31. 12. 2011

52/2011

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

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY
31. prosince 2011
9.30 – 10.30

Sobotní škola
Společná píseň č. 114 a modlitba
Sobotní škola v malých skupinkách
Sbírka pro misijní projekty CASD
Společná píseň č. 236 a modlitba

10.30 – 10.45 Přestávka
10.45 – 12.00 Bohoslužba s kázáním uvádí Josef Fuksa
Varhanní preludium / Šubrtová Eva
Společná píseň č. 85
Sborová oznámení / Nahunková Renata
Introit: Ž 36,8-10a
Společná píseň č. 181
Přímluvná modlitba / Jonczyová Vlasta
Čtení z Bible – Zj 22,6-21 / Pavlík Martin
.Modlitba před kázáním / Krejsová Jiřina

Kázání – Jonczy Radomír
„Přijď brzy, Pane Ježíši!“
Ztišení po kázání: Gajdůšková Eva
Společná píseň č. 77
Modlitba: Jonczy Radomír
Sbírka pro potřeby sboru
Poslání: Jan 14,1-3
Společná píseň č. 280
Varhanní preludium

14.00

Odpolední shromáždění s kázáním - Krejsová Jiřina

15.30

Modlitební ztišení s novoročním pohoštěním

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

Dnes dopoledne nám kázáním Boţího slova poslouţí náš kazatel, bratr
Radomír Jonczy. Odpolední shromáţdění s kázáním sestry Jiřiny Krejsové
začíná ve 14 hodin.
Zkouška sborového zpěvu se dnes nekoná.
Příští sobotu dopoledne nám kázáním Boţího slova poslouţí bratr Radomír
Jonczy
Dnešní odpolední modlitební shromáţdění, která začíná v 15.30 h, bude
spojeno s malým novoročním pohoštěním .
Dnes večer je do malého sálu pod kavárnou zván kaţdý, kdo bude chtít nový
rok uvítat ve společenství věřících. Součástí vzájemného společenství bude
stolování ve stylu Agape, společné zpívání, zábava i duchovní ztišení. Setkání
začíná v 17.00 hodin.

Minulou sobotu byly vybrány tyto dary:
4 134,- Kč*

Sbírka pro potřeby našeho sboru

*tj. 51,67% z částky potřebné na nejnutnější výdaje provozu sboru
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BOŽÍ ZRNO Z GOLGOTY
Jan 20,20-26

Kázání ze soboty 24. prosince 2011 – Radomír Jonczy
I. Zájem pohanských poutníků o Ježíše
Jeţíš Kristus, Bůh, který se v těle člověka narodil v judském Betlémě, vjíţdí jako zralý třiatřicetiletý
muţ do Jeruzaléma na oslátku a davy poutníků, které sem spolu s ním dorazily na velikonoční
svátky, mu provolávají slávu. Identifikují v něm totiţ svého Mesiáše. Farizeové, duchovní elita
ţidovského národa, nesou jeho úspěchy s nelibostí. Ţárlí a jejich ţárlivost má, jako obyčejně
ţárlivost mívá, velké oči. Jeví se jim, ţe se za Jeţíšem vydal snad celý svět.
Celý svět to určitě není, ale mezi poutníky, kteří na svátky dorazili, jsou i pohané z různých částí
světa, sympatizující s judaismem. Svět římského a řeckého polytheismu prochází krizí
a monotheismus se těší stále většímu zájmu. Pozornost budí i osobnost pozoruhodného
ţidovského učitele Jeţíše z Nazaretu. Jeho pověst uţ rovněţ přesáhla hranice Izraele.
Pohanští poutníci zmínění v naší dnešní perikopě evangelia chtějí Jeţíše také vidět. Jeho důrazy
je přitahují. Posouvají totiţ náboţenské myšlení od prázdných institučních rituálů, tradic
a moralizování, směrem k náboţenství promyšlené reflexe a vnitřního duchovního proţitku.
Poutníci, s největší pravděpodobností původem Řekové, chtějí prostě zjistit, kdo Jeţíš je a o co
mu jde. Učedníci Filip s Ondřejem jim moţnost setkání s ním rádi zprostředkují.
II. Ježíšova odpověď pohanským poutníkům
Jeţíš však pohanům místo odpovědi na jejich otázky vypráví podobenství o pšeničném zrnu. Na
první pohled tradiční ukázka Jeţíšova „vokozismu a vovozismu“. On o koze a oni o voze… Ale
není tomu tak. Podobenství o pšeničném zrnu je Jeţíšovou reakcí na jejich otázky po něm, jeho
osobnosti i jeho učení.
I pohané vědí, ţe zaseté semeno uvolňuje sílu ţivota, která je do něj vloţena, teprve ve chvíli,
kdyţ se ocitne pod zemí a umře. Teprve tenkrát vyraší klas a z něj zrní, ze kterého je potom
později moţné umlít mouku a upéci chléb… Zrno prostě přináší plody teprve tenkrát, kdyţ
odumře. A tak se Jeţíšovo přirovnání stává výstiţnou ilustrací podstaty jeho osobnosti i hlavních
důrazů jeho učení.
a) Umírající zrno – smrt soběstřednosti
Zvídavým pohanským poutníkům Jeţíš prostřednictvím obrazu pšeničného zrna vysvětluje, ţe
tajemství šťastného ţivota spočívá ve smrti starého, hříchem zasaţeného lidského já.
Upozorňuje, ţe sobectví, sebestřednost, sebeuspokojování, sebepotvrzování a seberealizace za
kaţdou cenu způsobuje, ţe je člověk k ničemu, ţe se pro své okolí velice záhy stává obtíţným
hmyzem, a ţe nakonec zůstává sám, opuštěn, bez lásky, porozumění, povzbuzení a praktické
pomoci druhých.
Prostě, Kdo miluje svůj ţivot, ztratí jej; kdo nenávidí svůj ţivot, v tomto světě, uchrání jej pro ţivot
věčný. Všimněte si, ţe tady Jeţíš doporučuje, ba přímo přikazuje nenávist ke zvrácenému,
hříchem deformovanému, sobeckému lidskému „já“.
Naopak, člověk, který si své sobecké já nehýčká a za kaţdou cenu neudrţuje při ţivotě, přestává
ţivořit a začíná ţit plným, uţitečným a věčným, nikdy nekončícím ţivotem. Prostě vešel jiţ dnes
ze smrti do ţivota. (Jan 5,24) Vyklíčil v něm klíček nové smysluplné existence. Ţiv uţ není on, ale
ţiv je v něm Kristus. (Gal 2,20)
b) Umírající zrno – ochota k sebeobětování
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Prostřednictvím obrazu s pšeničným zrnem Jeţíš zvídavým pohanům vysvětluje, ţe podstatu své
ţivotní filosofie a poslání vidí v nejen v ochotě umírat sám sobě, ale v odhodlání obětovat se pro
druhé.
Člověk je sice moţná ve své přirozenosti ochoten milovat, ale ne se pro lásku obětovat. Je
ochoten dávat, ale ne ztrácet, něco si odpírat, nebo se ve prospěch svých bliţních ničit a uţ
vůbec ne pro ně umírat. Je však bez ochoty k oběti vůbec láska láskou?
Profesor Halík jednou k dané problematice výstiţně poznamenal: Nakolik jsme se během ţivota
naučili v lásce odumírat sami sobě, svému sobectví, koncentraci jen na své vlastní zájmy, nakolik
jsme uměli ţít pro druhé, natolik se náš ţivot stal semenem, které ani v hodině ţně, nebude
zmařeno.
c) Umírající zrno – program Ježíšovy služby
Podobenstvím o umírání pšeničného zrna chce Jeţíš pohanským poutníkům představit svůj
vlastní ţivotní program. Naznačuje jim, ţe není jen filosofem, který objevuje nové skvělé
myšlenky, ale který své myšlenky především ţije. Sám sebe, svou vlastní existenci obětoval ve
prospěch nás, hříšných lidí. On, vládce vesmíru, ţil ţivotem plným odříkání, umrtvování sama
sebe. Proto o něm mohl apoštol Pavel ve druhé kapitole epištoly Filipským napsat:
Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrţ sám sebe zmařil, vzal na
sebe způsob sluţebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se poníţil, v poslušnosti
podstoupil i smrt, a to smrt na kříţi. (Fil 2,6-8)
d) Umírající zrno – symbol Ježíšovy smrti
Poslední věta právě zmíněného textu apoštola Pavla ukazuje na poslední, nejdůleţitější aplikaci
umírání pšeničného zrna. Svým pohanským posluchačům Jeţíš vysvětluje, ţe on sám je zrnem,
které bude muset zemřít, aby mohlo při svém vzkříšení vzklíčit a přinést tak svou smrtí spasení,
záchranu všem lidem.
Není v silách lidské bytosti, oslabené hříchem zlikvidovat své staré, sobecké já. Není v jejích
silách milovat své bliţní láskou ochotnou přinášet oběti. Přesto je tady východisko výstiţně
definované v epištole Římanům 6,3:
Nevíte snad, ţe všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Jeţíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt? Byli
jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom - jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých
slavnou mocí svého Otce – i my vstoupili na cestu nového ţivota.
Na Golgotě v podobě kříţe vzklíčilo Boţího zrno a po něm uţ celá tisíciletí klíčí další stovky,
tisíce, milióny dalších. Kaţdý z nás se pod vlivem vláhy Boţího Ducha můţe stát pšeničným
zrnem, které vyklíčí k novému smysluplnému ţivotu, schopnému sebeobětavé sluţby lásky.
Ostatně, k tomu jsme přece jako křesťané byli přímo povoláni.
III. Smrt Havla – podnět ke zrození něčeho nového
Letošní vánoce mají více, neţ kterékoli jiné příchuť nového ţivota i smrti zároveň. V předvečer
vánoc jsme se rozloučili s presidentem Václavem Havlem, člověkem, který proţil svůj ţivot ve
znamení sebeoběti. Obětoval kus sebe, svou vlastní svobodu, abychom my mohli svobodu získat.
Jsem přesvědčen o tom, ţe tím v plné míře naplnil odkaz podobenství o pšeničném zrnu.
Moc jsem celý týden přemýšlel o tom, proč se mu poct za to co udělal, dostalo aţ poté, co
naposledy vydechnul. Proč musel v posledních létech svého ţivota snášet ústrky a ironizující
výsměch těch, kteří v něm pod vlivem smutné reality ţivota najednou viděli jen naivního
pravdoláskaře. A tak mi nezbývá, neţ věřit tomu, ţe i jeho smrt přispěje alespoň dílčím způsobem
k tomu, ţe se zase v některých z nás pod vlivem Boţího Ducha a událostí posledních dnů začne
rodit něco nového, lepšího.
Amen.
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OBĚŽNÍK KE SBÍRCE 13. SOBOTY
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SPOLEČNÝ SILVESTR 2011
Váţení přátelé, milé sestry a bratři,
zveme Vás ke společnému posezení v souvislosti s koncem roku 2011 a vstupem do nového
roku. Společný večer se uskuteční na Londýnské v SC, a to od 17 hodin (ne od 19 h jak bylo
avizováno minulou sobotu).
Program bude volný, slušnému humoru se meze nekladou, na pořad přijde i malé zamyšlení či
zavzpomínání na končící rok. Věříme, ţe někteří z Vás ještě přispějí i do volného programu svou
vzpomínkou na uplynulý rok.
Mám pro Vás pár organizačních informací.
1) Budeme rádi, 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.).
2) Pokud Vás napadne váţná či neváţná vzpomínka na letošní rok, můţete se s námi o ni
rozdělit. Určitě je na co vzpomínat...
3) Je připraven Kaleidoskop vzpomínek na uplynulý rok z dílny Radka, Pepína a dalších.
4) Bude i chvilka na krátké zamyšlení a ztišení.
5) Platí i nabídka na návrh nějakého humorného filmu.
6) Nabízíme moţnost uspořádat 1. Silvestrovské pingpongové klání ve čtyřhře - dle moţností
a zájmu účastníků.
Pokud byste měli své známé, kteří by s námi chtěli strávit poslední večer v roce, pozvěte je také.
Podrobnější info o náplni večera poskytne případně Pepa Fuksa nebo Radek Jonczy. Takţe
nepromarněte příleţitost přivítat Nový rok ve společnosti duchovních sourozenců.
PeF

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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