19. září 2009

Uvádí / Králová J.

Společná píseň č. 183
Sborová oznámení
Společná píseň č. 152
Přímluvná modlitba / Fuksa J.
Sbírka pro potřeby sboru
Uvítání manželů Moravcových / Jonczy R.
Píseň pěveckého sboru „Toto místo“ / Bruckner
Čtení z bible – Mk 14,26-31 / Turóciová D.
Modlitba / Mráz J.
Kázání – Jonczy R.
„Dříve než kohout zakokrhá…“
Hudební ztišení / Vonášková & Vlachová
Obřad „Umývání nohou“
Píseň pěv. sboru „Své oči k nebi pozvedám“/Eben
Obřad „Večeře Páně“
Společná píseň č. 3
Áronské požehnání

12:15 hod.

Zkouška pěveckého sboru

14:00 hod.

Odpolední bohoslužba – kázání V. Immer

1.

Vítáme Vás na dopolední sobotní bohoslužbě. Dnes budeme slavit Památku Večeře Páně
a kázáním Božího slova nám poslouží náš kazatel Radek Jonczy.

2.

Sboroví zpěváci se sejdou 15 minut po skončení dopolední bohoslužby k nácviku písní.

3.

Ve 14,00 v našem sboru začíná pravidelné odpolední shromáždění.

4.

Dnes od 15,00 jste srdečně zváni k Reitzům do Škvorce na Drakijádu.

5.

Zítřejší sborový výlet se z několika vážných důvodů ruší. Prosíme, informujte ostatní, se kterými
jste v kontaktu.

6.

Příští sobotu nám dopoledne kázáním poslouží bratr Marek Jonczy.

7.

Příští sobotu máte možnost odevzdat dary 13. soboty pro podporu projektu stavby modlitebny
v Mladé Boleslavi.

8.

Termín slavnostní děkovné bohoslužby, ve které chceme Pánu Bohu děkovat za možnost
rekonstrukce církevního objektu Londýnská 30, se nakonec ustálil na sobotu 7. listopadu.

Oběžník
„Vždyť tak jako je tělo jedno a má mnoho údů (ačkoli je totiž všech údů toho jednoho těla mnoho, jsou
jedním tělem), tak je tomu i s Kristem. Všichni jsme totiž byli v jednom Duchu pokřtěni do jednoho těla –
ať už Židé nebo Řekové, otroci nebo svobodní – a všichni jsme byli napojeni jedním Duchem. Tělo
přece není jeden úd, ale mnoho.“
1. Kor 12,12–14
Milí bratři, sestry a přátelé, účastníci sobotní školy,
hlavní myšlenku textu uvedeného v záhlaví tohoto dopisu, totiž jednotu a sounáležitost těla Kristova –
církve, můžeme vnímat různým způsobem. Třeba při návštěvě jiného sboru, čas prázdnin a dovolených
se k tomu přímo nabízel, ale také při sbírce 13. soboty, která je před námi.
Sbor v Mladé Boleslavi již léta žije touhou mít vlastní modlitebnu. Pořídit vhodný pozemek či nemovitost
v Mladé Boleslavi bylo však velmi složité. Trvalo léta, než se díky Božímu přiznání a snaze místních
členů podařilo zakoupit pozemek vhodný ke stavbě modlitebny. V současné době probíhají práce na
projektu a je podána žádost o stavební povolení.
Sbírka 13. soboty tohoto čtvrtletí podpoří projekt stavby modlitebny v Mladé Boleslavi.
Spolu se sborem v Mladé Boleslavi vám srdečně děkujeme za vaši štědrost a ochotu.
Vaši bratři v Pánu
Edvard Miškej
hospodář unie
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Zdeněk Martasek
hospodář Českého sdružení
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KÁZÁNÍ – RADOMÍR JONCZY
PŘIPRAVIL NÁM MÍSTO
Žid 11,8-12
I. Víra působí zármutek
„Sára byla živa sto dvacet sedm let; to jsou léta Sářina života. Zemřela v Kirjat-arbě, což je Chebrón
v keneánské zemi. Abraham přišel, aby nad Sárou naříkal a oplakával ji.“ (Gn 23,1.2)
Milovaná a věrná Sára právě zemřela. Pro Abrahama musel ten den být horší než černá můra. Spolu
se postavili proti modloslužbě své doby. Společně uvěřili Hospodinovu zaslíbení o tom, že jako dědictví
od něj obdrží zemi. Společně se vstříc této zemi vydali, společně se po ní jako tuláci a bezzemci celých
šedesát let toulali a společně doufali…
A nyní zde Abraham zůstává sám. Stojí nad mrtvým tělem své milované manželky, pláče a naříká.
Těžko říct, co jej vlastně trápí víc, zda ztráta milované bytosti, nebo zmařené sny a nezrealizované
životní cíle? Tolik se na zaslíbenou zemi těšil a nyní nemá ani kam pohřbít mrtvé tělo své milované
ženy. Vždyť mu zde v Keneánu nepatří ani píď země.
Asi bychom na jeho místě propadli malomyslnosti, zoufalství a beznaději. Asi bychom Boha začali
zahrnovat výčitkami a reptáním. Možná bychom na něj i zanevřeli a přestali mu důvěřovat. Jak jen může
něco slíbit a pak své slovo nedodržet? Abraham však reaguje jiným způsobem.
II. Víra mobilizuje k aktivitě
„Pak od zemřelé vstal a promluvil k Chetejcům. Jsem tu u vás host a přistěhovalec. Dejte mi u vás
do vlastnictví hrob, kam bych zemřelou pohřbil.“ (Gn 23,3-4)
Všimli jste si? Abraham utírá slzy, vstává a jde do akce. Předstupuje před zastupitele města, ve
kterém Sára naposledy vydechla a žádá je, aby mu na svém území prodali kus země, do které by mrtvé
tělo své Sáry mohl uložit.
Nečeká s rukama v klíně na to, až Hospodin naplní svá zaslíbení a přidělí mu alespoň kus zaslíbené
země. Boží zaslíbení nedocházejí naplnění snadno, rychle a bez lidského přičínění. Boží slib
neznamená, že se Bůh bude snažit sám. Abrahamův příběh ukazuje, že Bůh chce při naplňování svých
zaslíbení s člověkem spolupracovat. Vyžaduje od něj, aby se i on přičinil. Víra neznamená pasivitu, ale
odvahu jednat. Boží slib inspiruje a zároveň posiluje. V konečném důsledku to, co Bůh zaslíbil, dochází
svého naplnění, málokdy se to však obejde bez překonávání obtíží, které se někdy jeví nezdolatelné.
III. Víra vyvolává obdiv
Chetejci Abrahamovi odpověděli: „Slyš nás, pane. Jsi mezi námi jako kníže Boží; pochovej svou
zemřelou v nejlepším z našich hrobů. Nikdo z nás ti neodepře svůj hrob, abys mohl zemřelou pohřbít.“
(Gn 23,5.6)
Citovaná reakce v sobě ukrývá dvojí. V prvé řadě je svědectvím o velké úctě zastupitelů města
Chebronu k Abrahamovi. Oslovení „pane“, („Slyš nás pane“) totiž v té době není jen zdvořilostní frází.
Naopak, jde o hluboký výraz úcty. Chebronským prostě neuniklo, že cizinec, který se mezi nimi už léta
pohybuje, není člověkem jen tak ledajakým. Představitelé Chebronu sice nepatří mezi vyznavače
Hospodinovy, přesto cítí, že Abraham je jakýmsi„knížetem Božím“. Pro věřícího člověka bylo, je a bude
velkým povzbuzením, když si jej jeho okolí pro jeho víru váží a uznává jej.
IV. Víra provokuje
Gratis nabídka hrobu však v sobě skrývá ještě jeden nepřehlédnutelný záměr. Pro pohany bylo
naprosto vyloučené přijmout Abrahama do svých hrobů. Pohřby bývaly nedílnou součástí jejich
náboženských kultů. Nabídka Chebrónských: „Pochovej svou manželku v jednom z našich nejlepších
hrobů“, je proto srovnatelná s výzvou: „Staň se jedním z nás.“ Chebronští by rádi Abrahama včlenili
mezi sebe tak, aby nevybočoval z řady, aby nepřečníval. Ti, kdo vybočují a přečnívají, se často těm
stádovitým jeví příliš nebezpeční, probouzejí v nich dojem, že by měli srovnat krok s ostatními, že je jim
třeba přistřihnout křidélka.
Jak takový záměr prakticky provést? No přece chválit, lichotit a pak doširoka otevřít svou náruč tak,
aby se v ní dotyčný ztratil, pozbyl identitu a dál už „nezlobil“. Za minulého režimu tuto metodiku mistrně
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zvládaly orgány STB. Autoritářský komunistický režim už sice patří minulosti, ale taktika lichotek a
doširoka otevřené náruče je stále stejně aktuální.
V. Víra se nenechá zkorumpovat
Abrahám se však nenechá jen tak napálit. Neřekne: „Když je to zadarmo, když z toho něco kápne,
tak to beru.“ Zůstává svůj, lépe řečeno Hospodinův. Nechce splynout s okolím, s pohanstvím, chce jít
cestou Hospodinovou. Chce si kousek země, místečko, kde by svou Sáru mohl pohřbít, prostě a
jednoduše koupit.
S Chebrónskými začíná hezky „po židovsku“ smlouvat: „Přimluvte se za mne u Efróna, syna
Sócharova, ať mi přenechá svou makpelskou jeskyni za plnou cenu stříbra.“ (Gn 23,8) Efrón však
v taktice zastupitelstva pokračuje: „Nikoli Pane; slyš ty mne. To pole je tvé, i ta jeskyně je tvá. Dávám ti
ji před očima synů svého lidu.“ (Gn 23,11) Abraham však uctivě, ale jednoznačně trvá na svém: „Raději
slyš ty mne. Dám za to pole stříbro. Vezmi si je ode mne a já tam zemřelou pochovám.“ (Gn 23,12) A to
už Efrón neudýchá. Vidina peněz vítězí nad jeho náboženským přesvědčením. Dochází mu, že by na
Abrahamovi mohl solidně vydělat. Navrhuje sumu vskutku závratnou: „Pane, slyš ty mne, pozemek má
cenu čtyř set šekelů stříbra. (Gn 23,15)
VI. Víra akceptuje i hrob
Všimli jste si? Kousíček místa v zaslíbené zemi stojí Abraháma 400 šekelů stříbra. Zvážíme li, že
jeden šekel ve starověku vážil zhruba osm gramů, snadno si spočítáme, o jak velikou částku zde
vlastně šlo.
Před našima očima se však právě touto cestou s Abrahámovým přičiněním začíná naplňovat Boží
zaslíbení. „Tak připadlo pole Chetejců i s jeskyní na něm Abrahamovi, aby měl vlastní hrob.“ (Gn 23,20)
Tam, kde se věřící, po vzoru Abrahamově, nenechá zlákat výhodnými nabídkami, ale myslí více na
budoucnost, na víru příštích generací a spoléhá na Boží slovo, tam se i hrob může stát součástí jeho
naděje.
VII. Víra vidí za horizont hrobu
Každý z nás už od malička touží mít nějaké to svoje místečko. Nejprve nám stačí malý koutek
s postýlkou a hračkami. Později však začínáme usilovat o samostatný pokoj. S přibývajícími léty sen o
samostatném dětském pokoji vystřídají vize malého, skromného bytečku. S jídlem však roste chuť, a tak
nakonec často vše vrcholí americkým snem o přepychové vile.
Životní prostor se však člověku časem začíná opět postupně zmenšovat. Na sklonku života čeká
většinu z nás malý nemocniční pokoj, o který se často ještě musíme dělit s jinými. A pak? Pak už jen
ještě menší jeskyně s krycím názvem „Makpelach“...
Abraham však ani tváří v tvář hrobu nepřestává věřit. A jeho sen se nakonec stává skutečností.
Jeskyně Machpelach má v dějinách lidstva své pokračování. Abrahamovi potomci, příslušníci tří velkých
monoteistických náboženství, skutečně naplňují zemi, kterou Bůh jejich praotci přislíbil.
Abraham však ještě na sklonku svého života začíná chápat, že o Keneán vlastně ani tak nešlo…
„Abraham věřil, a proto upínal naději k městu, s pevnými základy, jehož stavitelem a tvůrcem je sám
Bůh…“ (Žid 11,8-12)
VIII. Víra se dočkala a zase dočká
Před řadou lét zatoužil sbor pražských adventistů, trmácející se od podnájmu k podnájmu, po
klidném místečku k provozování ničím nerušených modliteb, chval, studia Bible a evangelizační práce.
Před 80 léty se jejich sen stal skutečností. Na Londýnské 30 si koupili dům, který si ke zmíněným
účelům zvelebili. V padesátých létech minulého století však o toto místečko zase přišli. A tak se ve
svém řadu let museli pohybovat jako v cizím. Koncem osmdesátých let si svou vlastní, modlitebnu ve
dvorním traktu mohli za nemalý peníz opět koupit a zrekonstruovat. Uplynulo několik let a sametová
revoluce otevřela věřícím dveře nebývalých možností. Londýnská 30 se po létech opět stala majetkem
CASD.
Když jsme z těchto míst museli před půldruhým rokem kvůli rekonstrukci činžovního domu odejít,
moc se nám nechtělo. Zaslíbení možnosti návratu nám však dávalo sílu překonávat obtíže s exilem
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spojené. Víra nás mobilizovala k aktivitě. Někteří pracovali, jiní přispěli finančními prostředky, mnozí se
tiše a vytrvale modlili. Minulý týden se Boží zaslíbení se opět stalo skutečností. Vrátili jsme se zpět
domů. Někteří z vás mi po první bohoslužbě říkali: Jsme moc rádi, že jsme doma, že už zase máme své
místečko…“
Vychutnávejme dar, který nám Bůh daroval. Využijme tyto prostory ke společnému studiu Bible,
modlitbám a chválení Boha. Inspirujme k návštěvě těchto míst své blízké, přátele a známé.
Nezapomeňme však na to, že o Kenaán a Machpelach vlastně ani tak nejde. Nezabydleme se.
Nesplyňme s okolím. Neztraťme kvůli „mrskému mamonu“ svou identitu a mysleme na Ježíšův slib:
„Jdu, abych vám připravil místo…“ (Jan 14,1-3)
Amen

Aktualita:
From: "Lenka Vilímová" <lenka.vilimova@adra.cz>
To: <anna.jiraskova@centrum.cz>
Sent: Thursday, September 17, 2009 12:04 PM
Subject: ADRA televize

Dobrý den,
jménem organizace ADRA, o.s., si vás dovoluji pozvat ke shlédnutí
nejnovějších příspěvků ADRA televize.
Prvním z nich je rozhovor s Jakubem Němcem, který představuje projekt v
mongolské provincii Dornogobi:
http://www.adra.mojetelevize.cz/obsah/nejnovejsi/studio1/
Druhým je rozhovor s Alešem Bártou, který vypráví o úspěšném projektu
Zdravotnického střediska v Keni:
http://www.adra.mojetelevize.cz/obsah/nejnovejsi/studio2/
S pozdravem
Lenka Vilímová
občanské sdružení ADRA
Klikatá 1238/90c, 158 00 Praha 5
www.adra.cz
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