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1.

Dnes dopoledne nám Božím slovem poslouží vedoucí připravovaného společenského centra
Londýnská 30 bratr Marek Jonczy.
2. Dnes máte možnost odevzdat dary pro oddělení náboženské svobody.
3. Odpolední shromáždění se koná poblíž Strašnického sboru v ulici Nad Olšinami 17 od 14,00 a dnes
bude kázat bratr František Běhounek. Od 15,30 se ve Strašnicích koná modlitební setkání.
4. Zítra v neděli 18. ledna se uskuteční schůzka Seniorů ve 14,30 na Smíchově.
5. Vinohradské Hrozinky se sejdou ve čtvrtek 22. ledna v 17,00 v ZŠ Baarova.
6. Příští sobotu 24. ledna v 9,30 proběhne sobotní škola opět v jedné společné třídě. Přednášet bude
náš kazatel Radek Jonczy, který nám pak v rámci bohoslužby poslouží i kázáním Božího slova.
7. Příští sobotu hned po skončení dopolední bohoslužby proběhne krátké sborové shromáždění.
Prosíme členy našeho sboru, aby na avízovanou akci pamatovali při svém plánování.
8. Příští sobotu v 16,30 proběhne schůzka KD 2 u Kloudů nazvaná "O cestě po Izraeli“
9. V neděli 8. února se v Jizerských horách uskuteční další ročník Memoriálu Járy Krále. Všichni
běžkaři i sjezdaři jsou srdečně zváni. Začátek akce je v 10,00 a bližší informace naleznete ve
zpravodaji.
10. Částka darů na rekonstrukci sboru se za měsíc listopad navýšila o 27 200,- Kč, celková částka tedy
činí 3 947 723,-Kč. Dary určené na rekonstrukci sboru můžete posílat na sborový účet 187 136
9/0800, variabilní symbol 11111. Pokud nemáte možnost dary poslat na sborový účet a rádi byste
finančně přispět na rekonstrukci, můžete tak učinit do označené obálky, kterou vhodíte do kasičky
určené na desátky. Ochotným dárcům děkujeme a prosíme Vás, abyste pamatovali na to, že by náš
sbor měl na rekonstrukci přispět částkou 5 000 000,- Kč. Aktuální fotky z rekonstrukce si můžete
prohlédnout na stránkách sboru na adrese: www.sborvinohrady.cz

"Prosíme účastníky bohoslužby, aby zachovali během jejího průběhu i při hudebních
přednesech důstojný klid a zůstali na svých místech. Tento klid bychom měli využít i při
závěrečných tónech varhan k přemýšlení o tom, co jsme slyšeli. Vstáváme z místa až po
samotném ukončení. Děkujeme za pochopení, že osobní věci si vyřizujeme mimo
modlitebnu, ne během bohoslužeb."

Kázání – Jonczy M.
„Znovu kopat studně“

Hudební ztišení – Petřvalský L.
Sbírka pro potřeby sboru
Společná píseň č. 181
Závěrečná modlitba / Jonczy M
Společná píseň č. 280

Novotná Šárka
Pancová
Drahomíra

19. ledna
20. ledna

14:00 hod. Odpolední bohoslužba, kázání – Běhounek F.
15:30 hod. Modlitební chvíle
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Je mou milou povinností poděkovat našim dětem, které v předvánoční čas opět potěšily svým
vystoupením pacienty na geriatrické klinice. A nejen svým zpěvem, ale i krásnými dárečky, které pro
nemocné vytvořily. Nemusím zdůrazňovat, že nemocní měli velkou radost z jejich vystoupení. Děti
měly připraveno několik krásných, známých koled, takže někteří pacienti se k nim zpěvem přidali a
jiní si dojetím také poplakali. Vždyť pro nemocné je takováto návštěva velmi příjemným rozptýlením
ve stereotypním nemocničním pobytu. Dlužno dodat, že potěšeny byly i sestřičky, které děti odměnily
sladkostmi.
A tak tedy ještě jednou dětem moc a moc děkuji a nejen dětem, ale také Míše Jonczyové a Pavle
Kloudové za jejich velkou pomoc.
Za dobrovolnické centrum "Protěž" a odd.soc.služby Jana Kaňková

recenze ke knize
V Ě Č N Ý
Hans Kung

Ž I VOT

V této knize která se dočkala už mnoha vydání ve světových jazycích, se jeden z nejvýznamnějších současný
teologů a filozofů náboženství vyrovnává s posledními otázkami smyslu časově omezeného lidského pobytu
tomto světě.
Kniha je pozoruhodná především tím, že mapuje pohled lidských kultur na toto téma chronologicky. Archaick
kultury, starý zákon a paralelní kultury helénská a římská, Kristus a křesťanství a jeho vývoj až po současnou
dobu.
Není pochyb, že pro mnohého budou tyto pohledy velkým překvapením.
Kritickým pohledem hodnotí autor současný postoj a stav společnosti a lékařské vědy k posledním úsekům ž
člověka.
Přesto je tato kniha velice nadějnou a potěšující zprávou o smysluplné perspektivě pro každého, kdo uvěřil v
života, ve vítěze nad smrtí a zmarem, v živého Pána a vítěze Ježíše Krista.

„mohu se spolehnout na naději, že v eschatonu, v úplně posledním, v Božím království bude zrušeno odcizen
mezi stvořitelem a stvořením, člověkem a přírodou, logem a vesmírem, zanikne rozdělení na tento svět a one
svět, na nebe a zemi na subjekt a objekt. Bůh již nebude pouze ve všem, jak je tomu dosud. Nýbrž bude skut
všecko ve všem, protože vše se promění a každý se tak bude podílet na Božím věčném životě v bezmezné,
nekonečné plnosti.Vždyť, říká Pavel v listu Římanům, z něho a skrze něho a pro něho je všecko!
Jemu buď sláva na věky. Amen.“
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Kázání ze soboty 10.1.2008 – Radomír Jonczy
JMÉNU BOŽÍM DO NOVÉHO ROKU
Ex 3, 13.14
Avšak Mojžíš Bohu namítl: „Hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim: „Posílá mne k vám Bůh vašich
otců. Až se mne pak zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?“ Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM,
KTERÝ JSEM“. A pokračoval: „Řekni Izraelcům toto: „JSEM posílá mě k vám.“
I. Mojžíš se setkává s Bohem
Mojžíš se při hledání pastvin pro ovce svého tchána ocitá v těsné blízkosti hory Choréb. Jeho
pozornost zaujímá hořící keř, který na vrcholku hory hoří, ale ne a ne shořet. V oblasti Chorébu
nerostou žádné velké stromy. Jen malé keře, roští, které by za normálních okolností během několika
okamžiků shořelo. To racionalistu Mojžíše zaujalo, a tak vystupuje na horu, aby úkaz řádně prozkoumal.
Hory probouzely v lidech starověku velikou bázeň. Proto si od nich udržovali bezpečný odstup. Bylo
to dáno jejich výškou (hory Sinajského pohoří dosahují okolo 1700 metrů), ale především
přesvědčením, že na vrcholcích těchto hor sídlí bohové nebo taky démoni.
Mojžíš se však jen tak odradit nenechá. A tak se stáváme svědky toho, jak osmdesátiletý muž
odhodlaně vystupuje vzhůru. Určitě by ve své zvídavosti a odvaze neváhal přistoupit až do těsné
blízkosti podivuhodného keře. Zastavit jej dokázal teprve hlas důrazně volající: „Mojžíši, Mojžíši!
Nepřibližuj se sem! Zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá.“
II. Mojžíš povolán Bohem ke svému poslání
Hlas, promlouvající z hořícího keře, bez velkého vysvětlování přechází rovnou k věci: „Jsem Bůh
tvých předků a tvého lidu, který v Egyptě ve své otročině bolestí vzdychá, sténá, úpí a volá o pomoc.
Jeho úpění dolehlo až ke mně, proto jsem sestoupil, abych je vysvobodil a vyvedl do země oplývající
mlékem a medem. A rozhodl jsem, že je vyvedeš právě ty.“
Mojžíš, který až dosud odvahou a kuráží doslova překypoval, náhle začíná váhat. O mocné
Egyptské říši toho ví více než dost. Přece zde vyrůstal. Mocný farao byl otcem jeho nevlastní matky:
„Kdo jsem já, abych vyšel k faraónovi a vyvedl Izraelce z Egypta? Co jim asi tak řeknu, když se mne
začnou vyptávat na to, kdo že je to chce z egyptského otroctví vyvést? Vždyť neznám ani tvoje jméno.“
III. Mojžíš na Bohu vyzvídá jeho jméno
Zvláštní, svému lidu se Mojžíš mohl představit jako ten, kterého posílá Bůh jejich otců, Abraháma,
Izáka a Jákoba. Pod tímto označením jej přece jeho soukmenovci znali. Proč by vlastně měli potřebovat
Boží vlastní jméno?
Když si někde na hřišti hraje hromada dětí a vy potřebujete vyvolat některé z nich, hodí se vám,
znáte-li jeho jméno. Můžete zavolat „Pepíčku“ a Pepíček přiběhne. Můžete říct „Pepíčku, jdi tam, či
onam“ a Pepíček půjde. Bez znalosti jména bude vaše snažení obtížnější. „Hej, ty tam! Chlapečku
s červenou čepicí…“
Ve starověku a ještě i středověku lidé věřili, že se vyslovením, či ještě lépe opakováním jmen,
bohové a démoni dají přivolat, případně zahnat. Měli prostě za to, že znát něčí jméno, znamená mít nad
jeho nositelem magickou moc. Proto někdy až úzkostlivě tajili jména svá i jména svých bohů.
Mojžíš správně tušil, že jeho soukmenovci, zasaženi tímto dobovým trendem, budou po něm
vyžadovat jméno svého Boha proto, aby při riskantním útěku z Egypta mohli mít jistotu, že si jej
v případě nebezpečí budou moci kdykoliv přivolat a kdykoli pak zase, dle libosti, odvolat. To kdyby jim
zase chtěl příliš mluvit do života ☺.
IV. Mojžíš se dozvídá Boží jméno
1) Filologický výklad Božího jména
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Mojžíš vyzvídá a Bůh kupodivu své jméno prozrazuje:„Řekni Izraelcům toto: Posílá mne k vám
Hospodin (v originále JHVH), Bůh vašich otců…“ Hebrejština Boží jméno vyjadřuje čtyřmi výše
zmíněnými souhláskami. Proto se mu říká tetragram, (řecké „tetra“ – čtyři a „gramma“ písmeno).
Původně neměl Izrael s vyslovováním tohoto jména žádný problém. Když však začalo být
zneužíváno k magickým účelům a svádělo tak k porušování třetího přikázání, přestali jej Židé po
Babylonském zajetí vyslovovat. Opisovali jej raději Božími jmény obecnými, jako je „elohim“ - Bůh, nebo
ještě častěji adonaj – Pán nebo Panovník“. Proto se nám správná výslovnost vlastního Božího jména
nedochovala.
Když pak opisovači SZ chtěli čtenářům hebrejského textu připomenout, že při vyslovování Božího
jména je vhodnější použít obecné jméno „adonaj“, vložili, jen tak pro nápovědu, mezi souhlásky JHVH,
samohlásky onoho „adonaj“, tedy a-ó-á. Tak vznikl patvar JEHOVA, ale to až ve středověku, když už
lidé neuměli hebrejsky. Podnes Svědkové Jehovovi a někteří křesťané chybně považují patvar JEHOVA
za autentické Boží jméno.
Nám Čechům Kraličtí překladatelé řešení problému s výslovnosti Božího jména usnadnili
slovanským „Hospodin“ To nám zůstalo jako dědictví po staroslověnském překladu Bible. V překladu do
soudobé češtiny znamená toto slovo hospodář, nebo líbezný Pán a je tak vhodným synonymem pro
hebrejské adonaj. Všude tam, kde tedy v českých Biblích čteme jméno Hospodin, je v původním
hebrejském textu tetragram JHVH.
2) Teologický výklad Božího jména
Správná výslovnost Božího jména je tedy dosti sporná. Jeho teologický význam je však o to jasnější
a neobyčejně výstižný, vystihuje totiž samotnou podstatu Boží. Hospodin sám toto jméno v našem
dnešním textu vykládá slovy „ehje ašer ehje“. Kraličtí i ekumeničtí tuto slovesnou vazbu přeložili slovy
„JSEM, KTERÝ JSEM.“
a) „Jsem, který jsem“
„Milý Mojžíši, prostě jsem ten, který trvá. Existuji. Nepodléhám času. Jsem věčný Bůh. Vždycky jsem
byl, jsem a budu“. Odezvu významu tohoto jména slyšíme ještě i v poslední knize Nového zákona: „Já
jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten který jest a který byl a který přichází, všemohoucí.“ (Zj 1,4.).
Tento výklad má bezesporu svoji vypovídající hodnotu, „ehje ašer ejhe“ se však dá přeložit ještě i jiným
způsobem.
b) „Jsem, co jsem“
„Milý Mojžíši, do toho, kdo já jsem, ti v podstatě nic není. Jsem totiž nevyzpytatelný a neuchopitelný.
Lidem se zjevuji, ale přesto pro ně zůstávám skrytý (Iz 45,15), jsem pro ně známý, ale přesto
nepochopitelný, jsem jim blízký a přece vzdálený a hlavně nezmanipulovatelný.“ I tento výklad má
bezesporu svou nezastupitelnou vypovídající hodnotu, minimálně proto, že připomíná závaznost třetího
přikázání Desatera, „Nezneužiješ jméno Hospodina svého Boha.“ Ehje ašer ehje se však dá přeložit
také slovy:
c) „Jsem ten, který je vždy, všude, a aktivně přítomný“
Sloveso „býti“ je v češtině statické, v hebrejštině však dynamické. Být zde tedy neznamená jen
existovat, ale stávat se přítomným a akčním. Prostřednictvím svého jména tady Bůh Mojžíšovi sděluje:
„Jsem Bůh přítomný a vždy a všude pohotový k pomoci. Jsem váš a s vámi. Vidím vás, záleží mi na
vás. Nejsem jen obraz visící na stěně, nejsem jen pasivní divák. Sám, ze své iniciativy vstupuji do
reality vašeho života.“
Přesně takové ujištění potřeboval Izrael trpící pod nadvládou Egypta slyšet. Stejné ujištění
potřeboval i Mojžíš: „Ty jsi, Mojžíši, tady na Chorébu daleko od svého lidu, ale já jsem s nimi, stejně
jako teď s tebou tady a vím o tom, jak trpí, sténají, úpí a volají o pomoc.“
d) „Budu, který budu“
Někteří badatelé dávají přednost překladu „budu, který budu“. I toto pojetí Božího jména má svůj
nezastupitelný význam. Proto Hospodin prozrazení a vysvětlení svého jména uvozuje ve verši 12 slovy:
„Já budu s tebou! A toto ti bude znamením, že jsem tě poslal: ,Až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit
Bohu na této hoře.“
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Toto Boží ujištění se netýká jenom exodu Izraelitů z Egypta. Jde o příslib budoucnosti pro všechny
generace Izraele. Bůh bude stále se svým lidem a nikdy jej neopustí. V této souvislosti se vždy nabízí
bolestná otázka, proč Hospodin nebyl se svým lidem v době holocaustu? Židovský myslitel Emmanuel
Levinas říká, že každé vysvětlení holocaustu je troufalé a urážlivé. Josef Bláha, současný profesor
židovské filosofie a historie na Karlově universitě v Praze ve svém díle „Židovské myšlení jako inspirace
nejen pro křesťany“ však napsal: „To, že Židé přece jen nakonec holocaust přežili, není pouhou
náhodou, ale dokladem toho, že život, láska a nenávist zvítězí. Stát Izrael je živým svědectvím vize
života proti vizi smrti, svědectvím o tom, že Bůh staré smlouvy existuje, a že nemá smysl opět se vracet
k pohanství.“
„Bůh prostě svůj lid nezavrhl.“, říká apoštol Pavel (Řím 11,2) a k tomu dodává, že „Část Izraele
propadla zatvrzení, pokud nevejde plný počet pohanů. Pak bude spasen všechen Izrael.“ (Řím 11,26)
V. JHVH - Immanuel
„Já jsem a vždycky budu s tebou!“ To není jen ujištěním týkajícím se exodu Izraele z Egypta, ani
ujištěním týkajícím se jen Izraele Staré smlouvy. Je to i ujištěním pro Izrael Smlouvy nové. Ne náhodou
náš dnešní text vrcholí slovy: “To je navěky mé jméno, jím si mě budou připomínat od pokolení do
pokolení.“
Z Nového zákona se dozvídáme, že Boží jméno je Ježíš Kristus, řečený „Immanuel“: „Hle, panna
počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, to jest přeloženo: „Bůh s námi“, tedy JHVH.“
Je úžasné, že smíme pouští tohoto světa putovat s někým, kdo nese tak úžasné jméno. Je skvělé.,
že si na prahu nového roku 2009 můžeme připomenout slova Ježíšova zaslíbení zaznamenaná v
závěru Matoušova evangelia: „A hle, já s vámi jsem po všechny dny, až do skonání tohoto věku.“
Amen

========================================================

Český rozhlas nabízí biblické výklady teologů
Nahrávky výkladu biblických textů v podání současných předních českých teologů Jiřího Beneše, Pavla
Filipi, Martina Prudkého, Pavla Hoška, Petra Pokorného, Jana Sokola nebo nedávno zesnulého Jana
Hellera nabídl na nové internetové stránce rozhlas.cz/nabozenstvi/bible Český rozhlas. Jde o unikátní
zvukový archiv z pořadů redaktora Petra Vaďury Ranní Slovo a Křesťanská vlna na stanici Vltava od
roku 2003.
V pořadu Ranní Slovo přináší Český rozhlas na své stanici Vltava každou neděli po půl osmé odborný
výklad jednoho z biblických textů od některého z redaktorových pravidelných hostů - teologů. Kromě
toho bývá výklad Bible také součástí pořadu Křesťanská vlna. Na nové stránce naleznou posluchači ke
každé biblické knize krátký úvodní text a pod ním odkazy na všechny audiovýklady, které byly doposud
odvysílány.
V současné době jsou takto zpřístupněny stránky ke všem knihám Nového zákona a většině knih
Starého zákona. Nejnovější nahrávkou je výklad textů z 55. kapitoly knihy Izajáš od doktora Jiřího
Beneše (http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/rannislovo/_zprava/534135), vedoucího katedry biblistiky na
Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a učitele hebrejštiny a Starého zákona na
Teologickém semináři Církve adventistů sedmého dne v Sázavě, z neděle 11. ledna. Následující neděli
18. ledna vystoupí v pořadu Ranní Slovo od 7.35 hodin docent Pavel Hošek z katedry religionistiky
Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy.
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Zveme Vás na již 7. ročník
Běhu Járy Krále
v Jizerských horách 2009
Termín: 8.2.2008, začátek v 10,00
Sjezdaři se sejdou na Tanvaldském Špičáku, kde je nová čtyřsedačková lanovka.
Běžkaři pozor !!! Tentokrát se vydáme jinou trasou. Sejdeme se na parkovišti na Jizerce pod
Bukovcem. Je tam velké parkoviště, platí se 40 Kč na den v automatu.
GPS souřadnice parkoviště jsou: 50°48'41.062"N, 15°21'8.035"E.
Trasy jsou 10, 15 a 22 km. Trasa je tentokrát velmi příjemná – vyjíždí se po rovině a větší kopce na
základní trase 10 km nejsou. Na všech trasách jsou místa pro občerstvení, 10 km se otáčí u „Bufetu,
kde si ceny určuje zákazník“, 15 km u Smědavy, kam je možné zajít na oběd a 22 km vyjede až na
bufet Knajpu.
Sraz běžkařů je na parkovišti u východu na „promenádní cestu“.
Trasa 10 km: (modrá) Jizerka, promenádní, bunkr, bufet, rašeliniště, Panský dvůr, Jizerka.
Trasa 15 km: (zelená) stejně jako trasa 10 km, jen
s prodloužením na Smědavu, kam je možné zajít na
občerstvení. Ze Smědavy pak ještě směr na Smrk, ale na
rozmezí doprava do kopce a napojí se za chvilku na trasu 10
km.
Trasa 22 km: (červená) se ze Smědavy vydá ještě dokopce
na Knajpu a odsud po občerstvení po kasárenské cestě
příjemnou cestou zpět z mírného kopce.
Komu by i toto bylo málo, ozvěte se pořadatelům…
Pro pěší je možné jít proti směru trasy k Panskému domu resp.
k muzeu.
Chceme tímto způsobem vzpomenout člověka, kterého jsme
měli velice rádi.
Jára miloval Boha a svou rodinu, miloval staré Peugeoty a pak
miloval hory.
Chceme vzpomínat na našeho bratra a kamaráda a přemýšlet
o tom, kolik udělal pro ostatní, jak běžel, aby zachoval víru a
dokončil svůj život. Jsou lidé, kteří do našeho života přijdou a
zanechají v něm velkou nesmazatelnou stopu. Tím pro
každého z nás Jára jistě byl.

Za pořadatele: Královi, Bouškovi
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Milé sestry, milí bratři, drazí přátelé,
úvodem našeho dopisu přijměte srdečné pozdravy a přání Boží milosti a pokoje.
S velkou radostí a s vděčností našemu Pánu Vás chceme informovat o plánovaném koncertním
turné skupiny Heritage Singers v České a Slovenské republice v roce 2009.
Posíláme Vám několik základních informací, abyste si mohli včas zorganizovat Váš prázdninový
čas.
Již nyní jsou v provozu internetové stránky, kde můžete získat mnoho cenných informací o
Heritage Singers obecně a také o jejich připravovaném pobytu v ČR a SR.
Jejich adresa je: www.heritagesingers.cz
S dostatečným předstihem před samotnými koncerty budete ještě podrobněji informováni dalším
dopisem.
Vstupenky bude možné zakoupit přes internet. Pro ty z Vás, kteří nemají možnost přístupu na
internet a budou mít zájem se koncertů zúčastnit, zajistíme možnost zakoupení vstupenky přes
sborového traktátníka.
Termíny a místa koncertů:
25.7.2009
29.7.2009
1.8.2009

Bratislava
Ostrava
Praha

Skupina Heritage Singers je skutečnou legendou křesťanské hudby. U nás vystoupí vůbec poprvé.
Rozhodně si tedy nenechte ujít tuto jedinečnou kulturní akci roku 2009.
Jsme přesvědčeni, že koncerty se pro návštěvníky stanou nezapomenutelným zážitkem – a to
nejen po hudební, ale také po duchovní stránce.
Věříme, že těmito vystoupeními dojdou naplnění přání
mnoha příznivců kvalitní křesťanské hudby.
Současně využíváme této příležitosti, a upřímně Vám
přejeme radostný a pohodový rok 2009, plný nových
zkušeností s Ježíšem a Boží vedení a požehnání.
Vaši bratři z realizačního týmu Heritage Singers tour
2009

Milan Žůrek, Martin Seidl, Petr Faraga, Jan Mlynár
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