
Zpráva ex presbytera

Milostí Boží jsem to, co jsem. 
(1. list do Korintu 15.10)

Vážení bratří – milé sestry v Kristu Ježíši,

sestra Magdaléna vymyslela pro mé působení označení „správce na

místě“.  Znamenalo  to  být  nápomocen  oběma  farářům,  kteří  v našem

sboru působí. Jestliže v roce 2019 (od 19. 6.) to znamenalo „být

k ruce“, události roku 2020 přinesly široký záběr v tomto činění. 

Po  úvodním  celospolečenském  úleku,  jemuž  jsem  podlehl  také,

jsem byl veden k tomu, abych svým podílem zmařil Satanův plán na

přerušení toku Služeb Božích. Podle záměru zcela konkrétních osob

měla být ochromena činnost obecné církve křesťanské po více než dvou

tisících letech a přerušena tradice v našem chrámu, odvíjející se od

12. srpna 1791. 

Působení Ducha svatého po mnohem let předtím, než došlo k Boží

zkoušce, kterou jsme prožívali a prožíváme, podněcovalo mnoho lidí

k tomu,  aby  byly  kreativními,  objevovali  a  přinášeli  do  našich

životů něco nového. A ukázalo se, že sociální sítě mohou zčásti

zaplnit prázdnotu chrámů, kostelů a modliteben. Nejinak tomu bylo

v našem sboru. Měl jsem štěstí, že jsem mohl patřit do týmu těch,

kteří  se  jako  přízraky  pohybovali  na  liduprázdných  ulicích,

setkávali jsme se v sakristii, většinou „jsme zapomněli“ zamknout

vstup  do  kostela,  a  tak  občas  sami,  občas  s jedním  či  více

posluchači,  zprostředkovávali  jsme  Slovo  těm,  kteří  ho  chtěli

slyšet. 

Vždy  to  bylo  s myšlenkami  na  každou  členku  –  každého  člena

sboru. Zda jsou zdrávi, zda nemají komplikovaný průběh onemocnění,

jak  snášejí  nutnou  izolaci.  Bůh  byl  nám  všem  milostiv  a  nikoho

z našeho společenství nepovolal k sobě.  

Nevím, jak toto období, které pomalu odeznívá, nazvat, abych

nikoho  neurazil,  protože  bylo  jistě  pro  všechny  náročné,  v mnoha

ohledech  bolestné,  vysilující  a  ztrátové.  Osobně  ho  cítím  jako
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dovršující. Bylo mi umožněno složit farářskou zkoušku a promýšlet,

jak dále být užitečný v prostředí, kde jsem našel své zakotvení.

Trojjedinému Bohu buď čest a sláva!

V Kristu Váš

D. F. Žbánek

V pondělí, po neděli Exaudi, A. D. 2021
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