SEDMIČKA
Čtvrtletník Sboru Církve adventistů sedmého dne CHEB

3/2018
Pravidelná setkání se konají
každou sobotu od 9:30 hod.
na adrese Mánesova 125/7, 350 02 Cheb

Ze života sboru a církve

• Každý čtvrtek v 18 hodin
probíhá v chebském společenském centru Sedmička (Mánesova 7) kurz studia Bible.
Pokud se jich chcete zúčastnit či máte nějaké dotazy, kontaktujte místního kazatele
Miroslava Bíska na e-mailové adrese mirosla.vbisek@gmail.com nebo telefonním čísle
739 345 675.
• 2. června 2018
V sobotu 2. 6. 2018 byl ordinován pro plnou kazatelskou službu kazatel Církve
adventistů sedmého dne Miroslav Bísek, který v současnosti pečuje o sbory v Tachově
a v Chebu. Slavnostní dopolední bohoslužba, které se účastnili společně se členy
uvedených sborů také zástupci vedení Českého sdružení a Česko-slovenské unie církve
adventistů, proběhla v unikátním prostoru refektáře tachovského Muzea Českého lesa.
Ve svém zamyšlení nad biblickou zvěstí připomněl předseda ČS unie Mikuláš Pavlík
význam a smysl obřadu ordinace kazatelů v církvi adventistů a na příběhu Mojžíše pak
ilustroval, jak Hospodin povolává své služebníky, které pověřuje vedením svého lidu.
Během bohoslužby zněly také duchovní písně a instrumentální skladby.
• 9. června 2018
Ve středu 13. června 2018 uplynulo 50 let od první veřejné bohoslužby adventistů
v Sokolově. Minulí, současní i budoucí členové a přátelé sboru si toto jubileum
připomenuli při slavnostní bohoslužbě v sobotu 9. června.
V programu byli děkovné modlitby, písně, vyprávění, prezentace ze života sboru a
další. Na téma „léto milostivé“ kázal Jozef Bajusz, který působil v Sokolově jako kazatel od
roku 1973 do roku 1983. Velkou měrou se podílel na stavbě modlitebny na Šenvertu,
která byla otevřena 22. 12. 1979. Do té doby se od roku 1968 sokolovští adventisté
scházeli v modlitebně Československé církve husitské v místech, kde dnes stojí
„pečovatelák“ u kláštera.
K této příležitosti se sbor rozhodl pozvat všechny lidi z regionu, kteří tento sbor dříve
navštěvovali nebo se nějak podíleli na jeho duchovních a sociálních aktivitách. V současné
době má sbor pět desítek členů církve. Při sboru působí občanské sdružení Pohlazení
věnující se citově strádajícím dětem z ústavů, dětem z nefunkčních a chudých rodin,
dětský oddíl Agara skautského Klubu Pathfinder, adopce chudých bangladéšských školáků
na dálku pod patronací adventistické humanitární organizace ADRA, dobročinná iniciativa
Tabita na pomoc potřebným seniorům a postiženým ve městě a okolí, romská misie
s vlastními bohoslužbami v sobotu odpoledne, Kristem inspirovaní lidé učící se milovat
druhé.
V Sokolově se adventisté scházejí od roku 1968. V tomto roce došlo k uvolnění
komunistického režimu a tím i dohledu nad církvemi. Do sboru adventistů v Karlových
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Varech přišel nový kazatel Leopold Kvintus, který s příslušníky sboru ze Sokolovska a
Chebska zorganizoval v Sokolově veřejné evangelizační přednášky Jiřího Drejnara
v modlitebně Československé církve husitské. Přednášky byly hojně navštíveny
a adventisté se dohodli s husitskou radou starších a jejich farářem Jiřím Bauerem na tom,
že se budou v sobotu scházet v jejich budově. Z karlovarského sboru se tak oddělilo 32
lidí a založili sbor Sokolov. Činnost sboru v Sokolově byla zahájena slavnostní první
bohoslužbou 13. 6. 1968. Vlastního kazatele sbor neměl, dojížděli sem kazatelé
z Karlových Varů a dalších míst. V roce 1969 byl v Sokolově první křest. O rok později
získali adventisté z Chebska vlastní modlitebnu v Chebu, kam odešla téměř polovina
sboru. V roce 1979 dokončili a otevřeli sokolovští adventisté vlastní modlitebnu na
Šenvertu v Kraslické ulici, kde se sbor schází dodnes.
Letní akce církve:
• 5. - 29. července 2018

YFJ Praha

• 29. července - 5. srpna 2018

Biblický týden Českého sdružení Dlouhý u Ždírce

• 4. srpna 2018

Pochod pro rodinu

• 5. – 12. srpna 2018

Unijní kongres mládeže Soběšín

• 19. – 26. srpna 2018

Kongres rodin Dlouhý u Ždírce

• 14. -16. září 2018

Země Živitelka České Budějovice

• 16. – 18. srpna 2018

UNITED – multižánrový křesťanský festival Vsetín

• 21. -23. září 2018

Chlapi sobě

• 22. září 2018

Bohoslužba pro neslyšící Praha

Finanční zpráva sboru za 1. čtvrtletí 2018
Průměrné provozní náklady sboru za čtvrtletí jsou 23.456,- Kč (zálohy na plyn,
elektřinu, vodu, příspěvky do SVJ a Fondu oprav při sdružení, náklady na odvoz odpadu,
poštovné, čisticí prostředky, občerstvení, dary a knihy do sborové knihovny).
V 1. čtvrtletí 2018 se ve sbírkách a darech pro sbor vybralo 12.742,- Kč, tzn. 54,32 %
z potřebné částky.
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Málem bych se stal křesťanem
Sk 25,13-22
Nacházíme se v Cesareji, bohatém přístavním městě, které nechal vystavět král
Herodes Veliký. V tomto sídelním městě herodovských králů i římských místodržitelů se
právě odehrává výslech jednoho vězně. Tento vězeň je ve vazbě již více než dva roky
a úřadující místodržitel Festus zdědil jeho kauzu po svém předchůdci Felixovi. Tím vězněm
není nikdo jiný než apoštol Pavel a jeho žalobci jsou židovští velekněží a starší.
Král Herodes Arippa je zvědavý, co je to za drzého vězně, který si troufnul odvolat se
k císaři. Chtěl na vlastní oči spatřit toho opovážlivce, který se odvolává až k císařskému
majestátu. Co je to jen za drzouna, co je to za člověka?
A tak druhý den přichází Agrippa spolu se svojí ženou Bereniké do přijímací síně v domě
prokurátora Festa, kde měl výslech proběhnout. Přítomni jsou také vysocí římští důstojníci
a představitelé města. Festus nechává Pavla přivést a dříve než mu dá slovo, seznamuje
všechny shromážděné se svým pohledem na Pavlův případ. Říká, že on sám na něm
neshledává nic, za co by zasluhoval trest, ale protože Pavel se odvolává k císaři, chce mu
vyhovět. Ve verších 26. a 27. čteme:
„Neshledávám na něm však nic určitého, co bych o něm císaři napsal. Proto jsem ho
dal předvést před vás a zvláště před tebe, králi Agrippo, abyste ho vyslechli a já se
dověděl, co mám napsat. Zdá se mi totiž nerozumné poslat vězně a neuvést zároveň
obvinění vznesená proti němu.“
Jinými slovy – nevím si s ním rady. Takový případ jsem ještě neřešil a nevím co s ním.
Zkuste si Pavla poslechnout a snad mi poradíte.
Nato si vezme slovo král Agrippa: „Dovoluje se ti, aby ses hájil. Můžeš se hájit Pavle.“
A možná si v duchu říká: „To jsem tedy zvědavý na tvé slovo. To jak mi ten případ popsal
Festus, tak to vypadá velice zajímavě a už se nemůžu dočkat, jak mi svůj případ vylíčíš ty,
Pavle.“
A Pavel se ujímá slova. Začíná velice moudře s odkazem na královu znalost židovských
náboženských obyčejů a zvyků. Dále králi předkládá svoji vizitku a seznamuje jej se svým
životem a cestou, na jejímž konci se stal apoštolem Ježíše Krista. Od svého mládí byl
horlivým zastáncem nejpřísnějšího směru židovského náboženství – byl farizeem.
Zachovával všechny předpisy a příkazy jejich mojžíšovského zákona. Když se dověděl o nové
sektě, která hlásá, že jakýsi Ježíš, který byl ukřižován, byl předpověděným mesiášem a že
tento mesiáš vstal z mrtvých, začal proti ní všemožně brojit. Jeho nenávist vůči stoupencům
tohoto mrtvého učitele šla tak daleko, že chtěl proti nim bojovat i v cizích městech a tak si
k tomu od náboženských vůdců vyžádal plnou moc a pověření. Když byl na cestě
do Damašku, náhle spatřil veliké světlo jasnější než slunce a on i všichni, kteří jej
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doprovázeli, padli na zem a on uslyšel hlas, který mu říkal: „Saule, Saule, proč mě
pronásleduješ? Marně se vzpínáš proti bodcům.“ Pavel se zeptal: „Kdo jsi, Pane?“
a dostalo se mu odpovědi: „Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Ale zvedni se,
povstaň. Neboť proto jsem se ti zjevil, abych tě učinil svým služebníkem a svědkem toho,
co jsi spatřil a co ti ještě dám poznat. Budu tě chránit před izraelským národem i před
pohany, k nimž tě posílám, abys otevřel jejich oči a oni se obrátili od tmy ke světlu,
od moci satanovi k Bohu, a vírou ve mne dosáhli odpuštění hříchů a podílu mezi
posvěcenými.“
Pavel dále říká, že se nemohl postavit proti nebeskému vidění a tak kázal nejprve
obyvatelům Damašku a Jeruzaléma a po celé judské zemi a pak i pohanům, aby se obrátili
k Bohu a podle toho žili. A právě to je ten důvod, proč se jej Židé zmocnili, když byl
v chrámě, a chtěli ho zabít. Ovšem Bůh byl s ním až do tohoto dne a chránil jej a právě
proto Pavel stojí, před tímto shromážděním. Stejná slova jaká máme v 22. verši (a tak zde
stojím) použil Martin Luther ve Wormsu před říšským sněmem, kde čelil nařčení z kacířství.
Pavel nakonec dodává, že neříká nic než to, co dávno předpověděli proroci i Mojžíš. Nic
z toho, o čem Pavel káže, není nějakou novinkou. Mesiáš i jeho osud byl již dávno
předpovězen.
Na Pavlova slova reagoval Festus a jeho slova můžeme číst od 24. verše:
„Jsi blázen Pavle, mnoho vědomostí tě připravuje o rozum!“
To je typická reakce lidí, kteří nechtějí slyšet nic o Kristu, o jeho smrti a vzkříšení, kteří
nechtějí slyšet nic o naději na věčný život. Sám Pavel o tom píše v 1. listu do Korintu 1,18:
„Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě.“ A ve stejném listě
v 2. kap. 14. verši stojí: „Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha; jsou mu
bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen Duchem.“ Jinými slovy:
člověk, který se neotevře působení Božího Ducha, nemůže pochopit boží pravdy a není
schopen je přijmout. Ti, kteří se vzpírají a brání poselství o Kristu, považují za blázny ty, kteří
věří této zvěsti. Zdá se jim, že je nenormální věřit takovým báchorkám a povídačkám
ověčném životě, který můžeme mít díky Kristově oběti. Kdo by tomu věřil v dnešní době,
že? Setkáváte se s tím?
Na druhou stranu, sám Pavel na jiném místě říká 1. Kor 4,10: „My jsme blázni pro
Krista.“ Pavel sám si připadá jako blázen a to doslova blázen pro Krista. Pavel se vzdal
všeho, co měl, svojí kariéry, postavení, majetku, přátel a vydal svůj život službě Božímu
království. Stal se bláznem pro Krista. V této souvislosti si vzpomínám na jednu paní z Plzně,
která chodila do našeho sboru a ona občas říkala, že tak miluje Pána Ježíše, že si připadá
jako blázen. A na ní to bylo skutečně vidět. Stále měla na tváři radostný a šťastný výraz,
akdyž později onemocněla rakovinou prsu, na jejím výrazu se nic nezměnilo. Ona věděla, že
i kdyby její nemoc nedopadla dobře, ona má jistotu věčného života. Věřila té bláznovské
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zvěsti a to jí dávalo pevnou jistotu a neochvějnou naději. Stejně jako Pavel, stala se bláznem
pro Krista.
Ale někdy se setkávám i s jinou reakcí lidí než jak reagoval Festus. Je to reakce těch,
kteří si uvědomují, že jejich život je prázdný a nenaplněný a oni ve skrytu své duše touží
poznat něco, co je přesahuje a co by mohlo naplnit prázdnotu jejich srdcí. Nejednou mi
moji nevěřící přátelé říkali, že mi závidí moji víru a přesvědčení. Závidí mi pokoj, který mi
dává Bůh do srdce, pokoj, o který mě nikdo nemůže připravit. Řada lidí, kteří se snaží utišit
hlad svého nitra potravou, která tento hlad nikdy nezažene, touží nalézt něco, co by jednou
provždy nasytilo jejich duši.
Pavlovu odpověď Festovi čteme od verše 25.:
„Nejsem blázen, vznešený Feste, nýbrž mluvím slova pravdivá a rozumná. Vždyť král
to všechno zná, a proto také k němu mluvím otevřeně. Jsem přesvědčen, že mu nic z toho
není neznámo. Vždyť se to neudálo někde v ústraní. Věříš, králi Agrippo, prorokům? Vím,
že věříš.“
A Agrippa na to reaguje v následujícím verši: „Málem bys mě přesvědčil, abych se stal
křesťanem.“
A Pavel odpovídá: „Kéž by dal Bůh, aby ses nejen ty, nýbrž všichni, kdo mě slyší, stali
dříve, nebo později tím, čím jsem já – kromě těchto pout.“
Agrippa reaguje tak, jak by reagovalo možná 99 lidí ze sta. Poslechne svůj rozum, i když
jeho srdce říká něco jiného. Na jeho srdce při Pavlově řeči působil Boží duch. On měl
na dosah ruky chléb života a zbývalo mu jen z něj pojíst. Zbývalo mu udělat ten poslední
krok, který však bývá nejtěžší. Odložit svoji pýchu, svoje já a přijmout Krista jako svého Pána
a spasitele. Kdyby Agrippa poslechl hlas svého srdce, vše by bylo jinak. Jeho život by to
změnilo o 180 stupňů. Agrippa však poslechl toho starého člověka, který byl v něm. Vstal
a spolu se všemi ostatními účastníky tohoto výslechu odešel.
I nám se může stát to, že neuposlechneme tichý, něžný hlas, který promlouvá k našemu
srdci. Ať již s Bohem žijeme desítky let, nebo jej teprve poznáváme, to je jedno. Můžeme
udělat stejnou osudovou chybu, jakou udělal král Agrippa. Možná, že k nám Boží hlas
nebude promlouvat tak zřetelně a jasně, jako k Agrippovi, ale následky pro nás budou
stejně fatální.
Mým přáním je, abychom nezatvrzovali svá srdce a nevzpírali se Božímu duchu jako král
Agrippa, jako Izraelci, když šly po poušti do zaslíbené země a jako miliony lidí, kteří odmítali
a odmítají nabídku věčného života. Buďme blázny pro Krista, kteří věří té bláznovské zvěsti
a nehledí na to, že mohou být pro smích lidem okolo. Prosme Boha, aby nám dal moudrost
v našem rozhodování a vedl nás po cestě, která má svůj cíl v jeho otevřené náruči.
Amen.
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Slavíme

Narozeniny:
Jiří Synek
Lukáš Pitoňák
Viera Jadlovská
Eva Fričová
Helena Gardoňová
Tatjana Šillerová
Ester Synková
Markéta Šperlová
Rudolf Malý

Výročí křtu:
Vladislav Lomický
Pavel Jadlovský
Ester Synková
Jiří Hempl
Petr Pitoňák
Štěpánka Šperlová

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně Božího požehnání!

Byl založen Fond naléhavé pomoci. Ti, kteří by rádi přispěli na tento účel, mohou zasílat
prostředky, které se rozhodli věnovat, na sborový účet číslo: 2000707873/2010, variabilní
symbol 76662(POMOC). Všem ochotným dárcům děkujeme.
VÝBOR SBORU CHEB - KONTAKTY:
KAZATEL
VEDOUCÍ SBORU
TAJEMNÍK a POKLADNÍK
ZÁSTUPCE POKLADNÍKA
PRVNÍ DIAKON
VEDOUCÍ SOBOTNÍ ŠKOLY
VEDOUCÍ SOBOTNÍ ŠKOLKY
TRAKTÁTNÍK SBORU
SPRÁVCE SBORU

Miroslav BÍSEK
Josef SLOWÍK
Viera JADLOVSKÁ
Ester SYNKOVÁ
Eva SLOWÍKOVÁ
Pavel JADLOVSKÝ
Štěpánka ŠPERLOVÁ
Eliška SLOWÍKOVÁ
Jaroslav JAVOR

739 345 675
737 175 557
724 607 213
724 800 750
732 288 727
608 836 801
732 606 216
732 479 889
770 778 194

INFORMACE O ČVTLETNÍKU:
Prosíme všechny, kteří mohou nebo chtějí čímkoliv do čtvrtletníku přispět, aby tak učinili.
Zasílací adresa pro uveřejnění příspěvků: sedmicka.cheb@seznam.cz
Uzávěrka zpravodaje: Týden před začátkem nového čtvrtletí
Žádosti o zasílání zpravodaje elektronickou poštou zasílejte na uvedenou e-mailovou adresu.
E-MAIL: sedmicka.cheb@seznam.cz
WEB: http://cheb.casd.cz/

