11.dubna 2009
1. Dnes dopoledne bude v našem sboru vysluhovaná Velikonoční Večeře Páně. Božím slovem nám
poslouží náš kazatel Radek Jonczy.
2. Sboroví zpěváci se sejdou k nácviku písní 15 minut po skončení bohoslužby.

Uvádí / Čák
Společná píseň č. 61
Sborová oznámení
Společná píseň č. 64
Přímluvná modlitba / Krajáková
Sbírka pro potřeby sboru
Píseň

3. Odpolední shromáždění se koná poblíž Strašnického sboru v ulici Nad Olšinami 17 od 14,00 a dnes
bude kázat bratr Hampacher. Od 15,30 se ve Strašnicích koná modlitební setkání.
4. Příští sobotu nám kázáním Božího slova poslouží náš bratr Bohumil Špinar mladší.

5. Příští sobotu, 18.04.09 hned po ukončení dopoledního shromáždění bude po krátké přestávce,
v podání našeho správce br. Tomáše Chytrého, následovat komentovaná prezentace fotografií
z průběhu rekonstrukce našeho sboru v Londýnské ulici č. 30. Presentace potrvá 30. minut. Všichni
členové i sympatizanti našeho sborového společenství jsou srdečně zváni.

Čtení z bible – Jan 3,14-17 / Pospíšilová L.
Modlitba / Pospíšil J.

6. Příští sobotu se sejde KD2 u Šubrtů v 16,30.

Kázání – Jonczy R.
„Had Spasitelem?

7. Sestra Dudrová prosí seniory, kteří pojedou na Rezek, aby nejpozději do konce dubna zaplatili zálohu
1000 Kč.

Hudební ztišení / Petřvalský

8. V dnešním čísle Vinohradského zpravodaje opět vychází program bohoslužeb a aktivit sboru Praha
Vinohrady na 2. čtvrtletí. Seniory upozorňujeme na chybnou informaci uvedenou v tabulce z minulé
soboty. Jejich dubnová schůzka se neuskuteční 13. ale 26. dubna. Za chybu se omlouváme.

Obřad „Umývání nohou“
Píseň pěveckého sboru
Obřad „Večeře Páně“
Společná píseň č. 3
Áronské požehnání

14:00 hod.

Strašnice, Odpolední pobožnost, kázání / R. Hampacher

15:30 hod.

Strašnice, Modlitební chvíle
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9. Částka darů na rekonstrukci sboru se za měsíc únor navýšila o 100 277,- Kč, celková částka tedy činí
4 168 400,-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
přispěli 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.

Dujíčková Hana
Růžička Karel
Krejzová Jiřina
Kderová Markéta

14. dubna
17. dubna
18. dubna
19. dubna

Chaunová Ina
Heczko Robert
Brandejsová Jaroslava
Zelenohorská Lenka
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21. dubna
21. dubna
24. dubna
24. dubna

Milé sestry a bratří,
Setkání KD1 proběhne:
24.4.2009 - Radek Jonczy – 1.Moj., od 18.30 Nad Petruskou, Maranatha
22.5.2009 - Jiří Beneš, od 18.30 Nad Petruskou, Maranatha
29.5.2009 - Radek Jonczy – 1 Moj., od 18.30 Nad Petruskou, , Maranatha
12.6.2009 - Jiří Beneš, od 18.30 Nad Petruskou, , Maranatha

Milé / milé vedoucí KP,
Jak již jistě víte, také letos a to po desáté připravujeme Stezku písmáků. Již v lednu jsem Vám posílal
biblické knihy, na které se děti ve vašem oddílu mohou připravovat. V příloze najdete elektronický
plakát, který má vaše rozhodnutí zůčastnit se Stezky povzbudit a připomenout Vám, že teď je vhodný
čas se s dětmi na Stezku chystat. Vždyť nejde jen o pořadí, ale nesrovnatelně více o návyk pravidelně
číst svoji Bibli. Hostem finálového setkání v Praze bude její zakladatel - Jerry.
Držím Vám také v této práci s dětmi palce a věřím, že Vám k tomuto cíli poslouží i Bible KP, která již
brzy bude k dispozici (počítáme s ní na prázdniny)

18. duben je v našem celosvětovém církevním kalendáři vyznačen jako Sobota Teologického
semináře a oddělení výchovy.
V tuto sobotu si chceme připomenout mimořádný význam vzdělání a výchovy v naší církvi.
Radujeme se, že máme Teologický seminář, který připravuje naše kazatele a kazatelky, ale také
pastorační a sociální pracovníky i misijní dobrovolníky. Těšíme se také z toho, že byl otevřen v Praze 1.
ročník základní církevní školy Elijáš a na podzim bude otevřeno také oddělení mateřské školy.
Protože víme, že oblast výchovy je mimořádně důležitá, chceme Vás poprosit, abyste na svých
modlitbách mysleli na práci tohoto oddělení a konkrétně na naše školy, studenty i učitele.
V sobotu 18. dubna proběhne sbírka pro Teologický seminář a oddělení výchovy.
Tentokrát je sbírka konkrétně určena pro Fond sociálně slabých studentů na Teologickém semináři.
Prosíme Vás o finanční dar pro tento účel, a tak o laskavou podporu studentů, kteří se připravují pro
službu Pánu a nemají dost finančních prostředků na nezbytné výdaje.

Děkujeme za Vaše modlitby za naše školství a výchovu v naší církvi i za dar, který v tuto sobotu
přinesete.

Luděk Svrček,
ředitel TS a vedoucí odd. výchovy

Edvard Miškej,
hospodář C-S Unie CASD

Dawy - David Čančík, předseda o.s. Klub Pathfinder
cancik@pathfinder.cz

Seminář "Budování charakteru"
Srdečně vás zveme
Milí bratři a milé sestry,
během letošních Velikonoc proběhne ve více než 70ti městech nonstop čtení Bible. V Praze bude
začínat toto čtení v pátek v 10 hodin v ulici 28. října (spojnice mezi Můstkem a Jungmannovým
náměstím) a bude pokračovat až do pondělního rána. Rádi bychom proto pozvali také váš sbor do
spolupráce na tomto projektu a to jak jednotlivce, tak i celé vaše společenství.
Jednotlivé bloky jsou rozepsané po 15ti minutách, je však samozřejmě možné (a také vítané) přijít i
bez přihlášení a číst Bibli na místě. Pokud však víte, kdy byste měli čas, pomohla by nám registrace v
plánování, aby v jeden okamžik nepřišlo deset lidí a jindy nezůstalo místo prázdné.
Rádi bychom také dali přednost kolemjdoucím, pro které to bude možná poprvé, kdy budou
slova Bible číst. Proto počítejte, prosím, s tím, že vaše registrace je předběžná a bude záležet
vždy na situaci na místě.

na pokračování semináře "Budování charakteru" br. kazatele Stephena Wallace, které se uskuteční od
27. - 30. 4. ve sboru CASD Praha 5 - Peroutkova 57, vždy od 18 hodin. Prosíme o vyvěšení informace z
odkazu u Vás ve sboru či ve Vaší instituci.
http://www.nasesobota.ic.cz/download/SWII.pdf
Mnohokrát děkujeme! Pán vám žehnej!
S přáním hezkého dne
Tim Konečný, pracovník marketingu
www.countrylife.cz

Více informací a časový rozpis pražského čtení najdete na internetových stránkách
http://biblepraha.estranky.cz a na stránkách celého projektu http://cteni.bible21.cz
Za organizátory - Tomáš Božovský (KS Praha) , Dita Frantíková (KS Praha) , Jan Jackanič (BJB Praha
Vinohrady) , Jan Talafant (Nadační fond NBK)
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Ve spolupráci s nakladatelstvím Advent Orion
byla dokončena skvělá misijní kniha roku
s názvem „Křesťanem dnes“. Tato kniha je
určena pro práci s lidmi mimo církev. Je
vhodná jako dar těm, které považujeme za své
přátele zajímající se o naši víru a křesťanství
obecně, ale také ostatním lidem, které známe a
jsou nám blízcí.
Petr Pimek
Za výbor evangelizace Č-S unie

6

7

Kázání z 4. dubna - Radomír Jonczy
BOJOVÁNÍ VE STYLU MELCHISEDECHA
Gn 14, 1-20
I. Válka v údolí Jordánu
Při pročítání dnešního příběhu se poprvé v Bibli setkáváme s fenoménem, zvaným válka.
Ocitáme se uprostřed bitevní vřavy. Proti sobě zde bojuje devět králů devíti opevněných měst údolí
Jordánu. Města zde původně žila v jakémsi společném svazku, dnes bychom si řekli „unii“☺. Nešlo
však o svazek devíti rovnocenných partnerů. Jeden z králů, ambiciózní Kedorlaómer, si totiž
usurpoval právo své spojence prostřednictvím vazalských poplatků ovládat.
Dvanáct let jej všichni oddaně respektovali. Léta třináctého se mu však pět z devíti králů koalice
v údolí Sidím postavilo na odpor. Jejich odboj však dopadl doslova žalostně. Z textu se
nedozvídáme, jakým způsobem boj probíhal. Je zde jen krátká zmínka o tom, že se sodomští a
gomorští vojáci, spolu se svými králi, během ústupu propadli do ne příliš pevné půdy údolí plného
asfaltových studní. Ti, kteří se zachránili, utekli do hor a vzpoura tak byla potlačena.
Kedorlaómer a jeho spojenci už pak bez jakékoli námahy obsadili a vydrancovali všech pět
měst opozice, včetně Sodomy i Gomory. Z dobytých měst s sebou mimo velkého bohatství odvlékli
i lacinou pracovní sílu. V otroctví se tak ocitl i Abramův synovec Lot, který se v Sodomě po
rozchodu s Abramem, usadil. Byl zajat s celou svou rodinou a veškerým svým majetkem.
II. Abram - neutrální Hebrej
V popisu událostí není jediná zmínka o tom, že by do politického konfliktu jordánských králů
jakýmkoli způsobem vstupoval Abram. Není divu. Je přece „Hebrej“. Toto slovo bývá obyčejně
vnímáno jako vlastní jméno, Septuaginta jej však překládá termínem perates, tedy„cizinec,
přistěhovalec“.
Jako cizinec a přistěhovalec zůstává Abram neutrální. Je sice bohatý a tím i do určité míry
vlivný, na své moci a bohatství však nikterak nelpí. Žije pod zorným úhlem věčnosti. Jeho neutrální
přístup k vnitřní politice Kenaánu se začíná měnit teprve ve chvíli, kdy se od jednoho z poražených
vojáků, kterému se podařilo utéct, dozvídá, že se obětí Kedorlaómerova útoku na svazek pěti
odbojných měst stal i jeho synovec Lot.
III. Abram - starostlivý strýc
Místní půtky o moc, bohatství a slávu Abrama nezajímají. Uzurpátorům moci vyhlašuje
nekompromisní boj teprve tenkrát, když je ohrožena svoboda a existence jeho nejbližších. Za
zmínku však stojí, že svůj vlastní život riskuje kvůli člověku, který byl jiný než on, který pohrdl jeho
varováním a který se vydal jinudy, než mu jeho milující strýc doporučil. Abram však svého synovce
nekárá, ani se jej při pomyšlení na Lotův osud nezmocňuje jakýsi pocit zadostiučinění.
Přitom by na něco podobného měl bezesporu právo. Lot si přece svou životní cestu vybral sám.
On sám se rozhodl pro život plný pohodlí, bohatství, zábavy, pro prostředí mravně zkažené a
duchovně prázdné. On sám se dobrovolně zřekl perspektivy víry. On sám na sebe přivolal všechny
hrůzy, kterými pak musel procházet. Svým osudovým rozhodnutím přivedl do neštěstí nejen sebe,
ale i všechny své milé, za které měl před Hospodinem odpovědnost a život zkomplikoval i strýci
Abramovi.
IV. Abram – úspěšný válečník
V zájmu záchrany svobody a existence svých bližních se Abram stává válečníkem. Bez váhání
vyráží do boje. Jdou s ním i smluvně spjatí sousedé z božiště Mamre, kde se usadil po svém
příchodu do Kanaánu a 318 zasvěcenců, zrozených v jeho domě. Odborníci předpokládají, že šlo
o děti Abramových otroků, které pod vlivem jeho rodiny přejaly i jeho víru. Zasvěcenci jsou tedy
něco jako souvěrci.
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Ti všichni rychlým pochodem Kedorlaómerova vojska dostihnou, donutí k útěku a Lota i s jeho
rodinou a majetkem vysvobodí. Už léta si odborníci lámou hlavu nad tím, jak je možné, že tak malá
hrstka lidí mohla porazit tak obrovskou armádu. Slova v závěru našeho příběhu však nabízejí
odpověď docela jasnou: „ Požehnán buď sám Bůh nejvyšší, jenž ti vydal do ruky tvé protivníky.“
(Gn 14,20)
Krev teče proudem a my se při čtení těchto řádků stáváme svědkem první svaté války
v dějinách lidstva. Jen stěží se ubráníme obligátní otázce: „Je svatá válka v souladu s Boží vůlí?“
Jak je možné, že otec věřících v našem příběhu bezostyšně vraždí a Bůh mu v tom všem ještě
pomáhá?
Snad bychom na základě našeho příběhu mohli říci, že svatá je válka vedená ve prospěch
slabších, bezbranných a nevinných. Snad bychom mohli dospět k závěru, že svatá je válka
sebeobranná. Podle Bible však svatou může být i válka útočná. Abramovi potomci přece vedli i
takové války. Tato otázka už léta trápí odbornou i laickou veřejnost. Jak je možné, že Hospodin,
který v Desateru svých přikázání jasně vyjádřil své jednoznačné „Nezabiješ“, k zabíjení vybízí svůj
lid? Na tuto otázku se snad ještě nikdy nikomu nepodařilo najít zcela vyčerpávající a uspokojivou
odpověď. Leccos však může naznačit další pokračování našeho příběhu.
V. Abram a král Sálemu a kněz Boha Nejvyššího
Příběh o Abramově válečném vítězství totiž vrcholí setkáním s tajuplným králem
Melchisedechem. Mezi řadou královských jmen toto jméno v našem příběhu dosud ještě
nezaznělo. Ke králům údolí řeky Jordánu tedy evidentně nepatří. Před Abramem se vynořuje
náhle, jakoby právě vystoupil z křoví.
Jeho jméno v překladu z hebrejštiny do češtiny znamená „král spravedlnosti“. Z textu se
dozvídáme, že je vládcem tajuplného města Sálem, jehož název v nepunktované hebrejštině
znamená totéž co Šálom, tedy pokoj. Jde tedy o krále spravedlnosti, míru a pokoje. A aby jeho
identita byla ještě tajuplnější, dozvídáme se z textu o něm, že je nejen králem, ale i knězem Boha
Nejvyššího. Abramovi totiž po vítězné bitvě udílí požehnání.
Židovská vykladačská tradice v Melchisedechovi identifikuje vytouženého Mesiáše. Žalm 110,
ve kterém David zpívá: „Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchisedechova.“, je totiž vnímán jako
jedno ze starozákonních mesiánských zaslíbení. Není proto divu, že tradice křesťanská vidí
v Melchisedechovi ukřižovaného Ježíše z Nazaretu. Proto autor epištoly Židům tvrdí, že „Ježíš je
kněz na věky, podle řádu Melchisedechova“. (Žid 7,20).
VI. Abram od Melchisedecha přijímá chléb a víno
Klíčovým okamžikem našeho příběhu je to, že Melchisedech Ježíš válečníkovi Abramovi přináší
chléb a víno. V judaistickém pojetí jde jen o nabídku k občerstvení po vyčerpávajícím boji.
Křesťanská tradice však v přineseném chlebu a vínu právem vnímá tělo a krev Ježíše Krista
Jakoby tímto způsobem chtěl král a kněz spravedlnosti, míru a pokoje Abramovi jasně naznačit
to, co je později jasně vyjádřeno v evangelijní zvěsti Nového zákona, tedy to, že oběť je silnější
než války a zbraně, že jedině ona může člověku zprostředkovat to pravé vítězství, mír, pokoj a
spravedlnost. Že sebeobětování, nastavená tvář, není jen pasivním podřizováním se zlu, ale
aktivním způsobem boje vedeného v duchu Mojžíšovy výzvy adresované Židům prchajícím
z Egyptského otroctví: „Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet.“(Ex14,14)
Dětem v této souvislosti s oblibou vyprávím vlastní, velice silný zážitek. Před léty jsem se
s Třebovskou mládeží vracel z velkého vandru po Šumavě. Po usazení se v rychlíku jsme
zaregistrovali, že se do sousedního kupé nastěhovali občané romského původu. Vybaveni
zásobami alkoholu se záhy dostali do ráže. Nás si nevšímali, mladá hezká průvodčí se však brzy
stala středem jejich pozornosti. Když jejich obtěžování začalo překračovat únosnou mez, jeden
z našich mládežníků je rázným způsobem napomenul. Normálně by si jej pravděpodobně ani
nevšimli. Protože však sám byl snědší pleti, vyběhli za ním a volali: „Ty, cigán, čo to robíš?“ Jen
zázrakem se mi v poslední chvíli podařilo naše kupé před útočníky zamknout. Rómové se však jen
tak nechtěli vzdát, proto se prázdnými flaškami od alkoholu snažili plexisklo kupé rozbít a vyrazit.

9

Celou tu dobu vedle mne seděl můj kamarád Pavel, nový zájemce o studium Bible, známý to
třebovský rváč, který měl při našich diskusích nad Biblí jediný problém. Nechápal, proč by těm,
kteří na něj útočí, měl nastavovat druhou tvář. „To jsou ty tvoje blbé teorie“, prohlásil. „Já ještě
chvíli počkám…“ Když agrese našich spolucestujících neustávala, povstal, sundal si batoh, z něj
vytáhl velkou mačetu. Položil si ji na klín a opět prohlásil: „Já ještě chvíli počkám.“ Pochopil jsem,
že jde do tuhého. Rychle jsem se pomodlil, vyskočil ze svého sedadla a třesoucí se strachy se
postavil proti Rómům, kteří se v tu chvíli začali hrnout do kupé. Cikán první vepředu začal proti
mně mávat pěstičkami a volat: „Pojď se bít! Pojď se bít.“ Vyhrnul jsem si rukávy, ukázal mu své
tenounké paže a prohlásil: „Ty se chceš se mnou bít? Podívej se, vždyť nemám žádné svaly…“
Evidentně znejistěl a po chvíli váhání prohlásil: „Vždyť já taky nemám žádné svaly“. Mezitím vlak
dorazil do stanice a železniční policie si naše „veselé“ spolucestující odvedla. Tenkrát můj přítel
Pavel poprvé uznal, že nastavení druhé tváře může být způsobem sebeobrany.
Zdá se, že něco podobného kdysi dávno pochopil i Abram. Odevzdal totiž Melchisedechovi
desátek, běžnou taxu z kořisti, která náležela všem spojencům, kteří se na vítězství podíleli. Sám
si přitom nenechal nic. Jakoby tím chtěl vyjádřit, že jeho vítězství bylo vítězstvím Hospodinovým.
Jsme povoláni ke stejnému boji, jako kdysi Abram. Příští týden se nám nabízí jedinečná
příležitost. U příležitosti velikonočních svátků se budeme moci stejně jako kdysi Abram setkat se
samotným Melchisedechem. I nám přinese chléb a víno. Posílí nás k dalšímu boji a bude
očekávat, že pochopíme, v čem spočívá pravá podstata našeho bojování.
Amen

Služba žen Českého sdružení Církve adventistů s.d.
srdečně zve na dvě setkání žen
B E T A N I E 2 0 0 9
„Když domov onemocní“
bude s námi hovořit psycholožka s bohatou praxí a během
setkání bude účastnicím k dispozici svým poradenstvím
________1.–3. května v Zásadě u Tanvaldu________
přednáší psycholožka PhDr. Jarmila Čierná,
Někdo v rodině je vážně fyzicky nemocen, někdo strádá duševně. Co my s tím?
ubytování a strava pro 1 osobu za celý pobyt: 300 Kč
__29.–31. května na zámku Rožmberk v jižních Čechách_
přednáší psycholožka PhDr. Jana Procházková
Když domov onemocní…
ubytování a strava pro 1 osobu za celý pobyt: 400 Kč
na obou místech začínáme v pátek večeří,
končíme obědem v neděli
můžete přijet s kolegyní, sousedkou, kamarádkou….
budeme rády, když nám předem sdělíte, které konkrétní
oblasti z připravované tematiky by vás zajímaly
těšíme se na setkání s vámi a prosíme, abyste svou účast nahlásily co nejdříve mailem na :
psustkova casd.cz nebo poštou na: České sdružení CASD, Peroutkova 57, 150 00 Praha 5
přihlášeným sdělíme další informace
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