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9:30 – 10:20 Sobotní škola uvádí Edvard Miškej ml.

Společná píseň č. 299 a modlitba

Sobotní škola ve třídách

Sbírka na misijní projekty církve

Společná píseň č. 289 a modlitba

10:30 – 10:45 Přestávka

10:45 – 12:00 Bohoslužba s kázáním uvádí Eva Šubrtová

Varhanní preludium: Lukáš Petřvalský

Společná píseň č.: 279

Sborová oznámení

Příběh pro děti: Michal Balcar

Introit: Ž 19,15

Společná píseň č.: 189

Přímluvná modlitba: Marcela Nováková

1. čtení z Bible: Sára Šedivá – J 1,14-16

Píseň pěveckého sboru: Nádherný chór

2. čtení z Bible: Helena Haluzová – Kol 1,14-20

Modlitba ke kázání: Eva Gajdůšková

Kázání: Michal Balcar – „On je obraz Boha neviditelného“

Společná píseň č.: 128

Modlitba: Michal Balcar

Sbírka pro potřeby sboru

Poslání: Kol 3,17

Společná píseň č.: 280

Varhanní postludium

14:15 Odpol. bohoslužba s kázáním: Michal Balcar 

PROSÍME VŠECHNY O VYPNUTÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ BĚHEM BOHOSLUŽBY

Program sobotní bohoslužby
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● Vítejte při dnešní bohoslužbě v kostele Církve adventistů sedmého dne v 
Londýnské ulici. Kázáním dnes dopoledne i odpoledne poslouží bratr 
Michal Balcar.

● Příští sobotu bude kázat bratr Jiří Beneš.

● Chceme poděkovat všem, kteří se podíleli na průběhu jubilejní bohoslužby 
minulý týden. Máme radost, že proběhla k Boží oslavě. Vaši kazatelé i 
členové výboru sboru.

● Ve středu 23.11. se v 18:00 sejde ke svému plánovanému jednání výbor 
sboru.

● Příští sobotu proběhne v Basementu v čase sobotní školy další díl 
vinohradské Atmosféry. Po skončení bohoslužby jste zváni na šálek čaje a 
něco dobrého k tomu. Více informací mohou poskytnout manželé Bujokovi 
nebo Staňkovi. 

● V úterý 22.11. v 19:00 se v Basementu uskuteční koncert Romana 
Hampachera, kazatele a kytaristy, spolu s jazzovou zpěvačkou Janou 
Koubkovou. Všichni jste srdečně zváni na tento výjimečný hudební 
večer.

● Na traktátu naleznete plakáty na adventní koncert našeho pěveckého 
sboru. Neváhejte pozvat své přátele a známé.

● Modleme se tento týden za to, abychom dokázali být zodpovědnými 
křesťany, ale i občany naší země. Kéž jsme těmi, kdo vždy stojí za 
svobodou, nejen politickou a náboženskou, ale hlavně vnitřní, kterou nám 
vybojoval Kristus. Přimlouvejme se za naši zemi. Prosme za ty, kdo mají 
moc, aby byli citliví vůči Božímu působení a rozhodovali ve prospěch těch 
nejslabších a nejzranitelnějších. Modleme se v duchu Jr 29,7.     

Oznámení sboru Vinohrady

Ti, kteří by rádi přispěli do Fondu naléhavé pomoci, mohou zasílat 
prostředky, které se rozhodli věnovat, na sborový účet číslo: 
1871369/0800, variabilní symbol 77777.

Na provoz sboru můžete přispět také bezhotovostně a to na stejný účet 
pod v.s. 99999.

Za všechny příspěvky moc děkujeme!
QR platba

Setkání Zoom

Minulou sobotu byly vybrány tyto dary:

9.415 Kč Sbírka modlitebního týdne 
21.152 Kč* Sbírka a dary pro potřeby našeho sboru

*tj. 163% týdenní částky potřebné na nejnutnější výdaje provozu sboru 

https://zoom.us/j/4461978374
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120 LET ZA NÁMI. A CO DÁL? 
Kázání ze soboty 12.11.2022 – br. Vít Vurst

Římanům 15, 7 – 13: „Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě 
Boží přijal vás. Chci říci: Kristus se stal služebníkem židů, aby ukázal Boží věrnost a 
potvrdil sliby dané otcům a pohanské národy aby slavily Boha za jeho slitování, jak je 
psáno: ‚Proto vzdám tobě chválu mezi národy a jménu tvému žalmy zpívati budu.‘ A 
dále je řečeno: ‚Radujte se, pohané, spolu s jeho lidem.‘ A opět: ‚Chvalte Hospodina, 
všichni národové, a vzdej mu chválu, lid všech zemí.‘ A Izajáš k tomu říká: ‚Přijde 
potomek Isajův, povstane, aby vládl národům, v něj budou pohané doufat.‘ Bůh 
naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše 
naděje mocí Ducha svatého.“

Milé sestry, milí bratři, milí vinohradští,

jsem vděčný za to, že dnes mohu být s vámi.

Jsem vděčný za to, že znám váš sbor a mnohé z vás.

To, že existují nějaké Vinohrady, jsem se prvně dozvěděl díky svému tátovi, který v mém 
dětství občas zavzpomínal na své mládí, kdy prý chodil na Vinohrady na mládeže. Když mi to 
říkal, tak jsem si vůbec neuměl představit, že můj táta měl někdy nějaké mládí.  

Ani nevím, kdy jsem ve vašem sboru byl fyzicky poprvé. Od toho „poprvé“ jsem tu byl 
už několikrát. Nejen na bohoslužbách, ale i na různých koncertech všeho druhu, na 
přednáškách, cestopisech, rozhovorech, speciálních příležitostech. 

120 let trvání sboru, které si dnes připomínáte, to je docela dost důvodů k vděčnosti. K 
vděčnosti Bohu, ale i lidem. Při takovýchto příležitostech se často nejvíc děkuje kazatelům, 
kteří v tom daném sboru fungovali, popřípadě starším a vedoucím sboru. 

Ale dovolte, abych poděkoval vám všem. Vám všem, kteří jakýmkoliv způsobem tvoříte, 
vytváříte toto společenství. Každý z vás je pro Boha nenahraditelný, vy všichni jste pro vaše 
společenství důležití, vy všichni dáváte tomuto společenství tvář. 

Jsem vděčný za všechny vaše aktivity – od KP – Hrozinek, práci s dětmi obecně, gospel, 
sborový zpěv, aktivity pro mladé lidi, studijní setkávání, internetové vysílání, odpolední 
bohoslužby atd. Díky za to, že jste.

Když byl zakládán váš sbor, tak ti zakladatelé – adventisté – s největší pravděpodobností 
nepředpokládali, že by si to právě nově založené společenství mohlo někdy připomínat 
takovéto poměrně velké výročí. Protože oni pevně věřili, že JK přijde brzo, rychle a že svět v 
téhle podobě nebude mít dlouhého trvání. 

120 let uplynulo, JK nepřišel, váš sbor tu stále je.

Při výročích se nejčastěji vzpomíná na to, jaké to bylo. Ale otočme to. Jaké to bude? Jaký 
je a jaký bude váš sbor? Jaké místo má a bude mít v této lokalitě, v současné společnosti?

Naslouchali jsme textu z listu Římanům.  Autorem celého listu je apoštol Pavel.  Pavel píše 
křesťanům do Říma pečlivě utříděné, promyšlené a někdy i složité představení své víry. Jedná 
se v podstatě o výklad ústně tradovaného evangelia.  Apoštol Pavel měl v plánu Řím navštívit. 
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Chtěl se tam prý zastavit při své cestě do Španělska. Chtěl, aby se místní společenství stalo 
jeho „základnou“ při jeho misijních výpadech na západ. Protože správně předpokládal, že 
křesťané v hlavním městě budou hrát důležitou roli v celé tehdejší církvi. A tak je chtěl mít na 
své straně – v žádném případě ne politicky, ale myšlenkově, hodnotově.    

Když budete listovat dopisem do Říma, tak zjistíte, že v něm Pavel píše o hříchu, o Božím 
soudu, o spasení, o spravedlnosti z víry v JK, o vysvobození, vykoupení, o postavení 
izraelského národa, o růstu, o službě. Pavel píše o samých důležitých věcech, o kterých se dá 
hodiny diskutovat.

To hlavní, co chce apoštol Pavel věřícím v Římě sdělit, je to o čem se moc diskutovat 
nedá: že to nejdůležitější není to, co dělá člověk – tedy to co dělám já – ale to, co dělá Bůh.  
Že nejdůležitější není, jak to vidím já, ale jak to vidí Bůh. 

Někdy máme tendenci při vzpomínáních, výročích se zaměřit na nás – jak jsem ty věci 
zvládli, jak jsme to vedli, co jsme všechno udělali, jak jsem to dobře řídili a manažerovali, co 
jsme všechno díky sobě zažili. Ale pokud se jedná o společenství těch, kteří věří, mělo by to 
být především, hlavně o Bohu. Protože jenom díky němu jsme tady. To on stál a stojí o 
každého člověka. To on touží po setkání tváří tvář s každým člověkem. To on mění. To on 
dává smysl všemu co děláme.   

To nejdůležitější je to, co dělá Bůh. Na počátku všeho – absolutně všeho i vašeho 
společenství – byl a je Bůh. Pokud tohle vezmeme vážně, tak se Boha ptáme: „Bože, co po 
nás chceš? Co máme dělat? Jaká je Tvoje vůle pro můj život, pro život našeho sboru? Kde je 
naše místo? Co potřebuje, podle tebe, tahle lokalita?“  

Apoštol Pavel si velmi dobře uvědomuje, že teologie bez skutečného dopadu v podstatě 
není možná. A proto v závěrečných kapitolách listu do Říma ty důležitá témata překlápí do 
praktického života. Jak se to, čemu lidé věří, projevuje v každodenní realitě. A tak se můžeme 
dočíst o tom, jak být prospěšný, jak mají fungovat mezilidské vztahy, jak se má ten kdo věří 
chovat ke státu a vládě, jak přijímat ty s odlišným postojem a názorem, jak má vypadat takové 
společenství „made by Bůh“. 

A do těchto Pavlových poznámek patří i ten sedmý verš z našeho textu: „Proto 
přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás.“

Parafrázovaný překlad SNC to opíše takto: „Nechtějte být nějakou uzavřenou 
společností. Nestraňte se jeden druhého; přijímejte se navzájem, jako nás Kristus 
přijal do slávy.“

Ježíš Kristus – Bůh – udělal poněkud riskantní věc. Tři a půl roku se především věnoval 
lidem, kteří už nějak věřili, ukázal jim úplně jiný rozměr víry, snažil se změnit jejich způsob 
uvažování a vidění světa. Pak odešel a defacto jim řekl, že to, jak se dozví a co se dozví ti 
ostatní, kteří se s ním s JK nepotkali naživo, je už na nich. Na těch, kteří byli s ním, kteří s ním 
něco prožili. 

A znovu jsme u toho. Na začátku všeho je aktivní Bůh. Ve vašem foyer je plastika vinného 
kmene. Je tam malá cedulka, na kterém je ten známý Ježíšův výrok: „Já jsme vinný kmen, 
vy jste ratolesti“. Ten výrok pokračuje: „Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese 
hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic“. Mimochodem v tom dnešním našem 
textu byl Ježíš Kristus přirovnán k výhonku. Z výhonku se stal kmen. Kmen z kterého rostou 
ratolesti. Ratolesti, které dávají ovoce. 
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Ježíš svůj riskantní přístup nezměnil. Zažili jste ode mě přijetí? Přijímejte. Zažili jste ode 
mne odpuštění? Odpouštějte. Zažili jste ode mne šanci na nový začátek? Dávejte druhou šanci 
i vy. Zažili jste, že jsem k vám byl milosrdný? Tak co vám brání být milosrdnými?

To přijímání není o tom, že všechno je povoleno, že veškeré lidské jednání je ok. Jako 
společenství těch, kteří věří, se máme stavět zlu, nespravedlnosti, nerovnosti, odsuzování, 
pomlouvání, znevažování. 

Ten Kristův risk, že představení toho, jaký je, jak má rád a tečka, nechal na nás, mu někdy 
úplně nevychází. To tehdy, když my nabydeme dojmu, že jsou některé věci podstatnější, než 
ve skutečnosti jsou, když stavíme vysoké prahy našich společenství, které lidi nikdy nepřekročí, 
když si zakládáme na tom, co je nepodstatné.   

Pokud jsem něco s Bohem prožil, má víra je pulsující, živá, tak nežiju jenom pro sebe. 
Nežiju bezohledný život ve vztahu k druhým. Nežiju život bez přesahu. Žiju život s Bohem. 
Žiju život neustále ovlivňovaný Bohem. 

V Božích očích je každý jedinečný. Vidím to takhle i já? 

Pokud jsme něco prožili s Bohem jako společenství, tak naše společenství není uzavřené, 
nestraní se, zajímá se, nebojí se, je odvážné k příležitostem, nestydí se za to, čemu věří a touží 
se sdílet s tím, komu věří.  

Co by lidem chybělo tady na Vinohradech, kdyby váš sbor najednou zmizel? Samozřejmě 
– poznali by to, kdyby zmizela vaše budova – ta díra v zemi, která by zůstala, by byla 
nepřehlédnutelná, ale poznali by to, kdyby zmizelo vaše společenství? Chybělo by jim něco? 
Stýskalo by se jim po vás? 

Ztratili by místo, kam kdykoliv můžou přijít? Ztratili by místo, kde je lidé berou takové 
jací jsou? Ztratili by místo, kde se jim naslouchá? Ztratili by místo přijetí? Ztratili by místo, 
kde se za ně ti druzí modlí a doprovází je v tom v čem žijí? Ztratili by místo, které je vede k 
životu, který bude o něčem, ne o ničem? Ztratili by místo, kde slovo radost, pokoj, naděje 
dostává obsah? 

V prvním století, kdy píše Pavel list do Říma, nebyla víra vůbec samozřejmá. Ale Pavel 
věděl, že věřící lidé jsou pro společnost důležití. A tak v tom závěrečném verši naší pasáže, 
které jsme dneska naslouchali Pavel řekne tohle: „Bůh naděje nechť vás naplní veškerou 
radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého“.

Znovu si dovolím citovat opis ze SNC: „Ať vás Bůh, dárce naděje, naplní pokojem, 
radostí a důvěrou, abyste s pomocí Ducha svatého naději neztráceli, ale naopak šířili“.

Tohle je v podstatě Pavlova přímluva – modlitba za křesťany v Římě. 

Všimněte si, že apoštol Pavel v jedné větě použije nejkrásnější biblické termíny – radost, 
pokoj, naději, víru. 

Ta situace v Římě byla pro křesťany víc složitá než jednoduchá.  Pavel křesťanům v 
hlavním městě přeje, ať je jejich život přes všechno, co se děje, radostným, pokojným, 
nadějným.   

Když přemýšlíte nad opakem radosti, tak to nemusí být automaticky smutek. Jeden 
komentátor tohoto textu říká, že opak radosti je beznaděj. 

Pokud nevím, kam jdu, pokud zapomínám, že život má přesah, pokud se soustředím jen 
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na to, co je tady na zemi, tak mně může zlomit cokoliv. I to, co se teď děje. 

Radost v životě není závislá na nulové absenci problémů. Radost ani pokoj nejsou závislé 
na tom, že se nic zlého kolem nás, kolem mě ani mně samotnému neděje. 

Pavel říká – Bůh naděje – tedy Bůh i toho co teprve přijde – už teď způsobí, že se z toho 
co žijeme, nemusíme hroutit, dokonce nám to může dávat smysl a dokonce u toho můžeme 
prožít radost.

Radost je o tom, že vím, komu jsem uvěřil. Že vím, kam jdu. Že mám cíl. Setkat se s 
Bohem tváří v tvář. 

Radost je i tam, kde vím, že ten můj život není zbytečný. Radost můžete zažít i v tom, že 
jste prospěšní. Druhým. V jakékoli oblasti. 

Radost je i o tom, že mám klid v neklidné době. A to díky Bohu – ten dává pokoj v 
nepokoji. Ten dává klid v neklidu.   

A o tom je i naděje. Naděje je o jistotě dobrého konce, neboli nového začátku. Naděje je 
tom, že to co žiju má a bude mít smysl, význam. 

Bůh chce dát v našich životech slovům radost, pokoj, naděje obsah. O tohle ho já osobně 
prosím. 

Mimochodem – pokoj, radost, naděje jsou spojené se společenstvím. Apoštol Pavel měl 
sen, že právě křesťané v Římě svým přístupem k životu budou měnit společnost.

Mluví se o tom, že v současné době je důležitá víra. Víra ale není přilnutí k nějaké pravdě. 
Víra je přilnutí k někomu. K Bohu. K Ježíši.

Možná nás to překvapuje, ale současná společnost nás potřebuje. Možná vás to 
překvapuje, ale lokalita Vinohrad, Prahy 2 a obecně Prahy, potřebuje váš sbor.  

Váš sbor na kterém bude vidět, že tím nejdůležitějším je to, co dělá Bůh. Váš sbor, který 
bude přijímat každého, bude otevřeným společenstvím, bude místem změn a proměn, bude 
prostorem k odpouštění, k novým začátkům, k hledání a nalézání. Váš sbor, který bude 
závislý, přimknutý k Bohu. 

Ten parafrázovaný text končí tím, že říká: „abyste s pomocí Ducha svatého naději 
neztráceli, ale naopak šířili“.

Lidé kolem nás, společnost kolem nás potřebuje váš sbor, vaše společenství lidí, kteří 
zažívají. navzdory čemukoliv radost, pokoj a naději a nenechávají si v žádném případě pro 
sebe. 

Příběh vašeho sboru pokračuje. Jaký bude?

Amen
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APALUCHA 2022

V termínu 27.10. - 30.10. se naši tatínkové se svými ratolestmi zúčastnili akce 
Apalucha 2022. Maminky měly přikázáno se do toho neplést a hezky si doma, v lese, či na 
Havaji od dětí odpočinout. 

Tato akce se v našem sboru organizovala již podruhé a jsem přesvědčený, že rozhodně ne 
naposled. 

Na cestu se vydalo 9 tatínků a 15 dětí a nelitoval nikdo. Čas jsme strávili na chatě ve 
Velké Úpě u Pece pod Sněžkou, ale zdaleka jsme neseděli jen na místě. Zvládli jsme výšlap na 
Modré kameny, navštívit portášky a dětský park "Pecka", bobovou dráhu, park Lemurie, 
zorganizovali si táborák, venkovní souboje, střelbu z luku a nechyběly ani velmi povedené 
ranní a večerní příběhy pro děti od tatínků. 

Celou akci doprovázela obecná pohoda, svoboda a symbióza. Prostě, když se dítě 
rozhodlo, že by se rádo pohybovalo po chatě v plavkách, tak chodilo v plavkách. Jídlo bylo 
také výborné, ale je třeba počítat s tím, že když nákupy dělají tatínkové, tak balíků s chipsy, 
tyčinkami, bonbóny a čokoládami bývá více, než kusů ředkviček a rajčátek dohromady, ale 
nikomu to nevadilo. Sanitka za námi na chatu musela jen jednou a všichni se domů vrátili bez 
újmy a plni zážitků.

Takže sečteno a podtrženo to byla velmi povedená akce a už se moc těším na další kolo 
někdy v příštím roce. 

A koho to zaujalo, tak nezapomeňte sledovat zpravodaj a emaily nebo se mi klidně 
ozvěte,  pokud k vám informace náhodou nechodí.

"Apaluše 3x zdar!"

Jonáš Bujok
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JOMO – akce pro teenagery 
 
Máš pocit, že ti něco uniká? Strach z toho, že něco zmeškáš a přestaneš být „v obraze“ je 
něčím, co už má i svoji zkratku (FOMO – fear of missing out) a pokud ji neznáš, klidně si ji 
vygoogluj. Známe to totiž hlavně díky používání sociálních sítí – každou chvíli se tam děje tolik 
věcí, že promeškat něco z toho může člověka rozhodit. Existuje ale taky jiný přístup, který má 
smysl zkusit (JOMO – joy of missing out). Jde jednoduše o radost z toho, že jsou i věci, které 
prostě nestihneme a propásneme. JOMO pocit nám připomíná, že důležité informace a věci si 
k nám najdou cestu i za předpokladu, že jsme offline. 
 
Pro teenagery ve věku 11–15 let jsme připravili novou akci, během které chceme hledat 
a přemýšlet, u čeho má smysl být, ale také, co si naopak můžeme klidně nechat ujít. Zaměříme 
se při tom na tři oblasti – víra, přátelství a poznání sebe sama. Akci organizuje klub Pathfinder 
ve spolupráci s oddělením mládeže Církve adventistů sedmého dne. Hlavním cílem je pomoct 
mladým lidem zejména v hledání, jak se zapojit do společnosti, a jak najít své místo v církvi. 
 
První ze šesti víkendovek se koná 2.–4. 12. 2022 v Jesenici u Rakovníka (U Velkého rybníka 188, 
Jesenice 270 33). Dotovaná cena za víkend je 600,- Kč. 
 
Přihlašování probíhá do 18. 11. na tomto odkaze: 
https://forms.gle/Atwx7Wzsxm7yFXmi7 
 
Kapacita je omezená, neváhejte s registrací. Přihlášeným pošleme platební údaje k úhradě 
ceny a všechny bližší informace.  
 
Pokud máte jakékoli další otázky, ozvěte se nám. 
 
Za organizační tým 

Tomáš Špác (tomas.spac@pathfinder.cz)  
Martin Pavlík (martin.pavlik@casd.cz) 
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ZÁPIS VÝBORU SBORU

ZÁPIS z jednání výboru sboru CASD Vinohrady ze dne 19. října 2022

Přítomni: Michal B., Martin P. (kazatelé), Jarmila K. (starší sboru), Eva Š. (KD), Silvie 
Ch. (diakonie), Josef F. (pokladník), Renata N. (tajemník)

1) 120. výročí sboru

Slavnostní bohoslužba naplánovaná na sobotu 12. listopadu. Byli informováni a pozváni 
bývalí kazatelé, se kterými. 

Program bohoslužby:

- Místo sobotní školy: Michal si připraví vyprávění o historii sboru, poté Martin 
povede moderovaný rozhovor s bývalými kazateli

- Kázání bude mít Vítek Vurst (Motto: Jan 15.5.), varhanní doprovod Lukáš 
Petřvalský

- Bude následovat společné focení a agapé v prostorách sboru.

Plánovaný rozpočet:

Rollup + grafika: 5 tis, magnetky 10 tis., květiny 4 tis., dort 5 tis., košér mošt 1 tis., 
pozvánka 1tis., celkem přibližně 26 tisíc korun (odsouhlaseno). 

 

2) Modlitební týden

5.-12. listopadu 2022 on-line přes Zoom od 19 hod. Ve středu 9.11. bude osobní 
setkání na Londýnské v 19 hod. 

3) Uvádění bohoslužeb - změna

Silvie navrhuje (na základě 2. knihy Samuelovy 7. kapitoly): oddělení informativní části 
od hlavní bohoslužby, první čtení volit k přímluvným modlitbám, více stát. Podnět k 
přemýšlení na příští výbor sboru. 

4) Michal informoval o plánované evangelizaci v Praze v termínu od 12. – 27.5. 
2023, povede Ted Wilson.

Příští setkání dne 23. listopadu 2022.

Zapsala: Renata Náhunková
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FOTO ZE 120. VÝROČÍ SBORU
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25.11. Fuksa Josef

NAROZENINY OSLAVÍ

SBOROVÉ KONTAKTY

Kazatelé Michal Balcar 734 791 459 michal.balcar@casd.cz
Martin Pavlík 608 756 094 martin.pavlik@casd.cz

První starší Jarmila Králová 732 780 561 kralova@img.cas.cz
Správce Tomáš Chytrý 774 075 470 tomaschytry@seznam.cz

Informace o zpravodaji:

Příspěvky do zpravodaje zasílejte nejpozději vždy do čtvrtka na adresu 
vinohradsky.zpravodaj@email.cz.
Na stejné e-mailové adrese se můžete také přihlásit k odběru zpravodaje 
elektronickou poštou. Pro jednoduchost stačí použít tento QR kód 

Bl h
!

DNEŠNÍ POSLÁNÍ – KOLOSKÝM 3,17 

Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte 
Bohu Otci.

Český ekumenický překlad

And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving 
thanks to God and the Father by him.

King James Verision

mailto:vinohradsky.zpravodaj@email.cz

