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Slovo kazatele
Když  bylo  Abramovi
devětadevadesát  let,
ukázal  se  mu
Hospodin  a řekl:  "Já
jsem  Bůh
všemohoucí,  choď
stále  přede  mnou,
buď bezúhonný!

Gn 17,1

Milí bratři a sestry,

když jsem přemýšlel, co bych Vám popřál
na prázdniny  v úvodu Zpravodaje,  oslovil
mě tento verš.  Bůh vyzývá Abrama,  aby
chodil stále před Ním. Zve ho k tomu, aby
žil  celý  svůj  život  před  Ním,  před  Jeho
tváří.  Aby od Něho neutíkal pryč, aby se
nechtěl  před  Bohem  schovávat  a dělat
něco,  co  by  Bůh  neměl  vidět.  Má  být
bezúhonný  –  dokonalý.  To  se  netýká
bezhříšnosti, ale toho, že má před Bohem
chodit opravdově, cele, ne polovičatě.

Hospodin  zve Abrama do vztahu.  Později
o něm Bůh říká, že je Jeho přítelem. Jaký

v nás  vyvolává  pocit  to,  že  se  nemáme
Bohu  schovávat,  ale  vše  dělat  v Jeho
přítomnosti? Co bychom měli přestat dělat,
když si uvědomíme, že Bůh vše vidí?

Bůh  nás  zve  do  vztahu.  Chce  nás
osvobodit od všeho, co je zlé, protože je to
proti Jeho svatosti  a proto, že to ubližuje
nám  samým.  Když  Boha  milujeme,
můžeme  chodit  před  Ním  a nemáme
potom strach a pocit toho, že bychom se
tím  o něco  ochudili.  Zjistíme,  že  v Boží
přítomnosti je plnost radosti, pokoj… Také
nás  to  povede  k tomu,  že  skutečně
nebudeme dělat to, co se Bohu nelíbí. Bůh
nás  zve  k dokonalosti  –  abychom  stále
rostli,  měnili  se  do  podoby  Pána  Ježíše.
Abychom  rostli  v milosti,  lásce  k lidem,
v poslušnosti Bohu…

Ať už tedy pojedeme na dovolenou, nebo
budeme zůstávat doma, chodit  do práce,
choďme  stále  před  Bohem  a buďme
dokonalí.

David Sláma

Zamyšlení
Nebezpečné  nesmysly  fundamentalis-
tů

Když někdy od nějakého fundamentalisty
slýchávám, že je „biblicky věřící“ musím se
ptát,  kterému  výkladu  Bible  věří.  Prostě
není pravda, že věřím jen Bibli. Pokud by
tomu tak bylo, místo kázání bychom četli
jen Bibli (v původním jazyce, protože i pře-
klad je do jisté míry výkladem). Chci tím
napsat, že naše chápání Bible je vždy za-
barveno  naší  kulturou,  osobní  historií,
denominací nebo sborem atd. Dokonce si
dovolím tvrdit, že tvrzení, že „my jsme ti
jediní bibličtí“, je známkou sektářství. Zá-

roveň  je  to  tvrzení  nesmírně  pohodlné,
protože nám dává pocit, že „my víme“ a ti
ostatní jsou mimo. Protože ostatními pohr-
dám  a nebo  je  prostě  neberu,  na  svoje
akce  zvu  jen  a pouze  svoje  řečníky,  čtu
svoje knihy, kteří nebo které jen potvrzují
moji pravdu. Tím se dostávám to tzv. jes-
kyně ozvěn, kdy něco říkám a vrací se mi
jen to, co chci slyšet. Chápu tento přístup
u různých  sekt,  je  mi  smutno,  když  se
s tímto přístupem setkávám u křesťanů.

Z tvrzení  o „jediných  biblických
křesťanech“ plyne první nesmysl  a tím je
odpor  k ekumeně.  Jak  v katolických,  tak
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protestantských kruzích se vyskytují skupi-
ny, pro které ti druzí jsou bludaři. V pro-
testantismu se pak vyskytují bojůvky, kte-
ré  se  nekamarádí  vůbec  s nikým,  včetně
protestantů. Odvolávají se na svůj správný
výklad Bible, ale o Bibli v jejich případě jde
až  na  druhém místě.  Mnohem více  totiž
věří ve svůj výklad Bible, ve svojí doktrínu,
podle které překrucují Bibli. Dobře je to vi-
dět  na  výroku Ch.  Spurgeona:  „Kalvinis-
mus je evangelium a nic jiného.“ (Charles
Spurgeon, The New Park Street Pulpit, Vol.
1, 1856).

Jakkoli Spurgeona mám rád, zde se mýlil.
Kalvinismus není evangelium, ale jen jeden
ze  způsobů,  jak  evangelium  vykládat.
Často  se  popisované  skupiny  točí  kolem
otázek  stvoření  (pochopitelně  jediný
správný výklad je stvoření za šest dní), ko-
lem vyvolení, posledních věcí, žen v církvi,
sexu a několika dalších oblastí. Jiné výkla-
dy  než  jejich  jsou  údajně  nebiblické
a pokud je někdo učí,  je otázkou, zda je
„biblickým  křesťanem“.  Častou  odpovědí
je, že není.

Zvláštní pifku pak tito křesťané mají na ka-
tolicismus. Ten je pro ně bludem par exce-
lence  (což  ale  někdy  platí  i obráceně)
Z toho lze implicitně vyvodit, že autoři jako
např.  J.  Zvěřina,  O.  Mádr,  T.  Špidlík,  A.
Green,  K.  Lachmanová,  O.  Vácha  a další
jsou nejen mimo, ale že se jedná o apoš-
toly lži. Asi není třeba k těmto nesmyslům
nic dodávat.

Je správné,  když ta  která církev zastává
učení, které vyčetla v Písmu. Zároveň pla-
tí, že poznáváme jen zčásti a kdo si myslí,
že poznal cele, je mimo. Nebezpečí těchto
lidí  je  v tom,  že  některé  přitahují  svým
černobílým viděním světa,  Bible  a církve.
Tím nechci tvrdit, že nemáme porovnávat,
hledat  správné  odpovědi,  nesouhlasit
spolu,  nenazývat  blud  bludem,  netvrdím,
že některé věci  v Písmu nejsou černobílé
a nebo  že  máme  zastírat,  že  jsme  jiní.
Nejsem zastáncem rozbředlého ekumenis-
mu, který zastírá naši jinakost. Máme ale
spolu jako věřící mluvit a máme se sjedno-
tit na tom základním, co dělá křesťanství

křesťanstvím.  Tím  je  spásné  dílo  Ježíše
Krista.

Druhým  nesmyslem,  kterého  jsem  si
u „biblicky věřících“ všiml, je odpor k psy-
chologii.  V časopise  Zápas  o duši,  který
„biblicky  věřící“  do  určité  míry  reprezen-
tuje, se můžeme dočíst následující „perlu“
z hlavy  jakési  studentky  vyšší  odborné
školy: „I věřící člověk se občas dostane do
situací,  kdy  potřebuje  pomoc  někoho
moudřejšího, znalejšího Bible. Má-li k tomu
příležitost,  může  využít  biblického  pora-
denství.  Biblické  neboli  noutetické  pora-
denství má za cíl vznešené ideály typu: …
láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost,
dobrota,  věrnost,  mírnost a sebeovládání.
(Gal 5,22-23) V naší zemi se takové pora-
denské kurzy pro křesťany již také dělají.
Aplikovat  sekulární  psychologii  na  lidské
problémy se v mnoha případech může zdát
mnohem  jednodušší,  protože  rozmazluje
lidskou duši.  Sekulární  psycholog podpoří
klienta  v jeho  názorech,  které  mu  jsou
vlastní, aby jako pán svého osudu a kormi-
delník své duše objevil „pravdu“ ve svém
nitru.  Biblické  poradenství  však  čerpá
pravdu zvnějšku, od Stvořitele, který nej-
lépe rozumí člověku, neboť jej sám stvořil.
Sekulární  psychologie  nutí  člověka  vply-
nout  do  hlubin  svého  nitra  a hledat
problémy“.
http://www.reformace.cz/zod/zapas-o-du-
si-nebo-psychologie-cislo-118
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Nepopírám,  že  biblické  poradenství  má
u křesťanů svoje nezastupitelné místo, zá-
roveň svoje místo má i sekulární psycho-
logie – pochopitelně je-li dobře prováděná.
Nepřál bych milé autorce, aby se dostala
do  klinických  depresí,  problémů  s roz-
dvojenou osobností nebo aby její dítě mělo
ADHD. Pokud se jí to stane, doporučuji jak
rozhovor  s duchovním,  tak  dobrého  psy-
chologa – pokud bude mít to štěstí a něja-
ký v jejím okolí bude.

Neuvěřitelné  tvrzení  ohledně  psychických
nemocí přináší  známý kazatel  A. Barkóci,
který všechny psychické nemoci přisuzuje
démonům
(https://www.youtube.com/watch?  v=iRI-
net0sWHk).  Tvrdí,  že  až  bude  „rozseta
Kristova  sůl  na  Slovensku,  nebude  Slo-
vensko nemocné psychicky“. Ano bylo by
to krásné, kdyby se psychické nemoci vy-
hýbaly  znovuzrozeným  křesťanům.  Jenže
se nevyhýbají  ani  jim,  protože i oni  jsou
součástí padlého světa a k tomu, aby vás
schvátila  psychická  nemoc,  nemusíte
nutně  hřešit  a už  vůbec  do  vás  nemusel
vstoupit démon. Jistě je třeba vědět o limi-
tech  psychologie,  je  třeba  vědět,  že
křesťanství  jde  nejen  k pojmenování
problému, ale i k vyznání hříchů, je jasné,
že  křesťanství  a psychologie  není  jedno
a to  samé,  ale  to  nijak  psychologii  ne-
degraduje. Jen jí to dává meze, o kterých
ale řada psychologů dobře ví.

Třetím nesmyslem,  který  „biblicky  věřící“
často  opakují,  je  tvrzení,  že  současná
církev je v krizi díky tomu, že z křesťanství
se stala zábava. Často je pak poukazováno
na rostoucí  církve a je  vytahována  jejich
snaha oslovit současného člověka a to způ-
soby, které se lidem ve světě líbí. Pravdou
je, že fundamentalisti alespoň v naší zemi
skutečně nerostou, ale zajisté to není tím,
že by kázali „pravé evangelium a pokání“,
které lidi spíše varuje a proto se lidé skrze
ně neobrací.

Církve  nebo  sbory,  které  alespoň  v ČR
dlouhodobě rostou, rostou nikoli kvůli ně-
jakému populismu, ale velmi dobré snaze
kontextualizovat  evangelium.  Soudím  tak

alespoň  podle  CB,  ze  které  jsem  a pár
dalších  společenství,  které  znám.  Žádný
z rostoucích  sborů  se  na  vlně  populismu
neveze. Není třeba v každém kázání hned
mluvit  o pokání,  protože  tak  nečinil  ani
Ježíš,  ani  Pavel.  Tím  ale  netvrdím,  že
o pokání  nemáme  mluvit  nikdy.  Není
známkou  populismu,  když  se  lidé  při
kázání  zasmějí.  Ten,  kdo  nesnáší  humor,
totiž není Bůh, ale ďábel. Je zcela správné,
když  při  bohoslužbách  dokážeme  skrze
chvály  nebo  hudbu  (říkejte  tomu,  jak
chcete)  nebo  skrze  sakrální  architekturu
dotknout  emocí.  Je  jen  dobře,  když  je
prostředí  církve  nastaveno  tak,  aby  se
v něm nevěřící cítili dobře.

Ještě  jeden  citát  ze  Zápasu  o duši.  „Jen
během několika málo let se „zábava“ stala
uznávanou zbraní našeho boje a rozvinula
se  v misii.  V tomto  ohledu  se  neustále
„klesalo“. Od „hlasitého promlouvání“, jak
ho  činili  puritáni,  Církev  postupně  utlu-
movala své svědectví, pak přimhouřila oči
před  lehkovážnostmi  doby  a omluvila  je.
Potom je začala tolerovat na svém území
a nyní je přijala a poskytla jim domov ve
jménu „zasažení davů a získání pozornosti
lidí“.  Ďáblovi  se  sotva  kdy  podařilo  něco
chytřejšího  než  to,  že  našeptal  Kristově
církvi, že součástí její misie je poskytovat
zábavu lidem s výhledem, že je získá do
svých řad.“

Misionální  církev  je  církví  nízkoprahovou
a je jen dobře, když i skrze zábavu do ní
přichází lidé, kteří by jinak nikdy nepřišli.
Nevím, co Ježíš dělal na svatbě, ale zřejmě
se  tam  bavil  a jako  bonus  udělal  víno!
Jenže zábava a víno nebyl cíl. A stejné je
to  se  zábavou  v církvi.  V našem  sboru
mnoho lidí přišlo do církve skrze zábavu,
které se říká sport… a jiní skrze hudbu. Až
potom  se  setkali  s Kristem.  Že  by  se
jednalo o duchovně nedozrálé jedince? Co
když platí,  že lze plakat jak kvůli smíchu
tak kvůli pokání? Že se to nevylučuje?

Závěrem lze jen napsat, abyste se nene-
chali výše zmíněnými třemi důrazy funda-
mentalistů zviklat. Jsou zcestné. Jak eku-
mena, tak psychologie, tak zábava spojená
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s evangelizací  mají  svoje  místo  i v životě
křesťana a církve. Všechny tři oblasti mají
svoje nepochybné hranice, ale jen proto je
není třeba zatracovat.

David Novák

O fundamentalismu a Božím slovu

V posledním článku jsem se dotkl  zřejmě
některých  citlivých  témat.  Pro  některé
může  být  zklamáním,  že  vedu  sbor
k tomu, aby se neuzavíral, ale naopak byl
otevřený  k jiným  křesťanským  tradicím,
aby si byl vědom svého částečného poro-
zumění Písmu, aby se nebál v rámci svých
pastoračních programů počítat i s některý-
mi znalostmi z psychologie a aby v kontex-
tu kontextuální  misie využíval  i prvek zá-
bavy.  Nejedná  se  o nic  nového,  protože
v podobném duchu  pracovali  i naši  před-
chůdci  a různými  způsoby  pracují  i jiné
sbory.  Ty nás  zároveň učí  stát  pevně na
Písmu. Co je zřejmě pro někoho překvapu-
jící,  je,  že  výše  popsané,  se  nevylučuje
s pevným zakořeněním v Písmu.

Z diskusí nám čas od času vyskakuje jedno
slovo, jeden směr, který je mi hodně nepří-
jemný.  Oním  směrem  je  fundamentalis-
mus. Zvláště v dnešním rozvolněném svě-
tě  se  jeví  fundamentalismus  jako  lákavá
odpověď a jako bezpečný přístav. O co se
ale  jedná?  Začteme  se  do  slov  jednoho
z největších českých teologů, Jana Hellera.
Jeho moudrá slova jsou velmi nadčasová…
Zároveň  se  dívejme  pod  paradigmatem
jeho pohledu na některé odpovědi  či  vý-
roky různých křesťanských skupin. (Cituji
z knihy  „Na  čem  mi  záleží“,  Vyšehrad
2009)

Co je podle vás křesťanský fundamentalis-
mus?

Fundamentalismus je úsilí zaměnit vlastní,
osobní náboženský prožitek za normu pro
druhého. To je velmi zhoubné, proto je tře-
ba se takovému úsilí bránit všude a pořád.
Takový člověk totiž tím, co poznal a co mu
bylo  třeba  opravdu  z milosti  Boží  da-

rováno, začne přikazovat těm druhým, po
jaké  cestě  mají  jít  k Pánu  Bohu.  Tím se
nad  nimi  zmocňuje  vlády.  Bývá  to
provázeno falešnou představou, že pravdu
má ten,  kdo  jí  hlásá.  Ne!  Když  hlásáme
pravdu,  vždycky  jí  hlásáme  nedokonale.
A nadto pravda není  názor,  nýbrž  bytost.
Vždyť Kristus říká, já jsem pravda (J 14,
6).  A Kristus  přece  nikdy  nemůže  být
vlastnictvím člověka. Apoštol Pavel říká, že
poznáváme jen zčásti. Proto nikdy nejsme
pány Božího slova. J. Heller hovořil o tom,
že nikdo není pánem Božího slova a tedy
že nikdo nemá konečný výklad. Stejně tak
nelze nikoho tlačit  k „jedné správné zku-
šenosti“ s Bohem. Omyl fundamentalistů je
v tom, když si myslí, že mají jak správný
výklad tak zaškatulkovatelnou zkušenost.

Pochopitelně takto by ti  asi nikdo neřekl,
ale poznáte to podle toho, že se s druhými
nebaví.  Proč  také?  Přece  „oni  mají  ten
správný výklad Bible“ a tak na co marnit
čas rozhovorem s druhými křesťany, kteří
mají jiné poznání než já? Čemu se od nich
učit? Poznáte to ale i podle toho, že tlačí
na  druhé,  že  jistá  zkušenost  s Bohem je
normou.  Kdo  to  či  ono  neprožil,  má
duchovní problém. Možná si kladete otáz-
ku, jakou církev, jaké lidi mám na mysli.
Odpověď je,  že nebezpečí  fundamentalis-
mu hrozí napříč všemi vyznáními, církvemi
a denominacemi.

Další otázka na prof. Hellera se týká Bible:

Jak je to ale s Biblí? Je každá čárka a tečka
Bohem inspirovaná?

Jestliže hlídáme každou tečku a čárku, je
to správné, ale slovo Boží není v té tečce
a čárce. Tu hlídáme pouze proto, abychom
neměli děravé nádoby. Slovo Boží je teprve
v oslovení.  Já  jsem si  v jeden  čas  vůbec
odvykl  mluvit  o Božím  slovu,  poněvadž
jsem zjistil, že mezi kazateli a všelijakými
písmáky  je  móda  dělat  z Božího  slova
žonglovací balónek a nebo nástroj, kterým
toho druhého mohu tlouct po hlavě. Slovo
Boží není mrtvý text, litera. Slovo Boží je
komunikace.  Je  tu  Někdo,  kdo  oslovuje
a někdo, kdo je osloven. Oslovení je něco
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živého. Slovo Boží mohu zaklínit do hrobu
svých  představ  a ještě  ho  tam  zapečetit
a nepouštět ven.

Někdo může být touto odpovědí znervóz-
něn! Nevede to k relativismu, k tomu, že si
každý vykládá Bibli, jak chce? Nikoli. Vede
to k tomu, že každý je Božím slovem oslo-
ven  trochu  jinak.  Tím  ale  ani  chvíli  ne-
rezignujeme na práci s Písmem a na to, že
některé  klíčové pravdy jsou  v Písmu zje-
vené jasně. Jen je třeba vědět, že prostě
dost  dobře  nemáme plnou pravdu a plné
poznání  Pána  Boha,  „že  jen  „z části  po-
znáváme“.  S tím  by  asi  každý  souhlasil.
Hůře se ale poslouchá,  že nemáme větší
nebo lepší poznání než jiní křesťané. Jistě
můžeme a dokonce máme v něčem bratr-
sky nesouhlasit s jinými sourozenci v Kris-
tu, inspirovat je svým poznáním, nesmíme
ale s nimi přestat mluvit, protože „my pře-
ce víme“.

Ještě k tomu, co je v Písmu zjeveno jasně.
Odpověděl bych slovy G. K. Chestertona,
který  tvrdí,  že  podstatné  otázky  jsou
v Kristu zodpovězeny, zatímco nevysvětle-
ny zůstávají jen ty okrajové a nedůležité.
Zároveň,  píše  Chesterton,  pro  člověka,
který Krista nepoznal, mohou být zodpově-
zeny jen ty nedůležité, avšak nikoli ty pod-
statné. Podstatné jsou zásluhy Ježíše Kris-
ta, odpuštění hříchů, pokání atd. Pokud je
pro  někoho podstatné  v kolika  dnech  byl
stvořen  svět,  zda  musím  přijmout  křest
Duchem, existence očistce, otázka svěcení
soboty či neděle, otázky související s vyvo-
lením, forma křtu a nebo dokonce některé
formy bohoslužby,  pak  spolu  moc  mluvit
nelze.

A ještě jednou J. Heller, který dostal násle-
dující otázku: Vzpomněl jsem si na jeden
výrok  profesora  Jana  Milíče  Lochmana,
který jednou na semináři  Církve bratrské
řekl, že každé slovo Bible je nutno podezí-
rat, že je slovem Božím. J. Heller reagoval:
To je hezky řečeno, ale já bych to ještě vy-
ostřil.  U každého slova Bible je třeba če-
kat, že dá-li Pán Bůh ze své milosti, aby
Duch svatý začal pracovat, může se nám
živým  oslovení  stát.  Možná  že  bychom
místo  bezmyšlenkového  používání  „Boží
slovo“  začali  používat  „Boží  oslovení“,
ukázal by nám tento posun v terminologii,
kde mluvíme o Božím slovu prázdně a kde
jím opravu míníme živou formu komunika-
ce mezi Bohem a člověkem.

Pokusím se to ukázat na jednom příkladu.
Ve svém životě jsem nesčetněkrát hovořil
s nevěřícími  či  hledajícími  o evangeliu.
Když mi bylo dvacet, těšil jsem se, že až
bud starý a bude mi třeba padesát, tak už
budu vědět jak na to a že budu mít nějaký
mustr, podle kterého pojedu svoje odpově-
di. Mýlil jsem se ve dvou věcech. Jednak
v padesáti nejsem starý (to byl ten menší
omyl) a jednak že najdu mustr a budu vě-
dět jak na to. Zjistil jsem, že žádný mustr
neexistuje,  protože zápas  o Boží  oslovení
je neustále nový. Vždy znovu a znovu hle-
dáte slova a přirovnání, jak sdělit evangeli-
um. Proč? Protože posluchači se mění, mě-
níte se i vy a mění se to, jak s vámi Bůh
jedná a jak vás, slovy J. Hellera, oslovuje.
A to  se  nedá  zaškatulkovat  do  žádné
doktríny ani teologie, jakkoli obojí je velmi
potřebné…

David Novák

Z Bratrské jednoty baptistů
V Chebu dne 25. 6. 2017

Vyjádření  2.  Sboru  v Chebu
k aktuálnímu dění v BJB

Milí bratři, milé sestry,

rádi bychom vyjádřili naše znepokojení nad
událostmi, kterých jsme byli svědky v BJB
v uplynulých  měsících.  Předem  vás

prosíme, nechápejte náš hlas jako snahu
o rozdmýchávání  negativních  emocí  či
dalších  rozporů.  Naším  cílem  je
smysluplná,  budující  a Kristovu  evangeliu
věrná  diskuze,  které  nás  povede
k vzájemné  lásce  (Fp  2,1-5).  Chceme
tímto přimět ostatní členy BJB k hlubšímu
promyšlení  nedávných  událostí
a rozhodnutí, která jsme jako BJB učinili.
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Události minulých měsíců

Předně  bychom  chtěli  ukázat,  jak
pohlížíme na události  posledních několika
měsíců.  Máme  na  mysli  především  dění
týkající  se  sboru  Na  Topolce  (Praha  4)
a jejich  postojů.  Máme  pochybnosti
o způsobu,  jakým  jsme  se  jako  BJB
k celému problému postavili. Nechceme se
nyní  vyjadřovat  k samotným  otázkám
homosexuality  či  dalším  palčivým
tématům. Poukazujeme pouze na způsob,
kterým se problém řešil.

Celá  „kauza  Topolka"  začala  v minulém
roce  na  Radě  zástupců  sborů,  kde  br.
Koukal  z Topolky  po  sérii  čtyř
kategorických otázek ze strany br. Klusáka
z Lovosic  naznačil  svůj  postoj
k praktikované homosexualitě. Je naprosto
jasné,  že  bratrova  odpověď  pohoršila
velkou  část  bratří  a sester  v BJB.
Domníváme se však, že pohoršující zde byl
i samotný  způsob  dotazování  se.  Otázky
s možností odpovědět pouze ano či ne nám
připomínají  inkviziční  praktiky,  které  se
snaží  dotazovaného  zahnat  do  kouta
a dokázat jeho špatnost. Rozumíme, že br.
Koukal má podle řady z vás špatný postoj
v otázce  homosexuální  praxe.  Br.  Klusák
ale  dalece  přesáhl  hranice  slušnosti
a jednání  v bratrské lásce.  Mrzí  nás  fakt,
že  zatímco  na  základě  odpovědi  br.
Koukala  se  vzedmula  velká  vlna  emocí
a rozepří,  jednání  br.  Klusáka  v podstatě
téměř nikoho nepobouřilo.

Následně  se  spustila  rozsáhlá  e-mailová
diskuze, která byla z mnoha stran vedena
pod vlivem silných negativních emocí, bez
snahy porozumět si navzájem (omlouváme
se  těm,  kteří  tuto  snahu  upřímně  měli).
Návrhy na SD, který se v této době blížil,
volali  po  nějaké  formě
„trestu/napomenutí"  sboru Na Topolce  za
jejich  postoj,  což  hodnotíme  jako  velice
nešťastný  způsob  řešení  vzniklé  situace.
Rozumíme, že velká část sborů s postojem
topoleckých  nesouhlasila.  Ani  velká  část
bratří  a sester  z našeho  sboru  by  se  při
rozhovoru s topoleckými  na všem nejspíš
neshodla. Očekávali bychom však diskuzi,

která  by  nebyla  vedena  pod  vlivem
takového množství emocí, pokud možno by
neprobíhala formou e-mailů nýbrž osobně
a dala  by  dostatečný  prostor  všem
stranám  objasnit,  jaký  jejich  postoj  je
a proč  jej  zastávají  na  základě  svého
porozumění  biblickým  textům.  Setkání
pořádané  vinohradským  sborem  přineslo
sice  pohled  na  tuto  problematiku,  ale
nenabídla  hlubší  seznámení  s pohledem
„druhé  strany".  Závěrem  SD  byla  výzva
k činění  pokání  a odvrácení  se  od  svých
postojů ze strany sboru Na Topolce.

Zkráceně řečeno: sbor Na Topolce byl na
základě jedné odpovědi  „To si  nemyslím"
vyzván k činění pokání a odvrácení se od
svých postojů, které, zdá se, většina sborů
ani  dopodrobna  nezná,  neboť  nebyl  dán
dostatečný  prostor  jej  vysvětlit
s náležitými  biblickými  podklady.  Tento
fakt  hodnotíme  jako  politováníhodný
a výsledná výzva nám přijde absurdní.

Otázka výkladu Písma

Celá situace se bezpochyby týká způsobu
našeho výkladu Písma. Některé návrhy na
SD přímo nařkly  topolecké  z nebiblických
postojů.  Zaráží  nás,  s jakou  jistotou
někteří  bratři  označují  jiný  pohled  za
nebiblický,  aniž  by si  celou věc skutečně
do  hloubky  vyjasnili  se  sbory,  které  jej
zastávají.  Rozumíme  tomu,  že  pro  řadu
z našich bratří  mohou být některé názory
nepřijatelné  a nemohou  se  s nimi
ztotožnit.  Nerozumíme  však  snaze
vylučovat  sbory  právě  na  základě  jejich
postojů  vůči  otázkám  výkladu  Bible.  Ani
mírnější forma „trestu/napomenutí", která
nakonec byla Sjezdem delegátů schválena,
nám nepřijde  jako  vhodný způsob řešení
našich neshod.

Různé proudy porozumění Písmu

Jistě  si  všichni  všímáme,  že  jakožto
baptisté nemáme jednotný přístup k tomu,
jak vykládat, studovat a číst Písmo. V BJB
nacházíme několik proudů, které zastávají
jiné  pochopení  toho,  že  Písma  jsou
„inspirována"  Duchem  svatým,  jiné
porozumění tomu, že Písmo je neomylné,
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apod.  V určitých  otázkách  tak  mohou
vznikat rozdílné pohledy právě na základě
různého pojetí Písma.

Při  všech  těchto  rozdílech  bychom  však
měli  mít  snahu  nacházet  společnou  řeč,
tam kde je to možné. Uvědomujeme si, že
stejnou  otázku  řeší  církev  od  svého
počátku  a nestojíme  tedy  před  něčím
neobvyklým  či  neprobádaným.  Tisíciletí
trvající  debata o Písmu jako základu naší
víry nám může být zdrojem inspirace nebo
odstrašujícím příkladem toho, jak podobné
rozpory řešit.

Jak hledat společnou řeč?

Navrhujeme  vycházet  ze  Zásad
a stanovisek  BJB,  jakožto  z dokumentu,
který  je  nám  všem  společný  a závazný
a pro  setrvání  v BJB  pro  všechny  sbory
nezbytný.

Bod č. 2 Zásad a stanovisek baptistů zní:

„Písma Starého a Nového zákona jsou
nám  primárním  pramenem  a normou
Božího zjevení v Kristu.“

Věříme  tedy,  že  na  tomto  základu  se
všichni  shodneme.  Musíme  tedy
předpokládat,  že  všechny  sbory  v BJB
považují Písmo za závazný dokument své
víry a praxe.  Není  na místě,  abychom se
vzájemně  osočovali  z toho,  že  Písmo
nerespektujeme  a nectíme  či  záměrně
jdeme  proti  němu.  Vzájemná  láska  by
spíše  měla  důvěřovat  bratru,  že  činí  dle
svého nejlepšího svědomí a stejně tak se
snaží vykládat texty Písma.

Pokud tedy přijmeme to, že každý sbor se
snaží  co  nejlépe  podle  svých  schopností,
zkušeností  a znalostí  rozumět  Bibli,  mělo
by  nás  toto  uvědomění  vést  k respektu
jiného  názoru.  I to  vidíme  jako  projev
bratrské  lásky.  Musíme  mít  snahu
pochopit, proč druhý nachází v Písmu jiný
pohled na stejnou otázku, právě proto, že
jej respektujeme a s láskou jej přijímáme
za svého bratra, kterému důvěřujeme, že
se snaží nacházet to nejlepší poctivě a bez
postranních úmyslů.

Takovéto jednání nás poté může přivézt ke
smysluplné  diskuzi  vedené  z lásky
k druhému,  nikoliv  z lásky  k vlastní
pravdě. K tomu však potřebujeme nejdřív
uznat, že jsem to možná já, který se mýlí,
nikoliv začít ukazovat na druhé a obviňovat
je z nebiblických postojů.

Je také potřeba si uvědomit, – a historie je
nám  zde  svědkem  –  že  spor  o výklad
Písma  nejspíš  nikdy  nevyřešíme  tím,  že
bychom všichni  přijali  jeden  způsob,  jak
Písmo číst.

Co  tedy  můžeme  dělat,  pokud  ani  přes
snahu  nedojdeme  jednotného  pohledu?
Myslíme, že je na místě položit si otázku,
zda je vůbec nutné nalézt shodu v otázce
porozumění  Písmu  v rámci  celé  BJB?
Zásady  a stanoviska  BJB  dále  uvádějí:
„Každá  generace však  smí  z moci  Ducha
svátého slyšet Boží slovo pro sebe nově.
Bůh tímto způsobem oslovuje i jednotlivce.
Každý  věřící  je  volán  k osobnímu  studiu
Písma,  ve  svém  poznání  se  však  dává
oslovit i porozuměním širšího společenství
vyznávající  církve." Každý jednotlivec  má
dar  Ducha  svatého,  který  mu  osvětluje
význam biblických  textů.  Ve  společenství
s dalšími křesťany se pak nechává oslovit
porozuměním  druhých  a společně  tak
mohou nacházet konkrétní živé Boží slovo
pro  jejich  společenství  do  konkrétních
situací, kterými procházejí.

Stanley J. Grenz ve své knize Teologie pro
Boží  komunitu  zmiňuje mj.:“  Lid  Boží  se
schází  k tomu,  aby  se  zabývali  Božími
věcmi – aby rozeznávali vůli Hospodinovu
pro konkrétní  společenství". Takováto věc
je  možná  pouze  a jenom  na  půdě
jednotlivých  sborů.  Pokud  tomu  má  být
jinak,  tedy nařizováním shora či  odjinud,
míjí se tyto snahy jakýmkoliv účelem. Jiná
společenství  totiž  plně  neznají  a ani
nemohou  znát  kontext,  ve  kterém sbory
žijí,  co  řeší,  jaké  jsou  jejich  radosti
a strasti.

Jde tedy o zodpovědnost jednoho místního
společenství,  jakým  způsobem  vykládá
a rozumí  textům  Starého  a Nového
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zákona.  Z toho  vyvozujeme,  že  není
nutné, abychom se na této otázce shodli
na půdě celé BJB. Zde postačí, že všichni
považujeme  Písmo  za  „primární  pramen
a normu  Božího  zjevení  v Kristu.“
Domníváme se tedy,  že v rámci  celé BJB
by  naším  úkolem  nemělo  být  nalezení
společného  jednotného  a jediného
správného  způsobu  porozumění  Písmu,
nýbrž  vytvoření  takového  prostředí,  ve
kterém je vítána diskuze, rozdílné hlasy si
naslouchají a ve kterém je snaha rozumět
druhému názoru.

Existuje hranice?

Neradi bychom však, aby náš postoj vyzněl
jako  snaha  přijímat  naprosto  vše.  I nás
samozřejmě ihned napadá otázka, kde je
pomyslná  hranice,  za  kterou  bychom
v rozdílnosti  zajít  neměli.  Domníváme  se
ale,  že historicky je  baptistická tendence
toto  „společné  minimum"  spíše
minimalizovat,  než  doplňovat  o další
a další  usnesení  a věroučné  formule  (viz
návrhy některých sborů na SD). Opět nám
mohou  být  východiskem  Zásady
a stanoviska, viz 3. bod:

„Jsme  součástí  v dějinách  vzniklé
církve Ježíše Krista a vyznáváme víru
v jednoho Boha – Otce, Syna a Ducha
svatého.“

„Baptistické  sbory  navazují  na  svědectví
a praxi  prvotní  církve  a duchovní  tradici
protestantské reformace v Evropě. K jejím
ústředním  principům  se  hlásí.  Nemají
závazné  církevní  konfese,  vyznavačské
dokumenty  prvních  století  církve
(Apoštolské  vyznání  víry,
Nicejskocařihradské  vyznání
a Chalcedonskou  definici)  však  pokládají
za svědectví křesťanské pravdě.“

Pro  evropskou  baptistickou  tradici  je
typický  značný  „ostych  před  vytvářením
závazných  vyznání  víry“ (Baptistické
zásady).  Tedy,  jak  už  bylo  zmíněno,
baptisté měli tendenci spíše minimalizovat
než  rozšiřovat  závaznou  věrouku.
Podstatná  totiž  byla  a je  zodpovědnost
každého  jednotlivého  sboru,  který  pod

vedením Ducha  hledá  živé  Boží  slovo  do
konkrétní sborové situace.

Společný základ

Co  tedy  může  být  tím  společným
minimem, ze kterého může a má vycházet
naše spolupráce? Domníváme se, že tímto
základem  nemůže  být  nic  jiného,  než
všemi sdílená víra v Ježíše Krista.  1.  bod
Zásad a stanovisek BJB uvádí:

„Nejvyšší  autoritou  naší  víry  a praxe
je  Ježíš  Kristus,  přítomný  své  církvi
skrze Ducha svatého.“

Boží  zjevení  se  primárně  děje  v osobě
Ježíše  Krista,  vtěleném  Slově.  O tomto
zjevení je nám primárním zdrojem Písmo,
zapsané slovo. „Zkoumáte Písma a myslíte
si,  že  v nich  máte  věčný  život;  a Písma
svědčí  o mně“ (Jan  5,39).  „Nejsem
spasen,  protože  věřím  Písmům,  nebo
protože  věřím  učení  o milosti,  ale  jsem
spasen, protože věřím Kristu nebo – jinými
slovy – věřím v Něho. Ježíš je mé krédo.
On  je  ta  pravda.  V tom  nejpřesnějším
slova smyslu je Pán Ježíš Slovem Božím“
(C. H. Spurgeon).

Věříme  tedy,  že  právě  v tomto  základu,
v Kristu  samotném,  se  nachází  to
společné, co můžeme jako bratři  a sestry
vyznávat  jednohlasně  –  Ježíš  Kristus  je
Pán.  Všechny  ostatní  otázky,  které  na
úrovni  BJB  řešíme,  by  měly  být
prosvětleny  uvědoměním  si  tohoto
společného  vyznání  a z něj  vyplývajícího
vzájemného respektu a lásky.

Shrnutí

V našem  vyjádření  k současným
událostem  v BJB  chceme  dát  najevo
znepokojení  z přehlížení  a zpochybňování
baptistických  zásad,  jakési  snahy
zasahovat  autoritativním  způsobem  ze
strany VV a sborů, které samozvaně Písmo
vykládají jediným správným způsobem. Ve
svých  myšlenkách  se  vracíme  neustále
zpět  k poslednímu SD a lámeme si  hlavu
nad tím,  jak jsme jako BJB mohli  vůbec
přistoupit  na  to,  aby  sbory  hlasovaly
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o věci,  o které  předem  většina  sborů
neměla  možnost  diskutovat.  Zaráží  nás,
jakou  rychlostí  jsme  si  utvořili  názor  na
základě jen z části dostupných emailových
příspěvků,  aniž  bychom  se  vstřícně,
opravdově a s láskou zajímali, z čeho sbor
Na Topolce vychází, proč mají tento názor
a co je k němu vede.

Náležitá,  ústní  diskuze  neproběhla,
hlasování však ano. Obáváme se, že tímto
způsobem  můžeme  rychle  skončit  spíše
jako sekta než jako církev Kristova.

Věříme, že každý místní sbor má svobodu
a odpovědnost  hledat  a nalézat,  co  je
Kristovou  vůlí  v jeho  vlastním  životě
a díle.“  Členové  místního  sboru  řeší  na
sborových  setkáních  všechny  své
duchovní,  kázeňské  i praktické  záležitosti
pod vládou Kristovou společně. Každý sbor
je  ve  své  odpovědnosti  zcela  svobodný,
ale  při  hledání  toho,  co  je  Kristovo,
rozpoznává  svou  duchovní  závislost  na
ostatních" (Baptistického  zásady).  Tato
zásada nakonec přeci dává nebo by měla
dávat  dostatečnou  svobodu  pro  výklad
i tak  palčivých  otázek  jako  je  například
homosexualita.

Bez  diskuze  se  však  sbor  Na  Topolce
zařadil  na  listinu  nebiblických  a z cesty
scházejících  sborů  a vznikl  dojem,  že  je
třeba jednat rychle a rázně. Až tak rázně,
že  předem  neprodiskutované  téma  (ve
většinovém  měřítku)  se  posunulo  až
k vybídnutí  činit  pokání.  Obáváme se,  že
tímto  způsobem  jednání  docházíme
k zneužívání  vyznání  víry  slovy  C.  W.
Deweese.“  Baptisté  zneužívají  vyznání
víry, pokud je:

• používají  k potlačení  nesouhlasu
a nonkonformismu

• aplikují na jedince/skupiny, které se
s nimi neztotožňují

• používají  k ovládání  doktrinálního
hlediska jiných baptistů

• vnucují  tak,  že  znásilňují  svobodu
svědomí

• užívají  k narušování  práva  jedince
a sborů  k samostatnému  studiu  Písma
a svobodné volbě teologického směřování
a další" (Baptistické zásady).

Naším jednáním se vzdalujeme od toho, co
s objevením  baptistických  církví  a jejich
fungování bylo obrovským krokem vpřed.
Oddalujeme  se  od  svobody  jednotlivých
konkrétních  společenství  k unitarismu,
hierarchismu a autoritativnímu nařizování,
jako je tomu dodnes v jiných křesťanských
církvích. Je to krok zpět.

Mrzí nás také přístup vyhraněných sborů.
Ve  svém  suverénním  přístupu  k pojetí
a vykládání  Bible  nemají  ani  náznak
respektu k baptistickým zásadám, jinakosti
a svobodě.  Přestože  nepřikládáme
Zásadám  větší  autoritu  nežli  Duchu
svatému a Bibli, jsme baptistickými sbory
a to  znamená,  že  se  mj.  řídíme
baptistickými zásadami.

Přáli bychom si, aby jednotlivé sbory měly
svobodu vyznání a spojovaly se tam, kde
je to možné, podle zásady č. 9. „Věříme,
že  vzájemný  svazek  uskutečněný
v místním  sboru  vede  k vytváření
širších  svazků  mezi  sbory
a společenstvími sborů kdekoliv je to
možné.”

Naším  dopisem  mj.  chceme  také
zpochybnit smysl hlasování o tom, co a jak
by  měl  sbor  Na  Topolce  činit  během
následujícího roku. Rádi bychom se vrátili
zpět  k tomu,  abychom  si  dávali  prostor
k diskuzi  a abychom  se  nakonec  opět
nesklonili k hlasování o pokání, odchodu, či
snad  o vyloučení  některého  sboru,  ale
ponechali  jsme  si  právo  pro  svobodný
výklad  a přístup  k Písmu  jako  takovému.
Nemůžeme si přeci navzájem určovat, co
má  kdo  dělat,  jak  má  Písmo  číst.  Před
Kristem neponeseme totiž odpovědnost za
jiné  sbory,  ale  za  své  sbory  a za  svá
rozhodnutí.  Můžeme  vyjádřit  nesouhlas
a znepokojení,  nemůžeme  se  však
vyhazovat a diktovat si, jak má kdo věřit.

Naopak  je  třeba  uvědomit  si,  čemu  je
nutno opravdu čelit:“ Čemu je třeba čelit,
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je  nebezpečí  anarchie,  soutěživosti
a izolacionismu,  které  vždy  hrozí,  když
zamítnutí  vize  jednoty  ve  smyslu
superstruktury  není  samo  provázeno
odvážnou  vizí  a neméně  vášnivou
oddaností myšlence svobodnější, volnější,
misijnější a náročnější manifestací jednoty
těla Kristova” (Petr Macek).

Pokud  tomu  tak  nebude,  ze  sdružení
baptistických  sborů  se  stane  diktatura
těch,  kteří  Bibli  jako  jediní  –  dle  svého
mínění  –  vykládají  správně,  a tento  svůj
výklad  předkládají  ostatním  k volbě
z možností:  přijmout  nebo  odstoupit,  či
nechat se vyhodit za nesouhlas.

Nechť  nám  je  inspirací  Pavlův  postoj  ke
svému  vlastnímu  poznání:  „Dokud  jsem
byl  dítě,  mluvil  jsem  jako  dítě,  smýšlel
jsem jako dítě,  usuzoval  jsem jako dítě;
když jsem se stal mužem, překonal jsem
to,  co  je  dětinské.  Nyní  vidíme  jako
v zrcadle,  jen  v hádance,  potom  však
uzříme  tváří  v tvář.  Nyní  poznávám

částečně,  ale  potom  poznám  plně,  jako
Bůh zná mne. A tak zůstává víra, naděje
a láska – ale největší z té trojice je láska.“
(1. Korintským 13,11-13).

Návrh

Navrhujeme tedy na příští RZS na prvním
místě  diskutovat  o kongregacionalismu,
tedy  o našem  vnímání  pravomocí  sborů
a VV zasahovat do fungování a směřování
jiných  sborů.  Nemůžeme  nutit  jakýkoliv
sbor pro změnu výkladu Písma ve věcech,
kde  se  neshodneme  a nemůžeme
přistupovat k debatě o složitých otázkách,
pokud  ani  nevíme,  co  dělat  v případě
neshody.  Na  dalším  SD  pak  navrhujeme
hlasovat  o revokaci  usnesení  posledního
SD ve věci sboru Na Topolce.

Pán s vámi se všemi,
2. Sbor BJB v Chebu

PS:  Omlouváme  se  za  délku  našeho
vyjádření  a děkujeme  za  trpělivost  těm,
kdo dočetli do konce.

Rozhovor
Rozhovor s Janem Koukalem a Lydií

Kucovou, kazateli baptistického sboru
Na Topolce.

Baptistický  sbor  v Praze  4  na  Topolce  je
dlouhá léta  známý mj  i jako  útočiště  lidí
lidí neskladných nebo pronásledovaných.

V poslední  době  došlo  k napětí  mezi  ním
a některými dalšími sbory Bratrské jednoty
baptistů  kvůli  jeho otevřenosti  ve vztahu
k lidem  s menšinovou  sexuální  orientací
(označovaným dnes jako LGBT menšina).

Na otázky Jana Škroba odpovídají kazatelé
sboru Jan Koukal a Lydie Kucová.

V nedávné době došlo ke sporu vašeho
společenství  s vedením  Bratrské
jednoty baptistů. Co přesně se stalo?

Jan Koukal: Chtěl bych předeslat, že v po-
jetí  baptismu,  ke  kterému  se  hlásím  já
i náš sbor – společně dejme tomu se zápa-
doevropskými  baptisty  –  BJB  (Bratrská
jednota  baptistů)  není  církví  (tou  je

z pohledu  státu),  ale  unií  baptistických
sborů; tedy unií jednotlivých církví. Místní
církev je sbor, viditelné tělo Kristovo, které
jedná  v odpovědi  na  Boží  milosrdné  po-
zvání ke společenství. Jako takové má po-
vinnost  a svobodu  vykládat  Boží  slovo
a v moci Ducha svatého jej uvádět ve svůj
život  a jednání.  Z této  kongregační
eklesiologie  plyne,  že  BJB  nemá  vedení,
ale  spíše  koordinátory  spolupráce  mezi
plně „kristonomními“ sbory. Roli koordiná-
tora zastává výkonný výbor.

Spor  (nebo  z velké  míry  nedorozumění)
tkví  v naší  neochotě  v křesťanském
kontextu urážlivě označovat jakékoli dříve
jasně  diskriminované  menšiny.  V tomto
případě jde o LGBT lidi. Náš sbor chce být
otevřený každému a pro každého chce ob-
hajovat možnost být součástí společenství.
Trváme na držení  tradičních baptistických
zásad vyčtených z evangelia:  na svobodě
svědomí a svobodě vyznání.

Tyto myšlenky jsme hlavně pomocí dopisů
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komunikovali s ostatními sbory v BJB. Vý-
sledkem  byly  snahy  několika  sborů  (či
jejich staršovstev) uplatnit v kongregacio-
nalismu nelegitimní „mezisborovou kázeň“.
Dokonce výroční  sjezd delegátů náš sbor
vyzývá k vystoupení z BJB pro naše údajně
nebiblické postoje. Do příštího jara má náš
sbor „činit pokání“, nebo se bude hlasovat
o našem vyloučení z BJB.

Dá  se  mluvit  o nějakých  dlouhodo-
bějších  sporech? Jak  moc se  to  dalo
čekat?

Jan  Koukal: Náš  sbor  dlouhodobě  patří
k progresivnímu  proudu  v BJB.  Pokud
bychom vzali  v potaz tradiční  dělení  bap-
tistů  na  partikulární  a generální,  hlásíme
se spíše ke stránce generální. Tato různost
v některých otázkách pro nás – stejně jako
třeba pro britské baptisty – zatím nepřed-
stavovala překážku pro vzájemnou spolu-
práci. V poslední době ale sílí v BJB proud,
který je již vyhraněně kalvinistický, a BJB

se  zřetelně  přiklání  k hierarchizovanější
presbyterní  organizaci  denominace,  což
s sebou nese očekávatelné tendence k vy-
lučování těch, kdo v té či oné otázce ne-
souhlasí s většinou.

Jaká  je  aktuální  situace,  jaké  jsou
vaše možnosti do budoucna?

Jan Koukal: Ve sboru diskutujeme, jak se
k těmto  výzvám  postavit,  a zatím  jsme
debatu  neuzavřeli.  Na  jedné  straně  nám
jde o podporu lidem, kterými bylo nebo je
i ze strany křesťanů pohrdáno nebo kteří
jsou vysmíváni a odmítáni; a jako spojitou
otázku vidíme na druhé straně nutnost být
věrní baptistickému sebepojetí. Obojí chá-
peme jako věrnou odpověď, kterou máme
reagovat na slyšení evangelia.

Co to udělalo přímo se sborem? Jaká
je atmosféra ve společenství?

Jan Koukal a Lydie Kucová: Jako sbor nás
situace semknula a vede nás k větší aktivi-
tě.  Vede  nás  také  k novému promýšlení,
komu všemu je víra otevřená, koho Kristus
zve do společenství a jaká je v tom naše
úloha.  Vede  nás  k intenzivnějšímu
setkávání ve sboru i kolem sboru – s lidmi
které  známe,  ale  navazujeme  i nová
přátelství,  kterých  si  ceníme.
Rozpoznáváme  v tom  působení  Ducha
a tyto nové příležitosti vítáme.

V římskokatolické  nebo  anglikánské
tradici  je  dnes  ve  světovém měřítku
velmi  silně  viditelný  rozkol  mezi
progresivním  a tradicionalistickým
křídlem. Dá se totéž říct i o baptistické
tradici nebo je situace jiná?

Lydie  Kucová: U baptistů  není  ta  situace
tak  vyhraněná  jako  v jiných  tradicích.
Předně proto, že baptistům je vlastní roz-
manitost  vyplývající  již  z jejich  pojetí
církve. V baptistických kruzích koluje rčení,
že kde jsou dva baptisté, tam jsou tři ná-
zory. Ovšem jde o to, zda-li se v různosti
dovedou unést. Ve Světovém svazu baptis-
tů,  což  je  těleso  sdružující  baptistické
jednoty  všech  kontinentů,  se  vedle  sebe
snesou baptistické jednoty s progresivním
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smýšlením  s jednotami  s tradicionalis-
tickým pohledem. Neštěkají na sebe. Složi-
tější  je  to  již  uvnitř  některých  národních
jednot.  Tam  může  docházet  k většímu
tření.  Zatím  ovšem  ani  například  otázka
postoje k LGBT menšině, o které se začíná
mezi baptisty v Evropě opatrně diskutovat,
nevedla baptistické jednoty k tomu, aby se
na ní rozštěpily.

Co si celkově myslíte o rozporech mezi
tradicionalistickým  a progresivním
křesťanstvím?  Dají  se  vůbec  nějak
překlenout?

Lydie  Kucová: Poučena  dějinami,  do-
mnívám se, že rozpory jen tak nevymizejí.
Budou přetrvávat, jen těžiště sporů se za
desítky let přesune jinam. S výzvami, kte-
ré přináší  svět a měnící  se společnost,  si
progresivní křesťanství vždy dovedlo pora-
dit rychleji. Tradicionalistickému proudu to
obvykle trvá déle. V minulosti to byla na-
příklad  otázka  otroctví,  postavení  žen,
dnes je to postoj k LGBT lidem. I když to
tradicionalistickému křesťanství bude trvat
o něco déle, věřím, že i s touto výzvou se
postupně  srovná.  Dá  se  však  předpoklá-
dat, že v budoucnu vyvstanou výzvy nové,
se  kterými  se  progresivní  křesťanství
srovná  rychleji.  Tradiční  křesťanství  jej
bude následovat, jen u něj je třeba počítat
s delší časovou prodlevou.

V čem  z baptistické  tradice  čerpáte
oporu a naději pro svoje postoje a ko-
nání?

Lydie Kucová: Z baptistické tradice čerpám
oporu  především  z vyznání,  že  „Ježíš  je
Pán“ – první a té nejdůležitější zásady, ke
které se tradičně baptisté hlásí.  Tou není
důraz na Písmo (jako například u evange-
likálních  křesťanů)  ani  na  cokoliv  jiného,
ale  na  panství  Kristovo.  Umožňuje  totiž
onu  rozmanitost  a různorodost,  ve  které
jako baptisté můžeme existovat. Dále pak
důraz na svobodu svědomí a svobodu vy-
znání a s tím spojené otázky lidských práv
například.  Ve světě,  jak  v Evropské  bap-
tistické  federaci,  tak  také  ve  Světovém
svazu,  jsou  baptisté  mnohem  aktivnější
v otázkách  lidskoprávních.  Čerpají  přitom
z imperativu Ježíše Krista sloužit  a pomá-
hat všude tam, kde se děje bezpráví a ná-
silí. Já bych si velice přála, aby tomu tak
bylo i u nás.

Co  pro  vás  znamená  být  baptis-
tou/baptistkou?

Jan Koukal: Znamená to pro mě hodně, je-
likož  jsem v této  tradici  a v našem sboru
poznal Boží milosrdnou a vysvobozující lás-
ku a na vyznání víry v Krista jsem tu byl
také pokřtěn. Znamená to pro mě tenhle
prostor, kde Bůh přijímá a vede své děti,
hájit.  I když  je  někdy  náročné  tento
otevřený  a svobodný  prostor  před  lidmi
uhájit,  je to způsob, který mi v mnohém
přijde inspirativní i pro současnou globální
společnost;  v ochotě  k slyšení,  k hledání
konsenzu, v respektu k různosti.

Texty, týkající se sporu, najdete na strán-
kách sboru BJB Na Topolce

http://www.topolka.estranky.cz/clanky/tex
ty/

__________________________________

Dopis  sboru  Na  Topolce  baptistům
v ČR

…náš br. kazatel Jan Koukal a někteří další
členové  sboru  nejsou  přesvědčeni  o tom,
že homosexuální vztahy lze paušálně ozna-
čit  za „hřích“ a tak beze zbytku ztotožnit
s tím,  co  je  odsuzováno  v Písmu.  …  Ho-
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mosexuální orientace ve smyslu trvalé při-
tažlivosti je méně častou variantou lidské
sexuality  …  ani  homosexuální  vztahy  už
nelze  šmahem  označit  za  nepřirozené
chování nebo za svévolné porušování Boží-
ho řádu.  Za „nepřirozené“  (Božímu stvo-
ření  odporující)  je  třeba  na  základě  bib-
lického svědectví pokládat naopak všechny
mezilidské  vztahy  i vztahy  k ostatnímu
tvorstvu,  které  jsou  sobecké  či  násilné,
kde  jedni  zneužívají  druhé  k vlastnímu
uspokojení. …

Nejvíce nás překvapuje, že byste ty,  kdo
nesdílí vaše přesvědčení, protože si z Boží-
ho  zjevení  v Kristu  osvojili  přesvědčení
jiné, chtěli vylučovat ze společenství sbo-
rů.  Baptisté  vždy  trvali  na  normativnosti
biblické  zvěsti,  ale  při  jejím  výkladu
a aplikaci v osobním či sborovém životě si
vzájemně dopřávali svobodu. Něco „si ne-
myslet“, když o tom nejsme z Písma ská-
lopevně přesvědčeni, ke svobodě svědomí
rozhodně patří. O takovou svobodu se bap-
tisté – poučeni svou vlastní historií proná-
sledované menšiny – zasazovali i tam, kde
šlo o názory, s nimiž zásadně nesouhlasili.
(7. 3. 2017)

Dopis  Petra  Macka  Milanu  Kernovi
a sborům BJB

Zdá se mi, že v současné debatě jsou nej-
víc  v ohrožení  svoboda  svědomí  každého
věřícího jedince a svoboda místního sboru.
Shurden ve své definici  svobody svědomí
říká,  že „baptisté odjakživa hájili  nezcizi-
telné právo a odpovědnost každého jedin-
ce stát před Bohem bez nutnosti hlásit se
k nějaké konkrétní formulaci vyznání víry,
bez duchovenského zprostředkování a bez
intervence vnějších autorit.“ … Autor připo-
míná, že v dějinách se vždy našli baptisté,
kteří  chtěli  v dobré  víře  druhým určovat,
jak a co mají konkrétně věřit. Tím se však
pravé  baptistické  tradici  zpronevěřovali
a svobodu svědomí oklešťovali. Křesťanská
víra musí zůstat osobní věcí každého jedin-
ce,  musí  být  dobrovolná  a založená  na

osobní  zkušenosti  a osobním  poznání.  …
Pokud BJB pankrácký sbor vyloučí, bude to
možná  první  případ  ve  velké  baptistické
rodině, kdy určité místní společenství víry
bylo  vyloučeno  ne  proto,  že  přestoupilo
dobré  mravy nebo společnou ústavu,  ale
proto, že mělo na určité otázky jiný názor
než  většina.  BJB  se  tím  ve  skutečnosti
sama  ideově  vyloučí  ze  standardní  bap-
tistické tradice, jež formovala a dosud cha-
rakterizuje  širší  nadnárodní  baptistická
společenství. (3. 3. 2017)

Z usnesení č. 18, přijatého na Sjezdu
delegátů sborů BJB v Praze dne 22. 4.
2017

1. Manželství, jako svazek muže a ženy
považujeme  za  Bohem  ustanovený
řád, potvrzený mnoha výroky Písma.
Jakékoliv  jiné  formy  mimomanžel-
ských  a partnerských  sexuálních
vztahů považujeme za hřích a poru-
šení jasných biblických příkazů.

2. Odmítáme postoj  pankráckého sbo-
ru,  který  výrokem  svého  kazatele
a dopisy  sborům výše  uvedený  po-
stoj  zpochybňuje  a praktikovanou
homosexualitu nepovažuje za hřích.

3. Vyzýváme pankrácký sbor,  aby činil
pokání  ze  svého  postoje  k prakti-
kované  homosexualitě  v duchu
Písma a oznámil to všem sborům.

4. V případě,  že  pankrácký  sbor  tuto
výzvu odmítne a setrvá ve svých po-
stojích,  navrhujeme,  aby  následný
SD  jednal  o ukončení  jeho  členství
ve  svazku  sborů  BJB,  podle  Or-
ganizačního řádu, bod B/6k.

Pozn. red.: Při čtení těchto dokumentů pa-
matujme  na  to,  že  učitelská  autorita  je
v baptistické tradici  svěřena jednotlivému
sboru. Unie, jednoty sborů či sjezdy jejich
zástupců nemají v baptistické tradici nad-
řazenou autoritu (jako např. u evangelíků
synod), ale čistě reprezentativní.
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Baptisté v cizině
Zpráva  kazatele  baptistického  sboru  v
Samsunu v Turecku

Velmi povzbudivé svědectví pro vás, kteří
jste  přispěli  na  sbírku  na  stavbu  nové
modlitebny v Samsunu (z fota v příloze je
vidět jak stavba roste).

Drazí bratři,

modlím  se,  aby  milost  a  pokoj  našeho
Pána a Spasitele Ježíše Krista byl při vás.
Bohužel,  kvůli  skutečnosti,  že  žijeme  v
těžkých  a  stresujících  časech,  jsem
nemocný  žaludečním vředem.  V  průběhu
měsíce května jsem prošel těžkou dobou,
musel  jsem  se  léčit  vysokými  dávkami
antibiotik, ačkoli se teď cítím spíše lépe a
děkuji Pánu za jeho pomoc a doufám, že
se  plně  uzdravím  milostí  Boží  a  velmi
pečlivou  dietou.  Uvědomuji  si,  že  v
naléhavých  dobách,  jako  je  tato,  se
modlím 4-5krát víc, než obvykle (jinak by
bylo lepší, kdybych se modlil v časech, kdy
je méně bolesti a stresu).

Když  nám  Pán  dovoluje  projít  takovými
časy,  zároveň  nám  zároveň  dá  trochu
pohody  a  povzbuzení.  Jedna  taková
událost  byla  prvním křtem v  moři,  který
jsme měli letos. Byl to křest mladé dívky,
která přišla ke Kristu během předchozího
roku.  V  červnu  budeme  mít  křestní
shromáždění více než 26 nových věřících.
Někteří  z  nich  přijali  Pána  během
posledních  2  měsíců!  Děkujeme Bohu  za
toto probuzení u Černéhom moře, které je
plodem osiva osetých věřícími, kteří žili v

této zemi před 100 lety, ale také modlitby
svatých, kteří  zde žijí,  stejně jako vašich
modliteb,  pro  které,  i  když  jste  daleko,
přesto máme pocit, že jste v tomto Božím
díle velmi blízko.

Vaše modlitby a podpora nejsou omezeny
pouze na tento  sbor,  ale  na všechny lidi
žijící v této oblasti naší země, na 17 měst s
11 miliony obyvatel. Zde je dobrý příklad:

Ve sbor ve městě Ordu (130 kilometrů od
Samsunu)  nyní  čeká  na  pokřtění  15
nových věřících, Turků i uprchlíků. Z města
Sinop  (160  kilometrů  od  Samsunu)  čeká
nyní na křest 7 nových věřících.

Připomínají se mi Slova Pána Ježíše Krista
zaznamenaná  v  evangeliu  Jana  (4:  35b)
adresovaná  svým  učedníkům,  která  se
týkala  incidentu  ženy ze  Samaří:  "Říkám
vám, zvedněte oči a uvidíte, jak jsou pole
již bílé pro sklizeň ". Jen jsem zvedl oči a
uviděl, že Pán dělá báječné věci a právě v
těchto chvílích. Chci mu poděkovat. Když
cítím  vnější  tlaky  a  říkám  si:  "Nemůžu
pokračovat",  pak  se  svými  modlitbami
znovu pohybuji; když říkám: "Nemůžu tyto
náklady  pokrýt,  protože  nemám  žádné
prostředky",  pak  vaše  velkorysá  pomoc
znovu zvedá ruce a  pokračuje dál.  Je  to
tím,  že  ovoce  je  sklizeno,  dokonce  i  v
Turecku v muslimské zemi, a dokonce i v
oblasti,  kde  je  půda  velmi  tvrdá,  ale
zjemňuje  milost  Boží  a  znovu  se  slyší
evangelium.
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Naše  poslání  k  uprchlíkům  pokračuje

nepřetržitě. Máme mnoho nových kontaktů
na lidi,  kteří  mají  hlad po Boží  lásceu, a
skutečnost,  že jim pravidelně i  duchovně
pomáháme,  je  silným  svědectvím  nejen
samotným  uprchlíkům,  ale  také  našim
pozorným tureckých sousedům.

Děkuji  každému  z  vás  za  vaši  věrnou
podporu a milosrdenství vůči nám po celé
ty roky. Ačkoli jsme slabí, tak slabí, vaše
modlitby  k  Bohu  za  nás  znamenají,  že
jsme "víc než dobyvatelé".

Váš bratr Orhan

Ze staršovstva 
Informace staršovstva 2/2017

Informace z jednání staršovstva ve 2.
čtvrtletí 2017

Staršovstvo  projednalo  rozvrh  pasto-
račních návštěv u členů sboru.

Staršovstvo  se  domluvilo  na  vysluhování
Památky  Večeře  Páně  dlouhodobě
nemocným každý měsíc.

Staršovstvo  projednalo  službu  dětí
v Domově  seniorů  v Dragounské  ulici  na
Den  matek  a shodlo  se,  že  bude  podpo-
rovat a povzbuzovat i ostatní složky sboru
(mužský  pěvecký  sbor,  sestry,  mládež),
aby  se  do  služby  seniorům zapojily,  aby
služba mohla být pravidelná.

Staršovstvo  schválilo  společný  křest  s 2.
sborem BJB v Chebu dne 11. 6. 2017.

Staršovstvo  vyslechlo  svědectví  bratra
Otakara Bulíka a jeho žádost o křest, po-
tom  bratra  podpořilo  v jeho  rozhodnutí
a povzbudilo ho do dalšího života a na ces-
tu za Pánem Ježíšem.

Staršovstvo  hovořilo  s bratrem Romanem
a sestrou Radkou Frimelovými v souvislosti
s jejich  žádostí,  stát  se  členy  sboru.  Po-
vzbudilo je v jejich rozhodnutí a touze za-
pojit se do služby ve sboru.

Staršovstvo vzalo na vědomí bez připomí-
nek předání služby v dorostu br. Š. Křiván-

kovi  po  ukončení  školního  roku  2016  –
2017.  Bratr  Štěpán  Křivánek  informoval
staršovstvo  o koncepci  vyučování  dorostu
a o zahájení přípravy služby v dorostu.

Staršovstvo  schválilo  Letniční  sbírku  pro
misijní odbor BJB.

Staršovstvo rozhodlo o konání odpoledního
shromáždění  dne 18.  6.  2017 konat  pod
stanem  na  sborové  zahradě  za  modli-
tebnou  a následném  odpoledni  na  ukon-
čení  školního  roku  s programem pro  děti
a grilováním.

Staršovstvo jednalo o potřebě pořízení sto-
lů  a lavic  pro  potřeby  sester  pro  občer-
stvení v malém sále a pro akce venku. Po-
řízení stolů a lavic bylo operativně zařízeno
ve spolupráci  s techniky sboru do částky,
o které  může  staršovstvo  rozhodnout
samo.

Staršovstvo  hovořilo  obsahu  sborového
Zpravodaje.  Shodlo se na tom, že obsah
Zpravodaje zůstává v kompetenci redakční
rady Zpravodaje.

Staršovstvo  projednávalo  návrh  zřízení
spolku Rodinného centra a jeho stanov.

Staršovstvo  projednalo  dopis  br.  Ing.
Kvasničky  ohledně  vrácení  daru.  Pověřilo
br.  Davida  Slámu  k jednání  o řešení  této
záležitosti.
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Staršovstvo diskutovalo a upřesňovalo ná-
vrh  pro  sborové  shromáždění  na  zřízení
Sborové rady podle sborového řádu.

Staršovstvo  rozhodlo,  že  všechny  opravy
a stavební  práce nad 5  000 Kč  po jejich
dokončení jako hotové dílo převezme sta-
tutární orgán sboru a podepíše dodavateli
díla dodací list.

Staršovstvo přijalo nabídku bratra Tomáše
Černíka  na  zapůjčení  laserové  barevné
kopírky a tiskárny do formátu A3 pro po-
třeby  sborových  složek.  Správu  a údržbu
tiskárny bude mít na starosti bratr Tomáš
Černík. Zapůjčení tiskárny je zdarma, hra-
dit  se  budou  jen  náklady  na  tisk  (papír,
barvy  a válce).  Přístup  k užívání  tiskárny
budou mít  zástupci  sborových složek  po-
mocí  osobního  kódu (PIN).  Na  konci  zú-
čtovacího  období  každý  zástupce  uhradí
správci tiskárny na základě statistiky z tis-
kárny  o počtu  výtisků  každého  uživatele
svoje vlastní náklady na tisk. Bratr Tomáš
Černík zaškolí každého uživatele tiskárny.

Staršovstvo  projednalo  možnosti  zlepšení
obrazu  promítání  z projektoru  ve  velkém
sále.  Vzalo  na  vědomí  informaci,  že
zlepšení obrazu je možné pouze výměnou
za projektor  vyššího výkonu.  Pověřilo  br.
Tomáše Černíka, aby připravil nabídku na

vhodný projektor, aby o případné výměně
mohl rozhodnout sbor.

Staršovstvo projednalo návrh nainstalovat
jednotný systém WiFi pro všechny objekty,
který by pokryl všechny prostory sboru si-
lným  signálem.  Instalace  by  mohla  být
provedena  při  zprovoznění  sborového
serveru v kanceláři sboru. Odhadované ná-
klady by činily ca. 15 000 Kč. V souvislosti
se zprovozněním sborového serveru a sys-
tému WiFi je plánováno zřízení sborového
cloudu,  který  bude sloužit  všem složkám
sboru  k uchovávání  a sdílení  materiálů
(písně, básně, texty, kázání, pomůcky pro
vyučování  atd.)  Na  samotné  zřízení  sbo-
rového  cloudu  nejsou  předpokládány
žádné náklady.

Staršovstvo vzalo na vědomí informaci, že
ještě zbývá dodělat rekonstrukci elektroin-
stalace  ve  spojovací  chodbě  mezi
sborovým  domem  a vestibulem,  a dále
v garáži. Odhadované náklady by mohly či-
nit  ca.  4  000 Kč.  Dále je  třeba dokončit
ozvučení zakoupením a instalací  stropních
mikrofonů  pro  ozvučení  stupínku  a mik-
rofonu  pro  kazatelnu.  Práce  by  mohly
proběhnout v létě letošního roku.

Štěpán Křivánek
tajemník staršovstva

Z Výkonného výboru BJB
Informace Výkonného výboru č. 3/2017

1. Informace z jednání VV BJB dne 7. červ-
na 2017

VV se sešel  na  začátku  června na  svém
prvním  řádném  jednání  ve  zvoleném
složení  –  bratři  Pavel  Coufal  (předseda
VV), Jan Jackanič (tajemník VV), Erik Polo-
ha  (místopředseda  VV),  Radek  Pospíšil
(člen  VV),  Pavel  Novosad  (člen  VV),  se-
tkání  se zúčastnili  také oba náhradníci  –
bratr  Oleg  Grytsik  a sestra  Slávka  Šveh-
lová.

Setkání bylo zahájeno společnými modlit-
bami  a připomenutím  poslání  VV  v rámci
řádů Bratrské jednoty baptistů. Do konce

kalendářního roku se sejde VV ještě třikrát
(září, říjen, prosinec).

VV se na svém setkání vrátil k uskutečně-
nému kurzu kazatelů, který připravil ještě
předchozí  VV  a také  k minulému  Sjezdu
delegátů.  Konkrétně  jsme hovořili  o tom,
jakým způsobem zapracovat otázku dopo-
ručení sborů pro volbu členů komisí a vý-
borů  jednotlivých  odboru,  otevřeli  jsme
rozhovor  o volbě  nové  teologické  komise
a naplnění usnesení SD ve vztahu ke sboru
Praha 4. VV také vyzývá sbory, aby nepo-
dávaly opakovaně stejné návrhy, které již
byly Sjezdem odmítnuty.

VV diskutoval formu Usnesení SD a pově-
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řuje  tajemníka,  aby  od  příštího  SD  byla
usnesení ve spolupráci s návrhovou komisí
formulována  tak,  aby  šlo  o samostatně
srozumitelný  dokument,  který  se  nebude
pouze  v bodech  odkazovat  na  sjezdové
materiály.  VV  souhlasí  s tím,  aby  se
Usnesení  v této  nové  podobě  již  publi-
kovalo také na webových stránkách BJB.

VV upozorňuje sbory na chybu v letošním
usnesení  SD,  ve  kterém chybí  informace
o zamítnutí  návrhů č.  12  sboru  v Lovosi-
cích  a č.  13  sboru  v Kroměříži.  V příloze
těchto  Informací  posíláme  proto  verzi
Usnesení SD s poznámkou, vlastní doplně-
ní  (nebo  opravu)  tohoto  Usnesení  může
provést až příští SD.

VV  jednal  o podnětu  br.  Radka  Pospíšila
k odmítnutí čerpání dotací na chod kance-
láře  a zatím k němu nezaujal  stanovisko.
Pro příští setkání připraví tajemník podkla-
dy  ohledně  možného  finančního  dopadu
tohoto kroku na hospodaření BJB a sborů
(výšku příspěvků ze sborů), jsme si však
vědomi toho, že tato otázka je především
spojena s očekáváním sborů od VV a vizí
VV pro BJB.

VV se dále zabýval aktuálním stavem pub-
likační  činnosti,  sestra  Švehlová  infor-
movala o knize Historické komise, která je
před  dokončením.  Rozpracován  je  také
překlad knihy Radical Believers, pro časové
zaneprázdnění překladatelů se příprava za-
tím odkládá.

Bratr Pavel Coufal informoval o svých do-
savadních  cestách  v rámci  nové  služby
předsedy, zúčastnil se regionálního setkání
mládeže  ve  Cvikově  a 70.  výročí  sboru
v Lovosicích,  kde  proběhla  ordinace  br.
kazatele Václava Chumchala. Bratr předse-
da  je  připraven  přijímat  pozvání  sborů
k návštěvě a službě podle svých možností,
kdy zůstává na poloviční  úvazek zapojen
v brněnském sboru.

VV se zabýval také situací na škole Dorkas
v Olomouci a počtu studentů v jednotlivých
ročnících  s ohledem  na  celkové  hospo-
daření  školy.  VV  bude  tento  školní  rok
situaci  podrobně  sledovat  a na  základě

podzimního jednání rady školy bude řešit
budoucnost  školy.  VV  nově  jmenoval  do
Rady  ŠPO  bratra  Pavla  Novosad,  který
doplní  stávající  radu  ve  složení  Iva
Kernová,  Jan  Jackanič,  Eva  Šviráková
a Mirek Čížek

VV schválil žádosti sborů o dotace na plat
pracovníka sboru a to na základě žádosti
z Blanska  (úvazek  0,4)  a z Brna  (úvazek
0,5).

VV  také  schválil  několik  žádostí  z pod-
půrného fondu a ze sociálních důvodů pod-
pořil rodiny kazatelů sborů formou podpory
na  sborové  tábory.  Také  podpořil  účast
mládežníků z barmanských sborů na čes-
kých letních táborech.

VV  nabízí  možnost  podpory  ze  sociálních
důvodů  i dalším  kazatelům,  kteří  nemají
možnost požádat o tento příspěvek na tá-
bory  dětí  svůj  vlastní  sbor  a prodlužuje
termín podání žádostí do 30. 6. 2017. Pří-
spěvek bude proplacen na základě dokladu
o úhradě pobytu.

VV  schválil  zahraniční  cestu  předsedy
a tajemníka  VV  na  koncil  EBF  v Arménii.
Dále pak cestu br.  Coufala na vzdělávací
pobyt v Anglii ohledně vzdělávání a vedení
v církvi v rámci programu Cambridge Lea-
dership Network.

VV vzal na vědomí informaci ohledně volby
br.  Vladimíra  Zemana  (Vysoké  Mýto)  do
Rady  České  evangelikální  aliance.  Sbory
nebo jednotlivci, které mají zájem o spolu-
práci  a informace  ohledně  práce  ČEA,
mohu bratra kontaktovat přímo.

VV se dále zabýval situací v Odboru mlá-
deže,  zejména  otázkou  pořádání
společných  konferencí.  VV  má  zájem  se
více zapojit do spolupráce s Odborem mlá-
deže  a koordinovat  jeho  práci.  VV  dále
hovořil  o volbách  vedoucího  odboru  mlá-
deže, br. Jackanič je ochotný zatím zůstat
od října do konce volebního období nepla-
ceným vedoucím odboru.

VV  rozhodl  o přejmenování  Schematismu
BJB na Adresář BJB a to od podzimu 2017.
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Br.  Poloha  podal  informace  z jednání
o službě neslyšících v maďarské baptistické
jednotě,  kterou mohli  společně s bratrem
Zemanem  navštívit.  Situaci  a dalšímu
jednání o možné spolupráci se bude VV na-
dále věnovat.

Br.  Jackanič  informoval  o nabídce  připojit
se k pražské konferenci Awakening, kterou
nepřijímáme.

2. Informace z Kanceláře VV

Přihlášky na kurz Vzdělávání na cestě ve
školním roce 2017/18 je možné podat do
30. 6. 2017. Studijní materiály budou při-
hlášeným zasílány průběžně během letních
prázdnin.

Odkaz na přihlášku je zde:
http://bjb.cz/clanky/vzdelavani/1597-
vzdelavani-na-ceste-2017-18

Jan Jackanič
tajemník VV BJB

Modlitební předměty 
➢ za nemocné, 
➢ za ty, kteří pomáhají nemocným, aby

zvládli náročnost jejich služby,
➢ za staršovstvo a jejich službu,
➢ za br. kazatele a jeho službu,
➢ za mládež a její vedení,

➢ za nedělní besídku,
➢ za Klub dobré naděje,
➢ za celou církev, 
➢ za všechny sborové složky,
➢ za to, abychom dokázali hlásat 

evengelium okolo nás.

Oznámení 
➢ 1. - 8. července 2017 - EnglishCamp
➢ Dětský příměstský tábor

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

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

Přejeme za sbor v Chebu vše nejlepší, Boží požehnání a moudrost do dalších let.
Barevné zvýraznění znamená výročí.
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Program na červenec a srpen 2017 
Neděle  2. červenec 2017 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Daniel Táborský

 Kázání: br. David Sláma
Neděle 2. červenec 2017 18:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma

Pátek  7. červenec 2017 19:00 Biblická hodina Výklad: br. Gothard Novák 
Neděle 9. červenec 2017 9:00 Služba mládeže po English Campu
Neděle 9. červenec 2017 18:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Gothard Novák
Neděle 9. červenec 2017 15:00 Tři Sekery Kázání: br. Václav Černík

Pátek  14. červenec 2017 19:00 Biblická hodina Výklad: br. Václav Černík

Neděle 16. červenec 2017 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Petr Černík
Kázání: br. Václav Černík

Neděle 16. červenec 2017 18:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Gothard Novák

Pátek  21. červenec 2017 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Neděle 23. červenec 2017 9:00 Nedělní shromáždění Večeře Páně: br. Eliáš František

br. Alois Sauer
Kázání: br. David Sláma

Neděle 23. červenec 2017 18:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Alois Sauer
Neděle 23. červenec 2017 15:00 Tři Sekery Kázání: br. David Sláma

Pátek  28. červenec 2017 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Neděle  30. červenec 2017 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Štěpán Kovařík

 Kázání: br. David Sláma
Neděle 30. červenec 2017 18:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma
Neděle 30. červenec 2017 16:00 Klub nedělní besídky

Pátek  4. srpen 2017 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma 
Neděle 6. srpen 2017 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: ses. Věra Černíková

Kázání: br. David Sláma
Neděle 6. srpen 2017 18:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma

Pátek  11. srpen 2017 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Neděle 13. srpen 2017 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební:  br. Alois Hrůza

Kázání: br. David Sláma
Neděle 13. srpen 2017 18:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Václav Černík
Neděle 13. srpen 2017 15:00 Tři Sekery Kázání: br. David Sláma

Pátek  18. srpen 2017 19:00 Biblická hodina Výklad: br. Václav Černík
Neděle 20. srpen 2017 9:00 Nedělní shromáždění Večeře Páně: br. Václav Černík

br. Gothard Novák
Kázání: br. David Sláma

Neděle 20. srpen 2017 18:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Gothard Novák

Pátek  25. srpen 2017 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Neděle 27. srpen 2017 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. František Eliáš

Kázání: br. David Sláma
Neděle 27. srpen 2017 18:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma
Neděle 27. srpen 2017 15:00 Tři Sekery Kázání: br. Gothard Novák

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
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Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu červenec a srpen 2017

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 (dle abecedy): Tomáš Černík, Jitka Hlaváčová, Tereza Jelínková, Ladislav Moses, David Sláma.

Vychází v nákladu 70 výtisků zpravidla poslední neděli v měsíci na další měsíc. Toto číslo vyšlo 9. července 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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