Druhý ročník dnů Petra Chelčického jsme absolvovali
ve dnech
17. - 18. 9. 2005. V sobotu se již tradičně začínalo v Chelčicích u Petrova památníku.
Zaznělo zde něco z historie z úst
našeho hosta, kterým byl tentokrát
Reid Trulson, representant American Baptist Churches pro Evropu.
Byli jsme osloveni také starostou
panem Iralem. Historička Mgr. Klára
Kavanová připravila
seminář na
téma: "Akcent lidské individuality,
společenství svobody a Petrovy názory proti sociální diskriminaci". Byla

Již podruhé jsme se sešli ve dnech

17.-18. září na místě, kde pobýval
a možná se i narodil Petr Chelčický.
Sešli jsme se i proto, abychom svou
přítomností uctili památku muže, na
kterého stojí za to vzpomínat, a nejenom vzpomínat. Čeští baptisté se
hlásí k mysliteli, který, ač později byl
téměř zapomenut, svými teologickými názory ovlivnil českou náboženskou "obec" do .takové míry, že
jeho myšlenky neztratily svůj význam
ani po 550 letech. František Palacký,
historik, ze sutin zapomenutí, možná,
že i ze sutin nenávisti před toleranční
církví, "odkryl" Petra z Chelčic. A na
místech, kde on chodíval před více
než pěti sty padesáti lety, byli jsme
letos již podruhé.
Česká Jednota baptistů se hlásí
k myšlenkám a teologii Petra Chelčického proto, že jeho myšlenky byly
postavené na Bibli, zejména na Novém zákoně. Kázání na hoře (Matouš
5-7) se mu stalo životním krédem, na
kterém postavil své učení, svá kázání,
své důrazy i požadavky na sebe i na
jiné. Ovšem, nestačí k Petru Chelčickému se jen hlásit, ale také snažit se
jeho myšlenky uvádět do života.
Vzpomínka na Petra Chelčického
jak loni tak i letos se konala u jeho
pomníku na malém náměstí v Chelčicích za přítomnosti starosty obce
a paní Mgr. Kavanové, která spolu

představena nová kniha Jaroslava Boubína: Petr Chelčický. Část večerního programu byla potom věnována
120. výročí baptistů v Čechách, kterou připravili bratři tajemník a předseda W BJB.
Celé odpoledne
bylo otevřeno
malé muzeum Chelčického.
Neuvěřitelné zážitky si odnesli přítomní
z fotbalového utkání Chelčic proti
Českým baptistům. Starosta nám
jako sudí hodně nadržoval,
ale
stejně jsme tentokrát prohráli. Kolik,
to nebudeme raději zveřejňovat.
Na neděli se účastníci přesunuli

se starostou
obce
přeje
našim vzpomínkovým akcímasamaje
ctitelkou Petra Chelčického.
Jako
loni, podobně letos připravila s dětmi
z Chelčic divadelní představení. Bratři předseda V. Donát a tajemník J. Titěra vzpomněli 120 let existence BJB
v ČR. V neděli slavnost Dni Chelčického pokračovala při bohoslužbách
v Českých Budějovicích, kde nám
o dějinách BJB v ČR zasvěceně vykládal milý host z USA. Překvapil
svou perfektní znalostí našich dějin
(BJB) a historie Petra Chelčického.
Letošních účastníků na Dni Chelčického bylo asi tolik jako loni, soudě
podle zaplnění českobudějovické
modlitebny.
Budeme se i nadále scházet v Chelčicích, anebo naše "tradice" časem
zanikne? S touto otázkou jsme někteří odjížděli z letošních Dní Chelčického. Myslím si, že by bylo zásadní
chybou, kdyby nás od této myšlenky
odradil někdy se projevující nezájem o historii Petra Chelčického. Ani
v současnosti, ale zřejmě ani v budoucnosti neslibuje pouť do Chelčic,
že tu budou velké zástupy českých
baptistů. Možná, že pro budoucnost
by bylo dobré přemýšlet i o nové
náplni Dní Chelčického. "Pouť" do

do Českých Budějovic do Centra
mládeže. I tam jako v Chelčicích se
zúčastnili zástupci několika našich
sborů a hudební skupina "Jan 3,16"
z Aše. Kázáním sloužil náš host
br.Tralson. Br.kaz. Vlastimil Pospíšil
slavnostně předal naší Jednotě novou knihu historické komise "Kazatelé Bratrské jednoty baptistů".
Určitě nevzácnější chvíle nastala,
kdy na krátkou závěrečnou výzvu
jedna mladá žena přijala Pána Ježíše. Budějovičtí se postarali o celou přípravu, organizaci a také závěrečné pohoštění všech přítomných.
Již dnes Vás chceme vyzvat, příští
rok určitě přijedle!
Vladislav Donát

Chelčic je a zřejmě zůstane jen pro
ty, kteří mají zájem o Petra Chelčického. Ovšem, my jako čeští baptisté
bychom snad měli mít intenzivnější
zájem o toho, kterého máme jako
otce "víry" a učitele. A máme se od
něho co učit.

