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Slovo kazatele 
Milí bratři a sestry,

pro nový rok si náš sbor vy-
táhl slovo z Žalmu 109, 30.
verš: „Moje ústa vzdají Hos-
podinu  velkou  chválu,  mezi
mnohými  ho  budu  chválit.“
Při  nedávném  kázání  jsme

se  nad  ním  zamýšleli  –  hlavní  otázkou
bylo:  Čím naplním svoje  ústa?  Budou to
kletby, lest, zloba, lež jako u nepřátel, kte-
ří usilovali o Davidův život, nebo to bude
chvála jako u Davida?

Naše  chvála  a  vděčnost  Bohu  přispívá
k Boží slávě a může být k povzbuzení, svě-

dectví těm, kteří ji slyší. Pomůže nám také
vidět to, co máme spíš než to, co nám chy-
bí a tak nám pomůže i být spokojení a vi-
dět, že nakonec máme víc, než si myslíme.

Za co jste vděční, za co můžete Pána Ježí-
še chválit? Na následující řádky si můžete
doplnit osoby, věci, za které chcete Bohu
děkovat.

                                                              

                                                              

                                                              

David Sláma

Národní týden manželství 
Co víme špatně

Snad  každá  společnost
má  určitý  kánon
přesvědčení,  která  jsou
obecně  sdílená,  leč
mylná.  V  minulosti  to
mohl být názor, že země
je placatá, případně že za

morové  epidemie  mohou  Židé  (později
čaroděj-nice).
Nad  středověkými  „tmářskými“  názory  se
pozastavujeme,  ovšem  bereme  málo
v úvahu,  že  lidé  tehdy  měli  možná  větší
„právo“ na své omyly, jakkoli byly hrůzné,
než máme my teď. Lidé neznali nikoho, kdo
by obeplul zemi – těžko se pak divit jejich
přesvědčení, že země je placatá. Nechci ani
v  nejmenším  hájit  obviňování  Židů  nebo
čarodějnic,  nicméně  platí,  že  skutečnou
příčinu  morových  epidemií  lidé  tehdy
neznali a znát nemohli.
Když jsem sbíral  statistická data pro svou
knihu  „Vztahy,  sex  manželství“,  zakusil
jsem, že statistika opravdu není nuda, byť

nám  to  tvrdí  jedna  známá  písnička
(„Statistika  nuda  je,  má  však  cenné
údaje“).  Ne,  statistika  nenudila,  spíše
děsila.  V  tomto  článku  nebudu  uvádět
jednotlivá  čísla  –  ta  lze  najít  v  knize
samotné.  Zmíním  jen,  co  si  myslíme,  že
víme – a přitom je to špatně.
Tak například panuje přesvědčení,  že lidé,
kteří spolu sexuálně žijí před svatbou, mají
větší  šanci  uzavřít  úspěšné  manželství,
protože se s partnerem lépe poznají.
Omyl, statisticky doložitelný – a doložený.
Mnoho  lidí,  a  kupodivu  zvláště  z  vyšších
vrstev  (mám  na  mysli  především  ženy
s vysokoškolským  vzděláním)  je  přesvěd-
čeno,  že  jeden  rodič  může  děti  vychovat
stejně kvalitně jako oba rodiče.
Aniž  bych  chtěl  popírat  existenci  mnoha
hrdinských  matek,  které  vzorně  a  zdárně
vychovaly  své  děti,  statistiky  jsou  neú-
prosné.  Děti  z  neúplných rodin budou mít
častěji problémy se zákonem, s depresemi,
s  hledáním  práce…  a  v  partnerských
vztazích.
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Mnoho  lidí  je  přesvědčeno,  že  formální
uzavření  manželství  je  dnes  zbytečností.
Hlavně, když se dva lidé mají rádi, „nepo-
třebují na to přece papír“. Hluboký omyl! Ve
srovnání  s  těmi,  kdo  vstoupili
do manželství,  jsou  svazky  lidí,  žijících
na hromádce,  nesrovnatelně  nestabilnější.
Kdo to zpravidla odskáče nejvíc, jsou děti,
kterých  se  nikdo  neptal,  v  jakém
uspořádání chtějí žít. Přes statistiky (někdy
skutečně  děsivé)  vám  budou  někteří  lidé
tuto  hloupost  opakovat  do  omrzení.
A budou  usilovat  o  to,  aby  nějaká  státní
instituce nahradila otce.
Při  sbírání  statistických  dat  jsem  narazil
na skutečnosti,  o  nichž  jsem  neměl
sebemenší tušení a jež jsem ani nehledal.
Tak  se  například  někdy  stává,  že  muž
po letech  zjistí,  že  dítě,  které  vychovával,
není jeho. (Před několika lety nás zaplavila
přímo vlna takových zjištění; což bylo dáno
tím, že se genetické testy staly téměř přes
noc snadno dostupné). Pokud spolu lidé žili

na hromádce, vedlo toto zjištění ve většině
případů  k  rozpadu  vztahu.  Zajímavé  –  a
nečekané – bylo zjištění, že pokud byli lidé
sezdáni, muži i přes toto velice nepříjemné
zjištění  často  v  manželství  zůstali  a  dítě
řádně vychovali. Chcete-li statistický důkaz,
že manželství není pouhá formalita, zde ho
máte.
Ovšem  ve  společnosti  zpravidla  mocně
působí  jakýsi  „duch  doby“,  na  kterého
sebevíce podobných zjištění  neplatí.  Mnozí
intelektuálové  budou  nadále  pracovat
na demontáži  rodiny  podle  pravidla  „mám
na to svůj názor, nepleťte mne fakty“.
Rodina  v  dnešní  době  dostává  opravdu
zabrat.  Nicméně  její  přednosti  jsou  tak
silné,  že  mám  naději,  že  rodina  přečká
i tuto dobu, která je, navzdory tomu, co si
myslí  postmoderní  odpůrci  manželství,
velice bláhová.

Dan Drápal
bývalý první senior církve Křesťanské společenství

Svědectví víry
Příběh písně

„Když nebeský duši mou proniká mír“
David Fielding

Aulorem písně je  Horatio  Gates  Spafford
(1828 - 1888).

Když nebeský duši mou proniká mír, 
ať hrozí mi lest ze všech stran, 

mé nitro už nestrhne bouřlivý vír, 
vždyť je bezpečnou kotvou můj Pán!

Ref.:Šťasten jsem v Bohu svém,
šťasten jsem, šťasten jsem v Bohu svém.

Když satan by stíhat mne žalobou chtěl,
já pospíším v bezpečný stan, 

tam ku kříži, na kterém ležíš můj pněl
 a tam smířil mne s Otcem můj Pán. Ref.

On přetěžké hříchů mých břemeno sňal, 
já dítkem již Božím jsem zván,

to právo mi Ježíš můj z milosti dal, 
ó, jak laskavý jest ten můj Pán. Ref.

Nuž v Kristu a pro Krista chci zde jen žít,
své síly Mu v službu vždy dám, 

neb hoden jest slávy i chvály a cti, 
stále zpívám si: On jest můj Pán! Ref.

Horatio Gates Spafford se narodil 20. října
1828  v  New  Yorku,  ale  svým  jasným
křesťanským  svědectvím  byl  znám
v Chicagu.  On  a  jeho  žena  Anna  byli
aktivními cleny sboru a jejich dům byl vždy
otevřen  pro  návštěvy.  Mezi  jejich  blízké
přátele patřil i světově proslulý evangelista
Dwight L. Moody. Byli požehnáni pěti dětmi
a značným jměním. Horatio byl právník a
ve  svém  domovském  městě  měl  mnoho
majetku.

Tento šťastný domov byl postižen tragédií
podobně jako dům Joba ve Starém zákoně.
Jejich  čtyřletý  syn,  Horatio  ml.,  náhle
zemřel  na  spálu,  jen  rok  poté,  v  říjnu
1871,  vypukl  v  centru  Chicaga  obrovský
požár, který zničil město a také velkou část
Horatiova majetku. Toho dne přišlo o život
téměř  tři  sta  lidí  a  okolo  sto  tisíc  lidí
ztratilo  střechu  nad  hlavou.  Navzdory
vlastní  citelné  finanční  ztrátě  hledali
manželé  Spaffordovi  příležitost,  jak
projevit Kristovu lásku truchlícím a k těm,
kdo se ocitli v nouzi.

O  dva  roky  později,  v  roce  1873,  se
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Horatio  Spafford  rozhodl,  že  jeho  rodina
stráví dovolenou v Anglii  -  měl tam totiž
na podzim kázat jeho přítel  D.  L.  Moody.
Kvůli  obchodním záležitostem však musel
svůj  odjezd  odložit,  a  tak  poslal  rodinu
napřed, tedy svou ženu a jejich čtyři dcery
- Annu (11),  Margaret Lee (9),  Elizabeth
(5) a Tanettu (2).

22.  listopadu 1873,  během plavby Atlan-
tickým oceánem, narazila do parníku Ville
du  Havre,  ve  kterém  pluli,  ocelová  pla-
chetnice. Loď se během 12 minut potopila,
o život přišlo 226 lidí!

Všechny čtyři Spaffordovy dcery zahynuly,
jen Anna Spaffordová tuto  tragédii  pozo-
ruhodně  přežila.  Po  příjezdu  do  Cardiffu
poslala  svému  muži  telegram  začínající
slovy: „Zachránila jsem se jen já...“

Horatio  se  ihned  vydal  za  svou  ženou.
Během  plavby  si  ho  kapitán  zavolal  na
můstek. Ukázal do svých map a sdělil mu,

že právě proplouvají kolem místa, kde jeho
dcery zemřely. Říká se, že Horatio Spafford
se vrátil do své kabiny a právě zde napsal
píseň  „Když  nebeský  duší  mou  proniká
mír“. Jiná svědectví mluví o tom, že píseň
byla napsána později, avšak plavba v blíz-
kosti místa tragédie nepochybně zanechala
v panu Spaffordovi hlubokou stopu a byla
jasnou  inspiraci  dojemných  slov  známé
písně.  Horatiova  víra  v  Boha  nikdy
neochabla. Později napsal Annině nevlastní
sestře: „Minulý čtvrtek jsme minuli místo,
kde  se  loď  potopila  -  uprostřed  oceánu,
kde  je  voda  tři  míle  hluboká.  Já  však
nesmýšlím  o  našich  milovaných,  jako  by
byly tam. Jsou v bezpečí... milá koťátka.“

Pastor  Nathaniel  Weiss,  jeden  ze
služebníků cestující se skupinou přeživších,
si  vzpomněl,  jak  poté,  co  byla  Anna
zachráněna,  prohlásila:  „Bůh mi dal  čtyři
dcery.  Teď  mi  je  vzal.  Jednoho  dne
pochopím, proč.“
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Anna  byla  přirozeně  zcela  zničená,  ale
vyznala,  že ve svém smutku a zoufalství
vnímala jemný hlas, který k ní promlouval:
„Nebyla  jsi  zachráněna  bezdůvodně!“
Připomněla si,  co kdysi  řekl  jeden přítel:
„Je jednoduché být vděčný a dobrý, když
máš všeho dost, snaž se však nebýt Božím
přítelem jen za dobrého počasí.“

Po  této  nesmírné  tragédii  porodila  Anna
ještě  tři  děti,  ale  rodina nebyla  ušetřena
dalšího  smutku,  když  11.  února  1880
zemřel  ve věku čtyř let  jejich jediný syn
Horatio  (pojmenovaný  po  svém  starším
bratrovi a po svém otci).

V  srpnu  1881  opustili  Spaffordovi  se
skupinou  stejně  smýšlejících  křesťanů
Ameriku  a  usadili  se  v  Jeruzalémě.  Tady
sloužili  potřebným,  pomáhali  chudým,
starali  se  o  nemocné  a  přijímali  děti
bez domova.  Jejich  touhou  bylo  ukázat

lidem, kteří žili kolem nich, Ježíšovu lásku.

Původní  zápis  Spaffordovy  písně  má  jen
čtyři  sloky.  Později  byla  v  anglické  verzi
přidána ještě jedna. Melodie, kterou složil
Philip  Bliss,  byla  pojmenována  po  lodi,
na níž  zahynuly Spaffordovy dcery -  Ville
du Havre.

Horatio zemřel 16. října 1888 na malárii.
Anna  Spaffordová  pokračovala  v  práci
v přilehlých  oblastech  Jeruzaléma  až
do své smrti v roce 1923. Spaffordovi byli
uloženi k odpočinku v Jeruzalémě. Dalo by
se  říct  Spaffordovými  slovy,  že:  „Jsou
šťastni  v  Bohu  svém“.  Doslova:  „Jejich
duším se daří dobře.“

Zůstává otázka - platí to i pro nás?

Překlad Julie Petrecká.

ZOD112

Nedělní besídka 
Sestra  Růženka  Sauerová  (maminka
Pavla Sauera, 83 let) poděkovala dětem
z  nedělní  besídky při  novoročním
shromáždění, za vánoční program a požá-
dala  nás,  abychom její  proslov  zveřejnili
zde i v našem časopisu. Toto je plné znění
jejího příspěvku:

Všichni bratři a sestry, tetičky a strýčkové,
chceme poděkovat našim dětem a pochvá-
lit vás, že jste nám udělaly velikou radost.
Váš program o broučcích byl moc pěkný a
všem se moc líbil. Pěkně jste to připravily.
Měli jsme hodně radosti a Boží požehnání
z toho, jak jste se všechno pěkně naučily.

Mám radost z vás, že jste tak vytrvalé a
byly  pilné  v  učení.  Vím,  co  vám to  dalo
práce a námahy se to naučit. Ale protože
nejste  žádní  lenoši  a  lajdáci,  tak  jste  se
určitě  učily  z  radosti  a  Pán  Bůh  vám
pomáhal.  Vyprávěly  jste  nám  o  našem
drahém  Spasiteli  Pánu  Ježíši,  jak  se
narodil.  To bylo radosti,  i  ti  malí  broučci,
jak jste o nich vyprávěly, měli radost.

Krásné  byly  písničky  a  hudební  vložky,
takové  ještě  malé  děti,  jak  se  všechno
dovedou  naučit.  Všechno  bylo  opravdu

moc skvělé i hezké, líbilo se mi to a chtěla
bych vás poslouchat dál, ale už byl konec.
Vždycky to bývá tak, že při  nejlepším je
konec.

Ale my si budeme ještě dál povídat, viďte?
Poslouchali  jsme  nejenom  my  tady,  ale
celé Nebe, Pán Bůh měl radost, myslel si:
„Jak ty děti  z  Chebu jsou pilné,  všechno
umí, nebyly líné se učit, takové děti mám
rád,  požehnám jim.“  Pán  Ježíš  a  všichni
hodní  andělé  se  moc  těšili,  a  andělé
oslavovali  Pána  Ježíše,  že  se  narodil  a
udělal lidi radostnými. Celý svět se mohl z
toho těšit, i ti nehodní lidé, kdyby se chtěli
zachránit  od  věčné  smrti  a  pekla,  jen
stačilo  by  poprosit  Pána  Ježíše,  aby  jim
hřích odpustil. On řekl, já jsem se narodil
pro všechny lidi, aby nikdo nezahynul, ale
měl život věčný v nebi.

Milé  moje  děti  ze  sboru.  Víte  proč  vám
říkám  naše  děti?  Protože  jste  od  nás
ze sboru, máme vás rádi a trápí nás vaše
problémy, které máte ve škole, nebo když
jste nemocné. Modlíme se za vás a chce-
me,  abyste  byly  šťastné,  veselé.
A abychom všichni  přišli  do Nebe k Pánu
Ježíši.
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Já si vzpomínám, jak jsem se učila básnič-
ku. A nešlo mi to jako mé sestře. Ona byla
starší, tak jí to šlo líp. A už za týden měly
být velikonoční svátky a ona se mi smála,
že už to umí a já že ne. Měla jsem na ni
zlost, že se mi posmívá. Tak jsem udělala,
co  jsem neměla  dělat.  Schovala  jsem tu
její  básničku pod ubrus na stole...  „Tak,“
myslela  jsem si.  „Až  já  budu  umět  mou
básničku, tak ji tu její vyndám a nebude se
mi už smát.“ Druhý den se učím a ona při-
jde a chce se svoji básničku učit, hledá a
nemůže ji najít. Ptá se mě: „Nevíš, kde je
moje báseň?“ Já mlčím. A ona to šla říct
mamince.  A maminka: „Růžo,  nevíš,  kde
má Ola básničku?“ Už jsem chtěla říct, že
nevím. Ale pak jsem si uvědomila, že by to
byl hřích lhát. Tak jsem ji jí dala. Ale ma-
minka se zlobila a dostaly jsme obě na za-
dek. Musely jsme se smířit. Odpustit si. A
už to bylo dobré. Básničky jsme se naučily
a mohly je říkat v lásce, bez hněvu.

Novoroční  číslo  našeho  časopisu  pro
děti z nedělní besídky Vrabčáci a vlaštovky
se může pochlubit dalšími rekordními zápi-
sy.

Vyšlo v nákladu 70 kusů.

Také rekord vzdálenosti čtenářů, kteří náš
časopis čtou byl přepsaný. Donedávna re-
kord držela vzdálenost 650 km do Stříteže
u Českého Těšína. Pak rekord drželi čtenáři
v San Diegu v Kalifornii  v  USA ve vzdá-
lenosti ca. 9 481 km.

Nový rekord drží výtisk, který se dostal až
do Japonska. Slouží tam jako doktorka na
americké vojenské základně vnučka sestry

Růženky  Sauerové  -  Eliška.  Vzdálenost,
kterou náš časopis urazil,  je tedy ca. 18
455 km.

Přesto  se  stále  jedná  o  časopis,  který
určený pro vnitřní potřebu sboru, nikoliv o
veřejnou tiskovinu. Do vzdálených míst se
časopis dostává výhradně prostřednictvím
členů našeho sboru.

Také  jsme  se  dozvěděli,  že  náš  časopis
pro děti  Vrabčáci  a vlaštovky zasílají  naši
čtenáři  také  na  Svatou  Helenu  do
Rumunska.

Sice to není žádný nový rekord, ale rozši-
řuje se tím počet míst ve světě, kam se
náš časopis dostal. Přejeme malým čtená-
řům na Svaté Heleně, ať jim je náš časopis
k radosti i k užitku.

Na  obrázku  vidíte  místa,  kam  se  náš
časopis Vrabčáci a vlaštovky dostal, zatím
na tři  kontinenty:  do Evropy,  do Severní
Ameriky a do Asie.

Nyní je na řadě Jižní Amerika, že by první
byla Argentina? 

Když  jsem  v  závěru  letošního    novo-
ročního  zamyšlení  nad  naší  službou
v nedělní  besídce  napsal,  že  toužíme,
modlíme se  a  vyhlížíme mladšího  bratra,
který  by  byl  povolán  ke  službě  dětem v
nedělní besídce, netušil jsem, že Pán Bůh
naše touhy i prosby vyslyší tak rychle.

S velkou radostí a s vděčností Pánu Bohu
jsme  dnes  na  odpoledním  klubu  nedělní
besídky  přivítali  bratra  Mirka  Boháčka,
tatínka Štěpánky.

Bude  nyní  navštěvovat  setkání  nedělní
besídky, seznamovat se s jejím průběhem,
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s  dětmi,  s  učiteli  i  s  naší  službou  jak
v nedělní  besídce,  tak  v  klubu  Vrabčáci
a vlaštovky.

Bratr Mirek se bude zpočátku specializovat
na  volnočasové  aktivity  dětí  z  nedělní
besídky.  V  odpoledním  klubu  by  měl
alternovat  dospělý  dozor  a  podílet  se
na realizaci klubového programu pro děti.
Také  bychom  chtěli  postupně  pro  děti
připravovat  nějaké  outdoorové  akce:
výlety, sportovní odpoledne, tematické hry,
a také i již tradiční návštěvy starých lidí.

Přáli bychom si, aby nedělní besídka neby-
la pro naše děti jen nedělní aktivitou, ale
aby v jejím rámci měly děti možnost prožít
společné chvíle i při dalších aktivitách, kte-
ré by upevnily jejich vzájemné přátelství a
sounáležitost k našemu společenství.

Bratr  Mirek má předpoklady,  aby byl  pro
službu  dětem  v  nedělní  besídce  velkou
pomocí. Prosíme za modlitby, aby se naše
služba  mohla  dobře  rozvíjet  i  tímto
směrem.

Zde je aktualizovaná koláž týmu, který
slouží  dětem  v  nedělní  besídce  v  tomto
školním roce.

Koláž je doplněná o bratra Mirka Boháčka
a sestru Adélku Slámovou, která v posled-
ních měsících pomáhá v malé besídce.

S  naším  týmem  úzce  spolupracují  naši
technici  Pavel  Černík,  Tomáš  Černík  a
Antonín  Sauer,  kteří  zajišťují  technickou
podporu pro službu v besídce i pro službu
besídky ve sboru.

Prosíme o vaše modlitby za celý tým.

V  neděli  18.  ledna  byly  děti  ve
shromáždění  a  pěkné  slovo  k  dětem
měla sestra Lucka Růžičková.
Bylo o tom, abychom měli rádi ostatní děti
jako  sami  sebe,  a  podle  toho  se  k  nim
i chovali.

Dokázali se s nimi rozdělit nebo je chránit,
pokud by jim někdo chtěl ublížit.
Velmi dobrá byla zmínka, aby děti odmítly,
podílet se na šikaně jiného dítěte.
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V  neděli  18.  ledna  navštívily  děti
z velké nedělní besídky babičku Etelku
a  dědečka  Aloise  Hrůzovi  a  babičku
Bertu Jelínkovou.

Na začátku bylo krátké slovo ze Žalmu 23.
Řekli  jsme  babičkám  a  dědečkovi,  že  je
máme  moc  rádi,  a  proto  jsme  přišli  je
navštívit.  Ještě  víc  je  má  rád  Pán  Bůh,
který se o ně tak dobře stará, jako dobrý
pastýř. Stará se nejen o jejich každodenní
potřeby,  ale  i  o  to,  aby  šli  stezkou jeho
spravedlnosti,  aby jejich duše byly každý
den  klidné  a  spokojené,  protože  jsou
v Jeho péči. Pak jsme se všichni společně
modlili  a  poděkovali  jsme  Pánu  Bohu
za všechno, co nám dává.

Potom děti babičkám a dědečkovi popřály,
předaly  jim  malé  dárky  a  namalované
obrázky.  Pak  jim zazpívaly  vánoční  písně
a přednesly  vánoční  básničky.  Babičkám
a dědečkovi se to moc líbilo.

Připravili  pro děti bohaté pohoštění a pak
čas  rychle  utekl  ve  společném  povídání.
Při loučení si každý ještě odnesl na cestu
tašku se sladkostmi.

Všem  se  návštěva  moc  líbila  a  už  se
těšíme  na  další,  tentokrát  asi  u  babičky
Sofie Hrůzové.

Fotografie  nám  přibližují  příjemnou
atmosféru, která na návštěvě panovala.

Slovo k rodičům
Máte přehled o tom, kolik hodin tráví vaše
děti na internetu?
Podle  odborníků  jsou  dvě  hodiny  denně
u středoškoláků až až.
Ve skutečnosti se někdy setkáváme s tím,
že děti na základní škole se této činnosti
věnují klidně i třináct hodin v kuse, když
mají rozehranou nějakou hru. Když zrovna
nehrají,  stačí  jim  u  počítače  třeba  "jen"
osm hodin za den.
Internet je k vytvoření závislosti jako stvo-
řený.  Dítě  sedí  v  teple,  má  přísun  jídla
a předstírá, že se připravuje do školy. Od
rodičů má klid a žije si svůj virtuální život.
Jak poznáte,  že je  dítě  už jednou nohou
v závislosti?
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Třeba podle  toho,  že se připojuje na in-
ternet ještě předtím, než odejde do školy.
Během  vyučování  brouzdá  na  internetu
přes  mobil,  a  pokud  nemá  škola  wifi
připojení, alespoň hraje hry na telefonu.
Po příchodu domů okamžitě zapíná počítač
a s nevolí od něho odchází až po několiká-
tém upozornění.
Po uši  v závislosti  je  tehdy,  když odmítá
od počítače odejít.
Dítě si problém závislosti nepřizná, naopak
tvrdí,  že  problém  máte  vy,  protože  prý
dnes  je  takové  chování  dětí  "normální".
Ne, není.

Pokud zjistíte, že se vaše dítě takto chová,
je  dobré  to  konzultovat  s  dětským
psychologem.  Také  můžete  stanovit
pravidla  používání  počítače,  tabletu  nebo
mobilního  telefonu.  Pokud  mají  operační
systém Windows, jsou tam i funkce rodi-
čovské kontroly, které pomohou jednoduše
a nenásilně nastavit mantinely i kontrovat
čas,  který  dítě  stráví  u  monitoru  nebo
u displeje.  Můžete  i  snadno  určit,  které
aplikace  budou  povolené  a  kdy  si  může
dítě přístroj zapnout.
Lepší  než  restrikce  je  ovšem  pozitivní
motivace.  Věnujme  svým  dětem  více
společného  času.  Čtěme  spolu  knihy,
vyprávějme si s nimi o tom, co jsme prožili
a  hrajme  si  s  nimi.  Společně  strávené
chvíle  jsou  pro  děti  atraktivnější,  než
samota ve virtuálním světě.
Společné aktivity doplňujme i vyučováním
dětí  o  tom,  co  říká  Bible  o  závislosti
a o tom,  jak  s  ní  s  Boží  pomocí  bojovat.
Pán  Ježíš  nás  od  našich  závislostí

osvobodí,  pokud  mu  zcela  vydáme  svůj
život k dispozici pro službu jemu i našim
bližním. On má připravený pro nás i  pro
naše  děti  naplněný  a  atraktivnější  život,
než je ten, který nabízí virtuální realita.

Epidemie žloutenky v Chebu
Na konci ledna je v Chebu evidováno 45
osob s onemocněním žloutenky, z toho tři
žáci  základních  škol.  Máme  k  dispozici
pokyny  Krajské  hygienické  stanice  pro
postup při osobní hygieně a prevenci proti
virové hepatitidě typu A, které jsou určeny
jak  pro  školská  zařízení,  tak  pro
domácnosti.
Problém spočívá v tom, že inkubační doba
je  až  50  dnů.  Do  té  doby  je  nakažený
bacilonosičem, roznáší virus dál. Až za dva
měsíce  budeme  tedy  vědět,  jak  se  tato
nákaza rozšířila.

Na  WC v  nedělní  besídce  jsme  zakoupili
jednorázové  utěrky  a  antibakteriální
mýdlo.  Děti  si  po  příchodu  do  besídky
umývají ruce.

Aktuální  situace  epidemického  výskytu
hepatitidy  (žloutenky)  typu  A  v  Chebu,
která  vedla  školy  i  naši  nedělní  besídku
k přijetí opatření k zamezení jejího šíření,
nás vede i k zamyšlení nad tím, zda jsou
místnosti  pro  nedělní  besídku  udržovány
v požadovaném hygienickém standardu.

Sbor,  jako  provozovatel  nedělní  besídky,
nese  právní  odpovědnost  za  dodržování
hygienických  podmínek,  které  vyhláškou
stanovuje  Ministerstvo  práce  a  sociálních
věcí pro dětské skupiny a zařízení pro děti.
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Sestra  Adélka  Slámová  vypracuje  návrh
na systém  úklidu  prostorů  pro  děti,  tak
aby  vyhovoval  hygienickým  předpisům.
Sbor  by  měl  tento  návrh  projednat
a rozhodnout,  jak  se  k  hygienickým
požadavkům postaví.

Internetové vysílání

Když  jsme  děkovali  našim  technikům  za
jejich pomoc a službu při našem vánočním
programu,  mnozí  jsme si  nedovedli  příliš
představit, o jak náročnou službu se jedná.

Naši technici museli v jedné chvíli  zajistit
nejen  technickou  podporu  pro  program
v sále  (zvukové  efekty,  hudbu,  světla,
záznamy dětí),  ale  zároveň zajistit  i  živé
televizní vysílání.

Jen  samotné  živé  internetové  vysílání  je
velmi  náročnou službou.  Střihač  i  režisér
(někdy  jen  v  jedné  osobě)  musí  velmi
rychle reagovat na průběh shromáždění a
včas  zvolit  správnou  variantu  natáčení
(kameru,  zaostření,  volba  detailu,  polo-

celku  nebo  celku),  najít  správnou  píseň,
zobrazit text písně, vložit hudbu na pozadí,
dát vhodný titulek, apod.

Když jsem sledoval jejich práci  live,  byla
potřeba  jejich  neuvěřitelně  rychlá  reakce
a vytrvalá pozornost, i předvídavost, co se
bude při  shromáždění odehrávat.  Až nyní
jsem  pochopil,  jak  náročná  musela  být
jejich služba na Štědrý den.

Děkujeme ještě  jednou  našim technikům
za jejich  podporu  naší  nedělní  besídky a
obětavou pomoc při realizaci služby dětí.

Štěpán Křivánek

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

Historie sboru BJB v Chebu - 6. 
V plésání a radování

V  září  1972  byla  provedena  kolaudace
nové modlitebny a MNV v Chebu vydal po-
volení k jejímu užívání. V neděli 20. října
1972  je  modlitebna  slavnostně  otevřena.
Slavnostního shromáždění se zúčastnilo na
700 účastníků. Mezi hosty, kteří pozdravili
slavnostní  shromáždění,  byli  představitelé
státní  správy,  Ústřední  rada  BJB  v  čele
s předsedou bratrem kazatelem Václavem
Tomešem  a  tajemníkem  bratrem
kazatelem  Stanislavem  Švecem.  Přítomni
také byli zástupci dalších sborů, projektant
překrásné modlitebny bratr  Ing. architekt
Daniel  Mathauser,  bratr  Dr.  Dentol  Lotz
a další hosté.

Novotou  vonící  modlitebnou  se  rozlehly
první  písně:  "Ať  zní  Bohu  sláva",

"Ó šťastný  den",  "Jak  jsou  milé  příbytky
Tvé"...  Srdce  všech  přítomných  byla
naplněna  radostí  a  vděčností.  Atmosféru
onoho  slavnostního  dne  nejlépe  vystihují
slova bratra kazatele Štěpána Křivánka:

"Po  celý  den jsme cítili  Boží  přítomnost.
Nechtělo se nám ani jít domů. Byl to pro
náš sbor nový začátek. Začátek budování
tohoto  duchovního  domu.  Pán  Bůh  nám
projevil  svou milost při  stavbě naší  nové
modlitebny.  Během  dvou  let  usilovné
práce nebyl nikdo zraněn a nikdo ze sboru
nezemřel.  Kéž  by  nám  dal  svou  milost
i v dalších letech, aby každý z nás svěřený
úkol splnil dokud je milosti čas."

Uzavřela se jedna předlouhá kapitola sbo-
rové historie. Kapitola plná strastí, hledání,
putování a práce. Starosti skončily a sboru
se otevírá nové období. Období nadšené a
radostné práce na Božím díle.  S písní na
rtech  a  s  radostí  v  srdci,  u  vědomí,  že
"Bůh s námi byl", jde sbor vstříc nadějné
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budoucnosti. Vše se daří, na každém kroku
zakoušíme  nové  Boží  požehnání.  Při
prvním křtu v nové modlitebně 1. července
1973 je pokřtěno 25 osob. V témže roce
byla  v  Chebu poprvé oblastní  konference
pro  Čechy a  Moravu s  účastí  kolem 600
účastníků. Je otevřena kazatelská stanice
ve  Třech  Sekerách.  Sbor  má  139  členů.
Pokračuje  se  v  bohaté  tradici  jarních  a
podzimních  evangelizačních  shromáždění.
V  průběhu  let  zde  takto  posloužila  celá
řada  kazatelů  z  celé  naší  vlasti.  Mezi
nezapomenutelné  patří  shromáždění,  při
kterých  zvěstoval  slovo  evangelia  bratr
kazatel  Ján  Kriško.  Jeho  volání  k  Pánu
Ježíši nikdy nezůstalo v řadách posluchačů
bez odezvy.

Rada starších prohlubuje duchovní činnost,

zaměřuje  se  zejména  na  pastorační
návštěvy.  Všechny  složky  sboru  rozvíjejí
svoji  práci.  Ani  stanice  nezahálejí.
V Sokolově  začíná  dlouholeté  úsilí
o zakoupení vhodného objektu pro vlastní
modlitebnu. Duchovní práce se zde ujímá
bratr Jan Kvasnička st. I zde roste zájem o
Boží slovo a touha po vzdělávání. Ve Třech
Sekerách  slouží  bratr  Věroslav  Jirman.
Také v Chebu začínají pracovat noví laičtí
kazatelé:  bratři  Jan  Mrázek  a  František
Jelínek. Sbor se stále rozrůstá, za dva roky
bylo pokřtěno 42 osob. Jen v Chebu bylo
30 členů mládeže. Celá řada bratří a sester
ochotně  obětuje  čas  službě  slovem,
písněmi a básněmi. Mnozí činí pokání. Boží
milost se rozhojňuje.

Pokračování příště.

Správcoství sboru
FINANCE k 31.12.2014

Stav pokladny: 1 410,00 Kč
Stav účtu: 412 131,00 Kč

Předkontace Příjmy Výdaje

P139 Dobropis - služby 10 000,00 Kč 0,00 Kč

P345 Převod z průb. pol 681 900,00 Kč 0,00 Kč

P360 Dary přes BÚ 124 764,00 Kč 0,00 Kč

P361 Dary přes pokl. 87 658,00 Kč 0,00 Kč

P363 Sbírka nedělní 399 772,00 Kč 0,00 Kč

P364 Sbírka na Rozsévač 20 350,00 Kč 0,00 Kč

P365 Sbírka na konkrét. účely 28 631,00 Kč 0,00 Kč

P366 Dary ostatní 4 000,00 Kč 0,00 Kč

P368 Literatura 19 570,00 Kč 0,00 Kč

P370 Vyúčtování záloh 14 367,00 Kč 0,00 Kč

P371 Nájem 108 420,00 Kč 0,00 Kč

P380 Úroky 20,22 Kč 0,00 Kč

P381 Dary vestibul 169 997,00 Kč 0,00 Kč

P382 Dotace 260 552,45 Kč 0,00 Kč

V950 Převod na průb. pol. 0,00 Kč 681 900,00 Kč

V960 Mzdy 0,00 Kč 346 692,00 Kč
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V961 Soc. poj. zaměst. OSSZ 0,00 Kč 123 835,00 Kč

V962 Zdrav. poj. zaměst. VZP 0,00 Kč 53 079,00 Kč

V963 Daň z mezd FÚ 0,00 Kč 7 010,00 Kč

V964 Režie materiál 0,00 Kč 77 014,70 Kč

V965 Režie služby 0,00 Kč 191 803,29 Kč

V968 Pomoc ostatním 0,00 Kč 34 711,00 Kč

V969 Odvody na vv 0,00 Kč 103 840,00 Kč

V972 Pojištění 0,00 Kč 2 212,00 Kč

V973 Nepravidelné výdaje 0,00 Kč 2 500,00 Kč

V974 Literatura 0,00 Kč 24 950,00 Kč

V978 Splátka půjčky 0,00 Kč 132 981,55 Kč

Uvádím jen součty předkontací - sumář jednotlivých kolonek na něž jsou peníze určeny.
Podrobný přehled (detaily předkontací, peněžní deník, pokladní a bankovní doklady) byl
rozeslán do e-mailů. Průměrný měsíční dar od člena od počátku roku (členů 136) je 480
Kč (nejsou započítávány sbírky na konkrétní účely a náhodné dary, protože se nedají
předvídat nejen do rozpočtu na rok). Peníze na konkrétní účely jsou zahrnuty do stavu
účtů. Průměrný měsíční dar od člena by měl být 800 Kč.

11. ledna 2015

Z Bratrské jednoty baptistů 
O baptistech, jejich kořenech, 
zásadách a důrazech

O  baptistech,  jejich
kořenech,  zásadách  a
důrazech  zkáceně  podle
eseje Jarolda K. Zemana:
Baptist Roots and Identity.
(Jarold  K.  Zeman  se
narodil v Československu,
studoval v Praze evange-
lickou  teologii  a  po  roce

1948 odešel do Kanady. Ač původem český
evangelík stal se z něj baptista a uznávaný
profesor církevní historie známý po celém
světě. Zemřel tragicky v roce 1995.)

Část první: Evropské kořeny baptismu

1. úvod

V roce 1957 americký historik Georgie H.
Williams použil termín „radikální reforma-
ce“,  aby  tak  označil  velké  společenství
odpůrců protestantské „reformace shora“.

Lidé jako Luther, Zwingli a Kalvín při všech
velkých  změnách  zachovali  středověký
model  masové  církve,  do  níž  byl  každý
člověk  zasazen  křtem  jako  nemluvně.
Těsné  spojenectví  církve  a  státu  bylo
dokonce ještě upevněno. 

Radikální reformátoři tuto symbiózu církve
a kultury zamítli a hledali cestu návratu ke
kořenům křesťanství, jak o nich píše Nový
zákon  a  některé  další  ranně  křesťanské
spisy.  Namísto  nenáročné  reformace  v 
podobě oprášené středověké církve poža-
dovali návrat k prvotní církvi apoštolské, k 
původnímu učení a praxi. Raději než jenom
olamovat několik suchých větví ze stromu
pozdně středověké církve, rozhodli se po-
kácet celý strom úpadkového křesťanství.

Tímto  nekompromisním  způsobem  se
obnově církve slovem a skutkem přiblížili
nejen  švýcarští,  němečtí  a  holandští
anabaptisté šestnáctého století, ale už ve
století předcházejícím také radikální křídlo
husitů  v  Čechách  a  na  Moravě.  Byli  to
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zejména táborité ve dvacátých letech, ale
ještě výraznější se v tomto úsilí stala po 
roce 1460 Jednota českých bratří. Klíčem k
pochopení  bratrského  a  anabaptistického
dědictví je pojem církve. Nauka o církvi se
nacházela v samém středu radikálně refor-
mační teologie a byla příčinou toho, že se
jak  Čeští  bratři  (1457),  tak  anabaptisté
(1525) a posléze i angličtí baptisté (1609)
od většinové církve oddělili.

2. Církev jako společenství věřících

Vize církve skládající se z věřících členů se
zrodila  v  různých,  navzájem  oddělených
kolébkách reformace. Roku 1457, šedesát
let před vystoupením Luthera, vzniklo ta-
kové nové společenství v českém Kunval-
dě. Zakladatelé Jednoty českých bratří byli
zklamaní z národní církve podobojí a proto
se od ní oddělili a vytvořili nezávislé spole-
čenství.  Podmínkou přijetí  do nové církve
bylo osobní vyznání víry a důkazy nového
života ve zkušební době. Křest věřících byl
znamením  vstupu  do  plného  členství.
Charakteristickým  znakem  Bratří  byla
sborová kázeň. Své duchovní si volili sami
bez ohledu na katolický princip apoštolské
posloupnosti.  Navzdory  mnohému
pronásledování  tato  nejstarší  křesťanská
církev  věřících  trvala  téměř  200  let  než
byla  po  třicetileté  válce  potlačená  a
přinucená k emigraci.

Ve  městě  Waldshut  na  švýcarsko-
německých  hranicích  se  na  Velký  pátek
roku 1525 odehrála do té doby nevídaná
událost.  Kněz  Balthasar  Hubmaier  a
šedesát  dalších  občanů  se  dali  pokřtít
hostem,  kazatelem  evangelia  Wilhelmem
Reublinem.  Den  na  to  sám  Hubmaier
pokřtil  politím  z  nádoby  na  mléko  300
dalších osob. Zdůvodňoval to tak, že víra,
která  se  zrodí  v  srdci,  musí  být  veřejně
vyznána ve křtu.  Křtem jednotlivec  dává
najevo své rozhodnutí žít křesťanský život.
Ne každý občan Waldshutu se k přetvořené
církvi  přidal.  Byla  to  komunita  věřících
shromážděná  na  základě  osobního
rozhodnutí, veřejného vyznání víry a křtu.

3. Co je víra?

Těsně  před  rozmachem  novokřtěneckého
hnutí  roku  1525  se  mezi  lidmi  rozšířilo
zklamání z Lutherova pochopení evangelia
jako  milostivého  daru  ospravedlnění.
Takové pochopení sice poskytovalo jistotu
odpuštění,  ale  nevedlo  k  novému životu.
Moderní  americký  autor  Charlie  Shedd
vyjádřil  podobnou  starost,  když  napsal:
„Problémem není, že by kostely byly plné
prázdných  lavic,  ale  že  lavice  jsou  plné
prázdných lidí.“

Luther  a  jiní  reformátoři  rozlišovali  mezi
„mrtvou vírou“ a „živou vírou“. Rozeznávali
také  Boží  a  lidskou  stránku  víry;  víra
mohla být chápána jako dar Boží a zároveň
jako  lidská  odpověď.  Někteří  vysvětlovali
víru jako myšlenkový souhlas s věroučný-
mi  výpověďmi  –  např.  s  vyznáním  víry
nebo katechismem, podle jiných byla víra
totožná  se  zasvětěním  se  věci  Božího
království  nebo  s  podřízením  se  Bohu.
Další zase chápali víru jako citovou reakci,
častokrát  s  mystickým  podtónem.  Mnozí
protestanti  měli  za  to,  že  víra  se  dá
vyjádřit  také  svátostným  úkonem,  např.
křtem nemluvňat.

Pro  Jednotu  českých  bratří  a  pro
novokřtěnce  vycházející  z  evangelia  byl
důkazem  víry  změněný  život.  Novým
zrozením  věřící  přijímají  účast  na  nové
přirozenosti, v novém společenství Božího
lidu a z pohledu budoucnosti také v novém
věku. Vzorem pro křesťanské učednictví je
Ježíšův  život  jako  člověka,  jeho
sebezapření od jeslí až po kříž, jeho životní
styl  nesobeckého  pomocníka,  léčitele  a
učitele. Protože Ježíš „nosil svůj kříž“ ještě
předtím  než  na  něm  umřel,  stal  se  kříž
nejen výrazem oběti smíření ale i voláním
k následování.

Jelikož  Kristův  kříž  odhalil  závažnost
lidského hříchu a potřebu smíření, stalo se
ukřižování  středem protestantského učení
o spáse. Novokřtěnci si  ale uvědomili,  že
bez  rovnocenného  důrazu  na  vzkříšení
Kristovo  ukřižování  samo o  sobě  nevede
ke zrodu  víry.  Křesťan  má  žít  na  straně
kříže  a  přitom  být  nasměrován
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ke vzkříšení,  to  znamená  přemáhat  svou
hříšnost.  Novokřtěnecký  vůdce  Tomáš
Müntzer  trefně  napsal:  „I  kdyby  Kristus
vstal  z  mrtvých  třeba  tisíckrát,  ale  ne
ve mně, je mi to na nic.“

Významnou  roli  v  husitském  a
novokřtěneckém  hnutí  hrálo  očekávání
druhého Kristova příchodu a dovršení jeho
království.  Okrajové  skupiny  se  sice
pokoušely  datum  apokalypsy  určit  a
pouštěly  se  i  do  spekulací  o  tisíciletém
království,  ale  převážná  většina  věřících
uvnitř  radikální  reformace  těmto
spekulacím  nepodlehla,  posílila  jen  svou
jistotu, že si je Bůh vybral k uskutečňování
svých plánů do budoucnosti.

Ježíšův  příklad  sebezapření,  jeho  kříž,
vzkříšení  a  očekávaný  příchod  vyjadřují
celé evangelium o postupné obnově věří-
cích.  Víra  znamená  celoživotní  postupný
růst  ke  Kristově  podobě.  Pravá  církev  je
společenstvím  věřících,  kde  se  nacházejí
jak ti, kteří se právě rodí, tak i takoví, kteří
už rostou a mění se. Každý sbor věřících
v dějinách  je  charakteristický  dvojím
zájmem: o pravé spasení a o ryzí církev.
V pozdní  katolické středověké tradici  byla
církev  postavená  na  první  místo.  Náro-
kovala  si  udělování  spasení  prostřednic-
tvím  svátostí,  které  ve  zprostředkování
kněží  fungovaly  jaksi  samy  o  sobě.  Pro
české  bratry  a  novokřtěnce  byla  však
prvořadá  víra.  Jenom  pokud  se  člověk
znovu narodí, může se obrodit i církev jako
společenství věřících.
Mimochodem, můžeme si všimnout, že už
Kalvín definoval znaky církve přísně objek-
tivně,  bez  ohledu  na  víru  členů  církve:
„Kdekoliv se čistě káže a poslouchá slovo
Boží a svátosti se vysluhují podle Kristova
ustanovení,  nemusíme pochybovat,  že se
jedná o církev Boží.“ Znovuobjevení pojmu
„církev  věřících“  v  radikální  reformaci
přineslo ale jiné rozlišení.  Církve,  kde se
křtí  nemluvňata,  mají  –  lidsky  vzato  –
předvídatelnou budoucnost.  Naproti  tomu
církev  věřících  je  bezmocná,  protože  je
odkázaná  na  Boží  jednání.  Vždy  se
pohybuje  na  vzdálenost  jedné  generace

od svého  zániku.  V  tomto  smyslu  je
zrozená  z  Boha,  ne  založená  lidmi.
Závěrem  ještě  jednu  definici:  Církev
věřících je  rodinou těch,  kteří  se narodili
z Božího  Ducha  jako  svobodná  odpověď
na Boží iniciativu milosti a na pozvání jeho
lásky v Ježíši Kristu.

4. Křest věřících a svobodná církev

Nejranější  sbory  anglických  separatistů
(tj. těch, kteří se oddělili od státní církve)
konce  16.  století  byly  zformovány
na smluvním základě. Smlouvy ve Starém
zákoně  jim  sloužily  jako  vzor.  Křest
nemluvňat separatisté chápali jako obřad,
který  odpovídá  starozákonní  obřízce,  a
proto si ho ponechali. K rozhodnému kroku
směrem  k  další  radikalizaci  a  ke  vzniku
baptistického  hnutí  došlo  ve  vyhnanství
v Holandsku. V zimě 1608-09 John Smyth
(1570-1612)  přesvědčil  členy  svého
exilového  gainsboroughského  sboru  (t.č.
v Amsterdamu) rozpustit  se jako smluvní
sbor a znovu se ustavit na bázi křtu věří-
cích. Starý záznam uvádí: "Mr. Smith, Mr. 
Helwis a ostatní navenek rozvázali a zrušili
své  stávající  sborové  zřízení  a  služby  a 
shromáždili se, aby křtem ustanovili nový
sbor… Po váhání (ze zdvořilosti, kdo by měl
začít) pan Smith pokřtil nejprve sebe, po-
tom pana Helwise, potom ostatní, zatímco
každý sám za sebe pronesl své vyznání."
Z uvedeného  je  zřejmé,  že  zrození
moderního  baptismu  bylo  spojeno  se
znovuobjevením  a  zavedením  křtu
věřících.

Baptisté  však  v  pojetí  církve  jako
svobodného  společenství  věřících  mohou
navazovat  i  na  své  nepřímé  předchůdce
anabaptisty a České bratry. Centrální místo
křtu  v  teologii  anabaptistů  se  dá  doložit
z mnoha  pramenů.  V  důležitých
Schleitheimských článcích z roku 1527 je
to hned první článek a křest nemluvňat je
charakterizovaný jako „vrcholný papežský
blud“. První zaznamenaný křest dospělých
věřících  se  odehrál  v  Curychu  21.  ledna
1525. 
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Není bez zajímavosti, že reformátor Martin
Luther zaujímal  k ideálu svobodné církve
postupně protichůdné postoje.  Ještě  jako
mladý  roku  1520  zavrhnul  svátostné  a
kněžské pojetí tehdejší církve a angažoval
se  pro  křest  věřících.  V  traktátu
O babylonském zajetí se vyslovuje pro to,
aby se nemluvňata nekřtila, píše: „Bez víry
jednotlivce křest nemá cenu… Účinek křtu
nespočívá  v  tom,  kdo  jej  vysluhuje,  ale
v tom, kdo jej s vírou přijímá.“ O tři roky
později  Luther  vyjadřuje  názor,  že  masy
jsou  a  vždycky  budou  nekřesťanské  i
kdyby všichni byli pokřtěni a nosili jméno
křesťané. Pravých křesťanů je málo. V tom
byl  jistě  realista (mimochodem, nedal  by
se jeho výrok vztáhnout na mnohé oblasti
severní  Ameriky  s  vysokým  procentem
baptistů  jen  podle  jména?).  Luther  také
předkládá  vizi  společenství  lidí,  kteří  se
rozhodli žít křesťanským způsobem, spole-
čenství kde znějí modlitby a zpěvy, čte se
Písmo, křtí se, vysluhuje se Večeře Páně,
vybírají se dobrovolné dary na chudé a ko-
nají se další křesťanské skutky. Když však
novokřtěnci  začnou  formovat  nezávislá
shromáždění,  Luther  svou  původní  vizi
brzy opouští ve prospěch „lidové“ církve. 

Čeští bratři zavedli křest věřících už asi 60
let před rozšířením anabaptistického hnutí
ve Švýcarsku a Německu. Vznik společen-
ství Českých bratří se datuje do roku 1457.
K trvalému, organizačnímu oddělení se od
husitské církve ale dochází až o 10 let poz-
ději, kdy bratří ordinují vlastní kněze. Tito
kněží  podstoupí  nový  křest  a  následně
překřtí  i  ostatní,  celkem  asi  60  osob.
Podmínkou  křtu  je  osobní  víra  v  Krista.
Jednota  českých  bratří  tak  byla  první

skutečně svobodnou církví v Evropě. Bratří
jako první vytýčili základní směrnice, které
jsou  pro  svobodné  společenství  křesťanů
určující.  Především  je  to  priorita  Boží
milosti,  která  pracuje  v  lidských  srdcích
bez jakéhokoli kněžského zprostředkování.
Bratří stáli na tom, že Kristus je jediným
prostředníkem  a  že  živá  víra  je  jedinou
podmínkou  spasení.  Dále  je  to  vlastní
volba  kněží,  z  nichž  mnozí  byli  prostí
sedláci  nebo  řemeslníci,  a  neformální
bohoslužby  charakteristické  liturgickou
svobodou  a  pružností.  Oproti  závazným
dogmatům  oficiálních  církví  si  Bratří
nárokovali  vykladačskou  a  vyznavačskou
svobodu,  tak  jak  jí  vyrozuměli  z  Božího
slova. Pluralita jejich věroučných článků je
důkazem neustálého hledání pravdy.

Bratří  si  sice  zachovali  novozákonní  úřad
biskupů, jednalo se však spíš o projev úcty
k starším vůdcům, v praxi měli biskupové
jen  malé  nebo  žádné  pravomoci.  Čeští
bratři zamítli jakoukoli propojenost se stát-
ní správou, takový model jim připadal jako
jistá známka úpadku křesťanstva. Stali se
tak pionýry v uplatňování odluky církve od 
státu,  přitom  nikdy  nepřestali  vyžadovat
svobodu pro nesení evangelia ať už mlu-
veným  slovem  nebo  tiskem,  rozsáhlou
korespondencí a nejednou i mučednictvím.
Dá  se  tedy  dokázat,  že  Čeští  bratři  byli
prvním  moderním  společenstvím,  které
formulovalo a uskutečnilo základní zásady
svobodné církve a tak se stali předvojem
anabaptistů,  později  anglických  a  ame-
rických baptistů a jiných nezávislých církví.

 J. K. Zeman

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
Jelínek František 2. únor 
Hrůza Václav 4. únor 
Volinová Margita 5. únor   
Hrůza Štěpán 7. únor   
Růžička Václav 8. únor  
Eliáš Václav 10. únor  
Sauer Antonín 14. únor  
Hrůzová Libuše 15. únor 
Jelínková Terezie 21. únor
Boháčková Olga 22. únor
Huňátová Marie 28. únor

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

Sborová oznámení
13. 2.  v 18:00 přednáška o manželství v rámci Národního týdne manželství: br. Darko 
          Králik, předseda Rady BJB na Slovensku

Program na prosinec 2014 
Neděle  1. únor 2015 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Petr Černík

Kázání: br. David Sláma
Neděle 1. únor 2015 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma
Neděle 1. únor 2015 16:00 Klub nedělní besídky

Středa 4. únor 2015 16:30 Skupinka sester
17:00 Dětský misijní klub

Čtvrtek 5. únor 2015 15:00 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Pátek   6. únor 2015 16:30 Dorost
Pátek  6. únor 2015 18:00 Modlitební chvíle 
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Pátek  6. únor 2015 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Sobota 7. únor 2015 18:00 Setkání mládeže
Neděle 8. únor 2015 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. František Eliáš

 Kázání: br. David Sláma
Neděle 8. únor 2015 16:00 Nedělní shromáždění Služba: br. David Sláma
Neděle 8. únor 2015 15:00 Tři Sekery Kázání: br. Alois Sauer

Středa 11. únor 2015 16:30 Skupinka sester
17:00 Dětský misijní klub

Čtvrtek 12. únor 2015 15:00 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
18:00 Biblická hodina: Darko Králik – přednáška o manželství

Pátek   13. únor 2015 16:30 Dorost
Pátek  13. únor 2015 18:00 Modlitební chvíle 
Sobota 14. únor 2015 18:00 Setkání mládeže
Neděle  15. únor 2015 9:00 Nedělní shromáždění Večeře Páně: br. Daniel Táborský

br. František Jelínek
 Kázání: br. David Sláma

Neděle 15. únor 2015 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Václav Černík
Neděle 15. únor 2015 16:00 Klub nedělní besídky

Středa 18. únor 2015 16:30 Skupinka sester
17:00 Dětský misijní klub

Čtvrtek 19. únor 2015 15:00 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Pátek   20. únor 2015 16:30 Dorost
Pátek  20. únor 2015 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  20. únor 2015 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Sobota 21. únor 2015 18:00 Setkání mládeže
Neděle 22. únor 2015 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: ses. Eva Horová

 Kázání: br. David Sláma
Neděle 22. únor 2015 15:00 Výroční sborové shromáždění
Neděle 22. únor 2015 16:00 Klub nedělní besídky

Středa 25. únor 2015 16:30 Skupinka sester
17:00 Dětský misijní klub

Čtvrtek 26. únor 2015 15:00 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Pátek   27. únor 2015 16:30 Dorost
Pátek  27. únor 2015 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  27. únor 2015 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Sobota 28. únor 2015 18:00 Setkání mládeže

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: Jitka Hlaváčová, David Sláma, Tomáš Černík. Vychází v nákladu 100 výtisků zpravidla poslední
neděli  v  měsíci  na  další  měsíc.  Toto  číslo  vyšlo  1.  února  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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