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Slovo kazatele 
„Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spoči-
ne vláda a bude mu dáno jméno: ´Divuplný rádce, Božský bohatýr,
Otec věčnosti, Vládce pokoje.´ Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez
konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a pode-
pře je právem a spravedlností od toho času až navěky. Horlivost Hos-
podina zástupů to učiní.“  Izajáš 9,5-6

Jedinou nadějí na pokoj pro svět i pro každého jednotlivce je Dítě,
které se narodilo v Betlémě. Jeho narození si chceme i letos připomí-
nat.

„Pokoj bez konce“ přinese Pán Ježíš v plnosti, když se podruhé vrátí na zem a vezme
nás k Sobě. To čekáme s nadějí. Už teď ale můžeme prožívat předchuť tohoto pokoje,
když Pán Ježíš vládne v našem srdci.

Ve světě daleko i blízko nás jsou lidé zasaženi nepokojem – ze změn a výzev, které s se-
bou přináší uprchlická krize, z pronásledování a války…

Nepokoj se o nás ale pokouší i během „svátků pokoje“, Vánoc. Během chystání se na
svátky, shánění dárků, shonu v práci, uklízení doma se snadno nahromadí stres, pocit,
že nestíháme… Napětí někdy přeroste svou mez a „vybouchneme“.

Pozvěme do každé situace a každého nepokoje, který můžeme prožívat, Pána Ježíše.
Zastavme se každý den s Ním, v modlitbě, u Jeho nohou. Naslouchejme Mu a poslou-
chejme Ho – jen tam, kde On je Pánem, je pokoj.

Pozvěme Ho i do situací a okolností našich blízkých a lidí v těžkostech, aby spočinuli
v Pánu Ježíši, vydali se Mu.

Pokojné Vánoce a každý další den.

David Sláma



Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu prosinec 2015

Vánoční zamyšlení
Zkusme se podívat na to, co píšou Matouš
a  Lukáš  o  početí  a  narození  Ježíš  očima
jejich prvních čtenářů. Přijdeme o některé
nám  možné  drahé  věci  (např.  vánoční
jesličky),  ale  odměnou  nám  s  Božím
požehnáním bude lepší pochopení kousku
Písma (např. ona naplněná slova proroků,
a to včetně slavného "hle,  panna počne"
z Iz  7,14)  a  poskytnou více  světla  i  pro
pasáže  Písma,  které  s  probíraným
tématem nemají přímou souvislost. Mapou
při  naší  výpravě  nám  bude  evangelium
podle Matouše a z Lukáše budeme čerpat,
abychom lépe viděli na cestu.

Rodokmen Ježíše

V Písmu jsou pasáže, které k nám hodně
promlouvají, a pak pasáže, které přečteme
jen zběžně nebo rovnou přeskočíme.  Jen
málokoho  nadchne  2.  kapitola  Ezdráše
stejně  jako  53.  kapitola  Izajáše.  Biblické
rodokmeny patří k těm spíše opomíjeným.
Avšak rodokmen uvedený hned na počátku
Matouše  je  jiný  a  zaslouží  si  naši
pozornost.

Na první pohled je patrné, že Matouš volí
jména tak, aby získal 3 série po 14 jmé-
nech. Nevíme přesně, proč to tak udělal,
ale  je  oprávněné  domnívat  se,  že  je  tu
spojitost s číselnou hodnotou jména David
v hebrejštině, 14. (dalet = 4 a vav = 6,
takže  DVD  =  14)  Podobně  vytvořených
rodokmenů  najdeme v  tehdejší  literatuře

hodně,  ale  tento  je  neobvyklý,  až  skan-
dálně  neobvyklý.  Co  dělají  v  rodokmenu
Mesiáše ženy? A jako by to nestačilo - proč
tam jsou právě tyto ženy? První zmíněná
Tamar  byla  již  v  dobách  před  Ježíšem
považována  za  pohanku  (Kniha  Jubilejí,
41:1b  -  A  Juda  vybral  pro  svého
prvorozeného syna Era ženu z dcer Arama,
která  se  jmenovala  Tamar).  Tamar  se
rozhodla dosáhnout svého práva skutkem
(Gn  38),  který  pozdější  Zákon  nazýval
incestem  a  stanovil  za  to  trest  smrti
ukamenováním. (Lv 20,12) Další uvedená
je  také  pohanka  a  ještě  ke  všemu
prostitutka. (Joz 2) Šok a možné pohoršení
poněkud zklidní třetí zmíněná Rút, která je
v Písmu zmiňována velmi pozitivně, i když
to  zase  byla  pohanka.  Čtvrtá  a  poslední
byla  Bat-šeba.  Když  si  jí  král  všimne,
dopustí  se  cizoložství,  které  vede  k
zavraždění jejího manžela. Když je manžel
mrtvý, stane se Bet-šeba Davidovou ženou
a pak i matkou příštího krále.

Matouš nás tu velmi pěkně připravuje na
něco ne zcela očekávaného. Ve vyprávění
o  Mesiášovi  budou hrát  velkou  roli  ženy,
pohané a hříšníci. Vždyť i prvními svědky
zmrtvýchvstání  byly  ženy.  A  ženy  nebyly
považovány  za  důvěryhodné  svědky.  To
ostatně vidíme i  v  islámu,  kde svědectví
dvou žen má stejnou váhu jako svědectví
jednoho  muže.  A  skutečně,  ženy  hrály
velmi  významnou  roli  v  životě  Ježíše  i
prvotní církve. Ježíš i apoštolové do svého
poselství  zahrnuli  i  pohany  (tam patřili  i
samaritáni) a sám Ježíš přímo vyhledával
hříšníky.

Spravedlivý Josef

Josef byl zasnouben s Marií a ukázalo se,
že ona je těhotná. Jaká byla jeho reakce?
Ve verši 1,20 se obvykle dočteme, že Josef
zvažoval  a  přemýšlel  o  svém rozhodnutí.
Leč použité slovo má dva významy - roz-
važovat a rozzlobit se.  A úplně stejná je
situace ve Sk 10,19,  kde jde spíš  než o
nějaké přemýšlení  nad zjevením o jakýsi

2



prosinec 2015 Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu

hněv Petra nad tím, co mu Bůh zjevil.

Izajášovo proroctví a Ježíš

Jak vlastně poznáme, že to které proroctví
či výrok ve Starém zákoně se týká Masiá-
še? Starý zákon jaksi není psán tak, že by
se o  něčem mluvilo  a  pak  bylo  napsáno
upozornění, že následujících několik vět se
týká  Mesiáše.  Vše,  co je  ve SZ napsáno
dávalo  a  nutně  muselo  dávat  smysl  a
promlouvat  k  aktuální  situaci.  Samotný
koncept příchodu Mesiáše byl  pod vlivem
proroků  objeven  tak,  že  se  ukázalo,  že
proroctví, slova a sliby pronášená na adre-
su konkrétních mesiášů (pomazaných,  tj.
králů  a  kněží)  se  v  těch  lidech  a  jejich
nástupcích  nenaplnila.  Mesiáš  měl  být  z
rodu Davida právě proto, že k Davidovi se
vztahují  ta nejodvážnější  proroctví  (např.
mnohé žalmy).  Z  Písma víme o  tom,  že
Mesiáš  měl  být  současně  veleknězem  a
současně králem.  Právě z  tohoto  důvodu
byli  očekáváni  dva  mesiášové.  Ježíš  při
svém  prvním  pobytu  na  zemi  naplnil  tu
velekněžskou  úlohu,  při  svém  návratu
přijde  na  řadu  ta  královská.  Ale
neodbíhejme. 

Hospodin králi Achazovi nabízí, že mu po-
skytné obrovské znamení. Ten to pokorně
odmítá a tak Hospodin jako znamení přislí-
bí narození z mladé ženy. My dnes nevíme,
ke kterému královi se to proroctví aktuálně
vztahovalo. Rabínští i křesťanští komentá-
toři  poskytují  dlouhý  seznam  kandidátů.
Povšimněme si však, jak kniha pokračuje.
V 7. kapitole se má dotyčný narodit, v 8,
kapitole je opakováno sdělení 7. (7,10-17
pro krále a 8,1-4 pro lid), v 9. kapitole je
už narozen a označen za krále, v 11. už
kraluje  naplněn  Duchem  Hospodina.  Ma-
touš,  který si  byl  vědom postupného vý-
voje samotné myšlenky příchodu Meisáše
(viz výše) z domu Davidova, se tak zpětně
po  zkušenosti  s  Ježíšem  jako  Mesiášem,
podívá na 7. až 11. kapitolu Izajáše, a pro-
tože se v Mesiáši naplnila proroctví a oče-
kávání,  aplikuje  CELOU  pasáž  na  Ježíše.
Současně  vidí  v  zázračném početí  Ježíše
naplnění  onoho  velkého  znamení,  které

Hospodin přislíbil. V NZ (ale i Talmudu) je
naprosto běžné, že se uvede jen jedna či
dvě věty jako odkaz na celou pasáž. Když
Ježíš pronesl:"Můj Bože, Můj Bože, proč jsi
mě opustil," bylo všem jasné, že se neod-
volává na Ž 22,2 ale na celý Žalm 22. I my
dnes děláme totéž. Pokud řeknu jen "neboť
tak  Bůh  miluje  svět,"  bude  křesťanům
jasné, že se odvolávám na celý verš, což
je daň za ta číslíčka, protože oni by to teh-
dy brali tak, že se odvolávám na celou pa-
sáž, celek, kde ta slova jsou. Pokud řeknu:
"V Kristu mám naději, i kdybych šel údolím
smrti,"  bude  zase  jasné,  že  se  tím
odvolávám na celý Žalm 23. Pokud budete
mít někdy možnost diskutovat s rabínem,
připravte  se  na  to,  že  vám  řekne  jen
kousek  verše  a  bude  předpokládat,  že
znáte celou pasáž, o které mluví.

Oním  naplněním,  o  kterém  píše  Matouš,
tedy není (jen) Ježíšovo zázračné narození,
ale skutečnost, že v Ježíšovi došlo naplnění
vše,  co  se  píše  v  kapitolách,  které  tvoří
kontext  toho  verše.  Že  tedy  konečně
nekdo z domu Davida naplnil to, co se oče-
kávala  od  každého  krále  z  toho  rodu.
Nejde  tedy  vůbec  o  nějaké  včítání,
křesťanské  novočtení,  či  dokonce  vytr-
hávání  veršíků,  protože  právě  celý  ten
kontext je důležitý.
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Kde se Ježíš narodil?

Na  západě  se  o  Vánocích  vystavují  bet-
lémy, kde je Ježíš v chlévě a obklopen zví-
řaty.  Na  východě  upřednostňují  jeskyně.
Obojí  je  špatná  interpretace  toho,  co  se
stalo v Betlémě. Josef se tam vydal (otáz-
ku proč nechám na jindy, protože už teď je
článek moc dlouhý) a vzal s sebou Marii.
Je možné, že se tak rozhodl protože ji ne-
chtěl  nechat samotnou ve vesnici,  kde si
spousta  obyvatel  myslela,  že  je  to  cizo-
ložnice.  Navíc  plánoval,  že  se  tam  zdrží
delší čas, což se také stalo. Naše klasická a
chybná představa je asi takováto: "Josef s
Marií,  která  je  těsně  před  porodem,  při-
běhne do Betléma, kde nenajdou místo na
spaní  a tak Marie porodí ve chlévě,  kam
dorazí pastevci a mágové." Jenže tak to v
Písmu  vůbec  není.  Je  naprosto  nemysli-
telné, že by Josef, který pocházel rodem z
Betléma, nenašel ubytování u příbuzných.
Tuto  východní  pohostinnost  si  můžete  i
jako cizinci vyzkoušet dodnes v arabském
světě. Marie měla kousek od Betléma pří-
buzné  (Alžbětu  a  Zachariáše),  takže  by
klidně mohli najít střechu nad hlavou tam.
V každé společnosti  je  věnována zvláštní
pozornost  těhotným  ženám  a  představa,
že v Palestině prvního století by nechali tě-
hotnou  příbuznou  na  ulici  je  absurdní.
Tvrzení, že Marie porodila krátce po přícho-
du  do  Betléma  není  podložené  Písmem.
Tam se totiž píše jen tolik, že "když tam
pobývali, naplnily se její dny."

Pro pochopení dalšího je třeba seznámit se
s  tím,  jak  vypadaly  domy  v  Betlémě.
Stejné dnes ostatně můžete v tamní  ob-

lasti  spatřit  stále  obydlené.  Záleželo  na
majetnosti, ale většina lidí bydlela v domě
v  jedné  místnosti.  Tam  spali,  vařili,  žili.
Právě proto Ježíš říká, že jedna svíce může
prosvětlit celý dům. K této místnosti byla
připojena další, kam se na noc a při velké
nepřízni  počasí  ukrývalo  zvířectvo.  Tato
místnost byla položena o něco níže než ta
obytná. Podobný přístup k dobytku najde-
me i v minulých dobách v Čechách. Přijít o
osla  či  krávu  byl  pro  vesměs  chudé
obyvatelstvo  velký  problém.  Zvířata  se
tam večer uvazovala a ráno odvazovala i o
Sobotách, což nám celkem dobře osvětlí,
proč  oponenti  Ježíše  nenašli  slov  při
debatě zaznamenané v Lk 13,10-17. Ježíš
tam  říká,  že  on  o  Sobotě  osvobodil
(doslova  odvázal)  ženu  a  oni  takto  o
Sobotách  odvazují  osla  či  vola.  Podlaha
obytné  místnosti  se  mírně  svažovala
směrem k té "stáji". Místnost byla se stájí
spojena  jeslemi,  což  byly  široké  roury  v
podlaze.  Do  nich  se  dávalo  krmení  pro
dobytek.  V  některých  domech  to  tak
nebylo a krmení se dávalo přímo do stáje.
Poslední místností byla ta, kde se obvykle
ubytovávali  hosté.  Řecký termín pro tuto
místnost  je  katalyma.  Je  to  přesně  ta
místnost,  kterou  si  vyžádal  Ježíš  pro
poslední  večeři  v  Lk  22,10-12.  Ježíšovi
učedníci  měli  jít  s  někým do jeho domu,
kde byla místnost pro hosty (katalyma). A
právě  v  té  místnosti  nebylo  po  Ježíšově
narození  místo,  ačkoli  většina  překladů
tvrdí, že místo nebylo v hospodě či hostinci
(řecky pandocheion, viz Lk 10,25-37).

Vezmeme-li tedy vážně to, co se v Písmu
píše,  a  fakta,  která  známe,  získáme po-
někud  jiný  obrázek  vánočních  událostí.
Josef  s  těhotnou  Marií  v  klidu  dorazí  do
Betléma a ubytují se u příbuzných. Po ně-
jaké  době  přijde  čas  porodu.  Marie  je  v
obytné místnosti spolu s ženami, které jí
při porodu pomohou, muži jsou jinde. Když
se Ježíš narodí, uloží ho v téže místnosti
do  jeslí,  protože  místnost  pro  hosty  je
plná.  Napřed  přišli  pastýři  a  po  nějaké
době mágové z východu. 

Převzato z GS
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Šťastný Štedrý deň 
Po zasneženej ceste, uprostred kryštálov a
drahokamov,  kráčal  mladý  muž.  Slušne
oblečený, v teplom zimníku a v čiapke, v
ruke  plátenný  kufor,  na  chrbte  plný
plecniak.  Kŕdle  havranov,  kníšuce  sa  na
telegrafných  drôtoch,  si  ho  zvedavo
obzerali  akoby  ho  pozdravovali.  Ponáhľal
sa do vrchu;  konečne na  temene zastal.
Pred ním široký rozhľad po krásnej, zimnej
krajine,  objímajúcej  neveľké  dediny  so
štíhlymi  vežami  a  bielymi  kostolmi.
Inoväťou kryté sady ihrali  v lúčoch slnka
dúhovými farbami. Muž položil kufor vedľa
seba, sňal  čiapku, zadržal  ju v zložených
rukách,  sklonil  hustými  vlasmi  pokrytú
hlavu a modlil  sa. Potom uprel  oči  — na
ktorých  bolo  vidno,  že  zvykli  ďaleko,
ďaleko  hľadievať  —  na  prvú  dedinu  pod
vrchom.  Skúmavý  starostlivý  výraz,
končiaci  v  bolestnej  clivej  otázke  mu
pokryl  tvár.  Akoby  od  toho  čarovného
sveta pýtal odpoveď, na ktorej mu mnoho,
mnoho záležalo.

„Dobrý deň! priateľko“, pozdravil ho druhý
chodec, čo dávno za ním kráčajúc, až teraz
konečne  ho  mohol  dohoniť.  „Čože  tak
vyzeráte?“

„Dobrý  deň!“  obrátil  sa  i  oslovený.  „Tá
dedina sa dnes ako menuje?“

„Tak, ako ju kedysi naši otcovia pomenovali
—  prv  než  dostala  maďarské  meno  —
Dlhá.  A  pristane  jej,  netak  ju  kedysi
natiahli!“

„Máte tu dnes iné poriadky v dobe slobody,
pravda! Žije sa vám lepšie!“

„Ako  komu,  priateľko!  Poriadky  sú  iné,
ktoré  lepšie,  ktoré  horšie.  Dal  nám  Pán
Boh slobodu, buď Mu za to vďaka, ale ľudia
sa  na  tej  vojne  veľmi  pokazili,  sú  dnes
horší,  ako  bývali.  A  keď  nás  už  iný
neutláča,  no  tak  si  robíme  sami  jeden
druhému zle.“

„To  je  škoda!  No,  neviete,  či  ešte  žije

rodina Kostolných?“

„Kostolných?  Otec  i  mať  žijú,  aj  mladší
syn,  len  Janko  Kostolný  sa  ešte  vždy  z
vojny nevrátil. V dedine všetci veria, že už
dávne dakde zhynul, len jeho žena nechce
o tom ani počuť. Bárs je to už desať rokov,
čo ho Rusi zajali, ešte vždy ho čaká“.

Oči mladého muža zažiarili ako dve vatry.

„A  nevydala  sa,  ako  to  druhé  ženy
porobili?“

„Mariška Kostolná nie je ako druhé. Keď to
neurobila  prv,  kým  mala  deti  maličké  a
nútili  ju  do toho aj  svokrovci,  aj  švagor,
dnes, keď už roky býva u svojich rodičov,
tým  menej  by  to  urobila!  Pytačov  však
mala pred tým dosť! Nie div! Taká pekná,
poriadna  a  šikovná  žena!  Ale  odkedy
prešla  k  tej  novej  viere,  už  má od  nich
aspoň pokoj“.

„K akej  novej viere?“ Muž veľmi pozorne
uprel zrak do tvári vraviaceho.

„Ale, vo vojne, keď bolo ľuďom zle, začali
daktorí hľadať pomoc u Boha. Schádzali sa
k Slovu Božiemu, k modlitbám. Nebolo na
tom nič zlého, aj ja som neraz išiel medzi
nich! No, keď tí, čo si obľúbili Slovo Božie,
činili aj pokánie zo svojich hriechov. A ako
ich to Slovo Božie vyučovalo, tak začali žiť,
neľúbilo  sa  to  druhým.  Hnevali  sa  a
posmievali  sa  im,  že  vraj  začínajú  akúsi
novú  vieru.  Pre  ten  posmech  nejeden
prestal  chodiť!  Ale  medzi  tými  vernými,
ktorí zostali, bola aj Mariška Kostolná. Dosť
sa  jej  starí  pre  to  natrápili,  veď  hlavne
preto  odišla  od  nich.  Svojich  rodičov  si
získala,  takže  potom  tie  schôdzky
odbavovali  v  ich chalupe.  No,  nám sa tu
cesty delia, ja idem do Blatnivej a vy iste
do Dlhej, tak s Pánom Bohom choďte! No,
rád by som ešte vedel, prečo ste sa pýtali
na tých Kostolných“.

„Nesiem im správu o Jánovi“.
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„Čože? Azda kde a ako vzal skazu? Prosím,
vás,  je  Štedrý  deň!  Ak  takú  správu
nesiete,  aspoň  dnes  jej,  Mariške,  to
nepovedzte“.

„Nebojte  sa,  priateľu,  nechcem  ju
zarmútiť! A pekne vám ďakujem za všetko,
čo ste mi povedali“.

O chvíľočku kráčal už starší muž k druhej
dedine, mladší zodvihol kufor a ponáhľal sa
dolu  kopcom  k  Dlhej.  Nezastal,  až  pri
neveľkom nárožnom dome. Tam, keď vrzgli
dvere vedúce do dvora, bolo počuť lenivé,
starý  hlas  prezrádzajúce zavrčanie.  Hneď
na to sa zodvihol na násype šedivý pes.

„Pozor,  a  ty  ešte  žiješ?“  zvolal  príchodzí
prekvapene.

Pes  zastrihal  ušami,  pribehol,  obišiel,
oňuchával muža a potom tak divne zavyl a
začal  chrapľave  brechať,  skákať,  a  lízať
ruky príchodzieho.

Na ten krik sa otvorili kuchynské dvere; asi
desaťročný  chlapec  chvíľu  zvedavo
zahľadený  na  zvláštny  obraz,  zavolal
dovnútra.

„Mamička, Pozor víta akéhosi  pána a ten
sa  mu  prihovára,  akoby  sa  dávno  znali,
poďte sa chytro podívať!“

V kuchyni pustila ešte mladá a pekná žena
lopatu, ktorou vyberala báleše z pece a už
i  jej  tvár,  chlapcovej  tak veľmi  podobná,
vykukla zo dverí.

„Janko,  môj  Janko!“  preletelo  jasavo
dvorom a už letela  i  mladá sedliačka do
roztvoreného mužovho náručia.

„Mariška moja, Mariška!“ Čo ľudský hriech
na roky rozdelil, to Božia láska znovu spolu
zviedla. Kto môže opísať šťastie stretnutia
po takom dlhom čase!

„Predsa  si  mi  len  prišiel,  darmo  som  ťa
nečakala!“

„Prišiel  som,  a  ty  si  ma  verne  dočkala.

Chvála Bohu!“

„Ó,  Janko,  hrôza  je  len na to  pomyslieť,
keby  som  sa  tak  bola  dala  našim
nahovoriť! Ale, veď to nebolo možné! Keď
som  raz  teba  nemala,  čo  ma  bolo  po
ostatných mužoch!“

„Ja  som  zase  veril  v  tvoju  vernosť,
Mariška, a Pán Boh ma tým zachoval, že
som  tebe  tú  svoju  vernosť,  napriek
všetkým pokušeniam, dodržal“.

„Pozri, akého veľkého syna už máš! — Poď
sem,  Ondriško,  to  je  náš  otecko,  už  ho
máme!“

Jedným ramenom objímala  blažená  žena
muža, druhým k nemu privinula švárneho
chlapca  a  potom  si  oba  viedli  vzácnu
návštevu dovnútra.

„Ondriško,  bež  pre  Ilenku,  ale  nehovor
nikomu  načo  ju  volám!“  posielala  matka
chlapca, „a ani, kto k nám prišiel!“

„Dobre  máš,  Mariška,  všetkých  rád
privítam,  no  až  potom,  najskôr  musíme
pred  svätého  Boha  na  kolená.  Dozvedel
som  sa,  že  si  aj  ty  u  Neho  hľadávala
pomoc. Aj ja som ju tam hľadal a našiel.
Ten,  ktorého  narodenie  dnes  budeme
svätiť,  stal  sa  mojím  Spasiteľom.  Či  aj
tvojím?“

Muž pritiahol ženu vedľa seba na kolená, a
už  sa  nič  nepýtal,  lebo  ona  už  hlasno
začala  oslavovať  Toho,  ktorého  oba
milovali. Ešte si len to najhlavnejšie stačili
povedať, a už bola izbička plná ľudí. Mladá
gazdiná  musela  vybehnúť  k  peci  ratovať
báleše.  Na  šťastie  len  dva  boli  zhorené.
Svokor  i  svokra  objímali  zaťa.  Za  nimi
pribehla jeho mať i  otec, brat i  švagriná,
ale prv, pred všetkými, jeho malá dcérka.
Sľúbil  vzácny  hosť,  že  až  sa  len  trochu
upraví  a  nasýti,  povie  im,  ako  sa  dostal
domov.  Ale  svoj  sľub  splnil  iba  pri
štedrovečernej večeri. Zniesli si ju spolu z
obidvoch domov, aby sa nemuseli rozísť.
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„Mamička, už sa na mňa prestaňte hnevať,
že  som  vás  neposlúchla  a  čakala  na
Janka“, pritúlila sa nevesta ku svokre. Táto
ju náruživo objala.

„Nech  ti  to  Pán  Boh  stonásobne  odplatí!
Veď čo by on chudák bol povedal a urobil,
nech tak príde a nájde ťa za bratom!“

Veľmi rýchlo odpratali ženy riady i zvyšky
jedla, a už sedia okolo stola. A veru je v
izbe  tak  ticho,  že  by  si  aj  muchu  počul
preletieť.  Len  hlas  mladého  muža,  raz
vážny, raz smutný, zaznieva v nej. Iba pár
slovami  opísal  muky  svojho  zajatia,  aké
mu  nastali  obzvlášť  po  odchode
československého  vojska.  To  si  vraj  až
niekedy  inokedy  porozprávame.  Opisoval
radšej,  ako  mocnou  túžbou  hnaný  po
domove, sa tri razy počas tých troch rokov
pokúsil  utiecť,  no  vždy  bez  výsledku.  Po
tom treťom sklamaní, pretože išla na neho
hrôza, že už navždy bude musieť svoj život
tam  zakopať,  rozhodol  sa  radšej  umrieť.
Bol  na  smrť  unavený,  vyhladovený,
olúpený o posledný halier i šaty, nuž zostal
ležať  v snehu na zamrznutej  zemi.  Sneh
husto padal, čochvíľa hrozil prikrytím a bol
by koniec jeho životu a trápeniu. Vo sne,
ktorý ide na neho, nepocíti  viac tú krutú
zimu,  zamrzne  a  —  zomrie.  Skutočne
zaspal. Koľko spal, to nevedel, vedel iba,
že  sa  zobudil  v  teplom,  a  že  ho  veľká
bolesť  prebrala  k  životu  —  bolesť
omrznutých  údov.  Istý  veľmi  chudobný
človek, ktorý ako vyhnanec pre Krista, žil v
tejto  studenej  krajine  už  vyše  dvadsať
rokov, našiel ho a zachránil pred smrťou. A
potom,  ako  matka  dieťa,  tak  nežne  ho
opatroval v jeho dlhej, ťažkej chorobe. Tie
dlhé,  zimné  noci,  ktoré  v  mori  bolestí
zavretý  u  neho prežíval,  krátil  mu dobrý
starec  rozprávaním  svojich  ťažkých
osudov. Čítavali spolu evanjeliá; on spieval
starým, ale čistým hlasom, krásne, sväté
piesne a učil  ich aj  jeho spievať.  Ó,  ako
tento  muž miloval  Pána Ježiša!  Syn Boží
mu bol  všetkým.  Pre  Neho by  bol  býval
ochotný  aj  tri  razy  toľko  preniesť,  čo  už
pretrpel.  Keď  pre  štundistov[1] udrela  v
Rusku  hodina  slobody  a  všetci  mladší

krajania  ho  opustili,  on  sám,  bezvládny,
nemohol pomýšľať na návrat. A tu si vraj
povedal:  „Tam doma,  vo  vlasti,  už  i  tak
nikoho  nemám.  S  Kristom  a  pre  Neho
môžem žiť  aj tu.  Aj tu si  ma nájde, keď
príde“.

Zostal  spokojný.  Navštevoval  starých
vyhnancov, politických väzňov, ktorí tiež už
domov  nevládali.  Zvestoval  im  Kristovo
evanjelium,  posluhoval  im  a  nejedného
priviedol ku Kristu, „ako aj mňa“, vzdychol
rozprávajúc.

„Keď som ozdravel, ľahol on, a ja som mu
smel láskou odplatiť to, čo dobrého urobil
nám  všetkým.  Doopatroval  som  ho,  aj
pochoval. V mojom náručí zomrel smrťou
spravodlivého.  Zomierajúc,  položil  ešte
svoje ruky na moju hlavu a požehnal ma.
Čo mal, všetko mi zanechal: svoju Bibliu,
svoj kožuch, ktorý mu pred rokmi bol ktosi
daroval, svoje chatrné šaty a päť rubľov. S
týmto  som  sa  ešte  raz  vybral  na  útek.
Tento raz, že som však už nešiel sám, ale
ako  dieťa  Božie,  vedený  svojím  Bohom,
tento útek sa mi podaril. Sám môj Boh vie,
koľko  utrpenia  ma  stála  táto  mesiace
trvajúca cesta, ale konečne som sa dostal
k  moru,  aj  na  veľký  americký  parník.
Kapitán,  dobrý  človek,  dal  si  tlmočníkom
vyrozprávať moje osudy. Zvediac, že som
od  remesla  kováč,  prijal  ma  na  miesto
jedného  z  chorých  matrózov,[2] ktorého
musel zanechať na pevnine. Keby ste ma
takého boli videli, viem, že okrem Pozora,
nikto  z  vás  by  sa  nebol  ku  mne  hlásil;
špinavý,  zarastený,  vybiedený,  už  ani
človeku  nepodobný.  Nebyť  Božieho
milosrdenstva, ani ten kapitán by ma nebol
vzal. Loď čakala ešte dva dni. Zatiaľ som
sa očistil, dal som sa ostrihať, oholiť, opral
som si posledné plátenné šaty po svojom
dobrodincovi.  Taký  očistený  prišiel  som
ešte  raz  pred  kapitána,  ktorý  ma  veru
nepoznal. Boli tam u neho dvaja páni; ten
jeden vedel po rusky: Musel som im ešte
raz niekoľkými  slovami  vyrozprávať  svoju
históriu  a  sľúbiť,  že  im  ju  dôkladne
vyrozprávam, keď už budeme na mori. Oni
sa  potom o  to  postarali.  Zavolali  ma  do
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krásnej  spoločenskej  kajuty,  ten  pán
prekladal, a ja som vyrozprával všetko od
samého začiatku: Ako ma vzali  na vojnu
od mladej ženy a dieťaťa, a že je tomu už
dvanásť rokov; a desať rokov, čo som ich
nevidel  ani  o  nich  nepočul.  Že  sa  ťažko
dostanem domov, lebo len tieto ruky musia
mi byť nápomocné, ale Boh, ktorého som v
tom súžení poznal, keď mi potiaľto, aj na
túto  loď  pomohol,  pomôže  mi  aj  ďalej.
Rozprával som im o tom svätom, Kristovi
podobnom mužovi, ktorý ma na tele i na
duši zachránil a ktorého trestanecké rúcho
prikrývalo  i  teraz  moje  telo.  Mnohé  z
poslucháčok  plakali,  a  všetci  mi  podávali
ruky. Na druhý deň som mal už plný kufor
bielizne aj darovaných šiat a ešte neraz za
cesty  som  musel  rozprávať  zo  svojich
skúseností,  najmä  o  svojom  úteku.
Všelijako  mi  všetci  v  jedle  prilepšovali,
dostal som dobrú prácu i plácu a keď sme
konečne  pristali  ku  brehu,  odovzdal  mi
kapitán  zbierku  cestujúcich,  ktorú  urobili
pre mňa na cestu aj pre moju rodinu. A
tak som sa šťastne dostal medzi vás. Pán
Ježiš  Kristus,  ktorý  sa  v  tom  zajatí  stal
mojím  najväčším  pokladom  a  priateľom,
prišiel  so  mnou.  On  spôsobil  aj  to,  že
nejdem vám na ťarchu, ako biedny, chorý
žobrák.  Prichádzam zdravý  na tele  aj  na
duši a nesiem niečo málo, aby som zase
mohol  začať  svoje  remeslo.  On  to  bol,
ktorý mi vás, moji milí, zachoval všetkých
pri živote, ktorý mi zachránil nielen ženu a
deti, aby ma dočkali, aby mi zostali verní,
ale postaral  sa — a to je to najlepšie —
aby aj  moja Mariška poznala Jeho lásku,
aby sme spojenými silami mohli začať ten
nový, svätý život.

Poďakujeme  Mu  spolu,  a  potom  si  vás
obdarujem tým, čo mi pre vás dobrí ľudia
dali, veď je Štedrý večer!“

Nuž,  poďakovali.  S  horúcimi  slzami.  A
potom otvoril Janko Kostolný svoj objemný
batoh a delil a delil a radosť obdarovaných
sa navracala dvojnásobne do jeho srdca.

„Tebe,  Mariška,  som  najmenej  doniesol;
len samého seba“ ospravedlňuje sa.

„Ó, Janíčko,“ objala ho žena, „to je dosť na
celý život!“

A  zatiaľ  čo  sa  vnútri  deti  aj  starí  tešili
navzájom z nečakaných darov, stáli oni na
násype, pod hviezdnatým, štedrovečerným
nebom. Na tom istom mieste, kde sa pred
dvanástimi rokmi lúčili  a kde mladá žena
skoro  umierala  žalosťou  rozlúčenia  a
skadiaľ sa mladý muž viac mŕtvy než živý
potácal za desnou povinnosťou, stáli dnes
dvaja nevýslovne šťastní ľudia. Nadpriadali
ten ukrutne pretrhnutý sen šťastnej lásky
a vedeli, že ho dnes už ani život ani smrť
nemôže  pretrhnúť,  keď  sa  stali  deťmi
večnosti a zakotvili v Bohu.

[1] štundista  (z  nemčiny  -  die  Stunde) -
človek,  ktorý  navštevoval  -  chodil  do
zhromaždenia na určenú hodinu

[2] matróz - námorník

Kristína Royová

Mládež  
Zprávy z mládeže

Na  mládeži  se  od  začátku  roku  zabýváme  Apoštolským vyznáním  víry.  Zatím  jsme
probrali část: „Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše
Krista,…“. Program mládeže byl během posledních dvou měsíců několikrát ozvláštněn.
Minulý týden jsme měli možnost k besedě s Petrem a Martou Sauerovými – formou
interview jsme se dozvěděli o tom, čím se zabývají v pracovním i rodinném životě a jak
jejich život ovlivňuje víra. 
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Od 28.10. do 1.11. se v Chebu konala
mládežnická konference,  kterou jsme
pomáhali  organizovat.  Nad  tématem
konference  „Svatí?“  jsme  se  mohli
společně se všemi účastníky zamýšlet
celých  pět  dní.  Účastníci  si  mohli

vybrat  také  ze  široké  škály
workshopů,  které  se  často  zabývaly
otázkami  a  problémy  mladých  lidí.
Měly za úkol naučit zúčastněné něco
nového  či  poradit.  Program  byl
opravdu  pestrý  a  my,  jakožto

organizátoři a pomocníci, jsme se často všech akcí nemohli zúčastnit kvůli povinnostem.
Přesto jsme se shodli, že nás konference nabila novou energií a touhou se stát zářivým,
„svatým“ bodem i v každodenním životě. 

Za tým mládeže Alenka Hrůzová
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Nedělní besídka
Děti z nedělní besídky 8. listopadu  navští-
vili babičku Růženku Sauerovou. Fotografie
nám zachycují krásnou atmosféru, ve které

jsme mohli společně sdílet radost z našeho
setkání.

V úvodním slově z 23. Žalmu jsme si při-
pomněli Boží lásku, kterou nám projevuje
v  každé  chvíli  našeho  života.  Povzbudili
jsme babičku Růženku, že ji Pán Bůh milu-
je  a  nikdy  ji  neopustí,  nikdy  nezůstane
sama, ale i v nejtěžších chvílích se na Něj
může spolehnout.

Potom se všechny děti za babičku Růženku
modlily a prosily za její ochranu a zdraví.
Babička Růženka byla velmi dojatá a dě-
kovala za děti a za jejich modlitby. Potom
jsme babičce  Růžence,  zazpívali  písničky,
zahráli a řekli básničku, popřáli a předali jí
obrázky,  které  děti  nakreslily  a  malý
dárek.

Babička Růženka nám potom připravila vý-
borné  občerstvení  a  vyprávěla  nám  pří-
běhy i zkušenosti ze svého mládí. Nakonec
jsme se s babičkou Růženkou rozloučili  a
popřáli jí, aby se měla krásně. Návštěva se
dětem  moc  líbila  a  už  se  těšíme,  koho
navštívíme příště..

Fotografie z besídky zachycují čtení podě-
kování a rozbalování dárku od babičky Rů-
ženky, práci s deníčky a probírání hlavního
téma O Josefovi.
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Fotografie z dnešní besídky zachycují děti
při práci s deníčky, probírání hlavního téma
O Josefovi s Bětuškou a nacvičování písní
na vánoční program.

Danielka vyprávěla, jak se jí ztratil a zase
našel  pejsek,  a  také  o  tom,  jak  jí
kamarádka zlomila prst, a že jí to Danielka
odpustila.
Děti  pak nacvičovaly  písničky na vánoční
program.

Na pokračování 
Přinášíme  pokračování  nového  krátkého
seriálu, od Zdenka Vojtíška o evangelika-
lismu.

Redakce

Podobně  jako  pietismus  a  puritánství  po-
skytlo také probuzenectví několik charakte-
ristických znaků evangelikalismu. 

Na  prvním místě  je  to  důraz  na  konverzi
(„obrácení“) a na následné rozvíjení  kvalit
křesťanského života („posvěcení“). Tím, že
konverze  vyžaduje  osobní  rozhodnutí,
převládl nakonec v probuzenectví (a tím i v
evangelikalismu)  důraz  na  svobodnou  vůli
člověka.  Ačkoli  rané  probuzenecké  hnutí
bylo díky puritánským základům pevně za-
kotveno  v  klasickém  kalvínském  učení  o
předurčení člověka ke spáse, postupně se v
něm prosadila mírnější  a liberálnější  verze
tohoto  učení  v  podobě,  jak  ji  roku  1610
zformulovali  stoupenci  kalvínského teologa
Jacoba  Arminia  (1560–1609).  Arminiáni
(nebo  také  remonstráti)  jsou  přesvědčeni,
že  za  vlastní  spasení  člověk  nese  odpo-
vědnost tím, že se rozhodne Boží milost buď
přijmout, nebo odmítnout. Ve sporu o podo-
bu  predestinační  teologie  John  Wesley  v
podstatě zvítězil již v sedmdesátých letech
18.  století  a  ve  Spojených  státech  zna-

menalo  definitivní  příklon  k  arminianismu
druhé  velké  probuzení.  Nově  vznikající
evangelikalismus s důrazem na svobodnou
vůli  jednotlivce a na odpovědnost  za jeho
vlastní  život  se  tak  ocitl  v  souladu
s celkovou  proměnou  společenské  situace
tehdejšího západního světa.

Z  arminianismu  a  také  z  emotivního
prostředí,  které  probuzeneckou  konverzi
provází, vyplývá důraz na subjektivní proží-
vání  křesťanské  víry  a  na  osobní  vztah
jednotlivce  k  Bohu.  Jako  hnutí,  které  ne-
vzniklo z církevní, ale spíše společenské po-
třeby,  probuzenectví  oslabilo  „respekt
k hranicím  a  strukturám  historických
církevních  útvarů“  (Filipi  2008:  113),
a naopak posílilo roli laiků. V důsledku toho
se  evangelikální  společenství  poměrně
snadno dělí (a vznik nových církví v zásadě
není  problematizován),  na  druhou  stranu
jsou evangelikální církve schopny v mimo-
řádné míře  spolupracovat  a  vytvářet  nad-
církevní  (naddenominační)  a  tzv.  para-
církevní iniciativy.

Vedle náboženských vlivů, které evangelika-
lismus v jeho začátcích formovaly, je třeba
uvést  také vliv  tzv.  skotského osvícenství,
především školu  zdravého  rozumu,  kterou
představoval  skotský  filosof  Thomas  Reid
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(1710–1796).  Tato  filosofie  získala  od
poloviny 18. století  velkou popularitu mezi
Američany  a  svým  apelem  proti  elitářství
přispěla  jak  k  demokratickému  a
republikánskému zřízení mladých Spojených
států,  tak  k  laickému charakteru  nově  se
formujícího evangelikalismu. Do něj přinesla
také  přesvědčení,  že  správným nástrojem
pro  poznávání  smyslu  Bible  je  zdravý
rozum,  oproštěný  ode  všech  teologických
spekulací a nezatížený hledáním jazykových
či  historických souvislostí  textu.  Jednotlivé
biblické výpovědi mají být chápány prostě a
zcela přirozeně jako fakta, hovořící sama za
sebe,  která  je  třeba  –  podobně  jako  v
přírodních  vědách  –  induktivní  metodou
uspořádat  do  logických  systémů  a
racionálně  je  verifikovat  poukazem  na
shodu  s  jinými  výpověďmi  Bible.  Biblické
pojmy  mohou  být  přesně  definovány
pomocí  biblických  výpovědí  (metodou
„výkladu  Písma  Písmem“  pocházející  již  z
doby  reformace).  Filosofie  realismu
zdravého  rozumu  tak  během  19.  století
připravila  americké  evangelikální  prostředí
pro vznik fundamentalismu (Marsden 1980:
14–16).

Podle  svého  vztahu  k  vyjmenovaným
kořenům  evangelikalismu  nacházejí  různí
badatelé  jeho  počátky  v  různých  místech
britské  a  americké  náboženské  historie.
V každém  případě  je  ale  možné  říci,  že
v době Wesleyho smrti  v Británii  (1791) a
v letech  druhého  velkého  probuzení  ve
Spojených  státech  (1800–30)  byl  tento
nový  typ  protestantismu  již  definitivně
konstituován. Metodistické církve v Británii
a  baptistické  a  metodistické  církve  ve
Spojených státech prodělávaly v této době
rychlý  růst  a  staly  se  v  počátcích
evangelikalismu jeho základnou. 

Znaky  evangelikalismu  vyplývající  z  jeho
teologie

Evangelikální  teologové (např.  Stott  2005;
Bebbington 2005; Bloesch in: Macek 2008:
189–195 a další) vymezují evangelikalismus
různě  formulovanými,  ale  v  podstatě
podobnými sadami důrazů, vycházejícími ze
specifik  evangelikální  teologie  (zde  těchto
důrazů  následuje  devět).  Některé  z  nich

mají  i  výrazné  společenské  důsledky.  Na
prvním místě mezi nimi zpravidla stojí úcta
ke křesťanské Bibli jako k „božímu slovu“.
Evangelikální křesťané mají Bibli znát a stu-
dovat (individuálně nebo společně např. při
tzv. biblických hodinách) a považovat ji za
závazný  zdroj  křesťanské  nauky  a  etiky,
vysoce  nadřazený  případným  jiným
zdrojům.  V  postoji,  který  uznává  bezvý-
hradnou  autoritu  Bible  nad  celým
křesťanovým  životem,  se  evangelikálové
utvrdili  na  konci  19.  století,  když  se  vy-
mezovali vůči tzv. liberální teologii s její ra-
cionalistickou kritikou Bible.

Vedle  víry  v  Bibli  jako  „boží  slovo“  je
druhým  centrálním  bodem  evangelikální
teologie víra, že nejvýznamnějším dějem z
hlediska  jak  lidských  dějin,  tak  života
jednotlivce je smrt Ježíše Nazaretského na
kříži. Je chápána jako oběť za hříchy a jako
jediná  možnost  pro  smíření  Boha  s  lidmi.
Odpovědí  člověka  na  nabízenou  možnost
smíření s Bohem má podle evangelikálů být
pokání z hříchů, obrácení k Bohu (konverze)
a  znovuzrození.  Zážitkem znovuzrození  se
přitom  rozumí  vnitřní  přesvědčení,  že
jednotlivec  byl  osobně  přijat  Bohem  a
očištěn. Obrácení a znovuzrození tak v pod-
statě  vyjadřují  dvě  základní  události  v
témže  vztahu:  člověka  k  Bohu  a  Boha  k
člověku.  Modelem pro  evangelikály  je  pří-
běh  konverze  apoštola  Pavla  na  cestě  do
Damašku, zachycený v křesťanském Písmu
v  knize  Skutků  apoštolů.  Osobní  prožitek
konverze  je  pro  evangelikály  tak  důležitý,
že počítají s tím, že i děti, které se narodily
do jejich rodin,  projdou konverzí:  vědomě
se  zřeknou  toho,  co  by  je  vzdalovalo  od
Boha,  učiní  osobní  rozhodnutí  pro
křesťanskou víru a zažijí znovuzrození. Kon-
verze je bezpochyby dalším silným důrazem
evangelikální teologie.

Čtvrtým  důrazem  je  individuální,  osobní
prožívání  víry.  Již  o  odpuštění  hříchů  a
znovuzrození  evangelikálové  zpravidla
hovoří jako o hlubokém zážitku. Na víru v
rozhodující  moc  Ježíšovy  oběti  má  pak
navázat jejich osobní, emočně bohatý vztah
s  Bohem.  Podobně  jako  křesťanův  blízký
vztah  k  Bohu (a  zvláště  k  Ježíši)  má být
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zcela  osobní,  také  o  Bohu  evangelikálové
předpokládají,  že  jedná  osobně  s  každým
křesťanem. Toto jednání  pociťují  nejčastěji
jako projev boží lásky. Na základě této in-
dividuálně prožívané přízně ze strany Boha
evangelikálové očekávají jeho intervence ve
formě  zázraků,  bezprostředního  vedení,
péče v ohrožení apod. Na základě vztahu s
Bohem má v životě evangelikálů docházet k
růstu mravního jednání (k „posvěcení“) a k
vybavení pro účinnou pomoc druhým lidem
(ke „zmocnění“), zvláště pro misii.

Misie je pro evangelikály vrcholně důležitou
činností. Aktivní účast každého evangelikála
v misii  je považována téměř za samozřej-
most. Jelikož spása v jejich chápání záleží
na  osobním rozhodnutí,  je  totiž  potřebné,
aby každý člověk měl možnost na základě
seznámení  s  evangeliem  toto  rozhodnutí
učinit.  Odpovědnost  za  to,  že  poselství
evangelia se dostane k jejich blízkým, ale i
k  neznámým  lidem,  a  dokonce  do  „po-
sledních  končin  Země“,  berou  často  na
sebe.  Tato  pociťovaná  odpovědnost  je
společně s naléhavostí, která vyplývá z víry
v brzký druhý příchod Ježíše, a tím i konec
tohoto světa, „hnacím motorem“ misijní ak-
tivity. V ní jsou evangelikálové obvykle vel-
mi  vynalézaví  a  rádi  využívají  všech
prostředků,  které  jim  poskytuje  technolo-
gický pokrok. Misii tedy můžeme považovat
za pátý důraz evangelikalismu.

Procesy posvěcení  a zmocnění  evangeliká-
lové  chápou jako projevy působení  Ducha
svatého. Také vznik a fungování církevního
společenství jsou připisovány Duchu svaté-
mu,  takže  intenzivní  osobní  zbožný  život,
sestávající  z  individuálních  modliteb,  čtení
Bible,  návštěvy  bohoslužeb  apod.,  se  ob-
vykle  odehrává  za  silné  podpory  místní
evangelikální  obce  (sboru).  V  ní  většinou
panují  bezprostřední  vztahy  a  tuto  vzá-
jemnou blízkost příslušníků sboru ještě zvy-
šují studijní, modlitební, generační, gende-
rová  nebo  jinak  zájmová  setkání,  konaná
vedle bohoslužeb. Běžné je i společné trá-
vení části volného času, které v průběhu let
nabylo  různých  podob  od  táborových
shromáždění až po společné sborové dovo-
lené. Podobně jako církev tímto způsobem

získává rodinný charakter, má být evange-
likální  rodina jakousi  malou církví  –  s  ro-
dinnými bohoslužbami, modlitbami před jíd-
lem, výchovou dětí na základě Bible, kněž-
sky patriarchální rolí otce a podobně.

Úzké náboženské společenství ve sboru i ro-
dině (popsané v předchozím odstavci  jako
šestý  důraz  evangelikalismu)  umožňuje  a
podporuje  zapojení  příslušníků  do  účinné
spolupráce. Evangelikální sbory se tak často
stávají  centry  dobrovolnického  aktivismu,
který je zaměřen jak na vlastní provoz sbo-
ru, tak na misijní, vzdělávací, sociální a jiné
programy.  Typické  pro  evangelikalismus
jsou  tzv.  paracírkevní  aktivity:  nezisková
sdružení  specificky  zaměřená  na  jednu
činnost  (např.  na  misii  mezi
vysokoškoláky), která nejsou přímo spojena
s  žádnou  denominací.  Tvoří  je  obvykle
dobrovolníci  z různých denominací a jejich
prostřednictvím tak  působení  těchto  církví
zasahuje i do oblastí, jež by jinak byly od
náboženství  odděleny.  Se  stejným účelem
se jednotliví evangelikálové běžně angažují i
v necírkevních neziskových organizacích a v
politické práci.

Společenský  aktivismus  evangelikálů  bývá
zřetelně  motivován  vizí  blízkého  příchodu
božího království. Jako další, snad již osmý
charakteristický důraz vyplývající z evange-
likální  teologie,  je  tedy  možné  jmenovat
očekávání Ježíšova návratu na tuto zem a
úplné osvobození jednotlivých lidí od hříchů
a dokonalé obnovení lidského společenství.
Velká část evangelikálů (jistě jejich většina)
v minulosti i současnosti totiž vnímá lidskou
společnost jako zkaženou a těší se na mo-
ment, kdy Kristus při svém druhém přícho-
du  učiní  přítrž  špatnostem  lidí.  Tato  oče-
kávání jsou někdy posilována fundamenta-
listickým  výkladem  Bible,  který  podtrhuje
mravní  i  společenský  úpadek  a  poukazuje
na tzv. „znamení času“, jež mají předjímat
blížící se konec.

Díky důrazům na individuální vztah k Bohu,
svobodu  jednotlivce,  vlastní  rozhodnutí,
osobní odpovědnost apod. má evangelikální
společenství  rovnostářský a  laický  charak-
ter.  Většinou  sice  v  jejich  čele  stojí  ordi-
novaní  duchovní  (faráři,  pastoři,  kazatelé
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apod.),  ale  jedinečnost  této  ordinace  se
projevuje hlavně v oblasti liturgie (při křtu a
eucharistii). Jinak jsou především manažery
aktivit  sboru a na kazatelské,  pastorační  i
jiné činnosti se vedle nich podílejí také laici.
Rozhodovací pravomoci sbor obvykle svěřu-
je  tzv.  sborovým  starším  (presbyterům),
mezi nimiž je duchovní v pozici primus inter
pares.  Presbyterní  princip  správy
evangelikálních  sborů  bývá  kombinován  s

kongregačním  zřízením,  které  vychází  z
přesvědčení,  že  jednotlivý  sbor
(kongregace)  nad  sebou  nemá  jinou
autoritu než Krista. Je tedy samostatnou a
samosprávnou  jednotkou  a  může  se
případně  připojit  k  určitému  církevnímu
svazku, sestávajícímu z podobných kongre-
gací. Nezávislost na státu je přitom obvykle
považována za samozřejmost. 

Pokračování příště

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 

 Jelínková Barbora 4. prosinec

 Křivánek Adolf 7. prosinec

 Nemethová Marie 8. prosinec

 Táborská Alžběta 8. 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.
 Barevné zvýraznění znamená výročí 

Sborová oznámení
  6. 12. v 15:00 Slavnost křtu (občerstvení)
20. 12. v 15:00 předvánoční koncert pěveckého sboru

Program na prosinec 2015 
Středa 2. prosinec 2015 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 3. prosinec 2015 9:30 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Čtvrtek 3. prosinec 2015 17:00 Klub dobré naděje
Pátek 4. prosinec 2015 16:00 Dorost 
Pátek  4. prosinec 2015 18:00 Modlitební chvíle
Pátek  4. prosinec 2015 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Sobota 5. prosinec 2015 18:00 Setkání mládeže
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Neděle 6. prosinec 2015 9:00 2. Adventní neděle Modlitební: 
 Kázání: br. David Sláma

Neděle 6. prosinec 2015 15:00 Křestní shromáždění Večeře Páně: br. Alois Sauer
br. Gothard Novák

Kázání: br. David Sláma

Středa 9. prosinec 2015 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 10. prosinec 2015 9:30 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Čtvrtek 10. prosinec 2015 17:00 Klub dobré naděje
Pátek  11. prosinec 2015 18:00 Modlitební chvíle
Pátek  11. prosinec 2015 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Sobota 12. prosinec 2015 17:00 Dorost 
Sobota 12. prosinec 2015 18:00 Setkání mládeže
Neděle  13. prosinec 2015 9:00 3. Adventní neděle Modlitební: 

 Kázání: br. David Sláma
Neděle 13. prosinec 2015 16:00 3. Adventní neděle br. Gothard Novák
Neděle 13. prosinec 2015 16:00 Klub nedělní besídky
Neděle 13. prosinec 2015 15:00 Tři Sekery Kázání: br. David Sláma

Středa 16. prosinec 2015 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 17. prosinec 2015 9:30 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Čtvrtek 17. prosinec 2015 17:00 Klub dobré naděje
Pátek  18. prosinec 2015 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  18. prosinec 2015 18:15 Biblická hodina Výklad: br. Gothard Novák 
Sobota 19. prosinec 2015 18:00 Setkání mládeže
Neděle 20. prosinec 2015 9:00 4. Adventní neděle Modlitební: br. František Eliáš

Kázání: br. David Sláma
Neděle 20. prosinec 2015 15:00 Koncert pěveckého sboru
Neděle 20. prosinec 2015 16:00 Klub nedělní besídky

Čtvrtek 24. prosinec 2015 15:00 Štědrý den - Štědrovečerní dětská slavnost

Pátek  25. prosinec 2015 9:30 1. svátek vánoční Kázání: br. David Sláma

Sobota 26. prosinec 2015 9:30 2. svátek vánoční Kázání: br. Alois Sauer 
služba dorostu

Neděle 27. prosinec 2015 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: 
 Kázání: br. David Sláma

Čtvrtek 31. prosinec 2015 18:00 Silvestrovské shromáždění

Pátek  1. leden 2016 10:00 Nový rok Modlitební: ses. Marie Jelínková
 Kázání: br. David Sláma

Neděle  3. leden 2016 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Daniel Táborský
 Kázání: br. David Sláma

Neděle 13. prosinec 2015 16:00 Nedělní shromáždění br. David Slá

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
350 02 Cheb
Telefon do kanceláře: 354 431 692
Sborový mobil: 737 076 754

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

íslo ú tu: Č č 781779319/0800
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Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu pro svoji vnitřní potřebu vydává Sbor Bratrské jednoty baptistů
v Chebu. Redakční rada: Jitka Hlaváčová, David Sláma, Tomáš Černík. Vychází v nákladu 100 výtisků zpravidla poslední

neděli v měsíci na další měsíc. Toto číslo vyšlo 29. listopadu 2015. 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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