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Slovo kazatele
„Proto  se  navzájem
povzbuzujete  a  buď-
te  jeden  druhému
oporou, jak to již či-
níte.“
1 Tes 5,11

Milí bratři a sestry,

chtěl  bych  na  začátku
nového  školního  roku

připomenout verš, který jsme si pro sbor
vytáhli na Silvestra.

Každý  potřebuje  povzbuzení  a  posilu  na
cestě  za  Pánem  Ježíšem,  v těžkostech  a
starostech,  které  prožívá.  Církev  je  nád-
herná právě i  v tom, že má být rodinou,
kde se navzájem neseme a povzbuzujeme.
Hledejme způsoby a možnosti,  jak ty,  se
kterými chodíme do sboru, sedíme s nimi
v lavicích, povzbuzovat. Modleme se jedni
za druhé.

Mysleme i na děti a studenty, kterým za-

čne škola, mnozí budou v novém prostředí
na  vysokých  školách,  někomu  začne
práce… Modleme se i za učitele a za učitele
v našem sboru: besídky, dorostu, mládeže,
sboru  –  aby  jim  Bůh  dával  zmocnění
Duchem  Svatým  ke  službě,  své  slovo,
dával  se  jim  poznat,  aby  měli  z čeho
dávat…

Slovo  o  povzbuzování  v 1.  Tesalonickým
říká  apoštol  Pavel  hlavně  v kontextu  pří-
pravy na druhý příchod Pána Ježíše.  Pán
Ježíš  přichází  –  povzbuzujme  se  proto
navzájem  ve  víře,  ve  věrnosti,  v lásce
k Bohu.  Pomáhejme  jeden  druhému  nést
břemena.  Čas  je  krátký.  Myslím,  že
bychom si ho neměli dovolit promrhat tím,
že  k sobě  budeme  nevšímaví,  povýšení,
nebo  když  bychom měli  vůči  sobě  držet
nějakou zášť.

Ať je nám všem Bůh milostivý, chrání nás
a my se Jím necháme vést.

David Sláma

Zamyšlení na pokračování
Jan Amos Komenský

Přemyšlování o dokonalosti
křesťanské, 

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

rozličnými odpornými věcmi rozněcuje a k
plnosti přivodí.

Pokračování z min. čísla.

KAPITOLA III.

O  milování  Pána  Boha,  odkud  se  v
srdcích zaněcuje.

Dvěma se praménky milování  Pána Boha
do  našich  srdcí  pouští.  Jedním  skrze
poznání divné Božské dokonalosti, kterouž
on  sám  v  sobě  má.  Druhým  skrze
rozjímání přeštědré dobroty a lásky, kteráž
z něho na nás vyplývá.

Co se prvního tkne, povaha srdce našeho
jest,  že  se  láskou  ke  všechněm  těm
věcem, kteréž samy v sobě pěkné a libé
jsou;  kloní,  buďte  ony  duchovní  neb
tělesné. Proč sobě Eva zapověděné ovoce
zachutnala?  proto  že  bylo  na  pohledění
libé.  Proč  Jákob  více  Ráchel  miloval  než
Liu? proto že v očích jeho pěknější  byla.
Proč Šalomoun za moudrost žádal, a ne za
bohatství  aneb  dlouhověkost?  proto  že  ji
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za věc zvláštní a ušlechtilejší držel. A tak
summou, co zvláštnějšího a krásnějšího, to
srdci našemu milejší. Mysl tedy pobožného
a vyvoleného člověka,  když Boha a  jeho
nestvořenou bytnost rozjímá, vyrozumívá,
že  tam jest  nezpytatedlná  jakási  čistota,
krása,  ušlechtilost,  sláva  i  radost,  čemuž
podobného v světě nic  nenachází.  Protož
mu se srdce hned tam obrací, a jiné tyto
věci, jakož špatnější, za hřbet stavěje, tu v
Bohu skrytou krásu sobě chutnati a po ní
dychtiti začíná.

Ale  mnohemť  se  více  láska  Boží  v  srdci
našem rozněcuje,  když  soudíme,  že  Bůh
jest studnice plná milosrdenství. Ne nějaká
však  sama v  sobě uzavíraná,  ale  k  nám
otevřená a z sebe na nás (ach, nad naši
hodnost)  plnost  lásky  vydávající;  jak  z
skutků  stvoření,  opatrování,  vyvolení,
vykoupení a posvěcení patrné jest

Nebo  jaká  to  štědrost,  že,  když  jsme
ničímž  byli  a  měli  na  věky  věků  ničímž
býti,  on  vlastní  své  bytnosti  nám udělil,
abychom, jakož on v pravdě jest, tak i my
také byli tvorem jeho; a to jakým tvorem?
Ne mrtvým, bezdušným, ne nerozumným,
hovadím,  ale  ku  podobenství  svému
sformoval  nás,  stkvoucím,  ušlechtilým,
rozumným,  nesmrtedlným  tvorem  učinil
nás. Ó hodenť jest jistě milování!

Čeho  pak  hoden  pro  své  ustavičné  nás
chování  a  opatrování?  V  něm  živi  jsme,
hýbeme se  i  v  bytu  trváme.  On  zdržuje
dýchání naše, on řídí kroky naše, on životu
pokrm, on tělu oděv dává; on vodí nás v
mladosti, on zdržuje v starosti, on nás na
svých rukou nosí, on nás od pádu a nohy
naše od poklesnutí ostříhá; on nás posiluje
ve  mdlobě,  on  v  nemoci  léčí;  on  nám
milosti  své  udílí  a  dobrá  myšlení  vnuká;
on, když my spíme, za nás bdí, on, když
přichází nebezpečenství, zastírá. Summou,
on  jest  nám  všecko  v  celém  našem  na
světě  zůstávání.  Kdož  by  ho  pak
nemiloval?

A  co  o  vyvolení  k  věčnému  spasení  říci
máme? Poněvadž prvé, než jsme byli, již
se o nás staral plný lásky Otec, jak by nám

věčně dobře býti mohlo. Tuť jistě pobožná
duše  s  svatým  Pavlem  zvolati  musí:  Ó
hlubokosti  bohatství  moudrosti  i  umění
Božího (Řím. 11.) A neb, jakž se zpívá: Ó
předivná, nezasloužilá milosti!

K doplnění pak milosrdenství svého i toto
učinil,  že,  když  jsme  my  skrze  hřích
hanebně  se  od  něho  odvrátili,  a
neproměnitedlná  spravedlnost  jeho
vyhledávala,  aby  hříšník  na  věky  setřín
byl, on k spokojení té své neproměnitedlné
spravedlnost: a pravdomluvnosti vlastního
Syna  svého  rád  na  smrt  ohavnou  a  v
zlořečenství  vydal,  jen  aby  nám
spomoženo  bylo,  a  my  k  věčné  slávě,
kteréž  nyní  ani  nerozumíme,  zase  právo
míti mohli. Který jazyk to vymluví? Který

rozum to vystihne, jak užasnutí hodné jest
toto  milosrdenství  Boží?  V  tomť  jest
zjevena láska Boží k nám, dí svatý Jan, že
Syna  svého,  toho  jednorozeného,  poslal
Bůh na svět, abychom živi byli skrze něho.
V tomť jest láska, ne že bychom my Boha
milovali, ale že on prvé miloval nás a dal
Syna  svého,  aby  byl  obět  slitování  za
hříchy naše (1 Jan 4,).

Naposledy  k  plnému  nás  o  lásce  své
ujištění  dává  nám Ducha svého svatého,
jenž jest základ a neb závdavek spasení, a
tím nás s sebou sám pojí, vnukáními jeho
svatými řídí a k spasení věčnému (kteréž
bychom  my  nedbánlivostí  svou  tisíckrát
zmrhali) mocí svou Božskou ostříhá (1 Pet.
1,).

Toto všecko když vyvolená duše pobožně
rozjímá,  nemůže  než  náramnou  radostí
slzeti  a  s  Davidem  svatým  zvolati:  Ach,
čímž  se  odplatím  Hospodinu  za  všecka
dobrodiní jeho mně učiněná? (žalm 116). A
vyhledávajíc,  čím  by  se  odplatila,  nic
nenachází, kromě že poznává, že věčného
milování jest hoden ten, kterýž nás až na
věčnost  zamiloval.  Protož  k  němu  se  s
týmž Davidem obraceje říká: Z vnitřnosti
srdce miluji tě, Hospodine, sílo má, hrade
můj  a  vysvoboditeli  můj,  v  němž  naději
skládám,  štíte  můj,  rohu  spasení  mého,
mé útočiště (žal. 18).
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KAPITOLA IV.

Jak vroucí láska k Bohu býti a čím se
pronášeti musí.

Jak pak silné to milování Boha býti musí,
sám to Pán Bůh v přikázaní svém oznámil
řka:  Milovati  budeš,  člověče!  Pána  Boha
svého z celého srdce svého, ze vší duše,
mysli, moci i síly své.

Kdež toto dvé pověděl Pán Bůh:

Jedno, že chce nade všecko milován býti;
jak mnoho člověk moci a síly má, všecko
aby  k  milování  jeho  vynakládal,  tak
jmenovitě,  aby  hned  lnulo  srdce  jeho  k
Bohu,  kdy  koli  na  něj  rozpomenouti  se
udá, ovšem pak, když o něm a dobrodiních
jeho přemyšluje.

Za  tím  chce  Pán  Bůh  milováním  tím
nejvyšším  sám  toliko  milován  býti,  aby
člověk  žádného  většího  v  žádné  věci
kochání  neměl  jako  v  něm.  Nebo  dí:  z
celého srdce. Nechce tedy, aby půl srdce
jemu dáváno bylo a půl světu zanecháno,
ale  celé  chce.  Neboť  jest  hřích,  archu
Hospodinovu vedlé Dágona stavěti, to jest,
milosti světa vedlé lásky Boží místo dávati.
A v chrámě, kterýž sobě by] Bůh vzdělati
poručil,  nedal  žádných  obrazů  stavěti
kromě dvou cherubínů, ukázati chtěje, že
které srdce chrámem jeho býti má, tu on
sám  místo  míti  musí,  kromě  že  také
andělům  svatým  a  nebeským  věcem,
abychom je v srdci měli, místa přeje.

Nezapověděl  sic  Pán  Bůh  i  jiných  věcí
milovati,  kteréž  nám v  světě  potřebné a
pohodlné  jsou,  ale  zapověděl  je  tím
velikým  milováním  milovati;  tomu
jmenovitě  chtěje,  s  jakýmikoli  věcmi  v
světě my zacházíme, milost však a žádost
k  Bohu  všudy  aby  předčila,  Bůh  aby
nejlepší útěcha naše byl, nejdražší poklad,
naše  nejmilejší  dědictví.  Pakli  i  stvořené
věci  milujeme,  život,  zdraví,  poctivost,
statek,  jídlo,  pití,  přátely,  rodiče,  dítky,
manželé  sebe  vespolek  a  cokoli  jiného,
tedy aby to jen v Bohu a pro Boha a do
Boží vůle bylo; sic mělo-li by to bez Boha
býti a přes Boží vůli, od Boha odvoditi, tak

že by člověk v  Boží  lásce  překážku měl,
tedy aby všecko to mile opustiti hotov byl.
Toť jest Boha nade vše, ze vší duše, moci a
síly své milovati.

A kdo tak Boha miluje, ten předně všech
hříchů  nenávidí  a  hledí,  kterak  by  se
Hospodinu  líbil  a  jemu  sloužiti  v  každou
hodinu  (M.  10).  Aniž  se  čeho  více  bojí,
jako  aby  v  něčem  neurazil  Pána  Boha
svého. Protož šetrně při všem postupuje a
v  skutcích,  slovích  i  myšleních  sám  na
sebe  pozor  dává,  aby  nic  pohoršlivě
nepromluvil ani nepomyslil věda, že oči a
uši  Boží  tu  jsou.  Pakli  se  mu  co  udá  z
přehlédnutí  neb  nedopatření  učiniti,  nad
tím se kormoutí, sám sebe uviňuje, v srdci
svém se stydí a pokoje sobě nedá, dokudž
se o to  pokornými  modlitbami se Pánem
Bohem  dostatečně  neumluví.  Ó
blahoslavená duše, kteráž tak činí!

Druhé,  kdož  Boha  nade  všecko  miluje,
tomu věci časné ne tak příliš hrubě voní.
Užívá jich sic, jakožto bez nichž na světě
býti

nelze, ale mysl jeho v nich se nevkořeňuje,
proto že jinou tajnou vnadu cítí,  budoucí
věčné věci, radost, utěšení a slávu skrytou
v Bohu, kamž se mu mysl pne a vznáší.

Třetí,  ani  sám  sobě  člověk  takový  není
příliš  stkvostný  a  vzácný,  nýbrž  se  před
Pánem Bohem co  nejnížeji  opomítá  a  za
nic  klade.  Jako  Abraham,  kterýž  se
prachem  a  popelem,  se  Pánem  mluvě,
nazýval.  Před  lidmi  také  nízce,  tiše  a
pokorně sobě vede. Aniž takový vyhledává
pečlivě, jak a v čem by tělu povoloval, než
co k zachování  stačuje,  toho jemu toliko
podává, jinak hotov jsa i hladem i nahotou
i mečem i ohněm je zkaziti dáti, jestliže by
sláva  Boží  toho  vyhledávala.  Ó  šťastné
takové těla opatrování!

Čtvrté,  pravé  a  plné  Boha  milování
žádnými se časy a  proměnami nemění  a
přítrže  nebéře.  Dává-li  Pán  Bůh  věci
utěšené,  kochá  se  v  nich  člověk  takový
jako v Božích dařích a chválí  Pána Boha.
Odjímá-li je zase, říká s Jobem: Pán Bůh
dal,  Pán  Bůh  vzal,  jméno  jeho  buď
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pochváleno. Dopouští-li  kázeň svou, byť i
trpká byla, říká s Davidem: Prut tvůj a hůl
tvá,  Bože,  tyť  mne  potěšují,  bij,  tresci,
švihej, jen milosti neodjímej. Nýbrž i když
se zůřivě k nim stavěti začíná, předce se
ho srdcem nespouští,  ale s Jobem říkájí:
Byť mne pak i zabil Hospodin, a což bych
nedoufal v něj? Vysvobozuje-li zase, říkájí:
Miluji  Hospodina, že vysvobodil  duši  mou
od smrti

(žalm 116). Summou, dělej s nimi Pán Bůh
co dělej,  předce mu oni  do rukou lezou,
lásky  se  od  něho  nadějí  a  láskou  jemu
odměnují.

Páté  a  poslední  znamení  milování  Boha
jest, že takoví i bližní své všecky milují, to
jest,  všechněm  lidem  dobrého  přejí  a
žádnému  nic  zlého  nepřejí.  O  kterémž
bližních milování šířeji pomysliti sluší.

Pokračování příště

Na pokračování 
Třetí  díl  studie  Evangelikalismus  –
protestantské  křesťanství  přizpůso-
bené situaci náboženského pluralismu
Religionistické  poznámky  k
evangelikalismu  v  pluralitních
společnostech

Evangelikálové  v  Anglii  a  ve  Spojených
státech na konci  18.  století  nebyli  první,
kdo  si  zajistili  přežití  v  pluralitní
společnosti  tím,  že  trvali  na  jasném  a
osobním vyznání víry, na znalosti alespoň
základů  víry  a  Bible  u  každého  svého
příslušníka,  na  mravní  odpovědnosti,
rodinné  soudržnosti,  církevním  i
společenském  aktivismu  apod.  Podobné
rysy  neslo  v  celé  křesťanské  historii
množství  tzv.  sekt,  tedy  společenství,
která  se  oddělila  z  většinové  křesťanské
církve, vymezila se vůči ní a pod větším či
menším  tlakem  se  pokoušela  nadále  si
udržet  své  „místo  na  slunci“.  Díky
náboženské situaci ve Spojených státech,
kde  státní  církev  (navzdory  několika
pokusům o zavedení) nikdy neexistovala a
kde první dodatek ústavy existenci  státní
církve  přímo  vylučuje,  ale  byli
evangelikálové  první,  komu  se  podařilo
svůj  model  vtisknout  značné  části
společnosti. 

Tím  jim  ve  Spojených  státech  bylo
umožněno překročit počáteční, konfliktní, a
tedy  „sektářskou“  kapitolu  vývoje,  jímž
prochází každé nové náboženské hnutí,  a
stát  se respektovanými  denominacemi  (k

procesu  denominalizace  např.  Wilson
1981; česky Vojtíšek 2005: 60–97; 2009:
326–334).  Vzhledem  k  tomu,  že  žádná
tato denominace se nemohla stát jedinou,
nebo  aspoň  dominantní  silou  v  americké
společnosti, zachovaly si tyto denominace
aktivního,  soutěživého „ducha“,  typického
pro náboženské menšiny. Tento „duch“ jim
umožňoval  přežití  v  obrovské  konkurenci
jiných  evangelikálních  denominací  a
zároveň  je  vybavil  ochotou  a  schopností
spolupracovat  a  měnit  se  podle  potřeb
rychle se vyvíjející společnosti.

Evangelikální model přebývání náboženské
menšiny v pluralitní společnosti se osvědčil
nejprve  ve  Spojených  státech  a  stal  se
„kvintesenciálně  americkým“  (Balmer
1993: 280) fenoménem, ale postupně − a
zákonitě − pronikal i  do těch evropských
(a  později  i  dalších)  společností,  v  nichž
slábla  role  státních  církví.  S  tím,  jak
význam státních, „všeobjímajících“ církví v
19. a 20. století ustupoval a jak vzrůstala
míra  náboženské  plurality,  evangelikální
denominace  se  uplatňovaly  stále  více.  A
navíc  (jak  je  připomenuto  ještě  níže)  −
evangelikální  model  náboženského  života
začala  alespoň  částečně  a  nevědomky
přejímat  i  společenství  s  kořeny v  jiných
tradicích, a to proto, že i ona chtěla obstát
v  pluralitních  společnostech.  Podobně  je
tomu  i  v  dalších  místech  světa  s
nábožensky pluralitními společnostmi, kde
buď  žádná  státní  církev  neexistovala
(Afrika),  nebo  kde  se  náboženská  nebo
politická  struktura  v  roli  státní  církve
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rozpadla (Jižní Korea, Čína).

Postup evangelikalismu je podporován také
ekonomickými  faktory.  Evangelikální
způsob  náboženského  života,  který  se
vyznačuje důrazem na osobní rozhodování
a  odpovědnost  za  vlastní  spásu,
individuálním  přístupem  k  Bohu,
ekonomickou  samostatností  sborů,  účastí
na kolektivním řízení sboru a na plánu jeho
rozvoje  („vizi“),  to  vše  a  patrně  mnoho
dalšího  včetně  klasické  „protestantské
etiky“ přispívá ke schopnosti evangelikálů
aktivně se zapojit do tržního hospodářství
a občanské společnosti. „Pro evangelikály“,
napsal  kanadský  filosof  Charles  Taylor,
„následování  Boha  znamená  ukázňovat
sebe  samého a  vytvořit  stálou  snahou  a
cvičením charakter, který by potlačil  nižší
pohnutky a usiloval o prospěch lidstva ...
Oslavování Boha vlastními talenty má být
uskutečňováno  hlavně  prostřednictvím
prospěšné činnosti“ (Taylor 2007: 395). 

„Rodinná“ atmosféra evangelikálních sborů
navíc může usnadnit přístup ke kapitálu i k
zákazníkům.  Konverze  do  evangelikální
denominace tak může zvláště v zemích s
rychle  se  rozvíjejícími  ekonomikami
znamenat pomoc jednotlivci na jeho cestě
k  vyššímu  společenskému  statusu.  Tento
rys se patrně podílí na výrazném úspěchu
pentekostálního evangelikalismu v Latinské
Americe  (Martin  1990,  1993,  2001),  u
hispánských imigrantů do Spojených států
(Espinoza 2002) a snad i jinde – v Koreji,
Číně, Indii či na Filipínách.

Sociální  aktivismus  a  zájem  o  otázky
morálky může evangelikálům přinést vliv v
oblasti  politiky.  Vzhledem  k  tomu,  že
evangelikálové  byli  vždy  zastánci  odluky
církve  a  státu,  v  politice  se  angažují
jednotliví  evangelikálové,  nikoli  celé
denominace. Ostražitost evangelikálů vůči
vnějšímu  „světu“  je  někdy  vede  k
vytváření  poněkud  izolované  enklávy
„spravedlivých“,  v  níž  se  předpokládají
vysoké  mravní  standardy,  preference
rodinných hodnot nebo dobrá ekonomická
a  pracovní  disciplína.  Tato  enkláva  pak
může sloužit jako nátlaková politická síla,

která  zastává  konzervativní  hodnoty  a
zasazuje  se  o  jejich  prosazení  v  širší
společnosti.  Tak  působila  v  americké
společnosti  Morální  většina  a  Křesťanská
koalice  a  s  podobnými  programy  se
evangelikálům  především  v  Latinské
Americe podařilo prosadit i ve vrcholných
politických funkcích (Martin 1999: 43–45). 

Příklady  výrazného  politického  angažmá
nalezneme  také  ve  střední  Evropě:
těsnými  vazbami  s  politickým prostředím
je  znám  např.  Sbor  víry  v  Budapešti,
vedený v duchu neocharismatické „teologie
prosperity“.  Politickou  sílu  mají
evangelikálové  i  v  Africe:  síť  sociálně
aktivních  sdružení  zjevně  povzbuzuje
budování  občanských  společností  v
podmínkách  dosud  křehkých
demokratických  režimů  (ibid.:  45–46).  S
odkazem například na angažmá v zápase
proti  otrokářství  můžeme  proto
konstatovat  spolu  s  Taylorem,  že
„evangelikalismus  byl  v  zásadě
antihierarchickou  silou  s  podílem  na
zápase  pro  demokracii“  (Taylor  2007:
451).

Za  základ  schopnosti  evangelikalismu
obstát a růst v pluralitních společnostech,
a dokonce i v prostředí tzv. postmodernity,
která  se  vyznačuje  silnou  nedůvěrou  k
institucím,  je  možné  považovat  alespoň
některé  z  jeho  charakteristik,
vyjmenovaných  v  začátku  této  studie.
Bezesporu  je  to  znalost  vlastní  tradice,
která  vyplývá  ze  silného  postavení  Bible
jako  „Božího  slova“  a  z  důrazu  na
vzdělávání  v  náboženských  otázkách
formou nedělních škol  pro děti  i  dospělé,
biblických  hodin,  rodinných  pobožností,
osobní četby Bible a podobně. Například ve
Spojených státech v době nástupu druhé
vlny fundamentalismu (a celkového oživení
evangelikalismu)  bylo  jen  roku  1979
distribuováno 110 milionů Biblí nebo jejích
částí  (cit.  in  Balmer  1993:  196).  Část  z
tohoto počtu distribuovaných Biblí je třeba
přičíst  typické  evangelikální  paracírkevní
organizaci  Mezinárodní  svaz  Gedeonů,
která od roku 1899 šíří zdarma Bible (nebo
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jejich části) do nemocnic, hotelů, věznic a
podobně.

Vedle  znalosti  vlastní  tradice  a  vědomé
ukotvenosti  v  ní  se  na  evangelikálním
způsobu zbožnosti  zdá  být  výhodný jeho
důraz  na  osobní  náboženský  zážitek.
Zážitek přitom znamená hodnotu, která je
zvláště v současném náboženském životě
velmi ceněna (Heelas – Woodhead 2005;
Davie 2013: 149). „Dvojzážitek“ obrácení
k  Bohu  (konverze)  a  znovuzrození
působením  Boha  charakterizuje
evangelikály po celou dobu existence jejich
tradice;  někteří  z  nich  (zvláště  v  hnutí
svatosti)  k  němu  přidávají  zážitek
posvěcení,  ale  rozhodující  pro  úspěch  v
současnosti se zdá být celý vějíř  zážitků,
které poskytuje pentekostalismus. 

Ano, za svůj rozvoj na přelomu 20. a 21.
století  evangelikálové  vděčí  svému
pentekostálnímu křídlu, jímž se – v podobě
charismatické  a  částečně  též
neocharismatické  vlny  –  někteří  z  nich
nechali  po  desetiletích  odmítání  a  váhání
ovlivnit. „Mnozí evangelikálové,“ jak napsal
Randall Balmer, „a zvláště pentekostalisté,
začali rozeznávat důležitost náboženského
zážitku,  a dokonce tělesného vyjádření  v
bohoslužbě.  Genialita  amerického
pentekostalismu  v  několika  posledních
dekádách  a  příčina  jeho  fenomenálního
růstu  je  v  tom,  že  pentekostalisté  do
značné míry  odmítli  nechat  se zatáhnout
do  sterilních,  racionalistických  argumentů
na  obranu  evangelikálního  křesťanství.
Pentekostalisté  rozumí tomu, že podstata
náboženství  netkví  v  pouhém
intelektuálním  souhlasu,  ale  v
náboženském  zážitku“  (Balmer  1993:
137). 

Zdá se mi jako jisté,  že za Balmerovými
slovy  o  sterilních  a  racionalistických
obranných  argumentech  je  třeba  vidět
evangelikální fundamentalisty. Ti se podle
Woodheadové  a  Heelase  ocitají  na  jedné
straně spektra evangelikálního křesťanství
(s  charakteristikou,  že  pro  ně  „autorita
Bible  je  vyšší  než  autorita  zkušenosti“),
zatímco pro pentekostalisty a charismatiky

na druhé straně spektra platí, že „autorita
zážitku  je  vyšší  než  autorita  Bible“
(Woodhead,  Heelas  2000:  149).  Zde
bychom mohli  být  „na  stopě“  toho,  proč
počty  fundamentalistických  evangelikálů
zvláště  mimo  Spojené  státy  nerostou
zdaleka  tak  rychle  (pokud  vůbec)  jako
počty  evangelikálů  pentekostálních  a
pentekostalismem ovlivněných.

Důraz na náboženský zážitek byl sice pro
evangelikály  vždy  zásadní,  v  současné
době  výrazného  společenského  posunu  k
subjektivismu  a  individualismu  ale  ještě
navíc dovoluje evangelikálům držet s tímto
posunem  krok  a  udržet  si
„konkurenceschopnost“  i  vůči  natolik
subjektivizovanému  náboženství,  jaké
představuje hnutí Nového věku (New Age).
Díky  důrazu  na  zážitek  totiž  také
evangelikalismus může hovořit jazykem, v
němž  jsou  obsaženy  výrazy  jako
„zmocnění“ nebo „sebeaktualizace“ (Heelas
1996:  164,  také  s  odkazem  na  výzkum
Jamese Huntera). 

„Od  40.  let  20.  století  a  vzestupu
,neoevangelikálního‘  hnutí“,  napsal  o
amerických  evangelikálech  Wade  Clark
Roof,  „postupně  dochází  k  rozchodu  se
starším  stylem  fundamentalismu,  a  to
nabízí  náboženský styl,  který  je  kulturně
přizpůsobivější a subjektivnější. ... Pečlivá
analýza národních průzkumů svědčí pro to,
že  přitažlivost  lidového  evangelikalismu
tkví  primárně  v  jeho  zájmu  o  osobní
potřeby a nikoli o dogma, nebo dokonce o
přísnou  morálku.  Psychologické  kategorie
jako  ,vlastní  já‘,  ,naplnění‘,
,individualita‘,  ,cesta‘,  ,krok‘  a ,růst‘  jsou
všechny  v  evangelikálním  křesťanství
nápadně výrazné“ (Roof 1999: 129).

Za  nezanedbatelnou  výhodu
evangelikalismu  oproti  starším
křesťanským tradicím, které chápou církev
jako posvátné společenství,  považuji jeho
rozmanitost  a  flexibilitu  v  případě
denominační  příslušnosti  a  dalších
společenských  témat.  Pro  současného
evangelikála je zcela přirozené zvolit si  v
rámci  evangelikální  tradice  denominaci  či
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samostatný  sbor  podle  svého  osobního
výběru  a  případně  volně  přecházet  mezi
jednotlivými  větvemi  evangelikalismu  či
mezi  jednotlivými  denominacemi.  Jak  je
jinými  slovy  formulováno  v  některém  z
prvních  odstavců  této  práce,  rozhodující
pro evangelikály totiž není teologická linie
ani  vyznání,  ale  vřelá  biblická  víra,  silná
duchovní  zkušenost  a  vášeň  pro  misii  a
evangelizaci  (Macek  2008:  64),  což  jsou
charakteristiky,  jež  je  možno  nalézt  v
různé době v různých společenstvích. 

V  těchto  „širokých  mantinelech“
evangelikalismu  je  možné  uplatnit
individuální  volbu,  což  je  v  nábožensky
pluralitním  prostředí,  a  zvláště  v  tzv.
postmoderních  společnostech  přitažlivé
(Roof  1999:  129).  Podobnou  pružnost
evangelikálové uplatňují  i  v záležitostech,
které  pro  ně nejsou vrcholně důležité  (v
podstatě tedy ve všem kromě výslovných
tvrzení Bible a osobních zážitků s Kristem).
Jak výstižně uvedl britský historik David W.
Bebbington,  evangelikalismus  je
„mimořádně  přizpůsobivý  ve  vztahu  k
ideám,  které  se  týkají  intelektuálního,
politického,  společenského  a
ekonomického života.“ Tyto ideje „mohou
být  přijaty,  modifikovány,  odloženy  nebo
transformovány  podle  toho,  co  vyžadují
místní  okolnosti“  (cit.  dle  Woodhead  –
Heelas 2000: 152).

Další  charakteristiky  evangelikalismu,
které  mohou  přispívat  k  jeho  růstu  v
nábožensky pluralitních společnostech,  už
byly připomenuty: individuální náboženské
prožívání, misie a další činnosti,  do nichž
jsou  zapojeni  také  (a  především)  laici,
vřelé  společenství  rodinného  charakteru,
snaha  zapojit  do  náboženských  aktivit
všechny  věkové  a  sociální  vrstvy
společenství,  kongregační  samostatnost
spojená  se  samofinancováním  apod.  Do
těchto úvah ale můžeme vnést ještě jeden
úhel pohledu a na základě prací Rodneyho
Starka  a  dalších  (Stark  1987;  Stark  –
Finke  2000)  konstatovat,  že  růst  počtu
evangelikálů  je  důsledkem  jejich  velmi
úspěšné náboženské ekonomiky.

Evangelikalismus  (zvláště  ten
fundamentalistický  a  pentekostální)  je
někdy  chápán  jako  hnutí  vzdorující
modernitě.  Ve  skutečnosti  se  ale
evangelikálům – podle mého názoru – daří
velmi  dobře  skloubit  rezervovanost  k
některým  aspektům  moderních  a
postmoderních společností, anebo dokonce
antimodernistické  postoje,  s  otevřeností
vůči  technologickému  pokroku  a  vůči
některým prvkům moderní a postmoderní
kultury.  Tato  kombinace  evangelikálům
dovoluje  udržet  „střední  míru  napětí“
(řečeno  Starkovými  slovy)  ve  vztahu  s
většinovou společností,  a tím prosperující
náboženskou ekonomiku. 

Vysoká  míra  napětí  ve  vztahu  s  okolím
náboženského hnutí by totiž způsobila, že
konvertovat do něho by bylo velmi obtížné
(Stark 1987: 15). Nízká míra napětí by ale
také k úspěchu nevedla: „Pokud má hnutí
prosperovat, musí si zachovat podstatnou
rozdílnost od svého okolí a zřetelné napětí
s  ním.  Bez  významných  rozdílů  oproti
konvenční  víře  či  vírám  hnutí  postrádá
důvod  pro  zdařilou  konverzi.  Musí  tedy
zachovat  jemnou  rovnováhu  mezi
konformitou a deviací“ (ibid.: 16). 

Tuto  „jemnou  rovnováhu“  v
evangelikalismu na jedné straně zajišťuje
např.  nesouhlas  s  potraty,  rozvody,
tolerancí  vůči  homosexuálnímu  chování,
kreacionismus a kritika Darwinovy teorie,
patriarchální  pojetí  rodiny  s  podřízeným
postavením  žen  apod.,  na  druhé  straně
např.  dobré  vzdělání  a  společenské
postavení,  civilní  podoba  bohoslužby,
někdy  dokonce  s  popovou  hudbou  a
dalšími prvky současné kultury, zdatnost v
používání  technologických  novinek  a
nejnovějších médií, demokratický přístup k
různosti náboženských projevů i ke správě
sboru  či  denominace  apod.  (tento
„evangelikální paradox“ shrnuje Woodhead
et al.  2011: 224–225). Schopnost asi  20
milionů  amerických
nefundamentalistických  evangelikálů  „být
ve světě, ale nikoliv ze světa“ (jak se často
sami  s  odkazem  na  Bibli  charakterizují)
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prokázal  ve  svých  pracích  sociolog
Christian  Smith  (referuje  o  nich  Davie

2013: 196–197).     

Pokračování příště

Sborové informace
FINANCE k 30.06.2016
Stav pokladny:     11 508,00
Stav účtu:          1 029 896,00

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
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konkrétní účely jsou zahrnuty do stavu účtů. Průměrný měsíční dar od člena by měl být
800,- Kč měsíčně na sborový provoz, energie, opravy. Tzv. členský příspěvek se odvádí
na provoz kanceláře vv (580,-/rok/člen) a dále pak na podpůrný fond (55,-/rok/člen) a
na volitelný (v našem sboru bylo schválen stavební) fond (55,-/rok/člen) – celkem tedy
členský příspěvek 690,- ročně . Na větší opravy (fasáda, stavební úpravy …) a další
mimořádné potřeby jsou vyhlašovány sbírky na konkrétní účely.

17.07.2016 – Ladislav Moses

Modlitební předměty 
• za nemocné, 

• za ty, kteří pomáhají nemocným, aby
zvládli náročnost jejich služby,

• za staršovstvo a jejich službu,

• za br. kazatele a jeho službu,

• za mládež a její vedení,

• za nedělní besídku,

• za Klub dobré naděje,

• za celou církev, 

• za všechny sborové složky,

• za to, abychom dokázali hlásat 
evengelium okolo nás.

Oznámení 
• 18. 9. ve 14:00 Díkuvzdání v Aši.

• 2. 10. ve 14:30 Díkuvzdání v Konstantinových Lázních.

• 21.  10.  –  23.  10.  Společná evangelizace s  2.  sborem. Čas  bude upřesněn.  S
evangelizací je spojena modlitební a postní příprava – informace u kazatele.

• 27. 10. – 30. 10. Celostátní konference mládeže v Lovosicích.

Narozeniny a výročí
 Růžičková Emilie 2. září
 Eliáš František 6. září
 Mosesová Ilona 6. září
 Fischerová Květa 8. září
 Jelínková Alžběta 10. září
 Černíková Martina 12. září
 Pospíšilová Eliška 18. září
 Hrůzová Alenka 19. září
 Růžička Václav ml. 22. září
 Boháček František 4. říjen
 Jelínek František 9. říjen
 Pospíšil Josef 10. říjen
 Hrůzová Vlasta 10. říjen
 Jakschová Martina 14. říjen
 Černíková Marie 20. říjen
 Boháčková Zuzana 21. říjen 
 Růžičková Lucie 23. říjen
 Eliášová Rozi 24. říjen
 Černíková Věra 26. říjen

Přejeme za sbor v Chebu vše nejlepší, Boží požehnání a moudrost do dalších let.
Barevné zvýraznění znamená výročí.
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Program na září a říjen 2016 
Pátek  2. září 2016 18:00 Modlitební chvíle
Pátek  2. září 2016 19:00 Biblická hodina Výklad: br. Václav Černík
Sobota 3. září 2016 18:00 Mládež
Neděle  4. září 2016 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Daniel Táborský

 Kázání: br. David Sláma
Neděle 4. září 2016 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma

Čtvrtek 8. září 2016 17:00 Klub dobré naděje 
Pátek  9. září 2016 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  9. září 2016 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Sobota 10. září 2016 18:00 Mládež
Neděle 11. září 2016 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: 

Kázání: br. Nick Lica
Neděle11. září 2016 16:00 zprávy z misijní cesty na Ukrajinu - br. Alois Boháček, Nick Lica
Neděle 11. září 2016 15:00 Tři Sekery Kázání: br. Gothard Novák

Čtvrtek 15. září 2016 17:00 Klub dobré naděje 
Pátek  16. září 2016 16:30 Dorost 
Pátek  16. září 2016 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  16. září 2016 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 17. září 2016 18:00 Mládež

Neděle 18. září 2016 9:00 Nedělní shromáždění Večeře Páně: br. Václav Černík
br. František Eliáš

Kázání: br. David Sláma
Neděle18. září 2016 14:00 Díkuvzdání v Aši

Čtvrtek 22. září 2016 17:00 Klub dobré naděje 
Pátek  23. září 2016 16:30 Dorost 
Pátek  23. září 2016 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  23. září 2016 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Sobota 24. září 2016 18:00 Mládež
Neděle  25. září 2016 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Alois Hrůza

 Kázání: br. David Sláma
Neděle 25. září 2016 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Václav Černík
Neděle 25. září 2016 15:00 Tři Sekery Kázání: br. David Sláma

Čtvrtek 29. září 2016 17:00 Klub dobré naděje 
Pátek  30. září 2016 18:00 Modlitební chvíle
Pátek  30. září 2016 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Sobota 1. říjen 2016 18:00 Mládež
Neděle  2. říjen 2016 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: ses. Marie Jelínková

 Kázání: br. David Sláma
Neděle 2. říjen 2016 14:30 Díkuvzdání Konstantinovy Lázně

Čtvrtek  6. říjen 2016 17:00 Klub dobré naděje 
Pátek  7. říjen 2016 16:30 Dorost 
Pátek  7. říjen 2016 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  7. říjen 2016 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma 
Sobota  8. říjen 2016 18:00 Mládež
Neděle 9. říjen 2016 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Rudolf Hrůza

Kázání: br. David Sláma
Neděle 9. říjen 2016 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Gothard Novák
Neděle 9. říjen 2016 15:00 Tři Sekery Kázání: br. David Sláma

Čtvrtek 13. říjen 2016 17:00 Klub dobré naděje 
Pátek  14. říjen 2016 16:30 Dorost 
Pátek  14. říjen 2016 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  14. říjen 2016 19:00 Biblická hodina Výklad: br. Václav Černík
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Sobota 15. říjen 2016 18:00 Mládež
Neděle 16. říjen 2016 9:00 Díkuvzdání Večeře Páně: br. Gothard Novák

br. Daniel Táborský
Služba nedělní besídky Kázání: br. David Sláma

Neděle 16. říjen 2016 15:00 Díkuvzdání

Čtvrtek 20. říjen 2016 17:00 Klub dobré naděje 
Pátek  21. říjen 2016 19:00 Evangelizace Výklad: br. Václav Černík
Sobota 22. říjen 2016 18:00  Evangelizace
Neděle 23. říjen 2016 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. František Eliáš

Kázání: br. Alois Sauer
Neděle 23. říjen 2016 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Gothard Novák
Neděle 23. říjen 2016 15:00 Tři Sekery Kázání: br. Václav Černík

Čtvrtek 27. říjen 2016 17:00 Klub dobré naděje 
Pátek  28. říjen 2016 16:30 Dorost 
Pátek  28. říjen 2016 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  28. říjen 2016 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Sobota 29. říjen 2016 18:00 Mládež
Neděle 30. říjen 2016 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: ses. Bohunka Bulíková

Kázání: br. David Sláma
Neděle 30. říjen 2016 16:00 Nedělní shromáždění 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/UCp-
FxN_2doFHVXypzPYLtlIQ

Archív sborových zpravodajů (pdf):

http://cheb.baptistcz.org/subdom/cheb/in-
dex.php/sborovy-zivot/sborovy-zpravodaj

Kontakt 
Sbor Bratrské jednoty baptistů v Chebu

Libušina 4

350 02 Cheb

Telefon do kanceláře: 354 431 692

Sborový mobil: 737 076 754

Sborový e-mail: cheb@baptistcz.org

Kazatel: Mgr. David Sláma

Mobil kazatele: 737 678 166 

E-mail kazatele: david.slam@centrum.cz

íslo ú tu sboru:Č č 781779319/0800

Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu pro svoji vnitřní potřebu vydává Sbor Bratrské jednoty baptistů
v Chebu. Redakční rada: David Sláma, Jitka Hlaváčová, Tomáš Černík. Vychází v nákladu 70 výtisků zpravidla poslední

neděli v měsíci na další měsíc. Toto číslo vyšlo 11. září 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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