4.dubna 2009

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

Uvádí / Klouda V.
Společná píseň č. 48
Sborová oznámení
Společná píseň č. 129
Přímluvná modlitba / Chytrý T.
Píseň pěveckého sboru: - G. Verdi: „Nabucco“
Čtení z bible – Gn 14,8-24 / Linhartová J.
Modlitba / Fuková M.
Kázání – Jonczy R
„Boj ve znamení sebeoběti“
Hudební ztišení / Vlachová A.
Sbírka pro potřeby sboru
Společná píseň č. 54
Závěrečná modlitba / Jonczy R.
Společná píseň č. 280

12:15 hod.

Nácvik sborového zpěvu

16:00 hod.

Smíchov: Koncert třineckého pěveckého sboru
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1. Dnes dopoledne nám Božím slovem poslouží náš kazatel Radek Jonczy.
2. Sboroví zpěváci se sejdou k nácviku písní 15 minut po skončení bohoslužby.
3. Odpolední shromáždění ve Strašnicích se v sobotu odpoledne ruší. Pro zájemce o kvalitní duchovní
program je ve sboru na Smíchově od 16,00 připraven koncert duchovních písní smíšeného pěveckého
sboru CASD z Třince.
4. Schůzka oddílu Vinohradských Hrozinek se 9. 4. 2009, kvůli odjezdu většiny rodičů v rámci
prodlouženého víkendu mimo Prahu, ruší.
5. Příští sobotu, tedy 11. dubna, budeme v našem sboru slavit Velikonoční Večeři Páně. Začátek
slavnostní bohoslužby bude v 9,30. Slovem i službou u stolu nám poslouží náš kazatel Radek Jonczy.
6. Na základě rozhodnutí vedení sboru, oznamujeme, že sborový výlet pro tento rok se bude konat v
neděli 13. září. Cílem výletu budou Železné hory. Podrobný plán výletu a potřebné informace
naleznete ve zpravodaji a s přihlašovacím lístkem budou umístěny na nástěnce. Děkujeme
organizátorům výletu manželům Linhartovým.
7. Služba žen Českého sdružení CASD srdečně zve na dvě setkání žen BETNIE 2009 "Když domov
onemocní". První setkání proběhne 1.-3. května v Zásadě u Tanvaldu a přednášet bude psycholožka
PhDr. Jarmila Čierná. Druhé setkání bude 29.-31. května na zámku Rožmberk v jižních Čechách a
přednášet bude psycholožka PhDr. Jana Procházková. Bližší informace k plánovaným setkáním
naleznete ve zpravodaji.
8. 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.

Chytrý Tomáš
Voleský Bohuslav
Dujíčková Hana
Růžička Karel
Krejzová Jiřina

5. dubna
8. dubna
14. dubna
17. dubna
18. dubna

Kderová Markéta
Chaunová Ina
Heczko Robert
Brandejsová Jaroslava
Zelenohorská Lenka

19. dubna
21. dubna
21. dubna
24. dubna
24. dubna

Milé sestry a bratři,
zasílám pozvánku na mimořádnou aktivitu, koncert třineckého pěveckého sboru, který se uskuteční 4.4.
od 16:00 hod. ve smíchovské modlitebně. Repertoár písní je velmi bohatý, zazní rovněž výjimečně
aranžovaná píseň "Pojďte k vodám", kterou jste mohli slyšet na poslední unijní konferenční bohoslužbě.
Věřím, že koncert sborových písní bude oslavou Pána Boha.
Zároveň upozorňuji, že v tutéž sobotu (4.4.) bude na Smíchově kázat br. Shawn Boonstra, asistent br.
Marka Finleye. V rámci SŠ od 10:00 hod. poskytnou bratři P. Šimek a R. Passer prezentaci misijních
projektů ASI Europe.
Přeji klidné a Bohem požehnané dny. Pepa Cepl
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Vážení členové sboru,
přináším vám nové informace týkající se postupu stavebních prací rekonstrukce sboru CASD Praha
Vinohrady a domu Londýnská 30, pro větší přehlednost textu vám doporučuji sledovat postup prací na
nových fotografiích s daty 20090320 a 20090330 uložených tento týden na webové stránky sboru
každá fotografie je opatřena datem jejího pořízení a průvodním komentářem .
dům 1.PP, 2.NP - 6.NP
v bytech a kanceláří probíhají práce na rozvodech silno a slaboproudu
toalety a koupelny jednotlivých bytů a kanceláří již mají keramický obklad
výtah domu (kabina + portály v jednotlivých patrech) je osazen a plně funkční pro potřeby stavby
v kotelně domu byl osazena dvojice kotlů, vše je již připraveno k napojení na uliční rozvod plynu

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.
Více informací a časový rozpis pražského čtení najdete na internetových stránkách
http://biblepraha.estranky.cz a na stránkách celého projektu http://cteni.bible21.cz

sbor:
ve všech prostorech sboru se instalují rozvody vzduchotechniky
konečnou podobu - změna z oblého na šípovitý tvar - získalo schodiště na podium modlitebny
dokončují se rozvody světel, audio/video tras a silnoproudu

Za organizátory - Tomáš Božovský (KS Praha) , Dita Frantíková (KS Praha) , Jan Jackanič (BJB Praha
Vinohrady) , Jan Talafant (Nadační fond NBK)

atrium sboru:
podlaha atria a sálu modlitebny sboru je připravena pro položení keramického obkladu
na ochozu atria se dokončuje podoba květníků a vývodů vzduchotechniky
jsou nataženy rozvody stropního osvětlení atria
dokončují se úpravy stropů a stěn bočních místností atria - zakristie, šatny a skladů

Milé sestry, milí bratři,

společenské centrum sboru 1.NP - čajovna + pravá část SC:
konečnou podobu dostávají omítky stěn Společenského centra
byla dokončena konstrukce k osazení točitého schodiště z čajovny do spodního sálu SC
v pravé části SC byly dokončeny přípravy pro osazení akustických stěn, které budou dle potřeby
rozdělovat daný prostor na čtyři samostatné celky
společenské centrum 1.PP - sál:
byly dokončeny keramické obklady sociálního zázemí SC
Tomáš Chytrý, správce sboru

From: České sdružení - sekretariát
Subject: Setkání v Hradci Králové
Přeji hezký den,
chtěl bych vás informovat o připravované akci "Setkání pracovníků, dobrovolníků a zájemců pro
práci s rómskou komunitou" (viz program akcí ČS 2009), která se uskuteční v neděli 19. dubna
2009 od 10 hodin v Hradci Králové (prostory Bé Plus).
Toto setkání je určeno pouze pro ty, kteří s Romy již pracují. Půjde především o sdílení a předávání si
zkušeností z komunitní praxe. Prosím, abyste tuto informaci předali lidem ve vašich sborech, kterých se
toto setkání týká (sbory nebudou o této akci plošně informovány), a poté mi počet účastníků nahlásili.
Moc děkuji a v případě jakýchkoliv připomínek a dotazů mě, prosím, kontaktujte.
Vítek Vurst, vedoucí oddělení evangelizace
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Před nějakou dobou vyrobily společnosti Inspirational Films a Nardine Productions nový film Magdalena (v originále Magdalena, Released From Shame). Po tzv. dětské verzi filmu Ježíš (Příběh
Ježíše Krista) je to další produkt vzniklý na základě známého filmu Ježíš, jehož cílem je oslovit
především určitou vymezenou skupinu diváků, protože popisuje příběh Ježíšova života z konkrétní
specifické perspektivy.
Film Magdalena, natočený opět na základě evangelií, je hraným vyprávěním Marie Magdaleny o tom,
jak se Ježíš setkal se čtyřmi konkrétními ženami a vysvobodil je z jejich zajetí. Více o filmu se můžete
dozvědět na oficiálních stránkách http://magdalenamovie.com
V současné době uvažujeme o překladu filmu Magdalena do češtiny (dabing). Než se však do tohoto
časově i finančně náročného procesu pustíme, rádi bychom získali co nejlepší odpovědi na otázky
ohledně jeho možného využití v české kultuře. Z tohoto důvodu bych vás chtěl pozvat na uzavřené
promítání tohoto filmu s následnou diskusí. Film bude promítán v angličtině (bez překladu a bez
titulků), ale pro naše účely postačí, i pokud budete filmu rozumět jenom částečně.
Píšu toto pozvání menší skupině křesťanských vedoucích v ČR, o kterých z toho či onoho důvodu
soudím, že by o tento nástroj mohli mít zájem a měli by k filmu co říci. Také jste lidmi, jejichž názor je
pro nás velmi cenný. Budu proto velmi rád, když moje pozvání na toto promítání přijmete. A pokud jste
muž, vezměte s sebou svoji manželku.
Promítání se uskuteční ve dvou termínech:
pátek 24. dubna v 19:00
pondělí 4. května v 18:00
v Praze. (přesné místo bude určeno podle počtu přihlášených). Délka setkání bude cca 2 hodiny.
Mimopražským jsme schopni (po dohodě předem) proplatit cestu, případně zajistit přespání do druhého
dne. Prosím ozvěte se mi co nejdříve (nejpozději do 17. dubna), na který z termínů s vámi můžeme
počítat, abychom mohli zajistit vhodné místo. Dejte mi prosím také vědět, pokud máte zájem film vidět a
přemýšlet o jeho využití, ale jednoduše nejste schopni se zúčastnit těchto promítání. Vymyslíme nějaké
řešení. Pokud víte o někom dalším, kdo by mohl mít zájem, dejte mi vědět, abychom ho také pozvali.
Budu se těšit na setkání s vámi a s nadějí i na to, co chce Bůh v naší zemi prostřednictvím tohoto filmu
udělat.
S přáním Boží blízkosti, Tomáš Chvojka, Nový život, o. p. s., Plzeňská 166, 150 00 Praha 5
tel. 257 218 005, tomas.chvojka@znateho.cz , www.znateho.cz
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Vážení bratři a sestry v Kristu,
Česká biblická společnost, o.s. připravuje tisk Biblí bez deuterokanonických knih (dále jen „bez DT“)
v nové sazbě, a to postupně ve všech formátech, a proto se rozhodla doprodat Bible bez DT ve staré
sazbě. Stejně tak z důvodu tisku nového vydání Bible svaté – „kralický překlad“ (sazba Brodský)
doprodáváme starší vydání Bible svaté - „kralický překlad“.
Dovolte nám tedy, abychom Vám tyto Bible nabídli s okamžitou platností za následujících
zajímavých obchodních podmínek:
při koupi do 10 ks: rabat (sleva) 30% ,při koupi 10 až 50 ks: rabat 40%, při koupi nad 50 ks: rabat 50%

Dále platí:
počty Biblí lze kombinovat (viz leták či objednávkový formulář), nelze je však kombinovat s jinými
produkty ČBS, Bible si můžete vyzvednout v Domě Bible, nebo nechat zaslat poštou (balné a
poštovné budeme účtovat dle běžných podmínek ČBS), při osobním odběru v Domě Bible a platbě
hotově, obdržíte navíc bonus/slevu +3% k příslušnému rabatu, nabídka platí do vyprodání zásob,
objednávky se budou vyřizovat v pořadí, v jakém je ČBS obdrží.
Seznam nabízených Biblí a objednávkový leták najdete zde:
http://www.dumbible.cz/repository/Downloads/doprodej-bibli.pdf
Seznam nabízených Biblí a internetový objednávkový formulář naleznete zde:
http://www.dumbible.cz/web/cs/obchod/doprodej-bibli
Dále si dovoluji také upozornit na dvě novinky vydané ČBS v těchto měsících:
http://www.dumbible.cz/web/cs/informace/clanky/clanek/nove-detske-bible---jine-nez-vsechnydosavadni

Prosíme všechny, kteří o některý z nabízených titulů budou mít zájem, aby
své požadavky neprodleně nahlásili sestře Marušce Králové. Děkujeme.
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28. března 2009, Bohumil Špinar ml.

Povrchní křesťanství versus spásná víra, aneb nestačí říkat Pane, Pane….
Jedním z míst v Bibli, která mi nahánějí obavy, je Matouš 7,21-23, kde Ježíš říká:
„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého
Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu
neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných
činů?‘ A tehdy já prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte
nepravosti.‘“
Ježíš nás evidentně varuje, že je možné se nejen prohlašovat za jeho následovníka, ale dokonce mu
pozoruhodným způsobem sloužit – prorokovat, vyhánět démony a konat zázraky – a přece nebýt
vpuštěn do nebe, být dokonce označen jako hříšník – činitel nepravosti.
Ježíš tu nemluví o pohanech, kteří trávili život na mejdanech a na Boha nebrali zřetel. Mluví o lidech,
kteří mu celý život sloužili, nebo si to aspoň mysleli. Jejich volání „Pane, Pane“ svědčí o tom, že ho
vyznávali jako svého Pána. To, že jim nebylo umožněno vejít do nebe, je zjevně šokovalo. Očekávali,
že se dostanou dovnitř, a když přišli k bráně, byla na závoru!
Mluví se zde o specifické skupině lidí, tzv. falešných proroků (prorok chápán v širším slova smyslu jako
ten, kdo vystupuje Božím jménem): jsou to lidé konající podivuhodné skutky, ale nežijící podle evangelia
-viz předcházející verše Mat 7,15-20: "Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu
ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z
bodláčí fíky? Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce.
Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom,
který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. A tak je poznáte po jejich ovoci."). Tito
lidé se vykážou před Kristem slovy: "Pane, Pane!" – Podle základního křesťanského vyznání "Ježíš je
Pán". Toto vyznání je prázdné, pokud jej "nevyznávají činy". Tito "tzv. křesťané " konali mimořádné
skutky: prorokovali (v širším slova smyslu, nejen jako předpovídání budoucích událostí, ale jako
zvěstování Božího slova), vyháněli zlé duchy, konali "mocné činy" (pravděpodobně uzdravování).
Uvědomme si, že všechny tyto skutky prováděli i praví učedníci JK, a to na výslovný Ježíšův příkaz.
Činnost těchto lidí bychom mohli charakterizovat jako "pokračování samotné služby Kristovy a
apoštolů", jako službu naprosto běžnou v životě prvotní církve. Přesto slyší Ježíšovo: Neznám Vás.
Tito lidé nejsou kritizováni proto, že konali takové činy, ale proto, že na nich záviseli a jimi nahradili
"poslušnost evangeliu" (to vyplývá ze slov obhajoby: "copak jsme neprorokovali …", v. 22).
Charizmatické skutky, které nejsou provázené poslušností Slova Kristova, nejsou platnou vstupenkou u
bran Božího království. Proto Kristus takovým lidem řekne, že je nezná . On s nimi nemá společenství,
protože "se dopouštěli nepravostí".
Nenahánějí vám Ježíšova slova strach? Nemůže se i nám stát, že budeme velmi aktivní v práci pro
Pána, činit mocné činy, stavět nové modlitebny, používat nové progresivní metody oslovení lidí
v komunitních centrech, to vše ve jménu Ježíše Krista, abychom nakonec místo slíznutí šlehačky
slyšeli: jděte pryč, činitelé nepravosti, neznám Vás. Přiznám se, že mě toto biblické poselství
znepokojilo.
Ježíšova slova varují před nebezpečím povrchního křesťanství.
Povrchní křesťané chodí do kostela. Tvrdí, že věří v Ježíše jako svého Spasitele a Pána. Mnozí z nich
slouží v církvi, jsou velmi aktivní, evangelizují. Ale v onen soudný den uslyší Ježíšova mrazivá slova:
„Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.“
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Naštěstí dále Ježíš pokračuje slovy: Mt 7,24-27:
24Každý tedy, kdo tato má slova slyší a podle nich jedná, podobá se rozvážnému muži, který si
postavil dům na skále. 25Spadl déšť a přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na
ten dům - ale nezřítil se, protože měl základy na skále. 26Každý však, kdo tato má slova slyší, ale
podle nich nejedná, podobá se pošetilému muži, který si dům vystavěl na písku. 27Spadl déšť,
přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům - i zřítil se a jeho pád byl
veliký."
Nejprve se uvádí jednání moudrého člověka, rozvážného, obezřetného, jednajícího podle evangelia.
Pošetilý je opakem moudrého: je to člověk, který zná Ježíšovo slovo, ale podle tohoto slova nežije.
Dobře si všimněte, že rozdíl mezi těmi dvěma muži nespočíval ve zkouškách, kterým byly jejich domy
vystaveny. Oba domy byly stejně vystaveny vichřici, větru a povodni. Křesťanství nikomu nenabízí cestu
do nebe poklidnou a bez bouří.
Oba dva muži staví dům. Pravděpodobně se oba snaží jej postavit co nejlépe. To v čem se liší je volba
základů stavby. Moudrý muž staví na skále – na Ježíši Kristu, na jeho oběti, na jeho milosti. To je cesta
k tomu, aby náš dům vydržel, aby naše životní cesta měla smysl.
Jak tedy máme rozumět obrazu „stavět na skále?
Kristus na to odpovídá ve verši 24. Tedy stavět na skále znamená přesně toto:
Slyšet a plnit slova Kristova. Jakmile je jednou v našich životech položen základ, kterým je skála –
Ježíš Kristus, potom na této skále rosteme slyšením a plněním Božího slova. Vlastně my už nic
nebudujeme, ale Boží slovo v nás jak říká ap, Pavel starším sboru v Efezu: Nyní vás svěřuji Bohu a
slovu jeho milosti, které má moc vás proměnit…( Sk. 20,32)
Bůh ospravedlňuje (tj. očišťuje od hříchu) jen skrze Krista. Kristův kříž je tím novým prostředkem
vykoupení. Skrze něj Bůh vykonává mocný čin a vysvobozuje nás od hříchu.
Jak se vyhnout nebezpečí povrchního křesťanství a být skutečně spasen?
Jak se vyhnout tomu, aby nám Kristus také neřekl: Neznám Vás, odejděte….?
Židům 4:1-11
Myslím, že hlavní poselství textu od apoštola Pavla zní:
Všichni, kdo se hlásí k víře, se musí mít na pozoru před povrchním náboženstvím, které není
totéž, co osobní prožívání Božího spasení.
Jinými slovy v něm vidíme varování pro lidi, kteří se považují za křesťany, že si mají dát pozor, aby
jejich víra byla pravá.
Jeho čtenáři, Židé, kteří uvěřili v Krista, čelili pronásledování, a byli tehdy v pokušení vrátit se k
judaismu. Dvakrát je vyzývá, aby si zachovali své počáteční předsevzetí a smělou jistotu .Cituje Starý
zákon, kde se líčí, jak Izraelci na poušti zkoušeli Boha, a proto nesměli vstoupit do místa Božího
odpočinutí, do Zaslíbené země. Všichni potřeli veřeje svých dveří krví velikonočního beránka. Všichni
prošli Rudým mořem. Přesto většinu z nich Bůh nechal padnout na poušti. Domnívám se, že ti, kdo se
na poušti bouřili a přivolali na sebe Boží hněv, představují ten druh lidí, které lze nazvat „povrchní
věřící“. Patřili sice k Božímu lidu – k Izraeli, ale v srdci neměli důvěru k Bohu. Za jejich hlavní problém
pokládá ap. Pavel nevíru, nedůvěru, neposlušnost a hřích.
Je zřejmé, že mluví o osobní reakci na evangelium. Hlavní starostí ap. Pavla je, že někteří z nich jsou
možná jako Izraelci na poušti. Možná, že jdou s náboženským proudem, ale nejsou opravdoví věřící.
Druhá myšlenka, která nám má pomoci textu porozumět:
Prostřednictvím obrazu odpočinku Bůh lidem vždy nabízel a stále nabízí své spasení (4:3-10).
Izraelci na poušti do Božího odpočinutí nevstoupili a David napsal: „Uslyšíte-li dnes jeho hlas,
nezatvrzujte svá srdce…“ To znamená, že je tu stále den, kdy máme příležitost přijmout odpočinutí,
které Bůh nabízí. Důraz je na slově „dnes“.
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Bůh nás stále volá, abychom vírou vstoupili do jeho odpočinutí.
Je to ten odpočinek,který slibuje Ježíš, když říká: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste
obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť
jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a
břemeno netíží“ (Matouš 11:28-30).
V určitém smyslu totiž vstoupit do křesťanského spasení, začít stavět na skále, znamená zanechat
vlastní práce a bezpečně spočinout na tom, co vykonal Kristus.
Přestat spoléhat na to, že nás spasí naše skutky, a místo toho se spolehnout na to, co již pro naši
záchranu vykonal Kristus.
Bible nás varuje před nebezpečím, že se lidé budou hlásit k Božímu lidu, ale minou se Božím
spasením, protože zvěst evangelia nepřijali vírou.
Jaká je aplikace textu apod. Pavla pro nás?
Povrchní náboženství (všeobecná víra) nikoho nespasí; aby byl člověk spasen, musí osobně
věřit v Ježíše Krista.
Židé na poušti věřili v Boha – míněno všeobecně. Znali příběh o stvoření a dějiny zaznamenané v 1.
Mojžíšově, a věřili jim. Věřili, že smlouva s Abrahamem se jakožto na jeho potomky vztahuje i na ně.
Věřili Bohu dokonce natolik, že potřeli krví veřeje svých domů a následovali Mojžíše Rudým mořem.
Slyšeli Boží dobrou zprávu, ale k ničemu jim to nebylo, protože ji osobně nepřijali vírou. Když se
doslechli o obrech, žijících v zaslíbené zemi, stěžovali si, že měli radši umřít v Egyptě nebo na poušti,
než aby je pobili Kenaánci . Bůh jim jejich přání splnil: všichni zemřeli na poušti!
Nestačí vyrůstat v církvi a všeobecně věřit v Boha a v Ježíše Krista. Možná slyšíte
evangelium celý život a rozumově věříte v Ježíše a v to, že zemřel za hříchy lidstva. Ale věřit rozumově
nestačí! Nestačí ani v jeho jménu činit velké věci, zázraky. Spásná víra znamená osobně se spolehnout
na prolitou krev Ježíše Krista, která jediná zaplatila za mé vlastní hříchy. Spásná víra znamená věřit, že
Bůh bude při svém soudu milostivý ke mně osobně, protože mé vlastní hříchy jsou přikryty Ježíšovou
krví, a že jeho spravedlnost byla připočtena mně osobně.
Dejme si pozor, aby naše naděje, že přijdeme do nebe, nestála na víře našich rodičů nebo na tom, že
se shromažďujeme v budově církve adventistů s.d., nebo, že ve jménu Kristově děláme evangelizační
práci s neuvěřitelnými výsledky!
Spásná víra je záležitostí srdce, ne vnějšího náboženství.
Ve verši Žid 4,7 se potřetí opakuje varování před zatvrzováním srdce. Bůh se dívá na srdce, ne na
vnější vykonávání našich náboženských povinností. Spasení spočívá v „transplantaci srdce“, v tom, že
Bůh nahradí naše kamenné srdce srdcem z masa (Ezechiel 36:26), které je k němu citlivé.
Nejde o to, že nikdy nehřešíme, ale o to, že máme k hříchu zásadně odlišný postoj. Dříve nás
přitahoval, teď ho nenávidíme. Dříve jsme byli k Božím věcem lhostejní, teď Boha a jeho slovo
milujeme. Náš život je formován touhou znát ho a milovat ho stále víc.
Spásná víra je vždy poslušná víra.
Ne snad že bychom byli spaseni skutky; pravá spásná víra však vždy vede k životu v poslušnosti vůči
Bohu.
Pozor: nemluvím o dokonalé bezhříšnosti. Na této zemi nikdo nežije dokonale. Pravý věřící ale s
hříchem zápasí. Kdo neroste v poslušnosti Božímu slovu, ten by se měl ptát, jestli je jeho víra pravá
spásná víra, nebo jen povrchní náboženství.
Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: 'Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky.
Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.' (Jan 8,31-32)
Pán Ježíš Kristus řekl, že nejvyšší svoboda může být dosažena pouze skrze úplnou podřízenost
pravdě, bezpodmínečnou kapitulací před pravdou
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Naslouchejme Kristovu zřetelnému prohlášení ve 14. kapitole Janova evangelia, kde zdůrazňuje, že
oddanost pravdě je pro lásku to nejlepší:
Milujete-li mne, zachovávejte má přikázání... Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě
miluje... Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k
němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. (Jan 14:15,21,2324)
To, zda člověk zachovává přikázání Pána Ježíše Krista, můžeme nazvat testem lásky. Nezáleží na
tom, jak moc o své lásce ke Kristu mluvíme, pokud žijeme podle svého. Láska je víc než slovní sdělení.
Sentimentální slova o lásce neznamenají vůbec nic. To, co se počítá, je poslušnost Ježíšova slova.
Spásná víra spočívá výhradně na tom, co vykonal Ježíš Kristus.
Pokud naše naděje, že přijdeme do nebe, závisí na čemkoli v nás samotných, nevstoupíme do Božího
odpočinutí . Pokud spasení závisí na mé snaze, na mé výkonnosti, pak za ně vděčím něčemu, co je ve
mě, a není to spasení z milosti. To je stavění domu na písku. Bůh nás zachraňuje svou milostí,
založenou na zásluhách Ježíše Krista. Víra pouze vzhlíží ke Kristu a spoléhá jen na něj.
Spásná víra je na jednu stranu bezpracná, ale na druhou stranu vyžaduje vytrvalou píli.
Výzva ve verši 4,11 má nádech ironie: „A tak usilujme, abychom vešli do toho odpočinutí…“ –
usilujme, abychom stavěli svůj dům na skále
Namáhejme se, abychom si odpočinuli. I když je spasení dar, který pasivně přijímáme, máme také
zodpovědnost se ho aktivně chopit. Máme Krista následovat, stavět svůj dům na skále.
Závěr
Studovali jsme dnes jedno z míst v Bibli, které mi trochu nahání obavy.
Doufám, že jsem tímto kázáním znepokojil spokojené a upokojil znepokojené.
Pokud jste sem dnes přišli spokojení s tím, jak si stojíte před Bohem, protože patříte k této církvi
nebo protože v ní nějakým způsobem sloužíte nebo protože ve jménu evangelizace děláte velké věci,
pak doufám, že teď jste trochu znepokojení, protože vidíte, že vaše postavení před Bohem může mít
vratké základy. Můžete totiž stavět svůj dům na písku. Naděje na nebe postavená na jakémkoli vnějším
náboženství je naděje falešná. I když se budete vykazovat před Kristem svým aktivním činorodým
křesťanstvím, ale bez toho skalnatého základu, můžete slyšet nečekaná slova „Odejděte pryč ode
mne, činitelé nepravosti – neznám vás !!
Pokud jste naproti tomu přišli znepokojeni, protože vás váš sklon k hříchu dohání
k zoufalství a protože víte, že jestli spasení záleží na vašem výkonu, tak nemáte šanci, pak doufám, že
vás upokojila dobrá zpráva, že můžete vstoupit do Božího odpočinutí vírou v Krista samotného, díky
jeho drahé milosti.
Drahá milost je právě ta milost, kterou beru vážně. Milost, kterou považuji za "vzácnou a drahocennou
perlu". Milost, která mě nenechává lhostejným a "mnou hýbe", přitahuje mě … k novému stylu života.
Právě Ježíšova milost mi nedovolí upadnout do nebezpečí polovičatosti a laciných slov, laciných
modliteb, do povrchního křesťanství. Nebyli snad ti falešní proroci "zbožní"? Vždyť volali "Pane, Pane"!
A nekonali mimořádné skutky? Milost však považovali za lacinou, protože zůstali v laciném "stylu
života", polovičatém. Nebyla to "drahá milost", která by je vedla k odevzdání celého života "věci
evangelia". Tito „zbožní“ lidé - falešní proroci jsou nám výstrahou, že se nestačí zbožně modlit, nestačí
chodit do kostela, nestačí vyznávat Krista… Pokud je pro nás evangelium drahocennou perlou, pak
nemůžeme setrvat u laciné milosti. Život podle evangelia je víc než oslňující skutky…
Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: 'Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky.
Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.' (Jan 8,31-32)
Být opravdovými učedníky znamená zůstat v Kristově slovu, poznávat jeho pravdu a spoléhat se na
jeho milost. To je stavění domu na skále. Jenom tak uslyšíme od Ježíše slova: „Připravil jsem
s Otcem pro Vás příbytky – Pojďte domů, pojďte ke mně“!
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SONS – SINGLE 2009

Služba žen Českého sdružení Církve adventistů s.d.
srdečně zve na dvě setkání žen

Hotel Horník – Tři Studně – Žďárské vrchy. Nádherná příroda, jednodenní zájezd,
naučná setkání nad aktuálními tématy, rekreace, společný zpěv, to vše v kolektivu
tradičních kamarádů, ale jako vždy i nových tváří od 13. září (registrace a
ubytování od 16.00.hodin) do 20. září (odjezd po snídani) To je další rekreační
pobyt pro všechny svobodné, kteří již věkem nepatří mezi mládež.

B E T A N I E 2 0 0 9
„Když domov onemocní“

Ubytování s polopenzí je objednáno ve dvou kategoriích. První, turistické se
společným sociálním zařízením v ceně 3000 Kč na osobu a druhé hotelové
s vlastním sociálním zázemím, televizí apod. v ceně 4220 Kč na osobu. Ubytování
je většinou zajištěno ve dvou až třílůžkových pokojích. Nejvíce pokojů po dvou je
v hotelové kategorii. Celková kapacita je 94 míst (39 míst turistická a 55 míst
hotelová) Ps: přítomnost psa je možná, po domluvě s ubytovanými.
Příjezd na místo je nejvhodnější autobusem ze Žďáru nad Sázavou do stanice
Tři Studně. Odtud je do hotelu 1 km cesty. (kdo bude potřebovat odvézt alespoň
zavazadla, zajistíme odvoz, info: mobil: 775789036)
Přihláška je platná po zaplacení zálohy 1500 Kč (nebo celé částky) složenkou
typu C do 22.6. 2009 (nebo do obsazení míst). Zbytek platby je třeba doplatit do
7.9.2009 na adresu: Církev adventistů s.d. Zálesí 50 Praha 4 – Lhotka 14200,
číslo účtu: 1164841011/0100 Komerční banka var.symbol: 378420.
Přihlášku zasílejte na jméno a adresu: Aleš Zástěra Mošnova 1 Jihlava 58601.
Účastníci ze Slovenska zálohu neplaťte. Platba bude s vámi individuálně
domluvena a uhradíte ji v Kč na Slovenském sdružení. Při neúčasti na pobytu
SoNS záloha nebude vrácena. Žádáme účastníky, aby si za sebe sami našli
náhradu. Děkujeme za pochopení.

Za oddělení křesťanského domova Č-S unie – Aleš Zástěra
…………………………………………………………………………………….
Přihláška
Jméno a příjmení:
Adresa:
Datum narození:
Tel, mobil, e-mail:
Datum zaplacení zálohy:
Podpis:
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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

15

