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

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY
25.prosince 2010
9.30 – 10.30

Sobotní škola
Společná píseň č. 312 a modlitba
Sobotní škola v malých skupinkách
Sbírka pro misijní projekty CASD
Společná píseň č. 204 a modlitba

10.30 – 10.45 Přestávka
10.45 – 12.00 Bohoslužba s kázáním uvádí br. Fuksa Josef
Varhaní preludium
Společná píseň č. 45
Sborová oznámení / Fuksa Josef
Introit: Titovi 2,11
Společná píseň č. 43
Přímluvná modlitba / Pavlík Martin
Píseň pěveckého sboru
Čtení z Bible – Iz 9, 6-7/ Horník J.
.
Modlitba před kázáním / Fuková Marcela

Kázání – br. Drejnar Jiří
„Neotevřený vánoční dar“
Společná píseň č. 47
Modlitba / Drejnar Jiří
Sbírka pro potřeby sboru
Požehnání: Fil 4, 7
Společná píseň č. 280
Varhanní preludium

14.00

Odpolední shromáždění s kázáním - br. Hampacher R.

PROSÍME VŠECHNY O VYPNUTÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ BĚHEM BOHOSLUŽBY.

2

OZNÁMENÍ SBORU VINOHRADY
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dnes dopoledne nám kázáním Božího slova poslouží bratr Jiří Drejnar. Srdečně jej
mezi námi vítáme.
Zkouška sborového zpěvu dnes odpadá. Odpolední shromáždění s kázáním bratra
Romana Hampachera začne ve 14 hodin.
Příští sobotu nám kázáním Božího slova poslouží bratr Jiří Beneš, odpoledne
sestra Jiřina Krejzová. Pro účastníky modlitebního shromáždění i další zájemce
bude od 15,30 připraveno malé novoroční pohoštění.
Druhou soboru v lednu - 8.12.2011 - proběhne Novoroční bohoslužba s tradičním
rozdáváním záložek s novoročními verši.
V sobotu 15.1.2011 v 17 hodin se uskuteční koncert Ivo Hrachovce. Všichni jste
srdečně zváni.
Společenské centrum připravilo na úterní večery v měsíci lednu cyklus přednášek
s názvem „Seznamte se s vesmírem“. Přednášet bude mladý, talentovaný
astronom Marek Žalud.
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Dáš mu jméno Ježíš / Nomen omen
Radomír Jonczy 18.12.2010
Lk 1,30-33
Anděl jí řekl: Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a
porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem
Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat nad
rodem Jákobovým a jeho království nebude konce.“

I. Nomen omen
Vzpomínáte si ještě, vy rodiče, jaké to bylo, když jste pro své miminko vybírali
jméno? Bylo to úžasné, nezapomenutelné. Myslím, že jsme si všichni uvědomovali
závažnost toho okamžiku. Zvláště v případě toho prvního, to na člověka nějak
doléhalo: „Tak takto se náš potomek bude jmenovat celý život. Už mu to nikdo nikdy
neodpáře. Bude se svým jménem spokojený? Bude se líbit jeho přátelům a známým?
Bude milé jeho nejbližším, jeho partnerovi, jeho dětem a vnukům?“
Bylo to náročné, přitom šlo v podstatě jen o to, aby to bylo jméno libozvučné,
trendy, aby se hodilo k příjmení, případně, aby bylo milou vzpomínkou na někoho,
jehož jméno nám bylo milé, na někoho z rodičů, prarodičů, přátel či jinou pro nás
významnou osobnost.
Ve starověku to měli poněkud složitější. Jméno mělo význam takřka věštebný. Staří
Římané to formulovali do úsloví „nomen omen“ – jméno je věštba. Jak se kdo jmenuje,
takový bude. Proto si tenkrát na výběru jmen dávali záležet ještě více než dnes.
Nezáleželo přitom na libozvučnosti, či módnosti toho, či onoho jména. Šlo v prvé řadě
o jeho význam.
Uveďme příklad. Když se umírající Ráchel narodil syn, pojmenovala jej Ben-oni,
syn mého zmaru, syn mého trápení. Není divu, že Jákob nelenil a přejmenoval jej na
Benjamína. Benjamín totiž v překladu do češtiny znamená syn pravice, to je syn zdaru.
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II. Jméno Ježíš věští osud vysvoboditele
Marie to měla jednodušší. O výběru jména rozhodla v případě jejího dítěte vyšší
mocnost: „Počneš, porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.“ Hotovo, vyřešeno. Jak že to
bylo? Nomen omen? Jaký že bude ten její syn? Bude to Ježíš. Co vlastně to jméno
znamená? Když anděl mluvil, s Josefem a sdělil mu, že se jeho snoubence Marii
zázračným způsobem, tedy bez jeho přičínění, narodí syn, dodal: „Dáš mu jméno
Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid…“ (Mt 1,21)
Josefovi ani Marii význam jména Ježíš nemusel ani moc vysvětlovat. Jako židé to
tam v původním, hebrejském jazyce s největší pravděpodobností, na rozdíl od nás
Čechů, sami slyšeli. Jméno Ježíš (Jéšua) je totiž pořečtěným ekvivalentem
hebrejského Jehošua, což v překladu do češtiny znamená: Jahve (Hospodin) spasí.
Dáš mu jméno: Jahve vysvobozuje. Bude to totiž on, který svůj lid vysvobodí z jeho
hříchů. Nomen omen. Váš syn bude vysvoboditel.

III. Jozue dovršuje vysvobození Izraele z Egyptského otroctví
Josef s Marií si při vyslovení jména Ježíš nemohli nevzpomenout na velikého
Jehošuu, muže, který se původně jmenoval Hošea. V překladu z hebrejštiny do češtiny
to jméno znamená „on spasí“. Veliký realizátor exodu Mojžíš však jeho jméno
vyznavačsky upravil. Přejmenoval jej na Jehošuu. (Nu 13,17)
V počeštěné podobě jej známe jako Jozue. Mladičkého Jehošuu si Mojžíš při
odchodu z Egypta vybral, aby mu posluhoval. Byl s ním při vydání Desatera na Sinaji.
Na hranicích zaslíbené země se na Hospodinovo slovo dokázal spolehnout ve chvíli,
kdy se celý národ zalekl přesily kenaánských starousedlíků (Nu 14, 6-9). Po Mojžíšově
smrti se na základě Mojžíšova doporučení ujal vedení Izraele. Čtyřicetileté, náročné a
strastiplné putování lidu Izraelského ze země Egyptské, z domu otrocké služby dovršil
tím, že jej převedl přes řeku Jordán do zaslíbené země svobody a odpočinutí.

IV. Židé touží po politickém vysvoboditeli
Uplynulo dalších, téměř dva tisíce let a v městě Betlémě se za podivuhodných
okolností narodil další Jehošua. Nikde pod střechou se pro jeho rodící matku nenašlo
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místo. Vše nasvědčuje tomu, jej matka porodila sama, bez asistence porodní báby,
v hygienicky naprosto nevhodných podmínkách. V evangeliu čteme, že jej porodila a
zavinula do plének, lépe řečeno kusů hadrů (Vulgáta) a položila do jeslí, dle originálu
do žlabu pro krmení dobytka, který byl po ruce. Přitom jí anděl slíbil, že její syn bude
vysvoboditelem a věčným králem Izraele.
Josef s Marií, stejně jako všichni jejich židovští soukmenovci čekali politického
vysvoboditele. Toho, kdo vysvobodí Izraelský národ z područí římské okupantské
moci. Všechny matky Izraele snily o tom, že právě takového vysvoboditele přivedou na
svět. Snad právě proto bylo jméno Ježíš v té době tolik oblíbené a frekventované.
Alespoň o tom svědčí dochované záznamy a nálezy.
Anděl však Josefovi, jeho snoubence Marii i celému Izraelskému národu slíbil
jiného vysvoboditele: „Dáš mu jméno Ježíš, protože on vysvobodí svůj lid z hříchů
jejich.“

V. Ježíš vysvobozuje z hříchů
Vůdce nového exodu dostal jiný, než politický úkol. Nepopřel, že je králem, ale
tvrdil, že jeho království není z tohoto světa. Odmítal jakékoli použití moci, dokonce i
tenkrát, když se ocital v ohrožení vlastního života.
K titulu Mesiáš byl sám velmi zdrženlivý. Věděl totiž, že je toto slovo příliš
poznamenáno očekáváním vítězného, Davidovského krále. Směle jej za Mesiáše
teprve později, po jeho ukřižování a vzkříšení prohlašovali jeho následovníci.
Vyznáním jejich víry se stalo stručné, ale výstižné konstatování: „Ježíš je Kristus“.
Někdy máme dojem, že Kristus je jakési Ježíšovo příjmení. Kristus je však řeckým
ekvivalentem hebrejského Mašiach – pomazaný.
Ježíšovi učedníci na vlastní kůži zakusili, že Ježíš je doopravdy Kristus, Mesiáš,
který přišel je i celý svět vysvobodit z jejich hříchů. Svým bezhříšným životem naplnil
zákon. Vzal na sebe hříchy celého lidstva a s nimi zemřel zástupnou smrtí na kříži
Golgoty. Každému, kdo o to stojí, je ochoten a schopen nabídnout svou bezhříšnost a
tím se stát jeho Ježíšem - vysvoboditelem.
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Jeho království je doopravdy věčné. Už dnes je ochoten stát se králem tvého srdce
a věčně mu vládnout. Modlím se, abychom dnes dopoledne i o letošních vánočních
svátcích pochopili, že Ježíšek je Ježíš, náš vysvoboditel, a že se nám, nám narodil
proto, aby nás vysvobodil.

Amen
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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
724 607 201

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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