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Slovo kazatele
Milí bratři a sestry,

na Silvestra jsme si pro
sbor  vytáhli  slovo
z 1. Tes 4,13:
„…abyste  se  nermoutili
jako  ti,  kteří  nemají
naději.“  5,11:  „Proto se
navzájem povzbuzujte a
buďte  jeden  druhému

oporou, jak to již činíte.“

Je to krásné slovo, které nám Bůh poslal.
Nemusíme  se  rmoutit,  protože  máme
naději  v  Bohu  pro  každou  situaci,  i  tu
sebetěžší. Bůh má vždy východisko. Máme
naději, že si pro nás přijde a my budeme
navždy  s  Ním.  Máme  se  navzájem
povzbuzovat.

Někdy ale potřebujeme spíš povzbudit my
sami. Bůh chce, abychom dávali, ale také
se o nás stará, abychom měli co a z čeho
dávat.  O  tom  píše  apoštol  Pavel  jinde:
„3Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána
Ježíše  Krista,  Otec  milosrdenství  a  Bůh
veškeré  útěchy! 4On  nás  potěšuje  v
každém soužení, abychom i my mohli těšit
ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou,
jaké  se  nám  samým  dostává  od  Boha.
5Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení

Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v
hojnosti i útěcha. 6Máme-li soužení, je to k
vašemu povzbuzení a spáse; docházíme-li
útěchy, je to zase k vašemu povzbuzení;
to  vám  dá  sílu,  abyste  vydrželi  stejné
utrpení, v jakém jsme my. 7Máme pevnou
naději a jsme si jisti, že jako jste účastni
utrpení,  tak budete účastni  také útěchy.“
(2. Korintským 1,3-7)

Pokud  se  máme  a  chceme  povzbuzovat
navzájem,  buďme  s  Pánem  Ježíšem
v blízkém  vztahu  každý  den,  abychom
od Něj mohli čerpat. To bych rád zdůraznil,
abychom nezapomněli na to, že Pán Ježíš
je jediný, skrze koho můžeme tyto verše
naplnit. Že jen On je Zdrojem milosti a síly
pro naše povzbuzení a proto, abychom se
vůbec mohli povzbuzovat navzájem. 

Pokud potřebujete potěšení v jakékoli tísni,
Bůh zaslibuje, že je dá – prosme Ho za to,
utíkejme  se  k  Němu.  Také  Mu  děkujme
za to, jaký je. Děkujme Mu, za konkrétní
situace, kdy nás potěšil, posílil.

A  pak  také  tou  samou  útěchou,  kterou
nám  Bůh  dá,  potěšme  druhé  –  slovem,
tím,  že  někoho  vyslechneme,  pozveme
k sobě,  pomůžeme…  Nenechme  si  Boží
milost jen pro sebe.

David Sláma

http://www.biblenet.cz/b/Cor2/1#v4
http://www.biblenet.cz/b/Cor2/1#v7
http://www.biblenet.cz/b/Cor2/1#v6
http://www.biblenet.cz/b/Cor2/1#v5
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Nedělní besídka
Několik fotografií s nědělní besídky:

Sára si před zahájením besídky kontroluje svoje
poznámky k hlavnímu tématu, které si doma

pečlivě připravila.

Práci s deníčky dnes vedla Eliška

Simonka namalovala krásný obrázek a vyprávěla
o svém zážitku na návštěvě

Miška vzpomínala na výlet s Danielkou
do planetária
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Cesta do Izraele
Od Dan po Beer Ševu

2.Tiberias – svátek  Jom kipur 
Naše cesta v Izraeli začala 23. září, to je
koncem  desetidenního  období  po
židovském   Novém  roce,  v  předvečer
svátku Jom kipur (den smíření).  Nový rok
v Izraeli  „Roš ha-šana“ se slaví 1. a 2. den
měsíce  tišri  to  je  dle  našeho  kalendáře
období mezi zářím a říjnem. V roce 2015
připadl  Roš  ha-šana  na  západ  slunce
13. září. Podle židovské tradice byl v tento
den stvořen svět.

Den smíření je jedním z vysokých svátků
v judaismu. Je to nejsvětější den židovské-
ho  roku,  nazývá  se  „šabat  šabatů“.
Připomíná  den,  kdy  Hospodin  odpustil
Izraeli zhotovení zlatého telete. Připomíná
se dlouhým, déle  než  24 hodin  trvajícím
půstem a intenzivními modlitbami. Během
„Jom kipur“,  stejně  jako  ve  svátek  nebo
o šabatu,  jsou  zakázány  veškeré  práce.

V Izraeli je tento den vyhlášen zákaz jízdy
automobilem,  jsou  uzavřeny  silnice  a
dálnice, nevysílá rozhlas ani televize, jsou
uzavřeny úřady i obchody. 

Prázdné silnice o Jom kipur

Před  tímto  svátkem  jednotlivci  žádají
o odpuštění  všechny  osoby,  které  se
mohou  cítit  dotčeni  v  důsledku  křivdy.
V den smíření rodiny chodí na bohoslužby,
muži  nosí  celý  den  „talit“  –  modlitební
plášť, někteří ho nosí přes ramena, jiní si
s ním zakrývají i hlavu. 

Popis svátku smíření je popsán v 3. knize
Mojžíšově  v  16.  kapitole  a  ustanovení
jednotlivých  svátků  ve  4.  Mojžíšově,
29. kapitole. Nedodržení nařízení týkajících
se  Jom  kipur  vede  stejně  jako  za  časů
Mojžíše  k  vyobcování  ze  společenství
Božího lidu (3. Mojžíšova, 23. kap. 26-32).
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Naše  cesta  vedla  z letiště  v Tel  Avivu
do Tiberias,  kde  jsme  byli  ubytováni.  Řidič
autobusu spěchal, aby nás co nejdříve vysadil
a  dostal  se  před  uzavřením  dálnice  domů,
do Jeruzaléma. 

Tiberias leží na břehu Genezaretského jezera,
200 m pod úrovní hladiny moře. Bylo založeno
na  počest  římského  císaře  Tiberia  Herodem
Antipasem, dnes má 40 tisíc obyvatel a stále
se rozrůstá. Tiberias patří mezi 4 svatá místa
judaismu,  pro  tato  místa  je  typické,  že  byla
dlouhou  dobu  duchovně  náboženským
centrem. Žilo zde několik rabínů, rabín Akiva a
rabín Meiva zde mají hroby.

Po  večeři  jsme  si  Tiberias  prohlédli,
liduprázdné  ulice  bez  aut  a  zavřené
obchody byly pro nás nevšedním zážitkem.

Druhý den jsme využili  k poznávání  okolí
města a ke koupání v Galilejském jezeře. 
Koupání v čisté vodě  při teplotě  vzduchu
40 °C, jasné obloze a sálajícímu slunci bylo
vítaným osvěžením. 

Na  silnicích  jsme  viděli  pouze  děti,
prohánějící  se  na  kolech  a koloběžkách,
občas projel policejní vůz.
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Ve  městě  jsme  potkávali  především
samotné  muže  nebo  muže  s  dětmi,
spěchající do synagogy. 
Večer, po západu slunce se Tiberias začalo
probouzet k novému dni po velkém svátku
a všichni obyvatelé vyšli do ulic. Otevřely

se  kavárny,  restaurace,  ulice  byly  plné
stánků  s občerstvením.  Všude  bylo  plno
lidí. Začal běžný den v životě Izraele.

Věra Černíková

Na pokračování 
Přinášíme  pokračování  nového  krátkého
seriálu,  od  Zdenka  Vojtíška
o evangelikalismu.

Zdeněk  Vojtíšek  -  Docent  na  katedře
religionistiky  Husitské  teologické  fakulty
Univerzity  Karlovy  v  Praze.  Zabývá  se
současným náboženstvím, a to především
novými  náboženskými  hnutími  a  jejich
interakcí  s  většinovými  společnostmi,
a nověji  též  milenialismem  a  rolí
spirituality v psychoterapii.

Redakce

Krize a nová oživení

Občanská válka v letech 1861–65 americký
evangelikalismus oslabila. Nejen že se kvůli
ní  evangelikální  církve rozdělily,  ale použí-
vání  biblických argumentů na obou bojují-
cích  stranách  znevěrohodnilo  evangelikální
zaujetí  Písmem jako „Božím slovem“. Jako
důvěryhodnější se tak v poválečném období
jevilo  úsilí  evangelikálů  o  hlubší  duchovní
život,  jak  se  projevovalo  v  hnutí  svatosti.
Na konci  19.  století  se hnutí  svatosti  díky
táborovým  shromážděním,  jejichž  tradici
převzalo,  stalo  důležitou  silou  amerického
evangelikalismu. Jeho důraz na křesťanský
životní styl, který se vyhýbá populární kul-
tuře,  kinu,  tanci,  líčení,  kouření,  alkoholu,
hazardu apod., se v rámci evangelikalismu
značně rozšířil. Zároveň ale po sérii konflik-
tů hlavně mezi „táborovými“ evangelisty a
metodistickými církvemi vytvořila část hnutí
svatosti vlastní denominace. Patrně největší
z  nich  je  Církev  Nazaretského,  která  pod
původním jménem Pentekostální církev Na-
zaretského vznikla z několika starších spole-
čenství roku 1908 a rozšířila se pak ze Spo-
jených států i na jiné kontinenty.

Vedle  vzestupu  hnutí  svatosti  bylo  dalším

důsledkem války Severu proti Jihu obnovení
probuzenecké misie. Mravně pokleslá pová-
lečná  společnost  podle  evangelikálů
potřebovala nové „probuzení“. Probuzenec-
tví tak na konci 19. století dosáhlo vrcholu
především díky  působení  Dwighta  Lymana
Moodyho  (1837–1899)  ve  Velké  Británii  a
pak hlavně ve Spojených státech. Účinnost
jeho emotivních masových probuzeneckých
shromáždění  byla  zvýšena  promyšlenou
dramaturgií,  v  nichž  hrály  velkou  roli
společné  písně.  Komponoval  je  zpěvák  a
skladatel  Ira  David  Sankey  (1840–1908),
který se s Moodym setkal roku 1870. Jeho
podíl  na  popularitě  probuzeneckých
shromáždění té doby je srovnatelný s podí-
lem Moodyho. Pro upevnění konvertitů Moo-
dy zakládal a podporoval biblické školy. Jed-
na z  nich,  později  přejmenovaná na Moo-
dyho  biblický  institut,  byla  založena  roku
1889  v  Chicagu,  aby  sloužila  jako  ideová
hráz,  která evangelikály  ochrání  před roz-
máhajícím se teologickým liberalismem.

Ve Velké Británii a pak i ve Spojených stá-
tech v posledních desetiletích 19. století za-
znamenala mimořádný úspěch Armáda spá-
sy, a to patrně tím, že spojila sociální zájem
evangelikálů s oživením jejich probuzenecké
misie.  Metodistický  kazatel  William  Booth
(1828–1912),  který  od  roku  1861  působil
jako probuzenecký evangelista, založil roku
1865 se svou manželkou Catherine (1829–
1890)  v  nejchudší  čtvrti  Londýna  misijní
středisko.  Rychlé rozšíření  jeho působnosti
si  vyžádalo osamostatnění. Roku 1878 tak
vznikla Armáda spásy a pro svůj způsob mi-
sijní  a  sociální  práce  začala  používat
vojenskou  symboliku  a  terminologii.
Naznačovala tím vysokou míru oddanosti a
nasazení  na  straně  svých  pracovníků  a
současně  tím  motivovala  své  konvertity  z
nejnižších sociálních vrstev ke střídmosti a

5



Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu únor 2016

ukázněnosti  ve  všech  ohledech.  Již  roku
1880  se  Armáda  spásy  dostala
do Spojených  států  a  postupem  času  se
rozšířila  do  více  než  stovky  zemí  celého
světa.

Poněkud pozdějším odrazem hnutí  svatosti
ve Spojených státech bylo ve Velké Británii
tzv.  keswické  hnutí.  Na  jeho  vzniku  má
patrně  podíl  už  britské  kazatelské  turné
Phoebe Palmerové v letech 1859–63 a poz-
ději dalších amerických kazatelů hnutí sva-
tosti, ale o hnutí můžeme hovořit nejdříve
roku 1875. Tehdy se v anglickém městě Ke-
swick  poprvé  sešlo  několikatisícové
shromáždění křesťanů, toužících po neporu-
šeném vztahu  s  Bohem a  věřících,  že  je
možné dosáhnout vítězství nad tím, co po-
važují  za  přirozený  lidský  sklon  k  hříchu.
Podle  velmi  vlivné  knihy  Vyšší  křesťanský
život  z  roku  1858,  připisované  britskému
misionáři  Williamu E. Boardmanovi (1810–
1886), ačkoli první verzi knihy sepsala jeho
manželka Mary, se hnutí nazývá také hnutí
vyššího  života.  Keswická  shromáždění
evangelikálů se konají dodnes.

V posledních desetiletích 19. století se ame-
rickým evangelikálům dostalo ještě jednoho
výrazného  impulsu.  Úspěch  u  nich  zazna-
menal John Nelson Darby (1800–1882), pů-
vodně  duchovní  irské  anglikánské  církve,
který ale duchovenský úřad opustil a stal se
kazatelem bezvýhradné autority Bible. Pojí-
mal  ji  jako  neomylný  a  bezchybný  zápis
Božích  slov,  jemuž má být  porozuměno v
jeho doslovném významu. Z takto chápané
Bible  pak  vyvodil  schéma  historie  lidstva,
jehož základem je rozdělení do sedmi věků
(dispenzací).  Současné  šesté  období,
„dispenzace  milosti“,  skončí  druhým  pří-
chodem Krista.  Před touto  událostí  ovšem
nastane ještě „velké soužení“, z něhož bu-
dou zachráněni věrní křesťané tím, že bu-
dou  „vytrženi“  na  nebesa.  Sedmou
dispenzací  pak  má  být  tisíciletá  říše  pod
Kristovou vládou. Přesvědčení o úpadku lid-
stva  a  brzkém začátku  „velkého soužení“,
víra ve „vytržení svatých“ a naděje na vznik

tisícileté říše se staly hlavními poznávacími
charakteristikami dispenzacionalismu.

Zatímco  přímých  následovníků  Darbyho
(tzv.  plymouthských  bratří)  nebylo  mnoho
ani ve Velké Británii ani ve Spojených stá-
tech,  v  kontinentální  Evropě  ani  jinde  na
světě,  samo  učení  dispenzacionalismu  se
mezi  americkými  evangelikály  dočkalo
značného úspěchu. Toto učení Darby hlásal
při svých návštěvách Spojených států v le-
tech  1862–77  a  přímo  jím ovlivnil  stovky
evangelikálních  vůdčích  osobností  (včetně
probuzeneckého  kazatele  D.  L.  Moodyho).
Nepřímo pak  byli  ovlivněni  Moodyho  četní
spolupracovníci,  posluchači  v  evange-
likálních učilištích a čtenáři mnohých knih a
brožurek. Darbyho přístup k Bibli, jeho po-
jetí dějin lidstva i znamení blízkého druhého
příchodu  Krista  rozvíjeli  evangelikálové  na
tzv. niagarských výročních konferencích již
od roku 1868; největší popularity pak tyto
niagarské  konference  dosáhly  mezi  lety
1883 a 1897 (Albanese 1999: 169).

Americký evangelikalismus oslabený krizí po
občanské  válce  se  především  díky  vlivu
Darbyho a také společenských změn, které
evangelikály tlačily do obranných pozic, vý-
razně  proměnil.  Zřetelně  je  to  patrné  na
změně mileniálních konceptů: zatímco ještě
druhé  velké  probuzení  se  hlavně  díky
Finneymu neslo v postmileniálním duchu a
optimisticky  věřilo  v  možnost  zlepšení
společnosti prostřednictvím zrušení otroctví,
vzdělávání,  vězeňské  reformy,  boje  proti
alkoholismu apod., Moodyho poselství  bylo
pod vlivem Darbyho premileniální,  a proto
vůči  možnostem zlepšení  společnosti  pesi-
mistické (Balmer 1993: 33; Vojtíšek 2014:
28–33). Tato změna zaměřila evangelikální
aktivismus spíše dovnitř jednotlivých spole-
čenství (k sociální a jiné pomoci především
vlastním  příslušníkům)  a  připravila  vznik
fundamentalismu a stažení se evangelikálů
z centra veřejného dění. Ještě dříve ale do-
šlo  k  jiné  přelomové  události  –  vzniku
pentekostalismu.

Pokračování příště
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Z Bratrské jednoty baptistů 
Informace Výkonného výboru BJB 

č. 1/2016

1. Informace z jednání VV dne 18. led-
na 2016

Br. Kern informoval o návštěvě čjinského a
myanmarského  sboru.  VV  schválil  nákup
25 ks Biblí v překladu B21 pro tyto sbory.
Dále pak br. Kern informoval o návštěvě v
plzeňském  sboru  a  rozhovoru  s  kaz.
Schulzem. VV diskutoval také situaci sku-
pin neslyšících.

Br. Vimpel informoval o postupu žateckého
sboru  ohledně  zakoupeného  pozemku  a
rozběhnutí  přípravných  prací  pro  stavbu
nové modlitebny. Br. Novosad informoval o
situaci ve sboru v Uherském Hradišti, který
nyní  hledá  nové  prostory  pro  scházení.
Sbor začíná také s hledáním nového kaza-
tele a obrací se na VV s žádostí o doporu-
čení  vhodných kandidátů.  VV tuto  situaci
diskutoval a doporučil několik bratří k oslo-
vení.

Br. Kern informoval o dopisu společenství v
Třebenicích, kde informují o ukončení své-
ho členství ve sboru Praha 4 a o osamo-
statnění  sboru  mimo  BJB.  Br.  Kern  rea-
goval na toto jejich oznámení svým dopi-
sem.

VV projednával své návrhy pro nadcházejí-
cí sjezd delegátů, zejména ve věci naklá-
dání  s  nevyčerpanými  prostředky  dotace
na platy. Dále návrh na zřízení zpěvníkové
komise.

VV odsouhlasil  rozdělení  podpory pro mi-
sijní projekty sborů na základě návrhu mi-
sijního  odboru.  Podpora  byla  rozdělena
takto:  15.000 Zlín,  40.000 Vysoké Mýto,
20.000  Šumperk,  30.000  Plzeň,  15.000
Žatec,  34.000  Olomouc,  30.000  Brniště,
9.900 Lovosice.

VV  projednal  dopis  ze  sboru  Praha  4
ohledně výše nájemného a možné úpravě
nájemní smlouvy. VV pověřuje br.  Šípa k
jednání se sborem a předložení případného
návrhu  úpravy  smlouvy  do  příštího
jednání.

Br. Jackanič informoval o přípravách konfe-
rence BJB v Brně. Bližší informace budou
podány na dalším jednání VV, v rámci ma-
teriálů  pro  SD  by  měl  jít  na  sbory  již
kompletní program konference.

Br.  Jackanič informoval také o přípravách
programu Vzdělávání  na cestu pro  školní
rok  2016/2017.  Tento  ročník  by  měl
proběhnout ve sboru Cheb I, materiály pro
zájemce  budou  připraveny  nejpozději  na
SD  v  Praze.  Dále  představil  také  nový
dvouletý modlitební program mládeže, kte-
rý začal  od letošního ledna a do kterého
budou  zapojeny  sbory,  ve  kterých  se
pravidelně schází mládež.

VV  byl  informován  o  novém newsletteru
školy  Dorkas,  který  bude  automaticky
rozesílán na sbory BJB. Sbory, které nebu-
dou  mít  zájem ho  i  nadále  dostávat,  se
mohou sami odhlásit.

Br. Šíp informoval o žádosti žateckého sbo-
ru  na  nákup  Biblí  a  podporu  služby
uprchlíkům v uprchlickém táboře v Draho-
nicích.  VV  odsouhlasil  podporu  ve  výši
10.000 Kč z krizového fondu.

VV byl informován o probíhajícím výsledku
sbírky  na  Ukrajinu  -  zatím  přišlo  cca
190.000 Kč, ale očekáváme do konce led-
na další příspěvky.

2. Informace z Kanceláře VV

Připomínáme,  že  na  webu  www.bjb.cz
naleznete kalendář akcí na rok 2016.

Informujeme všechny, kdo chtějí potvrzení
o daru, který nám zaslali v průběhu roku
2015, aby se

spojili se sestrou Procházkovou.

Dále chceme informovat o plánovaném zá-
jezdu  do  Arménie.  Zájezd  plánovaný  na
září 2016 se ruší

z  důvodu malého zájmu.  Nový termín je
plánován na červen 2017.

Kazatele a správce sborů prosíme o zaslání
statistiky počtu členů do 1.2.2016.

Kazatelům,  správcům  sborů,  předsedům
odborů a komisí připomínáme, že nejpoz-
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ději do 13. března

je  třeba  zaslat  zprávy  pro  sjezdové
materiály.  Zároveň  připomínáme,  že  do
tohoto data mohou

sbory, odbory a komise zasílat návrhy pro
sjezd delegátů.

Luděk Šíp, tajemník VV BJB

Z našeho sboru

FINANCE k 31.12.2015

Stav pokladny :               10 700,00
účtu :                    831 943,00

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 emailů. Průměrný měsíční dar od člena od počátku roku (členů 136) je  475.- 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 měsíčně na provoz, energie, opravy. Na větší opravy
(fasáda, stavební úpravy …) a další mimořádné potřeby jsou vyhlašovány sbírky na konkrétní
účely. 
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Pozdrav od chebských YWAMáků
Drazí přátelé, bratři a sestry,

zdravíme Vás ve jménu našeho společného
Nebeského Otce!

S nastávajícím koncem roku 2015 bychom
se  s  Vámi  rádi  podělili  o  pár  zpráv  z
našeho týmu a z naší práce v Chebu.

Letošní  rok  byl  rokem  mnoha  (i
nečekaných) změn.

Přivítali jsme mezi nás Matta (z Californie),
Hannu  (z  Texasu),  Pushpu  (z  Indie),
rozloučili jsme se s Doris, s Niki, s Rút a s
Katrinou.  Po  dlouhém  hledání  řešení
společných prostorů nám Hospodin otevřel
dveře  do  nového  bytu  o  patro  níž  od
našeho  původního  v  centru  Chebu.
Navštívilo  nás mnoho jednotlivců i  týmů.
Víkednové semináře Otevřených dveří byly
velmi  kladně  přijaty  a  ohodnoceny
mnohými z Vás a my už po očku hledáme
příležitosti  a  řečníky  pro  uspořádání
dalších. Měli jsme možnost sloužit ženám v
prostituci  jak  na  ulic,  tak  v  nočních
klubech. A to nejen v rámci našeho města
a okolí,  ale  i  ve Znojmě,  Vídni  a  také v
Amsterdamu během červencového výjezdu
našeho  týmu.  Díky  Vaší  podpoře  jsme
mohli nejen mluvit s ženami a modlit se za
ně, ale i jsme je mohli obdarovat malými
dárky  a  jídlem,  což  v  jejich  situaci  bylo
velkým požehnáním.

Po  ukončení  spolupráce  v  roce  2013  s
YWAM  z  německého  Ochranova  jsme
hledali zázemí a podporu při jiném, dobře
zaběhlém,  YWAM  centru.  Hospodin  nás
zázračně  připravil  do  cesty  norskému
Grimerudu, YWAM hospodářství  již  40 let
starému, sídlícímu asi 2 hodiny severně od
Osla.  Mnozí  z  nás  měli  tento  podzim
příležitost Grimerud navštívit, někteří z nás
tam  absolvovali  tříměsíční  školu  pro
vedoucí a ty, kdo rozjíždějí novou službu v
Evropě.

Celkově  tento  rok  vnímáme  přelomově,
určité  období  jako  uzavřené,  a  nástup
období  jiného.  Svědčí  o  tom i  ty  značné

personální  změny,  zahájení  spolupráce  s
YWAM Grimerudem, a nasměrování YWAM
celosvětově.

YWAM zakladatel Loren Cunningham letos
oslavil  80.  narozeniny.  Jeho
narozenimovým  dárkem  se  má  stát
“Ukončení  neznalosti  Bible”  (angl.  Ending
Bible  Poverty)  -  celosvětová  iniciativa  o
zpřístupnění  a  poskytnutí  Bible  úplně
káždému národu,  jazyku  a  jednotlivci  na
Zemi. YWAM Int. společně s Wycliffe Bible
překladateli  a  Biblickou  splečností  chce
během  dalších  10  let  zahájit  překlad  do
všech  zbývajících  jazyků,  které  nemají
žádnou  část  Písma  přeloženou  (řádově
1800  jazyků,  180  mil  lidí),  a  také  začít
distribuci  Biblí  do  každé  domácnosti  na
světě.  To  jsou  nápady,  co?  Před  55  lety
mnozí  vrtěli  hlavou  nad  Lorenovou  vizí
mladých  lidí  zaplavující  každý  kontinent
světa, přinášející  dobrou zprávu a skutky
milostrdenctví. Dnes YWAM funguje v 1100
lokalitách, 150 zemích, s více než 18000
dobrovolníky  na plný  úvazek.  Věříme,  že
za  daších  50  let  budeme  svědky  věcí
započatých  touto  odvážnou  iniciativou
Ukončit neznalost Bible.

Nejsme si  úplně jisti,  co náš tým v roce
2016  čeká,  ale  s  jistotou  víme,  že
Hospodin  nás  připravil  k  mnoha  dobrým
skutkům (Ef. 2:10).

Těšíme  se  na  další  Boží  jednání  a
příležitosti  (nejen)  v  našem  městě.
Radujeme  se,  že  i  Vy  máte  podíl  na
budování  Božího  království  v  Chebu,  a
věříme, že 2016 přinese sblížení i posilnění
našich společných snah, aby byl Hospodin
oslaven!

Za YWAM Cheb,

Luke a Magdalena Tiehenovi

Tak  ať  vaše  světlo  září  před  lidmi,  aby
viděli  vaše  dobré  skutky  a  vzdali  slávu
vašemu Otci v nebesích. 

Mat 5:16
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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.

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.
 Barevné zvýraznění znamená výročí 

Sborová oznámení
• Dorost se bude v únoru scházet každý týden podle aktuální domluvy buď v pátek v

16:30, nebo v sobotu v 17:00.

• Neděle 14. 2. věnovaná Národnímu týdnu manželství.

Program na únor 2016 
Středa 3. únor 2016 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 4. únor 2016 9:30 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Čtvrtek 4. únor 2016  17:00 Klub dobré naděje
Pátek  5. únor 2016 18:00 Modlitební chvíle
Pátek  5. únor 2016 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Sobota 6. únor 2016 18:00 Setkání mládeže
Neděle 7. únor 2016 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Alois Hrůza

 Kázání: br. David Sláma
Neděle 7. únor 2016 16:00 Nedělní shromáždění br. Václav Černík
Neděle 7. únor 2016 16:00 Klub nedělní besídky

Středa 10. únor 2016 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 11. únor 2016 17:00 Klub dobré naděje
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Pátek  12. únor 2016 18:00 Modlitební chvíle
Pátek  12. únor 2016 19:00 Biblická hodina Výklad: br. Gothard Novák
Sobota 13. únor 2016 18:00 Setkání mládeže
Neděle  14. únor 2016 9:00 Národní týden manželství Modlitební: br. Petr Černík

 Kázání: br. David Sláma
Neděle 14. únor 2016 16:00 Národní týden manželství br. David Sláma
Neděle 14. únor 2016 16:00 Klub nedělní besídky
Neděle 14. únor 2016 15:00 Tři Sekery Kázání: br. Gothard Novák

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

br. Gothard Novák
Slovo k dětem: ses. Veronika Černíková
Kázání: br. David Sláma

Neděle 21. únor 2016 16:00 Nedělní shromáždění br. David Sláma
Neděle 21. únor 2016 16:00 Klub nedělní besídky

Středa 24. únor 2016 16:30 Skupinka sester

Čtvrtek 25. únor 2016 9:30 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Čtvrtek 25. únor 2016 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  26. únor 2016 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  26. únor 2016 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 27. únor 2016 18:00 Setkání mládeže

Neděle 28. únor 2016 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: 
Kázání: br. David Sláma

Neděle 28. únor 2016 16:00 Nedělní shromáždění br. Alois Sauer
Neděle 28. únor 2016 16:00 Klub nedělní besídky
Neděle 28. únor 2016 15:00 Tři Sekery Kázání: br. Gothard Novák

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 sboru:Č č 781779319/0800

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

neděli v měsíci na další měsíc. Toto číslo vyšlo 31. ledna 2016. Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu
zpravodajcheb@baptistcz.org, nebo můžete předat přímo do rukou redakční rady nejpozději 3. neděli v měsíci. 
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