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úvodník

M

ilí bratři a milé sestry ve
sborech Bratrské jednoty
baptistů, jsem moc rád, že
před sebou můžeme mít první číslo
obnoveného Zpravodaje Bratrské jednoty baptistů, který vychází opět po
několika letech.
Posláním tohoto Zpravodaje je přinášet souhrn toho důležitého, co se
děje v BJB i jednotlivých sborech.
Zpravodaj má sloužit nejenom ke vzájemnému informování, ale především
k povzbuzení, modlitbám a sdílení
toho, čím společně žijeme. Budeme
proto rádi, když se svými příspěvky
zapojíte do dalšího čísla, které vyjde
v dubnu.
Kromě informací z BJB se v každém
čísle budeme věnovat jednomu aktuálnímu tématu, pro toto první vydání
jsme vybrali téma Zdravé manželství,
protože ho považujeme za důležité pro
život jednotlivců i našich sborů. Nad
tímto tématem se zastavujeme společně s manželi Staroňovými, kteří
se službě manželským párům věnují
na Slovensku již několik let a tématu
se také dotýká biblická úvaha i krátké zamyšlení z odboru sester. Nad
vstupem do Nového roku se zamýšlí
kazatel ostravského sboru ve svém novoročním kázání.

Do prvního čísla jsme požádali jednotlivé odbory BJB, aby představily
svoji činnost a napsali nám, co aktuálního se děje v jejich službě. Jsme
vděční za službu mládeži, sestrám,
misijního odboru i službě manželům
a rodinám a věříme tomu, že i vás povzbudí k modlitbám za jejich práci.
Dále v tomto čísle najdete aktuální informace z posledního jednání
VV, krátké zprávy ze sborů, rozhovor
s novým kazatelem v Žatci, zkušenosti studentů kurzu Vzdělávání
na cestu, pozvání na připravované akce
a představení dvou kandidátů na nového předsedu Odboru mládeže.
S přáním Boží milosti

Jan Jackanič, tajemník VV BJB
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slovo předsedy

S

vět, ve kterém žijeme, se zmítá mnoha konflikty a krizemi.
Jednou z nejzávažnějších krizí je
krize manželství a rodiny. V západním
světě dochází postupně, krok za krokem, k demontáži samotných základů společnosti. Nejde už „jen“ o to,
že se rozvody manželských párů staly
takříkajíc normální záležitostí, a že
mnoho párů považuje sňatek za zbytečnou a obtěžující formalitu, a proto
žijí v nesezdaném vztahu. Jsme svědky
toho, že se mění definice manželství.
To, co bylo po tisíciletí přijímáno,
tedy že manželství je smluvní svazek
muže a ženy, do kterého se vstupuje sňatkem, přestává postupně platit.
V mnoha zemích zvláště tzv. západního světa se uzákoňuje manželství stejnopohlavních párů. Tento trend jde
ruku v ruce s oficiálně se prosazující
genderovou ideologií. V některých zemích dochází k tomu, že církev, která zastává tradiční biblickou definici
manželství, musí žádat o to, aby měla
svobodu držet své postoje a nebyla za
to diskriminována.
Jak v této krizi obstojíme my, kteří
se hlásíme ke Kristově církvi? Nemám
potřebu dávat snadné návody do složitého zápasu, přesto si dovolím načrtnout alespoň několik myšlenek.
04

Za prvé, nesmíme současnou dobu
a její traumata podcenit tím, že bychom se uzavřeli do svých „bezpečných“ sborů, nebo si mysleli, že se „zas
tak moc neděje“. Ani uvnitř svých
modliteben nejsme mimo vliv tohoto dění. Přestože vyznáváme, že jsme
v Kristu už nyní novým stvořením,
jsme stále ještě součástí tohoto světa.
I v našich sborech řešíme pastoračně
složité a bolestivé manželské a vztahové krize a pády našich členů, a ty,
kteří hřeší, vedeme k pokání (změně)
a obnovení života skrze Krista. I nás
se dotýká lidská hříšnost, zranitelnost
a slabost v boji s pokušením.
Za druhé s tím souvisí to, že v pastoračních otázkách a situacích musíme
být nesmírně citliví a pokorní. Lidé
prožívají své bolestivé vnitřní zápasy.
Proto jen opakuji, co říkám dlouhodobě, že nejsme necitliví homofobové,
nejsme nepřátelé homosexuálů, a že
v každém člověku vidíme Bohem
stvořenou a milovanou bytost. Chceme nade vše milovat Boha a milovat
své bližní jako sebe tak, jak nám to
přikázal Pán Ježíš.
Jestliže se vyjadřujeme k nesnadným tématům, jako jsou rozvody,
nebo homosexuální vztahy, je to proto, že nás k tomu vybízí Písmo sva-

té. Bible v těchto otázkách nemlčí. Z
Božího slova můžeme jasně vyčíst, že
Pánu Bohu záleží na zdravých a čistých vztazích mezi lidmi. Bible také
jasně hovoří o ustanovení manželství
mezi mužem a ženou. Jakékoli sexuální vztahy, které jsou mimo rámec
takto definovaného manželství, jdou
podle Písma mimo Boží záměr s člověkem a jsou tedy hříchem, ať jde
o vztahy heterosexuální nebo homosexuální. Takto to potvrdili i delegáti
našich sborů na minulém Sjezdu delegátů v Praze.
Přestože tedy nutně rozsuzujeme,
co je z pravdy a co není, necháváme
soud nad lidmi na Pánu Bohu. Chceme přinášet svým bližním milost
i pravdu. Dnes je čas milosti, kdy zveme každého k osobnímu vztahu s Bohem skrze Pána Ježíše Krista. Kristovo
evangelium je dobrá zpráva pro každého, a je Boží mocí tomu, kdo věří
v Krista. Toužíme pomáhat lidem,
aby poznali Boží lásku, aby v pokání
prožili Boží odpuštění svých hříchů,
a také aby se vydali na cestu poslušného následování Ježíše Krista v každé
oblasti svého života i svých vztahů.
A ještě jedna věc: pomáháme
a chceme ještě více pomáhat svým
bližním k uzdravení jejich vztahů.
Podporujme svojí službou manželský
i rodinný život. Dělejme všechno pro
to, aby byly naše manželství a rodiny
zdravé, šťastné a plné lásky. Ať jsou
příkladem toho, že ta Boží cesta je

dobrá a osvědčená. Buďme ale také
láskyplným společenstvím a skutečnou rodinou i pro svobodné lidi, ať
nikdo nemusí být sám.
Baptisté, spolu s dalšími věrnými
křesťany, vždy usilovali o to, aby jim
nevládl svět a jeho názory či trendy,
ale aby žili pod panstvím Pána Ježíše Krista. Proto byli menšinou, která
byla často šikanovaná, znevýhodňovaná nebo pronásledovaná. Přesto takto
směli z Boží milosti vydat jedinečné
svědectví o svém Pánu, o pravdě, kterou v něm našli i o vnitřní svobodě,
kterou získali poslušným následováním jeho Slova. Jsme opět v době, kdy
od nás Pán čeká, že vydáme svědectví
o tom, že nám skutečně vládne On.

Pavel Coufal, předseda VV BJB
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úvaha
muž a žena
z pohledu písma
Manželství ať mají všichni v úctě
a manželé ať jsou si věrni (Žd 13,4).

N

ejen církev, ale i mnohé
sekulární hlasy, mluví o krizi
manželství a rodiny a s tím
i o krizi celé západní společnosti. Tato
krize má množství symptomů, ale primárním kořenem současného stavu je
opuštění Božího stvořitelského řádu
člověkem, pro jehož blaho Bůh tento
řád ustanovil. Židovsko-křesťanský
pohled na manželství a rodinu, zakořeněný v Písmu, je ve stále větší míře
nahrazován hodnotovým systémem,
který se točí kolem lidských práv dovedených do absurdna. Bůh je ve stále
větší míře zbavován autority a člověk
stále více zbožšťován.
Je-li naším přesvědčením a východiskem, že Bůh ustanovil manželství
a rodinu jako základní stavební článek
lidské společnosti, pak nás nepřekvapí, že Boží nepřítel, ďábel, bude
věnovat nemalé úsilí jejich rozkladu. Tato duchovní bitva se odehrává
v mysli člověka. Bude důvěřovat Božímu plánu, nebo přikloní sluch k ďáb06

lem nabízeným alternativám? Krize
manželství a rodiny je tak na prvním
místě krizí duchovní. A je-li krize
manželství a rodiny krizí duchovní,
pak jediným lékem na ni je návrat
k biblickému základu – k učení Písma o manželství a rodině. Je-li krize
manželství a rodiny krizí duchovní,
pak hlavním hybatelem obnovy musí
být církev – lid Boží povolaný k tomu,
aby žil ve shodě s Božími stvořitelskými záměry a byl tak výkladní skříní
Boží slávy, moudrosti a dobroty.
Jaká jsou tedy biblická východiska
pro manželství a rodinu? Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Jejich
identita je biologicky daná. Stvoření
člověka jako dvou odlišných lidských
bytostí, které mají žít v jednotě, reflektuje charakter trojjediného Boha
– je jeho obrazem (Gn 1,26-27). Muž
a žena nejsou identičtí ani zaměnitelní,
ale jedineční a vzájemně se doplňující. Muž je stvořen jako první, žena je
stvořena z něj a pro něj (Gn 2,18-23).

Jak vyplývá z konzistentního svědectví
Písma, Božím záměrem pro muže je,
aby vedl, a Božím záměrem pro ženu
je, aby mu byla rovnocenným partnerem. Toto partnerství pod mužským
vedením dostává mandát rozmnožovat
se a naplnit zemi, podmanit ji a panovat (Gn 1,28).
Za tímto účelem muž a žena vstupují do manželství. Veřejně vyznávají
svůj závazek jeden k druhému a stávají se jedním tělem (Gn 2,24). Jejich
jednota je Bohem zamýšlena jako nerozlučitelná (Mt 19,5-6). Muž ženu
miluje sebeobětující se láskou a žena
muže ctí – poddává se jeho láskyplnému vedení (Ef 5,21-30). Jejich primární role jsou živým obrazem vztahu
Krista a jeho církve (Ef 5,31-33). Boží
plán pro muže a ženu pak předávají
svým dětem. Otcové poskytují svým
synům vzor mužství a vychovávají ze
svých synů muže. Matky poskytují
svým dcerám vzor ženství a vychovávají ze svých dcer ženy.
Jsme-li v dnešní době svědky bezprecedentních kulturních trendů
jako jsou stejnopohlavní „manželství“
a transgenderismus, jsme svědky nové
úrovně odmítnutí Stvořitele lidstvem,
nové úrovně oklamání lidstva „andělem světla“ (2K 11,14), a nové úrovně
zjevení Božího spravedlivého soudu
(Ř 1,18). Jako věřící jsme dostali skrze
víru milost nebýt součástí této vzpoury. Máme proto výsadu a odpovědnost
oslavovat Boha tím, že budeme žít ve

shodě s jeho moudrým a dokonalým
stvořitelským záměrem – mít manželství v úctě. Veďme náš zápas o zdravé
rodiny a manželství pokorně a upřímně, vědomi si naší trvalé závislosti na
Boží milosti. Tak vydáme svědectví
nejen o Bohem zamýšleném dobru
pro lidskou společnost, ale také o potřebě každého člověka přijmout Boží
milost zjevenou v Ježíši Kristu.

Marek Titěra,
kazatel Sboru BJB ve Zlíně
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téma
zdravé manželství
K tématu prvního čísla jsme také položili několik otázek manželům
Staroňovým, kteří se v rámci slovenské BJB věnují právě službě manželským párům. Zajímalo nás, jak tuto výzvu vnímají oni.
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Co vás osobně vedlo ke službě manželským párům?
K službe manželom nás viedlo konkrétne Božie povolanie. Keď sme ho
počuli, tak sme mali malú firmu s 18
– timi zamestnancami. Bolo to v lete
2007. Božie slovo, ktoré nás zastavilo, bolo z Mk 20, 21 ... „choď, predaj
všetko čo máš, daj chudobným a budeš mať poklad v nebi a vezmi kríž,
poď a nasleduj ma!“
Zobrali sme to doslovne. Do jedného roka sme zrušili firmu, predali sme
čo sa dalo, a vydali sme sa na cestu
doslova „do neznáma“.
Čemu se věnujete?
Naša služba pozostáva z viacerých
činností.
– Tou hlavnou sú „Motivačné víkendy pre manželov“, ktoré organizujeme v Račkovej doline. Jedná sa
o víkendy, kde manželia majú možnosť počuť niektoré dôležité témy,
ktoré sa týkajú najbližších vzťahov. Je
tam dostatok času, aby sa o tom, čo
počujú v súkromí porozprávali. Tiež
je tam priestor pre oddych a relaxáciu.
– V posledných rokoch sme pomáhali budovať Tím pre službu
manželom v Českej republike. Spolu
s manželmi Marekom a Sabinou Žitnými, ktorí sú zodpovední za túto
prácu (Motivačné víkendy pre manželov), sme slúžili manželom v Skalním
Mlýne v Moravskom krase.
– Sme členmi slovenského tímu

„Národného týždňa manželstva o.z.“.
Je to aktivita, ktorá prebieha v týždni, kedy má meniny Valentín. Počas
tohto týždňa sa majú možnosť zapojiť
všetci, ktorí chcú podporiť myšlienku
manželstva ako zväzku muža a ženy do
rôznych aktivít po celom Slovensku.
– Najnovší projekt, ktorý sme
s Božou pomocou začali, je založenie
„Centra pre rodinu a vzťahy“ v Liptovskom Mikuláši. Našou snahou je
slúžiť manželom bez rozdielu vierovyznania, a aj tým, ktorí Pána Ježiša
nepoznajú. Venujeme sa najmä preventívnej činnosti ako je predmanželské poradenstvo, programy pre
manželov, služba lídrom, radi by sme
slúžili aj závislým ľuďom, osobnému
duchovnému vedeniu a našou túžbou
je tiež preniknúť do základných škôl s
programom o vzťahoch. V tejto práci
nám budú pomáhať aj naši kolegovia
z Tímu pre službu manželom na Slovensku brat Vlado Boško a manželia
Sochorovci. Boli by sme radi, keby sa
v budúcnosti toto centrum využívalo
ako tréningové centrum pre všetkých,
ktorí by chceli pracovať v tejto oblasti
či už dobrovoľnícky, alebo profesionálne.
V jakém stavu jsou křesťanská manželství?
Dobrá, ale ťažká otázka. Čo sa týka
všetkých manželstiev na Slovensku
je rozvodovosť niečo pod 50%. Nemáme žiadne výskumy, ako sú v tejto oblasti na tom kresťanské páry.
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Z indícií, ktoré sa k nám dostávajú,
rozvody sú aj u evanjelikálnych kresťanov v posledných rokoch – či desaťročiach, čoraz častejšie. Snáď je
to lepšie ako celkový priemer, ale ani
kresťanské páry nie sú ušetrené problémov, s ktorými zápasia ktoríkoľvek
iní manželia. Existujú však, ak to tak
môžeme nazvať, „tiché rozvody“. Je to
stav, kedy manželia spolu žijú len formálne. Ich vzťah sa už manželstvom
však nazvať nedá. Bývajú spolu, ale
len kvôli deťom, ekonomickým dôvodom, a pod.
Co jsou v dnešní době jejich výzvy?
Všetci, či kresťania alebo nekresťania, čelia podobným výzvam. Rýchly
životný štýl má vplyv zdá sa, na každého. Honba za vyšším životným štandardom, výchova detí, komunikačné
bariéry, nedostatok času.... a ďalšie
bežné problémy sú zrejme spoločné
pre takmer každý pár. Kresťania, hoci
si to často neuvedomujú, majú veľkú
výhodu oproti párom, ktoré Pána nepoznajú. Nie sú odkázaní len sami na
seba, ale keď na seba „narazia“, môžu
svoj problém riešiť so svojím najlepším Poradcom – Pánom. Máme Jeho
zasľúbenia, Jeho slovo, Jeho Ducha,
ale je len na nás, ako často a ako intenzívne využívame „Božie zdroje“.
A toto – žiť zo dňa na deň z božích
zdrojov – vidíme, že je asi tou najväčšou výzvou pre kresťanov, už či sú
v manželstve, alebo nie.
Je to veľká výzva preto, lebo práve
10

vzťah s mojim „najbližším blížnym“
je odrazom vzťahu s mojím Pánom.
Tam nás to úplne odhaľuje a nie je
nám to príjemné. (Snáď tou najväčšou
výzvou, a to neplatí len pre manželov,
je skutočný život kresťana, ktorý žije
denne v Božej prítomnosti a chodí po
Jeho cestách.)
Myslíte si, že dnešní manželství to mají
těžší nebo lehčí než např. před třiceti
lety?
V niečom určite ťažšie. Budeme
veľmi otvorení. Dnešná doba – aspoň
vo vyspelých štátoch priniesla väčšie
pohodlie, dostatok, či skôr prebytok,
ale s tým prišla aj menšia ostražitosť
voči hriechu. Čo sa týka spoločného
času stráveného v rodine, niekedy bol
jedným z najväčších „odkrajovačov
nášho času“ televízor, dnes je to internet a sociálne siete. Komunikácia sa
niekedy scvrkáva len na najnutnejšiu
„údržbu vzťahov“. Ďalším asi najrozšírenejším problémom sú závislosti
v celej svojej šírke – látkové, nelátkové. V minulosti, ak ste boli neverní
svojmu partnerovi, dialo sa to poväčšine mimo vášho domova, dnes môžete zrádzať svojho partnera bez toho,
aby ste opustili spoločný byt a on/ona
bol/a niekde mimo. Práve možnosti
– dostupnosť internetového pripojenia kdekoľvek, prináša so sebou oveľa
viac nebezpečnejších príležitostí tak,
ako asi v žiadnej inej dobe. A to nie
je len v tomto článku zdôraznená nevera, už či fyzická alebo emocionálna,

ale aj čas, ktorý trávime na sociálnych
sieťach alebo pri internetových hrách
či rôznych ponukách, ktoré upútavajú
našu pozornosť.
To sú všetko výzvy, ktorým naši rodičia nemuseli v takej pestrosti a priamej zameranosti na jednotlivca čeliť.
Internet „pozná vaše záujmy“, slabosti
a aktivity a v tom je to zradné. Útočí
na naše „najslabšie miesta“. (pornografia, závislosti na PC – hrách, počítačových sieťach... atď, čoraz hlbšie
zasahujú do najbližších vzťahov).
Měníme se spíše my a nebo se mění společnost?
Božie slovo hovorí, že posledné časy
budú nebezpečné, „lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze...“. Skutoční nasledovníci
Krista to nikdy nemali v spoločnosti
ľahké. Obávame sa, že pre kresťana je
veľkou ambíciou meniť spoločnosť.
Primerané je však zostať „soľou zeme
a svetlom sveta“.
Co byste doporučili manželům na začátku jejich vztahu a co např. po deseti
letech manželství?
Čo sa týka začiatku manželstva, veľmi by sme odporúčali začať pracovať
na manželstve už pred jeho začiatkom.
Čím je cesta, na ktorú sa vydávame
(napr. na dovolenku) dlhšia, tým aj
príprava musí byť dôkladnejšia. Často sa dvaja mladí ľudia vydajú na celoživotnú cestu úplne nepripravení.
Myslia si, že ich vrúcna láska vydrží
celý život, alebo aspoň „čo najdlhšie“.

Je to ako vydať sa na vysokohorskú
túru v plavkách a žabkách. Nikdy nie
je neskoro, hoci začať s prípravou na
manželstvo hoci aj hneď po svadbe :).
Čo po desiatich rokoch? Dobré je,
keď si dvojica uvedomí, že vzťah muža
a ženy je ako živý organizmus alebo
zverená hodnota. Je potrebné starať
sa oň, budovať ho. Prvé zamilovanie,
kedy sme ľúbili toho druhého automatickejšie, je už preč, a ocitneme sa
v stave, kde nás to možno spochybní
úplne v samom základe, či to je ten/tá
pravá/pravý? Realitou je, že po akomsi
„voľnobehu vzťahu“ potrebujeme „dopĺňať“ to, čo náš vzťah „spotreboval“
a vedome a aktívne jeden druhému
dávať. Môžeme zastať v slepej uličke
– ako ďalej? Čo mám robiť? Kto má
začať (dávať)?
Spoločné rozhovory (bez detí), spoločné plánovanie, spoločné „rande“,
ktoré by bolo potrebné obnoviť, jednoducho spoločný čas, ktorý je potrebné si chrániť či aktívne a vedome
vytvárať. Niekto raz povedal, že v živote je potrebné zamilovať sa viackrát,
ale vždy do tej istej osoby...
Když mluvíme o zdravém manželství,
je možné ho nějak popsat? Má nějaké
charakteristické znaky?
Zdravé manželstvo neznamená nekonfliktné manželstvo. Každý môže
mať svoje predstavy o zdravom manželstve. Možno to bude znieť archaicky, ale myslíme si, že v zdravom
manželstve by nemala chýbať dôvera,
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skutočná úcta, zdravé sebavedomie
obidvoch manželov, schopnosť priznať si chybu, prosiť o odpustenie,
ochota odpustiť a ďalšie hodnoty.
Na druhej strane zdraviu akéhokoľvek vzťahu škodí neúprimnosť- lož aj
v tej najskrytejšej podobe, vzťahovačnosť, urážlivosť, a pod. Telesné zdravie je o posilňovaní imunity. Rovnako
aj zdravie manželstva – sýtenie sa spomenutými čistými Božími zdrojmi,
a vedomé a aktívne zameranie sa proti
tomu, čo ničí náš vzťah s Bohom aj
s naším partnerom. A toto vnímame,
že je neustály proces a najväčšia výzva.
Ak je vzťah medzi manželmi zdravý,
je možné aj po dlhých rokoch medzi
nimi vnímať „iskrenie“ – teda úžasný
a príťažlivý náboj, ktorý ich priťahuje
k sebe.
Proč si myslíte, že dnešní manželství
končí tak často rozvodem. Je na Slovensku jiná situace než u nás?
Osobne si myslíme, že manželstvo
je čoraz častejšie vnímané ako vzťah,
ktorý nemusí vydržať celý život a ľudia sa s tým akosi zmierujú. Ak je na
manželstve potrebné pracovať, tak si
myslíme, že to nie je ten pravý/pravá.
Ak sa vrátime k pojmu zdravie, tak
rozvod je potom dlhodobejšie zanedbávanie, neriešenie až ignorovanie
príznakov negatívneho stavu. Boh je
úžasný v tom, čo nám hovorí – „Spoznáte pravdu a pravda vás vyslobodí“.
Lož je častokrát príjemnejšia „milosrdnejšia“, ale výsledok je tým kata12

strofálnejší, čím neskôr si pravdu dokážeme priznať.
Tento fenomén – neochota čeliť
pravde - so všetkým čo to znamená,
je nám ľuďom všade, či na Slovensku,
v Čechách veľmi blízky. Možno preto sú aj štatistiky rozvodovosti veľmi
podobné. Škody, ktoré vzniknú na
neschopnosti budovať a udržiavať
blízky vzťah sú často nenapraviteľné.
O hlbokých ranách v dušiach detí
snáď nemusíme zvlášť písať.
V čem může být manželům pomocí církev?
Pomôcť môžeme tým, že každý
osobne z Božej milosti bude pestovať blízky vzťah s Bohom, na základe
diela Pána Ježiša a prostredníctvom
Ducha Svätého. Je a zostáva pravdou,
že čím bližšie sme Bohu, tým bližšie
sme si navzájom v manželstve, rodine, spoločenstve. Vo vzťahu jednoty s Trojjediným Bohom získavame
schopnosť pre to, aby sme zažívali
realitu vzájomnej jednoty a požehnania. V cirkvi sa môžeme povzbudzovať k statočnosti, ochote a odvahe
nájsť milosť u toho druhého, hľadať
Pravdu v mori milosrdných poloprávd
a lží. Prijímať silu od Pána a kresťanov stáť v pravde, a konať podľa
Pravdy. Môžeme sa učiť nehľadať len
svoj vlastný prospech, ale viac to, čo
pomáha iným.
„Láska nerobí blížnemu zlé...“ Ale
ak si predstavíme dvoch ľudí v úzkom
vzťahu s Bohom, aj tie najvážnejšie

konflikty je možné riešiť inak, ako
keď sme od Boha ďaleko.
Iným druhom pomoci by bolo, aby
sa začalo v cirkvi otvorene hovoriť
o problémoch medzi manželmi. Cirkevné prostredie samo o sebe často
človeka tak trocha zvádza problémy
zakrývať. Mnohí manželia si „vydýchnu“ keď zistia, že nie sú sami, „ktorí
majú problémy“.
V nie poslednom rade je užitočné
otvoriť cirkev pre službu snúbencom, manželom, aj seniorom v oblasti
vzťahov. Niekedy je opatrnosť v tejto
oblasti na mieste (kvôli zachovaniu
súkromia), ale boli by sme vďační,
keby kazatelia a pastori boli otvorenejší pre službu manželom a niekedy
vyskúšali niektorý z preventívnych
programov.
Jak se můžeme modlit za vás a vaši
službu?
Práce je mnoho, ale robotníkov je
málo. Proste Pána žatvy, aby vyslal
svojich robotníkov do svojej žatvy.
Myslíme si, že je potrebné modliť
sa za ďalších, ktorí by v tejto práci
pokračovali a boli povolaní Pánom.
Zdieľanie vlastného života, otvorenosť v priznaní problémov otvára
cestu k hlbším rozhovorom, ale je len
málo párov, ktoré sú ochotní otvoriť
svoj život pre službu iným. A tí ostatní.... tí by to „zúfalo“ potrebovali.
Prosíme Vás za modlitby za naše –
a všetky rodiny, ktoré pracujú v tejto

službe. Často sme prežívali situácie,
ktoré sa nedali nazvať inak ako duchovným útokom nepriateľa. Prihováranie sa za druhých je tou – zdá sa
najjednoduchšou formou pomoci. Ak
sú však modlitby pravidelné, tak to
môže byť tá najťažšia duchovná práca.
Ďakujeme, Ivan & Ester Staroňovci.
Děkuji za rozhovor.
Jan Jackanič
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zamyšlení
bůh jako tchán

P

řišlo to nečekaně, a rozhodně
jsem to tehdy potřeboval. Byl
jsem čerstvý novomanžel, a během intenzivních modliteb jsem cítil,
že mi Bůh chce říct, že Lisa není jen
moje manželka - je také Jeho dcera,
a měl bych s ní podle toho jednat.
Bylo to pro mě důležité zjevení,
a když jsem pak měl sám děti, uvědomil jsem si jeho váhu ještě více. Pokud chcete poznat mou dobrou tvář,
chovejte se dobře k některému z mých
dětí.
A naopak, pokud mě chcete opravdu rozzlobit, chovejte se k některému
z nich špatně. Zkuste být na ně zlý.
Když pak někdo jen zmíní vaše jméno, stoupne mi krevní tlak - opravdu
nemám rád, když si někdo pohrává
s mými dětmi.
Když jsem si tehdy uvědomil, že
jsem ženatý s Boží dcerou (a že ženy
jsou vdané za Boží syny), můj pohled
na manželství se od základů změnil.
To, co Bůh cítí k mé manželce - své
dceři - je ještě svatější a vášnivější než
to, co cítím já ke svým dcerám. Mé
manželství už není jen o mně a jednom dalším člověku. Je to vztah, ve
kterém hraje velkou roli ještě třetí
14

Osoba. Uvědomil jsem si, že jedním
z hlavních způsobů chvály Boha bude
po zbytek mého života péče o mou
ženu - Jeho dceru.
Kazatelé často mluví o tom, že Bůh
je náš Otec. Je to úžasná a pravdivá
myšlenka. Pokud ale chcete změnit
své manželství, zkuste toto přirovnání
ještě rozšířit a strávit nějaký čas přemýšlením o Bohu jako o svém tchánovi. Když se totiž oženíte s věřící ženou, opravdu jím je.
*Přemýšleli jste už někdy o svém
partnerovi jako o Božím synovi / dceři? Jak tento fakt mění váš vztah (vaše
chování a postoje)?
1 J 3,1
Ga 3,26-29
Převzato z Life.Church, YouVersion,
A Lifelong Love, Gary Thomas

.

Do Zpravodaje BJB poslala
Jana Pospíšilová, odbor sester

KÁZÁNÍ
NOVÝ ROK 2018
Žd 10,23-25. Pevně se držet (za jízdy)!

Z

ačal nový rok 2018 a my jsme
na začátku další kapitoly našeho života. Co nás asi čeká?
Nový rok jistě přinese změny, starosti,
problémy, snad i „úspěchy“ a radosti.
Kolik, v jakém poměru? Částečně závisí i na nás, jak půjdeme, jak moudře
si budeme počínat, resp. s kým budeme kráčet, koho se budeme držet?
Pro tento rok jsou připravené důležité změny, novely anebo události např.:
– zvýšení minimální mzdy z 11.000,na 12.200,- Kč
– navýšení nemocenských dávek pro
dlouhodobě nemocné (od 31. dne)
– vyšší daňové zvýhodnění na děti
(hlavně na 1. dítě)
– změny v ochraně osobních údajů
(tzv. GDPR od května 2018)
– vyšší sazba tzv. diet při služební zahraniční cestě
– valorizace důchodů (v průměru
o 475,- Kč)
– zavedení elektronických receptů
(eRecept)
– novely různých zákonů a vyhlášek
– prezidentské volby (leden 2018)

Toto jsou některá fakta, o kterých
již víme, ostatní se projeví časem.
Možná jsme četli nebo slyšeli různé
prognózy, ať kladné nebo záporné.
Bude tento rok lepší než minulý? Určitě nejsme schopni odhadnout vše,
co nastane. Avšak jedno je jisté: nemusíme, nemáme podléhat absolutnímu strachu, ale s vírou a nadějí vzhlížet k našemu svrchovanému Pánu. Ať
přijde cokoliv, On o nás ví, je s námi
a nabízí nám pomoc. Navíc naše jména jsou zapsána v knize života.
Náš život se dá přeneseně přirovnat
k putování, cestě či cestování. Pokud
jezdíte v MHD, pak určitě znáte nápis: „Cestující jsou povinni se za jízdy držet.“ Předpis, který považujeme
za dobrý a smysluplný. Vždyť jde
o naši bezpečnost. Jízda není nikdy
hladká, na cestě je mnoho úskalí
a nebezpečí. Při náhlé změně směru, zrychlení a prudkém brzdění to
s námi pěkně cloumá => zákon setrvačnosti. Důležité je v takových chvílích se držet a ustát všechny změny.
Nedávno jsem jel s dětmi v přeplněném autobuse a syn neměl, kde by
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se chytil. Radil jsem mu, ať se chytí
alespoň mé ruky. Za chvíli to ocenil.
Před odbočením autobus brzdil a setrvačná síla ho chtěla shodit na podlahu.
V životě je to podobné. Na naší
cestě nastávají různé změny a my se
potřebujeme pevně držet. Jenže koho?
Autor listu Židům (pravděpodobně
Pavel) vyzývá, aby se tehdejší čtenáři
drželi „neotřesitelné naděje (B21 neochvějné), kterou vyznáváme” (v.23a).
Naděje, kterou nikdy a nic neotřese.
Tou nadějí je Ježíš! On je Kristus (Zachránce) a Pán. To bylo a je vyznání
křesťanů všech staletí. Autor apeluje,
aby vytrvali v tomto vyznání, v této
důvěře za jakékoliv situace. Aby to
bylo vyznání i jejich srdce, nejen jejich úst. Často i my zapomínáme na
své vyznání a prohlášení, když přicházejí překážky. Hledáme pak jiná,
alternativní řešení. Tehdejší křesťané
původem ze Židů byli pod tlakem dodržovat Zákon, vracet se k judaismu.
Byli sužováni ze strany židovské komunity i ze strany Říma. Obrazně řečeně působilo na ně mnoho sil, které
je chtěly porazit na zem. Potřebovali
se pevně držet Ježíše, nic jiného.
„Ten, který dal slib, je věrný.”
(v.23b) Bůh doposud naplnil svá zaslíbení. Splnil je na 100%, tak proč by
nesplnil i ty zbývající? ČEP překládá
pomocí spojky protože jako vedlejší
větu příčinnou. Na kterou se ptáme
proč, z jaké příčiny? Proč máme Ježíši
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neochvějně věřit? Protože naplnil své
sliby a je věrný. To přeci dává smysl.
V kombinaci v.25b, že se „blíží den
Kristův”, jde o povzbuzení k důvěře
směrem k budoucnosti. Ježíš slíbil, že
nám přichystá místa v nebi, a že se pro
nás vrátí (J 14,1-3). Ať si kdo chce co
chce říká. Lidé kolem nás pochybují o
Kristově návratu, o takovém scénáři.
Zastrašují nás, zesměšňují naši naději
a s přibývajícím časem bude tento tlak
sílit. Řešení je stále stejné, držet se
(pevně) naděje, Ježíše.
„Mějme zájem o druhé a povzbuzujme se.” (v.24) Tato věta obrací naši
pozornost také k druhým. Povzbuzovat je, pomáhat jim. Pokud opět využijeme naše přirovnání k cestování,
máme sledovat i naše spolucestující.
Nestačí mít své vlastní sedadlo nebo
bezpečné místo u madla a o nic dalšího se nestarat. V MHD nastávají situace, kdy sedadlo uvolníme pro jiné,
ale neopomineme se sami držet. Nebo
se posuneme, aby i další cestující se
mohl přidržet, apod. Cestujeme společně, proto je to hromadná doprava.
A koho si máme všímat, komu
věnovat pozornost? Apoštol Pavel
vysvětluje Ga 6,10: „Dokud je čas,
prokazujme dobro všem, a zvláště
členům rodiny víry.“ (B21) Zájem
o společenství v církvi i evangelizační
zájem. Někdy se dopouštíme chyby,
že se zaměříme jen na vztahy ve vlastním sboru a nevšímáme si lidí kolem
nás. Anebo druhým extrémem je, že

s lidmi z okolí máme lepší vztahy než
v církvi. Máme se povzbuzovat k lásce a k dobrým činům. Dobré skutky
vyplývající z Boží lásky, která je vylita
v našich srdcích.
„Povzbuzujme se tím více, čím více
vidíte, že se ten den blíží.” (v.25b;
ČSP) Poznáváme, že jednou z hlavních funkcí shromáždění je povzbuzení nebo napomenutí věřících, aby šli
za Pánem Ježíšem naplno. Je zajímavé, jak různě je přeloženo řecké sloveso parakaleó (v češtině povzbudit,
napomínat, utěšit). Někdy skutečně
potřebujeme povzbuzení, jindy napomenutí nebo radu a někdy potěšení.
Díky Bohu, že se nám dostává to, co
přesně potřebujeme.
Blíží se ten Den, den Kristův. Pavel
byl přesvědčen, že je blízko. My jsme
mu ještě o něco blíž. Vůbec si nyní
netroufám dávat nějaké časové odhady. Spíše výzvu, počítejme s Kristovým návratem, aby nás nezaskočil
a využijme čas nám svěřený.
Když pohlížíme na rok 2018, jistě
přijdou v našem „cestování“ změny
směru a rychlosti. Abychom je ustáli, potřebujeme se pevně chytit. Cestující v MHD se mají držet madla.
Jako věřící se máme v našem životě
držet Ježíše. Přeji vám do nového
roku na všechny vaše cesty pevnou
oporu. Držte se neotřesitelné naděje,
On je věrný. AMEN.

Jiří Marek,
kazatel Sboru BJB v Ostravě
Pochází z nevěřícího prostředí, obrátil
se v roce 1993 na střední škole, pokřtěn
byl br. kazatelem Stehlíkem. Ve sboru
sloužil jako vedoucí mládeže, podílel se
na službě slovem a později byl i starším
sboru. V roce 2011 prožil povolání do
plnočasové služby, byl zvolen kazatelem
sboru a dálkově
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informace z vv
Informace z jednání VV BJB 6. prosince 2017

V

e středu 6. prosince proběhlo
poslední letošní jednání Výkonného výboru BJB. V jeho
průběhu jsme se zabývali těmito otázkami a tématy.

Vize a plány
Bratři tajemník a předseda informovali o pokračujících přípravách konference „Sto let spolu“, která by se měla
uskutečnit na podzim 2019 v Praze.
Na 23. ledna je plánováno první větší přípravné setkání zástupců odborů
a komisí, na kterém bychom měli
mluvit o programu, ale také o rozsahu
celé konference. Otázkou je případný
počet účastníků, zapojení se bratří
a sester ze Slovenska a podle toho také
volba vhodných prostor. Prosíme vás
o modlitby za toto setkání a celkové
přípravy.
Oba bratři přinesli také informace
z příprav nového Zpravodaje Bratrské
jednoty baptistů. První číslo by mělo
vyjít v lednu, tématem bude manželství a rodina. VV jmenoval redakční
radu tohoto Zpravodaje ve složení
br. Jan Jackanič, Pavel Coufal a Erik
Poloha. O příspěvky byli požádání
zástupci odborů BJB a další přispě18

vatelé. Připomínáme sborům prosbu
o zaslání krátkých zpráv ze sborového
života, doporučený rozsah zpráv je cca
1000 znaků. Termín uzávěrky je 31.
12. 2017.
VV schválil podporu vánočního
turné bratra Rodrigueze, které by se
uskutečnilo v roce 2018 v termínu
4. - 9. prosince. VV souhlasil s finanční podporou ve výši 20.000 Kč
na organizační náklady a propagaci
koncertů ve městě. Bratr Jiří Boháček bude kontaktovat navržená místa
s dotazem, zda by sbory měly o pořádání zájem, záměrem je spolupracovat s více církvemi v místě konání a
oslovit tak širší okruh zájemců a jejich
přátel.
VV souhlasil s návrhem br. Coufala
s pořádáním konference pro připomenutí výročí 490 let od mučednické
smrti anabaptistického kazatele a teologa Balthasara Hubmaiera (10. 3.
1528), která by se pořádala v sobotu
10. března 2018 v Brně. Akce by byla
propojena se 120. výročím založení
brněnského sboru, které se uskuteční
v neděli 11. 3. 2018. Podrobnosti budou na sbory upřesněny později.

Odbory, komise, účelová zařízení
Odpoledne proběhlo setkání se zástupci Odboru mládeže a rozhovor
o tom, jak připravovat program mládežnických konferencí. VV přednesl svůj návrh, který byl představen
sborům na RZS a k tomuto návrhu
proběhla diskuze. VV chce dále tuto
otázku diskutovat se sbory i Odborem
mládeže, cílem je nastavit konkrétní
zodpovědnosti v přípravě programu.
Na setkání jsme také diskutovali společnou konferenci v roce 2019, do
které bychom rádi mládež zapojili.
VV se zabýval nominacemi do teologické komise a celkovou situací
komise, kdy z navržených bratří souhlasil zatím pouze br. Marek Titěra.
VV proto vyzývá sbory, aby průběžně
zasílali tajemníkovi své další návrhy na
nominace, se situací seznámí VV sbory před konáním SD, který by o případné volbě komise měl rozhodnout.
VV jednal o situaci na škole Dorkas
na základě zprávy předsedy a tajemníka z prosincového jednání rady školy
v Olomouci. Provoz školy je v důsledku opakovaně nízkého počtu studentů
finančně ztrátový a VV proto rozhodl
o tom, že již nebude v dalším školním
roce vypisováno nové přijímací řízení
a BJB bude muset tuto záležitost naléhavě řešit. O dalším řešení rozhodne
proto na návrh VV SD v příštím roce.
Na základě usnesení SD z letošního
roku VV odsouhlasil doplnění voleb-

ního řádu BJB o podmínku souhlasu
sboru pro kandidaturu na předsedu
odborů a členů rad odborů a komisí.
Tento návrh bude součástí materiálů
pro příští SD.
SD, RZS, mezisborové vztahy
VV hovořil o jednání RZS v Brně
a dalším postupu VV. Této otázce se
budeme znovu věnovat na dalším jednání.
Sbory
Proběhl rozhovor o žádosti korejského sboru o členství v BJB. VV tuto
žádost nedoporučuje z důvodu malé
vzájemné známosti s tímto společenstvím a doporučuje zástupcům sboru
účast na kurzu kazatelů.
Finance a organizace
VV schválil žádost sboru BJB Brniště o novou dotaci pro kazatele od 1.
ledna. Je jím br. Jiří Šimek, který byl
nově zvolen za kazatele sboru. VV zve
bratra k setkání a rozhovoru na příštím jednání.
VV schválil také žádost sboru Plzeň
Agape pro misijního pracovníka sboru br Bogdana Jablinského na částečný úvazek.
Br. Jackanič informoval o výhledu
hospodaření za rok 2017, VV vzal tuto
zprávu na vědomí společně s vysvětlením na dotazované položky.
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Ekumena
VV odsouhlasil prodloužení mandátu
zastupovat BJB v ETS pro bratra Jackaniče na další tříleté období.
VV přijal krátkou zprávu o proběhlém
setkání Valného shromáždění ERC, na
kterém BJB zastupovali bratři Jackanič,
Coufal a Poloha. Novým předsedou ERC
byl zvolen bratra Daniel Ženatý z ČCE.

Ostatní
Br. Novosad informoval o plánovaném misijním výjezdu do Turecka.
Bližší informace z misijního odboru
budou zveřejněny co nejdříve.
Příští setkání VV se uskuteční 24. ledna
a 12. března 2018.

ZPRÁVY Z BJB
Z PRÁCE ZPĚVNÍKOVÉ KOMISE

N

a základě odpovědí ze sborů
provedla komise výběr písní
ze současného zpěvníku k zařazení do nového zpěvníku. To bylo
ovšem poměrně snadné. To nejtěžší
teprve následuje. V řadě písní je nutná
textová úprava. Pokud se podaří nalézt
náhradu za nevhodné slovo jiným slovem s podobným významem a přitom
podobně znějící a rýmující do celé
věty, tak je to šťastný případ. Většinou je to však mnohem náročnější
a dá to hodně zabrat.
Druhou oblastí práce zpěvníkové
komise je hledání nových písní k zařazení do nového zpěvníku. Tato práce teprve začíná. Znamená to objevovat vhodné písně v jiných zpěvnících.
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Pokud se bude jednat o zpěvník jinojazyčný, pak bude potřebný překlad
a vytvoření českého textu. To je velmi
náročná práce a zvládne ji jen dobrý
textař, který má nejen básnické nadání, ale i hluboký smysl pro sladění
s melodií.
Třetí oblastí práce, která čeká zpěvníkovou komisi, je získání autorských
práv. I to bývá administrativně náročné, protože je potřebné najít toho, kdo
vlastní autorská práva a pak následuje
někdy i zdlouhavá korespondence.
Čtvrtá, hodně časově náročná práce,
bude příprava pro tisk. Znamená to
převedení zpracovaných materiálů do
elektronické formy v příslušném programu včetně grafické úpravy. To do-

kážou provést jen někteří, ale i takové
členy v komisi máme.
Po nahlédnutí do celé problematiky
jsme si uvědomili, že původní představa zvládnout práci za pět let je nereálná a určitě to bude trvat déle. Je
pravdou, že pokud bychom to zvládli
za pět let, tak bychom asi vytvořili
rekord ve zpracování církevního zpěvníku.
Jak teď aktuálně vypadá práce zpěvníkové komise? Schází se 2-3 x ročně

v sobotu. Jejímu jednání však předchází práce doma - přehrání si daných
písní, posouzení potřebných úprav
a navržení změn. Velkou pomocí v tom
je možnost internetové korespondence. Co vidíme současně jako největší
potřebu, je najít dobré textaře.
Milan Kern,
kazatel Sboru BJB v Blansku,
vedoucí zpěvníkové komise

tři vzpomínky
Rád bych, abychom vzpomenuli na tři Boží služebníky, které si Pán
v minulých týdnech povolal do svého nebeského domova.

Vlastimil Pospíšil

(26. 12. 1931 – 12. 10. 2017)

P

ocházel z rodiny českých exulantů z 18. století, kteří se usadili v oblasti polského Zelova.
Po 2. světové válce se rodina vrátila
zpět do vlasti svých předků, a usadila
se na žatecku.
V roce 1947 prožil Vlastimil Pospíšil duchovní znovuzrození a v červnu 1949 byl pokřtěn na vyznání víry
v řece Ohři kazatelem Vladislavem
Marešem. Studium na Evangelické
bohoslovecké fakultě v Praze ukončil
v roce 1962. V tomto roce byl povolán za kazatele baptistického sboru
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v Miloslavově u Bratislavy, kde sloužil
až do roku 1978, tj. 16 let. Poté sloužil půl roku jako kazatel brněnského
sboru, kam pravidelně z Miloslavova
dojížděl. V letech 1978-88 sloužil ve
sboru Praha 3-Vinohrady. Posledním
sborem, kterému věnoval svoji lásku
jako jeho kazatel byl sbor v Chebu
(1988-1996).
Br. kazatel Vlastimil Pospíšil nesloužil jen na těchto 4 sborech. Při své
kazatelské službě pracoval i pro celou
Jednotu. Byl řadu let členem historické komise, teologické komise, členem
Evropské federace baptistické mládeže, přednášel historii na Dálkovém teologickém semináři BJB, byl členem
Ústřední rady starších BJB v Československu. V r. 1991 byl zvolen místopředsedou Ekumenické rady církví
v Československu. V letech 1990-93
se stal posledním předsedou Bratrské
jednoty baptistů v tehdejším Československu.

Po odchodu z plnočasové kazatelské služby v roce 1996 se br. Vlastimil Pospíšil přestěhoval do Brna, kde
uzavřel manželství se sestrou Vlastou
Švejdovou. Spolu prožili požehnaných
21 let společného tvořivého života
v kruhu jeho nové rodiny a přátel.
A tak se znovu stal i brněnský sbor
jeho domovským sborem. Ovšem br.
Pospíšil nepřestal sloužit ani v důchodovém věku. Kázal všude, kde byla
příležitost. Sloužil v různých komisích BJB, vyučoval. Česko-Slovenský
baptistický časopis Rozsévač byla jeho
dlouholetá láska. V letech 1979-1990
byl odpovědným redaktorem Rozsévače, ale v redakční radě zůstal vlastně
až do konce svého života.
S bratrem Vlastimilem Pospíšilem jsme
se rozloučili v pátek 20. 10. 2017 v brněnské modlitebně.

František Hruza

(14. 11. 1934 - 20. 12. 2017)

N

arodil se v české vesnici Svatá Helena v Rumunsku. V
září 1949 se vrátil se skupinou reemigrantů a usadil se v Chebu.
Svůj život vydal Pánu Ježíši Kristu na
evangelizačním shromáždění bratra F.
Kolaříka v Aši a o rok později byl pokřtěn v chebském sboru. Po uzavření
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manželství se sestrou Františkou roz.
Šedivcovou v roce 1958 se odstěhovali do Lovosic, kde se zapojil plně
do práce zdejšího sboru BJB. Sloužil
jako laický kazatel, zpíval v pěveckém
sboru, byl zapojen v práci mládeže ve
sboru i v rámci Jednoty.
V září 1980 nastoupil do služby ka-

zatele v chebském sboru, ordinován
byl v roce 1981. Sboru v Chebu věrně
sloužil do roku 1988. Poté sloužil jako
kazatel ve sboru BJB v Žatci (19881995). Po několika letech v důchodu
přijal nové pozvání do služby a stal
se kazatelem sboru v Teplicích. Tato
jeho služba byla pak ukončena vážnou
nemocí. Sbor v Teplicích však nadále zůstal jeho duchovním domovem.
Odešel k Pánu na věčnost pokojně,
dne 20. 12. 2017, ve věku 83 let.
Rozloučení s br. Františkem Hruzou
se uskutečnilo 27. 12. 2017 v Mírovém
kostele CČSH v Lovosicích.

Jiří Dedecius

(20. 7. 1939 - 17. 12. 2017)

I

bratr Jiří Dedecius se narodil v zahraničí, a sice v Novostavcích na
Volyni. Po válce v roce 1947 se
s rodiči a sestrou vrátili zpět do vlasti
svých předků a usadili se ve Velkých
Losinách. Vystudoval střední elektrotechnickou školu v Brně. Zde také
v brněnském baptistickém sboru uvěřil a byl pokřtěn. V roce 1961 se oženil
s Ludmilou, rozenou Holubovou.
Proč přidávám ke dvěma kazatelům, kteří byli obecně známí v našich
sborech, i tohoto skromného bratra?
Nepamatuji si, že bych ho někdy viděl
stát za kazatelnou. A přesto i on věrně
a statečně sloužil svému Pánu.
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Kolem roku 1975 cítil Boží povolání
využít svých znalostí v elektrotechnice a začal tajně nahrávat křesťanské
hudební skupiny, poezii i mluvené
Boží slovo. Tyto nahrávky se potom
posílaly různými tajnými cestami do
křesťanské rozhlasové stanice TWR
v Monte Carlu. Odtud se vysílaly
křesťanské pořady, které jsme v době
komunistické totality pracně doma ladili na krátkovlnných radiových přijímačích. Bylo nám to velmi vzácné,
protože v té době nebylo v naší zemi
křesťanské vysílání. To, že celá tato
statečná služba představovala veliké riziko, bylo na druhou stranu vyváženo

mnoha zázraky a mimořádnou Boží
ochranou. A tak „kazatelnou” tohoto věrného bratra byl mixážní pult
a nahrávací zařízení. Jeho služba nebyla vidět, dělal ji ve svém „volném čase“
při zaměstnání, ale Bůh ji mocně použil ke své slávě a k duchovnímu požehnání mnoha lidem, se kterými se
většinou ani osobně nesetkal.
S bratrem Jiřím Dedeciusem jsme se
rozloučili dne 22. 12. 2017 ve sboru
Církve bratrské v Českém Těšíně, kde
prožil s rodinou závěrečné dva roky svého života.

Pokaždé, když se loučíme s věrnými Božími služebníky, kteří nás předešli do Boží
slávy, musím se ptát: kdo nastoupí na jejich místo? Každý z nás je povolán ke službě, podle obdarování, které nám bylo dáno naším Pánem. Nenechávejme své dary
ležet ladem. Bratře, sestro, ať jsme mladí nebo staří, nepromarněme tento čas Boží
milosti. Dejme se do služby Krále králů!
Pavel Coufal

ZPRÁVY Ze sborů
advent v brně

N

a naší nejmladší stanici sboru – K12 v Brně-Medlánkách
– zažíváme změny, které patří k životu, a přece se z nich člověk
neraduje. Po 25 letech odjela zpět do
USA misionářka Gloria Ginn, která je
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s K12 spjata od samého začátku. Gloria je člověk víry a modliteb. Byla milá
nám všem i nově příchozím návštěvníkům. Prozatím se scházíme i nadále
v jejím domě na Kytnerově 12.
Zároveň pokračujeme v misijních

aktivitách, jako je klub maminek nebo
tělocvična pro tatínky. Již tradičně
patří ke kulturnímu kalendáři městské části Medlánky náš předvánoční
program pro děti v kulturním domě
Sýpka, s koledami, vánočním poselstvím a dílničkami pro děti. I letos ho
navštívilo mnoho lidí.
Ani mateřský sbor na Smetanově
nezahálel. Na dorostovou hru po městě se podařilo pozvat skoro 30 dětí,
z toho 10 úplně nových – spolužáků

našich dorostenců. Na Smetance proběhl vánoční koncert i dětská vánoční
slavnost, kterých se zúčastnilo mnoho
pozvaných hostů. Kromě toho začínáme expandovat do další městské části
– do Bystrce. Modlíme se za povolání
služebníků na všechna zmíněná místa.
Zdenek Pokorný,
Brno

vánoční dvoreček

V

ánoční dvoreček je dost nesrozumitelný název pro neznalé. Těmito slovy byl před
lety nazván den otevřených dveří našeho sboru v adventní době. Snažíme
se otevřít prostory naší církve lidem,
kteří by jinak neměli motivaci podí-

vat se a seznámit se s námi a hlavně
s Pánem Ježíšem Kristem. Využili jsme
téměř všech prostorů, které máme
k dispozici. Ve druhou adventní sobotu jsme od 10 do 16 zvali veřejnost na
adventní vyrábění, vernisáže, koncerty, zpívání koled, dobročinný bazar,
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focení u jeslí, putování s mudrci, cukroví, grilované jídlo, palačinky a horké nápoje. Za tuto dobu nás navštívilo
na 300 lidí, o které se postaralo asi 40
dospělých a 20 dětí z našich řad. Ptáte-li se po efektu, jediným krátkodobě
měřitelným je 40 rozdaných Nových
Zákonů. Chci nás všechny povzbudit

ke tvořivému přístupu k evangelizaci,
kdy jde o vytvoření příležitosti mluvit
s lidmi o víře v Pána Ježíše Krista.
Erik Poloha,
Praha 3

pozvání

U

vědomí obecně nízké teologické vzdělanosti se od listopadu
loňského roku v prostředí
baptistického sboru Na Topolce rozběhlo neformální setkávání nad teologií. Setkání probíhají jednou za měsíc
a první dvě vedl bratr Jáchym Gondáš.
Na nich jsme se nejprve zabývali netradičním úvodem do teologie a při
druhém setkání se kriticky zamýšleli
nad vlastní baptistickou tradicí. Třetí
setkání, které je plánováno na čtvrtek
18. ledna, se opět uskuteční u bratra
Jáchyma Gondáše, s hlubším pono26

rem do vybrané teologické literatury.
Od února nás dalšími setkáními bude
provázet bratr Petr Macek. Zájemci o teologii z řad sborů jsou srdečně zváni. Bližší informace poskytnou
kazatelé pankráckého sboru na adrese
sbornatopolce@gmail.com.

Lydie Kucová,
Praha 4

modlitby za sbory
Modlitební řetěz BJB

O

d letošního roku je připraven
modlitební řetěz za sbory
a službu v rámci BJB.
Jednotlivé modlitební předměty budou rozesílány na sbory vždy začátkem
měsíce, ve Zpravodaji budeme uveřejňovat rozpis modliteb na následující
čtvrtletí.

Aktuální modlitební předměty
prosím zasílejte do konce předchozího měsíce na emailovou adresu
info@baptist.cz
Děkujeme všem, kteří se připojují ke společným modlitbám za BJB.

leden
1. týden / 1. - 7. ledna / Odbor pro manželství a rodinu
2. týden / 8. - 14. ledna / Aš
3. týden / 15. - 21. ledna / Blansko
4. týden / 22. - 28. ledna / Brniště
5. týden / 29. ledna – 4. února / Brno
únor
6. týden / 5. – 11. února / Sbor neslyšících
7. týden / 12. – 18. února / Broumov
8. týden / 19. - 25. února / Cvikov
9. týden / 26. února – 4. března / Výkonný výbor
březen
10. týden / 5. – 11. března / České Budějovice
11. týden / 12. - 18. března / Děčín
12. týden / 19. - 25. března / Cheb I
13. týden / 26. března – 1. dubna / Cheb II
27

ze světa baptistů
Pozvánka na konferenci
EBF

E

vropská baptistická federace pořádá konferenci zaměřenou na
zapojování sborů do integrace
uprchlíků v místních komunitách.
Koná se ve dnech 25. – 28. dubna
2018 ve švédském Örebro.
Cílem konference je porozumět,
jaká je role místních sborů v integraci uprchlíků do místních komunit, naučit se a dál předávat strategie
pomoci. Konference se bude zabývat
širokým spektrem otázek souvisejících s integrací uprchlíků do místních
komunit: Jaká vize může vést sbory
v integračním procesu uprchlíků? Jak
nás Bible inspiruje k této službě? Jaká
je politická situace související s lidskými právy uprchlíků v různých zemích
Evropy? Jak mohou být sbory prakticky zapojeny v integračním procesu
a jakými prostředky a nástroji toho
dosáhnou? atd. Součástí programu
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bude také návštěva tří integračních
projektů. Detailní program bude zaslán účastníkům před konferencí.
Více informací a přihlášku najdete
na webových stánkách EBF: http://
www.ebf.org/conference-on-refugee
-integration-april-2018
Registrační poplatky se pohybují
v rozmezí 200 – 290 Eur v případě,
že chcete zajistit ubytování. 80 Eur
v případě, že si ubytování zajistíte
sami.
Máte-li zájem zúčastnit se této konference, kontaktujte kancelář VV BJB.
Je možné jednat o možném finančním
příspěvku na vaše náklady.

Misijní konference
v Moskvě
„Násobení sborů v Moskvě”

R

uská baptistická jednota organizovala v Moskvě od 29. listopadu do 2. prosince 2017 misijní konferenci nazvanou „Násobení”.
Konference byla zahájena velkou prezentací projektu na zakládání nových
sborů M4, kterou prezentovali Josif
Makarenko, misijní vedoucí a Alexej
Smirnov, předseda Jednoty, který následně kázal na téma Velkého poslání.
Setkání se zúčastnilo přes 600 lidí,
hlavně kazatelů a vedoucích z celého
Ruska a Běloruska a také velký počet
zahraničních hostů. Přítomni byli ve-

doucí z Evangelizační asociace Billyho Grahama, Lausannského hnutí,
Jižní baptistické konvence, organizace
SEND International a další, kteří vedou misijní organizace nebo sbory na
Kubě, v Ghaně, Německu, na Jamajce, v Japonsku, na Novém Zélandu,
v Norku, Polsku, Sýrii a USA.
Daniel Trusiewicz,
Misijní koordinátor EBF, 11. 12. 2017
Více informací o konferenci najdete na:
http://www.ebf.org/multiply-in-moscow
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sborové budovy
Přinášíme krátké zprávy ze třech sborů, které pracují na svých budovách.
Máme radost z toho, co se v Olomouci, Vysokém Mýtě a Konstantinových
Lázních děje nového a požádali jsme kazatele sborů, aby se s námi sdíleli o
tom, co je před nimi a čím již jejich sbory prošly.

lípa olomouc
„Práce jak na kostele“ - prosinec 2017

O

lomoucký sbor baptistů
vystřídal 8 pronájmů od
vzniku samostatného sboru
v listopadu 1993. Díky častému stěhování si lidé nemohli příliš zvyknout na
to „své“ místečko. Náš pravý domov
je nebe. Přesto se těšíme na zázemí,
které z Boží milosti smíme připravovat pro život a službu sboru.
S kočovným stylem života našeho
společenství rostlo očekávání a modlitby za vlastní sborový dům, zázemí,
prostě „domov.“ V roce 2016 jsme se
jako sbor rozhodli jít do rekonstrukce bývalého kina Lípa. Rozhodnutí předcházely modlitby, rozhovory,
a zvažování finančních možností. Budovu jsme nakonec zakoupili v srpnu
2016.
Zchátralý dům stojí těsně za historickým centrem Olomouce, ale
historii má bohatou. Budova byla postavena v roce 1888, a za dobu své exi30

stence byla centrem kultury, místem
shromažďování občanů, restaurací,
tanečním sálem, a od roku 1945 kinem Lípa. Posledních 10 let byla budova zcela opuštěná, vybydlená. Za tu
dobu vyměnila 3 majitele, ale nikdo
z nich své plány nezrealizoval. Věříme,
že Pán Bůh připravoval i náš sbor na
tento veliký krok víry.
Ohromná prvotní práce byla odvedena bratry Petrem Kvasničkou
a Františkem Jelínkem z ArchEnergy,
kteří museli tuto budovu bez řádné
dokumentace z archivu města digitálně zmapovat tak, aby mohli na dálku (280 km vzdušnou čarou) přesně
zakreslovat do plánů naši představu
využití prostoru. Sborový dům není
velký, ale chceme, aby sloužil celému společenství, dětem, mládeži,
i dospělým. Navíc chceme mít prostor
multifunkční, aby byl využitelný jak
pro sbor, tak i pro aktivity veřejnosti,

Rodinného centra Provázek, nebo pěveckého sboru FUSION.
Během roku 2017 jsme zvládli sanační práce obvodových zdí a opravili střechu. Práce uvnitř tak mohou
pokračovat i v zimě. Na podzim 2017
jsme konečně získali stavební povolení, ke kterému nám dal plnou moc
i generální ředitel České pošty, která
sídlí ve stejném domě. Nyní už běží
práce ocelářů a zedníků naplno.
Dá-li Pán – pro nás není žádná fráze. Opravdu věříme, že rekonstrukce
bývalého kina Lípa na sborový dům
je Boží dílo, a že bude sloužit Jemu
a Jeho církvi. Pán dal štědrost dárců,

a my teď máme dostatek na stavbu samotnou. Nyní ještě chybí asi 900.000
Kč na interiér a vybavení. Dá-li Pán,
chtěli bychom zde oslavit 25. výročí
založení samostatného sboru v listopadu 2018. Kdo vidí stavbu dnes,
nedokáže si to představit. Ale s Boží
pomocí to možné je. Budeme vděčni
i za vaše modlitby, aby práce šly kupředu, a bylo vždy dostatek financí na
dokončení sborového domu s pracovním názvem Lípa.
Petr Coufal,
kazatel sboru BJB v Olomouci

Práce ocelářů a zedníků
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vysoké mýto
„Dostavěno“

P

o roce a půl se nám podařilo
s Boží pomocí dostavět modlitebnu. Byl to náročný čas, ale
o to radostnější je být nyní ve velkém
prostoru, který jsme tolik potřebovali. Přestože potřebujeme dodělat ještě
nějaké detaily, jsme nadšení, že už se
zde můžeme scházet. Na fotkách můžete vidět naše první, neoficiální shromáždění v novém sále.

Chtěli bychom tímto vyjádřit i poděkování všem sborům, které nám
pomohli a podpořili toto dílo. Současně vás všechny srdečně zveme na
oficiální otevření, které bude 11. února v 9.30 hodin.
Vladimír Zeman,
kazatel sboru BJB ve Vysokém Mýtě

Konstantinovy Lázně

P

řelom roku se pro náš sbor nese
v radostném duchu nejen z důvodu vánočních svátků. Po několika letech se naše stavební úsilí pomalu blíží k cíli a tak s vděčností Pánu
můžeme říci, že již „bydlíme ve svém“.
Zkolaudovali jsme společné prostory
a nyní jsou před námi příjemné starosti: jak tento dům naplnit.

Nový sborový dům ještě není plně
dokončen, před námi je ještě mnoho
práce – kancelář, byt, zařizování jednotlivých místností, ale zázemí pro
bohoslužby a další aktivity je již v plném provozu.
Jiří Tomeš,
kazatel sboru BJB v Teplé

rozhovor
stano baláž,
nový kazatel v žatci
V neděli 10. prosince proběhla v Žatci slavnostní bohoslužba, při které
byl instalován kazatel žateckého sboru bratr Stano Baláž. Při této příležitosti jsme se s bratrem domluvili, že mu položíme několik otázek, aby se
tak lépe představil bratřím a sestrám ve sborech BJB.
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Milý bratře, řekni nám prosím několik
informací o sobě? Kde jsi vyrůstal a co
tě přivedlo do kazatelské služby?
Narodil som sa v roku 1970 v Prešove vo veriacej rodine. Od najútlejšieho veku som s rodičmi chodieval
do zhromaždenia, ktoré sme mali spoločné v modlitebni Cirkvi Bratskej.
Tam som pravidelne chodil najprv do
nedeľnej besiedky, potom do dorastu
a neskôr i do mládeže. Raz mesačne
sme chodievali do zboru BJB v Košiciach. Po ukončení základnej školy som
absolvoval štúdium na gymnáziu, tiež
v Prešove. Potom som sa prihlásil na
VŠ – Strojnícku fakultu Technickej
univerzity v Košiciach, kde som absolvoval dva ročníky. Odtiaľ som musel
odísť za zvláštnych okolností. Následne som prežil nielen znovuzrodenie,
ale aj Božie povolanie do kazateľskej
služby. Nasledujúceho roku – v júni
1991 som sa dal pokrstiť na vyznanie
viery. Podal som si prihlášku na Evanjelickú bohosloveckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde
som ukončil magisterské štúdium teológie v roku 1996. Popri štúdiu som
pravidelne chodil slúžiť (raz mesačne)
do môjho bývalého domovského zboru v Košiciach. Pred ukončením vysokej školy som dostal ponuku slúžiť
v zbore BJB Podunajské Biskupice.
V roku 1996 som bol riadne zvolený
za kazateľa druhého bratislavského
zboru BJB – Podunajské Biskupice,
kde som slúžil takmer 19 rokov. V

roku 2006 som od Pána dostal vzácny
dar – moju manželku Andreu (rod.
Betkovú).
Máš za sebou několik let služby na Slovensku. Proč jsi se rozhodl přijmout
oslovení z Čech a konkrétně ze Žatce?
Už istý čas som vnímal, že by bolo
dobré, keby som zmenil zbor. Ale
vtedy som to ešte nebral až tak vážne
a naliehavo. Až pod vplyvom istých
udalostí, ktoré v zbore nastali, som
bol nútený, aby som sa začal veľmi
vážne zamýšľať nad tým, čo ďalej.
Aj s mojou manželkou sme sa veľmi
modlili za túto vec a následne som
dostal jasné Slovo od Pána, že mám
z daného zboru odísť. Po skončení
mojej kazateľskej služby v zbore Podunajské Biskupice som si aktívne
hľadal nové zamestnanie. Popri tom
som slúžil Božím slovom vo viacerých
zboroch (Palisády, Bernolákovo, Vavrišovo, Pod. Biskupice...). S manželkou sme sa veľmi modlili za túto našu
novú situáciu. Pri hľadaní novej práce
mi prišli ponuky práce aj mimo oblasť
práce v cirkvi. Ale práve vtedy som
stále viac a viac vnímal Božie povolanie do kazateľskej služby. I keď to pre
mňa a aj pre moju manželku Andrejku nebolo ľahké obdobie, stále som
plne dôveroval Pánovi, že keď ma raz
povolal do kazateľskej služby – tak iste
má so mnou nejaký plán. Vedel som,
že On o mne vie a že ma neopustí,
že má so mnou nejaký zámer. Vtedy
som veľa času trávil na našej chalu35

pe v Pribyline a popri práci v záhrade
a okolo domu som očakával na Pána,
na Jeho zavolanie. A práve tu som otvoril e-mail od brata Milana Vimpela
s oslovením, či by existovala nejaká
možnosť, že by som uvažoval o službe kazateľa v žateckom zbore. Ja som
vtedy očakával na Božie zavolanie do
služby, ale toto sa mi zdalo ako niečo
nereálne. Vtedy mi Pán pripomenul
obraz zo života apoštola Pavla, keď
mal vo sne zvláštne videnie. On mal
svoje predstavy a plány, kam pôjde.
A vtedy mal videnie: „vo sne sa mu
zjavil istý Makedónec, ktorý ho prosil:
,Prejdi do Makedónie a pomôž nám´!“
(Sk 16,9-10) Vtedy som naozaj spozornel a začal som to brať veľmi vážne. Čo keď má Pán Boh so mnou plán
až v žateckom zbore? Odvtedy som sa
za to vážne modlil a očakával na ďalšie
Božie vedenie a potvrdenie toho, že je
to skutočne Jeho vôľa. Sám by som sa
k niečomu takému nikdy neodhodlal.
Uvedomoval som si, aké je to závažné
rozhodnutie. Musel som mať istotu,
že je to Jeho plán a zámer so mnou.
A On to naozaj od tej chvíle potvrdzoval mnohými spôsobmi.
Jak vnímala tvé rozhodování tvoje rodina? Stěhují se s tebou do Žatce?
Celá moja širšia rodina mi bola
v tom čase veľkou oporou, ale hlavne
moja manželka Andrejka. Bál som sa,
ako prijme túto možnosť, že sa budeme sťahovať tak ďaleko od domova. Predsa len, ona mala dobrú prácu
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v Bratislave a mali sme tam aj svoje
zázemie (svoj byt, rodinu, známych,
chalupu v Tatrách…). Keď som jej to
oznámil – na moje prekvapenie ona
bola z toho nadšená a tešila sa na novú
službu pre Pána a na novom mieste.
Pán postupne riešil aj pre nás dovtedy
neriešiteľné veci - aj ohľadne Andrejkinej práce, ale aj mnohé ďalšie. Takže po mesiaci po mojom nástupe na
zbor prišla za mnou aj moja manželka.
Veľmi ma to potešilo. Pán vie o našich
potrebách. Vďaka Pánu Bohu môžeme teda spoločne stáť v službe pre
Pána na tomto, pre nás novom mieste.
V čem tě zaujal nebo překvapil žatecký
sbor? Myslíš si, že se české sbory hodně
liší od těch slovenských?
Bratia a sestry sú tu veľmi milí,
ochotní a obetaví. Žatecký zbor je početne dosť veľký a sú tu veľmi dobre
zorganizované viaceré služby a stretnutia, ktoré prebiehajú počas celého
týždňa. Asi najviac ma prekvapilo
množstvo spevom a hudbou ochotne
slúžiacich zoskupení – od detí, dorastu, mládeže, cez obmieňajúce sa skupinky „bývalých mládežníkov“, až po
ženský, mužský a zmiešaný spevokol.
Je tu veľa duchovnej práce, čo je radosť, ale aj veľká výzva a zodpovednosť pre každého Božieho služobníka
– kazateľa, aby bol verný v tejto službe
a nič nezanedbal. Veď tu ide o veľa
– o našu budúcnosť – o život večný.
Máme tiež veľkú zodpovednosť nielen za širšiu zborovú rodinu, ale aj za

ľudí, ktorí žijú v našom okolí. Je mimoriadne dôležité, aby sa v našich životoch odzrkadľoval obraz nášho Pána
a Spasiteľa, aby aj oni boli zasiahnutí
a oslovení Božím slovom.
A či sa veľmi líšia slovenské a české
zbory? Zatiaľ sme tu ešte len krátku
dobu a neviem to presne posúdiť.
Myslím si, že mnohé máme spoločné.
Určite je viac toho, čo nás spája. A nielen príbuzný jazyk. Veď dlhé obdobie
sme boli vlastne spolu a ja si na to obdobie ešte dobre pamätám. Mali sme
spoločné konferencie a iné stretnutia
v rámci BJB. Mimochodom, v mojom
detstve som sa raz ocitol aj v súčasnom žateckom zborovom dome, keď
sme boli s rodinou navštíviť strýka,
ktorý tu bol na vojne, a nocovali sme
u vtedajšieho kazateľa, brata Donáta.

Po rozdelení republík a aj našich
jednôt sa každá začala uberať svojim smerom – čo je aj pochopiteľné.
A teda každý rieši tie svoje iné problémy a iné potreby. Ono je to dané
aj prostredím, ktoré nás obklopuje
a ovplyvňuje. Takže sa musíme
s manželkou spoločne zoznamovať
s tým, čím žijú ľudia v našom novom
prostredí a krajine – v ČR (a hlavne
v zbore BJB v Žatci, ale aj všeobecne
v BJB v ČR, a tiež aj v iných cirkvách
či kresťanských spoločenstvách), aby
sme im dokázali správne porozumieť
a priblížiť sa im, aby sme tu boli prínosom. Verím, že Pán si nás použije
aj tu v Českej republike pre budovanie Jeho diela. Chceme byť citliví
a vnímaví na Jeho Slovo, ktoré bude
k nám hovoriť a aj na Jeho dielo, ktoré
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tu On koná, aby sme boli na ňom ako
užitoční Boží služobníci.
Co si myslíš, že pro tebe bude
v nové službě velkou výzvou? V čem ti
může být sbor pomocí?
Keď som vstupoval do kazateľskej
služby – mojou túžbou bolo podporovať prácu s mládežou a misiu. Ale
dostal som sa na zbor, ktorý bol početne malý a väčšina bratov a sestier
boli vekom starší. Nebola tam takmer
žiadna mládež. A tí, čo tam boli – už
dávnejšie chodili do mládeže veľkého
zboru na Palisádach a nepociťovali
potrebu, aby sa vrátili do svojho domovského zboru a zapojili sa do práce tam. Takže mládež bola v mojom
zbore len sporadicky – nepravidelne.
Nemal som človeka, ktorý by sa jej venoval pravidelne. To isté platilo, aj čo
sa týka misijnej služby. Kazateľ sa pri
svojej službe nestíha naplno venovať
každej službe v zbore. Môže byť pri
nej nápomocný a koordinovať ju, ale
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nie sám viesť. O tom som sa aj v praxi
presvedčil.
A práve v žateckom zbore je pre
mňa výzvou práca s dorastom a mládežou a rád by som ju podporil podľa
mojich možností a obdarovania. Zbor
mi môže pomôcť tým, že mi pomôže
zabezpečiť niektoré iné služby, kde
účasť kazateľa nie je až natoľko potrebná.
Za co se za tebe můžeme modlit?
Za múdrosť od Pána, aby som vedel správne rozoznať potreby zboru
a správne ich naplniť. A tiež o silu od
Pána, aby som to dokázal zvládnuť. Je
to Božie dielo a o to väčšia zodpovednosť pre mňa, ale aj pre moju manželku, ktorá mi je v mojej práci veľkou
pomocou a oporou.
Otázky kladl Jan Jackanič

odbor mládeže
konference
mládeže
Konference mládeže v roce 2017 se konala v Aši v termínu 26. – 29. září.
Jako heslo a téma konference posloužila světoznámá zkratka S.O.S. (Save
Our Souls, překlad: Zachraň Naše Duše).

O

d prvních přípravných setkání jsme se utvrzovali, že
chceme, aby byl tento rok
kladen důraz na Kristovo vzkříšení.
Chápeme totiž, že obecně je kladen
velký důraz na Kristovu smrt a jeho
kříž. Uvědomujeme si však také, že
naděje a sláva křesťanství tkví právě
ve vzkříšení. Apoštol Pavel napsal:
„Jestliže však Kristus nevstal z mrtvých, pak je naše zvěstování prázdné,
prázdná je i vaše víra. “ (1K 15,14) Nikdo z nás jistě nechce, aby naše víra
byla prázdná, proto je pro nás realita
vzkříšení velmi klíčová. Jako stěžejní
biblická pasáž pro konferenci byl vybrán úsek z Janova evangelia: Ježíš jí
řekl: „Já jsem vzkříšení i život. Kdo
věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít.
A každý, kdo žije a věří ve mne, jistě nezemře na věčnost. Věříš tomu?”
(J 11,25-26) Tento text je sice v kontextu pohřbu Kristova přítele Lazara,
ale právě pozdější vzkříšení z něj dělá
jeden z nejkrásnějších úseků Janova

evangelia. Jako takový skvěle posloužil
naší konferenci.
Hlavní programy si rozdělili bratří
kazatelé ze západního regionu. Jmenovitě domácí kazatel Alois Boháček,
z Karlových Varů nám v pátek sloužil
Nick Lica a ze sboru v Teplé přijal
sobotní pozvání Jaroslav Pospíšil. Během šesti společných programů jsme
se mohli zamyslet nad hloubkou těchto slov Pána Ježíše Krista. Všechna
slova jsou ke shlédnutí na YouTube
kanálu Odbor mládeže BJB.
Součástí hlavních programů byly
i praktické výzvy pro změnu v životě. Ať už pro přijetí Pána Ježíše jako
Pána a Spasitele, ale také jako výzva
ku pokání. Na tuto výzvu v sobotu reagovalo přes třicet lidí z celkových 220
účastníků. Součástí programu byly
také volitelné semináře. Za zmínku
stojí např. série seminářů od JUDr.
Daniela Spratka, PhD., k výročí 500
let reformace. Dále také moderovaná
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diskuze (osobní svědectví) s manželským párem, který opustil skupinu
Svědků Jehovových. Nebo seminář
Marka Macáka na téma mezilidských
vztahů.
Letošní ročník byl výjimečný, neboť jsme po mnoha letech mohli mít
hlavní setkání ve sborovém domě.
Myslím si, že i díky tomu mohla celá
konference proběhnout v rodinném
duchu a mládežníci tak byli přijati ne-
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jen vrstevníky, ale i širším kolektivem
bratří a sester z místního sboru.
Dovolte mi ještě jednou i touto formou poděkovat Ašským a všem, kteří
se na přípravách konference podíleli.
Věřím, že nám Duch Svatý bude mít
co připomínat ještě dlouhý čas.
Jordan Haller,
Odbor mládeže BJB

misijní odbor

P

ráce misijního odboru v rámci
BJB byla po delší odmlce obnovena na podzim roku 2011 na
misijní konferenci ve Vysokém Mýtě.
Tam byl také schválen řád misijního
odboru a zvolena první tříčlenná rada
misijního odboru. Funkční období
rady jsou tři roky a členové rady si
mezi sebou vybírají předsedu misijního odboru.
Misijní odbor slouží k rozvoji
a zkvalitnění misijní práce na jednotlivých sborech BJB. Zprostředkovává také kontakty pro misijní práci
s partnery mimo BJB ČR. Obecně se
dá říci, že misijní odbor pomáhá ve
třech oblastech: sborová evangelizační

činnost, zakládání nových sborů a zahraniční misie. Součástí práce misijního odboru je i pořádání každoročních misijních konferencí.
Misijní odbor také úzce spolupracuje s americkými misionáři vyslanými
IMB (International Mission Board),
kteří slouží v Česku společně s místními baptistickými sbory.

Na podzim roku 2017 byla na další
tříleté období zvolena nová rada misijního odboru ve složení: Vladimír
Zeman, Pavel Novosad, David Živor
a náhradník Igor Grytsyk. Předsedou
rady misijního odboru je v současnosti Pavel Novosad.

Misijní rada misijního odboru
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Setkání nadšenců pro misii

V

pátek a sobotu 13. a 14. října se ve Vysokém Mýtě konalo setkání jednotlivců
a týmů, zabývajícími se či zajímajícími
se o evangelizaci, misii nebo zakládání
sborů.
Nebyla to však úplně klasická konference, tak jak jsme byli zvyklí v minulých letech. Byl to spíše prostor pro
naslouchání a učení se od sebe navzájem. A to jak v jednotlivých týmech,
tak napříč sbory. Jen třetina programu bylo totiž vyučování, třetina pak
diskuse ve skupinách a třetina aplikace do našich služeb. Součástí půl víkendu byl také večer modliteb, chval
a různých svědectví o Boží práci. Nosným tématem bylo „jak zůstávat stále
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misijní církví“ a hlavním řečníkem byl
bratr Mark Potma z CB Praha Jižní
město.
Na tomto formátu setkání se nám
líbí možnost společných diskusí a snaha přenést nové myšlenky do praktického života společenství i jednotlivců.
Vzhledem k diskuznímu a praktickému formátu je tedy lepší, když z jednoho sboru přijede skupina lidí, ale
rozhodně to není podmínkou.
Ohlasy byly dobré, tak bychom
v tom chtěli pokračovat i příští roky.
Pavel Novosad a Vladimír Zeman,
Misijní odbor BJB

odbor sester

D

ovolte mi úvodem přiblížit práci Odboru sester, kterou vede čtyřčlenný výbor volený na čtyřleté období. Ve stávajícím výboru od roku 2015
pracují Helena Včeláková – předsedkyně, Jiřina Vimpelová – tajemnice
a členky Jana Pospíšilová a Vilma Koblischková.

Konference
Odbor sester BJB ČR velmi úzce
spolupracuje s Výborem odboru sester na Slovensku, a to především na
plánování a organizaci každoročních
konferencí sester. Tyto konference se
konají jeden rok v ČR, druhý rok SR.
Jsme za tuto spolupráci velmi vděčné,
protože přináší i osobní obohacení
každé z nás. Přípravy konference začínají vlastně ukončením stávající, kdy
jsme rády, když víme, kde bude další
konference. Ne vždy je to jasné. Záleží
na tom, který sbor je ochotný vzít na
sebe tento zodpovědný úkol. Konání
konference je vždy ve spolupráci se
sborem. Týká se to i témat konference. Kdy dáváme sboru možnost navrhnout téma, které je podle něj potřebné. Pokud sbor nemá návrh, je to na
domluvě výborů ČR a SR. Modlíme
se za to, aby nám Pán Bůh zjevil potřeby sester. Myslíme i na to, aby téma
zahrnovalo všechny generace. Na konference přijíždí i mladé sestry a jsme
za to velice vděčné. Je to předmět
našich modliteb, aby program konference přitáhl i mladší generaci. Ono

Výjezdní jednání výboru sester v Lednici
především záleží na těch, které předávají touhu setkávat se s mladší generací. To vychází z tradic, které jsou ve
sboru prezentovány. Mladá generace
nemůže navazovat na to, co neexistuje. Těšíme se z toho, že práce sester
si v roce 2019 bude připomínat 50 let
trvání. Zároveň nás to vede k veliké
pokoře před Hospodinem i těmi, které pracovaly před námi.

Návštěvy na sborech
Jako stávající výbor jsme se dohodly, že bychom rády navštívily všechny naše sbory. Mnohé jsme navštívily
a některé ještě navštívíme. Jsou to pro
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nás cenné poznatky. Při rozhovorech
je patrné, jaké jsou potřeby sester, co
je trápí, čeho se jim nedostává, jak
slouží nebo neslouží společně. Cílem
návštěv je povzbudit sestry k tomu,
aby trávily spolu čas. Takový čas začíná na modlitbách třeba jen dvou sester. Pán Bůh se k takovým touhám
a modlitbám přiznává.

Návštěvy okolních sborů
Také sestry povzbuzujeme k návštěvám okolních sborů. Už v předloňském roce jsme měly v Praze návštěvu
sester ze Žatce a sestry následně pozvaly nás společně ještě s teplickými
a několika sestrami z rusky mluvícího sboru. V Praze jsme trávily jeden
květnový sobotní den se sestrami
z Ostravy a Teplé. Byl to velmi pěkný
a požehnaný čas pro obě strany. Věříme, že tato setkávání budou mít pokračování i v jiných sborech.
Setkávání sester
V některých sborech nemají tradici
setkávání sester, v některých naopak
mají setkávání zastoupené všemi generacemi. V méně početných sborech se
sestry schází ke sdílení a modlitbám.
Není sbor, ve kterém by sestry neby-
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ly. Není sbor, ve kterém by se sestry
nezapojily do služby sestrám vlastní,
a to je pohostinnost. Že o tom, co dělají nepíší, nebo nemluví, neznamená,
že nic nedělají. Zprávy o práci sester ve
sborech, o které každoročně žádáme,
přichází ani ne z poloviny sborů BJB.
Jsme vděčné za každou sestru, která
stojí pevně ve víře ve službě. Setkávání sester je o touze být spolu, modlit
se za sebe navzájem, za potřeby sboru.
Jednou z příležitostí modlit se společně je první listopadové pondělí, kdy se
každoročně sestry baptistky modlí za
potřeby ve světě. Odbor sester zajišťuje překlad materiálů, které přichází
z EBWU v angličtině. Jsou připravovány každý rok jinou unií. Máme radost, že se této příležitosti modlit se
a dávat, účastní stále více sester a někde dokonce i s celým sborem.
Modlit se je výsada každého, kdo
poznal Boží lásku. A to je mojí výzvou
i pro nadcházející nový rok. Neustávat
v modlitbách. Ať přinese cokoliv, věříme, že je v tom Bůh s námi.
Helena Včeláková,
předsedkyně Odboru sester BJB

manželství a rodina

M

ilí bratři a sestry, milí čtenáři
zpravodaje, odbor pro manželství a rodinu je nejmladším odborem v naší Jednotě. Vznikl
v roce 2013 jako reakce na potřeby
dnešní doby. Manželství i celé rodiny
žijí pod obrovským tlakem. Rozpadají
se a to, co jsme dříve mohli s obavami
pozorovat především mimo církev, se
čím dál více přenáší i do našich sborů.
Na tuto rostoucí tendenci reagujeme
rozvojem podpůrné služby rodinám
a v současné době především manželským párům.
Práci odboru vede šestičlenná rada
ve složení Marek a Sabina Žitní, Milan a Iva Kernovi a Vojtěch a Marie
Horáčkovi.
Ještě před oficiálním ustanovením
Odboru pro manželství a rodinu jsme
již od roku 2010 začali rozvíjet službu
manželským párům v podobě motivačních víkendů v rámci brněnského
sboru. Navázali jsme na službu manželským párům, která již dříve začala
v rámci BJB na Slovensku. Manželé
Kriškovi a Staroňovi nám trpělivě pomáhali při budování českého týmu.
S manžely Staroňovými spolupráce stále probíhá. Motivační víkendy
pro manželské páry obsahují většinou
čtyři přednášky na témata, která potom v soukromí na pokojích mohou

manželé spolu probrat. Zůstává také
prostor k procházkám do okolní přírody a k odpočinku. Pokud páry mají
zájem, mohou požádat i o pastorační
rozhovor. Ohlasy účastníků bývají velmi pozitivní a velice si cení toho, že
nastolená témata mohou v soukromí
v klidu probrat. Postupně je možné se
zúčastnit čtyř na sebe tematicky navazujících víkendů - modulů. Jednotlivé moduly se dají absolvovat zhruba
po roce a každý rok je možné začít
modulem číslo jedna (na jaře a na
podzim). První tři moduly probíhají
v hotelu Skalní Mlýn u Blanska uprostřed krásné přírody Moravského krasu. Čtvrtý modul pořádáme společně
se Slováky v Račkově dolině v Tatrách
a tento modul probíhá od čtvrtečního
večera do neděle. Od letošního roku
chceme první modul pořádat také
v západních Čechách. Do této doby
již proběhlo 25 víkendů a asi 90 manželských párů se již zúčastnilo minimálně jednoho z nich. Byly to hlavně páry z asi 10 sborů BJB, ale také
i z jiných církví. Jsme rádi, že mezi
námi také občas bývají i nevěřící účastníci a že mohou slyšet evangelium.
Přáli bychom si, aby počet nevěřících
účastníků byl vyšší. Vždyť potřebnost
péče o manželství prochází napříč řadami věřících i nevěřících lidí. A jako
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křesťané máme i v této oblast jistě
co nabídnout. Pro dokreslení těchto
víkendů vybíráme následující ohlasy
účastníků:
„Během víkendu se mi nejvíc líbil strávený čas s partnerem během přednášek,
v čase sdílení i ve volném čase.“
„Nejvíc se mi líbil super čas s partnerem. Rozebrání starších záležitostí
v klidu a pokoji.“
„Moc se mi líbila otevřenost přednášejících, jejich příklady ze života a to, že
se nestydí ukázat vlastní chyby nebo problémy a starosti, aby to posloužilo druhým. Často jsem se v tom viděla.“
„Takový víkend bych doporučil především pro zachování diskrétnosti a jiný
přístup k tématům než na manželských
konferencích „amerického typu“.“
„Při osobním probírání jednotlivých
témat v soukromí jsme si dokázali říci
věci, které bychom si normálně neřekli.“
„Rozhovory ve dvojici byly pro mne
velmi užitečné a osvobozující.“
„Myslím, že je důležité čas od času
zkontrolovat, jak jsme na tom. Přednášky a materiály nás při tom krásně
doprovázely. Děkujeme.“
„Tento víkend bych doporučil i jiným
párům, protože je to dobrá příležitost se
ve vztahu posunout, udělat revizi a mít
řízený čas jeden na druhého.“
„Pro mne bylo velmi důležité partnerovo sdílení jeho emocí a zranění.“
„Celkově se mi líbil celý víkend, proto
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je těžké vybrat jen jednu věc. Každopádně jsme s manželem řešili složitou krizi
a tento víkend byl pro nás moc povzbuzující! Přiznat vlastní chyby a omluvit
se za mé chování – bylo toho moc najednou, ale zvládli jsme to a teď jsme za to
vděční …“
„Takový víkend je v dnešním uspěchaném světě skvělý čas pro budování vztahu.“
Těší nás, když se dovídáme, že některé sbory poskytují finanční pomoc
těm manželským párům, pro které by
účast na víkendech byla finančně příliš náročná. Děkujeme i těm sborům,
které tuto službu podpořili zasláním
daru na fond odboru. Moc si toho vážíme.
O bližší informace k dalším akcím
a o rozvoji naší služby se s vámi rádi
podělíme v některém z dalších zpravodajů.
Bližší informace o akcích Odboru
pro manželství a rodinu včetně videa
o víkendech pro manželské páry naleznete také na www.radispolu.cz .
Budeme velmi vděčni za modlitební podporu, protože si vždy znovu
a znovu uvědomujeme, že bez Božíh
o požehnání je naše veškeré snažení
marné.
Marek Žitný, předseda
Odboru pro manželství a rodinu
marek@zitny.cz, 608 60 10 29

Manželé
Horáčkovi

Manželé
Žitní

Manželé
Kernovi
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vzdělávání na cestě

T

ento školní rok se již potřetí koná v rámci Vzdělávání na
cestě kurz Základy pro službu.
Kurz je určen všem, kteří chtějí duchovně růst a být lépe připraveni do
služby zvěstování Božího slova (na
biblických hodinách, v mládežích,
v besídce, dorostu, domácích skupinkách, při misijní práci apod.). Po
loňském roce v západních Čechách
přišla na řadu opět Morava. Setkání probíhají v Olomouci v prostorách VOSŠaT Dorkas, tak jako před
dvěma lety. Tentokrát se vzdělávání
účastní 20 studentů ze šesti moravských i českých sborů, kterých jsme
se zeptali, proč se do kurzu přihlásili
a co od něho očekávají:
Já jsem se přihlásila proto, že toužím
nově a více poznávat našeho Boha Otce
a Pána Ježíše a Ducha Svatého, aby
můj život byl Jím naplněn, abych Ho víc
poslouchala a byla mu prospěšná tam,
kde jsem. Co očekávám jsou ty nadhledy
a zároveň hloubky k jednotlivým knihám. Pravdy, jak co číst a čeho si všímat
a jak to uvádět do praxe.
Viera Zvonařová (Brno)
Touha porozumět lépe poselství Bible, zejména Starého zákona. Očekávám prohloubení znalosti Bible a vztahu
s Bohem a povzbuzení do služby Bohu a lidem.
Ludvík Valenta (Olomouc)
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Touha dovědět se více o Bohu, rozšířit
si poznání, prohloubit vztah, načerpat,
abych mohla lépe pomáhat lidem najít a prohloubit vztah s Bohem. Chtěla
jsem tento kurz studovat už před dvěma
roky, ale nebyla jsem si jistá, zda na to
budu mít dost kapacity. Nakonec jsem se
rozhodla počkat. A ukázalo se, že to bylo
dobře. V září mi totiž zjistili melanom
a absolvovala jsem operaci a následně
lázně, takže by to nešlo, celý školní rok
jsem měla úplně jinak, než bych čekala.
Takže jsem byla ráda, že ta možnost
tady byla opět a s chutí jsem se do toho
pustila! Očekávám prohloubení znalosti
Bible, větší pochopení souvislostí, možná
i „nakopnutí“ a inspiraci, povzbuzení.
Zatím z každého setkání jsem načerpala hodně a jsem za tuto možnost moc
vděčná!
Dana Eliášová (Ostrava)
Mne osobně Pán povolává do služby, a čím je volání zřetelnější, tím víc si
uvědomuji, jak jsem pro tuto konkrétní službu málo připravená. Proto jsem
uvítala, když mne náš kazatel upozornil
na možnost zúčastnit se Vzdělávání na
cestě. Služba a osobní růst jsou tedy mojí
motivací i očekáváním. Děkuji za tuhle
možnost vzdělávání se!
Iška Macurová (Šumperk)
Cítila jsem, že potřebuji trávit více
času nad Biblí, více ji poznat, i když

Studenti před budovou školy
věřím v Pána Ježíše Krista už dlouho.
O kurzu jsem slyšela už několik let a letos
jsem se prožila, že mě k tomu Pán vede.
Od kurzu VNC očekávám povzbuzení ve víře, načerpání do další služby
a více nadšení pro studium Bible. Je pro
mě také inspirací setkat se s ostatními
křesťany a sdílet se o tom, jak věci prožívají oni, jak funguje služba v jejich sborech. Také jsem moc vděčná, že se našli
ochotní bratři a sestry, kteří nám kurzy
vedou a organizují.
Ruth Valentová (Olomouc)
Už delší dobu vnímám potřebu znát
dobře Bibli a rozumět ji. Nabídka kur-

zu Vzdělávání na cestě byla pro mě ideální příležitostí ponořit se více do studia
Bible a poznávání Boha spolu s dalšími bratry a sestrami, navíc v krásném
prostředí Olomouce. Ráda bych za ten
rok společného čtení a studia získala
takový ucelenější přehled Bible. Věřím,
že i s ohledem na další náplň v rámci
VNC mě to bude motivovat k osobnímu
a blízkému vztahu s Bohem a k nadšení
pro službu.
Lucie Jarošová (Brno)
Přihlásil jsem se proto, že jsem byl
k tomu vybídnut, což považuji za dobré. Chtěl bych vidět věci v souvislos49

tech a aplikovat do služby ve sboru, ale
i v soukromém životě.
David Adam (Blansko)
Motivoval mě hlad po poznání Božího slova trochu víc do hloubky, poznat
svého nebeského Otce, otevření duchovního vnímání, poznat víc svého Boha.
Pavel Dirda (Brno)
K evangeliu jsem se dostala až v pozdějším věku, ve 40 letech, cesta ke křtu
byla pak ještě dlouhá, 14 let, byly pořád
jiné důležitější věci na programu, výchova 3 dětí, služba 4 starouškům, několik
domácností, zapálení pro svou práci ve
škole, metodická činnost pro učitele Nj,
psaní učebnice… až po zvládnutí tohoto
se mně otevřel prostor ke studiu Bible!
Práce v nedělní besídce s nejmenšími,
kurz Efektivního vyučování dětí, Alfa
kurzy, English campy a biblické hodiny
mě naučily mnoho, ale ne vše, co bych
si představovala, pokud bych se chtěla
Bratr Mirek Čížek při vyučování
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zapojit víc do evangelizační činnosti.
V květnu 2017 jsem podnikla cestu do
Izraele a Jordánska a to byl asi poslední
popud poznat víc, dosud se mi nepodařilo přečíst opravdu celou Bibli. Velmi
mi při tom pomáhá výklad zkušených
pastorů, výměna zkušeností a poznatků s ostatními účastníky kurzu. Že se
mi podaří absolvovat celý kurz, posílí se
i mé evangelizační odhodlání, se kterým zatím spíš bojuji, díky materiálům
z kurzu se mi bude lépe vracet k chápání
některých pasáží v Bibli, obohatím své
mezilidské kontakty.
Vítězslava Cihlářová (Brno)
Pro školní rok 2018/19 se opět připravuje pokračování kurzu, tentokrát
v Čechách. Pokud budete mít zájem,
můžete průběžně najít informace na
webových stránkách vnc.bjb.cz
Jan Jackanič

rozsévač
Pozvání k četbě časopisu Rozsévač

M

áme náš baptistický časopis
s názvem Rozsévač. Vychází
jako česko-slovenský časopis
Bratrské jednoty baptistů pro šíření
Dobré zprávy, v roce 2018 to bude již
jeho 87. ročník. Časopis vychází 11x
ročně, kromě měsíce srpna.

Cena výtisku pro odběratele v ČR:
Předplatné 370 Kč (cena jednoho výtisku 37,-Kč) + poštovné, prvopředplatitelé mají během celého roku slevu 50
% na předplatném (ne na poštovném).
Poštovné - sbory: 102,- Kč na kus a rok,
jednotlivci: 252,- poštovné za kus a rok.

Z prosincového setkání redakční rady – Vladimír Malý, Anton Vrana, Marie Horáčková, Lyduška Podobná, Janko Szöllös, Elenka Pribulová, manželé Jersákovi,
a Lubka Kohútová
Témata příštích vydání Rozsévač / Rozsievač 2018:
Číslo 2 2018 – Služba založená na obdarování
– Sloužit si navzájem duchovními dary
Číslo 3 2018 – Vášnivá spiritualita
– Prožívat Boží přítomnost a blízkost
Číslo 4 2018 – Velká noc (Uzávěrka 10. 2. 2018)
Číslo 5 2018 – Letnice (Uzávěrka 10. 3. 2018)
Číslo 6 2018 – Evangelizace zaměřená na potřeby
– Naplňovat potřeby lidí okolo nás (Uzávěrka 10. 4. 2018)
Budeme vděčni za vaše články, úvahy a zamyšlení k uvedeným tématům. Svoje příspěvky můžete posílat na adresu:
majka.horackova@seznam.cz.
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pozvánky
den pro rodiče
Konference o výchově a duchovním
formování dětí a také nás rodičů.
8. ročník – sobota 27. 1. 2018
9.30–16.00, sborový dům Sboru BJB
v Brně, Smetanova 20
Zveme všechny rodiče na program
zaměřený na poznání a výchovu našich dětí. Semináře se budou týkat
výchovy dětí, duchovního vedení dětí,
problematiky negativního tlaku okolí
na děti a dalších praktických témat,
s kterými se při výchově potýkáme.

Mezi dopoledními a odpoledními
semináři bude společný oběd a čas
ke vzájemné diskusi mezi účastníky
a také s přednášejícími. Bližší informace budeme ještě rozesílat na jednotlivé sbory emailem, najdete je
průběžně také na webových stránkách
www.radispolu.cz, nebo vám je podá
Sabina Žitná – tel. 777 878 940, sabina@zitny.cz.
Pořádá Odbor pro manželství a rodinu
BJB v ČR

Evangelikální fórum 2018
“Církev uprostřed genderového chaosu”
Pracovníkům sborů, kteří se přihlásí v rámci svého vzdělávání na Evangelikální
fórum (koná se v termínu 20. – 22. 2. 2018 v Praze), bude poskytnut příspěvek 500
Kč na slevu z registrace. Příspěvek se bude vyplácet přímo na místě, každý účastník
se tak musí přihlásit sám na webových stránkách www.evangelikalniforum.cz

Konference o Izraeli
Sbor BJB Praha 3 zve na Konferenci
o Izraeli, která se uskuteční ve dnech
23. - 25. února 2018 v prostorách
sboru. Řečníkem je bratr Fredi Winkler, který je renomovaným průvodce
Izraelem. Mezi jeho vášně patří studium dějin a biblických proroctví.
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Konference se bude konat v pátek od 18 hodin do neděle 16 hodin,
rozpis jednotlivých témat najdete na
webových stránkách sboru. Přihlášení není nutné, konferenční poplatek
je dobrovolný. Více na www.baptistepraha3.cz

Konference
„Pravda je nesmrtelná“

Letos si připomínáme 490 let od
mučednické smrti Dr. Balthasara
Hubmaiera, významného teologa radikální evropské reformace. Tento
novokřtěnecký kazatel, učitel a teolog
výrazně ovlivnil anabaptistické hnutí,
a to nejen na Moravě, kde v závěru
svého života požehnaně působil. Balthasar Hubmaier stojí po boku reformátorů, jakými byli Martin Luther,
Huldrych Zwingli nebo Jan Kalvín,
avšak svojí biblickou radikalitou je
často přesahoval. Jeho osobnost, charakter i životní příběh mají svůj vývoj a nejsou jen černobílé. Byl to muž
upřímného zápasu, který, přestože
někdy klesal pod náporem nepřátelského prostředí, vždy znovu povstával
k rozhodné víře v Krista. Jeho výrok
„Pravda je nesmrtelná“ vyjadřuje jeho

odhodlání zůstat věrný Pánu Ježíši
a jeho Slovu až do konce života.
Poslední svědectví o Kristu vydal svojí mučednickou smrtí dne 10.
března 1528 ve Vídni.
Konference, na které si připomeneme život a dílo Dr. Balthasara
Hubmaiera, se uskuteční v sobotu
10. března 2018 v modlitebně Sboru Bratrské jednoty baptistů v Brně,
Smetanova 20.
O přednášky jsme požádali Dr.
Emira Canera, prezidenta Truett
McConnell University, Cleveland,
Georgia, USA, profesora historie
a křesťanských studií, který se specializuje na novokřtěneckou historii;
a Slávku Švehlovou, členku historické komise Bratrské jednoty baptistů.
Program bude upřesněn.
Ježíši Kriste, Boží Ty Synu,
dej milosti nám bráti
vždyť co bude naší odměnou,
když sůl svou slanost ztratí?
Marně se snaží vyhladit jméno tvé
ohněm vzteku;
tvé Slovo jistým zůstává dnes
i na věky věků.
(Slova písně Balthasara Hubmaiera, z knihy Příběh křtěnců, William
R. Estep, vydala BJB v 1991)
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120. výročí BJB BrnO
Následující den, v neděli 11. března 2018, vás zveme na oslavy 120. výročí založení Sboru Bratrské jednoty baptistů v Brně. Program bude upřesněn.

Kniha „Nový život
v rodině“
Kolektiv autorů, z německého originálu
přeložila Slávka Švehlová, vydala Brněnská tisková misie.
Původně vyšlo jako vzdělávací materiál Odboru sester BJB ČR a SR.
Velice praktická kniha, která ve
třech částech: Zadáno pro snoubence,
Zadáno pro manžele a Zadáno pro ro-
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diče, podává zdravé biblické odpovědi
na mnoho otázek.
Jen několik příkladů: CO DĚLAT,
KDYŽ… neumím vyjít se svou tchyní? CO DĚLAT, KDYŽ… je tak těžké
mluvit s mým mužem? CO DĚLAT,
KDYŽ… děti nedodržují nastavená
pravidla? CO DĚLAT, KDYŽ … je
teenager proti?
V době, kdy manželství a rodina
procházejí krizí, může být i tato kniha
pomocí k obnově. V distribuci BTM
na www.btm.cz

volba předsedy odboru
mládeže
V rámci setkání Odboru mládeže BJB, které se uskuteční 9. – 11. února
2018 v Praze, se bude v sobotu odpoledne konat volba nového vedoucího
odboru mládeže. Přinášíme vám představení dvou bratří, kteří na tuto
službu v rámci BJB kandidují.

Luboš Tomandl

N

arodil jsem se téměř před 24
lety v malém západočeském
městě Chebu. Věděl jsem od
mala, že Pán Bůh je, ale trvalo mi 17
let, než jsem poznal, že tento Pán Bůh
je milující Otec, Stvořitel nebe a země,
kterému z nějakého důvodu záleží na
každém člověku a také na mně samotném. Zjistil jsem, že tento Bůh se sám
stal jedním z nás, aby zjevil svůj charakter a naučil nás, co ve skutečnosti

znamená být člověkem. Tímto zjištěním se započal dlouhý proces hledání
a nacházení odpovědí na otázky po
tom, kdo je skutečně tento Bůh, proč
mu na nás tolik záleží a co znamená jej
následovat v každodenních situacích,
ve kterých se nacházím.
Dnes je to už více než šest let, kdy
jsem aktivně začal hledat odpovědi na
tyto otázky. Na některé otázky jsem
odpovědi našel, na některé zatím ne
a na mnoho otázek nejspíš ani odpovědi najít nelze. Myslím, že to tak má
být. Život křesťana je život hledajícího. Víra, jak jí chápu, musí být vírou
usilující rozumět. Vírou, která se nespokojí s jednoduchými odpověďmi,
ale vírou hledající, jdoucí do hloubky
věcí.
Zjistil jsem také, že život víry není
jednoduché žít sám. Poznal jsem, jak
důležité je mít kolem sebe druhé lidi,
bratry a sestry, se kterými můžeme jít
po této cestě společně. Nechal jsem
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se pokřtít ve 2. baptistickém sboru
v Chebu a stal jsem se jeho členem. Po
velmi krátké době jsem se zde zapojil
do služby mládeži a několik let jsem
mládež vedl. V rámci práce s mládeží
rád pozoruji mnohdy první kontakt
studentů s Kristem a křesťanstvím.
Začátek a pokračování cesty, objevování tajemství života s Kristem, vzestupy a pády a zvláštní dynamiku, kterou život víry představuje. Dívám se
dnes na mladé křesťany v naší mládeži
a vidím ten kus cesty, který už ušli,
a jsem vděčný, že jsem mohl alespoň
část ujít s nimi.
Život křesťana tedy vnímám jako
život na cestě, na které ale nejsem
sám. Jsou tu bratři a sestry, přátelé,
má žena, rodina a další lidé. Všechny
tyto lidi potřebuji, aby se mi šlo lépe,
ale také abych šel správným směrem,
nebo někde špatně neodbočil. Každý
člověk, který na této cestě jde, je ale
jiný. Každý může vidět některé věci

jinak, rozumět jim jinak, dělat věci
jinak. Myslím, že právě „jiné“ lidi
v životě potřebujeme. Potřebujeme se
učit naslouchat si navzájem, mluvit
o našich rozdílných pohledech a milovat se i přes všechny rozdíly, které
mezi námi jsou. To je, myslím, církev.
Společenství lidí, které jsem si možná
nevybral, kteří mi ale byli dáni a které
se musím učit milovat přes případné neshody a nesympatie. I při svojí současné
službě ve staršovstvu 2. chebského sboru se mohu učit jak po této cestě jít.
Rád bych viděl i v BJB prostor, kde
bychom uměli slyšet a vidět ty druhé, jiné, ty, kteří s námi nesouhlasí
ve všech otázkách. I proto kandiduji na vedoucího ODM. Právě toto
bych chtěl přinášet do práce s mládeží
v BJB. Schopnost jít po cestě za Kristem společně, učit se přijímat rozdílnost druhého, naslouchat si v této
jinakosti a přes všechny neshody se
milovat, jako nás miluje Kristus.

Jordan Haller

J

menuji se Jordan Haller a je mi
23 let. Narodil jsem se a vyrostl v Praze v křesťanské rodině.
Od mala jsem o Bohu slyšel a vyrůstal jsem s vědomím, že Bůh existuje.
Neznal jsem však Boha osobně. Ano,
věřil jsem, že stvořil svět. Ano, věřil
jsem, že nám dává jídlo a je dobré mu
za to děkovat, ale do té doby, než jsem
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ve svých dvanácti letech znovu slyšel
evangelium, byl pro mě Bůh nanejvýš
soudce, který mě pošle do pekla. Díky
Boží milosti zjevené právě v evangeliu jsem mohl pochopit, že Bůh nezůstal jen mým Stvořitelem, ale stal
se i mým Spasitelem. Pochopil jsem
příběh, který jsem už dávno žil: Bůh
není jen jeho počátkem, ale také kon-

cem a naplněním, když v Kristu vzal
to, co zasloužím a čeho jsem se tolik
bál. Tato radostná skutečnost nutně
změnila můj život. Pokud byl Bůh
na počátku i na konci mého příběhu,
konečně jsem mohl přestat klást tak
přehnaný důraz na sebe samého, protože jsem pochopil, kdo je tou hlavní postavou. Věřím, že to byl začátek

nového života. Přehodnotil jsem od
základu svůj žebříček hodnot a nechal jsem se vést do situací, kdy bylo
třeba jít, jak se říká, “s kůží na trh”
a věřím, že si to Bůh použil. Všichni moji spolužáci, kolegové i někteří
nadřízení, od té doby mohli slyšet
o Kristu, který se stal cílem mého života. Musím přiznat, že jsem mnohokrát zklamal a nebyl jsem na sto procent tím kým mě Pán chtěl mít, ale
i v tom se dodnes snažím spoléhat na

Jeho milost. V šestnácti letech jsem se
nechal pokřtít v mém domácím sboru na Vinohradech a v sedmnácti letech jsem se začal zapojovat do vedení
mládeže. Později jsem strávil dva roky
na biblické škole v Maďarsku. V současnosti se snažím dále vzdělávat na
EBTC (Evropské Biblické Tréninkové Centrum). Už více jak rok mě Pán
Bůh vede životem společně s manželkou Veronikou. Manželství je pro mě
obrovské privilegium a dobrodružství
v tom nejlepším slova smyslu.
Proč kandidujete na vedoucího odboru
mládeže?
O roli vedoucího odboru mládeže
se ucházím, protože věřím, že Kristus vede svou Církev i dnes a povolává
dělníky k práci. Věřím, že i nyní je
potřeba, aby rostli mladí lidé v poznání Pána Ježíše Krista a Jeho Slova.
V Odboru mládeže spatřuji jedinečný
nástroj, který je schopný aktivizovat
mladé lidi, aby se navzájem obohacovali právě v poznávání Pána Ježíše
a Slova, které nám dal. Druhým důvodem, proč kandiduji je fakt, že službu
v rámci baptistické mládeže jsem si již
po nějakou dobu mohl vyzkoušet a po
zjištění, že mi je velmi blízká a naplňující, bych rád pokračoval v oblasti,
ve které spatřuji své obdarování.
Co pokládáte za důležité ve službě
mládeže?
Během služby ve Vinohradské mládeži si velice jasně uvědomuji, že je to
evangelium. Z mého osobního živo57

ta bych mohl říct, že o Kristu jsem
věděl, ale byla to až ta dobrá zpráva
o Něm, která mi změnila život. Předně bych si moc přál, aby každý mládežník přijal evangelium jako součást
svého každodenního života, protože
díky moci, které v něm Bůh působí,
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to u evangelia neskončí. Věřím, že
skrze ně vede Bůh každého křesťana
ke zralosti až do slavného finále. “Nestydím se za evangelium, neboť je to
Boží moc k záchraně pro každého,
kdo věří, předně pro Žida, ale i pro
Řeka (Řím 1:16).”

