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

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY
19.února 2011
9.30 – 10.30

Sobotní škola
Společná píseň č. 202 a modlitba
Sobotní škola v malých skupinkách
Sbírka pro misijní projekty CASD
Společná píseň č. 290 a modlitba

10.30 – 10.45 Přestávka
10.45 – 12.00 Bohoslužba s kázáním uvádí br. Špinar Bohumil ml.
Varhaní preludium / Petřvalský Lukáš
Společná píseň č. 91
Sborová oznámení / Macíková Viera
Introit: Ž 24,7
Společná píseň č. 8
Přímluvná modlitba / Turóci Juraj
Píseň pěveckého sboru
Čtení z Bible – Jan 12,20-24 / Kloudová Kateřina
.
Modlitba před kázáním / Kaňková Jana

Kázání – br. Žalud Miloslav
„Rádi bychom viděli Ježíše“
Hudební ztišení / Petřvalský Lukáš
Společná píseň č. 85
Modlitba / Žalud Miloslav
Sbírka pro potřeby sboru
Požehnání: Žid 13,20.21
Společná píseň č. 280
Varhanní preludium

14.00

Odpolední shromáždění s kázáním – br. Jonczy Marek

15.30

Modlitební shromáždění

PROSÍME VŠECHNY O VYPNUTÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ BĚHEM BOHOSLUŽBY.
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OZNÁMENÍ SBORU VINOHRADY
1.
2.
3.
4.
5.

Dnes dopoledne nám kázáním Božího slova poslouží bratr Miloslav Žalud.
Odpoledne pak bratr Marek Jonczy. Odpolední shromáždění začíná ve 14 hodin.
Zkouška sborového zpěvu začne 15 minut po skončení dopolední bohoslužby.
Příští sobotu dopoledne nám kázáním Božího slova poslouží ředitel Teologického
semináře Církve adventistů s.d., bratr Luděk Svrček.
Zítra, v neděli 20.února, se ve 14 hodin v prostorách Společenského centra sejdou
ke své pravidelné schůzce naši senioři.
Společenské centrum v nejbližších dnech nabízí:
V úterý 22.února v 19 hodin proběhne ve spodním sálu kavárny
poslední přednáška z cyklu Tajemství spánku. Na téma
Psychologický výklad snu bude přednášet adventistický psycholog
PhDr. Jiří Bauer.
Ve čtvrtek 24.února v 19 hodin proběhne ve spodním sálu kavárny
cestopis s názvem Ve stěnách Dolomit. Vyprávět bude horolezec a
cestovatel Jiří Souček. Všichni jste srdečně zváni.

6.

Náš kazatel, bratr Radomír Jonczy, vás prosí, abyste si poznamenali jeho nové
telefonní číslo: T-mobile: 739 345 670
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SLABÍ A SILNÍ VE VÍŘE
Kázání ze soboty 12.února 2011 – Radomír Jonczy
(1 Korintským 8, 1-13)

Musím se vám k něčemu přiznat, přátelé. Vždy, když promýšlím události z dějin rané křesťanské
církve, přistihnu se při tom, že mám možná až škodolibou radost z problémů, které tam už tenkrát
byli nuceni řešit. Církev pohybující se v realitě zla a hříchu nikdy nebyla, není a nebude vůči
problémům imunní. Důležité však je, že se problémům nepoddává, že s nimi bojuje a pokouší se je
více či méně úspěšně řešit.
I. Problém masa obětovaného modlám
Text dnešního kázání nás uvádí do města Korintu, mezi křesťany místního, nově založeného
sboru. Ti se zde zabývají řešením otázky: „Smí křesťan jíst maso, které bylo obětováno modlám,
které už dříve, v rámci pohanských obětních rituálů, bylo znečištěno kontaktem s nimi?“ Taková
otázka se nám dnes může jevit úsměvná, tenkrát však šlo o velice vážný problém.
S masem pocházejícím z modlářských obětních kultů se korintští křesťané setkávali na každém
kroku. Bylo s příjemnou slevou prodáváno na tržištích a měli s ním co do činění i křesťané, kteří si jej
nekupovali, protože jim bylo předkládáno při různých návštěvách, rodinných oslavách a dalších
příležitostech, při kterých se dostávali do kontaktu s lidmi a s jejich pohostinností. Když někdo
zastával veřejný úřad, nebo patřil do takzvaně „vyšších kruhů“ narazil na ně při společenských párty.
Chudým křesťanům bylo zase zdarma rozdáváno při velkých náboženských slavnostech.
Pohané věřili, že maso, které se jako obětina dostalo do kontaktu s modlou, prostoupila zvláštní
duchovní energie. O to více se po něm pídili. Křesťané vzešlí z Pavlovy evangelizace však s ním,
právě díky tomu měli veliký problém.
II. Slabí a silní ve víře
V Korintském sboru se problematika masa obětovaného modlám stala předmětem velkých sporů.
Sborové společenství se během těchto diskusí vypolarizovalo na dvě skupiny. Na slabé a silné ve
víře.
S takovým označením přišlí ti silní. Tvrdili, že maso obětované modlám jíst mohou. Odvolávali se
při tom na skutečnost, že žádní bohové, mimo toho jediného, neexistují. Svým oponentům říkávali:
„To jen vy slabí a úzkostliví se nedokážete oprostit od své pohanské minulosti a přikládáte masu
pohanských obětí stále ještě duchovní význam.“ A slabí silným zase vyhrožovali: „To je ta vaše
svobodomyslnost. Už vám není nic svaté! Pán Bůh vás za vaši liknavost určitě potrestá!“
III. Konzervativci a liberálové
Doba se změnila. Problém masa obětovaného modlám už není aktuální. Zdrojem sporů však i
dnes zůstává otázka, nakolik by se trendům okolního světa křesťané měli přizpůsobit a nakolik jim
vzdorovat?
Řešení takové otázky křesťany i dnes polarizuje. Dodnes proti sobě stojí slabí a silní ve víře.
Přemýšliví, svobodní, tolerantní, ale většinou také liknaví a nadřazení liberálové na straně jedné a
věrní, zásadoví, ale zároveň úzkostliví, přísní, nemilosrdní, zákony a tradicemi spoutaní konzervativci
na straně druhé.
Jejich diskuse jakoby nebrala konce. Přesahuje hranice jednotlivých sborů, křesťanských církví a
je aktuální ve všech náboženstvích, v politice, vědě, v kultuře i dalších sférách společenského života
Na čí straně je pravda? Mýlí se slabí, nebo silní?
Do diskuse na dané téma v Korintu vstupuje apoštol Pavel dopisem, jehož část jsme si zde v
úvodu naší bohoslužby už přečetli. Pojďme se nyní nad Pavlovým přístupem k řešení dané
problematiky ještě chvíli zamyslet. Je totiž dle mého soudu velice inspirativní.
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III. Pavlův postoj ke stanovisku silných
Silným ve víře Pavel klade na srdce: „Přátelé, poznání vede k domýšlivosti, zatímco láska
buduje. (1 K 8, 1-3). Dejte si pozor, aby vás vyšší poznání, které vám nelze upřít a na které sázíte,
nezbavilo lásky k těm, kteří k němu ještě nedozráli. Držte se při zemi, vědomi si toho, že i vaše vyšší
poznání je jen částečné (1. Kor 13,9.10). Pamatujte, že hranice vaší svobody je dána svědomím
vašich slabých bratří.“
Možná jste si při čtení našeho textu všimli, že se někteří silní křesťané kultických hostin
zúčastňovali jen proto, aby mohli slabým ve víře ostentativně naznačit, jak dalece se odmítáním
konzumace masa obětovaného modlám mýlí. Pavlovi se jejich přístup evidentně nezamlouvá, proto
jim ve svém dopise píše: „Dejte si pozor, aby se tato vaše svoboda nestala kamenem úrazu pro
slabé.“
Správně vystihnul, že i správné a pravdivé poznání presentované s nadřazeností může víru
slabých vážně ohrožovat. Nevyrůstá totiž z lásky, ale z bezohlednosti. Nebuduje, ale ubíjí a je v
přímém rozporu s přístupem Kristovým. Ten totiž pro spasení všech, tedy i těch slabých, obětoval
sám sebe.
Stojí za úvahu, že Pavel své uvažování nad konfliktem slabých a silných končí možná až
přehnaně osobním tónem: „Je li jídlo pro mého bratra kamenem úrazu, nechci už nikdy jíst
maso, abych nepřivedl svého bratra k pádu.“
IV. Problém slabých
Na první pohled se může jevit, že to tady silní od Pavla dostávají, lidově řečeno „vyžrat“ ☺, ale
není tomu tak. Pavel se s jejich názory na věc plně ztotožňuje. Názor na to, že maso dříve obětované
dříve obětované modlám konzumovat nelze, rázně odmítá. Říká: Pokud jde o maso obětované
modlám, víme, že všichni máme poznání… Pokud jde o to, zda se smí jíst maso obětované
modlám, víme, že modly tohoto světa nic nejsou a že jest jen jeden Bůh… Pokrm nás Bohu
nepřiblíží…
Slabým z Korintu Pavel ve svém dopise jasně říká, že je jejich pokrm Bohu nepřiblíží, a že
odmítáním masa obětovaného modlám, nic nezískají a nebudou lepšími, zralejšími ani osvícenějšími
křesťany.
Silné ve víře varuje před pýchou spojenou s nadřazeností, slabé ve víře varuje před pýchou
svádějící k sudičství: „Proč tedy, ty slabý, soudíš svého bratra? ...Všichni přece staneme před
soudnou stolicí Boží… Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte jak jednat, abyste
nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení.“ (Ř 14,10-13)
V. Kompromis, nebo moudrost shůry?
Řeknu vám, že se mi Pavlův postoj velice zamlouvá. Evidentně mu nevadí, že tady spolu slabí a
silní spolu diskutují. Své spoluvěřící nevede lacině a populisticky k tomu, aby od výměny názorů
upustili a sjednotili se na tom, co je spojuje. Ba naopak. Má za to, že polarizace názorů prodchnuta
vzájemnou láskou, porozuměním a odpuštěním může přispívat k harmonickému, vyváženému rozvoji
společenství církve.
I když se v podstatě staví na stranu silných, kriticky přehodnocuje postoje obou zúčastněných
stran. Jeho napomenutí míří přesně tam, kde obě strany tlačí bota. Slabé se pokouší vyvést z jejich
příliš úzkostlivého, sudičského postoje a silným důrazně vštěpuje, že nemají svědomí svých bratří
zbytečně trápit a pohoršovat je. Slabým i silným pak připomíná formulaci starého křesťanského
vyznání víry, podle kterého je Bůh jediný Otec, od něhož je všecko, a my jsme tu pro něho a ne
proto, abychom prosazovali sami sebe.
Co říkáte? Jde o laciný, populistický kompromis, nebo o moudrost shůry, o kterou stojí za to
usilovat? Moc bych si přál, aby duch této moudrosti prodchnul rozhovory na všech společenských
úrovních – v rodinách, sborech, církvi i církvích i celé společnosti.

AMEN
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Spojení srdcí
Odhalte duchovní tajemství skutečné intimity
Nancy&Ron Rockeyovi
Mobily, iPody a esemesky to zkrátka nevyřeší -- žijeme v době, kdy lidé zoufale
hledají intimní vztahy. Touží po prožitcích sblížení, při kterých dvě srdce
splynou v jedno a vytvoří tak pouto trvalé důvěry a bezpečí. Jak toho ale
můžeme dosáhnout?
Spojení srdcí je působivá kombinace pravdivých životních příběhů,
průlomových výzkumů, které vysvětlují, proč se cítíme tak, jak se cítíme, a proč
určitým způsobem jednáme, a praktických principů a teorií, které mohou
pomoci zlepšit naše narušené vztahy a naplnit je láskou, jejíž velikost předčí
všechna naše očekávání.
Nestane se to automaticky, když si dva lidé řeknou „ano". Pokud jste však
ochotni zbavit se své bolesti a předchozích zranění, můžete zažít změnu, která
se projeví v něžných slovech, dotecích a vzájemných obdivných pohledech, jež
prozáří a posílí váš partnerský život.
Touto změnou mohou projít všechny naše vztahy. Mnohé se dá v životě napravit a žádný boj není předem
prohraný. Kniha, kterou držíte v rukou, vám dodá odvahu vymanit se z předchozích negativních zkušeností a
zbavit se všeho, co vám brání prožít plné spojení srdcí.
Nancy a Ron Rockeyovi jsou vyhledávanými odborníky na problematiku manželských a rodinných vztahů. K
terapeutické práci je přivedly těžké osobní a manželské zkušenosti spolu se vzděláváním v oblasti manželské
a rodinné terapie a doktorandským studiem poradenské psychologie. Ve svých knihách a seminářích
vycházejí z křesťanských hodnot. Poukazují na zdroj lásky, jejíž přijetí dokáže vyléčit zraněná srdce a naplnit
vztahy vzájemným porozuměním.
vázaná, 167 str., cena 149,- Kč

Ukaž mi cestu
Jak pomoci svým dětem najít vztah k Bohu
Donna J. Habenichtová
Praktické náměty jak podpořit spirituální rozvoj svého dítěte
Dr. Habenichtová vysvětluje na základě svých poznatků z oblasti rozvoje dítěte
a náboženské výchovy, jak se děti duchovně rozvíjejí.Nabízí praktické návrhy,
jak můžete pomoci svému dítěti rozvinout trvalé přátelství s Bohem.
Ukazuje, jak učit děti milovat, důvěřovat a poslouchat, odpouštět a požádat o
odpuštění, jak rozumět Bibli a žít podle ní. Naučíte se, jak vést své děti k Ježíši
a jak jim pomoci navázat spojení s Bohem prostřednictvím modlitby.
Donna J. Habenichtová, Ed.D. vede katedru pedagogické a poradenské
psychologie na Fakultě pedagogiky na Andrewsově univerzitě v Berrien
Springs, Michigan, USA. Jako psycholožka se věnuje dětem a často vede
workshopy pro rodiče a učitele na téma: Jak učit křesťanské hodnoty. Se svým
manželem Heraldem sloužili jako misionáři v Jižní Americe. Mají dvě dospělé
děti.
Kniha zahrnuje také:
Seznam úkolů, které pomohou rozvinout víru v raném a pozdním dětství
Popis čtyř stěžejních stylů výchovy
Škálu devíti povahových rysů většiny dětí
Náměty pro studium Bible s dětmi
Mapu duchovního rozvoje
Náměty, jak pomoci dětem naučit se dělat rozhodnutí
Aktivity na den odpočinku pro děti všech věkových skupin
Rodinné projekty pomoci
Způsob jak posílit rodinné vazby
Bohoslužebné aktivity vhodné pro různý věk
vázaná, 255 str., cena 198,- Kč

•
•
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Podporme iniciatívy k celosvetovej obnove cirkvi
Na poslednom zasadaní Výboru Generálnej konferencie Cirkvi adventistov siedmeho dňa sa
zástupcovia cirkvi z celého sveta vyslovili okrem iného pre oživenie a duchovnú obnovu ako
naliehavú výzvu Božiemu ľudu pred nastávajúcim druhým príchodom Ježiša Krista
(http://www.casd.cz/index.php?ID=4535). K tejto výzve sa v novembri pripojil aj Výbor
ČeskoSlovenskej únie cirkvi (http://www.casd.cz/wpimages/other/art4621/Vyzva.pdf) .
Na pomoc tomuto hnutiu vznikol pri Generálnej konferencii Výbor pre oživenie a reformáciu, ktorý
prichádza s rôznymi celosvetovými iniciatívami. Sú smerované predovšetkým k obnove osobného
duchovného života každého jednotlivca, k novému záujmu o Božie slovo a duchovné dary cirkvi
vrátane prorockého daru, k osobnému vyznaniu hriechov, pokániu a otvoreniu sa Božej milosti a
vedeniu Ducha Svätého. Môžu ale pomôcť aj k zjednoteniu cirkvi v duchovnom nasmerovaní
a službe. Radi by sme preto povzbudili všetkých členov a sympatizantov cirkvi v Českej a Slovenskej
republike, aby sa tiež zapojili do nasledujúcich globálnych iniciatív:
1. Oddeliť pre seba denne dostatočné množstvo času na spoločenstvo s Kristom
prostredníctvom modlitby a štúdia Biblie
2. Pri osobných stretnutiach, prostredníctvom telefónu alebo internetu prežívať celosvetové
modlitebné spoločenstvo „777“, v ktorom sa adventisti 7. dňa 7 dní v týždni modlia o 7. hodine
ráno alebo večer za prítomnosť a vyliatie moci Ducha svätého. „Reťaz úprimných modlitieb
veriacich by mala obopnúť svet... modlitieb o Ducha Svätého“ (EGW, RH, 3. 1. 1907)
3. Oddeliť prvú sobotu v každom štvrťroku ako deň modlitieb a pôstu za celosvetovú cirkev
4. Úlohy sobotnej biblickej školy pri bohoslužbách preberať so zameraním na oživenie
a reformáciu v cirkvi
Cirkev neprinesie dobré ovocie, pokiaľ nebude úzko spojená s Duchom Svätým. Veríme, že aj
tieto globálne iniciatívy cirkvi môžu priniesť v našich krajinách svoje ovocie.
S pozdravom pokoja a milosti od nášho Pána
Mikuláš Pavlík
Peter Čík
Edvard Miškej
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

B. Špinar ml.

602 359 095

STARŠÍ SBORU pro mládež

V. Klouda

724 607 200

STARŠÍ SBORU pro křesťanský domov

J. Fuksa

724 607 270

STARŠÍ SBORU pro seniory

M. Fuková

722 443 492

KAZATEL SBORU VINOHRADY

R. Jonczy

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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