
leden 2019 

číslo 1/2019 

Slovo kazatele
Závěr  všeho,  co  jsi
slyšel: Boha se boj a
jeho  přikázání  za-
chovávej;  na  tom  u
člověka  všechno  zá-
visí.

Kaz 12,13

Milí bratři a sestry,

chtěl  bych  Vám  (a  i  sobě)  popřát  do
nového  roku:  abychom  milovali  Pána
Ježíše a poslouchali Ho. Kazatel (tedy ten
Biblický, Šalomoun) říká, že na tom záleží
všechno.

Když Bůh povolal Jozua, aby pokračoval po
Mojžíšovi  ve vedení  Izraele,  k tomu, aby
jim rozdělil zemi do dědictví, tak mu říká
podobnou věc: „Jen buď rozhodný a velmi
udatný,  bedlivě plň vše,  co je v zákoně,
který ti přikázal Mojžíš, můj služebník. Ne-
odchyluj se od něho napravo ani nalevo;
tak  budeš  jednat  prozíravě  všude,  kam
půjdeš. Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí
od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v
noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v
něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě
provázet zdar, potom budeš jednat prozí-
ravě.  Nepřikázal  jsem  ti  snad:  Buď  roz-
hodný a udatný, neměj strach a neděs se,
neboť  Hospodin,  tvůj  Bůh,  bude s  tebou
všude, kam půjdeš?" (Joz 1,7-9) Před Jo-
zuem je nesmírně náročné poslání. Nemá
se v první řadě připravovat vojensky, vy-
mýšlet strategie, sčítat bojovníky… Má mi-
lovat  Hospodina,  přemýšlet  nad  Jeho
slovem a poslouchat ho.

Podobně  na  konci  Jozuova  života,  když

zase on připravuje Izrael na to, aby dokon-
čil obsazení zaslíbené země, tak jim říká:
„A tak buďte zcela rozhodní a zachovávej-
te a čiňte všechno, co je napsáno v knize
Mojžíšova  zákona,  abyste  se  od  něho
neuchýlili  napravo  ani  nalevo…  Sami  u
sebe dbejte úzkostlivě o to, abyste milova-
li Hospodina, svého Boha.“ (Joz 23: 6-11)
Bůh bude bojovat  za ně,  mají  Mu důvě-
řovat, On je Ten, kdo dává vítězství. To, co
má  dělat  Izrael,  je  milovat  Hospodina  a
poslouchat Ho.

Král David na konci života vyzývá Izrael k
věrnosti Bohu a Šalomouna k vybudování
domu pro Boží schránu smlouvy takto: „A
nyní  před  zraky  celého  Izraele,  Hospodi-
nova shromáždění, a před sluchem našeho
Boha: Bedlivě se vždy dotazujte na všech-
ny příkazy Hospodina, svého Boha, abyste
si udrželi tu dobrou zemi a mohli ji předat
svým synům do dědictví navěky." "Ty pak,
můj synu Šalomoune, poznávej Boha své-
ho  otce  a  služ  mu  celým  srdcem  a
ochotnou  myslí.  Hospodin  zkoumá  srdce
všech, postřehne každý výtvor mysli. Bu-
deš-li  se  ho  dotazovat,  dá  se  ti  najít,
jestliže ho opustíš, odvrhne tě navždy.“ (1
Pa 28: 8) Modlí se za ně (1 Pa 29, 18, 19).

Nevíme, co nás v příštím roce čeká. Jak se
máme připravit,  abychom to,  co  je  před
námi zvládli? Nedělejme si starosti s ničím,
jen s  tím,  abychom milovali  Boha,  trávili
čas s Ním, poznávali Jeho slovo a poslou-
chali Ho. Bůh se postará o vše, co budeme
potřebovat, povede nás, ukáže, co máme
dělat.

Ať Vám Bůh žehná.

David Sláma
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Novoroční hesla

Sbor: Skutky  14:15 „Zvěstujeme vám, abyste  se  od marných věcí  obrátili  k
živému Bohu.“ 

Staršovstvo: Mat 24:6 „Hleďte, abyste se nelekali.“

Misijní odbor: Jeremjáš 17:10 "Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já
každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků.“ 

Dorost: Izajáš 55:6 „Dotazujte se Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte
ho, dokud je blízko.“

Pěvecký sbor: Filipským 4:7 „Pokoj  Boží,  převyšující  každé pomyšlení,  bude
střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“

Mládež: 2.Tim 1:8 „Snášej všechno zlé pro evangelium. K tomu ti dá sílu Bůh.“ 

Zpěv sester: Jer 15:19 Hospodin praví toto: "Budeš-li pronášet vzácná slova, nic
bezcenného, budeš mými ústy.“

Sestry: 1.Tim 4:12,16 „Buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě.
Dávej pozor na své jednání.“

Vysílání bohoslužeb: Mat 7:7,8 „Hledejte a naleznete, neboť každý kdo hledá,
nalézá“ 

Pastelka: Skutky 16:10 „Nás Bůh volá, abychom kázali evangelium.“

Stavební komise: Řím. 10:11 Neboť Písmo praví: „Kdo v něho věří,  nebude
zahanben.“

Novoroční zamyšlení
Hospodin je dobrý

„Dobrořečit  budu  Hospodinu  v každém

čase, z úst mi bude znít vždy jeho chvála.
O Hospodinu mluv s chloubou, moje duše,
ať  to  slyší  pokorní  a radují  se.  Velebte
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Hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho
jméno. Dotázal jsem se Hospodina a odpo-
věděl  mi,  vysvobodil  mě od všeho,  čeho
jsem se lekal. Kdo na něho budou hledět,
rozzáří  se,  rdít  se  nemusejí.  Tento  po-
nížený  volal  a Hospodin  slyšel,  ve  všem
soužení byl jeho spása. Hospodinův anděl
se položí táborem kolem těch, kteří se bojí
Boha, a bude je bránit. Okuste a uzříte, že
Hospodin  je  dobrý.  Blaze  muži,  který  se
utíká k němu. Žijte  v Hospodinově bázni,
jeho svatí,  vždyť kdo se ho bojí,  nemají
nedostatek.“

Žalm 34: 2-10

Když se spolu ohlédneme zpět a zamyslí-
me se nad rokem 2018, můžeme vidět, jak
to všechno rychle uběhlo. Velikonoce, ko-
nec  školního  roku,  prázdniny,  začátek
školního roku, Díkůvzdání, advent, Vánoce.
A to jsem ještě vše nevyjmenoval. Ani se
nám tomu nechce věřit, musíme jen s žal-
mistou  Davidem  souhlasit,  že  budeme
dobrořečit Hospodinu v každý čas, že Pán
až dosud byl a je pořád s námi.

Myslím, že každý z nás si vybaví spoustu
situací, ve kterých jsme museli přiznat, že
nebýt Pánovy ochranné ruky,  nevím, kde
bychom teď  byli.  Každý  z nás  má  určitě
mnoho zážitků  a zkušeností,  které  si  pa-
matujeme. Mám na mysli ty významnější,
které nikdy nechceme zapomenout.

A potom tu jsou ještě ty malé bezvýznam-
né události, na které neklademe tak velký
důraz.  A přitom i ony  jsou  nedílnou  sou-
částí našeho každodenního života, kterým
nás vede ruka našeho všemohoucího Pána.

U proroka  Nahuma  v první  kapitole,
sedmém verši čteme: „Hospodin je dobrý,
je  záštitou  v den soužení,  zná se  k těm,
kteří se k němu utíkají.“

Myslím, že se mnou budete souhlasit, když
řeknu,  že  Hospodin  držel  svou  pevnou
ruku  nad  námi  a znal  se  k nám  po  celý
uplynulý rok. Hospodinův anděl se položil

táborem kolem nás.

Vím, že někdo možná řekne:  „Mně se ale
všecko nesplnilo. Ne ve všem mne Hospo-
din vyslyšel, když jsem za něco prosil.“

Ano, možná to tak je. Ale musíme si uvě-
domit,  že  Pán  Bůh  vše  dělal  a činil  pro
naše dobro. O všem, co nám dal anebo co
dopustil, věděl, že je to pro nás tak nej-
lepší, jak jen může být. Vím, že my lidé to
často  vidíme  jinak,  něco  bychom  udělali
tak a to zase jinak, a přitom si vůbec neu-
vědomujeme,  že  jsme  omezení  časem
a prostorem. Nevidíme ani vteřinu dopře-
du. Náš Bůh však omezen časem a prosto-
rem není,  a proto  to,  co  činí,  činí  dobře
a v pravý čas.

My  lidé  jsme  pořád  nespokojení,  pořád
máme něčeho moc nebo zas málo – když
je například teplo, tak je podle nás až moc
velké teplo; když prší, tak nás za chvilku
déšť  přestane  bavit  a my  bychom  raději
chtěli slunce. To jsme my – pořád bychom
něco  udělali  lépe  nebo  něco  vidíme  lépe
než náš všemohoucí Bůh. Ten Bůh, který
nás  stvořil  a zná  nás  lépe,  než  my sami
sebe.

V devátém verši čteme:  „Okuste a uzříte,
že Hospodin je dobrý“.

My  často  říkáme:  „Zkus  a uvidíš.“,  jsme
neustále  vybízeni,  abychom zkusili  a uvi-
děli  něco nového. I tento žalm jsme četli
mnohokrát  a někdo  ho  dokonce  umí  na-
zpaměť, ale přesto – dnes jsme znovu vy-
bízeni k tomu, abychom se zamysleli a při-
vlastnili si slova z tohoto Žalmu.

Bůh byl s námi po celý loňský rok a chce
s námi být i tento nový rok, který je před
námi.

„Žijte v Hospodinově bázni, jeho svatí, vž-
dyť  kdo  se  ho  bojí,  nemají  nedostatek.“
Žalm 34: 10

Rudolf Hrůza
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Zamyšlení
Vytrvejme v běhu
Proto  i my,  obklopeni  takovým zástupem
svědků,  odhoďme  všecku  přítěž  i hřích,
který se nás tak snadno přichytí, a vytrvej-
me v běhu, jak je nám uloženo, s pohle-
dem upřeným na Ježíše, který vede naši
víru od počátku až do cíle. Místo radosti,
která se mu nabízela, podstoupil kříž, ne-
dbaje  na  potupu;  proto  usedl  po  pravici
Božího trůnu.

Židům 12: 1-2
"Pán Ježíš Kristus je stejný včera dnes až
na věky", tak jsme zpívali při shromáždění
k ukončení roku 2018.
A tak jak je to s námi? Jak je to s naší vy-
trvalostí, s naší vírou?
Být vytrvalý ve víře se určitě vyplatí,  ale
být vytrvalý každý den, celý rok a déle… To
není tak snadné.
Být vytrvalý na cestě víry to znamená ne-
spouštět  oči  z Ježíše,  protože  On  je  ten,
který vede naši víru od počátku až do cíle.
A on je průvodce naší víry. Co my nebo co
já sám bych asi zvládnul?
Určitě  víte,  co  znamená  průvodce.  Jistě
jste  někdy  byli  na  výletě.  Někteří  určitě
i mnohokrát do roka. Někdy jezdíme sami,
třeba abychom ušetřili  anebo abychom si
dělali, co chceme, a chodili tam, kam chce-
me. K tomu nepotřebujeme průvodce.
Ale  pokud  máme  průvodce  v neznámu
a v neznámé zemi, tak je to velká výhoda
a skýtá nám mnoho dobrého. Odpadá nám
velká starost. Všechno má na starost prů-
vodce.  On  ví  dopředu,  co  se  bude  dít.
A o všechno se postará.
Náš život je taky takový výlet. Je to výlet
na dvacet, padesát, osmdesát a více let.
Jak jsme vytrvalí?

Když  člověk  uvěří,  tak  se  cítí  dobře,  má
Boží pokoj. Nedělá si starosti, protože jeho
víra je strašně silná. Ale vytrvat, to není na
jeden den ani na jeden rok.
Někdy se nám zdá stoupání  po cestě za
Pánem těžké. Tak si chceme ulevit. Myslí-
me, že po rovině to bude lepší.
A za chvíli říkáme: „Z toho kopce dolů by
to bylo ještě lehčeji.“
Vytrvalost  se  nepozná  hned.  Ptejme  se
sami  sebe:  "Jsme  věrní?  Jsme  vytrvalí?
Není to nad naše a nad lidské síly? A jak se
nám  to  s vytrvalostí  daří?  Jak  se  mi  to
dařilo v uplynulém roce?“
Sami to nikdy nedokážeme. Jedině,  když
půjdeme s průvodcem, s Ježíšem. Když se
budeme učit od něho. Pak uvidíme, že se
to dá zvládnout.
Ale  ne,  pokud si  budeme chodit  tak,  jak
chceme a dělat si, co chceme.
Buďme proto věrní a vytrvalí v učení Pána
Ježíše Krista. Tam, kde už to nejsou jenom
slova. Tam, kde už nás to něco stojí. Kde
se slova musí změnit ve skutek.
Vzpomeňme na to, když nepřátelé dovedli
Ježíše až na Golgatu a byl na kříži. On vy-
trval až do konce. On se modlí. A víte ja-
kou modlitbu se modlí? „Otče odpust jim,
neboť nevědí co činí.“
Kdo to dokáže, kdo to zvládne být vytrva-
lý?
Chtějme se  to  učit  od  našeho Pána.  Být
vytrvalí  a věrní.  S Boží  pomocí  a milostí
i v tomto novém roce. Přeji to sobě i vám.
Buďme vytrvalí na cestě víry.
Do nového roku 2019 vám přeji víru, na-
ději a lásku.

Václav Hrůza

70. výročí sboru
Vyučování náboženství na školách

V polovině šedesátých let začínal komunistický režim postupně uvolňovat svůj tlak na
náš sbor. V roce 1967 se dokonce naskytla možnost, vyučovat náboženství v základních
školách. Vyučování probíhalo na různých školách, kam děti z našeho sboru docházely.
Pro každé dítě museli rodiče dát řediteli školy přihlášku k vyučování náboženství. Byl to
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nepovinný předmět, který nebyl zaznamenán do oficiálního školního vysvědčení. Vyu-
čování náboženství probíhalo ve všedních dnech odpoledne po skončení školního vyu-
čování.

Náboženství vyučoval bra-
tr  kazatel  Štěpán  Kři-
vánek.  Měl  pečlivě  zpra-
covaný vyučovací plán. Při
vyučování s dětmi probíral
biblická témata (Stvoření,
O Abrahamovi, O Josefovi,
O Mojžíšovi,  Narození  Pá-
na  Ježíše,  Modlitba  Otče
náš,  Ukřižování,  Zmrt-
výchvstání, apod.).
Součástí  vyučování  byl
i zpěv  písní  z kancionálu,
modlitba a společná mod-
litba Otče náš. Bratr kaza-
tel  vyučoval  velmi  las-
kavou formou, jeho hodi-
ny  byly  příjemné  a osvě-
žující.  Dbal  i na  opa-
kování,  při  kterém  velmi
mírně známkoval. Na kon-
ci  roku  dával  dětem  vy-
svědčení,  na  kterém  byl
kromě  základních  údajů
i počet zmeškaných hodin,

razítko  sboru  a hlavně
známka, která byla nej-
hůře dvojka.

Vyučování  náboženství
probíhalo  i v roce  1969
a 1970.  Ale  již  nebylo
tak  hojně  navště-
vované.  Bylo  pro  děti
i rodiče  velkou  zkouš-
kou  odvahy  a víry,  při-
nést  v době  normaliza-
ce do ředitelny přihláš-
ku.  Vedení  škol  na  ně
reagovalo  velmi  nepří-
jemně a agresivně nebo
výsměšně.  Po  roce
1970 bylo vyučování náboženství na školách státními úřady definitvně zrušeno. 

Štěpán Křivánek
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Alianční týden modliteb 

MODLITBY V POLARIZOVANÉ DOBĚ

Žijeme v době, kdy je pro společnost a na-
konec  i církev  stále  těžší  hledat  cestu
k těm,  s nimiž  nesouhlasíme.  Z nejrůz-
nějších  důvodů  se  společnost  polarizuje
a jsou mezi lidmi tak vysoké hradby, že je
těžší a těžší slyšet, co druzí skutečně říkají
a proč. Na významu nabývají nálepky, kte-
rými  škatulkujeme  druhé  a které  komu-
nikaci ihned činí obtížnější nebo ideologič-
tější.  Sluníčkáři  či  pravdoláskaři,  vítači  či
islamofobové, liberálové nebo fundamenta-
listé, pražské kavárna, nepřizpůsobiví, fe-
ministky,  tradiční  nebo  progresivní  atd.
Rozdělení  se nevyhýbá ani  církvi.  Doktri-
nální  spory provázely církev v jejích ději-
nách vždy a byly odrazem více či méně po-
ctivého hledání biblické pravdy. Jistě jsou
mezi  doktrínami  jednotlivých  církví  vý-
znamné  rozdíly,  které  je  třeba  poctivě
a s úctou k druhým pojmenovávat a disku-
tovat  právě  proto,  že  nám  jde  o co
nejpravdivější  porozumění  Písmu  a Bohu
samotnému, i tomu, jak Ježíše Krista ještě
plněji následovat. Mnoho konfliktů v církvi
je  ale  často  hlubším  symptomem našich
charakterových vad, neschopnosti komuni-
kovat, vnitřní nejistoty nebo naopak touhy
po kontrole a moci.

Politika  stále  více  tíhne  k nacionalismu
a populismu,  který  využívá  ta  nejvíce
štěpící  témata  vyvolávající  co  největší
emoce – zvláště strach a hněv.

Politická polarizace se pohříchu nevyhýbá

ani církvi a je otázka, jak jako církev ob-
stojíme  v době  „populistické  a post-prav-
divé“.  Evropská  církev  má  s populismem
a nacionalismem asi nejbohatší zkušenosti,
ale přesto je to i oblast našeho historicky
největšího selhání.

Rozdělení  a konflikty  jsou ale  i ohromnou
příležitostí k následování Krista. Církev dělí
mnoho štěpících témat – role žen v církvi,
vztah k lidem jiné sexuální orientace, gen-
derové otázky, porozumění roli lidské svo-
body a Boží svrchovanosti, vztah k islámu
a imigraci,  kreacionismu  či  evolucionismu
atd. Mnozí rychle a nekompromisně kladou
hranice pravověří podél těchto linií. Debaty
o těchto tématech jsou jistě legitimní, ale
pro jednu ortodoxii často obětujeme jinou
–  ortodoxii  a zvláště  ortopraxi  našeho
vztahu  k našim  oponentům  a „nepřá-
telům“. Tam, kde tak snadno vznikají hra-
nice  mezi  my  a oni,  je  naprosto  klíčové,
s jakou láskou a pokorou jednáme s těmi,
kdo  mají  naprosto  odlišné  názory  a pos-
toje.  V době,  kdy Evropě vládne „politika
identity“ bude způsob, jak církev projevuje
svůj respekt a lásku k těm, kdo s ní nesou-
hlasí, a jak jim bude schopna naslouchat,
klíčovým svědectvím.  Milujeme-li  jen  své
přátele, nejsme následovníci Kristovi.

Letošní  Alianční  týden  modliteb  je  poku-
sem  o „modlitby  v rozdělené  a pola-
rizované době“.

Jiří Unger, tajemník ČEA
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Alianční týden modliteb  

NEPŘÁTELÉ
Neděle 6. 1. 2019
Hladoví-li  ten, kdo tě nenávidí,  nasyť jej
chlebem,  žízní-li,  napoj  ho  vodou,  tím
shrneš řeřavé uhlí na jeho hlavu a Hospo-
din ti odplatí.

Přísloví 25: 21-22
Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Milovati budeš
bližního  svého  a nenávidět  nepřítele  své-
ho.‘ Já však vám pravím: Milujte své ne-
přátele a modlete se za ty, kdo vás proná-
sledují, abyste byli syny nebeského Otce;
protože on dává svému slunci svítit na zlé
i dobré  a déšť  posílá  na spravedlivé  i ne-
spravedlivé. Budete-li milovat ty, kdo mi-
lují  vás,  jaká  vás  čeká  odměna?  Což
i celníci  nečiní  totéž?  A jestliže  zdravíte
jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což
i pohané nečiní totéž?
Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš
nebeský Otec.

Matouš 5: 43-48
Ježíšovo  přikázání  milovat  své  nepřátele
bylo  pro  jeho  posluchače  asi  jedním
z nejprovokativnějších  a nejkontroverz-
nějších.
Dodnes je možná jedním z důvodů, proč je
lidem zatěžko Krista přijmout. Milovat své
nepřátele  a činit  jim  dobře  je  nad  lidské
síly. Z Boží síly a skrze poznání naší vlastní
porušenosti a toho, kolik nám samým bylo

odpuštěno, když jsme ještě byli Božími ne-
přáteli,  je  ale  taková  láska  možná,
a naopak se stává znakem Božího lidu.
Ježíš měl mnoho nepřátel. Jak mezi vlast-
ním  národem  a náboženským  estab-
lishmentem, tak ze strany římské okupační
moci.  Nakonec  byl  svými  nepřáteli  ukři-
žován. Ale přesto se ještě na kříži modlí,
„odpusť jim, neboť nevědí, co činí“. Ještě
i na kříži  se modlí za své nepřátele a má
na mysli jejich dobro. Jak hluboko musela
být jeho láska k nepřátelům a modlitba za
ně součástí  jeho nitra,  když i v okamžiku
největší  bolesti  a opuštěnosti  žehná!  Jak
velkou součástí jeho modliteb muselo být
žehnání jeho kritikům a oponentům! Když
srovnáme jeho slova  s naší  reakcí  na ty,
kdo se staví proti nám nebo naopak na ty,
s nimiž sami nesouhlasíme, ukáže se, jak
daleko  jsme  od  dokonalosti  našeho  Otce
v nebesích.  Jak  rychle  zapomínáme  na
modlitbu  za  ně  a na  jejich  dobro
a upřednostňujeme  vlastní  nadřazenost
a spravedlnost! Jak rychle se z nás stávají
nemilosrdní  a hluší  nepřátelé  druhých.
A jako Jonáš si přejeme spíše, aby je Bůh
ztrestal, než jim odpustil. Trám ve vlastním
oku nevidíme.
V Lukáši 6:27 se píše, že nemáme své ne-
přátele  jenom  milovat,  ale  i dobře  činit
těm, kdo nás nenávidí. Je snadné říci, že
nenávidíme  hřích  a milujeme  hříšníka  či
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nepřítele,  ale  co  to  prakticky  znamená
v našich  činech  a vztazích?  Kde  se  naše
láska  odráží  v našich  slovech,  štědrosti
a pohostinnosti? Kde je naše láska vidět?
Kde se nemodlíme za své „nepřátele“, tam
se sami více stáváme nepřáteli druhých.
Modleme se za:

● Lidi,  s nimiž  máme  osobně
konflikty. Kéž nás Bůh posiluje v lás-
ce, žehnání i praktických skutcích lás-
ky. Kéž jsme nositeli pokoje i v situa-
cích křivdy.

● ty,  kdo  nejvíce  kritizují  církev
a za její názorové oponenty. Kéž vidí-
me,  kde  je  jejich  kritika  oprávněná
a jak jim naopak s úctou a bázní před
Bohem  vysvětlit  naše  postoje,  aby

ukazovaly  Boha  tak,  jak  by  on  sám
chtěl být viděn.

● ty  kdo  pronásledují  církev  ve
světě, aby se jim Bůh dal nejrůznější-
mi  způsoby  poznat  a ochránil  víru
svého lidu, který čelí utrpení.

● to, aby nám Bůh pomáhal změnit
pošramocenou reputaci církve v České
republice a mezi lidmi, kteří ji vnímají
jako nepřítele.

● to,  abychom byli  schopni  s Boží
pomocí přemáhat zlo dobrem.

● to,  abychom si  byli  ochotní  od-
pouštět v našich manželstvích a rodi-
nách,  kde  často  nenávist  zanechává
největší rány.

Alianční týden modliteb
NÁLEPKY

Pondělí 7. 1. 2019

Dověděl jsem se totiž o vás z domu Chloé,
bratří,  že  jsou  mezi  vámi  spory.  Myslím
tím to, že se mezi vámi říká: Já se hlásím
k Pavlovi, já zase k Apollovi, já k Petrovi,
já ke Kristu. Je snad Kristus rozdělen? Což
byl Pavel za vás ukřižován? Nebo jste byli
pokřtěni ve jméno Pavlovo? … Když se je-
den  z vás  hlásí  k Pavlovi  a druhý
k Apollovi, neznamená to, že jste lidé svě-
ta? Kdo je vlastně Apollos? A kdo je Pavel?
Služebníci, kteří vás přivedli k víře, každý
tak, jak mu dal Pán. Já jsem zasadil, Apol-
los zaléval, ale Bůh dal vzrůst;

Jsme spolupracovníci  na Božím díle, a vy
jste Boží pole, Boží stavba. … A tak ať se
nikdo nechlubí lidmi. Všechno je vaše, ať
Pavel nebo Apollos nebo Petr, ať svět nebo
život  nebo  smrt,  přítomnost  nebo  bu-
doucnost,  všechno je  vaše,  vy  však jste
Kristovi a Kristus je Boží.  … Nevyslovujte
proto soudy předčasně, dokud Pán nepři-
jde. On vynese na světlo to, co je skryto
ve  tmě,  a zjeví  záměry  srdcí;  tehdy  se
člověku  dostane  chvály  od  Boha.  Toto
jsem, bratří, kvůli vám vztáhl na sebe a na
Apolla, abyste se na nás naučili,  co zna-
mená ‚ne nad to, co je psáno‘, a nikdo se

nepyšnil jedním z nás proti druhému.

1 Kor 1: 11-13, 3: 4-6, 3: 9, 3: 21-23, 4:
5-6

Zdá se, že lidé mají odvěkou tendenci pou-
žívat  nejrůznější  nálepky  nebo  škatulky
k tomu,  aby  definovali  sami  sebe  nebo
druhé.  Mnozí  pojmenovali  svá  hnutí  po
jejich zakladatelích, vůdcích nebo klíčových
důrazech.  Oblast  teologie  a církevních
doktrín či názvů není v tomto ohledu nijak
výjimečná. I dnes se tu setkáváme k mod-
litbám jako členové různých církví a teolo-
gických tradic a proudů. Luteráni, kalvinis-
té,  baptisté,  evangelíci,  letniční  a členové
mnoha dalších denominací.

Názvy a „jmenovky“ jsou více či méně uži-
tečné a během času často mění  svůj  vý-
znam,  obsah  i použitelnost.  Objevují  se
jmenovky  nové  a staré  jsou  zavrhovány.
Každá  z církví  se  pokouší  co  nejpřesněji
systematizovat  svou  teologii  a definovat
svá  klíčová  přesvědčení,  protože  věří,  že
právě její pohled nejlépe odráží ten Boží.
Jistě  je  také  třeba  být  vděční  velikánům
teologie,  kteří  systematizovali  své  po-
chopení  Písma.  Každý  teologický  systém
ale má tendenci stát se někdy tak silným,
že  začíná  určovat,  co  Písmo  může
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a nemůže  znamenat.  Takže  „brát  Boží
slovo  vážně“  se  ve  skutečnosti  začne
rovnat nároku bezvýhradně přijmout daný
teologický  systém  a celé  Písmo  jeho
definicím  přizpůsobit.  Naše  teologické
systémy  ale  nikdy  nejsou  neomylné
a Písmo  nad  nimi  musí  vždy  zůstat  jako
trvalá korekce a autorita. Jinak se nakonec
stane  naší  autoritou  pouze  kanonizovaná
verze naší teologie a nikoli Písmo samotné.
Všichni jsme porušeni hříchem a také naše
teologie  má  vždy  svá  slepá  místa.
K interpretaci  Písma  přicházíme  vždy  se
sadou  předporozumění  i předsudků,  a to
jak  filosofických,  tak  teologických.  Proto
je při četbě Písma vždy nutné se ptát, zda
mé čtení textu více ovlivňují mé teologické
či církevní brýle nebo Písmo samotné.

Jmenovky a názvy mají ale i jedno riziko.
Dostanete-li  otázku,  zda jste evangelikál,
katolík, kalvinista, luterán nebo arminián,
egalitarián nebo komplementarián, jste au-
tomaticky tlačeni do škatulky. Jste Apollův,
Petrův  nebo  Pavlův?  Vaše  odpověď  pro
mnohé bude dokonce znamenat,  zda vás
budou  považovat  za  skutečné  křesťany.
Vzájemné  „zaškatulkování“  ale  nakonec
vede jenom k tomu, že se už nezabýváme
tím,  co  o dané  věci  říká  Písmo  samotné
nebo čemu dotyčný člověk či  církev sku-
tečně věří. Apoštol Pavel však má ve své

loajalitě  jasno  –  „Vy  však  jste  Kristovi
a Kristus je Boží“.

Sám  apoštol  Pavel  byl  ohledně  nálepek
velmi obezřetný. Jeho slova „Je snad Kris-
tus  rozdělen?  Což byl  Pavel  za  vás  ukři-
žován?“ jsou varováním pro každého, kdo
snadno  soudí,  kdo  je  a kdo  není  násle-
dovník  Kristův.  Abychom  se  „naučili,  co
znamená ‚ne nad to,  co je psáno‘“.  Ano,
dělí  nás  mnoho  teologických  rozdílů,  od-
lišností v církevní praxi i strukturách našich
církví, ale nic z toho nás neopravňuje k po-
hrdání nebo snižování druhých. Nic z toho
neznamená,  že  bychom neměli  vést  roz-
hovor  o klíčových  teologických  otázkách
nebo předstírat,  že jsme v nich vždy za-
jedno. To ale, jaký máme vztah s druhými
a jak dokážeme komunikovat s těmi, s ni-

miž  nesouhlasíme,
je neméně podstat-
né.

Modleme se za:

•  jiné  sbory
a farnosti  v našem
městě.  Sdílet  se
o největších  snech
a potřebách  vašich
sborů  a přimlouvat
se za jejich naplně-
ní.  Žehnejme  si
navzájem  napříč
církvemi,  abychom
rostli  v poznání

Ježíše Krista a byli jeho učedníky a svědky.

•  obnovu  a posílení  slábnoucích  sborů
a zakládání nových sborů ve vašem okolí.
Vedení vašich sborů, aby měli odvahu vést
i moudrost spravovat Kristovu církev.

•  to,  aby  Bůh  chránil  svou  církev  i naše
sbory  od  destruktivních  konfliktů  a zby-
tečných sporů.

•  projekty,  kde  církve  spolupracují  v na-
šem městě nebo zemi napříč denominace-
mi.
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Knihy 
Dnes  představíme  čtenářům  Zpravodaje
dvě Bible,  které od sebe dělí  téměř 450
let. Je to neuvěřitelně dlouhé časové obdo-
bí,  a přece každá Bible může promlouvat
ke  svým  čtenářům  svým  způsobem.
A hlavně,  v každé z nich  se  může  čtenář
setkat s živým Kristem.

Bible kralická šestidílná s poznámkami

BIBLE KRALICKÁ je vrcholným překladatel-
ským  dílem  16.  století  a ve  svém  pů-
vodním vydání (1579–1594) byla i mimo-
řádným  dílem  knihtiskařským.  Teologové
jednoty  bratrské  jedinečným  způsobem
skloubili  svou hlubokou zbožnost,  odvahu
pro nové tlumočení biblické zvěsti a vyni-
kající cit pro český jazyk. Při své práci vy-
cházeli z původních textů a podařilo se jim
nově přetlumočit biblickou zvěst do podo-
by, která ani dnes neztrácí na své přímoča-
rosti a jazykovém půvabu. Kralický překlad
významně ovlivnil  nejen  českou biblickou
teologii,  ale  i pozdější  české  překlady
a v podstatné míře také vývoj českého spi-
sovného jazyka a jeho pravopisu.

Toto  první  kompletní  vydání  s původními
poznámkami a v jednom svazku se vyzna-
čuje  moderní  a dobře  čitelnou  grafickou
úpravou,  která  se  snaží  navázat  na  vy-
sokou typografickou kvalitu původního tis-
ku a zprostředkovat ji dnešním čtenářům.
Cílem tohoto  vydání  je  rovněž  představit
v přepisu  současnému  čtenáři  kompletní
text  Šestidílky  tak,  aby  byly  zachovány
všechny podstatné jazykové vlastnosti pů-
vodního  tisku  při  respektování  současné
české  vydavatelské  praxe.  Publikovaný
text  zachovává  některé  jazykové  zvlášt-
nosti  a odchylky  od  dnešních  i dobových
zvyklostí, které byly v pozdějších vydáních
často  odstraněny.  Podává  tak  velmi
zajímavé svědectví o češtině, která se poz-
ději  v době  národního  obrození  stala  vý-
chodiskem  pro  novodobý  spisovný  český
jazyk.  Publikace  původních  poznámek
i nová  možnost  porovnání  hlavního  bib-

lického  textu  kralické  Šestidílky  a jedno-
dílného  vydání  z r.  1613  tak  nabízejí
unikátní  příležitost  nahlédnout  přímo  do
dílny kralických bratří.

Pro nás má tahle Šestidílka velkou citovou
hodnotu. Je to ta Šestidílka, kterou začal
číst Jan Ámos Komenský, z ní kázal, tu si
vzal do exilu. Je to ta Šestidílka, která byla
to jediné, co si brali sebou exulanti v době
pobělohorské.  Je  to  ta  Šestidílka,  kterou
v době temna čeští bratři schovávali v dů-
myslných skrýších, po které slídili katoličtí
kněží, pro kterou byli biti holemi naši bratři
přivázáni  na  lavicích,  a pro  kterou  byly
naše sestry bolestně a v hanbě trestány na
veřejných místech trdlicí (v kládě). Je to ta
Šestidílka, kterou pálil  na hranicích páter
Koniáš.  Je  neuvěřitelné,  co  výkladových
poznámek  zapsali  bratři  kraličtí  k jejímu
textu, jak byli  v té době vzdělaní,  a také
jak byli vzdělaní její čtenáři.

Šestidílka s poznámkami je výzvou pro nás
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v našem  sboru,  je  výzvou  k nadšenému
a hlubokému studiu Božího Slova.

Luxusní  vydání  Šestidílky  je  vázáno
v pravé kůži se stříbrnou ořízkou, součástí
je i pevné zasunovací pouzdro. Orientační
výřezy  umožňují  rychlé  vyhledávání
jednotlivých knih.

PARABIBLE

Alexandr Flek

Bible  kralická  byla  ve  své  době  od  roku
1579 mimořádným překladatelským dílem,
které ukazuje odvahu kralických bratří pro
nové  tlumočení  biblické  zvěsti.  Podobnou
odvahu prokázal po 450 letech bratr Ale-
xandr Flek, který se pokusil tlumočit bib-
lickou zvěst dnešním jazykem a v sociálně-
-politickém kontextu dnešní doby. Vzniklo
tak pozoruhodné dílo, které rozhodně ne-
nechá čtenáře klidného.

Tisková zpráva o našem prezidentovi Ježíši
z Nošovic je  aktuální,  místy  až  provoka-
tivní biblickou parafrází. Dávný biblický pří-
běh o Ježíši Nazaretském zasazuje do kulis
současného  Česka.  Především  ale  staví
dnešního  čtenáře  před  nově  obnažené
pointy dávných evangelijních příběhů a vý-
roků. Jak se v předmluvě uvádí, v Parabibli
jde o rozlousknutí jádra biblických textů ze
slupky jejich dobového kontextu a o jejich
nové „zabalení“ do současné literární for-
my.

Evangelický teolog Alexandr Flek je známý

jako překladatel Bible 21 z roku 2009. Ten-
tokrát  ale  namísto  snahy  o maximální
přesnost překladu volí jiný přístup: aktua-
lizované převyprávění.  Reflektuje  tak  pů-
vodní  záměr  biblického  textu:  vyprovo-
kovat čtenáře k reakci, překvapit, konfron-
tovat, rozesmát nebo rozčílit.

Parabible  je  tedy  dílčí,  zaujatou,  subjek-
tivní, ale vážně míněnou odpovědí na otáz-
ku: „Jak by mohl vypadat Ježíšův příběh,
kdyby se odehrál dnes?“

Eliška Hrůzová a Štěpán Křivánek

Misijní odbor
Vánoční dvorek

Náš sbor uspořádal v adventním období misijní akci Vánoční dvorek. Proběhla o víkendu
týden před Vánoci. Ale již několik dnů předtím bylo plné příprav. Bylo potřeba pozvat hu-
dební skupinu Credo pro sobotní adventní koncert, připravit pozvánky, plakáty, bannery
na bránu, zajistit venkovní vánoční strom, vyrobit pro něj stojan, upevnit jej na sbo-
rovém dvoře, vyrobit ozdoby, nazdobit, osvítit, připravit pódium, osvětlení a ozvučení,
připravit  lavice  pro  starší  účastníky koncertu,  osvětlení  cesty  do dvora,  občerstvení,
misijní literaturu, připravit malý sál pro vánoční dílnu, velký sál pro vánoční vyprávění,
materiál pro výrobu vánočních dekorací, a hlavně bylo třeba hodně modliteb za ty, kteří
měli přijít.

11



Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu leden 2019

V sobotu 15. prosince byl v 16 hodin na našem vánočním dvorku Adventní koncert. Přes
nepříznivě chladné počasí a velké akce na náměstí, ve Svobodě a v garážích v OD Dra-
goun, přicházeli  neznámí lidé a naslouchali  vánočním písním a příběhu narození Pána
Ježíše. Přicházeli i do vestibulu, aby se občerstvili a do velkého sálu, kde si prohlíželi
panely s historií našeho sboru. Prosíme Pána, aby jejich první návštěvu v našem sboru
požehnal, aby mohli zase přijít a slyšet více o Božím díle spasení.

V neděli  16.12.  přicházeli
od 15 hodin rodiny s dětmi,
aby  se  zúčastnily  připra-
vených  předvánočních  ak-
tivit.  Ve  vánoční  dílně  si
mohli  vyzkoušet  výrobu
vánočních dekorací, společ-
ně  zdobit  vánoční  strom,
a další  zajímavé  činnosti.
Od 16 hodin je čekalo inter-
aktivní  vánoční  vyprávění,
ve  kterém  se  dozvěděli
vánoční zvěst o Pánu Ježíši
a společně si zazpívali kole-
dy.  Byli  jsme  vděčni  za
všechny  maminky,  tatínky
a děti, kteří přišli.

Prožili  jsme  společně
krásné dny ve službě Pánu
a lidem kolem nás. Uvědo-
mili  jsme  si,  že  je  to  ten
nejkrásnější  úkol,  který
nám  Pán  svěřil.  A On  byl
s námi, dával nám svoji sílu
a zmocnění, abychom mohli
všechno  vykonat.  Naplnil
naše  srdce  radostí  a vděč-
ností,  že Mu můžeme spo-
lečně sloužit.  Už se těšíme
na příští  advent  a na služ-
bu,  kterou  pro  nás  Pán
připraví.  Děkujeme  všem
vám,  kteří  jste  s láskou
a vírou  na  přípravách
a v průběhu akcí Vánočního
dvorku  pomáhali,  i vám,
kteří  jste  tuto  službu nesli
na svých modlitbách.

K článku z novin: Díky laskavosti paní redaktorky Simeonové vyšel v Chebském deníku
v pátek 14.12 článek, který zval na náš Vánoční dvorek.

Eliška Hrůzová a Štěpán Křivánek
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Z Bratrské jednoty baptistů 
K odchodu čtyř sborů z BJB

Na podzimní Radě zástupců sborů prohlá-
sili  zástupci čtyř sborů (Kroměříž, Kuřim,
Jablonec  a Lovosice),  že  vystupují  z BJB.
Bylo  to  pro  některé  z nás  překvapující
a nečekané. Vyvolalo to i mnohé otázky.

Co mají například společného Radek Kola-
řík – kuřimský kazatel BJB, Alois Klepáček
– kroměřížský kazatel BJB, Mirek Klepáček
–  vedoucí  Word  of  Life  v Černé  Hoře  či
Vláďa  Donát  –  vedoucí  Biblického  teolo-
gického semináře v Pelhřimově?

Jsou na jedné výplatní listině: organizace
Philippian Fellowship, vlivové fundamenta-
listické agentury sponzorované z USA. Více
si o nich můžete přečíst v jejich osobních
prezentacích na stránkách philippianfellow-
ship.com.

Účelem  Philippian  Fellowship  je  posky-
tování různých forem podpory, zejména fi-
nanční  a teologické  (formou  literatury)
kazatelům,  sborům  nebo  vůdcům  jiných
služeb,  kteří  splňují  kritéria  pro  sponzor-
ství  stanovené  touto  organizací  –  tedy
hlásají jejich učení.

U těch  čtyř  odcházejících  sborů  se  jedná
o svazek s jednou novokalvinistickou sku-
pinou. Její sídlo se nachází v Los Angeles,
hlavním vedoucím a mozkem (know-how)
hierarchie je John MacArthur. Oba vedoucí
této  skupiny,  působící  v ČR,  jsou na Ma-
cArthura  napojení,  finančně  i teologicky,
přes The Masters Seminary a jeho tuzem-
skou pobočku, tzv. Český biblický institut.
Vystupují  navenek jako ochránci  pravého
biblického učení. Ale jedním ze znaků, že
se  jedná  o učení,  které  není  v souladu
s Písmem, je opakovaný důraz jejich vyu-
čování na jednání člověka, místo na osobu
Pána Ježíše Krista a vztah s Nim. On není
jen morálním vzorem pro člověka. Je jedi-
ným možným prostředníkem mezi Bohem
a člověkem, bez Něj nemůžeme činit nic.

Pozadí vlivu na rozhodnutí čtyř sborů vy-
stoupit z BJB nám z obecného pohledu při-

bližuje článek Aleše France.

Misionáři,  dealeři,  donátoři
a kongregacionalismus

V České  republice  není  mnoho  znovuzro-
zených křesťanů. Přesto procházejí stejný-
mi zkouškami jako Boží lid kdekoliv jinde
na světě. Uprostřed této hrstky občas vy-
vstane radikální skupina zejména mladých
lidí,  kteří  jsou  přesvědčeni,  že  objevili
něco,  co  je  nezbytné,  aby  převzala  celá
církev.  Hledají  proto  různé  způsoby,  jak
toto učení zprostředkovat ostatním. Pokud
tito  narazí  na  odpor,  nezřídka  to  chápou
jako odpor proti Duchu svatému nebo pro-
tivení se požadavkům Písma.

Nechci se zabývat, zda se přitom prosazuje
zdravé učení nebo jen vlastní interpretace
Písma. Mnohem více pozoruji způsoby, jak
se dané věci prosazují. Za dobu, co jsem
křesťanem,  jsem si  povšiml,  že  v pozadí
podobných skupin stojí obvykle zahraniční
misionář, který je zároveň dealerem/doná-
torem učení nějakého cizojazyčného učite-
le.

1.  Zahraniční  misionář  navštěvuje
denominaci

Všiml  jsem  si  také  způsobu,  jak  taková
práce  obvykle  probíhá.  Buď  na  pozvání,
nebo  z popudu  nějaké  zahraniční  církve
přijede misionář, který zahájí práci v něja-
ké denominaci. Věnuje se určité specifické
činnosti a je přesvědčen, že má vyučovat
méně pokročilé české křesťany. Rád bych
při  této  příležitosti  podotkl,  že  Čechy  se
přiklonily  ke  křesťanství  již  v 9.  století
a není třeba mít komplex před misionáři ze
zemí, které mají například sotva třistaletou
tradici.  Daný  misionář  proto  nejprve
pracuje  v denominaci  a je  schopen  zpro-
středkovat poměrně slušné peníze pro své
tuzemské spolupracovníky. Má to ale jeden
háček. Platí se jen tehdy, pokud se hraje
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přesně  podle  zahraničních  not.  Misionář
tedy  nepřijíždí  jako  služebník,  ale  jako
budoucí  šéf,  který si  přivezl  noty a hledá
hráče  z jiných  těles  pro  orchestr,  který
bude dirigovat.

2.  Zahraniční  misionář  se  obklopuje
mladými a horlivými stoupenci

Velmi brzy se v okruhu misionáře vytvoří
nějaká  vnitrocírkevní  organizace  z mlá-
dežníků,  která  jeho  vliv  a později  i učení
začíná  distribuovat  prostřednictvím  růz-
ných  seminářů  a překládané  literatury.
Spojující  aktivitou  může  být  i nějaký  za-
hraniční sport, jazykové kurzy nebo výcvi-
kové  a výukové  tábory,  které  se  stanou
prostředkem šíření specifické a vyhraněné
věrouky.  Nezřídka  se  přitom  začíná  ob-
jevovat  i odpor  z dané  církve,  který  ob-
vykle  urychlí  založení  nezávislé  para-
církevní  organizace,  biblického  semináře
(se zahraniční  akreditací  v rámci  nečeské
církve),  školicího  střediska,  sportovního
klubu apod.  Vše  bývá finančně  napojeno
na zahraničí.

Ve skupině okolo misionáře se začíná vy-
tvářet  i zvláštní  kultura,  slaví  se  v Česku
netradiční svátky, například se vydlabávají
dýně se svíčkou na Halloween, jedí se kro-
cani  na  den  Díkůvzdání  (nic  proti  tomu
v dané kultuře),  pořádají  se různá párty,
zavádí  se zvláštní  druh jazyka obsahující
slova vzniklá z jazyka misionářů s českými
koncovkami,  a skupina  občas  připomíná
zahraniční ambasádu.

3.  Zahraniční  misionář  začíná  vyu-
čovat radikální důrazy

Věroučné  důrazy,  které  skupina  šíří,
mohou  být  různé.  Je  třeba  například
obnovit duchovní dary nebo naopak začít
věřit,  že  již  ustaly;  je  třeba  začít  věřit
v predestinaci nebo naopak získat celý ná-
rod pro Krista; je třeba začít budovat Davi-
dův  stánek  se  všemi  hudebními  nástroji
nebo naopak hudební nástroje odložit;  je
třeba  zrovnoprávnit  službu  žen  nebo
naopak nepustit ženy za kazatelnu apod.

S mnohými  důrazy  můžeme  i souhlasit,

i když bývají velmi polarizované a nevyvá-
žené,  ale způsob jejich prosazování  bývá
velmi  specifický  a často  agresivní.  Misio-
náři/dealeři  přelézají  ohrady a získávají  si
sympatizanty,  dotují  je  a dělají  si  z nich
stoupence, přičemž nezřídka ignorují dané
církve.

4. Zahraniční misionáři získávají další
skupiny a sbory

Všiml jsem si dále, že misionáři,  než za-
čnou usilovat získávat celé sbory, mají zá-
jem  o mládežnické  skupiny.  Často  jim
v tom  pomáhá  protidenominační  učení:
v Bibli  přece  žádné  denominace  nejsou!
Jsou  přeci  jen  místní  sbory.  Skutečností
ovšem je, že vedení denominací často není
daným učitelům dostatečně vstřícné a tak
je potřeba podkopat jeho legitimitu.

Stoupenci  misionářů/dealerů  následně
ztrácejí loajalitu ke své tradici (pokud ně-
jakou vůbec měli) a stávají se spíše loajál-
ní  k zahraniční  misii.  Velmi  často  začnou
misionáři/donátoři dotovat či vydávat něja-
ké  „mezidenominační  oběživo“,  které  je
ovšem  značně  monotématické  a striktně
šíří daný důraz (herezi). Když se podíváte
na  webové  stránky  takové  skupiny  nebo
sboru,  jejich  orientaci  lze  snadno  zjistit
podle  odkazů,  které  mají  zřídkakdy  co
společného s domovskou denominací.

5.  Zahraniční  misionáři  zakládají
samostatné denominace

Někdy se misionářům/dealerům podaří za-
ložit samostatnou denominaci z odtržených
sborů, ačkoliv je zakázáno slovo „denomi-
nace“  k označení  skupiny  používat.  Před-
tím se ale mladí stoupenci radikálních po-
hledů  nejprve  snaží  (obvykle  neúspěšně)
celou svoji  denominaci proměnit k obrazu
svých zahraničních vzorů/donátorů.

Nabízí  se  další  a další  školení  vedoucím,
hledají  se  žáci  nově  založených  a ze  za-
hraničí  dotovaných  seminářů  a institutů,
zaštítěných  obvykle  nepřenosnou  za-
hraniční  akreditací,  a pořádají  se  nové
a nové konference a distribuují  se  ze  za-
hraničí dotované tiskoviny hájící dané dů-
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razy.

Je to všechno špatné?

Mám  jisté  pochopení  pro  křesťany,  kteří
jsou nespokojeni s věroukou svých církví.
Také  mi  dnes  vadí  obecné  zlehčování
Písma  na  kulturně  podmíněnou  sbírku
veršíků,  ekumenické  ústupky  hraničící
s rekatolizací,  ignorování  jasných  pasáží
Písma o inspirovanosti, o službě žen, o ho-
mosexualitě  apod.  Ovšem způsoby  práce
daných misionářů/dealerů mi přijdou zcela
vzdálené, cizí a silně neetické.

Opakuji, že misionář není povolán k tomu,
aby  vládl,  ale  aby  sloužil.  Má  získávat
stoupence pro Krista,  nikoliv lovit  v míst-
ních církvích následovníky, které shromaž-
ďuje  na  jedno  místo  a se  kterými  pak
pořádá hromadné fotografování, aby získal
další finanční injekce ze zahraniční pro své
skvělé  výsledky.  Není  dealerem  za-
hraničních  učení,  ale  služebníkem  Kris-
tovým.  Nepřijíždí  primárně  vyučovat
a vést,  ale  sloužit  a pomáhat,  případně
může začít na zelené louce budovat v naší
zemi doposavad nekonvenční tradici.

Odlišný úhel pohledu

Misionářem vyučení, často mladí a nezku-
šení  mládežníci  někdy  dostávají  výhodné
nabídky  k tomu,  aby  v zahraničí  vystu-
dovali školu, odpovídající  misionářovu za-
měření. Zcela logickým důsledkem je pak
silná loajalita k donátorovi, který toto stu-
dium umožní.

Z takto proškolených učňů se pak stávají
sami učitelé na nezřídka téměř partyzán-
sky  založených  školách,  které  jsou  pak
baštami  zahraničních  nauk.  Jejich  absol-
venti  a sympatizanti  jsou přesvědčeni,  že
získali vynikající a jedinečné znalosti, které
musí přijmout i jejich denominace, pokud
v ní ještě setrvávají.

Rád  bych  se  proto  na  celou  věc  podíval
z opačného  pohledu.  Brání  někdo,  na-
příklad  v kongregační  církvi  radikálním
bratřím  vyznávat  a praktikovat  to,  čemu
věří? Možná, že ani ne. Spíše mi přijde, že

se  mladí  stoupenci  ve  službách
zahraničních idejí snaží, aby ostatní přejali
jejich  pohled.  Dokonce  mám  pocit,  že
volají  po  tom,  aby  tento  pohled  byl
autoritativně vymáhán.

K tomu  bych  podotkl  jediné.  Mám  okolo
sebe  bratry,  kteří  si  například  myslí,  že
Bůh je původcem hříchu a že někteří lidé
mají prostě tu smůlu, že se narodí jako ne-
vyvolení  a již  před  stvořením  světa  jsou
pasivně předurčeni jít do pekla, aniž by se
tomu mohli jakkoliv vyhnout. Něco takové-
ho  je  samozřejmě  urážkou  Boží  dobroty,
lásky a spravedlnosti.

Ale určitě bych neměl potřebu nějak tyto
lidi  autoritativně  donucovat  k tomu,  aby
věřili  něčemu  jinému.  Nepomohlo  by  to,
pokud neodloží literaturu, skrze kterou na
Písmo pohlížejí. K tomu musí dozrát a spí-
še  bych  trpělivě  vysvětloval,  že  Bůh  je
dobrý, laskavý a spravedlivý.

Jen Duch svatý může vést k nápravě. Urči-
tě mi také přijde nepochopitelné, když je
v Písmu napsáno,  že  žena nemá učit,  že
někdo tvrdí pravý opak. Je ale něco platné
silové řešení, navíc pokud mám sbor, kde
věří stejně jako já? Je důležitější, že mohu
svobodně vyznávat, čemu věřím nebo to,
zda můj  pohled přijmou i ostatní? Samo-
zřejmě,  že  jsou  věci,  ze  kterých  slevit
nejde, ale misionáři/dealeři  právě z méně
podstatných věcí dělají šibolety.

Kongregační princip nepovažuji za dokona-
lý ani za nejlepší. Má své výhody i nevýho-
dy. Neznám žádný jasný biblický verš, kte-
rý by říkal, která forma církevní správy je
nejlepší. Má ale jednu obrovskou výhodu,
která je  zároveň i jeho největší  slabinou.
A to, že sbor je zde svrchovaný. Výhodou
je  to,  že  pokud  něčemu  věřím,  mohu
v rámci jedné denominace najít sbor, kde
mohu svojí  víru  praktikovat  v souladu se
svým svědomím. Na druhé straně, pokud
sbor  sejde  z cesty,  není  moc  šancí  ho
v tom z vnějšku zastavit.

Proto  se  v kongregačním  principu  stávají
sbory  často  ideovými  základnami  za-
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hraničních  misionářů/dealerů  a jsou  v po-
sledku  loajální  svým  zahraničním  emi-
sarům  více  než  například  presbyterní
církve,  kde  existují  mechanismy,  jak  vliv
misionářů/dealerů regulovat.

Závěr

A tak přestože nejsem stoupencem ryzího
kongregacionalismu,  jsem  si  plně  vědom
jeho velmi silné stránky. Kdybych ale byl
kongregacionalistou,  zcela  jistě  bych  ne-
chtěl  podkopat jeho základní pilíř  tím, že
budu vnucovat ostatním to, čemu sám vě-
řím,  i když  jsem  přesvědčen,  že  je  to
správné. Mohlo by se mi pak stát, že bych
stejně  tak  byl  nucen  akceptovat  učení
a praxi, která by mi byla nevlastní a kterou
by  mi  stejným  způsobem  někdo  vnutil.
Jiné systémy zde mají pojistky různých ko-
misí a rad, kongregacionalismus spíše ne.

Každá  církev  má  proto  nezbytné  krédo,
které sice lze rozšířit, ale jakékoliv změny
jsou dvousečné a je třeba se pak podřídit
všeobecnému konsensu.  Pokud  je  to  pro
někoho  nepřijatelné,  poctivější  by  bylo
odejít  do  denominace  nebo  spíše  vlivové

skupiny misionáře/dealera, jemuž je v srd-
ci vydán a jehož respektuje. Jsem hluboce
přesvědčen, že mít pravdu znamená i pro-
sazovat  ji  v souladu  s principy  společen-
ství, jehož jsem součástí.

Můžeme tedy vyznávat mnoho z dnešního
pohledu radikálních učení. Uprostřed eku-
menismu,  liberalismu,  genderismu,  femi-
nismu,  evolucionismu,  homosexualismu
apod.  pak  budeme  považováni  za  zpá-
tečníky  a fundamentalisty.  Obhajujme
přesto své pojetí, o kterém jsme přesvěd-
čeni, že je biblické. Pišme, diskutujme.

Ale představa, že budeme své pohledy vy-
máhat silou, přelézáním ohrad nebo zaklá-
dáním  revolučních  výborů,  teologických
a biblických institutů se zahraniční podpo-
rou  v rozporu  s vůlí  denominace,  se  míjí
účinkem. Velmi brzo se může stát, že roz-
jetý vlak nebude možné zastavit a ze svo-
bodných  kongregací  se  záhy  stane
episkopát vnucující, který vnucuje své po-
jetí všem.

Zdroj: www.apologet.cz

Z Bratrské jednoty baptistů 
Sborům  Bratrské  jednoty  baptistů
v ČR

Milí bratři, milé sestry,

srdečně  vás  všechny  zdravím  v závěru
roku 2018. Když se zamýšlím nad letošním
děním v naší  Jednotě,  vnímám dvě  věci.
Nejprve jsem Pánu Ježíši velmi vděčný za
vás, za vaši lásku i vaše upřímné úsilí žít
posvěceným životem Pánu Bohu k chvále.
V letošním  roce  jsem směl  z Boží  milosti
navštívit  řadu našich sborů  a  mohl  jsem
vnímat lásku k Bohu i lásku k lidem, touhu
bratrů a sester žít z víry v Krista a sloužit
světu skrze nesení evangelia. Děkuji Pánu
Bohu při každé vzpomínce na vás.

Na druhou stranu všichni víme, že letošní
rok  byl  pro  naši  Jednotu  rokem  velké
zkoušky.  Stačí  se  ohlédnout  k dění  okolo
jarního Sjezdu delegátů a podzimní  Rady

zástupců sborů a víme, jaká témata námi
hýbou. Vnímám to, co se mezi námi děje,
jako  zkoušku  naší  důvěry  v Pána  Ježíše,
zkoušku naší  věrnosti  Pánu a poslušnosti
Božímu  Slovu,  zkoušku  naší  vzájemné
lásky.  Kéž bychom v této  zkoušce obstáli
před naším Pánem.

Proto  bych  vás  chtěl  všechny  povzbudit,
abychom „stáli pevně“. Tato výzva zaznívá
na  mnoha  místech  Nového  zákona,  a
podobně  jako  ji  musela  znovu  a  znovu
slyšet  raná  církev,  tak  ji  potřebujeme
slyšet i my. 

Buďte  bdělí,  stůjte  pevně  ve  víře,  buďte
stateční  a  silní!  (1  K 16,13).  Stůjte  tedy
`opásáni  kolem  beder  pravdou,  obrněni
pancířem  spravedlnosti  (Ef  6,14).  Moji
bratří, které miluji a po nichž toužím, jste
mou radostí a slávou; proto stůjte pevně v
Pánu, milovaní (Fp 4,1). Nuže tedy, bratří,
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stůjte pevně a držte se toho učení, které
jsme  vám odevzdali,  ať  už  slovem nebo
dopisem (2 Te 2,15).  

Mojí modlitbou za sebe, za Výkonný výbor
BJB, za každý náš sbor i jednotlivé bratry a
sestry  je,  abychom  v novém  roce  2019
stáli  všichni  pevně  ve  víře,  v duchovním
zápase,  v našem  Pánu,  i  v učení  Božího
Slova.

Přeji vám všem radostné prožití vánočních
svátků  a  Boží  milost  a  plnost  Ducha
svatého do roku 2019.

V Kristu váš

Pavel Coufal
předseda Výkonného výboru BJB

V Brně 21. prosince 2018

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 církev, 

● za všechny sborové složky,

● za to, abychom dokázali hlásat 
evengelium okolo nás.

Oznámení 
● 7. 1. – 14. 1. Alianční modlitební týden; v neděle od 16:00, ostatní dny od 18:00

● 25. 1. modlitební shromáždění k Ekumenickému týdnu modliteb: 17:00, fara ŘKC

Narozeniny a výročí
 Urbánek Alois
 Černíková Marie (Tomáše)
 Urbánek Alois
 Macková Žofie
 Hrůza Rudolf
 Eliášová Ráchel
 Sauer Ferdinand
 Kučerová Natálie
 Hrůzová Sofie
 Urbánková Alžběta
 Kovařík František
 Hrůza Alois
 Kvasnička Jan
 Sauer Alois (Reg.)
 Eliáš Daniel
 Sauerová Anna

Přejeme za sbor v Chebu vše nejlepší, Boží požehnání a moudrost do dalších let.
Barevné zvýraznění znamená výročí.
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Program na leden 2018 

Úterý  1. leden 2018 10:00 Nový rok Modlitební: br. Alois Hrůza
 Kázání: br. David Sláma

Středa 2. leden 2018 16:30 Skupinka sester

Čtvrtek 3. leden 2018 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  4. leden 2018 17:00 Modlitební chvíle
Pátek 4. leden 2018 18:00 Biblická hodina Výklad: br. Gothard Novák

Sobota 5. leden 2018 16:30 Dorost 

Neděle 6. leden 2018 9:30 Nedělní shromáždění Modlitební: ses. Zuzka Boháčková
Kázání: br. Václav Černík

Neděle 6. leden 2018 16:00 Alianční týden modliteb Kázání: br. Alois Sauer

Pondělí 7. leden 2018 18:00 Alianční týden modliteb br. David Sláma

Úterý 8. leden 2018 18:00 Alianční týden modliteb br. Gothard Novák

Středa 9. leden 2018 16:30 Skupinka sester
Středa 9. leden 2018 18:00 Alianční týden modliteb br. David Sláma

Čtvrtek 10. leden 2018 17:00 Klub dobré naděje
Čtvrtek 10. leden 2018 18:00 Alianční týden modliteb br. David Sláma

Pátek  11. leden 2018 18:00 Alianční týden modliteb br. Václav Černík

Sobota 12. leden 2018 16:30 Dorost 
Sobota 12. leden 2018 18:00 Alianční týden modliteb br. David Sláma

Neděle 13. leden 2018 9:30 Nedělní shromáždění Modlitební: ses. Bohunka Bulíková
Kázání: br. David Sláma

Neděle 13. leden 2018 16:00 Alianční týden modliteb Kázání: br. David Sláma
Neděle 13. leden 2018 14:00 Tři Sekery Kázání: br. Gothard Novák

Středa 16. leden 2018 16:30 Skupinka sester

Čtvrtek 17. leden 2018 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  18. leden 2018 17:00 Modlitební chvíle 
Pátek  18. leden 2018 18:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 19. leden 2018 16:30 Dorost 

Neděle 20. leden 2018 9:30 Nedělní shromáždění Večeře Páně: br. Gothard Novák
br. Václav Černík

Kázání: br. David Sláma
Neděle 20. leden 2018 16:00 Setkání sester, Setkání bratrů 

Středa 23. leden 2018 16:30 Skupinka sester

Čtvrtek 24. leden 2018 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  25. leden 2018 17:00 Ekumenický týden modliteb (fara ŘKC) 

Sobota 26. leden 2018 16:30 Dorost 

Neděle 27. leden 2018 9:30 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Antonín Sauer
 Kázání: br. David Sláma

Neděle 27. leden 2018 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Gothard Novák
Neděle 27. leden 2018 15:00 Tři Sekery Kázání: br. David Sláma 

Středa 30. leden 2018 16:30 Skupinka sester

Čtvrtek 31. leden 2018 17:00 Klub dobré naděje
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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/subdom/cheb/in-
dex.php/bohosluzby-online/primy-prenos-
bohosluzby

Záznamy bohoslužeb:
https://www.youtube.com/channel/UCp-
FxN_2doFHVXypzPYLtlIQ

Archív sborových zpravodajů (pdf):
http://cheb.baptistcz.org/subdom/cheb/in-
dex.php/sborovy-zivot/sborovy-zpravodaj

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 sboru:Č č 781779319/0800

Požeh

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 70 výtisků zpravidla poslední

neděli v měsíci na další měsíc. Toto číslo vyšlo 6. ledna 2019. 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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