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Slovo kazatele
Sklizeň  už  je  za  námi.
Něco z té úžasné úrody
jsme  mohli  vidět  ve
sboru při Díkůvzdání. Je
to radost, když můžeme
držet  v  ruce  nádherné
ovoce,  zeleninu,  když
můžeme „sklidit“  ovoce
práce  v  práci,  škole,
službě. Bůh dává vzrůst

a výsledkem je Jeho milost. I my musíme
něco  dělat  –  starat  se,  zalévat,  učit  se,
pracovat…

Sklizeň v našich životech probíhá. Kéž ovo-
ce našeho života může dělat Bohu radost a
může být užitečné pro ostatní. Buďme pro-
to napojeni na zdroj síly a života, na Pána

Ježíše,  Jeho slovo.  Mluvme s Ním, cokoli
přichází  do  našeho  života,  Mu  dávejme,
čtěme Jeho slovo a prosme za to, aby nás
plnil  Svým  Duchem.  Když  Ho  budeme
poslouchat,  naplní  náš  život  dobrým
ovocem.  Nechejme  se  i  „prořezávat“,
abychom nesli dobré, hojnější ovoce.

Jedna sklizeň je před námi. Na konci věků
pošle  Pán  Ježíš  své  anděly,  aby  sklidili
zemi.  Kéž jsme připraveni,  smíření  s  Bo-
hem  i  s  lidmi.  Kéž  spoléháme  na  Boží
milost a pracujeme pro Něj, abychom když
Bůh  řekne,  že  dozrál  náš  čas  na  zemi,
mohli být sklizeni jako užitečné zrno a ne
jako plevy.

David Sláma

Zamyšlení na pokračování
Jan Amos Komenský

Přemyšlování o dokonalosti
křesťanské, 

kterouž Bůh vyvoleným svým v slovu svém
ukazuje, Duchem svým vnitř vnuká a ji v
nich, k nevypravitelnému jejich potěšení

rozličnými odpornými věcmi rozněcuje a k
plnosti přivodí.

Pokračování z min. čísla.

KAPITOLA V.

Jak se milování Boha i  na bližní roz-
plývati musí.

Bůh zajisté, zavázav nás k věčnému sebe
milování a věda mezi tím, že my snažnost-
mi  svými  nic  jemu  napomoci  ani  lásky
skutkem  dokázati  nemůžeme  (jakž  se

David  svatý  zná  v  žal.  16,  2.),  vystavil
nám na místě svém bližního našeho a cele
se v  tom vysvětlil,  co se někomu z nej-
menších jeho činí, že se jemu činí, a že na
milování  Boha  a  bližního  všecken  zákon
záleží  i  proroci.  A  protož  my  každého
bližního  svého  jakožto  obraz  Boží  uctivě
milovati a vážně, ne jinak, než jako by Bůh
v něm byl (jakož jest), k němu a před ním
sobě počínati máme, společného pokoje a
vzdělání  vždycky šetříce.  Sic  jinák  láska,
kterouž  se  k  Bohu  míti  pravíme,  ničímž
bude, daremná toliko chlouba a domnění,
jak  svatý  Jan  dí:  Řekl-li  by  kdo,  miluji
Boha,  a  bratra  svého  nenáviděl  by,  lhář
jest; nebo kdo nemiluje bratra svého, kte-
réhož vidí, Boha, kteréhož neviděl, kterak
může milovati? Bohať nikdy žádný nespat-
řil; ale milujeme-liť jedni druhé, Bůh v nás
přebývá, a láska jeho dokonalá jest v nás
(1. Jan 4,).
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Jisté tedy znamení vroucí lásky k Bohu jest
láska k bližnímu. Oheň zajisté má tu po-
vahu, že horkost svou nejpředněji sic zhů-
ru  žene,  ano  i  silněji  nad  sebou  pálí;  a
však  zahřívá  i  po  stranách,  sic  by  nebyl
oheň; tak láska, v kterém srdci právě hoří,
nejpředněji sic zhůru k Bohu plápolá, ale
však  i  okolo  sebe  bližních  vroucně
dosahuje, sic jinak není láska.

Již  pak  věděti  potřebí,  jak  se  vlastně  k
bližnímu chovati má ten, kdož Boha svého
upřímně miluje; jmenovitě, že k němu ná-
klonnosti  dokazovati  musí  1.  myslí,  2.
skutky.

Myslí tak, aby žádnému bližnímu svému ni-
čeho zlého nepřál a nežádal, tak jakž sobě
nežádá a nepřeje; než naproti  tomu, jak
sobě dobrého na těle i na duši vinšuje, tak
i každému z bližních aby vinšoval. A když
Pán Bůh bližní požehnáním svým poděluje
a něčím potěšeným daří, aby se z toho zá-
roveň  těšil  a  radoval,  jako  by  se  jemu
samému  to  dálo.  Když  pak  bližního  zá-
rmutkem navštěvuje  Pán  Bůh  a  naň ne-
štěstí dopouští, aby v svém srdci téhož či-
tedlnost měl a spolu s ním se rmoutil. Toť
jest, což Duch svatý dí: Radujte se s radu-
jícími a plačte s plačícími. It.: Láskou bra-
trskou  jedni  k  druhým  nakloněni  jsouce
(Řím. 12,).

Skutkem pak lásky k bližnímu dokazujeme
konáním při něm 1. spravedlnosti, 2. milo-
srdenství.

Spravedlnosti,  když nic na újmu bližnímu
nečiníme, na újmu, pravím, buď života a
zdraví, buď statku a jmění, buď poctivosti
a  dobrého  jména,  a  nebo  také  na  újmu
společného pokoje. A v tomť se přikázaní
Boží  ostříhají,  nepokradeš,  nesesmilníš,
nepromluvíš  křivého  svědectví,  cti  otce  i
matku svou etc. Láskou tedy Boží naplně-
ný člověk hledí, aby bližnímu na životu a
zdraví škozeno nebylo; neokrádá žádného,
ani  zjevně  ani  tajně,  nezadržuje  nic  po-
vinného žádnému, má fortele i zlé obmysly
i  všelikou neupřímnost  v nenávisti;  ušet-
řuje také bližního na cti, na něj nesočí, o

něm neklevetuje, u jiných ho v podezření a
ošklivost neuvodí, než zanechává každého
býti, čímž jest. Pakli by kdy o bližním mlu-
viti potřebí, mluví pravdu toliko, sprostně a
upřímně. Komu náleží čest, tomu ji dává a
nezadržuje slovem ani skutkem. Summou,
spravedlnosti a náležitosti při všem všudy
šetří,  nejenom  pro  společný  zevnitřní
pokoj, ale více pro svědomí a vnitřní svůj
pokoj,  jehož  by  sobě,  bera  něco  na
svědomí své, nerad zmrhal.  Blahoslavený
člověk, kdož tak činí!

Blahoslavenější pak ještě, kdož skutky mi-
losrdenství  koná,  jenž  v  smířlivosti  a
účinnosti  záleží.  Smířlivost  v  tom  jest,
když nás bližní urazí, abychom snadní byli
k odpuštění. Účinnost v tom jest, když nás
bližní potřebuje, abychom k sloužení a po-
máháni ochotni byli, buď skutkem neb ji-
náče.

O mírnosti k bližním učí nás Bůh, abychom
nebyli přísní vyhledavatelé a ovšem msti-
telé křivd svých, ale abychom pro pokoj,
co  se  jen  snášeti  může,  snášeli;  zvláště
když by se bližní upamatoval, a výstupek
svůj a proti nám přečinění poznaje, za od-
puštění prosil, povinni jsme všecko promi-
nouti,  laskavě  se  ohlásiti  a  vinu  do-
puštěnou v zapomenutí dáti, byť to pak i
často  a  třebas  sedmdesátekrát  sedmkrát
za  den  bylo  (Mat.  18,  22).  Nebo  psáno
jest:  Slunce nezapadej na hněvivost vaši
(Ef. 4,). Nýbrž byť se bližní i upamatovati a
nám škoditi, utrhati, neb jiným způsobem
protimyslnost  činiti,  byť  i  z  úmysla  bylo,
přestati  nechtěl,  protoť  my  se  předce  v
hněv, nenávist a zlobivost proti němu vy-
dávati  nemáme.  Nebo  jest  psáno:  Mně
pomsta, já odplatím, praví Pán (Řím. 12,);
a že jest jiný, kterýž vidí a soudí (Jan. 8,).
To rozvažující pobožná a Boha milující duše
nedá se ani  těm největším křivdám z ti-
chosti  a  trpělivosti  vyraziti,  ale  lásky  a
pokoje  toho  Božího  pevně  se  drží  a  for-
muje se k svému milému Spasiteli, kterýž,
když mu zlořečili, nezlořečil zase, trpěv ne-
hrozil,  ale  poroučel  křivdy  tomu,  jenž
spravedlivě soudí (1. Petr.  2,); nýbrž ne-
přátelům svým dobře činil, za ty, kteříž ho
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křižovali, se modlil. Otec nebeský sám ta-
kovéž trpělivosti a dobroty příkladem jest,
kterýž slunci svému na zlé i dobré svítiti a
dešti  svému  na  spravedlivé  i  na  ne-
spravedlivé pršeti velí. Tak také i pobožný,
dokonalosti následující člověk činí, že zlým
i  dobrým,  i  svým  vlastním  nepřátelům
předce přeje. A toť jest velmi patrný důvod
dokonalosti křesťanské, při kom se taková
snášelivost i dobrota vidí, aneb kdo ji při
sobě cítí. Nebo duch Kristů, jenž jest duch
pokoje a tichosti, jistotně v něm přebývá.

Druhý skutek milosrdenství jest k bližnímu
v jeho nouzi a potřebě účinnost a zdílnost.
Čímž se nejen udílení žebráku kusu chleba
aneb  penížka  rozumí,  ale  všechněm
bližním i ve všelijakých potřebách skutečné
sloužení  almužna  jest:  buď  že  kdo  naší
rady potřebuje, neb našeho potěšení, neb
naší pomoci, neb naší štědrosti, abychom
ho  neopouštěli,  než  co  našeho  možného
jest, rádi od sebe činili. Ku příkladu: Vidí-
me-li  bližního  škodlivě  hloupého,  povinni
jsme  ho  poučiti;  vidíme-li  bloudícího,  na
cestu  napraviti;  vidíme-li  zarmouceného,
potěšiti;  vidíme-li  svémyslného,  napo-
menouti;  vidíme-li  hlad  trpíciho,  kusem
chleba se zděliti; vidíme-li žíznícího a po-
moci sobě nemohoucího, napojiti; vidíme-li
nahého aneb bídně oděného, přiodíti. Vidí-
me-li  nemocného,  navštěviti,  potěšiti  a
něco, umíme-li, poraditi a posloužiti. Vidí-
me-li také koho bezprávě trpěti, buď nási-
lím neb lstí, povinni jsme o bližního se ujíti
a jeho zastati. Summou, čím kdo bližnímu
svému prospěti  může, když toho potřebu
vidí,  tím  jemu  s  vynaložením  práce,
statku, nýbrž zdraví a života svého sloužiti
jest  povinen; jakž Písmo dí,  že Syn Boží
duši svou za nás položil, a že i my za bratří
duše klásti máme (1. Jan 3), ovšem tedy
jiné věci. Nebo týž (apoštol svatý Jan) dí:
Měl-li by kdo statek světa tohoto a viděl by
bratra svého (t. bližního kohokoli), an nou-
zi  trpí,  a zavřel  by střeva svá před ním,
kterak  láska  Boží  přebývá  v  něm? A  toť
jest to dokonalé Boha milování i s ovocem
svým, jež jest  celá a skutečná k bližním
láska.

KAPITOLA VI.

O povolném se  Bohu,  k  přijímání  od
něho na světě čehokoli poddávání.

Z  takového  Boha  zamilování  jde  se  na
druhý dokonalosti stupeň: jmenovitě, že se
člověk  takový  všecken  Bohu  oddá  a  na
ruce položí, aby s ním podlé svobodné své
vůle  nakládal  zacházel,  jak  chce.  A když
podlé příčin prozřetedlnosti své Božské ne-
jednostejně s ním zachází, jednák libé věci
pouštěje, jednák odporné dopouštěje, jed-
nák těše, jednák děse, jednák švihaje, jed-
nák objímaje,  on všecko z otcovské jeho
ruky  dobromyslně  přijímá,  s  Jobem
vždycky  říkaje:  Buď  jméno  Páně
pochváleno a s sv. Pavlem: Nicť mne, ani
smrt  ani  život,  ani  přítomné  věci  ani
budoucí, neodloučí od lásky Boží (Řím. 8,).
Ó  blažená  duše,  kteráž  na  ten  stupeň
dokonalosti  přijde.  Nebo  zdaž  kdo  kdy
zahanben byl, kdož v Pána doufal? (Sir. 2,
11).

Uměníť jest nad všecko umění, sebe sobě
samému  z  moci  vziti  a  Bohu  se  dáti,
moudrost, pravím, nad moudrosti. Nebo co
kdo Bohu v opatrování oddá a poroučí, toť
jest dobře opatřeno. Jistotně on tisíckrát to
lépe  zachovati  a  ku  potěšení  dochovati
umí, nežli na to jednou z lidí neb andělů
někdo pomysliti může.

Jsou pak dvé částky umění tohoto.

Jedna, věci libé uměti z rukou Božích přijí-
mati a jich tak užívati, aby mysl spolu i s
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tělem mezi nimi nezbujněla. Kdež pobožný
člověk  souditi  má,  že  by  sic  bez  těch
pohodlných,  libých  věcí  duše  naše  dobře
státi mohla k spasení, než Bůh z štědrosti
své  že  je  nám tak přidává,  aby  se nám
služba jeho tím vždy osladčovala. Nebo ja-
kož  dětem  rodičové  nejpřednější  sic  věc
chovají k dědictví, a však, pokud dětinský
rozum  při  nich  trvá,  i  titěrek  jim,
dřevěnných  koňů,  panen,  ořechů,  perník
etc.  přejí,  aby  časem  kratochvíle  s  tím
užili, tak Pán Bůh veliké, věčné, nevídané
a  neslýchané  věci  nám  stroje,  mezi  tím
však, pokud na světě v dětinské postavě
jsme, zdejších těch pohodlí, jídla, pití, odě-
vu, peněz, pokoje a bezpečnosti, obývání s
milými přátely etc. také nám nezávidí, ný-
brž časem jich, když se mu vidí, a on po-
třebu zná, dosti poskýtá. Než pamatovati
sluší, že to není chléb synů, než chléb če-
lední,  kterýž  i  těm  dává,  jichž  na  věky
spasiti  nemíní;  chléb  pak  synů  že  jest
vnitřní  pokoj  a  radost  v  duchu.  Protož
oněch  zevnitřních  věcí  zevnitřně  toliko
podlé přítomné potřeby do vůle Boží užíva-
ti náleží, srdce pak k nim nikdá přikládati
nesluši.

Mezi  tím  mysliti  dobré  jest  na  snadnou
těch věcí proměnu, a co zatím přijíti může;
jmenovitě v čas hojnosti mysliti na hlad, v
čas bohatství na chudobu, v čas pokoje na
nepokoj,  v  čas  bezpečnosti  na utíkání,  v
čas přebýváni s přátely na rozloučení a si-
robu,  kteráž  se přihoditi  může a přihází.
Tak mysl v mírnosti a středmosti zachová-
na a k dalším smutným příhodám, měly-li
by přijíti  (jakž na světě nic jistšího),  na-
strojená bude; ovšem pak pamatovati má
pobožný člověk, aby potěšených věcí poží-
vaje, Pána Boha vždycky chválil a z lásky
jemu děkoval.

Ale jakož na moři není zvláštní umění, teh-
dáž lodí zpravovati, když jasno a ticho, ale
tehdáž,  když  strhnou  se  větrové  bouři
strašlivou působí a lodí od násilí  vln sem
tam se zmítá, tak podobně ne to jest nej-
větší umění, v čas štěstí se Pánem Bohem
býti spokojenu, v něm se těšiti a jej chváli-

ti (nebo to že snadné jest, ďábel před Bo-
hem vyznal (Job 1), ale v čas zármutku a
pokušení, v čas těžkosti a bolesti Bohu se
podkloňovati a v něm stálé kochání míti, to
jest  umění  nad  všecka  umění  a
nevyhnutedlně  potřebné  pobožným.  Není
zajisté  žádný  z  vyvolených,  jehož  by  do
školy kříže neposílal  časem P. Bůh, proto
že kohož miluje, toho tresce, a švihá kaž-
dého, kteréhož za syna přijímá (žid. 12, ).

Kdyby tedy člověk Pánu Bohu, ať se tak dí,
podlézati  a  povolně,  čiň  co  čiň,  od něho
přijímati neuměl, jistě by na zmatky přišel,
jakž mnozí přicházejí. Ale dokonalí u víře a
milování Boha pamatují na to, že Bůh jest
Bohem, jemuž volné jest činiti, co chce, a
že z jeho ruky všecko pochází, což nás po-
tkává; a že bez toho život tento není než
poutnictví, veď se jim tu jak veď, však to
že věčně státi nebude; a že hřichové naši
toho zasluhují, aby nás metličkami svými
navštěvoval Pán Bůh; a že víra naše skrze
trpělivost a pokoru prubování potřebuje; a
že také Pán náš a hlava Ježíš Kristus skrze
přetěsnou bránu utrpení svých do králov-
ství  svého protisknouti  se musil,  a  podlé
toho nám, oudům jeho, že nelze, než také
tak za ním se tisknouti; a že naposledy mi-
lujícím Boha všecko na dobré vyjíti musí,
poněvadž  písma  jsou  plná  milostných
slibů,  že  žádný  v  Boha  doufající  nad
možnost  svou pokušeními  obtěžován býti
nemá,  nýbrž  u  prostřed  zármutku  potě-
šením dařen a šťastně při Bohu zachován.

To  jsou  potěšená  přemyšlování,  kterýmiž
se ve všelijakých těžkostech Boha milující
srdce  občerstvuje  a  k  podnikání  kříže
udatné  činí.  Ač  pak  rozliční  jsou  zámut-
kové, kteréž P. Bůh na své zkládá, mohou
se však ve čtvero pojíti. Nebo jsou: nemo-
ci;  pozbytí  statků  a  ochuzení;  potracení
milých přátel a osiření; protivenství od ne-
přátel  pravdy,  jako  jsou  nebezpečenství,
utíkání, vypovědění neb vyhnání, cti zba-
vení, vězení, smrt; o kteréž každé věci ob-
zvláštně posouditi sluší.

Pokračování příště
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Na pokračování 
Třetí  díl  studie  Evangelikalismus  –
protestantské  křesťanství  přizpůso-
bené situaci náboženského pluralismu

Evangelikalismus  jako  prototyp  a  in-
spirace  pro  náboženské  instituce  v
pluralitních společnostech

Evangelismus se z výše zmíněných důvodů
zdá být velmi přitažlivý, a to zvláště pro
společenství,  která  se  z  něho  v  průběhu
času  vydělila.  Např.  adventisté,  kteří
ostatně po celou dobu své existence byli
evangelikálům  velmi  podobní,  se  v  po-
slední době k evangelikalismu stále častěji
hlásí  (viz  např.  diskusi  v  českém adven-
tistickém časopise Koinonia 1/2010). Velmi
podobni zvláště fundamentalistickému kří-
dlu  evangelikalismu  jsou  i  svědkové  Je-
hovovi  (navzdory  některým  specifickým
naukám);  zatím  ale  oficiálně  zůstávají  v
roli  jediných pravých křesťanů a evange-
likalismus ve své rétorice odmítají podobně
jako všechny ostatní  náboženské tradice.
Naopak  Církev  Ježíše  Krista  Svatých  po-
sledních dnů chce být  v  posledních dvou
desetiletích navzdory svým naukovým spe-
cifikům  veřejností  vnímána  jako  jedna  z
evangelikálních církví (Vojtíšek 2002). Při-
tažlivou sílu směrem k evangelikalismu ale
můžeme pozorovat i u protestantských tra-
dic, které se vyvíjely paralelně s evange-
likalismem, tedy např. v učednickém hnutí
(hnutí  obnovy)  nebo  v  hnutí
plymouthských  bratří,  nebo  které  jsou
dokonce  starší  než  evangelikalismus,  na-
příklad u mennonitů.

Jak je již uvedeno výše, hlavně díky cha-
rismatickému  hnutí  zakotvil  evangelikální
způsob náboženského života v římskokato-
lické  a  anglikánské  církvi,  v  některých
církvích  luterských  a  reformovaných
(presbyterních)  a  v  menší  míře  také  v
církvích  pravoslavných.  Zatímco  v
anglikánských církvích jsou evangelikálové
přítomni v podstatě od vzniku své tradice,
v  římskokatolické  církvi  nastala  možnost
průniku evangelikální zbožnosti v podstatě

až  s  rozvojem  laických  hnutí  po  vydání
věroučné  konstituce  o  církvi  Lumen
gentium roku 1964 a po zřízení Papežské
rady pro laiky roku 1967. Řada tzv. nových
hnutí  v  církvi,  která  v  důsledku  tohoto
rozvoje  vznikla,  se  k  tzv.  katolické
charismatické  obnově  výslovně  hlásí
(komunita  Emmanuel,  Komunita
Blahoslavenství,  Chemin  Neuf,  Koinonie
Jan  Křtitel  a  další)  a  jiná  (např.  Dílo
Mariino,  tzv.  fokoláre,  založené  již  roku
1943)  si  některé  prvky  evangelikalismu
časem osvojila. 

Prvky  evangelikálního  biblického  a
křesťanského  vyučování  se  inspirovala  ta
laická hnutí římských katolíků, která jsou
zaměřena na obnovu farního společenství,
například hnutí Cursillos nebo Neokatechu-
menátní  cesta.  Již  výše  v  této  práci  je
zmínka o inspiraci některých mariánských
společenství,  zvláště  pak  těch  s  mileni-
álním  akcentem,  evangelikálním  funda-
mentalismem a jeho apokalyptickou argu-
mentací.  Evangelikální  zdatnost  v  použí-
vání  médií  zase  inspirovala  americkou
františkánskou  řeholnici  Matku  Angeliku
(vlastním jménem Ritta  Antoinette  Rizzo,
*1923) k založení televizní stanice EWTN.
Začala vysílat roku 1981 a stala se hlasem
konzervativních katolíků, kteří usilují o ná-
vrat římskokatolické církve k její předkon-
cilní podobě. Tuto římskokatolickou subkul-
turu Putna případně označuje slovem „ka-
tolikálové“ (Putna 2010: 280).

S koncepcí  velmi  blízkou evangelikálnímu
obrácení a znovuzrození se setkáme také v
současném judaismu: žid, který vyrostl  v
sekulární anebo neortodoxní židovské rodi-
ně  a  přimkne  se  k  ortodoxní  (anebo
alespoň ortodoxnější) podobě judaismu, je
nazýván baal tešuva (pán návratu), nebo
také „znovuzrozený žid“ (born-again Jew).
Na  konverzi  původně  nábožensky
chladných  židů  se  soustředí  především
společenství  lubavičských  a  breslavských
chasidů.  Tato  velmi  úspěšná  společenství
mají kromě rozsáhlé a mimořádně nápadi-
té misie s využitím technologických novi-
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nek  i  další  charakteristické  znaky,  které
jsou  srovnatelné  s  evangelikalismem:
vysoké nasazení  a obětavost jednotlivých
příslušníků,  důraz  na  vzdělání  ve  vlastní
tradici,  přístup  k  široké  škále  ná-
boženských zážitků, intenzivní náboženský
život v soukromí i ve společenství, sociální
aktivismus,  osobní  přístup  k  Bohu anebo
třeba – v případě breslavských chasidů – i
jeden  druh  modlitební  praxe  hitbodedut,
která  připomíná  pentekostální  glosolálii  a
která má podobně jako u pentekostalistů
umožnit  přímější  cestu k Bohu bez ome-
zení kontrolou rozumem.

Docent na katedře religionistiky Husitské teologické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se sou-
časným náboženstvím, a to především novými ná-
boženskými hnutími a jejich interakcí s většinovými
společnostmi, a nověji též milenialismem a rolí spi-
rituality v psychoterapii. 

Také  Buddhismus  Diamantové  cesty,  v
současné  době  patrně  nejúspěšnější  ev-
ropské buddhistické společenství se zvláště
rozvinutou základnou v české společnosti,
připomíná  v  několika  svých  charakteris-
tických  rysech  evangelikální  denominaci.
Masová náborová shromáždění ve velkých
kulturních zařízeních a sportovních halách,
plošně propagovaná plakáty a letáky, svou
vnější  podobou nápadně připomínají  pro-
buzeneckou evangelizaci.  Nově „obrácení“
buddhisté mají k dispozici řadu výukových
materiálů, mohou se spolehnout na přijetí
v místním centru a na jeho podporu a v
některých  centrech  jsou  pro  ně  dokonce
organizována  zvláštní  začátečnická  set-
kání.  Jedním z hlavních důrazů ve spole-
čenství je orientace na prožitek. Za určitou

obdobu  evangelikálního  individualismu  a
subjektivismu  snad  může  být  považován
velmi častý důraz zakladatele společenství
Oleho Nydahla i  dalších učitelů na to,  že
žáci  nemají  přijmout  nic,  co  by  si  sami
neověřili a neprožili. 

Orientaci na prožitek učitelé často stavějí
do polemického kontrastu s tzv. nábožen-
stvími víry, tedy s monoteistickými tradice-
mi  (Ronovský  2009).  Tato  polemická
srovnání s jinými náboženskými tradicemi
a s jinými buddhistickými směry připomí-
nají  útočné  postoje  fundamentalistických
evangelikálů  k  nekřesťanským  nábožen-
stvím a k římskému katolicismu, zatížené
absencí  snahy  o  porozumění.
Dobrovolnický aktivismus především mla-
dých  konvertitů  je  využíván  ve  svépo-
mocném  budování  gomp  (meditačních
prostor) a budov na venkově pro meditační
soustředění v ústraní. V těchto zařízeních
se  počítá  se  společenskými  místnostmi
(např. ve formě baru apod.), které podpo-
rují  vytváření  přátelského  prostředí.  Cit-
livost  k  situaci  mladých  rodin  prokazuje
např.  vybudování  typicky  evangelikálního
zařízení – oddělené místnosti pro rodiče a
malé  děti  v  brněnské  gompě,  vybavené
možností  poslechu přednášek konaných v
hlavní místnosti. Také náboženský jazyk je
často přizpůsoben vyjadřování současných
příslušníků  alternativního  náboženského
milieu  (především  hnutí  Nového  věku),
takže např.  o mandalách se často hovoří
jako  o  „energetických  polích  buddhů“
apod. 

„Jemná rovnováha“ mezi mírou odlišnosti
od většinové společnosti a mírou přizpůso-
bení  je  udržována na jedné straně např.
odstupem od materiálních hodnot  (někdy
je pro soubor těchto hodnot používán vý-
raz  „světskost“)  a  ochotou  přerušit  do-
savadní sociální vazby k těm, kdo nejsou
„oddáni  dharmě“,  na  druhé  straně  např.
nadprůměrně dobrým vzděláním a spole-
čenským postavením příslušníků nebo tím,
že  na  ně  nejsou  kladeny  nároky  na
přísnější mravní standardy.

Nelze samozřejmě přesně určit, které cha-
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rakteristiky současná úspěšná náboženská
společenství  převzala  od  evangelikálů  a
které  přirozeně  vyplynuly  ze  snahy
odpovědět na nároky nábožensky pluralit-
ních společností.  U teleevangelizační kon-
cepce Matky Angeliky, zbožnosti katolické
charismatické  obnovy,  koncepce
„znovuzrozených  židů“  či  masových  mi-
sijních shromáždění buddhistů Diamantové
cesty jsou převzetí, či alespoň zřetelná in-
spirace  pravděpodobné,  ne-li  jisté.
Podobnost jiných charakteristických rysů je
patrně způsobena podobnou společenskou
situací.    

Závěr

Způsob  uchopení  tak  mnohotvárného
fenoménu,  jakým  je  evangelikalismus,
bude vždy sporný. Tato studie se o takové
uchopení  přesto  pokusila,  a  to  při  od-
mítnutí  lákavých,  ale  příliš  zjednodušují-
cích  dichotonomií,  jakými  jsou  například
„fundamentalismus vs. pentekostalismus“,
„evangelikál  vs.  charismatik“  a  podobně.
Naopak – sledováním hlavních obrysů vý-
voje evangelikalismu jsem se pokusil tento

fenomén představit jako dynamicky se roz-
víjející, bohatě inovativní tradici, v níž jde
přebírání starších osvědčených prvků ruku
v  ruce  s  odmítáním  jiných,  kde  síly
kontinuity působí spolu s diskontinuitními
tendencemi a kde navazování je u jednot-
livých „vln“ a nových hnutí právě tak zře-
telné jako rozpory s těmi staršími. 

Snažil  jsem  se  neztratit  ze  zřetele,  že
evangelikalismus se objevil v 18. století v
místě a čase, v nichž se začal projevovat
náboženský pluralismus. Jeho růst v 19. a
20. století zásadě následoval (ale i podpo-
roval)  rozšiřování  prostoru  náboženského
pluralismu v místech jeho zrodu (tedy ve
Velké Británii  a Spojených státech),  ale i
daleko od nich. Míru vlivu evangelikalismu
na ostatní křesťanské tradice ani na sou-
časnou  podobu  tradic  nekřesťanských
nelze  určit,  ale  nahlédnout  evangelikalis-
mus jako určitý (proto)typ úspěšného pře-
bývání náboženství v pluralitní společnosti
je  podle  mého  názoru  oprávněné  a  pří-
padné.   
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Sborové informace
FINANCE k 30.09.2016

Stav pokladny:     8 106,00Kč
Stav účtu:          886 978,00Kč
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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, jelikož obsahuje více stránek. Průměrný měsíční dar od člena od
počátku roku (členů 132) je 545.- 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 na sborový provoz, energie, opravy. Tzv. členský příspěvek se odvádí
na provoz kanceláře VV (580,-/rok/člen) a dále pak na podpůrný fond (55,-/rok/člen) a
na volitelný (v našem sboru bylo schválen stavební) fond (55,-/rok/člen) – celkem tedy
členský příspěvek 690,- ročně . Na větší opravy (fasáda, stavební úpravy …) a další
mimořádné potřeby jsou vyhlašovány sbírky na konkrétní účely.  

30.09.2016 – Ladislav Moses

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 dorost a jeho vedení

• za nedělní besídku,

• za Klub dobré naděje,

• za celou církev, 

• za všechny sborové složky,

• za to, abychom dokázali hlásat 
evengelium okolo nás.

Oznámení 
• 5. 11. 2016 - Rada zástupců sborů Brno

• 6. 11. 2016 - Díkůvzdání v Sokolově ve 14:00

• 11. – 12. 11. 2016 - Druhé setkání Vzdělávání na cestě

• 13. 11. 2016 v 16:00 - Světový den modliteb baptistických žen

Narozeniny a výročí
 Sauer Alois 1. listopad
 Boháčková Ráchel 1. listopad
 Černíková Veronika 4. listopad
 Černík Adolf 6. listopad
 Sláma David 7. listopad
 Sauerová Růžena 10. listopad
 Hrůzová Sára Karolína 10. listopad
 Hrůzová Amálka 11. listopad
 Růžička Štěpán 19. listopad
 Černík Petr 19. listopad
 Moses Reinhold 23. listopad
 Křivánek Štěpán 25. listopad
 Hrůza Tomáš 29. listopad
 Růžičková Lenka 30. listopad

Přejeme za sbor v Chebu vše nejlepší, Boží požehnání a moudrost do dalších let.
Barevné zvýraznění znamená výročí.
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Program na listopad 2016 
Čtvrtek 3. listopad 2016 10:00 Pampelišky (maminky a malé děti) 
Čtvrtek 3. listopad 2016 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 3. listopad 2016 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  4. listopad 2016 16:30 Dorost
Pátek  4. listopad 2016 17:00 Modlitební chvíle
Pátek  4. listopad 2016 18:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 5. listopad 2016 18:00 Mládež

Neděle  6. listopad 2016 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Daniel Táborský
 Kázání: br. David Sláma

Neděle 6. listopad 2016 14:00 Díkůvzdání v Sokolově

Čtvrtek 10. listopad 2016 10:00 Pampelišky (maminky a malé děti) 
Čtvrtek 10. listopad 2016 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 10. listopad 2016 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  11. listopad 2016 16:30 Dorost
Pátek  11. listopad 2016 17:00 Modlitební chvíle
Pátek 11. listopad 2016 18:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 12. listopad 2016 18:00 Mládež

Neděle 13. listopad 2016 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. František Eliáš
Kázání: br. David Sláma

Neděle13. listopad 2016 16:00 Světový den modliteb baptistických žen
Neděle 13. listopad 2016 15:00 Tři Sekery Kázání: br. Gothard Novák

Čtvrtek 18. listopad 2016 10:00 Pampelišky (maminky a malé děti) 
Čtvrtek 18. listopad 2016 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 18. listopad 2016 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  19. listopad 2016 16:30 Dorost 
Pátek  19. listopad 2016 17:00 Modlitební chvíle 
Pátek  19. listopad 2016 18:00 Biblická hodina Výklad: br. Václav Černík

Sobota 20. listopad 2016 18:00 Mládež

Neděle 21. listopad 2016 9:00 Nedělní shromáždění Večeře Páně: br. Gothard Novák
br. Václav Černík

Kázání: br. David Sláma
Neděle 21. listopad 2016 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma

Čtvrtek 24. listopad 2016 10:00 Pampelišky (maminky a malé děti) 
Čtvrtek 24. listopad 2016 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 24. listopad 2016 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  25. listopad 2016 16:30 Dorost 
Pátek  25. listopad 2016 17:00 Modlitební chvíle 
Pátek  25. listopad 2016 18:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 26. listopad 2016 18:00 Mládež

Neděle  27. listopad 2016 9:00 1. adventní Neděle Modlitební: ses. Eva Horová
 Kázání: br. David Sláma

Neděle27. listopad 2016 16:00 1. adventní Neděle Kázání: br. Alois Sauer
Neděle 27. listopad 2016 15:00 Tři Sekery Kázání: br. David Sláma
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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 6. listopadu 2016. 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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Probuďte se!

Slyšte, slyšte tu zprávu dobrou,
že Kristus z nebes sestoupil.
Zprávu Bohem požehnanou,

že Kristus v potrestání za hřích nás zastoupil.

Uši své nastavte,
očima prohlédněte.

Na cestách svých křivých se zastavte,
Krista v Jeho zaři zahlédněte.

Ježíš na kříži byl
a den sobotní pak nastal.

Na yzopu ocet pil,
třetího dne z hrobu povstal.

Petrovi se ukázal
a lidem mnohým.
Nevíru zakázal,

lidem bohabojným.

Vymazal dlužní úpis,
jenž svědčil proti nám.

Teď v knize života máme zápis,
to pravím vám.

Od hříchů  nás očistil,
nepravost naši skryl.
Rány naše vyčistil,

v Sobě Samém nás ukryl.

Do komnat milosti vstup,
neb Ježíš Pastýřem jest dobrým,
zlato ohněm přečištěné si kup,

Pastýřem milosrdným.

Kristu se poddej,
ať Duch svatý Tě naplní.

Cele Kristu se vydej,
ať Tě Bůh přítomností svou zaplní.

Kalich usmíření vypij,
k Božím dítkům se přidej.

Víno Lži pak nepij,
oklamat Satanem se nedej.

Tak duši zatrať
Kristus se nad Tebou smiluje.
Do rukou si osudu vem oprať,
ducha tvého láskou Pán zalije.

Kříž svůj popadněte,
ať světlem se stanete.

Na cestě své nespadněte,

ať Božími učedníky se zvete.

Probuď se ze spánku,
a hříchy před Bohem vyznej.

Jen duj ty mocný vánku,
k chybám svým se přiznej.

Milost zve prosté,
ty,jenž po Duchu touží.

Duchem zve chudé,
ty, jenž v duši se souží.

K pramenům vody živé přicházejte
a vodu nabírejte.

Požehnání mnohá si odnášejte,
Božími věcmi se zabývejte.

Tak staňte se Pravdy služebníky
a Krista oblékněte.
Božími služebníky,

spravedlnost navlékněte.

Kráčejte cestou rozumnou,
cestou, jenž Kristus napřímil.

Cestou pravdivou,
jež Kristus si oblíbil.

A chléb Jeho okuste,
jídla je tu dost.

Boží lásku zakuste,
uvítán je tu každý host!

Pán vás ochrání,
před nebezpečími různými.

Ducha vašeho zachrání,
před vodami bludnými.

Boží království najděte,
a dobře se vám povede.
Z cesty špatné sejděte,
Pán na Sion vás zavede.

Pokrytectví všecko odhoď
a nehřeš více.

Skutky tmy rychle zahoď,
ať nezhasne ti plamen svíce.

Ducha svého k probuzení popuď,
a probuzení čekej.

Satana zapuď,
smrti se nelekej.

Spása je sladší nežli med,
duši oblaží.

Voní jak jarní květ,
ducha zavlaží.
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