SEDMIČKA
Čtvrtletník Sboru Církve adventistů sedmého dne CHEB

1/2022
Pravidelná setkání se konají
každou sobotu od 9:30 hod.
na adrese Mánesova 125/7, 350 02 Cheb

Ze života sboru a církve

Milí přátelé.
Přinášíme vám informace ze života našeho sboru a církve. Uvědomujeme si, že
situace se může změnit, proto, prosíme, sledujte aktuální informace na webových
stránkách sboru. Děkujeme za pochopení a těšíme se na viděnou.
Plánované aktivity církve:
 5. – 15. ledna 2022 – 10 dní modliteb za vylití Ducha Svatého
Přednášky můžete stáhnout na stránkách:
https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/modlitebni-prednasky-2022





21. – 23. ledna 2022 – Kudykam po rozvodu (Strážovice)
22. ledna 2022 – iMúzička
12. února 2022 – Okrsková rodinná bohoslužba (Karlovy Vary)
14. - 20. února 2022 – Národní týden manželství






25. – 27. února 2022 – YFJ víkendovka
5. března 2022 – Konference malých sborů (Západočeský okrsek)
19. března 2022 – Anděl (Praha – Smíchov)
19. – 26. března 2022 – Modlitební týden mládeže

Finanční zpráva sboru za 3. čtvrtletí 2021
Průměrné provozní náklady sboru za čtvrtletí jsou 16.567,23 Kč (zálohy na plyn,
elektřinu, vodu a Fond oprav při sdružení, náklady na odvoz odpadu, poštovné, čisticí
prostředky, občerstvení, dary a knihy do sborové knihovny).
V 3. čtvrtletí 2021 se ve sbírkách a darech pro sbor vybralo 11.272,- Kč, tzn. 68,04 %
z potřebné částky. Děkujeme Bohu za všechny dary, kterými nám požehnává.
Dobrovolné dary můžete zasílat na sborový účet číslo: 2000707873/2010. Děkujeme.
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Kongres rodin 1.-5. července 2022 proběhne v Tatrách na Štrbském plese.
Co je Kongres rodin?
Aktivní „dovolená“ k prohloubení rodinných pout mezi dětmi a jejich rodiči, či
prarodiči. Vhodné pro rodiny s dětmi do třinácti let. Účastnit se mohou i prarodiče se
svými vnoučaty.
Tato dovolená v Tatrách sice bude finančně o něco náročnější, ale atraktivita místa a
kvalitní program určitě předčí dovolenou strávenou někde u moře.
Více informací o Kongresu rodin Radomír Jonczy, 739 345 670, jonczyr@gmail.com
Manželská setkání 10. – 17. července 2022 v malebné krkonošské obci Herlíkovice.
Co jsou Manželská setkání?
Týdenní pobyt pro lepší manželství, kde se věnujeme různým tématům, jako např.
manželská krize, sebevědomí, odpuštění, naplňování potřeb, sexualita a další. Účastnit se
mohou páry každého věku. Souběžně s programem pro manžele je ve spolupráci
s Klubem Pathfinder zajištěn zajímavý program i pro jejich děti. Celý týden probíhá
v přátelském duchu a je otevřený všem věřícím i nevěřícím. Kurzů Manželských setkání se
v ČR zúčastnilo přibližně 7.000 párů.
Více informací o man. setkáních Pavel Smolka, 608 739 855, pavel.smolka@post.cz
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Zamyšlení z Božího slova

Najít Hospodinu místo
Ž 132,1-5
1

Poutní píseň. Hospodine, rozpomeň se na Davida, na veškerou jeho usilovnou péči,
2
jak se zapřisáhl Hospodinu, zavázal se slibem Přesilnému Jákobovu: 3„Nevejdu
do stanu svého domu, nevstoupím na rohož svého lože, 4očím nedopřeji spánku ani
víčkům podřímnutí, 5dokud nenaleznu Hospodinu místo, příbytek Přesilnému
Jákobovu!“
Žal 132 je píseň, kterou se připomínalo přenesení truhly Hospodinovy do Jeruzaléma
na horu Sion, kde byl později postaven Hospodinův chrám. Iniciátorem toho všeho byl
David, o němž se tento žalm zmiňuje dokonce pětkrát. Druhá část žalmu je ohlasem
zaslíbení, že davidovskému rodu bude zachován trůn, jak to vyřídil Davidovi prorok Nátan
ve Druhé knize Samuelově (2S 7,12-16).
Ale jak k tomu došlo, že Bůh dal Davidovi takové vzácné zaslíbení? Nepochybně to
souvisí s předchozími událostmi v Davidově životě, zvláště pak s přenesením truhly
na Sion. Jak to s truhlou smlouvy všechno bylo, než se dostala na Sion, je složitá otázka.
Vznikají různé hypotézy, o které se pak odborníci přou. Ale ty dnes nechme stranou
a zůstaňme skromně u toho, co nám o truhle a její pouti na Sion říkají knihy Samuelovy.
Kdysi dávno, na konci doby Soudců, byla truhla v Šílu. Tamější svatyni spravoval starý
kněz Elí, u něhož vyrostl Samuel. Ale pak vzali nemoudří a pověrčiví Izraelci truhlu jako
amulet s sebou do války proti Pelištejcům. To jim ovšem nepomohlo. Prohráli u Afeku
a truhlu ukořistili Pelištejci. I když ji po čase vrátili, Izraelci zatím v područí Pelištejců
zapomněli na Hospodina i na jeho truhlu. Dvacet let musel Samuel chodit a kázat, než se
Izraelci rozpomenuli na Hospodina a začali jej hledat pokáním na shromáždění v Micpa.
Ale truhla zůstala i nadále jakoby na okraji dění. Nejdřív byla nějaký čas v Bét-šemeš a pak
dlouho v Kirjat-jearím. Vlastně totiž po celou dobu vlády Saulovy, který se zřejmě o truhlu
nezajímal. Teprve když David získal vládu nad celým Izraelem a dobyl Jeruzalém, vypravil
se pro truhlu, aby ji vítězoslavně přenesl do Jeruzaléma na Sion. To je tedy příběh, který
je v pozadí Ž 132.
Proč to David udělal? Jistě ne proto, že by také chtěl podobně jako ti pověrčiví Izraelci
před bitvou u Afeku přinutit Hospodina k tomu, aby mu dal vítězství a zdar. To už tehdy
David měl. Přenesení truhly je projev vděčnosti. David si uvědomil, že má zač děkovat,
a tak začal hledat místo Hospodinu. Možná že to znáte ze svého vlastního života: člověk je
obklopen mnoha dobrými věcmi, leccos se mu daří, jenže to považuje za samozřejmost.
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Až najednou s ním Bůh zatřese a Duch svatý mu otevře oči, že to co dostal a dostává, jsou
věci nesamozřejmé, vzácné Boží dary, doklady Božího smilování, důkazy Boží lásky. A tu
se s ním stane změna: namísto aby se staral o sebe, o své místo na slunci, začne se starat
o to, jaké místo má u něho Bůh.
A zde jsme u toho, o čem vypráví první část Ž 132. David se zavázal Hospodinu
přísahou a slavnostním slibem, že neulehne k spánku, dokud nenajde místo Hospodinu.
V tom je David protikladem ospalce Jonáše i apoštolů spících v zahradě Getsemane.
Novozákonní epištoly pak nejednou vybízejí k bdění a varují před duchovní ospalostí
a lhostejností. Jen jedno místo za všecky z 1. Te 5,5-6:
Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. Nespěme
tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.
Když David hledá místo Hospodinu, jistě tím myslí na to, aby Bůh byl blízko jemu
i všemu lidu jako v době putování po poušti, kdy šel Bůh s nimi v oblakovém či ohnivém
sloupu. Ale Starý zákon je velmi konkrétní. Boží blízkost v něm bývá konkrétně
znázorňována různými způsoby, velmi často truhlou. A tak David, hledající místo
Hospodinu, hledá zároveň samozřejmě místo, kde by měl postavit truhlu a kde by měl
později stát chrám.
Ale týká se to vše nějak i nás? My přece nebudeme znovu vyrábět truhlu nebo hledat
místo pro nějaký nový chrám, protože víme, že „Nejvyšší nebydlí v chrámech, udělaných
rukama“ použijeme-li slova Sk 7,46. Místem Boží přítomnosti, chrámem v pravém
a plném slova smyslu je lidu nové smlouvy Kristus. A kdekoliv se sejdou dva nebo tři
v jeho jménu, tu je on uprostřed nich a oni jsou v Kristu či v Chrámu a dokonce se sami
stávají chrámem, když v nich on přebývá svým Duchem, jak říká apoštol Pavel v 1 K 3,16:
„Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?“
Hledat místo Hospodinu znamená tedy především pečovat o to, abychom se stávali
chrámem Ducha Svatého. Za to se modlí apoštol, když říká: „Proto klekám na kolena
před Otcem, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil
a upevnil vnitřní člověk a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích.“ (Ef 3,14-17).
To je tedy před námi jako náš úkol i výsada. Jenže jak to vypadá v nás a s námi?
Přiznejme si, že špatně. Stále hledáme místo pro sebe nebo alespoň pro ty své nebo
v nejlepším případě pro člověka vůbec, ale ne pro Hospodina. Zvláště když se dostaneme
do nějakých obtíží a nesnází. To jsme celý žhaví, jak si najít nějaké místo, ať vnějšně, třeba
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v zaměstnání, nebo vnitřně, ve vztazích k ostatním lidem kolem nás, kde by nám bylo
lépe. To třeba i nespíme, dokud není na obzoru nějaké příhodné řešení. Ale aby někdo
z nás nespal, protože poznal, že je Bohu daleko a že mu v sobě i kolem sebe nedává to
místo, které Bohu patří, to je velice vzácný případ. V tom je David výjimkou, přímo
opakem toho, jak to mezi lidmi často chodí. Právě když je sám v trápení a ponížení, když
by měl všecky důvody, aby myslel nejdříve na sebe, zavazuje se Bohu přísahou, že bude
myslet nejdříve na Boží věci, že bude hledat Boží království ze všeho nejdřív a neuloží se
ke spánku, dokud nenajde, co hledá.
Někdo by mohl namítnout: není tady David nějak zidealizovaný? To je složitá otázka.
Historický David asi ano. Jistě měl světlé i temné chvíle jako všichni lidé, chvíle, kdy Boha
upřímně hledal, ale i chvíle, kdy na něj zapomínal. Jenže David žalmů přesahuje Davida
člověka. Naznačuje to už i samo jméno David. V překladu znamená „Milovaný“, totiž
milovaný Bohem. A tak je ten žalmový David příkladem člověka, ve kterém a skrze
kterého přichází ke slovu Boží milování a smilování. Žalmový David je člověk tak
opatrovaný a vedený Boží láskou, že mnoha rysy svého údělu ukazuje k tomu Božímu
Milovanému, který teprve měl přijít. On jediný ze všech nedal ani v Getsemane usnout
svým očím a uprostřed všech obtíží, úkladů a ponížení, které ho obklopovaly, měl na mysli
jen to jediné, aby totiž našel mezi lidmi, a tedy mezi námi, místo pro Hospodina, pro Boží
království. A proto můžeme říci spolu s žalmistou:
1

Hospodine, rozpomeň se na Davida, na veškerou jeho usilovnou péči, 2jak se
zapřisáhl Hospodinu, zavázal se slibem Přesilnému Jákobovu: 3„Nevejdu do stanu svého
domu, nevstoupím na rohož svého lože, 4očím nedopřeji spánku ani víčkům podřímnutí,
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dokud nenaleznu Hospodinu místo, příbytek Přesilnému Jákobovu!“
Kristus tu má dodnes na zemi své údy, své vyslance, své svědky a skrze ně tu tvoří
místo pro Hospodina v lidských srdcích i v lidských vztazích. A bere nás do toho všeho
s sebou. Vede si nás tak, že začínáme toužit po tom a prosit o to, abychom mu patřili
opravdově a cele, aby měl mezi námi místo, ba aby tu mezi námi měl svůj svatý chrám.
Jak o to prosí apoštol: „Aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích“.
AMEN

(Miroslav Bísek)
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Narozeniny:

Výročí křtu:

Bíseková Daniela
Dopsa Daniel
Gardoňová Aneta
Jadlovský Michael
Javor Jaroslav
Lomický Vladislav
Novák Jiří
Pechr Martin
Slowíková Tereza
Šillerová Kristína
Šperl Adam
Vurčík Jan

Novák Jiří
Nováková Alena

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
DIAKON
DIAKON
VEDOUCÍ SOBOTNÍ ŠKOLY
VEDOUCÍ SOBOTNÍ ŠKOLKY
TRAKTÁTNÍK SBORU
KŘESŤANSKÝ DOMOV
SPRÁVCE SBORU

Miroslav BÍSEK
Josef SLOWÍK
Viera JADLOVSKÁ
Emília HEMPLOVÁ
Štěpánka ŠPERLOVÁ
Pavel JADLOVSKÝ
Alena NOVÁKOVÁ
Eliška SLOWÍKOVÁ
Jiří NOVÁK
Jaroslav JAVOR

739 345 675
737 175 557
724 607 213
739 822 458
732 606 216
608 836 801
728 536 446
732 479 889
602 383 330
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 e-mail. WEB: http://cheb.casd.cz/ E-MAIL: sedmicka.cheb@seznam.cz
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