Vánoční sborový dopis 2020

„I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce.“ Iz 11,1

Milé sestry a milí bratři,
již tradičně patří k vánočním biblickým příběhům texty těch starozákonních proroků,
kteří předpovídali narození mesiáše z rodu Davidova. Mezi těmito proroky je i dnešní prorok Izajáš.
Prorok Izajáš má vizi, že Mesiáš vzejde z pařezu Jišajova. Ano, z pařezu vzejde proutek a výhonek
z jeho kořenů vydá ovoce.
Je to bezesporu zajímavý obraz, co si však máme pod tímto obrazem představit? Zkusme
přemýšlet, když dáme vedle sebe strom a pařez. Strom to je znamení života a dlouhověkosti. Pařez
je již pouhou vzpomínkou na strom a život. Dalo by se říci, že pařez je přírodní mohylou, náhrobním
kamenem. Pařez chce ukázat, tady stál strom, tady byl život.
Stromy se těšily od nepaměti úctě a velikému obdivu všech lidských pokolení. Postupem času se
symbolika stromu rozrůstala o nové a nové významy. Královské rody si například ze stromu udělaly
svou genealogii. Strom má mnoho větví, tak i královské rody jsou velké a početné a čím košatější
rodový strom, tím lépe pro význam a postavení rodiny ve společnosti. Nadto strom byl pro svou
výšku symbolem jisté propojenosti mezi nebem a zemí, tedy propojení božského s tím lidským.
Na druhé straně tady máme pařez. Řekli jsme si už, že pařez představuje pouze vzpomínku na
živý strom. Z pařezu již strom nevzejde. Co se dá čekat od pařezu? Nanejvýš obroste mechem.
Ano, takto uvažujeme my lidé, ale z Božího hlediska však nic není nemožné. I z pařezu může vzejít
proutek, přijde nový král. Ano, je zapotřebí to pochopit obrazně – tam, kde již nic nenasvědčuje
obnově a znovuzrození, může povstat nový život, nové myšlenky a nápady, nový král a zachránce.
Většina geniálních lidských vzletů vznikla právě ze spáleniště lidských dějin. Když se už zdálo, že
lidstvo je na pokraji zhroucení, přichází opět nové povstání, nová inspirace, nová epocha.
I z pohledu izraelských dějin je to zřejmé. Královský rod Davidův zklamal, ale přesto ho Bůh
nezavrhl, ale nechává právě z něho povstat mesiáše a spasitele. Z pařezu Jišajova, Jišaj to byl přece
Davidův otec, muž, který se z politicko-společenského hlediska, o nic nezasloužil. Jišaj, prostý
člověk z Betléma. Ale stejně tak Marie s Josefem, marně byste hledali v jejich rodinách nějakou
královskou krev. Josef byl prostý tesař, Marie tuctová židovka, ale právě z těchto lidí si Bůh
povolává své věrné a svěřuje jim velký úkol. Z těchto obyčejných lidí vzchází nová možnost a nová

šance. Takové je Boží jednání. Tohle jednání dává šanci každému z nás. Před Bohem jsme si
totiž všichni rovni. A tak jako jsme před Bohem všichni rovni, tak všichni máme pro Boha velkou
cenu. Nový král, nový mesiáš je rovněž pro každého. Za panování tohoto krále ztratí význam i
rozdíly a nepřátelství mezi národy. Všichni k němu budou moci přicházet, všichni u něho budou
nacházet spravedlnost i zastání.
Sestry a bratři, to je vánoční evangelium. Z nemožného povstává život, z pařezu Jišajova
vzejde proutek a výhonek, z výhonku pak ovoce. Stačí jen dodat, okuste a vizte, jak dobrý je Pán.
farář Pavel Šebesta
Sestry a bratři, přátelé farního sboru,
advent a vánoční čas se nezadržitelně blíží. Obvykle ve vánočním sborovém dopisu dostávají
prostor pozvánky k adventním koncertům a vánočním bohoslužbám. Letos však budou Vánoce
jiné.
V době, kdy pro vás tento sborový dopis připravujeme, jsou téměř veškeré aktivity zakázané.
Farář Pavel Šebesta od vyhlášení vládních opatření přistoupil alespoň k distanční podobě
duchovní služby. Jak taková distanční podoba duchovní služby vypadá? Každou neděli a každé
pondělí vysílá on-line přenos bohoslužeb a biblických hodin z farní kanceláře přes webovou
aplikaci Zoom. Je možné, že takový způsob přenosu bohoslužeb bude nutné realizovat
i v adventní a vánoční době. Srdečně vás ke sledování on-line bohoslužeb zveme. K připojení
můžete využít počítač, tablet či chytrý telefon. Váš zájem sdělte br. faráři na jeho e-mail
paulospaulus@gmail.com. Před vysíláním vám pošle na vaši emailovou adresu odkaz k připojení
a „jste v tom s námi“. Pokud by se opatření uvolnila, budeme se těšit na setkání s vámi v kostele.
Informace o případných změnách najdete na webových stránkách sboru a budou hlášeny
v místním rozhlase.
I když je život sboru značně omezen, finančním závazkům, mezi které například patří odvody
do personálního fondu, příspěvky do celocírkevních sbírek či úhrada energií musíme dostát
i letos. Své finanční dary (salár) můžete odevzdat pokladní sboru s. Ivetě Braborcové na obecním
úřadě v Zádveřicích nebo je můžete poslat přímo na účet farního sboru u Poštovní spořitelny
č. účtu 189329618/0300. Věříme ve vaši štědrost a obětavost i v této těžké době. Za všechny
poskytnuté finanční prostředky vám děkujeme.
Jménem staršovstva vám přeji požehnané Vánoce a v novém roce vše pěkné, podložené
pevným zdravím. Těšíme se na setkání s vámi.
kurátor Ludvík Pastyřík

