za vaši
finanční obětavost upřímné Pán Bůh zaplať!

Sám Boží Syn, ten, který je starší než všechny věky, neviditelný,
nepostižitelný, netělesný, počátek počátku, světlo světla, pramen života a
nesmrtelnosti, on - vyjádření předobrazu, neporušená pečeť, veskrze
nezměnitelný obraz, zpodobněná myšlenka Otcova,on se uchyluje ke
zvláštní podobě a kvůli mému tělu bere na sebe tělo, kvůli mé duši se
spojuje s duší obdařenou rozumem,aby podobné znovu očistil působením
podobného, a ve všem se stává člověkem, krom hříchu.

(sv. Řehoř Naziánský)
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