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Slovo kazatele
Ježíš  jí  odpověděl:
"Každý,  kdo  pije  tuto
vodu,  bude  mít  opět
žízeň. Kdo  by  se  však
napil  vody,  kterou  mu
dám  já,  nebude  žíznit
navěky.  Voda,  kterou
mu  dám,  stane  se  v
něm  pramenem,
vyvěrajícím  k  životu

věčnému." Jan 4,13-14
…v  Něm  jste  i  vy  dosáhli  plnosti.  Kol
2,10a

Milí bratři a sestry,
chtěl  bych  slova  Pána  Ježíše,  která  řekl
samařské ženě vztáhnout na nás. Toužíme
po naplnění. I teď o prázdninách si chceme
odpočinout,  načerpat  novou  sílu.  To  je
dobrá  věc,  potřebujeme  odpočinek,
obnovit  síly.  Díky  Bohu,  že  můžeme být
třeba chvíli doma, děti na táborech, jet na

dovolenou.  Když  ale  čekáme  naplnění
pouze od těchto věcí, zjistíme, že jsme za
chvíli opět unavení, prázdní.
Pán Ježíš to říká: „Kdo bude pít tuto vodu,
bude  mít  opět  žízeň.“  Věci  okolo  nás
zaženou  naší  „žízeň“  jen  na  chvíli.  Pán
Ježíš  nám  ale  dává  víc.  Dává  nám  sám
sebe,  svého  Ducha,  Slovo  –  když  je  On
v nás a my v Něm, máme vodu, napojení,
které se nevyčerpá.
Buďme napojeni  na Pána Ježíše,  mluvme
s Ním, udržujme s Ním vztah v každé chvíli
života. On nám dal sám Sebe, věčný život.
Kéž nám dá si to také znovu uvědomit, že
vlastně v Něm máme vše.
Kéž také jako ta samařská žena svědčíme
o Pánu Ježíši druhým (Jn 4,28-29).
Ať  Vám  všem  Bůh  žehná,  chrání  o
prázdninách. Kéž chodíme s Ním a po Jeho
cestách, posloucháme Ho.

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.

O vzniku Přemyšlování

Manželko má milá,

klenote můj po Pánu Bohu nejdražší!

Poněvadž z vůle a dopuštění Božího před
vzteklostí  lidskou  ustupuje,  tebe  sem  se
vzdáliti musel a tobě tělem přítomen býti
nemohu,  z  čehož  vím,  že  zármutek  a

tesknost, jichž i já prázden nejsem, tvého
srdce častí jsou hosté: aj, teď já tobě kni-
žečku tuto místo sebe pro potěšení posí-
lám.

Nebo kráčeje já smutnými cestami svými,
v  nejedna přemyšlování  o  divném Božím
nás vyvolených řízení,  kterak ne vždycky
příjemné,  vždycky  však  spasitelné  bývá,
sem  se  vydal,  a  skrze  rozličné  sladkosti
pod hořkostí tou se kryjící seznávaje, uložil
sem, nežli bych dále od tebe zašel, abych
v  místečku  tomto,  kdež  sem  stín  míti
mohl,  za některý den se pozdrže, sobě i
tobě v rozloučení našem ku potěšení aneb
aspoň tesknosti ke zmenšení o těch věcech
něco napsal, a tobě jeden exemplář pošle,
druhý místo tovaryše cesty s sebou vzal. I
urodil se tento krátký v slovích, ale hojný
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ve smyslu spisek o dokonalosti křesťanské,
v čemž záleží, a jak divnými k ní cestami
Pán Bůh vede, koho ráčí.

Ze kteréhož traktátu budeš moci  vyrozu-
měti, že darmo jest na světě sobě, jak by
člověk od Boha veden býti chtěl, vybírati,
než že nejlepší jest povolně, byť i s plačky
bylo, za Pánem Bohem jíti a všecko, štěstí
i neštěstí, radost i zármutek, smích i pláč,
s poděkováním z ruky jeho přijímati.

Najdeš tam nejedny věci, z nichž se aneb
upamatuješ, aneb poučíš, aneb ke snášení
dalšího kříže nastrojíš, aneb naposledy, jak
potěšení toho, k němuž že nás po přejití
kázně,  věříme,  navrátí  Pán Bůh náš,  po-
božně užívati naučíš.

Čtiž tedy pilně knižečku tuto, a ne jen čti,
ale  bedlivě  rozvažuj  a  v  přemyšlováních
svatých  se  cvič,  na  mě  při  tom  zvláště
modlitbami  svatými,  jakž  náleží,  laskavě
vzpomínajíc, ale více na Boha, kterýž tvá i
má největší ať jest útěcha.

Mějž se dobře! a Pán Bůh tobě i nastávají-
cího tvého kříže vystáti  pomáhej,  aby ke
společnému našemu potěšení bylo.

Datum z místa Bohu známého, kterýž počí-
tá utíkání naše, a slzy naše v láhvici svou
sbírá, a kvaltování naše do kněh svých za-
pisuje (Ţal. 56, v. 9.)

Tvůj věrný manžel do smrti

J. A.

Léta 1622, 18. Februarii.

KAPITOLA I.

V čem dokonalost křesťanská záleží.

Každý to  v  Boží  škole  vycvičený  a  skrze
Ducha  pravdy  znovu  porozený  člověk  to
sám  u  sebe  najde  a  vyzná,  že  pravé
křesťanství a libá Boží služba ne na samé
známosti  Boha  a  povědomosti  věci  jeho,
ale také a více v skutečném činění vyje-
vené Boží vůle a v ostříhání svatosti, bez
níž žádný neuzří Pána, záleží. Nebo k tomu
cíli  člověk  všemohoucí  mocí  Boží  podlé

přehluboké a divné moudrosti jeho stvořen
jest, aby téhož Stvořitele svého, s ním na
věky věků spojen jsa, všemi mocmi svými
miloval,  ctil,  velebil  a  chválil.  Sic  co  by
člověku i  veliké  osvícení  pomohlo,  kdyby
svatosti a plnění ve všem vůle Boží nená-
sledoval?

Byť kdo celou biblí z paměti uměl, a necítil
by vnitřního potěšení, milosti Boží, co jemu
to  prospěje?  Marnost  jest.  Ovšem  pak
marnost jest, čímkoli jiným v světě lidé se
zanášejí. Bohatu býti, slávu, čest a lidskou
přízeň míti, rozkošemi a pohodlím oplývati,
dlouho  ve  zdraví  a  bezpečnosti  s  milými
přátely živu býti; summou, libých v světě
věcí užívati, není-li při tom plné lásky Boží,
všecko jest marnost, všecko pominutedlné,
všecko nestálé, všecko nejisté, všecko ne-
plnou radost, nýbrž ne radost, než podo-
biznu a stín radosti dávající.

A  protož  člověk,  jakožto  vzácný  a  ku
podobnosti nesmrtelného Boha sformovaný
tvor, s právem se o něco dokonalejšího při-
činiti a žádosti své ode všeho toho, což a
neb příliš rychle s šustem světa pomíjí, a
neb ovšem škodu, tesknost a pykání přiná-
ší, odvraceti má; mysliti pak na to, aby k
stálé,  pravé,  plné  a  dokonalé  radosti  a
upokojení se v srdci svém přijíti mohl, tak
aby s svatým Pavlem mohl, pro vyvýšenost
toho Božího pokoje v sobě, cokoli svět za
slavné i divné sobě počítá, všecko za lejno
klásti, a pro sladkost tuto

vnitřní  zevnitřních  jakýchkoli,  odkudkoli
přicházejících utrpení za nic nevážiti a jich
ani necítiti.

To  jest  hle  svatá  ta  a  drahá vyvoleného
člověka v životě tomto dokonalost, k níž a
hledání jí když my lidé sami z sebe nezpů-
sobni  a váhaví  jsme, Pán Bůh rozličnými
útrpnostmi vyvolené své k tomu

doháněti má obyčej; jakž se i nyní při nás
děje.

Záleží pak (ať se již blíže k věci přistoupí)
ta dokonalost v tomto trém:

1. V plném Boha milování.
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2. V povolném jemu se ve všem pod-
dávání.

3. V ustavičném s ním se obírání.

Kteréžto  věci  tři  kdo  má,  přešťastný  a
blahoslavený jest člověk, má vrch moud-
rosti lidské, má začátek věčného života v
sobě,  nýbrž  již  jest  přenesen z  smrti  do
života; nebo v Bohu přebývá a Bůh v něm,
což radost nevypravitedlnou působí.

Každý tedy, kdož toho slyší, má sobě vše-
mi mocmi srdce svého žádati, nýbrž všemi
mocmi života svého se vynasnažiti,  aby i
sám  k  svaté  té  drahé  i  žádostivé
dokonalosti přijíti mohl. Pro kterouž příčinu
nejprv posouditi sluší:

KAPITOLA II.

Jak  se  člověk  k  hledání  a  dosažení
dokonalosti způsobovati a připravova-
ti má.

Troje toto při  člověku,  kterýž  dokonalosti
dojíti chce, býti musí:

Jedno,  aby věře,  že nade všecky šťastný
bude, dosáhne-li jí, všecku mysl, žádost a
toužení své po ní obrátil. Nebo písmo dí:
Kdo hledá moudrosti, nalézá ji, a kdo ji za-
miluje nade všecko, tomu vychází vstříc a
potkává se s ním (Moudr. 6,). A bez toho
ve všech věcech lidských to jest jisté, že
kdo co zamiluje, po tom mysl pouští, aniž
sobě  odpočinutí  dá,  leč  až  dosáhne.  Co
Jákoba patriarchu v  tak dlouhé a pracné
službě zdržovalo? Milost k Ráchel. Co orá-
če,  vojáky,  kupce  a  jiné  lidi.  po  ne-
snadných cestách a skrze rozličné práce od
jednoho  těžkého  kvaltování  k  druhému,
nýbrž z jednoho nebezpečenství do druhé-
ho vodí? Milost  k statku,  penězům, cti  a
podobným věcem. Tuto pak není o Ráchel,
není o marné peníze, není o nestálou slávu
světa činiti, ale o Boží tajnou moudrost, o
přesladké Boží potěšení, o pravý a všeliký
lidský rozum převyšující vnitřní pokoj a ra-
dost, a tak summou o svrchované dobré,
na němž člověku všecko záleží. A protož k
tomu  ne  nějaká  chladná  a  vlažná,  ale
vroucí  žádost  býti  musí,  aby  člověk  ani

očím svým usnouti, ani víčkám svým zdří-
mati nedal, dokavádž by nenašel místa v
srdci  svém  Hospodinu,  k  přebývání  tam
nejsilnějšího Boha Jákobova, jakž o Davi-
dovi psáno stojí v žal. 132. Kdož tak Pána
hledá, ten ho nalézá.

Druhá  příprava  jest,  aby  člověk  vyčistil
srdce  své  jako  nádobku  nějakou,  do  níž
nebeskou vonnost klásti strojí. Nebo v ne-
šlechetnou  duši,  dí  písmo,  nevchází  ne-
beská moudrost, aniž přebývá v těle pod-
maněném hříchu (Mou. 1,).

Musí pak srdce od dvojí nešvary aneb pře-
kážky vyčištěno býti:

Předně,  od zbytečných,  toulavých,  neuži-
tečných  myšlení.  Potom,  od  nezřízených
vášní, jenž jsou přílišné věcí časných mi-
lování,  hněv,  závist,  bázeň,  zármutek  a
pod.; kteréž jsou jako kalná mračna, oblo-
hu srdce zatemňující a zanečišťující, aby se
v  něm  hvězd  nebeského  potěšení  spat-
řovati nemohlo.

Srdce naše jest z přirození nepokojné, led-
čehos se leká, ledčemus se raduje, ledacos
oblibuje, na ledacos se zpouzí. Ale kdo se
o Boží  toliko  lásku a milost  starati  chce,
ten musí tiché a pokojné srdce míti.

Nebo takovým srdcím zjevuje se Bůh; jakž
to na onen čas Eliášovi, proroku Páně, u
figuře ukázáno, jemuž se ne v země tře-
sení,  ani  v bouřce větru,  ani  v ohni  plá-
polajícím, ale v tichém větříčku ozval Hos-
podin a s ním mluvil (3. Král. 19,). Protož
snažuj se, člověče! pokojné srdce

míti,  aby ničeho v  světě příliš  nemiloval,
ničemu se příliš neradoval, nad ničím příliš
se  nermoutil,  na  nic  zlobivě  se nehněval
etc.; tak k tobě vejde tajná Boží moudrost
a učiní tě dokonalého.

Třetí, místo přípravy potřebí jest, abychom
poznali,  že  taková  dokonalost  ne  lidskou
snažností se dosahuje, než pouhý dar Boží

jest. Nebo on dí: Slituji se, nad kýmž se
slituji, a milostiv budu, komuž mi se dobře
viděti  bude (Řím. 9, 15). Myť z přirození
nejsme  způsobní  než  k  odstupování  srd-
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cem od Boha a věčných věcí.  Protož  ta-
kovou svou nebezpečnou mdlobu poznáva-
jíc, povinni jsme jako mdlé dítky v pokoře
a sprostnosti  před něj předstupovati,  dů-
věrně žádajíce, aby lítostivé své oči k nám
obrátil  a  drobtů,  kteříž  z  stolu  nevý-
mluvného milosrdenství  jeho padají,  nám
příti a nám jimi se v srdcích našich krmiti

dáti ráčil. Kdož tak činí a s mdlobou svou
jemu k nohám padá, při tom on jistě spa-
sitedlné své dílo koná a v mdlobě lidské,
na odivu ďáblu, Božskou svou moc doko-
nává, jakž se, mluvě s svatým Pavlem, vy-
světlil (2. Kor. 12,).

Pokračování příště

Od Dan po Beer Ševu
5. MAGDALA
Město Magdala (Migdal) leží na západním
břehu Genezaretského jezera, mezi městy 

Magdala

Tiberia a Kafarnau. Je 159 m pod úrovní
moře.  Je  rozloženo  v hustě  osídleném  a
zemědělsky  intenzivně  využívaném  pásu
kolem Galilejského jezera. 

Kolem města jsme několikrát projížděli při
svých  cestách  na  sever  a  také  jsme  ho
viděli  z hory  Arbel  u  Tiberiadu.   Nová
Magdala, založena v roce 1910,  má dnes
asi  1800  obyvatel.  Navazuje  na  biblické
město Magdalu, které zmiňují evangelisté
jako jedno z působišť Pána Ježíše a rodiště
Máří Magdaleny.

Magdala  byla  v helénském  období
významným  židovským  centrem.  V 1.
století  měla  asi  čtyři  tisíce  obyvatel.
Probíhala  tady  důležitá  cesta  spojující
Galilejské jezero a centrální Galileu.

V době protiřímského povstání byla dobyta
vojsky  Vespasiána  a  Tita  a  zbořena.  Po

porážce Židů byla Magdala menším sídlem
vesnického  typu,  od  7.století  zde  žili
křesťané. Později,  v polovině 19.století  se
zde  usadili  Arabové,  kteří  vesnici  nazvali
Madždal.

Magdala kolem roku 1900, kdy v ní ještě žili
Arabové

V roce 1910, pozemky v okolí koupili Židé
z Ruska,  rozparcelovali  je  na  jednotlivé
zemědělské  usedlosti,  z nichž  později
vznikla vesnice Migdal. 

Židovští zemědělci poblíž Migdal v 1912 

Migdal byla v roce 1949 povýšena na malé
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město  a  stala  se  součástí  nového  státu
Izrael. 

Před několika lety kněz Juan Solana koupil
část  pozemku,  aby  zde  postavil  kostel.
Podle  izraelských  zákonů  musel  na
stavební  pozemek  nejprve  pozvat
archeology, aby provedli výzkum. Při něm
nalezli  pozůstatky  synagogy datované  do
1.století  našeho  letopočtu.  Protože  na
troskách Magdaly nikdy nebylo postaveno
jiné  město,  je  tato  doposud  jedinou
synagogou  z doby  působení  Pána  Ježíše,
která se v této oblasti našla. Je tak velmi
pravděpodobné,  že v této synagoze kázal
Pán Ježíš.

Vchod do synagogy 

Interiér  synagogy  je  velmi  bohatě
vyzdoben freskami a mozaikami. Jedná se
o  jednu  z nejstarších,  archeologicky
zachovaných, synagog na světě.

V  synagoze našli  oltář  otesaný po  všech
stranách,  podle  odborníků  představuje
jeruzalémský  chrám.  Na  jedné  straně  je
 reliéf  sedmiramenného svícnu – menory.
Je to jediný hmotný popis jeruzalémského
chrámu v době Pána Ježíše.  Originál oltáře
je v muzeu, v místech chrámu je kopie. 

Oltář s vyrytým sedmiramenným svícnem

podlaha s mozaikou 
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Před třemi lety začaly další archeologické
průzkumy  v místech,  kde  se  má  stavět
hotelový  komplex.  Vykopávky  odkryly
židovskou osadu z doby Druhého chrámu.
Jsou  zde  rituální  lázně,  tržiště,  domy,
sklady, hospodářská zařízení.

Kněz Juan Solana uskutečnil svůj záměr a
za  podpory  dvou  mexických  univerzit  na
břehu  Genezaretského  jezera  postavili
„Legionáři  Kristovi“  kostel  s přístupem do
archeologického  naleziště.  Chtějí  také
zbudovat centrum pro poutníky. Kostel se
jmenuje  „Duc  in  altum“  tj.  „Zajeď  na
hlubinu“ (Lk 5,4),  vejde se do něho 250
věřících. 4 kaple  duchovního centra jsou
koncipovány vždy pro 50 věřících.

Budova kostela  se  inspiruje  úryvkem z 8
kapitoly Lukášova evangelia. „Ježíš kázal“
–  kázání  představuje  kazatelna  ve formě
loďky, za kterou je mozaikové jezero.

Evangelium  pokračuje:  „bylo  s  ním
dvanáct  učedníků  a  některé  ženy
uzdravené  od  zlých  duchů  a  nemocí:
Marie,  zvaná  Magdalská,  z  níž  vyhnal
sedm  démonů,  Jana,  žena  Herodova
správce  Chuzy,  Zuzana  a  mnohé  jiné,
které se o ně ze svých prostředků staraly.“

Hlavní  loď  kostela  podepirá  12  sloupů
s ikonami  12-ti  učedníků,  v atriu  je  8
sloupů se jmény žen, které známe z Bible
z doby Pána Ježíše.
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Kolem  kostela  je  vodní  plocha,  která
opticky  přechází  přes  úzký  pás  pevniny
v Galilejské jezero.

Věra Černíková

Na pokračování 
Třetí  díl  studie  Evangelikalismus  –
protestantské  křesťanství  přizpůso-
bené situaci náboženského pluralismu
Rozmanitost a šíře evangelikalismu
Typická  evangelikální  přizpůsobivost
proměnám společnosti přispívá k tomu, že
evangelikalismus  je  vnitřně  značně  dife-
rencovaný fenomén. Orientaci  v něm po-
skytuje  vývojová  „osa“,  kterou  bychom
mohli  naznačit  jako  „evangelikalismus  –
pentekostalismus – charismatismus – neo-
charismatismus“,  přičemž  časově  starší
fenomény (vyznačené jednotlivými  pojmy
na této ose) zahrnují ty mladší. Tedy: ně-

kteří, ale zdaleka ne všichni evangelikálové
jsou  pentekostalisty;  někteří,  ale  zdaleka
ne  všichni  pentekostalisté  jsou
charismatiky;  a  někteří,  ale  zdaleka  ne
všichni  charismatikové  mohou  být  ozna-
čeni za neocharismatiky. K základní ose je
pak možné vztahovat další, méně význam-
né inovace (např. hnutí svatosti) nebo děje
(např. rozchod tzv. nových evangelikálů s
fundamentalismem).
Tato  základní  „osa“  vycházející  z  vývoje
evangelikální  tradice  je  výsledkem pouze
jednoho z potřebných úhlů pohledu. Z ji-
ných úhlů můžeme rozeznávat rozmanité,
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někdy dokonce v určitém smyslu vzájemně
protikladné  podoby  evangelikalismu.  V
pohledu  soustředěném  na  denominace  a
jiné  organizační  útvary  shledáváme
evangelikální  denominace,  které  hrají
hlavní  úlohu  od  počátku  (jako  např.
metodisté  a  baptisté),  ale  i  ty,  které
vznikly  v  průběhu  jeho  vývoje  (např.
Shromáždění  boží).  Kromě  toho  ovšem
vznikají zvláště v posledních dvaceti letech
tzv.  nedenominační  (nebo  též
postdenominační)  sbory.  Rozrušení  hranic
denominací  je  ostatně  přímo  programem
neocharismatického  hnutí  nebo  hnutí
objevujících se sborů.
Také  tento  pohled  ale  zanechává  mnoho
„slepých  skvrn“.  Není  schopen  zaregis-
trovat  skutečnost,  že  křesťané  silně
ovlivnění  evangelikalismem  jsou  běžně
součástí  i  v  neevangelikálních  denomina-
cích. Někdy jsou ovlivněni pouze v určitých
aspektech, například římskokatolická mari-
ánská  společenství,  která  přebírají  in-
terpretaci  biblických  textů  a  jednotlivá
„znamení  konce  času“  od  fundamentalis-
tických evangelikálů, jindy se přímo hlásí k
evangelikálnímu typu náboženského živo-
ta, přizpůsobují ho své tradici a vstupují do
kontaktů s dalšími evangelikály (např. ka-
tolická charismatická obnova). 
Právě  pro  charismatické  hnutí  je  takový
„průnik“  evangelikalismu  do  neevange-
likálního  prostředí  typický  a  právě  cha-
rismatikové označují evangelikalismus nej-
častěji  za  „naddenominační“  hnutí.  To
ovšem může být poněkud matoucí a skrytě
ideologické,  protože  pro  významnou  část
neocharismatiků  je  boření  denominačních
hranic a vytváření jediné církevní „nevěsty
Kristovy“  předpokladem  a  předzna-
menáním druhého Ježíšova příchodu.
Pokud náš pohled nebude fixován na zá-
kladní vývojovou „osu“ ani na denominace,
můžeme  všechny  evangelikální  křesťany
zhruba rozdělit podle tradic, na něž v rám-
ci evangelikalismu navazují, a to na nové
evangelikály,  pentekostalisty  a  funda-
mentalisty. Z pentekostální větve se v prů-
běhu  20.  století  vydělilo  ještě  charisma-
tické  a  nejnověji  neocharismatické  hnutí.

Šestou  a  výrazně  menší  větev
evangelikalismu by v tomto pohledu tvořilo
hnutí svatosti. 
Některé  denominace  se  téměř  výhradně
přimykají k jedné z těchto větví: například
jižní  baptisté,  učednické  hnutí  (hnutí
obnovy)  či  plymouthští  bratři  sledují
fundamentalistickou  tradici,  Shromáždění
boží  pentekostální,  Vinice  charismatickou
nebo  církev  Nazaretského  tradici  hnutí
svatosti. Ovšem minimálně stejně častým
jevem je to, že uvnitř jednotlivých denomi-
nací, a dokonce i uvnitř jednotlivých sborů
mohou  být  křesťané  inspirováni  různými
evangelikálními  tradicemi.  Velmi  časté  to
je  opět  v  případě  charismatické  tradice,
která  programově  vstupuje  i  do  necha-
rismatických částí  denominací  a sborů se
záměrem je obnovit.
Ve čtvrtém pohledu mohou být evangeliká-
lové  rozděleni  podle  hlavních  protestant-
ských  nauk.  V  zásadě  je  možné  říci,  že
fundamentalistická  větev  evangelikálů  se
obvykle  opírá  o  reformovanou  tradici  a
trvá na nauce o předurčení tak, jak ji zfor-
mulovala Dordrechtská synoda roku 1619.
Noví evangelikálové a pentekostalisté jsou
obvykle  arminiány;  vedle  důrazu  na  boží
předurčení ke spáse dávají tedy důraz i na
rozhodnutí  člověka.  V tradičně luterských
zemích, např. v Německu nebo i u nás ve
Slezsku, jsou ale i luterští evangelikálové.
Na  evangelikalismus  je  možné  hledět  i
prostřednictvím  jednotlivých  článků  víry.
Například  chápání  nadpřirozených
duchovních darů (charismat) odděluje fun-
damentalisty od pentekostalistů, kteří jsou
ovšem velmi  blízko  fundamentalistickému
pohledu na Bibli. Naopak noví evangeliká-
lové  spolu  s  pentekostalisty  v  duchovní
dary věří, i když jim nepřikládají tak velký
význam. Od fundamentalistů a pentekosta-
listů  se  noví  evangelikálové  zpravidla  liší
přesvědčením,  že  Bible  není  jen  dokona-
lým  „božím  slovem“,  ale  že  obsahuje  i
dobově  podmíněná  nedokonalá  vyjádření
svých pisatelů. Z téhož důvodu jsou noví
evangelikálové obvykle na rozdíl od funda-
mentalistů a pentekostalistů amilenialisty,
tedy nevěří v doslovný význam biblických
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výroků o miléniu (o Kristově tisícileté říši)
a  neočekávají  jeho  brzký  příchod.  Ještě
zřetelněji  než  otázka  charismat  odděluje
fundamentalisty od pentekostalistů záměr
bohoslužby:  zatímco  pentekostální
bohoslužba  je  emocionální  a  směřuje  k
osobnímu  setkání  s  Bohem,  racionálně
upořádaná  víra  fundamentalistů  se  při
bohoslužbě  sytí  především  biblickým
vyučováním a kázáním (Balmer 1993: 25).
Některé  věroučné  otázky  vytvářejí  ještě
jemnější  dělení,  například v  nedůvěřivém
postoji  k  římskokatolické církvi  se pente-
kostalisté  (spolu  s  fundamentalisty)
zpravidla  rozcházejí  s  charismatiky,  kteří
jim jsou jinak velmi blízcí. Podobné rozdíly
bychom našli například v otázkách týkají-
cích se jiných ekumenických nebo meziná-
boženských vztahů. 
V  důsledku  značné  rozmanitosti  evange-
likalismu je velmi těžké dospět k seriózní-
mu odhadu počtu  evangelikálů  na  světě.
Pokud se vzdáme snahy započítávat mezi
evangelikály  příslušníky  neevangelikálních
církví  (jako  např.  již  několikrát  zmíněné
hnutí  katolické  charismatické  obnovy),
dojdeme  k  počtu  zhruba  půl  miliardy
křesťanů,  kteří  jsou  součástí  některé
evangelikální  denominace  nebo
samostatného  evangelikálního  sboru.
Sama Světová evangelikální aliance ovšem

ve  své  internetové  prezentaci  udává,  že
zastupuje  asi  600  milionů  evangelikálů.
Celkový  počet  evangelikálů  (tedy  včetně
těch,  kteří  nejsou  součástí  členských
denominací)  by pak jistě  byl  ještě  vyšší.
Naopak nižší počet odhaduje David Martin:
podle něj je ve světě zhruba 200 milionů
evangelikálů (Martin 1999: 38). Martin má
ovšem asi na mysli pouze pentekostalisty,
jichž je podle našeho odhadu ne méně než
dvě třetiny celkového počtu evangelikálů. 
Ačkoliv evangelikalismus nyní patrně nej-
rychleji roste v subsaharské Africe, Latin-
ské Americe a Asii (především v Koreji  a
Číně),  na Filipínách a v Evropě výrazněji
třeba v Rumunsku (tamtéž: 37), i ve Spo-
jených  státech  nadále  zůstává  silný.
„Žádné  jiné  duchovní  hnutí“,  jak  napsal
americký  religionista  Wade  Clark  Roof,
„nepřitáhlo  v  poválečné  době  tolik
mladších  Američanů“  (Roof  1999:  129).
Počty Američanů, kteří se hlásí k výsostně
evangelikálnímu zážitku znovuzrození, zů-
stávají vysoké: 44 % v jeho výzkumu v le  -
tech  1988–89  a  40 % v  letech  1995–96 
(ibid.). Dokonce i v takových zemích, jako
je Velká Británie, Holandsko nebo Austrá-
lie,  je evangelikalismus nejživější  složkou
náboženského života (Martin 1999: 37).   

Pokračování příště

Z Bratrské jednoty baptistů
Informace  Výkonného  výboru  BJB  č.
3/2016
1.  Informace  z jednání  VV  dne  13.
června 2016
Br.  Kern  informoval  o  návštěvách  sborů:
Vikýřovice,  Pardubice,  Praha  3,  Praha  4,
Cvikov,  Kroměříž,  Liberec.  Br.  Novosad
informoval o situaci ve sboru v Uherském
Hradišti. 
VV vyhodnotil Konferenci BJB v Brně, která
se  uskutečnila  na  začátku  června.  Pro
menší  počet  přihlášených  byla  akce
přesunuta  z  Konferenčního  centra  na
Kounicově ulici  do sborových prostor,  což
přineslo  zúžení  volitelného  programu  a
některých  seminářů,  zároveň  však  ve

sborových prostorách akce probíhala velice
dobře,  také  se  vytvořil  lepší  prostor  pro
vzájemní sdílení a rozhovory.
VV  děkuje  organizátorům  konference  z
brněnského  sboru  a  pro  další  roky
doporučuje zachovat konferenci v rozsahu
1  x  za  čtyři  roky  s  tím,  že  vnímá  jako
vhodné  tuto  konferenci  doplnit
regionálními  nebo  místními  setkáními
sborů  (např.  v  rozsahu  jednodenní  akce
bez  nutnosti  zajišťování  ubytován  í  a
stravování účastníků).
VV podpořil z krizového fondu misijní cestu
bratří  kazatelů  Boháčka,  Licy,  Gritsyka  a
Gavrilova  na  Ukrajinu  a  pro  humanitární
účely uvolnil částku 20.000 Kč.
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VV jednal  o žádosti  časopisu Rozsévač  o
pokrytí ztráty z předchozích let. VV pověřil
br.  Kerna,  aby  si  vyžádal  přesnější
informace o  hospodaření  časopisu včetně
finančního  výhledu  na  letošní  rok.  VV 
projevil  ochotu se podílet na hospodaření
Rozsévače.  V  budoucnosti  však  musí
hospodařit Rozsévač bez ztráty.
VV  odsouhlasil  účast  br.  Jackaniče  a  s.
Procházkové  (laický  člen  Koncilu)  na
koncilu EBF v Estonsku v září 2016.
Informace ze školy Dorkas. VV odsouhlasil
nový  status  školy  a  vyjádřil  souhlas  s
nástupem nové kaplanky tak, aby se jejich
úvazky  překrývali  po  potřebnou  dobu  v
září  na  začátku  školního  roku.  VV  také
souhlasí  s  žádostí  školy  o  příspěvek  na
renovaci oken budovy ve výši 30.000 Kč z
investičního  fondu.  O  provedení  tohoto
zhodnocení  bude  vyžádán  zjišťovací
protokol.
VV  schválil  žádost  Odboru  sester  o
příspěvek  na  Čsl.  Konferenci  ve  výši
20535,- Kč na pokrytí nákladů spojených z
konferencí,  které  nebyly  uhrazeny  z
proběhlých sbírek
VV  souhlasil  s  příspěvkem  z  krizového
fondu 20.000 Kč na základě žádosti sboru
XXI.  Století,  který  pořádá  tábor  s
ukrajinskými uprchlíky, kteří se nachází na
území ČR. Příspěvek pokrývá část nákladů,
zbytek  si  budou  hradit  sami  účastnící,
popř. sbor.
Br.  Jackanič  informoval  o  zrušení  tábora
pořádaného  s  Čsl.  baptistickou  konvencí
v USA a Kanadě, který měl proběhnout v
srpnu v Šumperku. Br. Kern bude jednat se
zástupci  konvence  o  další  formě
spolupráce, a zda by případně bylo možné

vyslat jinou skupinu v příštím roce.
VV  na  podnět  ze  sborů  jednal  o  otázce
sabatiklu  na  sborech  (studijní  volno
zpravidla  po  7  letech  služby).  VV
doporučuje sborům tuto otázku řešit před
nástupem  kazatelů  na  sbor,  aby
nedocházelo  k případným nedorozuměním
ohledně  jeho  čerpání.  Řády  BJB  žádným
způsobem tuto otázku neřeší a zůstává tak
plně v kompetenci jednotlivých sborů.
Br. Šíp informoval o žádosti bratří kazatelů
o příspěvek na tábor  dětí  z  kazatelských
rodin  na  letošní  léto.  VV  rozhodl  ze
sociálních důvodů o podpoře v navrhované
výši  z  podpůrného  fondu a  zároveň  tuto
možnost  připomíná  všem  stávajícím
kazatelům.  
VV byl informován o setkání se zástupcem
IMB  br.  Markem  Edwortym,  kterého  se
zúčastnili  bratři  Kern,  Šíp,  Jackanič,
Novosad a br. kaz. Zeman. Br. Mark, který
měl dosud oblast působení misionářů v ČR
na  starosti,  se  stěhuje  do  Polska  a  tuto
zodpovědnost  po  něm  přebírá  br.  Tray
Adkinson.  VV  pověřil  br.  Jackaniče  a
Novosada,  aby  do  zářijového  setkání  VV
připravili  za  VV  a  misijní  odbor  návrh
prioritních  oblastí  a  míst  pro  spolupráci
s IMB.  Setkání  s  bratrem  Treyem
Adkinsonem by pak mohlo proběhnout do
konce tohoto roku.
VV odsouhlasil půjčku pro žatecký sbor ve
výši 2.000.000 Kč s tím, že v tomto roce
proběhne  čerpání  ve  výši  500.000  Kč  a
další  čerpání  v  ostatních  letech  bude
podmíněno zůstatkem stavebního fondu a
možnostmi BJB.

Luděk Šíp, tajemník VV BJB

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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Oznámení 
• 11. – 15. 7. dětský příměstský tábor u nás ve sboru
• 16. – 23. 7. English Camp

Narozeniny a výročí
 Eliáš Ferdinand 1. červenec
 Černíková Petra 5. červenec
 Klepáčková Emilie 6. červenec
 Křivánková Marie (K) 7. červenec
 Hrůza Miroslav 7. červenec
 Sauerová Regina 8. červenec
 Hrůzová Marie 8. červenec
 Boháček Mirek 14. červenec
 Eliášová Ester (Hanáková)14. červenec
 Kovařík Petr 16. červenec
 Novák Gothard 17. červenec
 Černík Václav Ing 19. červenec
 Hlaváč Lukáš 19. červenec
 Slámová Adéla 20. červenec
 Eliášová Marie 26. červenec
 Hrůzová Lenka 27. červenec
 Černíková Sofie 28. červenec
 Eliášová Anca 28. červenec
 Černík Tomáš 29. červenec

 

 Hrůza Petr 2. srpen
 Kovaříková Vlasta 5. srpen
 Hájková Anna 11. srpen
 Kovaříková Elisabeta 13. srpen
 Eliášová Aneta 14. srpen
 Křivánek Pavel 15. srpen
 Sauer Alois (Štěpka) 16. srpen 
 Mosesová Erika 20. srpen
 Táborský Daniel 21. srpen
 Moses Ladislav ing 27. srpen
 Horová Eva 27. srpen
 Jagobová Eliška 28. srpen
 Černík Pavel 28. srpen
 Hrůzová Anna (Josefa) 29. srpen

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

Program na červenec 2016 
Pátek  1. červenec 2016 18:00 Modlitební chvíle
Pátek  1. červenec 2016 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Neděle  3. červenec 2016 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Alois Hrůza

 Kázání: br. David Sláma
Neděle 3. červenec 2016 18:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma
Neděle 3. červenec 2016 16:00 Klub nedělní besídky

Pátek  8. červenec 2016 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  8. červenec 2016 19:00 Biblická hodina Výklad: br. Václav Černík 
Neděle 10. červenec 2016 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: ses. Věra Černíková

Kázání: br. Václav Černík
Neděle 10. červenec 2016 18:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Gothard Novák
Neděle 10. červenec 2016 15:00 Tři Sekery Kázání: br. Václav Černík

Pátek  15. červenec 2016 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  15. červenec 2016 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Neděle 17. červenec 2016 9:00 Nedělní shromáždění Večeře Páně: br. Petr Černík
br. Alois Sauer

Kázání: br. David Sláma
Neděle 17. červenec 2016 18:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Alois Sauer

Pátek  22. červenec 2016 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  22. červenec 2016 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
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Neděle 24. červenec 2016 9:00 Mládež – English Camp
Neděle 24. červenec 2016 18:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Gothard Novák
Neděle 24. červenec 2016 15:00 Tři Sekery Kázání: br. David Sláma

Pátek  29. červenec 2016 18:00 Modlitební chvíle
Pátek  29. červenec 2016 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Neděle  31. červenec 2016 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Ferdinand Eliáš

 Kázání: br. David Sláma
Neděle 31. červenec 2016 18:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma
Neděle 31. červenec 2016 16:00 Klub nedělní besídky

Pátek  5. srpen 2016 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  5. srpen 2016 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma 
Neděle 7. srpen 2016 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Štěpán Kovařík

Kázání: br. David Sláma
Neděle 7. srpen 2016 18:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Gothard Novák

Pátek  12. srpen 2016 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  12. srpen 2016 19:00 Biblická hodina Výklad: br. Václav Černík
Neděle 14. srpen 2016 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební:  br. Daniel Táborský

Kázání: br. Alois Sauer
Neděle 14. srpen 2016 18:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Václav Černík
Neděle 14. srpen 2016 15:00 Tři Sekery Kázání: br. Gothard Novák

Pátek  19. srpen 2016 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  19. srpen 2016 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Neděle 21. srpen 2016 9:00 Nedělní shromáždění Večeře Páně: br. Daniel Táborský

br. Gothard Novák
Kázání: br. David Sláma

Neděle 21. srpen 2016 18:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma

Pátek  26. srpen 2016 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  26. srpen 2016 19:00 Biblická hodina Výklad: br. Gothard Novák
Neděle 28. srpen 2016 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: ses. Nikola Boháčková

Kázání: br. David Sláma
Neděle 28. srpen 2016 18:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Gothard Novák
Neděle 28. srpen 2016 15:00 Tři Sekery Kázání: br. David Sláma

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 70 výtisků zpravidla poslední

neděli v měsíci na další měsíc. Toto číslo vyšlo 9. července 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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