SEDMIČKA
Čtvrtletník Sboru Církve adventistů sedmého dne CHEB

4/2018
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.
• 5. 7. říjen 2018 - Desátá konference mužů – „Já, ty, on … zoon politikon“
Již desátým rokem se můžeme setkávat a společně motivovat k bohatšímu
křesťanskému životu na konferencích mužů. Letos bude probíhat od 5. do 7. 10. 2018.
Hostem bude kazatel, učitel a také moderátor Českého rozhlasu Petr Vaďura. V rámci
bohatého programu bude možné také v sobotu večer naslouchat životnímu příběhu
politika, moderátora, scenáristy a dramaturga Aleše Juchelky.
• 19. – 22. říjen 2018 - První Evropský kongres lidí se speciálními potřebami
Oddělení Služby lidem se speciálními potřebami Inter-evropské divize Církve
adventistů sedmého dne zve srdečně všechny vážné zájemce (zejména lidi se speciálními
potřebami, ale i pečující osoby a všechny další zájemce o tuto službu) na první Evropský
kongres lidí se speciálními potřebami, který bude probíhat v rumunské Bukurešti od 19.
do 22. října 2018.
• 20. října - 2018 Setkání Karlovaráků
V sobotu 20. října 2018 se uskuteční „Setkání Karlovaráků“ a slavnostní vzpomínková
bohoslužba k třicetiletému výročí otevření modlitebny.
S vděčností a láskou vzpomínáme na ochotu a zápal, s
jakým jste mnozí opakovaně přijížděli na brigády, a tak s
vaší a Boží pomocí práce rychle pokračovaly a dílo se
dařilo. Rádi bychom vám tímto také znovu poděkovali, že
díky vaší ochotě a štědrosti sbor v Karlových Varech již 30
let radostně žije evangeliem a s Boží milosti se může
podílet na jeho předávání v nejbližším okolí.
Srdečně zveme a těšíme se na setkání s vámi. Přejeme
Božího požehnání do vašich osobních životů i do života vašich sborů.
• 19. - 21. říjen 2018 - Podzimní manželský víkend (Jánské Lázně)
V rámci aktivit KD jsme pro Vás připravili další setkání s programem nejen pro
manželské páry, ale i pro jednotlivce, na téma tentokrát výhradně duchovní. Názvem je
„Náboženství versus víra“. Manželský víkend se uskuteční v termínu 19. – 21. října 2018
v rekreačním středisku Sola fide – Janské Lázně v Krkonoších.
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• 27. říjen 2018 – Sobota žen

• 3. listopad 2018 – Múzička ČS
• 4. listopad 2018 - Setkání učitelů DSŠ
• 23. – 25. listopad 2018 Podzimní manželský víkend (bude upřesněno)
• 23. - 25. listopad 2018 - Výroční setkání DSŠ
• 15. prosinec 2018 - Rodinná bohoslužba plzeňského okrsku (Plzeň KVK)

Finanční zpráva sboru za 2. 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 2. čtvrtletí 2018 se ve sbírkách a darech pro sbor vybralo 11.119,- Kč, tzn. 46,98 %
z potřebné částky.
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Nová generace
Joz 2,1-24
Tato epizoda se odehrává na počátku realizace obsazování zaslíbené země lidem, který
vede nový vůdce Jozue. Ten se ujímá své role po smrti Mojžíše. Jedna z prvních „akcí“, které
podniká je vyslání dvou zvědů, kteří mají získat potřebné informace. Ti se v Jerichu ukrývají
u nevěstky Rachab, kde přespávají a poté, co je Rachab zapírá před svými krajany, kteří po
nich slídí na rozkaz svého krále, s ní vedou zajímavý rozhovor. Rozbor tohoto rozhovoru by
vydal na dlouhé kázání, ale chci se zastavit u jednoho momentu.
Vzpomínáte si na návrat dvanácti zvědů, kteří byli vysláni Mojžíšem, aby prošli
zaslíbenou zemí a prozkoumali ji? S čím se zvědové vrátili? Jaké bylo jejich poselství?
Většina z nich byla vyděšená a vystrašená a obyvatelé Kanaánu byli v jejich očích
neporazitelnými bojovníky. Doslova o nich hovořili jako o obrech nebo zrůdách. Měli pocit,
že Izrael bude těmito obyvateli zaslíbené země zašlapán do země, zničen a rozprášen.
Z toho co viděli, měli hrůzu a děs a zrazovali celý Izrael od dobývání tohoto území. Ovšem
Káleb to viděl docela jinak.
Také rozhovor z 2. kap. Joz, který se odehrává v Jerichu mezi Rachab a dvěma zvědy
nám ukazuje, že obyvatelé Kanaánu nejsou neporazitelnými bojovníky či zrůdami, nad
kterými není možné zvítězit. Naopak dává za pravdu Kálebovu vidění situace. Jedná se
o obyčejné lidi a z Rachabyných slov můžeme vytušit, že oni mají z Izraelců mnohem větší
hrůzu, než-li Izraelci z nich. Zaznívá zde připomínka některých mocných Hospodinových
činů, jako např. vysušení Rákosového moře a porážka emorejských králů Síchona a Óga.
Rachab doslova říká: „Vím, že Hospodin dal zemi vám. Padla na nás hrůza před vámi
a všichni obyvatelé země propadli před vámi zmatku.“ Z jejích slov můžeme cítit až paniku,
jaká zachvátila obyvatele Kanaánu. Byli zděšeni a paralyzováni pouhou zmínkou o Izraeli
a jeho mocném Bohu Hospodinu.
Je zvláštní, že jak Izraelští zvědové, tak i obyvatelé Kanaánu se na své nepřátele dívali
téměř shodně. Obě strany měli hrůzu a děs ze svého protivníka. U Kanaánců byly tyto
pocity oprávněné, protože s Izraelem byl Hospodin, stvořitel všeho viditelného
i neviditelného. Je to nejmocnější síla v celém vesmíru. On byl tím, kdo garantoval vítězství
Izraelských barev za předpokladu, že tento lid, se plně spolehne na jeho zaslíbení, moc,
záměry i jejich realizaci. Kanaánské obavy byly zcela na místě. Ale co strach Izraelců? Kde
jsou jeho kořeny? Kde je jeho původ? Jak je možné, že generace Božího lidu, která zažila
tolik mocných Hospodinových skutků propadla nevěře, poraženectví a skepsi? O tom
můžeme spekulovat, dohadovat se, můžeme také moralizovat a Izraelce odsuzovat pro
jejich malou víru, ale nejsem si jist, jestli bychom na jejich místě prokázali víry více a nebáli
se stejně jako oni. Hospodin však učinil něco jiného. Povolal novou generaci
představovanou mimo jiné Jozuem a Kálebem. Generaci, která vyrostla na poušti
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a mentalita otroků jí byla na míle vzdálená. Oni již nevyrůstali v Egyptě, jako nesvobodní
lidé. Někteří z nich, jako např. Jozue se tam narodili, ale své dospívání a ranou dospělost již
zažili na poušti, jako svobodní lidé.
Také my v církvi můžeme zažívat něco podobného. Starší generace bývá přirozeně
opatrnější, rozvážnější, méně radikální, ale také náchylnější ke skepsi, únavě
a poraženectví. To může pramenit z předchozích zkušeností, kdy bylo vynaloženo mnoho
úsilí, prostředků, času a dalšího a výsledky byly mizivé a zmalomyslňující. Starší generace
bývá také konzervativnější a některé nové formy zvěstování evangelia jí připadají nemístné,
pobuřující, neduchovní, světské ….. Mladí lidé v církvi mohou někdy slyšet slova: „My jsme
to takhle dělali vždycky, tak proč na tom něco měnit? K čemu jiná hudba a všechny ty
cingrlátka kolem? A co všechny ty EXIT kluby, fusiony, english campy, gospel campy,
křesťanské motorkářské kluby atd.? Vždyť tím jenom kopírujeme svět? Vraťme se
ke starému dobrému zvěstování Krista bez všech těch hloupostí kolem.“ Toto mladí lidí
v církvi občas slyší, i když možná jinými slovy.
Já se ale ptám, jestli ty staré dobré formy zvěstování Krista v dnešní době ještě fungují?
Mají dnes smysl veřejné evangelizační přednášky, klasické biblické hodiny, zvěstování dveře
od dveří? Co říká dnešní zkušenost? Lidé jsou přesyceni a doslova zahlceni nejrůznějšími
nabídkami, které svojí atraktivností, pestrostí a zaměřením na touhy a potřeby lidí jsou
úplně někde jinde, než tradiční pokusy církví přilákat lidi do modliteben a kostelů a nějak je
oslovit. A zvláště mladá generace je v tomto směru velice silně ovlivněna. A nejenom mladá
generace nevěřících, ale také mladí lidé v církvi. My se pak jenom divíme, že mládež
mnohdy církev opouští. A není to tím, že by nebyla duchovní a bránila se spirituálnímu
vnímání světa. Je to proto, že v církvi často lpíme na přežitých a zastaralých formách
a bráníme se čerstvému, svěžímu vanutí DS, který může přinést nový život i tam, kde se
nám jeví blízká smrt nevyhnutelnou. S mladými lidmi moc nediskutujeme, protože my
máme zkušenosti a oni ne. Co by nám měli radit?
Před několika lety proběhl mezi středoškolskou mládeží zajímavý výzkum. Jeho výsledky
pro mnohé znamenaly velké překvapení. Jen pro zajímavost uvedu několik údajů z tohoto
výzkumu:
11 % SŠ mládeže věří v Boha
51 % připouští, že nad námi něco je
3 % čtou Bibli denně
31 % Bible zajímá
11 % si myslí, že církev je důvěryhodná
24 % se domnívá, že Ježíš je Boží Syn a Spasitel Světa.
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Takto se vyjádřili mladí lidé v jednom z nejateističtějších států na světě. Několik desítek
procent z nich se vyjádřilo kladně k otázkám dotazujících se na jejich vztah k spiritualitě,
vnímání Boha a církve. Co to znamená? Mladí lidé jsou těmto otázkám otevření. Hledají
vyšší hodnoty a touží po naplněném životě. Mohli bychom říci, že mnoho mladých lidí hledá
Boha a touží nalézt odpovědi na otázky, které člověka přesahují, ale protože v církvi
nenachází odpovědi, které by byly relevantní, opravdové a nepapouškující „staré dobré
pravdy“, hledají jinde než v církvi.
Dlouhodobé statistiky také hovoří o tom, že právě mladá generace je evangeliem
nejsnáze oslovitelná. Z lidí, kteří se rozhodli pro Ježíše, je největší procento těch, kteří tak
učinili ve svém mládí. Nejvíce jich je z kategorie 15 – 25 let.
Co to znamená pro církev? Jaké závěry z toho vyvodíme? Zkusme přemýšlet o tom, jaký
prostor dáváme mladým v našich sborech. Jakou podporu mají jejich nápady? Nestavíme se
k nim příliš nadřazeně, povýšeně a nechceme je jen poučovat a mentorovat? Ukažme jim,
že nám na nich záleží a že si jich vážíme. Dejme jim větší prostor k uplatnění jejich
duchovních darů. Jestli nechceme o mladé lidi v církvi přijít, změňme svůj vztah k nim. Oni
mají církvi co dát, mají co nabídnout. Jsou plní energie, nápadů, kreativity a hlavně, mají
jinou mentalitu než generace jejich rodičů a prarodičů. Stejně jako Káleb a jeho generace.
Generace, která opustila mentalitu otroků a přijala mentalitu vítězů. Tato mentalita nebyla
z nich, byl to jen důsledek jejich vztahu s Bohem.
Na závěr bych chtěl povzbudit nás všechny, nejenom mladou generaci, ale také tu
střední a starší. Všichni jsme Božími dětmi. Všichni jsme uvěřili v Ježíše a jde nám o stejný
cíl. Všichni jdeme stejným směrem. Toužíme být jednou v Božím království a našim přáním
je, aby tam bylo i co nejvíce lidí, kteří dnes Boha odmítají. Když budeme mezi sebou
bojovat, přít se a hádat, k našemu cíli nás to nijak nepřiblíží. Přijmeme-li však za svoji
Hospodinovu vizi, která byla dána Božímu lidu a která má trvalý charakter, potom budeme
moci okoušet plody své aktivní účasti na této vizi. Já toužím vidět, jak se tato Boží vize stává
realitou a jak se naplňuje v našich osobních i sborových životech. Toužím vidět, jak mladí
lidé spolu se střední i starší generací společně nesou prapor víry a naplňují velké Ježíšovo
povolání o nesení evangelia do celého světa. Inspirovat se v tom můžeme od starých
Izraelců, kteří obsazovali zaslíbenou zemi a zakoušeli mnohá zázračná vítězství svého Boha
Hospodina. Pokud by poslechli moudré starší své pospolitosti, nikdy by Kanaán neobsadili,
ale zůstali by na jeho hranicích. Ovšem Bůh ve své prozřetelnosti povolal novou generaci,
která se nebála ve víře jít dál.
I my v našem sboru to můžeme zakoušet a zvítězit v bitvách, které jsou před námi. Jsou
to jiné boje, než jaké vedli Izraelci, ale vybojovat je musíme, pokud chceme jako sbor přežít.
Našimi nepřáteli jsou únava, letargie, zklamání a malá víra. A my dobře víme, že bez Boha je
neporazíme.
Amen.
(Miroslav Bísek)
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Narozeniny:
Lomická Renata
Šmukař Martin
Synková Martina
Frič Vladimír
Pitoňáková Kateřina
Nováková Alena
Hemplová Emílie
Pitoňáková Iva
Gardoňová Kristýna
Jadlovská Irena
Vurčíková Hedvika

Výročí křtu:
Bísek Tomáš
Frič Tomáš
Bísek Miroslav
Slowíková Eliška
Slowíková Eva
Šillerová Daniela

Javor Jaroslav
Bísková Daniela
Jadlovská Viera
Šmukař Martin
Jadlovská Irena
Jáchymová Marie

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.
WEB: http://cheb.casd.cz/
E-MAIL: sedmicka.cheb@seznam.cz

