
Vánoční dopis 2016

„Nesídlil jsem v domě od toho dne, kdy jsem syny Izraele vyvedl z Egypta, až do dne tohoto. Pře-
cházel jsem se stanem a s příbytkem“. 2 Sam 7,6

„A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce 
jednorozený Syn, plný milosti a pravdy“. Jan 1,14

Milé sestry, milí bratři, při „přebírání sboru“ můžete narazit na mnohé. Těšil jsem se na „to přebírá-
ní“ velice. Z fary jsem vzešel, na farách mnoho pobyl a pak se mi k závěru ještě jedna fara otevřela. 
Když jsem již loni dostal – jako ještě pouhý nájemník ve „Wintrovce“– klíče od kostela a kanceláře, 
byl to pro mě svátek.

Přebíráním sboru přebíráte mnoho – knihovnu, archiv, pokladnu, lidi… na prvním místě lidi, bratry 
a sestry. Také sklep. Ve sklepě jsem objevil obrovský balík a nějaké tyče. Prý tee-pee (týpí). Vzpo-
mínky přilétly jak neodbytní ptáci. Na mé poslední faře jsme měli také takový stan. Zažili jsme s ním 
mnoho; rodinné rekreace, tábory, vody. Přemýšlel jsem, co by mi asi vyprávělo toto dejvické týpí.  
A lidé, kteří s ním putovali, v něm přespávali, děti řádily, někdo se „čílil“, jak je neskladné a těžké. 
Týpí je veliký zdroj legrace a veliká pomoc, když je potřeba. Dovede přikrýt, týpí je záchrana.

Je zajímavé, jak se evangelisté v popisu „vánoční scenérie“ od sebe liší. Řeší, kde se Ježíš narodil. Po-
máhají si všelijak, i biblickými zmínkami ze Starého zákona, malebně vykreslují to, co si i my před-
stavujeme u každého „správného“ betléma. Jan je však originální; vánoce se mu vejdou do jediného 
verše – Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. V této větě rezonuje vzpomínka na uvedené 
místo z 2 Samuelovy knihy. Když Jana přeložíte z řečtiny doslovně, je to prý jako byste četli, že Slovo 
čili Syn se ubytovalo ve stanu, obývalo stan či rozbilo stan mezi námi. Stanoval mezi námi.

To týpí v našem sklepě určitě nezbylo po „stanování Páně“. Ale svědčí o tom, že v dejvickém sboru 
Páně k sobě patří lidé, kteří spatřili jeho slávu, uvěřili vánoční zvěsti, a proto jsou spolu rádi.

Toto nám všem přeji - spolu se staršovstvem - k letošním Vánocům i do nového roku!

                                                                                                                                               Pavel Ruml, farář 
 

Bohoslužby (v 9:30)
18.12. vánoční s dětmi sboru
25.12. Hod Boží vánoční s Večeří Páně
26.12. Mučedníka Štěpána - 2. svátek vánoční s Večeří Páně
  1.  1. Nový rok s Večeří Páně

a některá setkání
20.12.  16.00 Vánoční posezení Diakonie Praha - Stodůlky
22.12.  19.30 Vánoční koncert – Naši pěvci u Salvátora
24.12.  22.00 Vánoční noc – ekumenické setkání s Písmem a koledami Suchdol - náměstí
31.12.  17.00 Silvestrovské posezení v kostele
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