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Slovo kazatele 
„… a buďte vděčni.“ 

       Koloským 3,15

Milí bratři a sestry,

za co jste vděční? Máme
před  sebou,  dá-li  Pán,
shromáždění Díkuvzdání.
První  už  bylo  minulý
měsíc v Aši a mělo by se
pokračovat  v dalších
sborech v našem regionu

a  i  u  nás.  Asi  víc  než  jindy  nám  tato
shromáždění  připomínají,  že  máme  být
Bohu vděčni a zato, co všechno máme.

Stává  se,  že  zapomínáme  děkovat.
Nevidíme,  co  máme,  ale  spíše  to,  co
nemáme,  co  bychom  ještě  chtěli  a
nemůžeme mít. Pak se tím můžeme trápit,
jsme podráždění. Zkusme si znovu a znovu
(během roku a nyní také) připomínat, co
máme – a děkovat za to. Možná nemáme
víc  věcí,  co  bychom  rádi  měli,  chtěli
bychom  si  pořídit  něco  nového,  chtěli
bychom být  zdravější,  chtěli  bychom víc
spokojenosti, času… Když narazíme na to,
co  bychom  chtěli  a  nemáme,  nebo  teď
nemůžeme mít,  zkusme najít  věc, kterou

máme  a  poděkujme  za  ni  Bohu.  Nebo
zkusme najít na tom, co máme nyní to, za
co můžeme poděkovat (že jsme ještě tak
zdraví, jak jsme; za Boží posilu každý den;
za to, že máme auto, které jezdí, byt, kde
můžeme bydlet, telefon, který funguje…).
Zkusme  děkovat  i  za  něco  v životě  lidí,
kteří  nám  nejsou  úplně  příjemní,  máme
ve vztahu k nim problém.

Může  to  proměnit  náš  celý  den  a  vztah
k lidem  –  místo  zatrpklosti  můžeme  být
obdarováni vděčností a radostí. A hlavně –
takový  způsob  života  oslaví  Boha.  Bude
z toho mít radost.

Takový přístup k životu měla postava knihy
od  E.  Porter  -  Pollyana.  Byla  sirotkem,
starala se o ní její teta. Tatínek ji v dětství
naučil hrát hru „na radost“ – vidět v každé
situaci  (i  zlé  a  nepříjemné)  něco,  za  co
může  Bohu  poděkovat,  z čeho  se  může
radovat.  Tímto  přístupem  doslova
„nakazila“ ostatní okolo sebe a Bůh skrze
ni proměnil i velmi zatrpklé a uzavřené lidi.

Ať je Bůh oslaven z naší vděčnosti.

David Sláma

Uprchlická krize
Nabil Costa, zástupce Evropské baptistické
federace pro Blízký východ

Když  se  historikové  ohlédnou  zpět
za rokem  2015,  bude  pravděpodobně
připomínán jako rok, ve kterém byl dopad
války v Sýrii také pocítěn v Evropě.

Evropané začínají  potkávat statisíce obětí
hrůzného konfliktu v Sýrii a Iráku na svém

vlastním  území.  Chápu  obavy,  které
mnoho  Evropanů  z  přílivu  uprchlíků  má.
Změní  vaši  kulturu  a  způsob  života?
Vezmou  vám  vaše  domovy,  práci  nebo
sociální  výhody?  Co  když  jsou  někteří
z nich  ekonomičtí  přistěhovalci?  Nemůže
vstřícnost  ohrozit  národní  bezpečnost?
Nemůže  být  také  v  ohrožení  náboženská
svoboda?

Chápu  tyto  obavy.  Za  čtyři  roky  v  mé
rodné  zemi,  Libanonu,  jsme  čelili  těmto
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obavám, žili těmito zkušenostmi a stále se
potýkáme s těmito otázkami. Čtvrtina naší
populace  jsou  nyní  syrští  uprchlíci.
Vynakládáme úsilí na to, aby měli zajištěné
jídlo, ubytování a děti výuku. Vyskytují se
také bezpečnostní  problémy s islámskými
fundamentalisty,  kteří  se  snaží  prosadit
v severním Libanonu.

Zpočátku  se  křesťané  v  Libanonu  báli
pomáhat  prchajícím  Syřanům.  Historie
plná  svárů  mezi  oběma  národy  zavdala
příčinu  k  nepřátelství.  Báli  jsme  se
pomáhat  muslimům.  Brzy  jsme  si
uvědomili,  že  většina  uprchlíků  jsou
nevinní lidé, kteří žili v míru a nemají nic
společného  s  konfliktem.  Blízký  východ
zaplatil  vysokou  cenu  za  bitvy  našich
vládců.  Vládcové  bojují  a  lidé  na  to
doplácejí.

Jako  křesťané  jsme  nemohli  uhýbat
pohledem před utrpením druhých. Nemohli
jsme  následovat  Ježíše  a  ignorovat
kritickou  situaci  zoufalých  uprchlíků.
Překonali  jsme však naše obavy a sdíleli
lásku  Kristovu  praktickými  kroky  jako
třeba  zajišťováním  potravin,  ložního
prádla,  teplých  příbytků  a  škol  pro  děti.
Nebylo  to  snadné,  ale  Bůh zhatil  bariéry
mezi  komunitami,  a  povzbudil  obojí,
křesťany a muslimy, aby nahlíželi jeden na
druhého  v  soucitnějším světle.  Nepolevili
jsme v tom, kdo jsme nebo v co věříme.
Stojíme na hodnotách, které nás učil Ježíš
v podobenství o milosrdném Samaritánovi
(Lukáš 10,25-37). Byl to náročný úkol, ale
také přinesl obrovské požehnání.

Minulý týden jsem v Německu potkal pár
syrských  uprchlíků,  kteří  pracovali
nedaleko  Dortmundu  a  posílali  peníze
domů svým blízkým v Libanonu, Jordánsku
a  Turecku.  Pověděli  mi  o  obtížných
cestách, které podnikli, aby se sem dostali,
a  také o  bídném a nelidském zacházení,
které  na  cestách  zakusili.  Vřelost  a
podporu, jaké se jim dostalo v Německu,
na  mě  zapůsobily.  Mnozí  otevřeli  své
domovy, nabízejí potraviny a další pomoc.
Důstojnost  a  lidská  práva  jsou
respektována  bez  ohledu  na  národní

původ.

Odpověď Německa a několika dalších zemí
na uprchlickou krizi je dobrou lekcí zbytku
Evropy.  Dověděl  jsem se,  že  v  německé
ústavě  stojí,  že  „důstojnost  člověka  je
nedotknutelná.“  To  je  převedeno  do
zákonů a uskutečňováno státní správou a
úřady. Vstřícný duch a respektování lidské
důstojnosti  je něco,  co Syřané a Iráčané
nezažili ve svých vlastních zemích.

Měl jsem možnost podělit se s poselstvím
o  nedělních  bohoslužbách,  hovořit
s uprchlíky  i  s  Němci.  Nikoho  jsem
nezaslechl  mluvit:  „Nechceme je,  jsou to
teroristé. Ať se vrátí do svých zemí.“ Byl
jsem  dojat,  když  jsem  viděl  vliv
křesťanských hodnot mezi Němci, třebaže
mnozí  již  víru  aktivně  nepraktikují.
V Evropě  jsou  německý soucit  a  závazek
k lidským právům příkladné. Když přijdou
uprchlíci,  dostane  se  jim  celkově
spravedlivého zacházení.

Je  smutné,  že  země Blízkého  východu  a
severní Afriky neučinili žádný vstřícný krok
směrem k uprchlíkům, aby přišli a zůstali.
Ze stejného důvodu uprchlíci nechtějí jít do
žádné  země ve  svém regionu.  Proč  není
žádné pozvání a žádná touha jít do tohoto
regionu?  Jedná se  o  náročné  dilema pro
300 milionů Arabů a pro jejich vládce na
Blízkém  východě  a  v  severní  Africe.
Uprchlíci,  kteří  přicházejí  do Evropy,  jsou
v zoufalé  situaci,  a  přicházejí  do  zemí
postavených  na  tradičních  křesťanských
hodnotách.  Jak  se  zachovají  evropští
křesťané?  Někteří  mohou  namítnout:
„Máme  sami  dost  problémů.  Musíme
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nejprve  hledět  na  naši  vlast  a  její
obyvatele.“  Křesťané  takto  nemohou
mluvit, aniž by se zároveň otočili zády ke
své víře a Bibli.

Potřebujeme novou vizi milovat a pomáhat
uprchlíkům.  Nyní  je  čas  uplatnit  své
praktické  křesťanství.  Musíme  ukázat,  že
Kristus je zde pro všechny tím, že budeme
sdílet  Boží  lásku,  zásobovat  potravinami
chudé a podávat pomocnou ruku těm, kteří
trpí,  ať  jsou  to  Syřané,  Iráčané,  Němci,
Francouzi  nebo  Srbové.  Fanatismus,
nenávist a zabíjení  není naším způsobem
života. Nebude to snadné a je třeba počítat
se spoustu politických narážek a útoků. Na
Blízkém  východě  máme  naprosto  jinou
výchovu než v Evropě. Někteří z nás byli
vychováni  nenávidět  Západ  a  západní
tradice.  Bude  to  vyžadovat  vzdělání  a
trpělivost  na  všech  stranách,  aby
muslimové, křesťané a lidé jiné víry, nebo
bez vyznání, mohli žít společně. 

Možná budeme čelit nepřátelství. Ale Ježíš
měl soucitné srdce pro chudé. Nyní je čas
ukázat své soucitné srdce. To neznamená
dělat  kompromisy  ohledně  vlastních
hodnot nebo tradic. Měli bychom zachovat
naše  hodnoty,  zákony,  tradiční  víru  i
kulturní  systémy.  Uprchlíci  by  měli
respektovat  tyto  hodnoty.  Ne,  že  se  jim
nyní dostává pomoci, měnit zvyky národa
na své vlastní.  Pokud se jim nelíbí  nové
domovy  a  neváží  si  jich,  mohou  se
svobodně vrátit do svých starých příbytků.

Pokud uprchlíci v Evropě zůstanou, věřím,
že do 10 nebo 20 let vyroste na kontinentě

nová generace, která přijme kulturu míru.
Kulturu,  která  nebude  charakterizována
mstou  a  nenávistí,  ale  taková,  která
umožní žít v míru se všemi náboženstvími.

Způsob,  jakým Evropa a církev zareagují
na krizi uprchlíků, ovlivní nejen dnešek, ale
také bude mít vliv na muslimy v Evropě a
Blízkém východě v budoucnu. Je čas pro
evropské křesťany, aby měli vizi, aby stáli
za tím, co nás učí Kristus a ukazovali jeho
lásku  všem,  kteří  ji  potřebují.  Těm
křesťanům v Evropě, kteří se již zapojili do
pomoci  uprchlíkům,  děkuji.  Ty,  kteří  se
dosud nezapojili, vyzývám, aby tak učinili.

Dějiny budou pamětné těch křesťanů, kteří
měli novou vizi a podnikli zásadní obrat v
uplatňování  Ježíšova  slova  k  milování
bližního  svého,  ne  jenom,  že  o  lásce  k
bližnímu hovořili.

Buďte  milosrdnými  Samaritány,  které
uprchlíci  zoufale  potřebují.  Je  to  výzva,
která ale také přinese požehnání.

Nabil  Costa  je  ředitelem  Libanonské
baptistické společnosti,  působí ve správní
radě britské Baptistické misijní společnosti
a je tajemníkem Sdružení evangelikálních
škol  v  Libanonu.  Je  také  členem
výkonného  výboru  Evropské  baptistické
federace.

Tento článek, přeložen Lydií Kucovou, byl
prvně (17.9.2015) publikován

EthicsDaily.com. Přeloženo se svolením
EthicsDaily.com
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Nedělní besídka 
Dnes jsme na besídce vypravovali pomocí
deníčků  o  tom,  co  jsme  dělali
o prázdninách, kde jsme všude byli a jak
jsme prožili první týden ve škole.

Na  besídce  jsme  také  poblahopřáli
Danielce k 11. narozeninám. Ještě jednou
jí přejeme Boží požehnání a ať se jí daří ve
všem, co dělá :-)

Děti  od  učitelů  nedělní  besídky  dostali
dárky  -  pěknou  ilustrovanou  Bibli,  kam
jsme  dětem  napsali  věnování,  a  krásné

gumové  náramky  s  křesťanským
potiskem :-) Doufáme, že se dětem dárky
líbí a že z nich mají radost :-)

Abychom si  připomněli  učivo  z  minulého
školního  roku,  opakovali  jsme  pomocí
animované  Bible  pro  děti  :-)  Sára  si
vybrala  z  Nového  Zákona  Pokušení  na
poušti  a  Eliška  ze  Starého  Zákona
Noemovu archu 

A  v  neposlední  řadě  jsme  dětem rozdali
časopis  Vrabčáci  a  vlaštovky  Emotikona
smile Děti z něj měly radost, jak můžete
pozorovat na fotografiích
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Fotografie z  dnešního zahajovacího Klubu
srdíčko

Po klubu následovalo grilování pro rodiče a
děti  z  nedělní  besídky.  Děti  společně
zazpívaly několik ukazovacích písniček, při
kterých je vedly Sára a Eliška. Rodičům se
zpívání  velmi  líbilo  a  dětem  pokaždé
zatleskali.

Na  nedělním  odpoledním  Klubu  Srdíčko
mezi námi byli také Ema, Míša a Esterka.
Klub  se  jim  moc  líbil  a  do  našeho
programu  se  rádi  zapojovali.  Věříme,  že
zase mezi nás přijdou.

Na  začátku  jsme  popřáli  Lukášovi
k desátým  narozeninám  a  předali  mu
za nedělní besídku malý dárek.

Pak  měla  pro  nás  Eliška  hlavní  téma
Osamělost  -  Přátelství.  Zjistili  jsme,  že
nikdo z nás není osamělý, že všichni máme
své přátele, a tak jsme si o nich vyprávěli.
Eliška  nám  nakonec  řekla,  abychom  se
za své  přátele  a  kamarády  modlili,  aby

jednou  mohli  poznat  Pána  Ježíše,  a
abychom jim  svědčili  o  Jeho  lásce.  Také
nám řekla, že nejlepším přítelem, kterého
můžeme mít,  je Pán Ježíš.  On nás nikdy
nezklame ani nezradí, můžeme se na Něj
vždycky  spolehnout.  Vyprávění  jsme  pak
zakončili  modlitbami,  ve  kterých  jsme
poděkovali za naše přátele a prosili za to,
aby se Pán Ježíš stal i naším přítelem.

Druhá  část  našeho  klubu  byla  zábavná
a Sára  pro  nás  připravila  zajímavé  hry,
při kterých jsme se hodně nasmáli a bylo
nám dobře.

Na  besídce  jsme  popřáli  Štěpánce  ke
krásným 9.  narozeninám,  které  bude  za
týden  slavit.  Přejeme  jí  hojnost  Božího
požehnání  a  ať  je  šťastná  ve  všem,  co
dělá.
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Zprávy z Mládeže o mládeži
Náš sbore,
omlouváme se,  že  vám přinášíme trochu
opožděné  hlášení,  co  vaši  mladí  dělali  o
prázdninách  a  proč  ne  vždy  byly  plné
přední řady. První červencové dny jsme se
všichni někam rozprchli. Některé z děvčat
jelo  na  Word  Of  Life,  kde  mohli  sloužit
Bohu skrze službu nevěřícím dětem. Další
část  naší  mládeže  oželila  prázdniny  a
pustili  se  pilně  do  letních  brigád.  V  létě
jsme  se  ještě  zúčastnili  funny  campu
(kraslický  příměstský  tábor),  UNITED
(křesťanský multižánrový filmový festival)
a naše chebského příměstského tábora. 
O  prázdninách  jsme  také  s  Boží  pomocí
mohli pořádat English camp, který se díky
Bohu moc vydařil. Po campu jsme každou
sobotu  pořádali  follow-up  kde  jsme  se
mohli i nadále scházet s přáteli z campu a
seznamovat  je  s  mládežníky,  kteří  na
campu nebyli. 

Poprvé  ve  školním  roce  jsme  se  mohli
setkat  první  zářijovou  sobotu.  Na
programu  byly  campové  písně,  jídlo,
modlitby, chvály a sdílení se o tom co jsme
přes prázdniny mohli s Bohem zažít. Bylo
skvělé kolik lidí se s námi chtělo podělit o

svůj zážitek s Bohem.

Tento  školní  rok se  na  mládežích
budeme  věnovat  krédu  (apoštolskému
vyznání  víry).  Na  každé  mládeži  se
snažíme rozebírat slovo či úsek. Celé září
jsme se zabývali - Věřím v Boha, Otce. 

Program na říjen:
  3. 10. – Všemohoucní Bůh - Dejv 
10. 10. – Mládež věnovaná konferenci 
17. 10. – Stvořitel nebe i země – Vojta 
24.  10.  –  16:30  modlitby  za  konferenci,
zamyšlení (Lucka) 
31. 10. – Konference (28. 10. – 1. 1.) 

Pro  tento školní  rok máme i  nové plány.
Chceme mít jednou či dvakrát do měsíce
modlitební chvíle. Sdílet se, modlit se jedni
za druhý a zkoumat Boží slovo.
Další  plán je mít  jednou za určitou dobu
volnější  mládež.  Bude  sloužit  k  tomu,
abychom  na  ni  mohli  pozvat  lidi  nám
blízké, kteří by na tradiční mládež nepřišli.
Na tyto mládeže chceme postupně zvát lidi
z  našich  sborů  a  mít  s  nimi  rozhovor  o
jejich  životě.  Věříme,  že  tyto  mládeže
budou přínosem pro nás pro všechny.

Konference
Pán Bůh si naší mládež tento rok povolal
ke  konání  mládežnické  konference.
Tématem  konference  bude  "Svatí?".
Chceme se na toto téma podívat ze čtyř
úhlů,  které  se  nutně  týkají  Pána  Boha,
života  s  ním,  života  ve  společenství  a
života uprostřed světa.
Na  začátku  září  jsme  měli  setkání
s Honzou  Jackaničem  a  Tomášem
Kolmanem.  Zabývali  jsme  se  rozdělením
dalších  úkolů,  diskuzí  o  programu  a
připomenutí povinností. Na naší konferenci
jsou nově zavedené "skupinky". Budou to
skupiny po méně lidech. Mládežníci budou
společně  diskutovat,  modlit  se  a  sdílet
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nad tématy  večerních  programů
z předchozího dne. 
Konference  je  pro  naší  mládež  velkým
úkolem.  A  navíc  je  trochu  delší  než
obvykle  bývá.  Bude  to  náročných  5  dní.
Proto vás chci poprosit, aby jste se za nás
všechny modlili.  Můžete  se  modlit  za  to,
abychom  konferenci  stavěli  na  Bohu.
Čerpali  sílu  od  Pána.  Pokorně  a
zodpovědně  přijímali  každou  práci.
A semkli se jako mládež dohromady. 

Modlitební předměty
• Za konferenci
• Za návštěvy nemládežníků sborů na

mládeži
• Za  naše  letošní  maturanty,  kterých

je tento rok požehnaně
• Za vztahy mezi námi

Pokořte se před Pánem, a on vás povýší. 
Jakub 4/10

Za mládež Lucie

Na pokračování 
Chceme  vám  nyní  přinést  nový  krátký
seriál,  ve  kterém  se  Zdeněk  Vojtíšek
zabývá  evangelikalismem  coby
protestanským proudem, který se dotýká
každého  z  nás.  Tento  termín  často
slýcháváme nebo o něm čteme a mnohdy
nevíme o co jde.

Redakce

Evangelikalismus  –  protestantské
křesťanství  přizpůsobené  situaci
náboženského pluralismu

Účelem této  studie je  představit  evange-
likalismus  jako  globální  náboženský
fenomén  a  ukázat,  jaké  charakteristiky
evangelikalismu přispěly  k  jeho rychlému
růstu  v  nábožensky  pluralitních
společnostech v poslední čtvrtině tisíciletí.
Zvláště   posledních  desetiletích  je  růst
evangelikalismu  ve  světě  pozoruhodný;
pozoruhodný je v některých zemích i jeho
vliv  na  náboženský,  ale  i  politický  život
společnosti (Casanova 1994; Martin 1999).

Dále  tato  studie nabízí  k  diskusi  tezi,  že
pro institučně regulované náboženství jsou
potřebné  alespoň  některé  rysy  podobné
těm  evangelikálním,  aby   pluralitních
společnostech rostlo, či alespoň obstálo. Ji-
nými slovy řečeno,  neevangelikální  a ne-
křesťanské  náboženské  instituce,  které
jsou  relativně  úspěšné  v  pluralitní
společnosti,  vykazují  některé  charakteris-
tiky  srovnatelné  s  charakteristikami
evangelikalismu. Platnost této teze nazna-

čuje  (zatím  nikoliv  prokazuje)  několik
příkladů v posledních částech práce. Studie
se  tedy  pokouší  jednak  vymezit
evangelikalismus a jednak ho nahlédnout
jako určitý prototyp institučního nábožen-
ství,  které  je  a  bude  patrně  i  nadále
schopno (právě díky svým typickým cha-
rakteristikám) konkurovat vlně obliby de-
regulovaného náboženského života v plu-
ralitních  společnostech  tzv.  postmoderní
doby. 

Převažující část studie je věnována snaze
vymezit evangelikalismus pojmově, z hle-
diska křesťanské teologie i historicky, a zá-
roveň poskytnout vhled do jeho šíře a roz-
manitosti.  V závěru jsou uvedeny religio-
nistické charakteristiky a předloženo něko-
lik  příkladů  náboženských  společenství,
která si v pluralitních společnostech osvoji-
la  charakteristiky srovnatelné s charakte-
ristikami evangelikalismu.

V této práci navazuji na několik zásadních
děl  na  téma  evangelikalismu:  především
na klasickou, velmi empatickou knihu ame-
rického  teologa  a  historika  Randalla  Bal-
mera Mé oči spatřily slávu (Balmer 1993) s
podtitulem Cesta do evangelikální subkul-
tury v Americe. Balmer je jako uznávaná
autorita na evangelikalismus také autorem
obsáhlé  Encyklopedie  evangelikalismu
(Balmer 2004), která mi poskytla množství
údajů,  uvedených  v  této  studii.  Ke  kla-
sikům  studia  evangelikalismu  patří  také
historik George Marsden, a to i jako editor
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(Marsden 1984),  nebo sociolog James D.
Hunter (1987). 

Podobnou roli  jako Balmer  v  případě ce-
lého  evangelikalismu  (roli  bystrého,  kri-
tického,  ale i  empatického průvodce) pro
mě hraje  v  případě  fundamentalistického
křídla evangelikalismu kniha americká so-
cioložky  Nancy  Ammermanové  Věřící  v
Bibli. Fundamentalismus v moderním světě
(Ammerman 1987),  napsaná ostatně při-
bližně ve stejné době, na konci osmdesá-
tých  let.  Za  velmi  inspirativní  považuji
kapitolu o roli fundamentalismu v americké
společnosti  v  knize  Josého  Casanovy Ve-
řejná náboženství v moderním světě (Ca-
sanova 1994: 135–166). Speciálně funda-
mentalismem se zabýval již výše zmíněný
Marsden (1980) a v další knize se věnoval
také jinému směru v rámci evangelikalis-
mu,  tzv.  novým  evangelikálům  (Marsden
1987). 

Při práci na rozsáhlém a nepřehledném poli
pentekostalismu mi  k  orientaci  v  souvis-
lostech  posloužila  některá  hesla  slovníku
editovaného Burgessem a van der Maasem
(Burgess – van der Maas 2002). Z českých
děl  oceňuji  stručný  přehled  současné
evangelikální teologie v knize Petra Macka
Macek  2008).  Bystré,  i  když  někdy  po-
někud  zjednodušující  postřehy  na  téma
evangelikalismu  přináší  esejistické  dílo
Martina  C.  Putny  Putna  2010).  Ná-
boženskému pluralismu rozumím v podsta-
tě v duchu výkladů Petera L. Bergera (Ber-
ger 1997, 2008).   

Pojem „evangelikalismus“

Evangelikalismus  je  v  této  práci  chápán
jako široké, vnitřně bohatě diferencované
hnutí,  které  sestává  z  evangelikálních
denominací  jednotlivých  církví),  samo-
statných sborů,  evangelikálních společen-
ství  uvnitř  neevangelikálních  denominací
(např.  silné  evangelikální  křídlo  v  rámci
anglikánské  církve)  a  tzv.  paracírkevních
organizací  (více o nich je  napsáno níže).
Toto  hnutí  vychází  z  protestantského
křesťanství a sdílí s ním naprostou většinu

článků víry, pokud ne všechny. 

Evangelikálové se od ostatních protestantů
totiž sice liší některými teologickými důra-
zy (jak je také uvedeno níže), ale daleko
spíše než obsah víry je pro ně charakteris-
tický způsob, jak víru prožívají, a pak pře-
devším to, k jakým praktickým důsledkům
je jejich víra vede. Jak napsal evangelikální
teolog Donald G. Bloesch, „pro evangeliká-
ly není důležité jen to, co věříme, ale i to,
jak věříme. Z tohoto pohledu tak není roz-
hodující  pouze  sama  pravda  víry,  nýbrž
přesvědčení,  k  němuž  nás  víra  přivádí“
(Bloesch in: Macek 2008: 192, pozn. 7).

Výraz  „evangelikální“  je  navzdory  své
problematičnosti  z  jazykového  hlediska  v
současné době již všeobecně používaný a
patrně  nenahraditelný.  Připojuje  se  k
dalším  dvěma  výrazům  („evangelijní“  a
„evangelický“), jejichž základ je v řeckém
slově  „euangelion“,  které  nese  význam
„dobrá zpráva“. V křesťanském kánonu a v
křesťanské  tradici  se  slovo  „evangelium“
používá ve smyslu poselství o Ježíši Naza-
retském jako  mesiáši  (Kristu),  popřípadě
ve  smyslu  literárního  útvaru,  jehož  ob-
sahem je toto poselství.

Zatímco  slovo  „evangelijní“  se  neproble-
maticky  vztahuje  k  evangeliu  (ať  už  ve
smyslu  poselství  o  Ježíšovi,  anebo  ve
smyslu literárního zachycení tohoto posel-
ství), slova „evangelický“ a „evangelikální“
mají  svou  historii.  Slovo  „evangelický“
(něm.  evangelisch)  patřilo  mezi  ústřední
pojmy  německého  reformátora  Martina
Luthera, který jeho prostřednictvím obra-
cel pozornost od církevní tradice k jejímu
samotnému  jádru  –  k  evangeliu.  Výrazy
„evangelický“  a  „protestantský“  se  v  Ev-
ropě postupně staly synonymy a stejně se
k  označení  křesťanů,  kteří  navazují  na
myšlenky Martina Luthera a dalších refor-
mátorů,  synonymně  používají  výrazy
„evangelík“ a „protestant“. 

V  jazykovém  vývoji  angličtiny  se  pod
vlivem  událostí  v  Anglii  a  na  území
dnešních  Spojených  států  význam  slov
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„evangelický“  a  „protestantský“  (angl.
evangelical a protestant) ovšem rozrůznil.
Výrazem  evangelical  se  začal  označovat
nově  se  vyvíjející  typ  protestantské
zbožnosti.  Nositelé  tohoto  typu  zbožnosti
(angl. Evangelicals) se začali odlišovat od
ostatních protestantů (Protestants) a jejich
narůstající  počet  si  ve Spojených státech
dokonce vyžádal obvyklé rozlišování mezi
Evangelicals  a  mainline  Protestants,  tedy
mezi „evangelikály“ a „protestanty hlavní-
ho proudu“, čímž se rozumějí ostatní pro-
testanté kromě evangelikálů.

Tento nový typ protestantské zbožnosti se
stal natolik výrazným i v ostatních částech
světa,  že  jazykové  odlišení  z  angličtiny
převzaly i další jazyky. Mezi nimi váhavě a
se zpožděním též čeština a němčina, a to
včetně anglického zakončení  „-cal“,  které

je v obou těchto jazycích považováno za
poněkud  cizí.  V  těchto  jazycích  je  tedy
nutné  lišit  mezi  podobně  znějícími  slovy
„evangelický“ a „evangelikální“, respektive
evangelisch a evangelikal, stejně jako ang-
ličtina  liší  mezi  (mainline)  protestant  a
evangelical.  Onen nový typ protestantské
zbožnosti  tedy nese název „evangelikalis-
mus“  a  jeho  nositel  se  označuje  jako
„evangelikál“.

A zde se skrývá ještě jedna a snad již po-
slední  jazyková  nástraha:  evangelikálové
obvykle rozšiřují význam slova „evangelis-
ta“ a neoznačují jím pouze starověkého pi-
satele evangelia, ale také kazatele evange-
lia. Typický evangelista (ve druhém význa-
mu) naléhavě oslovuje větší množství lidí
výzvou,  aby  uvěřili  evangeliu  a  stali  se
evangelikály.  

Z Bratrské jednoty baptistů
V sobotu 10. října jsme zváni zúčastnit se na slavnostním shromáždění k 130. výročí
počátků baptistické práce v Čechách, výročí vzniku sboru na Vinohradech.

Program:
10:00 - 12:00 - zahájení

• Začátky Baptistů v Českých zemích - Miroslav Franc
• bratři Pospíšilové
• stavba modlitebny na Vinohradech - Slavomíra Švehlová

oběd

13:30 - 16:00/16:45
• koncert Kazatelské kvarteto
• vzpomínky na poválečné období - Miloš Šolc
• vzpomínky na 80. léta - Vlastimil Pospíšil
• generální rekonstrukce - Vladimír Hejl
• revoluční období - Libuška Procházková
• vzpomínky na roky 1993-2009 - Miloš Šolc
• současnost - Erik Poloha
• koncert pěveckého sboru Maják

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 BJB, 
• za všechny sborové složky,
• za to, abychom dokázali hlásat 

evengelium okolo nás.
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Narozeniny a výročí
 Boháček František 4. říjen 
 Jelínek František 9. říjen
 Pospíšil Josef 10. říjen
 Hrůzová Vlasta 10. říjen
 Jakschová Martina 14. říjen
 Černíková Marie 20. říjen
 Boháčková Zuzana 21. říjen 
 Růžičková Lucie 23. říjen
 Eliášová Rozi 24. říjen 
 Černíková Věra 26. říjen

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

Sborová oznámení
  4. 10. 14:30 Díkuvzdání v Konstantinových Lázních – služba Kazatelského kvartetu

18. 10. Díkuvzdání v našem sboru

25. 10. ve 14:00 Díkuvzdání v Sokolově

28. 10. – 1. 11. Celostátní konference mládeže v Chebu

Husovský podzim v Chebu
Čtvrtek  8.10.  2015,  18:15,  Kostel  pokoje  (26.dubna  5,  Cheb)  -  Koncert
pro mistra  Jana (Alfred  Strejček,  Štěpán  Rak). Život  Jana  Husa  je  příběhem
člověka hledajícího pravdu a dobrovolně podstupujícího na cestě za ní těžké osudové
zkoušky.  I  tento  pořad  se  ptá  prostřednictvím  Husova  života  a  jeho  historické
interpretace, co je pravda?

Pátek 9.10. 2015, 18:15, Městská knihovna v Chebu -  Přednáška:  David  Loula:
Čtyři nadčasové hodnoty mistra Jana Husa. Má Jan Hus co říci dnešnímu člověku?
Nepatřilo jeho poselství pouze středověké společnosti? Proč lidé Husa milovali a naslou-
chali mu? Jaké je podstata Husovy zvěsti, která ovlivnila jejich životy? Co bylo hlavní
motivací v životě Husa, jaká síla mu pomohla zůstat věrný až do smrti?

Jan  Hus  zanechal  českému národu odkaz,  který  spočívá  ve  čtyřech stále  aktuálních
hodnotách. Jsou jimi: Důstojnost člověka, Osobní svoboda, Život v pravdě, Víra ve vítěz-
ství pravdy.

Úterý 13.10. 2015, 17:30, Městská knihovna v Chebu - Přednáška: ThDr. Martin
Chadima ThD.: Skutečné důvody upálení mistra Jana Husa.

Pátek 16.10. 2015, 18:15, Městská knihovna v Chebu - Přednáška: Mgr. Luděk
Svrček:  Kdo to vlastně byl mistr Jan Hus? Jaká byla situace ve světě a církvi? Co
mistra Jana nejvíce ovlivnilo? Jaká byla jeho teologie a životní důrazy? Proč vlastně šel
do Kostnice? Proč byl odsouzen a jaké to mělo důsledky? V čem byla jeho síla a čím nás
stále i po 600 letech oslovuje?
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Program na říjen 2015 
Čtvrtek 1. říjen 2015 9:30 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Čtvrtek 1. říjen 2015 17:00 Klub dobré naděje
Pátek  2. říjen 2015 16:30 Dorost 
Pátek  2. říjen 2015 18:00 Modlitební chvíle
Pátek  2. říjen 2015 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Sobota 3. říjen 2015 18:00 Setkání mládeže
Neděle 4. říjen 2015 9:00 Nedělní shromáždění  Modlitební: br. David Sláma

 Kázání: br. David Sláma
Neděle 4. říjen 2015 14:30 Díkuvzdání v Konstantinových Lázních

Středa 7. říjen 2015 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 8. říjen 2015 9:30 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Čtvrtek 8. říjen 2015 17:00 Klub dobré naděje
Pátek  9. říjen 2015 16:30 Dorost
Pátek  9. říjen 2015 18:00 Modlitební chvíle
Pátek  9. říjen 2015 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma 
Sobota 10. říjen 2015 18:00 Setkání mládeže
Neděle  11. říjen 2015 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: ses. Marie Jelínková

 Kázání: br. David Sláma
Neděle 11. říjen 2015 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma
Neděle 11. říjen 2015 16:00 Klub nedělní besídky
Neděle 11. říjen 2015 15:00 Tři Sekery Kázání: br. Gothard Novák

Středa 14. říjen 2015 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 15. říjen 2015 9:30 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Čtvrtek 15. říjen 2015 17:00 Klub dobré naděje
Pátek   16. říjen 2015 16:30 Dorost
Pátek  16. říjen 2015 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  16. říjen 2015 18:15 Městská knihovna, Mgr. Luděk Svrček: Kdo to vlastně byl mistr Jan 

Hus
Sobota 17. říjen 2015 18:00 Setkání mládeže
Neděle 18. říjen 2015 9:00 Slavnost Díkuvzdání Večeře Páně: br. Gothard Novák

br. Alois Sauer
Služba nedělní besídky

Neděle 18. říjen 2015 16:00 Slavnost Díkuvzdání Kázání: br. David Sláma
Neděle 18. říjen 2015 16:00 Klub nedělní besídky

Středa 21. říjen 2015 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 22. říjen 2015 9:30 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Čtvrtek 22. říjen 2015 17:00 Klub dobré naděje
Pátek   23. říjen 2015 16:30 Dorost
Pátek  23. říjen 2015 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  23. říjen 2015 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Sobota 24. říjen 2015 18:00 Setkání mládeže
Neděle 25. říjen 2015 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Daniel Táborský

 Kázání: br. David Sláma
Neděle 25. říjen 2015 14:00 Díkuvzdání v Sokolově
Neděle 25. říjen 2015 16:00 Klub nedělní besídky - Anetka
Neděle 25. říjen 2015 15:00 Tři Sekery Kázání: br. Gothard Novák

Středa 28. říjen 2015 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 29. říjen 2015 9:30 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Čtvrtek 29. říjen 2015 17:00 Klub dobré naděje
Pátek  30. říjen 2015 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  30. říjen 2015 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Neděle 1. listopad 2015 9:30 Společné shromáždění při Konferenci mládeže v KC Svoboda 

s Večeří Páně
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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/ odkaz Bohoslužby

OnLine  Přímý přenos bohoslužby→
Záznamy bohoslužeb:

http://podcastcheb.baptistcz.org/

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: 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, Tomáš Černík, Jitka Hlaváčová. Vychází v nákladu 100 výtisků zpravidla poslední

neděli v měsíci na další měsíc. Toto číslo vyšlo 4. října 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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