Advent 2020

Vážení a milí členové Klubu křesťanských seniorů,
ADVENT – latinsky adventus, znamená PŘÍCHOD a je dobou očekávání příchodu
Spasitele. Je to doba zklidnění a přípravy na vánoční svátky.
Všichni jsme ale také plni očekávání, co bude dál. Co nás čeká v nejbližších
dnech, měsících, v této nelehké době „covidové“. Prožíváme mimořádné období
zkoušky, kdy se nemůžeme setkávat na společenských akcích, ale z Božího
hlediska je to doba milosti. Učíme se jí rozumět, ale zcela ji asi nepochopíme.
I v největší dějinné chvíli Pán říká i nám, abychom se nebáli. My však žijeme
svým lidským životem. Posloucháme a sledujeme vše, co se kolem nás děje
a jsme zneklidněni a bojíme se.
Překonejme svůj strach, nenechme se strachem ovládnout a svázat a volejme
„Pane, zůstaň s námi“. Uvědomme si, že je tady někdo, kdo pevně drží náš život
ve svých rukou.
Biblisté říkají, že v Písmu svatém je povzbuzení „Nebojte se“ 366x. Co by to
vlastně znamenalo? Že nám Boží slovo každý den v roce říká „Neboj se“.
Věřím, že i na tyto dny budeme vzpomínat jako na dny, které nás posunuly
dopředu a zocelily. Že všechno má svůj smysl a význam a že si uvědomíme, co je
v životě důležité.
Křesťan je povolán, aby vždy upřímně hledal smysl situací, které před něho život
staví. Prožívejme proto letošní advent s tímto vědomím a nechme se touto
novou situací duchovně obohatit.
Na konci roku se vždy hodnotí a bilancuje, co se podařilo či nepodařilo, co se
mohlo udělat a neudělalo, ale v letošním roce se z důvodu nařízení naší vlády
neuskutečnilo skoro nic z toho, co jsme si naplánovali. Jako by se zastavil čas.
Chci vás ale ubezpečit, že na vás myslíme a jak jen to bude možné, začneme
fungovat a rozjedeme aktivity a hlavně setkávání ve společenstvích, které je pro
nás všechny tak důležité.
Přeji vám krásné adventní dny prožité v radosti a naději.
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