ČERVEN/ČERVENEC 2020
POSILA DO TĚŽKÝCH ČASŮ
„Toto mu povíš: Toto praví Hospodin: Hle, bořím, co jsem vybudoval, vyvracím, co
jsem zasadil, celou tuto zemi! A ty bys chtěl pro sebe usilovat o veliké věci? Neusiluj.
Neboť hle, já uvedu zlo na všechno tvorstvo v ní, je výrok Hospodinův, ale tobě dám
jako kořist život na všech místech, kamkoli půjdeš.“ (Jeremjáš 45:4-5)
Bratři a sestry, drazí přátelé,
prošli jsme výjimečným časem, který nemá ve světě obdoby. Riziko nové nemoci
doslova ochromilo celý svět, a zdá se, že nebezpečí ještě není zcela zažehnáno.
Za tisíc let existence křesťanství v naší zemi se ještě nestalo, aby vláda plošně
zakázala bohoslužby. A doslova ze dne na den se tento zákaz naplnil. Šlo sice
o rozumné preventivní zdravotní opatření, jenže zároveň i o bezprecedentní omezení
základního lidského práva na osobní svobodu a vůli. Na to nejsme za uplynulých 30
let zvyklí. Jak trefně poznamenala jedna moje kamarádka: „vládci nám zavřeli
chrámy a místo toho otevřeli krámy“. (Pozoruhodný postřeh, který o ledasčem
vypovídá, že?)
Mnohé skutečnosti kolem nového coronaviru nám jsou a patrně zůstanou i nadále
neznámé. Nejspíš se nedozvíme pravdu o jeho vzniku a rozšíření, o tom, co napáchal,
jak se bude dál vyvíjet, či jaké bude naše další (dlouhodobé) soužití s touto hrozbou.
Není pochyb, že je to hrozba skutečná. Není však zároveň uměle vytvořená, živená
a udržovaná? To s jistotou zatím nevíme.
Jen těžko můžeme odhadovat, jaké ekonomické dopady bude celosvětová pandemie
mít. S jistotou můžeme říci jen to, že dopady budou nejspíš hodně velké, a jistě se
dotknou ve větší či menší míře každého z nás.
Protože má všechno určitou míru setrvačnosti – včetně krizí – dá se předpokládat, že
se ekonomické dopady začnou projevovat až po prázdninách, či spíše až ke konci
kalendářního roku. A tady je na místě připomenout: Připravujme se! Neusínejme
s klamnou nadějí, že se nic neděje a vše se vrátí do starých kolejí. Nevrátí!
Máme za sebou roky, kdy jsme měli čas vzdělávat se, povzbuzovat se a charakterově
i duchovně růst. Čas nařízené izolace jsme mohli využít obdobným způsobem. Navíc
jsme mohli být oporou a svědectvím těm, kteří prožívali nejistotu a cítili se ohroženi.
Jak na tom doopravdy jsme, se ukáže v nadcházejícím čase.
Ta hlavní práce je totiž teprve před námi. Skutečná společenská bouře se blíží.
Některé společnosti a podniky během dvouměsíční izolace zkrachovaly, jiné značně
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zchudly. Nejvíce však zdravotní krize postihla dopravu, cestovní, ubytovací
a restaurační služby, zábavní podniky.
A krize se dál prokousává do průmyslu. Možná jste i vy zaznamenali, že německé
automobilky jsou na ¼ loňské výroby, čekají obrovský propad a jsou nejspíš před
propouštěním. Přitom německý automobilový průmysl je významným tahounem
evropské ekonomiky. To všechno dopadne s určitým zpožděním i na nás, protože
jsme na automobilový průmysl citelně navázáni. Jenže není to jen o automobilkách,
nýbrž i o subdodavatelích, dopravě, službách a mnoha dalších souvisejících
odvětvích.
Nezmiňuji to proto, abych strašil a vzbuzoval pochyby. Mým cílem je upozornit na
realitu a též povzbudit k tomu, abychom byli na situaci připraveni stejně jako Báruch,
který žil v době rozvrácení starověkého Judského království. Tento Boží služebník
a věrný druh, jakož i zapisovatel slov proroka Jeremjáše, dostal od Hospodina
následující ujištění: (1) Ten, kdo buduje i boří, a má tedy poslední slovo v lidském
konání i celých dějinách, je On sám – Hospodin; Bůh zde vystupuje jako ten, kdo
„uvede“ – tedy dopustí to, že na konkrétní jednotlivce i národy dopadne zlo, které
jako lidé osnovujeme a uplatňujeme proti druhým. (2) Nemá cenu se trápit pro to, co
nemůžeme ovlivnit, nemáme usilovat o něco výjimečného ani pro sebe ani pro svůj
národ, nýbrž si jako Boží služebníci máme zachovat pokoru, věrnost a střídmost.
Nemáme se bát naplňovat ty úkoly, kterými jsme pověřeni. A to, i kdyby nám
připadaly v danou chvíli malé či nevýznamné. (3) To, co od Boha získáš v danou
chvíli, je především tvůj vlastní život. A to není málo, ne?
Co si z toho můžeme vzít pro sebe v tuto zvláštní dobu? (1) Nebojme se zla, které
na svět čas od času přichází. Je to jen důsledek lidské pýchy a bezohledného jednání.
Nezapomínejme, že ani zlo nemá neomezenou moc a možnosti. Bůh je ten, kdo mu
křížem Ježíše vystavil hranice, stopku, za kterou dál nemůže. (2) Nesnažme se v době
krize myslet jen na sebe a urvat si pro sebe výhody. Zůstaňme pokorní, věrní, střídmí
a buďme připraveni posloužit tam, kde je třeba. (3) Buďme vděční za každý den,
který Bůh přidává k našemu životu.
V nejbližších měsících se dá nejspíš očekávat, že nás – ať už jako jednotlivce či jako
společenství – postupně začnou vyhledávat ti, kteří začnou mít ekonomické
potíže: přijdou o práci, bude ohroženo jejich bydlení, možná nebudou mít na
jídlo. V malé míře jsme to už několikrát zažili s bezdomovci nebo dlouhodoběji
nezaměstnanými. Buďme připraveni prakticky pomoci a s pomocí nabídněme
mnohem víc – opravdový vztah a také oporu, kterou sami máme v Bohu.
K té praktické pomoci: vedle běžného účtu sboru máme i sociální fond
(2500418085/2010), kam je možné přispívat jakoukoli drobnou částkou a šetřit tak na
pomoc pro potřebné až toho bude zapotřebí. Možná je čas na to začít myslet.
Naší zemi se dostalo – oproti jiným – času milosti. Nebyli jsme tak masivně
zdravotně zasaženi. Nicméně na ekonomiku to dopad mít bude. Mám za to, že
o každém křesťanovi by v čase, který přichází, mělo dvojnásob platit: „Kdo kradl, ať
už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit
s potřebnými.“ (Efezským 4:28)
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NOVĚ S NOVOU NADĚJÍ
Na začátku června se sešlo naše staršovstvo se staršovstvem Nové naděje proto,
abychom se (1) společně modlili, (2) trochu poznali, (3) probrali směrování našich
společenství, (4) naplánovali letní společné bohoslužby s výhledem, že se chceme
vzájemně poznávat, obohatit, a v neposlední řadě hledat i další společnou cestu.
Cestu, která nakonec může vést k spojení obou společenství.
Společné letní Bohoslužby proběhnou 12. a 26. 7. + 9. a 23. 8., při nichž se
vystřídají jak vedoucí, tak i chváliči a kazatelé obou společenství.
Sourozenci z Nové naděje mají samozřejmě možnost přijít kteroukoli neděli i mimo
tyto dohodnuté termíny a jako doposud budou mezi námi vždy vítáni.
Během této doby chceme dát prostor i k tomu, aby se mohly vyříkat věci v minulosti
nevyříkané, zahojit rány, které mohly kdysi vzniknout.
Budu opravdu moc rád, když se všichni do společných nedělí budeme aktivně
zapojovat, budeme sdílet své pohledy, názory, zkušenosti i poznání, kterého se
nám dostalo či dostane.
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PŘIJATÁ SLOVA K ROZSUZOVÁNÍ:
Slovo přijaté Danielem K. 10. 4. při modlitebně-postním řetězci:
Ev. Jana, 2:13-25: klíčové slovo je 19. verš. Máme zbořit náboženství, vnější formu
života a změnit životní priority: vztah s Ježíšem na 1. místě. Ježíš v nás má svůj
chrám, po ukřižování nám seslal Ducha, aby nás čistil a vedl, bez moci Sv. Ducha
jsme prázdní. 1. list Pavla Korintským 3:16-19: jsme chrámem Boha, přebývá v nás
Sv. Duch. Když nebudeme chodit v moci, naše bohoslužby a osobní životy budou
o ničem, prázdné řeči a skutky. Další souvislost je psána v Ev. Marka 16,15-18: tyto
jevy nás jako jedince, církev mají doprovázet. Musíme studovat Bibli, učit se
ji zpaměti, stát na ní, ale musí to být doprovázeno mocí Boží. Dále, nečekat na
pastory, starší, chvalozpěvy na bohoslužbě, ať mě přivedou k Bohu. Ti mají vést,
učit, opravovat nás, napomínat. Každý z nás máme budovat svůj vztah s Bohem
denně, snažit se o oddělování se od světa a tělesných tužeb. Nemyslím tím přímo
asketicky život, do extrému…, prostě nehřešit, žít a mít naplnění v Bohu tak, že už
nechci dělat jiné věci. Ať to je na mně, na nás vidět tak, že na nedělní bohoslužbu
přijdu aktivně, s něčím od Boha, že něco předám Církvi, než pasivně, poslechnout si
chvály a kázání a odejít. Změnu takovou, že to bude vidět moje nejbližší rodina,
přátelé, kolegové. Hlásat evangelium tak, že když bude potřeba, tak možná použiju
i slova, když se lidi začnou ptát.
Slovo přijaté Danielem K. v neděli 31. 5.:
„Za každých okolností chvalte Boha.“ Žít s postojem pokory a očekávání, že o nás
ví, jsme Jeho děti. I když se nám nedaří, v ekonomické a zdravotní krizi, neupadnout
do nevěry a reptání. Bůh se dobře chválí, když naše finanční účty přetékají, jsme
zdraví a lidi jsou obklopeni milující rodinou a přáteli.
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CO, KDY, KDE?
BOHOSLUŽBY (sborové prostory)
Neděle 14. 6. od 10.00 slovo: P. Plaňanský
Neděle 21. 6. od 10.00 slovo: P. Plaňanský
Neděle 28. 6. od 10.00 slovo: P. Plaňanský
Neděle 5. 7. od 10.00 (kazatel zatím není znám)
Neděle 12. 7. od 10.00 společně s Novou Nadějí, slovo: P. Plaňanský
Neděle 19. 7. od 10.00 slovo: P. Plaňanský
Neděle 26. 7. od 10.00 společně s Novou nadějí, slovo: J. Miklóš
Neděle 2. 8. od 10.00 slovo: P. Plaňanský
Společné slavení Památky Páně zatím technicky řešíme – hledáme, zda se vydat
cestou individuálních kalíšků či cestou stříbrných kalichů. Pokud by k tomu měl
někdo jakoukoli připomínku, kontaktujte, prosím, někoho ze starších.
Košíková – přes letní období podle aktuální dohody
Tábor Royal Rangers: 18.-25.7.2020 Poušť u Bechyně.

NAROZENINY V ČERVNU A ČERVENCI
Milan Dzurko
Karolína Benešová
Pavla Říhová
Tereza Kostková

Jaroslav Kopeček
Karel Laštovička
Zuzana Pokorná
Tomáš Novotný
Markéta Literová
Tomáš Jeník
Dita Novotná
Alois Hofman
Tomáš Laštovička

1. 6.
9. 6.
29. 6.
29. 6.

7. 7.
8. 7.
9. 7.
15. 7.
17. 7.
20. 7.
26. 7.
28. 7.
31. 7.

LAVINA je měsíčník vycházející pro vnitřní potřebu Křesťanského společenství Nymburk.
Křesťanské společenství Nymburk, IČ 73631183, číslo účtu 2000513008/2010, http://www.ksnymburk.estranky.cz
Kontakty: pastor - Petr Plaňanský (e-mail: petr.planansky@atlas.cz,
mob.: 724 435 386 – na toto číslo můžete volat, kdykoliv budete potřebovat);
staršovstvo - Jaroslav Litera (e-mail: literovi@wo.cz, mob.: 724 309 912),
Karel Marek (e-mail: karel.marek@iol.cz, mob.: 603 800 891).
Uzávěrka příštího čísla je 26. 7. 2020
Dá-li Pán, příští číslo vyjde v neděli 2. 8. 2020
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