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

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY
25. dubna 2015
9.30 – 10.30

10.30 – 10.45
10.45 – 12.00

Sobotní škola uvádí Lukeš Jiří
Společná píseň č. 256 a modlitba
Sobotní škola v malých skupinách
Sbírka na misijní projekty CASD
Společná píseň č. 2 a modlitba
Přestávka
Bohoslužba s kázáním uvádí Kloudová Pavla
Varhanní preludium: Šubrtová Eva
Společná píseň č. 279
Sborová oznámení
Introit: Ž 18,2
Společná píseň č. 243
Přímluvná modlitba: Sedláček Daniel
1. čtení z Bible – Lv 19,15: Prokopová Marie (vsedě)
Píseň mužského pěveckého sboru: Žalm 24
2. čtení z Bible – Mt 5,38-45: Slavíková Veronika (vstoje)
Modlitba před kázáním: Kopecká Elen
Kázání – Jonczy Radomír
„Budeš nenávidět nepřítele svého“
Společná píseň č. 266
Modlitba: Jonczy Radomír
Sbírka pro potřeby sboru
Poslání: Jk 2,8
Společná píseň č. 280
Varhanní postludium

14.00

Odpolední shromáždění s kázáním: Jonczy Marek

PROSÍME VŠECHNY O VYPNUTÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ BĚHEM BOHOSLUŽBY.



OZNÁMENÍ SBORU VINOHRADY

1.

Dnes nám kázáním Božího slova poslouží bratr Radomír Jonczy.
Při odpoledním setkání promluví bratr Marek Jonczy.

2.
3.

Příští sobotu bude kázat bude z Božího slova bratr Michal Balcar.

4.

Zítra proběhne druhá pracovní část konference Českého sdružení
s volbou dalších administrátorů. Podpořme všechny delegáty
a zdárný průběh svými modlitbami.

5.

Příští čtvrtek proběhne další studentská bohoslužba. Téma „Křesťané v Korintu a křesťané dnes“ nabídne hlavní řečník, Jiří Lukeš.
Začátek je v 19 h v dolním sále Barevné kavárny.

6.

Společenské centrum zve:

Dnes odpoledne se koná společná procházka KD2 s prohlídkou
Vyšehradu. Sraz všech účastníků je v 15.15 h před infocentrem
Špička.

▫ V pondělí 27. 4. pokračují setkávání nad Biblí. Ke čtení 17. kapitoly
ze Skutků apoštolů zve Michal Balcar. Začátek je v 18.30 h.

Minulou sobotu byly vybrány tyto dary:
1882 Kč

Sbírka pro misijní účely CASD

9630 Kč* Sbírka pro potřeby našeho sboru
500 Kč

jiné dary

*tj. 120 % z částky potřebné na nejnutnější výdaje provozu sboru


Nemáme se kam vrátit – jeden z mnoha příběhů Ukrajiny
Marina v červnu 2014 opustila spolu s manželem a třemi dětmi svůj domov
v Lugansku na východní Ukrajině a nyní žije v kolektivním centru ve Vorzelu blízko
Kyjeva, spolu s řadou dalších obyvatel Ukrajiny, kteří museli kvůli válce opustit
své domovy.
„Když přišli separatisté do Lugansku, zabrali dům, kde jsme bydleli, a vyhodili nás na
ulici. Dva týdny jsme potom žili u příbuzných, než jsme se rozhodli z Lugansku odjet.
Když jsme odjížděli z Lugansku, zrovna tam přijíždělo dělostřelectvo s tanky. Ve městech
Schastiya a Metalist se už bojovalo, každý den byla slyšet střelba a sirény. Děti byly
pořád vyděšené. Nakonec jsme sebrali odvahu, sbalili jen to nejnutnější pro děti a vyrazili
do neznáma. V Kyjevě jsme neměli ani příbuzné, ani přátele. Jako první jsme tedy šli do
Kyjevské regionální státní správy, kde nám dobrovolníci pomohli s ubytováním. Ten den
si pamatuji, jako by to bylo dnes. 20. června ve 21:30 kyjevského času jsme poprvé přišli
do kolektivního centra Peremoga ve Vorzelu.
V současné době nepracuji, ve Vorzelu totiž žádná práce
není. Dostáváme finanční pomoc od státu a podporu na
dítě, jelikož jsem na rodičovské dovolené. Můj muž práci
hledá, ale zatím se mu nedaří. Přežíváme převážně díky
humanitární pomoci. Dříve jsme dostávali jídlo v sanatoriu
Peremoga, ale od 21. ledna tam už potravinová pomoc
nefunguje, protože nejsou peníze.
V Kyjevě chceme zůstat, nemáme se kam vrátit. Naše
město je úplně zničené. Není tam téměř žádná práce,
nic…“
Pomozte společně s námi lidem, kteří přišli o všechno,
včetně střechy nad hlavou! Jak?
Zasláním daru na konto veřejné sbírky, číslo účtu 66888866/0300, var. symbol 500.
Váš dar je daňově odečitatelnou položkou.

Občanské sdružení Maranatha hledá do svého týmu novou kolegyni/
kolegu na pozici administrativně/markentingové/ho asistentky/a.
Pozice zahrnuje mj. administrativní a asistenční práce, komunikace
s dalšími subjekty, zajišťování některých marketingových výstupů.
Hledáme spolehlivou posilu se středoškolským vzděláním, znalostí
práce na PC, komunikativním anglickým jazykem a ochotou na sobě
pracovat.
Základní přehled o marketingových nástrojích vítán.
Nabízíme příjemný kolektiv a práci v organizaci, jejímž cílem je podporovat misijní aktivity
církve.
Nástup možný ihned. Místem práce je Praha 4, příležitostně obnáší i cestování.
Svá CV, prosím, zasílejte na tomas.chmel@maranatha.cz, případne pro více informací
kontaktujte Tomáše Chmela, tel.: 739 345 668.



JSME VĚTŠÍ HŘÍŠNÍCI NEŽ OBYVATELÉ
JERUZALÉMA?
Lk 13,1-5, J 9
kázání ze soboty 18. 4. 2015 – br. Michal Balcar

Úvod
Rabi Harold Kuschner ve své knize Proč se zlé věci stávají dobrým lidem vypráví příběh
o tragické smrti mladé dívky. Její rodiče během truchlení dospěli k závěru, že její smrt
musí být Boží trest za to, že se minulý rok nepostili během svátku Jóm Kippúr. Kdybych
měl najít nějakou analogii, tak třeba kdyby se adventista za celý rok ani jednou nezúčastnil Večeře Páně. Trestá Bůh člověka za jeho hříchy? Jsou zlé věci, které se nám stávají,
projevem Božího hněvu?
Kauzální myšlení
Příběh, který jsem vyprávěl, je projevem tzv. kauzálního myšlení. Jeho základem je jednoduchá rovnice, která se objevuje pravděpodobně nejčastěji v knize Deuteronomium.
Před člověk jsou pouze dvě cesty. Cesta Hospodinova a cesta svévole. Pokud půjde
po cestě Hospodinově, nejenže bude spasen, ale i v tomto pozemském životě se mu
bude dobře dařit. Bude zdravý, bohatý a šťastný. Naopak cesta svévole je cesta neštěstí.
Svévolník je ten, na koho dopadají nemoci a chudoba. Pokud se na tuto rovnici podíváme
zpětně, lze tedy říci, že ti, kdo se mají dobře, jsou požehnaní a tudíž svatí. Naopak chudí
a nemocní jsou takoví proto, že na ně dopadá spravedlivý Boží trest za hříchy, které
spáchali. V Ježíšově době byl takový způsob myšlení v judaismu běžný. Ve svém kázání
bych se rád držel dvou příběhů, ve kterých se k tématu vyjadřuje sám Ježíš.
Pravím vám, ne!
Právě tehdy k němu přišli někteří se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví
jejich obětí. On jim na to řekl: „Myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že
to museli vytrpět? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Nebo myslíte, že oněch osmnáct, na které padla věž v Siloe a zabila je, byli větší viníci
než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni
právě tak zahynete.“
Dialog mezi Ježíšem a učedníky zmiňuje dvě tragické události. Zaprvé masakr během
náboženského obřadu z rukou římských legionářů a za druhé stavební neštěstí, které se
odehrálo v Jeruzalémě. Pro učedníky tvoří obé zajímavé konverzační téma. Proč asi tihle
lidé museli zemřít? A co spáchali, že je potkal tak děsivý osud?
Ježíšova odpověď je v obou případech jasná a zřetelná. “Ne, pravím vám.” Jejich osud je
tragický, ale není způsoben Božím trestem, ani tím, že zesnulí byli větší hříšníci a tudíž
si zasloužili svůj nešťastný osud.
Po “ne” nicméně následuje ještě výzva. “Pokud nebudete činit pokání, právě tak zahynete.” Proč Ježíš propojuje tyto dvě věci? Ukazuje, na co by se člověk měl soustředit
a do čeho by neměl strkat nos. Není naším úkolem spekulovat o tom, proč se druhým
stalo něco špatného, když nemůžeme pomoci ani soucítit. Naším úkolem je naopak činit
pokání. Nemáme řešit hříchy druhých, nýbrž hříchy svoje.



Nezhřešil on ani jeho rodiče
Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: „Mistře,
kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?“ Ježíš
odpověděl: „Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží.
Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude
moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa.“ Když to řekl, plivl na zem, udělal
ze sliny bláto, potřel slepému tím blátem oči a řekl mu: „Jdi, umyj se v rybníce Siloe.“ (To
jméno znamená ‚Poslaný‘.) On tedy šel, umyl se, a když se vrátil, viděl.
Analogická situace se objevuje v Janově evangeliu. I zde učedníci mluví o někom, kdo
je jim lhostejný a mluví v jeho přítomnosti, jako by tam nebyl. Jsou minimálně nezdvořilí,
spíše necitliví. Tentokrát mají kuriózní problém. Nepochybují o tom, že člověk před nimi
je slepý, protože zhřešil. Je-li ovšem slepý od narození, jak mohl zhřešit? Je tedy jeho
slepota trestem za jeho hříchy, nebo hříchy rodičů?
A Ježíš je znovu rezolutní. Nezhřešil ani on ani jeho rodiče. Ježíš si je jistý, protože ukazuje, že Boží kauzalita je právě opačná. Trpící, plačící, nemocní, smutní, chudí nejsou
těmi, kteří jsou od Boha nejdál. Oni jsou těmi, kterým je Bůh nejblíž. Celý Ježíšův příběh
je toho důkazem. Ten, který nikdy nezhřešil, prošel tím nejkrutějším osudem.
Jsme tedy větší hříšníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma?
Co když se těžké věci stávají nám? Co když se nám rozpadají vztahy? Co když se dozvíme beznadějnou diagnózu? Jednou věcí si jako Boží děti můžeme být jisti. Náš Bůh nás
jimi netrestá. Právě naopak, pokud tyto věci dopouští, tak jenom proto, že v té chvíli je
nám nejblíž.
Když jsem se dozvěděl, že Johanka bude mít Downův syndrom, bylo to pro mě velmi
těžké období. A ta myšlenka mi bleskla hlavou… Není to Boží trest? Není to děťátko
potrestané za nějakou mou vinu? Dneska po roce vím, že jsem se velmi mýlil. To děťátko
je totiž Boží dar a ne trest. Z každého z nás v celé rodině dělá lepšího člověka. Učí nás
hlouběji milovat a to je veliké požehnání.
Každý z nás má svůj kříž. Bible nás ale učí, je právě v něm je nám Hospodin nejblíž a rázně odmítá, že by se jednalo o Boží zavržení. Těžké věci v životě mohou být požehnáním,
když dovolíme Hospodinu, aby je nesl s námi.



DOLNÍ SÁL BAREVNÉ KAVÁRNY, LONDÝNSKÁ 30, PRAHA

STUDENTSKÁ BOHOSLUŽBA, WWW.INRIROAD.ORG

JIŘÍ LUKEŠ

30. DUBNA 2015 V 19H



NAROZENINY OSLAVÍ:
Špinar Miroslav

25. 4.

Šachová Jiřina

25. 4.

Tolarová Jaroslava

27. 4.

Jiránková Emanuela

29. 4.

Miškejová Petra

30. 4.

Kraják Pavel

30. 4.

Gajdůšek Petr

1. 5.

Přejeme vám všem hezký a požehnaný celý týden!

Vzpomeňte kdykoli na dnešní poslání – Jk 2,8:
8

Jestliže vskutku plníte královský zákon podle Písma: ‚ Budeš
milovat svého bližního jako sebe samého‘, dobře činíte.

Český studijní překlad.

8

If you fulfill the royal law according to the scripture, You
shall love your neighbor as yourself, you do well:

King James 2000

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.
Chcete-li přispět jakýmkoli darem, zašlete jej na stejný účet pod v.s. 99999.
Sbor PRAHA VINOHRADY – kontakty:
KAZATEL SBORU VINOHRADY

M. Balcar

734 791 459

PRVNÍ STARŠÍ SBORU

J. Králová

732 780 561

VEDOUCÍ SBORU pro křesťanský domov

P. Kloudová

606 602 179

STARŠÍ SBORU pro seniory

R. Jonczy

739 345 670

VEDOUCÍ SBORU pro mládež

M. Pavlík

608 756 094

TAJEMNÍK

R. Vlach

602 285 135

SPRÁVCE

T. Chytrý

774 075 470

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


