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Slovo kazatele
Nevzpomínejte  na
věci  dřívější,  o minu-
losti  nepřemítejte.
Hle, činím něco doce-
la  nového  a už  to
raší. Nevíte o tom? Já
povedu  pouští  cestu,
pustou krajinou řeky.

 Izajáš 43,18-19

Bůh posílá  toto  slovo
Izraeli,  který  je

v zajetí  v Babylonu.  Zaslibuje  mu,  že  ho
vyvede ze zajetí  a navrátí  zpět do země,
kterou  dal  jejich  otcům.  Bude  to  nový
exodus, něco velkolepého, co Bůh učiní pro
svůj  lid.  Mají  zapomenout  na  staré
a očekávat nové.

Tento  nový  exodus  se  pak  uskutečnil
i v Pánu Ježíši.  Bůh nás  vyvedl  z otroctví
hříchu  do  svobody  Božích  dětí.  Bylo  to

něco,  co  vysoko  překonalo  ten  první
exodus.

Očekáváme nové věci, nové Boží jednání –
v našich životech, ve sboru, v církvi? Bůh
je živý, chce a koná nové věci. Máme být
vděční za to, co už pro nás udělal, za Jeho
pomoc, ochranu, vedení…, ale nemáme na
tom zůstat.

Někdy jsme náchylní říkat, že „dřív to bylo
lepší“. Pak ale můžeme hanit a umenšovat
Boží jednání v současnosti.

Chtěl  bych  nás  povzbudit,  abychom
očekávali  Boží nové jednání, abychom ho
přijímali, nebránili se mu. Boží jednání je
vždy dobré – ať už je to Jeho napomenutí,
zastavení, povzbuzení, zmocnění… Buďme
v blízkém vztahu s Bohem a vyprošujme si
Jeho vedení a milost.

Díky Bohu za to, že On je živý a jedná.

David Sláma

Zamyšlení
Tahle církev není pro starý!!!

Nové  sbory,  které  založí  mladí  lidé,
nasazení,  vize,  mocné  chvály,  sborový
facebook,  práce  s lídry,  prezentace,
tematická kázání na aktuální témata jako
např. identita křesťana, jak mít v životě cíl,
krátkodobé,  střednědobé  a dlouhodobé
cíle,  leadership,  moderní  církev,  mladí
kazatelé  zaměření  na vedení,  investování
do  „efektivních  služebníků  v kterých  je
potenciál“… zní to skvěle ne? Kolikrát jsem
tato  a podobná  slovní  spojení  v poslední
době  v kontextu  církve  slyšel  a četl…
a přemýšlel,  jak  se  to  poslouchá  těm,
pro koho  výše  zmíněná  spojení  jsou
nesrozumitelná, a kdo se cítí čím dál více

mimo  mísu.  Zdá  se  mi,  že  určitý
nezanedbatelný  proud  evangelikálních
kruhů  se  šine  směrem,  který  R.  Rohr
nazývá  „teologií  první  poloviny  života“.
Nechci opisovat Rohra, jen chci napsat, že
teologie,  tedy  to,  co  říkáme  a myslíme
o Bohu,  vždy  více  či  méně  ovlivňuje  to,
v jakých  podmínkách  žijeme.  Teologie
první  poloviny  života  odráží,  že  více  či
méně  život  funguje,  a že  leccos  ještě
máme  pod  kontrolou  včetně  některých
schémat, jaký je Bůh. Jenže…

Jenže… Nyní si představte, že trpíte lehkou
inkontinencí,  stydíte  se  za  to,  špatně
slyšíte,  prožíváte  samotu,  protože  „mladí
už  žijí  svým  životem“,  nějak  se  musíte
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vyrovnávat  s myšlenkou  smrti,  bojíte  se,
co se stane, až jednou budete nemohoucí
a vy „budete  na obtíž“,  slábne vám zrak
a prostě  už  vám  není  20,  ale  ani  50.
Přijdete  do  sboru  a posloucháte
(zdůrazňuji, posloucháte, protože to, co se
zpívalo  kdysi,  už  dávno  bylo  odhozeno
novou  generací  na  smetiště  dějin)  písně
typu  „ve  smělé  důvěře,  kráčím ve  víře“.
Snažíte  se připojit,  i když prožíváte  pocit
zahanbení,  že  se  bojíte  samoty
a nedokážete  to  "ve  smělé  důvěře"
odevzdat  Bohu.  Nakonec  nestíháte
dynamice  zpěvu,  a tak  to  vzdáte.
Následuje  svědectví  jakéhosi  misionáře,
který  potřebuje  „narajsovat“  peníze  na
zasloužený  třítýdenní   odpočinek
v Chorvatsku. Celý rok dělal misii a prožívá
únavu.  Dokonce  v poslední  době  nemůže
ráno  vstávat,  což  může  značit  nebezpečí
deprese! Na konci  pobytu za ním přijede
tým mládeže tvořit vizi na další rok. Proto,
když  nějaké  peníze  zbydou,  využije  je
mládež.  Misionář  navíc  prožívá  těžkou
životní situaci, protože ho bolí pravá ruka,
kterou si zranil při hraní baseballu. Kazatel
ho ale uklidní slovy o tom, že utrpením nás
Bůh  něco  jistě  učí.  Následuje  vzkládání
rukou  starších  a mazání  olejem  na
misionářovu  hlavu  –  přesně  jak  je  to
v Písmu  ohledně  nemocných.  Nechápete,
proč se tak vyšiluje kvůli bolavé ruce, ale
svět se mění...

Po sbírce, na kterou přispějete, následuje
další svědectví jakéhosi mladíka o tom, že
Pán je cool, protože když se v pátek ráno
modlil,  aby udělal  písemku, tak jí  udělal.
Následuje radostný potlesk, jak Pán pomá-
há zbožným vyjít ze zkoušek vítězně. Cítíte
bolest pravého kloubu, za jejíž odstranění
se již rok modlíte, ale Pán mlčí. Asi nejste
cool… nebo jak  to  ten  mladík  říkal.  Poté
jsou oznámení, ve kterých se dozvídáte, že
sbor má „vizi zbudovat nové lídry“ a že se
již překládají materiály, a že brzy přijedou
přátelé z USA, kteří nás to naučí. Přemýšlí-
te o tom, že jste celý život vedli druhé lidi,
když jste pracovali v různých civilních za-
městnáních, míhají se vám v paměti chví-
le,  když vám StB vyhrožovala vyhozením

z práce, říkáte si, že byste třeba některými
těmito zkušenostmi mohli přispět, ale zá-
roveň víte, že když nejste osloveni, nemá-
te se sami nabízet.  A tak jste ticho.

Poté  přichází  kazatelova  výzva,  že  ozná-
mení  najdete  na  sborovém  facebooku
a webu.  Jste  rádi  za  nové  technologie,
jenže už je nějak nedáváte. Ale co, nějak
se to k vám zprávy snad dostanou. Násle-
duje kázání, kdy sebevědomý mladý muž
hovoří  o tom,  že  s Kristem nikdy  nejsme
sami.  Ano  nejsme  –  to  víte  moc  dobře,
protože  za  poslední  rok  za  vámi  skoro
nikdo se sboru nepřišel a vy se stydíte si
o návštěvu říkat. Kdo by se také zabýval
člověkem jako vy, který není pro sbor per-
spektivní? Nikdo vám to takto neřekl, ale
nějak  to  hluboko  v sobě  cítíte.  Dalším
problémem je, že kazatelovi rozumíte jen
něco. Mluví strašně rychle a vy prostě ne-
stíháte. Štve vás to, protože skoro všemu
rozumíte, ale bez zbylých dvaceti procent
vlastně nerozumíte. Shromáždění se neú-
měrně protahuje a vy stále více potřebuje-
te na záchod. Jenže sedíte uprostřed řady
a navíc  se bojíte,  abyste  při  manévru  ze
sedu do stoje neupadli. Situace začíná být
kritická… na chválící skupinku ale „sestou-
pil Duch svatý“, což znamená další písně.
Po písních kazatel ještě přidává srdceryvné
svědectví  o svých  duchovních  zápasech.
Nějak ho chápete, prožívá samotu, a kde
jinde to  má sdělit,  ale  vy chcete  na  zá-
chod.  Nakonec  to  risknete  a nespadnete,
protože mladík vedle vás vám pomůže. Jak
skvělé, že máme mládež!

Když  se vrátíte,  je  po  shromáždění.  Rád
byste se s někým dal do řeči, ale mladí se
baví s mladými, a tak sedíte a čekáte. Na-
konec odcházíte  a jste vděční  za srdečný
stisk ruky od vašeho bratra kazatele a za
jeho dotaz jak se máte. Pokoušíte se odpo-
vědět, ale kdosi vám skáče do řeči a vy-
světluje  pastorovi,  že  je  třeba  „nebát  se
nových  technologií“.  Chvíli  čekáte,  zda
dokončíte svojí odpověď, jenže pastor vás
už neregistruje. Proto odcházíte. Kdesi hlu-
boko v duši toužíte, aby za vámi někdo se
sboru  přišel,  máte  co  předat,  prožíváte
samotu, ale nechcete zdržovat. Navíc váš
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sbor  je  efektivní  a návštěva u vás  prostě
efektivní není. Víte to moc dobře… Už z vás
nikdy nebude leader, nemáte vizi, nerozu-
míte  dnešnímu  světu.  Najednou  vám
probleskne hlavou název jednoho filmu, na
který se dívalo vaše vnouče: Tahle země
není  pro  starý.  Vám  dochází,  že  tahle
církev není pro starý. A tak odcházíte zpět
do své samoty…

Ne,  nejedná se  o svědectví,  ale  o střípky
z různých  rozhovorů  v různých  sborech
a církvích.  Zatím si  stále  nedokážu před-
stavit,  jak  se  budu  cítit  v kůži  výše  po-
psaného  fiktivního  člověka  a asi  naivně
doufám, že se do ní  nedostanu.  Zároveň
vím, že nemoci přijdou, světu kolem sebe
budu rozumět stále méně a jednou nebudu
tím, kdo je v čele sboru, ale budu stát pod
pomyslným pódiem.

To, co mě na některých (zdůrazňuji někte-
rých)  myšlenkách  ohledně  zdravé  církve
znepokojuje,  je,  že  se  jen  málo  počítá
s těmi, kdo jsou staří,  nemocní, postižení
atd. Jako by tito lidé do církve až tak moc
nepatřili.  Nepočítá  se  s nimi.  Jistě  není
správné  dělat  „církev  jen  pro  staré

a nemocné“,  ale  ani  opačný  extrém není
řešením.  I proto  mě  některé  modely
ohledně sborů nepřesvědčují. Jsou možná
funkční, ale nikoli pro všechny. Nechci se
rozepisovat, jak vypadá stáří, nemoc nebo
postižení,  protože  to  prostě  nevím.
Zároveň je třeba nenechat se příliš unášet
slovy  o efektivitě,  plánování,  měřitelných
vizích a nevím o čem ještě. To funguje do
jisté míry s mladým a zdravými lidmi, ale
to naštěstí nejsou všichni, kdo tvoří církev.
Odpovědí  pak  není  anti-efektivita,  žádné
plánování, někdy až fatalismus ale vědomí,
že  toto  vše  má  svoje  limity.  Jako  lidé
máme  tendenci  žít  v extrémech.  Buď
zdraví nebo nemoc. Mládí nebo stáří. Buď
a nebo. Tohle funguje snad v myšlenkách,
nikoli  ale  v životě.  A tak  když  přemýšlím
nad  zdravou  církví,  pak  jedním  z jejích
rysů je, že unese i slabé a spolu se slabými
je  církví  misijní  a otevřenou.  Slabých  se
nezbavuje, ale žije s nimi. Jde totiž o to, že
i sbor,  který  roste,  má  dobré  vedení,
kázání  a nevím  co  ještě,  je  bez  slabých
a nemocných vlastně sborem nemocným...

David Novák 

Nedělní besídka 
Vojtíšek  se  Šimonkem  a  s  maminkou
zpívají písničky.

Míša, Adámek, Laduška, Karolínka a Samík
při nacvičování písní na velikonoční službu.
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Laduška, Karolínka a Samík při nacvičování
písní na velikonoční službu.

Pavlínka při rozhovoru pro velikonoční číslo
našeho časopisu.

Eliška při své redaktorské práci. Rozhovory
s dětmi jsou velmi náročná práce.  Eliška
zapisuje odpovědi dětí.

Velikonoční číslo našeho časopisu Vrabčáci
a vlaštovky je na světě.
První  výtisky  směřují  na  Svatou  Helenu,
kde  už  na  ně  nedočkavě  čeká  naše
Danielka, Dany, Péťa a další čtenáři. 
Tak  přejeme  našemu  časopisu  šťastnou
cestu a krásné shledání  se svými čtenáři
ve čtvrtek před Velikonocemi. 

4



květen 2017 Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu

První  výtisk  velikonočního  čísla  našeho
časopisu Vrabčáci a vlaštovky dostala paní
Fialová  z Chebu.  Redakce  časopisu  jí
osobně  popřála  radostné  a požehnané
velikonoční svátky a předala jí velikonoční
číslo s malým dárkem.
Paní Fialová odjíždí na Velikonoce za svou
rodinou do Nýřan. Proto byla moc ráda, že
časopis dostala s předstihem, a těší se, že
ho dá přečíst i svým vnoučatům a příbuz-
ným. Má velikou radost z toho, že Eliška se
Štěpou o ní napsali do velikonočního čísla
článek  "Naše  věrná  čtenářka",  s jejím
slovem k dětem k Svátku maminek. Stále
si  článek  i své  fotografie  radostně
a nevěřícně prohlíží. A moc se těší, až si ho
přečte.
Paní Fialová přeje všem našim dětem a ro-
dičům  krásné  a radostné  Velikonoce.
A také se těší na květen. Ráda by přišla do
shromáždění  na program nedělní  besídky
ke Dni matek. "Nevím, jestli se toho dožiji
nebo jestli budu zdravá", říká devadesáti-
letá paní Fialová. Ale líbí se jí povzbuzení
od Elišky: "Jak Pán Bůh bude chtít, tak to
bude."  "Na  to  se  spoléhám  a raduji  se
z každého dne svého života", loučí se paní
Fialová.

Při čtení z Bible.

Téma O cestě do Emauz měla Bětuška
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Zprávy ze staršovstva
Dne  9.  dubna  2017  bylo  sborovým  shromážděním  zvoleno  nové  staršovstvo
v tomto složení:

br. František Eliáš 

br. Rudolf Hrůza 

br. Václav Hrůza 

br. Daniel Táborský

br. Gothard Novák 

br. Štěpán Křivánek 

Po skončení sborového shromáždění se staršovstvo za přítomnosti volební komise
setkalo a provedlo volby předsedy, místopředsedy a tajemníka staršovstva. Zvo-
leni byli tito bratři: 

předseda staršovstva: br. Gothard Novák  

místopředseda staršovstva:br. František Eliáš 

tajemník staršovstva: br. Štěpán Křivánek 

Prosíme  sbor  o modlitební  podporu  služby  nedělní  besídky  v Domově  seniorů,  která
proběhne na Den matek, dne 14. 5. 2017 ve 14 hodin.

              Štěpán Křivánek

Z Bratrské jednoty baptistů
Situace v BJB – předsjezdová

analýza z 27.3.2017

Zastavme se nejprve u návrhů sborů. Ná-
vrhy na SD 2017 podalo celkem 10 sborů.
Jmenovitě jsou to sbory Aš, Brno, Karlovy
Vary, Kroměříž, Lovosice, Praha 3, Praha 4,
Praha  –  Církev  XXI.  století,  Praha  Vinný
kmen a Vikýřovice. Dovolím si návrhy roz-
členit  dle  toho,  z jakého  teologického
spektra  sborů  přicházejí.  Jsou  to  pře-
devším  sbory  fundamentalistické
(Kroměříž,  Lovosice).  Dále  sbory
konzervativní, mezi něž bych zařadil sbo-
ry  s rumunskými  kazateli  (Aš,  Karlovy
Vary), rusky hovořící (Praha - Vinný Kmen
a Praha  -  XXI.  století)  a sbory  Brno
a Prahu 3. A pak již jen zbývají dva sbory
Praha 4 a Vikýřovice. Dále jsou zde návrhy
VV,  které  jsou  svým  obsahem  blízké
návrhům  sborů  fundamentalistických
a konzervativních.  Je  překvapivé,  že

návrhy z jiných ať už (českých) konzerva-
tivních  nebo  tradičních  sborů  na  SD
nepřišly.

V návrzích došlých na SD lze vidět pokra-
čování  v nastoleném  kurzu  změnit  BJB
v církev. Chápání BJB jako církve velmi si-
lně  zaznívá  ve  výrocích  typu „Boží  slovo
církev vybízí, aby ve svém středu netrpěla
žádné  falešné  učení“  (Lovosice),  ve  va-
rování  před poskvrněním BJB jako církve
scestným  učením  (Karlovy  Vary)
a v uchránění BJB před tresty Božími (Aš).
Dále  se  v návrzích  objevují  důrazy  na
teologickou  uniformitu  (v návrzích  rusky
hovořících sborů) a vyvstává v nich touha
potlačit  svobodu  svědomí  jednotlivce
(např. Praha 3). V neposlední řadě přispívá
k vnímání BJB jako církve svým postojem
také VV, jenžto svým návrhem na „kázně-
ní“  sboru  v Praze  4  bez  opory  v řádech
a dokumentech BJB vystupuje ze své slu-
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žebné  role.  (Zde  není  zcela  zřetelné
odkazování  se  ke  sborové  kázni  v před-
sednické zprávě, když VV později přiznává,
že BJB status nadsborové kázně nezná.)

Přitom  je  zajímavé  si  v této  souvislosti
povšimnout,  že  ve  zněních svých  návrhů
se stávajících řádů a dokumentů BJB přímo
dovolávají  pouze  sbory  Praha  4
(kongregační  zřízení),  Vikýřovice
(dodržování  jednacího  řádu)  a VV
(ukončení  členství  sboru  ve  svazku  BJB)
a už  žádné  jiné  vyjma těch,  které  chtějí
řády BJB měnit.

Námluvy fundamentalistických
a konzervativních sborů

Dále  toto  předsjezdové  období  je  třeba
vnímat  jako  období  námluv  mezi  funda-
mentalistickými  a konzervativními  sbory.
Oba tyto proudy v BJB si v této chvíli dělají
vzájemné  ústupky.  Níže  jsou  rozvedeny
podrobněji.

1.  Teologická  komise  a návrh  na  její
odvolání Výkonným výborem

VV svůj návrh odůvodňuje tím, že se komi-
se  v menším  počtu  nemůže  vyjadřovat
k aktuálním otázkám BJB. Tento návrh VV
je zřetelnou narážkou na zprávu teologické
komise  ve  sjezdových  materiálech,  která
zahrnuje analýzu s kritickým zhodnocením
fundamentalistických  sborů.  Z návrhu  VV
na odvolání teologické komise lze odvodit,
že  VV  si  tuto  kritiku  fundamentalismu
v řadách BJB nepřeje.

2.  Návrh  VV  vyjadřující  se  ke  snaze
o obnovení Mariánského sloupu

Je velmi nezvyklé,  aby se VV takto  zak-
tivizoval a podával Sjezdu návrh vyjadřují-
cí  se k otázce,  která  byla  součástí  debat
Ekumenické  rady  církví.  V minulosti  se
k ožehavým  otázkám  projednávaným
v ERC představitelé BJB stavěli zdrženlivě.
Nejinak tomu bylo i při  projednávání této
otázky v ERC 2.11.2016, kdy se VV zdržel

hlasování.  Přidal  se pouze k odsouhlasení
usnesení  valného  shromáždění  ERC
(24.11.2016), v němž se doporučuje, aby
se církve vyjádřily k dopisu kardinála Duky
k této  otázce  samostatně.  VV  nerozeslal
dopis kardinála Duky, aby se s ním mohly
sbory  seznámit  a doporučit  adekvátní
odpověď.  Místo  toho  předkládá  Sjezdu
návrh,  který  je  třeba  vidět  v kontextu
návrhů  fundamentalistických  sborů
ohledně vztahu BJB k ERC.

Na  jednu  stranu  VV  v odůvodnění  svého
návrhu opravuje popletené údaje o valném
shromáždění  ERC  v návrhu  lovosického
sboru. Na druhou stranu tím, že se VV tak-
to zaktivizoval a podává návrh, který fun-
damentalisté jistě rádi podpoří, jim vlastně
vychází vstříc, aby je uklidnil. VV chce tím-
to návrhem říci,  že přece BJB také v ně-
kterých věcech velmi razantně nesouhlasí
s římskokatolickou církví (jako například ve
věci týkající se obnovení Mariánského slou-
pu v Praze). Tento návrh VV spíše než by
byl vyjádřením BJB navenek ke společnosti
je vyjádřením dovnitř BJB. Chce být smíř-
livý k postojům fundamentalistických sbo-
rů.

3.  Odmlka  VV  směrem  k fundamentalis-
tickým sborům a jejich návrhům

Ve  sjezdových  materiálech  nenacházíme
žádný náznak ze strany VV vymezit se vůči
opakovaným  návrhům  fundamentalis-
tických  sborů.  Tyto  sbory  již  přitom byly
loňským návrhem vikýřovického sboru vy-
zývány k tomu, aby od svých návrhů o vy-
stoupení BJB z ERC a přikazování VV neú-
častnit  se  ekumenických  shromáždění,
upustili.  Poněvadž  jsou  to  tytéž  návrhy,
které byly zamítnuty předchozím Sjezdem,
VV  mohl  při  sestavování  letošních  sjez-
dových materiálů vyjádřit, aby byla v těch-
to  otázkách  respektována  usnesení  mi-
nulého Sjezdu. Svým mlčením k těmto ná-
vrhům VV signalizuje neochotu pouštět se
do  střetu  s fundamentalistickými  sbory
a tím  umožňuje  těmto  sborům  nepozo-
rovaně zasévat semínka svých nauk mezi
ostatní sbory. Je docela možné, že funda-
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mentalistické sbory budou tyto své návrhy
předkládat  na SD opakovaně tak dlouho,
až dosáhnou svého.

Porovnáme-li  návrhy  na  SD  loňský  a le-
tošní, můžeme zřetelně vidět posun v ná-
vrzích podle toho, z jakého spektra sborů
přicházejí. Slušné tradiční sbory svou réto-
riku  zjemnily,  naopak  fundamentalistické
sbory na agresivitě ještě přidaly. Dobrým
příkladem v tomto ohledu slouží porovnání
loňských  a letošních  návrhů  sboru  viký-
řovického  na  straně  tradičních  sborů
a lovosického  na  straně  fundamentalis-
tických  sborů.  Je  to  obvyklý  jev,  slušní
svou  rétorikou  ustupují  (Vikýřovice),
agresivní  ji  naopak  stupňují  (Lovosice).
Alarmující  je přimhuřování oka nad tímto
jevem Výkonným výborem.

4.  Ordinace  bratra  Václava  Chumchala,
kazatele sboru v Lovosicích

Je třeba si klást vážné otázky nad doporu-
čením  Komise  duchovní  služby  k ordinaci
bratra kazatele Václava Chumchala. Václav
Chumchal  svým  dosavadním  agresivním
vystupováním  v BJB  požadavky  k tomu,
aby  byl  ordinován  jako  člověk  pro  BJB
s určitým kreditem, nesplňuje. K tomu zá-
věru lze dojít, pokud si člověk např. projde
loňskou emailovou korespondenci, v níž se
br. Chumchal velice ostře až nekřesťansky
vyslovil proti bratru Dobroslavu Stehlíkovi.
V současných návrzích za lovosický sbor se
br. Chumchal vyhraňuje proti bratru Milanu
Kernovi,  kterého  napadá  z bezbožného
jednání kvůli účasti na ekumenických bo-
hoslužbách.  V komunikaci  mezi  kazateli
BJB píše pohrdavě o řediteli  školy Dorkas
v Olomouci  bratru  Petru  Hlaváčkovi.  Své
oponenty v teologických debatách oslovuje
„pane“, nikoliv „bratře“, ale to ne z důvodu
že původně vyšel  z katolického prostředí,
nýbrž tak činí záměrně, protože je nepova-
žuje za své bratry a sestry.

Zneklidňující  jsou výroky v jeho kázáních
na  adresu  pankráckého  sboru:  „Jsme
v boji. Jsme v boji s vlky, kteří trhají Boží
stádo, kteří překrucují Písmo, kteří ho roz-

mělňují  a ohánějí  se  falešnou  láskou.  …
Vlci nejsou jenom ve světě, ale jsou také
v církvi.  Pronikli  mezi  Boží  lid,  vetřeli  se
s nekalými úmysly….vyšli z nás, ale nejsou
z nás.“ (kázání 17. a 31.5.2015)

Za zcela zásadní v současné situaci BJB je
třeba  vidět  výroky  br.  Chumchala  v ne-
dávném  rozhovoru  s bratrem  Ivanem
Stankem, v rozhovoru, který byl také ve-
řejný pro kazatele BJB. Níže jsou uvedeny
v plném kontextu:

Br. Václav Chumchal 20.2.2017

„Domnívám se, že před naší jednotou ale
i jednotlivci  v ní  (včetně  mě)  nyní  leží
několik otázek, které si musíme pokládat.
Proč jsme baptisté? Ztotožňujeme se his-
toricky  s tímto  proudem  věrouky?  Chce
být vůbec současná česká BJB ještě stále
církví  s reformačními  důrazy?  Chce  se
ještě stále  hlásit  k evangelikalismu? Jsou
pro nás ještě stále důležité doktríny, zása-
dy  a stanoviska,  na  kterých  byla  tato
denominace postavena? Chceme být ještě
stále poslušní Písmu anebo už pro nás Bib-
le není ani primárním zdrojem ani autori-
tativní  normou,  vdechnutou  Božím  Du-
chem? 

Pokud si jako jednota odpovíme ANO, tak
se musíme radikálně zbavit těch, kteří se
mezi nás přikradli, kteří možná vyšli z nás,
ale  nebyli  z nás.  Kteří  přinášejí  zhoubné
nauky  a nedrží  se  zdravých  slov  našeho
Pána.  Kteří  mluví  převrácené  věci,  aby
strhli učedníky za sebou. 

Pokud si jako jednota odpovíme NE. Tak je
opravdu  na  místě,  abych  si  já  a mě
podobní  hledali  místo  někde  jinde.  Mezi
těmi,  kteří  na  Písmu  a společném  učení
stát  chtějí  a hodlají  ho  respektovat.  Pro-
tože dlouhodobě zůstávat ve společenství,
které se jen jako církev tváří, ale to pod-
statné jí uniká, je naprosto zbytečné. 

Tzn. ztráty budou tak jako tak a jednota si
musí uvědomit, jak si na dané otázky od-
povědět?  Musí  se  rozhodnout,  kterou
cestou se chce vydat? Jak si BJB odpoví,
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ukáže čas? To jediné, čím si mohu být jistý
je,  že  pospolu,  v tom složení  ve  kterém
dnes  existujeme,  to  určitě  nebude.  (Gal
1)“

Ordinaci bratra Chumchala ve světle těchto
jeho výroků si nelze vysvětlit jinak, než že
se Komise duchovní služby přiklání k jeho
vidění věcí v BJB. Komise duchovní služby
je zastoupena členy pouze konzervativních
sborů  (Aš,  Brno),  proto  i ordinaci  br.
Chumchala je třeba vnímat za signál k bu-
doucímu  úzkému  sepětí  konzervativních
a fundamentalistických  sborů.  V takovém
sepětí  fundamentalistických  a konzerva-
tivních sborů může být v BJB velice úzko
jiným tradičně orientovaným sborům.

5. Taktika fundamentalistických sborů

Již v únoru tohoto roku bylo sepsáno Pro-
hlášení  čtyř  fundamentalistických  sborů
a stanice  Jílové  u Děčína,  které  se  z tak-
tických  důvodů  fundamentalistické  sbory
rozhodly nyní nezveřejňovat. Toto prohlá-
šení vytyčuje směr, kterým si fundamenta-
listické sbory přejí, aby se BJB vydala. Ne-
zveřejnit toto prohlášení je součástí taktiky
fundamentalistických  sborů,  které  nyní
zjistili,  že  jim  začíná  být  ze  strany
konzervativních  sborů  více  nasloucháno
a proto směrem k těmto sborům mírní své
kroky.

Za  uplynulý  rok  se  fundamentalistickým
sborům  povedl  v BJB  husarský  kousek.
S prvním pokusem přišli již na kurzu kaza-
telů v květnu 2016, kde obdobně jako na
RZS  chtěli  odvézt  pozornost  z debaty
o kazatelské  službě  žen  k výbušnějšímu
tématu,  jenž  by  se  stal  lakmusovým
papírkem pravověří  v BJB. Tenkrát museli
odejít s prázdnou. Po inkvizičním výslechu
na RZS se ovšem podařilo, že jim na lep
skočila  nejen řada konzervativních sborů,
ale především sám Výkonný výbor. Mazaně
dovedli od sebe odfiltrovat v BJB veškerou
pozornost. Důkazem toho jsou letošní sjez-
dové materiály, kde se ani jeden návrh ne-
zabývá  vysloveně  fundamentalistickými
sbory,  ale  naopak  všechna  pozornost  je

soustředěna  tam,  kde  ji  odedávna  chtěli
mít, tedy na pankrácký sbor. Sjezdové ma-
teriály také ukazují, že fundamentalisté na
sebe  neuvěřitelným  způsobem  nabalili
konzervativní sbory. Lze se domnívat, že si
je budou chtít udržet co nejdéle. Proto zá-
měrně  nevyšli  ven  se  svým  prohlášením
z 10.2.2017,  aby  zbytečně  před  SD  net-
říštili pozornost. S prohlášením vyjdou ven
po  námluvách  s konzervativními  sbory
a poté, co konzervativní sbory docílí toho,
aby pankrácký sbor byl z BJB odejit. V té
chvíli  budou mít fundamentalisté ještě si-
lnější pozici. Budou se v BJB snažit prosa-
dit svůj jednostranný a úzce zaměřený po-
hled na Písmo, budou usilovat o aktualizaci
ústavy  směrem  k fundamentalistickému
vyznání  víry  a možná již  v té  době docílí
toho,  že BJB bude venku z ERC.  Toto se
může stát velmi, velmi brzy. Mnohé návrhy
na letošní SD, pokud budou schváleny, této
cestě velice nasvědčují. Je na místě klást si
otázku, co se pak stane s tradičními sbory?
Budou také jeden po druhém z BJB vypu-
zovány?

Čas zralý na reformu BJB

BJB dospěla do fáze, kdy potřebuje novou
reformu. Poslední reformou prošla v 90. le-
tech, kdy byly celkem úspěšně napravová-
ny  mnohé  pokřivenosti  z dob  komunis-
tického  režimu.  Od  přelomu  tisíciletí  se
ovšem  BJB  postupně  pomalými  kroky
vzdaluje baptistickým ideálům, míří  smě-
rem k církvi,  a snad  nyní  po  pětadvaceti
letech opět potřebuje novou reformu, ob-
dobnou té z 90 let. Je skoro zázrakem, že
baptistické zásady a stanoviska tak pracně
sestavované v 90. letech celou tu dobu bez
újmy přežily. To se ovšem může letošními
návrhy na SD rychle změnit.

Před sjezdovými materiály se jevila reálná
situace v BJB jako soužití konzervativních,
tradičních a progresivních sborů s tím, že
se fundamentalistické sbory budou muset
rozhodnout, jestli se přizpůsobí a zůstanou
v BJB,  nebo v opačném případě si  budou
hledat  místo  někde  jinde  (jak  píše  br.
Chumchal).
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Nyní se můžeme domnívat (nebo je to spí-
še přáním?!?), že v BJB jsou síly rozloženy
na  konzervativní proud (fundamentalis-
tické  a konzervativní  sbory)  a proud  re-
formní (některé  tradiční  sbory  a sbor
pankrácký).  Fundamentalistické
a konzervativní sbory se ještě více semkly

k sobě.  Může  se  v podobě  reformního
proudu vytvořit v BJB protiváha? Co když
BJB  zreformovat  nepůjde?  Může  v tom
případě  vést  reformní  proud  ke  vzniku
nové české baptistické jednoty?

SD odvolaná teologická komise

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 
5. – 7. 5. Konference sester v Karlových Varech

14. 5. Den matek

20. 5. konference krajanů v Aši, začátek v 10:00

19. – 21. 5. výročí 70 let od založení sboru v Lovosicích (19. 5. začátek v 18:30;
20. 5. začátek v 18:30; 21. 5. začátek v 9:30)

Narozeniny a výročí
 Kozák Adam 4. květen

 Růžičková Alžběta 6. květen

 Kovařík Štěpán 9. květen

 Kvasničková Jana 10. květen

 Hrůza Václav (Venda) 13. květen

 Boháčková Nikola 13. květen

 Křivánková Marie (Rudy) 14. květen

 Jelínek Štěpán 16. květen

 Hrůza František 21. květen

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

10



květen 2017 Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu

Program na květen 2017 
Úterý 2. květen 2017 16:30 Skupinka sester

Čtvrtek 4. květen 2017 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 4. květen 2017 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  5. květen 2017 18:00 Modlitební chvíle
Pátek 5. květen 2017 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 6. květen 2017 16:30 Dorost 
Sobota 6. květen 2017 18:00 Mládež

Neděle 7. květen 2017 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: ses. Marie Jelínková
Kázání: br. David Sláma

Neděle 7. květen 2017 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma

Úterý 9. květen 2017 16:30 Skupinka sester

Čtvrtek 11. květen 2017 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 11. květen 2017 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  12. květen 2017 18:00 Modlitební chvíle
Pátek 12. květen 2017 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 13. květen 2017 16:30 Dorost 
Sobota 13. květen 2017 18:00 Mládež

Neděle 14. květen 2017 9:00 Den matek – služba nedělní besídky
Kázání: br. David Sláma

Neděle 14. květen 2017 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Václav Černík
Neděle 14. květen 2017 15:00 Tři Sekery Kázání: br. David Sláma 

Úterý 16. květen 2017 16:30 Skupinka sester

Čtvrtek 18. květen 2017 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 18. květen 2017 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  19. květen 2017 18:00 Modlitební chvíle
Pátek 19. květen 2017 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 20. květen 2017 16:30 Dorost 
Sobota 20. květen 2017 18:00 Mládež

Neděle 21. květen 2017 9:00 Nedělní shromáždění Večeře Páně: br. Václav Černík
br. Daniel Táborský

Kázání: br. David Sláma
Neděle 21. květen 2017 16:00 Setkání sester a bratří

Úterý 23. květen 2017 16:30 Skupinka sester

Čtvrtek 25. květen 2017 16:30 Skupinka sester
Čtvrtek 25. květen 2017 17:00 Klub dobré naděje

Pátek  26. květen 2017 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  26. květen 2017 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 27. květen 2017 16:30 Dorost 
Sobota 27. květen 2017 18:00 Mládež

Neděle 28. květen 2017 9:00 Nedělní shromáždění  Modlitební: br. Štěpán Kovařík
 Kázání: br. David Sláma

Neděle 28. květen 2017 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma
Neděle 28. květen 2017 15:00 Tři Sekery Kázání: br. Gothard Novák 

Úterý 30. květen 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 7. května 2017. 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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