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Slovo kazatele
Abraham  se
rozhlédl  a  vidí,
že vzadu je  be-
ran,  který  uvízl
svými  rohy  v
houští. Šel tedy,
vzal  berana  a
obětoval  jej  v
zápalnou  oběť
místo  svého
syna.  Tomu
místu  dal
Abraham  jméno
"Hospodin  vidí".

Dosud se tu říká: "Na hoře Hospodinově se
uvidí." G 22,13n

Milí bratři a sestry,

tyto verše jsou z příběhu o obětování Izá-
ka. Bůh chtěl  Abrahama vyzkoušet – má
Bohu  dát  syna  zaslíbení,  na  kterého  tak
dlouho  čekal,  ke  kterému  se  vztahovala
Boží zaslíbení. Byla to těžká zkouška. Bůh
ji  ale  na Abrahama vložil  až  po  tom,  co

mohl Abraham zakusit Boží věrnost (i přes
jeho  nevěrnost  Bohu),  Boží  pomoc  (Gn
22,1).

Abraham v této těžké zkoušce obstál. Byl
ochoten Bohu dát to nejdražší. Asi nerozu-
měl tomu, co se děje, ale důvěřoval Bohu,
že ví, co říká. Věřil, že když je Izák synem
zaslíbení,  že  ho  Bůh  může  i  vzkřísit
z mrtvých (Žd 11,17-19).

Bůh  nechtěl  Izákovu  smrt.  Když  viděl
Abrahamovu  věrnost,  sám  se  postaral  o
oběť. Abraham pak pojmenoval horu „Hos-
podin vidí – opatří.“

Pokud má pro  nás  Bůh nějakou zkoušku
víry, kterou nás chce vychovat, kéž může-
me  obstát  jako  Abraham.  Kéž  můžeme
Bohu důvěřovat a poslechnout Ho v tom,
co nám říká. Pak také budeme moci zaku-
sit to, že právě v těžké chvíli nás Bůh vidí
a postará se o nás, opatří.

Ať Vám Bůh žehná po prázdninách v celém
(školním) roce.

David Sláma

Misie ve sboru
Sbor a jeho misijní práce.

Bratře, sestro,

jak můžeš slyšet evangelium už po koliká-
té,  zatímco  lidé  kolem  tebe  je  neslyšeli
ještě ani jednou!

O. J. Smith

Slovo úvodem.

Naše  sbory  se  dostaly  do  nebezpečného
stavu být už jenom centry sociálního živo-
ta.  Původní  náboj  misijně-evangelizační
jako by se ztratil. Přitom samy také vznikly

jen na základě misijní práce našich předků.
Musíme se proto ptát,  zda jsme vykonali
všechno,  když  jsme  dosud  kázali  jen
jednostranně  vzdělavatelně  bez
evangelizačního  jádra  našich  kázání.  Zda
jsme tím své sbory neuvrhli do spánku, do
naprosté nečinnosti misijní.

Tato obava je jedním z důvodů, proč jako
Rada předkládáme tuto stručnou pomůcku
našim  sborům,  jak  jsme  ostatně  k tomu
byli  i vybídnuti  naší  konferencí  v Chebu
loňského roku 1985.

Chtějme  vzít  na  vědomí,  že  probuzení
z tohoto  letargického  spánku  nás  bude
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něco stát.  Probuzení  může vzniknout  jen
tam, kde je Boží lid připraven zaplatit i žá-
doucí  cenu.  Zde opravdu nestačí  jen po-
božná  slova,  návykové  modlitby
a rezignovaná domněnka, že víc udělat ne-
můžeme, že to za nás udělá Pán Bůh.

Nechme si posloužit podobenstvím o dvou
rolnících. Ten první se podívá na svá pole
a řekne si:  "Letos  bych chtěl  mít  dobrou
sklizeň. Jenže není v mé moci, abych ta-
kové  žně  navodil,  vždyť  já  tomu  obilí
nemohu dávat vzrůst!" A jde domů, sedne
si ke kamnům a modlí se za vydatné žně.

Ten druhý zemědělec si řekne: "Také si le-
tos přeji hojné žně. To však pro mne zna-
mená  vykonat  mnoho,  mnoho  práce.
Pevně  však  věřím,  že  docílím  vydatných
žní, budu-li pilně pracovat a učiním-li vše,
co je v mých silách." Potom jde a pustí se
do díla, zoře pozemek, zpracuje ho brana-
mi, smykem a válcem, pak začne na takto
připraveném poli zasévat dobré símě a vy-
sazovat  zdravé  sazenice.  A když  vykoná
všechno, co bylo nutno vykonat, jde domů
a v modlitbě k Bohu vyhlíží  slunce a déšť,
vyhlíží vzrůst a vyhlíží uzrání obilí.

Jistě  jsme  poznali,  který  z obou  jednal
správněji. Podobně je to s pracemi na Boží
roli.  Ano,  jistě  to  chce  modlitby,  mnoho
modliteb! Ale zrovna tak to chce i mnoho,
mnoho práce.  Tu nebude konat  náš Pán,
nýbrž  my  věřící.  Je  na  nás,  zda  jsme
ochotni zaplatit žádoucí cenu. Zde se platí
i činnou prací.

I. Základní podmínky

Základní podmínkou misijní práce věřícího
křesťana je jeho osobní oddanost Pánu. Ta
může být jen tam, kde došlo k celému vy-
dání se Pánu Ježíši k nastoupení cesty ná-
sledování  Krista.  Kdo  sám  není  plně
vlastnictvím Ježíše Krista, těžko může být
jeho svědkem.

Život  následování  není  ovšem  bez  bojů
a zápasů, bez sebezapírání a nesení vlast-
ního  kříže.  Neviditelné  mocnosti  jsou
připraveny zdržovat křesťana od pravé od-
danosti  Pánu  a uhašují  žádoucí  horlivost
a z ní vyplývající misijní činnost.

I následovník  Kristův  je  jenom  člověkem
s mnohou slabostí a nedokonalostí. Mnohý
svědek  nevykazuje  vždy  ty  nejlepší
schopnosti a ani se nevyznačuje vždy nej-
odvážnější  statečností.  Tyto  nedostatky
jsou však omluvitelné.

Nelze  však  omluvit  nedostatek  horlivosti
a zápalu  pro  Kristovu  věc.  Nehoří-li
křesťanovo  srdce  láskou  a oddaností  ke
svému Spasiteli, bude jeho misijní úsilí bez
žádoucího vzmachu a bez přesvědčivosti.

Křesťan je totiž následovníkem Toho, který
řekl: "Horlivost domu tvého snědla mne" (J
2,17). Spasitel byl sžírán touhou po plnění
Boží vůle. Na cestě následování není místa
pro polovičatost a vlažnost.

Podobně hořel Jan Křtitel. Sám Pán to po-
tvrzuje,  když o něm praví:  "On byl  svíce
hořící a svítící" (J 5,35). Nebudeme-li i my
zase hořet pro Boží věc, sotva budeme mi-
sijně pracovat.

Pán nehledá muže a ženy, kteří by mu vě-
novali  jen  některý  volný  večer,  jen  své
víkendy a jen léta důchodů. Ale hledá ta-
kové  věřící,  kteří  mu  dávají  první  místo
v celém svém životě. Pán ve svém díle po-
třebuje  ty,  kteří  jsou  ochotni  jít  i cestou
sebezapření,  kterou  šel  On  a takto  nás
předešel.

Proto  se  k misijní  práci  nechme  Pánem
nově pověřit, nově zmocnit a nově vyslat.
K tomu nám nejlépe pomohou naše kole-
na, skloněná k modlitbám. Volejme a bude
nám dáno, Lk 11, 9-13.

K základním podmínkám misijní práce patří
i plné povědomí a bytostné vědomí a uvě-
domění si hrůzy věčného zahynutí  a sou-
časně  pravé  lásky  k hynoucím  lidem  (2.
Kor 5,11-20). Prosme o to, aby Duch svatý
sám  v nás  toto  vědomí  a tento  přístup
k hynoucím vytvářel.

Lidé  se  mají  z našeho  svědectví  dovědět
o tom, že je nebe a peklo, že všichni jde-
me  vstříc  věčnosti.  Od  nás  se  mají
dovědět, že smrtí vše nekončí a že je tudíž
nutné  obírat  se  v tomto  životě  věcmi
budoucího života  na věčnosti.  Od nás  se
musí  dovědět,  že  jdou  vstříc  poslednímu
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soudu,  protože  jsou  hříšní,  jelikož  zde
zhřešili  proti  Božímu zákonu a tudíž  proti
Bohu samému.

Dnešní člověk se má od nás věřících dově-
dět o své hříšnosti a ztracenosti. Je naším
úkolem  ho  seznámit
s těmito  skutečnostmi.
Bez poznání hříchů není
totiž  ani  vyznání
hříchů,  a bez  vyznání
není  odpuštění  hříchů
ani  vstup  do  Božího
království.  Kdo  však
nevstoupí  do  Božího
království,  ten  jde  na
věčné zahynutí.

Toto  svědectví  nesmí-
me  zůstat  dlužní
dnešnímu člověku. Tvo-
ří  jádro  naší  svědecké
práce.  Vždyť  i dnešní
člověk má od nás sly-
šet  o Božím  soudu
i o Boží milosti. Má být seznámen s plností
Božího slova. Jak tedy můžeme sami na-
slouchat Božímu evangeliu už po kolikáté,
zatímco  naši  bližní  je  neslyšeli  ještě  ani
jednou!

II. Základní výstroj pro misijní práci

1. Četba a znalost Písma svatého

Dříve než budeme moci mezi lidmi misijně
pracovat,  musíme  nejprve  pracovat  sami
se  sebou.  Musíme  si  položit  otázku,  zda
sami  už jsme spaseni,  zda  máme jistotu
spasení.  Nestačí,  abychom  se  jen  tvářili
jako křesťané,  ale  abychom jimi  opravdu
byli. To poznáme, když se podíváme do zr-
cadla  Bible.  Bibli  musíme znát,  abychom
poznali sebe, jak na tom jsme. Musíme ji
proto, abychom věděli jak a o čem máme
mluvit s lidmi, jimž máme misijně poslou-
žit.

Jednou z největších brzd a zábran v misijní
práci je naše neznalost Bible. Nevíme, co
lidem říci, jak biblicky odpovídat na jejich
námitky.  Tento  stav  nás  pak  vede  do
rezignace a nečinnosti.  Neznalost Bible je
jeden  z největších  handicapů  křesťanů.

Tuto trapnou situaci své neznalosti pak la-
cině řešíme tak, že raději nesvědčíme vů-
bec a o misijní práci nemůže být ani řeči.
Naše vlastní neznalost Bible nás dokázala
porazit!

2. Modlitební život

Ani  sebe-perfektnější  znalost  Bible  není
ovšem vším.  K životu  potřebujeme nejen
nádech,  nýbrž  i výdech.  Z Písem  svátých
máme Pána slyšet, a ve svých modlitbách
mu máme odpovídat na jeho slovo. Chabý
a povrchní modlitební život však křesťana
sotva zmocní k opravdové misijní práci.

Modleme  se  za  své  vystrojení  k dílu,
a modleme se  za  lidi,  kterým máme po-
sloužit.  Modlitební  život  nás  i vzdělává.
Kdo mluví s Pánem, ten pak dovede mluvit
i s lidmi. Jak ale chceme venku promluvit
s lidmi o Pánu Ježíši, když uvnitř modliteb-
ny nedovedeme v hlasité modlitbě promlu-
vit s Pánem Ježíšem samým!

Těžištěm  našeho  modlitebního  života  je
však naše komůrka, náš soukromý modli-
tební  život.  Mají-li  nás  venku  slyšet  cizí,
hynoucí lidé svědčit, pak nás nejprve musí
slyšet se modlit naše děti, naše rodina.

3. Život následováni 

Ani  pouhé  modlitby  ovšem  nejsou  vším
v našem misijním díle, nebude-li v pořádku
náš osobní život, život v šlépějích Pána, je-
hož  máme  následovat.  Kdo  se  více
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a okázaleji modlil než farizeové! Ale Pána
Ježíše  ignorovali  a nenásledovali.  -  Také
neposvěcený  život  věřících,  jejich  špatný
příklad  a pohoršlivý  život  je  nejčastějším
důvodem, proč  lidé  odmítají  a nepřijímají
svědectví církve.

Ve  sboru  musí  být  rovněž  zřetelná
jednotnost  Božího  lidu.  Vnitřní  roztržky
rozhodně  neprospějí  misijní  práci  (Jn
17,20-23).  Dále tu  musí  být  patrná vzá-
jemná láska bratří a sester (Jn 13,35). To
je účinné svědectví beze slov, osvědčující
svědectví slovem.

4. Přítomnost Boží bázně ve sboru

Vlastním centrem vší misijní práce je sbor.
Sami patříme do sboru, ve sboru nachází-
me své úkoly i oporu v misijním díle a do
sboru  zveme  přátele,  kterým  se  misijně
věnujeme.

To  ovšem  vyžaduje,  aby  ve  sboru  byla
patrná přítomnost Boží bázně mezi členy.
Pozvaný člověk toto musí ihned vycítit. To
ho  pak  bude  přemáhat  v jeho  svědomí
s přivede  jej  k vážnému  duchovnímu  za-
myšlení.

Tuto žádoucí atmosféru přítomné Boží báz-
ně  sotva  navodíme  bez  uctivosti  k Bibli,
bez modlitebního života a bez posvěcené-
ho  následování  Krista.  Pozvaní  přátelé
musí vycítit, že ve sboru je přítomen Pán.
Jinak budou mít dojem, že sbor je pouhým
klubem hodných náboženských lidí.

Naši přátelé tu však mají nabýt vědomí, že
i oni musí něco učinit, aby byli zachráněni
a spaseni  a že  je  od  nich  žádáno,  aby
v bázni  před  přítomným  Pánem  činili
pokání a přijali Pána Ježíše.

Tam, kde toto ze sboru a ze shromáždění
vyprchalo, podobá se všechno misijní úsilí
děravé síti, z níž zahrnuté ryby zase unika-
jí. Je to jako nit bez uzlu, která látkou jen
projde, ale nic neuchytí. Takovým sborem
bez  Boží  bázně  pak  přátelé  jen  projdou,
aniž se s nimi něco stane.

III. Misijní práce

1. Misijní práce  je práce s lidmi

Lidé - to je každý jednotlivý člověk. Každý
člověk je stvořením Božím, bez ohledu na

postavení,  příslušnost  nebo  rasu.  Každý
člověk má duši. Evangelizovat máme tedy
každého člověka bez rozdílu.

Každý člověk je ovšem sám velkým, taju-
plným světem. Z toho vyplývají nebetyčné
nesnáze v našem úsilí ho pochopit, milovat
a přivést k Pánu Ježíši Ale toto nás nesmí
odradit.  Žádný  člověk  totiž  není  pouhým
žulovým  balvanem,  jehož  by  stačilo  jen
otesat a udělat z něho krásnou sochu k na-
šemu podobenství. Ne, tak lehké to není!
Nic takového Bible po nás ani nežádá.

Naše misijní práce s lidmi je svědecká, za-
měřená k nim tak, že je zaměřená k Pánu
Ježíši  jakožto  Spasiteli,  člověk  potřebuje
slyšet  o Pánu Ježíši.  Ale potřebuje i vidět
Pána Ježíše - v našem životě. Bez tohoto
slyšení a vidění vyjde naše misijní úsilí ne-
prázdno.

Nejsme-li  sami  zcela  Kristovým  lidem
a jeho vlastnictvím, naše misijní úsilí těžko
najde žádoucí odezvu mezi lidmi.

2. Navazování kontaktů

Především je nutné si lidí všímat. Přátelům
přicházejícím do našich shromáždění musí-
mě věnovat svou pozornost ryzího zájmu.
Toto není věcí jen kazatele! K těmto lidem
je  nutné  si  přisednout,  podat  zpěvník
a osobně se jim věnovat.

Důležitým momentem je chvíle  po ukon-
čení  shromáždění,  tzv.  „shromáždění  po
shromáždění“,  kdy  si  s nimi  pohovoříme.
Tedy žádná rychlé rozloučení a spěšné pro-
pouštění přátel,  nýbrž spontánní pohovor,
případně si je odvedeme domu ke svému
prostřenému  stolu.  Věnujeme  se  jim
všemožně  a pokaždé.  Vedeme  si  je
v evidenci.

Navážeme-li  s nimi  kontakt  někde  venku
při  práci,  ve  vlaku  a podobně,  také  je
nejprve přivedeme do své domácnosti, do
své  zahrádky,  dílny  s teprve  později  do
shromáždění.  Dobrá  věc  potřebuje  čas
a plynulost.

Své přátele navštěvujeme, případně pro ně
osobně  chodíme  nebo  jezdíme  autem
a takto přivádíme do shromáždění. Počítej-
me  však  s jejich  velkým  odporem
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a lhostejností  vůči  všemu Božímu. Teprve
zde pocítíme, co to je práce s lidmi! Nedě-
lejme si žádné iluze! Odvahu k těmto ne-
snadným misijním činům si musíme vypro-
sit  od  Pána,  hlavně  vytrvalost  i určitou
dovednost  v jednání  s lidmi.  Hlavně  je
mějme rádi!

Tam kde je to možné, zvěme i děti. Naše
děti  ať  zvou své kamarády.  Doba dětství
a mládí je zvlášť příznivá a vhodná pro za-
sévání símě evangelia. Vypěstujme v sobě
tento  zájem  o lidi  a i žádoucí  postřeh
k rozpoznání vhodných příležitostí k vydání
svědectví.

Buďme  vpravdě  rybáři  lidí!  Pravý  rybář,
zamilovaný do své práce, ví přesně „co to
chce“, aby ryby „zabraly“, zná pravou chví-
li k lovení, zná pravou návnadu, ví jak se
má chovat,  aby je  nezaplašil.  A zapálený
rybář  lovení  nezanechá  ani  tehdy,  když
často neuloví nic. Časté neúspěchy ho ne-
dovedou  zkrušit.  Zkouší  znovu,  s novým
zápalem, možná na jiném místě, možná ji-
nou - metodou, možná v jinou dobu a za
jiného  počasí.  Cíl  však  zůstává  stejný
a jednoznačný: bohatý úlovek!

3. Kdy máme svědčit

„Kaž  Boží  slovo,  ponoukej  v čas  neb  ne
v čas“ (2Tm 4, 2). Máme-li příležitost teď,
nečekejme na lepší! A jestliže Pán Ježíš ze-
mřel  pro  každého,  pak  máme  mluvit
s kýmkoliv o jeho spasení. Každý člověk je
buď misionářem, nebo misijním polem. .

Jsou situace, kdy máme omezený čas (ve
vlaku, v autě se stopaři a pod.) a musíme
využít  příležitost.  Kaše  svědectví  nepatří
jen  na  kazatelnu  a jen  do  shromáždění
a jen na našich sejitích,  nýbrž především
ven, cizím i známým lidem, s nimiž se se-
tkáváme a kteří se nedostanou pod kaza-
telnu.

4. Jak máme svědčit

Pouhé  mluvení,  referování  a diskutování
nestačí. 1. Kor 2, 4: "A řeč má a kázání mé
nebylo v slibných lidské moudrosti řečech,
ale  v dokázání  Ducha  a moci.  Aby  víra
vaše nebyla na moudrosti lidské založena,
ale na moci Boží."

Jistě  budeme  vysvětlovat,  argumentovat
a obhajovat  Boží  věc,  ale  není  to  vlastní
účel našeho svědectví. Apoštol Pavel s tím
měl  zkušenosti  v Aténách,  proto  později
napsal: „Kebo tak jsem usoudil nic jiného
neuměti mezi vámi, nežlí Ježíše Krista” (1.
Kor 2, 2).

Člověka snad dokážeme „usadit“ či dokon-
ce  přesvědčit,  ale  jaký  to  má  význam,
když  jsme  ho  nepřivedli  k Pánu  Ježíši
a když  zůstal  bez  pravého  uvěření  a bez
jistoty spasení!

Nemusíme  chtít  vždy  všechno  vysvětlit,
pokud je v našem svědectví světlem sám
Pán Ježíš.  Na Něho máme ukazovat jako
na Světlo světa a Spasitele (Jn 1, 4-8; 8,
12).

Lidé mají mnoho všetečných otázek, která
nepocházejí z čisté touhy po pravdě. Na ty
nemusíme  vždy  odpovídat.  Svědectví  je
něco  jiného  než  pření  se  o náboženské
přesvědčení.

Naše svědectví má dvě těžiště: l. Má ob-
sah,  to  co  jsme  s Pánem  přežili;  2.  Má
v sobě akci - své svědectví vyprávíme li-
dem,  aktivně  ohlašujeme  Krista,  jehož
jsme sami přijali.

Choďme  v takové  blízkosti  Páně  a jeho
slova  Písem,  abychom  s Ním  denně  žili
a denně  o tom  vyprávěli  lidem.  Buďme
v tom věrní a důslední a Pán bude s námi.

Ve svém svědectví se tedy soustředíme na
Krista a na Písmo svaté. Čím jednodušeji,
tím lépe. Jsme voláni k vydávání svědectví
a ne k tomu, abychom dávali slepým brýle.
Jenom Boží moc jim může otevřít oči.

Z našeho svědectví se lidé musí dovědět:
A. že jsou hříšníci, B. že je záchrana a spa-
sení,  C.  že musí  tuto  záchranu přijmout.
Tyto tři  momenty nesmí v našich svědec-
tvích chybět!

Bližší  o těchto  třech  bodech  je  napsáno
v Bibli:

O lidské hříšnosti: Př 10,19; 1. Jn 3,4; Jak
4,17; Řím 3, 10-23; 1. Kor 16,22.

O podmínkách  spasení:  Mk  16,16;  Sk
2,37-38; 16,30n; 1. Jn 1,8-30.

5



Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu září 2017

Ke spasení je nutno činit pokání z hříchů,
uvěřit, spasení přijmout jako dar (Ef 2,8),
následovat  Pána  Ježíše  i ve  křtu  pono-
řením, žít podle Kristova slova a být Jeho
svědkem.

Při  svých misijních rozhovorech používej-
me hodně Božího slova Písem. Odvolávej-
me se na Bibli, aby lidé jasně věděli, že to
co  říkáme  a za  čím  stojíme,  není  naší
pouhou filozofií,  moudrostí nebo přesvěd-
čením  církve,  nýbrž  závazným  učením
Božího slova.

Nechme mluvit Bibli, nechme takto mluvit
samého  Pána  skrze  jeho  slovo.  Jsme
jenom rozsévači  a celníky na vinici  Páně.
Vlastní  vzrůst dává On, 1. Kor 3,5-7. Na
nás ovšem je, abychom seménko evange-
lia  vrhli  do půdy lidských srdcí  a vkládali
kvas do těsta tohoto světa (Mt 13,3nn. 31-
33). Vězme, že žádný čin naší misijní prá-
ce není daremný (1.Kor 15,58).

IV. Systém, práce

1. Ani misijní činnost církve nesnese sys-
tém „jednoho muže“, kdy všechno z dělá
jen kazatel. Věc misie není jen věcí kaza-
tele,  nýbrž  všech  složek  sboru.  Systém
jednoho muže vede jen k pasivitě a k ne-
činnosti.

2.  Každý  člen  sboru  musí  mít  vědomí
osobní odpovědnosti Pánu i sboru za plnění
misijních  úkolů.  Práci  je  nutno  si  účelně
rozdělit, aby nevládla anarchie či živelnost.
Nejde o věci  jednorázové ani  krátkodobé,
nýbrž o soustavné působení směrem k ne-
obráceným lidem ve sboru i mimo sbor.

3. Misijně pracovat může a má každý věří-
cí.  Nikdo  není  méněcenný.  Ne  všechno
musí konat vždy jen ti nejschopnější. Pro
ně vždy zbude práce dost, i když se naplno
zapojí do služby ti, kteří se vymlouvají na
jiné  schopnější.  Výmluva  není  skromnost
ani pokora.

4.  Vytvořit  ve  sborech  týmy  pracovníků,
bratří a sester různých věkových kategorií,
kteří  budou  vždy  připraveni  se  věnovat
přátelům  -  svým  vrstevníkům,  zvláště
v tzv.  „shromážděních  po  shromáždění”
anebo  při  jejich  pozvání  do  našich
domácností  a na  bohoslužby.  Nestačí  jen

pozvat  přátele  je  nutno  osobně  přivádět
nebo  přivážet  auty.  Je  nutno  je  vést
v evidenci  i co  se  týká  jejich  problémů
a potřeb. I věcná pomoc je součástí misijní
práce.

5.  Každé  naše  shromáždění  ať  je  nejen
vzdělavatelné,  ale  i evangelizační.  Ková
duchovní písně by měly mít více tohoto mi-
sijního zaměření.

6. Pilně vyhledávat lidi zasažené evangeli-
em, kteří se začali zase vzdalovat a ztrá-
cet.  Takové  případy  nahlásit  staršovstvu
sboru.

7.  Ve svědecké práci  začít  od  nejbližších
a využívat  i nahodilé,  Pánem  připravené
příležitosti.

8. Pracovat může začít i jednotlivec, ale ať
si získá spolupracovníka, který se osamo-
statní  a získá  dalšího.  Tímto  postupem
pokračovat.

9.  Ze staršovstva pověřit  člena,  který by
se  speciálně  ujal  evidence  misijní  práce
sboru a při každé výroční sborové hodině
podával podrobnou zprávu, ke které by se
vyjádřili všichni členové, aby nevznikl ná-
zor, že misijní práce sboru je jen pouhým
přívěskem sborového života či dokonce jen
koníčkem několika nahodilých nadšenců.

10.  Celou  věc  misijní  práce  je  nutno
přenést  i do  rodin  sboru,  hovořit  v rodi-
nách  o možnostech  služby  přátelům,
o navazování kontaktů a jak si k tomu najít
čas  a nejvhodnější  způsob  přiblížení  se
k lidem.

11.  Vytvořit  misijní  kroužek  sboru,  který
by  se  pravidelně  dvouměsíčně  scházel
k výměně  zkušeností,  k biblickému  vzdě-
lávání  na  misijním  poli  a ke  studiu
materiálů  z oblasti  misie  a evangelizace.
Tyto  materiály,  případně  jinou  pomoc  si
vyžádat od evangelizační komise BJB.

12. Stanice sborů je nutno vidět jako per-
spektivní  sbory,  které  nyní  potřebují  in-
tenzivní  péči.  Zde je  zvlášť  naléhavé na-
přáhnout všechny síly k misijní práci, aby
stanice  dorostly  v samostatné  sbory.  Při
různých příležitostech, zvláště při evange-
lizacích, je nutno zajistit službu pěveckého
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sboru, hudebního kroužku, službu odboru
mládeže a pod.

13.  Sbor  i jednotlivec  musí  mít  jasný
konkrétní cíl těchto misijních snah: proni-
kat evangeliem mezi lidi, spřátelit se s nimi
a připravovat je pro evangelizaci, která má
ve sboru každým rokem probíhat. Evange-
lizace by se měly střídat na všech místech,
kde jsou pravidelná shromáždění.

S tímto cílem seznámit každého člena sbo-
ru, aby se mohl do této práce osobně za-
pojit  aspoň  svými  modlitbami.  Nikdo
z členů by neměl zůstat pasivním. Připomí-
náme  zásadu,  že  evangelizace  se  má
plánovat s minimálním ročním předstihem,
a modlitební  příprava  má  být  minimálně
tříměsíční  s konkrétními  předměty  modli-
teb.

Pracovní pole je velké. „Pole je tento svět“,
řekl Pán Ježíš. Svět nás obklopuje všude.
Všude jsou hynoucí lidé. „Žeň zajisté jest
mnohá, ale dělníků málo.“ Pán Ježíš dnes

praví i nám: „Synu, jdi na vinici mou a dě-
lej!“

14. Zdůvodněnost veškeré této misijní prá-
ce a úkolů nacházíme v Božím slovu Písem
svátých. Jinak nebudeme vědět, co chce-
me a máme chtít. Následující místa Bible si
proto  důkladně  osobně  prostudujme
a promysleme jejich realizaci ve svém sbo-
ru: Mt 28,18nn; 10,16; Ř 1,14; 1K 9,16;
2K 5,20; Jan 2,2; Ez 3,17-21.

15.  Doporučujeme vyhledat  ve sborovém
archívu a prostudovat, resp. dát k dispozici
zájemcům  „Příručku  pro  nové  členy“
a ostatní  pokyny,  které  formou  oběžníků
vydávala  evangelizační  komise  BJB  v še-
desátých a začátkem sedmdesátých let.

__________________________________

Tato  pomůcka,  kterou  tu  předkládáme
vzešla z usnesení chebské konference BJB
1985. Tehdy byla Rada BJB v ČSR pověře-
na jejím vypracováním pro interní potřebu
sborů naší církve BJB v ČSR.

Dorost
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Dorost  se  od  září  schází  ke  svým
pravidelných  setkáním,  které  budou  do
poloviny  října  v  sobotu  od  půl  páté,  a
potom v pátek od pěti hodin.

Našemu dorostu slouží od září nový tým,
který  můžete  vidět  na  obrázku.  V  týmu
jsou  Štěpa,  Lukáš  Hlaváč,  Martinka
Jakschová a Eliška Hrůzová.

Na  prvním  setkání  dorostu  v  novém
školním roce, jsme prožili krásné a požeh-
nané chvíle, plné radosti, že jsme spolu a
že můžeme sloužit jeden druhému i Pánu
Ježíši. 

Těšíme se na všechno, co pro nás letošní
rok přichystal. Prosíme sbor za modlitby na
náš tým i za děti, aby nás Pán Bůh vedl,
posiloval a dával nám poznávat Jeho lásku 
a Milost.

Štěpán Křivánek
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Nedělní besídka 

V naší nedělní besídce jsme zahájili  nový
školní rok společným setkáním, písničkami,
modlitbami a společným focením.

Do  malé  besídky  bude
chodit  celkem  devět  dětí:
Adámek,  Michálek,  Karo-
línka,  Samík,  Davídek,  La-
duška,  Šimonek,  Teddy
a Vojtíšek. Je to veliká Boží
milost,  že  nám  děti  při-
bývají.  Slouží  jim  sestry
Zuzka,  Martinka,  Nikki
a Veronika.
Do  velké  besídky  bude
chodit  celkem  šest  dětí:
Štěpánka,  Darinka,  Kubík,
Simonka,  Pavlínka
a Frantík. Slouží jim sestry
Bohunka,  Bětuška,  Eliška
a Sára, pomáhá Štěpa.

Prosíme vás o modlitby za službu dětem,
za všechny děti i za nás, kteří jim slouží-
me,  aby  Pán  Bůh  požehnal  svoje  Slovo,
aby mohlo v srdcích našich dětí růst a při-
neslo svůj užitek. Děkujeme i za podporu,
kterou  nedělní  besídce  různými  způsoby
poskytujete.  Ať  vám  Pán  Bůh  vaši  obě-
tavost požehná.

Štěpán Křivánek
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Časopis Vrabčáci a vlaštovky
S velkou  radostí  sdělujeme  všem  našim
věrným čtenářům, že dnes vyšlo zářijové
číslo časopisu Vrabčáci a vlaštovky. 

Malí i velcí čtenáři se mohou těšit na boha-
tý obsah, plný oblíbených rubrik i nových
překvapení.

Hned na začátku všechny zaujme krásná
a něžná povídka od Elišky Malovaný hrne-
ček, která vypráví o nešťastné příhodě dětí
o prázdninách  u babičky,  na  kterou  nikdy
nezapomenou.  Začínající  školní  rok  nám
připomene povídka Vyslyšená modlitba od
Elišky,  která  všechny  školáky  určitě  po-
vzbudí.

Zpívánky  přinášejí  dvě  nové  písničky

a krásné povídání Sáry, které nám připo-
mene nadcházející Díkůvzdání.

Kreslené  vyprávění  O Mojžíšovi  dě-
tem  připomene,  o čem  jsme  si  vy-
právěli minulý rok v nedělní besídce.
Velká část obsahu je věnována téma-
tu  o křtu,  který  jsme měli  v našem
sboru  v červnu.  Děti  se  seznámí
s jeho významem, s historickými fo-
tografiemi  a vyprávěním,  jak  křty
probíhaly a dozví se více o tom, co je
to  hřích  ve  vyprávění  babičky  Rů-
ženky Sauerové.

Další velký oddíl je věnován reportá-
žím  Elišky  a Štěpy  z našich  služeb.
Reportáže  přinášejí  fotografie  ze
služby  dětí  na  Den  matek,  z gene-
rálky  na  tuto  službu,  ze  služby
v Domově seniorů i ze služby na ko-
nec  školního  roku,  v tomto  případě
jsou fotografie doplněné i textem pří-
běhu  Očima  truhláře  od  Elišky
a Štěpy.

Velcí i malí čtenáři se dočkají dalšího
pokračování  historického  seriálu  ze
druhé světové války Haló? Bože? od
Elišky. Situace Manuela a jeho kama-
rádky v koncentračním táboře je vel-
mi dramatická.

Nechybí ani oblíbené rubriky Naše fo-
tečky,  Moje  knížky,  Tip  na  výlet,
Omalovánky, Život Pána Ježíše, Naše kro-
nika a Barny a jeho kamarádi.

Číslo má opět maximální možný počet 60
stran  a bude  k dostání  za  60  korun  ve
vestibulu u nástěnky nedělní besídky.

Přejeme novému číslu, aby svým čtenářům
na celém světě přineslo radost, povzbuzení
a Boží požehnání.

Vaši Eliška, Sára a Štěpa
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Zpravodaj baptistických sborů
Na  začátku  srpna  vyšlo  historicky  první
číslo  Zpravodaje  baptistických  sborů,  ča-
sopisu iniciovaného uskupením Sítě víry.

Ve středu, 6. září vyšlo druhé číslo tohoto
Zpravodaje. Svým dalším číslem Zpravodaj
s odvahou  kráčí  ve  šlépějích  dřívějších
baptistických periodik.  Kontinuita  Zpravo-
daje  s předchozími  časopisy  v baptistické
tradici  se  projevuje  i v jejich  postupném
představování  v následujících  číslech.
Zpravodaj  baptistických  sborů  poskytuje
místo ke sdílení a je přitom nesen dědic-
tvím českého i evropského baptismu.

Vychází  z potřeby
a touhy  bap-
tistických  sborů
v Čechách  i na  Mo-
ravě  sloužit  jedni
druhým  zprávami
pro  potěšení,  po-

vzbuzení,  vzdělávání  i poučení.  Vznikl  na
dobrovolném

základě  zdola,  jak  je  to  v pojetí  víry
a praxe baptistů obvyklé. Ke své existenci
nepotřebuje  žádných  z vrchu  or-
ganizovaných  struktur  či  autorit.  Dýchá
a žije díky bratřím a sestrám ochotným se
sdílet, čehož je toto druhé číslo dokladem.
Přejme do dalších čísel  ZpraBaSu, jak již
jeden  kazatel  vytvořil  pro  Zpravodaj  pří-
hodnou zkratku, nadále obětavé přispěva-
tele z členstva baptistických sborů a stejně
tak i čtenáře zušlechtěné jeho obsahem.

Obě  čísla  si  můžete  stáhnout  zde:
http://www.topolka.estranky.cz/file/13/zpr
avodaj_sv_1-2017.pdf a zde http://www.-
topolka.estranky.cz/file/13/zpravodaj_sv_2
-2017.pdf.  Časopis  je  určen  pro  četbu
v elektronické  podobě  a je  nastaven  tak,

aby  se  pro  pohodlné
čtení  otevřel  na  celé
obrazovce  (zobrazení
na celou obrazovku je
možné  na  začátku
také vypnout).

Podobu  časopisu  ur-
čenou pro tisk si mů-
žete stáhnout také na
uvedených  stránkách.
Tiskovou  verzi  stačí
vytisknout jako obou-
stranný  tisk  na  A4
s volbou  „Převracet
stránky“.  Po  vy-
tisknutí  budete  mít
časopis  ve  formě
brožurky (formát A5).

Výtisky  obou  čísel
Zpravodaje  bap-
tistických  sborů  jsou
k dispozici  ve  vesti-
bulu  nebo  na  požá-
dání u redaktorů sbo-
rového Zpravodaje.
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Z Bratrské jednoty baptistů 
Dopis sborům BJB
Víte, že vládcové panují nad národy a veli-
cí je utlačují. Ne tak bude mezi vámi: kdo
se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším
služebníkem;  a kdo  chce  být  mezi  vámi
první, buď vaším otrokem.

Mt 20,25b—27
Vážení  členové  baptistických  sborů,  milí
sourozenci  v Kristu,  tento  dopis  je  reakcí
na usnesení SD BJB z 22. dubna 2017.
(1) Předně chceme, aby jasně zaznělo, že
jako  sbor  nechceme  ukončovat  své
členství ve svazku sborů BJB. Nechce-
me ani z BJB vystupovat.
Cítíme  se  být  součástí  BJB,  vážíme  si
sounáležitosti  s ostatními  sbory  BJB
i sounáležitosti  se  zahraničními  baptisty
v EBF  a BWA.  Jsou  nám  drahé  společně
sdílené  důrazy  i dědictví  baptistického
hnutí. V roce 2019 bude Jednota slavit 100
let od svého založení. Byli jsme jako sbor
(stanice  Vinohrad)  u jejího  zakládání
a chceme  být  společně  se  slovenskými
sbory  i při  oslavách  jejího  stého  výročí.
Pankrácký  sbor  má  v Jednotě  své  pevné
místo a vzešlo z něj nemálo v BJB činných
bratří  jako byli  Jindřich Procházka, Stani-
slav Švec,  Rudolf  Petr,  Petr  Macek,  Pavel
Vychopeň  nebo  Petr  Červinský.  Mnozí
z nich působili řadu let v roli tajemníků VV
BJB. Sbor byl úzce spjat s teologickým se-
minářem, který vychoval pro BJB řadu čes-
kých  i slovenských  kazatelů  jako  Daniela
Průšu,  Viléma  Jersáka,  Pavla  Kondače,
Daniela Šalinga a mnohé další.
Náš sbor tedy v BJB má své pevné místo
a chceme, aby toto bylo vzato na vědomí
přednostně.
(2)  Možná mnozí  z vás chápou, že usne-
sení SD 2017 náš sbor ohrožují. A to nejen
co se týče členství v BJB, ale také proto,
že ohrožují naší existenci jako samostatné-
ho sboru. Ukončením členství bychom totiž
ztratili  právní  subjektivitu,  s ní  také  IČO
a chod našeho sboru by byl v mnoha ohle-
dech  vážně  narušen.  Jako  odpovědní
správci  sboru  nemůžeme  takovou  situaci
riskovat.

Další věcí, která nás nenechává v klidu, je
fakt, že český právní systém nerozpoznává
kongregační  zřízení  jako  správní  alterna-
tivu.  Důsledkem toho  je,  že  jménem ja-
kéhokoli  sboru  BJB  může  jednat  bratr
předseda  VV  nebo  bratr  tajemník  VV
a z pohledu státu k tomu nepotřebuje sou-
hlas sboru. Navíc oba mohou jednat samo-
statně, tedy bez souhlasu druhého.
Za  tohoto  stavu  věcí  se  náš  sbor  ocitá
v situaci, kdy je na návrh sboru BJB Brno,
kde je  kazatelem bratr  Pavel  Coufal,  vy-
zýván k opuštění BJB a zároveň bratr Pavel
Coufal  má  jako  předseda  VV  zákonné
pravomoci  náš sbor bez našeho souhlasu
z BJB vyškrtnout a zrušit naši právní sub-
jektivitu.
Dělo by se tak v příkrém rozporu s našimi
řády.  Tam  je  zaručeno  právo  sboru  se
samostatně  spravovat  a rozhodovat
(Ústava  BJB  V.  §6,  Zásady  a stanoviska
baptistů  bod  7,  Základní  dokument  BJB
XI.c). Z našeho pohledu se ovšem také le-
tošní  SD rozhodl  v nesouladu až  rozporu
s našimi řády, když uplatňuje v BJB dopo-
savad  neznámé  mezisborové  nebo
„církevní“  napomínání  a „káznění“  našeho
sboru. Tím se SD snaží zasahovat do výsa-
dy a odpovědnosti  sboru naslouchat  Kris-
tovu evangeliu a dle něj také jednat. 
(3) Vedle této spíše praktické roviny věci
se jen těžko srovnáváme se signály, které
BJB  za  poslední  dobu  vydává.  Více  věcí
svědčí o ústupu od tradičních baptistických
důrazů a o posunu směrem k presbyterně
spravované  církvi  (presbyterně-
kongregační Církvi bratrské, nebo presby-
terně-synodní ČCE). V čem tento ústup vi-
díme?
V mnoha  sborech  BJB  nemají  rozhodující
hlas řádná sborová shromáždění, ale star-
šovstva  a kazatelé.  Často  nejsou  otázky
diskutovány  mezi  členy  sboru,  protože
členové nejsou  o dění  v BJB informováni.
Je  tím  opouštěn  kongregační  způsob
spravování  sborů  i BJB  a také  její
demokratický způsob rozhodování.
Dalším dokladem stejného jevu jsou také
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konference mládeže, kam hostitelské sbory
v posledních letech odmítají  zvát  řečníky,
s kterými nesouhlasí (ačkoli tito svou služ-
bu  nabízejí).  Dochází  tak  k jednostranné
výchově  mládeže  a potlačování  demokra-
tičnosti mezi sbory v BJB.
V méně  nápadné  podobě  se  tento  posun
k jinak organizované BJB projevuje v ocho-
tě  mnohých  sborů  doplňovat  dokumenty
a řády BJB o vymezující  formulace. Ztrácí
se tak myšlenka co nejstručnějších zásad,
které umožňují  nejširší  svobodu a nejširší
sounáležitost sborů. Prakticky to pak vede
k vypuzování sborů, které se liší v jednot-
livostech.
V neposlední řadě sem patří snaha o zavá-
dění „církevní kázně“ a snaha prosadit zá-
vazná  vyznání  víry.  Do  přihrádky
kongregačního zřízení jistě nepatří ani způ-
sob  jednání  několika  předchozích  vý-
konných výborů, které v určitých klíčových
situacích jednaly bez pověření SD a/nebo
samy  sebe  stavěly  do  role  soudců  nebo
vůdců. (Otázku pobírání státních dotací na
platy  duchovních,  která  ukazuje  k nedů-
slednosti v pochopení baptistického důrazu
na odluku církve a státu, a která byla také
plodem  těchto  tendencí,  zmiňujeme  již
pouze na okraj.)
V této  souvislosti  odkazujeme  na  návrh
sboru BJB ve Vikýřovicích na SD 2016 č.
11 a na usnesení SD 2017 č. 17, které na
tyto jevy poukazují, a s kterými souzníme.
Věříme,  že  žít  v lásce  a naslouchat  si
navzájem znamená přijímat jeden druhého
v obohacující různosti. (Ef 4,2b—3)
(4) Jelikož jsme tímto vývojem v BJB jako
plnoprávný baptistický sbor ohroženi, roz-
hodli  jsme  se  podniknout  kroky,  kterými
chceme  zajistit  další  existenci  baptismu
v ČR jak jej chápeme i další existenci na-
šeho  sboru.  Zakládáme  proto  novou  ná-
boženskou  společnost,  prostřednictvím
které nabudeme vlastní právní subjektivitu
nezávisle  na BJB.  Neznamená to ale  náš
odchod z BJB! Je to podobné (ale jistě ne
totožné)  jako  se  členstvím  jiných  sborů
BJB v České evangelikální alianci: náš sbor
bude  zároveň  členem  nově  registrované
náboženské  společnosti  i BJB.  Zákon

o církvích  i Ústava  ČR  zaručují  svobodu
vyznání  a neomezují  svobodu  jednotlivce
hlásit  se  k více  náboženským
společnostem nebo církvím. V baptistickém
pojetí  to  vidíme  jako  oprávněné,  jelikož
„vzájemný svazek uskutečněný v místním
sboru vede k vytváření širších svazků mezi
sbory a společenstvími sborů kdekoliv je to
možné.“ (Zásady a stanoviska baptistů bod
9)
Tuto  náboženskou  společnost  zakládáme
v podobě,  která  je  otevřená  pro  členství
dalších  baptistických  sborů  i jednotlivců
a o jejím zakládání vás budeme dále infor-
movat.
Velice nás mrzí, že vývoj v BJB dospěl až
do tohoto stavu. Přáli bychom si BJB v tom
podstatném  jednotnou.  S ohledem  na
soudržnost  Jednoty  nabízíme,  že  proces
zakládání náboženské společnosti případně
odložíme  nebo  zastavíme  pokud  pomine
ohrožení  našeho  sboru,  tedy:  (a)  pokud
budou ze strany VV BJB poskytnuty závaz-
né záruky o dodržování řádů BJB, zejména
těch,  co  se  týkají  samostatnosti  sboru
a samostatnosti  sboru  při  nakládání  se
sborovým majetkem a zároveň pokud (b)
usnesení SD 2017 č. 18, body 2—4 a č. 22
týkající  se  našeho  sboru  budou  Sjezdem
delegátů revokována.
(5) Co se týká tématu, které dnešní situaci
odstartovalo, šlo o debatu ohledně výkladu
Písma obecně. O pojetí Písma znovu svěd-
číme, že evangelium Ježíše Krista je nám
centrem  Písma  a hlavní  zprávou,  kterou
Bůh  pomocí  svého  svatého  Ducha  lidem
skrze Písmo sděluje (taková formulace je
obsahově  shodná  s body  1  a 2  Zásad
a stanovisek baptistů).
V rámci této diskuse o výkladu Písma vy-
vstala  nesnadná  podotázka,  která  se  ne
úplně šťastně stala otázkou centrální, tedy
otázka,  co  Písmo  říká  o stejnopohlavních
vztazích  nebo  celkově  o tzv.
Homosexualitě.  Není  pravdou,  že  by  se
celý náš sbor ztotožňoval s postoji kazatele
Jana  Koukala.  Náš  sbor  nemá
k podrobnostem  této  otázky  jednotné
stanovisko.  Není  nám  to  ovšem  na
překážku,  jelikož  tuto  otázku  nechápeme
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jako  centrální.  Náš  sbor  se  jednotně
vyjádřil  ve  smyslu,  že  nechce  o hříchu
mluvit  nepatřičně  a nechce  zavdávat
příčinu ke zjednodušujícím odsudkům.
K podrobnostem  této  tématiky  i výkladu
míst  Písma,  která  se  o těchto  otázkách
zmiňují, by bylo snad vhodné svolat zvlášt-
ní  setkání,  jelikož  pomocí  korespondence
se nám zatím nedaří najít společnou řeč.
Odkazujeme zde ke střízlivě formulované-
mu dopisu 2.  sboru BJB v Chebu ze dne
25.  června 2017,  který  nedávné události
proběhlé  v BJB  shrnul  velice  přehledně.
Náš  sbor  se  k tomuto  tématu  vrátí  ještě
v příštím dopise.
(6) Velice se pozastavujeme nad tím, jak
se  letošní  usnesení  SD  snaží  nastalou
situaci  kvapně  a rázně  vyřešit.  U všech
rozhodnutí  v BJB  máme  dohodnut  řádný
postup,  který  nebyl  dodržen:  debatu  na
RZS, poté debatu na sborech a pak teprve
hlasování na SD. 
Dále  má  BJB  nástroje  jak  si  poradit  ve
sporných situacích. Má k ruce nástroj smír-
čí komise, která z pověření SD řeší spory
mezi  sbory.  V Organizačním  řádu  čteme
o dalším nástroji:
„8.  Sbory,  které  nerespektují  výsledky
jednání  SD a neplní  bez  vážných  důvodů
přijatá  usnesení  (týkající  se  nejen  fi-
nančních  závazků)  a jejichž  jednání  se
Smírčí  komisí  nepřineslo  nápravu,  ztrácí
pro další Sjezd, případně Sjezdy, své hla-

sovací  a volební  právo,  a to  až  do  doby
sjednání nápravy. O této sankci rozhoduje
SD  2/3  většinou  přítomných  delegátů.
Účast na Sjezdu delegátů ani jednací právo
nejsou tímto ustanovením dotčeny.“
Jestliže jde o spor teologický, bylo by lo-
gické požádat o stanovisko teologickou ko-
misi. Návrhy na vyloučení sboru, nebo vý-
zvy  k vystoupení  z BJB jsou jistě  jasným
důvodem pro  důsledné  využití  všech  ná-
strojů  a dodržení  společných  pravidel.
Máme za to, že nyní je čas tyto nástroje
použít.
(7)  Závěrem  chceme  vyjádřit  politování
nad tím, že v poslední době padla na růz-
ných komunikačních kanálech značně ne-
vybíravá slova. Snad na tom neseme svůj
podíl. Způsob jakým hájíme svobodu svě-
domí  a náboženskou  svobodu,  však  není
důsledkem  naší  svévole  nebo  pýchy,  ale
důsledkem slyšení  Kristova  evangelia,  ke
kterému se i nadále upínáme.
S pozdravy v Kristu Ježíši,
sestry  a bratři  sboru  BJB  v Praze  4  Na
Topolce
V Praze 3. září 2017

Na  tento  dopis  po  uzávěrce  reagoval
předseda  Výkonného  výboru  BJB  Pavel
Coufal.  Jeho  reakci  přineseme v  příštím
čísle. 

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

zvládli náročnost jejich služby,
• za br. kazatele a jeho službu,
• za mládež
• za nedělní besídku

• za dorost
• za Klub dobré naděje,
• za celou církev, 
• za všechny sborové složky,
• za to, abychom dokázali hlásat 

evengelium okolo nás.

Oznámení 
• 3. 9. v 15:00 zahájení školního roku, při pěkném počasí společná bohoslužba a

opékání na pozemku za modlitebnou
• 12. – 17. 9. služba Kazatelského Tria (Poprad, Košice, Blaj – Rumunsko)
• 24. 9. Díkuvzdání v Aši (10:00 a 14:00)
• Sesterská  skupinka  bude probíhat  i  tomto  roce.  Datum a  čas  bude upřesněn.

Informace u s. Zuzky Boháčkové a s. Adélky Slámové.
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Narozeniny a výročí
 Růžičková Emilie 2. 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.

Program na září 2017 
Pátek 1. září 2017 19:00 Biblická hodina Výklad: br. Václav Černík

Sobota 2. září 2017 16:30 Dorost 
Sobota 2. září 2017 18:00 Mládež

Neděle 3. září 2017 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. David Sláma
Kázání: br. David Sláma

Neděle 3. září 2017 15:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma

Pátek  8. září 2017 18:00 Modlitební chvíle
Pátek 8. září 2017 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 9. září 2017 16:30 Dorost 
Sobota 9. září 2017 18:00 Mládež

Neděle 10. září 2017 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Rudolf Hrůza
Kázání: br. David Sláma

Neděle 10. září 2017 16:00 Setkání sester a setkání bratří
Neděle 10. září 2017 15:00 Tři Sekery Kázání: br. Gothard Novák

Pátek 15. září 2017 19:00 Biblická hodina Výklad: br. Gothard Novák

Sobota 16. září 2017 16:30 Dorost 
Sobota 16. září 2017 18:00 Mládež

Neděle 17. září 2017 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Daniel Táborský
Kázání: br. Václav Černík

Neděle 17. září 2017 15:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Alois Sauer

Pátek 22. září 2017 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 23. září 2017 16:30 Dorost 
Sobota 23. září 2017 18:00 Mládež

Neděle 24. září 2017 9:00 Nedělní shromáždění  Večeře Páně: Gothard Novák
Václav Černík

 Kázání: br. David Sláma
Neděle 24. září 2017 14:00 Díkuvzdání v Aši

Pátek 29. září 2017 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 30. září 2017 16:30 Dorost 
Sobota 30. září 2017 18:00 Mládež
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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 9. září 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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