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27/2014

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

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY
6. září 2014
9.30 – 10.30

10.30 – 10.45
10.45 – 12.00

Sobotní škola uvádí Čuzela-Bilač Renata
Společná píseň č. 8 a modlitba
Sobotní škola v malých skupinách
Sbírka na misijní projekty CASD
Společná píseň č. 232 a modlitba
Přestávka
Bohoslužba s kázáním uvádí Klouda Vladimír
Varhanní preludium: Kučerová Dana
Společná píseň č. 279
Sborová oznámení
Introit: Ž 103,11-13
Společná píseň č. 186
Přímluvná modlitba: Miškejová Veronika
1. čtení z Bible – Řím 7,15-25a: Linhartová Jana (vsedě)
Sborová píseň: Oči všech se upírají (P. Eben)
2. čtení z Bible – Gn 21,1-13: Hellebrandová Martina
(vestoje)
Modlitba před kázáním: Linhart Vlastislav
Kázání – Jonczy Radomír
„Alibista Abrahám“
Píseň: Jonczyovi, Vlasta a Radek
Společná píseň č. 6
Modlitba: Jonczy Radomír

14.00

Sbírka pro potřeby sboru
Poslání: Př 3,5-6
Společná píseň č. 280
Varhanní postludium
Odpol. shromáždění s kázáním: Šotola Jaroslav

PROSÍME VŠECHNY O VYPNUTÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ BĚHEM BOHOSLUŽBY.



OZNÁMENÍ SBORU VINOHRADY

1.

Dnes dopoledne nám kázáním Božího slova poslouží Radomír
Jonczy. Odpoledne bude kázat bratr Jaroslav Šotola.

2.

Příští sobotu nám kázáním Božího slova poslouží dopoledne
i odpoledne bratr Michal Balcar.

3.

Tuto sobotu se uskuteční setkání KD v Masečíně. Informace byly
předány, případně se obraťte na Jarmilu Královou.

4.
5.

Výbor sboru se sejde k pravidelnému jednání 8. 9. v 18.30.
Příští neděli, 14. 9., se ve 14.00 h uskuteční setkání seniorů.

Minulou sobotu byly vybrány tyto dary:
702 Kč

Sbírka pro misijní účely CASD

4123 Kč* Sbírka pro potřeby našeho sboru
4300 Kč

jiné dary

*tj. 52 % z částky potřebné na nejnutnější výdaje provozu sboru


ADRA běh přinesl výtěžek 73 000 Kč. Děkujeme!
• 125 běžců se v neděli 29.6. sjelo do pražské Stromovky na první ročník charitativního ADRA běhu, aby si nejen zasportovali, ale především udělali dobrou věc.
Výtěžek ze startovného bude věnován na dva projekty humanitární organizace
ADRA: na podporu vzdělávání dětí v Bangladéši a na vybavení nemocnice
v etiopském městě Leku.
• Na start se postavili jak ostřílení běžci, tak i sportem nepolíbení nadšenci, kteří
se rozhodli s 3 a 10 km tratí poprat, jak to nejlépe uměli. Jejich společným
krédem bylo neběžet o život ale pro život – heslo, které závodníky spojovalo,
než aby z nich dělalo sportovní rivaly. „Jako startovní číslo jsem vyfasoval
třináctku. To nevěstí nic dobrého, ale snad to přežiju,“ vtipkoval před zahájením
závodu Petr Bejšovec, client service director reklamní agentury JWT, která Adru
dlouhodobě podporuje. Do boje s kilometry šel i přesto, že netrénoval. „Chci to
dokončit. Motivací pro mne bylo zapojit se a přispět a přežít to,“ říká.
• Martin Pavlík, student teologie z Prahy, s Adrou rovněž spolupracuje jako
dobrovolník. Na nedělní akci s sebou přivedl i své kamarády. „Běh je krásný
sport, protože je skromný a vlastně nic než boty k němu nepotřebujete,“ usmál
se, zatímco si na lýtko připevňoval elektronický čip. Své přátele prý ani nemusel
moc přemlouvat, aby si šli zaběhat s ním. „Charitativní běh nebo dobrovolnictví
jsou způsoby, jak studenti, co ještě nestojí ekonomicky na vlastních nohou,
můžou udělat něco pro společnost,“ přemýšlí nahlas Martin.
• Věříme, že se příští rok přidáte i Vy, ať už jen jako fanoušci anebo vyběhnete
přímo na trať.
• Kompletní výsledky ADRA běhu jsou k dispozici zde: http://vysledky.irontime.
cz/result10/



NEZAHRABÁVEJME SVŮJ TALENT

Mt 25,14-29
kázání ze soboty 12. 4. 2014 odpoledne – br. Jaroslav Dvořák
Říká se, že biblické texty k nám pokaždé promlouvají jinak. Obávám se ale, že některé biblické pasáže jsou kazateli tak oblíbené, že se už stěží dá najít něco nového.
Jedním takovým příkladem mohou být Ježíšova podobenství. Přesto doufám, že si
z mé promluvy nějaký postřeh odnesete.
Mám v úmyslu se dnes zabývat podobenstvím o hřivnách. Toto podobenství je
zapsáno v Matoušově evangeliu, 25. kapitole.
Ač nám to nemusí být na první pohled zřejmé, toto podobenství velmi provokuje. Ve
verši 27. se počítá s úrokem, ačkoliv Starý zákon úročené půjčky zakazuje. Tedy
alespoň mezi Židy. Největší provokací může být snad to, že služebník, který věrně
uchovává svěřený majetek, je zapuzen jako líný a špatný. Znepokojující může být
i verš 29., který připomíná trpkou zkušenost, že boháč ještě více zbohatne a chudák
přijde i o to, co měl.
odobenství o hřivnách je zapsáno v oddíle Matoušova evangelia, které se zabývá
koncem světa (eschatologií) a druhým příchodem Ježíše Krista (paruzií). Celé toto
poněkud depresivní čtení začíná ve 23. kapitole, 37. verši, nářkem nad Jeruzalémem, pokračuje předpovědí zkázy chrámu, počátkem běd atd., až se dostáváme
k podobenství o deseti družičkách, našim hřivnám a končí posledním soudem a od
kapitoly 26. čteme samotný pašijový příběh.
V podobenství o hřivnách vystupuje muž, který odjíždí někam pryč. V Ježíšových
podobenstvích dost frekventovaná postava, tenhle neznámý, odjíždějící nebo nepřítomný pán. Tento pán velmi dobře ilustruje i naši situaci, kdy jsme odpovědni viditelně nepřítomnému Bohu, kterému budeme jednou skládat účty.
Avšak aby pán z podobenství svůj majetek nenechal bez dozoru, svěřuje jej svým
třem služebníkům – správcům. První dostane pět hřiven, druhý dvě, třetí jednu. Ze
zvědavosti mě zajímalo, kolikže peněz těmto správcům bylo svěřeno. V tomto podobenství je českým slovem hřivna přeloženo řecké slovo „talenton“ čili talent. Nutno
říci, že talent, coby hmotnostní jednotka, je dost neurčitá míra. Někde talent vážil
21 kg, jinde třeba i 50 kilo. Přidržíme-li se Novotného biblického slovníku, měl talent
asi 36 kg stříbra. To odpovídá hodnotě asi 9 tisíců římských denárů. Jak víme, jeden
denár byl denní mzdou. Na jednu hřivnu, chcete-li talent, by tedy jeden dělník pracoval asi 24 a půl roku, aniž by měl den volna. Se sobotním odpočinkem by to tedy
bylo o nějaký měsíc delší :-) V případě mé hodinové mzdy, kdyby měl pracovní den
v růměru osm hodin, by jeden talent odpovídal hodnotě 10 a čtvrt milionu korun. Ale
dost matematiky, zpátky k textu. Čteme, že každému bylo dáno podle jeho schopností. To značí, že tento pán je velmi dobře obeznámen se schopnostmi a uměním
svých služebníků.


Co je zvláštní, správcové nedostávají informace, co mají se svěřeným majetkem
dělat. A přitom je tolik možností, jak s ním naložit, a taky, jak o něj přijít. Jak pojmout
úlohu správcovství, se dozvídáme hned v zápětí: „Ten, který přijal pět hřiven, ihned
se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných pět. Tak i ten, který měl dvě, získal jiné
dvě.“ Podobenství nám snad raději ani neříká, jak první dva služebníci podnikali a do
čeho investovali. Vzhledem ke stoprocentnímu výnosu během tohoto podnikání se
ale dá usuzovat, že to musely být transakce riskantní. Oba správcové paradoxně
svěřený majetek lidově řečeno nešetří a vytěží z něj maximum.
Naproti tomu třetí správce vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Je na tom něco
špatného? Vždyť svěřený majetek chrání a věrně opatruje, zabezpečil jej proti odcizení, aby pak mohl pánovi vrátit to, co mu patří.
Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Zmínka o dlouhém
čase sice není úplně konkrétní, ale můžeme vytušit, že to byla dostatečně dlouhá
doba na to, aby správcové předvedli, co umí. A tak předstupuje první. Se svými
deseti talenty má jistě důvod k optimizmu – 360 kg stříbra už je něco. Ale pán z našeho podobenství není žádný troškař ani držgrešle, protože říká: „Nad málem jsi byl
věrný, učiním tě nad mnohým.“ Na začátku příběhu jsme mohli číst, že služebníkům
rozdělil svůj majetek, teď najednou pán naznačuje, že toho má na kontě mnohem
více. Patrně i on byl na své cestě úspěšný, zbohatnul a nyní je velmi „talentovaný“.
Ani druhý služebník nepřichází zkrátka. Sice má jen čtyři talenty, ale i tento výsledek
pána uspokojil. Odměna je pro druhého služebníka stejná jako pro prvního – radost
u pána.
Zato třetí služebník zřejmě cítí, že je na tom bledě. Jeho výpověď zní poněkud podivně. Posuďte sami: „Pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk, sklízíš, kde jsi nesel,
a sbíráš, kde jsi nerozsypal.“ Z takových slov bych si dokázal představit pána, který
bere i to, co nevybudoval, nevytvořil. V dnešní době bychom to mohli přiblížit nelítostnými obchodníky, kteří skupují drobné podniky a posílají je k likvidaci, nebo z nich
dělají součásti svých mamutích společností. Další slova třetího služebníka už prozrazují, kde se stala chyba: „Bál jsem se, a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi.
Hle, zde máš, co ti patří.“ Bál jsem se a ukryl… Na tomto místě mi hned vysvitl příběh
z knihy Genesis: „Bál jsem se a protože jsem nahý, ukryl jsem se.“ Strach v nás
probouzí touhu se skrývat, nebo něco skrývat. Je to přirozená reakce. Ale z čeho
má třetí služebník strach? Nechce jít do rizika. Má strach, že by o svěřený majetek
mohl přijít a tak dělá to nejhorší, co může udělat – schovává jej a nechává ladem. Ale
to není jediný problém, problém je i v tom, jak služebník vidí svého pána. Pán jeho
výkon hodnotí slovy: „Služebníku špatný a líný…“ Zde je zakopaný pes! Hospodáři je
jedno, jakého dosáhl, resp. nedosáhl, výsledku. To, co se nelíbí, je pasivita správce.
Kdo nic nedělá, nic nezkazí, zde neplatí. Nicnedělajícího služebníka pán nemůže
potřebovat.
Hospodář ve své výtce pokračuje: „Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych
přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který
má deset hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno; kdo nemá, tomu
bude odňato i to, co má.“ Pán svému služebníku vyčítá, že když na svůj úkol nestačil,


měl jej přenechat těm, kteří tomu rozumí. Je zde i zmíněna zkušenost, že peníze
dělají peníze a kdo je nepoužívá, přijde i o to, co má.
Svým způsobem by se dalo chování třetího správce omluvit, ale je nutné si uvědomit,
o čem Ježíš vlastně mluví. Podobenství není přednáškou na ekonomce, ale o tom,
jak je to s Božím královstvím. Do kontextu celého bloku podobenství o konci světa
a posledním soudu tento příběh skvěle zapadá. Všechna podobenství totiž řeší jednu
věc – čekání. Čekání na ženicha, čekání na pána, čekání na zloděje… I my čekáme.
Čekáme na Ježíše Krista, ale nejde o to čekat a přešlapovat na místě nebo usnout,
když ženich dlouho nepřichází. Během tohoto čekání je důležitá aktivita, něco dělat.
Mnoho z nás má jistě v sobě nějaký poklad, který ukrývá před světem, nechce s ním
jít na světlo, protože má strach jej použít, aby jej jiní nezneužili. Protože Hospodin je
bohem aktivním, zasahujícím, prostě živým, měli bychom i my, pokud máme být jeho
dětmi a obrazem, být aktivní ve svém konání. Ježíš nám říká, abychom vyhrabali
svůj talent ze země, abychom s ním pracovali. Možná riskujeme, ale stoprocentně
se nám to vrátí.
V uších židovských posluchačů však mohla zarezonovat ještě jedna důležitá, ale
velmi provokativní narážka. Příklad třetího služebníka, ochraňujícího a uchovávajícího, je obrazem věrného a konzervativního ochránce tradic, který přijal od svých
otců poklad, který neporušený předává dál. Chrání jej před světem, aby jej neposkvrnil. I to může být zdrojem onoho „Bál jsem se… Měl jsem strach tradici pošpinit,
pozměnit. Raději jsem ji ukryl a nedotýkal se jí.“ Proto je služebník špatný a nevěrný
– nejednal ani z úcty k tradici, ale ze strachu, a s hřivnou nechce nic mít. Dotyčný
nechce měnit svůj osobní postoj, své přesvědčení, nechce na sobě pracovat. Člověk, který nehodlá změnit své stanovisko, nebude patrně schopný uznat svou chybu
a není tudíž pro Boží království použitelný.
Přál bych nám, abychom dokázali vyjít se svými poklady na světlo, nebáli se je užívat
ve prospěch druhých. Jistě, je zde riziko, že mohou být zneužívány, ale zisk mnohonásobně pokryje ztrátu. Cožpak je možné prodělat u Pána, který sklízí, kde nezasel
a sbírá, kde nerozsypal? Amen.

NAROZENINY OSLAVÍ:
Kubíková Tamara

8. 9.

Hrůza Jaroslav

10. 9.

Kolbach Nicole

13. 9.

Turecká Gabriela

13. 6.



Vítáme nová miminka!,

zdravíme Bujokovy a Staňkovy a přejeme mnoho požehnání!

Kathrin a Jonáš Bujokovi a jejich poklad (foto zdroj FB)
Přejeme vám všem hezký a požehnaný celý týden!
Vzpomeňte kdykoli na dnešní poslání – Př 3,5-6:
Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem, nespoléhej se na svoji rozumnost.
6
Poznávej ho na všech svých cestách, a on napřímí tvé stezky.
Fond naléhavé pomoc. Ti, kteří by rádi přispěli na tento účel,
mohou zasílat
Český studijní překlad.
prostředky, které se rozhodli věnovat, na sborový účet číslo: 1871369/0800,
variabilní symbol 77777.
5

Sbor PRAHA VINOHRADY – kontakty:
KAZATEL SBORU VINOHRADY
M. Balcar

734 791 459

PRVNÍ STARŠÍ SBORU

V. Klouda

724 607 200

STARŠÍ SBORU pro křesťanský domov

J. Fuksa

724 607 270

STARŠÍ SBORU pro seniory

V. Kubík

737 947 439

TAJEMNÍK

R. Vlach

602 285 135

SPRÁVCE

T. Chytrý

774 075 470

Informace o zpravodaji:
Příspěvky do zpravodaje zasílejte nejpozdějivždy do ČTVRTKA.
Na uvedenou e-mailovou adresu můžete také zasílat žádosti o zasílání zpravodaje elektronickou poštou. www.sborvinohrady.cz, vinohradsky.zpravodaj@email.cz


