
Pokračování úvodníku ze strany 3 
Nikdo nemůže Pánu opravdově sloužit, kdo neví, co znamenají slova: »Přistupovat ke mně, aby mi 
přisluhovali.« Ale ani ten nemůže Pánu sloužit, kdo nechápe výzvu: »Státi před tváří mou... aby mi sloužili.« 
Copak to není tak, že každý zaměstnanec musí vyčkat na pokyny svého zaměstnavatele? 

Před Pánem je jen dvojí druh hříchu: 1 - vzpoura proti jeho rozkazům, tj. odepření poslušnosti, 2 - jednání 
bez jeho rozkazu, tedy svévole! V prvém případě nekonáme, co Bůh žádá, v druhém případě děláme, co Bůh 
nežádá. Stání před Bohem (vyčkávání na jeho rozkaz) nám pomůže k vítězství nad hříchem, kterým je 
jednání bez Božího dovolení (jednání na svou vlastní pěst). 

Přátelé, kolik z toho, co jste vykonali, bylo na základě Božího rozkazu? Pracujete jen na přímý Boží pokyn? 
Kolik jste vykonali ve své vlastní síle jen proto, že se vám to zdálo dobré? Ujišťuji vás, že není nic 
škodlivějšího pro Boží dílo než »něco dobrého«, co děláme bez Božího rozkazu. Dobrá věc je největší 
překážkou pro vyplnění Boží vůle 

Jsme-li postaveni před něco zlého, špatného, je nám hned jasné, že tak jednat nesmíme. Proto špatné věci 
nejsou tak velkým nebezpečím pro Boží plány jako věci dobré, které děláme bez Božího pokynu. Přitom si 
myslíme: To je to nejlepší, co bych mohl udělat. Člověk jde a udělá něco, aniž se ptá po Boží vůli, ale ono to 
dobré není. Jako Božím dětem je nám jasné, že nemáme dělat nic zlého. Ale myslíme si, že můžeme klidně 
jednat tam, kde nám svědomí nebrání, protože se jedná o dobrou věc. 

To, co chce člověk učinit, je třeba velice dobré, ale musí i k tomu dostat svolení od Pána. »Státi před tváří 
mou« znamená setrvat tak dlouho v Boží přítomnosti, dokud se nám nedostane jasných pokynů. To je pravá 
služba Pánu. 

V předsíni se pracuje, slouží, protože tu je práce, ve svatyni však panuje naprostá osamělost. Nikdo tam 
nevstoupí. Zde neuděluje rozkazy žádný bratr ani sestra, žádný výbor, nikdo nám neurčuje, co máme dělat. 
Ve svatyni je jen jedna autorita - autorita Boží! Když mi uloží úkol, provedu ho. Když mi ho neuloží, čekám, 
odpočívám. Je však dost práce pro ty, kteří předstupují před Pána, aby jemu sloužili. On chce, abychom mu 
přinášeli v oběť tuk a krev. Krev uspokojuje jeho svatost a spravedlnost, tuk odpovídá požadavkům jeho 
slávy. Krev je tu pro naše hříchy, tuk pro jeho zaslíbení. Krev odstraňuje vše, co patří ke starému životu, ke 
starému stvoření. Tuk představuje nové stvoření, nový život. To je něco víc než pouhé křesťanské dogma. 
Náš citový, duševní život byl pojmut v Jeho, jenž byl vylit na smrt (Iz 53: 12). Když Pán prolil svou - pro 
celou věčnost nezapomenutelnou krev, nevylil na smrt jen svůj život, svou duši, ale ŽIVOT, duši celého 
lidstva, ten, který obdržíme zrozením z těla. Ježíš však netoliko zemřel, On také slavně vstal z mrtvých, a ten 
život, jímž teď žijeme, žije pro Boha. Žije, aby se líbil Bohu. Tak i my, když chceme sloužit Pánu, musíme 
obětovat KREV A TUK! Nemožné se stalo možným právě skrze to, co vykonal Pán Ježíš. 

Taková služba je však možná jen na jediném místě: »Ti přicházeti budou k svatyni, ti přistupovati k stolu 
mému, aby mi sloužili a drželi stráž...« Služba Pánu se koná v nejniternější svatyni, v skrytosti, ne v předsíni, 
před tváří lidu. O takových služebnících jiní říkají, že jsou nečinní, ale služba Pánu vysoko převyšuje službu 
lidem v předsíni chrámové. 

Přátelé, učme se předstupovat před Pána, a tak dlouho před Ním stát, než nás pošle do práce On sám. 
Naučme se jednat toliko na Jeho pokyn bez ohledu na vlastní úvahy, pouze s jedním přáním: činit Jeho vůli. 

Totéž místo nám ukazuje, jak měli být oblečeni ti, kdo měli sloužit Pánu: »Roucha lněná oblekou, aniž na 
sebe vezmou co vlněného, když by měli konati v branách síně vnitřní i uvnitřku. Klobouky lněné oblekou na 
hlavy své a košilky lněné ať mají na bedrech svých.« 

Kdo chce sloužit Pánu, nesmí mít nic vlněného. Proč? Důvod je dále uveden: »Nesmí se odívat ničím, co by 
pot vyvodilo.« Práce, při níž se člověk zapotí, není Pánu příjemná. Co znamená v Písmu slovo »pot«? První 
zmínka o potu je v souvislosti s vyhnáním z ráje. Když Adam zhřešil, Pán Bůh ho takto odsoudil: »Zlořečená 
země pro tebe, s bolestí jísti budeš po všechny dny života svého... V potu tváře chléb jísti budeš.« (Gn 3, 17) 
Pot a zlořečenství patří k sobě. Protože zemi postihlo zlořečenství, nevydává člověku své plody bez bolesti a 
námahy. Ta způsobuje pot. Když Pán Bůh nežehná, je nutná lidská námaha a takové úsilí, až se člověk 
zapotí. Těm, kteří chtějí sloužit Pánu, je taková práce působící pot zakázaná. Jak mnoho energie dnes lidé při 
práci Boží užívají, jak usilovně pracují! Ba, málokdo umí pracovat pro Pána bez zapocení. Svou práci 
plánují, propočítávají, vzájemně se povzbuzují, naléhají jedni na druhého a čile pobíhají sem a tam. Je tu 
mnoho tělesné horlivosti. Dnes platí: při čem se pořádně nezapotíš, to není žádná práce. Panuje mínění, že 
práci pro Pána lze konat jen tak, když je člověk stále na nohou, ustavičně zaměstnaný, navazující nové a 
nové kontakty, navštěvuje konference, nejrůznější schůze a porady. S tím jsou všichni srozuměni. Klidné 



očekávání před Boží tváří na pokyny, to vůbec nepřipadá v úvahu, ačkoliv právě to je jediný faktor duchovní 
práce, který před Pánem něco znamená. To je ten nejdůležitější kontakt, spojení, které je nutné navázat. To je 
osobnost, o kterou jde, na níž záleží. Vzácné na duchovní práci je, že jsme stále ve spojení s Bohem. I toto 
spojení je práce, ale práce bez pocení. 

Je-li třeba, abychom pro svou práci v Božím království dělali reklamu, a stojí-li nás to mnoho námahy, není 
to zjevně práce, která pramení z modlitby a přítomnosti Boží. Prosím, rozumějte správně, tvrdím-li, že každá 
práce, která je skutečně duchovní, musí být konána v přítomnosti Boží. I ten, kdo pracuje před tváří Boží, jde 
pak také mezi lidi, ale zažije, že dojde mezi lidmi k rozhodnutím pro Pána. Duchovní práce je Boží práce a 
člověk se nemusí namáhat, až se zpotí. 

Bratři a sestry, chceme se vážně před Boží tváří zkoušet, ptát se: »Sloužím tobě, Bože, nebo sloužím svatyni? 
Je má služba zaměřena na Pána nebo jen na jeho dílo? Jestliže se ustavičně potíte, musíte si přiznat, že 
sloužíte pouze DOMU, ale ne PÁNU. Je-li všechna vaše práce zaměřena toliko na lidi, pak vězte, že sloužíte 
lidem a ne Bohu. Ne že bych pohrdal porážením zvířat k oběti. Je to práce, která musí být také konána, ale 
Pánu Bohu jde o něco vyššího. 

Pánu se nedaří získat lidi pro práci JEMU, protože mnozí moc neradi opouštějí radostnou a čilou službu v 
chrámové předsíni. Jsou zde rádi pro druhé. Jak je to s tebou? Kéž i my dnes řekneme: »Jsem připraven 
opustit všechny věci, jsem hotov opustit dílo, opustit předsíň, jen když budu moci sloužit ve svatyni Pánu.« 

Když se Pánu Bohu nepodařilo získat všechny Levity, vyvolil si z jejich středu syny Sádochovy. Proč právě 
ty? Protože v době, kdy synové Izraelští bloudili od Hospodina, Sádochovci poznali, že předsíň chrámová je 
nenávratně ztracena (zkažena) a nepokoušeli se ji udržet, ale vytkli si za cíl udržet svatyni. 

Bratři a sestry, jste ochotni nechat padnout všechny vnější způsoby bohoslužby nebo je chcete 
bezpodmínečně zachovat? Pán Bůh klade důraz na to, aby byla zachována svatyně, místo, které je zcela 
vyhrazeno Jemu a jehož měřítko je absolutní. Prosím vás před Bohem, opusťte předsíň, uposlechněte Jeho 
volání a zasvěťte se cele službě ve svatyni. 

Vždy znovu nacházím zalíbení v místě Skutků 13, kde je o prorocích a učitelích řečeno: »A když oni služby 
Páně konali a postili se, dí Duch svatý: Oddělte mi Barnabáše a Saule k dílu, ke kterému jsem jich povolal.« 
Tady je nám ukázán princip směrodatný pro pravou službu Pánu v Nové smlouvě. Duch svatý volá lidi do 
práce jen tehdy, slouží-li Pánu. Není-li při nás směrodatná služba Pánu, je naše práce jeden velký zmatek. 
Historie v Antiochii začíná tím, že Duch svatý přikazuje: »Oddělte mi...« 

Pán Bůh nehledá pro své dílo dobrovolníky, on si své nástroje sám povolává. Nepřeje si, abychom hlásali 
evangelium z vlastní iniciativy. Boží dílo trpí dnes rukama dobrovolníků. A chybí takoví, kteří by jako Ježíš 
mohli říci: »Ten, kterýž mne poslal...« 

Bratři a sestry, Boží dílo je Jeho záležitostí, ne naší. Nesluší se, abychom ho konali podle svých, byť 
sebelepších představ a zdání. Není správné, aby lidé do Boží práce byli vysíláni sbory, misijními 
společnostmi, evangelizačními hnutími a všelijakými lidskými organizacemi. Plná moc, dát lidem úkol v díle 
Páně, nepřísluší lidem, ale jedině a toliko Duchu svatému. Teprve pak služba bližním nestojí v protikladu ke 
službě Pánu, ale vyrůstá z ní. Je to služba Pánu, která vede ke službě bližním. 

U Lukáše 17:7 - 10 zřetelně vidíme, o co Pánu jde a po čem touží. Je tu řeč o dvojí práci: orání a pasení. 
Obojí jsou velmi důležité práce. A přece chce Pán, aby služebník, který se vrací z pole, nejdříve připravil 
večeři Jemu, než si sám sedne ke stolu. Když se vracíme z práce na poli a díváme se se zalíbením na 
vykonané dílo, Pán na to odpovídá: »Opaš se a služ mi, až se najím a napiji.« Ano, chce být námi obsloužen. 
I když jsme pásli Jeho stáda, pracovali na Jeho poli, nezbavuje nás to povinnosti osobní služby Jemu 
samému. Vždyť právě v této osobní službě Bohu je náš hlavní úkol. Oč nám tedy jde především? O práci na 
poli (zvěstování evangelia), o pasení stáda (péče o věřící), nebo především o Pána? Jedná se nám o to 
připravit Pánu večeři, aby byl On spokojen a oslaven? Jistěže i my potřebujeme jíst a pít, ale nejdříve má na 
nás právo náš Pán. I my potřebujeme potěšení a radost, ale nejdříve má být potěšen On. Nehledejme jen své 
uspokojení, ale hleďme, aby byl uspokojen ON. Často totiž jsme se svým dílem spokojeni, zatímco Pán s 
ním spokojen není. Bratři a sestry, i když vykonáme své maximum, náleží nám vyznat: služebník neužitečný 
jsem. 

Naším cílem není služba světu, hříšníkům ani služba církvi, ale především služba Pánu. Blahoslavení ti, kteří 
umí rozpoznat službu hříšníkům a službu svatým od služby svému Pánu. Takové schopnosti nedosáhneme 
jen tak. Jen drastickým zásahem na nás samých nás Pán dovede tak daleko, abychom uměli rozpoznat mezi 
tou dvojí službou - chrámu, nebo Pánu. Dovolíme-li Duchu svatému, aby nás ovládl, dojde s námi svého cíle. 

Prosme Pána o milost, aby nám zjevil, co znamená pravá služba JEMU.  



Sbor Bratrské jednoty baptistů ve Vsetíně, Rokytnice 273 , 755 01 Vsetín 
 
 
Všem sborům Bratrské jednoty baptistů v České republice 
 
Milí bratří a sestry našich sborů, 
 
Dovolte nám, abychom se s Vámi podělili p řed nadcházejícím Sjezdem delegátů o to, co nás 
dlouhodobě zaměstnává a vyjádřili k dění v naší Jednotě své stanovisko. 
 
Klademe si (a patrně asi zdaleka ne sami) delší dobu otázku, kam směřuje přinejmenším 
posledních osm let naše Jednota? V podstatě stejnou otázku klade i dopis sestry Kucové před 
nedávnem adresovaný sborům.Co se ve skutečnosti odehrává před našima očima? 
 
Není smyslem tohoto dopisu zabředávat do jednotlivostí, ale poukázat na alarmující vývoj, kterým 
jsme již prošli a který - nestane-li se něco mimořádného – nezvratně směřuje ke svému konci. Jsme 
totiž svědky a účastníky několikaletého procesu, který lze označit za plíživou demontáž 
baptismu a zároveň specifickou „transformaci“ BJB, na jejímž konci je původní jen skořápka 
s obsahem diametrálně odlišným od původního stavu. Vlastně v mnoha ohledech se tak již stalo. 
Jednota, která by měla být dobrovolným sdružením vzájemně se podporujících sborů spojených 
především duchovními zásadami a duchovními zájmy, se v průběhu posledních let transformovala 
do svazku, jež budí dojem že jeho nejsilnějším poutem jsou peníze. Nejzásadnější je ovšem 
dramatická proměna způsobu vedení Jednoty. Informační vakuum, nejednou zkreslené 
informace, časový tlak, projednávání věcí neprojednaných na sborech, nestandardní kroky 
neodpovídající našim postojům, posunování významu věcí v čase, zpochybňování jiných postojů, 
realizace záměrů „alternativními“ cestami - to je jen část toho, co přivedlo sbory do situace, kdy 
nezadržitelně míříme do stavu, kdy se Jednota stává pouhou virtuální realitou, v níž sbory 
vytváří zdání, kulisu skutečné jednoty. V této virtuální „Jednotě“ ovšem sbory přestávají mít 
podstatný vliv na chod událostí. „Demokraticky“ nastavená vnitřní pravidla spolehlivě udělají 
své.. Jsou snad opakované pokusy o nastolení kontroly nad sbory v kombinaci se snahou o izolaci 
„nevhodných“ myšlenek onou kýženou „obnovou“? Nebo máme slovo obnova chápat spíše ve 
smyslu oné specifické transformace na jejímž konci bude struktura, která s baptismem nemá nic 
společného? Je těžké cítit se doma v takovéto Jednotě. V Jednotě, kde je obtížné pozvednout hlas, 
kde nad vším visí nějaký „copyright, kde pomalu i ti, kteří se jen ptají, „poškozují dobré jméno 
Jednoty “…, kde pro slova bratr, sestra v jejich původním smyslu nemusí být za chvíli místa. 
 
Letošní rok je 110. rokem existence práce v našem rokytenském sboru. Sboru, z nějž vyšla řada 
pracovníků známých nejen podle jména celé naší Jednotě - z těch nejznámějších br.Tomáš 
Macháček, br.Vaculík, br.Mikulenčák, br.Hůževka, br.Stanislav Švec. 
Uvědomujeme si, že ne velkolepé oslavy jubileí, ale věrnost poznané Pravdě rozhoduje o tom, kde 
skutečně stojíme, to je měřítkem celé naší existence. 
 
Za vsetínský-rokytenský sbor chceme zřetelně a jasně říci, že setrvávání v takovémto svazku 
za každou cenu po zkušenostech uplynulých osmi let nebude donekonečna naší prioritou. 
 
Není tomu tak proto, že bychom neunesli vzájemnou rozmanitost. Není tomu proto, že 
nemáme k jiným sborům vztah, že bychom nechtěli nést „společné břímě, žal“ , ale  
je naší odpovědností zaujmout jasný postoj tam, kde slova přestávají stačit, kde nejen 
s dobrým svědomím nemůžeme přidat svůj hlas, ale kde v konečném důsledku vzniká vážná 
otázka, zda je to skutečně „svazek ten, jenž v Kristu víže nás“ nebo naopak tento svazek je 
překážkou toho skutečného svazku v Kristu i navzájem. Konečně nezanedbatelná je i 



skutečnost, že tento stav, který nás nutí těmito věcmi se zabývat, odčerpává dlouhodobě naše 
síly, které jsou potřebné především pro vlastní sborovou práci. 
 
Prosíme, přijměte toto naše stanovisko, jako výraz našeho hledání v této věci. Možná, že i někoho 
z Vás napadají podobné otázky, není Vám lhostejný tento stav. Ačkoliv by bylo pro nás patrně 
jednodušší se těmito věcmi nezabývat, uvědomujeme si, že je to naší odpovědností v rámci sboru i 
širšího společenství, jehož se cítíme součástí. Prosíme o Vaše modlitby. 
 
Závěrem citát z nejstarší sborové kroniky Rokytenského sboru z května r.1898, z úvodního slova: 
 
„Církev Pána Ježíše, pro niž On s nebe sestoupil, od času Jeho působení zde na zemi nikdy 
nevládla mocí světa, nýbrž jest vždy světem pronásledována. Po vše doby má Kristus na zemi svou 
církev, byť i chudou dle světa a nepatrnou. I v nejtemnějších dobách středověku měl Pán své, kteří 
s Ním spojeni, a na Něm co skále věků založeni jsouce, ve všech souženích svítězili, obmyvše roucha 
svá ve krvi Beránkově. Kristus, Boží Syn za dnů těla svého byl pronásledován, a posléze uštván a 
ukřižován. Touž cestou k oslavě kráčeti musí i Jeho choť. Kdo by mohl popříti, že církev Kristova 
povždy sestávala pouze z věřících v Něj údův? Povolav prostých rybářů, a jiných světu nevzácných 
učedníkův, ukázal tehdejšímu i nynějšímu světu, že pro Jeho duchovní království bývají vždy 
způsobilejší u světa za nic položení, nežli farizeové a mudráci. A církev byla církví Páně, dokud v ní 
vládl duch pokory a lásky a ne moc světa. Kristus přišel založit nikoliv hierarchii, ale Boží 
království. Hierarchie chce vládnout vším a všemu rozkazovati. Kdyby jen mohla, i v nebi by vládla, 
a sesadila by Toho, jenž slavně nede vším svítězil. Království pak Boží trpí násilí ode všech, září 
světlem duchovním a snaží se uplatňovat na zemi vůli Boží. Na lidská ustanovení se neváže, ani na 
učení jejich dbá, majíc vnitřní světlo Ducha Božího a psané Slovo Boží. Kdo chceš býti členem živé 
církve Ježíšovy, ptej se na Písma, tať o Něm svědčí, a přivedou duši upřimnou ku branám světla a 
pravdy…“  
 
Z pověření sborového shromáždění konaného v neděli 13.dubna 2008 
 
       S bratrským pozdravem 
 
        Petr Mrázek 
 

 
 
Otevřená reakce baptistického sboru v Praze 4 Na Topolce na dopis Vsetínského sboru z 13.dubna 
2008 
 
Milé sestry a bratři, 
otevřený dopis, který Vsetínský sbor před několika měsíci adresoval všem sborům BJB, se nesetkal 
prakticky s žádnou slyšitelnou odezvou od sborů či VV BJB. Tuto skutečnost považujeme za 
smutný doklad stavu BJB v ČR. U vědomí svého vlastního dluhu v této věci jsme se rozhodli napsat 
následující otevřenou reakci, kterou se chceme nejen připojit k hlasu Vsetínského sboru, ale také 
apelovat na ostatní sestry a bratry sdružené ve sborech BJB.  
 
Také společenství našeho sboru je znepokojeno situací, ve které se jednota českých baptistů 
nachází. Domníváme se, že BJB se již několik let postupně odklání od základů své tradice, tak jak 
jsou mimo jiné formulovány v naší ústavě. V několika následujících bodech bychom rádi upozornili 
na témata, která dnes považujeme za klíčová.  



1) 
Zásady a stanoviska: článek 2. „Písma Starého a Nového zákona jsou nám primárním 
pramenem a normou Božího zjevení v Kristu.“ 
 
Se znepokojením sledujeme, jak se v BJB postupně vytrácí solidní biblistika a kritická teologická 
práce s Písmem. Domníváme se, že povrchní biblický fundamentalismus a plytké evangelikální 
moralizování nemohou takovou práci plnohodnotně nahradit. Považujeme za alarmující, že se 
v prostředí BJB stala normou velmi nízká úroveň teologického vzdělání. Tento stav signalizuje naši 
duchovní nezodpovědnost a nezájem o Písmo a domníváme se, že vede na duchovní mělčinu. 
Toužíme a voláme po návratu k Písmu, po hlubší teologické práci a spolupráci. 
Biblický teologický seminář v Pelhřimově, který ostatně SD v Lovosicích nepřijal jako akci celé 
jednoty, nepovažujeme za možné a plnohodnotné řešení tohoto stavu. Postrádáme též spolupráci 
jednoty s teologickými školami v ČR, zejména s International Baptist Seminary v Praze – Jenerálce 
a Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy. 
 
2) 
Zásady a stanoviska: článek 3. „Jsme součástí v dějinách vzniklé církve Ježíše Krista a 
vyznáváme víru v jednoho Boha - Otce, Syna a Ducha svatého.“ 
 
Odmítáme snahu zavádět závazná vyznání víry, která ubírají jednotlivcům i celým sborům svobodu 
v jejich rozhodování a vyznání. Baptistické tradici je takové jednání zcela cizí. Toužíme po plodné 
a plnohodnotné ekumenické spolupráci se všemi křesťany. Účelové (a často politicky motivované) 
sdružování evangelikálních denominací za takovou plnohodnotnou ekumenu nepokládáme. Zároveň 
toužíme po tom, aby byla v širokém ekumenickém rozhovoru našimi představiteli více hájena a 
prezentována specifika baptismu. 
 
3) 
Zásady a stanoviska: článek 7. „Věříme, že každý místní sbor má svobodu a odpovědnost 
hledat a nalézat, co je Kristovou vůlí v jeho vlastním životě a díle.“ 
 
Na základě naší ústavy vnímáme BJB jako účelové sdružení svobodných sborů. V dřívějších 
dobách bývalo také rozhodnutí SD formulováno jako doporučení sborům. Cítíme, jak se tato 
původní svoboda, vzájemný respekt a schopnost přijmout odlišnost druhého vytrácí. Nemyslíme si, 
že by bylo možné vynucovat jakékoli závěry SD sborům mocenskou cestou. Rozhodnutí SD 
respektujeme a vážíme si jich. Svrchovanou autoritou pro nás ale zůstává Ježíš Kristus, 
dosvědčovaný skrze Písmo. Hledání a rozpoznávání jeho vůle a vlády, které se děje ve společenství 
sboru, musí být vždy nadřazeno jiným (světským i církevním) autoritám. Stejnou míru svobody 
přejeme také ostatním sborům a jsme připraveni s otevřeností přijmout jejich odlišnosti. 
 
4) 
Zásady a stanoviska: článek 8. „Zastáváme zásadu "všeobecného kněžství věřících", podle níž 
jsou všechny údy sboru povolány ke službě.“ 
 
Vysoce si ceníme biblického principu všeobecného kněžství věřících a proto odmítáme všechny 
podoby jeho omezování, jako je praxe nadsborové ordinace pro kazatelskou službu, zaměňování 
VV BJB za jakýsi sborům nadřízený presbyterní orgán či neadekvátní autoritářské pojetí staršovstva 
a kazatelské služby. K plné kněžské službě byli Kristovou milostí povoláni všichni věřící – muži i 
ženy, na základě svých duchovních darů, které rozpoznává společenství místního sboru. Nikoli BJB 
či jiná nadsborová struktura. 
 



5) 
Zásady a stanoviska: článek 9. „Věříme, že vzájemný svazek uskutečněný v místním sboru 
vede k vytváření širších svazků mezi sbory a společenstvími sborů kdekoliv je to možné.“ 
 
Baptistické sbory nemohou žít v izolaci. Také my toužíme po inspirativním a stimulujícím 
společenství s dalšími baptistickými sbory nejen v naší zemi. Chybí nám podpora spontánního 
mezisborového setkávání, jakož i promyšlená spolupráce s jinými sesterskými jednotami baptistů 
v okolních zemích i na úrovni EBF a BWA. Bohužel se obáváme, že současná podoba BJB je v této 
věci spíše překážkou nežli pomocí. BJB nebyla a nikdy neměla být denominací ve smyslu lidové 
církve. Postupné opouštění baptistických důrazů, posilování autority VV BJB a rostoucí vazba na 
stát ale vedou k transformaci BJB v denominační útvar. BJB není církev. VV BJB není „vedením 
církve“. VV BJB často přestupuje pravomoc, kterou získal od sborů na základě našich řádů. 
Sjezdem delegátů neprojednané či odmítnuté návrhy jsou realizovány, na sborech neprojednané 
ekumenické dokumenty jsou podepisovány členy VV bez vědomí členů BJB.  
Vyznáváme, že po mnoha negativních zkušenostech postupně ztrácíme důvěru v současný VV BJB.  
 
6) 
Zásady a stanoviska: článek 11. „Hájíme svobodu svědomí, a proto přijímáme i skutečnost, že 
mezi námi zůstávají rozdíly.“ 
 
Sbory, které jsou sdruženy v BJB, se navzájem odlišují v mnoha svých důrazech i životních 
projevech. Tento stav pokládáme za libý dar Ducha svatého. Zároveň ovšem se znepokojením 
pozorujeme, jak je duchovní dědictví baptismu postupně nahrazováno naddenominační 
evangelikální teologií. 
Domníváme se, že v současnosti je v BJB vyvíjen tlak na uniformitu v otázkách, které považujeme 
za podružné (typ zbožnosti, eticko-teologické důrazy…) a naopak je oslabována jednota v otázce 
baptistických zásad. V našich dokumentech však čteme: „Kde existuje společná oddanost Ježíši 
Kristu a jsou respektovány baptistické zásady, tam ať je vítána i rozmanitost a přijímány 
odlišnosti.“  
Chybí nám rozhovor, ve kterém bychom tříbili a prohlubovali porozumění vlastní tradici. Chybí 
nám skutečná svoboda a respekt v podružných odlišnostech i shoda v otázkách zásadních.  
 
7) 
Zásady a stanoviska: článek 12. „Zasazujeme se o oddělení církve od státu, jež má svůj základ 
ve výlučnosti Kristovy vlády v církvi.“ 
 
Odmítnutí principu odluky církve od státu pokládáme za nejviditelnější příznak duchovní krize 
BJB. Velmi kriticky vnímáme skutečnost, že je tato věc již několik let některými členy sborů i VV 
relativizována. Nikoli pouze vyznavačský křest, ale právě odluka je historickým myšlenkovým 
východiskem baptismu. BJB, jakkoli to zní absurdně a provokativně, ve své současné podobě již 
není jednotou baptistickou. Oficiální představitelé BJB rezignovali na nesení této zásady a 
nepozvedají prorocký hlas, kterým by navazovali na hlas našich předchůdců(m.j. např. absencí 
baptistického příspěvku v uplynulé diskusi o podobě tzv. církevního zákona). Aktuální téma 
„narovnání“ mezi státem a církvemi chápeme jako příležitost pro jasné kritické baptistické 
stanovisko BJB. Obáváme se ale, že skutečnost bude docela jiná. 
Těsná vazba BJB na stát přesahuje dobře viditelnou oblast financí a trvale se prohlubuje. Nechceme 
na tomto zištném a pragmatickém výprodeji baptismu nést díl odpovědnosti a proto voláme všechny 
naše bratry a sestry k změně postojů a k nápravě věci. 
 
Milé sestry a bratři, 
Dobře si uvědomujeme, že pro mnohé z vás může být tón i obsah tohoto dopisu obtížně přijatelný. 
Rozhodně se nechceme stavět do role „správných baptistů“, kteří povýšeně kárají své sourozence. 



Naše slova nejsou projevem nezájmu a odmítnutí BJB, ale snahou o nápravu. Výše uvedená slova 
chápeme jako apel také sami pro sebe, pro svou osobní i sborovou praxi. V mnoha ohledech 
zůstáváme u polovičatostí, v mnoha věcech jsme stále dlužníky našich předchůdců.  
Přijímáme také možnost, že naše současné postoje zůstávají v BJB menšinovými. Přijímáme i 
možnost, že se v mnoha ohledech mýlíme a rádi se o tom necháme přesvědčit. Přesto se 
domníváme, že je důležité, aby také náš hlas zazněl a nebyl oslyšen. Prosíme všechny sbory i 
jednotlivce, aby nevnímali tento náš dopis jako pouhé gesto, ale spíše jako impuls k otevřenému 
rozhovoru o současnosti a budoucnosti naší jednoty. Rádi bychom k otevřené reakci povzbudili 
nejen ty, kteří se na celou situaci dívají podobně, ale i ty, kteří s námi nesouhlasí.  
 
S přáním pokoje a milosti od našeho Pána s Spasitele Ježíše Krista 

Sborové staršovstvo z pověření společenství sboru BJB Praha 4 Na Topolce 
 

Otevřená reakce kazatele Pavla Coufala  
na dopis baptistického sboru v Praze 4 Na Topolce 

 
Milí bratři, milé sestry,  

v minulých týdnech jsme dostali dopis „Otevřená reakce baptistického sboru v Praze 4 Na 
Topolce na dopis Vsetínského sboru z 13.dubna 2008“. Nutí nás k zamyšlení a vyzývá k otevřené 
reakci. Často přemýšlím o duchovním životě v naší Bratrské jednotě baptistů. I mě mnohé 
znepokojuje, i když něco možná trochu jinak, než bratry a sestry Na Topolce. A tak mi dovolte, 
abych i já připojil své úvahy k tomuto tématu.  

Pro uchování souvislostí s původním dopisem z Prahy se budu držet jeho struktury a dovolím si 
v textu zanechat jeho původní části (malým písmenem a kurzívou).  
 
1) Zásady a stanoviska: článek 2. „Písma Starého a Nového zákona jsou nám primárním 
pramenem a normou Božího zjevení v Kristu.“ 

Se znepokojením sledujeme, jak se v BJB postupně vytrácí solidní biblistika a kritická teologická práce s Písmem. 
Domníváme se, že povrchní biblický fundamentalismus a plytké evangelikální moralizování nemohou takovou práci 
plnohodnotně nahradit. Považujeme za alarmující, že se v prostředí BJB stala normou velmi nízká úroveň 
teologického vzdělání. Tento stav signalizuje naši duchovní nezodpovědnost a nezájem o Písmo a domníváme se, že 
vede na duchovní mělčinu. Toužíme a voláme po návratu k Písmu, po hlubší teologické práci a spolupráci. 
Biblický teologický seminář v Pelhřimově, který ostatně SD v Lovosicích nepřijal jako akci celé jednoty, 
nepovažujeme za možné a plnohodnotné řešení tohoto stavu. Postrádáme též spolupráci jednoty s teologickými 
školami v ČR, zejména s International Baptist Seminary v Praze – Jenerálce a Evangelickou teologickou fakultou 
Univerzity Karlovy. 

 
Také mě znepokojuje mnohdy povrchní přístup k Písmu, který se v dnešní době projevuje. Se 

znepokojením již řadu let sleduji, že Bible přestala být pro mnohé Božím slovem. Všelijak se 
relativizuje a vyprazdňuje její obsah. Snižuje se její autorita. Pokud někdo pozvedne v této věci 
kriticky svůj hlas, riskuje, že dostane nálepku „fundamentalista“ (v negativním slova smyslu). 

Mrzí mě malý zájem o biblické vzdělávání v našich sborech. Myslím, že právě odtud musí vše 
začít. Dotazník Komise pro vzdělávání však varovně ukazuje, jak nízký je v průměru zájem našich 
členů o biblické vzdělávání. Nehledáme-li Boha a jeho cesty, jak potom chceme (společně) 
rozeznávat jeho vůli? 

Toužím po tom, abychom se opravdu navrátili k Písmu, k poctivějšímu studiu po vzoru 
„berojských“, k úctě a poslušnosti Božímu slovu. 

Vznik aktivity, která směřovala k založení BTS v Pelhřimově, vzal SD v Lovosicích na vědomí. 
Dal bych „baptisticky“ svobodu k tomu, aby budoucnost ukázala, zda to bude dílo ze slámy nebo 
z lepšího materiálu, zda přinese užitek pro Boží království. Jistě si BTS v současné podobě nedává 
za cíl vysokoškolské akademické teologické vzdělávání, přesto mám naději, že z něj budou 
odcházet ti, kteří budou alespoň v základech připraveni ke službě Bohu a budou také oddáni této 
službě. Spolupráci s IBTS vidím jako dobrou, což dokumentují např. přednášky profesorů na 



kurzech kazatelů BJB (nebo návštěva studentů BTS na IBTS). Jsem vděčný za spolupráci 
s Institutem TCMI v Heiligenkreuz, který poskytl vzdělání a stále vzdělává řadu našich kazatelů. 
 
2) Zásady a stanoviska: článek 3. „Jsme součástí v dějinách vzniklé církve Ježíše Krista a 
vyznáváme víru v jednoho Boha - Otce, Syna a Ducha svatého.“ 

Odmítáme snahu zavádět závazná vyznání víry, která ubírají jednotlivcům i celým sborům svobodu v jejich 
rozhodování a vyznání. Baptistické tradici je takové jednání zcela cizí. Toužíme po plodné a plnohodnotné 
ekumenické spolupráci se všemi křesťany. Účelové (a často politicky motivované) sdružování evangelikálních 
denominací za takovou plnohodnotnou ekumenu nepokládáme. Zároveň toužíme po tom, aby byla v širokém 
ekumenickém rozhovoru našimi představiteli více hájena a prezentována specifika baptismu. 
Je smutné, že ani v základních otázkách věrouky či pohledu na duchovní život křesťana 

nemáme mnohdy společné postoje a pohledy. Jistě, že se tyto věci nedají vynutit. Jak by nám však 
pomohlo ke společné práci nesení evangelia tomuto světu, kdybychom více byli jednoho srdce a 
jednoho ducha, kdybychom „dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení“, jak po tom toužil apoštol 
Pavel u korintských (1 K 1,10)! Když se potom např. dostaneme k tomu, že nejsme ani schopni 
společně vyjádřit svůj postoj k registrovanému partnerství homosexuálních partnerů (viz rozhovory 
na SD 2000 v Brně), že i někteří kazatelé mají problém se spontánně kladně postavit k vyznání, že 
se Kristus narodil z panny, nebo že Bible je Boží slovo atp., potom se nedivme, že i na kurzech 
kazatelů v posledních letech ustaly hlubší, otevřené biblické-teologické rozhovory. V tom rozhodně 
nevidím kýženou duchovní rozmanitost. 

Také nerozumím pobouření některých, když se projednávalo naše členství v České 
evangelikální alianci. Jako by nás členství v ČEA něčím svazovalo, jako bychom byli v nějakém 
nebezpečí, abychom nebyli příliš ovlivněni našimi duchovními sourozenci z církví, které nám jsou 
velmi blízké. Jako bychom snad měli ztratit svou vlastní tvář, identitu, kterou, mimochodem, stále 
nějak hledáme. Osobně mám za to, že bychom naopak mohli v tomto společenství získat a sami do 
něho něco přinést. A pakliže by ČEA snad vydala nějaké prohlášení, se kterým bychom nemohli 
plně souznít, nic by nebránilo vydání vlastního (baptistického) stanoviska.  

O tom, zda představitelé VV BJB prezentují baptistická stanoviska na půdě Ekumenické rady 
církví by museli podat zprávu oni sami. 
 
3) Zásady a stanoviska: článek 7. „Věříme, že každý místní sbor má svobodu a odpovědnost 
hledat a nalézat, co je Kristovou vůlí v jeho vlastním životě a díle.“ 

Na základě naší ústavy vnímáme BJB jako účelové sdružení svobodných sborů. V dřívějších dobách bývalo také 
rozhodnutí SD formulováno jako doporučení sborům. Cítíme, jak se tato původní svoboda, vzájemný respekt a 
schopnost přijmout odlišnost druhého vytrácí. Nemyslíme si, že by bylo možné vynucovat jakékoli závěry SD 
sborům mocenskou cestou. Rozhodnutí SD respektujeme a vážíme si jich. Svrchovanou autoritou pro nás ale 
zůstává Ježíš Kristus, dosvědčovaný skrze Písmo. Hledání a rozpoznávání jeho vůle a vlády, které se děje ve 
společenství sboru, musí být vždy nadřazeno jiným (světským i církevním) autoritám. Stejnou míru svobody přejeme 
také ostatním sborům a jsme připraveni s otevřeností přijmout jejich odlišnosti. 
Mám za to, že tato svoboda místního sboru nebyla nijak tragicky ohrožena. Např. si sbory daly 

rozhodnutím SD svobodu, zda budou či nebudou žádat o státní příspěvek na platy kazatelů. Ještě 
stále je mnoho rozhodnutí SD formulováno jako „SD vzal na vědomí“, nebo „doporučuje“ či 
„vyzývá“. Jsou však věci, za které neseme společnou zodpovědnost, ať chceme, či nechceme. 
Závazek za vypořádání se slovenskými baptisty ve věci Helioprintu, který byl podepsán před mnoha 
lety, musíme nést všichni (všechny sbory), i když je to pro nás nepříjemné a vnitřně s tím mnozí 
těžko souzníme. Podobně asi chápeme např. závaznost placení stanovených ročních příspěvků 
jednotlivých sborů.  

Pokud by některý sbor nemohl přijmout před Boží tváří a při svém vlastním rozeznávání Boží 
vůle závazná rozhodnutí SD či směřování BJB, má stále svobodu se z tohoto svazku baptistických 
sborů vyvázat. 

 
4) Zásady a stanoviska: článek 8. „Zastáváme zásadu "všeobecného kněžství věřících", podle 
níž jsou všechny údy sboru povolány ke službě.“ 



Vysoce si ceníme biblického principu všeobecného kněžství věřících a proto odmítáme všechny podoby jeho 
omezování, jako je praxe nadsborové ordinace pro kazatelskou službu, zaměňování VV BJB za jakýsi sborům nadřízený 
presbyterní orgán či neadekvátní autoritářské pojetí staršovstva a kazatelské služby. K plné kněžské službě byli 
Kristovou milostí povoláni všichni věřící – muži i ženy, na základě svých duchovních darů, které rozpoznává 
společenství místního sboru. Nikoli BJB či jiná nadsborová struktura. 

Mám za to, že žádný sbor není omezován v tom, zda si povolá ordinovaného či neordinovaného 
kazatele do služby. Ordinaci kazatelů chápu jako širší potvrzení služby kazatele v rámci 
společenství našich sborů, spojené s prosbou za jeho požehnání. Dosud jsem neslyšel o jiném, než o 
vstřícném postoji jak komise pro duchovní službu, tak VV BJB v otázkách ordinace jednotlivých 
bratrů kazatelů, kteří byli k ordinaci navrženi svými sbory.  

Ve věci pojetí staršovstva mám spíše než z autoritářství obavy z toho, že přestaneme brát vážně 
ty oddíly z Písma, které mluví o postavení starších, o jejich službě a vážnosti (jakožto jedním 
dechem i o nárocích Pána církve na jejich službu, život, jednání a způsob vedení). Je pro mě 
otázkou, zda umíme pozitivně ve vzájemné úctě zvládat dynamiku vzájemného vztahu „sborové 
shromáždění-staršovstvo“. 

Také mám obavy z toho, zda ve svých sborech opravdu žijeme jako Kristovo tělo, ve kterém je 
každý člen zapojen do služby podle svých obdarování. Pokud by tomu tak plně bylo, jistě by nebyli 
kazatelé přetěžováni celou řadou úkolů, které by měli dělat jiní bratři a sestry, a mohli se věnovat 
kázání, vyučování a pastýřské službě (Sk 6). 
 
5) Zásady a stanoviska: článek 9. „Věříme, že vzájemný svazek uskutečněný v místním sboru 
vede k vytváření širších svazků mezi sbory a společenstvími sborů kdekoliv je to možné.“ 

Baptistické sbory nemohou žít v izolaci. Také my toužíme po inspirativním a stimulujícím společenství s dalšími 
baptistickými sbory nejen v naší zemi. Chybí nám podpora spontánního mezisborového setkávání, jakož i 
promyšlená spolupráce s jinými sesterskými jednotami baptistů v okolních zemích i na úrovni EBF a BWA. Bohužel 
se obáváme, že současná podoba BJB je v této věci spíše překážkou nežli pomocí. BJB nebyla a nikdy neměla být 
denominací ve smyslu lidové církve. Postupné opouštění baptistických důrazů, posilování autority VV BJB a 
rostoucí vazba na stát ale vedou k transformaci BJB v denominační útvar. BJB není církev. VV BJB není „vedením 
církve“. VV BJB často přestupuje pravomoc, kterou získal od sborů na základě našich řádů. Sjezdem delegátů 
neprojednané či odmítnuté návrhy jsou realizovány, na sborech neprojednané ekumenické dokumenty jsou 
podepisovány členy VV bez vědomí členů BJB.  
Vyznáváme, že po mnoha negativních zkušenostech postupně ztrácíme důvěru v současný VV BJB.  
Nikdo a nic nebrání baptistickým sborům při vytváření vzájemných vztahů. Obávám se, že to je 

hlavně naše neochota vzájemně se setkávat, naše zúžená zaměřenost na vlastní sbor a jeho 
problémy, nebo časová vytíženost dnešní doby, co nám brání účastnit se baptistických konferencí, 
Dnů Petra Chelčického, aktivně organizovat regionální setkávání sborů či setkávání mezi 
jednotlivými sbory.  

Na kritiku, kterou vyjadřuje Sbor BJB Praha 4 směrem k Výkonnému výboru a jeho práci, by 
asi měl odpovědět VV BJB sám. Za sebe bych chtěl připomenout, že již opakovaně (!) jsme zvolili 
na vrcholném setkání naší jednoty (SD) tyto bratry, což také ukazuje na postoj většiny sborů 
k jejich službě. Jejich práci nevidím slepě nekriticky, a přesto vnímám pozitivně jejich oddanou 
službu a obětavost. Viděli jsme to např. v případě jejich aktivní pomoci a nasazení při povodni 
v roce 2002 – byla spontánní, tvořivá, s plným osobním nasazením, někdy jí chyběla určitá 
profesionalita a předvídavost, ale určitě ne upřímný zájem všemožně pomoci. Osobně jsem neslyšel 
z našich řad mnoho slov poděkování, ovšem kritiky jsem slyšel mnoho (ale možná jsem něco 
přeslechl). 

Víme, že bratři ve VV BJB jsou aktivní v oblasti misie, mají velkou touhu napomáhat 
k zakládání nových sborů a zároveň se toho aktivně účastní (viz sbor České Budějovice, misijní 
práce v Pelhřimově, Českém Krumlově, spolupráce s misionáři ze zahraničí atp.). Jsou také pro-
aktivní v otázce VOŠ SaT Dorkas nebo v oblasti diakonie. 

Možná tato aktivita Výkonného výboru BJB některým vadí a přáli by si mít Na Topolce pouze 
„ústřednu“, která čeká na telefonáty ze sborů, aby je vyřídila a toť vše. Osobně takový pohled na 
službu VV BJB nemám. Snažím se za bratry modlit a zůstávat s nimi v otevřeném rozhovoru. 
 
Bod 6) vynechávám.  



7) Zásady a stanoviska: článek 12. „Zasazujeme se o oddělení církve od státu, jež má svůj 
základ ve výlučnosti Kristovy vlády v církvi.“ 
 

Odmítnutí principu odluky církve od státu pokládáme za nejviditelnější příznak duchovní krize BJB. Velmi kriticky 
vnímáme skutečnost, že je tato věc již několik let některými členy sborů i VV relativizována. Nikoli pouze 
vyznavačský křest, ale právě odluka je historickým myšlenkovým východiskem baptismu. BJB, jakkoli to zní 
absurdně a provokativně, ve své současné podobě již není jednotou baptistickou. Oficiální představitelé BJB 
rezignovali na nesení této zásady a nepozvedají prorocký hlas, kterým by navazovali na hlas našich předchůdců 
(m.j. např. absencí baptistického příspěvku v uplynulé diskusi o podobě tzv. církevního zákona). Aktuální téma 
„narovnání“ mezi státem a církvemi chápeme jako příležitost pro jasné kritické baptistické stanovisko BJB. 
Obáváme se ale, že skutečnost bude docela jiná. 
Těsná vazba BJB na stát přesahuje dobře viditelnou oblast financí a trvale se prohlubuje. Nechceme na tomto 
zištném a pragmatickém výprodeji baptismu nést díl odpovědnosti a proto voláme všechny naše bratry a sestry 
k změně postojů a k nápravě věci. 
Co se týče vztahu církve a státu, má jistě svá úskalí, je nedokonalý a historická zkušenost 

vyzývá k opatrnosti. Pokud by v současné době byla jakkoli ohrožena Kristova vláda v církvi a na 
místo Krista by se dostávala světská moc, bylo by na místě pozvednout prorocky hlas k nápravě. 
Podrobujme tento vztah neustále duchovnímu zkoumání. 

Mám za to, že církev je odloučena od státu ve smyslu duchovní nezávislosti (nikdo nám již 
neurčuje, kdo smí a nesmí být kazatelem evangelia, státní úřady nekontrolují, co kážeme, kde a kdy 
se shromažďujeme nebo jak sloužíme). V tom máme svobodu a možná máme v historii ty největší 
příležitosti ke službě. 

Otázka přijímání státních dotací na práci duchovních je věc kontroverzní mezi námi a měli 
bychom s úctou přijímat jedni druhé i s jejich rozdílnými názory. Zda je v naší situaci státní 
příspěvek „nebaptistický“ je věc polemiky i na mezinárodním baptistickém poli. Dobře to ukázal br. 
rev. Keith Jones, rektor IBTS, na minulém kurzu našich kazatelů, když hovořil o své zkušenosti ze 
setkávání zástupců jednotlivých jednot sdružených v EBF. Přístupy jednotlivých evropských 
baptistických jednot jsou někdy až velmi rozdílné, od zásadního odmítání jakékoli státní dotace po 
smělé přijímání peněz od státu na druhé straně. A všichni zůstávají baptisty. V rámci EBF je nikdo 
nenapadá a neosočuje, že již opustili baptistický základ. Možná bychom se v tomto přístupu mohli 
poučit. 

Nerozumím té zmiňované „těsné vazbě BJB na stát“, která se údajně kdesi neviditelně trvale 
prohlubuje. To by stálo asi za vysvětlení.  
 

Osobně si myslím (a vím, že ne každý sdílí tento názor), že zásadním důrazem baptistů je 
onckenovský důraz na misii: „Každý baptista misionářem.“ Mám touhu, aby se v nás nově 
probudila touha jít a plnit poslání, které nám dal Pán Ježíš Kristus. Svět potřebuje slyšet a vidět 
jasné evangelium a já mám otázku, kolik naší energie směřujeme právě tímto směrem. A 
znepokojuje mě to množství času, které věnujeme při společných setkáních otázkám, které se týkají 
naší organizace a neurovnanosti vzájemných vztahů.  

 
Přes všechna znepokojení, která jsem zde vyjádřil chci na závěr říci, že vnímám i to dobré, 

požehnané a pozitivní, co se mezi námi děje díky Boží milosti. Myslím, že má smysl zůstávat 
v rámci společenství sborů BJB (tuto otázku jsem zaslechl v dopise vsetínských) a společně hledat, 
k čemu nás Bůh vede dál.   

 
S přáním Božího pokoje 
Pavel Coufal, kazatel Sboru BJB v Brně 

 
Dopis byl dne 1.9. 2008 projednán staršovstvem Sboru BJB v Brně, které s ním vyjádřilo svůj 

souhlas.  
 


