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Slovo kazatele
Všechno  má  určenou
chvíli  a veškeré  dění
pod nebem svůj čas: Je
čas  rození  i čas
umírání, čas sázet i čas
trhat…

Kazatel 3,1n

Milí bratři a sestry,

všechno má svůj čas. Někdy nás čas svírá
svou  neodbytností,  co  všechno  musíme
udělat – máme povinnosti v práci, ve ško-
le, termíny odevzdání zakázek, úkolů, mu-
síme  zaplatit  účty….  Musíme  to  stihnout
v daném termínu. Musíme žít  v čase.  Po-
třebujeme od Boha moudrost, jak v tomto
čase žít moudře, jak ho využít.
V životě  jsou  chvíle,  období,  kdy  je  pří-
hodný čas něco udělat. Nebo se naskytnou
příležitosti  něco  udělat,  získat…  Pak  je
nutné takovou chvíli  nepromarnit.  Modle-
me se za to, abychom dokázali rozpoznat,
kdy  je  na  co  vhodná  doba.  Pavel  píše:
dávejte  si  dobrý  pozor  na  to,  jak  žijete,
abyste  si  nepočínali  jako  nemoudří,  ale

jako  moudří;  nepromarněte  tento  čas,
neboť  nastaly  dny  zlé.  Proto  nebuďte
nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle
Páně. (Ef 5,15-17). Modleme se za milost
využívat čas správně, abychom se věnovali
tomu,  co  máme (např.  ve  výchově  dětí:
abychom  jim  věnovali  čas,  péči,
vychovávali  je, dokud se to dá, abychom
nepromarnili příležitosti být s nimi. Protože
přijde doba, kdy už s námi nebudou chtít
trávit tolik času, když už přijmou hodnoty
odjinud. Abychom se modlili za moudrost,
kdy po nich co chtít, kdy jsou které z nich
připravené  přebírat  větší  a větší
zodpovědnost…).  A kéž  nám  Bůh  dá
rozpoznávat příležitosti, kdy svědčit, kdy je
čas pro nějakou novou službu, do které se
máme  jako  sbor  pustit…  Kéž  nám  dá
milost  využít  těchto  příležitostí.  Dejme
Bohu  vládu  nad  tím,  jak  svůj  čas
využíváme.
Ať nás v tom Bůh vede a žehná.
Přeju Boží sílu a vedení v posledním měsíci
před prázdninami.

David Sláma

Noc kostelů 2018
O architektuře  modlitebny  1.  sboru
BJB v Chebu
Stavbu modlitebny 1.  sboru BJB v Chebu
navrhl architekt Ing. Arch. Daniel Mathau-
ser (1921-2012) z Prahy. Je projektována
ve stylu  modernismu,  který  se  projevuje
odmítnutím ornamentu a potlačením nedů-
ležitých detailů. Stavbě modlitebny domi-
nuje jednoduchost formy. Vnější vzhled byl
ovlivněn  požadavkem  komunistů,  aby
stavba nepřipomínala kostel nebo církevní
budovu. Měla být schována v zadním trak-
tu a vzhledem měla připomínat školní bu-
dovu nebo podobnou stavbu socialistického

realismu.  V interiéru  stavby  již  měl
architekt  volnou  ruku  a mohl
architektonicky  vyjádřit  účel  a charakter
stavby.  Setkáváme  se  zde  s křesťanskou
symbolikou,  která  je  provázána
s některými funkcionalistickými prvky.

Průčelí interiéru je uprostřed svisle rozdě-
leno na dvě souměrné části. Levá strana je
mírně odsazena dopředu a spolu s pravou
stranou  vytváří  dojem  otevřené  knihy  –
symbolizuje  tak  otevřenou  Bibli.  Na  levé
straně průčelí dominuje kříž, který je v in-
teriérech protestantských a zejména bap-
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tistických  modliteben  té  doby  neobvyklý.
Protestanté  obecně  a baptisté  zvlášť
odmítají zdobení svých modliteben obrazy
a sochami  světců,  nebo  kříži  s ukři-
žovaným Ježíšem. Proto je tento kříž, kte-
rý vidíme v levé části průčelí, velmi unikát-
ní.  Všimněte  si,  že  je  bez  ukřižovaného
Ježíše.  Architekt  Mathauser  při  otevření
modlitebny  vysvětlil  jeho  místo  v bap-
tistické modlitebně. Na rozdíl od katolické-
ho  kříže  s ukřižovaným  Kristem,  který
symbolizuje  Ježíšovo  utrpení,  tento
prázdný  kříž  symbolizuje  Kristovo
zmrtvýchvstání.  Je  symbolem  naděje
a nového života. Červené cihly na jeho po-
zadí kontrastují s křížem v duchu moderní
doby:  do beznaděje ghett  moderního ur-
banismu vstupuje prázdný kříž jako naděje
pro člověka ztraceného v betonové pustině
měst.

V pravé  části  průčelí  sálu  nalézáme další
duchovní  symboly.  Člověk,  který  nalezne
naději  a vysvobození  pod  křížem  vlevo,
vstupuje  radostně  na  cestu  následování
Ježíše  křtem.  Tento  důležitý  akt  symbo-
lizuje křtitelnice v dolní části pravé strany.
Křtitelnice je funkcionalistický prvek, plně
funkční a používaná část stavby. Křtitelnice
je zakryta červeným závěsem, který sym-
bolizuje  chrámovou  oponu,  která  se  při
Ježíšově  smrti  na  kříži  roztrhla  na  dvě
části.  Při  křtu  se  symbolicky  závěs  také
rozevírá  a objevuje  se  křtitelnice,  jako
znamení a následek Kristovy oběti na kříži.
Rozevřený  závěs  otevírá  člověku  cestu
k naději a následování Krista.

Nad křtitelnicí jsou píšťaly varhan. Nejsou
funkční a jsou opět duchovním symbolem.
Symbolizují  radost  a vděčnost,  která

tryská ze srdce pokřtěného člověka. Píšťaly
jsou  velmi  staré  a pocházejí  z jednoho
kostela  v blízkém  okolí,  který  komunisti
zbourali. Jsou na nich patrné stopy poško-
zení,  promáčknutí,  nedokonalosti,  které
má každý z nás. Píšťaly a křtitelnici oddě-
luje obložený trám s citátem z Bible, který
potvrzuje  a definuje  cestu  pokřtěného
křesťana.  Trám  je  propojen  s jiným  trá-
mem vpravo, který je bez textu. Oba jsou
symbolem volby ze dvou cest, pro které se
můžeme  rozhodnout:  jedné  s Kristem
a jedné  bez  Krista  a bez  perspektivy
i smyslu.  Je  to  trám  zcela  vpravo,  sám
o sobě nikam nevede, je cestou nikam, do
beznaděje.

Před  křížem  vlevo  je  kazatelna.  Symbo-
lizuje těžiště baptistické bohoslužby, které
dominuje  Slovo.  Stojí  pod  křížem,  neboť
Slovo  vychází  z kříže  a je  korigováno
živým Pánem Ježíšem Kristem. Čtyři seda-
dla  po  obou  stranách  kříže  symbolizují
baptistickou zásadu všeobecného kněžství,
že všichni baptisté jsou kazateli, že nejsme
církví jednoho muže. Vpravo před křtitelni-
cí je stupínek, který je určený pro službu
zpěvem,  které  se  mohou  posluchači  zú-
častnit,  stupínek tak symbolicky doplňuje
symbol radosti varhanních píšťal.

Zajímavým  prvkem  stavby  je  strop.
Všimněte si, že obložení po obou stranách
zrcadlí lavice dole na podlaze sálu. Toto zr-
cadlení  symbolizuje  nebe,  království  Boží
jak říká Bible, které je už mezi námi. Při-
pomíná  nám,  abychom  se  chovali  jeden
k druhému zde na zemi,  jako bychom již
byli  v nebi,  s láskou  a s úctou.  Středem
stropu vede dřevěné obložení, které vytvá-
ří velkou šipku. Symbolizuje a ukazuje po-
sluchačům  v lavicích  směr  ke  kříži
a k cestě následování Krista. Církev tak má
stále  před  očima,  kam  mají  směřovat
Slovo, křest, písně, modlitby a život církve,
věřících i ostatních posluchačů.

(z výkladu sestry Elišky Hrůzové při  Noci
kostelů v Chebu)

O architektuře  modlitebny  1.  sboru
BJB v Chebu
Obraz ve křtitelnici namaloval akademický
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malíř  Bojmír  Hutta  (*20.2.1920  -
†20.7.1987)  Při  instalaci  obrazu  ve  křti-
telnici v roce 1980 poděkoval za příležitost
malovat  tento  zvláštní  obraz  s hlubokým
duchovním rozměrem. Vyprávěl nám s ja-
kou bázní a úctou obraz maloval.

Inspiroval se křesťanskou hudbou, zejmé-
na  skladbami  Johana  Sebastiana  Bacha,
které s dalšími po celou dobu práce na ob-
raze poslouchal. Chtěl vtisknout do obrazu
Boží stvořitelskou moc a majestátnost jeho
díla.

Zároveň  ho  Bůh  přitahoval  jako  zdroj
a pramen čisté vody, čistého života, který
proudí z nebeských výšin do temných údolí
našich životů a symbolicky končí v této kř-
titelnici. Bůh je zdroj čistého života, který
nikdy nevyschne, to je hlavní idea jeho ob-
razu. Zadívejte se na něj na chvíli  očima
malíře Hutty,  věřím, že i vy pocítíte něco
z toho, co on při jeho malování prožíval.

(z výkladu sestry Elišky Hrůzové při  Noci
kostelů v Chebu)

Reportáž: Noc kostelů v Chebu

V pátek 25. května se v našem sboru BJB
Cheb 1 uskutečnila misijní akce Noc koste-
lů, které se náš sbor pravidelně zúčastňu-
je.

Na setkání našeho sborového Misijního od-
boru jsme se rozhodli, že do Noci kostelů

poprvé zapojíme naši sborovou složku Ro-
dinné  centrum  PASTELKA.  Sestry
z Pastelky  připravily  bohatý  program  pro
děti.  Pozvali  jsme  děti  i rodiče,  kteří
kroužky  a setkání  Pastelky  pravidelně
navštěvují,  ale  také  děti  z našeho  sboru
a měli  jsme  naději,  že  se  k nim  přidají
i děti  návštěvníků  Noci  kostelů.  Program
pro  děti  začínal  v 17  hodin,  dvě  hodiny
před oficiálním začátkem akce Noci kostelů
v našem městě. Měli  jsme velkou radost,
že rodiče s dětmi přišli  a že se programu
velkou  chutí  účastnili.  Misijní  tým  jim
připravil  i občerstvení,  kávu  a nakonec  si
mohli děti opékat špekáčky. Při této službě
jsme  se  seznámili  dětmi,  s jejich  rodiči
a babičkami.  Přicházeli  také  rodiče  se
staršími dětmi a informovali se o možnosti
účasti na příměstském táboře. Po zahájení
noci  kostelů  rodiče  s dětmi  se  zájmem
absolvovali  prohlídku  sborových  prostor
s výkladem o jejich účelu a historii. Nejvíce
se  zajímali  o místnosti  pro  službu  dětem
a mládeži.  Prostory  a jejich  vybavení  se
jim moc líbily a zajímali se o to, jak služba
dětem  v našem  sboru  probíhá.  Někteří
uvažovali  o tom, že by svoje děti  posílali
do nedělní besídky. Měli jsme z toho radost
a povzbuzovali  jsme  je,  aby  s dětmi  na
nedělní besídku přišli.

Pro letošní Noc kostelů jsme pro náš sbor
vybrali  téma  Labyrint  života.  Ná-
vštěvníkům připomínalo odkaz na dílo Jana
Amose  Komenského  Labyrint  světa  a ráj
srdce. Bylo obrazem bloudění člověka, kte-
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rý se dosud nesetkal s Bohem, a ukazovalo
na východisko ze všech labyrintů, ve kte-
rých  jsou  dnešní  lidé  ztraceni.  Pán  Ježíš
Kristus je ta cesta, pravda i život. To bylo
i obsahem krátkého kázání v úvodní boho-
službě. S labyrinty se návštěvníci setkávali
na zemi, na nástěnce, ve formě stolní hry
a na zdech na chodbách sborového domu.
U každého  labyrintu  byly  citáty  z Bible,
které je vhodně doplňovaly. Večer, když se
setmělo, se na dvoře rozsvítily desítky sví-
ček.  Bylo  to  krásné.  Ale  nebyl  to  další
labyrint.  Svíčky  tvořily  veliký  kříž.  Ná-
vštěvníci mohli ke kříži přijít a vstoupit do
něj, projít kolem světel až do jeho středu,
kde svítilo velké červené srdce ze svíček.
Tam  si  mohli  přečíst  biblický  verš
z Evangelia Jana, 8, 12:

„Já jsem světlo světa, kdo mě následuje,
nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo
života.“

Noc kostelů trvala od 19 do 24 hodin. Po
celou  dobu  jsme  museli  zajišťovat  různé

služby. Pěvecký sbor sester nacvičil a zpí-
val v průběhu Noci kostelů duchovní písně.
Naše  sestry  přichystaly  pro  návštěvníky
občerstvení,  především  výborné  domácí
sladké pečivo. Naši bratři připravili stoly se
širokou  nabídkou  různých  formátů  Bible
a s další  duchovní  literaturou.  Všechno
bylo  pro  návštěvníky  k dostání  zdarma.
U stolů pak pomáhali návštěvníkům překo-
nat ostych a sloužili jim občerstvením, na-
bídkou  literatury  a sborových  letáčků  se
základními  informacemi  o našem  sboru,
jeho historii i o historii baptismu a jeho dů-
razech. Byla to dobrá témata pro společné
rozhovory s návštěvníky.

Návštěvníci po prvním seznámení ve vesti-
bulu  modlitebny  projevovali  velký  zájem
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o prohlídku a byli velmi vděční za průvod-
ce,  kteří  jim  poskytovali  výklad  o tom,
k čemu jednotlivé prostory slouží, o jejich
historii i o způsobu duchovního a společné-
ho života v našem sboru. Návštěvníci při-
cházeli  ve  vlnách  a tak  někdy  nebylo
snadné prohlídky zvládnout. Jsme vděční,
že  se  jich  v těch  chvílích  ujímali  i další
bratři  a sestry,  kteří  jim  bezprostředním
způsobem vyprávěli o svém vztahu k mod-
litebně,  o průběhu  bohoslužeb  i o svých
zkušenostech.

Na  konci  Noci  kostelů  jsme  byli  všichni
unavení.  Ale  byli  jsme  šťastní,  že  jsme
mohli návštěvníkům naši modlitebnu i sbo-
rový  dům ukázat.  Cítili  jsme,  že  se  Noc
kostelů díky našemu milostivému Pánu vy-
dařila. Mohli jsme mluvit s tolika známými
i neznámými  lidmi,  mohli  nás  poznat,
mohli slyšet všechno, co je o našem sboru
zajímalo.  Mohli  slyšet  i dobrou  zprávu
o Pánu Ježíši  Kristu  a odcházet  s myšlen-
kami na svůj labyrint, jak najít cestu ven.

Myslím,  že  nás  tato  akce  povzbudila  pro
misijní práci. Mohli jsme se přesvědčit, že
je tolik lidí, které křesťanství zajímá, kteří
hledají odpovědi na své otázky. Mohli jsme
se  dívat  na  náš  sbor  i na  nás  samotné
jejich očima. A celou dobu jsme cítili, že je
s námi Pán Ježíš. Dával nám odvahu mlu-
vit  s lidmi  i sílu,  abychom všechno dobře
zvládli. Přáli bychom si, aby naši noví přá-
telé viděli  v nás našeho Pána, jeho lásku
a milost pro všechny hledající lidi. A bude-
-li  Pán  milostiv,  aby  mohli  v něho  uvěřit
a odevzdat mu své srdce i svůj život.

Eliška Hrůzová + Štěpán Křivánek

Noc kostelů je každoročně pořádaná eku-
menická akce. Jejím cílem je umožnit ši-
roké  veřejnosti  nezávazné  setkání
s křesťanstvím. V jejím rámci jsou ve ve-
černích  a nočních  hodinách  zpřístupněny
kostely a modlitebny různých křesťanských
církví  v našem  městě.  Konají  se  v nich
zdarma koncerty,  komentované prohlídky,
workshopy nebo divadelní představení. Ná-
vštěvníci  mají  možnost  nahlédnout  do
prostor,  které  dosud  nikdy  nenavštívili,
prožít  bohoslužbu nebo třeba  jen  vnímat
to,  co  bylo  inspirací  pro  stavitele
křesťanských  chrámů  a modliteben.  Akce
Noc  kostelů  vznikla  v roce  2001  v Ně-
mecku  a do  České  republiky  se  rozšířila
z Rakouska.  První  ročník  této  akce  se
v České republice konal 29. května 2009.
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O Bibli
Reakce  na  článek  p.  Martina  Moldana
z květnového čísla
Úplně na začátek bych chtěla říct, že mě
mrzí, jak se současné články hemží cizími
slovy, které jsou většině čtenářů neznámé
a jak se postupně klade větší a větší důraz
na  lidskou  vzdělanost  na  úkor  prosté
moudrosti.
Musím reagovat na článek od Martina Mol-
dana  vytisknutý  v čísle  5/2018,  protože
mě znepokojuje,  kam čtenáře vede.  Pře-
kvapuje  mě,  že  ho  napsal  věřící  člověk.
A zároveň  mě  znepokojuje,  že  byl  vy-
tištěný v našem sborovém časopise prav-
děpodobně proto, že se s ním náš sbor –
vydavatel časopisu – ztotožňuje.
S čím nesouhlasím? Začnu postupně. První
odstavec vlevo nahoře na str. 4 začíná vě-
tou: „Základní problém výkladu Bible spo-
čívá v tom, že byla napsána před dvěma
tisíciletími, v jazycích, kterými se dnes ne-

mluví, v kultuře, o níž máme jen omezené
znalosti.“
M. Moldan říká, že máme „problém s vý-
kladem Bible“. „Základní problém výkladu
Bible“?
Buď bereme Bibli jako Boží slovo = Slovo
od Boha => nic  míň // anebo nebereme
a pak ano – máme problém. Pán Ježíš nás
ale  v Matouši  11,  25 ujišťuje,  že to není
o lidské  moudrosti,  o našich  znalostech:
„V ten  čas  řekl  Ježíš:  „Velebím  tě,  Otče,
Pane nebes i země, že jsi  tyto věci  skryl
před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je
maličkým.“  Věřím,  že  každý  má  přístup
k takovému poznání Bible, jakou mu chce
Bůh v dané chvíli  zjevit, nehledě na naše
pozemské vzdělání, to není to rozhodující
podle slov Pána Ježíše.
Nemůžu souhlasit  s dalším konstatováním
– poslední věta stejného odstavce: „Duch
svatý hraje svou roli v tom, že Boží slovo
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se pro nás stává živým a oslovuje nás, ale
chceme-li  Bibli  vykládat  zodpovědně,  je
zapotřebí přeci jen trochu víc.“
Je zapotřebí přeci jen trochu víc než Duch
svatý? Vždyť to je lež. Co víc potřebujeme
k porozumění Božího slova než Božího Du-
cha,  Ducha  svatého?  A kdo  takto  nepře-
mýšlí, znamená to, že „nechce zodpovědně
vykládat Bibli“?
Znám lidi, kteří přečetli Bibli jen proto, že
to patří k tzv. všeobecnému vzdělání. Četli
ji  se  všemi  svými  nabytými  znalostmi,
dobrým  vzděláním  a bez  Ducha  svatého.
Ale  tito  lidé  zůstali  nedotčeni  Božím
slovem. K Bibli přece nejde takto přistupo-
vat,  není  to  kniha  jako  ostatní  –  je  to
Slovo,  které  nám dal  Bůh.  Ale  to  je  po-
přeno  hned  v následujícím  odstavci
(vpravo nahoře str. 4): „Boží slovo nemůže
znamenat  nic  jiného,  než  co  znamenalo
pro tehdejší posluchače.“
Pokud by to tak bylo, mělo by pak vůbec
význam Bibli číst? S vědomím toho, že mi
může Bible říct jen to, co tehdejším čtená-
řům,  ale  mně  osobně  nic  konkrétního
a osobního (což je podle mě popření pod-
staty  Bible  =  Božího  slova)  ztratilo  by
smysl Bibli číst.
Poslední  odstavec  vpravo  dole  str.  4  M.
Moldan  píše:  „Zde  si  již  nevystačíme
s pouhou  Biblí,  je  dobré  sáhnout  po  po-
mocné literatuře.“
Není na pováženou, že M. Moldan čtenáře
postupně dovedl  až  k myšlence,  že si  již
nevystačíme  pouze  s Biblí?  Bible,  Boží
slovo není dostatečné? Je třeba ho doplnit
pomocnou literaturou? Nestavím se vůbec
proti vzdělání, ani proti biblické literatuře.
Určitě nás velmi obohacuje, ale jednoduše
si myslím, že všechno má své místo a je
důležité nezaměňovat priority. Čím chceme
doplnit  Bibli?  Matouš  5,  18-19:  „Amen,
pravím  vám:  Dokud  nepomine  nebe
a země, nepomine jediné písmenko ani je-
diná čárka ze Zákona, dokud se všechno
nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto
nejmenších přikázání  a tak učil  lidi,  bude
v království  nebeském  vyhlášen  za  nej-
menšího; kdo by je však zachovával a učil,
ten bude v království  nebeském vyhlášen

velkým.“ A znovu připomínám, co řekl Pán
Ježíš v Mat. 11, 25: „V ten čas řekl Ježíš:
„Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že
jsi  tyto  věci  skryl  před  moudrými
a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým.“
V předposledním odstavci na str. 5 vpravo
nahoře  M.  Moldan  píše:  „Někdy  máme
problém porozumět světu našich dětí – jak
chceme  rozumět  kultuře  staré  více  než
2000  let?“  Ano,  to  je  svým  způsobem
pravda.  Ale  my  přece  nečteme  Bibli,
abychom  porozuměli  kultuře  staré  2000
let, čteme Bibli, aby k nám skrze ni mluvil
Bůh.
Článek, který začal tak, že jsem s ním sou-
hlasila, pokračoval naprosto opačným smě-
rem a taky skončil někde úplně jinde (po-
slední odstavec článku): „Pro hlubší poro-
zumění otázkám hermeneutiky Vám dopo-
ručuji knihu Jak číst Bibli s porozuměním,
kterou  napsali  Gordon  D.  Fee  a Douglas
Stuart.  Kniha  je  na  knižních  pultech  již
mnoho  let  (v současnosti  ve  třetím
vydání), stále je však aktuální a svým způ-
sobem  nepřekonaná.  Křesťan,  který  to
s Božím slovem myslí vážně, by ji měl mít
povinně!“
Možná je tato kniha opravdu dobrá – ne-
vím, protože jsem ji zatím nečetla. Ale to,
co M. Moldan k tomuto tématu napsal, je
na  pováženou,  nemůžu  s těmito  myšlen-
kami souhlasit.  A celý ten článek vyznívá
manipulativně,  jako  nenápadná  „masáž
mozku“:
Na začátku nás  autor  seznámil  s faktem,
že je:
„je problém s výkladem Bible“.
Pak pokračuje tím, že
pro správný výklad Bible nám nestačí Duch
svatý, ale „chceme-li Bibli vykládat zodpo-
vědně, je zapotřebí přeci jen trochu víc.“
Dále M. Moldan píše, že
„Bible byla napsaná pro tehdejší  čtenáře,
my  už  z ní  nemůžeme  všechno  přijímat
stejně jako tehdy.“
A končí to tím, že si vlastně
s pouhou Biblí nemůžeme dneska vystačit!
„Zde si již nevystačíme s pouhou Biblí, je
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dobré sáhnout po pomocné literatuře.“ Kdo
ne, ten to podle M. Moldana nemyslí s Biblí
vážně.
Četli jste tento článek? Souhlasíte s myš-

lenkami M. Moldana?
Já jednoduše nemůžu k tomuto článku ml-
čet a souhlasit s jeho textem.

B. Bulíková

Z našeho sboru
Otevřená církev
reflexe Noci kostelů
Letošní  Noc  kostelů  v našem  sboru  nám
přinesla některé podněty k zamyšlení. Le-
tos poprvé jsme do programu Noci kostelů
zapojili naši sborovou složku Rodinné cent-
rum PASTELKA. Sestry z RC Pastelka při-
pravily program pro rodiče s dětmi, které
Pastelku  pravidelně  navštěvují.  Program
začínal už v 17 hodin a byl otevřený i pro
děti z našeho sboru i děti návštěvníků Noci
kostelů. Probíhal převážně ve sborové za-
hradě,  která  sousedí  s modlitebnou,  kde
byly pro děti připravené různé soutěže, hry
a také  opékání  špekáčků.  Na  dvoře  před
vchodem do modlitebny byly stoly s občer-
stvením a místa k posezení.
V 19 hodin začínala Noc kostelů pro dospě-
lé  návštěvníky  krátkým  klasickým
shromážděním  (společné  písně,  slovo
kazatele,  svědectví,  písně).  Tak  se  stalo,
že  v jedné  chvíli  v modlitebně  probíhalo
tradičně koncipované páteční shromáždění,
na zahradě dozníval program pro děti, ne-
věřící  rodiče  s dětmi  se  pohybovali  i na
dvoře a vestibulu modlitebny kvůli  občer-
stvení a další bratři a sestry očekávali a ví-
tali první návštěvníky Noci kostelů. Byla to
zvláštní a neobvyklá situace. Bratr Lukáš,
koordinátor akce, to překvapeně a s jistou
radostí komentoval s tím, že takto vypadá
otevřená  církev.  Ano  v té  chvíli  zde  žilo
všechno – modlitebna, vestibul, dvůr i za-
hrada  našeho  sboru.  Všechno  po  svém
způsobu.
Možná, že jsme očekávali,  že všichni ná-
vštěvníci i s dětmi spořádaně zasednou do
lavic  modlitebny a budou naslouchat  naší
klasické bohoslužbě, tak jak ji  známe 70
let trvání našeho sboru, jak jsme si ji do
nejmenších detailů optimalizovali, aby nám
po  všech  stránkách  vyhovovala.  Oni  to
však  neudělali.  Někteří  nahlédli  do  sálu,

chvíli  postáli  mezi  dveřmi,  ale  dovnitř  se
jim nechtělo. Nakonec požádali o prohlídku
sborového domu s výkladem. Výkladu však
naslouchali i s malými dětmi velmi pozorně
a soustředěně.  V místnostech  pro  malou
a velkou  besídku  se  živě  zajímali  o naši
službu  dětem  i o způsoby  názorného
vyučování  pomocí  interaktivní  tabule,
animované  Bible  a názorných  workshopů
pro mladší i starší školní věk.
Pak  se  rozběhly  spontánní  diskuse
o hlubších příčinách krize ve výchově dětí,
o pozitivním vlivu křesťanské výchovy dětí,
o poselství  Bible  pro  rodiče  a děti.  Debat
se účastnili i další postupně přicházející ná-
vštěvníci. Byli mezi nimi rodiče a prarodiče
z křesťanských církví i úplně nevěřící rodi-
če.  Byly  mezi  nimi  i učitelky  mateřských
a základních škol. Všechny zajímal způsob
práce s dětmi v našem sboru a hledali od-
povědi na problémy, které ve svých rodi-
nách  i ve  školství  prožívají.  Hlavní  téma,
které se jako pověstná červená nit vinulo
všemi  diskusemi,  bylo  hledání  způsobu,
jak  zamezit  vlivu  negativních  dětských
vzorů  (lídrů  školních  i mimoškolních  dět-
ských part), jak vytvářet skupiny dětí s po-
zitivním vlivem na ostatní děti, jednodušeji
řečeno jak zamezit šíření zla ve společnosti
a napomáhat  šíření  dobra.  Zde  byl  velký
prostor pro biblickou zvěst, pro evangeli-
um,  dokonce  probíhaly  workshopy  a ná-
zorné  demonstrace  za  živé  účasti  dětí
o hříchu, o pokání a odpuštění, které mů-
žeme nalézt v Pánu Ježíši Kristu.
Zdálo se nám, jako by Pán Bůh bořil naše
zažité  tradiční  představy  o evangelizaci.
Možná,  že jsme očekávali,  že se pozvaní
rodiče s neklidnými dětmi i další návštěvní-
ci Noci kostelů způsobně nasoukají do na-
šich lavic v modlitebně a se zájmem budou
naslouchat kázání, zpěvu pěveckého sboru
nebo zpívat společné písně z našeho leti-
tého zpěvníku, tedy že se zúčastní tradiční
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bohoslužby.  Z našich  očekávání  však
nezůstal kámen na kameni. Všechno bylo
jinak,  než  jsme  očekávali.  I když  se  po
celý  večer  návštěvníci  o naši  víru  živě
zajímali a často se ptali sestry Elišky, která
je  při  prohlídkách  s výkladem  provázela,
jak  naše  bohoslužby  probíhají,  na  jejich
návštěvě  naší  pečlivě  připravené
bohoslužby  se  to  nijak  neprojevilo.  Bylo
vidět,  že  jedna  věc  je  zvídavost,  jak  to
u nás chodí, druhá věc je zájem zúčastnit
se tradiční formy a přijmout ji za svou.
Noc kostelů nám tak přinesla otázky, nad
kterými bychom měli přemýšlet a upřímně
se ptát  sebe i našeho Pána,  zda není  na
místě  leccos  v našem  sborovém  životě
změnit. Dovedeme dobře reagovat na po-
třeby  nevěřících  návštěvníků?  Je  způsob
naší tradiční zbožnosti oslovující? Reflektují
naše způsoby náboženského života ve sbo-
ru skutečné potřeby hledajících lidí? Neo-
čekává od nás Pán Bůh nějakou změnu?
Zatímco  přemýšlíme,  zda  uspokojit  naše
zažité náboženské představy nebo vnímat
potřeby  hledajících  lidí,  Pán  Bůh  koná.

I o Noci  kostelů  si  nenechal  vnutit  naše
osvědčené  schéma  a představy,  jak
bychom  měli  lidi  oslovit.  Viděli  jsme
u mnohých  přicházejících  lidí  neuhasi-
telnou žízeň po rozhovoru o tématech, kte-
rá je pálí, po navázání vztahu a po přijetí.
Nedovedeme si představit, co by se stalo,
kdybychom byť  jen  pro  tento  den  zrušili
naše tradiční shromáždění, do kterého se
ostýchali  tito  návštěvníci  vstoupit  a vyšli
mezi ně, seznámili se s nimi na dvoře, na
zahradě,  v chodbách  a místnostech  sbo-
rového domu, a hovořili s nimi o tom, co je
zajímá.  Možná,  že  bychom  pak  mohli
s nimi  mít  i nějaké  společné  „polní
shromáždění“  venku  na  zahradě,
v prostředí jim vlastnějším, kde by nako-
nec  mohlo  přirozeněji  zaznít  i Slovo
a společný  zpěv  při  kytaře.  Možná,  že
bychom teprve pak opravdu byli otevřenou
církví. Co myslíte?

Štěpán Křivánek
tajemník sboru BJB Cheb

Z Bratrské jednoty baptistů
Největší zkouškou lásky je svoboda druhé-
ho

Příspěvek na SD BJB, Praha 21. 4. 2018

Vážení bratří a sestry,

··  Když  se  Ježíš  kdysi  zeptal  učedníků:
„O čem jste cestou uvažovali?", nedostalo
se mu odpovědi. „Mlčeli, neboť cestou se
mezi sebou dohadovali, kdo z nich je nej-
větší."

Lukáš pokračuje popisem události, kdy po-
slové jdou před Ježíšem, aby vše připravili.
Třebaže Ježíš směřuje do Jeruzaléma, oni
jdou do samařské vesnice a jsou odmítnu-
ti.  „Když to  uviděli  učedníci  Jakub a Jan,
řekli:  ,Pane,  máme přivolat  oheň s nebe,
aby je zahubil, jako to učinil Eliáš?' Obrátil
se a pokáral je: ,Nevíte, jakého jste ducha.
Syn člověka nepřišel  lidi  zahubit,  ale  za-
chránit.'"

Není  teď  čas  probírat  to,  že  „kauza"
Topolka je jen zástupný problém, který po-

slouží jinému cíli. Ani že tento kořen v naší
Jednotě podrůstá téměř 20 let.

Pokušení lepší víry, vyšší duchovnosti, do-
provází církev po celou dobu jejího trvání.

Stojíme před závažným hlasováním. Expli-
citně  tři  sbory  požadují  vyloučení
Topoleckého  sboru.  Je  s podivem,  že  na
jejich stranu se kloní i některé z těch sbo-
rů, které byly do naší Jednoty před časem
přijaty, když o to požádaly. Tehdy neměly
výhrady, dnes požadují změny a „na oplát-
ku" odchod (zatím) jednoho ze sborů, kte-
ré je přijímaly.

Pokušení relativizace našich z Písma vytě-
žených zásad náhradou za autoritativní po-
stoje  vnímám  především  jako  projev
duchovní  nezralosti,  která  ohrožuje  nás
všechny. Snad neplatí Gal 2,4 (jak chtěli ti,
kteří předstírali, že jsou bratří, a pokoutně
se  mezi  nás  vetřeli  s úmyslem  slídit  po
naší svobodě, kterou máme v Kristu, aby
nás uvedli do otroctví zákona.).
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Láska  nejde  nahradit  autoritou.  Největší
zkouškou lásky je svoboda druhého.

Kdyby to záleželo na učednících,  bylo by
mnohé  jinak.  Ježíšovo  slovo  je  vrací  ke
smyslu  jeho  i jejich  cesty.  Víme,  jakého
jsme ducha? Ne každý, kdo mi říká Pane…

Chci  vás,  bratři  a sestry  ze  sborů,  které
navrhujete vyloučit Topolecký sbor, abyste
zvážili stažení svých návrhů. Pokud k tomu
potřebujete  nějaký  prostor,  řekněte  jaký.
Je to možná vaše poslední příležitost.

Vás, z ostatních sborů chci požádat, abyste
–  pokud  budeme  hlasovat  –  přemýšleli
o tom,  jak  byste  hlasovali,  kdyby  se
jednalo o váš sbor. Není to ovšem „jako" –
svým hlasováním  dnes  totiž  každý  z nás
skutečně bude hlasovat i o svém sboru.

Dokázali byste, vy, kteří zvednete ruku pro
vyloučení  Topolky,  říct  to  každému
z topoleckých bratří  a sester do očí:  s te-

bou  bratře,  sestro,  nechci  být  v této
Jednotě!? Za všechny budu jmenovat jen
sestru Švecovou.

Dovolím si uzavřít slovy s. Procházkové ze
čtení Slov života tento týden: „Satan stále
útočí na církev a pokouší se ji zničit… Sa-
tanovi  se  nepodařilo  zničit  církev  tlakem
zvenku, pokouší se ji tedy zničit tlakem ze-
vnitř… Necháme se nachytat, nebo se ne-
cháme vést Duchem svatým?“ (SŽ 2019,
str. 82, středa 18. dubna Krize v církvi)

A dodávám:  Řekněme  společně  „NE!"
Ďáblu.

Jste svobodni, ale ne jako ti, jimž svoboda
slouží za plášť nepravosti, nýbrž jako slu-
žebníci Boží.

Ke všem lidem mějte úctu, bratrstvo miluj-
te, Boha se bojte, krále ctěte.

2. Pt 2,16-17

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

evangelium okolo nás.

Oznámení 
● 10. 6. v 16:00 – svědectví z misijní cesty do Turecka – br. Alois Boháček
● 17. 6. v 9:30 a v 16:00 ukončení školního roku

Narozeniny a výročí v červnu
 Hrůzová Anna (Frant.)

 Hrůzová Eliška
 Hrůza František (Anny)

 Křivánek Alois
 Frimel Roman

 Bulíková Bohumila
 Kovařík Ruda

 Schmiedl Ctibor
 Sauerová Veronika

 Jelínková Marie

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

Pátek  1. červen 2018 18:00 Modlitební chvíle
Pátek 1. červen 2018 19:00 Biblická hodina Výklad: br. Gothard Novák

Sobota 2. červen 2018 16:00 Dorost 
Sobota 2. červen 2018 18:00 Mládež

Neděle 3. červen 2018 9:30 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Daniel Táborský
Kázání: br. David Sláma

Neděle 3. červen 2018 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma

Čtvrtek 7. červen 2018 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 7. červen 2018 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  8. červen 2018 18:00 Modlitební chvíle
Pátek 8. červen 2018 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 9. červen 2018 16:00 Dorost 
Sobota 9. červen 2018 18:00 Mládež

Neděle 10. červen 2018 9:30 Nedělní shromáždění Večeře Páně: br. Daniel Táborský
br. Václav Černík

Kázání: br. David Sláma
Neděle 10. červen 2018 16:00 Misijní cesta do Turecka Kázání:         br. Alois Boháček
Neděle 10. červen 2018 14:00 Tři Sekery Kázání: br. Václav Černík

Čtvrtek 14. červen 2018 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 14. červen 2018 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  15. červen 2018 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  15. červen 2018 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 16. červen 2018        16:00 Dorost 
Sobota 16. červen 2018 18:00 Mládež

Neděle 17. červen 2018 9:30 Ukončení školního roku Modlitební: s. Marie Jelínková
služba besídky Kázání: br. David Sláma

Neděle 17. červen 2018 16:00 Ukončení školního roku

Čtvrtek 21. červen 2018 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 21. červen 2018 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  22. červen 2018 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  22. červen 2018 19:00 Biblická hodina Výklad: br. Václav Černík

Sobota 23. červen 2018 16:00 Dorost 
Sobota 23. červen 2018 18:00 Mládež

Neděle 24. červen 2018 9:30 Nedělní shromáždění Modlitební: br. František Eliáš
Kázání:       br. Václav Černík

Neděle 24. červen 2018 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Alois Sauer
Neděle 24. červen 2018 15:00 Tři Sekery Kázání: br. Gothard Novák

Čtvrtek 21. červen 2018 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 21. červen 2018 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  22. červen 2018 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  22. červen 2018 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 23. červen 2018 16:00 Dorost 
Sobota 23. červen 2018 18:00 Mládež
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Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu červen 2018

Náš sbor na internetu
Sborové web. stránky:
http://cheb.baptistcz.org 
Vysílání bohoslužeb každou neděli v 9:30
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

Setkání staršovstva
Příští setkání staršovstva: 15. 6. ve 20:00

Pokud je potřeba, prosím neváhejte se s námi spojit a domluvit si setkání i mimo tato
pravidelná setkání staršovstva.

Děkujeme a prosíme za modlitby za službu staršovstva a za celý sbor.

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 781779319/080

Milí bratři a sestry,
17. 6. budeme mít, dá-li Pán, příležitost mít naše odpolední shromáždění od
16: 00 venku na sborovém pozemku. Měli  bychom slyšet kázání,  zpívat
společné  písně  a modlit  se.  Po  shromáždění  budou  mít  program  děti.
Přineste s sebou i modlitební předměty – díky za uplynulý rok a prosby za
to, co Vás čeká o prázdninách.

David Sláma

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 9. června 2018. 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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