Na neděli 8. listopadu 2020
Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.
Matouš 4,4
Asi jsme se o pravdivosti těchto slov poslední dobou přesvědčili všichni. Měli jste snad
během koronavirové pandemie někdy hlad? Takový ten pořádný hlad, kdy vám pěkně dlouho
kručí v břiše a vy donekonečna spřádáte sny o jídle v jakékoli podobě? Patrně ne. Pandemická
opatření nás nutí sedět doma a hladem rozhodně netrpíme. Spíše naopak. Hlad nemáme, ale sytí
si taky nepřipadáme. Zakoušíme, že mít dostatek jídla zdaleka neznamená mít dostatek životních
zdrojů. I s plnou spíží a naditou ledničkou za zády lze strádat. Mít hladovou duši.
Čím se nasytí duše? Ježíš mluví o slovu, které vychází z Božích úst. Co tím myslel? Domnívám se, že se jeho řeč o Božím slově vztahuje na víc než jen na slova zapsaná v Bibli. Božím
slovem se uprostřed všedních dnů stávají všechna slova, která dodávají naději. A nejenom slova,
ale i činy. Slova a činy, které zahánějí samotu. Slova a činy, které přinášejí pomoc. Slova a činy,
které přemáhají strach. Slova a činy, z nichž se mezi lidmi rodí porozumění. To vše sytí lačné
duše. To je slovo Boží. Rozmanité, nenápadné, působící skrytě. Bůh nemlčí.
Kristus dobře zná prázdnotu a hlad v našich nitrech. Proto říká: Blaze vám, kdo nyní
hladovíte, neboť budete nasyceni. (Lukáš 6,21)
Pane Bože, syť nás.
Nenech hladovět naše duše.
Víš, co nám schází, jak lačníme po milých tvářích,
po radostném společenství,
po obyčejném životě.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes –
– našim tělům i našim duším.
Měj v péči náš svět: všechny nemocné, všechny zdravotníky,
všechny sklíčené, všechny včele společnosti,
všechny unavené vlekoucími se potížemi.
Měj v péči i ty, kdo náš svět opouštějí, a ty, kdo pro ně truchlí.
Smiluj se nad námi. Amen.

Milé sestry a milí bratři,
na neděli připadá 400. výročí bitvy na Bílé hoře (8.11.1620). O této události, která hluboce
zasáhla zejména do života českých evangelíkům, jsem pořídil nahrávku s povídáním z mého úhlu
pohledu. Naleznete ho ve dvou dílech na webových stránkách našeho sboru v rubrice kázání
http://policka.evangnet.cz/bitva-na-bile-hore-400-let-pote-1 a http://policka.evangnet.cz/bitva-nabile-hore-400-let-pote-2.
Na přelomu října a listopadu se připomíná vydání tolerančního patentu v roce 1781, který umožnil
obnovu evangelického života v habsburském mocnářství. Při této příležitosti je každoročně konána
celocírkevní sbírka na Jubilejní toleranční dar, z jejíhož výtěžku jsou sborům poskytovány
půjčky zejména na stavební činnost. Přispět do této sbírky můžete převodem na účet sboru
2900332253/2010 pod specifickým symbolem 914300. Pro identifikaci platby uveďte prosím jako
variabilní symbol své salárnické číslo nebo své jméno do zprávy pro příjemce. Na běžné sborové
sbírky lze přispět obdobně za použití specifického symbolu 682200. Pro platbu saláru je specifický
symbol 682250.
Přeji vám všechno dobré. Pán Bůh s námi a zlý pryč.
Jiří Tengler

