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Slovo kazatele
„Když  se  však  naplnil
stanovený  čas,  poslal
Bůh svého Syna, naro-
zeného  z  ženy,  podro-
beného zákonu, aby vy-
koupil ty, kteří jsou zá-
konu  podrobeni,  tak
abychom byli  přijati  za
syny.“ 

Gal 4,4-5

Když se naplnil čas, Pán Ježíš se narodil.
Bůh  se  stal  člověkem  a dlouho  slíbený
a očekávaný  Mesiáš  přišel.  Je  to  něco
velkolepého:  Bůh  byl  tady.  Přišel
k člověku, jak nejblíž to šlo.

Pak také nastal čas k tomu, aby dokončil

to,  proč  přišel.  Vzal  na sebe hříchy kaž-
dého člověka, naše odsouzení, hanbu, zlo.
Vzal na sebe trest za mě a za tebe. Umřel
na  našem  místě,  abychom my  mohli  žít
a být očištěni, abychom mohli přijít k Bohu
Otci. V momentu, když Pán Ježíš umírá na
kříži, se uskutečnilo vítězství nad mocí sa-
tana, hříchu, smrti.

Smrt  Pána  Ježíše  na  kříži  je  (spolu  se
vzkříšením) tím nejdůležitějším, co se kdy
v historii stalo a stane.

Je před námi připomínka tohoto činu Boží
lásky a milosti. Chvalme Ho za to.

Požehnané Velikonoce.

David Sláma

Volby do staršovstva
Rada pro nového staršího

Garrett Kell

Náš sbor nedávno potvrdil bratra Marka na
pozici  staršího.  Abychom  ho  uvítali,
zkontaktoval  jsem  několik  přátel,  kteří
slouží jako starší v jiných sborech, a požá-
dal jsem je, aby mi zaslali rady, které by
udělili  novému  staršímu.  Zde  je  souhrn
toho, co by řekli muži, který vstupuje do
role nového staršího sboru.

1. Modli se

Jsem  dalek  toho,  abych  proti  Hospodinu
hřešil  a přestal  se  za  vás  modlit…  (1S
12,23)

Soběstačnost  bude  tvým  nejúpornějším
pokušením.  Důvěra  v Pána  se  pěstuje
skrze modlitbu. Modli se za sebe. Modli se
za svou rodinu. Modli se za sbor. Modli se
s ostatními  staršími  i za  ostatní  starší.
Modli se a pak se modli ještě víc.

2. Uč se naslouchat

Pamatujte si,  moji  milovaní  bratří:  každý
člověk ať je rychlý k naslouchání, ale po-
malý k mluvení, pomalý k hněvu. (Jk 1,19)

To byla vůbec nejčastěji  opakovaná rada.
Coby  nový  starší  budeš  pravděpodobně
pociťovat tlak, aby ses „ukázal“.  Nepadni
do této pasti. Ježíš tě povolal, abys sloužil,
a sbor toto tvé povolání uznal. Naslouchej
ostatním  starším,  obzvláště  těm,  kteří
slouží  již  dlouho.  Během setkání  naslou-
chej tomu, jak rozhovory postupují, a při-
spívej jen stručně. Naslouchej sborovému
shromáždění. Jdi mezi ně a pokládej otáz-
ky. Nejvíce se učíme, když nasloucháme,
proto naslouchej dvakrát tolik, než mluvíš.

3. Uč se mluvit

Jako zlatá jablka se stříbrnými ozdobami je
vhodně pronesené slovo. (Př 25,11)

Někteří  bratři  coby  noví  starší  jsou  vy-
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strašení a chtějí se vyhnout tomu, aby na
ně  bylo  nahlíženo  jako  na  ctižádostivé
nebo pyšné. Ježíš tě povolal, abys zastával
tuto  službu,  a sborové  shromáždění  to
uznalo. Pán ti dal jedinečný pohled, o který
by ses poté, co jsi naslouchal, měl podělit,
pokud to bude pro rozhovor přínosem.

4.  Důvěřuj  moudrosti  svých  starších
kolegů

Pro  nerozvážné  vedení  padá  lid,  kdežto
v množství rádců je záchrana. (Př 11,14)

Musíš důvěřovat, že Duch svatý vede kaž-
dého tvého kolegu staršího. Proto bys měl
očekávat, že tě budou povzbuzovat i zpo-
chybňovat. Nauč se být trpělivý a hleď, jak
Duch skrze  ně  působí.  Jak  budeš  sloužit
pokorně  po  boku  těchto  mužů,  budeš
žasnout,  jak  Pán  používá  každé  z vašich
jedinečných obdarování a pohledů k vedení
a milování shromáždění.

5. Buď ochoten ztratit hlasy

V poddanosti  Kristu  se  podřizujte  jedni
druhým… (Ef 5,21)

Existují věci, které si to zaslouží, ale musíš
je vybírat moudře. Je moudré a pokorné se
podrobit  ostatním  bratrům.  To  může  být
těžké, když máš na něco vyhraněný názor,
ale  musíš  věřit  tomu, že Bůh může vést
sbor  směrem,  kterému  nerozumíš.  Když
máš  pocit,  že  ti  nenaslouchají,  umlkni
a tiše se modli. Musíš se naučit důvěřovat
ostatním bratrům, se kterými sloužíš. Ne-
dokážu spočítat, kolikrát Bůh ochránil náš
sbor před mými přihlouplými nápady skrze
ostatní  starší,  s nimiž sloužím. Pokud jde
o záležitost, kterou považuješ za zásadní,
může  to  skončit  tvou  rezignací,  ale  ne-
jednej  bezbožně a nedospěle  tím,  že bys
vyhrožoval  svou  rezignací  nebo  vyvolal
rozdělení.

6. Dávej si pozor na strach z člověka

Kdo  se  třese  před  lidmi,  ten  klade  sobě
léčku,  kdo  však  doufá  v Hospodina,  má
v něm svůj hrad. (Př 29,25)

Strach z názoru ostatních ti může zabránit
říkat věci, které bys měl říkat. Může tě to
také svádět říkat věci, které bys říkat ne-

měl. Pamatuj si, že žiješ, abys těšil Hospo-
dina,  ne  jiné  lidi.  Nesnaž  se  udělat  na
ostatní  dojem.  Nezadržuj  potřebná  slova
konfrontace.  Mluv,  služ  a miluj  lidi,  to
všechno jako Pánu - tak budeš v bezpečí.

7. Neporovnávej se s ostatními starší-
mi

… smýšlejte  o sobě  střízlivě,  podle  toho,
jakou  míru  víry  udělil  každému  Bůh.  (Ř
12,3)

Duch  svatý  nás  každého  obdaroval  jedi-
nečně.  Nedej  se  zatáhnout  do  tělesného
porovnávání  nebo  soutěžení  s ostatními
bratry.  Jsi  služebníkem  Krále,  povolaný
sloužit vedle bratrů, kteří jsou obdarováni
podobně  i jinak  než  ty.  Raduj  se  z darů,
které jim udělil, a buď spokojený s tím, co
udělil tobě.

8. Buduj přátelství s ostatními starší-
mi

V každičkém čase  miluje  přítel,  zrodil  se
bratrem pro doby soužení. (Př 17,17)

Ty  a ostatní  starší  spolu  bojujete  proti
branám  pekla.  Potřebujete  se  navzájem.
A i když  nebudete  s každým starším nej-
lepší  přátelé,  měl  bys  s nimi  trávit  čas
v soukromí. Pozvi je na oběd, nebo na ná-
vštěvu. Udělej si na ně čas, obzvláště na
ty, se kterými nejsi na stejné vlně. Dělej
vše, co můžeš, aby ses pro ostatní bratry
stal  „Barnabášem“.  Budou  potřebovat
tvoje povzbuzení. Buď přítelem, po kterém
ty sám toužíš (Mt 7,12). Vztah, který bu-
duješ se svými spolubratry, tě posílí upro-
střed bitvy.

9.  Mluv  dobře  o ostatních  starších
a o členech sboru

… nesnižujte jeden druhého… Nestěžujte si
jeden na druhého, bratří… (Jk 3,11; 5,9)

Vždycky  se  najdou  důvody,  proč  si  na
někoho  postěžovat.  Téměř  vždy  uděláš
dobře,  když  budeš  držet  jazyk  za  zuby.
Hledej  u ostatních  lidí  známky  milosti
a ujisti se, že je ve svých rozhovorech zdů-
razňuješ.  Chvíle  pro  kritiku  a napomínání
se jistě najdou, ale mluvit dobře o ostat-
ních oslaví Boha a dovolí lidem, aby ti dů-
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věřovali coby usmiřovateli.

10. Čiň pokání

… starší má být bezúhonný… (1Tm 3,2)

Jak řekl kdysi Robert Murray M‘Cheyne ko-
legovi pastorovi: „To, co tvoje shromáždění
od tebe nejvíc potřebuje, je tvoje pokání.“
Tvoje  služba  staršího  potřebuje  pokání.
Nikdy  nebudeš  dokonalým  mužem,  ale
musíš s hříchem bojovat.  Činit  pokání ze
svých  hříchů  je  zásadní  pro  vytrvání  ve
službě.

11. Učiň svou rodinu svou první služ-
bou

[Starší] Má dobře vést svou rodinu a mít
děti  poslušné  a počestné;  nedovede-li
někdo vést svou rodinu, jak se bude starat
o Boží církev? (1Tm 3,4-5)

Jsi-li  svobodný,  dohlížej  na  svůj  vlastní
život  ve  všech  oblastech  čistoty  a dů-
stojnosti.  Jsi-li  ženatý,  je  tvoje  rodina
tvým prvním stádem. Ujisti se, že nezapo-
mínáš trávit  čas se svou ženou. Nezane-
dbávej  vaše  společné  večery  venku.
Ochraňuj ji před informacemi, které by vy-
volaly  její  frustraci  vůči  ostatním členům
nebo starším.

Miluj  své  děti.  Neukázňuj  shromáždění,
aniž  bys  ukázňoval  své  děti.  To  je  bude
svádět k nenávisti ke sboru, který od tebe
dostává to, co ony od tebe tak zoufale po-
třebují. Pamatuj, že tvůj sbor může mít vž-
dycky jiného staršího, ale tvoje rodina ne-
může mít jiného manžela nebo otce. Střež
jejich srdce. Jsou tvým prvním stádem.

12. Miluj sbor

To  je  mé  přikázání,  abyste  se  milovali
navzájem,  jako  jsem  já  miloval  vás.  (J
15,12)

Ježíš prolil za sbor, o který se staráš, svou
krev. Tak moc je miluje. Povolal tě,  abys
jim prokazoval stejnou lásku. Jsme služeb-
níky  Jeho  stáda,  kteří  se  vzdávají  svých
práv, aby sbor mohl vidět Krista. Miluj je
v tom,  co  říkáš,  tím,  že  jim  budeš  říkat
pravdu. Miluj je tím, jak jim to budeš říkat,
tím, že budeš něžný a jemný. Miluj je tím,

že  budeš  odhánět  vlky,  kteří  se  budou
snažit jim ublížit.

Taková  trpělivá  a starostlivá  láska  bude
někdy  těžká.  Chvílemi  budeš  mít  sklony
k hořkosti. Lidé budou hřešit způsoby, kte-
ré tě budou rozčilovat i lámat srdce. Lidé
budou někdy vzdorovat tvým radám. Proto
musí  být  kříž  pro  tvou  službu  ústřední.
Když  si  budeš  připomínat,  jak  tě  Kristus
miloval,  najdeš  sílu  milovat  stádo  Jeho
jménem.

13. Vypěstuj si hroší kůži

Osočují mě za moji lásku, zatímco se mod-
lím. (Ž 109,4)

Pokud  máš  jako  starší  vytrvat,  musíš  se
naučit nenechat se lehce urazit. Lidé ti bu-
dou  říkat  tvrdé  věci.  Lidé  nepochopí,  co
říkáš.  Lidi  rozlítí  tvůj  tón  navzdory  sku-
tečnosti, že ses snažil mluvit mírně. Musíš
prosit Boha, aby ti  pomohl si pamatovat:
„Kdo stojí o lásku, přikrývá přestoupení…“
(Př 17,9) a že „ať se děje cokoliv, láska vy-
drží…“(1K 13,7). Pros Boha, aby ti pomohl
nebýt  přecitlivělý  vůči  kritice,  ale  vy-
pěstovat si hroší kůži, která dovolí tvému
srdci zůstat vůči sboru mírný.

14. Uval svá břímě na Hospodina

Pokořte  se  tedy…  Všechnu  ‚svou  starost
vložte  na  něj‘,  neboť  mu  na  vás  záleží.
(1Pt 5,6-7)

V 2. Korintským 11 Pavel mluvil o tom, že
na něho „denně doléhá starost o všechny
církve.“ Nebudeš se muset starat o mnoho
sborů, ale starost, kterou budeš mít o svůj
sbor,  se  ukáže  jako  dostatečná.  Uslyšíš
srdceryvné  příběhy.  Tragédie  přijdou  ze
slepého  bodu.  Budeš  vybízen,  abys  nesl
břemena lidí.  Tvou mysl zatíží  rozpadající
se manželství. Starost o zatoulané ovce ti
nedovolí  spát.  Budeš  držet  ruce  trpících
svatých. Lidé tě budou pomlouvat. Lidé ti
nebudou  rozumět.  Lidé  budou  brát  tvou
práci za samozřejmost. Ale dobrou zprávou
je, že Ježíši na tobě záleží a volá tě, abys
uvalil svá břemena do Jeho věčných paží.
Nenes své starosti sám, přines je Pánu –
On Tě posilní.
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15. Dovol své nedostatečnosti, aby se
stala tvou silnou stránkou

Stačí,  když máš mou milost; vždyť v sla-
bosti se projeví má síla. (2K 12,9)

Pravidelně se ocitneš v situacích, kdy ne-
budeš vědět, co dělat. Lidé u tebe budou
hledat moudrost, ale ty nebudeš mít pocit,
že  ji  máš.  Tvoje  schopnost  nést  rozbité
životy těch, kterým sloužíš, narazí v urči-
tém  bodě  na  dno.  Tvoje  neschopnost  je
příležitostí  jak  vyvýšit  Ježíše.  Žádej  od
Něho moudrost, sílu a milost, kterou budeš
potřebovat ke službě coby slabý muž.

16. Napni své síly

Na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl
všem patrný. (1Tm 4,15)

Studuj teologické předměty, které neznáš.
Buď  ochoten  dělat  věci,  které  jsou
nepohodlné, jako je kázání, vyučování, ve-
řejné modlitby, poradenství a cokoliv další-
ho, co by mohlo přinést sboru požehnání.
Ve své pozici jen neproplouvej, ale neustá-
le se snaž se zdokonalovat a napínat.

17. Čti svou Bibli

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. (Joz 1,8)

Buď mužem Slova. Potřebuješ Boží slovo,
aby sytilo tvou duši, a potřebuješ znát Boží
slovo,  aby  sytilo  a chránilo  duše  tvých
ovcí.  Pokud  budeš  zanedbávat  svůj
pravidelný čas s Bohem skrze Jeho slovo,
budeš spoléhat na svůj vlastní rozum a jis-
tě  způsobíš  duchovní  újmu  sobě  i ostat-
ním. Tvoje služba bude zakotvena ve tvém
trvalém  spojení  s Kristem,  které  plyne
z tvého zůstávání v Jeho slovu (J 15,7-8).

18. Modli se

Už  jsi  zapomněl,  jak  moc  se  potřebuješ
modlit.  Zůstávej  v Ježíši  a sílu  čerpej
z Něho. Modli se a pak se modli ještě víc.

Verše, nad kterými pravidelně uvažuj: Ez
34,1-31; J 10,1-42; Sk 20,17-38; Fp 2,1-
11; 1Tm 3,1-7; Tt 1,5-9.

Uděláš opravdu dobře, když si každý měsíc
přečteš  celý  1.  Timoteovi,  2.  Timoteovi
a Titovi, 1. Petrův 5,1-8 a Zjevení 2 - 3.

Kandidátka do staršovstva 
Černík Tomáš
Eliáš František
Hlaváčová Jitka

Hrůza Rudolf

Hrůza Václav
Křivánek Štěpán
Novák Gothard
Táborský Daniel

Studium
V minulém čísle  zpravodaje  jsme přinesli
první  z mnoha  témat,  která  rozdělují
církev. Skutečností však je, že tato téma-
ta,  ať  chceme nebo nechceme,  se blízce
dotýkají  našich životů, našich sborů i celé
Bratrské jednoty baptistů a je někdy velmi
těžké  se  v nich  orientovat.  Přistupujme
k těmto textům s Boží moudrostí.

Redakce 

Předurčení
Slovo,  které  je  v Písmu  přeloženo  jako
"předurčen",  pochází  z řeckého  slova

"proorizo", což významově znamená "pře-
dem  ustanovit",  "určit",  "rozhodnout
předem". V náboženských naukách dostalo
učení o předurčení název predestinace. Je-
jím horlivým zastáncem byl například re-
formátor  Jan  Kalvín.  Ve  středověku  byla
otázka  o vztahu  předurčení  a církve
předmětem mnoha sporů. Otázkou předur-
čení-predestinace  se  zabýval  mimo  jiné
také  křesťanský  filosof  sv.  Augustín.  Na-
psal  "Posse non peccare,  non posse non
peccare, non posse peccare" = "Moci ne-
hřešit,  nemoci  nehřešit,  nemoci  hřešit"
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Kalvín  Augustinovy  myšlenky  ještě  více
zradikalizoval. Podle něho je o člověku pře-
dem rozhodnuto,  kdo  dojde  spásy  a kdo
bude zatracen. Člověk se o tom však do-
zvídá podle toho, jak se mu daří vést po-
ctivý  a mravný život.  Zároveň však  exis-
tuje  ne  zcela  uspokojivě  vysvětlená  ná-
mitka, že by od Boha nebylo ,,fér", kdyby
jedny  předem  určil  k zatracení  a jiné  ke
spáse. A dodejme další otázku. Je spraved-
livé, aby Bůh trestal lidi za to, že jim určil
špatnou roli, podle níž se chovají?

Ve  skutečnosti  nauka  o předurčení  je
příkladem  až  zvráceného  chápání  Boží
spravedlnosti a záměru s námi. Ježíš svým
následovníkům nedal mnoho příkazů. Při-
pomeňme dva nejdůležitější: "Dávám vám
nové  přikázání,  abyste  se  navzájem  mi-
lovali;  jako  já  miluji  vás,  abyste  se  i vy
navzájem  milovali."  (Jan  13:34;  15:12).
Druhý  příkaz,  který  je  sice  formulovaný
jako rada, ale ve svém důsledku by se měl
chápat jako příkaz: "Hledejte však nejprve
Boží  království  a jeho  spravedlnost,  a to
všechno  vám  bude  přidáno."  (Mt  6:33).
Ježíš mimo jiné řekl: "Neboť tak Bůh milu-
je svět, že dal svého jediného Syna, aby
žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl
život  věčný."  (J  3:16;).  Je  v tomto  Ježí-
šově slově možné nalézt nějaký argument
pro  předurčený  osud?  Naopak.  Je  v něm
obsažena  naděje,  že  každý,  kdo  v něho
uvěří, může získat věčný život. V Ježíšově
slově  není  prostor  pro  předurčenost.  Je
možné, aby Bůh, který miluje svět tak, že
poslal  svého  syna,  aby pro  lidi  ze  všech
národů vytvořil  cestu k záchraně, předem
odsoudil  velmi  mnoho lidí  k zatracení? Je
možné,  aby  vyzval  své  učedníky,  aby
oznamovali  evangelium  celému  světu
a přitom  předem  určil,  kdo  bude  vybrán
a kdo  ne?  To  není  projev  ani  lásky,  ani
spravedlnosti.  Vypadá  to  spíše  jako  hra
na  ,,kočku  a myš".  Samotná  Bible
o predestinaci  jako  takové  nemluví,
protože to by bylo v rozporu se základním
stvořitelským  plánem  vytvořit  člověka
s dostatečnou mírou vlastní svobodné vůle
(Ř 8:21). Zastánci, kteří propagovali nauku
predestinace,  byli  sami  často  frustrovaní

tvrdou  nekompromisní  výchovou,
z dnešního hlediska bychom mohli říct, že
vyrůstali  pod  tyranií  svých  vychovatelů
a učitelů.  Život  Kalvína,  propagátora
predestinace, tomu nasvědčuje. Je třeba si
uvědomit,  že  Kalvín,  ač  sám  protestant,
choval se vůči svým souvěrcům i ostatním
věřícím tvrdě a tyransky.

Boží  láska  a spravedlnost  jsou  klíčem
k zodpovězení otázky, zda učení o předur-
čení je biblicky správné. Podívejme se na
to podrobněji.

O čem píše ap. Pavel v osmé kapitole
dopisu Římanům?

V souvislosti  s předurčením  se  uvádí  zej-
ména  text  v dopisu  Římanům  8:29-30;
"Neboť ty, které předem poznal, také pře-
dem  určil,  aby  byli  připodobněni  obrazu
jeho Syna, tak aby on byl prvorozený mezi
mnoha  bratřími;  které  předem  určil,  ty
také  povolal;  a které  povolal,  ty  také
ospravedlnil,  a které ospravedlnil,  ty  také
oslavil". Je tento verš důkazem správnosti
nauky o předurčení?  O čem vlastně Pavel
v této kapitole dopisu Římanům píše:

"Nyní tedy není žádného odsouzení pro ty,
kteří  jsou  v Kristu  Ježíši  a nechodí  podle
těla, ale podle Ducha. Vždyť zákon Ducha
života v Kristu Ježíši mě osvobodil od zá-
kona hříchu a smrti. Neboť co bylo Zákonu
nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu,
to  učinil  Bůh,  když  poslal  svého  Syna
v podobnosti  těla  hříchu  a jako  oběť  za
hřích a odsoudil hřích v těle, aby byl poža-
davek Zákona naplněn v nás, kteří necho-
díme podle těla, ale podle Ducha." (verše
8:1-4).  Pavel  zde  píše  o tom,  že  ti
křesťané,  kteří  žijí  podle  Ducha,  jsou
osvobozeni ze zákona, který by je odsoudil
ke  smrti.  V této  souvislosti  píše  Pavel
o tom,  že  Bůh  ty,  které  předem  poznal,
také předem určil,  aby byly připodobnění
obrazu  jeho  Syna.  A ten  je  oslavil.  Píše
o tom,  že  tito  jedinci  mají  Boží
ospravedlnění a jsou osvobození od soudu
podle zákona i podle jakéhokoliv  lidského
soudu. Pavel ve svých dopisech několikrát
řeší  a vysvětluje,  že  křesťané,  kteří  žijí
z víry  (Ř  4  kap.  Ga  3:7)  jsou  potomci
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Abrahamovými z víry, kterou měl Abrahám
ještě před obřízkou. Tím už v Abrahámovi
bylo  zaslíbení  předpovězeno
i neobřezaným pohanům. Přitom ukazuje,
že  tak  byl  naplněn  i účel  zákona.  Celé
Pavlovo  psaní  v dopise  Římanům  je
poměrně  náročné  právní  vysvětlení,  jak
jsou  pohané  účastni  na  stejných
zaslíbeních  jako  tělesní  Abrahámovi
potomci.

Ze všech Pavlových dopisů je zřetelně vi-
dět, že Bůh od počátku sleduje určitý zá-
měr a zákon sloužil tomuto záměru. Proto
když píše, že "některé předem určil", ne-
mluví  o předurčenosti,  konkrétních  osob,
ale o záměru, který byl předem stanoven
a podle něhož byly předem stanovené pod-
mínky, jak mají vypadat vlastnosti lidí, kte-
ří tento záměr naplňují. Těmi vlastnostmi
jsou  předurčeni  k účasti  na  požehnáních
a zaslíbeních dané Abrahámovi. Klíčovou je
víra  jakou  měl  Abrahám.  Neznamená  to
přitom, že si Bůh, který vidí do našich srd-
cí, víc než kdokoliv jiný, nevybral některé
jedince k určitému účelu. Typickým příkla-
dem je výběr Ježíšových apoštolů. Evange-
lia  svědčí  o tom,  že  Ježíš  vybíral  své
učedníky  podle  určitého  plánu  a předem
věděl, kdo ho zradí (Mt 26:21; J 6:70,71;
Mt 11:25; L 10:21;).

Svobodná vůle a předurčenost

"Ve velkém domě nejsou jen nádoby zlaté
a stříbrné, nýbrž i dřevěné a hliněné, jedny
ke  cti,  druhé  k méně  čestným  účelům."
(2Tm 2:20) Pavel toto napsal, aby vysvět-
lil,  že  ve  sborech  jsou  lidé  různých
vlastností. Ale celá pasáž, z níž je citován
tento text vysvětluje, že je na každém, jak
se  postaví  k pravdě,  kterou  poznal.
"Jestliže  vytrváváme,  budeme  s ním
i kralovat. Zapřeme-li ho , i on nás zapře.
Jsme-li  nevěrní,  on zůstává věrný,  neboť
nemůže zapřít sám sebe." (2Tm 2:13) Ani
zde  není  náznak  o předurčenosti
konkrétních  osob.  Naopak,  říká:  "Kdo  by
se  tedy  od  těchto  věcí  očistil,  bude
nádobou  ke  cti,  posvěcenou,  Pánu
užitečnou,  připravenou  ke  každému
dobrému skutku." Pavel, ale i Ježíš ukazují,
že každý má možnost se rozhodnout, jak

se  zachová.  Možná  si  to  každý  hned
neuvědomí, ale taková situace nastala už
na počátku lidských dějin. Připomeňme si
ten příběh: "Po nějakém čase se stalo, že
Kain  přinesl  z plodů  země  obětní  dar
Hospodinu.  I Ábel  obětoval  ,  avšak  on
přinesl  z prvorozených  svého  stáda
a z nich ty tučné části . A Hospodin shlédl
na Ábela a na jeho obětní dar, ale na Kaina
a na  jeho  obětní  dar  neshlédl.  Kain
vzplanul  velikým  hněvem  a jeho  tvář
opadla.  Hospodin  Kainovi  řekl:  Proč  jsi
vzplanul hněvem a proč tvoje tvář opadla?
Cožpak nebudeš pozdvižen, budeš-li jednat
správně? A jestli nebudeš jednat správně,
ve dveřích číhá hřích. Dychtí po tobě, ale
ty  nad ním máš vládnout.  "  (Gn 4:3-7).
Ano, od počátku, dokonce i po překročení
jeho  zákazu,  jíst  ze  stromu  poznání
dobrého a zlého, učí  lidi,  jak nakládat se
svobodou,  kterou  dostali,  byť  předčasně,
lstí  hada.  Může se  slučovat  předurčenost
s Boží  snahou  vychovat  lidi  ke  skutečné
svobodě?

Samson a Jan Křtitel

Oba,  Samson a Jan  Křtitel,  ačkoliv  jejich
životy dělilo od sebe několik tisíciletí, mají
důležitou  společnou  okolnost  jejich  naro-
zení. Narodili se neplodným ženám, jejich
narození bylo předem oznámeno a byl jim
dopředu určen i úkol, který měli v dospě-
losti  konat. A oba dostali  od Boha mimo-
řádné  schopnosti,  aby  mohli  své  poslání
plnit. Dá se proto říct, že jejich život byl
dopředu určen? Je to důkaz o predestinaci
neboli,  je  dopředu  rozhodnuto,  jak  do-
padnou?  Nikoliv.  Dopředu  je  jim  určen
úkol, který mají splnit. Dopředu ale nebylo
určeno,  jak  se  svého  poslání  zhostí.
U Samsona a Jana Křtitele je třeba říct, že
byli  předurčeni  ke  svému  úkolu  (byli
předurčeni  proto,  že  na  tyto  úkoly  měli
talent, dispozice), ale už nebyli předurčeni
k tomu, jak to s nimi dopadne. Rozhodně
se nedá říct,  že Samson měl  předurčeně
selhat  a dostat  se  do  zajetí  a stát  se
pohanskou  obětí  filištínů.  Ani  Jan  Křtitel
nebyl  předurčen  k popravě  Herodesem.
Takže, jestliže Bible někdy o povolání píše
ve smyslu, že "Bůh určil toho a toho za...",
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tak  to  ještě  neznamená,  že  se  jedná
rovnou o absolutní předurčení, je to pořád
předurčení k úkolu jen do určité míry.

Předurčení  je  hlavně  o hodnocení  lidí
a jejich soudu. Zastánci predestinace tvrdí,
že o každém člověku je dopředu rozhodnu-
to, zda bude odsouzen k trestu. Predesti-
nace je učením dotýkající se Boží sprave-
dlnosti.  Příběhy  Samsona  a Jana  Křtitele
jsou o jejich poslání, nikoliv o jejich soudu.
Oba dva se stávají vykonavateli Boží vůle.
Jejich  poslání  je  zároveň  výrazem  Boží
spravedlnosti  a výchovy  k ní.  Jsou  ná-
strojem  Boží  snahy  ukázat  v Samsonově
případě, že Bůh nejen trestá, ale i vysvo-
bozuje, v Janově případě jde dokonce ještě
o víc. Jan Křtitel připravuje Judejce na pří-
chod Mesiáše a na nutnost pokání. Kdyby
bylo  všechno  předem  určené  nebylo  by
nutné takto jednat.

Funkce proroctví

V dnešní  době  stoupá  zájem  o proroctví.
Nejen biblická, ale o proroctví obecně. Nej-
mladší  biblické  proroctví,  Janovo  Zjevení
bylo napsané na konci  prvního století  na
ostrově Patmos. Protože proroctví oznamu-
jí, co se má stát v budoucnosti, mohlo by
to  vypadat,  že  i ony  určitým  způsobem
svědčí  o předurčenosti.  Některá  proroctví
například  oznamují  dopředu  příchod
určitých osob. Například Mesiášův příchod
je  spojený  s narozením z panny.  To  zna-
mená, že identifikace Ježíše jako Mesiáše
se dala určit podle toho, že se narodil tak
jak  bylo  předpovězeno.  Jiná  proroctví
hovoří o příchodu Mojžíše a Eliáše na konci
tohoto věku. O Ježíšovi víme, že ho poslal
jeho Otec, Bůh, aby sestoupil na zem tím,
že se narodí jako člověk. Jinými slovy byl
vyslán  s konkrétními  úkoly,  které  měl  na
zemi  vykonat.  Nejde  o předurčení,  ale
o pověření.  To  samé  platí  i v případě
Mojžíše  a Eliáše  (Mal  3:23,24).  Jinak
proroctví  slouží  k varování  a informování
Božího lidu (Iz 1:16; Oz 9:17; Mal 2:2; Zj
1:3).  Například  Izajáš  1:16-20;  píše:
"Umyjte  se,  pročistěte  se,  odstraňte  mi
zkaženost svých činů pryč z očí; přestaňte
páchat  zlo.  Naučte  se  konat  dobro.
Hledejte právo, kárejte násilníka, zjednejte

právo  sirotkovi,  zastaňte  se  vdovy.  Jen
pojďte  a proberme  to  ,  praví  Hospodin;
jsou-li vaše hříchy jako šarlat, zbělejí jako
sníh, jsou-li rudé jako purpur, budou jako
vlna.  Podvolíte-li  se  a budete  poslouchat,
budete jíst dobré věci země. Jestliže však
odmítnete  a budete  vzpurní,  budete
požíráni  mečem. Neboť Hospodinova ústa
promluvila." nebo 45:22 píše ,, Obraťte se
ke  mně a zachraňte  se,  všechny  končiny
země , protože já jsem Bůh a jiného není."
Jaký smysl by měly podobné Boží  výzvy,
kdyby  všechno  bylo  určené  předem?
Biblická  proroctví  jsou  ve  skutečnosti
jedním  z Božích  projevů  lásky
a spravedlnosti, protože poskytují důležité
informace,  abychom  se  mohli  správně
rozhodovat.  Je  na svobodném rozhodnutí
každého  z nás,  zda  varování  a ostatní
prorocké informace bude brát vážně. Aby
mohli  serafové  (Iz  6:1-4)  a čtyři  bytosti
v Janově zjevení (Zj 4:8,9) prohlásit Boha
a jeho  vládu  za  svatou,  muselo  se
prokázat, že je spravedlivý (Ř 3:6).

Jedna z nejdůležitějších funkcí proroctví je
velmi  dobře  vidět  například  v Ezechielovi
33:12-16;  "Ty  pak,  lidský  synu,  řekni
synům svého lidu: Spravedlnost spraved-
livého jej nevysvobodí v den jeho přestou-
pení,  a pokud  jde  o ničemnost,  ničema
kvůli ní neklesne v den, kdy se od ní od-
vrátí. Spravedlivý nebude kvůli ní moci žít
v den, kdy zhřeší.  Když řeknu o spraved-
livém: Určitě bude žít, a on by spoléhal na
svou  spravedlnost,  ale  provedl  by
špatnost, žádné jeho spravedlivé činy ne-
budou  připomínány  a pro  svou  špatnost,
kterou  provedl,  pro  tu  zemře.  Když  dále
řeknu o ničemovi: Jistě zemřeš, ale on se
odvrátí  od  svého  hříchu  a bude  konat
právo  a spravedlnost  ,  vrátí  zástavu,
a pokud ten ničema nahradí lup -- pokud
by  žil  podle  ustanovení  života,  aby  ne-
páchal  špatnost  --  určitě  bude žít,  neze-
mře. 16Žádné jeho hříchy, kterými zhřešil,
mu  nebudou  připomínány;  konal  právo
a spravedlnost, určitě bude žít." Je potřeba
ještě větší důkaz, že předurčenost, v tom,
zda někdo bude odsouzen nebo naopak je
nebiblický,  nesprávný  ba  přímo  zvrácený
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výklad?

Soud? "Pravím vám, že Sodomě bude
v onen den snesitelněji než tomu měs-
tu."

Přestože Ježíš vyzývá křesťany, aby spolu
s Božím královstvím hledali i jeho sprave-
dlnost, je znalost Boží spravedlnosti prav-
děpodobně  jedním  z našich  nejslabších
článků  duchovní  zralosti.  Jak  rozumíme
výše  uvedeným Ježíšovým slovům?  Ježíš
ještě  přidal  vysvětlení  toho,  co  myslel.
"Běda tobě,  Chorazin!  Běda tobě,  Betsai-
do! Protože kdyby se byly v Týru a Sidónu
staly ty mocné činy, které se staly ve vás,
dávno  by  seděli  v žíni  a popelu  a učinili
pokání. Ale Týru a Sidónu bude na soudu
snesitelněji než vám." (L 10:12-14) Co je
z Ježíšových slov zřejmé na první pohled je
to,  že  soud,  o němž  mluví  je  o spraved-
livém  souzení,  které  přihlíží  ke  všem
okolnostem  každého  souzeného.  Přesně
jak se píše u proroka Izajáše: ,,Bude mít
zálibu v bázni před Hospodinem a nebude
soudit podle toho, co vidí svýma očima, ani
rozhodovat podle toho, co slyší svýma uši-
ma,  ale  bude  spravedlivě  soudit  chudé
a podle  práva  rozhodovat  pro  pokorné
v zemi."  Nejde  o černobílé  rozdělení
a i mezi těmi, kdo budou potrestáni je roz-
lišováno  podle  velikosti  provinění.  Nejde
o žádný předem daný, přiřčený osud. Jde
o proces se vším všudy, co k soudu patří.
Ve skutečnosti je každému člověku otevře-
na cesta k nápravě.  Kvůli  tomu dal  Ježíš
svůj  život  jako  výkupné  aby  žádný,  kdo
v něho  uvěří,  nezemřel,  ale  měl  život
věčný.  Naprosto  jasně  to  Ježíš  řekl
v podobenství  o ztracené  ovci:  ,,Pravím
vám, že tak bude v nebi větší radost nad
jedním  hříšníkem,  který  činí  pokání,  než
nad devadesáti  devíti  spravedlivými, kteří
pokání nepotřebují." (L 15:7).

Naprosto jasně to Ježíš řekl v podobenství
o ztracené ovci: "Pravím vám, že tak bude
v nebi větší radost nad jedním hříšníkem,
který činí pokání, než nad devadesáti deví-
ti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují."
(L 15:7).

Bůh má plán

Když had svedl ženu, aby pojedla ze za-
kázaného  stromu  a Adam  jedl  s ní,
promluvil  Bůh  ke  všem  třem.  Řekl  jim,
jaké to bude mít pro ně důsledky. Hadovi
mimo  jiné  řekl,  že  potomstvo  ženy  mu
zhmoždí hlavu.  Jinými slovy mu oznámil,
jak  had  dopadne na  konci  toho,  co  sám
spustil.  Víme,  že tím hadem byl  ve sku-
tečnosti jeden z Božích synů, který vyvolal
spor mezi ním a Bohem. Z Božích slov vy-
plývá, že už od začátku má Bůh plán, jak
nastalou  situaci  řešit.  Naštěstí  je  v jeho
plánu zachránit své stvořitelské dílo a ob-
hájit  nás  před  snahou  satana  nás  zničit.
Protože satan mimo jiné obvinil Boha, že
omezuje  neoprávněně  svobodnou  vůli
člověka tím, že mu zakázal jíst ze stromu
poznání, dovolil Bůh, aby si lidé mohli vy-
brat svobodně nezávislost vůči němu. Bůh
však zná své dílo a ví, že se mezi lidmi na-
jdou  jedinci,  kteří  ho  budou  dobrovolně
uznávat a plnit jeho vůli, kterou je usvěd-
čit  satana  jako  lháře  a vraha  a zachránit
lidstvo  jako  celek.  Boží  výběr  Abraháma
a jeho potomstva k uskutečnění jeho plánu
záchrany  proběhl  podle  znalostí  jeho
vlastností  a předpokladů  k uskutečnění
svých  záměrů.  Abrahám  a později  Izák
a Jákob museli  projít  řadou zkoušek.  Zá-
kon je také výchovný prostředek a ne dů-
kaz  o předurčenosti.  Naopak  svědčí  proti
ní.  V Dt  30:11-20  se  píše:  "Vždyť  tento
příkaz,  který  ti  dnes  přikazuji,  není  pro
tebe nepochopitelný ani vzdálený. Není na
nebesích,  abys  mohl  říct:  Kdo  z nás  vy-
stoupí  na  nebesa,  aby  jej  pro  nás  vzal,
oznámil nám ho a my jej plnili? Ani není za
mořem, abys mohl říct: Kdo z nás přejde
na druhou stranu moře,  aby jej  pro  nás
vzal, oznámil nám ho a my jej plnili? Vždyť
to  slovo  je  velmi  blízko  tebe,  ve  tvých
ústech  a ve  tvém  srdci,  abys  ho  plnil.
Pohleď, předložil jsem ti dnes život a dobro
i smrt  a zlo.  To  ti  dnes  přikazuji,  abys
miloval Hospodina, svého Boha, chodil po
jeho  cestách  a zachovával  jeho  příkazy,
ustanovení  a nařízení.  Tak  zůstaneš
naživu, rozmnožíš se a Hospodin, tvůj Bůh,
ti  požehná v zemi, do které jdeš, abys ji
obsadil. Jestliže se však tvé srdce odvrátí,
nebudeš  poslouchat,  necháš  se  svést,
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budeš se klanět jiným bohům a sloužit jim,
oznamuji  vám  dnes,  že  jistě  zahynete
a nedožijete se mnoha dní v zemi, do které
procházíš Jordánem a jdeš, abys ji obsadil.
Povolávám  dnes  proti  vám  za  svědky
nebesa  i zemi.  Předložil  jsem  ti  život
a smrt,  požehnání a kletbu.  Zvol si  život,
abys  zůstal  naživu  ty  i tvé  potomstvo,
a miluj  Hospodina,  svého  Boha,  jej
poslouchej  a přilni  k němu.  Vždyť  on  je
tvůj život a dá ti dlouhá léta, abys bydlel
v zemi,  o které  Hospodin  přísahal  tvým
otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že
jim ji dá." Ano, zákon sloužil k výchově pro
život Božího lidu. Kdyby osud každého Bůh
předem určil, nemluvil by o volbě.

Ježíš  v podobenství  o pšenici  a plevelu
hovoří  o tom,  že  svět  je  jako  pole,  na
němž  spolu  roste  pšenice  i plevel  dokud
nedozrají ke žni. Žádná předurčenost, ale
přirozený  vývoj,  který  probíhá  ve  dne
v noci, ať spí, či bdí, dokud nedozraje ke
žni (Mk 4:26-29). Proto mohl ap. Pavel na-
psat: "Což nechtěl  Bůh ukázat svůj hněv

a uvést  ve  známost  svou  moc,  a proto
s velikou  trpělivostí  snášel  nádoby  hněvu
připravené k záhubě?" (Ř 9:22) K záhubě
však  nejsou  určeni  lidé  podle  toho  jak
předurčil Bůh, podle jejich předem určené-
ho osudu, ale podle jejich vlastností.

Závěrem můžeme říct, že: "Veškeré Písmo
je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení,
k usvědčování,  k napravování,  k výchově
ve spravedlnosti,  aby Boží  člověk byl  ta-
kový, jaký má být, důkladně vystrojený ke
každému dobrému skutku." (2Tm 3:16,17)
Nauka o předurčení bere ve své podstatě
to, co nám Bible vedle povzbuzení a pou-
čení  nabízí  především.  Možnost  volby.
V tom  nám  Bible  dává  svobodu  a naději
větší, než si možná někdy uvědomujeme.
Pozvedněme proto  hlavy  a nepropadejme
malomyslnosti  ze  strachu  před  tzv.  ur-
čeným osudem. Nejsme předem strčeni do
nějaké  škatulky  s nápisem  odsouzen.
V nebi vyhlížejí  s radostí každého, kdo se
obrátí a činí pokání.

T. B. From

Z Bratrské jednoty baptistů 
Otiskujeme dopis br. kazatele Dobroslava
Stehlíka všem sborům BJB, který reaguje
na současné dění v Bratrské jednotě bap-
tistů. Redakce.

Vážení  bratři  a sestry,  kazatelé,  starší
i další  členové  sborů  BJB,  kterým  není
lhostejné dění v BJB,
všechny Vás zdravím a přeji Vám, abyste
naplněni  Duchem svatým mysleli,  mluvili
i jednali k slávě Pána Ježíše Krista.
Uplynulo již 57 let od doby, kdy jsem uvěřil
v Pána Ježíše Krista jako osobního Spasite-
le a téměř 57 let jsem členem některého
sboru  BJB.  Od  mládí  mi  Pán  církve
svěřoval určité úkoly a zcela jasně mě po-
volal  i za  kazatele  evangelia.  Nedivte  se
proto,  že  mi  není  lhostejné,  co  se v BJB
děje. Slyším, jak se jednání RZS i SD opa-
kovaně  zvrhávají  od  věcného  jednání
v chaotické vzájemné napadání. To je cizí
Duchu Kristovu. Zvlášť mě znepokojuje, že
někteří  opakovaným  prosazováním  sebe

odvádějí  pozornost  od  základního  poslání
církve nést  evangelium Ježíše  Krista,  být
mu svědky. 
Také  korenspondence  pomocí  veřejných
dopisů,  kdy někteří  vyžadují  přitakání  ke
svým  formulacím  nebo  jejich
papouškování,  není  hodna  kazatelů
evangelia. Některá napadání jsou dokonce
na hranici toho, co je považováno za ještě
únosné světskou společností. I když nerad,
reaguji na dění v BJB také veřejně, protože
se tyto  věci  dějí  veřejně a týkají  se celé
řady lidí, vlastně všech členů sborů.
Od  posledního  setkání  RZS  je  stále  pře-
třásán  nešťastný,  a jistě  nesprávný  nebo
nepřesný výrok bratra  Koukala  o tom, že
homosexuální  praktiky  nejsou  hříchem.
Proč však někteří opakovaně dotíráte za to
na  sestru  Lydii  Kucovou?  Proč  píšete
o společné biblické hodině, na které jste se
nedohodli?  Proč  dokonce postavení  kaza-
telky  spojujete  s homosexualitou?  Jakým
právem? Cožpak ona je odpovědna za to,
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co řekl bratr Koukal? A proč se nespokojíte
s její  odpovědí,  ale píšete jí  nové a nové
veřejné dopisy? 
Víte, příliš mi to připomíná událost z J 8,
3-11.  Navíc  napadáte  služebnici  Pána
církve bezdůvodně. Skupina mužů přivedla
k Pánu Ježíši ženu, kterou přistihli při cizo-
ložství. Už to je zajímavé, že při tom nepři-
stihli i muže a nepřivedli ho také. Víme, že
ten jejich úmysl nebyl čistý. Pán Ježíš jim
na jejich  otázku neodpověděl.  Odpověděl
jinak. Konečně se pohnulo jejich svědomí.
Pohne se i vaše? Vždyť vaše jednání je již
na hranici veřejného verbálního sexuálního
obtěžování. Ve světě se z toho může vyvo-
zovat trestní odpovědnost. Církev má nižší
laťku?
Kladu  vám  další  otázku:  Potýkáte  se  ve
sborech  více  s provozováním  hříšné  ho-
mosexuality než s cizoložstvím, smilstvem,
domácím  násilím,  rozvrácenými  manžel-
stvími,  rozvody,  sňatky  rozvedených,
předmanželským pohlavním stykem, inte-
rupcemi  (i pomocí  pilulek  nebo  nitrodě-
ložních  tělísek),  hormonální  antikoncepcí,
pornografií, sledováním televizních pořadů
plných  násilí,  vražd,  nevěry,  sexu?  Žel,
tohle jednání se objevovalo nebo objevuje
i v řadách  kazatelů  a starších  sborů.  Co
s tím děláme? Jak vypadá pastorační práce
v těchto oblastech?
Nevydává Pán Bůh i dnes lidi do homose-
xuálního životního stylu (viz Ř 1, 18n) kvů-
li  jiným  hříchům?  Vím,  že  v současné
společnosti  mnozí  „spadli“  do  homose-
xuálních praktik,  i když to jsou heterose-
xuálové. Evangelium včetně pokání a jeho
ovoce je i pro ně, stejně jako pro každého
hříšníka. Je i pro ty, kteří se jako homose-
xuálové narodili. Ti patří do kategorie ne-
způsobilých pro manželství (viz Mt 19, 10-

12). Nemáme jim snad s láskou a porozu-
měním pomoci nést jejich úděl a pomáhat
jim žít  čistým životem? A jak se stavíme
k svobodným  heterosexuálům  a jak  jim
sloužíme?
Jen malá skupina tzv.  homosexuálů  chce
ovládnout  celou  společnost  a získat  pro
sebe  kromě  jiného  všechna  manželská
práva. Proč proti tomu zpravidla nic nedě-
láme, ale necháváme to jen na katolících?
Proč  jen  málokomu  z nás  jde  o ochranu
lidského života od početí  až do přirozené
smrti?
Kdy se konečně začneme více zabývat tím,
proč mnoho mladých lidí opouští sbory BJB
nebo jde výslovně životem bez Krista? Kdy
se  začneme více  zabývat  tím,  proč  naše
sbory  nerostou  nebo  proč  neneseme
evangelium účinně? Kdy přestaneme pře-
bírat mocenské ideologie Východu či Zápa-
du, ale budeme jednotni v Kristu a lidé po-
znají podle našich vztahů, že jsme Ježíšovi
učedníci?
Kdy bude o našich sborech opět platit, že
když  tam  člověk  přijde,  tak  bude
přemožen láskou, tak jak tomu bylo v po-
čátečním  období  českých  baptistických
sborů?  Kdy  aspoň  někteří  najdou  mezi
námi znovu ztracený smysl života a budou
zachráněni  pro  pozemský  život  i pro
věčnost??
Prosím, přemýšlejte před Pánem, co máte
dělat. Raďte se společně, co dělat. A mod-
lete  se  za  to  jako  jednotlivci  i společně
s těmi napadanými.
Mě odpovídat nemusíte.
Vikýřovice 2.3.2017

Dobroslav Stehlík
váš bratr

Modlitební předměty 
• za nemocné, 
• za ty, kteří pomáhají nemocným, aby

zvládli náročnost jejich služby,
• za volby do staršovstva,
• 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.
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Oznámení 
• 9.  4.  ve  14  hodin  sborová  hodina  (volba  staršovstva,  návrhy  ze  sborového

shromáždění, volba revizní komise, volba delegátů na SD, nominace do VV za náš
sbor, projednání materiálů k SD v Praze, další…)

• 14. 4. Velký pátek – 19:00
• 16. 4. Velikonoční neděle - Vzkříšení
• 17. 4. Velikonoční pondělí – 10:00
• 22. 4. Sjezd delegátů v Praze

Narozeniny a výročí
 Hlaváčová Jitka 2. duben
 Jelínková Dáša 3. duben
 Sauerová Marie (Lojza) 7. duben
 Zelenková Daniela 7. duben
 Sauerová Marie (Ferd) 8. duben
 Jelínková Berta 13. duben
 Černíková Kateřina 23. duben
 Novák Jan 27. duben
 Černíková Etelka 28. duben
 Klepáček Alois 29. duben

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

Program na duben 2017 
Sobota 1. duben 2017 16:30 Dorost 
Sobota 1. duben 2017 18:00 Mládež

Neděle 2. duben 2017 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. David Sláma
Kázání: br. David Sláma

Neděle 2. duben 2017 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma

Úterý 4. duben 2017 16:30 Skupinka sester

Čtvrtek 6. duben 2017 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 6. duben 2017 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  7. duben 2017 18:00 Modlitební chvíle
Pátek 7. duben 2017 19:00 Biblická hodina Výklad: br. Václav Černík

Sobota 8. duben 2017 16:30 Dorost 
Sobota 8. duben 2017 18:00 Mládež

Neděle 9. duben 2017 9:00 Květná neděle Modlitební: br. František Eliáš
Kázání: br. David Sláma

Neděle 9. duben 2017 15:00 Sborové shromáždění pro členy sboru

Úterý 11. duben 2017 16:30 Skupinka sester

Čtvrtek 13. duben 2017 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 13. duben 2017 17:00 Klub dobré naděje

Pátek 14. duben 2017 19:00 Velký pátek Večeře Páně: br. Gothard Novák
br. Daniel Táborský

Výklad: br. David Sláma

Sobota 15. duben 2017 16:30 Dorost 
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Sobota 15. duben 2017 18:00 Mládež

Neděle 16. duben 2017 9:00 Vzkříšení - služba nedělní besídky
Kázání: br. David Sláma

Neděle 16. duben 2017 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma

Pondělí 17. duben 2017 10:00 Velikonoční pondělí – služba mládeže

Úterý 18. duben 2017 16:30 Skupinka sester

Čtvrtek 20. duben 2017 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 20. duben 2017 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  21. duben 2017 18:00 Modlitební chvíle
Pátek 21. duben 2017 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 22. duben 2017 16:30 Dorost 
Sobota 22. duben 2017 18:00 Mládež

Neděle 23. duben 2017 9:00 Nedělní shromáždění  Modlitební: br. Alois Hrůza
 Kázání: br. David Sláma

Neděle 23. duben 2017 14:00 Ženy Bible, ženy jako my – setkání sester
Neděle 23. duben 2017 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Václav Černík
Neděle 23. duben 2017 15:00 Tři Sekery Kázání: br. David Sláma

Úterý 25. duben 2017 16:30 Skupinka sester

Čtvrtek 27. duben 2017 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 27. duben 2017 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  28. duben 2017 18:00 Modlitební chvíle
Pátek 28. duben 2017 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 29. duben 2017 16:30 Dorost 
Sobota 29. duben 2017 18:00 Mládež

Neděle 30. duben 2017 9:00 Nedělní shromáždění  Modlitební: br. Ferdinanda Eliáše
 Kázání: br. Alois Sauer

Neděle 30. duben 2017 16:00 Nedělní shromáždění 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/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

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 2. dubna 2017. 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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