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

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY
27. listopadu 2010
9.30 – 10.30

Sobotní škola
Společná píseň č. 270 a modlitba
Sobotní škola v malých skupinkách
Sbírka pro misijní projekty CASD
Společná píseň č. 156 a modlitba

10.30 – 10.45

Přestávka

10.45 – 12.00

Bohoslužba s kázáním uvádí br. Jonczy R.
Varhaní preludium
Společná píseň č. 19
Sborová oznámení / Krajáková D.
Introit: Ž 96,7-9
Společná píseň č. 11
Přímluvná modlitba / Jonczyová V.
Píseň pěveckého sboru: Petr Eben: Své oči k nebi pozvedám
Čtení z Bible – / Krejsová J.
Modlitba před kázáním / Juřicová E.

Kázání – br. Vertallier B.
Hudební ztišení / Vonášková J.
Sbírka pro potřeby sboru
Společná píseň č.
Modlitba / br. Vertallier
Požehnání Ž 121,5-8
Společná píseň č. 280
Varhanní preludium

12.00

Zkouška pěveckého sboru

14.00

Odpolední shromáždění – kázání s. Krejsová J.

16.30

Modlitební setkání

PROSÍME VŠECHNY O VYPNUTÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ BĚHEM BOHOSLUŽBY.
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OZNÁMENÍ SBORU VINOHRADY
1.

Dnes dopoledne nám kázáním Božího slova poslouží bratr Bruno
Vertallier, předseda Evro-Africké divize CASD. Překládat bude
předseda Česko-Slovenské unie CASD, bratr Mikuláš Pavlík. Oba
bratry tímto mezi námi srdečně vítáme a přejeme jim Boží požehnání
k jejich službě. Odpoledne od 14 hodin pak sestra Jiřina Krejsová.

2.

Dnes, čtvrt hodiny po skončení dopolední bohoslužby, začne v tomto
sále zkouška Vánočního koncertu našeho pěveckého sboru. Odpolední
shromáždění plánované na 14,00 hodin se proto přesouvá do učebny
společenského centra. Kázat bude sestra Jiřina Krejsová.

3.
4.
5.

Příští sobotu dopoledne i odpoledne nám kázáním Božího slova
poslouží náš kazatel Radomír Jonczy.
Příští sobotu 4.12.2010 proběhne v Kulturním domě Vltavská Česko Slovenské kolo soutěže Múzička, kterého se účastní i děti z našeho
sboru. Můžete je přijít podpořit. Akce začíná v 10,00 hod.
Společenské centrum v nebližších dnech nabízí:
V úterý 30. listopadu v 19 hodin jste srdečně zváni do
spodního sálu pod kavárnou, kde proběhne komorní
worship skupiny Joyfull. Protagonistou skupiny je David
Špinar.
Ve středu 1.12. 2010 v 19 hodin se v tomto sále uskuteční
gospelová vánoční bohoslužba. Vystoupí Maranatha
Gospel Choir a jejich hosté.
Pro prosincové úterní večery je pro vás i vaše přátele
připraven cyklus přednášek o Ježíši. O paradoxech
souvisejících s jeho osobou bude přednášet náš kazatel.
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Hříšný a přesto ospravedlněný
Radomír Jonczy 20.11.2010
(Lk 18,9-14)

Chrámem zní známá farizeova modlitba. Zkusme ji dnes vnímat trochu jinak než obyčejně: „Pane,
děkuji ti z celého srdce za to, že jsi mne v tomto bezbožném světě až dosud ochránil před zhoubnou
mocí zla a hříchu. Děkuji, že nepociťuji potřebu obohacovat se na úkor svých bližních. Děkuji, že si
v době, kdy se kradení ve velkém stává běžnou součástí životního stylu, mohu udržovat standart
poctivého člověka. Děkuji, že nepodléhám svádění žen, které se svým koketováním pokoušejí narušit
hezký a dlouholetý vztah, který s manželkou máme. Děkuji, že jsem v dobách totality odolal
pokušení, usnadnit si život kolaborací s STB, že se dodnes nikomu nepodařilo mne jakkoli
zkorumpovat. Děkuji, že jsi mi pomohl pochopit, jak důležitá pro duchovní rozvoj člověka je modlitba,
a že svůj užitek může mít půst s ní spojený. Děkuji, že jsem si i tento týden dokázal svůj čas
přeorganizovat tak, abych se mohl dvakrát účastnit společné modlitební chvíle našeho sboru. Bylo to
pro mne příjemné a užitečné. Děkuji Bože, že mi i v době sociální krize žehnáš natolik, že mohu
v souladu s radou Elen G. White dávat ještě i druhý desátek. Děkuji, že dnes budu moci do obálky
s označením MT vložit peníze na sbírku modlitebního týdne, která má sloužit ke krytí životních
nákladů těch, kteří v rámci projektu globální misie zvěstují trojandělské poselství v zemích třetího
světa. Amen.

I. Farizeus balancuje mezi vděčností a nadřazeností
Myslíte, že je na této děkovné modlitbě něco špatného? Troufám si tvrdit, že nikoli. Ba naopak.
Motiv děkování se z našich modliteb dnes žel docela často vytrácí. Kvůli narůstajícímu množství
proseb už na něj nezbývá čas. Farizeus děkuje. Není to úžasné a následování hodné?
Formálně a obsahově je vše v naprostém pořádku, ale ten tón, ten tón prozrazuje, že tady něco
nehraje. Farizeova modlitba není totiž motivována vděčností, ale nadřazeností. To cítí i evangelista
Lukáš, který Ježíšovo vyprávění o dvou modlitebnících uvozuje slovy: „O těch, kteří si na sobě
zakládali, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství…
Byl však na tom zmíněný farizeus od začátku tak? Byl už od začátku pyšný a nadřazený? Nestal
se členem farizejského hnutí původně proto, že se chtěl stát dobrým, slušným, poctivým a
bohabojným člověkem?
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II. Farizeus usiluje o spravedlnost
Kde se tedy stala chyba? Zatoužil po spravedlnosti. Na tom by ještě nebylo nic špatného. Touha
po spravedlnosti se však stala cílem, smyslem a programem jeho života. Spolu s ostatními farizei
dospěl k závěru, že spravedlnosti lze dosáhnout vlastním úsilím, výkony a silou své vlastní vůle.
Třikrát denně si sice jako správný Žid opakoval modlitbu „Šema“ (Dt 6,5), vyznání víry podtrhující
nutnost milovat Boha a bližní, náboženský program k dosahování spravedlnosti však rozměr lásky
z jeho života úplně vytěsnil.
Přichází sice do chrámu, aby chválil Boha, slova jeho modlitby však signalizují, že už miluje sám
sebe více než Boha samotného. Jeho modlitba se mění v jakýsi vnitřní monolog. Modlí se „sám u
sebe“ a zároveň sám k sobě. Od Pána Boha už v podstatě nic nepotřebuje. Vnímá jej jen jako
zrcadlo k potvrzení své vlastní dokonalosti. „Zrcadlo, řekni, kdo je na světě nejkrásnější?“ Kochá se
sám sebou a mezi řádky jeho modlitby lze vyčíst: „Pane Bože, tak jestli se ti na tomhle světě někdo
vydařil, pak jsem to určitě já. Všiml sis, jak tady úspěšně duchovně rostu?“
No, a jelikož láska k Bohu úzce souvisí s láskou k bližním (1 J 4,20.21), začíná mít farizeus vážné
problémy i s nimi. Nad lidi kolem sebe se povyšuje, kritizuje je a soudí: „Děkuji ti, že nejsem jako
ostatní lidé, jako ti vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo jako tenhle celník.“

III. Farizeus dozrává k falešné spravedlnosti
Italský teolog jménem Cantalamessa ve sbírce svých kázání nedávno napsal: „Pád do hříchu
může mít dvě podoby. Ta první, hrubší a primitivnější, je nespravedlnost. Spočívá v konání zlých
nemorálních skutků - smilstva, krádeží, závisti a chamtivosti… Druhá je falešná spravedlnost. Je
jemnější a rafinovanější. Zakládá se na konání dobrých skutků, které však člověk nekoná pro Boha a
bližní, ale pro sebe, pro svůj vlastní prospěch, pro získání vlastních práv a zásluh, pro skutečnost být
viděn a dělat ze sebe soudce druhých lidí. Nespravedlnost je důsledkem lidské slabosti a
nedokonalosti, falešná spravedlnost je důsledkem lidské pýchy a sobectví. Právě proto má podle
svědectví evangelia falešná spravedlnost ke spáse dál, než nespravedlnost samotná.“ Tolik
Cantalamessa.
Všimli jste si, kdo jediný dokáže Ježíše rozčílit? Nad kým jako jediným opakovaně pronáší své
běda? Nad nespravedlivými, nad slabochy, kteří to v životě nezvládají? Nikoli, přátelé. Nad falešnými
spravedlivými: „Běda vám, farizeům! Odevzdáváte desátky…, ale nedbáte na spravedlnost
související s láskou, kterou žádá Bůh.“ (Lk 11,42) Z této skutečnosti vyrůstá Ježíšovo opakované
běda nad farizei… Proto vás celníci a nevěstky předcházejí do Božího království.“ (Mt 21,31b)
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IV. Celníkovi je spravedlnost darovaná
Při vyprávění podobenství o dvou modlitebnících dospívá Ježíš ke stejnému závěru: „Pravím vám,
že se do svého domu vrátil ospravedlněn celník, nikoli farizeus.“ Celník byl ospravedlněn, přestože
měl s Božím zákonem opravdové problémy. Co jej navzdory tomu zachránilo?
Na rozdíl od farizea stojí v chrámu vzadu a klopí oči k zemi. Netluče do svých bližních, ale sám do
sebe. Bije se do prsou a volá: „Bože, slituj se nade mnou hříšným.“ Jeho modlitba je sice krátká,
možná nejkratší v celé bibli, ale jde k jádru věci. Ví, že se před Bohem nemá čím vykázat. Všimli jste
si, že dokonce ani neprosí o sílu k nápravě? Na vlastní spravedlnost se prostě nesoustřeďuje, prosí
jen o slitování, a milost.
Zachránilo jej, že pod vlivem Ducha svatého zvítězil nad svojí pýchou. Ponížil se, aby byl vzápětí
na to s okamžitou platností povýšen a ospravedlněn. Proto E. G. White v poslední přednášce
letošního modlitebního týdne konstatuje: „Dokud se nezbavíme vlastního já, nenalezneme pokoj
plynoucí z ospravedlnění.“

V. CASD v pokušení farizeova syndromu
Musím se vám přiznat k tomu, že mne intence obsahu přednášek letošního modlitebního týdne
velice zneklidnila. Jejich autoři v nich sice na jedné straně připomínali, jak důležité je pokání a
uvědomění si vlastní hříšnosti a nedostatečnosti, na druhé straně se však neostýchali opakovaně
zdůrazňovat, že Církev adventistů sedmého dne je lidem jedinečným, výjimečným, mimořádným,
svatým, bezúhonným… A pokud tomu tak není, jako třeba v západním světě ☺, pak se na tom musí
usilovně zapracovat!
Obávám se, aby nás takový způsob myšlení nepřeválcoval stejně, jako kdysi farizea
z Ježíšova podobenství. Pánu Bohu bychom se touto cestou spíše vzdalovali, než přibližovali.
Modlím se, abychom spolu s celníkem nikdy nepřestávali volat: „Bože, slituj se nad námi hříšnými.“

Amen
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Vážení přátelé,

rádi bychom Vás upozornili na dlouho očekávané vydání Nového zákona v překladu Slovo na cestu,
tentokrát s ilustracemi. Slovo na cestu je čtivý a velmi srozumitelný překlad Bible. Do soudobé
češtiny převádí teologické výrazy a formulace, modernímu člověku vzdálené. Pomáhá tak čtenáři
pochopit myšlenky a smysl původního biblického textu. Text je oživen půvabnými kresbami Annie
Vallotton.

Slovo na cestu - Nový zákon s ilustracemi můžete zakoupit přímo v prodejně Domu Bible anebo
prostřednictvím internetového knihkupectví www.bibleshop.cz.
Revidovaný text Nového zákona vyšel v roce 2000. Překlad Starého zákona vycházel postupně
v edici Průvodce životem spolu s výkladovými poznámkami k biblickému textu. Nyní kniha vychází v
nové grafické úpravě včetně světově proslulých ilustrací od Annie Vallotton.
Velkou oblibu si tento překlad získal nejen mezi začínajícími, ale i zkušenými čtenáři Bible. Ti
oceňují, že mohou lépe číst i delší oddíly najednou, a objevovat tak nové souvislosti. Slovo na cestu
je českou obdobou populárních překladů The Living Bible a Hoffnung für alle, případně Good News
Bible nebo Gute Nachricht Bibel.
Díky svému nadčasovému designu se tento Nový zákon může stát vhodným vánočním dárkem pro
všechny generace.

S přáním požehnaného předvánočního času

Obchodní oddělení

Česká biblická společnost
Náhorní 1816/12
182 00 Praha 8 - Kobylisy
tel. 284 693 926
www.dumbible.cz
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AKTIVITA PRO DĚTI
Pomoz Rút najít cestu na Boazovo pole a obrázek vymaluj.
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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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