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Slovo kazatele – Můj sbor
Milé sestry, milí bratři, 
jsme součástí českotřebovského sboru, tvoříme sbor. Co je vlastně sbor? Je 
částí  celé  církve,  která  je  domem Božím a tělem Kristovým a  jako část 
církve na určitém místě lze sbor přirovnat také k obci. V některých zemích 
se používá namísto slova „sbor“ označení „církevní obec.“
Každá obec vypadá podle toho, jaký vztah k ní mají její občané. To ale platí 
zejména i o církevní obci.  Každý její  člen je jednou z jejích částeček a ty 
dohromady tvoří celek. Apoštol Pavel to vyjádřil v 1. epištole Korintským, 
když  napsal,  že  každý  je  jedním z „údů těla  Kristova“ a  že  každý  dostal 
nějaké obdarování, kterým má sloužit ke společnému růstu. Jenže ne vždy 
tomu takto rozumíme, a ne každý nese za svůj sbor odpovědnost a slouží 
mu tím, čím byl  obdarován a co umí.  Tak se stává,  že vedle těch,  kteří 
považují sbor za svůj, zápasí o něj, radují se z věcí a událostí potěšujících a 
nad smutnými pláčou, jsou i ti, kteří jsou jen diváky a konzumenty. 
Sbor je takový, jací jsou jeho členové. Živé údy vytvářejí živý sbor, ospalé 
údy ospalý sbor a mrtvé údy jsou jen „údolím suchých kostí.“
V epištole apa. Pavla do Tesaloniky čteme: „Bratři, modlete se i vy za nás!“ 
(1Te 5,25). Milé sestry, milí bratři, modleme se za to, aby při bohoslužbách 
byl  přítomen  Duch  svatý,  aby  bylo  možné  slyšet  skutečné  Boží  slovo. 
Modlíme se nejen za kazatele, ale i za staršího sboru a jmenovitě za ty, kdo 
vedou  oddělení?  Je  nám  blízké  modlit  se  za  náš  sbor?  Dělá  nám  to 
skutečnou radost? Vnímáme to jako potřebu? Nebo jen jako ti  diváci  a 
pozorovatelé čekáme na něco zvláštního a výjimečného,  a když to není 
podle našich představ, hledáme na jiném místě? Milé sestry, milí  bratři, 
prosím, nezapomínejme se za sebe vzájemně modlit.
Učení. Učení? My se máme ještě učit? Pojem „učení“ se vyskytuje v Bibli 
velmi často. Například žalmisté vzdávají Pánu Bohu chválu za to, že se smí 
učit  jeho  spravedlivým  soudům,  skutkům  a  že  smí  znát  jeho  zákon. 
Samozřejmě,  že  nejde  o jakékoliv  učení,  ale  o vyučování,  které  vychází 
od Boha,  tedy z  Bible.  Jde o slovo,  které  se v Ježíši  Kristu  stalo tělem a 
jehož učitelem je nám Duch svatý prostřednictvím slov biblických svědků. 
Nezanedbáváme Boží vyučování? Známe dobře Bibli, čteme ji a stavíme se 
pod autoritu Slova, které je nám jejím prostřednictvím zvěstováno?



Od samého počátku své existence církev promýšlela otázky víry a života. 
Často  musela  čelit  zcestným  naukám  a  také  sebe  sama  měřit  Božím 
slovem, aby rozpoznávala i svá vlastní selhání. Víru bylo třeba vyznávat a 
obhajovat před vnějším světem a uvnitř církve dbát o to, aby se vše dělo 
řádně ke cti a chvále Boží. Stejně tak bylo vždy zapotřebí přemýšlet o tom, 
jak vyjádřit svědectví  víry,  aby ti,  kteří  budou osloveni, poznali,  že je to 
slovo  o nich  a  do  jejich  situace.  To  je  úkolem  a  smyslem  teologie, 
rozumíme-li jí jako myšlení víry a ne jen jako akademické záležitosti a víme-
li, že teologie je službou církvi. Teologie v tomto smyslu má být pěstována 
i v každém jednotlivém křesťanském sboru. Poctivé hledání významu slov 
Bible a jejich srozumitelná interpretace není úkolem jen Adventistického 
teologického institutu u nás a jiných škol stejného typu ve světe. Není to 
úkol jen pro církevní badatele a pro předsedu Generální konference. Je to 
výzva a krásný úkol i pro místní sbor. Využíváme příležitosti učit se?
Pamatujme, že nejen kazatelé, starší sboru a další činovníci, ale každý z nás 
má být podle míry svého obdarování svědkem Kristova evangelia a že se 
na to máme připravovat modlitbou, prosbou o dar Ducha svatého, pozná-
váním Božího slova a také tím, že známe, co a proč učí církev.

Josef Cepl
Ze života sboru
Kázání:
  5.10. Jan Libotovský - společné shromáždění SY a CH
12.10. Josef Cepl
19.10. Retro Pathfinder
26.10. Roman Černý
  2.11. Josef Cepl

Poznamenejte si:
Sobota   5.10. ve 13:00 – Představení a dotazy k projektu Youth for Jesus 

(YfJ) v našem regionu.
Sobota 12.10. v 16:00 – Skupinka u Hubálků
Neděle 13.10. v 11:00 – Svatba Ester a Vladimíra
Víkend 18.- 20.10. - Retro akce Pathfinder v prostorách našeho sboru
Pondělí 21.10. v 17:00 – Výbor sboru
Středa 23.10. v 17:00 – Modlitební + studijní skupinka
Sobota 26.10. v 16:00 – Skupinka u Hubálků



Plánujeme:
16.11. odpoledne - Cestománie Albánie, Mgr. L. Drahoňovský
Pravidelné akce:
Každý čtvrtek od 17 hodin pravidelné schůzky klubu Pathfinder.
Každý pátek od 17:30 hodin nácvik písní – Worship.
Narozeniny v měsíci říjnu slaví: 

Patrik Farkač, Klára Hájková, Tomáš Staš, Jan Vojvodík
Narozeniny dětí:

Ondra Janoušek, Tonda Hubálek, Šimonek Zbořil, Tomášek Fogl, Pavlínka 
Svatá, Tobiáš Osmík, Anička Hájková, Pavlík Staš, Markétka Hermanová, 

Davídek Horák

Ámos 5,14 „Hledejte dobro a ne zlo a budete žít, a tak Hospodin, Bůh 
zástupů, bude s vámi, jak říkáte.“
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Stále platí, že v bulletin je otevřen pro vaše příspěvky, zkušenosti a sdílení. Své příspěv-
ky do bulletinu zasílejte na adresu: vojvma@seznam.cz (Markéta V.)
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