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Slovo kazatele
V tom  je  totiž
láska k Bohu, že
zachováváme
jeho  přikázání;
a jeho  přikázání
nejsou  těžká,
neboť kdo se na-
rodil  z Boha,
přemáhá  svět.
A to  vítězství,
které  přemohlo
svět,  je  naše
víra.  Kdo  jiný
přemáhá  svět,

ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? 1
Jn 5,3-5

Milí bratři a sestry,

Před  několika  dny  jsem  četl  tento  oddíl
a oslovil mě. Každý bojujeme s pokušením,
hříchem a Jan mluví o tom, že v tomto zá-
pase  můžeme  vítězit.  Hovoří  tu  o světě.
Světem  se  v Bibli  myslí  svět  bez  Boha
a proti Bohu, jeho nepřátelské a vzbouřené
nastavení. Systém. Vládu tu má Boží ne-
přítel,  ovládá  svět  a dělá  vše  proto,  aby
zničil církev, každého věřícího.

Jak  je  možné  obstát  proti  nátlaku  této
masy světa,  která nás obklopuje? Obstát
v nátlaku  pokušení,  vzorcům  přemýšlení,
které  je  proti  Bohu,  silným  a otevřeným

i docela  malým a „nevinným“ pokušením?
Myslel jsem tu i na pronásledování, které
možná budeme prožívat.

Jan říká, že ten, kdo věří, že Ježíš je Boží
Syn, přemáhá svět. Dokonce píše, že je tu
vítězství, které už svět přemohlo. Pán Ježíš
už totiž satana přemohl – na kříži zaplatil
za náš dluh, vysvobodil nás z jeho zajetí,
zlomil  jeho  moc  nad  námi.  Když  věříme
v Pána  Ježíše,  už  máme  podíl  na  tomto
Jeho vítězství. Jsme na straně Vítěze.

Každý  den  musíme  toto  vítězství  uplat-
ňovat  v každém  jednotlivém  zápase  se
Zlým,  naší  tělesností,  světem.  Pán  Ježíš
má vše, co potřebujeme a vírou můžeme
být napojeni na Něj. Když budeme důvě-
řovat tomu, kým On opravdu je – Božím
Synem, který je jediným Bohem, tím, kdo
má všechnu moc na nebi i na zemi,  tím,
který za nás zemřel na kříži, tím, kdo rozu-
mí našim slabostem, protože je zakusil na
svém  těle…,  -  tak  budeme  vítězit.  Ve
srovná  s tím,  kým  je  Pán  Ježíš,  je  vše
ostatní  malé,  slabé,  nehodné  toho,
abychom to měli.

Přeji sobě i Vám sílu v každodenním zápa-
se a to, abychom mohli víc poznávat, kým
je Pán Ježíš, a věřili Mu.

David Sláma

Luther 
Luther po 500 letech
Josef Potoček
Dne 31.  10.  1517  se  na  dveřích  kostela
v německém Wittenbergu objevilo 95 tezí,
podepsaných  mladým  profesorem  místní
univerzity  –  bylo  mu tehdy 34  let  –  Dr.
Martinem Lutherem. Byly uvedeny těmito
slovy: „Z lásky k pravdě a ve snaze přivést

ji  na  světlo  budou  následující  (slova)
předmětem disputace ve Wittenbergu,  za
předsednictví  ctihodného  otce  Martina
Luthera, magistra sedmi svobodných umě-
ní a svaté teologie, jakož i řádného učitele
tamtéž. Proto žádá, aby ti,  kdo by s ním
nemohli  diskutovat osobně,  učinili  tak na
dálku  písemně.  Ve  jménu  našeho  Pána
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JEŽÍŠE  KRISTA.  Amen.“  Je  možné,  že
k tomu legendárnímu přibití  na chrámové
dveře ve skutečnosti ani nedošlo, že teze
jen poslal jako přílohu dopisu mohučskému
arcibiskupovi.  V každém  případě  se  však
rychle  začaly  šířit  po  celé  německé  říši
a spustily  lavinu  událostí,  které  pak  do
dějin  církve  vstoupily  pod  označením
reformace.

Zde stojím, nemohu jinak
Martin  Luther  se  narodil  10.  11.  1483
v německém Eisleben, v letech 1501–1505
studoval filozofii v Erfurtu, v roce 1508 se
stal  profesorem  na  univerzitě  ve  Wit-
tenbergu, kde také v roce 1512 získal dok-
torát  teologie  a zahájil  kazatelskou
činnost. Jako jiné Boží svědky před ním –
např.  oxfordského teologa  Johna Wycliffa
či  našeho  Mistra  Jana  Husa  –  ho  nene-
chávaly chladným nepořádky v církvi. Způ-
sobem, kterým chtěl na tuto situaci upo-
zornit, bylo sepsání 95 tezí zaměřených na
skandální  podobu  odpustkových  praktik.
Uveďme  si  z nich  tři  příklady:  Teze  (1)
„Když náš Pán a mistr  Ježíš  Kristus  řekl:
‚Čiňte pokání‘, chtěl, aby celý život věřících
byl  pokáním.“  Teze (11)  „Přeměny kano-
nického trestu v trest očistcový je koukol
jistě zasetý v době, kdy biskupové spali.“
(Sarkastické  vyjádření  v narážce  na  Ježí-
šovo  podobenství  u Mt  13,24–26).  Teze
(48) „Je zapotřebí učit křesťany, že papež
potřebuje  mnohem  více  modlitby  než
peníze.“ Odezvu, kterou to vyvolalo, mohl
očekávat:  Místo  tolik  potřebné reflexe se
ho  církev  snažila  umlčet,  stejně  jako
v dalších podobných případech. Luther se
však nenechal odradit, v roce 1519 se zú-
častnil disputace v Lipsku, na které popřel
neomylnost papeže. Když pak následovala
bula papeže Lva X. s hrozbou klatby, odpo-
věděl Luther vydáním svých spisů, ve kte-
rých  své  názory  obhajoval.  A když  po
jejich  veřejném  pálení  sám reagoval  ve-
řejným spálením papežské buly, nařídil Lev
X. jeho exkomunikaci.
V roce 1521 svolal císař Karel V. do Worm-
su říšský sněm, který měl situaci vyřešit:
Luther  tam  byl  vyzván,  aby  své  teze

odvolal. Místo toho tam však zazněla jeho
památná slova, která vešla do dějin: „Hier
stehe ich, ich kann nicht anders – Zde sto-
jím,  nemohu jinak.“  Výsledkem pak bylo
vydání tzv. Wormského ediktu, kterým byl
Luther  prohlášen  za  kacíře,  a jeho  spisy
byly zakázány. V této kritické chvíli, ne ne-
podobné Husově situaci na koncilu, zasáhli
Lutherovi vlivní příznivci z řad šlechty. Kur-
fiřt Filip Moudrý ho nechal ukrýt na hradě
Wartburg  a Luther  využil  vynucený  azyl
k překladu Nového zákona. Do Wittenber-
gu se vrátil po dvou letech, kdy už se re-
formní hnutí nedalo zastavit. 
V 95 tezích se učení o ospravedlnění ještě
neobjevuje, Luthera však kritika odpustků
vedla  dál  k hledání  odpovědi  na  otázku,
v čem tedy spočívá odpuštění? Jak vlastně
může  být  hříšník  ospravedlněn  před  Bo-
hem?  Odpověď  našel  v Písmu,  zejména
v Pavlově listu k Římanům: Pouhou vírou,
proto, že za mne zemřel Kristus. Když na
dalším sněmu ve Špýru císař žádal, aby se
přívrženci  reformace  –  šest  knížat  a zá-
stupci 14 říšských měst – podřídili ve vě-
cech víry (tedy ve výsostné věci svědomí!)
stanovisku  většiny  a požadavkům  Worm-
ského ediktu, odpověděli prohlášením, kte-
ré  vešlo  do  dějin  jako  Protest  ze  Špýru
(1529,  odtud  „protestanti“).  Pak  už  byla
otevřena  cesta  k Augsburskému  vyznání
víry  (Melanchton,  1530),  které  dodnes
představuje  shrnutí  víry  luterských
evangelických církví na celém světě.
V roce  1522 se Luther  oženil  s Kateřinou
Bora, ve které měl trvalou životní oporu;
roku 1534 dokončil – spolu s dalšími spolu-
pracovníky – překlad Starého zákona. Ze-
mřel  18.  2.  1546,  v 62  letech.  Začátek
světové reformace je neoddělitelně spojen
s jeho jménem.

Těžce vybojovaný zápas
Ve Wormsu je dnes velký působivý památ-
ník reformace. Uprostřed je pomník Marti-
na  Luthera  v nadživotní  velikosti
obklopeného  čtyřmi  sedícími  postavami.
Jsou to Petr Valdo, John Wycliff,  Jan Hus
a Girolamo Savonarola. Luther tak obrazně
stojí  na ramenou svých předchůdců. Tuto
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centrální  kompozici  obklopuje  další  linie
postav,  která zahrnuje dva z Lutherových
šlechtických  příznivců  (Fridrich  Moudrý
a Filip  Hesenský),  jeho  blízkého
spolupracovníka  Filipa  Melanchtona,
hebreistu Johanna Reuchlina a symbolicky
i tři  říšská města: Magdeburg jako město
utrpení (krvavě dobyté a vypleněné během
náboženské  války),  Špýr  jako  město
odvahy  (Protest,  1529)  a Augsburg  jako
město smíření (luterská konfese, 1530).
Připomeňme  si  krátce  i Lutherovy  před-
chůdce: Petr Valdo (2. pol. 12. stol.) byl
bohatý lyonský kupec, který prožil Boží za-
stavení, rozdal všechen svůj majetek a stal
se  putujícím  kazatelem.  Následoval  spor
s církví,  klatba,  pronásledování… Nevíme,
kdy a za jakých okolností zemřel. Zanechal
za sebou ale Valdenské hnutí, nesené čis-
tým  étosem  evangelia  a tvrdě  pronásle-
dované,  které  prof.  Molnár  označil  jako
„červánky reformace“. John Wycliff (1320–
1384) byl teolog působící na Oxfordu, kte-
rý církev podrobil zásadní kritice. V traktá-
tu O pravdivosti sv. Písma (1378) prohlásil
Bibli  za jediný základ pro život křesťana.
Ve  spisku  O moci  papeže  (1379)  označil
papežství  za  úřad  vytvořený  člověkem.
V traktátu  O eucharistii  (1380)  odmítl
transsubstanciaci.  Díky  ochraně  šlechty
dožil  svůj  život  –  na  rozdíl  od  ostatních
Lutherových předchůdců – v poklidu.  Dů-
vod  té  přízně  spočíval  v tom,  že  církev
v Anglii  tehdy vlastnila  1/3 půdy a v mo-
cenském zápase přicházela Wycliffova kri-
tika šlechtě vhod. Odveta církve ho přesto
dostihla,  avšak  až  posmrtně.  Na  koncilu
v Kostnici bylo 45 tezí vybraných z Wyclif-
fových spisů odsouzeno jako hereze a na
základě toho byly jeho ostatky roku 1428
vyhrabány a spáleny.
Jan Hus (1371–1415) byl  Wycliffem silně
ovlivněn, jeho spis O církvi obsahuje citace
z patnácti Wycliffových traktátů, jejich po-
díl činí téměř čtvrtinu latinského originálu.
Akta  Husova  procesu  se  nedochovala,  je
však známo 30 článků, pro které byl od-
souzen.  Článek  25  zní:  „Odsouzení  45
článků Johna Wycliffa od doktorů je nero-
zumné a nespravedlivé; nejedná se o he-

rezi.“  Ani  Hus  –  podobně  jako  Luther  –
„nemohl  jinak“.  Pro  své  svědomí  a po-
znanou Boží pravdu – důvody stejné jako
u Luthera – neodvolal a skončil na hranici.
Luther Husa zpočátku neznal. Když se ale
seznámil  s jeho spisy,  tak prohlásil:  „Do-
dnes, aniž jsem to věděl, učil  jsem a za-
stával všechny nauky Jana Husa.“
Girolamo Savonarola (1452–1498) působil
ve Florencii, kde získal podobné postavení
jako  Kalvín  v Ženevě.  Pak  se  ale  dostal
s církví do konfliktu, byl obžalován, odsou-
zen  a upálen.  Ve  45  letech,  v podobném
věku jako Hus.

Limity dorozumění
Je potěšitelné, že ta doba urputného pro-
následování,  násilných  konverzí,  pálení
knih a vraždění  pro víru je  za námi.  Zá-
kladním  postojem  je  dnes  snaha  o roz-
hovor,  není  ale  jasné,  jakými  motivy  je
vlastně nesena a k čemu tato nová situace
směřuje.  Aktivity  spojené  s Lutherovým
výročím vyvolávají  pozornost,  mohou být
ale  i matoucí:  Zahájení  jubilejního  roku
500. výročí Lutherova vystoupení dne 31.
10. 2016 ve švédském Lundu se zúčastnil
papež František. Na mezinárodním kongre-
su historiků v Římě ve dnech 30. – 31. 3.
2017 na téma „Luther po 500 letech“ se
setkali – vedle dalších akademiků – eme-
ritní  předseda Papežské rady pro jednotu
křesťanů kardinál Walter Kasper a zemský
biskup Evangelické církve v Německu prof.
Heinrich Bedford-Strohm. 11.  3.  2017 se
v Německu  konala  „Smírná  bohoslužba“,
na které zástupci katolíků i protestantů ne-
šetřili optimismem: „Připomínka reformace
má  být  novým  začátkem,  který  vede
k jednotě církví“, uvedlpředseda římskoka-
tolické církve v Německu. „Je to rozhodují-
cí  krok  k jednotě  církví“,  souhlasil  gene-
rální sekretář Světové rady církví. Předse-
da Světové luteránské federace biskup Mu-
nib Younan vyjádřil v relaci pro Vatikánský
rozhlas  dokonce  názor,  že  „ekumenismus
dnes už nespočívá výlučně na teologickém
dialogu,  ale  také  na  vzájemné  důvěře
a přátelství“. Věří, že za deset, patnáct let
dojdou  obě  strany  k dohodě  i v takových
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věcech,  jako  je  učení  o církvi,  duchovní
služba (kněžství) a eucharistie. Atp.
Mnozí tento optimismus sdílejí, avšak přes-
ná  znalost  věci  a zkušenosti  s povrchní,
akademickou  ekuménou  poválečné  doby
varují. Hesla o důležitosti toho, co nás spo-
juje, nemohou stačit, zejména pokud jdou
–  jako  právě  v případě  reformace  –  na
úkor čistoty biblického učení. Limity doro-
zumění jsou zřejmé i z výsledku nedávné-
ho pokusu o rehabilitaci Mistra Jana Husa.
V roce  1993  byla  při  České  biskupské
konferenci  ustavena  Komise  pro  studium
problematiky, spojené s osobností, životem
a dílem Mistra Jana Husa, za účasti arcibis-
kupa Miloslava Vlka, paulána Františka Ho-
lečka  a řady  dalších.  Práci  ukončila  na
symposiu  o Mistru  Janu  Husovi  v roce
1999, výsledek byl ale velkým zklamáním.
Zazněla  slova  lítosti  nad  jeho  smrtí
a ocenění Husovy osoby, avšak bez revize
jeho procesu, bez zneplatnění Husova od-
svěcení  a bez  stanoviska  k jeho  učení.
V podobném  duchu  se  neslo  i vyjádření
papeže  Jana  Pavla  II.  během  jeho  ná-
vštěvy v České republice v prosinci 1999:
„Cítím  povinnost  vyjádřit  hlubokou  lítost
nad krutou smrtí,  na kterou byl  Jan Hus
vydán,  a nad  následnou  ranou,  zdrojem
konfliktů a rozdělení, která se tímto způso-
bem rozevřela v myslích a srdcích českého
lidu.“ Obdobně se vyslovil  i papež Franti-
šek  v Římě  při  příležitosti  Husova  výročí
v roce 2015. Je výmluvné a varující, když
ani v případě tak jednoznačném nedokáže
katolická církev říci více.

Reformace nebyla omylem
Vysvětlení podává historie. Oficiální odpo-
vědí  na  reformaci  byl  Tridentský  koncil
(1545–1563),  jehož  závěrečnou  část
ovládli  jezuité  a jehož závěry jsou platné
i dnes. Tak např. ve věci eucharistie pro-
hlásil:  „Jestliže  někdo  odmítá  zázračnou
změnu  podstaty  chleba  a vína,  kteroužto
změnu  Církev  nazývá  transsubstanciací,

budiž  proklet!“  Obdobné  je  to  i ohledně
učení  o církvi,  o postavení  papeže,
kněžství, uctívání svatých, později k tomu
přibyla  i mariánská  dogmata,  dogma
o papežské neomylnosti atp. Rozdíly prostě
zůstávají,  není  jich  málo,  a především,
mají  povahu  fatálních  omylů  a těžkých
hříchů.  Můžeme  si  také  připomenout
dokument  vatikánské  Kongregace  pro
nauku  víry  Odpovědi  na  některé  otázky
o aspektech církevního učení z roku 2007:
„Církev Kristova se uskutečňuje v katolické
církvi…  Tato  církev  je  řízena  Petrovým
nástupcem  a biskupy  ve  společenství
s ním.“  Tento  dokumentu  dále  uvádí,  že
křesťanské  komunity  vzešlé  z reformace
16.  století  nenazýváme  církvemi:  „Podle
katolické  nauky  tato  společenství  nemají
apoštolskou  posloupnost,  nezachovala
pravou  a celistvou  podstatu  eucharistie,
a proto postrádají  konstitutivní  prvek bytí
církve.“  Toto  stanovisko  římsko-katolické
výlučnosti  potvrdil  papež  Benedikt  XVI.
Jejich  smysl  je  zřejmý:  Cílem  je  návrat
„odloučených bratří“ pod autoritu Říma.
Co říci závěrem? V době Lutherova vystou-
pení promeškala tehdejší církev svoji  pří-
ležitost. Místo obnovy nastalo rozdělení, po
pravoslavném  schizmatu  z roku  1054  se
další  část  církve  dostala  mimo  autoritu
papeže.  A už se tam nevrátí.  Reformace,
to  nebylo  jen  nějaké  hašteření,  situace,
kdy se dva pohádají a pak, když hlavy vy-
chladnou,  se  usmíří  a všechno  je  zase
v pořádku. Byl to těžce vybojovaný a draze
zaplacený  zápas  o důležité  biblické  prin-
cipy, které katolická církev odmítla. Doba
se změnila, principy vzešlé z reformace ale
zůstávají  stále  stejné:  Sola  Gratia,  Sola
Fide, Sola Scriptura. Protestanti na svých
postojích nemohou nic měnit, aniž by vý-
sledky  reformace  oslabili  či  zpochybnili.
Reformace  nebyla  omylem.  Její  smysl
a význam potvrdila  historie.  Solus  Chris-
tus, Soli Deo Gloria.

ZOD 134

Z  Bratrské jednoty baptistů
VV se na svém říjnovém setkání věnoval
následujícím oblastem:

Vize a plány
VV jednal o modlitebním řetězu BJB, který
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by začal od ledna 2018. Podněty k modlit-
bám  ze  života  jednotlivých  sborů  budou
rozesílány vždy společně pro daný měsíc.
Rozpis  bude  k dispozici  na  stránkách
BJB.CZ  a také  ve  Slovech  života.  Další
informace  připraví  kancelář  VV  na
podzimní jednání RZS.
VV  dále  jednal  o přípravách  konference
„Sto  let  spolu“,  která  by  se  měla  usku-
tečnit  v roce  2019.  Do  konce  letošního
roku proběhne pracovní  setkání  zástupců
jednotlivých  Odborů  BJB,  přizváni  budou
také  zástupci  historické  komise.  Bratr
předseda  Pavel  Coufal  také  pozve  ke
spolupráci zástupce slovenské BJB.
Bratr  tajemník  informoval  o přípravách
Zpravodaje  BJB,  který  by  začal  vycházet
od ledna 2018 a to jak v tištěné, tak elek-
tronické formě (4 x ročně). VV dává také
podnět k tomu, aby kromě zpráv ze všech
oblastí  služby  BJB  obsahoval  Zpravodaj
také tematické články, úvahy, kázání a do-
týkal se tak aktuálních témat BJB.
VV dále  hovořil  o přípravách  akcí  na  rok
2018 a to kurzu kazatelů (hostem bude br.
Dr. Schindler) a o možnosti uspořádat opět
koncertní  turné  s bratrem  Rodriguezem
(tentokrát  ve  vánočním  termínu).
K plánování těchto akcí se ještě vrátíme na
příštím  jednání  VV.Bratr  Pavel  Novosad
otevřel téma obnovy (revitalizace) malých,
resp. stagnujících sborů. Je možné se ne-
chat  inspirovat  službou,  kterou  začíná
Církev bratrská (www.cestaobnovy.cz). VV
vítá zájem o toto téma. Misijní odbor nechť
získá podrobnější informace nejen o inicia-
tivě CB ale i z dalších zdrojů pro následnou
diskusi.

Odbory, komise, účelová zařízení
VV  diskutoval  otázku  příprav  programu
konferencí mládeže. VV potvrzuje, že podle
Organizačního řádu patří zodpovědnost za
přípravu  společných  konferencí  Odboru
mládeže.  VV proto  navrhuje,  aby přímou
odpovědnost  za  přípravu  programu nesla
Rada  ODM,  která  by  projednala  návrh
programu s VV nejpozději  5  měsíců před
konáním konference. VV zve na své příští
jednání  zástupce  Rady  odboru  mládeže

a chce vést s nimi na toto téma rozhovor.
Bratr  tajemník  informoval  o odpovědích
kandidátů  do  teologické  komise,  navr-
žených VV. Návrh přijal bratr Marek Titěra,
odmítli bratři Jan Bistranin, Michal Petratur
a Mirek Čížek, ostatní navržení se mohou
vyjádřit ještě do RZS. Sbory budou vyzvá-
ny také k podávání vlastních návrhů.
Br. tajemník informoval o situaci na škole
Dorkas, do 1. ročníku nastoupilo zatím 9
studentů.  Škole  se  podaří  v letošním
školním roce snížit výši plánovaného mínu-
sového hospodaření, přesto i tak bude cel-
kové hospodaření ve ztrátě a budou čerpá-
ny  prostředky  z rezervní  fondy  školy.
O dalším vývoji bude VV jednat a to pře-
devším na základě setkání rady školy, kte-
ré se uskuteční 1. prosince.
VV  diskutoval  o vhodnosti  doplnění  Vo-
lebního  řádu  o podmínku  souhlasu  sboru
pro všechny kandidáty na volbu do rad od-
borů BJB. Tento podnět předloží tajemník
na RZS v Brně.
VV hovořil o setkání, které proběhlo se zá-
stupci sboru Na Topolce dne 5. 10. 2017.
Zápis  z tohoto  setkání  je  součástí  těchto
zpráv. 

Sbory
Bratr  tajemník  informoval  o pokračování
jednání s korejskými sbory, zatím jsme ne-
obdrželi  odpovědi  na  doplňující  otázky
ohledně  jejich  zájmu  o členství  v BJB.
O dalším jednání bude VV informovat.

Finance a organizace
VV schválil  záměr  tajemníka  aktualizovat
pravidla pro rozdělování dotací na sbory se
zachováním  stejných  principů.  Změna  se
týká postupu, kdy již nejsou jednotlivé žá-
dosti zasílány na Ministerstvo kultury, ale
rozhoduje  o nich  podle  posloupnosti  VV.
Tajemník představí tuto změnu na RZS.
VV schválil návrh misijního Odboru, aby se
přispívalo kazatelům a misijním pracovníků
sborů  BJB,  kteří  se  zúčastní  vzdělávání
v rámci Evangelikálního fóra (20. – 22. 2.
2018) v Praze. Jde o úhradu konferenčního
poplatku,  podrobnější  informace  rozešle
kanceláře VV.
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VV schválil žádost sboru ve Vysokém Mýtě
o nový úvazek (0,4) pro pracovníka mezi
neslyšícími (br. Josef Kéri) na dobu 1 roku.
Dále pak souhlasil  s prodloužením dotace
pro  sbor  v Uherském Hradišti  pro  pasto-
rační pracovnici (s. Alenu Potrusilovou) na
úvazek 0,5 opět na dobu 1 roku. VV také
schválil rozdělení dotace pro sbor v Kromě-
říži,  současná dotace pro  pastorační  pra-
covnici bude rozdělena na dvě poloviny od
listopadu do prosince, od ledna dojde k ná-
stupu nové pracovnice již na plný úvazek
(s. Jitka Tobolová)
VV diskutoval o návrhu br. Pavla Novosada
na pravidelné rozdělování kladného hospo-
dářského  výsledku  pro  jednotlivé  odbory
BJB zatím bez konkrétního návrhu. VV se
k této diskusi vrátí při přípravě návrhu pro
SD na rozdělení HV za rok 2017.
VV schválil rozdělení daru z Čsl. konvence
na misijní práci. Částka 349.392 Kč bude
rozdělena  na  tyto  účely  (misijní  aktivity
sborů  BJB:  70%,  misijní  aktivity  sborů
spojené  se  službou  manželským  párům:
10%,  služba  menšinám  10%  a služba
neslyšícím:  10%. VV souhlasil,  že  částka
určená pro neslyšící bude spravována kan-
celáří  VV a také odsouhlasil  z této částky
příspěvek 10.000 Kč pro sbor ve Vysokém
Mýtě na práci s neslyšícími.
VV  schválil  vánoční  příspěvek  kazatelům
v důchodu a vdovám po kazatelích ve výši
6897 Kč. Jedná se podle pravidel fondovní-
ho hospodaření  o 25% z průměrné hrubé
mzdy  v ČR  za  předchozí  kalendářní  rok.
Dary  kazatelům  v důchodu  a vdovám
budou zasílány v průběhu listopadu.
VV také schválil dar všem kazatelům a mi-
sijním  pracovníkům  ve  výši  10.000  Kč.
Všem pracovníkům bude částka vyplacena

formou daru z podpůrného fondu, na který
bude převedena část z prostředků pro sbo-
ry pobírající  dotace. VV vybízí  sbory, aby
ke konci  roku podpořily  finančním darem
své zaměstnance, tento dar z podpůrného
fondu nemá nahradit zodpovědnost sborů
za podporu svých pracovníků.
VV schválil odměny zaměstnancům kance-
láře (vedoucí  kanceláře, předseda odboru
mládeže,  pracovník  odboru  mládeže
a školní kaplanka) ve výši 1 měsíčního pla-
tu.  Odměny  pro  tajemníka  a předsedu
nově schvaluje podle pravidel finanční ko-
mise SD až v následujícím roce.

Ekumena
Tajemník  informoval  o své  účasti  na  vý-
jezdním  jednání  Řídícího  výboru  ERC.
Kromě běžné agendy se jednání zabývala
především otázkou nemocničních  kaplanů
a pravidel  pro  jejich  zaměstnávání.  VV
jmenoval  také  zástupce  pro  valné
shromáždění ERC (bratři Jackanič, Coufal,
Poloha).
Bratři  Jackanič a Poloha informovali  o své
účasti  na  koncilu  EBF,  jehož  výsledkem
jsou především rezoluce zaslané na sbory.

Informace z kanceláře VV BJB
Připomínáme  sborům,  že  na  RZS  v Brně
budou  k dispozici  letošní  Slova  života
společně s fakturami pro sbory. K dispozici
bude  také  předem  objednané  literatura
z nabídky kanceláře VV.
Stravování je na RZS zajištěno pro dva zá-
stupce za každý sbor, v případě účasti více
členů sborů, pro které byste chtěli zajistit
oběd, nás o tom prosím neprodleně infor-
mujte.
Příští setkání VV BJB se uskuteční dne 6.
prosince 2017

Ze světa baptistů
NOVÉ POTVRZENÍ REZOLUCE O KŘES-
ŤANSKÉM MANŽELSTVÍ
Podklady k návrhu a návrh rezoluce z Exe-
kutivního výboru EBF
Stanovisko  Světového  svazu  baptistů
o baptistické  identitě  z roku  2005  přijaté
Evropskou  baptistickou  federací  obsahuje

větu, která říká, že „stvrzujeme křesťanské
manželství a rodinný život“.
Koncil  EBF  dal  na  svém  zasedání  v roce
2010 tomuto stanovisku následující rozší-
řenou podobu, která jím byla přijata:

Koncil Evropské baptistické federace:
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Se  raduje  ze  vzájemného  láskyplného
a sebevydávájícího vztahu mezi Bohem Ot-
cem,  Synem  a Duchem  Svatým  a z jeho
vyjádření v životě, smrti a vzkříšení Ježíše
Krista.
Vzdává díky Bohu, že stvořil muže a ženu
ke svému obrazu, a v jakémkoliv vyjádření
lidské sexuality chce následovat svědectví
a učení Písma.
Vybízí  baptisty,  aby byli  vzorem, vážili  si
manželství a učili, že manželství je stvoři-
telské a biblické uspořádání jakýchkoli se-
xuálních vztahů mezi mužem a ženou, tak
jak je to vyjádřeno v Genesis 2,24:
Proto opustí muž svého otce i matku a při-
lne ke své ženě a stanou se jedním tělem.
Nese  spolu  s ostatními  poškozené  lidské
vztahy a bere na vědomí bolest a těžkosti,
které tyto narušené vztahy způsobují v na-
šich sborech a ve společnosti.
Potvrzuje  naši  zodpovědnost  za  sdílení
dobré  zprávy  o Ježíši  Kristu  slovem
i skutkem všem lidem bez ohledu na jejich
způsob života nebo přesvědčení.
Rozpoznává nutnost povzbuzovat a podpo-
rovat manžele a modlit  se za ně.  Rozpo-
znává také potřebu nabízet jim pastorační
a duchovní  péči,  čímž  budou  posílena
zdravá  a živá  křesťanská  společenství  ve
vztahu  s Ježíšem  Kristem  a jeden
s druhým.
Během několika posledních let došlo v ně-
kterých zemích, v nichž jsou přítomny bap-
tistické Jednoty EBF, k uzákonění manžel-
ství  osob  stejného  pohlaví.  Jsou  to  tyto
země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Ir-
sko,  Nizozemsko,  Norsko,  Portugalsko,
Španělsko,  Švédsko,  Spojené  království
a nejnověji  Německo  a Malta.  Manželství
osob  stejného  pohlaví  uznávají  rovněž
Spojené státy a Kanada. Izrael  a Arménie
v některých  případech  uznávají  tato
manželství uzavřená v zahraničí.
Jiné  země uznávají  jako zákonnou formu
pro  stejnopohlavní  páry  „registrované
partnerství“ (nikoli manželství): Rakousko,
Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Eston-
sko,  Řecko,  Maďarsko,  Itálie,  Slovinsko
a Švýcarsko.
Ve většině zemí se církve všech denomina-
cí  stavějí  proti  zavedení  manželství  osob

stejného pohlaví. Proti určité formě regis-
trovaného partnerství ovšem nemívají ob-
vykle  námitek.  V žádném  případě  však
nejsou církve ani kazatelé zákonem nuceni
k tomu,  aby  oddávali  páry  stejného  po-
hlaví.
V uplynulých  měsících  vyjádřily  některé
baptistické  Jednoty  sdružené v EBF  velké
znepokojení nad manželstvím osob stejné-
ho pohlaví a skutečností, že některé bap-
tistické sbory (ve velmi nepatrném počtu),
které  patří  k Jednotám  sdruženým v EBF
nebo  k denominacím  v Severní  Americe,
jenž  jsou  k EBF  v nějakém  partnerském
vztahu, uzavírání takových manželství po-
skytují a uskutečňují.
Členové Exekutivního výboru EBF chápou
toto znepokojení  a hodlají  podporovat,  co
vidíme  z hlediska  otázky  manželství
stejnopohlavních párů jako jasné biblické
a křesťanské učení. Jsme si rovněž vědo-
mi,  jakou  bolest  může  přístup  k otázce
manželství osob stejného pohlaví vnést do
vztahů  uvnitř  jednotlivých  baptistických
Jednot i mezi nimi.
Jak  víme,  EBF  sama  o sobě  není
„Jednotou“  ani  „Jednotou  Jednot“,  nýbrž
„Federací“, jejíž členové jsou smluvně za-
vázáni k tomu, aby si navzájem pomáhali
v určitých  aspektech  našeho  společného
života  jako  baptistické  Jednoty  v Evropě
a na Blízkém východě,  přičemž usilujeme
podílet se na přinášení Boží zvěsti do na-
šich  krajin.  EBF  není  institucí,  která  by
jménem svých Jednot či Svazů mohla vy-
dávat závazná rozhodnutí a ustanovení tý-
kající se etických otázek či otázek učení.
Může  však  nabídnout  vedení  v otázkách,
které se týkají  nás všech. O to usilujeme
v otázce křesťanského manželství, a proto
předkládáme Koncilu tento návrh rezoluce
Koncil  EBF znovu potvrzuje svou Rezoluci
o manželství  z roku  2010.  Přeje  si  vý-
slovně vyjádřit,  že křesťanské manželství
založené  na  biblických  principech  je
manželstvím mezi  mužem a ženou,  a do-
poručuje  toto  stanovisko  svým  členským
Jednotám.
Je třeba poznamenat:
1.  V rámci  EBF  existuje  různost  výkladů
baptistické  eklesiologie,  i různost  jednání
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v případě  nesouhlasu  a disentu  místního
sboru od náhledu své Jednoty. Někdy sem
lze zařadit i otázky právní povahy týkající
se postavení místních sborů a Jednot. Je to
záležitost  každého  jednotlivého  Svazu.
Podle našeho názoru je toto ten hlavní roz-
díl  mezi námi při řešení otázky stejnopo-
hlavního manželství,  spíše než široký ne-
soulad v otázce samotné. Některé Jednoty
sdružené  v EBF  rozhodují  o mravních
a etických  otázkách  na  úrovni  Jednoty
a pak  očekávají  nebo  požadují  od  svých
sborů,  že  se  těmto  rozhodnutím  podřídí,
zatímco jiné Jednoty nechávají rozhodnutí
takových otázek na místním sboru, neboť
v tom vidí  základní  princip  baptismu.  Na
základě  svého  rozpoznání  mysle  Kristovy
místní  sbory  pak  mohou  nebo  nemusejí
přijmout  nabízenou  radu/doporučení  své
Jednoty.
2. Status rezolucí koncilu EBF je takový, že
jsou pouze tím, čím říkají, že jsou – tedy
rezolucemi  koncilu/rady  (angl.  council  =
rada). Předkládají Evropské baptistické fe-
deraci určité nasměrování a pohled, který
pak všichni, kteří nějakým způsobem EBF
reprezentují,  doporučí  a podepřou.
Rezoluce však nemohou být pro baptistické
Jednoty nijak závazné, ačkoli doufáme, že
členské Jednoty EBF je nebudou ignorovat
a využijí  jich  ve  svém  vlastním  životě.
Pokud se jedná o Rezoluci  o křesťanském
manželství z roku 2010, v některých přípa-
dech se tak skutečně stalo.
Členové Exekutivního výboru EBF se v této
záležitosti  modlí,  aby Duch svatý ve věci
této rezoluce vedl Koncil k jednotě. Pro ve-
dení EBF bude velmi přínosné jasné vyjád-
ření  pohledu  EBF  jako  celku.  A konečně,
modlíme  se  za  to,  abychom  všichni  při
debatách na toto  téma, které může vést
k silným  projevům  vlastních  přesvědčení
a emocí,  usilovali  ve  vzájemném  jednání
o připodobnění se Kristu, o to, abychom si
navzájem dobře naslouchali a společně vy-
hlíželi ke Kristu a jeho vedení.

Jednomyslně  předkládá  Exekutivní  výbor
EBF
Září 2017

Výňatky  z dokumentů  baptistických
jednot  Německa,  Dánska,  Velké  Bri-
tánie  a Komise  EBF  pro  teologii
a vzdělávání  nabídnutých  ostatním
baptistickým jednotám v Evropě
Otevřený dopis prezidia německých baptis-
tů (2013)
Téma  homosexuality  není  tématem,
s nímž stojí a padá Ježíšova církev
Téma  homosexuality  nepatří  k jádru
křesťanské víry. Dnes ale dochází k posu-
zování  sborů a církví  podle jejich  postoje
k tomuto tématu, což ztěžuje cestu k odli-
šenému přístupu. Kromě toho je toto téma
integrální součástí mnoha etických témat,
která pro nás nejsou snadná.  Jde přitom
vždy  o otázku  odpovídajícího  přístupu
k Písmu;  a toto  téma  se  dále  dotýká
mnoha  důležitých  oblastí  křesťanské  víry
(například učení o stvoření). Jenže – je to
snad téma, které rozhoduje o tom, zda je
člověk  křesťanem,  a o existenci  církve?
Pozorujeme,  že  se  toto  téma  příliš
zdůrazňuje,  a to  vede  k znehodnocování
ústředních  otázek.  Je  omylem  dělat
z postoje k tématu homosexuality měřítko
křesťanskosti,  případně  tvrdit,  že  tento
postoj je rozhodující pro spásu.
__________________________________
Vyjádření teologického fóra dánských bap-
tistů pro sbory v baptistické jednotě Dán-
ska (2012)
Náležíme  společenství  (sborů)  s kva-
lifikovanými etickými rozdíly
Apoštol Pavel ve svém dopisu církvi v Římě
popisuje svár, který je ve světle jeho napo-
mínání možné považovat za adiaforon (viz
Ř  14,1-15,7).  V Pavlově  případě  to  byla
etická  otázka  o tom,  zda-li  křesťané
v Římě  mohou  jíst  vepřové  maso  a pít
víno. Pavlův názor byl ten, že zde se jedná
o adiaforon  (druhotnou  věc),  která  by
měla být ponechána na rozhodnutí jednot-
livce. Zároveň však napomíná obě strany –
„slabé“ i „silné“ – aby se vzdali nedůvěry
jeden  vůči  druhému.  Místo  toho  by  měli
spolu  hledat  království  Boží.  To znamená
spravedlnost, pokoj a radost v Duchu sva-
tém. „Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu
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a lidé  si  ho  váží.  A tak  usilujme o to,  co
slouží  pokoji  a společnému  růstu“  (Ř
14,17-19). 
Jedna z otázek, se kterou se apoštol Pavel
vypořádával,  se  týkala  přístupu  křesťanů
k Mojžíšovu zákonu a možného závazného
charakteru Mojžíšova zákona pro křesťany
z pohanů. Pavel,  jak víme,  odmítnul,  aby
křesťané  z pohanů  podstupovali  obřízku
nebo aby dodržovali  celý zákon Mojžíšův.
Právě v této souvislosti apoštol Pavel říká,
že  „v Kristu  Ježíši  nezáleží  na  tom,  je-li
někdo obřezán či  ne;  rozhodující  je  víra,
která se uplatňuje láskou“ (Ga 5,6). Bez-
pochyby princip, kterému je vše podřízeno,
je pro Pavla ten,  že jsme „v Kristu“ a že
víra  „se  projevuje  láskou“.  Rozhodující
není náš lidský stav, zda-li jsme židé či po-
hané, muži nebo ženy, otroci  či  svobodní
(Ga 3,28). Je možné, abychom pak na ho-
mosexualitu nazírali stejným způsobem? –
Tedy, že podstatný není náš lidský stav –
včetně naší sexuality – ale to, zda-li jsme

„v Kristu“ a zda-li se naše víra „projevuje
láskou“?  Jinými  slovy,  zda-li  je  sexualita
adiaforon?
Co  se  týče  homosexuality,  problém  je
často zcela opačný. Totiž ten, že křesťané
nahlížejí  na homosexualitu  jako na něco,
s čím stojí a padá víra (status confessionis)
–  což  snadno  vede  ke  štěpení  církve.
Pokud se toto stane, jednáme špatně. Ne-
jednáme  v souladu  s Pavlovými  pokyny
církvi v Římě. Ani nedbáme Pavlova napo-
menutí  církvi  v Korintu,  kde  byla  jedna
skupina již připravena k vyloučení Pavla –
totiž k vyloučení od křesťanské víry. Právě
v této  situaci  apoštol  Pavel  říká:  „Nevy-
slovujte proto soudy předčasně, dokud Pán
nepřijde.  On  vynese  na  světlo  to,  co  je
skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí; tehdy
se člověku dostane chvály  od  Boha“  (1K
4,5).  Vyřknout  příliš  rychlé  a drastické
soudy o víře a životě druhých je léčka, do
které často padáme.

Z našeho sboru
FINANCE k     30.09.2017

  Stav pokladny :  Kč               3 631,00
: EUR               0,00

účtu :  Kč                 208 038,00
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Uvádím  jen  součty  předkontací  -  sumář  jednotlivých  kolonek  na  něž  jsou  peníze  určeny.
Podrobný  přehled  (  detaily  předkontací,  peněžní  deník,  pokladní  a  bankovní  doklady  )  byl
rozeslán do emailů, jelikož obsahuje více stránek. Průměrný měsíční dar od člena od počátku
roku (členů 136) je 510.- Kč (nejsou započítávány sbírky na konkrétní účely a náhodné dary ,
protože se nedají předvídat nejen do rozpočtu na rok ). Peníze na konkrétní účely jsou zahrnuty
do stavu účtů.  Průměrný měsíční dar od člena by měl  být 800,-  Kč měsíčně na sborový
provoz,  energie,  opravy.  Tzv.  členský  příspěvek  se  odvádí  na  provoz  kanceláře  VV
(580,-/rok/člen) a dále pak na podpůrný fond (55,-/rok/člen) a na volitelný (v našem sboru bylo
schválen stavební) fond (55,-/rok/člen) – celkem tedy členský příspěvek 690,- ročně . Na větší
opravy (fasáda, stavební úpravy …) a další mimořádné potřeby (ukrajina … ) jsou vyhlašovány
sbírky na konkrétní účely.    

Modlitební předměty 
● za nemocné, 

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

● za br. kazatele a jeho službu,

● za mládež

● za nedělní besídku

● za dorost

● za Klub dobré naděje,

● za celou církev, 

● za všechny sborové složky,

● za to, abychom dokázali hlásat 
evengelium okolo nás.

Oznámení 
● 40 let od otevření modlitebny:

● pátek 24. 11. v 18:00 – svědectví ze zápisů kronik a účastníků

● sobota 25. 11. v 15:00 – svědectví pamětníků s promítáním fotek při posezení u
občerstvení

● neděle 26. 11. v 9:00 a v 16:00 bohoslužby

● 1. 12. – na vyrábění adventních věnců a workshop šití zve RC Pastelka (od 16:00
v malém sále)

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

Přejeme za sbor v Chebu vše nejlepší, Boží požehnání a moudrost do dalších let.
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Program na listopad 2017 
Čtvrtek 2. listopad 2017 17:00 Klub dobré naděje
Čtvrtek 2. listopad 2017 16:30 Skupinka sester

Pátek  3. listopad 2017 17:00 Modlitební chvíle
Pátek 3. listopad 2017 18:00 Biblická hodina Výklad: br. Gothard Novák

Sobota 4. listopad 2017 16:30 Dorost 
Sobota 4. listopad 2017 18:00 Mládež

Neděle 5. listopad 2017 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Daniel Táborský
Kázání: br. David Sláma

Neděle 5. listopad 2017 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma

Čtvrtek 9. listopad 2017 17:00 Klub dobré naděje
Čtvrtek 9. listopad 2017 16:30 Skupinka sester

Pátek  10. listopad 2017 17:00 Modlitební chvíle
Pátek 10. listopad 2017 18:00 Biblická hodina Výklad: br. Václav Černík

Sobota 11. listopad 2017 16:30 Dorost 
Sobota 11. listopad 2017 18:00 Mládež

Neděle 12. listopad 2017 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Petr Černík
Kázání: br. David Sláma

Neděle 12. listopad 2017 16:00 Světový den modliteb sester 
Neděle 12. listopad 2017 15:00 Tři Sekery Kázání: br. David Sláma

Čtvrtek 16. listopad 2017 17:00 Klub dobré naděje
Čtvrtek 16. listopad 2017 16:30 Skupinka sester

Pátek 17. listopad 2017 17:00 Modlitební chvíle
Pátek 17. listopad 2017 18:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 18. listopad 2017 16:30 Dorost 
Sobota 18. listopad 2017 18:00 Mládež

Neděle 19. listopad 2017 9:00 Nedělní shromáždění Večeře Páně: br. Gothard Novák
br. Václav Černík

Kázání: br. David Sláma
Neděle 19. listopad 2017 16:00 Setkání sester, setkání bratrů

Čtvrtek 23. listopad 2017 17:00 Klub dobré naděje
Čtvrtek 23. listopad 2017 16:30 Skupinka sester

Pátek 24. listopad 2017 17:00 Modlitební chvíle
Pátek 24. listopad 2017 18:00 Výročí otevření modlitebny

Sobota 25. listopad 2017 15:00 Výročí otevření modlitebny: svědectví, fotografie, občerstvení
Sobota 25. listopad 2017 16:30 Dorost 
Sobota 25. listopad 2017 18:00 Mládež

Neděle 26. listopad 2017 9:00 výročí otevření modlitebny Modlitební: ses. Věra Černíková
 Kázání: br. David Sláma

Neděle 26. listopad 2017 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma
Neděle 26. listopad 2017 15:00 Tři Sekery Kázání: br. Gothard Novák

Čtvrtek 30. listopad 2017 17:00 Klub dobré naděje
Čtvrtek 30. listopad 2017 16:30 Skupinka sester
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Náš sbor na internetu
Sborové web. stránky:

http://cheb.baptistcz.org 

Vysílání bohoslužeb každou neděli v 9
hodin a v 16 hodin:

http://cheb.baptistcz.org/subdom/cheb/in-
dex.php/bohosluzby-online/primy-prenos-
bohosluzby

Záznamy bohoslužeb:

https://www.youtube.com/channel/UCp-
FxN_2doFHVXypzPYLtlIQ

Archív sborových zpravodajů (pdf):

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

Kontakt 
Sbor Bratrské jednoty baptistů v Chebu

Libušina 4

350 02 Cheb

Telefon do kanceláře: 354 431 692

Sborový mobil: 737 076 754

Sborový e-mail: cheb@baptistcz.org

Kazatel: Mgr. David Sláma

Mobil kazatele: 737 678 166 

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

íslo ú tu sboru:Č č 781779319/0800

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

neděli v měsíci na další měsíc. Toto číslo vyšlo 12. listopadu 2017. Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu
zpravodajcheb@baptistcz.org, nebo můžete předat přímo do rukou redakční rady nejpozději 3. neděli v měsíci. 

12

mailto:david.slam@centrum.cz
mailto:zpravodajcheb@baptistcz.org

	FINANCE k 30.09.2017
	Stav pokladny : Kč 3 631,00

