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Slovo kazatele
Důvěřuj  Hospodinu  ce-
lým srdcem, na svoji ro-
zumnost  nespoléhej.
Poznávej  ho  na  všech
svých  cestách,  on  sám
napřímí tvé stezky. 
Přísloví 3,5-6

Milí bratři a sestry,

uprostřed  hledání
(maturanti  asi  hledají,

kam jít dál na školu), v hledání směřování
v  životě,  hledání  práce,  v  různých zápa-
sech, nejistotách, můžeme vírou spočinout
na tomto slově. Bůh o nás ví. Můžeme Mu
důvěřovat,  důvěřovat  celým  srdcem,  ne
jen hlavou, že nás povede a provede. Bůh
je dobrý: ví, co je pro nás nejlepší, sku-
tečně pro nás chce to nejlepší, Jeho vůle je
dobrá.

Nechejme  se  vést.  Někdy  nevíme  kudy

kam.  Pak  je  lehčí  prosit  Boha  o  vedení.
Někdy jsme si jisti sami sebou, svými plá-
ny,  rozhodnutími,  má  věci  „propočítané“.
Nespoléhejme ale na svou moudrost. Ne-
znamená  to,  že  bychom  neměli  být  ro-
zumní, mít znalosti.  Bůh nám dal rozum,
abychom  ho  používali.  Máme  už  nějaké
zkušenosti. Nemáme ale vložit svou důvě-
ru  v  sebe.  Nikdy  nevidíme  celou  sku-
tečnost,  všechny okolnosti,  důsledky roz-
hodnutí. To vidí Bůh – má „nadhled“ – pro-
to nás jedině On může vést dobře.

Možná  nevidíme  moc  dopředu,  ale  když
jdeme za  Bohem,  můžeme Ho poznávat.
Vykročme a ať tím hlavním při naší životní
cestě je poznávat Boha, žít sNím a pro Něj.
A  On  zaslibuje,  že  naše  stezky  napřímí,
aby  byly  dobré,  aby  vedly  ke  správným
cílům.

David Sláma

Od Dan po Beer Ševu
4. Safed, Chorazin, Kafarnau

Město Safed leží asi 30 km severně od Ti-
beriady, ve výšce 875 m n.m., na svazích

hory Kanaán. Od Genezaretského jezera je
jasně viditelné, obzvláště osvětlené v noci.
Když  Pán  Ježíš  ve  svém kázaní  na  hoře
(Matouš 5, 14 ) mluvil  o světle a říkal  :
„  Vy  jste  světlo  světa.  Nemůže  zůstat
skryto  město  ležící  na  hoře  „  ,  měl  na
mysli pravděpodobně toto město.

SAFED 

Safed  patří  mezi  posvátná  města  judais-
mu.  Má  velmi  bohatou  historii.  Již  v  ro-
ce1000 n.l.  zde křižáci  vystavěli  Citadelu
(pevnost), která v letech 1138 – 1193 byla
obsazena sultánem Saladinem.  Židé se do
Safedu začali stěhovat po roce 1492, kdy
byli vypovězeni ze Španělska. Od té doby
se město stalo centrem židovského učení a
duchovním  centrem.  Žila  zde  řada  vý-



Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu červen 2016

znamných rabínů a židovských učenců, je
zde  velký  počet  synagog,  postavených
především v 15. – 16. století. Safed bývá
označován  jako  „Město  synagog“.  Syna-
gogy jsou volně  přístupné návštěvníkům,
při dodržení základních pravidel (přikrývka
hlavy, slušné oblečení a uctivé chování).

Synagoga

Synagoga uvnitř

Židovské  obyvatelstvo  žilo  v  Safedu  po
dobu 400 let,  na začátku  20-tého století
arabští obyvatelé donutili Židy k útěku. V
roce 1948 Britové předali pevnost Arabům,
ale v bojích před vyhlášením nezávislosti,
se je Židům podařilo vyhnat. Příběhy spo-
jené s osvobozením pevnosti a města z ru-
kou Arabů vypovídají  o tom, že Pán Bůh
svému lidu neustále pomáhá a žehná mu.
Symbolem  bojů  je,  v  centru  města  vy-
stavované, jednoduché dělo „Davidka“.

dělo  Davidka

Při vyhlášení nezávislosti Izraele 14.května
1948, byl Safed již součástí nového státu,
stejně jako Jaffa a Akko.

Safed se dělí na staré a nové město. Staré
město  je  plné  křivolakých  zdí  a  uliček,
dlážděné  ulice  vedou  kolem  starých
synagog.  Součástí  starého  města  je
umělecká  čtvrtˇ,  plná  malých  galerií  a
obchůdků s uměním. 

rozstřílené zdi
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Při vyhlášení nezávislosti Izraele 14.května
1948, byl Safed již součástí nového státu,
stejně jako Jaffa a Akko.

Safed se dělí na staré a nové město. Staré
město  je  plné  křivolakých  zdí  a  uliček,
dlážděné ulice vedou kolem starých syna-
gog. Součástí starého města je umělecká
čtvrť,  plná  malých  galerií  a  obchůdků  s
uměním. 

V Safedu můžeme navštívit i několik muzeí
umístěných v historických  domech.

Další  navštívené  místo,  byly  vykopávky
starověkého  biblického  města  Chorazin.
Jde  o  rozsáhlé  ruiny  se  zachovalými
půdorysy  domů  a  synagogy  z černého
čediče.  Město bylo zničeno zemětřesením
pravděpodobně  ve  3  století.  Město
Chorazin  kárá  Pán  Ježíš  společně
s Betsaidou  a  Kafarnau  (Matouš  11,  20-
24),  protože  vidělo  spoustu  mocných
skutků, ale nečinilo pokání.
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Chorazin

Nedaleko  Chorazin  je  město  Kafarnau,
dlouhodobé  působiště  Pána  Ježíše,  místo
mnoha  Jeho  zázraků.  Podle  Evangelia
z Kafarnau  pocházeli  někteří  učedníci  –
Šimon a Ondřej, Jakub a Jan Zebedeovi a
také Matouš, který byl původně celníkem. 

Kafarnau 

Bílá synagoga v Kafarnau

Kafarnau  bylo  v roce  746  poškozeno
zemětřesením,  dochovala  se  zmínka,  že
v 11. století bylo opuštěno.

Archeologické  práce  zde  začaly  v roce
1838, při nich byla mimo jiné, odkryta bílá
synagoga,  která  byla  na  místě  původní
černé,  kde  kázal  Pán  Ježíš  a  také  byla
odkryta  stavba,  která je považována za
dům  apoštola  Petra.  Ve  4.století  byl  na
základech tohoto domu postaven osmiboký
Byzantský kostel  a na jeho zbytcích stojí
nyní Nový kostel.

Chrám nad domem apoštola Petra

Věra Černíková
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Na pokračování 
Třetí díl studie Evangelikalismus – pro-
testantské  křesťanství  přizpůsobené
situaci náboženského pluralismu
Nejnovější vývoj 
Na  pentekostálním  křídle  evangelikalismu
došlo v osmdesátých letech k dalšímu posu-
nu. Američan Peter C. Wagner (*1930) pro
něj od roku 1983 razil označení „třetí vlna“,
přičemž  první  vlnou  myslel  vznik  pente-
kostalismu  a  druhou  pak  vznik  charisma-
tického hnutí. Třetí vlnu mělo podle něj cha-
rakterizovat sblížení charismatiků a ostatních
evangelikálů díky důrazu na misii, kterou do-
provázejí nadpřirozená „znamení a zázraky“.
Vedle  uzdravení  jako  klasického  pente-
kostálního  zázraku  se  do  popředí  dostalo
také  vymítání  démonů  a  prorokování.
Wagner se  sám stal  hlavní  osobností  hnutí
sborového růstu, které sice podnítil  indický
misionář Donald A. McGavran (1897–1990)
už v sedmdesátých letech, ale které se stalo
skutečně vlivným až v letech osmdesátých a
devadesátých. Za typickou denominaci třetí
vlny,  spojující  myšlenky sborového  růstu  s
misií pomocí zázraků „boží moci“, je možné
považovat  hnutí  Vinice.  Založil  ji  někdejší
Wagnerův  spolupracovník  John  Wimber
(1934–1998)  a  jejím  jádrem je  Wimberův
sbor  v  kalifornském Anaheimu,  který přijal
jméno „Vinice“ roku 1982.
Postupně  se  ale  ukázalo,  že  ještě  důleži-
tějším  dějem  osmdesátých  a  zvláště  pak
devadesátých let se stal rychlý nárůst počtu
samostatných  sborů,  zcela  nezávislých  na
jakékoli  denominaci,  kombinujících  různé
prvky evangelikální  tradice,  a tedy jen ob-
tížně  zařaditelných.  Celkově  snad  až  tisíce
těchto sborů nebo lokálních svazků několika
sborů vznikají hlavně ve třech oblastech: v
Africe,  v  Asii  (především v Číně) a v  Jižní
Americe.  Nejvýraznějším  znakem  tohoto
hnutí  je  pojetí  autority.  Důsledkem
nezávislosti  jednotlivých
(„postdenominačních“)  sborů  je  totiž  silné
postavení  pastora,  který  už  není  „jen“
zaměstnancem  sboru,  ale  především  jeho
vůdcem (Wagner 2002a: 930). 
Kvůli  snaze  o  obnovení  církevního  úřadu
apoštolů,  popř.  i  proroků,  kteří  stojí  mimo
jednotlivé  kongregace  a  pomáhají  jednot-

livým  pastorům  v  oblasti  jako  „koučové“,
rádci a spolutvůrci jejich záměrů a „vizí“, je
toto  hnutí  nazýváno  také  jako  nová  apoš-
tolská reformace, popř. jako apoštolsko-pro-
rocké hnutí. Třetí vlnu, hnutí sborového růs-
tu i hnutí nové apoštolské reformace je tak
možné považovat za součásti  širšího hnutí,
označovaného  jako  „neocharismatické“
(Wagner 2002b: 1141).
Do  směsi  různých  podnětů,  které  do  sebe
absorbovalo neocharismatické hnutí, výrazně
přispělo i hnutí víry. Čerpá z tzv. teologie po-
zitivního  vyznávání,  jejímž  základním  ka-
menem je  předpoklad,  že  jakékoli  potřeby
člověka mohou být naplněny na základě jeho
pozitivních výpovědí, pokud vycházejí z jeho
upřímné víry, že se tak stane. Touto teologií
je  kromě  jiných  ovlivněn  také  korejský
pastor  pentekostální  církve  Shromáždění
boží  David  Yonggi  Cho (*1936),  zakladatel
největšího  křesťanského  sboru  na  světě  a
hlavní postava procesu, při němž se celkem
na 20 % obyvatel  Jižní  Koreje  stalo  pente  -
kostálními evangelikály. 
Počátky hnutí víry jsou ale spojeny až s pů-
sobením amerického  pentekostálního  kaza-
tele  Kennetha  Hagina  (1917–2003).  Jeho
učení zvané také „slovo víry“ nebo „teologie
prosperity“  zvláštním  způsobem  překonává
tradiční evangelikální nedůvěru k hodnotám
„tohoto  světa“:  nadále  sice  odmítá  „svět-
skost“ v morálce, ale plně přijímá a obhajuje
materiální bohatství jako důkaz požehnání ze
strany Boha. Teologie prosperity se zpočátku
šířila díky Haginovým knihám a hlavně bib-
lickému  semináři  Rhema,  který  založil  v
oklahomském  městě  Tulsa  roku  1974.  V
osmdesátých a devadesátých letech to pak
už byli jeho studenti, kteří podnítili rozšíření
hnutí  víry  do  celého  světa  a  teologii
prosperity  přinášeli  do  některých
neocharismatických  nezávislých  sborů  i
pentekostálních  a  charismatických
denominací.
Neocharismatické  hnutí  jistě  přispělo  k
tomu, že téměř sto let  trvající  napětí mezi
pentekostalisty a ostatními evangelikály bylo
na začátku 21. století ve velké míře překo-
náno. Jednotlivé větve evangelikálního hnutí
(snad  s  výjimkou  fundamentalistů)  v  sou-
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časné  době  široce  spolupracují  při  hledání
způsobu,  jak  obstát  v  západních  post-
moderních  společnostech  (v  jiných  částech
světa  je  potřeba  spolupráce  podstatně
menší). V tomto úsilí na jedné straně využí-
vají  osvědčených  metod,  na  druhé  straně
vznikají typické evangelikální inovace. Příkla-
dem osvědčené metody je probuzenecká mi-
sie, dnes praktikovaná zvláště pentekostální-
mi  evangelikály  a  v  menším  rozsahu  též
novými evangelikály. V obou případech mů-
žeme  jako  výrazné  příklady  jmenovat  ně-
mecké  pastory:  pentekostalistu  Reinharda
Bonkeho  (*1940)  s  kontroverzními  důrazy
na výše zmíněnou „teologii prosperity“, který
se s organizací Kristus pro všechny národy
zaměřuje zvláště na misii v Africe, a nového
evangelikála,  luterského  pastora  Ulricha
Parzanyho  (*1941),  pokračovatele  Billyho
Grahama  a  hlavní  postavu  misijní  aktivity
ProChrist.
Jako  kombinaci  ze  zdrojů  osvědčených
evangelikálních  metod  –  biblického  vzdě-
lávání, otevřenosti pro náboženský zážitek a
vytváření prostředí vřelého přátelství – mů-
žeme označit velmi úspěšnou misijní meto-
du: kurs Alfa. Vznikl v anglikánském sboru v
londýnské  čtvrti  Brompton  roku  1973  jako
kurs  pro  nově  konvertované  křesťany,  ale
úspěch mu přinesla až transformace vikářem
Nicholasem („Nickym“)  Gumbelem (*1955)
roku  1990  na  misijně  zaměřený  kurs.  Ne-
křesťané  jsou  na  něj  pozváni  místními
evangelikály a vytvoří s nimi nevelké spole-
čenství. V období deseti týdnů se mají v ne-
formálním  prostředí  a  v  kontextu  jiných
činností (např. společného jídla či sledování
filmu)  seznámit  se  základy  křesťanství
prostřednictvím patnácti diskusí. Roku 1993
byly  materiály  kursu  zpřístupněny  dalším
evangelikálním společenstvím a postupně se
rozšířily  v  podstatě  do  celého  světa.  Jsou
používány např. i v prostředí římskokatolické
církve.  Jen v roce 1997 je absolvovalo  asi
půl milionu lidí (Balmer 2004: 13).
Za  významnou  inovaci  evangelikalismu  lze
považovat hnutí tzv. hledačských sborů (see-
ker  churches),  nebo také  sborů  citlivých  k
duchovním hledačům (seeker-sensitive chur-
ches). Tvoří je nezávislé evangelikální sbory,
které se chtějí s pochopením přiblížit kultuře
a potřebám současných lidí, především těch

nábožensky  a  církevně  nevyhraněných.  Na
ně  je  zacílena  promyšlená  marketingová
strategie a s dokonalou technickou podporou
je  každému z  nich  nabízen  program podle
osobních potřeb. 
Průkopníkem hledačských sborů je Američan
Bill  Hybels  (*1951),  zakladatel  sboru  ve
Willow Creek nedaleko Chicaga, který se v
sedmdesátých  a  osmdesátých  letech  stal
jedním  z  nejrychleji  rostoucích  sborů.
Zvláště  v  devadesátých  letech  tak  vznikly
další sbory, které se obvykle zároveň řadí k
tzv.  megasborům  (megachurches),  tedy
společenstvím o mnoha tisících návštěvníků,
a i  celé  hnutí  hledačských sborů,  které  se
obvykle označuje jménem prvního z nich ve
Willow  Creek.  Hledačské  sbory  jsou  také
jedním  ze  současných  pokračování  hnutí
sborového růstu.
Podobně jako hledačské sbory se také hnutí
tzv.  objevujících  se  sborů  (emerging  chur-
ches) zaměřuje na lidi, kteří plně žijí kultu-
rou postmoderní doby. Odmítá ovšem využí-
vání sociálních a marketingových zákonitostí
a jakoukoli agresivitu při misii. Objevující se
sbory chtějí být sociálně citlivější, více využí-
vají  tradičních křesťanských pramenů spiri-
tuality a nebrání se ani obohacení z jiných
než  křesťanských  tradic.  Proti  tradičnímu
evangelikalismu oslabují důraz na Bibli jako
na  vnější  mravní  a  doktrinální  normu,  ale
kladou  důraz  spíše  na  biblické  příběhy  a
jejich  význam  pro  vnitřní  duchovní  život
člověka. Nevnímají se jako jasně ohraničená
společenství spasených, jak tradičně chápou
samy sebe evangelikální denominace, ale ra-
ději  vytvářejí  jen  volně  prostupnou
vztahovou  síť.  Jejich  příslušníci  nemají  být
diváky spektakulárních evangelikálních per-
formancí jako v megasborech, ale spolutvůr-
ci autentického společenství lidí na duchovní
„cestě“.
Zdá se, že hnutí tzv. objevujících se sborů je
zatím poslední  odpovědí,  kterou  se  zvláště
noví  evangelikálové  snaží  reagovat  na
hodnoty  a  preference  postmoderních
společností. V tomto úsilí mají podporu další
generace obecně uznávaných teologů, jimiž
toto původně „americké lidové náboženství“
disponuje. Je mezi nimi např. irský anglikán-
ský duchovní,  teolog a přírodovědec Alister
E.  McGrath (*1953),  chorvatský teolog Mi-
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roslav  Volf  (*1956),  syn  pentekostálního
pastora, nebo americký systematický teolog
Kevin J. Vanhoozer (*1957). Tito a další při-
bližují  přinejmenším  část  současného
evangelikalismu klasickému protestantismu,

od nějž se před více než dvěma sty lety od-
dělil, a dokonce i ostatním křesťanským tra-
dicím.  Přiblížení  je  ovšem –  jak  je  řečeno
níže – vzájemné.   

Pokračování příště

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.

Narozeniny a výročí
 Hrůzová Anna (Frant.) 6. červen 
 Hrůzavá Eliška 10. červen 
 Hrůza František (Anny) 11. červen
 Křivánek Alois 12. červen
 Bulíková Bohumila 17. červen
 Kovařík Ruda 19. červen
 Schmiedl Ctibor 20. červen
 Jelínková Marie 30. červen

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

Program na červen 2016 
Středa 1. červen 2016 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 2. červen 2016 9:30 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Čtvrtek 2. červen 2016 17:00 Klub dobré naděje
Pátek 3. červen 2016 9:30 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Pátek  3. červen 2016 18:00 Modlitební chvíle
Pátek  3. červen 2016 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Sobota 4. červen 2016 16:30 Dorost
Sobota 4. červen 2016 18:00 Setkání mládeže
Neděle  5. červen 2016 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Petr Černík

 Kázání: br. Karel Černík
Neděle 5. červen 2016 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Karel Černík
Neděle 5. červen 2016 16:00 Klub nedělní besídky

Středa 8. červen 2016 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 9. červen 2016 9:30 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Čtvrtek 9. červen 2016 17:00 Klub dobré naděje
Pátek  10. červen 2016 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  10. červen 2016 19:00 Biblická hodina Výklad: br. Václav Černík 
Sobota 11. červen 2016 16:30 Dorost
Sobota 11. červen 2016 18:00 Setkání mládeže
Neděle 12. červen 2016 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Daniel Táborský

Kázání: br. David Sláma
Neděle 12. červen 2016 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma
Neděle 12. červen 2016 16:00 Klub nedělní besídky
Neděle 12. červen 2016 15:00 Tři Sekery Kázání: br. Gothard Novák
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Středa 15. červen 2016 16:30 Skupinka sester

Čtvrtek 16. červen 2016 9:30 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Čtvrtek 16. červen 2016 17:00 Klub dobré naděje

Pátek 17. červen 2016 9:30 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Pátek  17. červen 2016 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  17. červen 2016 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 18. červen 2016 16:30 Dorost
Sobota 18. červen 2016 18:00 Setkání mládeže

Neděle 19. červen 2016 9:00 Nedělní shromáždění Večeře Páně: br. Daniel Táborský
br. Gothard Novák

Kázání: br. David Sláma
Neděle 19. červen 2016 15:00 Sborová hodina
Neděle 19. červen 2016 16:00 Klub nedělní besídky

Středa 22. červen 2016 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 23. červen 2016 9:30 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Čtvrtek 23. červen 2016 17:00 Klub dobré naděje
Pátek 24. červen 2016 9:30 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Pátek  24. červen 2016 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  24. červen 2016 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Sobota 25. červen 2016 16:30 Dorost
Sobota 25. červen 2016 18:00 Setkání mládeže
Neděle 26. červen 2016 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: ses. Lucie Růžičková

Kázání: br. David Sláma
Neděle 26. červen 2016 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Gothard Novák
Neděle 26. červen 2016 16:00 Klub nedělní besídky
Neděle 26. červen 2016 15:00 Tři Sekery Kázání: br. David Sláma

zpěv bratři

Středa 29. červen 2016 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 30. červen 2016 9:30 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Čtvrtek 30. červen 2016 17:00 Klub dobré naděje

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 5. 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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