
           Pokora a „ostatek“  
 
 Českobratrská církev evangelická je asi jednou církví, která se hlásí, 

kromě starých vyznání, hned ke čtyřem vyznáním na jednou - k 

Bratrskému vyznání, Českému vyznání, k vyznání Helvetskému a 

vyznání Augšpurskému. Asi nelze říci, že každý českobratrský 

evangelík umí vyjádřit rozdíly mezi těmito vyznáními. Jisté ale je, 

že různost pohledů českobratrského evangelíka předurčuje 

jako člověka, který ví, že skutečnost je věcí složitější, 

vícepodlažní a nelze ji postihnout jediným pohledem, na 

kterém by se mělo bezohledně trvat. Neznamená to 

bezbřehost, ale znamená to značnou dávku snášenlivosti. 
 

              Českobratrská církev evangelická (ČCE) 
 

 Vyznáváme, že nám někdy záleželo více na růstu počtu členů církve 

než na duchovním prohloubení, a tím jsme oddělili evangelizaci od 

křesťanské výchovy. Také přiznáváme, že některé z našich misií příliš 

pomalu připravovaly a povzbuzovaly místní představitele církve k 

plnění jejich odpovědných úkolů. Chceme respektovat místní principy 

a přejeme si, aby každá církev měla své místní představitele, kteří by 

křesťanský způsob vedení neprojevovali v nadřazenosti, nýbrž ve 

službě. Uvědomujeme si, že je třeba zlepšit teologické vzdělávání 

zvláště pro vedoucí církví. V každé zemi by měl být účinný vzdělávací 

program pro kazatele a laiky týkající se věrouky, učednictví, 

evangelizace, výchovy a služby. Takovéto vzdělávací programy se 

nesmí opírat o stereotypní metody, ale měli by je iniciativně 

vypracovat místní lidé na základě biblických pravd. (Ko 1,27-28; Sk 

14,23; Tt 1,5.9; Mk 10,42-45; Ef 4,11-12) 

                                                          církev bratrská 

 



Nesení obrazu Ježíše namísto budování denominace – naší 
prioritou je, aby lidé skrze nás poznali toho, kdo je 
zachránil a ne, aby byli pouze získáváni do církevní 

organizace. Místní sbor nese na sobě obraz Těla Kristova, 
kde Hlavou je sám Ježíš Kristus. Proto jsou všichni 

členové zapojováni do služby celého sboru, kde každý 
uplatňuje svou originalitu a všichni ruku v ruce zjevují na 
sobě Kristův život v jeho rozmanitosti i společné jednotě. 
Působení Jednoty bratrské již dnes přesahuje hranice ČR.  

S ohledem na tyto hodnoty neusilujeme o počty členů v 

církvi, ale o proměnu naší společnosti. 

                                   Jednota bratrská 

 

 

  Přejeme Vám vše dobré, a hlavně Lásku- a také, abyste poznali 

Pramen vší Lásky, Boha. A rádi Vás přivítáme na našich 

bohoslužbách i biblických hodinách. Vy všichni- ať již jste luteráni či 

jiní evangelíci, husité, katolíci, nezařazení, bez vyznání, atheisté- vy 

všichni jste mezi námi opravdu co nejsrdečněji vítáni a věřte, že 

budete- každý z Vás- pro naše setkání opravdovým přínosem- a snad i 

my pro Vás. Každopádně, ať již mezi nás přijdete či nikoli, přejeme 

Vám krásný den a všechny další dny Vašeho života, a abyste byli 

šťastni. 

                                      Luterská evangelická církve 

 

 

 

 

 

 



  „Patříme do nebi zrozeného adventního hnutí – patříme do 

církve Adventistů sedmého dne, Boží církve ostatků. Je to 

církev, 

která byla povolána Bohem na konci času kvůli svému 

jedinečnému záměru.“ 

                        T. Wilson  president  Generální konference CASD 

„Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením!“ 

                                                            církev Adventistů s.d. 

 

 

 

 „Adventisté sedmého dne 

byli vybráni Bohem jako lid zvláštní, oddělený od světa. Učinil z 

nich své reprezentanty a povolal 

je za velvyslance pro Něho v posledním díle spasení. To největší 

bohatství pravdy, které kdy bylo 

smrtelníkům svěřeno, ta nejvážnější a nejhrozivější varování, která 

kdy Bůh lidem poslal, byla 

svěřena jim, aby to předali světu.“ 
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