24. ledna 2009

Společná píseň a modlitba
Studium Bible v jedné třídě
„Je Bible Boží slovo?“ / Kučera D.
Sbírka pro misijní projekty CASD
Společná píseň a modlitba

Uvádí / Jonczy M.
Společná píseň č. 244
Sborová oznámení
Společná píseň č. 223
Přímluvná modlitba / Horník J.
Píseň pěveckého sboru
Čtení z bible – Gn 18,1-5 / Turociová D.
Modlitba / Klouda V.
Kázání – Kučera D.
„Abrahamovi hosté“
Hudební ztišení – děti
Sbírka pro potřeby sboru
Společná píseň č. 47
Závěrečná modlitba / Kučera D.
Společná píseň č. 280
14:00 hod. Odpolední bohoslužba, kázání – Kysilko M.
15:30 hod. Modlitební chvíle
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1. Dnes dopoledne nám Božím slovem poslouží bratr Dušan Kučera.
2. Sborové (členské shromáždění), které se mělo uskutečnit po dopolední pobožnosti se přesouvá
na 7.2.2009 z důvodu nemoci kazatele. Zpěváci k nácviku písní se sejdou ve12,15h.
3. Odpolední shromáždění se koná poblíž Strašnického sboru v ulici Nad Olšinami 17 od 14,00 a dnes bude
kázat bratr Kysilko. Od 15,30 se ve Strašnicích koná modlitební setkání.
4. Dnes v 16,30 proběhne schůzka KD 2 u Kloudů nazvaná "O cestě po Izraeli“
5. Příští sobotu nám Božím slovem dopoledne poslouží náš evangelista Csaba Ćák.
6. 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.
7. Dary minulou sobotu na sbor činily 8 355 ,- Kč a na misii 1480,- Kč.
8. Částka darů na rekonstrukci sboru se za měsíc prosinec navýšila o 105 000,- Kč, celková částka tedy činí
4 052 723,-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
.................................................................................................................................................................
Milí sourozenci v Pánu Ježíši Kristu,
sobota 24. ledna je v naší církvi oddělena jako den zdraví.
Na začátku nového roku vás chceme pozdravit a za oddělení zdraví naší církve vám popřát slovy apoštola
Jana: „Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv - tak jako se dobře daří
tvé duši.“
I když zdraví není nejvyšší hodnota, přesto jsme si vědomi velikosti tohoto Božího daru. Jsme vděčni za
přednost žít podle Jeho rad k Jeho slávě.
V letošním roce se uskuteční v Kroměříži ve dnech 26. 7. – 2. 8. Týden zdraví. Hostem bude John
Scharffenberg M.D., odborník z USA. Je to příležitost prožít krásný čas se zaměřením na naše zdraví, které
se netýká pouze našeho těla.
Včas budete o této akci informováni na našich internetových stránkách, v časopise Advent i pozvánkou, která
bude zaslána do vašeho sboru.
Vaši bratři Pavel Smolka, Petr Pimek, Bohumil Kern
.................................................................................................................................................................
Od: České sdružení – sekretariát
Předmět: Delegáti pro konferenci Česko-Slovenské unie
Milé sestry, milí bratři - tajemníci sborů Českého sdružení, v prosinci jsme obdrželi dopis od vedení ČeskoSlovenské unie s výzvou, abychom za sbory Českého sdružení nahlásili delegáty pro konferenci ČeskoSlovenské unie.Delegáty pro konferenci unie vybírá a pověřuje Výbor sdružení. Jako vedení Českého
sdružení vás chceme požádat o spolupráci při vybírání delegátů z našich sborů. Proto v příloze posíláme
určitý klíč, který vás informuje o počtu delegátů za jednotlivé skupiny sborů. Kritériem pro stanovení tohoto
klíče byl počet členů v jednotlivých sborech a dále územní celky, které patří jednotlivým kazatelům.
Samozřejmě jsme také přihlédli k celkovému počtu členů v jednotlivých okrscích. Vysvěcení kazatelé jsou
delegáty konference Česko-Slovenské unie z titulu svého zařazení. Nevysvěcení kazatelé se mohou stát
delegáty za předpokladu, že budou zvoleni jako delegáti svých sborů. Jinak budou pozváni jako hosté
konference. Delegátem konference unie může být pouze člen církve, který církev podporuje, je schopen
vhodným způsobem reprezentovat základní poslání církve a její zájmy a projevuje zásady křesťanské etiky.
Prosíme o nahlášení vámi navrhovaných jmen delegátů do 6. března. Poté budou tato jména předložena ke
schválení Výboru Českého sdružení, který se bude konat 5. dubna 2009. Připomínám ještě, že vaše návrhy
a podněty do agendy unijní konference je třeba poslat do 7. února 2009 na naše České sdružení, jak bylo
uvedeno v dopise ze strany vedení ČSU ze dne 12. prosince 2008.
S přáním Boží moudrosti a jeho požehnání. Pavel Zvolánek, Peter Čík, Zdeněk Martasek
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Kázání ze soboty 17. ledna 2009 – Marek Jonczy
Znovu kopat studně
(Gn 26, 15-33)
I. Úvod
Rád bych dnes navázal na to, o čem zde před chvílí hovořil můj spolupracovník Csabi. Slyšeli
jsme, že přípravy Společenského centra, které má současně s naším návratem na Londýnskou
vzniknout, jsou v plném proudu. Jsem moc rád, že náš přípravný SC tým skvěle pracuje a opravdu se
zodpovědně snaží vše připravit tak, aby centrum mohlo fungovat nejen pro nás, ale především pro naše
okolí.
Před několika dny, když jsem u počítače seděl nad dlouhým seznamem úkolů, které bude
třeba ještě před otevřením centra i během něj zrealizovat, tak jsem nad nekonečným seznamem
drobných i velkých úkolů chvíli zmalomyslněl. Opravdu se tohle dá zvládnout? Neukrojili jsme si přeci
jenom větší krajíc, než jsme schopni sníst?
Při soukromém studiu Bible mne zaujal text, který zde před chvíli zazněl. Pán Bůh mi jeho
prostřednictvím nabídnul důležité povzbuzení. Jsem moc rád, že se dnes s vámi mohu o svoji úvahu
nad textem podělit a pokusit se tak i na vás přenést povzbuzení pro nové začátky v Londýnské ulici.
Spolu s členy našeho realizačního týmu se totiž modlíme za to, aby se projekt SC Londýnská 30 stal
společnou iniciativou nás všech.
II. Kontext příběhu
Při čtení našeho dnešního základního biblického textu jste již určitě postřehli, že hlavním tématem
našeho uvažování bude situace z Izákova života, zapsána v 1.Moj 26 kapitole. Do děje jsme vstoupili v
15 verši. Izák je zde nucen řešit zapeklitou situaci se studněmi. Čteme zde toto: „Pelištejci zasypali
všechny studně, které vykopali Abrahamovi služebníci za Izákova otce Abraháma, a naplnili je
prachem.“ Asi si dovedeme představit, jak cennou surovinou je v Palestinské písčité a kamenité oblasti
voda, zvláště pak nastalo-li ještě období hladu a tedy i sucha, jak popisuje první verš 26 kapitoly. Ale
jak vlastně došlo k tomu, že se Pelištejci Izákovi rozhodli zakopat jeho funkční studnice?
Při pozorném čtení celé 26. kapitoly zjistíme, že je Izák díky hladu, který v jeho zemi nastal, nucen se
s celou svojí rodinou přesunout do jiné, úrodnější oblasti. Nejlogičtější se jeví cesta do Egypta, kde jsou
pravidelné záplavy Nilu zárukou úrody a to bez ohledu na deště. Avšak Hospodin Izákovi v 2 verši 26
kapitoly zcela jasně naznačí, aby do Egypta nesestupoval. Že mu on sám ukáže místo, kam by se měl
přesunout.
Izák tuto výzvu uposlechne a Hospodin jej, k jeho velkému údivu, posouvá jen o kousek dál
k pelištejskému králi do Geraru, do stejně neúrodné a suchem postižené oblasti, jako byla ta předtím.
Skoro to vypadá jako slušný podraz. Hospodin však Izákovi spolu s výzvou k odchodu do Geraru
připomíná zaslíbení, které dal jeho otci Abrahamovi, a to se v jeho rozhodování stává klíčovým:
„Přebývej v této zemi jako host a já budu s tebou a požehnám ti…“ Tato slova Izákovi stačí k tomu, aby
se už dále neptal, proč má zůstat v pustině o hladu a právě v Geraru. Jednoduše se spolehne na
Hospodina a jde.
A co se stane? Z verše 12. se dozvídáme, že když Izák začal v té zemi sít, tak ještě téhož roku sklidil
stonásobně. Je to zvláštní a překvapivé, uvědomíme-li si, že je v zemi hlad a sucho, a také to, že Izák
není žádný zemědělec, ale především pastýř.
Následující 13. verš 26. kapitoly nás pak informuje o tom, že Hospodin žehná Izákovi stále
více. Dokonce se z něj stane zámožný a úspěšný muž. A právě tady začíná jádro našeho problému.
K zasypávání Izákových studen Pelištejce vede prachobyčejná lidská závist. Jednoduše nejsou schopni
unést úspěch nějakého přivandrovalce, který si ve jménu svého Boha, zcela v poklidu, navíc v období
sucha, hezky bohatne, zatímco oni umírají hlady.
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III. Význam studní ve SZ
Ne náhodou si Pelištejci k řešení problému své závisti vybrali právě Izákovy studny. Chceme-li
někomu ublížit, je nejlepší začít u zdroje jeho úspěchu a voda zdrojem Izákova úspěchu doopravdy je.
a) sociální význam
Podíváme-li se však na význam studní ve SZ blíže, zjistíme, že jde ještě o něco více. Kromě
svého sociálního významu, kdy lidé u studní odpočívali a osvěžovali sebe, žíznivé poutníky i dobytek,
měly studny do jisté míry také svůj smysl náboženský.
a) náboženský význam
Ne náhodou bývaly poblíž studní budovány svatyně a oltáře. Určitě si vzpomenete na SZ
texty, ve kterých je i sám Hospodin častokrát přirovnáván k prameni živých vod. Je tedy přirozené, že se
pro Hospodinovy vyznavače studny stávaly symbolem jejich náboženství. Pohanští vyznavači zase
studnice zasvěcovali svým přírodním bohům - baalům, kterým podle jejich víry patřila i voda. Jinak
řečeno: růst a zdar, prospěch a úspěch byl u nich vždy postaven na přírodních silách a magii, nikoliv na
požehnání a poslušnosti.
A právě tito bohové Pelištejcům najednou nějak přestávají fungovat. Není divu, že je Izákův
úspěch štve a pálí, že mu závidí, a že na něj žárlí. A proto chtějí uškodit nejen jemu, ale také jeho Bohu.
Proto likvidují jeho studny, zdroj jeho úspěchu a požehnání. Dokonce i gerarský král si Izáka nechává
předvolat a vyzývá jej k odchodu ze země.
IV. Izákova reakce
Dalším zajímavým momentem našeho příběhu je Izákova reakce na celou událost. Má tři
možnosti: V poklidu odejít ze země jinam. Nebo se vzepřít a bojovat. Což by nejspíš mohl, protože v 16.
verši Abímelek přiznává Izákovu převahu. Anebo se vydat do pouště riskovat smrt žízní a kopat studny
nové.
A tento moment se mi moc libí. Izák neskládá ruce v klín, ani se z něj nestává krvelačný
agresor, ale zase ten věrný a oddaný Boží muž, který na základě pouhého Hospodinova zaslíbení
odchází do Gerarského úvalu a znovu se svými služebníky vyráží do pouště, riskuje, kope studny a
nachází vodu. Možná si říká, že teď už snad bude konečně pokoj. Pokoj však nenastává. Přicházejí
gerarští, o studnu se s Izákem přou a znovu chtějí Izáka vyhnat do pouště. Každému jinému by už
možná došla trpělivost, Izák však opět odchází dál do pouště a kope studnu jinou. No a aby toho nebylo
málo, tak se nám situace opakuje ještě dvakrát a teprve potom nastává klid. A to dokonce v takové míře,
že za ním přijde sám král Abímelek, který se jej zprvu snažil vyhnat, aby s ním uzavřel smlouvu před
jeho Hospodinem. Situace je od 28 verše popsána takto: Odvětili: „Shledali jsme, že je s tebou
Hospodin. Proto jsme si řekli: Ať nás stihne kletba, nás i tebe, porušíme-li smlouvu, kterou s tebou
chceme uzavřít. Neučiníš nám nic zlého, jako jsme se ani my nedotkli tebe. Prokazovali jsme ti jen
dobro a propustili jsme tě v pokoji. Jsi přece Hospodinův požehnaný. Izák jim vystrojil hody, i jedli a pili.“
V. Proč to všechno?
A právě zde nacházíme odpověď na otázku po smyslu celého příběhu, a záměru, který Hospodin
sledoval tím, že Izáka nepustil do Egypta, či jiné úrodné oázy. „Shledal jsem, že je s tebou Hospodin.“
Všechno to plahočení a trpělivost jen kvůli tomu, aby jeden Abímelek pochopil, kdo je ten Izákův Bůh,
který svému lidu žehná jen na základě zaslíbení a poslušnosti.
Oslovuje mne, že si Izák ze všech tří možností volí tu nejsložitější a nejpracnější, kdy znovu a znovu
trpělivě na základě Božího ujištění „Neboj se jsem s tebou“ kope studně, aniž by tušil, jaký záměr tím
jeho Bůh sleduje. Prostě jen doufá a věří, že Hospodinův příslib určitě nějaký smysl má. Vzdává se
svého pohodlí a stává se Božím nástrojem pro Hospodina. Ta nejsložitější varianta se nakonec stává
tou nejúčinnější. Izák poznává, že to vše nebylo marné a může se spolu s gerarskými radovat z toho, že
to tak Bůh chtěl.
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Tak končí příběh o trpělivém Izákovi, který v dobrém přemohl zlé a stal se tak prvním učedníkem
Ježíše Krista, který nás ve stejných intencích učil, když říkal: „Učte se ode mne, neboť jsem tichý,
(trpělivý) a pokorného srdce. Jen tak naleznete odpočinutí.“

Zveme Vás na již 7. ročník

Běhu Járy Krále

VI. Závěr
I my se za několik měsíců vydáme do Geraru na Londýnskou, kde sice budeme víc doma, ale
i zde vlastně, jako adventisté putující do zaslíbené země, zůstaneme jen hosty a příchozími. Pracně zde
vykopeme studnici v podobě Společenského centra, jehož prostřednictvím se budeme snažit napojit
nejen sebe, ale také naše okolí, plné různých Pelištejců a Abímeleků, se kterými má náš Bůh skrze nás
svůj plán. Ten plán nezrealizujeme tím, že stáhneme a zůstaneme schováni za zdmi našeho malého
ghetta, ani tím, že se budeme svou rychlou, agresivní evangelizací snažit naše okolí co nejrychleji
převálcovat. Spíše si možná po vzoru Izáka i Ježíše zvolíme tu nejtěžší variantu, trpělivý přístup k lidem,
který je tím nejlepším dokladem toho, že o ně máme opravdový zájem.
Moc bych si přál, abychom spolu s Izákem pochopili, že posláním Božího lidu je kopat studnice
živé vody bez ohledu na to, budou-li z nich ostatní pít nebo je zasypávat všelijakým prachem a špínou.
Boží lid je tu prostě proto, aby znovu a znovu kopal studně, aby se lopotil v poušti pro druhé, aby dělal
dílo Boží, které má v životě nás lidí svůj nezastupitelný význam. Jsem přesvědčen o tom, že tam, kde
bude snaha toto dílo konat, si stejně jako v našem dnešním příběhu bude Bůh podmaňovat a přetvářet
lidská srdce. A že lidé na základě naší dobroty a trpělivosti, pochopí, stejně jako kdysi Abímelek, že
máme něco, co oni nemají, něco velice vzácného a cenného, něco, co jim chceme nabídnout proto, aby
jednou mohli, stejně jako Abímelek, vyznat: „Shledali jsme, že je s tebou Hospodin“.
AMEN
===============================================================================

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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