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Slovo kazatele 
Bude lépe  –  aneb v čem
je naše naděje

„Celé tvorstvo toužebně vy-
hlíží  a  čeká,  kdy  se  zjeví
sláva  Božích  synů.  Neboť
tvorstvo  bylo  vydáno
marnosti - ne vlastní vinou,

nýbrž  tím,  kdo  je  marnosti  vydal.  Trvá
však naděje, že i samo tvorstvo bude vy-
svobozeno z otroctví zániku a uvedeno do
svobody a slávy dětí Božích. Víme přece,
že  veškeré  tvorstvo  až  podnes  společně
sténá a pracuje k porodu. A nejen to: i my
sami,  kteří  již  máme  Ducha  jako  příslib
darů Božích, i my ve svém nitru sténáme,
očekávajíce přijetí za syny, totiž vykoupení
svého těla. Jsme spaseni v naději; naděje
však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo
něco vidí,  proč by v to  ještě doufal? Ale
doufáme-li  v  to,  co nevidíme,  trpělivě to
očekáváme.‟  Ř 8:18-25

Jsme v období adventu, což znamená oče-
kávání. Proč můžeme mít optimistický vý-
hled do budoucnosti? Protože Pán Ježíš při-
šel  na  tuto  Zem  a  přinesl  nám  smíření
s Bohem.  Máme  naději.  Čeká  nás  bu-
doucnost  s Ním  v novém  nebi,  na  nové
Zemi. Zatím asi procházíme chvílemi, které
nejsou vždy lehké, máme bolesti, nemoci,
starosti, namáhavou práci. Můžeme ale mít
tento výhled do budoucnosti – bude lépe.
A ne jen lépe. Bude konečně dobře. O tom,
co  je  před  námi  píše  Jan:  A viděl  jsem
nové nebe a novou zemi, neboť první nebe
a první země pominuly a moře již vůbec
nebylo. A viděl  jsem od Boha z nebe se-
stupovat  svaté  město,  nový  Jeruzalém,
krásný jako nevěsta ozdobená pro svého
ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trů-
nu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh

bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho
lid;  on  sám,  jejich  Bůh,  bude  s  nimi, a
setře  jim  každou  slzu  s  očí.  A  smrti  již
nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už
nebude - neboť co bylo, pominulo.‟    (Zj
21:1-4) Pavel v epištole Římanům říká, že
dokonce  celé  tvorstvo  bude  vysvobozeno
z otroctví zániku a uvedeno do svobody a
slávy Božích dětí. 

Připomínáme si očekávání příchodu Spasi-
tele na svět. Oslavujeme Ho za to, že nám
přinesl naději. Za to, že nám dává sílu pro
život tady, za to že je s námi.

Očekávejme Jeho druhý příchod – „blažené
splnění naděje“ (Tit 2:13). Nenechejme si
nikým a ničím vzít tuto radostnou naději –
bude konečně dobře.

Zkusme myslet  na tuto naději  – jestli  je
skutečně tím, po čem toužíme, jestli ji hle-
dáme, nebo jestli vkládáme naději jen do
nějakých  politických  změn,  do  zlepšení
podmínek  života  tady,  do  člověka…  (ne-
znamená  to,  že  se  nemáme  snažit  pra-
covat o zlepšení podmínek na světě, fata-
listicky složit ruce v klín a jen čekat na bu-
doucnost).

Zkusme se modlit za to, abychom o Boží
naději mohli někomu svědčit.

David Sláma
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Vánoční úvaha
Advent  a  Vánoce  nejsou  jen  dlouhý
noce .....

Latinské  „adventus‟  znamená  „příchod‟.  Je
začátkem  liturgického  roku  a  přípravou  na
Vánoce. Původně šlo o řecké slovo „epifane-
ia“ tj. „zjevení“. Takto se označoval příchod
božstva do chrámu nebo návštěva krále 

Období  čtyř  adventních  nedělí  vrcholících
svátkem  Narození  Páně  (25.12)  má  svou
krásnou  tradici.  Co  rodina,  to  trochu  jiné
zvyky.  Prožívání  svátků  má  své  nezastupi-
telné místo v našem životě a k němu patří. V
zamyšlení chci ukázat na jejich duchovní vý-
znam 

Prorok  Izaiáš  napsal,  cit.  „Potěšte,  potěšte
můj lid,‟ praví váš Bůh……..  . V rabínské lite-
ratuře  je  výrazem  „potěšení‟  označována
„mesiášská doba‟. Doba, kdy přijde Vykupitel
a vysvobodí porobený Boží lid (Izrael). Mesi-
áš  se  ujme  vlády  a  začne  všeobecná
prosperita. Proroctví zaznívá v době, kdy je
Izrael  v babylónském zajetí  a  Jeruzalém je
„město duchů‟. Zůstala v něm hrstka starců
a někteří z těch, kdo  vyplenili co zůstalo z
válečné  kořisti  Nebúkadnesara.  Lišky  tam
dávají „ dobrou noc‟! 

Judští zajatci vídali, jak Babylóňané okázale
připravovali a zdobili silnice, kudy se ubíralo
procesí  bohů  anebo  vítězné  vojsko  v  tri-
umfálním  průvodu.  Demonstrovali  celému
světu svou moc! Proto velmi dobře rozuměli
dalším  slovům  uvedeného  proroctví
„Připravte  na  poušti  cestu  Hospodinu!  Vy-
rovnejte na pustině silnici pro našeho Boha!
Každé  údolí  ať  je  vyvýšeno,  každá  hora  a
pahorek sníženy. Pahorkatina ať v rovinu se
změní  a  horské  hřbety  v  pláně.  I  zjeví  se
Hospodinova sláva …..‟

Bylo  to  slovo  naděje,  že  jejich  úděl  bude
změněn. Vidí sami sebe jak připravují a zdobí
cestu pro Hospodina, svého Boha. Jeho sláva
bude zjevena zrovna tak, jak byli zvyklí vídat
u  babylónských  bohů.  Cesta  půjde  pouští,
hory a pahrbky budou srovnány …..   Hospo-
din provede svůj lid bez problémů ke svobo-
dě, k novému začátku

Z historie  víme,  že  se  Izrael  vrátil  do  své
země  a  obnovil  Jeruzalém  včetně  chrámu.
Byl vyveden z područí Babylóna. Boží sláva

byla zjevná celému světu…   

Lid,  který  přijal  potěšení  od  Hospodina,  je
symbolicky  označen  jako  „Sijón  a
Jeruzalém‟. Jde o místa, která si vyvolil Hos-
podin ke zjevení své slávy a moci  

Iz.40: 6 „Vystup si na horu vysokou, Sijóne,
který neseš radostnou zvěst, co nejvíc zesil
svůj hlas, Jeruzaléme, který neseš radostnou
zvěst,  zesil  jej,  neboj  se!  Řekni  judským
městům: „Hle, váš Bůh!‟ 

Neměli si to nechat pro sebe! Jejich úkolem
bylo zvěstovat, že Bůh je na svém místě. Že
se nad nimi smiloval a zachránil  je. Začíná
nová éra, život ve svobodě. Nemá nést ra-
dostnou zprávu šeptem a v utajení!  Sijón a
Jeruzalém (rozuměj judští navrátilci ze zaje-
tí)  mají zesílit  svůj hlas! Má jít  na vysokou
horu, aby se volání neslo do dálky a bylo sly-
šet

Mají předat radostnou zprávu ostatním jud-
ským  městům.  Bůh  není  poražen  a  je
mocnější než všichni babylónští bohové. Ne-
zapomněl na své vyvolené, nezřekl se jich a
zasáhl  v  jejich  prospěch.  Stal  se  radostí  a
novou životní silou pro hlasatele blahé zvěsti

V  tomto  proroctví  vidím  duchovní  význam
Vánoc. V osobě a díle Ježíše Krista Bůh přijí-
má  za  svého  každého,  kdo  v  něho  věří.
Jestliže to doposud nebylo ono, jestliže se-
lhali všechny naše snahy žít ve vnitřní svobo-
dě, tak teď přichází naděje

Přichází potěšení …..nejprve jako malé dítě v
jesličkách, v náruči své matky a péči rodičů.
Pak jako Syn člověka, který vysvobozuje za-
jaté, slepým vrací  zrak, propouští zdeptané
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na svobodu a vyhlašuje milostivé období 

Začalo to jesličkami a skončilo to na kříži! Ale
ne tak docela. Zmýlená neplatí. Pokračuje to
dál  i  když  je  oslavený  Ježíš  na  trůnu  v
nebesích, na místě, které mu právem patří.
Posílá svého Ducha, Ducha Kristova …. a ten
kdo ho nemá, není Jeho! 

Proto volám zvýšeným hlasem, stojíc na vy-
výšeném místě, ba co víc, doslova řvu:  

Podívejte se do jesliček pořádně. Je tam váš
Bůh, který se stal Spasitelem!

Tam je ten, kdo nás uvádí do svobody duše i
těla. Ve chvílích, kdy se otřásají naše lidské
jistoty,  bude  tím  neotřesitelným  základem
naší víry. Je to ten, kdo osvobozuje ze všech
vnitřních  zranění,  napravuje  mezilidské
vztahy   proměňováním  naší  osobnosti  do

svého obrazu. Bůh umí milovat a kdo v Něho
věří bude umět milovat Boží láskou druhé…..
svět kolem nás se začne pomalu měnit ……
sláva Bohu na výsostech! A k tomu si dejme
klidně  pořádný  kopec  bramboráku  se  sma-
ženým  kaprem,  předejme  dárky  milým  a
blízkým. Užijme si svátků vánočních, tak jak
chceme  a  umíme.  Proč  ne!  Tradice  a
duchovní odkaz těchto svátků můžou a mají
jít ruku v ruce.

Je tady advent  a ten říká, že přichází  Král
králů a Pán pánů do našich domovů, do na-
šich srdcí.  Toužíme po Jeho vládě v našich
životech.  Jsou  tady  Vánoce  a  oslava  naro-
zení,  slovy  koledníků,  Krista  Pána.  Je  to
skvělý, protože Bůh na své stvoření nezapo-
mněl a nezapomíná ani dnes

-krps-

Slovo rodičům
Naše dítě a mobil

Pomocí  videoklipů  "Miluji  svoji  Bibli"  se
snažíme o to, aby naše děti měly hned od
začátku,  co  dostanou  svůj  první  mobil,
dobrý  a  zdravý  obsah,  který  si  do  něj
mohou ukládat a v něm přehrávat.

"Naše dítě a mobil" je pro všechny rodiče
poměrně složité téma a proto mu věnujme
více času a přečtěme si dobře i další řádky,
abychom  se  mohli  vyvarovat  případných
chyb, které mohou dětem ublížit.

Zatímco v Západní Evropě dostává většina
dětí  svůj první mobilní telefon mezi 10 a
14  rokem  věku,  v  Česku  ho  více  než
polovina dostane s nástupem na základní
školu. Rodiče pro to mají jednoznačný dů-
vod: Chtějí mít své děti pod kontrolou.

Ale jaký vliv to bude mít na dítě, jeho soci-
álnímu zařazení, jeho přístup k mezilidské
komunikaci a potažmo financím?

U dětí má smysl pořídit mobil nejdříve ve
věku, kdy se většinou na prvním stupni za-
čínají postupně osamostatňovat, kontakt s
dítětem  prostřednictvím  telefonu  je  pak
pro  rodiče  možností  zjistit,  zda  je  vše  v
pořádku. Určitě nemá smysl kupovat drahé
mobily  s  mnoha  funkcemi,  stačí  jedno-
duchý aparát, kde má dítě uložen kontakt
na rodiče, sourozence a příbuzné a učí se s
mobilem  zacházet.  Zcela  dostačující  je
jednoduchý,  finančně omezený tarif  nebo
předplacená karta.

Žel  prohlubující  se sociální  rozdíly způso-
bují, že dítě, které spolužákům ukáže svůj
zastaralý typ mobilního telefonu, se stane
terčem posměchu. Učitelé potvrzují, že už
na prvním stupni základní školy děti nevá-
hají vyčlenit z kolektivu spolužáka jen pro-
to, že nemá smartphone, a označují ho za
„socku“.  Vysvětlit  dítěti,  že  nezáleží  na
značce a typu mobilního telefonu, je pak
složité. Ve chvíli,  kdy se dítě stane cílem
slovních útoků, se může stáhnout do sebe,
případně reagovat agresivně.

Proto by dítě, které dostane svůj první mo-
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bil, mělo být rodiči poučeno o zacházení s
ním. Neukazovat ho ve škole, mít vypnuté
zvonění  během  vyučování,  telefonovat
nebo psát SMS pouze ve chvíli, kdy je to
skutečně  nezbytné.  Tohle  mají  ve  svých
rukách právě rodiče. Mohou totiž to, jakou
roli bude mobil v životě jejich dítěte hrát,
velmi ovlivnit. Tím, jak sami s mobilem za-
chází.  Pokud  se  rodič  s  mobilem v  ruce
ráno  budí  a  večer  usíná,  neustále  kont-
roluje, co nového je na sociálních sítích, ve
světě a kontroluje přicházející poštu, vysílá
tím dítěti signál o tom, jak důležitý mobil v
jeho životě je. A pro děti jsou rodiče vzo-
rem  a  modelem  pro  rozvíjení  vlastního
chování.  Není  smutnější  pohled  než  sle-
dovat  rodinu  na  obědě  v  restauraci,  kdy
každý  sám  usedá  se  svým  mobilním
telefonem  a  vzájemně  vůbec
nekomunikují.

Děti  na  prvním  stupni  základní  školy
rovněž nemají  přílišné povědomí o finan-
cích. Ve chvíli, kdy jim rodiče dají telefon s
paušálem, mohou se následně divit, kolik
jejich ratolest  provolala,  případně utratila
na stažených datech. Tomu je možné pře-
dejít tak, že rodiče zajistí dětem předpla-
cenou kartu, takže dítě bude mít předem
stanovený  limit,  kolik  může  provolat.  Ve
chvíli, kdy bude mít předplacenou kartu s
nabitým kreditem,  a  uprostřed  měsíce  si
jej  provolá,  začne  si  uvědomovat  své
možnosti, potažmo hodnotu peněz.

Od věci podle psychologů není pravidelná
kontrola,  kam  dítě  volá,  jaké  webové
stránky  navštěvuje.  Nejde  o  narušení

osobní svobody dítěte, ale o kontrolu jeho
bezpečí a zdravého duševního vývoje.

Dítě by mělo mít jasnou základní informa-
ci, kam a komu může volat, kam naopak
nevolat  bez  důvodu  (například  policie,
hasiči či záchranná služba) a kam nevolat
vůbec.  Také  z  hlediska  preventivní  ho
může hrát mobil velkou roli – dítě by mělo
od  rodičů  dostat  instrukci,  že  v  případě,
kdy ho bude kontaktovat někdo neznámý
nebo  i  známý  (aniž  by  to  bylo  předem
domluveno a dítě o tom vědělo) například
se sdělením, že je rodič v nemocnici a po-
sílá  dotyčného  za  dítětem  (principem  je
přesvědčit dítě, že je v kontaktu s jeho ro-
dičem a chce pomoci v tíživé situaci), dítě
hned musí volat rodiči, aby tuto informaci
ověřilo  a nestalo  se tak potenciální  obětí
trestného činu.

Mobilní telefony sice usnadňují náš všední
život a komunikaci  s okolím, ale zároveň
mohou přinášet řadu negativních vlivů. Pro
dítě  je  mobilní  telefon  určitým  znakem
samostatnosti  a  svobody.  Ale  aby  se  je
naučily správně užívat, je třeba je vést k
tomu,  aby  se  z  dobrého  sluhy  nestal
špatný pán. 

Nedělní besídka 
Návštěva u Kateřiny a Václava Peků

V neděli 23. listopadu navštívily děti z ne-
dělní besídky dědečka a babičku Lukáška a
Frantíka ve Skalné.

Dědeček  Václav  Pek  má  84  roků  a  je
nemocný. Babička Kateřina má 80 let. Oba
měli velkou radost z návštěvy našich dětí,
která byla pro ně velkým povzbuzením.

Po přivítání bylo krátké slovo a modlitba.

Slovo bylo o Boží lásce k nám a o jeho při-
kázání,  abychom  milovali  jeden  druhého
tak, jako nás miluje Pán Ježíš. 

Sára  připravila  s  dětmi  čtyři  písničky  a
čtení dětí z Bible o tom, abychom si nedě-
lali starosti o zítřek, o to, co budeme jíst a
pít a věřili, že Pán Bůh nás má ve své péči.
Všechny  děti  pak  řekly  básničku.  Byl  to
opravdu  pěkný  program,  babička  byla
dojatá a stále si utírala oči.
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Kateřina Peková, babička Lukáška a Frantíka

Potom  děti  předaly  babičce  a  dědečkovi
obrázky,  které  jim  nakreslily,  a  dárkové
tašky  s  dárečky  od  nedělní  besídky  a
Lukáškových  rodičů  (babička  má v  úterý
svátek), a popřáli jim hodně zdraví a Boží-
ho požehnání.

Potom už děti zasedly k bohatě prostřené-
mu stolu a pochutnávaly si na dobrotách,
které jim babička přichystala.  Přitom po-
slouchaly vyprávění o životě babičky a dě-

dečka  na  Svaté  Heleně,  když  byli  ještě
dětmi.

Václav Pek, dědeček Lukáška a Frantíka

Čas při zajímavém vyprávění utíkal rychle,
nakonec jim babička dala sladkosti a děti
se s  nimi  rozloučily  s  přáním všeho nej-
lepšího.

Návštěva  se  dětem  moc  líbila  a  už
plánovaly další návštěvu. Tentokrát jsou na
řadě babičky Sofie, Etelka a Berta. Uvidí-
me, která z nich se uskuteční první.

Malá besídka

Opakujeme si novou píseň: Pán Bůh má v rukou
celý svět (v dalších slokách se zpívá místo 'celý

svět' jméno dítka). Proto je i na obrázku rozevřené
Ježíšovi náruče zrcátko, aby se tam při zpěvu svého

jména mohly děti vidět.

Tady zpíváme: Pán Bůh má v rukou Pavlínku...

Zpíváme píseň: Chytneme se za ruce, uděláme
kruh. Pán Bůh nám to dal, že tu nejsem sám... V

písni se postupně předvádí co dělají spolu
kamarádi, např.: tleskají, dupají.
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Dorost
Na dorostě se dlouhodobě zamýšlíme nad
důležitým tématem – Ovoce Božího Ducha.
Každý dorost  probíráme vždy  po  jednom
Ovoci.  K tomuto  tématu  jsme  si  vyrobili
kartičky, na nichž je dané Ovoce napsané.
Zatím jsme stihli  probrat  lásku,  radost  a
pokoj. O lásce jsme se dozvěděli, že je to
nejenom cit, ale rozhodnutí a čin. S verši
z Bible jsme si přiblížili, jaká láska je. Nej-
více se mi líbil verš z 1. Korintským 13:4–8.
O  radosti  jsme  si  odnesli,  že  se  máme
radovat za každé situace, přestože proží-
váme těžké zkoušky. V životě se můžeme

radovat z Boha, ze spasení, z Bible, z vy-
slyšených modliteb, z lidí, kteří žijí v prav-
dě… Ano,  v životě  máme mnoho  důvodů
k radosti, i když bychom si to nikdy nepři-
pustili.  Pokoj  je  důležitý  pro  vztah  jak
s Bohem,  tak  s druhými  lidmi.  Znamená
to, že se máme mít navzájem rádi, a od-
pouštět si. Až teprve po tom máme v srdci
pokoj. Tato témata mě i ostatní dorosťáky
moc oslovila  a  těšíme se na další  Ovoce
Božího Ducha.

Eliška Hrůzová

Mládež
Konference mládeže 2014 – Brno

Na konci října a to 24.
–  26.  11.  2014
proběhla v Brně 1. čes-
koslovenská konference
mládeže. Do Brna přije-
lo  celkem  700  mlá-
dežníku  z celé  České  i
Slovenské  republiky.

Z naší mládeže se nás zúčastnilo přes 25
mládežníků včetně starší generace.

Téma konference - Bůh4 vycházející z ver-
šů:

…a  aby  Kristus  skrze  víru  přebýval  ve
vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a
zakotveni  v lásce  mohli  spolu  se  všemi
bratřími  pochopit,  co je skutečná šířka a

délka,  výška  i  hloubka:  poznat  Kristovu
lásku,  která  přesahuje  každé  poznání,  a
dát  se  prostoupit  vší  plností  Boží.  Efez-
ským 3:17-19

Na konferenci  probíhalo také spoustu se-
minářů například: Sebeúcta; Milovať Boha
celou svojou mysĺou nebo Z lavic do ulic.
Mohli  jsme  se  zúčastnit  také  různých
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workshopů, městské hry nebo sportů.

Jedno  odpoledne  také  proběhlo  setkání
Odboru  mládeže  BJB,  na  kterém  se  na
100 % rozhodlo, že příští konference 2015
se uskuteční v Chebu. Je to velkým požeh-
náním a není v našich silách tuto konferen-
ci pořádat bez Boží pomoci a záleží také,
jak  tento  Boží  úkol  uchopíme.  Tímto
bychom Vás chtěli  požádat o to, abyste i
tuto akci nesli na svých modlitbách.

Program mládeže na prosinec 2014

  6. 12. – Josef – Péťa Č. a Lucka
13. 12. – Služba v domově důchodců

13. 12. – Mojžíš – Lubša Adam K. 
20. 12. – Vánoční párty – 17:00
27. 12. – individuální program

Modlitební předměty:
• Dlouhodobě se soustředit na snahu o

propojení  skupin  mládeže  a
E-Clubu

• Soustředit  se  na  lidi,  kteří  „sedí
v koutě‟, tvoříme skupinky

• Konference 2015 Cheb
• Vztahy s ostatními mládežemi
• Služba mládeže v našem městě

Za Mládež L.R. & P.Č. 

Z historie sboru 
Pokračujeme v krátkém seriálu s názvem
„Z historie  sboru BJB v Chebu‟. 

Historie sboru BJB v Chebu - 4. Na Boží vi-
nici

Do  nového  desetiletí  vstupuje  chebský
sbor i s novým vedením. Na výroční sbo-
rové schůzi  25.1.1959 požádal  dosavadní
laický  kazatel  bratr  Josef  Boháček  bra-
trstvo o uvolnění z této práce ze zdravot-
ních  důvodů.  V  následujících  volbách  byl
laickým kazatelem zvolen bratr Štěpán Kři-
vánek. Předsedou rady starších byl zvolen
bratr  Antonín  Sauer.  K  novému  vedení
promluvil přítomný bratr Václav Tomeš:

„Teď záleží na vás, jak budete konat tuto
práci, jak budete Pána prosit o nové myš-
lení, o nové způsoby práce a o moudrost,
jak dílo Páně vést.‟ 

Tato slova jistě zaznívala i ze srdcí všech

přítomných.  Také  v  Aši  probíhá  výměna
stráží.  Místo  bratra  Štěpán Sauera,  který
zde šest let věrně sloužil, se práce ujímá
bratr Vladimír Vacek.

V té době sbor v Chebu zaznamenává další
růst. Má již 110 členů. Pro stísněné pomě-
ry v modlitebně je zavedeno i nedělní ve-
černí  shromáždění.  Během dalších  tří  let
vzrůstá počet členů na 147 a počet dětí v
nedělní besídce na devadesát. Přesto sbor
zaznamenává i ztráty - někteří neobrácení
mladí  lidé  odcházejí  do  světa.  Bratrstvo
také reaguje na nezaopatřenost některých
rodin, které se v těchto letech přistěhovaly
do Chebu ze Svaté Heleny. Nezapomíná na
sociální pomoc. Množství práce vede radu
starších k utvoření pracovních komisí, kte-
ré pod vedením jednotlivých starších sboru
převzaly na sebe část úkolů. Byly vytvoře-
ny tyto komise:
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- pro literární práci s knihou ve sboru

- pro péči o nemocné, opuštěné a bydlící v
okolí

- pro mládež a nedělní besídku

- pro zpěv

- pro návštěvy v rodinách a nepřistupují-
cích k Večeři Páně

- pro zabezpečování hmotných potřeb sbo-
ru

- pro vedení kroniky a sepsání dějin sboru

Do této služby se zapojilo mnoho bratří a
sester.  Nemůžeme  zde  všechny  uvést
jmenovitě, ale jejich věrnou práci jistě nej-
lépe zhodnotí a ocení náš Pán.

Bratři  starší  jednají  koncem roku 1964 s
MNV v Chebu o zakoupení domu pro mod-
litebnu  v  ulici  9.  května.  Jednání  nebylo
úspěšné. Kladně však byla vyřízen žádost
o  systemizaci  sboru.  Kazatelem sboru se
stává  bratr  Štěpán  Křivánek,  který  se
1.2.1966 ujímá duchovní služby. V tomto
roce jsou také otevřeny stanice v Libé a v
Kraslicích,  stejně  jako  v  předcházejícím
roce  v  Sokolově.  To  již  ve  sboru  pracují
noví  laičtí  kazatelé.  Od roku 1962 slouží
Božím Slovem bratři Antonín Sauer a Karel

Boháček a od července 1965 bratři Petr Je-
línek a Alois Sauer.

I následující léta jsou bohatá na události.
Sbor má starosti nejen se svými stanicemi,
ale také usiluje získat větší modlitebnu. Po
mnoha  pokusech  a  jednáních  o  získání
shromažďovacího prostoru v zástavbě po-
dávají bratři žádost o stavbu modlitebny.

Ačkoli  sbor vzrostl  na neuvěřitelných 183
členů, přesto bratr kazatel Křivánek varuje
před duchovní krizí. Cítí potřebu obživení:

„Zdá se, že jsme lidem každým větrem se
klátícím. Mnohé události, které minulý rok
přinesl, zanechaly svou stopu na mnohých
z nás. Projevuje se určitá stagnace, opouš-
tíme  společná  shromáždění.  Potřebujeme
začít znovu, v jednomyslnosti za obživení
celého sboru.‟

To se již píše rok 1968 a krize sboru sku-
tečně přichází. I když se možnosti služby
poněkud rozšířily, na aktivitě jednotlivců se
to nijak neprojevilo. Vedení sboru usilovně
hledá příčiny nezájmu o společné dílo. Bur-
cuje  proti  vzrůstající  zabydlenosti,  proti
úpadku duchovního života v rodinách. Va-
ruje před sledováním televize na úkor čtení
Bible a modlitebního života.

Pokračování příště.

Z Bratrské jednoty baptistů 
Baptistická zásada Svoboda svědomí byla
hrdelním zločinem

Když  vyznáváme,  že  jsme  baptisté,  vy-
znáváme tím,  že  jsme  jen  hříšníci,  kteří
mají jediného pána - Pána Ježíše Krista. To
je  obsah  naší  zásady  Svobody  svědomí.
Žádná  lidská  autorita  nemůže  vstoupit
mezi  nás  a  našeho  Pána  a  stát  se
prostředníkem našeho spasení  a  určovat,
čemu máme věřit a čemu ne. Ať už se na-
zývá  knězem,  biskupem,  papežem,  pro-
rokem,  kazatelem,  autoritou,  koučem,
mentorem, vedoucím, nebo jinak.

Zásada Svobody svědomí spolu se křtem
dospělých  byly  v  počátcích  baptismu  hr-
delním zločinem, za který bylo zejména v

protestantských  zemích  týráno  a  popra-
veno tisíce našich předků víry.

Když jsme na počátku listopadu vzpomínali
na naše drahé, kteří nás předešli do Božího
království,  vzpomínali  jsme i  na ty  tisíce
bezejmenných  i  ty,  jejichž  jména  se  za-
chovala až do dnešních dnů, kteří byli za
zločin svobody svědomí a křest dospělých
krutě pronásledováni a popravováni.

Prvním křtěncem, o kterém se ví,  že ze-
mřel  pro svou víru, byl  bratr  Eberli  Bolt,
kazatel,  který  zahynul  v  rukou  katolické
vrchnosti na hranici ve švýcarském Schwy-
zu 29. května 1525.

Boltovou smrtí začala pro křtěnce epocha
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utrpení,  které s  větší  či  menší  intenzitou
pokračovalo  nejméně  po  tři  další  staletí.
Počet  umučených  nebude  nikdy  úplně
znám. V některých zemích se záznamy po-
prav prováděly,  v jiných zůstaly neúplné.
Baptisté  většinou  pocházeli  z  chudých
vrstev a proto byli  pro církevní i  světské
autority  bezcenní.  Ze  zápisů  různých
procesů, z paměti očitých svědků i křtěnců
samých  nám  i  tak  zůstalo  dostatek
svědeckého materiálu.

Osobní  utrpení  se  stalo  nejcharakteristič-
tějším  rysem  celého  baptistického  hnutí.
Mezi těmi, kdo rukou autorit pro svou víru
umírali,  byl  bezpočet  mladých,  často  ne-
známých  a  přece  nezapomenutelných
svědků. Žádný z nich však nebyl tak znám,
jako bratr Michael Sattler. Kdekoli jeho pří-
běh  našel  nějakého  posluchače,  stal  se
hned symbolem křtěnecké věrnosti v očích
tehdejšího světa.

Bratr  Michael  Sattler  (nar.  1490)  byl  na
jaře  roku  1527  v  rakouském  císařském
Rottenburgu na řece Neckaru odsouzen k
trestu smrti mučením a upálením.

Z vězení napsal tyto řádky, v nichž mu i v
předtuše  smrti  šlo  především  o  dobro
svých  bratří,  kterými  je  připravuje  na
těžké zkoušky:

"Ať  od vás nikdo neodejme onen základ,
který je položen textem Písma svatého a
zpečetěn krví Ježíše Krista a mnoha jeho
svědků ... jsme ve vězení a je proti nám

našimi odpůrci vznesena řada obvinění. V
jednu chvíli  nám hrozili  šibenicí,  podruhé
zas ohněm a mečem. V této situaci jsem
se zcela odevzdal do vůle Páně a spolu se
všemi bratřími i se svou manželkou jsem
se připravil  zemřít jemu na svědectví.  ...
Proto se mi zdálo potřebné povzbudit vás,
byste  nás  v  tomto  Božím  zápase  násle-
dovali  a  nalezli  v  něm svou  útěchu,  tak
abyste v těchto jeho zkouškách neztratili
hlavu.  Zkrátka,  milovaní  bratři  a  sestry,
tímto  dopisem píši  na  rozloučenou  všem
vám, kteří Boha v pravdě milujete a jej ná-
sledujete  ...  Střežte  se  falešných  bratří.
Pán mě totiž nejspíš povolá k sobě, proto
přijměte toto varování.  Čekám už jen na
svého  Boha,  modlete  se  bez  ustání  za
všechny, kteří jsou v poutech. Bůh buď s
vámi se všemi. Amen."

Bratrem  Sattlerem  neotřásl  ani  rozsudek
smrti. Očitý svědek o něm napsal: "Kéž by
nám Bůh též dopřál o něm takto statečně
a trpělivě svědčit". Byli s ním popraveni i
další tři jeho druzi a když selhaly všechny
pokusy přimět  alespoň Sattlerovu věrnou
manželku k odvolání, byla po osmi dnech i
ona utopena v řece Neckaru.

Svědectví  Wilhelma  Reublina,  zachycující
okamžiky Sattlerovy popravy, si našlo ces-
tu do celé Evropy. Luterští, reformovaní a
dokonce  ani  katoličtí  očití  svědkové  se
nikdy  nedokázali  vyrovnat  s  hanebnými
scénami, které se 20. května v Rottenbur-
gu odehrály.

I jiná svědectví, podobná tomuto, uváděla
často počet, datum a místo poprav, ale jen
zřídka kdy úplný soupis jmen. Pro ilustraci
uveďme tyto příklady:

" Wolfgang Huber, Hans Niedermayer a asi
sedmdesát  dalších,  léta  Páně  1529  ...
Wolfgang  Uliman  ...  byl  upálen  ve
Waltzenu spolu s bratrem a sedmi dalšími.
Všichni osvědčili svou víru smrtí léta Páně
1528..".  Hromadné  popravy  byly  zcela
běžné. Přesto poprava " tří set padesáti ...
v  Alteze",  na  přímý  rozkaz  císaře  roku
1529 " byla něčím mimořádným ".

Toto  kruté  pronásledování  nezůstalo  bez
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účinku. Nebyl to však vždy takový účinek,
jaký si úřady přály.. Zemřelo mnoho tisíc
lidí, o kterých se nic konkrétního neví. Zá-
pisy jsou, podobně jako soudní protokoly,
neúplné a nepřesné. I tak ovšem vypoví-
dají jasně o tom, že se jednalo o jedno z
nejkrutějších  pronásledování  křesťanů  v
dějinách a že mu padly za oběť celé tisíce
křtěnců. Hrabě z Altezy byl zděšen tím, jak
se  křtěnci  po  neúspěšných  masových
exekucích ještě rozrůstali. Připisuje se mu
výrok:  "Co  si  počnu?  Čím  více  jich

popravím, tím více se jich objeví."

Svědectví  umučených  vedlo  k  feno-
menálnímu rozmachu baptistického hnutí.
Vyvlastněni  a  životně  ohroženi  v  jedné
zemi, stěhovali se křtěnci do druhé v nadě-
ji, že se zde v mizejících ostrovech svobo-
dy přece dočkají aspoň dočasné úlevy. Byla
to však marná naděje. Nikam se jim nepo-
dařilo uniknout. Jejich tažení Evropou vy-
tyčovaly hořící hranice..

(z knihy Příběh křtěnců od Williama Roscoe Estepa,
vydáno Bratrskou jednotou baptistů v roce 1991)

Modlitební předměty 
• za nemocné, 

• za ty, kteří pomáhají nemocným, aby
zvládli náročnost jejich služby,

• za staršovstvo a jejich službu,

• za br. kazatele a jeho službu,

• za mládež a její vedení,

• za nedělní besídku,

• za Klub dobré naděje,

• za celou BJB, 

• za všechny sborové složky,

• za to, abychom dokázali hlásat 
evengelium okolo nás.

Narozeniny a výročí
Křivánek Milan 1. prosinec 
Kvasnička Petr 2. prosinec 
Jelínková Barbora 4. prosinec   
Křivánek Adolf 7. prosinec   
Nemethová Marie 8. prosinec  
Táborská Alžběta 8. prosinec  
Černík Filip 12. prosinec  
Růžičková Lenka 19. prosinec 
Boháček Václav 29. prosinec 
Bulíková Kristýna 29. prosinec 
Hrůzová Jana 31. prosinec 

Přejeme za sbor v Chebu vše nejlepší, Boží požehnání a moudrost do dalších let.

Sborová oznámení
  7. 12. 14:00 Křestní shromáždění

14. 12. 16:00 Služba hudební skupiny Mana z evangelického sboru ze Tří Seker

21. 12. 16:00 Adventní koncert našeho smíšeného pěveckého sboru

Program na prosinec 2014 
Středa 3. prosinec 2014 16:30 Skupinka sester

17:00 Dětský misijní klub

Čtvrtek 4. prosinec 2014 15:00 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
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Pátek    5. prosinec 2014 16:30 Dorost
Pátek    5. prosinec 2014 18:00 Modlitební chvíle (kancelář)
Pátek    5. prosinec 2014 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 6. prosinec 2014 18:00 Setkání mládeže

2. adventní neděle
Neděle  7. prosinec 2014 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: 

 Slovo k dětem:ses. Lucie Růžičková
Kázání: br. David Sláma

Neděle  7. prosinec 2014 14:00 Křestní shromáždění 

Středa 10. prosinec 2014 16:30 Skupinka sester
17:00 Dětský misijní klub

Čtvrtek 11. prosinec 2014 15:00 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi

Pátek   12. prosinec 2014 16:30 Dorost
Pátek  12. prosinec 2014 18:00 Modlitební chvíle (kancelář)
Pátek  12. prosinec 2014 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 13. prosinec 2014 18:00 Setkání mládeže

3. adventní neděle
Neděle 14. prosinec 2014 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: ses. Eva Horová

 Kázání: br. David Sláma
Neděle 14. prosinec 2014 16:00 Služba hudební skupiny Mana z evang. sboru ze Tří Seker

 Kázání: br. David Sláma
Neděle 14. prosinec 2014 16:00 Klub nedělní besídky
Neděle 14. prosinec 2014 15:00 Tři Sekery Kázání: br. Gothard Novák

Středa 17. prosinec 2014 16:30 Skupinka sester
17:00 Dětský misijní klub

Čtvrtek 18. prosinec 2014 15:00 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi

Pátek   19. prosinec 2014 16:30 Dorost
Pátek  19. prosinec 2014 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  19. prosinec 2014 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 20. prosinec 2014 18:00 Setkání mládeže

4. adventní neděle
Neděle  21. prosinec 2014 9:00 Nedělní shromáždění Večeře Páně: br. Václav Růžička

br. Ladislav Moses
 Kázání: br. David Sláma

Neděle 21. prosinec 2014 16:00 Koncert smíšeného pěveckého sboru
Neděle 21. prosinec 2014 16:00 Klub nedělní besídky

Štědrý den 
Středa 24. prosinec 2014 15:00 Štědrovečerní slavnost dětí – Broučkovy vánoce

1. svátek vánoční
Čtvrtek 25. prosinec 2014 9:00 Vánoční shromáždění Modlitební: br. František Eliáš

 Kázání: br. David Sláma

2. svátek vánoční
Pátek   26. prosinec 2014 9:00 Vánoční shromáždění Modlitební: br. Petr Černík

 Kázání: br. Alois Sauer

Neděle 28. prosinec 2014 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. František Jelínek
 Kázání: br. Gothard Novák

Neděle 28. prosinec 2014 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Alois Hrůza
Neděle 28. prosinec 2014 16:00 Klub nedělní besídky

Středa 31. prosinec 2014 18:00 Silvestrovské shromáždění

Nový rok
Čtvrtek 1. leden 2015 10:00 Novoroční shromáždění Modlitební: br. Alois Hrůza

 Kázání: br. David Sláma
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Náš sbor na internetu 
Sborové web. stránky: http://cheb.baptistcz.org/
Vysílání bohoslužeb každou neděli v 9 hodin a v 16
hodin: http://cheb.baptistcz.org/ odkaz Bohoslužby

OnLine  Přímý přenos bohoslužby→
Záznamy bohoslužeb:
http://podcastcheb.baptistcz.org/

Kontakt 
Sbor Bratrské jednoty baptistů v Chebu
Libušina 4
35002 Cheb
Telefon do kanceláře: 354 431 692

Sborový e-mail: cheb@baptistcz.org
Kazatel: Mgr. David Sláma
Mobil kazatele: 737 678 166 
E-mail kazatele: david.slam@centrum.cz 

Upoutávka

Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu pro svoji vnitřní potřebu vydává Sbor Bratrské jednoty baptistů
v Chebu. Redakční rada: Jitka Hlaváčová, David Sláma, Lukáš Hlaváč, Tomáš Černík. Vychází v nákladu 100 výtisků
zpravidla poslední neděli v měsíci na další měsíc. Toto číslo vyšlo 30. 11. 2014. Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu
zpravodajcheb@baptistcz.org, nebo můžete předat přímo do rukou redakční rady nejpozději 3. neděli v měsíci. 
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