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1Petrova 4:10
Každý ať slouží druhým tím
darem milosti, který přijal;
tak budete dobrými správci
milosti Boží v její
rozmanitosti.
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Každé slovo toho druhého bylo chápáno jako obvinění, každá
omluva jako výčitka. Zdálo se, že manželé si nikdy nedokážou
porozumět. Už spolu proto ani nemluvili, omezili se pouze na
písemnou komunikaci.
„Vzbuď mě zítra v sedm!“ napsal manžel na lístek a podal ho
manželce.
Když se probudil, bylo už půl deváté. Vyděšeně vyskočil z
postele a závan vzduchu k němu z nočního stolku zvedl lístek,
na kterém stálo: „Sedm hodin. Vstávej, už je čas.“
Teď se pokoušejí spolu zase mluvit.

Potřeboval bych zvětšit mozkovou kapacitu, abych si kromě
podstatných věcí pamatoval i ty důležité. K tomu pak
samozřejmě ještě přidat chybějící schopnosti pro praktický
život, ubrat lehkomyslnosti, zkrotit nemístnou fantazii a
znásobit zodpovědnost.
A kdyby se k tomu všemu ještě dostavila vždy ta správná míra
empatie a z laskavé tváře nikdy nemizel vlídný a chápavý
úsměv, skoro by se to blížilo tomu, jak by to podle mnohých
mělo se mnou vypadat.
Už bych to prostě nebyl já. Škoda?

(Vitamíny pro duši, Vyšehrad 2004)

Jak je ta studna hluboká?
V poslední době jsem se potkal s několika lidmi, kteří, prožívali závažné životní
zvraty, bolesti a traumata, a svěřili se mi
s nimi. Mladý muž, který neslyšel od
manželky nikdy pochvalu nebo uznání,
mladá žena, kterou rodiče neustále
přesvědčovali, že sama je k ničemu a
musí být na nich závislá, osamělá žena
toužící po lásce dětí, dcera, která zoufale
touží odpustit svému otci, ale neví jak,
nebo žena, která prožila celý život po boku muže, který si ji vzal
na přání matky, a která v sedmdesáti letech našla lásku o dvacet
pět let mladšího muže.
Znovu a znovu si uvědomuji, jak hřích deformuje základní
hodnoty, vztahy, kvality a jak to nás, lidi, postihuje a deformuje.
Ani mezi věřícími není situace často příliš odlišná. Je pravda, že
možná problémy a kolize, které prožíváme, možná nejsou tak
nasáklé hříchem, ale přesto jsou to nedorozumění, bolesti,
smutky, depresivní pocity a mnoho dalších útrap, které ničí naše
životy. Je to zřejmé, jsme součástí světa, a i když zcela určitě
nechceme, má na nás vliv.
Ani Ježíš nám neslibuje, že budeme žít ve „svaté bublině“, a nic
z trápení světa se nás nedotkne.
Myslím ale, že to co slibuje, je Jeho vedení, síla, odlišný přístup,
vnímání, řešení a výsledek všech problémů, které na nás dotírají. Ježíš upozorňuje, že stejně nejsme sto věci ovlivnit (Mt 6:27)

bejt.blogspot.com

„Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit
svůj život, bude-li se znepokojovat?“ A
zároveň nabízí i řešení (J 14:27) „Pokoj
vám zanechávám, svůj pokoj vám
dávám; ne jako dává svět, já vám dávám.
Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!“ Mít
pokoj v srdci je úžasné, mít pokoj sám se
sebou (odpuštění všech starých zranění
a křivd, zdravý sebevědomý vztah sám
k sobě), mít pokoj s druhými (dobré,
láskyplné vztahy, služba podle obdarování) a mít pokoj s Bohem (přijetí milosti v celé šíři, nový život,
přijetí Boží lásky, jistota spasení). Skutečně to máme? Žijeme
pokojem, který jsme i schopni kolem sebe šířit?
V příběhu o samaritánce u studny Ježíš ženu prosí o nabrání
vody, protože studna byla příliš hluboká a Ježíš neměl potřebné
náčiní, aby se mohl napít. Z rozhovoru, který pak spolu vedli, ale
vyplynulo, že ačkoliv ona potřebné náčiní má, její život je ve
skutečnosti vyprahlý a plný trápení (žízně). Připomínal životy,
které dnes lidé vedou. V tu chvíli jí Ježíš nabídl vodu, která její
žízeň po lásce a smyslu konečně uhasí. Vodu, která přináší pokoj
a klid do rozbouřených životů, do těžkých okolností a ztrát.
Jsem přesvědčený, že se té vody napila, protože od studně
běžela zcela jiná žena, něž ta, která k ní před chvílí přišla.
Ježíš tuto vodu nabízí i nám. Pijeme ji? Je to na nás a našich
vztazích vidět? A pokud ne, není to tím, že máme pocit, že studna
s touto zázračnou, Kristovou vodu je příliš hluboká? HL

Výbor sboru a ET připravil plán a harmonogram aktivit pro závěr roku 2018 a pro 2019 : Jsou tam aktivity, ale i práce, které
bychom rádi realizovali. O některých budeme muset ještě vést diskuzi a udělat rozhodnutí, je ale dobré, že máme plán a vizi .
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Bohoslužba v režii žen
Bruslení, běžky, lyže, sáňkování
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Všem oslavencům přejeme hodně
moudrosti a Božího vedení do dalších
let života, mnoho blízkých přátel a
dalších krásných lidských vztahů,
pevné zdraví.
Drahuška Machníková
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Vydává sbor Plzeň 2 - jako svůj
informační čtvrtletník
Budeme ale nejraději, když nás navštívíte
osobně na bohoslužbě, jste srdečně zváni
 Plzeň 2 Klíč Koterovská 84,326 00
Plzeň kontakt Jan Libotovský 731119257
 bohoslužby každou sobotu od 9,30 hod.
Příspěvky do časopisu dodávejte v elektronické
podobě na mail kcklic@seznam.cz
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Osobní zapojení ve sboru - otázky a odpovědi
Již delší dobu přemýšlím nad naším Klíčem a kladu
si sama sobě otázky: Jak se mohu já osobně aktivně
podílet na budování společenství? Jak mohu
podpořit ostatní členy? A také evangelizační aktivity
a další programy, které probíhají v našem
společenství? Jak mohu být k užitku a pomoci těm,
kteří tyto aktivity zajišťují? Jak "nově" bych se mohla zapojit ve sboru - kde Ty bys mě, Pane,
rád viděl? A samozřejmě: Kde na to všechno vzít čas? A někdy také chuť? Jak se naučit
milovat a přijímat druhé lidi? Jak nebýt překážkou, ale pomocí na jejich cestě za Pánem
Bohem?
Prozatím přicházejí tyto odpovědi: Nechat se denně naplňovat Boží láskou a milostí a snažit
se tyto dary předávat dál! Zajímat se o potřeby druhých! Podporovat je duchovně-modlitba
i fyzicky konkrétní pomoc! Konzultovat s Bohem plánování mého času! Být vděčná Bohu i
lidem, kteří mi jsou oporou, pomocí, povzbuzením! Nesnažit se změnit hned velké věci, ale
začít třeba od maličkostí! Více a lépe podporovat ty, kteří slouží (pouhá přítomnost nebo
smska někdy může udělat hodně)! Nestěžovat si! Radovat se! Být otevřená novým věcem,
výzvám! Nehledat chyby na práci druhých! Být ochotna snést tu občasnou trochu
nepohodlí! Vnímat šepot Ducha svatého! Nepřekážet Boží práci na mém charakteru, nechat
se tvarovat, důvěřovat Mu! Být si vědoma svého závazku vůči Bohu!
Třeba si někdo z Vás klade také takové otázky a dostává odpovědi podobné těm mým.
Podaří se nám něco z toho naplnit? Změnit? Posílit vzájemné společenství? Kéž bychom byli
jako společenství naplněni Duchem svatým, prosyceni Ježíšovou láskou a vedeni Boží
moudrostí!
JN

