
Bratr Dr. Denton Lotz odešel na věčnost 
 

   V minulých dnech přišla nečekaná, překvapující i smutná zpráva pro celou širokou rodinu 

Světového svazu baptistů. Ve čtvrtek dne 23. dubna 2019 odešel na věčnost ve věku 80 let 

bratr Rev. Dr. Denton Lotz, emeritní generální tajemník Světového svazu baptistů. I do 

České republiky přišla výzva, abychom uctili jeho památku, navázali na jeho odkaz a modlili 

se za jeho nejbližší rodinu. 

   S milým bratrem Dentonem Lotzem jsem se potkal poprvé v sedmdesátých letech v 

Baptistickém teologickém semináři v Rüschlikonu, Švýcarsku, kde sloužil jako profesor misie 

a homiletiky. Také tam byl iniciátorem založení Letního teologického semináře (SITE) pro 

pastory a vedoucí bratry z tehdejší "východní" Evropy. Již tehdy mě zaujal nejen sílou své 

osobnosti, ale i uměním přiblížit se k nám, teologicky "nevzdělaným" studentům z 

komunistických zemí. 

   Bratr Denton Lotz pak od roku 1988 sloužil téměř dvacet let jako Generální tajemník 

Světového svazu baptistů.  V tomto období byl členem mnoha dalších světových organizací, 

vynikal jako neúnavný ochránce lidských práv a bojovník za náboženskou svobodu. V letech 

1999 až 2009, kdy jsem sloužil jako tajemník Výkonného výboru BJB v ČR a byl také členem 

Generálního koncilu SSB, jsem měl možnost pravidelně se s ním setkávat. Měli jsme opravdu 

pěkný, velmi přátelský vztah. Od počátku jsem vnímal i jeho zvlášť srdečný vztah k českým 

baptistům. Již v sedmdesátých letech i později, dříve než se pak ujal své funkce tajemníka, 

navštívil vícekrát Československo. Vždy se zjevnou úlohou - mapovat potřeby, hledat zdroje 

a přinést pomoc. K našemu přátelství přispěla nejen moje účast na zasedáních Generálních 

koncilů SSB, ale také to, že během mé služby se v Praze konala čtyři vrcholná baptistická 

zasedání - dvakrát Generální koncil EBF (Evropské baptistické federace), jednou Generální 

koncil EBM (Evropské baptistické misie) a nakonec i Generální koncil SSB v roce 2008. 

   Vzpomenu jen na několik milých chvil s bratrem Lotzem. Když jsme se již zdálky zdravili v 

roce 2000 v Melbourne, Austrálii, těsně před zahájením zasedání Generálního koncilu, volal 

dost nahlas, aby to všichni slyšeli: "Češi už jsou tady, zasedání může začít!" To prozrazovalo 

bratrův smysl i pro humor, který ho nikdy neopouštěl.  

   Vzpomínám na všechny úžasné projevy bratra Lotze na fórech EBF i BWA. Obdivoval 

jsem jeho paměť, a to na čísla, statistiky, jména, místa, neskutečný přehled o všem dění ve 

Světovém svazu. Jakoby všechno stále nosil ve své mysli, ve svém srdci, na svých 

modlitbách. 

   Vzpomínám na situaci, kdy jsem ho vezl autem za službou v našem sboru v Jablonci. Byl 

unavený, záhy mi na místě spolujezdce upadl do hlubokého spánku. Až dodatečně jsem měl 

"husí" kůži z jeho neskonalé důvěry. Když jsem jej pak uváděl před službou kázáním, nemohl 

jsem říci nic jiného než to, že bratr Lotz nešel ve svém životě cestou seberealizace, ale cestou 

sebezapření. V sekulárním světě díky svému geniálnímu mozku by se stal jistě celebritou. Ale 

on se stal pokorným služebníkem miliónům bratří a sester ve světové baptistické rodině.  
   Vzpomínám také rád na to, jak pokorně přijal svoji úlohu reprezentanta baptistů v "živém" 

rozhovoru v České televizi, o kterou jsem ho požádal. Nevadila mu ani pozdější hodina, ani 

nutnost projít "kosmetickou" úpravou před vystoupením či respektování pokynů režie. 

Dodnes jsem vděčný za to, že neodmítl. Přispěl tak tehdy k dobrému jménu českých baptistů. 

   Když jsem se spolu s bratrem kazatelem V. Donátem, tehdejším předsedou VV BJB, v roce 

2007 s bratrem Dr. Dentonem Lotzem spolu s dalšími zástupci členských zemí SSB loučili, 

vyjádřili jsme svůj dík i darem z českého křišťálu.  Teď, když je bratr Denton již na druhém 

břehu, v Boží náruči, prožívá ještě něco zářivějšího, průzračnějšího než je český křišťál. Boží 

přítomnost a slávu.  

                                                                                                        Jan Titěra 


