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

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY
24. prosince 2011
9.30 – 12.00

Bohoslužba Večeře Páně uvádí Bohumil Špinar ml.
Varhanní preludium / Petřvalský Lukáš
Společná píseň č. 45
Sborová oznámení / Krajáková Dita
Sbírka pro potřeby sboru
Introit: Jan 1,14
Společná píseň č. 49
Přímluvná modlitba / Šubrt Jiří
Vzpomínka na Václava Havla
Píseň: Modlitba / Jonczyová Michaela
Čtení z Bible – Jan 12,20-26 / Kaňková Jana
Modlitba před kázáním / Mráz Jan

Kázání – Jonczy Radomír
„Boží zrno z Golgoty“
Ztišení po kázání: Petřvalský Lukáš
Obřad umývání nohou
Čtení biblických textů
Píseň pěveckého sboru: „Adeste fideles“

Obřad Večeře Páně
Společná píseň č. 3
Áronské poţehnání
Varhanní preludium

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

6.

Dnes chceme společně slavit Památku Večeře Páně. Kázat bude náš kazatel
Radomír Jonczy. Odpolední shromáţdění se dnes nekoná. Modlitební setkání
začíná v 15.30.
Zkouška sborového zpěvu se dnes ani příští sobotu nekoná.
Příští sobotu dopoledne nám kázáním Boţího slova poslouţí bratr Jonczy
Radomír.
Sbírka 13. soboty, která proběhne příští týden, bude určena na misii naší církve
ve střední a západní Africe a na stavební projekty Slovenského sdruţení. Více
informací o sbírce najdete ve zpravodaji.
Příští sobotu se v prostorách našeho sboru uskuteční společensko duchovní
setkání u příleţitosti vstupu do nového roku 2012. Oddělení KD zve všechny,
kteří by chtěli přelom roku proţít ve sborovém společenství. Setkání začne
v sobotu večer, 31. prosince, v 19.00 hodin. Program setkání pro vás
připravujeme a stolování proběhne ve stylu Agape. Těšíme se na vás.
Ve Společenském centru Londýnská 30 v tomto týdnu proběhly poslední
programy tohoto roku.
Děkujeme všem příznivcům a budeme se na Vás těšit s nabídkou nových
zajímavých programů v novém roce.

Minulou sobotu byly vybrány tyto dary:
1.252,- Kč

Sbírka pro misijní účely CASD

7.061,- Kč*

Sbírka pro potřeby našeho sboru

*tj. 88,26 % z částky potřebné na nejnutnější výdaje provozu sboru
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VÍRA KANANEJSKÉ ŽENY
Mt 15,21-28

Kázání ze soboty 17. prosince 2011 – Peter Čík
Chci dnes s vámi společně otevřít biblický text, který je hodně provokující. Myslím na příběh, který
se odehrál během pozemského působení Jeţíše Krista. Právě postoj, který Jeţíš zaujal, je
překvapivý a nečekaný. Dodnes jsou v církvi otazníky nad smyslem jeho výroků. Otevřeme si
evangelium Matouše 15,21 - 28. Příběh pojednává o pohanské kananejské ţeně. Není náhodou,
ţe se nachází pouze v evangeliu Matouše a Marka. Matouš psal své evangelium několik desítek
let po vzkříšení Jeţíše Krista. Adresoval své evangelium křesťanům ţidovského původu. Ti se
stále museli vyrovnávat s tím, ţe i pohané jsou začleněni do svazku smlouvy mezi Bohem
a Boţím lidem.
Všimneme si, do jakých souvislostí je zasazen tento příběh. Předcházející kapitola pojednává
o závaznosti tradice. Farizeové vytýkali Jeţíšovým učedníkům, ţe si neomývají před jídlem ruce.
Vůbec nešlo o hygienické předpisy, které jsou nám dnes vlastní. Farizeové učili lid, ţe si před
jídlem mají obřadně umýt ruce, aby se jídlo neznečistilo. Šlo o obřadní předpisy, které nenajdeme
nikde ve Starém zákoně, pouze v učení farizeů. I kdyţ na stole bylo čisté jídlo, dbali na to, aby se
náhodou obřadně neznečistilo dotykem nečistých rukou. Jeţíš jasně odmítá tradici farizeů.
Nicméně toto téma o čistém a nečistém pokračuje v následujícím příběhu.
V našem biblickém textu Matoušova evangelia se totiţ objevuje ve vyprávění o nečisté pohanské
ţeně. Farizeové učili, ţe lidé, kteří nepatří do svazku Boţího lidu, jsou nečistí a proto se s nimi
Ţidé nemají stýkat. Dotekem, podáním rukou nebo vstupem do pohanského domu by se mohli
znečistit. Přesto se Jeţíš vydal na cestu do okolí Týru a Sidónu. Jedná se o jedinou cestu, která
vedla mimo území obývané Ţidy. Učedníci jsou velmi znepokojeni. Jeţíš vchází do nečistého
prostředí. Oblast obývali obyvatelé Kanaánu, kteří přijali řeckou kulturu, ortodoxními Ţidy tak
nenáviděnou. Okolí Týru a Sidónu tvořily přístavy na břehu moře. Moře představovalo pro Ţidy
místo nepřátelských sil. Území, kam se nemá vstupovat.
Kladu si otázku, zda někdy nesmýšlíme podobně, jako farizeové. Území, kam se nesmí vstoupit?
Čistá církev a nečistý svět? Čistí adventisté a nečistí nevěřící? Svět jako místo nepřátelských sil?
Izolace jako návod pro zachování čistoty a pravé víry? Jeţíš bourá tyto bariéry. Tradice, zvyky
a vyjeté koleje jdou stranou. Vstupuje na nepřátelské území, na nebezpečnou půdu. Navíc je pro
Jeţíše tato cesta balzámem na duši. Je daleko od nepřátelství farizeů i ţidovských nacionalistů.
Můţe proţít chvíli klidu a odpočinutí. Evangelista Marek poznamenává, ţe "vešel do jednoho
domu a nechtěl, aby o tom někdo věděl. Nemohlo se to však utajit."
Do této situace náhle a nečekaně vstupuje jedna kananejská ţena - v. 22. To je druhé setkání
Jeţíše s pohanem. Předtím Jeţíš uzdravil sluhu římského setníka. Ten se alespoň přikláněl
k ţidovské víře. Ale tato ţena je pohanka. Přichází k Jeţíši a přímo jej oslovuje. Nemá ţádné
zábrany, přestoţe patří do kategorie nepřátel izraelského lidu. Touţí po uzdravení své posedlé
dcery. Prosí o smilování. Prosba o smilování se mnohokrát vyskytuje v Ţalmech Starého zákona.
Pokaţdé taková prosba směřuje jedině k Bohu. To je velice překvapivé u pohanské ţeny.
U Jeţíše se dovolává Boţího slitování. Dále oslovuje Jeţíše Pane a Syn Davidův. Jedná se
jednoznačně o titul Mesiáše. Jakým způsobem došla k přesvědčení, ţe Jeţíš je Mesiáš, Spasitel?
Předtím hledala pomoc u pohanských bohů a marně. Poté slyšela o Kristu, který uzdravuje
kaţdého, bez výjimky. Byla její prosba vyjádřením víry v Spasitele, nebo v člověka, který léčí
a uzdravuje?
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Zatímco doposud vţdy Jeţíš vyhověl kaţdému, kdo přišel s prosbou o pomoc, v tomto případě se
chová naprosto jinak - v. 23. Jeţíš ani neodpověděl. Vůbec se ho její prosba nedotýká. Chladná
lhostejnost a pohrdání? Cizí, nečistá pohanská ţena? Takové ani nezdravte! Ţena ale
nepřestávala naléhat. Učedníkům uţ dochází trpělivost. Chtějí na Jeţíši, aby se jí zbavil. To nás
bude otravovat celou cestu? V jiných novozákonních rukopisech nečteme "zbav se jí," ale "vyhov
jí." Kdyţ jí vyhovíš, tak nám uţ konečně dá pokoj. Zatím jsi splnil kaţdé přání po uzdravení. Kdo
má poslouchat ten její křik? V očích izraelského lidu vůbec zastávaly ţeny a děti tu podřadnější
roli ve společnosti. Navíc se jedná o ţenu pohanského původu. Člověk na pokraji společnosti.
Nepřekvapuje nás postoj učedníků, ale překvapuje postoj Jeţíše. I On rozděluje lidi na důleţité
a méně důleţité? Nedotýká se ho snad utrpení dcery této ţeny. Vţdyť posedlé dítě je snad horší
neţ mrtvé dítě. Jeţíš přesto mlčí. Má to být zkouška víry pro tuto ţenu?
Ve v. 24. konečně Jeţíš alespoň nějak reaguje. Neodpovídá ale na prosbu ţeny, odpovídá
na přání učedníků. Se ţenou se stále nebaví. "Jsem poslán ke ztraceným ovcím domu
izraelského." Copak se má Mesiáš úzkostlivě a vyhraněně věnovat pouze izraelskému lidu? Tato
pohanská ţena vyznala víru v něj jako Zachránce světa. Ale tím, ţe nepatří do Boţí církve, tak je
odepsaná? Nemá snad Jeţíš v popisu své práce zachraňovat pohany? Mnozí by tento zápas
vzdali a od Jeţíše uţ nic neočekávali. Přesto se tato ţena nenechala Jeţíšovým postojem odbýt.
Připomeňme si v. 25. Tato ţena znovu a jiným způsobem vyjádřila jasný postoj víry vůči Jeţíši.
Kristu se poklonila. Klanět se, znamená padnout tváří na zem aţ do prachu země. Tak se lidé
klaněli jedině Bohu. Tím vyjádřili svojí nicotnost, která je podobná pomíjivému prachu. Zároveň
uznali Boţí majestát a závislost na svém Tvůrci. Ţena uţ podruhé vyjádřila hluboké přesvědčení
a víru v Krista. Navíc, v tomto okamţiku jiţ neprosí za uzdravení své dcery, ale za sebe. Pomoz
mi, té, která v Tebe uvěřila, na Tebe spoléhá. Jeţíšův odmítavý postoj ještě více odhalil její
skutečný a pevný postoj víry. To je snad dostatečný důkaz. Copak to nestačí?
Nicméně ve v. 26. se Jeţíš projeví znovu jinak, neţ bychom očekávali. Ţena a její dcera je
připodobněna ke psům a štěňatům. To byla uráţka! Pes patří mezi nečistá zvířata. Proto se stal
označením pro pohana. Psů se Ţidé nedotýkali. Psa by nikdy nepohladili. Kdyţ šel po ulici, tak si
odplivli, nebo ho zahnali. Něco jako u nás vepř. Takový měl vztah Jeţíš k této ţeně? Ţidé jsou
nazváni dětmi a pohané psy.
Ani tento postoj však ţenu neodradil - v. 27. Neuráţí ji to. Tím zase projevila velikou víru, protoţe
uznává, ţe Mesiáš vzejde z izraelského lidu. Vyznává, ţe Izraelský lid je Boţím lidem a oni jsou
Boţími dětmi. Uznává, ţe nemá právo sedět s nimi u společného stolu. Zasednout u společného
stolu bylo projevem vysoké pocty za strany domácího vůči pozvanému do domu. Jí se nedostalo
té přednosti, aby byla součástí Boţího lidu. Nepřijímá chléb ze stolu Mesiáše. Není mezi
pozvanými do domu. Přitom v Kristu přišlo veliké poţehnání pro Boţí lid. Nezbude alespoň něco
málo z tohoto bohatství Boţí přízně a milosti také i pro ni? Děti u stolu se nají, ale psi se přece
také trochu nasytí. Tato pohanská ţena se dovolává výsady psa u stolu svého Pána. Tím
prokázala potřetí svou pevnou víru v Krista. Na takovou víru Jeţíš odpovídá - v. 28. Tvá víra je
veliká. To znamená úţasná, předivná, obrovská. Jeţíš nenechává její vyznání bez odezvy. Od té
chvíle byla dcera uzdravena.
Dvakrát Jeţíš vyzvedává velikou víru člověka. Poprvé poukázal na velkou víru římského setníka
a nyní na víru kananejské ţeny. V obou případech se jedná o ty psy, nečisté pohany, kteří nebyli
povaţovány za děti u stolu Pána. Největší víra se neprojevila v řadách Boţího lidu. Takovou
víru našel Jeţíš mimo rámec církve. Velká víra se nezrodila v Jeruzalémě, v radě starších,
u kněţí, nebo zákoníků, ani uprostřed dění církve. Právě v předcházející kapitole Jeţíš
vytýkal pilíři církve, Petrovi: "Ty malověrný, proč jsi pochyboval?" V následující kapitole zase
kárá své učedníky "Ještě nerozumíte, ani si nepamatujete?" Nakonec se obrací k Petrovi
slovy: "Jdi mi z cesty satane." Našel by Jeţíš dnes pozoruhodnou víru uprostřed své církve?
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Našel by velikou víru v církvi adventistů sedmého dne? Světlo a víra se objevuje tam, kde bychom
to nejmíň čekali. Dokonce se nachází na periferii, na okraji společnosti.
I dnes hrozí nebezpečí, ţe se jako adventisté sedmého dne zabydlíme v Jeruzalémě, v centru
všeho dění a budeme se dívat na ty ostatní z vysoka nebo z daleka. Můţe snad něco dobrého
přijít z prostředí, kde lidé nemají pravé postoje, pravou víru ani pravdu? Z okolí Týru a Sidónu?
Očekávat velký projev víry od toho, který je na okraji společnosti? Počítáme vůbec s tím,
připouštíme si to? Například projev víry od uprchlíků, nezaměstnaných, bezdomovců, obyvatel
třetího světa, teenagerů, náctiletých bez těch potřebných zkušeností. Nejsou ty naše předsudky
příliš veliké, abychom vůbec o tom začali uvaţovat? Jsme připraveni na překvapení a rozpoznat
to?
Zbývá ještě jedna nezodpovězená otázka. Proč ten zvláštní odmítavý postoj Jeţíše, jakoby
neochota a lhostejnost vůči ţeně aţ do krajnosti? Moţnou odpovědí je, ţe tím zkoušel víru této
ţeny. V Touze věků jsem nalezl ještě jedno vysvětlení: "Tím ukázal, jak nezúčastněně by přijali
tuto ţenu Ţidé." Dal také příklad svým učedníkům. Zanedlouho budou posláni k pohanům, aby
zvěstovali evangelium. Budou se tomuto poslání vzpírat, neţ nakonec porozumí, ţe není rozdílu
mezi Ţidem a pohanem v Jeţíši Kristu. Mým přáním je, abychom se na lidi dívali jiným pohledem,
neţ jak jsme byli doposud zvyklí. Zázrak se můţe projevit i na místě, kde to nečekáme. A moţná
právě v našem ţivotě se projeví ten největší zázrak.
Amen.
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OBĚŽNÍK KE SBÍRCE 13. SOBOTY
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SPOLEČNÝ POSLEDNÍ VEČER TOHOTO ROKU
Váţení přátelé, milé sestry a bratři ,
Někteří jste projevili zájem strávit poslední večer v letošním roce společně. Chtěl bych Vás proto
pozvat na Londýnskou do SC, kde bychom se společně rozloučili s letošním rokem a přivítali dle
Mayského proroctví poslední rok lidstva - rok 2012 :-)).
Program bude volný, slušnému humoru se meze nekladou, ale i malé zamyšlení či zavzpomínání
na končící rok by nebylo na škodu. Ještě se budeme nad náplní zamýšlet, ale Vašim návrhům
jsme otevřeni.
Mám pro Vás pár prvních organizačních informací.
1) Bude fajn, kdyţ kromě Vaší milé osoby s Vámi dorazí na Londýnskou také malý příspěvek
na společný stůl (chlebíčky, obloţené mísy, saláty, domácí vánoční cukroví, nápoje, ovoce,
oříšky, atd.). Nic teplého bych nekuchtil, ale záleţí na domluvě.
2) Pokud Vás napadne váţná či neváţná vzpomínka na letošní rok, můţete se s námi o ni
rozdělit. Určitě je na co vzpomínat...
3) S Radkem se pokusíme vytvořit takový „kaleidoskop“ z celého uplynulého roku a je moţné,
ţe se na některé z Vás obrátím s ţádostí o různou (foto)dokumentaci – předem Vám děkuji
za vstřícnost.
4) Bude i chvilka na krátké zamyšlení a ztišení.
5) Pokud by došla inspirace v „domácí kuchyni“, můţeme se podívat na nějaký humorný film –
napadá-li Vás něco vhodného, dejte vědět.
Pokud byste měli své známé, kteří by s námi chtěli strávit poslední večer v roce, pozvěte je také.
Podrobnější info o náplni večera zašleme zájemcům po další domluvě, ale určitě bude nač se
těšit. Takţe nepromarněte příleţitost přivítat Nový rok ve společnosti duchovních sourozenců.
Pepíno Fuksa

Byl zaloţen 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 mládeţ
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
Ţádosti o zasílání zpravodaje elektronickou poštou zasílejte na uvedenou e-mailovou
adresu.
www.casd.cz/praha-vinohrady , vinohradsky.zpravodaj@email.cz
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