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

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY
7. ledna 2012
9.30 – 10.30

Sobotní škola uvádí Martásková Libuše
Společná píseň č. 234 a modlitba
Sobotní škola v malých skupinkách
Sbírka pro misijní projekty CASD
Společná píseň č. 11 a modlitba

10.30 – 10.45

Přestávka

10.45 – 12.00

Bohoslužba s kázáním uvádí Klouda Vladimír
Varhanní preludium /
Společná píseň č. 5
Sborová oznámení / Jadlovská Viera
Introit: Žalm 70,5
Společná píseň č. 64
Přímluvná modlitba / Šubrtová Eva
Píseň pěveckého sboru: Pueri consinite
Čtení z Bible – Žalm 14, 1-7 / Imramovská Vendula
.Modlitba před kázáním / Kloudová Pavla

Kázání – Radomír Jonczy
„Nebuďme blázni!“
Ztišení po kázání: Petřvalský Lukáš
Společná píseň č. 249
Modlitba: Jonczy Radomír
Rozdávání záložek s biblickými texty pro rok 2012
Sbírka prostředků pro krytí nákladů provozu sboru
Poslání: Žalm 145, 18-21
Společná píseň č. 280
Varhanní preludium

14.00

Odpolední shromáždění s kázáním –Turóci Juraj

15.30

Modlitební ztišení

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

Dnes dopoledne nám kázáním Božího slova poslouží náš kazatel bratr Radomír
Jonczy. Odpolední shromáždění s kázáním bratra Juraje Turóciho začíná ve 14 hodin.

Zkouška sborového zpěvu začne 15 minut po skončení dopolední bohoslužby.
Příští sobotu dopoledne nám kázáním Božího slova poslouží student třetího ročníku
Teologického semináře CASD bratr Jaro Bielik. Bohoslužba proběhne v režii naší
mládeže.
V pondělí 9. ledna v 18 hodin se v prostorách Společenského centra sejde ke svému
pravidelnému jednání výbor sboru.

Minulou sobotu byly vybrány tyto dary:
1.028,- Kč

Sbírka pro misijní účely CASD

13.602,- Kč*

Sbírka pro potřeby našeho sboru

*tj. 170,02 % z částky potřebné na nejnutnější výdaje provozu sboru
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Přijď, Pane Ježíši!
Kázání ze soboty 31. prosince 2011 – Radomír Jonczy
(Zj 22,6-20)
I. Neutěšené vyhlídky do roku 2012
Dnešní sobota je posledním dnem starého kalendářního roku. Ten den se sice nijak neliší od těch,
které mu předcházely, ani od těch, které po něm budou následovat, přesto se v něm člověk jen stěží
ubrání bilancování a plánování. Otázky týkající se naší lidské budoucnosti prostě dnes nabývají na
intenzitě.
Před námi je rok 2012, a my se tváří v tvář tomuto roku, možná s větší úzkostí, než v létech
předcházejících ptáme, co s námi bude. Odborníci předpokládají prohloubení hospodářské recese a s ní
snížení našich finančních příjmů, zdražení, rostoucí nezaměstnanost, zvyšující se procento chudých,
narušené mezilidské vztahy, vykořisťování člověka člověkem, růst zločinnosti, korupci a růst napětí
v osobním i společenském životě…Takové vyhlídky nejsou zrovna růžové?
II. Falešné poselství – poselství vyhrožování
Při brouzdání internetem jsem minulý týden s velkým rozčarováním zjistil, že si někteří křesťané, kteří
se už léta živí katastrofickými scénáři posledních dnů světových dějin, při sledování vývoje událostí
posledních dnů mnou ruce s konstatováním: „Už je to tady. Už je to tady.“
Jakoby měli radost z toho, co se kolem nich děje. Při tom jde docela často o lidi, kteří si při pilném
studiu proroctví v minulosti stačili nahrabat dostatek prostředků k tomu, aby v dnešní složité hospodářské
situaci byli za tzv. vodou ☺. Jako hyeny se pasou na neštěstí druhých. Lidem kolem sebe vyhrožují
koncem světa a mají dojem, že se jich poslední soud netýká. Jsou přece dobří, spravedliví a zachovávají
Boží přikázání, včetně toho hlavního o sobotě.
S oblibou a patřičnou mírou nadřazenosti, citují texty z knihy Zjevení, včetně toho z poslední kapitoly,
který tady dnes v rámci biblického čtení zazněl, nejraději podle Kralického překladu, ten totiž má grády:
„Kdo škodí, škoď ještě; a kdo smrdí, smrď ještě; a kdo jest spravedlivý, ospravedlni se ještě; a svatý
posvěť se ještě. A aj, přijdu brzo a odplata má se mnou; odplatím každému podle skutků jeho.
III. Pravé poselství – poselství o milosti kříže
Taková slova při posledním soudu z úst našeho Pána doopravdy zazní. Měli bychom na to pamatovat
při naší tendenci opakovaně, troufale hřešit. Můžeme si však být jisti tím, že slova zatracení nebudou
adresována lidem slabým, kteří svůj boj s hříchem prohrávali, i když se mu snažili vzdorovat, ale těm, kteří
odmítali možnost vyprat si svá roucha…
Odkojeni kralickým překladem Bible jsme si zvykli tvrdit, že venku za branou Božího města zůstanou
lidé, kteří nezachovávali Boží přikázání. Řecký originál však neříká: Blahoslavení, kteří zachovávají
přikázání Boží, ale blahoslavení, kteří si vyprali svá roucha…
Venku za branou, mimo dosah stromu života, dnes zůstávají a tím také po celou věčnost zůstanou ti,
kteří šanci k vyprání svých ušpiněných rouch v Beránkově krvi odmítli. Zatvrzelí hříšníci odmítající činit
pokání i lidé samospravedliví, pyšní, soběstační, kteří nečiní pokání proto, že se považují za dokonalé a
honosí se svými vlastními výkony a skutky. Oni totiž Kristovu krev taky nepotřebují. Přijímají ji jen
teoreticky.
James White v jedné ze svých výtvarných ilustrací k plánu spasení výstižným způsobem ztotožnil
strom života z ráje s Golgotským křížem. Kříž našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista je totiž oním
stromem života, který vykoupeným zajistil záchranu a zároveň stromem, z jehož ovoce budou vykoupení
věčně živi. Poselství o tomto stromu je blahoslaveným positivním poselstvím, které v dnešní složité době
lidé kolem nás potřebují slyšet. Ne náhodou vrcholí poselství Bible pozdravem: „Milost Pána Ježíše se
všemi.“
IV. Pravé poselství – evangelium o Kristově návratu
A pak ještě lidé potřebují slyšet slova: „Přijdu brzo“. Sloveso „přijít“ se v poslední kapitole Bible jako
refrén opakuje celkem šestkrát. Třikrát vychází z Božích úst a třikrát jej opakují lidská ústa.
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Svým bližním nedlužíme jen poselství o tom, že Ježíš svou obětí na Golgotě svět spasil, tedy z moci
Ďábla vytrhnul, ale také evangelium, dobrou zprávu o tom, že brzy přijde, aby Ďábla definitivně zlikvidoval.
Ježíš je Alfou i Omegou, počátkem i koncem všeho.
Řekněme lidem, že tento svět nezničí důsledky hospodářské recese, hladomor, žízeň, přírodní
katastrofy, či atomové peklo. Do takových konců by jej vehnal Ďábel. Poslední slovo v dějinách lidstva si
pro sebe vyhradil Bůh. Proto má svět naději.
Zaslíbení „Přijdu brzo“ není poselstvím, které by mělo lidi deprimovat. Je evangeliem, radostným
poselstvím, o tom, že lidské pokolení z Boží milosti přežije i ty největší pohromy, které na něj třeba ještě
dolehnou. Ti, kteří vyperou svá roucha v jeho krvi a budou volat „Přijď, Pane Ježíši“, budou zcela určitě
zachráněni.
V. Pravé poselství – Pán přijde
V souvislosti s naším dnešním textem však ještě nutno zdůraznit, že pokání a touha po Ježíšově
návratu, nejsou výsledkem naší lidské aktivity, našeho snažení, našeho horlivého modlitebního úsilí, ale
výsledkem působení Božího Ducha. Všimněte si, že podle poslední perikopy Bible nevěsta, tedy Boží
církev vyhlížející svého ženicha, Ježíše Krista, neříká své důrazné „Přijď!“ ze své vlastní síly, ale v moci a
síle Ducha svatého. Duch a nevěsta praví „Přijď!“
Člověk si v této souvislosti nemůže nevybavit výrok apoštola Pavla z epištoly Římanům, podle kterého
Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás
přimlouvá nevyslovitelným lkáním. (Řím 8,26).
Je projevem lidské pýchy, propadáme-li dojmu, že naše modlitby a modlitební řetězce pohnou nebesy
a donutí našeho Pána k tomu, aby už konečně přišel. Všimněte si, že se nevěsta Kristova v poslední
perikopě Bible nemodlí „Přijď brzy“, ale jen Přijď, Pane Ježíši. Není naše věc znát a určovat čas a lhůtu
Ježíšova příchodu, kterou si Otec ponechal ve své moci. (Sk 1,7) Není v naší kompetenci ani sebelépe
míněná snaha čas jeho příchodu jakkoli urychlit.
VI. Pravé poselství – Pán přichází
Hovoříme li o Ježíšově příchodu, vybaví se většině z nás adventistů zcela automaticky slavný druhý
příchod našeho Pána. Pochopitelně, že má nevěsta Kristova při vyslovení prosby „Přijď, Pane Ježíši“ na
mysli především tuto událost. K druhému Ježíšovu příchodu se křesťané upínali už od začátku své
existence: Po něm toužili, jej dychtivě vyhlíželi. Při vyslovení prosby „Přijď, Pane!“ však také ještě mysleli
na něco jiného.
Zjevení Janovo bylo určeno k hlasitému předčítání při křesťanské bohoslužbě. Šlo o liturgický text.
Prosbou „Přijď, Pane Ježíši“ vyjadřovali první křesťané touhu po tom, aby Ježíš dle svého slibu přišel a byl
prostřednictvím Ducha svatého přítomen tam, kde se lidé shromáždili v jeho jménu. (Mt 18,20)
Lidem kolem nás dlužíme ještě jednu důležitou informaci. Řekněme jim, že Ježíš přichází už dnes, že
stojí u dveří jejich srdce, klepe a je ochoten a schopen do něj vstoupit a navzdory vyprahlé poušti, která je
všude kolem nás, utišit jejich trýznivou žízeň po životě.
Dychtěme po Ježíši, žijme ve společenství s ním. Pozvěme jej do našeho srdce. Bude pak zcela
automaticky součástí našich životů i našich společných křesťanských shromáždění. Lidé to ucítí a budou
Ježíše následovat po tisících, stejně jako kdysi dávno po odchodu Ježíše Krista v době svátku letnic
v Jeruzalémě. Takové je biblické pojetí úspěšné evangelizace. Přeji šťastný nový rok s Ježíšem vám,
sestry a bratři, i všem, kteří žijí ve vaší blízkosti. Maranatha (Pán přichází)

Amen
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Zveme Vás na jubilejní 10. ročník

Běh Járy Krále
v Jizerských horách 2012
Termín: 29.1.2012, začátek v 10,00
Věříme, že počasí bude dobré. Zvládli jsme to dříve i v mrazu a hustém sněžení. Zvládneme to i teď!
Je to až neuvěřitelné, že se na běžkách scházíme už desátý rok.
Sraz Sejdeme se jako minulý rok na parkovišti na Jizerce pod Bukovcem. Je tam velké parkoviště, platí
se 40 Kč na den. Na parkovišti v zadní části, směrem na východ, bývají odsud vidět Krkonoše.
GPS souřadnice srazu: N50°48.690 E15°21.185. Navigace: Jize rka (Kořenov) .
Sjezdaři mohou jet na Tanvaldský Špičák, v provozu je čtyřsedačková lanovka.
Pěší Setkání se už pravidelně účastní i ti, kteří momentálně na běžky nemohou. Místo je pro ně ideální,
jde chodit i bez běžek. Po cestě k Jizerce chodí více lidí.
Běžkaři Chceme teď na jubilejní ročník zkusit něco nového. Pojedeme do Polska!
Přechod je od parkoviště asi 2 km, další 1km je polské Orle. Je to hodně z kopce! Ale dobře tam vaří,
dá se posedět. Nejkratší trasa je tedy asi 7 km. Delší trasa povede přes Velkou Jizerskou louku na
Drwale a zpět. Občerstvení v Orle přijde vhod hlavně při cestě zpět. To bude 15km. No a možná se
najdou i tací, kteří zkusíme udělat okruh na Smrk a zpět podél čs.polských hranic. To vychází na 30km.
Trasa 7 km: (modrá) Jizerka, zprava okolo Bukovce,
hranice, Orle. Zpět hranice, osada Jizerka po žluté turistické
a pak po silnici zpět.
Trasa 15 km: (červená) Z Orle pojedeme směrem na
Drwale. Vielka Izera, Drwale. Zpět stejnou cestou podél
Jizery resp. uvidíme, jaké tam budou připravené stopy.
Trasa 30 km (zelená): z Drwale dále na Stog Izerski,
hranice, Smrk a zpět Nebeský žebřík, Předěl, Jizerka. Jen
tam neni žádná "cílová hospoda". Takže občerstvení s
sebou. Nebo se dá z Předělu zajet na Smědavu.
Chceme tímto způsobem připomenout životní běh člověka,
kterého jsme měli velice rádi. Jára miloval Boha a svou
rodinu, miloval staré Peugeoty a pak miloval hory. Jsou lidé,
kteří do našeho života přijdou a zanechají v něm velkou
nesmazatelnou stopu. Tím pro každého z nás Jára jistě byl.
Platí o něm slova bible: „Boj výborný bojoval jsem, běh
jsem dokonal, víru jsem zachoval.” (2Tim 4,6)
Za pořadatele: Královi, Bouškovi
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Příjezd od Jablonce nad Nisou

Trasy
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Milé sestry a bratři,
posíláme vám nové číslo bulletinu Týden s HopeTV č. 1 s programem vysílání 6. - 13. ledna 2012.

http://www.hopetv.cz/wp-content/Tyden_s_HopeTV_1201.pdf

Děkujeme za hezká slova vašich novoročních přání a pokud najdete čas na napsání vaší zkušenosti
s HopeTV nebo nějakého nápadu, budeme moc rádi.

HopeTV
Peroutkova 57
150 00 Praha 5
info@hopetv.cz

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
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
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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