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Slovo kazatele
„Nedělejte si tedy
starost o zítřek…“

Mt 6,34

Milí bratři a sestry,

v  souvislosti  s  Novým
rokem se někdy připomí-
ná,  že  nevíme,  co  nás
čeká, co leží před námi,
ale že Bůh to ví. Je dob-

ře,  že  nevíme,  co  nás  čeká,  zbytečně
bychom  se  dopředu  trápili,  připravovali
možná svá vlastní řešení situací, problémů.
Takto můžeme každý den přijímat od Boha

a důvěřovat Mu, že nás vede a provede.
Můžeme si od Něj vyprošovat moudrost a
sílu pro každou situaci, která nastane.

Žijme každý den s důvěrou v Pána Ježíše,
že je s námi a že nás nikdy nepustí ze své
ruky.

Učme se nedělat si starosti o zítřek, netrá-
pit se tím, co bude (co budeme jíst a oblé-
kat si), ale hledejme na prvním místě Jeho
království (to, aby v nás Pán Ježíš vládl v
každé situaci, to, aby vládl i v životech lidí
okolo  nás)  a  spravedlnost  –  a  Bůh  nám
přidá, co budeme potřebovat.

David Sláma

Novoroční verše sborových složek

Sbor: „…  abyste  se  nermoutili,  jako  ti  kteří  nemají  naději,…  Proto  se  navzájem
povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou…“ 1. Tes. 4, 13 a 5, 11

Staršovstvo: „…,  upněte  se  srdcem  k  Hospodinu  a  služte  jenom  jemu.  On  vás
vysvobodí…“  1. Sam. 7, 3 

Sestry: „Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně!“ Ž. 133, 1

Mládež: „Laskavě pohlédnu na toho, kdo je utištěný a na duchu ubitý, kdo se třese před
mým slovem." Iz. 66, 2

Klub dobré naděje: „…, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý,… kdo tluče, tomu
bude otevřeno.“ Mt. 7, 7-8 

Mužský pěvecký sbor: „Čekej na Hospodina a on tě zachrání.“ Př. 20, 22
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Nedělní  besídka: „Dejte  si  pozor,  aby  vás  někdo  nesvedl  prázdným  a  klamným
filosofováním,  založeným  na  lidských  bájích,  na  vesmírných  mocnostech,  a  ne
na Kristu.“ Kol. 2, 8

Časopis „Vrabčáci a vlaštovky“: „Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a
prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.“ Fil. 4, 6

Dorost: „Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské.“ Mat. 10, 7

Vysílání: „…, aby na každém z vás bylo vidět neutuchající horlivost až do konce, kdy se
naplní naše naděje.“ Žid. 6, 11 

Sborový zpravodaj: „Bůh zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a
obrátili se k němu.“ Sk. 17, 30

Novoroční zamyšlení
Mám  ještě  pokračovat?  Vždyť  by  mi
nestačil  čas,  kdybych  měl  vypravovat
o Gedeónovi,  Barákovi,  Samsonovi,
Jeftovi,  Davidovi,  Samuelovi  a  prorocích,
kteří  svou  vírou  dobývali  království,
uskutečňovali  Boží  spravedlnost,  dosáhli
toho, co jim bylo zaslíbeno; zavírali tlamy
lvům,  krotili  plameny  ohně,  unikali  ostří
meče,  v  slabosti  nabývali  síly,  vedli  si
hrdinsky  v  boji,  zaháněli  na  útěk  vojska
cizinců;

Židům 11:32-34

Bratři a sestry,

i  když  žijeme  ve  svém  sboru  a  svoji
zbožnost  prožíváme  spolu  s  ostatními,
přece  jsou  chvíle  a  situace,  kdy  jsme
nuceni hledat osobní postoj vůči Bohu. Je
dobře,  když si  položíme otázku: „Proč to
dělám;  proč  to  dělám  zrovna  takto?“
A nejen, že si tu otázku položíme, ale také
hledáme poctivě odpověď. Samozřejmě, že
záleží,  kde tu odpověď hledáme, koho se
ptáme.  Záleží  také,  jaký  časový  úsek
vybereme na zhodnocení toho, co nám víra
přináší. Pakli je to jen chvilka, momentální
okamžik,  tak  to  zhodnocení  nebude  mít
velkou  cenu.  Například,  někdo  nyní
konstatuje:  „Je  mi  zima,  ta  víra  mi
nepomáhá!“

Pisatel  listu  Židům  vzal  skutečně  velké
časové  rozmezí  na  zhodnocení  víry.  My
jsme četli jen výsek z toho celku. Nezačíná

sice  přímo  od  Adama,  ale  „pouze“
od Ábela. A pak vyjmenovává muže a ženy
víry   a  i  to,  co  vírou  dosáhli.  Dosáhli
skutečně velkých věcí. Čteme dokonce, že
uskutečňovali  Boží  spravedlnost! Nebyl to
přitom  jen  jakýsi  jejich  program,  oni
neuskutečňovali svoje předsevzetí a sny.

Mnohdy  to  byl  boj,  aby  se  v  daných
situacích  zachovali  jako  ti,  jenž  slouží
jedinému  živému  Bohu.  Nebyli  vždy
v ofenzívě,  někdy  šlo  skutečně
o defenzívu:  „hlavně  nezapřít!“  Někteří
viděli výsledek svého jednání ve víře, jindy
se ten výsledek dostavil později a mohli jej
zaznamenat jiní.  Je však zřejmé, že svůj
pohled neupínali na momentální okolnosti,
že jejich pohled byl upřen někam mnohem
dál; ne k okamžité odplatě, ale k odplatě
věčné.

Jak jsem říkal, někteří dosáhli viditelného
vítězství  skrze  svou víru,  jiní  však právě
tou samou vírou odmítli okamžité vítězství,
aby  dosáhli  tu  odplatu  věčnou.  Zdánlivě
prohráli,  byli  na  ústupu,  jejich  nepřátelé
slavili vítězství - alespoň tak se mohlo zdát
tomu, kdo vyhodnocoval okamžitou situaci.
Neznamenalo  to,  že  jejich  víra  byla
nedostatečná, slabá. A my v Bibli můžeme
číst,  že  jejich  postoj  byl  ten  vítězný,  že
jejich víra byla pravá.

Oni jsou nám vzorem ve víře, přestože to,
v  co  věřili  oni,  nedosahuje  toho,  co  se
k víře  předkládá  nám.  Je  to  něco
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podobného  jako  když  si  holčičky  hrají
s panenkami,  snaží  se  o  ně  všemožně
pečovat – má to význam, aby jim později
bylo  svěřeno  mnohem  víc:  skutečný
poklad – lidský život.

Oni  jsou  nám  vzorem,  můžeme  říci,  že
statečně vírou podrželi to „málo“, abychom
my věděli, jak máme podržet to „mnoho“ –
evangelium o našem spasení.

To, že věřili, statečně vyznávali, svou víru
žili  a  trpělivě  očekávali,  je  proměňovalo.
Nejen za účelem, aby byli pro nás vzorem,
ale také v tom, že viděli dál, mnohem dál,
než jejich současníci.  Viděli  a  vyhlíželi  to
spasení,  kterého  my  jsme  již  účastni.
Spasení, které přinesl Ježíš Kristus. Oni to
spasení vyhlíželi, očekávali na něj, pro ně
se  mnohého  zříkali  –  nedosáhli  je.  A  to
všechno  kvůli  nám.  Abychom  my  přijali,

podrželi i předali dál.

Pisatel listu Židům nám je dává před oči,
nazývá je „zástupem svědků“ a Bible nám
nezamlčuje  jejich  zápas,  pochybnosti  ani
poklesky. Lidé jako my. Proto nám mohou
být svědectvím. Ale i povzbuzením v tom,
že  i  nás  může  Pán  Bůh  proměnit.
Ta proměna je  zvláštní  –  žádný kouzelný
proutek  –  nýbrž:  výchova.  Výchova  není
příjemná  (o  příjemnost  zde  nejde),  jde
o výsledek.  Proměna  našeho  charakteru,
proměna  našeho  nitra,  abychom  i  viděli
dál, abychom i my viděli toho, který za nás
zemřel a vede nás k sobě. Abychom viděli
a rozeznávali pravé hodnoty života, které
nám  byly  svěřeny.  Abychom  tak  byli
světlem světa. 

Svetozár Slavka

Mládež  
Celý  prosinec  jsme  se  věnovali  apoštolskému  vyznání  víry,  konkrétně  částem

„…,syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého…“. Zamysleli jsme
se  nad  vztahem  mezi  Bohem  a  Ježíšem  Kristem.  Druhou  prosincovou  sobotu  nás
navštívil  Honza  Jackanič  a  dozvěděli  jsme  se,  že  toto  vyznání  platí  napříč  všemi
křesťanskými směry. Na poslední mládež před Vánoci krásně vyšlo téma „jenž se počal
z Ducha svatého…“. Ježíš přišel právě v době, kdy nám dny mohou připadat krátké a
tma noci dlouhá. Byl dokonalý, protože nepocházel z člověka, ale od Boha. Společně
jsme  na  mládeži  povečeřeli.  Už  několikátým  rokem  se  drží  tradice  losování,  kdy
každému je losem přiřazen někdo, komu tajně zanechá pod stromečkem dárek. Večer
jsme společně nazdobili stromeček.

V prosinci  jsme  se  také  začali  scházet  ke  krátké  modlitební  chvíli.  Můžeme si
sdělovat své problémy a modlit se za ně navzájem. Je to pro nás velkým povzbuzením,
protože se o sobě můžeme něco dozvědět, a tak se lépe poznat. 

Za tým mládeže Alenka Hrůzová

Nedělní besídka
18.  prosince  vyšlo  nové  číslo  našeho
časopisu Vrabčáci a vlaštovky. Ale děti ho
dostali  až na Štědrý den jako dárek pod
stromeček. A byl to opravdu velký dárek.
Připravili  jsme  jim  36  stránek,  plných
krásného  čtení,  vyprávění  a  kreslených
příběhů.

Děti  i  velcí  čtenáři  se  mohli  těšit

na překrásnou  a  dojemnou  povídku
od Elišky  -  O  nejkrásnějším  vánočním
dárku, a také na její napínavou a tajemnou
povídku Nejkrásnější noc.

Sára  nám  v  Radách  pro  domácí  zpívání
připravila  další  dvě  krásné  vánoční
písničky.
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Další  dojemnou  povídku  od  babičky
Růženky - Vyprávění o babičce a pejskovi
si  mohli  přečíst  o  Vánocích  v  krásné
večerní  atmosféře  v  rodinném  kruhu
u rozsvíceného stromečku.

Vánoční obsah naplnily kreslené příběhy -
O narození  Pána  Ježíše  a  Dobrodružství
myšáčka  Pufíka,  vánoční  BARNY,  Vánoční
kvíz a vánoční Naše kronika.

A samozřejmě nechyběly ani další oblíbené
rubriky  -  Naše  fotečky  a  reportáž,  která
nás  tentokrát  zavede  na  návštěvu  -  Jak
jsme navštívili babičku Růženku a Jak jsme
udělali babičce radost.

19.  prosince  po  generální  zkoušce
na dětský  vánoční  program  připravily
sestry  z  nedělní  besídky  pro  všechny
výborný oběd. Po něm jsme měli vánoční

besídku, která skončila rozdáváním dárků.
Děti  měly  z  všeho  velikou  radost.
Fotografie  zachycují  některé  okamžiky
z tohoto krásného setkání.

Fotografie  ze  služby  dětí  na  Štědrý  den
zachycují  děti  z  malé  besídky  při  jejich
vystoupení.

27.  prosince  jsme  měli  poslední  nedělní
besídku  v  letošním  roce.  Po  sdílení  a
společných  modlitbách  jsme  se
na památku  vyfotili  u  stromečku.  Škoda,
že  nám  chyběla  Štěpánka,  Bohunka  a
nemocná  Bětuška.  Krásné  fotky  nám
vyfotila  Eliška.  Moc  jí  za  tuto  službu
děkujeme.

4



leden 2016 Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu

Cesta do Izraele
Od Dan po Beer Shevu 
1. Betlém
    V září jsme s manželem měli možnost
navštívit Izrael. Byla to naše druhá cesta
do této země, první v roce 2008 byla se
sestrou Hallerovou. Byla trochu jiná, než ta
první cesta, ale byla stejně úžasná a plná
návštěv  míst,  o  kterých  jsme  si  ani
nemysleli, že je uvidíme. Jsme za to Pánu
Bohu  velmi  vděčni  i  za  Jeho  ochranu
během cesty.  Zájezd se jmenoval „Od Dan
po Beer Shevu“ a  probíhal  v době,  kdy
Židé  slavili  Jom  Kipur  (Den  smíření)  a
Svátek stánků.
  

Zabezpečení kostela v Betlémě

Chci  vám  přiblížit  některá  místa,  která
jsme  navštívili  a  podělit  se  s  vámi  o
poznatky  a  dojmy  z  této  cesty.  Protože
jsme si minulý měsíc připomínali Vánoce,
začnu z  prostředku zájezdu – Betlémem.
Do Betléma jsme přijeli  pátý den našeho
pobytu  a  ubytovali  jsme  se  v  hotelu
Bethlehem  Inn  křesťanských  majitelů,
který stál přímo u bezpečnostní zdi. 

Ulice Betléma

Město  Betlém  patří  do  jednoho  z  16
správních obvodů, má asi 25 tisíc obyvatel,
z toho necelých 30 % dnes jsou křesťané.
Přitom  v  roce  1940  bylo  90  %
křesťanského obyvatelstva a v roce 1967
to bylo 50 %. Křesťané tradičně zastávají
vedoucí  pozice  ve  městě  (starosta,
místostarosta,  vedoucí  policie…).  Betlém
leží  na  Palestinském  území  v  blízkosti
Jeruzaléma a z důvodu vývoje situace na
Palestinských  územích,  se  po  druhé
intifádě (povstání Palestinců proti Izraeli) v
roce  2000  –  2005  začala  stavět  kolem
Betléma  bezpečnostní  zeď.  Tato  zeď,
vysoká  až  8  metrů,  umožňuje  vstup  do
města přes  check-pointy  (kontrolní  body)
nebo  se  dá  zeď  objet,  takto  jezdí  např.
autobusový  spoj  mezi  Jeruzalémem  a
Betlémem.  Betlém,  jako  místo  narození
Pána Ježíše je hojně navštěvován křesťany
z  celého  světa.  Ti  jsou  místním
obyvatelstvem akceptováni  jako  turisté  a
zdroj peněz.
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Hrobka Ráchel

Betlém  je  velmi  citlivým  místem  pro
Izraelce,  protože  je  úzce  spojen  s  jejich
dějinami. V Betlémě je hrob Rachel, která
zemřela  při  porodu  Josefova  bratra
Benjamína,  v  Betlémě  žila  po  svém
návratu z Moábské země  Noemi se svou
snachou Rút, v Betlémě se Rút seznámila
s Boázem,  vzali  se  a  narodil  se  jim  syn
Obéd.  V  Betlémě  se  narodil  i  David,
Obédův vnuk a pozdější král Izraele.

Kostel Sv. Kateřiny

Protože  Izraelci  mají  z  bezpečnostních

důvodů zákaz vstupu na palestinská území
(jsou  zde  v  ohrožení  života),  Izrael  se
dohodl s Palestinci, že místo, kde je hrob
Ráchel  bude  vyjmuto  z  Palestinského
území (za územní náhradu) a Židům bude
ve zvláštním režimu dovoleno  toto  místo
navštívit.  Měli  jsme  možnost  z  pokoje
hotelu  vidět  Rachelin  hrob  a  sledovat
skupiny  židovských  návštěvníků  z  celého
světa, které se v době svátků přijížděli ve
dne v noci se k tomu hrobu modlit. V době
jejich modliteb pořádali Palestinci na kopci
nad  hrobem  velmi  hlučnou  diskotéku….
Byli  jsme  také  svědky  nočního  výbuchu
bomby  a  následného  zásahu  izraelských
vojenských složek.

Mléčná jeskyně - vchod

Betlém  je  pro  nás  především  místem
narození  Božího  syna.  Dnes  zde  nejsou
malé  domky  obklopené  pastvinami,  ale
hustě obydlené město.  Na místě,  kde se
dle tradice Pán Ježíš narodil, stojí „Chrám
Narození  Páně“,  který  postavila  v  první
polovině čtvrtého století císařovna Helena,
matka Konstantina I. Velikého. Kostel  byl
ale  při  povstání  Samaritánů  zničen  a
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současný kostel  byl  postaven v roce 530
Justiniánem.

Zvony v Betlémě

Svým  vzhledem  spíš  než  kostel,  tato
stavba  připomíná  pevnost,  s  malými
vstupními dveřmi, aby tudy nemohli projet
bojovníci  na  koních.  V  průběhu  století
kostel  mnohokrát  změnil  svého  majitele,
dnes patří společně Řecké Ortodoxní církvi,
Římskokatolické církvi  a  Arménské církvi.
Stříbrná  hvězda v  Jeskyni  Narození  Páně
označuje místo, kde se Pán Ježíš narodil a
naproti ní je místo, kde měly stát jesličky.

Betlém – Chrám narození Páně

Plot kolem Betléma, v pozadí hrobka Ráchel

Vedle  Kostela  Narození  Páně  je
Františkánský  kostel  Svaté  Kateřiny
Alexandrijské, postavený v roce 1881 nad
pozůstatky křižáckého kostela z 12 století.
Z tohoto kostela se přenáší Štědrovečerní
půlnoční mše do celého světa. V jeskyních,
které jsou pod dnešním kostelem, žil  sv.
Jeroným (347 – 420). V roce 384 odešel z
Říma jako poustevník do Betléma, naučil
se  hebrejsky,  a  až  do  své  smrti  zde
pracoval  na  překladu  Starého  zákona  z
hebrejštiny do mluvené latiny a revidování
Nového Zákona, tato jím napsaná Bible se
označuje  jako  Vulgata  (název  od  versio
vulgata – lidové vydání).

Socha Jeronýma

V Betlémě jsme ještě  navštívili  „Mléčnou
jeskyni“, nad kterou byl Františkány roku
1871 postaven kostel.  Pověst praví,  že v
jeskyni se ukrýval Josef s Marií  a malým
děťátkem při  útěku do Egypta. Při  kojení
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ukáplo trochu mléka Marii  na zem a celá
jeskyně zbělela.  Jeskyně je  místem dnes
hojně  navštěvovaným  bezdětnými
manželskými  páry,  těhotnými  ženami  a
rodiči  dětí,  kteří  se  zde  modlí  za  své
problémy. Svoje prosby píšou na lístečky a
ty  házejí  do  skleněné  mísy.  Při  tomto
kostele  žijí  řádové  sestry,  které  se  za
návštěvníky a jejich prosby modlí. Mnohé
modlitby Pán Bůh vyslyšel.

Místo Jesliček v Chrámu Narození Páně

Do Betléma jsme se vraceli po celodenních
výletech, spali jsme zde šest nocí. Dobu po
večeři  jsme  využívali  k  poznávání
večerního Betléma a návštěvě obchůdků –
především s ovocem.

Jeskyně pod kostelem Sv. Kateřiny

Město Betlém
Věra Černíková 

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

Redakce

Rychlý počáteční růst

Mezi lety 1776 a 1860 vzrostl ve Spojených
státech počet příslušníků církví ze 17 na 37
procent.  Tento nárůst znamenal změnu ve
významu jednotlivých skupin církví: zatímco
„koloniální  církve“  (kongregacionalistické,
episkopální  a   presbyteriánské)  prožívaly
pokles členstva, počet baptistů a metodistů
rostl díky druhému velkému probuzení a po-
čet římských katolíků díky imigraci (Finke –
Stark  1992:  15,  54–56).  Evangelikální

církve  metodistů  a  baptistů  tedy  měly  na
rychlém „zcírkevnění“ americké společnosti
zásadní podíl: v polovině 19. století měly již
metodistické  kongregace  více  než  milion
členů (jiný odhad hovoří dokonce o více než
2,5 milionech metodistů v roce 1850; Finke
–  Stark  1989:  31)  a  baptistů  byla  asi
polovina  tohoto  počtu.  Cesta  amerických
metodistů  od  založení  roku  1784  k
postavení  největší  americké  církve  je
impozantní  (Albanese  1999:  159–160).
Hlavně  díky  nim  se  během  19.  století
evangelikalismus  stal  hlavní  podobou
amerického náboženského života (Pritchard
1976: 304).

V  daleko  menší  míře,  ale  přece  získával
evangelikalismus v 19. století na významu i
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v Evropě a jinde ve světě: vedle růstu počtu
metodistů,  kteří  ho přenesli  i  do britských
kolonií,  k  tomu  přispěl  i  vznik  probu-
zeneckých  hnutí  ve  Švédsku,  Francii,  Ně-
mecku i  jinde.  Jejich reprezentanti  založili
za  účelem koordinace  aktivit  roku 1846 v
Londýně  Evangelikální  alianci.  Stala  se
jednou  z  prvních  nadcírkevních  (eku-
menických)  organizací  a  její  význam  po-
stupně dále sílil.

I  když  se  americká  pobočka  Evangelikální
aliance ustavila až po občanské válce, cent-
rem evangelikalismu  a  jeho  probuzenecké
misie zůstaly Spojené státy i nadále. Hlavní
postavou  druhé  poloviny  druhého  velkého
probuzení  se  stal  misionář  Charles  Gran-
dison  Finney  (1792–1875).  Jeho  úspěšná
„tažení“  po Spojených státech na přelomu
dvacátých a třicátých let 19. století přispěla
ke vzniku tzv. spálené oblasti (burned-over
district), tedy území severozápadně od New
Yorku  s  nábožensky  velmi  aktivní  až  ra-
dikální  populací,  rozdělenou  do  mnoha
navzájem  si  konkurujících  evangelikálních
společenství.  Kromě  důrazu  na  konverzi,
který v probuzenectví  vždy převládal, roz-
víjel Finney i druhý hlavní Wesleyův důraz
na křesťanův růst ke svatosti a dokonalosti.
Po odchodu Finneyho do ústraní ve třicátých
letech se mezi evangelikály projevila gene-
rační  změna:  v  podstatě  skončilo  druhé
velké probuzení, ale především se mezi již
dříve konvertovanými metodisty, na základě
znovu objeveného Wesleyho důrazu na po-
svěcení  křesťanova života,  zformovalo  tzv.
hnutí svatosti.

Hnutí  svatosti  sice nadále využívalo formu
masových  probuzeneckých  shromáždění  (i
táborových), v jejich vyznění ale došlo k po-
sunu.  Zatímco  dříve  se  probuzenecká
shromáždění  soustředila  na  konverzi  pří-
slušníků  nábožensky  vlažného  a  církevně
lhostejného  amerického  národa,  tedy  na
tzv.  ospravedlnění  na  základě  odpuštění
hříchů a znovuzrození, v hnutí svatosti  šlo
navíc ještě o druhé požehnání, tedy o tzv.
posvěcení.  Druhým  požehnáním  má  boží
milost  osvobodit  křesťana  od  jeho  sklonu
hřešit a má ho připravit pro dosažení „doko-
nalé lásky“. To sice neznamená osvobození

od omylů a chyb ani od důsledků hříchu pro
tělo  a  mysl,  ale  rozhodující  je  celoživotní
perspektiva  cesty  ke  svatosti.  Právě  v
obnovení  této  perspektivy  ve  Wesleyově
duchu  je  hlavní  inovace  tehdejšího
evangelikalismu.  Postupem  doby  se  v
důsledku  rozšíření  hnutí  svatosti  stal
posvěcený, mravně čistý život normou mezi
všemi  evangelikály.  Význam  laiků  a  také
postavení  žen v evangelikálním proudu se
odrážejí ve skutečnosti, že hlavní postavou
hnutí  svatosti  je  kazatelka  Phoebe
Palmerová (1807–1874), která začala kázat
hned  po  svém  zážitku  posvěcení  v  roce
1837  (Bainbridge  1997:  60–66).  Jak  je
připomenuto  níže,  po  její  smrti  překročilo
hnutí  svatosti  metodismus  a  stalo  se
relativně  samostatnou  větví
evangelikalismu.

Evangelikalismus se šířil nejen díky úspěšné
probuzenecké  misii  a  zapouštěl  kořeny
nejen díky důrazům hnutí svatosti, ale i díky
množství  církevních  i  mimocírkevních  ak-
tivit, v nichž se evangelikálové angažovali.
Převzali například myšlenku nedělních škol,
které  původně  sloužily  v  boji  s
negramotností,  a  učinili  z  nich  nástroj
křesťanské katecheze a socializace.  Možná
se dokonce první nedělní školy objevily na
půdě anglického metodismu (Schneeberger
1983: 45). V Británii již na konci 18. století
a ve Spojených státech roku 1824 vznikly
asociace  a  unie  nedělních  škol.  Podobně
převzali američtí evangelikálové i zápas pro-
ti alkoholismu a ovládli tzv. hnutí střídmosti
(Americká  společnost  střídmosti  byla  za-
ložena  roku  1826).  Nejen  střídmost,  ale
úplná  abstinence  se  postupně  stala  mezi
evangelikály  normou  a  zvláště  na  funda-
mentalistickém  křídle  evangelikalismu  je
obvyklá dodnes.  Evangelikální  kořeny mají
například  i  organizace  YMCA  a  YWCA
(Křesťanská asociace mladých mužů, resp.
žen),  založené  v  Londýně  roku  1844,  re-
spektive  1855,  aby  poskytly  bezpečný
prostor  mladým  evangelikálům  v  ano-
nymním  prostředí  velkých  měst,  do  nichž
přišli studovat či pracovat.

Úsilí  evangelikálů  o  mravní  a  společenské
reformy dosáhlo patrně největšího vzepětí v
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hnutí proti otrokářství, k němuž se ve velké
míře  přidávali.  Jedním  z  jeho  nejvýraz-
nějších vůdců byl britský politik William Wil-
berforce (1759–1833),  anglikán s  evange-
likální  zbožností,  který  se  stal  abolicionis-
tickým aktivistou po své konverzi roku 1785
a jemuž se roku 1807 podařilo v britském
parlamentu prosadit zrušení obchodu s ot-
roky. Těsně po jeho smrti  parlament přijal
zákon, který otroctví zrušil v celém Impériu.
Ve Spojených státech se ale abolicionismus
stal  příčinou  trpkého  rozkolu  také  mezi
evangelikály, přičemž obě strany nacházely
pro otrokářství či proti němu argumenty v
Bibli. Zvlášť aktivní abolicionistické postoje
zaujímali  metodisté.  Nepodařilo  se jim ale
plně přesvědčit ani své jižanské souvěrce, a
tak se před válkou Severu proti Jihu vedle
jiných církví  rozdělily  i  nejsilnější  evange-
likální denominace baptistů a metodistů.

Na odlišné názory, které mohou vést k roz-
dělení, i na vznik nových církevních útvarů
byli v té době američtí evangelikálové ale již
zvyklí. Překotný vývoj amerického evange-
likalismu totiž způsobil kromě jiného i vznik
dvou silných hnutí,  která se od jeho nau-
kového jádra v různé míře odchýlila. Roku
1830  vznikla  na  základě  zjevení,  obsa-
žených v Knize Mormon, Církev Ježíše Krista
(dnes je název nejvýznamnější pokračova-
telky této církve rozšířen ještě o slova „Sva-
tých posledních dnů“). Tato zjevení obdržel
podle svého vyjádření Joseph Smith (1805–
1844)  v  době,  kdy  byl  jako  mladík  velmi
znepokojen  otázkou,  ke  které  z  evange-
likálních  církví,  jež  tehdy  ve  „spálené ob-
lasti“ působily, se má připojit.  Kvůli  tomu,
jaký význam tato církev přikládá zjevením v

Knize Mormon a ve svých ostatních svatých
knihách,  a  kvůli  dalším  naukovým  a
liturgickým specifikům nebývá řazena mezi
evangelikální  církve.  Ačkoli  z  teologického
hlediska  je  evangelikalismu,  a  dokonce  i
všem ostatním typům křesťanství, skutečně
značně  vzdálena,  svým  společenským
působením,  morálkou  svých  členů,  jejich
životním  stylem  a  mnoha  dalšími  rysy  je
evangelikalismu  velmi  podobná  a  nezapře
tak dobu a okolnosti svého vzniku.

V  téže  době,  roku  1831,  zveřejnil  farmář
William Miller (1782–1849) svůj výklad bib-
lických  proroctví,  podle  něhož  měl  nastat
druhý Kristův příchod (advent) před rokem
1844. Jako mnoho jiných evangelikálů jeho
doby opustil Miller deismus, roku 1812 kon-
vertoval  a stal  se baptistou. Ovlivněn filo-
sofií zdravého rozumu pak při horlivé četbě
Bible kombinoval údaje z knih Daniel a Zje-
vení. Výpočet data, kdy se Kristus viditelně
ujme vlády nad zemí, mu potvrzovaly další
biblické oddíly. Po roce 1840, kdy byl Kris-
tův advent upřesněn na dobu mezi březnem
roku 1843 a březnem 1844, se k Millerovu
adventnímu  hnutí  počítal  snad  až  milion
metodistů, baptistů a dalších evangelikálů.
Po tzv. velkém zklamání se většina z nich
včetně Millera vrátila  k umírněnějším oče-
káváním  ve  svých  denominacích.  Některé
skupiny Millerova hnutí  ovšem setrvaly ve
víře v blízký Kristův příchod a postupně vy-
tvořily samostatná společenství. Roku 1863
to  byli  adventisté  sedmého  dne,  po  roce
1878 badatelé  Bible  (dnešní  svědkové  Je-
hovovi) a další.   

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.
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Narozeniny a výročí
 Urbánek Alois 4. leden 

 Macková Žofie 6. leden

 Hrůza Rudolf 9. leden

 Eliášová Ráchel 10. leden

 Sauer Ferdinand 13. leden

 Hrůzová Sofie 14. leden

 Urbánková Alžběta 16. leden

 Kovařík František 21. leden

 Hrůza Alois 22. leden 

 Kvasnička Jan ing 24. leden

 Sauer Alois (Reginy) 24. leden

 Eliáš Daniel 26. leden

 Sauerová Anna 27. leden

 Fikrle Miloslav 30. leden

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

Sborová oznámení
3. – 10. 1. Alianční týden modliteb

Program na leden 2016 
Pondělí 4. leden 2016 19:00 Alianční týden modliteb Vedení: br. David Sláma
Úterý 5. leden 2016 19:00 Alianční týden modliteb Vedení: br. Jan Mrázek st.
Středa 6. leden 2016 19:00 Alianční týden modliteb Vedení: br. David Sláma
Čtvrtek 7. leden 2016 17:00 Klub dobré naděje
Čtvrtek 7. leden 2016 19:00 Alianční týden modliteb Vedení: br. Gothard Novák
Pátek  8. leden 2016 18:00 Modlitební chvíle
Pátek  8. leden 2016 19:00 Alianční týden modliteb Vedení: br. Václav Černík
Sobota 9. leden 2016 18:00 Alianční týden modliteb Vedení: Mládež
Neděle 10. leden 2016 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Petr Černík

 Kázání: br. Gothard Novák
Neděle 10. leden 2016 16:00 Závěr Al. týdne modliteb Kázání: br. Alois Sauer
Neděle 10. leden 2016 16:00 Klub nedělní besídky
Neděle 10. leden 2016 15:00 Tři Sekery Kázání: br. Gothard Novák

Středa 13. leden 2016 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 14. leden 2016 9:30 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Čtvrtek 14. leden 2016 17:00 Klub dobré naděje
Pátek  15. leden 2016 18:00 Modlitební chvíle
Pátek  15. leden 2016 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Sobota 16. leden 2016 17:00 Dorost 
Sobota 16. leden 2016 18:00 Setkání mládeže
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Neděle  17. leden 2016 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: ses. Eva Horová
 Kázání: br. David Sláma

Neděle 17. leden 2016 16:00 Nedělní shromáždění br. David Sláma
Neděle 17. leden 2016 16:00 Klub nedělní besídky

Středa 20. leden 2016 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 21. leden 2016 9:30 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Čtvrtek 21. leden 2016 17:00 Klub dobré naděje
Pátek  22. leden 2016 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  22. leden 2016 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma 
Sobota 23. leden 2016 17:00 Dorost 
Sobota 23. leden 2016 18:00 Setkání mládeže
Neděle 24. leden 2016 9:00 Nedělní shromáždění Večeře Páně: br. Alois Táborský

br. 
Kázání: br. David Sláma

Neděle 24. leden 2016 16:00 Nedělní shromáždění br. Gothard Novák
Neděle 24. leden 2016 16:00 Klub nedělní besídky
Neděle 24. leden 2016 15:00 Tři Sekery Kázání: br. David Sláma

Středa 27. leden 2016 16:30 Skupinka sester

Čtvrtek 28. leden 2016 9:30 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Čtvrtek 28. leden 2016 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  29. leden 2016 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  29. leden 2016 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 30. leden 2016 17:00 Dorost 
Sobota 30. leden 2016 18:00 Setkání mládeže

Neděle 31. leden 2016 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: ses. Bohumila Bulíková
Kázání: br. David Sláma

Neděle 31. leden 2016 16:00 Nedělní shromáždění br. David Sláma
Neděle 31. leden 2016 16:00 Klub nedělní besídky

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

Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu pro svoji vnitřní potřebu vydává Sbor Bratrské jednoty baptistů
v Chebu. Redakční rada: David Sláma, Jitka Hlaváčová, Tomáš Černík. Vychází v nákladu 100 výtisků zpravidla poslední

neděli v měsíci na další měsíc. Toto číslo vyšlo 3. ledna 2016. 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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