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Slovo kazatele 
„A  ty,  můj  synu,  buď  silný  milostí
Krista Ježíše.“ 2 Tim 2:1

Končí prázdniny, začíná nový
školní  rok.  S ním  přijdou
nové  povinnosti,  výzvy.
Školáci  budou  potřebovat
hodně  síly  pro  to,  aby  vše
zvládli.

Ale ne jen školáci – i ti, kdo
pracujeme,  se  potýkáme  s  problémy,
každodenními  povinnostmi,  ke  kterým
potřebujeme  sílu.  Stejně  tak  bratři  a
sestry,  kteří  už  nepracují,  mají  své
starosti, problémy, třeba i zdravotní potíže
a potřebují mnoho síly.

Bůh nám skrze  Pavla  připomíná,  že  sílu,
kterou  budeme  každý  den  potřebovat,
najdeme  v milosti  Pána  Ježíše.  Milost  je
nezasloužená Boží přízeň: On sám nás má

rád a chce pro nás to nejlepší. Sám se za
nás  obětoval,  aby  nás  očistil  od  hříchu,
vykoupil nás z jeho moci, smířil s Bohem.
Můžeme být Božími dětmi. A to ještě dřív
než jsme o to stáli, cokoli udělali. Bůh je
milostivý.

Jeho milost  stačí  na každý náš hřích,  na
každou naši potřebu a problém. Čerpejme
ji  od  Něj  –  každý  den  má  pro  nás  Bůh
novou  milost  do  všeho,  co  nás  čeká.
Začínejme den s Ním, při každé příležitosti
s Pánem Ježíšem mluvme skrze modlitbu,
abychom mohli čerpat Jeho sílu, moudrost,
pomoc.  On je  s námi a chce být s námi,
obracejme se na Něj.

Nebuďme silní sami v sobě, ale přijímejme
neskonale větší sílu z milosti Pána Ježíše.

David Sláma

Aktuálně
Pozvání pro sestry

Milé sestry, začíná nový školní rok a i nové
období  práce  v našem  sboru.  Zvu  vás
všechny  na  setkání,  které  se  uskuteční
v neděli  20.  září  po  odpoledním
shromáždění  v malém  sále  naší
modlitebny.

Po  ztišení  můžeme  společně  hledat
možnosti  pro  další  práci  sester.   Měly
bychom se domluvit i na formě setkávání
se, vzájemného sdílení se, vyučování, …. ,

Přijměme povzbuzeni apoštola Pavla, které
napsal  bratřím  (i  sestrám)  do  Korintu  :
I.Korintským 15,58  „A tak, moji milovaní
bratří,  buďte  pevní,  nedejte  se  zviklat,
buďte  stále  horlivější  v  díle  Páně;  vždyť
víte, že vaše práce není v Pánu marná“

Těším se na vás všechny.

Vaše sestra v Pánu Ježíši      

Věra Černíková
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Z historie Bratrské jednoty baptistů
Petr Chelčický - O trojím lidu

dokončení seriálu

O trojím lidu - O lidu obecném

A k lidu obecnému, jako o třetí straně
onoho  těla  Kristova,  o  kterém  jsem
výše psal. Co by ti měli v Kristu činit k
prospěchu jiným údům těla Kristova, k
tomu pravím: Jestli chceš zůstat u toho
podivného  připodobnění  na  trojí  lid
křesťanský, pak z toho snadno poznáš,
jak se dále dělí strana lidu robotného: 

Jsou tu oráči, řemeslníci, chudí, kupci,
kramáři  a  rozliční  nájemníci.  Ti  mají
dělat a těžit na tělesné potřeby panstva
a  kněžstva.  A  je  li  to  pravé
připodobnění těla Kristova. Tomu  snad
naučíš  obec,  ať  pracují  poctivě a vaši

kněží  ať  jsou  pilní  a  žoldnéři  městští,
kteří hájí zákon Boží: Z večera vjíždí a
navštěvují truhly a krávy sedláků a vše,
co  se  jim  dostane  do  cesty.  Horliví
milovníci  zákona  Božího,  nemohou
vynechat žádné hovno, když se k němu
doberou!

Ale  já,  věřím  Bohu,  že  do  smrti
nepřijmu  učení  o  těle  Kristově,  nikdy
jej  nebudu  považovat  za  pravdivý.
Nikdy nebudu souhlasit s tím, aby se už
tak  neskromný  dvojí  lid  oddělil  od
třetího,  a  abych vložil  jejich  vládu na
obec, aby se na obci vozil, jak by chtěl
a  ještě  by  se  za  lepší  údy  v  těle
Kristově  považovali,  než  ten  obecný
třetí lid, na kterém se vozí. Aby s tímto
lidem bylo zacházeno ne jako s údy těla
Kristova,  ale  jako s  hovadami,  jejichž
bolesti nebolí.

Zde máme zjevnou příčinu, že se nějak
zvýšil  počet  rozličných  duchovních  a
pánů,  že  všichni  touží  stát  se  pány,
panoši nebo žoldnéři. Neboť snadné je
jezdit  na  vysokých  koních,  hrozit,
pyšně mluvit, vojáky poštvat na prostý
lid, odřít je na kost, hlavu rozbít. Vždy
je hojně co jíst a dobře se napít, vždy
ty nejlepší kousky, toulat se z místa na
místo, prázdně kecat a všelijaké hříchy
beze studu konat. Počet těchto hrdinů
nápadně stoupl na všech hradech a po
městech. Násilím slouží své obci, platy
vybírá, doma dobré bydlo mají, hodují
a prázdný život vedou. A neboť to bylo
třeba  ospravedlnit  křesťanskou  vírou,
rozdělí se lid na tři strany a toto falešné
rozdělení  se  představí  na  místo  těla
Kristova a nadělá se pánů jedněch nad
druhých, aby je zneužívali a násilím jim
hrozili.  Aby  tedy  utlačovatelé  s
utlačovanými  tvořili  jedno  tělo,  to
pohanům  přenechejme,  ale  v  učení
Kristovo a v jeho duchovním těle se tak
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navěky nestane.

A z toho samého důvodu se nám také
mniši  přemnožili  a  kanovníci  a
křížovníci a zákoníci a jiní duchovní, co
jich  jenom  na  světě  je.  Jako  páni
gurmánsky  hodují,  jedí  a  pijí,  drahá
roucha si oblékají, domy vysoké stavějí
a  zahálejí.  A  to  všechno  za  krev
robotné  obce  nakupují,  smyšleným
právem se ohánějí, s nevolníky ne jako
spolučásti jednoho těla, ale jako se psi
sobě pro potěchu jednají.

A proto já nemíním takové překroucení
těla  Kristova šířit  dá.  Neboť  sv.  Pavel
nerozděluje  údy  těla  Kristova  podle
třídního  stavu,  ale  podle  darů  Ducha
Svatého.  Mnoho  tváří  mají  tyto  dary
Ducha  Svatého  ke  společnému
prospěchu celého těla. Údy tohoto těla
znají svého Boha a bojí se ho. Drží se
spravedlnosti k Bohu i k bližním ve věcí
hmoty i ducha. A takoví co v hmotného
umí,  ke  všem  k  užitku  to  umí.
Poněvadž jednoho Ducha v přidělaných
darech mají,  ovšem také jednoho díla
hmotného  se  účastní.  A  když  Pavel
hovoří o hmotném díle, neříká, aby se
duchovní  na  obec  robotnou  položili  a
páni  na  nevolnících  leželi,  jako  trupci
mezi  včelami  neužiteční,  živeni  plody
jejich  práce.  Ačkoliv  přiznává
kazatelům  v  Kristu  právo  na
zaopatření, ale sám jiným příklad dává,
když  píše:  "Abychom  pobíráním  vaši
podpory  nedávali  kámen úrazu kázání
Písma, nevyužili jsme toto naše právo."
A na jiném místě říká věrným: "Nebyli
jsme nespokojeni mezi vámi, ani jsme
zadarmo nevzali chléb od nikoho z vás,
abychom žádnému z vás nepřitížili, ale
abychom  sami  vám  dali  příklad  k
následování."  Takže  i  když  apoštol
přiznává  právo  těch,  kdo  Zákon káží,
aby ze zákona byli také živi, avšak za
lepší řešení považuje nebrat si hmotné
zajištění od těch, komu káže, jak říká

"dělajíce ve dne v noci", a to ze třech
důvodů:  Za prvé, aby nekladl kámen
úrazu kázání Písma, aby někdo neřekl,
že proto káže, aby se najedl. Za druhé:
Aby žádnému nepřitížili,  kdyby si  vzal
hmotné potřeby od něj a za třetí: Aby
dal  dobrý  příklad  těm,  kterým  kázal
poctivou snahou ve dne v noci.  A při
všem  tom  kázání  zůstává  apoštol
opatrný, hlídá si na všechny strany, co
je nejlepší pro kázání i pro ty, kterým
káže.  Odměnu  z  nebe  považoval  za
důležitější  než hmotnou podporu  své
misie a nechtěl nejmenší záminky svým
nepřátelům věnovat, neboť před svým
životem  dával  přednost  svému
misijnímu poslání. A kdyby jeho břicho
volalo po svém, hledal by způsob, jak
jej  nasytit  a  řekl  by:  "Proste  Pána  o
Milost, ať vždy k obědu zve."

O trojím lidu - závěr

Z tohoto výkladu plyne, že apoštolové
se  v  obci  neprohlásili  za  stranu  těla
Kristova,  ale  sami  apoštolové  také
jiným hmotně posloužili.  Vydělávali  si,
nechtěli,  aby  jejich  službu  zaplatila
obec   ač  mohli  hmotné  podporu  v
milostí  žádat.   A  také  nikoho  v  obci
nenazvali žádnou stranu "nohami", aby
je  nosili  v  službě,  ale  sami  si  byli
nohami, nepovyšovali se nad menší. ale
že dělníky učí  Pavel i  svým příkladem
rukama pracovat, a píše: "Neboť když
jsme  ještě  byli  vás,  také  jsme  vám
zvěstovali,  aby ti,  kdo nepracují,  také
nejedli.  Neboť  slyšeli  jsme, že někteří
mezi vámi nespokojeně chodí, pracovat
nechtějí,  ale pokrytecky se tváří."  Tý,
kteří  tvoří  tělo  Kristovo,   učí,  aby
pracovali, když však dělat nechtějí, aby
nejedli.  Nechce,  aby  mezi  nimi  byli
prázdné  duše  jako  družiníci,  kteří  nic
neumí,  jedině se toulat.  Těm by však
neřekl:  Vy  si  rytířské  věci  hledejte  a
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pravdu  braňte.  Také  když  je  učí,  co
mají dělat píše: "Kdo kradl, aˇnekrade
dál,  ale  raději  ať  usiluje  živit  se
poctivou práci svýma rukama, aby měl
z čeho potřebným dávat!"  

Za  pravdivý  považujeme  názor,  že  ti,
kteří  v pravdě jsou údy těla Kristova,
ujištěni  skrze  dary  Ducha  Svatého  a
skrze zjevnou spravedlnost vydanou v
zákoně  Kristově,  aby  se  učili  těm
hmotným pracem, které dobré jsou ne
pouze  pro  to,  aby  hmotné  potřeby
naplnili  svým  dílem,  ale  aby   všem
potřebným  pomáhali  z  milosti  jako
pravé údy jednoho těla, který trpí spolu
s   hladovým  nebo  nahým.  Aby  více
každý  pracoval  na  tom,  co  je  dobré.
Nebo´t  jako  části  těla  milují  ostatní
části svého těla pravou láskou a chovají
se  k  nim  s  pravou  spravedlností,  tak
nechť   každý  také  druhým  to  samé
dobro  přináší,  které  sám  pro  sebe
vyžaduje. Takže každý má jednat tak,
jak je dobré pro něho samotného, aby
každý prospěl svým hmotným dílem a
nikoho  v ničem neoklamal.

A když se tak stane, pak žádný úd těla
Kristova nebude konat nic, co je marné,
zlé, škodlivé, ke škodě nebo k oklamání
svých bližních,  ani  při  prodeji,  ani  při
nákupu.  Jako lakomec zlou žádost  na
trh přináší, chválou velikou si vymýšlí a
mnohé  oslovuje,  ohání  se  vírou  i
přísahami,  aby  řečí  umluvil  toho,  kdo
nakupuje.  Tím  sám  hyzdí  to,  co
prodává. Nechť si tedy více váží svého
bližního, než peněžitý zisk, vždyť i  na
trhu  je  pravý  úd  Kristův  a  jako
takového  láska  provází.  Takový
nečenichá  k  přízemním  věcem,  ale
nebeské žádá,  vždy raději  sám škodu
snese,  než  aby  škodu  způsobil
druhému. Ale to tělo třikrát přehnuté, z
něhož dvě strany se vezou na té třetí,
tam se odpouští kupectví, kramařením
a  jiná  ziskuchtivost,  které  provádí

zjevný lakomec a skrytý lichvář.  A co
teprve řemesla  mnohé škodlivá,  které
jenom marnivost probouzí, v líčeních, v
krojích,  různých  okrášlovátkách,  které
pouze oka nemoudrých klamou. A to se
nezmiňuji  o  tom,  kolik  hospodských
pití,  rozličné  zlosti  a  lží  to  tělo
obsahuje!

 Podívejme se na to tělo trojité v Praze
zavřené.  Ve  vzdálenosti  do  tří  mil  od
Prahy  není  žádná  vesnice,  žádná
dědina. Venkovský lid, ona třetí strana,
se  přestěhovala  k  obraně  pravdy  s
mnohými  oděnci  a  knězi  a  mistry.  A
obec  ovšem  musí  toto  tělo  veliké,
mnoha jídla a pití  žádající, nakrmit. A
není kde jinde co vzít, jedině jeden na
druhého  musí  tasit  meč  a  tak
drancovat, podvodně kupčit,  šenkovat.
Přílišné  množství  hladových  krků  má
Praha,  neboť  vede  válku  za  pravdu
boží.  Také  jiná  města  se  dopouštějí
podobných  nespravedlností,  neboť
všude  se  válka  vede  a  tou  jsou
obtíženi.  Takovým  způsobem  se  nedá
řídit  tělo  Kristovo  na  základě  Písma.
Leda  vydávat  světský  běh  věcí  jako
službu křesťanského zákonu. Neboť zde
máme  položený  takový  trojí  lid  v
jednom městě, musí si i to město dobře
rozmyslit,  aby  jedny pověřili  obranou,
další stavbou příkopů a zdí, a další zase
noční hlídkou. A při tom musí kněz učit,
aby údy svorně si pomáhali vším, co k
obraně pravdy přísluší. 

Ale  já  k  tomu všemu pravím,  že  tím
svět  ve  víře  vzděláváte,  svět  vírou
nazýváte, do víry jej  zaplétáte, svět s
vírou  mísíte,  aby  v  konci  nešlo
rozeznat,  co  je  svět  a  co  je  víra.
Protože  taková  svornost  víry  a  světa
slouží  k tělesné obraně. Tato svornost
je u pohanů pevnější, než mezi těmito
pobloudilými křesťany, a přesto se tam
nic nenazývá tělem Kristovým.
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Z našeho sboru
FINANCE k     30.06.2015

Stav pokladny :                 3 990,00
Účtu :                    521 770,00

26.07.15

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 525.- 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.
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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 Klub dobré naděje,

• za celou BJB, 

• za všechny sborové složky.

Narozeniny a výročí
Růžičková Emilie 2. září 
Křivánková Libuše 5. září  
Eliáš František 6. září 
Mosesová Ilona 6. září  
Fischerová Květa 8. září  
Jelínková Alžběta 10. září  
Černíková Martina 12. září 
Pospíšilová Eliška 18. září 
Hrůzová Alenka 19. září 
Růžička Václav ml. 22. září 

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

Pravidelně 
Čtvrtek 15:00   Pampelišky: Klub pro 

maminky s malými dětmi

Pátek 18:00 Modlitební hodina 

(v kanceláři sboru)

Pátek 19:00 Biblická hodina

Sobota   18:00 Mládež

Neděle 9:00 Ranní Bohoslužba

Neděle 16:00 Odpolední Bohoslužba

Neděle 15:00 Stanice Tři Sekery-sudá N

Oznámení
12. září v 16:00 a 13. září od 12:00 - Evengelizace romského sboru v Chebu

Program na září 2015 
Pátek  4. září 2015 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  4. září 2015 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Sobota 5. září 2015 18:00 Setkání mládeže
Neděle 6. září 2015 9:00 Nedělní shromáždění  Modlitební: ses. Lucie Růžičková

 Kázání: br. David Sláma
Po shromáždění Sborová hodina

Neděle 6. září 2015 16:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Václav Černík
Neděle 6. září 2015 16:00 Klub nedělní besídky Srdíčko
Čtvrtek 10. září 2015 15:00 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Pátek   11. září 2015 16:30 Dorost
Pátek  11. září 2015 18:00 Modlitební chvíle
Pátek  11. září 2015 19:00 Biblická hodina Výklad: br. Václav Černík 
Sobota 12. září 2015 18:00 Setkání mládeže
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Neděle  13. září 2015 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: ses. Věra Černíková
 Kázání: br. David Sláma

Neděle 13. září 2015 16:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. David Sláma
Neděle 13. září 2015 15:00 Tři Sekery Kázání: br. Gothard Novák
Neděle 13. září 2015 16:00 Klub nedělní besídky Srdíčko
Čtvrtek 17. září 2015 15:00 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Pátek   18. září 2015 16:30 Dorost
Pátek  18. září 2015 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  18. září 2015 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Sobota 19. září 2015 18:00 Setkání mládeže
Neděle 20. září 2015 9:00 Nedělní shromáždění Večeře Páně: br. Václav Černík

br. Petr Černík
Slovo k dětem:ses. Veronika Černíková

 Kázání: br. David Sláma
Neděle 20. září 2015 14:00 Křestní shromáždění 2. sboru BJB v Chebu
Neděle 20. září 2015 14:00 Díkuvzdání ve sboru BJB v Aši
Neděle 20. září 2015 16:00 Klub nedělní besídky Srdíčko

Čtvrtek 24. září 2015 15:00 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Pátek   25. září 2015 16:30 Dorost
Pátek  25. září 2015 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  25. září 2015 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Sobota 26. září 2015 18:00 Setkání mládeže
Neděle 27. září 2015 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. František Eliáš

 Kázání: br. David Sláma
Neděle 27. září 2015 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Gothard Novák
Neděle 27. září 2015 16:00 Klub nedělní besídky
Neděle 27. září 2015 15:00 Tři Sekery Kázání: br. David Sláma

Náš sbor na internetu 
Sborové web. stránky: 
http://cheb.baptistcz.org/

Vysílání bohoslužeb každou neděli v 9 
hodin a v 15 hodin v zimním období nebo v
18 hodin v letním období: 

http://cheb.baptistcz.org/ odkaz Bohosluž-
by OnLine  Přímý přenos bohoslužby→

Záznamy bohoslužeb:

http://podcastcheb.baptistcz.org/

Kontakt 
Sbor Bratrské jednoty baptistů v Chebu

Libušina 4

35002 Cheb

Telefon do kanceláře: 354 431 692

Sborový e-mail: cheb@baptistcz.org

Kazatel: Mgr. David Sláma

Mobil kazatele: 737 678 166 

E-mail kazatele: david.slam@centrum.cz 

Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu pro svoji vnitřní potřebu vydává Sbor Bratrské jednoty baptistů
v Chebu. Redakční rada: Jitka Hlaváčová, David Sláma, Lukáš Hlaváč, Tomáš Černík. Vychází v nákladu 80 výtisků
zpravidla poslední neděli v měsíci na další měsíc. Toto číslo vyšlo 6. 9. 2015. Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu
zpravodajcheb@baptistcz.org, nebo můžete předat přímo do rukou redakční rady nejpozději 3. neděli v měsíci. 
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