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

Ze života sboru a církve

• 14. října 2017
Na podzim jsme se rozhodli pokračovat v sérii Cestopisů. První přednášku v rámci
druhé série měl cestovatel pan Vlastimil Křeček z Karlových Varů, který vyprávěl
o zajímavé asijské zemi Bhútán.

• 21. - 22. října 2017
Předposlední říjnový víkend se v Kutné Hoře uskutečnila již 3. konference, kterou
připravilo Oddělení žen Českého sdružení. V malebném prostředí
a v přátelském kolektivu téměř jednoho sta žen jsme měly možnost
zamýšlet se nad nelehkým nosným tématem celé konference – a to
sebepřijetím. Za pomoci biblických textů a psychologických poznatků,
ale také osobními zkušenostmi nám pomáhala toto téma lépe poznat
a pochopit lektorka, pedagožka a konzultantka Ráchel Bícová.
Během bohatého programu jsme se mohly také zamýšlet nad směry svého
hmotného, duševního i duchovního života, získávat některé praktické znalosti i rozvíjet
svoji kreativitu díky tematickým workshopům. Na Boží štědrost v našich životech jsme
mohly odpovědět během charitativní aukce pro jednu ženu v nelehké životní situaci.
Chválily jsme Boha písněmi a také se intenzivně vzájemně sdílely (jak už to často mezi
ženami chodí :-). K dispozici nám celý víkend byla kazatelka Soňa Sílová, jež pro nás měla
otevřené uši i srdce.
Alena Heczková
• 11. listopad 2017
Druhou, neméně zajímavou přednášku ze série cestopisů měla sestra Eva Malá,
která nám povídala o své účasti na misijní cestě v Tanzanii v Africe v roce 2013.
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• 9. a 16. prosince 2017
Jak je už naší tradicí, nacvičili jsme několik vánočních písní a písní chval, s kterými
jsme byli potěšit v předvánočním čase klienty v domovech seniorů.
• 6. ledna 2018
Srdečně vás zveme na novoroční program s poselstvím z Božího slova, které bude mít
bratr Enoch Martínek z Karlových Varů.

• 7. - 14. ledna 2018
Alianční týden modliteb za obnovu církve pořádaný Českou evangelikální aliancí bude
v roce 2018 na téma textu písma Zjevení 1,8-3,22.
• 10. - 20. ledna 2018
Ve dnech 10. až 20. ledna 2018 pořádá naše církev po celém světě Deset dnů
modliteb za vylití Ducha svatého. Tématem setkávání v průběhu těchto dnů
je „Náš Velekněz“.
Kromě studia zmíněného tématu se můžete v rámci modlitebních setkání zaměřit
také na přímluvné modlitby ohledně vašich osobních i sborových potřeb. Společně
s tímto dopisem dostáváte materiál, který zpracovává témata na každý den, a také
pokyny pro vedoucí skupinek. Materiál v elektronické podobě a další potřebné informace
najdete na stránkách církve www.casd.cz
Závěrečná sobota 20. ledna může být oslavou všeho, co Bůh vykonal jako odpověď
na naše společné modlitby. Doufáme, že tyto podněty pomohou, aby se Deset dnů
modliteb stalo mocným zážitkem pro vaši modlitební skupinu či sborovou rodinu.
• 28. ledna 2018
Workshop pro zájemce o službu lidem se speciálními potřebami (Praha) - přístup
k lidem s pohybovým handicapem; podrobnosti budou teprve upřesněny.
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• 12. – 18. února

Kromě mýtu, že manželstvím končí dobrý sex a že vás dále čeká jen větší a větší nuda,
obestírá manželství nespočet moderních mýtů. Sňatek je jediný doživotí trest, kde vám
nepomůže dobré chování. Manželství není loterie, v té se aspoň někdy vyhrává. I ženatý
může být šťastný. Jen se to nesmí dovědět manželka. Manželství je přechod od slova
smět ke slovu muset. Kdo z nás neslyšel bezpočet podobných vtipů a narážek
o manželství, které jako by naznačovaly, že sňatkem končí veškerá romantika, zábava,
zájem o druhého, štěstí, svoboda atd. Ale není to všechno trochu jinak?
Již dvanáctý ročník Národního týdne manželství, největší iniciativy na podporu
manželství v ČR, proto ponese motto „Manželství bez mýtů“ a pokusí se odpovědět na
nejvíce omílané mýty o manželství. NTM proběhne již tradičně v týdnu sv. Valentina od
12. - 18. února 2018. Na zahajovací tiskové konferenci opět vystoupí zástupci odborné
veřejnosti, politiků, duchovních i dalších osobností, pro které je manželství stále jednou
z největších hodnot v životě.
„Manželství je na jedné straně opředeno mnoha přehnaně romantickými
představami a na druhé straně je terčem cynismu, který vyvěrá ze zranění a zklamání,
které přináší každý dlouhodobý vztah. Mnoho lidí vstupuje do manželství s nereálnými
představami a očekáváními od svých partnerů, která není v lidských silách naplnit. Jiní
lidé se zase děsí dlouhodobého manželského svazku, protože uvěřili mýtům, které
zveličují to, co v manželství stojí hodně energie a úsilí, aniž by ale ukázali na krásu a
hloubku, které tento nejintimnější vztah přináší. Každé dobré manželství chce mnohem
víc než lásku.“, řekl koordinátor NTM Petr Adame.
NTM je skvělou příležitostí, kdy se páry mohou inspirovat, jak ze svého dobrého
manželství udělat ještě lepší nebo, pokud je to třeba, obnovit to, co se časem ve vztahu
vytratilo. Je iniciativou, která spojuje celou škálu organizací, jednotlivců, odborníků, měst
i církví, které již v minulých letech na oslavu manželství a pro jeho podporu zorganizovali
stovky akcí po celé České republice.
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Zamyšlení z Božího slova

Co přinese nový rok?
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Za několik málo dnů vstoupíme do nového roku. Ten rok končící se stává historií a my
jej můžeme zrekapitulovat a zhodnotit, ale už v něm nemůžeme mnoho změnit, protože
jeho veliká část je zkrátka minulostí. Nemá smysl se příliš pitvat v tom, co se nám
nepovedlo. Můžeme se z toho poučit a jít zase dále k novým zítřkům. Je dobré si také
uvědomit, co pozitivního uplynulý rok přinesl a jaké dobré věci jsme v něm od Hospodina
obdrželi. To by nás mělo vést k vděčnosti a také k pokoře, protože vše co máme, máme jen
a jen z jeho ruky.
V souvislosti s koncem roku respektive s blížícím se začátkem roku nového se vždy
objevují nejrůznější předpovědi a „proroctví“. Některé můžeme označit za nereálné až
bizarní, jiné však mohou mít racionální základ. Mezi mnohými z těchto „prorockých
výhledů“ do nového roku mě zaujal jeden, jehož autor je skálopevně přesvědčen, že se
v nastávajícím roce dočkáme konce světa. My jako křesťané věřím tomu, co říká Bible. I
v této staré knize narazíme na předpovědi konce světa. Nacházíme tam popis událostí,
které mají bezprostředně předcházet druhému příchodu Ježíše Krista na naši zemi. Tímto
jeho návratem by podle slov Bible měly skončit lidské dějiny, jak je známe a jak se do
dnešních dnů odvíjejí. A když sleduji dění ve světě v posledních desetiletích a konfrontuji je
s biblickými proroctvími, je mi jasná jedna věc: konec světa je za dveřmi. Bible však neříká
nic o přesném datu, kdy by tento konec měl nastat. A Kristův příchod za těmi dveřmi může
meškat ještě dlouhá léta. Ostatně v dějinách si křesťané již nejednou mysleli, že právě jejich
generace zažije tolik očekávaný a vyhlížený návrat svého Pána na naši zem.
Možná se ptáte, proč věřím Bibli a jiným proroctvím ne? Prvním důvodem je to, že mě
Bible přesvědčila o pravdivosti svých předpovědí. V této úžasné a stále aktuální knize byla
detailně předpovězena celá řada událostí, které se přesně vyplnily. Ať už jde o existenci
velkých říší či měst a jejich pádu, ať se jedná o proroctví ohledně osoby Ježíše Krista či
mnoha dalších, Bible měla vždy pravdu a nemýlila se. Takových přesných předpovědí
bychom v Bibli našli velké množství.
Druhým důvodem, proč důvěřuji Bibli, je to, že s ní mám svoji osobní zkušenost. Nebo
přesněji řečeno mám zkušenost s Tím, kdo se na jejích stránkách představuje jako náš
Stvořitel. Je to Bůh, který naprosto radikálně změnil můj život. Z člověka, který byl na okraji
společnosti, bál se budoucnosti, neměl rád lidi a přemýšlel o nesmyslnosti života, udělal
člověka, který má spořádanou rodinu, budoucnosti se nebojí, má rád lidi a život má pro něj
jasný smysl a cíl. To je moje osobní zkušenost s Bohem. S tím Bohem, kterého představuje
Bible.
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Nejedná se o písemný přepis kázání s výkladem biblického textu, ale o obecnou úvahu.
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Třetím důvodem, proč Bibli důvěřuji, je to, že znám mnoho dalších lidí, kteří mají
naprosto stejnou zkušenost jako já. Tedy zkušenost s milujícím Bohem.
Boha, který se na stránkách Bible představuje, mohu poznávat již více než dvacet let a
za tu dobu mě ujistil, že je důvěryhodným, laskavým a milujícím Otcem, který nás přijímá
takové, jací jsme. Má pochopení pro naše pády a poklesky, vždy je připravený slyšet lidské
nářky a volání, nikdy nás od sebe nevyhání, ale na druhou stranu dává svobodu odmítnout
jej a jít si svojí cestou. Naprosto respektuje naše rozhodnutí a do ničeho nás netlačí.
Když jsem na internetu pročítal některé předpovědi, které souvisí s blížícím se koncem
roku, zaujala mě tam jedna. Ta nehovořila o konci světa, ale o začátku nového věku. Novost
by měla spočívat v duchovní proměně lidí v lepší bytosti a v celkovém přerodu našeho světa
v lepší místo pro život. V nastávajícím období by mělo ubývat válek a lidského hašteření,
mělo by být také méně přírodních katastrof, nemocí a válek. Dalo by se hovořit o jakémsi
přicházejícím ráji na zemi.
Není snad nic, co bych si i já nepřál více. Bible je však v tomto směru velice skeptická a
říká, že bude ještě hůře. Katastrof, nemocí a válek bude přibývat. A když se ohlížíme zpět
jen o několik století, vidíme, že to tak skutečně je. Stačí si udělat statistický přehled o počtu
zemětřesení a jejich ničivosti za poslední desetiletí a srovnat to s údaji před sto lety. Nebo
počet různých nových neléčitelných či obtížně léčitelných nemocí. O morálním stavu naší
civilizace asi nemusíme příliš hovořit. Ale pokud Bibli důvěřujeme, můžeme mít jednu
jistotu. Bůh má vše ve svých rukou a vše se děje ve shodě s jeho vůlí. Svět se nevymyká Boží
kontrole a nespěje do nějakého chaosu či neřízené apokalypsy. Bohu můžeme důvěřovat i
ve chvílích, kdy nerozumíme tomu, co se kolem nás děje a kdy nám svět připadá nesmyslný
a můžeme mu důvěřovat i v situacích, kdy se zlé věci dějí přímo nám.
Přelom roku a volné dny s tím spojené pro nás mohou být časem k zastavení a
přemýšlení nad svými životy. Zkusme přehodnotit naše priority, postoje a hodnoty. Co je
pro nás důležité? Čemu věnujeme svůj čas a co zanedbáváme? Jak nakládáme s dary a
hřivnami, které nám Bůh svěřil? A co naše svědomí? Máme je čisté? Můžeme s pokojem
pohlédnout do svého nitra, aniž bychom tam neobjevili něco, co nás tíží a nedá nám spát?
A co když skutečně brzy bude konce světa, jak o tom hovoří i Bible? Co když skutečně brzy
přijde Ježíš Kristus, aby ukončil lidské dějiny a já stanu tváří v tvář svému Stvořiteli? Jsem na
to připraven? Každý člověk dokud žije, má šanci se k Bohu obrátit. Využijme tuto příležitost
a nepromarněme ji.
Mým přáním do nového roku je, abychom na jeho konci při ohlédnutí zpět viděli co
nejméně toho, co nás odděluje od našeho Boha, co nás deformuje, duchovně mrzačí a
vzdaluje od obrazu, kterým máme být a na druhou stranu, aby ten pohled zpět v nás
vyvolával co nejvíce pokorné radosti a vděčnosti za vše dobré, co jsme mohli přijmout.
Amen.

(Miroslav Bísek)

Slavíme

Narozeniny:

Výročí křtu:

8.1.
9.1.
18.1.
20.1.
25.1.
5.2.
19.2.
19.2.
15.3.
19.3.

1.1.
21.3.

Tereza Slowíková
Kristína Šillerová
Aneta Gardoňová
Jaroslav Javor
Michael Jadlovský
Vladislav Lomický
Martin Pechr
Jan Vurčík
Vladimíra Slivková
Adam Šperl

Selvičková Karla
Slivková Vladimíra

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
Jaroslav GARDOŇ
Jaroslav JAVOR

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

