SEDMIČKA
Čtvrtletník Sboru Církve adventistů sedmého dne CHEB

3/2017
Pravidelná setkání se konají
každou sobotu od 9:30 hod.
na adrese Mánesova 125/7, 350 02 Cheb

Ze života sboru a církve

• 17. května 2017
Věříme, že nejednoho z vás potěšil sólový recitál křesťanského písničkáře Slávka
Klecandra, zakladatele známé skupiny Oboroh, který se uskutečnil 17. května 2017
od 18.30 hod. v našem Společenském centru Sedmička.
• 3. června 2017
V sobotu 3.6.2017 proběhla na slavnostním bohoslužebném shromáždění v Tachově
za účasti předsedy Českého sdružení církve adventistů Vítka Vursta instalace nového
kazatele pro sbory Tachov a Cheb. Po třech letech se loučíme s kazatelem Martinem
Lindtnerem, který bude mít na starosti nadále sbory v Karlových Varech a v Sokolově.

Kazatelem chebského a tachovského sboru bude od letošního září Miroslav Bísek,
který doposud sloužil ve sborech Ústí nad Labem, Děčín a Rumburk. Intenzivní spolupráce
sborů v Karlovarském a Plzeňském kraji bude ale pokračovat nejen ve formě vzájemné
výpomoci službou profesionálních i laických kazatelů, ale i některými pravidelnými
a nepravidelnými společnými aktivitami.
• 9. června 2017
V pátek 9. června 2017 proběhla další Noc kostelů. Od 19:00 do 23:30 bylo otevřeno
také naše společenské centrum Sedmička v Mánesově 7, které je domovským sídlem
nejenom chebského sboru Církve adventistů, ale také místem setkávání hned několika
dalších křesťanských společenství. Během letošní Noci kostelů k nám mohli poutníci
zavítat s cílem získat razítko do Pasu poutníka, podívat se na zajímavá videa promítaná
po celý večer, anebo se třeba jenom podívat, jak to u nás vypadá a popovídat si
o duchovních i neduchovních otázkách.
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• 24. června 2017
V sobotu 24. 6. 2017 v 16:00 budou v Horním rybníku nedaleko Božího Daru pokřtěny
ponořením Maruška Součková z karlovarského sboru, Zuzka Chalupová ze Sokolova
a Terezka a Eliška Slowíkovy z našeho chebského společenství. Všechny čtyři patří
do skupiny mládežníků, kteří absolvovaly v uplynulých dvou letech pravidelné Víkendy
Bible a v posledních měsících se ještě intenzivně seznamovaly s křesťanskou věroukou.
Rozhodly se veřejně odevzdat svůj život Ježíši Kristu a stát se součástí církve. Jsme rádi,
že po třech letech tak ve sboru Církve adventistů v Chebu přibydou noví mladí členové.

23. - 30. července 2017
Manželská setkání v Beskydech (Krásná – Visalaje) – Vedle programu pro rodiče
(témata: Křesťanské manželství; Krize manželství; Zdravé sebevědomí; Dávám Ti
odpuštění; Rozdíly mezi mužem a ženou; Základy komunikace; Naplňování potřeb
manželů; Vyjadřování pocitů; Sexualita;…) skvěle naplněného krátkými přednáškami,
bohatou komunikací ve skupinkách a především v samotných párech, je zajištěn
i program pro děti. Vrcholem je obohacující sobota.
• 25. červenec – 6. srpen 2017
Evropský kongres mládeže CASD s názvem „The Journey“ se tentokrát koná
ve Španělsku v městě Valencie.
• 30. červenec – 6. srpen 2017
Hlavním hostem a řečníkem biblického týdne Českého sdružení bude dr. LAURENCE
TURNER, vedoucí katedry Starého zákona na Newbold College. Téma zní: „Víra
v podivném světě“.
Z letošního BT bude průběžně pořizován zvukový záznam, který bude ke stažení
na www.biblickytyden.cz.
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Přednášky probíhají vždy v dopoledních hodinách. Odpoledne bude možno prožít
různě – při workshopech, sportovních aktivitách či dobrovolnické činnosti. V době
dopoledních přednášek a večerního programu bude pro děti ve věku 4–15 let zajištěn
program.
• 12. srpen 2017
V rámci aktivit oddělení Křesťanského domova proběhne v Praze „Pochod pro
rodinu“.
• 20. – 27. srpen 2017
Jednou z hlavních aktivit dětského klubu Pathfinder je Camporee ČSU. To letošní
s názvem „Staň se hrdinou v Boží síle“ se bude konat v rekreačním středisku Protivanov.
• 15. – 16. září 2017
Akce s podivným názvem Země živitelka vstoupila do čtvrté dekády. Generace
se postupně mění, ale touha prožít netradičně jeden zářijový víkend zůstává. Rok co rok
přijíždí do Českých Budějovic party lidí z nejrůznějších koutů naší republiky, aby
zapomněly na svoje starosti a zažily něco, co jinde nezažijí.
Naší touhou, touhou organizátorů je připravit vše proto, abyste se zde mohli setkat,
navázat nová přátelství nebo obnovit ta stávající. Chceme, aby tato akce byla prostorem
nejen pro konzumaci, ale i pro aktivní zapojení do programu. Chceme, aby akce
s nálepkou "křesťanská" nebyla pouze pro křesťany. Aby si každý našel pro sebe právě to,
co je mu blízké. Chceme, abyste se zde cítili svobodní.
• 16. září 2017
Na podzim chceme pokračovat další sérií cestopisů. První z nich bude mít Eva Malá,
která bude povídat o své účasti na misijní cestě v Tanzanii v Africe v roce 2013. Termíny
dalších cestopisů budou 14. října a 11. listopadu 2017. Už teď se můžete těšit na zajímavé
povídání pozvaných hostů.
• 23. září 2017
V Tachově (místo bude upřesněno) proběhne společná Památka Večeře Páně
tachovského a chebského sboru.
• 30. září 2017
Všichni jste srdečně zváni na okrskové shromáždění, které se uskuteční v Karlových
Varech. Součástí této rodinné bohoslužby bude i muzikál. V Chebu shromáždění nebude.
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Zamyšlení z Božího slova

Žízním
J 19,28 Ježíš věděl, že vše je již dokonáno; a proto, aby se až do konce splnilo Písmo, řekl:
„Žízním.“
Na kříži umírá člověk, Ježíš z Nazareta a jeho ukrutnou tělesnou trýzeň znásobuje pocit
žízně. Ať mi to chápeme jakkoliv, lidé, kteří stáli pod křížem, v Ježíšovi skutečně viděli
pouhého člověka. Člověka snad spravedlivého, pokorného a bohabojného, ale stále to pro
ně byl jen člověk. Syn Marie a Josefa z Nazaretu.
Ani my dnes nepochybujeme o Ježíšově lidství. Jako křesťané to dokonce máme
formulováno ve svých vyznáních víry. Ovšem Ježíš stejně tak jako byl člověkem, byl zároveň
Bohem. Už od prvních křesťanských století se o tento prvek víry Ježíšových následovníků
vedly spory, a proto museli církevní koncily a synody přijmout závazná ujednání, formulující
přesně obsah tohoto prvku křesťanské víry.
Někdo si možná klade otázku, proč Ježíš pronesl toto slovo právě na kříži? Proč tento
jindy tichý a trpící Hospodinův služebník ve chvíli, kdy podstupuje poslední boj s vládcem
temnoty, odhaluje své lidství tak naplno a neskrytě? Myslím, že odpověď na tuto otázku je
celkem jednoduchá a logická. Ježíš právě na kříži, prožívá své lidské utrpení tak, jak by je
prožíval každý jiný člověk. Nechce zneužít své Božské moci k tomu, aby si ukrátil tyto
trýznivé chvíle, či si snad jen ulevil od bolesti. Sžíravé slunko z něj vysává poslední síly
a spolu s tělesnou bolestí pociťuje také žízeň.
Ježíš má za sebou mnoho hodin krutého mučení, bičování a bití. Jeho kůže je samý
krvavý šrám a podle některých odborníků dokonce v některých tělesných partiích mohlo
dojít k odhalení kostí. K tomu všemu se přidal stres z prožívaného utrpení a možná i strach
z toho, co je ještě před ním. Také pohled na svoji zármutkem zmučenou matku pod křížem
mu působil velikou bolest. To vše nám odkrývá pocity, jaké Ježíš prožíval.
V 28. verši ještě před Ježíšovým zvoláním „žízním“ čteme: „… aby se až do konce
splnilo Písmo, řekl: ...“. V evangeliích na více místech čteme, že Ježíš vykonal něco právě
proto, aby se naplnila Písma. V ekumenickém překladu máme odkaz na Ž 22, kde se hovoří
o trpícím Hospodinově služebníku. Je to známý SZ obraz někoho, kdo je opuštěn Bohem,
přesto že se jedná o spravedlivého člověka. Jeho zoufalá touha je vyjádřena v prvních
slovech tohoto Žalmu: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“
Chtěl bych chvilku přemýšlet o motivu žízně. V celém Písmu na něj narazíme vícekrát,
nejvíce právě v Žalmech. Např. v Ž 42,2.3 vyjadřuje pisatel svoji touhu po Bohu a přirovnává
ji právě k žízni. Doslova říká, že touží po Bohu, jako laň dychtí po čisté vodě. Odhaluje svoji
vnitřní potřebu společenství s Bohem a dává ji na roveň jedné z životních potřeb každého
živého tvora. Bez vody člověk vydrží několik dní, ovšem bez Boha může prožít třeba celý
život. Důsledek tohoto odloučení se projeví až na věčnosti.
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Také Ž 63,2-4 hovoří o žízni po Bohu. Žalmista, který právě pobývá v Judské poušti, je
inspirován právě tou pustou a bezútěšnou krajinou kolem sebe. Sám možná zakouší
fyzickou žízeň a tento pocit v něm vyvolává asociace o touze po Bohu. Jeho duše je bez
Boha prázdná a nenaplněná a tuto prázdnotu pociťuje celé jeho tělo. Má pocit, že bez Boha
hyne a proto jej vyhlíží, volá a očekává. Právě prožívá okamžik mlčení Boha, neslyší
odpověď na své otázky a ptá se, proč Bůh neodpovídá, proč mlčí?
Také v evangeliích se s motivem žízně setkáváme i jinde, než na konci Janova evangelia.
Např. v Matoušovi v 5. kapitole v Ježíšově kázání na Hoře blahoslavenství zaznívají slova:
„Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti.“ Nikdo asi nepochybuje o tom, že právě
Ježíš hladověl a toužil po spravedlnosti více, než kdokoliv jiný. Žádný druhý člověk
neprožíval a neprožívá nespravedlnost tak hluboce, jako Ježíš. A možná právě tato bytostná
a niterná touha po spravedlnosti je tím, co Ježíše odlišuje od nás. Jak to, že neprožíváme
stejné pocity jako on? Proč jsou pro nás slova o spravedlnosti někdy jen prázdnými pojmy?
A pokud toužíme po spravedlnosti, proč o tom naše životy nesvědčí více?
Někdy se necháme pohltit životem a starostmi a to čemu věříme, odsouváme
na vedlejší kolej. Víra se často mění na seznam pravidel, příkazů a zákazů a vytrácí se její
podstata: pokojný a radostný život v Boží blízkosti. Je to život v celé jeho plnosti, který
můžeme žít právě proto, že ten, který byl bez hříchu, vzal na sebe naše hříchy a nesl je
na kříž. On za nás trpěl a podstoupil kruté mučení, bičování a to nejhorší prožil na kříži –
pocit prohry, totálního fiaska a zavržení Bohem. Ježíš umíral s vědomím, že jej Bůh opustil
a že jeho život se minul cílem. A prožil to také proto, že žíznil a hladověl po spravedlnosti.
Ježíš byl tím nejhorlivějším bojovníkem a zastáncem lidí a svůj nerovný boj dokonal na kříži.
Pro ty, kteří byli přítomni jeho popravě, svůj boj prohrál. Byl přibit na kříž a zemřel
potupnou smrtí jako nejhorší zločinec. Ovšem třetího dne vstal z mrtvých a pro všechny ty,
kteří jeho oběť přijímají, obrátil svoji prohru ve vítězství.
Také my se můžeme radovat a těšit z jeho výhry. Také nám přinesla jeho smrt naději
na věčný život a nejen to. Již dnes můžeme zažívat nejužší společenství s Bohem, protože
hradba hříchu, která oddělovala lidi od svého Otce v nebi, byla zbořena Hospodinovým
služebníkem Ježíšem, který krátce před svou smrtí zvolal: Žízním.
Kéž i v našich životech je více touhy a žízně po Bohu a jeho spravedlnosti a tato touha
z nás vyzařuje.
Amen.

(Miroslav Bísek)

Slavíme

Narozeniny:

Výročí křtu:

7.7.
12.7.
25.7.
25.7.
3.8.
20.8.
25.8.
7.9.
13.9.
19.9.
28.9.

5.7.
22.7.
27.7.
22.8.
29.8.
24.9.

Jiří Synek
Jan Lindtner
Lukáš Pitoňák
Viera Jadlovská
Eva Fričová
Helena Gardoňová
Tatjana Šillerová
Daniel Kovář
Ester Synková
Markéta Šperlová
Rudolf Malý

Vladislav Lomický
Pavel Jadlovský
Ester Synková
Jiří Hempl (20 let)
Petr Pitoňák (30 let)
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
KAZATEL
VEDOUCÍ SBORU
TAJEMNÍK a POKLADNÍK
ZÁSTUPCE POKLADNÍKA
PRVNÍ DIAKON
VEDOUCÍ SOBOTNÍ ŠKOLY
VEDOUCÍ SOBOTNÍ ŠKOLKY
TRAKTÁTNÍK SBORU
SPRÁVCE SBORU

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

736 541 998
739 345 675
737 175 557
724 607 213
724 800 750
732 288 727
608 836 801
732 606 216
732 115 538
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

