4. července 2009

Společná píseň a modlitba
Sobotní škola v malých skupinách
Společná píseň a modlitba

Uvádí Jonczy M.
Společná píseň č. 120
Sborová oznámení
Společná píseň č. 99
Přímluvná modlitba
Čtení z Bible – Mk 1,21-28
Modlitba před kázáním

1.

Dnes dopoledne nám zamyšlením nad Božím slovem poslouží náš kazatel Radek Jonczy.

2.

Odpolední shromáždění se koná poblíž Strašnického sboru v ulici Nad Olšinami 17 od 14,00 a
dnes bude kázat bratr Hrůza. Od 15,30 se ve Strašnicích koná modlitební setkání.

3.

V dnešním zpravodaji naleznete program sobotních shromáždění a činností ve 3. čtvrtletí. O
prázdninách zpravodaj vycházet nebude. V případě změn budete informováni před bohoslužbou
a na webových stránkách sboru.

4.

Příští sobotu nám Božím slovem poslouží bratr Csaba Čák.

5.

První bohoslužba v naší modlitebně na Londýnské se uskuteční v sobotu 1. srpna. V červenci se
tedy ještě budeme scházet v modlitebně ECM v Ječné ulici.

6.

Prosíme, pokud někdo z vás našel v těchto prostorách nebo si omylem vzal bílé dámské sako
značky Kenwood, aby ho odevzdal správci sboru nebo Marušce Obrciánové.

7.

Částka darů na rekonstrukci sboru se za měsíc květen navýšila o 32 900,- Kč, celková částka
tedy činí 4 237 100,- 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, abyste pamatovali na to, že
si náš sbor jako cílovou částku stanovil 5 000000,- Kč.

Kázání – Jonczy R.
„Pravda vítězí“
Ztišení po kázání
Sbírka pro potřeby sboru
Společná píseň č. 87
Modlitba / Jonczy R.
Společná píseň č. 280

14:00 hod.
15:30 hod.

Odpolední bohoslužba – Strašnice, kázání O. Jiránek
Modlitební chvíle – Strašnice
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Reitzová Jana
Vozanka Petr
Vokolková Marie
Šubrtová Eva
Chytrá Renata
Moravcová Soňa
Špinar Bohumil
Voráčová Marie
Hrůzová Milena
Turóciová Dana
Balcar Josef
Suchánková Eugenie
Kantor Patrik
Linhartová Jana
Stefanová Christine
Neuwirth Petr
Macíková Viera

5. července
7. července
9. července
9. července
11. července
12. července
14. července
15. července
17. července
17. července
19. července
20. července
22. července
25. července
26. července
26. července
25. července

Jiránková Hana
Dostalíková Anna
Hercoková Vlasta
Tuháčková Iva
Sičáková Renata
Kreislová Lenka
Imramovská Vendula
Pospíšilová Eva
Nováková Marcela
Jiránek Otakar
Kubešová Markéta
Heczková Petra
Dudrová Eva
Vozanková Jana
Krajáková Dita
Haluzová Helena
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26. července
2. srpna
4. srpna
4. srpna
9. srpna
9. srpna
10. srpna
15. srpna
18. srpna
19. srpna
20. srpna
21. srpna
25. srpna
25. srpna
26. srpna
26. srpna

Marek Jonczy – 27.6.2009
U vinného kmene
(Jan 15, 1-12)
I. Úvod
Náš exil se blíží pomalu ke svému konci. Dle aktuálních informací páteční kolaudace proběhla
dobře a půjde-li vše jak má, tak bychom se na Londýnskou ulici měli vrátit již první srpnovou sobotu.
Sám za sebe musím přiznat, že se už na náš návrat moc těším.
Díky přípravám Společenské centra jsem měl možnost několikrát v posledních dnech náš
sbor navštívit a alespoň v představách nasávat atmosféru našeho návratu. Nejen, že jsme získali
krásné nové prostory v přízemí a podzemí předního domu, ale také náš sbor samotný zaznamenal
několik změn. Největší nepřehlédnutelnou změnou je zbrusu nové atrium, které zdobí nádherné malby
tvůrce naší kazatelny pana Vorla. Umění je a vždy bylo subjektivní záležitost a proto jsem si vědom
toho, že na každého mohou i tyto malby působit různě. Mě osobně se však líbí velmi a musím přiznat,
že jsem se na ně vydržel dívat několik dlouhých minut.
Pod dojmy mých návštěv na Londýnské bych rád i vás dnes pozval na takovou malou
ochutnávku našeho návratu. Záměrně jsem dnes zvolil velice známý text z Janova evangelia o vinném
kmeni. Jde totiž i o jeden z motivů, který pan Vorel zaznamenal do stěn nového atria a který tak bude
tvořit značnou dominantu našeho sboru. Obraz vinného kmene mě zaujal natolik, že jsem neodolal a po
čase si opět otevřel tento text v Janově evangeliu v 15 kapitole a promýšlel jeho poselství.
A k vinnému kmeni bych teď rád pozval i vás.
II. Kontext příběhu
Jan zařazuje Ježíšovu promluvu o vinném kmeni do situace těsně po poslední večeři, kdy se
učedníci společně s Ježíšem vypravují na Olivetskou horu. Je velmi pravděpodobné, že na této cestě
míjí i vinnou révu, která byla v této oblasti běžná a Ježíši se tak naskytla zcela praktická ilustrace.
Určitě mi dáte zapravdu, že Ježíš byl mistrem přirovnání a podobenství. Pro svá sdělení
používal příměry, kterými dokázal u svých současníků vzbudit dokonalý zájem. Zároveň jím pomáhal
skrze tyto ilustrace pochopit praktický význam svých sdělení. V tomto případě užívá obrazu vinného
kmene na kterém učedníkům ukazuje základní principy služby do které je povolává.
III. Proč symbolika vinného kmene? (dobový kontext)
Ježíš tento příměr nevolí vůbec náhodou. Je si dobře vědom významu symboliky vína a vinné
révy v židovském prostředí. Židé vždy měli k této rostlině velmi osobitý vztah. V Palestině bylo a je
vinařství považováno za jeden z hlavních způsobů obživy místních obyvatel. Dodnes v těchto
zeměpisných šířkách platí, - co žid to vinař. Proto také, již od starozákonních dob víno a vinná réva
zabírala přední místa v židovské symbolice. Ve starozákonních textech je velice často vinná réva
spojována s Izraelem. V Bibli nacházíme celou řadu textů, kdy zejména proroci přirovnávají Izrael
k vinnému kmeni, který Bůh pěstoval, ale který nepřinesl žádné ovoce. Izrael samotný navíc vinnou
révu vždy pokládal přímo za Mesiášův strom.
Ježíši zde tedy opět velice důmyslně upoutává pozornost svých židovských přátel. Rozhodl se
pro své sdělení použít symboliku vinného kmene, která byla v židovském prostředí nejen známá ale
zároveň i velice důležitá. Pojďme se nyní na tuto ilustraci podívat více zblízka.
IV. Výklad textu
a) pravý vinný kmen
Ježíš na známou symboliku vinného kmene navazuje provokativním tvrzením, a sice, že on
je teprve tím pravým vinným kmenem, jak čteme v prvním verši. Symboliku Izraele jako vinného
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kmene tímto výrokem potvrzuje. Zároveň však vztažením pravosti na sebe ukazuje tu skutečnost, že
Izrael jako národ v úloze nést ovoce tomuto světu zklamal. Je zde však nová šance on sám jediným
pravý vinný kmen, který světu znovu ukázal Boha a jeho podstatu. Kmen, který ale tentokrát svůj úkol již
do všech důsledků splnil.
Hloubka Ježíšova příměru ale není jen v pravosti. Každý vinař vám určitě potvrdí jak důležitý
je pro růst hroznů právě vinný kmen. Obsahuje totiž životadárnou mízu, která dává vyrůstat ratolestem
nesoucí ovoce. A právě toto Ježíš svým učeníkům ve své řeči zdůrazňuje. Nikoliv Izrael a jeho případná
politická moc, ale já sám jsem teď ten, kdo přichází, aby se stal vaším základem, jistotou a také
životodárnou mízou na kterou zůstanete napojeni
b) vinařova starostlivost
Určitě jste si také všimli jakou zásadní roli v Ježíšově příměru hraje samotný vinař, tedy Bůh –
Otec, který o tento svůj strom pečuje s maximální starostlivostí. Nevím nakolik máte zkušenost
s vinařením. Já vůbec, ale protože má manželka pochází z Jižní Moravy, tak jsem již několikrát pod
pokličku vinařství mohl nahlédnout a z vyprávění zaslechnout, jakou péči musí vinař vynaložit, aby jeho
víno přinášelo hrozny. Každý den musí vinař pečlivě obstarávat jednotlivé rostliny zvlášť a pečlivě je
čistit od všeho, co by zabraňovalo růstu hroznů.
Dočetl jsem se, že pro stříhání vína je potřeba mít 2-3 roční odborné školení. Nejedná se tedy
o žádné stříhání, jak by se zachtělo ale o zcela odbornou záležitost. Vinař musí při odřezávání rozeznat
takové ratolesti, které ovoce nenesou a ani je již neponesou. Tyto ratolesti jsou nepotřebné a taky
nebezpečné, protože odčerpávají energii z kmene pro ostatní výhonky. Dále je zajímavé, že čistit je
potřeba i výhonky, které své ovoce již nesou a to proto, aby nesli ještě lepší ovoce. Chce-li mít tedy
vinař dobrou úrodu, pak je potřeba také vynaložit opravdu hodně péče.
Pomocí obrazu vinaře, tak Ježíš své učedníky v souvislostí se svým odchodem povzbuzuje.
On jim říká: Nebojte se já sice možná fyzicky odejdu, ale je zde Otec, který o vás s laskavostí a
trpělivostí bude dále pečovat a postará se o to, aby jste mohli pokračovat v práci, kterou jsme společně
začali. V povzbuzování pokračuje i ve třetím verši: „vy jste již čistí pro slovo které jsem k vám mluvil“.
Tedy nebojte se, vy jste zdravé ratolesti, které jsem již očistil svým slovem. Vy jste teď připraveni
k tomu, aby jste mohli nést jenom to nejlepší ovoce.
c) ratolesti
Ale pozor! S povzbuzením zaznívá také jasné varování před důsledky, které nastávají při
neúrodě.
Ratolest je sama o sobě neužitečná. Její význam je pouze v tom, když je napojená na kmen a
přináší ovoce. Častokrát jakoby záleželo jenom na ni, zda chce být užitečná či nikoliv. Vinař takové
parazitující ratolesti nepotřebuje. Je nucen je odstřihnout a spálit, protože brání v rozvoji těm ostatním.
Učedníci si tím měli uvědomit, že dostali tu nejlepší péči k tomu, aby mohli být ratolestmi,
které ponesou to nejkvalitnější ovoce. Stejnou výsadu jsme získali i my Ježíšovi následovníci „Kristovci“,
jak si již po staletí říkáme v označení křesťané. Byli jsme očištění k neseni těch nejlepších plodů.
Stejně jako ta ratolest si však můžeme položit otázku zda opravdu chceme nést ovoce. Zda
chceme být živou nebo naopak mrtvou, neužitečnou ratolestí, která na kmeni pouze nějaký čas
parazituje, než jí vinař odstraní.
d) ovoce
A pak je zde ještě ovoce. Nikde v našem oddíle se nedozvíme co toto ovoce konkrétně
znamená. Častokrát si pro vysvětlení ovoce hledáme zkratku pouze v misijní činnosti, jejíž cílem je z
získávat lidi pro Krista za každou cenu a to nejlépe s okamžitým výsledkem. Proto vymýšlíme celou
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řadu „rychlo akcí“, kdy se snažíme rychle a hlavně v co největším počtu zmanipulovat co nejvíce lidi pro
křesťanství.
Musíme si pak ale položit otázku. Měl-li Kristus na mysli tento záměr, proč by k němu používal
příměr vinného kmene, kde růst ovoce vyžaduje nejen dlouhodobou péči, ale i samotný čas pro svůj
růst? Když zasadíme strom musíme čekat několik let než vyroste a přinese první ovoce. Podobně je to i
s vínem.
A pak taky, není snad hlavním smyslem ovoce, aby posloužilo druhým? Za tři roky svého
aktivního působení Ježíš Kristus sloužil a naplňoval potřeby druhých a přitom nepokřtil ani jediného
člověka. Přesto na jeho službě lidem vzrostlo o několik staletí později největší hnutí na světě.
Podíváme-li se i na jiná místa bible, pak zjišťujeme, že symbolika ovoce v sobě ukrývá daleko
více pojmů, než jenom misii. Pavel přirovnává ovoce Božího ducha k lásce, radosti, pokoji, trpělivosti,
laskavosti, dobrotě a věrnosti (Gal 5,22). Na jiných místech zase čteme, že ovocem může být také vše
to, co nás vede ke změně našeho charakteru. Ovoce může být také chvála, která vychází z našich úst.
Všechny přirovnání mají jedno společné. V důsledku vždy mohou přinášet také užitek druhým.
e) zůstat v něm
Ještě bych ale rád vyzdvihnul jedno slovíčko, které nás provází celým textem. Zaznívá zde
11x a upozorňuje tak na svojí důležitost. Je to slůvko „zůstávat“, což je také symbol pro spojení. Někdy
si toto napojení pleteme s pouhou příslušnosti k církvi (parazitováni na církvi), ale to ještě není
přesvědčující důkaz, že jsme opravdoví následovníci Krista. To může být jenom formalita, zvyk po
předcích či úlitba rodinné tradici někam patřit, kde jsou slušní a hodní lidé.
To co má Ježíš tímto kouzelným zaříkávadlem na myslí není nic jiného než osobní vtah s ním.
Pro učedníky i pro nás je to jasný signál, že veškerá snaha začíná a končí v něm samotném. Chceme-li
být funkční ratolesti napojené na kmen, pak potřebujeme spojení ve vztahu.
Vztah, který je na jednu stranu přirozený, ale určitě není automatický. Jak jsme si již ukázali,
musí se kultivovat. V sedmém verši nám Ježíš dává jeden z návodu takové kultivace „zůstanou-li má
slova ve vás“. Jinak také řečeno: Jedna z možností komunikace a udržování vzájemného vztahu je mé
slovo, které vás připraví a očistí pro službu do které jste byli povoláni.
VI. Závěr
Jsem velice rád, že jednou z hlavních dominant našeho nového sboru bude právě vinný kmen
z dílny pana Vorla. Vidím v něm totiž hlubokou symboliku i pro naše budoucí společenství. Jsem
přesvědčen o tom, že Ježíš Kristus nás do služby povolává stejně jako tehdy učedníky při cestě na
Olivetskou horu. Jsem přesvědčen, že i od nás očekává, že budeme jeho následovníky, kteří chtějí být
nositeli jeho myšlení i učení.
Na konci září chceme otevřít dveře Společenského centra a ještě více než doposavad toto
povolání naplňovat. Chceme otevřít své dveře lidem kolem nás, kterým se budeme chtít stát tím pravým
ovocem. V příběhu o vinném kmeni k tomu máme dokonalý návod postavený na samotném Ježíši
Kristu.
Záměrně jsem dnes své kázání nazval: „U vinného kmene“. My se totiž začátkem srpna
opravdu staneme společenstvím, které se na pražských Vinohradech bude scházet u vinného kmene
zdobící naše atrium. Přál bych si, aby se tato symbolika pro nás stála i trošku zavazující. Abychom jí
nejen plně pochopili, ale také naplnili a mohli se tak stát více společenstvím, které se nejen u vinného
kmene schází, ale které je svým úzkým napojením jeho součástí. Jsem přesvědčen o tom, že budeme-li
usilovat o naplnění potřeby být s naším Ježíšem Kristem propojeni, pak všechno další půjde již daleko
snadněji.

Mily bratre, mila sestro,
AWR studio pripravilo aktualni videoreportaz z pomoci o. s. ADRA na Novojicinsku. K dispozici je
na youtube zde: http://www.youtube.com/watch?v=xS5-r7lGXQg
Reportaz se bude na HopeTV vysilat ve ctvrtek 2. cervence v 20:45, v patek 3. cervence ve 20:30 a
22:20 a v sobotu 4. cervence v 8:30, 14:30, 18:00 a 20:35. Prosim, informuj svuj sbor.
Dekuji za spolupraci a preji prijemny zaver tydne Zdena Miskejova
odd. komunikace CASD
Začínejte každé ráno s námi!!! www.dobrejitro.cz

25. 6.2009
ADRA POMÁHÁ PO POVODNÍCH
TISKOVÁ ZPRÁVA
Včera pozdě večer zasáhla Novojičínsko a Vsetínsko povodeň. Lidé museli na rychlo opustit
desítky domácností. V deset hodin večer velká voda zaplavila zhruba třetinu Valašského
Meziříčí. V Novém Jičíně musela být evakuována část Loučka. Zprávy přímo z míst povodně
hovoří o prvních obětech na životech.
Vítězslav Vurst koordinátor pomoci ADRA obětem povodní se ve čtvrtek ráno sešel se skupinou
dobrovolníků, aby dohodli postup při pomáhání na odstraňování následků povodní. Zkušenosti ADRA
ze záchranných akcí a pomocných aktivit při povodních na Moravě v roce 1997 a v Čechách 2002
poskytují cenné informace, z kterých budou při práci vycházet
„Předpokládáme, že dnes zhodnotíme naše možnosti pomoci a rozvrhneme plán aktivit, které nutně po
katastrofě následují. Jedná se především o praktickou pomoc při odstraňování naplavenin v domech,
pomoc při obnově poškozených obytných domů, vytipování sociálně slabých, kteří se neobejdou bez
finanční podpory a v dlouhodobém horizontu půjde rovněž o zajištění psychosociální pomoci. Víme už
z minula, že tato katastrofa nenadělá jen škody materiální, ale často dokáže u lidí, kteří prožili podobnou
událost spustit závažné psychické problémy,“ sděluje Vítězslav Vurst, který je přímo na místě katastrofy.
ADRA využije možnosti svých pohotovostních skladů ve Frýdku- Místku a Praze a poskytne
dobrovolníkům materiální vybavení potřebné při vyklízení naplaveného bahna a zničeného vybavení
v domech. Postup prací bude koordinován se složkami měst a obcí, dle vypracovaných havarijních
plánů. ADRA poskytne v první fázi ze speciálního projektu finanční podpory ADRA ÚL určeného pro
mimořádné události 100 000 korun.
Občané České republiky mohou pomoc finančně podpořit zasláním dárcovské sms ve tvaru DMS
ADRA na číslo 87777, popřípadě zasláním příspěvku na konto určené obětem živelných katastrof
99619961/0300 v. s. 211
Pro další informace kontaktujte :
Vítězslav Vurst: slavek.vurst@gmail.com; adra@adra.cz; lukas-jurecek@volny.cz
Koordinátor Daniel Hrdinka, tel.: 605 254 555
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Oddělení výchovy (adventistického školství a vzdělávání)
otevírá ve školním roce 2009/10 nový, jednoletý běh Internetového vzdělávání

„Chtěli bychom vidět Ježíše…“
Studovat lze i formou zasílání běžnou poštou
Bližší informace a přihlášku si vyžádejte na elektronické
nebo poštovní adrese:

A holubice k němu v době večerní přilétla,
a hle, měla v zobáčku čerstvý olivový lístek…
(Gen 8,11)

psustkova@casd.cz
nebo:
Oddělení výchovy
Církve adventistů s.d.
Internetové vzdělávání
Radvanice 29
285 06 Sázava

ODDĚLENÍ VÝCHOVY (adventistického školství a vzdělávání)
otevírá ve školním roce 2009/10
čtvrtý běh IVU (Internetového vzdělávání učitelů),
které má sloužit především učitelům dětské sobotní školy,
ale rovněž pedagogům nebo rodičům

______ IVU – Internetové vzdělávání učitelů ______
Milé sestry, milí bratři a přátelé,
rádi bychom vám přinášeli v období prázdnin lepší zprávy, ale některá místa na severní
Moravě a v jižních Čechách prožívají opět katastrofu, která brala lidské životy, ničila lidská obydlí a
úrodu na polích. Mnohde s překvapivou prudkostí a velmi rychle přišla více než 50letá voda. Ti, kteří již
v minulosti prožili podobné povodně, dovedou pochopit, co nyní prožívají lidé v zaplavených oblastech.
Většina z nás s napětím sleduje zprávy o tom, kde se opět spojily bouře, aby předvedly sílu, kterou
v sobě skrývají. Můžeme ale také sledovat obětavost záchranářů, vojáků, hasičů a dobrovolníků, se
kterými úzce spolupracují pracovníci organizace ADRA. Na některých místech voda rychle přišla a
také odešla, ale napáchala škody, které je třeba odstranit a napravit.
Ne každý může odjet pomáhat v postižených místech. Vedení Církve adventistů sedmého dne
proto vyhlašuje na sobotu 11. července 2009 sbírku na pomoc při likvidaci následků povodní. Sbírka
bude použita na pokrytí nákladů spojených s činností dobrovolníků organizace ADRA a zajištění
nutných potřeb pro lidi postižené povodněmi.
Jsme vděčni, že Pán Bůh působí na lidská srdce, která jsou ochotna druhým pomáhat.
Jan Bárta
ředitel o.s. ADRA

je určeno pro zájemce z Čech i Slovenska
(studijní materiály jsou v češtině)
Řada A: katechetika podle věkových kategorií
- duševní vývoj dítěte
- duchovní vývoj a výchova
- pedagogické principy a metodika
Řada B: Učitel-ka dětí předškolního věku
mladšího školního věku
staršího školního věku
- osobnost učitele, duchovní a odborné předpoklady
- Bible pro učitele – klíčová témata
- Bible pro děti – klíčová témata
Řada C: Principy adventistické výchovy
Studium knihy Výchova od E.G.Whiteové
(vyšla v češtině i ve slovenštině)
Řada D: Základy pastorační práce s dětmi
Duchovní život a růst dítěte
Přihlášeným bude sděleno, kde najdou od 15.9.2009 na web-stránkách studijní podklady a zadání ke
zpracování úkolů. Je možno studovat najednou také 2 řady
Studium probíhá ve třech trimestrech od 15.9.2009 do 15.6.2010
a je ukončeno předáním osvědčení
Vypracované úkoly zasílá student pokud možno každý měsíc,
nejpozději vždy za 3 měsíce

Edvard Miškej
hospodář Česko-Slovenské unie
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