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Slovo kazatele
Milí bratři a sestry,

budeme  si  připomínat
nanebevzetí Pána Ježíše
a  seslání  Ducha  Sva-
tého.  Duch  Boží  je  ob-
rovským  darem,  který
nám  Pán  Ježíš  dal.  On
nás  usvědčil  z hříchu,
ale  také  přivlastnil  od-
puštění.  On  nám  dává

zakoušet Otce, Pána Ježíše.
Duch Boží nás posvěcuje, vede, připomíná
vše,  co  Pán  Ježíš  řekl…  Také  je  ale  dán
proto,  aby  oslavil  Pána  Ježíše:  „On  mě
oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co při-

jme ode mne.“ (Jan 16:14) Oslavuje Ho
tím, že nás přetváří do podoby Pána Ježí-
še. Také tím, že ukazuje na osobu a dílo
Pána Ježíše – abychom viděli, jaký je, co
pro nás udělal. On také působí na lidi, kteří
ještě v Boha nevěří,  chce působit  i  skrze
nás a naše svědectví – aby lidé mohli uvě-
řit.
Děkujme za Ducha Svatého,  poddávejme
se  Mu,  aby  nás  vedl,  měnil  do  podoby
Pána  Ježíše.  Pokaždé,  když  svědčíme
o Pánu Ježíši, prosme, aby se Duch Svatý
dotýkal  toho člověka a přivedl  jej k Pánu
Ježíši.  Ať  Duch Boží  i  v nás  a  skrze  nás
oslaví Pána Ježíše.
David Sláma

Letnice
Letnice a příchod Ducha svatého

Připomněli  jsme  si  nedávno  velikonoce.
Zanedlouho  se  budou  slavit  letnice.  Za-
myšlení  samotné  je  věnované  letnicím  a
vylití Ducha svatého. „Hle, sesílám na vás,
co slíbil můj Otec“ – Těmito slovy Pán Ježíš
uzavírá svoji řeč k učedníkům v evangeliu
Podle Lukáše v 24.  kapitole.  Jak tady tu
řeč Ježíše pochopit?

Samotná řeč, „Hle, sesílám“ tak jak je za-
znamenaná v řečtině v Luk 24:49, je – και
ιδου  εγω  αποστελλω  „kaj  idů  egó  apo-
stelló“.  Tady  tohle  celé  spojení  je  v  LXX
(Septuaginta)  pouze  na  dvou  místech  –
v Ex  23:20  a  v  Mal  3:22.  Hebrejsky
v Hebraice na těchto dvou místech to je –
hinné anóchí šóleach hle, já הנה אנכי ׁשלח
posílám. Je to až příliš lákavé, ale já se do-
mnívám, že i v Novém zákoně v Luk 24:49
takto  můžeme  zrekonstruovat  tuto  for-
mulaci  z  řeckého  znění  και  ιδου  εγω
αποστελλω  kaj  idů  egó  apostelló  zpět  k
hebrejskému znění na hinné הנה אנכי ׁשלח 

anóchí šóleach.

Ale jsou tu i jistá „úskalí“ takovéhoto po-
stupu. V Luk 24:49 je ono řecké idů hle
uvedeno v hranaté závorce, což znamená,
že  není  zcela  podporováno  základními
řeckými  rukopisy.  A  je  otázka,  zda  by
hebrejština v pozadí tohoto úseku biblické-
ho  textu  nemusela  být  zrekonstruována
jinak. A jsou tady jiné možnosti přeložit to
zpět do hebrejštiny? Úplně stejný význam,
ale jinak řečeno by to mohlo být například
hinnení šóleach. V tomto případě הנני ׁשלח
se  ono  hebrejské  já anóchí אנכי   naváže
jako zájmenný sufix na הנה hinné, z čehož
vznikne הנני hinnení hle, já. Významově se
tato  možnost  nijak  neliší,  překládá  se
stejně.  Přesto  se  domnívám,  protože
máme  k  dispozici  jenom  řecký  originál
Nového  zákona,  že  na  tom  místě  podle
Lukášova evangelia ten text και ιδου εγω
αποστελλω kaj idů egó apostelló, můžeme
zpětně  zrekonstruovat  jako ׁשלח  אנכי  הנה 
hinné anóchí šóleach.
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Ale proč se chci dopátrat původního znění
toho biblických textů a jaký je potom způ-
sob výkladu? Už pro mimořádnost události,
o které Pán Ježíš mluvil, to stojí  za naše
úsilí, abychom věděli, jak tuto část Božího
slova  chápat.  Způsob  výkladu  mohu  ob-
jasnit.  Pokud  vím,  že  je  něco  vyřčeno
několikrát,  pomůže  mi  to  pochopit  to
konkrétní Boží slovo na základě právě těch
zbývajících míst. Mám-li „podezření“, že v
Luk  24:49  je  také ׁשלח  אנכי  hinné הנה 
anóchí  šóleach  hle,  já  posílám  podobně
jako to pravil Pán Bůh ve Starém zákoně,
potom  nám  pomůže  k  pochopení  onoho
místa  v  evangeliu  podle  Lukáše,  ta  další
místa  výskytu ׁשלח  hinné anóchí הנה אנכי 
šóleach hle, já posílám v knize Exodu a v
knize proroka Malachiáše. Zvláště pak הנה
.hinné anóchí šóleach v Ex 23:20 אנכי ׁשלח
Abych ještě více objasnil způsob výkladu.
Jak náš Pán Ježíš mluví o Duchu svatém, o
jeho vylití, o naplnění zaslíbení, tak to nám
nejlépe ozřejmí podobná situace o vedení
Božího lidu oblakovým sloupem pouští až
do zaslíbené země. Jak jsem na to přišel?
Právě na základě stejné gramatiky. Na zá-
kladě  totožné  formulace  - ׁשלח  אנכי  הנה 
hinné anóchí šóleach.

K tomu třetímu výskytu tady toho Božího
slova  v  knize  proroka  Malachiáše  (Mal
3:22) mohu jenom dodat to, že se dostalo
mimořádné pocty  proroku Eliášovi.  Vždyť
jeho  povolání  do  služby  je  formulováno
stejně, jako povolání anděla Hospodinova,
či Ducha svatého. Ale pro dnešní úvahu se
chci spíše zaměřit na událost putování Iz-
raele  pod  vedením  anděla  Hospodinova,
tedy oblakového sloupu a na podobné pu-
tování učedníků Ježíše Krista pod vedením
Ducha svatého.

Nemyslím si, že jsem nějakým novým ob-
jevitelem tady těchto myšlenek. Nicméně,
podobným  zdůvodněním,  které  činím  se
tady to Boží slovo může ještě více dostat
„pod kůži“. Jak jsem už předeslal, postup
nebo způsob výkladu je  v tomto případě
jednoduchý.  Snažíme  se  pochopit  jednu
událost, což je seslání Ducha svatého a ve-
dení Duchem svatým, na základě jiné udá-
losti, tj. povolání průvodce pro Izrael, což

je  anděl  Hospodinův  a  vedení  s  pomocí
tohoto průvodce. Pro nás samotné, pro ty,
kteří  patříme  Pánu  Ježíši,  kterému
sloužíme  dnem  i  nocí,  bude  důležité
porozumět,  co  je  to  vedení  Duchem
svatým.  Já  sám  pocházím  z  letničního
sboru,  kde  je  důraz  na  vedení  Duchem
svatým  a  na  duchovní  dary  více  než
zřejmý, je to součástí naší letniční tradice
v křesťanství.

Pán  Ježíš  předpokládá,  že  budeme  znát
celé  Boží  slovo.  Proto  jeho  řeč  o  seslání
Ducha svatého a vedení Duchem svatým,
můžeme pochopit  nejlépe právě ze  SZ z
knihy Exodus. V kapitole 23:20 knihy Exo-
dus Pán Bůh řekl toto: „Hle, posílám před
tebou posla,  aby tě opatroval na cestě a
aby  tě  uvedl  na  místo,  které  jsem  při-
pravil.“  Pán  Bůh  posílá  svého  posla,  aby
doprovázel  Izrael  na jeho cestě do zaslí-
bené  země.  Anděl  Hospodinův  má  opat-
rovat Boží lid na jeho cestě a doprovodit
jej až do zaslíbené země. Všimněte si, že
tento Anděl byl darován celému Izraeli. Ne
jednotlivcům,  ne  skupinám,  ale  byl  dán
jako posel celému věřícímu Izraeli. 

A jak je to s námi věřícími lidmi v době mi-
losti, v době platnosti Nové smlouvy? Pře-
čteme si to, co o Duchu svatém řekl náš
Pán Ježíš Kristus na závěr své pozemské
služby (Luk 24:49): „Hle, sesílám na vás,
co  slíbil  můj  Otec;  zůstaňte  ve  městě,
dokud  nebudete  vyzbrojeni  mocí  z  vý-
sosti.“ A jako bychom mohli dodat k tomu,
co řekl Pán Ježíš podle ev. Lukášova, právě
v souvislosti s naším textem z knihy Exo-
du. Duch Boží  nás má opatrovat na naší
cestě a uvést nás na místo, které nám při-
pravil  Pán  Ježíš  Kristus,  tj.  do  Nového
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Jeruzaléma. Možná si vzpomenete, vážení
čtenáři, o čem se Pán Ježíš sdílel se svými
učedníky na závěr svojí služby, než odešel
ke svému Otci  v  nebesích? Podle  Janova
evangelia nám připravuje příbytky v nebe-
sích. J 14:1-6 – „Vaše srdce ať se nechvěje
úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V
domě mého Otce je mnoho příbytků; kdy-
by tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu,
abych  vám  připravil  místo.  A  odejdu-li,
abych vám připravil  místo,  opět  přijdu a
vezmu vás k sobě,  abyste i  vy byli,  kde
jsem já. A cestu, kam jdu, znáte.“ Řekne
mu Tomáš: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak
bychom mohli znát cestu?“ Ježíš mu odpo-
věděl:  „Já  jsem ta cesta,  pravda i  život.
Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“

V této části Božího slova se Pán Ježíš sám
označuje za cestu. Nejen to, ale i za prav-
du a život. Cesta v tomto smyslu není mí-
něna jako chodník, pěšina nebo silnice. Ale
spíše jako způsob, životní styl, charakteris-
tika. A právě na této cestě, nebo v tomto
způsobu,  životním  stylu,  nás  má  střežit
Duch svatý až k tomu okamžiku, než naše
putování,  náš  exodus  z  pozemského  Je-
ruzaléma  neskončí  v  tom  nebeském  Je-
ruzalémě. Duch svatý byl darován Božímu
lidu, aby ukazoval na cestu, způsob, život-
ní styl – na Pána Ježíše Krista. Byl dán ce-
lému  Božímu  lidu  bez  rozdílu  konfese,
denominace  či  vyznání.  Duch  svatý  nám
má  být  průvodcem  v  našem  putování  a
ozřejmovat nám podivuhodnou osobu Pána
Ježíše  Krista.  V  tomto  smyslu  se  máme
ubírat  touto  cestou,  než dojdeme do cíle

našeho  putování,  do  nebeského
Jeruzaléma.  Ale  aby  mě  někdo  špatně
nepochopil,  k  nebeskému  Otci  máme  už
přístup  skrze  Našeho  Pána  Ježíše  Krista
tady na zemi. Je to díky vykonanému dílu
Pána Ježíše Krista, který otevřel přístup k
nebeskému Otci. Kdy můžeme přistupovat
ve  jménu  Pána  Ježíše  v  modlitbě  k
nebeskému  Otci.  A  také,  na  rozdíl  od
Izraele a jeho oblakového sloupu, nám byl
darován Duch svatý, který s námi zůstává
na věky. (J 14:16)

Na závěr bych rád ukončil tuto úvahu, že
podobně jako Izrael, který putoval pouští
40 let,  tak také my Boží  národ,  učedníci
Pána  Ježíše  putujeme  téměř  2000  let
pouští tohoto světa. Byla to první generace
následovníků Pána Ježíše, což byli apoštolé
a další učedníci Ježíše. A Pán Ježíš je posílá
pryč z toho pozemského Jeruzaléma, které
bylo  svázáno  svými  tradicemi,  zákony  a
nařízeními do toho nebeského Jeruzaléma,
které je  svobodné.  Tento exodus už trvá
2000 let a i my sami můžeme vyznat, že
ještě  putujeme,  že  jsme  nedošli  do  cíle
naší cesty. Během našeho putování hlásá-
me skutky toho, kdo nás povolal. Hlásáme
podivuhodní  skutky  Pána  Ježíše.  A  díky
tomu  se  prvotní  skupina  12  apoštolů,
mohla rozrůst do velikého zástupu věřících
lidí. A je to právě Duch svatý, který je nám
v noci „světlem“ a ve dne nás chrání před
„horkem dne“ na naší pouti.

A věřím a je to také moje vyznání, že ne-
beský Jeruzalém je už na dohled.

Karel Sýkora

Den matek
Muž a žena z pohledu současnosti

Když  ale  máme  hovořit  o  muži  a  ženě
z pohledu současnosti, potom přístup „Bib-
le říká“, nemůžeme použít. Neexistuje nor-
ma, která by byla závazná a jejíž překro-
čení by bylo trestáno. Přístup, který tedy
volím, spočívá ve snaze vysledovat některé
charakteristiky v roli muže a ženy v sou-
časné společnosti.  Pokud by ale smyslem
bylo jen pozorování, bylo by to málo. Cí-
lem je položit si otázku co s tím? Zaujme-

me  jen  obranářský  postoj  a  ještě  více
utáhne na uzdu ve prospěch patriarchátu?

Posun v chápání rolí

To, čeho jsme dnes jednoznačně svědky, je
posun  v  chápání  rolí,  kdy  v  západní
společnosti  stále  více  přestává  platit
model,  ve  kterém je  žena  vnímána  pře-
devším jako matka, která je doma s dětmi
a která pečuje o domov a muž je potom
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ten, kdo obstarává obživu.

Důvodů  je  celá  řada,  nicméně  tradiční
model patriarchální zpochybňují jak někteří
antropologové [1], dále některé psycholo-
gické výzkumy ukazují, že některé tradiční
názory na omezení žen jsou neudržitelné a
v  neposlední  řadě  jsou  důvodem  spole-
čenské poměry, kdy žena má alespoň teo-
reticky stejné možnosti seberealizace jako
muž (realita je ale často jiná, z mnohých
průzkumů plyne, že ženy jsou znevýhod-
ňovány)  a  kdy  mnohé ženy prakticky ve
všech oborech lidské činnosti dokazují, že
jsou  přinejmenším  stejně  schopné,  jako
muži.

Jsme  svědky,  že  ženy  stojí  v  čele  firem
nebo pracovních kolektivů, zastávají čelné
funkce v politice,  vykonávají  velmi  expo-
nované  profese,  jakými  jsou  bezesporu
učitel  ve všech úrovních vzdělávání, dok-
tor, psycholog, role v armádě, v mnohých
církvích  mohou  ženy  pracovat  jako
duchovní atd.

Čím více na západ od našich hranic,  tím
více jsme svědky ženské emancipace. Tyto
a mnohé další  příklady jakoby ukazovaly,
že tradiční model ženské podřízenosti mj.
odvozený z židovsko–křesťanské tradice se
dnes  ukazují  buď  jako  do  velké  míry
přežitek  nebo  jsme  ho  špatně  interpre-
tovali. Argument typu „já jsem muž a pro-
to  jsem  autorita“  dnes  zní  spíše  jako
špatný vtip.

Role ženy v dnešní společnosti

Pojďme se nejdříve podrobněji podívat, co
přispělo k již naznačenému posunu.

První  posun  vnímáme v  tom,  že  oblasti,
které tradičně zastávala žena – především
výchova  dětí  v  předškolním  a  školním
věku,  dnes  přebírají  státní  i  nestátní  in-
stituce (školka,  družina a nejrůznější  mi-
moškolní aktivity). Žena tedy již není nu-
cena  společenskými  danostmi  být
„strážkyní krbu“. Péči o děti přebírají jiní a
i proto, jak již bylo řečeno, se může velmi
dobře realizovat jinde, než doma s dětmi.
Dokonce bych řekl, že pokud se dnes žena

nedokáže realizovat jinde než doma, je na
ní  pohlíženo jako na zvláštní  a ze spole-
čenského hlediska se stává outsiderem.

Pravdou ale je, že někdy jsme svědky, kdy
by žena zůstat doma chtěla, protože vní-
má, že instituce nikdy nemohou nahradit
mateřskou  péči.  Nicméně  narůstající  fi-
nanční nebo i profesní tlak mnoha ženám
nedovolí, aby toto realizovaly. Jinými slovy
rádi by doma zůstaly, ale pokud muž nevy-
dělá  dostatečně  peněz  nebo  pokud  se
jedná  o ženy  samoživitelky,  nebo  pokud
má rodina vysoké životní nároky, potom to
prostě nejde.

Jiná situace nastává, pokud žena zastává
exponované místo např. ve firmě nebo ve
zdravotnictví,  potom  si  jen  velmi  těžko
může dovolit,  aby zůstala řadu let  doma
s dětmi.

S tím souvisí určitý další trend, kterým je
snaha vyrovnat se mužům tím, že mnohé
ženy zastávají dříve typicky mužské profe-
se a role. Před 100 lety (a někde i před 50
lety)  ve  většině  Evropských  zemí  ještě
ženy nesměly ani volit [2], učit na univer-
sitách  i  na  nižších  typech  škol,  dělat  lé-
kařky a už vůbec nehovořím o nemožnosti
být v politice či jiných veřejných funkcích.
Oproti  popisovanému  bychom  dnes  jen
těžko hledali oblast, kterou by ženy nevy-
konávali. Trend se tedy, za historicky velmi
krátkou dobu (co je to 100 či 50 let z po-
hledu historie), zcela změnil.

Nicméně naznačený trend se přenesl i do
pojetí tradičního modelu rodiny, kdy jsme
svědky, že existuje řada žen, které tvrdí,
že muže nepotřebují a to nejen k vedení
domácnosti, ale i k výchově dětí. Tedy muž
je  dobrý  k  oplodnění,  ale  tím  jeho  role
končí. Určitým prototypem tohoto přístupu
je  bývalá  běžkyně  na  lyžích  K.  Neu-
mannová. Asi víte, že otce své dcery před
společností tají a že svoji dceru vychovává
sama.

Další  posun je ve vnímání ženy. Pokud v
naší  společnosti  byla  dříve žena vnímána
jako  matka,  potom  jako  údernice,  pak
dnes je  často  chápána jako sexuální  ob-
jekt.  Když se podíváte, jak je dnes žena
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zobrazována, potom velmi často je v pod-
textu erotika a sex appeal. Nemám zde na
mysli  prvoplánovitou  erotiku,  ale  vyob-
razení  ženy obecně.  Mnohé ženy na toto
přistoupily  a  svým  oblékáním  jako  by
říkaly  „vezmi  si  mne  nebo  se  alespoň
podívej“. Nechci zde moralizovat, spíše jen
konstatovat stav věcí. Do jisté míry zde ale
vnímám  paradox  –  na  jednu  stranu  se
žena  emancipuje,  na  druhou  ji  toto
degraduje.

Existuje ale i jiný pohled na ženu - když se
podíváme na současné reklamy vyobrazují-
cí ženu, potom před sebou máme mladou,
úspěšnou, nezávislou, krásnou ženu, která
při všech svých úspěších ještě zvládá vy-
chovávat  děti.  Muž  je  pro  ni  příjemným
zpestřením života, ale nikým, koho by ne-
zbytně  pro  život  potřebovala,  protože  si
dokáže se životem poradit  i  sama – bez
muže.

Zde si dovolím ještě jeden exkurz – a to
do světa filmu, který je nepochybně urči-
tým  formulátorem  veřejného  mínění.
Pokud jste někdy viděli akční filmy (např.
kultovní filmy Matrix a Vetřelec), potom je
příznačné,  že se v hlavní  roli  často ocitá
žena bojovnice. Tedy tradiční mužská ná-
plň  boj,  se  zde  stává  doménou  nejen
mužů, ale i žen.

Jiný exkurz může být do světa sportu, kdy
to co bylo dříve typickou mužskou domé-
nou,  se  stalo  doménou  i  žen.  Mám  na
mysli nejen různé bojové sporty, ale třeba
i ženské vzpírání, které bylo zařazeno už
i na  olympiádu.  Možná  někdo  namítne,
proč by ženy nemohly vzpírat či boxovat a
asi  skutečně  neexistuje  racionální  důvod
proč ne…, jen to ale ukazuje na posun rolí
ženy a muže. Je zvláštní, že trend nepo-
stupuje  obráceně  a  že  např.  akvabely  či
cvičení  se  stuhou  nebo  kužely  zřejmě
navždy  zůstanou  doménou  žen  (a  je  to
dobře).  

Pokud výše popsané shrneme a srovnáme
s biblickým pojetím, potom je jasné, že se
obě pojetí rozchází.

Role muže v dnešní společnosti

Nyní se podívejme na měnící se roli mužů.

Před nedávnem vyšlo několik knih o mu-
žích a všechny se rychle staly bestsellery.
Pokud bychom měli shrnout obsahy těchto
knih, potom bychom řekli, že se zabývají
krizí  mužské  identity  plynoucí  z  již  zmi-
ňované záměny rolí. Sleduji tyto trendy jak
v křesťanské tak nekřesťanské literatuře.

Jaké jsou role muže dnes? První role, která
se nikdy nezměnila, je zabezpečit finančně
rodinu. Rozdíl je ale v tom, že dříve toho
byl  schopen  téměř  výhradně  muž,  dnes
toto dokáže i  leckterá žena. Jak jsem již
naznačil,  dnes  ale  vlastně neexistuje ob-
last, kterou by žena nedokázala vykonávat
– včetně zabezpečení rodiny.

Existuje ale ještě jiná role muže? Má muž
vychovávat  děti?  Když  se  podíváme  na
dnešní  realitu,  potom  muži  většinou  od-
chází brzo ráno do práce a vrací se pozdě
odpoledne [3].  Mám za to, že i v tomto se
doba nijak nezměnila,  a že spíše to bylo
dříve horší. Rozdíl je v tom, že v dobách
dřívějších často mohli  vidět děti  své otce
při práci – na poli, v dílně, u ponku. Toto
se dnes pochopitelně neděje. Otec mizí na
dlouhou dobu a poté se na chvíli opět vy-
noří – většinou patřičně unavený.

Jiný zásadní posun – ale ne v rolích, vní-
mám v tom, že v dobách dřívějších většina
mužské populace musela projít dvěma zá-
kladními institucemi.  Těmi byli  kasárny a
továrna popř. pole. Mladý muž v evropské
industriální  společnosti  musel  dokázat
projevit  způsobilost  k  práci  a  k vojenské
službě. Pochopitelně i zde byly výjimky, ale
většina mužské populace těmito instituce-
mi projít musela. Být normální znamenalo
být  schopen  jít  na  vojnu  a  pracovat
v továrně. Být v armádě byla dokonce pro
muže  (i  vysokoškolsky  vzdělaného),  věcí
cti.

V  předindustriální  společnosti  normální
muž musel být schopen bojovat, lovit a ob-
dělávat pole. Všechny popisované činnosti,
ať v před nebo industriální společnosti vy-
žadovali  od  muže  jeden  zcela  zásadní  a
základní  předpoklad,  bez  kterého  muž
vlastně nebyl mužem. Oním předpokladem
bylo silné a odolné tělo.  Je jedno, zda se
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jednalo o tělo lovce, rolníka, vojáka nebo
dělníka.  Mužská  potřeba  síly  plynula  ze
zcela pragmatické potřeby, kterou bylo buď
přežít nebo se uživit nebo bojovat.

Zde vnímám posun, kdy v naší době po-
prvé  v  dějinách  dochází  k  situaci,  že
k tomu, abych byl mužem, popř. abych byl
přijat světem mužů, nepotřebuji silné tělo
[4], jako určité specifikum, kterým se muž
liší od ženy. Vojna se stala doménou profe-
sionálů, a protože žijeme ve věku informa-
cí, většina mužů již nepotřebuje k uživení
se sílu.

Pojďme se ještě podívat na některé změny
v roli mužů. Psycholožka E. Rheinwaldová
píše,  že  civilizačním  vývojem  jsou  dnes
nejvíce  ohroženi  muži.  Hovoří  o  tom,  že
tam, kde mají ženy rovnoprávný přístup ke
vzdělání, ke kariéře dle svého výběru a od-
měně za práci podle své výkonnosti a ne
podle sexu, věku a rasy, jsou osvobozené
od závislosti na mužích. Tím ovšem muži
ztrácejí  své  historické,  tradiční  poslání:
starat  se o  ženu,  ochraňovat  rodinu,  mít
moc a být vůdcem rodinných klanů se vše-
mi  pravomocemi.  Tak  tomu  bývalo  ve
společnostech odedávna. Toto poskytovalo
muži jeho identitu.

Rheinwaldová dále hovoří o tom, že ve své
psychoterapeutické praxi se u mužů stále
častěji setkává s případy úzkosti, deprese,
problémy ve vztazích  a  sexuálními  poru-
chami,  kdy  tyto  poruchy  jsou  podle  ní
úměrné  asertivitě  jejich  žen  a  finanční
situaci  rodiny.  Tam,  kde  ženy  vydělávají
více  nebo  mají  významnější  postavení,
jsou tyto problémy výraznější. (Prostor st.
77)

Ve většině církví toto napětí až tak patrné
není,  protože  stále  převládá  patriarchální
model, kdy na klíčových postech jsou au-
tomaticky muži. Jinými slovy, i kdyby byla
žena sebeschopnější,  nemůže být členem
vedení  mnohých  denominací,  nebo  je
dokonce  vést,  v  mnoha  sborech/církvích
nemůže  být  ani  členem  staršovstva.
Dotaženo  ad  absurdum,  již  samotné
pohlaví dává mužům na mnohých postech
v církvi automaticky přednost.

Především  v  západním  sekularizovaném
světě  je  ale  trend  jiný  než  v  některých
církvích – je snahou, aby o tom, kdo na ja-
kém postu byl,  rozhodovaly v první  řadě
schopnosti, ne pohlaví. Pochopitelně tímto
ale muži ztrácejí svoje tradiční podstavení
(ne však v církvi, otázkou ale je, zda je to
dobře)  a  stojí  před  otázkou,  jaká  že  je
tedy vlastně jejich role.

Rheinwaldová na základě své praxe dává
nakonec i radu co s tím: „Je nejvyšší čas,
aby muži pochopili,  že nemusí dominovat
druhým, ať už jakéhokoli pohlaví.“ V církvi,
kde vládne patriarchální model, se někdy
setkáváme s argumentem, že žena nemů-
že být kazatel, vedoucí denominace, pro-
tože  by  „psychicky  neunesla  tíhu  zodpo-
vědnosti“. Tento argument je zcela neudr-
žitelný, protože jakkoli je role duchovního
nelehká, existují i exponovanější role, kte-
ré ženy zvládají stejně dobře jako muži.  

Esejista  Přemysl  Rut  hovoří  o  tom,  že
pokud se hroutí patriarchální kultura, kde
žena smí jen do kuchyně a do postele, je
to v pořádku. Pokud se ale hroutí patriar-
chální  kultura  jakožto  vědomí  nenahradi-
telnosti domova, představuje to riziko roz-
padu hodnot. Rut se dotýká toho, že pů-
vodním určením muže bylo chránit  a za-
bezpečit domov. Jenže dnes je toho schop-
na i žena.

Můžeme  argumentovat  Biblí,  že  Bůh
stanovil  nezastupitelné  role,  nicméně  –
Bible není Korán, a je tudíž psána ve svém
historickém kontextu. Kontext je vzhledem
k rolím takový,  že ženy ve starověku ve
starověkých  společnostech  jednoduše ne-
byly schopny převzít role mužů. Dnes jsme
v jiném světě a musíme si  klást  otázku,
zda učení o podřízenosti  žen je stále re-
levantní.

S.  Komárek  v  eseji  „Metamorfózy
mužnosti“ pokládá otázku, jak vypadá muž
současnosti.  Hovoří  o  tom,  že  se  jedná
o mladého  muže  se  směsí  asertivních  a
měkkých rysů ve tváři, v saku a kravatě a
bílou  rukou,  v  níž  je  zvyklý  držet  pouze
myš, lžíci a občas propisovací tužku, který
pouští  zábavný  digram.  Na  obrazovce  se
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objeví gigantická postava ve stylu Ramba
s paprskometem v ruce. (str. 27)

Komárek naráží na mizení určitého arche-
typu  muže,  který  je  ztělesněn  v  tvrdě
pracujícím  otci,  chránícím  svoji  rodinu,
který budí respekt již svojí vizáží. Může se
sice  jednat  do  jisté  míry  o  romantickou
představu, přesto však něco vyjadřuje. Na
jiném místě totiž  Komárek hovoří  o  tom,
že odule uhlazený otec – úředník, svíraný
dobovými  abstraktními  problémy  a  při-
cházející  domů  tak  nanejvýš  přespat,  se
sotva jeví jako příklad k následování.

Pochopitelně muže necharakterizují svaly a
radlice, nicméně co tedy? Každá doba měla
určité ztělesnění mužských ctností. V anti-
ce héros, ve středověku to byl rytíř či svě-
tec, v renesanci kavalír… ptáme se, co je
oním ztělesněním dnes. Sportovec? Akční
hrdina? Pokud ano, potom oba mají jedno
společné – jedná se o dobře placené bavi-
če, kteří jsou idoly, ne však vzory. Idol je
hodný  napodobování,  vzor  potom  nese
mravní poselství.  Na idol  se rychle zapo-
mene, na vzor nikoli.

E. Martin hovoří o tom, že „končí věk muž-
ských hodnot a nastupuje věk zmatených,
nemužných  hodnot,  nehodnot“.  Martin
pokračuje: „Nastupuje mlha. A co se z ní
vynořuje? Pohlédneme-li na drtivou větši-
nu časopisů pro  muže –  stejně jako pro
ženy, pozorujeme, že ideál, jaký předklá-
dají,  je  možno  vyjádřit:  carpe  diem.  Mi-
lování, ne láska. Požitky, ne poslání. Vteři-
na, ne věčnost… zábava, ne směřování. Pi-
ruety, ne cesta. Už nejsou různé hodnoty
pro  jednotlivá  pohlaví,  jsou  jen  společné
nehodnoty.   Dříve  se  chlapci  dospíváním
stávali  muži.  Dnes  jak  chlapci  stárnou,
vstupují  do  světa  rozostřených  hodnot,
opouštějí  křišťálovou  jasnost,  srozumi-
telnost starých vzorů, ideálů.“ (str. 20)

Pokud  bychom měli  shrnout  doposud  ci-
tované názory, potom mne napadá násle-
dující  bonmot: Homosexuálové a ženy se
emancipují, muži tápou.

Role mužů

Popsal  jsem současnou  situaci  v  chápání
muže a ženy. Co s tím je otázka, před kte-
rou stojíme. Pokusím se jen o jeden malý
exkurz.

Jedna z věcí, charakterizující všechny sta-
robylé kultury je předpoklad, že mužnost,
mužstvím se uděluje. V mnoha starobylých
kulturách existoval tzv. obřad iniciace, kte-
rým procházeli  mladí  muži,  když se měli
posunout do stavu mužů. Museli projít ně-
jakým  těžkým  obdobím,  překonat  pře-
kážky, něco dokázat a až pokud to dokáza-
li,  byli  přijati  do  stavu  mužů.  Naopak  –
pokud  ve  zkoušce  selhali  nebo  dokonce
podlehli  strachu  a  zkoušku  ani  nezkusili,
muži je mezi sebe nepřijali. Možná si ně-
kteří  vzpomenou  na  vojnu  a  tzv.  povy-
šování.  Jednalo  se  o  poměrně  krutý  ná-
znak  iniciace,  (jak  známo  výhradně
společnost mužů), kde přechod do druhé-
ho  roku  byl  spojen  s  povyšováním,  tedy
zmlácením  na  holý  zadek  vojenským
opaskem.  Kdo  to  vydržel,  byl  najednou
mazák.

Iniciace, které jsme svědky v mnoha sta-
robylých kulturách,  nám ukazuje na pra-
dávnou moudrost, že mužnost se uděluje.

Kým je a co má v sobě se tedy chlapec do-
zvídá ze světa mužů. To mu neřeknou dru-
zí chlapci nebo ženy. V dějinách Bible je to
otec, který uděluje požehnání a s požeh-
náním  jméno.  Adam  dostal  jméno  od
Boha, ale zároveň dostal pravomoc jména
dávat. Abraham pojmenoval Izáka. Izákovi
syny  pojmenovala  jejich  matka,  ale  oni
touží po požehnání, které může udělit jen
otec. Jákob dostává požehnání a nakonec
je to on, kdo uděluje jména svým synům.
Jan Křtitel dostává jméno od otce, i když
se  rodina  Jana  chystala  pojmenovat  Za-
chariáš. I sám Ježíš, když je jeho totožnost
vystavena krutým útokům na poušti nako-
nec  z  nebe  slyší:  „Toto  je  můj  milovaný
Syn, jehož jsem si  vyvolil.“  Tyto příklady
nám  ukazují,  že  syn  odvozuje  svoji  to-
tožnost od otce, nikoli od matky. K tomu
bylo potřeba, aby aktivně zasáhl otec.

V  psychologii  existuje  termín  „rána  po
otci“. Psychologové používají tento termín,
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aby zdůraznili zranitelnost mužské psýché
jako důsledek absence muže v rodině. Dů-
vodem může být rozvod, ale i citová odlou-
čenost, nedostatek kontaktu s dětmi atd.

R.  Rohr  v  jedné  ze  svých  knih  popisuje
zkušenost  z  jakéhosi  vězení  v  Americe,
kdy vedení věznice na den matek nezajis-
tilo dost přání a někteří vězňové tudíž ne-
měli možnost svým matkám poslat přání.
Vedení se poučilo a na další svátek – den
otců  se  již  vybavilo  dostatkem  přání.
Nicméně  nastala  nečekaná  situace  –  ani
jeden vězeň neprojevil přání popřát svému
otci.

Zajímavá je  autorova  interpretace  tohoto
příběhu. Důvod, proč muži byli ve vězení,
vidí v absenci otce. Díky tomu nikdy nevi-
děli sami sebe jako syny mužů, které ob-
divovali, nikdy nepocítili  hloubku a jistotu
své identity, kterou by jim udělil otec. Pro-
to strávili svůj život tím, že se všelijakými
destruktivními  způsoby  snažili  stát  muži.
Ale  stali  se  z  nich  muži  nejistí,  kteří  si
mužnost dokazovali špatně.

Pokud  popisovaný  princip  více  zevšeo-
becníme, potom řada mužů díky tomu, že
nenalezla pravou hodnotu svého já, snaží
se  ji  dokázat  tím,  že  vydělávají  peníze,
hromadí  předměty,  které  se  za  ně  dají
koupit  a  získávají  moc  a  vliv.  Především
k získání  vlivu  a  moci  nad  druhými  je
církev stejně svůdným místem, jako poli-
tika nebo podnikání. Abychom odolali, mu-
síme být vnitřně hodně silní. Popisovaným
mužům je velmi těžké se emocionálně při-
blížit a oni sami se nejsou schopni přiblížit
druhým.  Jsou  schopni  uvažovat  v  ná-
vodech, ale vztahy nejsou návody. V pod-
statě tito muži mají ze vztahů strach.

Pro většinu mužů je  těžké a nepřirozené
žít  v  hlubokém  vztahu.  Mají  tendenci
hodnotit se spíše podle výkonů. Na jednu
stranu to k mužům patří, na druhou stranu
právě proto, že mnozí synové neslyšeli ony
velké příběhy sdělované na osobní rovině,
protože měli buď nevěřící otce, nebo měli
od otce emocionálně daleko, nebo neměli
duchovní rádce, nejsou si nikdy jistí sami
sebou a už vůbec ne Bohem.

Nikdo  jim  vlastně  osobně  nesděloval,  že
jejich zápasy s prací, s pocitem uznáním,
se sexualitou, s penězi lze s Boží pomocí
zvládnout.  Sice  to  slyšeli  nespočetněkrát
s kazatelen, ale jen málokdy v osobní rovi-
ně.  Tato realita ale neplatí  jen pro vztah
otec a syn, ale i duchovní rádce a ten, kdo
se  učí.  Apoštol  Pavel  v 1.  Kor  4,15
připomíná  Korinťanům,  že  mají  hodně…
pedagogů,  trenérů,  pěstounů,  strážců,
učitelů…  slovo  zde  použité  lze  přeložit
všemi  uvedenými  způsoby,  ale  nemají
otce. Jinak řečeno: Máte hodně těch, kdo
vám dají dobré informace, ale otec je ještě
někdo  jiný.  Otec,  který  vás  má  rád,
nemusí být a většinou ani není odborníkem
na pedagogiku výchovy, ale přesto vám dá
víc než pedagog – dá vám svůj život.

Když dojde na osobní otázky, potom je pro
mnoho  mužů  charakteristické  jejich  ml-
čení. Málokdy se dozvídáme o jejich zápa-
sech víry, selháních, vítězstvích, zápasech
o víru. Spíš se dozvídáme recepty, ale víra
není především o receptech. Dozvídáme se
o tom, co dělali,  jak sloužili  Bohu, což je
dobré.  Jenže již  málo  se  dozvídáme,  jak
zvládali svoje vnitřní boje (pokud si ovšem
nějaké vůbec připustili).

Toto vše vyvolává otázku, před kterou stojí
každý muž: Dokážu to? Mnozí z nich doká-
ží řídit firmy, sbory, velké akce a proto se
v těchto  oblastech  cítí  „pevní
v kramflecích“  a  proto  do  nich  investují.
Jenže  je  zde  druhá  část  osobnosti  –  ta,
která  je  neviditelná.  Konkrétně  se  jedná
o oblast vztahů s lidmi a s Bohem.

A zde má mnoho věřících mužů jen málo
co předat.  

To co  popisuji,  ještě komplikuje již  popi-
sovaný zápas mnoha mužů, kdy první část
mužského  života  je  charakteristická  roz-
víjením persóny, tedy určité druhé tváře,
která se přizpůsobuje očekávání světa, vy-
tváření  si  sociální  role,  to  co  je  vidět  a
podle čeho mne lidé hodnotí.  V podstatě
jde o to vybojovat si určité místo v životě,
což stojí hodně sil. Určitá tragikomedie je
v tom, že když toho muž dosáhne, snadno
se ztotožní  se svými  úspěchy – úřadem,
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titulem atd. a na těch pak křečovitě lpí.

Muž ztotožněný se svým úřadem, lpícím na
svých  úspěších  pochopitelně  není  někdo,
ke komu bych šel  pro radu a ani  neoče-
kávám, že by mi byl schopen otevřít skrze
příběh kus svého života. Maximálně je mi
schopen sdělit návod nebo předat správné
informace a to ještě tak, aby jeho persóna
neutrpěla.

Protože se kluci ale i dívky nedozvědí pří-
běhy o Bohu ze života svých otců a někdy
ani duchovních rádců, hledají je buď u ma-
tek nebo v horším případě na plátně kin
nebo jinde. Nejde ale jen o příběhy. Pokud
synové nevidí,  jak jejich otcové nakládají
se  svými  pocity,  i  oni  jsou  neobratní  ve
vyjadřování svých pocitů. Pokud nevidí, jak
navazují  jejich  otcové  zdravé  vztahy
s jinými  muži,  chybí  jim  nezávislost  a
sebedůvěra.  Pokud  nepoznali  správnou
autoritu  v  osobě  otce,  potom  sami  mají
problémy ve vztazích k  autoritám a jsou
buď odbojní, nebo úzkostliví [5].  

Co s  tím? Rád bych odpověď,  ale  rámec
zadání mého referátu to neumožňuje. Kaž-
dopádně  vnímám,  že  jsme  jako  muži
v pěkné  kaši,  a  že  nám  nepomůže  lepší
pracovní výkon, více peněz či významnější
služba.

[1] Hlavní postavou teorie matriarchátu byl

Švýcar  J.  J.  Bakhofen.  Dějiny  antropolo-
gického  myšlení  ovlivnil  zejména  tím,  že
jako  první  ve  své  knize  Mateřské  právo
(Das  Mutterrecht)  z  roku  1861,  vyslovil
hypotézu  o  prvotnosti  matriarchátu  před
patriarchátem. Podle jeho názoru, bylo na
začátku lidských dějin rodičovství zajištěno
pouze matkou, protože v této společnosti
byly sexuální vztahy strukturovány promis-
kuitně  (hetérismus).  Pokrevní  příbuznost
se tak dala odvodit pouze od matky. Ženy
se tak staly autoritou, která vedla k matri-
archátu.

[2] Od kdy mohly ženy v některých Evrop-
ských zemích volit:  Finsko 1906,  Dánsko
1915, Holandsko, Lucembursko 1919, Čes-
koslovensko  1920,  Lotyšsko,  Švédsko
1921, Irsko, Velká Britanie 1928 Španělsko
1931,  Bulharsko,  Francie  1944,  Itálie,
Slovinsko  1945,  Maďarsko  1958,  Švý-
carsko  1971  Portugalsko  1976,  Lichten-
štejnsko 1984.

[3]  Některé  průzkumy  hovoří  o  tom,  že
otec věnuje svému dítěti dvě minuty sou-
středěné pozornosti denně.

[4] Podle Baumann, Z., O postmodernismu
(Slon, Praha 1996).

[5]  Rohr,  Martos,  Cesta  divokého  muže,
str. 83.

David Novák

Nedělní besídka
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Miška vypráví o zážitcích v plaveckém bazénu. 

Eliška nakreslila krásný obrázek a vyprávěla o tom,
jakou radost a Boží požehnání prožila při službě s
muzikálem Velikonoční ráno. 

Sára nakreslila Marii (Elišku) z muzikálu a rozdělila
se s námi o své zážitky ze společné služby.

Štěpánka vypráví při deníčcích o svém zážitku

Dnes sbírku vybírala Darinka

Bětuška čte Bibli s Darinkou
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Anetka čte z Bible a Štěpánka sleduje čtený text

Lukáš čte z Bible

Bětuška při výkladu téma Na cestě do Emaus

Při nacvičování písniček

Na pokračování 
Přinášíme  pokračování  nového  krátkého
seriálu,  od Zdenka Vojtíška o evangelika-
lismu.

Zdeněk Vojtíšek -  Docent  na katedře re-
ligionistiky  Husitské  teologické  fakulty
Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se sou-
časným  náboženstvím,  a  to  především
novými náboženskými hnutími a jejich in-
terakcí  s  většinovými  společnostmi,
a nověji též milenialismem a rolí spirituali-
ty v psychoterapii.

Redakce

Druhý díl studie

Evangelikalismus – protestantské
křesťanství přizpůsobené situaci ná-

boženského pluralismu

Návrat do centra společenského dění   

Po  Scopesově  procesu  a  s  pomalým
ústupem  Sundayho  ze  slávy  se
evangelikálové  poněkud  ztratili  z  očí
americké veřejnosti. V jisté kulturní izolaci
budovali  své  denominace,  biblické  školy,
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nakladatelství  a  další  paracírkevní
organizace,  které  jim  po  čase  umožnily
návrat  do  centra  společenského  dění.
Nejpozději od konce čtyřicátých let se ve
Spojených  státech  i  jinde  na  světě
(především  ve  Velké  Británii)  začalo  ale
zřetelněji  projevovat nefundamentalistické
křídlo  evangelikálů.  Tito  tzv.  „noví
evangelikálové“ (Marsden 1987:6),  někdy
zvaní „neoevangelikálové“, začali používat
nejnovější  metody  k  porozumění  Bibli,
distancovali  se  od  dispenzacionalismu,
nalezli cesty, jak se smířit s evoluční teorií,
začali  příležitostně spolupracovat s jinými
protestantskými i katolickými křesťany, ale
především  nesdíleli  s  fundamentalisty
vyhraněně  kritické  postoje  vůči  sekulární
společnosti ani jejich antiintelektualismus.

Centrem  nových  evangelikálů  se  stal
Fullerův teologický seminář, založený roku
1947 v kalifornské Pasadeně. Původně byl
veden  fundamentalistickými  evangelikály,
ale  postupně  se  na  něm začaly  používat
kdysi nepřípustné metody výkladu Bible, a
roku  1972  dokonce  oficiálně  opustil
doktrínu  o  neomylnosti  Bible  (Albanese
1999:  372).  V další  centrum amerického
neoevangelikalismu  se  proměnila  vysoká
škola ve Wheatonu nedaleko Chicaga, kde
roku 1943 promovala patrně nejvýraznější
evangelikální osobnost druhé poloviny 20.
století,  William  Franklin  („Billy“)  Graham
(*1910).  Počínaje  sérií  misijních
vystoupení  roku  1949  se  Graham  stal
světově  proslulým  evangelistou  na
masových probuzeneckých shromážděních.
Současně  byl  duchovním  rádcem  řady
amerických prezidentů od Eisenhowera až
k Bushovi mladšímu.

Roku  1956  byl  na  Grahamův  podnět
založen  evangelikální  časopis  Křesťanství
dnesa  pod  vedením  Carla  F.  H.  Henryho
(1913–2003),  absolventa  Fullerova
semináře  a  jednoho  z  prvních  teologů
nového evangelikalismu (Macek 2008:64–
65),  se  postupně  stal  prestižním
náboženským  časopisem.  Autoritě
srovnatelné  s  autoritou  Henryho  či
Grahama se mezi novými evangelikály těšil

asi  jen  britský  teolog  John  R.  W.  Stott
(1921–2011). Od roku 1950 byl pastorem
anglikánské  církve,  v  níž  evangelikálové
tvoří asi jednu třetinu. Založení Světového
evangelikálního  společenství  roku  1951
(roku  2002  bylo  přejmenováno  na
Světovou  evangelikální  alianci)  se  stalo
znamením  oživení  a  mezinárodní
spolupráce evangelikálů.

Oživení  zaznamenal  po  druhé  světové
válce  také  pentekostalismus,  a  to
především  díky  hnutí  pozdního  deště  a
dalších  hnutí  s  důrazem  na  zázraky  a
uzdravení. Třicátá léta totiž pentekostalisté
hodnotili jako období duchovní vyprahlosti,
v  němž  byla  jen  slabě  pociťována  boží
přítomnost  (Riss  2002:830).  Celosvětový
růst  pentekostalismu  ovšem  jistě
pokračoval, ale byl pomalejší ve srovnání s
dvacátými  léty,  v  nichž  například  s
ohromným  úspěchem  působila  americká
pentekostální  misionářka  Aimee  Semple
McPhersonová  (1890–1944).  Období
„duchovního  sucha“  tak  na  konci
čtyřicátých  let  vystřídalo  období
bdquo;pozdního  deště“.  Tato  metafora
zároveň ukazovala k obnově církve těsně
před druhým Ježíšovým příchodem.

V  přesvědčení  o  brzkém  příchodu  Ježíše
povzbuzoval  pentekostalisty  také  vznik
Státu  Izrael  roku  1948,  chápaný  jako
splnění  proroctví  Bible.  Z  hnutí  pozdního
deště  a  z  příbuzných  hnutí  vzniklých  na
přelomu  čtyřicátých  a  padesátých  let
vzešlo  několik  významných  misionářů  a
uzdravovatelů,  jako  byli  Američané
Kathryn Kuhlmanová (1907–1976), William
M.  Branham  (1909–1965)  nebo  Oral
Roberts  (1918–2009).  Působili  až  do
šedesátých  let  nebo  i  déle.  Někteří
pentekostalisté ovšem první dvě z těchto
osobností  považovali  za  kontroverzní:
Kuhlmanové vytýkali rozvod a Branhamovi
teologická  pochybení  a  nesplněné
předpovědi.

Největší  událostí  šedesátých  let  na
pentekostálním křídle  evangelikalismu byl
ovšem  vznik  charismatického  hnutí.
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Zjednodušeně  je  možné  říci,  že
pentekostalisté  v  tomto  hnutí  se  vydali
podobnou cestou jako neoevangelikálové o
dvacet  let  dříve  (někdy  se  toto  hnutí
ostatně  nazývá  analogicky  bdquo;
neopentekostalismus“).  Tito  obvykle
vzdělanější středostavovští pentekostalisté
projevili  daleko  vstřícnější  postoj  vůči
současné  kultuře,  nevyhrocovali  rozpor
mezi  svým chápáním Bible  a  většinovým
obrazem  světa,  významně  oživili
pentekostální  bohoslužbu  a  vnesli  do  ní
nový  emocionální  náboj  a  především  –
otevřeli  se  spolupráci  s  ostatními
evangelikálními  a  postupně  i  s  ostatními
křesťanskými  denominacemi.  A  tyto
denominace se do určité míry otevřely jim,
takže  nejvýraznějším  znakem
charismatického  hnutí  je  jeho  průnik  do
téměř celého spektra křesťanských církví.
V nich začala vznikat charismatická křídla,
která  se  pak  často  pokoušela  oživit
pentekostálními  důrazy  i  ostatní  části
jednotlivých  denominací.  Tím  ale  také
někdy vzbuzovala jejich podezření a odpor.
Výsledkem  je,  že  charismatické  hnutí  je
tvořeno  jednak  vlastními  samostatnými
denominacemi,  jednak  množstvím
jednotlivých  sympatizantů  i  jejich  celých
skupin v rámci ostatních denominací.

Za  symbolický  počátek  charismatického
hnutí  je  možné  považovat  události
následující  poté,  co  Dennis  J.  Bennett
(1917–1991), duchovní episkopální  církve
na  předměstí  Los  Angeles,  měl  spolu
s některými  svými  farníky  roku  1959
zážitek  křtu  svatým  Duchem  a  začal  se
modlit  v neznámém  jazyku.  Mimořádné
bylo,  že  Bennett  nadále  zůstal  ve  své
denominaci a jeho další působiště, farnost
v  Seattlu,  se  po  čase  stala  ostrovem
pentekostalismu  v  episkopální  církvi.
Bennettův příběh byl americkou veřejností
napjatě  sledován  a  povzbudil  k  přijetí
pentekostálního  typu  zbožnosti  i  mnoho
dalších  příslušníků  amerických
protestantských  denominací.  Úkolu
vysvětlit  křesťanům  z  těchto  denominací
zážitek  křtu  svatým Duchem se  úspěšně
zhostilo  Mezinárodní  společenství

podnikatelů  zvěstujících  plné  evangelium
(FGBMFI),  pentekostální  paracírkevní
organizace založená roku 1952. Formativní
období  celosvětového  charismatického
hnutí  bylo  završeno  roku  1967,  kdy  se
pentekostálním zážitkům otevřeli i někteří
římští  katolíci  a  podnítili  postupný  vznik
vnitřního  církevního  hnutí,  zvaného
„katolická charismatická obnova“.

Na půdě pentekostalismu vzniklo mohutné
a  dosud  rostoucí  charismatické  hnutí  a
zasáhlo i daleko za jeho hranice. Současně
ale  prošla  proměnou  také  starší
pentekostální  společenství.  Je  příznačné,
že  některé  hlavní  postavy  této  proměny
přispěly  současně  ke  vzniku  a  rozvoji
charismatického  hnutí.  Byl  to  např.
jihoafrický  pastor  David  J.  du  Plessis
(1905–1987),  který  uvedl  pentekostalisty
do  ekumenických  styků  a  jako  oficiální
host  II.  vatikánského  koncilu
zprostředkoval  rozhovory  mezi  římskými
katolíky  a  pentekostalisty  v  době,  kdy
úspěšná  pentekostální  misie  v  Jižní
Americe  začala  znepokojovat  místní
římskokatolickou  církev.  Další  osobností
značného významu byl  Demos  Shakarian
(1913–1993),  úspěšný  americký
podnikatel  a  zakladatel  výše  zmíněného
FGBMFI.

Patrně  nejlépe  je  ale  možné  proměnu
pentekostalismu  ilustrovat  na  Oralu
Robertsovi, který nejen vystupoval na výše
zmíněných  poválečných  uzdravujících
shromážděních,  ale  v  dalších  desetiletích
razil  nové  cesty  v  několika  směrech:
nacházel  cestu  k  novým  evangelikálům,
například k Billymu Grahamovi, podporoval
vznik  pentekostálních  paracírkevních
organizací  (rozhodujícím  způsobem
podpořil vznik FGBMFI), již od roku 1955
začal  vystupovat  jako  televizní  kazatel,
prosazoval  spolupůsobení  nadpřirozeného
i lékařského  uzdravování,  a  hlavně
překonával  nedůvěru  pentekostalistů
ke vzdělání.  Jeho  patrně  nejvýznamnější
aktivitou bylo založení několika škol. Jedna
z  nich,  Univerzita  Orala  Robertse,  se
po svém  vzniku  roku  1965  brzy  zařadila
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mezi  prestižní  církevní  školy.  Ani  Roberts
se  ovšem  zcela  nevyhnul  tomu,  co  na
přelomu osmdesátých a devadesátých let
poškodilo pentekostalisty v očích americké
veřejnosti  –  skandálům  spojeným  s  tzv.
teleevangelizací,  tedy  s  přesvědčováním
televizních diváků ke konverzi a k darování
finančních prostředků na další, především
misijní aktivity.

Zdatným  využíváním  médií  jsou
pentekostalisté  podobni
fundamentalistickému  křídlu
evangelikalismu.  Fundamentalisté  nesli
existenci  tzv.  nových  evangelikálů  již
od čtyřicátých  let  s  nelibostí,  sami
zůstávali v kulturní opozici a někteří jejich
představitelé (např. Jerry Falwell) se proto
dokonce  distancovali  d  evangelikalismu
jako takového. Jejich dlouholeté budování
institucí  v  „kulturním závětří“  se  zúročilo
sice až v sedmdesátých letech, ale zato tak
dobře, že se tehdy ve Spojených státech
vzedmula  druhá  vlna  fundamentalismu.
Témata  fundamentalistů  zůstala  podobná
jako před více než padesáti lety: doslovný
výklad  Bible,  kreacionismus,  historická
fakticita  biblických  zázraků,
dispenzacionalismus,  genderové  otázky  a
nově  též  nepřijatelnost  interrupcí  a
homosexuálního  chování.  Patrně
nejvýznamnějším  dokumentem  této  vlny
fundamentalismu  se  stalo  Chicagské
prohlášení o neomylnosti Bible roku 1978.
V  témže  roce  ukázal  sílu  nové  vlny
fundamentalistického  evangelikalismu
průzkum Gallupova institutu, podle něhož
věřilo 42 % Američanů, že „Bible je Božím 
slovem a nemýlí se ve svých výrocích ani
ve svém učení“ (cit. in Balmer 1993:195).

Výraz  „fundamentalismus“,  k  němuž  se
fundamentalisté  původně  sami  hlásili  a
který  po  Scopesově  procesu  získával
negativní  konotace,  začal  být  postupně
nahrazován  neutrálním  souslovím
„konzervativní evangelikalismus“, což také
přispělo větší  přijatelnosti  neevangelikální
veřejnosti.  Hlavně  ale  oproti  první  vlně
fundamentalisté  disponují  od
sedmdesátých  let  dobrým  intelektuálním

zázemím, které jim dovolovalo vystupovat
proti kontrakulturnímu hnutí šedesátých let
a jeho myšlenkovému dědictví a které je
dosud  vybavuje  argumenty  například  ve
prospěch nových verzí kreacionismu. Mezi
těmi,  kdo  v  sedmdesátých  letech  ostře
kritizovali  údajný  úpadek  západních
společností  a  hlásali  nutnost  obrácení
v duchu  konzervativního  evangelikalismu,
byl  i  americký  misionář  ve  Švýcarsku  a
významný  řečník  a  spisovatel  Francis  A.
Schaeffer  (1912–1984).  Jeho  studentům
i příležitostným  návštěvníkům  sloužilo
Společenství  L’Abri,  které  se  svou
manželkou založil  již roku 1955 s touhou
zprostředkovat zájemcům to, co považoval
za správný křesťanský pohled na politiku,
vědu a – což není pro evangelikály typické
– na umění.

Druhá  vlna  fundamentalismu  disponuje
také  –  jak  již  bylo  uvedeno  –  účinnou
mediální strategií. Příkladem je řada knih a
filmů,  zpracovávajících  premileniální
témata:  hlavně  znamení  blížících  se
apokalyptických  dějů  a  učení  o  vytržení
svatých.  Například  apokalyptická  kniha
amerického  spisovatele  Hala  Lindsaye
(*1929)  Velká  planeta  Země  v  pokročilé
době vyšla roku 1970 a do roku 1990 jí
bylo  vytištěno  28  milionů  výtisků
(Albanese  1999:  372).  První  z  velmi
emotivních filmů, které zpracovávají téma
vytržení  svatých,  Jako  zloděj  v  noci,  byl
natočen  roku  1972  a  pouze  on  samotný
údajně  způsobil  obrácení  4  milionů
Američanů  (Balmer  1993:  62).
Každopádně  v  roce  1994  sdílelo  víru  ve
vytržení  svatých 44 % Američanů (Wojcik 
1997:  42),  což  znamená,  že  tuto
specifickou  doktrínu  dispenzacionalismu
převzalo  i  mnoho  milionů
nefundamentalistů  a  neevangelikálů.
Přesvědčovací  sílu  druhé  vlny
fundamentalismu  ostatně  dokumentuje  i
počet  prodaných  Scofieldových  Biblí  od
konce  šedesátých  do  konce  osmdesátých
let – 4,2 milionu (Albanese 1999: 372).

Díky mediální strategii  bylo také politické
angažmá konzervativních  evangelikálů  od
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sedmdesátých do devadesátých let daleko
větší  a  účinnější  než  kdykoli  předtím.
Poprvé  se  viditelně  projevilo  volební
podporou pozdějšího prezidenta Spojených
států,  evangelikála  Jimmyho  Cartera
v roce  1976.  Úspěšnému  televiznímu
kazateli  Jerrymu  Falwellovi  (1932–2007)
se  pak  podařilo  zapojit  i  mnoho
nefundamentalistů do zápasu konzervativní
řešení  etických  otázek  americké
společnosti. Např. jím založená vzdělávací
a  lobbistická  organizace  Morální  většina
výrazně  přispěla  ke  zvolení  Ronalda
Reagana  americkým  prezidentem  roku
1980  a  pomohla  zformovat  tzv.
náboženskou  pravici  (nebo  též:
křesťanskou  pravici),  která  zůstala
významnou, a často rozhodující politickou
silou  ve  Spojených  státech  po  celá
osmdesátá léta. Ke konci života podporoval
křesťanskou  pravici  také  již  zmíněný
Francis Schaeffer.

K významu náboženské pravice významně
přispěl  i  mediální  magnát  Marion Gordon
(„Pat“)  Robertson  (*1930).  Sám  se  ji
pokusil využít jako kandidát na amerického
prezidenta   republikánských  primárkách
roku  1988,  leč  neúspěšně.  Popularitu,
kterou získal primárkách, zúročil založením
Křesťanské  koalice  roku  1989,  tedy  ve
stejném  roce,  v  němž  Falwell  rozpustil
Morální  většinu.  Křesťanská  koalice
převzala  některá  témata  Morální  většiny
(hlavně důraz a „rodinné hodnoty“) a stala
se  velmi  vlivným  aktérem  na  politické
scéně. Robertsonovi se podařilo do koalice
zahrnout  dokonce  i  římské  katolíky,
ortodoxní  židy,  Afroameričany  a
Latinoameričany  (Albanese  1999:  377–
378).

Zároveň  ale  koalice  zažila  už
v devadesátých  letech  několik  porážek:
především  od  americké  veřejnosti,  která
v roce  1992  zvolila  americkým
prezidentem  demokrata  Billa  Clintona,  a
o tři roky později také od významné části
evangelikálů,  kteří  odmítli,  že  by
Křesťanská  koalice  a  vůbec  celá
náboženská pravice měla právo hovořit za

všechny  evangelikály,  natož  pak  za
všechny  křesťany.  Ve  druhé  polovině
devadesátých  let  se  řada  evangelikálních
osobností  vyslovila  proti  spojování
křesťanské  víry  a  politického  aktivismu
s argumentem,  že  křesťanství  je  tímto
způsobem  kompromitováno.  Podobné
hlasy  zazněly  i  o  deset  let  později  −  v
době, kdy americká (především zahraniční)
politika prezidenta George W. Bushe byla
prodchnuta  rétorikou  konzervativního
evangelikalismu (jak zmiňuje např.  Putna
2010:277–278).

Také  proto  se  vliv  náboženské  pravice
v současnosti  projevuje  již  podstatně
méně:  okrajově  patrný  je  snad  jen
v konzervativním  republikánském  hnutí
Tea Party. V očích části americké veřejnosti
je  konzervativní  evangelikalismus  navíc
poněkud  kompromitován  náchylností  ke
konspiračním teoriím (např. Balmer 1993:
168),  kombinovaným  s  mileniálními
tématy  dispenzacionalismu  (srov.  Barkun
2003).  Typickým  a  velmi  populárním
dílem,  v  němž  je  věnována  pozornost
iluminátům,  svobodným  zednářům,  hnutí
Nového  věku  a  dalším  údajným  silám
ovládaným  satanem,  je  kniha  Pata
Robertsona Nový světový pořádek z roku
1991.  Kvůli  silně  vyjadřovanému
přesvědčení  o  hříšnosti  americké
společnosti ze strany Jerryho Falwella Pata
Robertsona,  Tima  LaHaye  a  dalších
mediálně  zdatných  aktivistů  je
konzervativní  evangelikalismus  vnímán
jako  silně  moralistické  náboženství.  Zdá
se,  že  druhá  vlna  fundamentalismu
v devadesátých  letech  odezněla  a  že  ve
21.  století  je  tento  typ,  stále  odmítající
pentekostální  náboženské  zkušenosti  a
trvající  na  strohém  racionalistickém
biblicismu,  nepříliš  silnou  součástí
evangelikalismu (např. Davie 2013:148).

Diferencované  evangelikální  hnutí  se
v sedmdesátých letech semklo ve společné
obraně před tehdejšími výzvami některých
vlivných  představitelů  historických
protestantských  církví  k  tomu,  aby  se
západní křesťanstvo napříště už zdržovalo
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vysílání  misionářů  do  jiných  částí  světa.
Mezinárodní  kongres  pro  evangelizaci
světa  svolaný  evangelikály  do  Lausanne
roku 1974 naopak potvrdil jejich společný
misijní  závazek  vůči  celému  světu.
Závěrečný  dokument,  v.  Lausanneské
prohlášení,  na  jehož  přípravě  se
rozhodující měrou podílel J. R. W. Stott, se
stalo  široce  sdíleným  evangelikálním
vyznáním  víry  a  společnou  platformou
stovek  evangelikálních  denominací
paracírkevních organizací.

Toto semknutí všech křídel evangelikálů v
sedmdesátých letech předznamenalo jejich
sblížení a promísení, které pozorujeme od
osmdesátých  let.  Dobře  patrný  je  tento
trend  už  na  generaci  evangelikálních
teologů,  kteří  začali  publikovat  svá
významnější díla zpravidla v sedmdesátých
a  osmdesátých  letech  (referuje  o  nich
Macek 2008: 62–70). Jedním z nich je J. I.
Packer (*1926), evangelikální reformovaný
teolog  britského  původu  působící  v
Kanadě,  který  svými  pojednáními  na
fundamentalistická  témata  (obhajobou
neomylnosti  Bible,  kreacionismu  apod.)
získal  vliv  mezi  evangelikály  hlavně  ve

Spojených  státech.  Byl  ovšem  zároveň
jedním z těch, kteří – jak je zmíněno výše
–  roku  1995  vystoupili  proti  spojování
všech  evangelikálů  s  republikánskou
politikou.

Do  stejné  generace  evangelikálních
teologů  patří  i  Američan  Donald  Bloesch
(1928–2010),  blízký  linii  nového
evangelikalismu svou kritikou jak liberální
teologie, tak fundamentalismu, projevující
pochopení i pro neevangelikální křesťanské
tradice  a  proslavený  populárně  psanými
díly  v  oboru  systematické  teologie.
Poněkud  mladší  evangelikální  teology
může  reprezentovat  Kanaďan  Clark  H.
Pinnock  1937–2010),  který  postupně
opustil  reformovaný  fundamentalistický
postoj  a  přiklonil  se  nejprve
k arminianismu a v devadesátých letech –
po  zážitku  údajně  nadpřirozeného
uzdravení svého oka – k pentekostalismu.
Do  jisté  míry  opačnou  trajektorií  prošel
americký teolog Thomas Oden (*1931), a
to  od  teologického  liberalismu  k  jeho
sžíravé  kritice  a  k  prosazování  návratu
k teologii první církve.

Pokračování příště

Z našeho sboru
FINANCE k 31.03.2016

Stav pokladny : 3 247,00 Kč

Stav účtu : 1 036 573,00 Kč

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  615.-  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
provoz, energie, opravy. Na větší opravy (fasáda,
stavební  úpravy …) a další  mimořádné potřeby
jsou vyhlašovány sbírky na konkrétní účely. 
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Z Bratské jednoty baptistů
Usnesení Sjezdu delegátů v Praze 23.04.2016

 1.SD schválil změnu programu jednání takto: 

(a)Stažení návrhu č. 15 a 16 (staženo navrhovateli). 

(b)Spojení projednávání návrhnu č.2 a návrhu č. 18.

 2.SD vzal na vědomí zprávu o plnění usnesení SD v Aši 18.04.2015 s doplněním
v bodě 16. 

 3.SD vzal na vědomí zprávu předsedy a tajemníka VV BJB. 

 4.SD vzal na vědomí zprávy:

(a)Odborů: sester, mládeže (schválil volbu Jana Jackaniče jako vedoucího odboru),
misijního, manželství a rodiny.

(b)Komisí:  teologické,  pro  vzdělávání,  duchovní  služby,  historické,  komise  pro
dokumenty BJB, finanční.

(c)a o činnosti VOŠSaT Dorkas za rok 2015, včetně zprávy o činnosti  školní kap-
lanky.
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 5.SD schválil zprávu o  hospodaření a revizní zprávu VOŠSaT za rok 2015.

 6.SD schválil zprávu revizní komise o hospodaření  VV za rok 2015. 

 7.SD schválil hospodaření VV za rok 2015.

 8.SD schválil návrh o rozdělení kladného hospodářského výsledku VV za rok 2015,
dle návrhu č. 5.

 9.SD schválil návrh rozpočtu hospodaření pro rok 2016. (návrh rozpočtu finanční ko-
mise str.25)

 10. SD  schválil návrh č. 1 o přijetí sboru v Kladně do svazku BJB, a vyprosil požeh-
nání pro další práci na Božím díle. 

 11. SD neschválil návrh číslo 18, aby o konceptu nového zpěvníku předcházela dů-
kladná společná rozprava na RZS.

 12. SD schválil  návrh  VV,  č.  2  s úpravou,  aby  se  teologická  komise  vyjádřovala
k navrhovaným písním. 

 13. SD schválil nominační komisi pro volby VV v roce 2017 dle návrhu VV, č. 3 v ná-
sledujícím složení: Jiří Marek, Daniel Kuc, Jiří Boháček, Michal Petratur, Tomáš Pa-
covský, s náhradníky Tomáš Vychopeň a Štěpán Klepáček. 

 14. SD schválil návrh VV, č. 4 o prodloužení oprávnění pro správce krizového fondu.

 15. SD schválil návrh VV, č. 6 o zřízení platového fondu s doplněním „jen na jednoho
pracovníka za sbor“. 

 16. SD schválil návrh finanční komise, č.7 mzdový předpis zaměstnanců kanceláře
VV s pozměněným zněním bodu 4 (max. výše odměny za kalendářní rok)

 17. SD neschválil  návrh  finanční  komise,  č.8 o  doplnění  mzdového předpisu ani
v jedné variantě. 

 18. SD neschválil návrh Jabloneckého sboru, č.9  o vystoupení z ERC.

 19. SD neschválil návrh sboru BJB ve Vikýřovicích, č. 10  

 20. SD neschválil návrh sboru BJB ve Vikýřovicích, č. 11

 21. SD neschválil návrh sboru BJB v Aši, č. 12 prosba o   vyjádření VV ke zvolení
ženy za kazatelku sboru BJB Praha 4. 

 22. SD neschválil návrh sboru BJB v Lovosicích, č. 13 o doplnění ústavy ohledně vý-
hradné služby mužů v pozici starších a kazatelů. 

 23. SD  neschválil návrh Lovosického sboru, č.14 svolávat Sjezd delegátů 2x ročně.

 24. SD vzal na vědomí stažení návrhu č.17 (navrhovatelem).

 25. SD neprojednal návrhy, č.19 a č.20 které budou přesunuty na následující sjezd.  

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 církev, 

• za všechny sborové složky,

• za to, abychom dokázali hlásat 
evengelium okolo nás.
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Narozeniny a výročí
 Kozák Adam 3. květen 

 Růžičková Alžběta 11. květen 

 Kovařík Štěpán 12. květen

 Kvasničková Jana 14. květen

 Hrůza Václav (Venda) 18. květen

 Boháčková Nikola 25. květen

 Křivánková Marie (R) 27. květen

 Jelínek Štěpán 30. květen

 Hrůza František 31. květen

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

Sborová oznámení
• 10. – 12. 5. Kurz kazatelů

• 14. 5. Konference krajanů v Aši

• 23. 5. Regionální setkání kazatelů

• 26. – 29. 5. služba Kazatelského tria v Bratislavě a Rumunsku

Program na květen 2016 
Neděle 1. květen 2016 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Alois Hrůza

 Kázání: br. David Sláma
Neděle 1. květen 2016 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma
Neděle 1. květen 2016 16:00 Klub nedělní besídky

Středa 4. květen 2016 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 5. květen 2016 9:30 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Čtvrtek 5. květen 2016 17:00 Klub dobré naděje
Pátek 6. květen 2016 9:30 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Pátek  6. květen 2016 18:00 Modlitební chvíle
Pátek  6. květen 2016 19:00 Nanebevzetí Pána Ježíše Výklad: br. David Sláma
Sobota 7. květen 2016 16:30 Dorost
Sobota 7. květen 2016 18:00 Setkání mládeže
Neděle  8. květen 2016 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. František Eliáš

 Kázání: br. David Sláma
Neděle 8. květen 2016 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma
Neděle 8. květen 2016 16:00 Klub nedělní besídky
Neděle 8. květen 2016 15:00 Tři Sekery Kázání: br. Gothard Novák

Středa 11. květen 2016 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 12. květen 2016 17:00 Klub dobré naděje
Pátek  13. květen 2016 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  13. květen 2016 19:00 Biblická hodina Výklad: br. Gothard Novák 
Sobota 14. květen 2016 16:30 Dorost
Sobota 14. květen 2016 18:00 Setkání mládeže
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Neděle 15. květen 2016 9:00 Svatodušní neděle Večeře Páně: br. Václav Černík
br. Alois Sauer

Slovo k dětem: ses. Petra Táborská
Kázání: br. David Sláma
Kázání: br. Adolf Kopřiva

Neděle 15. květen 2016 16:00 Svatodušní neděle Kázání: br. Ilie Milutin
Neděle 15. květen 2016 16:00 Klub nedělní besídky

Středa 18. květen 2016 16:30 Skupinka sester

Čtvrtek 19. květen 2016 9:30 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Čtvrtek 19. květen 2016 17:00 Klub dobré naděje

Pátek 20. květen 2016 9:30 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Pátek  20. květen 2016 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  20. květen 2016 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 21. květen 2016 16:30 Dorost
Sobota 21. květen 2016 18:00 Setkání mládeže

Neděle 22. květen 2016 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Rudolf Hrůza
Kázání: br. David Sláma

Neděle 22. květen 2016 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Václav Černík
Neděle 22. květen 2016 16:00 Klub nedělní besídky
Neděle 22. květen 2016 15:00 Tři Sekery Kázání: br. David Sláma

Středa 25. květen 2016 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 26. květen 2016 17:00 Klub dobré naděje
Pátek  27. květen 2016 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  27. květen 2016 19:00 Biblická hodina Výklad: br. Václav Černík
Sobota 28. květen 2016 16:30 Dorost
Sobota 28. květen 2016 18:00 Setkání mládeže
Neděle 29. květen 2016 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: 

Kázání: br. David Sláma
Neděle 29. květen 2016 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Alois Sauer
Neděle 29. květen 2016 16:00 Klub nedělní besídky

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/UCpFx
N_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 100 výtisků zpravidla poslední

neděli v měsíci na další měsíc. Toto číslo vyšlo 8. května 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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