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Ve?e?e Pán?
Kristýna Žárská

Kdysi jsem se zú?astnila p?ednášky Daniela Fajfra ve Valašském Mezi?í?í. Mluvil o pot?eb? trojího spole?enství pro každého z nás, a to: spole?enství sboru, skupinky (tak do osmi lidí) a pak d?v?rníka. ?lov?ka, se kterým se modlíte, kterému vyznáváte svoje h?íchy. Opakuji: vyznáváte svoje h?íchy. Zcela konkrétn?. Zpovídáte se n?komu?
Mn? chybí, když p?edem nevím, že bude Ve?e?e Pán? a p?icházím do kostela nep?ipravená. Protože si nem?žu tak dob?e uv?domit, komu jsem ublížila, a odpustit t?m, co ublížili mn?, nebo se aspo? snažit jít v té v?ci dál k smí?ení. A tady si myslím, že nás m?že ?lov?k, se kterým o t?chto rozhodnutích mluvíme, podržet i pohlídat v tom, co jsme si p?edsevzali. Myslím, že zpov?? u nás evangelík? výrazn? chybí. A promítá se t?eba v našich požadavcích na druhé a v neodpoušt?ní, protože si dob?e neuv?domujeme, jací jsme my sami.
Co se zcela vytratilo, a nyní již myslím na Ve?e?i Pán?, má souvislost s obecenstvím. Je to hodování - lámání chleba, starost o nuzné, ve?e?e Pán? nejen jako ob?ad, ale také jako pomoc t?m, kdo nemají, co jíst. Zvláštní je, že i v anket? se promítlo, že ve?e?e Pán? už není chápána jako obecenství - spole?enství, posila z víry druhých. Stává se individuálním prožitkem.

Spolu u stolu
Irena Ške?íková

Rodinné st?íbro je n?co, co máme po rodi?ích nebo prarodi?ích, co nám je p?ipomíná a co je nám jaksi vzácné. Pat?í to možná také k našim ko?en?m, je to n?co, co si p?echováváme, ne pro finan?ní hodnotu, ale pro rodinnou, duchovní, kulturní, citovou hodnotu. Bez toho bychom možná nebyli úplní.
Já k takovému rodinnému st?íbru ve svém život? po?ítám také ve?e?i Pán?. Ale nejen ve?e?i Pán? jako svátost, ale také mnoho vztah? a lidí, dalekých i blízkých, kte?í se mnou n?kdy u stolu Pán? stáli. A také mnoho zp?sob? vysluhování, které jsem ve svém život? zakusila.
Pocházím z p?vodn? lutherského Dolního vsetínského sbru. Tam jsem byla konfirmována a tam jsem také poprvé p?ijala z ruky svého tatínka oplatek (bílý nekvašený chléb, poz?statek po lutherské tradici) a víno. Tenkrát tam bylo zvykem kle?et kolem oltá?e. - Pak jsem zažila ohromnou radost a spole?enství na mládežnických kurzech ve Vrbn? pod Prad?dem. Tam se zase sed?lo kolem stolu a zpívaly se písni?ky s kytarou. - Stejn? intenzivn? a p?itom úpln? jinak na mne zap?sobila ekumenická ve?e?e Pán? ve Skotsku na Ion?. Tam koloval veliký bílý chléb a každý si
ulomil hned dva kousky. Jeden se m?l sníst a zapít vínem z kalicha. Ten druhý se m?l rozlomit po bohoslužbách na prostranství kláštera s n?kým, koho vidíme poprvé v život?. M?li jsme se seznámit a n?co si o sob? navzájem ?íct. - Úpln? jinak na mne p?sobila ve?e?e Pán? v mém prvním sboru, kde se sešlo jen pár ?len?. A ješt? jinak v mém druhém sboru, když u stolu Pán? s námi stály d?ti, i ty nejmenší, a s jasnýma o?ima up?ímn? se usmívajíce natahovaly ru?i?ky po kousku chleba.
Je ješt? mnoho dalších situací, kdy jsem zakusila Kristovu p?ítomnost uprost?ed svého lidu. U nemocného v domov? d?chodc? nebo v kruhu mezinárodních koleg? a kolegy?. A vždycky to byla veliká radost. Ta nejv?tší je ale p?esto p?i vysluhování postiženým a d?tem. Ti obojí nám totiž p?ipomínají, že Kristus je tu pro všechny, i pro ty, kte?í nemohou rozum?t všem našim lidským dogmat?m. On p?ichází a dává se všem, kdo na n?ho s radostí a s otev?eným srdcem o?ekávají. Být p?ítomna u ve?e?e Pán? je veliká radost, ze spole?enství církve s Kristem, z blízkosti
všech mých p?átel a ?len? sboru, z odpušt?ní h?ích? a ?erpání nových sil.
A ješt? jedna úžasná v?c, která mne na ve?e?i Pán? fascinuje. Totiž, že se setkávám nejen s lidmi, se kterými chci u ve?e?e Pán? p?irozen? být, protože je mám ráda, ale také tam stojím s lidmi, se kterými bych se za jiných okolností vlastn? ani nesešla. A nakonec, u ve?e?e Pán? jsou jaksi tajemn? p?ítomni také naši drazí, kte?í tam s námi stávali, ale už nás p?edešli do Božího království. To je ten oblak sv?dk?.

Všechno toto a ješt? mnohem víc, než se dá slovy popsat, nám zanechal náš Pán Ježíš Kristus ve své ve?e?i pro mezi?as, dokud On nep?ijde. Já si to uchovávám ve svém srdci s velikou vd??ností jako ohromnou vzácnost, jako takové rodinné st?íbro. A p?ála bych vám, abyste i vy poodhalili tuto radost, povzbuzení a otev?ení výhledu cesty k harmonii s Bohem i lidmi.

Anketa

Je pro tebe Ve?e?e Pán? d?ležitá? Pro? k ní chodíš (nechodíš)?
Jejej, je pro m? nesmírn? d?ležitá. Už jen proto, že ji beru jako nejhmatateln?jší p?íklad Boží p?ítomnosti a blízkosti, prost? se cítím, jako bych byl s Ježíšem a jeho u?edníky p?ed dávnými v?ky. Navíc je to spole?ná v?c s mými blízkými, kte?í v poslední dob? nem?žou být vždy p?ítomni se mnou p?i bohoslužb?.
D?ležitá. Opravdu zažitý pocit, že je Pán dobrý, nové ujišt?ní o Boží blízkosti. Když ?lov?k odpustí všem a slyší, že i jemu je odpušt?no... Jako bychom m?li znovu naprostou svobodu k tomu, abychom byli dob?í (nejsouce ni?ím vle?eni).
A pak ješt? rozm?r spole?enství - i s t?mi již zem?elými (t?eba p?i zp?vu n?kterých hodn? starých písní).
Ve?e?e Pán? je pro m? strašn? d?ležitá, chodím k ní - p?ijímám, p?estože by se mohlo zdát, že jaksi stojím ''na opa?né stran?'' - že rozdávám. Na svátost vysluhování ''viditelného slova'' se vždy velmi t?ším a nejrad?ji bych se t?šíval vždy po kázání, kdy pot?ebuji, aby bylo jist? Kristovo evangelium dopraveno až k poslucha??m - ú?astník?m bohoslužeb. Aby tak bylo viditeln? napraveno to, co mým kázáním každoned?ln? neviditeln? pokaženo.
Krom? nás všech h?íšník? úpln? nejvíc p?i tužb? ?ast?jšího vysluhování mám na mysli nahluchlé babi?ky a sta?e?ky nebo mentáln? postižené bratry a sestry, kte?í z kázání mnoho nemají, a? se my fará?i snažíme jakkoli. Kolem svého stolu je sám Kristus zlomeným t?lem a kalichem nové smlouvy jasn? ujiš?uje o své lásce.
Je. Chodím si tam p?ipomínat to, že už se nemusím honit a zachra?ovat sám sebe, že si nemusím nic odpracovávat a zasluhovat. Že mám vždycky šanci na nový za?átek, i když jsem takovej, jakej jsem. Nechodím k ní, když vím, že jsem hodn? naštvanej (což sice není správný, ale n?kdy s tím prost? ?lov?k nic neud?lá).
U Ve?e?e Pán? si vždycky p?ipomenu milost, kterou jsme dostali od Boha.

Uv?domím si tu ohromnou ob?? - život Ježíše Krista. A taky to, co to znamená pro m? a jestli si to zasloužím (vždycky p?emýšlím o tom, jestli jsem pro takovou milost dost dobrá. Uv?domím si p?i tom své chyby. Ale taky to, že B?h m? miluje takovou, jaká jsem, a že nic jiného není tak d?ležité.) Je to nabídka a symbol v??ného života a pokaždé m? to povzbudí do dalších dní.
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