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SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA – VINOHRADY
Londýnská 30, 120 00 Praha 2

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY
15. října 2011
9.30 – 10.30

Sobotní škola
Společná píseň č. 270 a modlitba
Sobotní škola v malých skupinkách
Sbírka pro misijní projekty CASD
Společná píseň č. 265 a modlitba

10.30 – 10.45

Přestávka

10.45 – 12.00

Bohoslužba s kázáním uvádí Kogut David
Varhanní preludium / Špinarová Eva
Společná píseň č. 180
Sborová oznámení
Introit: Řím 9, 33
Společná píseň č. 37
Přímluvná modlitba / Kogutová Martina
Čtení z Bible – 1 Kor 3,10-14 / Šubrt Jiří
.Modlitba před kázáním / Linhart Vlastislav

Kázání – Žalud Miloslav
„Jsme Boží stavba
Hudební ztišení / Gospel oktet
Společná píseň č. 144
Modlitba / Žalud Miloslav
Sbírka pro potřeby sboru
Poslání: Ž 127,1
Společná píseň č. 280
Varhanní preludium

14.00

Odpolední shromáždění s kázáním – Kogutová Martina

15.30

Modlitební setkání

PROSÍME VŠECHNY O VYPNUTÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ BĚHEM BOHOSLUŽBY.
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OZNÁMENÍ SBORU VINOHRADY
1.
2.
3.
4.
5.

Dnes dopoledne nám kázáním Božího slova poslouží bratr Miloslav Žalud. Odpolední
shromáždění začíná ve 14 hodin. Kázat bude sestra Kogutová Martina, studentka
třetího ročníku teologického semináře.
Zkouška sborového zpěvu dnes odpadá.
Příští sobotu dopoledne nám kázáním Božího slova poslouží náš kazatel bratr Radomír
Jonczy.
Zítra, v neděli 16. října v 9,00 bude v přímém přenosu na stanici Český rozhlas 2
odvysílána bohoslužba našeho sboru. Redakcí křesťanského vysílání jsme byli
tentokrát požádáni o bohoslužbu ve stylu „gospel“. Přijďte prosím podpořit ty, kteří
budou účinkovat.
Zítra, tedy v neděli 16. října v 14:00 hodin se v učebnách Společenského centra sejdou
ke své pravidelné schůzce naši senioři.

6.

Příští sobotu, 22. října, se naše děti zúčastní soutěže Múzička. Držme jim palce.

7.

Společenské centrum v nejbližších dnech nabízí:
Dnes 15. října a zítra 16. října od 20:00 hodin se ve spodním sálu
kavárny uskuteční koncerty jazzové zpěvačky Yvonne Sánchez.
V pondělí 17. října od 18:30 hodin proběhne další seminář z cyklu čtení
biblických textů. Toho času čteme knihu starozákonní knihu Daniel.
Odborný výklad poskytne náš kazatel Radomír Jonczy.
V úterý 18. října v 19 hodin proběhne ve spodním sálu kavárny další
cestopis ze série Doteky severu. O své cestě po souostroví Lofoty bude
vyprávět cestovatel Tomáš Kubík.
Ve čtvrtek 20. října v 19 hodin proběhne ve spodním sálu kavárny
v rámci Filmového klubu promítání filmu Nový svět. Všichni jste srdečně
zváni.
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Mlčící Abrahamův Bůh
Kázání ze soboty 8.října 2011– Radomír Jonczy
Abram, starý a vážený patriarcha jednoho významného beduínského kmene, se vyspal s mladou
Hagar, služkou své manželky Sáraj. Podrobně celou událost popisuje patnáctá kapitola knihy Genesis.
Po zběžném přečtení záznamu této události, my křesťané obyčejně dospíváme k závěru, že Abram
mravně pochybil. O mravnosti však tady vůbec není řeč. Způsob použití služky jako náhradního
organismu k početí a odnošení dítěte byl v té době zcela legitimní.
Problém byl někde jinde. Abram podlehl pokušení netrpělivé víry. Bůh mu přislíbil syna a ani po
jedenácti létech se žádný zázrak nestal. Neplodná Sáraj proto přišla s návrhem Pánu Bohu tak trochu
pomoci. Prostě, Abrame přičiň se a Pán Bůh ti pomůže.
Lidsky pochopitelné, z hlediska víry faux pas, chyba jako hrom. A za chyby se platí. Taky že
důsledky pochybení na sebe nenechají dlouho čekat. Netrpělivá víra nabourá vztahy v Abramově
rodině a nakonec zkomplikuje i komunikaci mezi Abramem a Pánem Bohem. Čteme o tom hned
v prvním verši sedmnácté kapitoly. „Když bylo Abramovi devětadevadesát let, ukázal se mu
Hospodin…“ (Gn 17,1)
I. Nedůvěra v Boha narušuje spojení s ním
Řeknete: Jakápak narušená komunikace? Hospodin se tady přece Abramovi v pohodě zjevuje a bez
problémů s ním komunikuje. Dokonce jej znovu ujišťuje o své přízni: „Mezi sebe a tebe kladu svou
smlouvu; převelice tě rozmnožím.“ Všimli jste si však, kolik je tady Abramovi let? Devadesát devět.
A kolik mu bylo, když mu Hagar porodila Izmaele? Osmdesát šest… Počítáte správně, přátelé ☺. Vše
nasvědčuje tomu, že na celých dlouhých třináct let po Abramově faux pas s Hagar uvízla komunikace
Abrama s Hospodinem na mrtvém bodě.
Pro Abrama muselo být něco podobného hodně deprimující. Komunikace s Bohem udržovala při
životě jeho víru, inspirovala jej ke správným životním rozhodnutím, povzbuzovala jej v jeho životních
slabostech… A najednou, hrůzo hrůz, ticho a nic než ticho…
Otázkou však zůstává, zda přestal mluvit Hospodin, nebo zda jej Abram už nebyl schopen vnímat.
Z událostí zaznamenaných o něco dál ve dvacáté první kapitole vyplývá, že se situace v Abramově
rodině po narození Izmaela vůbec neuklidnila. Frustrovaný otec, žárlivá matka, uražená služebná
a neposlušný syn. V takové atmosféře lze doopravdy Boží hlas vnímat jen stěží. Jsem přesvědčen
o tom, že Hospodin mluvit nepřestal; to jen Abram, poznamenán důsledky svého pochybení, ztratil
schopnost Hospodinovu hlasu naslouchat.
II. Hospodin spojení s člověkem obnovuje
Něco podobného se nám, lidem věřícím, stává dodnes. Co však v takové situaci dělat? Není
v lidských silách takový problém vyřešit. Komunikaci s Bohem nejme s to obnovit ani intenzivními
modlitbami, ani půstem, ani zbožnými výkony. Ztracené spojení může ve svém milosrdenství obnovit
jedině Bůh. Vzpomínáte? Když bylo Abramovi devětadevadesát let, ukázal se mu Hospodin.“ A co že
mu to vlastně řekl?(Gn 17,1b.-2)
„Ty jsi, Abrame, jaksi pozapomněl, že jsem Bůh všemohoucí, že jsem schopen plnit svá zaslíbení
i bez tvé aktivity, bez tvé asistence a pomoci? Jsem přece El šadaj, tedy Bůh všemohoucí. Od tebe se
očekává jen důvěra, trpělivost a poslušnost. Chci, abys chodil přede mnou.“ Když se kniha Genesis
zmiňuje o velikánech víry, jako byli Noe a Enoch, zdůrazňuje, že chodili s Bohem. Abram je vyzván, aby
chodil před Bohem.
Tady mi prosím dovolte malou osobní vsuvku. Moje osmdesátiletá máma dodnes důvěřuje svému,
dnes již dávno zesnulému otci natolik, že ho stále bezmezně poslouchá. Vzpomíná na sobotní rodinné
procházky, kdy s malým bráškou museli z bezpečnostních důvodů chodit před svými rodiči, aby jim byli
neustále na očích. Máma tvrdí, že se dodnes snaží žít tak, aby před pohledem svého otce obstála. Co
tomu říkáte, otcové? Záviděníhodné, nemyslíte?“
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Jako křesťané máme tendenci si myslet, že musíme chodit před Hospodinem a být bezúhonní proto,
aby nám ze zadu nepřiletěl nějaký ten pohlavek. Hebrejista Vladislav Žák však v této souvislosti
upozorňuje na to, že překlad hebrejského „tamím“ českým slovem „bezúhonný“ v kontextu našeho
abrahámovského příběhu není zrovna nejvystižnější. To, co tady Hospodin od Abrama vyžaduje, není
perfekcionistická dokonalost, ale bezmezná důvěra, obdobná té, jakou ke svému zesnulému otci
projevuje moje matka.
„A pokud budeš, Abrame, neustále chodit přede mnou a budeš mi jako svému nebeskému Otci zcela
oddaný, nikdy nepřestaneš slyšet můj hlas, protože ti budu stále nablízku. Kryji ti záda, synu. Smlouva,
kterou jsem s tebou před léty uzavřel, stále platí, je věčná. Já své sliby jen tak neměním. Smlouva,
kterou jsem s tebou uzavřel, nezanikne, ani když ty zklameš. Pamatuj však, že věčná zůstává jen
v těch, kteří dodržují její základní podmínku – trpělivou důvěru a oddanost.“
Vzpomínáte, co důležitého ještě sdělil Hospodin Abramovi po třinácti letech přerušené komunikace?
(Gn 17,4.5)
III. Selhání odpuštěno, důsledky přetrvávají
Hospodin při té příležitosti přejmenoval Abrama na Abrahama. Co sledoval? Jméno Abram by se
volně dalo přeložit jako „vznešený otec“, jméno Abraham zase znamená „otec velkého množství“. „Milý
Abrame, ty už nebudeš jen vznešeným otcem jednoho syna a s ním jednoho národa, jak jsme se
původně domluvili. Budeš Abrahamem – tedy otcem hlučícího davu pronárodů, který vzejde z Izmaela,
syna, ke kterému sis pomohl ty sám, svou vlastní aktivitou, svými vlastními skutky, bez mého přičinění.
Už jsem ti odpustil a obnovuji s tebou svou smlouvu. To však nic nemění na tom, že si důsledky
svého pochybení poneseš už celý život. A s tebou se žel svezou i tví potomci. Hlučící dav, který
z vzejde z Izmaela, bude totiž stejně jako Izmael sám, davem nezkrotným.“
Uplynula dlouhá řádka let a Izmael se se zaslíbeným synem narozeným ze Sáraj stále ne a ne
domluvit. Je až děsivé, s jakou přesností se ono staré proroctví v dějinách Blízkého východu před
našima očima už celá tisíciletí naplňuje. Člověk ten vývoj událostí sleduje a nemůže se neptat: „Pane
Bože, skončí to ještě vůbec někdy?“ Skončí, určitě skončí. Řešení, které navrhuje Bible je už vlastně
dva tisíce let realizováno. Projekt řešení dlouhodobé krize na Blízkém východě má krycí název Obřízka.
(Gn 17,11-14)
IV. Naděje symbolizovaná znamením obřízky a křtu trvá
Předkožka z obřízky v židovské tradici se už dlouhá tisíciletí hned po slavnostním rituálu obřezání
obřadně pohřbívá do písku. Má tím být vyjádřeno, že se každý obřezaný jednotlivec stává součástí
národa, který byl Hospodinem pověřen, aby jeho prostřednictvím zemřelo všechno staré. Tento národ
se tak měl stát reprezentantem nového vzorového společenství, Bohem stvořeného k lepšímu životu..
Znamení obřízky je pro Izrael stálou připomínkou toho, co jej nakonec může zachránit a vyvést
z vleklé krize. Smrt starého, hříšného já symbolizovaná pohřbenou předkožkou a na ní navazující lepší
život. Izrael však stále opakuje chybu svého praotce Abrahama. Onu proměnu chce realizovat sám,
vlastní aktivitou, vlastními skutky.
Stejnou chybu žel opakuje i další velký pronárod vzešlý z Abrahama, kultický pronárod nás
křesťanů. I my jsme potomky otce Abrahama. Na starý židovský rituál obřízky jsme navázali obřadem
křtu. „Byli jsme křtem spolu s Kristem pohřbeni, abychom - jako Kristus byl vzkříšen slavnou mocí svého
Otce – i my vstoupili na cestu nového života. (Řím 6,4) I my chceme křtem vyjádřit své odhodlání zemřít
a vstát k novému lepšímu životu.
Teologicky je nám křesťanům jasné, že se z nás nové stvoření nestane, když nás k novému životu
s Kristem vzkřísí sám Bůh mocí svého Ducha. Vyznáváme přece dogma o ospravedlnění z víry. Stále
v nás však přežívá stará, geneticky daná Abrahamovská úchylka, usilující o spásu vlastní aktivitou
a vlastními skutky.
S bolestí v srdci musím konstatovat, že se tato úchylka začíná znovu velice silně projevovat i na
půdě naší církve, a to na všech jejich úrovních. Modlím se, aby to znovu, jako už vícekrát v naší krátké
minulosti, neublížilo nám ani našim potomkům. Abychom se stejně jako kdysi Abram na dlouhá léta
nepřipravili o možnost spojení s Bohem. Pane, prosím smiluj se a zachraň svůj lid.
Amen.
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Jsme rádi že vás můžeme pozvat na první

Víkend duchovní obnovy mládeže ČS
O
-

co jde?
Zavzpomínat, co ve mně zůstalo z letošního kongresu mládeže UP!
Přečíst a prožít konkrétní část biblického textu
Prožít společné chvály, mlčení, sdílení, naslouchání, večerní popovídání si…
Prožít společné setkání s těmi, kteří také hledají Boha

Kde?
- záměrně jsme zvolili místo pro všechny krásně dosažitelné (uvidíte že se vám
bude líbit) - Arcidiecézní centrum pro mládež NAZARET, Kostelní nám. 16, Praha 4
– Kunratice (http://www.praha.signaly.cz/nase-aktivity/dum-nazaret/21-co-je-centrum-nazaret)
Kdy?
- 4.–6. listopadu 2011 – začínáme v pátek v 19,30 hod., končíme nedělním
obědem; jídlo zajištěno od sobotní snídaně
S sebou?
- Bibli, poznámkový blok a hlavně maximální počet překladů Nového zákona,
Bibl. slovník, knihu Kristova podobenství od E. G. Whiteové, přezůvky, spacák, věci
ven na procházku, … atd.
Za kolik?
Účastnický příspěvek na ubytování a stravu 200,- Kč
Přihlášky:
Na adresu Iny Raszkové ingrid@pathfinder.cz,
POZOR!!! Omezený počet účastníků, rozhoduje pořadí odeslání mejlu… napiš
jméno, věk, sbor, mobil, vege/nevege, všem kteří se vejdou do počtu bude
potvrzena účast.
Info – za organizační team
Vašek Vondrášek, mob. 775 080 809; vv@quick.cz
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Byl založen Fond naléhavé pomoc. Ti, kteří by rádi přispěli na tento účel, mohou zasílat
prostředky, které se rozhodli věnovat, na sborový účet číslo: 1871369/0800, variabilní symbol
77777.
SBOR VINOHRADY - KONTAKTY:
PRVNÍ STARŠÍ SBORU
STARŠÍ SBORU pro mládež
STARŠÍ SBORU pro křesťanský domov
STARŠÍ SBORU pro seniory
KAZATEL SBORU VINOHRADY

B. Špinar ml.
V. Klouda
J. Fuksa
M. Fuková
R. Jonczy

602 359 095
724 607 200
724 607 270
722 443 492
739 345 670

INFORMACE O ZPRAVODAJI:
Prosíme všechny, kteří mohou nebo chtějí čímkoliv do zpravodaje přispět, aby tak učinili.
Zasílací adresa pro uveřejnění příspěvků: vinohradsky.zpravodaj@email.cz
Uzávěrka zpravodaje: STŘEDA
Žádosti o zasílání zpravodaje elektronickou poštou zasílejte na uvedenou e-mailovou adresu.
www.casd.cz/praha-vinohrady ., vinohradsky.zpravodaj@email.cz
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