14. února 2009

Společná píseň a modlitba
Studium Bible v malých skupinách
Sbírka pro misijní projekty CASD
Společná píseň a modlitba

Uvádí / Čák C.
Společná píseň č. 221
Sborová oznámení
Společná píseň č. 216
Přímluvná modlitba / Heczko R.
Informace o škole Eliáš / Landsfeld V.
Píseň pěveckého sboru
Čtení z bible – Mat. 5,33-37 / Fuksová M.
Modlitba / Libelová R.
Kázání – Král V.
„Společnost druhé míle“

1.

Dnes dopoledne nám Božím slovem poslouží bratr Vladimír Král. Sboroví zpěváci se sejdou v 12,15 k
nácviku písní.
2. Odpolední shromáždění se koná poblíž Strašnického sboru v ulici Nad Olšinami 17 od 14,00 a dnes
bude kázat bratr František Běhounek. Od 15,30 se ve Strašnicích koná modlitební setkání.
3. U naší sestry Marušky Králové si můžete zakoupit nový Advent a publikaci "Boží stopy na cestě církve"
od Jiřího Drejnara.
4. Dnes od 17,00 jste zváni na benefiční koncert, na kterém vystoupí houslový virtuóz Jaroslav Svěcený a
klavíristka Markéta Cibulková. Koncert se koná od 17,00 na Smíchově. Pozvánku naleznete ve
zpravodaji.
5. Zítra v neděli 15. února se setkají naši senioři ve 14,30 na Smíchově, naším hostem bude bratr Radim
Passer.
6. Vinohradské Hrozinky se sejdou 19. února v 17,00 v ZŠ Baarova.
7. Příští sobotu nám Božím slovem dopoledne poslouží náš kazatel Radek Jonczy.
8. V sobotu 28. února vystoupí Maranatha Gospel Choir v komunitním centru Mariapoli v Praze – Vinoři
od 19,30 a podpoří tím charitativní projekt MAGDALA.
9. Minulou sobotu jsme vás v rámci členského shromáždění poprosili o vyplnění dotazníku týkajícího se
aktivit našeho sboru. Těm, kteří jej vyplněný odevzdali již minulý týden, děkujeme. Vás, kteří jste jej
vyplněný přinesli dnes s sebou, prosíme, abyste jej položili na stolek u vchodu do sálu. Vás, kteří jste
zde posledně nebyli, nebo jste se ještě do vyplňování formuláře nepustili prosíme, abyste si jej vyzvedli
a co nejdříve jej vyplněný vrátili na již zmíněný stolek. Mnohokrát vám za vaši spolupráci děkujeme.
10. Částka darů na rekonstrukci sboru se za měsíc leden navýšila o 15 400,- Kč, celková částka tedy činí 4
068 123,-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
přispět 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.
11. Minulou sobotu se na sbor vybralo 8 447,- Kč, podíl mají na této částce i děti, které v sobotní školce
přispěly celkově 1000,- Kč . Na misii se vybralo 1267,- Kč a na AWR 50,-Kč. Všem dárcům děkujeme.
"Prosíme účastníky bohoslužby, aby zachovali během jejího průběhu i při hudebních přednesech
důstojný klid a zůstali na svých místech. Tento klid bychom měli využít i při závěrečných tónech
varhan k přemýšlení o tom, co jsme slyšeli. Vstáváme z místa až po samotném ukončení.
Děkujeme za pochopení, že osobní věci si vyřizujeme mimo modlitebnu, ne během bohoslužeb."

Hudební ztišení – Jonczyová M.
Sbírka pro potřeby sboru
Společná píseň č.
Závěrečná modlitba / Král V.
Společná píseň č. 280

12:15 hod.
14:00 hod.
15:30 hod.

Nácvik sborového zpěvu
Odpolední bohoslužba, kázání – Běhounek F.
Modlitební chvíle
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Setkání KD1 proběhne:
27.2.2009 Dusan Kucera od 18.30 Nad Petruskou
13.3.2009 Dusan Kucera od 18.30 Nad Petruskou
27.3.2009 Jiří Beneš od 18.30 Nad Petruskou

JAK SE STÁT NESMRTELNÝM?
Jan 11,17-27

NOVÁ MLÁDEŽNICKÁ AKCE = ANDĚL 09 - JAK SPRÁVNĚ VĚŘIT?
V sobotu 7. března od 9:30 hodin proběhne ve sboru CASD v Praze na Smíchově zcela nová
mládežnická akce s názvem Anděl 09. První ročník si klade za cíl oslovit mladé lidi z celé
Československé unie, odstartovat společně modlitební týden mládeže a zejména duchovně inspirovat
mládež ve věku 14 - 17 let. Program sobotního dne bude velice nabitý, takže se všichni účastníci
mohou těšit na dvě zcela odlišné části. V dopolední části zažijeme bohoslužbu, jež nás netradičně
seznámí s tématem letošního ročníku modlitebního týdnu mládeže. Hlavním speakrem bude vedoucí
mládeže Českého sdružení Vašek Vondrášek. Odpolední program bude hledat odpověď na otázku,
která je ústřední pro celý první ročník, tedy - Jak správně věřit? Po řešení otázky bude společnými
silami pátrat smíchovská mládež, spousta netradičních hostů a zejména druhý letošní řečník, vedoucí
evangelizace Českého sdružení, Vítek Vurst. Večer se ponese v duchu živé křesťanské muziky a závěr
se bude promítat zajímavý film.
Někteří lidé mají zato, že každý z nás má několik andělů. Buď to můžou být andělé z nebes, nebo je to
prostě člověk nám nejbližší. Akce Anděl 09 by mohla sloužit k tomu, aby si každý z účastníků našel toho
anděla, kterého zrovna potřebuje. Přijeďte si tedy společně zahájit modlitební týden, načerpat duchovní
inspiraci, podpořit nově vznikající akci a hlavně potkat se s přáteli a možná i s se svým andělem.
Více informací naleznete na internetových stránkách - www.akceandel.cz.
Za smíchovskou mládež Martin Žalud

r e c e n z e
Kázání Prof. Tomáše Halíka na evangelijní texty
Do sborové knihovny přibyly tři soubory kázání známého charizmatického teologa a filosofa. Jeho úvahy
inspirují posluchače k samostatnému hledání a promýšlení hodnot a hloubek evangelijního poselství.
I. SOUBOR

II. SOUBOR

III.SOUBOR

1. Žena cizoložnice
2. Zmrtvýchvstání
3. Podle toho všichni poznají, že
jste moji učedníci
4. Kdo mne miluje zachovává má
přikázání
5. Kde je váš poklad tam je i vaše
srdce
1. Miluj své nepřátele
2. Pokušení na poušti
3. Hora proměnění
4. Marnotratný syn

1. Požehnaná mezi ženami
2. Těsná brány
3. Přední místa
4. Podobenství o rozsévači
1. Podobenství o rozsévači
2. Podobenství o králi a
svatbě
3. Daň císaři
4. Svědectví Jana Křtitele
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1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Hora proměnění
Ne každý kdo mi říká Pane, Pane
Nebojte se těch….
Kdo miluje více otce a matku
není mne hoden
Uvedení Páně do chrámu
Ježíšova kázání
Hora proměnění
Velikonoce

I. Ježíš, garant nesmrtelnosti
„Pane, kdybys byl zde, můj bratr by nezemřel!“, vyčítají spontánně a svorně, jakoby jedním dechem,
Lazarovy sestry Ježíši, aniž by se na své výtce předem, nějakým způsobem dohodly. Jakoby tušily, že
Ježíš je schopen, svou přítomností garantovat lidskou nesmrtelnost.
„Pane, kde jsi? Proč stále ještě nepřicházíš? Proč už jednou provždy neukončíš dějiny hříchu, zla a
smrti? Kdybys tady byl, kdybys už zrealizoval myšlenku svého druhého příchodu, naší milí by se už
nemuseli trápit a umírat…“ Tak v prvních desetiletích křesťanských dějin uvažovali křesťané, kteří
Ježíšův slib „Ano, přijdu brzo.“ vzali doslovně. Správně pochopili, že s jeho slíbeným návratem na tuto
zemi souvisí i návrat k lidské nesmrtelnosti.
Pane, kdybys byl zde, můj bratr, má sestra, můj otec, má matka, můj syn, má dcera, můj manžel,
moje manželka by nemuseli zemřít, volají i dnes adventisté, kteří od roku 1844 vyhlížejí brzký návrat
Ježíše Krista spojený s nabídkou věčného života.
II. Vzkříšení, eschatologická jistota nesmrtelnosti
Všimli jste si, jakým způsobem na Martinu výtku Ježíš reaguje? Konstatuje: „Tvůj bratr vstane“. A co
Marta na to?: „Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den.“ Jinými slovy: „Znám učení o vzkříšení
z mrtvých na konci časů., ten „článek víry“ mi nedělá žádné potíže. Pravda o vzkříšení mi však brášku
teď a tady nevrátí.“
Přiznám se, že osobně často uvažuji ve stejných intencích. Učení o vzkříšení je doopravdy úžasné.
Jeho problém je však v tom, že neřeší palčivou otázku po tom, co se mnou a s mými milými stane hned
po smrti? Vzkříšení je podle bible záležitostí eschatologickou, otázkou více, či méně blízké budoucnosti.
Kdo však ví, kolik ještě času uplyne, než: „Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice. Než: „Sám
Pán sestoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve.“ (1. Tes 4,16)
Ztráta našich milých však bolí teď a tady. Jak s ní naložit? Jak se ubránit zoufalství z onoho
hrozného „nic“ mezi smrtí a vzkříšením? „Kde budu, až nebudu?“, ptá se Tolstoj prostřednictvím jedné
z postav svého románu. Kde budeme po své smrti a co bude s našimi milými, kteří zemřeli, po celou tu
dobu, než se Ježíš vrátí, aby nás vzkřísil z mrtvých?“
III. Nesmrtelnost začíná už dnes
Při hledání odpovědi na tuto otázku určitě stojí za to vzít v potaz Ježíšovu další odpověď
adresovanou Martě: „Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo
věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu?“
Při letmém pročítání tohoto textu, ovlivněni výkladovými trendy našich adventistických předků, máme
za to, že je zde řeč o tom, že když už někdo nakonec přece jen zemře, ale ztotožní se s učením o
vzkříšení, bude jednou, při druhém příchodu Ježíše Krista vzkříšen, aby už pak nikdy nemusel umřít na
věky. Ježíš však při rozhovoru s Martou má na mysli něco jiného. V podstatě ji opakuje to, co už
naznačil dříve v kapitole páté: „Amen, amen pravím vám. Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mne
poslal má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.“ (Jan 5,24)
Z uvedených textů vyplývá, že nesmrtelnost začíná už dnes a tady, ve chvíli, kdy člověk uvěří. V tu
chvíli se stává nesmrtelným. Pravděpodobně mne teď někteří podezíráte z toho, že jsem změnil
náboženskou orientaci a přijal učení katolické teologie o nesmrtelnosti duše. Než však zvednete kámen,
vyslechněte mne prosím až do konce.
IV. Spánek smrti není smrtelný
Bible se zmiňuje o dvou smrtích. Smrti jako spánku a smrti jako zániku. „Náš přítel Lazar usnul“, říká
Ježíš překvapeným učedníkům ve chvíli, když je zastihla zpráva o Lazarově smrti. Když znejistěli a
svitla v nich naděje, že snad Lazar přece jen nezemřel, vyvádí je Ježíš z omylu slovy: „Lazar zemřel!“
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Člověk by při podobné konverzaci snadno nabyl dojmu, že zármutek, způsobený ztrátou blízkého
přítele, Ježíše dočista připravil o rozum. On však mluvil o smrti, která je podle Bible jen pouhým
spánkem, nikoli zánikem.
1.část - Říše Sámova
Člověka spánek, jak známo nepřipravuje o existenci. Jen, pokud doopravdy spí, neví, co se kolem něj
právě děje. Proto moudrý Kazatel tvrdí, že „mrtví nevědí zhola nic.“ (Kaz 9,5) Proto Honza v pohádce na
královu otázku: „Co je největší lež?“ odpovídá slovy: „Největší lež je, když na otázku: „spíš?“, odpovíš
„ano“. To, že mrtví nevědí zhola nic, a že každý pokus o navazování kontaktu s nimi je nejen zbytečný,
ale i nebezpečný, protože člověk takto experimentující většinou končívá v osidlech spiritismu a
okultismu,šak ještě neznamená, že zesnulí mrtví přestali existovat a propadli zániku. Oni jen usnuli
spánkem smrti.
Smrt jako zánik nastane až při posledním soudu. Kniha Zjevení o tom vydává své svědectví: „Moře
vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydaly své mrtvé a všichni byli souzeni podle svých činů. Pak smrt a
její říše byly uvrženy do hořícího jezera.“ To je ta druhá smrt, hořící jezero, a kdo nebyl zapsán v knize
života, byl uvržen do hořícího jezera.“ (Zj 20,13-15)
Ježíš svou smrtí na kříži nepřišel zrušit spánek smrti. Přišel a zemřel druhou smrtí, kterou definitivně
porazil. Díky tomuto vítězství máme i my šanci přejít již dnes ze smrti do života, což však ještě nemusí
znamenat, že tady na této zemi už nikdy nezemřeme spánkem smrti.
V. Živí mrtví a mrtví živí
Jsou lidé, kteří zemřeli, ale přesto žijí dál. Jejich víra v Ježíšovo slovo je udělala nesmrtelnými.
Apoštol Pavel píše Tesalonickým: “On (rozumí se Ježíš), zemřel za nás, abychom my, ať živí, či
zemřelí, žili spolu s ním.
Naproti tomu existují mezi námi lidé, kteří sice zatím ještě žijí, ale díky tomu, že dnes a denně
odmítají Ježíšovo slovo, jen živoří a pozvolna umírají za živa. Bible se o nich opakovaně zmiňuje:
- Po návratu marnotratného syna otec konstatuje ono slavné: „Tento můj syn byl mrtev a zase žije.“ (Jan
15,24)
- Pavel vybízí Timotea k péči o vdovy, přitom je však varuje před některými vdovami, které myslí jen na
zábavu a tím jsou mrtvé, i když ještě žijí.“ (1. Tim 5,5.6)
- Jan ve svém listu zdůrazňuje, že mrtvý je ten, kdo nemiluje: „My víme, že jsme přešli ze smrti do
života, protože milujeme své bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti.“ (1 J 3,4)
VI. Učení o nesmrtelnost člověka, základní důraz křesťanství
To, co teď prohlásím, vyzní možná na první poslech trochu hereticky, ale doménou křesťanství není
to, že jednou dojde ke vzkříšení těl. O té přece ve své knize psal už kdysi dávno před vznikem
křesťanství starozákonní prorok Daniel, vzpomínáte? „Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou;
jedni k věčnému životu, druzí k pohaně a věčné hrůze.“ (Dan 12,2)
Doménou křesťanství je zjištění, podle kterého je to, že díky Ježíšově smrti na Golgotě, můžeme už
dnes uvěřit, přejít tak ze smrti do života a stát se tak nesmrtelnými. Už dnes můžeme přestat živořit a
začít žít plnohodnotným, smysluplným životem.

Na novém území naši slovanští předkové již od 7.stol. (ale možná již dříve) budují velice
důmyslnou síť hradišť. Podle nich budou pozdější odborníci tyto historické doby nazývat starohradištní
(do r.850 po Kr.), středně hradištní (850 - 950 po Kr.), mladší doba hradištní (950 - 1100 po Kr.) a
konečně pozdní doba hradištní (do pol.13.stol.) Poté se již začínají budovat opevněná sídla. Pro pány
mocné hrady a pro lid hrazená města.
Je tedy polovina 6.stol. Ale my musíme zase "naším zázračným krokem" přejít o něco zpět,
ne o mnoho, jen do r.476. Co se ten rok stalo? Zanikla západořímská říše svržením posledního jejího
císaře Romula-Augustula. Postaraly se o to germánské kmeny, zejména kmen Vandalů. Proč jsme se
museli zrovna k tomuto datu vracet? Totiž rozpadem západořímské říše vznikají různé "nástupné" říše a
království, z nichž nás nejvíce zajímá francká říše. Jejím prvním králem se r.481 stane Chlodovik,
zakladatel dynastie Merovejců, jež bude u moci na západě Evropy do r.751. Chlodovik se dá v r.496
pokřtít a později po r. 500 si podmaní okolní území a tak vznikne říše "všech Franků". Tato říše je s
ohledem na historii našeho území velice důležitá, neboť svými výboji ohrožuje a sužuje naše slovanské
území a předky. Z východní strany dochází zase k výbojům kočovných kmenů avarských, které si
Slovany podrobují a zneužívají jako pracovní a válečnické otroky. V této, pro naše dávné předky, jistě
nelehké době se stane něco, co byť jenom "na chvíli" udiví okolní svět. Někdy okolo r.623 se vypraví
francký kupec z města Sens (dnešní Francie) spolu s dalšími kupci a jejich doprovody na obchodní
cestu do země Slovanů, tj. východním směrem. Ten kupec se jmenoval Sámo. Narazí přitom na
slovanské kmeny Vinidů, které se bouří proti nadvládě a útlaku Avarů (centrem jejich kaganátu bylo
dnešní Maďarsko a Srbsko). Sámo zorganizuje jejich odboj a postaví se do jejich vedení. V krátké době
neuvěřitelně rychle začne vznikat cosi jako spojené území Slovanů. Dnes tomuto útvaru odborníci říkají
Sámova říše. V r.631 proti ní francký král Dogobert I. pošle své mocné vojsko, které je však drtivě
poraženo u pevnosti (hradiště) Wogastisburgu (asi na vrchu Rubín u Podbořan). Do Sámovy smrti mají
naši předkové klid. Po r.659 se však tato "říše" opět rozpadá, nicméně počet slovanského obyvatelstva
stále více vzrůstá. Budují se mocná hradiště i menší hospodářské celky, dnes bychom řekli vesnice.
Osídlení houstne, země se postupně zalidňuje, což je základem toho, že slovanské etnikum již s
pomocí Boží zůstane v tomto prostoru dodnes. Dalším "krokem" nyní překročíme až do začátku století
devátého.
pokračování příště

J. a S. Linhartovi

VII. Nesmrtelná Emilka
Takovým životem žila dlouhá léta naše milá sestra Emilka Kubíková. Několik let před tím, než usnula
spánkem smrti, ztratila, díky zákeřné nemoci, kontrolu nad svým vědomým bytím. Setrvala však v Boží
náručí a v ní odpočívá dodnes. Její víra ji vzdor tomu už dříve udělala nesmrtelnou…Spí a čeká, že ji
Pán života vzkřísí k životu ve svém království, kde ji věnuje nové, nesmrtelné, zdravé tělo pro kvalitní
život s Bohem ve věčnosti.
Emilka zemřela přesto však stále žije, otázkou však zůstává, jestli jsme my živi už náhodou
nezemřeli. Zda už nejsme jen chodícími mrtvolami. Ježíš je s pomocí Ducha svatého převézt nás již
dnes ze smrti do života. „Věříš tomu?“, ptal se Ježíš Lazarovy sestry Marty a stejnou otázku klade i nám
dnes v tváří v tvář Emilčině smrti: „Věříš tomu?“ Otázka, nad kterou stojí za to přemýšlet a najít na ní
správnou odpověď. Amen
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