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úvodník

M

ilí bratři, milé sestry ve sborech Bratrské jednoty baptistů.
Dovolte mi, abych vás pozdravil na
úvod třetího čísla Zpravodaje BJB.
Jsem vděčný za to, že ho můžeme vydávat a přinášet tak nové zprávy z dění
ve sborech i celé Jednotě.
Kromě informací ze všech oblastí
společného života našich sborů se snažíme otevřít vždy jedno z témat, které
vnímáme jako důležité pro sborový život. V tomto číslo je to otázka mezigeneračních vztahů a toho, co nás v nich
propojuje a inspiruje. Úvahu nad touto výzvou pro všechny z nás si můžete
přečíst v článku bratra Milana Kerna,
tématu se dotýkáme také v rozhovoru se sestrou Danou Eliášovou, která
nám vypráví o službě mladé generaci
v Ostravě a také v článku z Odboru
mládeže.
Prosíme vás o modlitby za přípravy
společné konference, která se uskuteční v příštím roce na podzim a to ke
stému výročí služby Bratrské jednoty
baptistů v Čechách i na Slovensku.
Před prázdninami jsme začali hledat
vhodné místo a věříme tomu, že jsme
ho našli v Litoměřicích. Více se dozvíte v článku ohledně příprav konference s názvem 100 let spolu.
Máme ve VV radost z otevření nové
modlitebny v Konstantinových lázních, krátkou zprávu o této události
nám zaslal bratr kazatel Tomeš, který
je autorem i kázání o Zacheovi. Další dobré zprávy pak přicházejí z Olomouce, kde probíhají stavební práce
na novém objektu sborového domu
Lípa. Nejde tolik o stavby jako takové,

ale každá z nich je živým svědectvím
o lidech, kteří se v nich chtějí scházet, aby společně vyznávali svoji víru
a byli tak svědectvím městu a místu,
kde žijí.
V rubrice Na návštěvě navštívíme
druhý barmánský sbor, který nám
představí svoji historii. Modlete se
prosím nejen za jejich budoucnost
v České republice, ale také za situaci křesťanů v jejich rodné zemi, kteří
čelí velkému pronásledování.
V tomto čísle také zavítáme v rubrice Na novém místě více poznat misijní službu stanice brněnského sboru
s názvem K12. Je to další místo v naší
Jednotě, kde sbor založil novou práci na druhém konci města, aby lépe
oslovil ty, kde v této části žijí. I za ně
se můžeme modlit, i za další podobná
místa, která na podobný projekt ještě
čekají.
Rád bych vás také upozornil na
modlitební setkání za budoucnost
a společný život BJB, které připravujeme na říjen letošního roku. Více informací najdete ve Zprávách z jednání
VV, podrobnosti zašleme na sbory na
začátku školního roku.
S přáním Boží milosti

Jan Jackanič, tajemník VV BJB
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slovo předsedy

Z

ačalo léto, pro děti prázdniny,
pro nás dospělé doba dovolených. S chutí zavíráme své
notebooky, zamykáme své kanceláře,
třídy ve škole, nebo šatní skříňky v dílně. Konečně máme volno. Rozjíždíme
se na cesty. Máme pocit, že si zasloužíme alespoň trochu odpočinout. Život je náročný, často velmi uhoněný,
máme mnoho zodpovědností, neseme
velkou zátěž. Tak alespoň na chvíli vypadnout z toho koloběhu života.
Práce a odpočinek patří nerozlučně
do našeho lidského života. Nakonec
i sám náš Stvořitel po šesti dnech
stvořitelského díla odpočinul. Toto
Boží odpočinutí však nebylo výzvou
k prostému nicnedělání. Pán Bůh oddělil sedmý den nejen k odpočinku,
ale také k posílení společenství Boha
s člověkem.
Dobrý odpočinek po dobře odvedené práci je nám skutečným darem.
Je to také příležitost věnovat se vztahům, na které, popravdě řečeno,
někdy není dost času. Doba, kdy
„odpočíváme“, je na prvním místě
příležitostí obnovit radost ze vztahu
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s Pánem Ježíšem. Jak to děláte, když
chcete obnovit svůj duchovní vztah
s Pánem Bohem?
Mě osobně v tom pomáhá, když
mohu být sám v přírodě. Udělat si
výlet někam do lesa. Obdivovat krásu
stvoření a vidět za ní kreativního Stvořitele. Chválit Pána, jeho velkou moc
a velikost, nesmírnou lásku, milost
i spravedlnost, svatost i blízkost.
V srdci se mi samy vynořují písně
chvály, žalmy našemu Bohu. Můj unavený a někdy i ubitý duch se postupně
zvedá výš a výš. Pak si najdu nějaké
klidné místo, někde na skále nebo na
pařezu, kde mohu otevřít Boží slovo,
číst a naslouchat. Být v tichu s Bohem, nechat ho hovořit. A Pán mluví, On je živý. On dává zemdlenému
poutníkovi sílu, ukazuje směr pro
jeho další cestu. Povzbuzuje, těší, ale
i napomíná, dává nové výzvy. Vždy,
když mám takový výlet s Bohem, se
vracím vnitřně obnovený a posílený,
s občerstvenou vírou, láskou i nadějí.
Možná se váš duchovní vztah s Bohem obnovuje ještě jiným způsobem.
To musíme objevit každý sám pro

sebe. Důležité ale je, abychom nepromarnili příležitost a do tohoto vztahu
„investovali“.
Další rovinou, ve které smíme
v době dovolených (ale samozřejmě
nejen v této době) obnovit a občerstvit své vztahy, je rovina mezilidských
vztahů. Máme možnost být více s rodinou, s dětmi. Také navštívit své stárnoucí rodiče. Setkat se s příbuznými,
se sourozenci. Ale také s duchovními
sourozenci ze sboru. Možná také máte
několik lidí ze sboru, se kterými jste si
řekli, že se musíte navštívit, „až bude
čas“. Ten čas je teď. Využijme ho.
A pokud budete během své dovolené v blízkosti jiného sboru naší Jednoty, navštivte ho, seznamte se s bratry a sestrami z jiných míst. Možná
zjistíte, že k sobě máme blíž, než si
někdy myslíme. Pokud se známe jen
z dopisů, e-mailů nebo jednání na
sjezdech, známe se velmi povrchně.

Co takhle využít část svého „volna“
i tímto směrem? Společné uctívání
Pána Boha a společné naslouchání
Božímu slovu nás pomůže více spojit s Pánem i mezi sebou navzájem.
To je moje osobní zkušenost, když
jako předseda navštěvuji naše sbory.
Tématem tohoto čísla Zpravodaje jsou mezigenerační vztahy. Chtěli
bychom, aby v našich rodinách i sborech byly tyto vzájemné vztahy napříč
generacemi dobré. Abychom měli
k sobě blízko, abychom se přijímali ve vzájemné lásce i úctě. Abychom
i v církvi budovali láskyplnou mezigenerační duchovní rodinu. Budování
vztahů chce vždycky čas. Možná ho
v letních měsících budeme mít o něco
víc. Nebo ještě lépe: udělejme si čas
na naše vztahy. Nehoňme se jen za zážitky, neztraťme vzácný čas pasivním
ležením na kanapi. Mějme kvalitní čas
na vztah s Bohem i s lidmi.

Pavel Coufal, předseda VV BJB
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téma
vztahy mezi generacemi
Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši

D

omnívám se, že v době apoštolské nejspíš nebyl větší mezigenerační problém. Jinak
by asi apoštol Pavel svůj známý výrok o rozdílných skupinách lidí sjednocených v Kristu rozšířil i na staré
a mladé. Pak by jeho výrok mohl vypadat takto: Není už rozdíl mezi židem
a pohanem, otrokem a svobodným,
mužem a ženou, starým a mladým.
Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši.
Ale žijeme nyní v době, kdy rozdíly narůstají, a to nejen ve společnosti
kolem, ale i v církvi. Mladí lidé mají
rádi jiné oblečení, jinou hudbu, jiný
způsob trávení času. Tradice a návyky starší generace pro ně nejsou nedotknutelné. Starší generace je spíše
usedlejší, pomalejší, netouží tolik po
změnách a vzrušujících zážitcích, ale
upřednostňuje klid a vychozené cesty. Jak mohou lidé s takovými rozdíly fungovat v jednom společenství,
v jednom sboru? Je to důvod k problémům, nebo to může být i jinak?
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Především to může být vzájemným
obohacením. Právě mladí lidé mohou
rozčeřit stojaté vody sborového života.
Jejich nadšení a spontánnost se může
při dobrém vedení zaměřit misijně,
a často to bývá tak, že právě mladí bratří a sestry se ve sboru nejvíce podílí
na misii.
A co starší bratři a sestry, čím oni
mohou přispět ve společném životě
sboru? Mají něco, co mladí nemají. Mohou říct: i my jsme byli někdy mladí. Ale mladí nemohou říct:
také jsme někdy byli staří. Znamená
to, že staří mají takové životní zkušenosti, které mladí nemají a také ještě
mít nemohou. Připomíná mi to nápis
v podzemí kapucínského kostela v
Brně, ve kterém je možné vidět mumifikované mrtvoly pohřbených mnichů. Nápis příchozím návštěvníkům
zvěstuje: „Jací jste vy, byli jsme i my,
jací jsme my, budete i vy.“
Jaké obohacení je možné načerpat z
vyprávění starších bratří a sester! Jak

překonávali obtížné životní situace,
jak se vyrovnávali s nedostatkem, jak
odolávali tlakům minulého režimu,
jaká pokušení ve své době prodělávali.
Jak nyní zvládají nemoci, osamocenost, nové technologie. V tom všem
však vyniká Boží věrnost, která je podržela v těžkostech, pokušeních i případných selháních.
Při pokorném vzájemném naslouchání se ukazuje, že rozdíly mezi starými a mladými nejsou v těch podstatných věcech duchovního života.
Přece forma bohoslužby, výběr písní
nebo oblečení na kazatelně i pod kazatelnou, nejsou věci podstatné. Stačí
vzájemná tolerance, důvěra, že za odlišným zevnějškem je stejná zbožnost,
jenom má v něčem jinou formu.
A pokud to takto nefunguje, v čem
je problém? Je to podobné, jako v rodině ve vztazích mezi rodiči a dětmi.
Někteří rodiče neumí své děti pochválit, ocenit a mít s nimi trpělivost.
Neumí unést jejich jinakost, vlastní
životní cestu, a spíše si na ně jen stěžují. A některé děti zase neumí pochopit jinou životní zkušenost rodičů,
jejich nedůvěru vůči novým věcem
i jejich zdravotní omezení. V takových případech pak nedůvěra narůstá,
napětí roste a může to skončit úplným odcizením a pocitem ukřivdění.
Místo vzájemné pomoci a požehnání
vzájemného obohacení zůstane rozkol
a odcizení.

Apoštol Pavel psal Efezským: „Snášejte se navzájem v lásce.“ (Ef 4,2) Potřeba snášenlivosti je jen tam, kde je
odlišnost. Aktuálně to psal Pavel na
adresu křesťanů ze Židů a z pohanů.
Jejich náboženská i kulturní odlišnost
byla hodně velká, ale obojí tvořili jednu církev. Někdy to mezi nimi pořádně zaskřípalo, ale Pavel je vybízel:
„Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám
dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli
po příkladu Krista Ježíše, a tak svorně
jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista.“
Podstatné je, že z duchovního hlediska není žádný rozdíl mezi mladými
a starými. Za obě skupiny umíral Ježíš Kristus, a proto jsme v Kristu jedno. Mládí ani stáří není před Bohem
žádnou předností, je jen příležitostí
prožít tuto část života z Boží milostí,
s jeho pomocí a k jeho slávě.

Milan Kern,
kazatel Sboru BJB v Blansku
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ANKETA

K

tématu vztahů mezi generacemi jsem položil tři otázky třem sestrám
z našeho vinohradského sboru. Odpovídají postupně od Nasti, která je
mládežnicí, přes Elišku, maminku malých dětí až po sestru Ludmilu,
která patří mezi nejstarší členy našeho sboru.
Děkuji za jejich odpovědi a přeji i vám, aby jejich pohled byl pro vás inspirací
k modlitbám a abychom si tak dokázali lépe rozumět v našich vztazích mezi
generacemi.
Jan Jackanič

1. V čem se můžeme jako generace
navzájem obohatit? Co se podle
vás mohou naučit mladší od starších a starší od mladších?
(N) Přijde mi, že starší generace
toho má tolik k vyprávění! My někdy
zapomínáme, že oni také měli mládež
a také měli konference, a že doba byla
jiná. Mně osobně by se líbilo prostě
sedět a poslouchat, jací byli jako mládež a jaký byl jejich duchovní růst.
To je podle mě něco, co bychom jako
mládež dnes potřebovali slyšet, ať už
jako povzbuzení, usvědčení nebo jako
zdroj nápadů. Máme hledat moudrost
a rozumnost a jedním ze způsobů je
naslouchat těm, kdo už si něčím prošli, a ví, jak nám v některých případech
poradit. My zároveň můžeme přispět
naší službou (mládežnické bohoslužby, společné akce atp.) a sdílením se
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o tom, jak vypadá náš růst, protože
věřím, že musí být krásné pozorovat,
že se mladší generace rozhodla vydat
stejnou cestou víry. A tak by mohlo starší generaci zajímat, jak ta naše
cesta vypadá. A pak také modlitby;
myslím, že to je něco, čím si mohou
vzájemně pomáhat všechny generace,
prostě se jedni za druhé modlit.
(E) Můžeme si vzájemně přinášet
do života požehnání tím, k čemu nás
povzbuzuje sám Bůh v Bibli, to je budovat společenství - tím, že se budeme
spolu pravidelně scházet a sdílet spolu
své radosti i trápení, otevírat si vzájemně své životy a společně se modlit.
(L) Vzácným darem pro Církev je
přítomnost Ducha svatého, poslaného
na budování Těla Kristova, Nevěsty
Beránkovy. Pokud na seniorech bude

znát, že vyrostli do podoby Beránkova tichého a pokorného srdce plného
lásky, budou pro mladé křesťany požehnáním. O čem s mladými lidmi
hovoříme? Je naše svědectví podepřené posvěceným životem? Zajímáme se
o problémy svých mladých přátel?
Přijímáme je s pochopením nebo
s kritikou? C.S. Lewis řekl, že ustýskaný starý člověk je korunní dílo
ďáblovo.

2. Co naopak vaše generace neumí? V čem potřebuje pomoct?
(N) Za mě by nám pomohlo, být
o něco víc organizovaní. Jsme díky
Bohu živá mládež, plná nápadů, ale ty
se těžko realizují bez organizace.
(E) V Bibli najdeme spousty textů, kde starší předávají rady mladším,
jak skutečně žít. Věřím, že v tom je
opravdové bohatství života a zároveň
výzva, mít a budovat vztahy se staršími generacemi. S lidmi, kteří mají
víc životních zkušeností a nebojí se
mluvit o svém životě otevřeně, o svých
zápasech, výhrách i pádech, s lidmi, se
kterými se můžete modlit, a kteří vás
duchovně podpírají. A zároveň jsme
vyzýváni k úsilí být takovými lidmi
i pro další generaci.
(L) Možná, že neumíme mlčet
o svých potížích. Sama žiji intenzívně
přítomné okamžiky a raduji se z nich,
pokud jsou jasné a jsem ráda, že to
těžké je v tu chvíli k unesení.

3. Co jste se naučili za svůj život
s Kristem a rádi byste řekli generaci, která přijde po vás?
(N) Trvalo to nějakou dobu, ale asi
jedna z nejdůležitějších věcí pro mě
byla důležitost modlitby. Nějakou
dobu jsem bojovala s tím, neusínat při
společných modlitbách, ale pak se ve
mně něco stalo. Celá církev se modlila, mladší i starší, a já jsem si uvědomila, jak to společenství spojuje,
a že jsme opravdu jedno tělo. Teď
mám obrovskou radost, když se můžu
za někoho modlit a mám neskutečný
pokoj když vím, že se někdo modlí za
mě. Je to opravdu výsada, která nám
byla z milosti dána, tak ji s radostí
hojně využívejme.
(E) Naučila jsem se, že u našeho Boha najdu odpovědi na všechny
své otázky, proto vzkaz další generaci
bude slovy žalmisty: „Pojďte, synové,
poslouchejte mě, úctě k Hospodinu
vás vyučím: Chce někdo prožít šťastný život, chce někdo okusit dobré
dny? Pak tedy chraň svůj jazyk před
zlem, ve tvých rtech ať není žádná
lest. Odmítej zlo a konej dobro, usiluj
o pokoj a nechej se jím vést.”
(L) Nejvzácnější lekce je chození
po celý den ve vědomém obecenství
s Duchem svatým, Jeho vedení v tom
smyslu, že co je BEZ Něho, je NIC.
09

rozhovor
Dana eliášová
Přinášíme vám rozhovor se sestrou Danou Eliášovou, která je misijní
pracovnicí ostravského sboru. Mluvili jsme o její službě mezi dětmi
a mládeží a o hledání způsobů, jak dnes oslovit současnou mladou
generaci evangeliem.

J

ak jste se dostala k práci misijní
pracovnice? Co bylo tím hlavním
důvodem, proč jste začala o službě ve sboru uvažovat?

Jsou to už čtyři roky, co jsem byla
oslovena pastorem a staršími našeho
sboru, jestli bych se chtěla zapojit do
programů Etická výchova na školách
a do další následné práce související
s dětmi od 12let výše, protože sestra
Alenka Jersáková (Vévodová), která
tuto práci dělala, se měla odstěhovat
do Brna za svým manželem. Měla jsem
v té době velmi dobré zaměstnání, kde
jsem pracovala jako vedoucí oddělení
správy majetku a se svými spolupracovníky jsem měla hezké vztahy, a až
s podivem jsme byli dobrý tým. Tedy
žádný důvod proč odcházet.
Věděla jsem, že pokud bych to začala dělat, dotklo by se to celé mojí
rodiny. Hlavně co se týče financí
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a časového vytížení spíše v odpoledních aktivitách. Také jsem řešila,
jestli našim dětem nebude vadit moje
účast na klubech, do kterých chodili. Jestli to není úplně šílený nápad,
vždyť mám stavební vzdělání?!
Probrala jsem to s manželem a ten
mě ujistil, že mě bude podporovat,
pokud se tak rozhodnu.
Modlili jsme se za správné rozhodnutí také na naší modlitební skupince.
Na skupinku chodila i Alenka, takže
jsem o práci, kterou bych dělala, věděla celkem hodně. Byli jsme totiž její
modlitební stráž. Byly to však i další
skutečnosti, které mě vedly k rozhodnutí vstoupit do služby Bohu a být tu
pro teenagery. Bylo to zřejmě také
dospívání našeho prvního syna, které bylo bouřlivé, vzdorné vůči Bohu
a pro mě nepředstavitelné a nečekané,
byl to totiž v dětství klidný a poslušný

chlapec. Viděla jsem, jak ďábel krade naše sborové děti. A co teprve děti
okolo nás? O Bohu nic neví a nebo
mají absolutně zkreslenou představu – předsudky. Když už něco zazní
v televizi, tak je to strohé, zavádějící,
nejasné. Jak jim říct o Bohu, o hodnotách, které dal člověku? Jak je dnes
oslovit, kontaktovat?
Programy tzv. primární prevence,
etická výchova jsou cestou, která ještě
není uzavřená. Přichází doba, kdy to
nepůjde, a proto, dokud je tato možnost, tak jsem se rozhodla, že toho
využiji. Vždyť je to je odpověď na

moji vnitřní touhu Bohu sloužit naplno a tam, kde mě chce mít.
Začala jsem se tedy připravovat na
programy a do toho celkem nečekaně
vstoupila úžasná akce – příprava a pobyt 30-ti izraelských dětí z dětského
domova z Ašdodu u nás v ČR. Byla to
vzácná a ojedinělá akce, prožili jsme
s dětmi a jejich doprovodem nádherné
a Bohem požehnané dny, na které se
nedá zapomenout. Jsem Bohu vděčná,
že jsem u toho mohla být.
Čemu se v rámci sboru věnujete nejvíce? Co se vám osvědčilo a co naopak ne?
11

Je skvělé, že vedení našeho sboru
podporuje všechny misijní aktivity.
Hledáme stále způsoby, jak říct lidem
jednoduše a pochopitelně evangelium.
Více než patnáct let děláme pro lidi
z okolí naší budovy různé kluby
a aktivity. Prvním impulsem pro fungování klubů byla tehdejší manželka
kazatele Janka Polohová.
Hojně navštěvovaný je klub pro rodiče a jejich děti na mateřské dovolené - Motýlek. Říkám záměrně „pro
rodiče“ protože chodí občas i tatínci,
z čehož máme velkou radost. Ve ve12

dení klubu se za tu dobu vystřídalo
hodně sester. Vždy znovu před novým
školním rokem probíhají modlitby,
aby Bůh oslovil nové pomocníky do
této služby. Následně vznikl klub pro
předškolní děti a jejich rodiče - Tvořivý klub Brouka Pytlíka. V loňském
roce staršovstvo rozhodlo, že se klub
přesune a bude v neděli propojen
s nedělní školkou. Byl to skvělý nápad!
V nedělní škole Brouka pytlíka je tak
více dětí a některé maminky tam děti
občas nechají a jdou si poslechnout
kázání. Ušetřily se tak i síly ochotných

pracovníků. Dále děláme každoročně
dětský den pro děti a otce, kam zveme
přátele z klubů. Výbornou třídenní
akcí před začátkem školního roku je
Miniměstečko pro lidi z okolního sídliště, kde máme možnost je pozvat do
všech klubů, které od září znovu otevíráme. Zapojili jsme se také do Noci
kostelů, děláme společnou sederovou
večeři, představení loutkového i dětského divadla. Jezdíme každoročně na
sborovou dovolenou a bývá zvykem, že
se připojí alespoň jedna rodina přátel z klubů. Staršovstvo také podporuje práci Pavučiny o.p.s., která chce
být nástrojem v rukou církve. V této
křesťanské organizaci pracují už tři
sestry z našeho sboru včetně mě. Pod
hlavičkou Pavučiny vstupuji do škol
s programy a zvu děti do následných
klubů, které Pavučina provozuje. Cca
10 min. pěšky od naší budovy máme
v pronájmu dvě velké místnosti v bývalé školce. Za tento objekt jsme se
dlouho modlili, protože jsme vnímali,
že rodiče mají bohužel problém pustit děti do klubu v církevní budově.
Od letošního roku provozujeme od
pondělí do čtvrtka otevřený klub Klika. Takovou hernu, kam mohou děti
přicházet po škole a hrát různé hry,
udělat si úkoly, popovídat si. Na to
navazují kluby již nějak zaměřené,
kde, když děti chtějí zůstat, slyší Boží
pravdy. Jsou to kluby pro mladší školní děti, tvořivý klub pro děti i rodiče,
English klub pro mladé a Exit klub
pro dorosťáky.

Toto vše, a nevím, jestli jsem si na
všechno vzpomněla, jsou akce náročné
na čas, přípravu a je potřeba ochotných a Boží láskou zapálených lidí,
kteří chtějí Bohu a lidem sloužit.
Ale musím zde zmínit i zkušenost
z jedné akce, kdy byla příprava a čas
na přípravu minimální. Prostě, když
využijeme Bohem danou příležitost.
Oslovil nás přes FB stránku jeden
mladý muž, že dělá komentované prohlídky historických míst v Ostravě,
zda bychom otevřeli naši budovu na
cca ½ hod a on by tam provedl zájemce a řekl něco o historii naší budovy.
Proč ne? Přišlo cca 30 lidí, posadili se
do sálu a on jim řekl něco z historie
a pak nám dal příležitost, zda chceme říct něco o tom, jak jsme budovu
získali a opravovali. Ujal se toho můj
taťka, který je stavební inženýr a rekonstrukci tenkrát řídil. Řekl pár vět
a zeptal se posluchačů, zda by je zajímalo kdo jsou křesťané, kteří se tady
scházejí. Všichni kromě jednoho pána
si to odhlasovali. A tak pomocí otázek a jejich odpovědí jim ve čtyřech
bodech vysvětlil evangelium. Přečetl
čtyři základní verše z malé gedeónské
Bible a na konci je vyzval, že pokud je
to zajímá, mohou si při odchodu vzít
stejnou Bibli. Vzali si téměř všechny,
které jsme tam na stoleček dali.
Jsou nějaké nové projekty, nad kterými
ve sboru uvažujete?
Myslím, že projekty ne, spíše využívat Bohem dané příležitosti. Stále
se potvrzuje zkušenost, že se nemá13

me zavírat do modliteben, kde nám
je dobře, ale máme být přáteli pro
lidi okolo nás. Udržovat si přátelské
a blízké vztahy s lidmi mimo církev
a zvát je do církve, ke Kristu.
Příští týden nás čeká sborová dovolená a chceme se tam zamýšlet nad
tím jak dalece jsme misijní, a že misie
je vlastně životní styl, ne připravená
akce, které se čas od času zúčastním.
Chtěla bych, aby nás to povzbudilo k
tomu, že církev je Kristova a Kristus
přišel zachránit všechny lidi a po nás
chce, ať toto nejdůležitější poslání děláme všichni, každý den, všude kde
jsme.
Sama osobně si uvědomuji, že modlitební skupinka, která se u nás roky
14

scházela, ztratila misijní rozměr. Bude
to chtít změnu, bude to nové, nebude
to již tak pohodlné a možná to některé
překvapí. Přesto do toho chci jít.
Na začátku školního roku chceme
i s ostatními křesťanskými církvemi,
které v této městské čtvrti působí, jít
na společnou modlitební vycházku.
Prostě modlit se přímo v ulicích za
lidi, kteří tam bydlí. Jako když Boží
lid obcházel Jericho. Jediný Bůh může
prolomit hradby a vejít. Je to milost
být u toho!
Tématem tohoto čísla Zpravodaje
jsou mezigenerační vztahy. Jak se může
starší generace zapojit do služby těch
mladších?
Tak například u nás v Motýlku jsou

babičky nepostradatelné! Kromě dvou
sester mladších, které se věnují programu pro děti a rodiče, tak babičky
vaří kafíčko pro mamky a pomáhají
těm, které mají s sebou více dětí. Povídají si s nimi, sdílejí své zkušenosti,
ať už v roli maminek, nebo zkušenosti s Bohem. Některé děti babičku tak
milují, že přemluví mamku a ta přijde
kvůli tomu i v neděli, aby děti viděli
babičku. Do tvořivého kroužku chodili i dědečci a učili děti vyrábět draka, plést z proutí, povídali si s dětmi
a rodiči. Dětské dny a akce typu Miniměstečko, Noc kostelů atd. se bez
zapojení starší generace neobejde. To,
že se do akce zapojili společně starší,
střední generace i mladí bylo pro lidi,
kteří se toho účastnili, obrovským

svědectvím o Boží moci. Mohli vidět,
že církev není lidská organizace - spolek věřících, ale je to Boží dílo tady
na zemi. Božími dětmi jsou lidé všech
věkových kategorií, muži, ženy, děti,
vzdělaní i nevzdělaní. Je dobré pozvat
i přátelé, děcka z klubů, aby se přidali a něco společně udělali a pomohli.
Oni si tak prožijí na „vlastní kůží“,
co je Boží rodina. V příštím školním
roce chceme ještě více propojit kluby
s dobrovolníky z řad církve a to bez
rozdílu věku.
S přáním Boží blízkosti!
Dana Eliášová
ptal se: Jan Jackanič
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KÁZÁNÍ
zachee, slez ze stromu
„… Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč...“
Lukáš 19,1-10

V

době těchto událostí je Ježíš
na cestě do Jeruzaléma, která
končí ukřižováním. Ale ještě
udělal malou odbočku stranou. Jde do
Jericha, jde tam kvůli dvěma podivným existencím: žebrákovi Bartimeovi
a celníku Zacheovi.
Jericho bylo město dost podezřelé.
Joz 6,26: „Proklet buď před Hospodinem muž, který znovu vybuduje toto
město Jericho.“ A tak se také stalo
(viz 1Kr 16,34).
Když tudy Ježíš procházel, vypadalo to, jako když prochází celebrita.
Kolem něj se shromažďovaly zástupy, které ho chtěly vidět, slyšet, zažít
zázrak. Také Zacheus toužil spatřit
Pána.
Kdo je tento Zacheus? Vrchní celník, velký boháč, vydřiduch, kolaborant s Římskou říší. Muž, který
zaplatil paušál za celnici, a co potom
vytáhl z lidí, to bylo jeho. Někdo ho
přirovnal k „vrchnímu vekslákovi“.
Velké zvíře. Byl šéfem ostatních cel16

níků a také z nich jistě měl nějaký ten
peníz. Bohatství, které nezískal prací,
ani obchodem, ale celnictvím, takovou „legální loupeží“. Karel Čapek ve
své Druhé loupežnické pohádce píše
o Lotrandovi, který se má stát loupežníkem, ale nemá talent na loupení,
a tak se nakonec stává výběrčím mýtného na hranicích (celníkem).
Tento Zacheus „chtěl vidět Ježíše,
aby poznal, kdo to je“.
Ale má dva problémy. Ten první:
malá postava. Nicméně hledá způsob,
jak tu překážku překonat. Známé přísloví říká: „Kdo chce, hledá způsob,
kdo nechce, hledá důvod.“ Nevykašlal
se na to, neřekl: „Nemá to cenu“.
Hledal strom.
Každý z nás naráží v životě na různé
překážky – omezení fyzická i psychická. Každý má v zásadě dvě možnosti:
buď se pod těmito omezeními a překážkami zhroutit do sebelítosti, nebo
hledat způsob, jak je překonat.
Nyní si zkusme představit, jak ten

malý mužík leze na moruši. Možná to
mohla být celkem úsměvná podívaná.
On ale neváhá trošku se ponížit – běží
a leze na strom jako malý kluk. Natolik důležité je pro něj vidět Ježíše.
Zřejmě by mnoho z nás jeho úsilí vidět Krista zahanbilo.
Druhou překážkou pro něj bylo jeho
postavení: celník, velký boháč, zřejmě
nepoctivec, hříšník. Není hoden se s
Pánem setkat. Ale u Hospodina není
nic nemožné. Žádná překážka na naší
straně není pro Pána nepřekonatelná.
K Bohu můžu přijít takový, jaký jsem.
Nemusím se předem stát dobrým. On
mě přijímá, takového jaký jsem, ale
také mě chce proměňovat.
A tak ho Ježíš zavolal. Možná Zachea přitom trochu ztrapnil – vždyť
poukázal na to, že vylezl jako malý
kluk na strom. Možná se Zacheus
chce jenom dívat z bezpečné vzdálenosti a nebýt spatřen. Ale Ježíš ho
vytáhl z anonymity. Bůh si najde člověka, který po něm touží, ať je kde je
a volá. Jaká bude odpověď?
Podobná situace nastala ve známé pohádce Tři oříšky pro Popelku.
Princ volá zpod stromu: „Pojď dolů!“
V odpovědi mu zní: „Pojď ty nahoru.“
Ale tohle není hra. Jak zareaguje Zacheus? Je to otázka života a smrti.
Realita naší doby je taková, že lidé
neustále někam šplhají. Zachee, celý
život jsi šplhal, snažil ses být větší,
důležitější (získat moc, peníze, uznání, prestiž, přátele). Pojď dolů, pokoř

se, sniž se, pojď ke mně a já přijdu
k tobě. Dosáhneš skutečné velikosti,
staneš se skutečným člověkem. Mt
23,12: „Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“
Ježíš chce zůstávat v našem domě, ale
my musíme slézt ze stromu (nezůstat
a jen se dívat), ale přijít k němu. Zacheus slezl a přijal Pána s radostí do
domu.
Jiná možnost, jak opravdu poznat
kdo je Ježíš, neexistuje. On musí přijít
do srdce a nebýt tam pouhým hostem,
ale Pánem. Žel, my máme v srdci někdy tak plno, nebo si ho naplňujeme
v průběhu života, že tam Ježíš téměř
nemá místo. V domě, který je naplněný odpadky, je třeba udělat „generální
úklid“. Bez vyhazování starého nemůže přijít nové.
Zacheus neměl asi takové pokání, jaké bychom čekali – žádná velká
slova vyznání hříchů, ale jeho činy
a slib potvrzovaly jeho pokání. Na druhé straně někteří lidé vyslovují úžasná
slova pokání, ale k činům nedojde.
Nyní Zachea ovládá láska a vděčnost,
zatímco předtím ho ovládala chamtivost (soudě podle povolání). Být
v blízkosti Ježíše vede lidi ke změně.
Když Zacheus slézá ze stromu, poprvé zjišťuje, kdo Ježíš vlastně je
a také nachází sám sebe: Zacheus –
člověk, kterého Bůh miloval, a po
kterém toužil tak, že poslal svého
Syna. Zacheus, který konečně našel to
pravé bohatství.
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Co se mě na těch událostech také
velmi dotýká je fakt, že Ježíš už vícekrát okolo nešel. Vzpomínám si, že
v mém životě bylo mnoho momentů, kdy mě Pán volal. Já jsem zahořel, ale pak prvotní nadšení vyšumělo
a já zase zaplul do svých klidných vod.
Jednoho dne, když mě Pán už poněkolikáté volal, jsem si uvědomil právě
toto: vždyť On už nemusí jít znovu
kolem. Tenkrát jsem odevzdal svůj
život Kristu.
Suma sumárum: 1. nebojte se překážek: výška, inteligence, vzdělání,
váhová kategorie, věk, povahové rysy
– nejsou překážkou pro Boží působení ve vašem životě (ať ke spasení, ať
k dalšímu dílu); 2. největší překážku
překonal On sám, když zemřel za naše
hříchy na kříži.

Jiří Tomeš
Narodil jsem se 17. září 1986 v Karlových Varech. Po studiu SOŠ logistické
jsem nastoupil na Evangelikální teologický seminář v Praze, po jeho absolvování
jsem si dokončil bakalářské studium na
Evangelické teologické fakultě v Praze. Po roční praxi v mateřském sboru v
Karlových Varech a dalších dvou letech v
sekulárním zaměstnání jsem začátkem
roku 2016 nastoupil na sbor v Teplé.
Jsem svobodný, bezdětný.

informace z vv
Informace z jednání VV BJB ze dne 16. května 2018
Rozhovor o službě mládeži

Na začátku jednání proběhl rozhovor s bratrem Jordanem Hallerem
o jeho službě vedoucího odboru mládeže BJB. Bratr do ní nastoupil naplno
v březnu letošního roku. Ptali jsme
se ho na jeho zkušenosti a dojmy z
prvních dvou měsíců a na jeho plány
18

a vize do této služby.
Chtěl by se především zaměřit na
oblast evangelizace a vzdělávání mládeže v základních teologických otázkách. Odbor mládeže je připraven pomoct v projektu Draft campu (www.
draftcamp.cz), pokud by o to měla
BJB a sbory zájem. VV doporuču-

je na příští rok zatím připravit spíše
společný tábor mládeže BJB. Hovořili
jsme také o bratrově cestě do Turecka
a možnosti zapojit se do misijního výjezdu do této země a také o plánování
konference mládeže na příští rok.
Hovořili jsme dále o přípravách
konference mládeže, kde VV připomíná svůj návrh, aby zodpovědnost
za přípravu konferencí byla přenesena
na radu Odboru mládeže. Ta s tímto
řešením nesouhlasí, má za to, že zodpovědnost za celostátní konference
mládeže má mít pořádající sbor. VV
vnímá potřebu tuto otázku společně
s celým Odborem mládeže vyřešit do
pořádání příští konference.
Reflexe SD

Výkonný výbor BJB hovořil na svém
jednání o celkovém průběhu SD, který
proběhl dne 21. dubna 2018 v Praze.
Zabývali jsme se také otázkou platnosti hlasování v bodě č. 41 usnesení
SD (sloučené návrhy sboru Jablonec
n. Nisou a Lovosice), ve kterém se
jednalo podruhé o vyloučení sboru
BJB Praha 4 z Bratrské jednoty baptistů. V tomto hlasování nebylo dosaženo dle Organizačního řádu požadovaného 2/3 počtu hlasujících delegátů
(celkem 47 hlasů z požadovaných
min. 48) a proto není možné ho uznat
jako platné. Vzhledem k tomu, že však
v této otázce již rozhodl SD v předchozím hlasování č. 38 (návrh č. 18
brněnského sboru včetně pozměňova-

cích návrhů), považuje VV tuto otázku v rámci tohoto SD za rozhodnutou
a potvrzuje, že SD sbor BJB Praha 4
nevyloučil z BJB.
VV také hovořil o záměru svolat mimořádný SD (MSD) místo podzimní RZS a zatím se k tomuto svolání
nekloní. Vzhledem k předchozím diskuzím mezi sbory upozorňujeme ale
na to, že svolání MSD vychází přímo
z práv a povinností předsedy VV dle
Organizačního řádu, tj. MSD může
být svolán v naléhavých případech
i bez předchozího rozhodnutí SD,
RZS nebo 1/3 sborů.
VV dává přednost tomu, aby proběhla RZS, na které bude možné se
vyjádřit k budoucnosti BJB a k odloženým návrhům. V případě, že by však
VV obdržel žádosti o svolání MSD
min. od 1/3 sborů (viz. Organizační
řád) a to do termínu 19. června 2018
(do termínu jednání VV dne 20. června), je k tomu VV (resp. předseda)
připraven.
O případné revokaci posledního hlasování (bod č. 41) musí rozhodnout
příští SD (ať již řádný nebo mimořádný), který musí udělat rozhodnutí,
zda se o návrzích bude hlasovat znovu. VV bude také jednat se sbory BJB
Lovosice, Jablonec n. Nisou a Praha 4
o jejich reakci na rozhodnutí SD.
VV přijal opatření pro příští SD,
které zajistí průběžný přepočet naší
usnášeníschopnosti v průběhu jednání. Vedoucí jednání bude ihned
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upozorněn v momentu, kdy by jednání opustil takový počet delegátů,
že SD nebude dále usnášeníschopný.
Vyzýváme však sbory, aby delegáti záměrně neopouštěli jednání SD, a aby
byli ochotní nalézat společná řešení.
VV také doporučuje upřesnit některá ustanovení Organizačního řádu
v otázce usnášeníschopnosti SD.
VV respektuje všechny sbory sdružené v BJB a neupírá žádnému z nich
právo přinášet návrhy a podněty pro
společnou práci. V každém sboru přijímáme Kristovu církev, a proto musí
být zaručeno, aby každý sbor měl
možnost a právo být slyšen ve společných věcech. O projednávání a přijetí
návrhů pak rozhoduje SD.
Bratr Pavel Coufal informoval také
o dvou rozhovorech pro internetový
portál Křesťan dnes k tomuto tématu,
o které byl požádán. Dále upozorňuje na body Organizačního řádu BJB,
které je do budoucna potřeba lépe
formulovat tak, aby jejich výklad byl
jednoznačný.
V rámci tohoto rozhovoru oznámil br. Radek Pospíšil svoji rezignaci
k dnešnímu dni na službu člena VV
a jednání VV opustil. Svoji rezignaci
zašle VV dodatečně také písemně.
Bratrovi děkujeme za jeho službu a
dalším členem VV se tak stává další
náhradník VV v pořadí podle počtu
hlasů, kterým je br. Oleg Gricyk,
který tuto funkci na základě oslovení
bratrem předsedou přijal.
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Vize a plány

Bratři tajemník a předseda informovali o návštěvě v Litoměřicích
a jednání v Konferenčním centru
o možnosti uspořádat konferenci BJB
100 let spolu v těchto prostorách (https://www.mkz-ltm.cz/web/dum-kultury-pronajem-prostor/). Setkání se
zúčastnili zástupci sboru, kteří tuto
akci v Litoměřicích podporují a jsou
ochotni se do příprav zapojit. Další
rozhodnutí tak musí učinit přípravná
skupina, která se sejde 5. června.
Dále bratři informovali o přípravách
nového čísla Zpravodaje BJB, které by
mělo vyjít v červenci - tématem jsou
Vztahy mezi generacemi v církvi.
Bratr tajemník informoval o přípravách koncertního turné Rodriga
Rodrigueze v prosinci 2018. Koncerty
se uskuteční v Banské Bystrici, Brně,
Olomouci, Plzni a Praze. VV doporučuje udělat v rámci kazatelského
kurzu krátké setkání s organizátory
z měst, kde se koncerty budou konat.
Odbory, komise, účelová zařízení

VV hovořil o teologické komisi
a jejím dalším fungování. K tomuto
tématu proběhne diskuze na kazatelském kurzu. VV hovořil také o práci
komise duchovní služby, novým členem této komise je nyní také bratr
David Sláma. Na kurzu kazatelů bude
možnost se dotázat dalších ordinovaných kazatelů, kdo by se zapojil do
práce této komise.

Finance a organizace

VV dále hovořil o přípravách kurzu kazatelů, jeho organizaci a přípravě
diskuze k aktuálním otázkám v BJB.
V rámci čtvrtečního dopoledne proběhne také školení sborů k problematice GDPR.
Tajemník také informoval o přípravě materiálů ohledně GDPR a sborů. Na základě podkladů, které jsme
k této oblasti získali od ERC připravil tajemník informační brožurku pro
sbory, směrnici pro základní ochranu
osobních údajů na sboru a potřebné
přílohy. Tyto materiály budou zaslány
na sbory a na kurzu kazatelů k nim
proběhne podrobnější školení. Předpokládáme, že tato směrnice bude do
budoucna dále upřesněna na základě
prováděcí vyhlášky, kterou však stát
do dnešního dne ještě nepřijal. V ní
bude upřesněn rozsah ochrany dat,
postup kontrol a možné výjimky.
VV dále odsouhlasil rekonstrukci
služebního bytu do výše 100.000 Kč
a to především nevyhovující elektroinstalace v bytě. Tyto náklady budou
hrazené z investičního fondu a předpokládáme jejich návratnost na základě navýšení nájmu.
VV schválil žádost sboru Plzeň Mozaika pro novou službu sboru v Jablonci nad Nisou. Jedná se o 2/3 úvazek
bratra kazatele Andreie Ghermana.
VV schválil žádost o stavební půjčku
50.000 Kč na opravu střechy ve sboru
BJB Děčín.

VV projednal žádost Ukrajinské
baptistické jednoty o podporu jejich humanitárního projektu pro lidi
v nouzi (vnitřní uprchlíci v důsledku
válečného konfliktu), pro které by ve
spolupráci s EBF chtěla připravit praktickou pomoc ve formě potravinových
balíčků a hygienických potřeb. Tento projekt by měl v odhadu pomoci
zhruba 6000 osobám, které trpí nouzí.
VV se k této pomoci připojuje a vyhlašuje za tímto účelem sbírku také
mezi sbory BJB. VV rozhodl o odeslání částky 100.000 Kč z krizového fondu a v případě vyššího výnosu sbírky
bude tato částka navýšena.
Sbory

Bratr tajemník informoval o komunikaci s korejskými sbory, které mají
zájem o vstup do BJB. Zástupce jednoho ze sborů se zúčastní také připravovaného kurzu kazatelů.

Tajemník informoval o své návštěvě a rozhovoru se sbory Vikýřovice
a Praha 4 před SD.
Předseda informoval o svých návštěvách ve sborech Cheb 2 a Liberec a o plánované návštěvě na otevření
nové modlitebny v Konstantinových
Lázních 27.5.

Bratr místopředseda informoval VV
o své návštěvě sboru BJB Plzeň Agape a o jednání se staršovstvem lovosického sboru.
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Ostatní

Tajemník informoval o přehledu
škol, na kterých studují a studovali
kazatelé baptistických sborů, seznam
připravila sestra Švehlová. Tento seznam bude podnětem pro další rozhovory o vzdělávání v BJB na příštím
kurzu kazatelů a jednání VV.
VV také jednal o divadelní hře „Naše
násilí, vaše násilí“, která se má odehrát v Brně. Nesouhlasíme s tím, jakým způsobem je zde vyobrazena po-

stava Ježíše Krista a považujeme to za
nerespektování křesťanské víry. Více
k tomuto tématu si můžete přečíst v
tomto článku, případně podepsat petici jako vyjádření svého nesouhlasu
https://www.krestandnes.cz/david-novak
-jezis-znasilnujici-muslimku-a-oslava
-zvracenosti/
https://www.petice24.com/proti_podncovani_k_nenavisti_ve_he_nae_nasili_v_brn

Kurz kazatelů

Informace z jednání VV BJB ze dne 20. června 2018
Rozhovor po SD a příprava RZS

Dne 5. 6. 2018 proběhlo setkání
se zástupci sboru Praha 4, na kterém jsme hovořili o výsledcích SD.
Zástupci sboru také informovali VV
o tom, že proces registrace Společenství baptistických sborů (SBS) dále
trvá, a že bude VV požádán Minister22

stvem kultury o vyjádření se za BJB
k této nové registraci podle církevního
zákona. V rozhovoru vyjádřili zástupci
VV nesouhlas s tím, aby jakýkoli sbor
byl členem jak BJB tak SBS, resp. aby
sbor byl ve dvou denominacích.
Dne 12. 6. proběhlo jednání se
zástupci sborů Jablonec a Lovosice

o výsledcích SD, oba sbory výsledky
SD respektují. Zástupci sboru v Jablonci informovali VV o tom, že sbor
stahuje svůj návrh ohledně vyloučení
sboru Praha 4 z BJB. Oba sbory byly
požádány ještě o písemné vyjádření.
Po následných členských shromážděních oba sbory písemně potvrdily, že
respektují výsledek hlasování o sboru Na Topolce a své návrhy stahují.
O další reakci na výsledky SD ve vztahu k BJB budou tyto dva sbory dále
jednat.
VV obdržel ze sborů pouze jednu
žádost o svolání mimořádného SD
a z toho důvodu zůstává v platnosti
původní návrh VV, aby v podzimním
termínu proběhla Rada zástupců sborů. Na programu RZS bude jednání
o neprojednaných návrzích z minulého SD, diskuze o budoucnosti společného života v BJB, budoucí podoba
práce VV a financování této společné
služby. Dále pak budou v programu
podněty pro rozvoj práce Odboru pro
manželství a rodinu, které vzešly z jednání se zástupci tohoto odboru, a které budou rozeslány na sbory. Dalším
bodem bude také rozhovor o podobě
řádů BJB, kdy VV na základě současné situace ohledně registrace SBS
navrhuje, aby sbor mohl být členem
pouze jedné baptistické jednoty. VV
také připraví ve spolupráci s komisí
pro novelizaci dokumentů (KPND)
návrhy na upřesnění řádů v otázkách
usnášeníschopnosti SD.

Vize a plány

VV svolává modlitební setkání za
budoucnost BJB a další spolupráci
sborů. Tato setkání by se měla soustředit na modlitby pokání, prosby
o Boží milost a světlo, na ztišení a naslouchání Pánu církve, ne na kázání,
vyučování, nebo řešení palčivých otázek. Modlitební setkání se uskuteční
v neděli 21. října odpoledne (návrh
je od 16 hodin) na třech dostupných
místech po ČR. VV navrhuje uskutečnit toto modlitební setkání v Chebu, Praze a Olomouci. Bratr předseda
bude kontaktovat tyto sbory za účelem domluvy a přípravy těchto setkání. Bližší informace budou na sbory
rozeslány na začátku září.
Tajemník s předsedou informovali o přípravném setkání k plánované
konferenci 100 let spolu. Po porovnání
několika možností bylo vybráno nové
místo konání, a to Kulturní centrum
v Litoměřicích, kde je k dispozici
vhodné zázemí, prostory pro společné setkání i různé možnosti ubytování. Na přípravách programu budeme
spolupracovat se zástupci slovenské
BJB. V září navštíví tajemník opět
Litoměřice a bude pokračovat další
příprava celé akce, během prázdnin
budou připraveny návrhy pro propagaci. Tématem konference bude verš
z listu Židům 13,8: „Ježíš Kristus je
tentýž včera i dnes i na věky.“
Tajemník dále informoval o přípravách Zpravodaje BJB č. 03/18.
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Připomínáme sborům možnost zaslat
své příspěvky do konce června. Tajemník také informoval VV o přípravách adventního turné bratra Rodrigo
Rodrigueze, které je připravováno
ve spolupráci s několika sbory BJB.
Podrobnosti jsou již nyní na adrese
www.rodrigokoncerty.cz.
Odbory, komise, účelová zařízení

V rámci setkání VV proběhl rozhovor s radou Odboru pro manželství
a rodinu (OMR). Děkujeme těmto
bratřím a sestrám za jejich službu,
které si vážíme, a vnímáme ji jako důležitou pro sbory BJB i pro necírkevní
veřejnost. Rada zašle sborům podněty
pro svoji další práci, které bude možné diskutovat na příští RZS v Brně
a to včetně termínů dalších akcí tohoto odboru. Zejména upozorňujeme
na akce v rámci Týdne manželství,
které proběhnou v příštím roce. Rada
OMR také hovořila s VV o tom, zda
by byla možnost, aby předseda Marek
Žitný byl od 2. čtvrtletí 2019 zaměstnán na 0,5 úvazku; tím by se vytvořil
prostor pro další fungování a rozvíjení
této služby. VV bude hledat možnosti
pro tuto podporu, proběhne rozhovor
se sbory na RZS a rozhodovat bude
SD v dubnu 2019.
VV také hodnotil proběhlý kurz
kazatelů. Jsme rádi za inspirující službu Dr. Dietricha Schindlera a děkujeme Misijnímu odboru za přípravu této
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příležitosti. Vážíme si také rozhovoru
mezi kazateli o současném životě BJB,
který sice ukazuje na hluboké rozdíly
mezi našimi sbory, je však potřebný
pro další nasměrování naší společné
práce. Děkujeme kazatelům, kteří si
na toto setkání udělali čas, a opět vyzýváme k účasti zástupce těch sborů,
kteří se tohoto setkání nezúčastňují.
Termín příštího kazatelského kurzu
bude oznámen na začátku školního
roku.
Bratr tajemník informoval o současném vývoji ukončení studia na
škole Dorkas a případném prodeji budovy. Do konce června by měla škola
vyhledat soudního odhadce majetku
tak, aby ocenění aktiv školy proběhlo během prázdnin. Na základě tohoto odhadu pak BJB tento majetek od
školy odkoupí a poskytne tak škole finanční prostředky pro další provoz do
ukončení činnosti školy. S prodejem
školy je také spojena otázka archivace
dokumentů a materiálů školy, stejně tak obsáhlá školní knihovna (přes
2500 svazků). Tuto otázku bude řešit tajemník ve spolupráci se zástupci
školy.
Bratr předseda informoval za komisi duchovní služby, že požádá ETS
v Praze a KETM v Banské Bystrici
o spolupráci v oblasti lektorátů pro
studenty ze sborů BJB. Komise by
chtěla být lépe informována o studentech ze sborů BJB na těchto školách

a o možnostech zapojovat baptistické
studenty do praxí v baptistických sborech. Bratr předseda také tímto žádá
sbory o informace o studentech teologie z jejich řad.
Bratři tajemník s předsedou informovali o setkání s bratrem Jordanem
Hallerem, se kterým mluvili o službě
Odboru mládeže a službě bratra mezi
mládeží. Rada Odboru mládeže připravuje ve spolupráci s vinohradským
sborem celostátní konferenci mládeže
v termínu 29. - 31. března 2019. Na
základě návrhu VV proběhne v říjnu
setkání s VV, na kterém zástupci Odboru mládeže představí své návrhy na
program a řečníky konference.
Bratr předseda informoval VV
o ukončení letošního ročníku Vzdělávání na cestě v Olomouci, který úspěšně dokončilo 19 studentů
z 5 sborů. VV byl informován o přípravách dalšího ročníku 2018/19, který se uskuteční ve sboru Praha 3 Vinohrady. Přihlášení pro nové studenty
je možné do konce června na vnc.bjb.
cz. Opět zveme členy našich sborů,
aby využili této možnosti se biblicky
vzdělávat.
Finance a organizace

Tajemník informoval o plánované
rekonstrukci služebního bytu v Praze 8 a dále pak o domluvě se sborem
BJB Děčín ohledně krátkodobé půjčky 50.000 Kč a domluveném rozsahu
splátek.

VV schválil žádost sboru BJB Ostrava o prodloužení pracovního úvazku pro sestru Lenku Siemkovou opět
o 1 rok (1. 9. 2018 - 31. 8. 2019).
Jedná se o poloviční úvazek pro práci
misijní pracovníka.
VV potvrdil své rozhodnutí z loňského roku a nabízí zaměstnancům sborů
BJB (kazatelům a misijním pracovníkům) možnost žádat ze sociálních důvodů o finanční podporu (1000 Kč na
dítě /rok) na účast na křesťanských
táborech. Žádosti mohou posílat pracovníci sborů na emailovou adresu
kanceláře info@baptist.cz.
Sbory

VV hovořil o prezentaci korejského
sboru Praha Life Tree Korean Church, která proběhla na kurzu kazatelů.
Sbor představil bratr Yonghwa Kwack,
který je kazatelem tohoto sboru.
VV doporučí sboru představení se na
podzimní RZS, a na základě reakcí
sborů můžeme pak dále hovořit o případné žádosti sboru o členství v BJB.
Sbor bude kontaktovat tajemník, který sbor také do RZS navštíví.
Dále VV hovořil o situaci sboru Praha 6, bratr předseda bude kontaktovat
zástupce sboru a vyzve ho k rozhovoru
o budoucnosti sboru (v současnosti
má 5 členů).
Bratr předseda informoval o své
účasti na slavnostním otevření nové
modlitebny v Konstantinových Láz25

ních (sbor Teplá). Dále o službě ve
sboru v Příboře. Sbor v Příboře se
modlí za získání vlastního kazatele.
Předseda vedl rozhovor se staršovstvem sboru o tom, jaké jsou možnosti, jak může pomoci VV BJB, komise
duchovní služby, a jaké má sbor zodpovědnosti vůči svému kazateli.
Také stanice brněnského sboru
v Brně - Medlánkách se modlí za svého duchovního pastýře a vedoucího
pro další misijní práci.
Dalšími plánovanými návštěvami
předsedy je služba ve sborech v Broumově (24. června), Českých Budějovicích (14. října) a Chebu 1 (18. listopadu).
Ostatní

Br. předseda Pavel Coufal informoval o svém rozhovoru pro pořad Vertikály v Českém rozhlase (vysíláno
10. 6.). Také informoval o své reakci na
nepřesnou zprávu v Životě víry o průběhu minulého SD, v důsledku toho
bude vydána v příštím čísle oprava.
Sestra Švehlová informovala VV
o přehledu škol, na kterých studovali
baptističtí kazatelé. Jedná se o materiál zpracovaný pro historickou komisi,
který ukazuje na pestrost a velký rozsah možností ke studiu. VV si uvědomuje, že s tím také souvisí názorová
roztříštěnost v BJB. Je zde velká po26

třeba, aby BJB (např. prostřednictvím
komise duchovní služby) poskytovala
duchovní vedení, lektoráty, praxe na
sborech, studentům teologie a začínajícím kazatelům, aby byla jejich služba
lépe zasazena do kontextu BJB.
VV se také na základě podnětu od
OMR, i přímé žádosti od organizátorů Dne pro rodinu, rozhodl tuto akci
podpořit. Jedná se o program, který
se bude konat 4. srpna 2018 v Praze.
Zástupci OMR pošlou podrobnosti
na sbory, více informací je také možné
najít na www.denprorodinu.eu.

Bratr Oleg Gricyk informoval VV
o projektu Gospel4Prague (www.
gospel4prague.org). Jedná se o rozsáhlý záměr sboru Praha – Církev
XXI. století vybudovat v Praze křesťanskou mateřskou školku a školu.
V případě, že se na projekt podaří
sehnat dostatečné prostředky od zahraničních sponzorů, stojí sbor o širší
zapojení a podporu od BJB.
VV také diskutoval členství BJB
v České evangelikální alianci, o kterém jsme diskutovali na kurzu kazatelů. VV tento záměr podporuje,
uvědomujeme si však potřebu širší
a delší diskuze, které je potřebná pro
případné rozhodování SD. VV proto
uvažuje o pozvání tajemníka ČEA na
příští kurz kazatelů.

ZPRÁVY Z BJB
Příprava konference
100 let spolu

N

a začátku června se uskutečnilo v Praze další setkání v rámci příprav společné konference
ke 100 letům vzniku Bratrské jednoty
baptistů v Československu. Na setkání
byly zastoupeny všechny odbory BJB,
dostali jsme také potvrzení od bratří
a sester ze Slovenska, že se do společné akce zapojí a společně s námi si tak
připomenou toto výročí.
Důležitým bodem našeho setkání bylo rozhodnutí o místu pořádání této akce. Původně jsme počítali
s tím, že by se uskutečnila v Praze, ale
nepodařilo se nám najít vhodné místo, které by svým charakterem odpovídalo tomu, co hledáme. Proto jsme
na doporučení zamířili do Litoměřic
a prohlédli si místní Kulturní centrum, které našim představám nejlépe

vyhovuje - v docházkové vzdálenosti
jsou všechny sály, jídelny i různé varianty ubytování. Jsme za tuto volbu
rádi a společně s bratry a sestrami z litoměřického sboru se těšíme na tento
společný víkend v říjnu příštího roku.
Jako téma konference jsme vybrali
po společném rozhovoru verš z listu
Židům 13,8: „Ježíš Kristus je tentýž
včera i dnes i na věky.“ Chceme si jím
připomínat Boží milost, díky které
můžeme být jako baptisté svědky Ježíše Krista v proměnách dějin a modlíme se za to, abychom toto svědectví
dokázali nést i v budoucnosti, která je
před námi.
Jan Jackanič,
tajemník VV BJB
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ZPRÁVY Ze sborů
fusion olomouc

J

sme vděčni Pánu Bohu za požehnání ve službě zpěvem
a hudbou mladé generaci v našem městě. Více jak padesát mladých
teenagerů se každý týden scházelo po
celý školní rok 2017/18 k pravidelným
zkouškám pop-rockových písní, které si sami vybrali pro závěrečný koncert pro rodiny a přátele. Na koncert
10. června nakonec přišlo kolem 200
přátel, kteří s nadšením poslouchali
výkony svých šikovných dětí, sourozenců, spolužáků a kamarádů. Mnozí
už mohli srovnávat výkon s předchozími vystoupeními, a viděli velký posun
ve výkonu účinkujících. Ale o výkon
nejde na prvním místě. Tím nejdůležitějším jsou opravdová přátelství
a praktická pomoc těmto skvělým kamarádům.
Velký dík patří týmu asi 10 bratří
a sester, kteří se s láskou a obrovským
nasazením ve svém volném čase věnovali a věnují fusionistům. Mnozí
z nich vyjadřují vděčnost za přijetí
a lásku, kterou bohužel často neznají
ani ze svých domovů. Je to veliké svě-
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dectví o Kristově lásce, která změnila
naše životy, a může změnit i jejich.
Děkujeme Pánu Bohu za jeho posilu pro tým, za jeho působení a odpovědi na mnohé modlitby nás, ale
už i některých nevěřících účastníků
tohoto pěveckého sboru. Děkujeme,
že mnozí nacházejí odvahu přijít na
setkávání mládeže s názvem Fumláč
(Fusion + mládež), které je jednou
za čas v době pravidelného setkávání
naší mládeže. I zde mohou slyšet a zažít evangelium Ježíše Krista, které je
hnacím motorem této služby.

Petr Coufal
www.fusionolomouc.cz
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Rekonstrukce sborového
domu „Lípa Olomouc“

J

sme vděčni Pánu Bohu za pokračující práce na rekonstrukci
sborového domu v Olomouci.
Během jara se podařilo instalovat
nová okna a dveře, dokončit elektrikářské práce, a částečně i sádrokartony
v 1NP. Nyní zedníci dokončují hrubé
omítky a připravují se topenáři na položení podlahového vytápění.
Některé práce jsme si dělali i sami
(viz obrázek), ale velkou většinu necháváme odborníkům. Máme radost,
že doposud jsme mohli investovat
z darů, a teprve nyní začínáme čerpat
z výhodných půjček od naší jednoty
a jednotlivců.
Rádi bychom stihli rekonstrukci do
konce tohoto roku, ale uvidíme, jak se
podaří navazovat všechny dokončovací
práce. Je tam stále práce „jako na kostele“, i když jde o bývalé kino.
Jsme vděčni všem dárcům, kteří pravidelně přispívají, a bez jejichž příslibů
bychom nemohli čerpat ani půjčku ze
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stavebního fondu BJB. Prostor pro
dárce stále je, a tak kdyby někteří jednotlivci nebo sbory chtěli přispět na
dobrou věc Božího díla, na stránkách
sboru najdete vše potřebné. Například
můžete přispět na koupi nových židlí,
kterých bude v celém domě potřeba
250. Cena jedné kvalitní stohovací
židle bude 2000,- Kč. Každý dar se
počítá.

Petr Coufal
www.baptisteolomouc.cz/sborovydum
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nabitý víkend
v konstantinových lázních

P

oslední květnový víkend byl pro
náš tepelský sbor velkou zátěžovou zkouškou. V pátek 25.5.
jsme se připojili k celonárodní akci
„noc kostelů“. Osobně jsem nastavil svá očekávání na minimum a řekl
jsem si, že co bude nad jednoho návštěvníka mimo sbor, bude úspěch.
Díky tomu mohlo být mé očekávání
mnohonásobně překonáno. Dle odhadů přišlo asi 50 lidí z okolí. Velkým
lákadlem byl především výstup na věž
a následný pohled do několika metrové propasti pod nohama (neboť věž
slouží zároveň jako světlík).
Druhý den (26.5.) byl vyplněn akcí
pro děti zvanou „legopárty“. Ze všech
asi 18 účastníků (dětí) nebylo ani
jedno, které by program nebavil a na

22

své si přišli také vedoucí jednotlivých
skupin – stavebních čet – kteří si také
vyhráli do zásoby (především tatínci).
Neděle (27.5.) byla vyhrazena slavnostnímu otevírání nové modlitebny.
Při dopolední bohoslužbě nám slovem posloužil předseda VV, br. kazatel
Pavel Coufal. Odpolední program byl
v duchu kratších slov v podání bývalého kazatele našeho sboru, br. Jaroslava Pospíšila a kazatelů bývalých stanic br. Nicka Lici (K.Vary) a Daniela
Kuce (Plzeň) + písně, pozdravy a přání
z okolních sborů. Účast byla nadmíru
hojná – odhadem až 250 lidí.
Jiří Tomeš

v duchu fair–play v liberci

V

sobotu 16. 6. 2018 byl v Liberci vzkříšen k životu futsalový turnaj OLECUP. Pamětníci si vybaví jména tradičních a dnes
už bájných týmů jako byly: AC Numero, FC Bratislava, CB Kutná hora
B, Pankráči a další. Na tyto fotbalovou slávou opředené mančafty mohlo
letos navázat řada zvučných celků ze
sborů BJB ale i CB a AC. Namátkou vybírám: BJB Litoměřice, Turbo
Kutná Hora, Topolka, FBC Libere-

ál a nechci zapomenout na černého
koně turnaje, kterým byl tým sboru
BJB Čjinů. Vpravdě ekumenický turnaj se odehrával v duchu vzájemného
respektu a fair-play. Příští rok se sejdeme, dá-li Pán, zas. Pořadatelství se
po BJB Liberec ujímá BJB Šumperk.
Tak naviděnou u duchem podobných
akcí.
Radek Pospíšil
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reportáž
Turecká modlitebna,
proč ta honosnost?

J

e to trochu provokativní otázka na úvod, ale někoho by při
pohledu na novou modlitebnu
v Samsunu mohla napadnout. Abychom mohli pochopit, proč nová
baptistická modlitebna v Samsunu
vypadá zvenku i zevnitř tak jak vypadá, musíme pochopit kulturní
a náboženskou odlišnost turecké společnosti. V Turecku hraje islám dominantní náboženskou roli již mnoho
století. Křesťané jsou opovrhovanou
minoritou. Pozvat tureckého muslima
na domácí křesťanskou skupinku je
téměř bez šance. Vysvětlení je jednoduché, po bytech se scházejí jen kurdské odbojové skupiny, agenti (nejlépe
američtí) a sekty. V tomto vyrůstají
Turci od malička. Křesťané mají také
problém najít vhodné místo k pronájmu svých shromáždění. Jednak je za
sousedy nikdo nechce a pronajímatel
si žádá od křesťanů nájem o mnoho
desítek procent větší než od muslimů.
Z toho vyplývá, že křesťanské sbory
se čas od času musejí stěhovat, což je
ovšem „voda na mlýn“ imámům, kteří
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tím dokazují nadřazenost islámu nad
křesťanstvím. Říkají totiž: „Podívejte,
naše mešita už tu stojí desítky (stovky) let a můžeme tu klidně uctívat
Alláha. Křesťané se musejí stále stěhovat a měnit místo pro uctívání svého boha. Co to mají za boha, že jim
není schopen zajistit ani místo pro
své uctívání?“ Pro nás demagogie, pro
obyčejné Turky svatá pravda.
Proto jsou místní sbory nesmírně
vděčné, pokud mohou mít svou vlastní
budovu. A jelikož obyčejní Turci mají
o církvi zkreslené představy, tak se
v Samsunu při stavbě modlitebny snažili využít její konečný vzhled k prospěchu evangelia. Jak už jsem napsal
dříve, pokud si o někom myslíte, že
patří do sekty, budete se bránit jej navštívit. Samsunská modlitebna zvenku
a už zdálky dává vědět: „Toto je náboženská budova“, tady sídlí církev. Možná pro nás nepochopitelné, ale toto
„zviditelnění se“ pomáhá obyčejným
Turkům překonat jeden práh strachu.
Mohou si v duchu říci: „Vždyť je to
důstojné náboženské místo, podobně

vyzdobené (honosné) jako naše mešita, zajdu se podívat.“ A skutečně to
funguje. V Izmiru i Samsunu mají pověřené správce budov, kteří tam jsou
od rána do večera připraveni provést
zájemce budovou. Za jeden týden navštíví budovu sboru od 20 do 40 lidí.
A mnoho z nich se zajímá nejen o budovu, ale i o čem je křesťanská víra.
Takže od správce mohou dostat Bibli
nebo křesťanskou literaturu a pozvání
na nedělní shromáždění.
Tím nejdůležitějším a nejradostnějším důvodem, proč baptisté v Samsunu postavili novou modlitebnu,
a v Adaně o to usilují, je to, že tyto sbory rostou a přestávali(jí) jim prona-

jaté prostory stačit. S velkou vděčností byli zmiňováni čeští baptisté
a jejich vytrvalá finanční pomoc tureckým baptistickým sborům. Možná
i díky penězům z vašeho sboru bylo
v Samsunu zakoupeno freskové okno,
které zaujme kolemjdoucího Turka,
půjde se podívat do modlitebny, odnese si Bibli a smiluje-li se Bůh, stane se křesťanem. Nevyzpytatelné jsou
cesty Páně.
Pavel Novosad
více fotografií naleznete na vnitřní
zadní straně obálky

pozvánka
Regionální konference
mládeží bjb
26. – 28. října 2018, Liberec
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modlitby za sbory
Modlitební řetěz BJB

I

v dalších měsících pokračujeme ve
společných modlitbách za sbory
a službu v rámci BJB.
Jednotlivé modlitební předměty
jsou rozesílány na sbory vždy začátkem měsíce, ve Zpravodaji uveřejňujeme 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.

červenec
27. týden / 2. – 8. července / Pardubice
28. týden / 9. – 15. července / Plzeň – Agapé
29. týden / 16. – 22. července / Plzeň – Mozaika
30. týden / 23. – 29. července / Praha – Církev XXI. století
31. týden / 30. července – 5. srpna / Praha 3
srpen
32. týden / 6. – 12. srpna / Praha 3 – Mezinárodní sbor
33. týden / 13. – 19. srpna / Praha 4
34. týden / 20. – 26. srpna / Praha 5 – Vinný kmen
35. týden / 27. srpna – 2. září / Praha 6
září
36. týden / 3. – 9. září / Odbor mládeže
37. týden / 10. – 16. září / Příbor
38. týden / 17. – 23. září / Sokolov
39. týden / 24. – 30. září / Suchdol nad Odrou
39

ze světa baptistů
misijní konference
ebf 2018

K

aždoroční misijní konference
EBF se tento rok uskutečnila
v Bulharské Sofii. Mottem setkání byly „Odvážné skutky“. Účastníky ze 14 různých národů přivítali
domácí kazatelé Dimitrina a Teodor
Oprenovi.
Ian Bunce, vedoucí Misijní skupiny EBF, kázal první večer konference
a zdůraznil: „My, křesťané, žijící ve
dvacátém prvním století se můžeme
mnoho naučit od věřících ze století
prvního. Takzvané ‚velké poslání´ inspiruje křesťany, aby využívali své příležitosti ke sdílení evangelia. Bůh od
nás často vyžaduje nějaké nadpřirozené skutky, které nemůžeme dělat ze
své vlastní síly, pokud nejsme zmocnění Duchem svatým.“ Také citoval
jednoho ze svých mentorů: „Pokud tě
vize neděsí, tak to nemusí být vize od
Boha…“
Konference se zabývala tématy: odvážné proroctví, odvážná modlitba, odvážné kázání, odvážné skutky. Účastníci sdíleli mnoho odvážných příběhů
z různých koutů dnešní Evropy.
40

Hlavní kázání měla Dimitrina
Oprenova. Zabývala se v něm několika aspekty z příběhů knihy Skutků.
Naplnění starozákonního proroctví
zmocnilo učedníky do takové míry,
že byli schopni čelit všem potížím
a pronásledování. Dimitrina povzbudila misijní pracovníky, aby byli stejně
odvážní jako jejich předchůdci. Kristovi učedníci byli vyděšení a vystrašení, ale během společné modlitby je
naplnila odvaha. „Jejich modlitby zahrnovaly chvály, žalmy a prosby, a byly
soustředěny na Boha, který je naplňoval odvahou.“
Teodor Oprenov během závěrečného setkání řekl, že kniha Skutků
vlastně nikdy nebyla dokončena a stále píše svou dvacátou devátou kapitolu. Požádal také účastníky o modlitbu
za bulharský parlament, který nyní
připravuje nový náboženský zákon.
V návrhu zákona je, zdá se, omezení současné svobody evangelikálních
křesťanů.
Theo Angelov, bývalý prezident
a tajemník EBF, vyzdvihl odvahu křes-

ťanů, kteří žili během komunistického režimu. Připomněl, že tehdejší systém vedl otevřenou válku proti Bohu
a zavíral křesťanské vedoucí (včetně
Theova otce), a Bible byla zakázanou
knihou. „Komunistické autority si asi
myslely, že s uvězněním vedoucích
zapříčiní smrt Církvi, ale neuvědomili si, že Hlava Církve je stále volná

a sídlí v nebesích, a duchovně je stále
přítomná ve své Církvi,“ řekl Theo.
Jaký je závěr této konference? V jedné větě: „Křesťané vždy potřebují být
odvážní ve vytrvalosti, někdy odvážní
v ukončení činnosti a často odvážní
v nových krocích víry.“
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bwa

V

e dnech 2. – 6. července 2018
proběhlo v Curychu Výroční
shromáždění Světové baptistické aliance. Během tohoto svého
setkání shromáždění Baptisté z celého
světa přijali tři rezoluce.

1. Rezoluci o svobodě náboženského
vyznání v Luhanském regionu (východní Ukrajina)
Vyjádřili v ní obavy z ohrožování
lidských práv na východní Ukrajině
na území ovládaném Ruskem. V oblasti je omezována existence náboženských skupin a organizací. Všechny
náboženské organizace (vyjma pravoslavné církve) jsou nuceny prokazovat
svou loajalitu vůči místním autoritám
a hlásit své aktivity. BWA vyzývá tzv.
Luhanskou lidovou republiku, aby
změnila své zákony a respektovala
Všeobecnou deklaraci lidských práv.
2. Rezoluci proti násilí a zneužívání
žen a dívek
V této rezoluci BWA ujišťuje, že
ženy a dívky jsou stvořeny k Božímu
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obrazu a mají nevyčíslitelnou hodnotu a význam jako dar od Boha a jsou
nepostradatelné ke zdravé rovnováze
v rodinách, sborech a komunitách.
BWA vyznává, že nese vinu na udržování porozumění ženám, které jim
dávalo nižší status. Násilí na ženách
a dívkách je nemorální a v rozporu
s vyjádřením evangelia.
3. Rezoluce ohledně zachování nadřazenosti rodiny v otázce imigrace
Lidská touha po zachování a ochraně rodiny je univerzální a vede miliony lidí k tomu, aby opustili své domovy a hledali pro ně lepší život. BWA
prohlašuje, že Bůh stvořil rodinu jako
primární sociální jednotku, jako základ zdravé společnosti. Zároveň znovu potvrzuje rezoluce z minulých let
o právech migrantů a uprchlíků. Vyzývá
k zapojením se do uprchlické otázky
a k podpoře jednoty rodin.
Rezoluce si můžete v úplném znění (v angličtině) přečíst na stránkách
www.bjb.cz.

Na novém místě
k12 medlánky

B

yl jsem osloven, abych napsal
článek o K12, s podtextem „Na
novém místě“. Tak se hodně
zamýšlím, co je na K12 vlastně nového. Má to být o tom, jak nové místo
založit, nebo jak se nám žije, nebo co
bychom chtěli nového vidět? Napíšu
o každém z těchto témat trošku, protože různí čtenáři mohou být v různých fázích plánování něčeho podobného, takže každému pomůže třeba
něco jiného z naší krátké historie.
Všechno to začalo tím, že misionářka
Gloria Ginn zakoupila dům na hranici
území, kde se měla začít výstavba stovek nových bytů. Kolem roku 2008 se
do oblasti začali stěhovat lidé, včetně
několika rodin z našeho sboru. Zpočátku se scházeli „naši“ jako domácí
skupina. Byl to kontrast k prostředí
více než 200 členného sboru, který
i nadále navštěvovali. Moc si to pochvalovali a všichni si na to rychle
zvykli. Bylo pak zapotřebí i vnějšího
tlaku na některé, aby byli ochotni se
otevřít a uvažovat o misii v té oblasti.
Každopádně se ale skupina mohla ale-

spoň dobře sžít a společně se modlit
za Boží vedení.
Pak vznikly první společné projekty: klub maminek, veřejné koncerty, akce pro rodiče s dětmi. Důležitá
také byla spolupráce s místní radnicí,
pro kterou jsme byli ti, kteří nabízejí
v místě něco, co chybělo. A to včetně bohoslužeb, které provozujeme cca
1x měsíčně v místním společenském
centru od jara 2011. Ostatní neděle
jsme u Glorie v domě. Zaměření na
rodiny s malými dětmi přineslo v novém sídlišti své ovoce. Postupně přišlo
několik rodin. Velkým přínosem byli
také misionáři z USA, kteří (kromě
výuky angličtiny) byli schopni nabídnout i další aktivity zaměřené na
rodiny. U všeho toho byl vždy někdo
z našeho „jádra“, aby z toho nebyla jen
činnost, ale i navázané vztahy a pozvání na menší studijní skupinky.
Ještě v roce 2013 jsme s týmem vedoucích diskutovali, jak rychle stanici
osamostatnit a prohlásit ji za sbor. Ale
tak nějak jsme narazili na strop a to
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v několika oblastech: Nasazené tempo se dalo vydržet několik let, až do
značné únavy většiny z nás. V některých případech to silně hraničilo s vyhořením. Museli jsme zvolnit tempo.
Teoreticky jsme to věděli, prakticky
jsme to ale moc neudělali. Do našich
vlastních i do nově příchozích rodin
mezitím přibyly další děti, takže nedělní besídky už byly na tři skupiny.
Přibližně 30 dospělých a 30 dětí se na
začátku bohoslužby tísnilo v místnosti
6x6 metrů. Po dvaceti minutách sice
děti odešly do besídek, ale i tak to
nebylo místo příznivé pro další nově
příchozí. Ale všichni si na to brzy
zvykli. (Opakování zde není stylistickou chybou autora, ale záměrem.) Asi
od této doby můžeme sledovat početní
stagnaci.
Kolem roku 2014 přišla iniciativa
M4 a společné vyučování týmu vedoucích někým zvenčí, což nám velmi
prospělo. Ujištění, že „to jde“ i v Evropě bylo pro nás možná důležitějším
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povzbuzením než samotné praktické
kroky. Začali jsme se soustředit na
méně věcí, které vidíme jako důležité. Omezili jsme mnohé aktivity pro
veřejnost, zůstal jen klub maminek,
lukostřelba a tělocvična pro muže
s dětmi, a k tomu tu a tam nějaká jednorázovka. No a samozřejmě angličtiny. Samozřejmě?!
Přišla vážná nemoc v jedné misionářské rodině + další důvody a po
nějaké době jsme zůstali úplně bez
Američanů. Spolu s tím postupně
vymizeli ti, kteří chodili na naše akce
především kvůli nim. V plné realitě
se ukázalo, že veškerá tíha služby stojí
v podstatě na šesti rodinách. Početně
nás ubylo, takže se schází přibližně 40
lidí, z toho nadpoloviční většinu tvoří
děti. Přestal se řešit vydýchaný vzduch
a potřeba hledání většího prostoru
(společenské centrum od obce nemáme k dispozici každý týden). Všichni
si už na to zvykli a nově přichází jen tu
a tam někdo, ale nikdo nový natrvalo.

Poslední křest jsme měli před třemi
lety.
Docela zajímavá pro nás byla
(a vlastně zůstává) otázka naší identity. Kdo jsme? Na jednu stranu jsme už
dlouho větší než některé sbory BJB.
Ale viděno měřítky brněnského sboru
jsme pořád téměř nic. Kdy nastane ten
správný a zdravý okamžik osamostatnění? Dietrich Schindler doporučuje
odstřihnout při třiceti stálých dospělých. To je něco, co týmu vedoucích
dává realistickou představu.
Když se ohlédnu zpět, tak vidím
jako klíčové, že vznikl jednotný tým
a že se podařilo dobře trefit cílovou
skupinu. A zároveň vidím, že ani na
sebelepší programy si nemáme automaticky zvykat napořád, ale neustále
musíme živit vizi a plánovat o krok
napřed. Spolupráci s radnicí doporučuji. A pokud se týká pravidelných

aktivit, tak méně někdy znamená více.
Aktuálně žijeme přípravou (již druhého) příměstského tábora a tím, že se
chceme misijně zaměřit na práci s dorostem a mládeží. Poslední rok stanice
taky vnímá odliv části mé energie do
mateřského sboru, poté, co byl bratr
Pavel Coufal zvolen předsedou BJB.
I z tohoto důvodu se modlíme za někoho, kdo by vnímal své povolání pro
službu v Medlánkách. Potřebujeme
pastýře, který bude nejen připomínat
vizi a půjde do nových věcí, ale také
převezme část současné tíhy. Realisticky víme, že kazatelé „na skladě“ nejsou, proto zvažujeme i možnost vzít
někoho třeba na stáž s tím, že bychom
byli schopni nabídnout i odpovídající
podmínky.
Zdenek Pokorný
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Na návštěvě
Myanmarské křesťanské
společenství

Z

dravíme vás v jedinečném
jménu našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Těší nás, že
jsme dostali příležitost představit naše
Myanmarské křesťanské společenství
v České republice (dále jen MCFCR
= zkratka v angličtině).
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Evangelium Ježíše Krista přišlo do
Myanmaru z Boží milosti před dvěma sty lety a mnoho lidí přijalo Ježíše
jako svého osobního spasitele.
Všichni členové sboru MCFCR uvěřili už v Myanmaru. Myanmar jsme
opustili, ale máme důvěru v Boha

kdekoliv jsme. Museli jsme čelit
mnoha obtížím, problémům, zklamáním a bolestem; vším jsme mohli vítězně projít skrze víru v Krista. Do České republiky jsme přišli
v roce 2012 a všichni jsme po šest
měsíců bydleli společně v Integračním středisku v Ústí nad Labem. Za
těch šest měsíců jsme se dobře poznali
a sblížili jsme se. Během té doby nám
byla také poskytnuta péče a pomoc ze
strany BJB, zvlášť z Teplického baptistického sboru. Kazatel z Teplic za
námi jezdil a povzbuzoval nás. V Ústí
nad Labem jsme měli společná shromáždění.
Po šesti měsících byly naše rodiny
umístěny do různých měst v České republice. Ale protože jsme se rozhodli
mít nadále společná shromáždění na
jednom místě, tak jsme se jednoho
dne setkali v Přibyslavi, založili sbor
a pojmenovali jsme se Myanmarské

křesťanské společenství. Rozhodli
jsme se, že se budeme scházet jednou za měsíc a k bohoslužbě budeme
používat barmský jazyk, tak aby každý z nás rozuměl tomu, co se říká.
V Barmě je mnoho kmenů a jazykových skupin, každá naše rodina má
svůj vlastní dialekt. Naším společným
jazykem je Barmština.
V dubnu 2014 byl sbor MCFCR
přijat za členy BJB. Jsme ze srdce rádi,
že nám BJB stále pomáhá a podporuje
nás. Je nás sice málo, ale i tak máme
velké nadšení sloužit Bohu a být
v jednotě. Nyní se setkáváme jednou
za měsíc v Čáslavi. Naše děti učíme
Boží slovo a duchovní písně. My rodiče očekáváme, že v budoucnu budou
sloužit Bohu.
Vy všichni, členové BJB z jakéhokoliv místa, jste vítáni s námi uctívat
Boha. Dobrý Bůh ať vám žehná.

odbor mládeže
Mládež sobě?
Každý sbor je jednu generaci před
vymřením. Tato skutečnost je každodenním připomenutím Boží milosti
a moci, protože i ve 21. století je
v České republice církev. Bůh dekla-

roval, že jeho Církev brány pekel nepřemohou (Mt 16,18). Přesto však
sledujeme kulminace členů v různých
sborech i v naší jednotě. Mým cílem
není vzbuzovat rozpaky, ba naopak
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povzbudit nás s velkým výhledem na
Boží dílo.
Jak mohou mládežníci v České církvi
navázat na Boží dílo, které Bůh konal
v předešlých letech? Každá nová generace stojí před úkolem, který musí
vybojovat. Nikdy v minulosti nebyly
okolnosti stejné jako dnes, a proto
i řešení nemůže být stejné dříve. Zatím
věda nepřišla s vynálezem, pravděpodobně ani nepřijde, který by človeku
umožnil převést všechny vědomosti
z jedné hlavy do druhé. Proto se každá nová generace musí pustit do boje.
Postavit se na ramena zbožných předků a znovu uchopit Písmo do ruky.
Musí se osobně setkat s Kristem, smířit s Bohem a nechat vést Duchem do
hloubek evangelia záchrany. Mládež
musí nejen znát evangelium, ale také
jej pochopit a aplikovat do nové doby,
v které je Bůh vzbudil a povolal do své
Církve.
Tím se dostáváme k názvu tohoto
krátkého pojednání. Mládež sobě?
Tímto názvem jsem chtěl reagovat na
trend, který můžeme v posledních letech vidět ve společnosti silněji a silněji. Individualismus. Definice uvádí,
že jde o postoj, který klade jedince,
jeho nezávislost a soběstačnost na
první místo. Tento vystupňovaný důraz na jedince již dávno naplnil společnost. Soudit nakolik pronikl do církve nechám na každém čtenáři. Avšak
právě v tomto vlivu vidím velkou výzvu pro naší generaci. Je evangelium
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pouhou reakcí na potřebu jednotlivce?
Jsem přesvědčen, že ne! Evangelium
je mnohem víc a naším úkolem je ho
předávat v maximální plnosti. Skrze
evangelium se totiž člověk nedostává pouze k Bohu, ale také do místní církve. Najednou je nový křesťan
v situaci, které by se bez problému
vyhnul, zůstal-li by ve světě. Bůh ho
připojil k tělu, kde je jedním z údů
(1K 12,14). Svět už se netočí kolem
něj, už nehraje jen sám za sebe, ale má
kolem sebe bratry a sestry.
Tato skutečnost nás vede k další
výzvě. My mládežníci nemůžeme být
individuální jednotkou v našich sborech. Už jsme zmínili, že jsme součástí těla, jeho údy. A právě proto
musíme bojovat za to, abychom nebyli
izolovanou skupinou ve sboru. Mládež
není ve sboru sama sobě, Hospodin
z milosti stále vzbuzuje další generace
křesťanů i v České republice, ne však
oddělené od zbytku těla. Proto bych
tohle téma chtěl přinést jako podnět
k zamyšlení. Uvědomuješ si, že tě Bůh
připojil k tělu? Uvědomuješ si, že tím
tělem není jen tvoje mládež? Je to celý
sbor. Tělo má mnoho údů, které si
navzájem slouží, aby tělo fungovalo jak má. Mládež nemůže být sama
sobě, protože není tělem, potřebuje
další údy, aby sama mohla být Bohu
užitečná.
Na konec bych vás chtěl pozvat
k modlitbě plynoucí z výše zmíněných
věcí. Modleme se, aby Bůh i nadále

ze své milosti přidával generace k české církvi. Modleme se za to, aby nové
generace znaly a chápaly evangelium,
a aby dokázaly skrze ně sloužit lidem
ve světě. Modleme se, aby jsme si znovu a hlouběji uvědomovali zázrak Boží
Církve jako těla. A také za to, aby nás

Bůh vedl k tomu, jak sloužit dalším
údům v tomto těle a probudil větší
lásku k druhým... Amen!
Jordan Haller

odbor sester
Konference sester
4. – 6. května 2018, Košice

J

sou to už téměř 2 měsíce, co
jsme se zúčastnily Konference
sester v Košicích. Při vzpomínce na vše, co jsme tam z Boží milosti
mohly přijmout, mě stále zaplavuje
vděčnost Pánu Bohu za Jeho věrnost
a požehnání, kterým nás obdařil. Úžas
nad Jeho věrností a péčí o své děti.
S očekáváním a modlitbami (i našich místních bratří a sester) jsme si
jely pro požehnání, které tam měl Pán
Bůh pro nás připravené. Pán Bůh nás
vyslyšel. „Vymetl nám cestu“ tak, že
jsme cestou tam ani zpět neměly žádná zdržení na dálnici D1 a vzdálenost
800 km z K. Varů do Košic nám uběhla jako krásný čas ve vzájemném sdí-

lení korunovaný nádhernými výhledy
na Vysoké Tatry.
Tématem konference bylo: Moc
slova. Téma, které každou z nás zajímá, každá se s ním denně setkáváme
a někdy i zápasíme.
Hlavními řečníky na konferenci byli
manželé Michal a Milka Lapčákovi.
Prvním tématem, kterým posloužil
br. Lapčák bylo - Moc Božího slova.
Kdy má v mém životě Boží slovo moc?
Když ho já uvedu do praxe. Vyžaduje
to mou vlastní oběť. Když se jednou
postavíme před Boží trůn, co u nás
Bůh najde – bude hledat ne to, co se
počítá (40 let vydržel chodit do shromáždění), ani dobré úmysly, ale Jeho
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Slovo – Ježíše – On je jediný důkaz,
že jsi žil pro Něj a ne pro sebe…
Další dvě témata s námi sdílela sestra Lapčáková. Téma Moc přijímaného slova v sobotu odpoledne bylo
vedeno formou otázek a odpovědí.
Výroky autorit adresované nám od rodičů nebo ve škole typu: „nic z tebe
nebude, jsi průměrný žák, nemáš na
to” se v nás hluboko zafixují a nakonec vytvářejí tzv. „hroší kůži“. Reakcí
pak bývá, že si stále něco dokazuji, že
na to přece mám… Naše slova by měla
povzbuzovat, Jobova slova pozvedala
(Job 4,4).
V církvi můžeme prožít největší povzbuzení, ale i nejsilnější zranění. Jak
správně reagovat na přijatá negativní slova? Odpouštěním… Katastrofa
dnešní církve je, že neumí odpouštět.
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Přijímané slovo má na nás takovou
moc, jak pevni jsme v Pánu, jak máme
pevnou mysl a srdce v Pánu. Na tom
musíme neustále pracovat.
Pozor na „hroší kůži“ – škodíme
sami sobě, brání nám v sebezkoumání,
nepůsobí na nás pak ani Boží slovo.
Raději pěstujme Boží zbroj.
Téma sobotní odpolední skupinky
vedené sestrou Ivou Kernovou - Nemoci jazyka - mnohomluvnost, pomluvy a znepřesňování, zaujalo velký
počet sester.
„Neveďme se svými blízkými duel,
ale duet”, trefně poznamenala sestra
Pribulová.
Každá z nás se těšila na sobotní večer, který byl jako již tradičně naplněn osobními svědectvími pěti sester,
skrze které jsme též přijaly velké povzbuzení.

Tématem nedělního rána bylo Moc
mého slova. Náš jazyk – to je nejtěžší
předmět v Boží škole. Jazyk může buď
sloužit, nebo vládnout. Je potřeba se
rozhodnout, zda chci opravdu sloužit
svým jazykem.
Přísloví 12,18: „Kdo nerozvážně
mluví, jakoby bodal mečem, jazyk
moudrých přináší uzdravení.”
Když neudržíš jazyk na uzdě, tvoje uctívání, náboženství, je marné
(Jk 1,26). Když si dáváš jazyk na špacír, pak tvoje zpívání ve sboru, služba
ve sboru, v misii, dávání desátek, je
na nic, i kdybys to dělal s vyplazeným
jazykem. Když neustále bodáš svým
jazykem do svého manžela, sousedky,
přítele, kazatele, staršovstva, co má
Bůh z tvého vyplazeného jazyka, když
tvé srdce je mimo Boha?

Vše co mluvíme vychází z našeho
nitra – kontrolujme se pod křížem.
Když žijeme milostí
i naše slova budou jiná. Máme privilegium jazykem povzbuzovat, sloužit,
oslavovat Boha.
Závěrem bych dodala, vřele doporučuji shlédnout videozáznamy z konference pro obohacení a duchovní růst.
https://www.bjb.sk/mp3/207-konferencia-sestier-2018
Mojí modlitbou a přáním je, aby to,
co jsme slyšely a přijaly, v nás zůstalo a proměňovalo nás, a v konečném
důsledku i naše sborová společenství.
Jana Pospíšilová
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misijní odbor

N

a kurz kazatelů, který proběhl
v květnu, přijal pozvání Dietrich Schindler z Německa. Je
to člověk, který zasvětil svůj život zakládání sborů v Německu, sám založil
pět sborů a od roku 2008 byl ustanoven exekutivním ředitelem odboru
pro zakládání sborů v Evangelical Free
Church v Německu. Více o něm zde:
http://dietrichschindler.com/bio/
Ve svých dvou lekcích o životních
etapách sboru a výchově nových pracovníků se v podstatě stále točil okolo potřeby evangelizace a učednictví,
protože jsou pro růst sborů i nových
vedoucích klíčovou záležitostí.
Svoje vyučování začal textem z Marka 9,35-38, kde poukázal na to, že
Ježíš přišel zbudovat svoje Boží království a zve nás do něj. My někdy
zveme Ježíše Krista do svého života,
abychom budovali naše vlastní království. Jak sám říkal: „Lidé někdy
říkají: přijď Pane Ježíši do mého života, vezmi všechen stud, strach, bolest
a dej mi nádhernou budoucnost s Otcem…. A mezi tím mě nech na pokoji.” Čímž vlastně říkají: Pomoz mi budovat moje vlastní království. Ježíš nás
však povolal budovat Jeho království.
Povolal nás z moci hříchu k životu
pro toto Jeho království. Nejsme zde
tedy pro to, abychom se měli dobře,
ale abychom následovali Krále a šířili
Jeho království.
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Na tomto základě nám pak přinesl několik provokativních myšlenek,
které nás nutily zamýšlet se nad stavem našich životů i sborů. Uvádím zde
několik jeho „podnětných” výroků:
„Církev existuje pro misii, jako
oheň existuje pro hoření. Pokud váš
sbor není misijní, není novozákonní.
Pokud sbor neroste ročně 5% na základě obrácených lidí, není rostoucí
sbor.“
„Výzvou pro evangelikální církve
v Evropě je, že máme krásná společenství, ale nikdo o nich neví. Jste
jako klenot, ale jen 200 lidí z 10 000
ve vašem okolí o vás ví. Přiveďte sbor
k lidem, než lidé přijdou k církvi.“
„Stagnující a umírající sbory se zaměřují na tři věci: členy sboru, mládež
a budovu. Mládež není budoucnost
sboru. Budoucnost sboru je v lidech,
kteří nejsou ještě obrácení.“
„Jaké je ovoce jabloně? Ne jablko,
ale jiná jabloň. Ovoce zdravého sboru
je další sbor.“
Na druhou stranu na nás Dietrich
nepůsobil pocitem viny, ale naopak
se snažil přinášet praktické příklady
a podněty pro naši osobní i společnou
sborovou misii. Na otázku, jak tedy
jednoduše přinášet evangelium, měl
spoustu praktických návrhů jako například: „Zeptejte se lidí, jak se mají.
Pak řekněte: ,řekni mi více´. A když se

dostanete na hlubší osobní věci, můžete jim nabídnout třeba modlitbu.“
„Co rádi děláte ve svém volném
čase? Fotbal? Kolo? - Dělejte to s nevěřícími přáteli, ne s věřícími…“
„Vytvořte malou skupinku a pozvěte
lidi, aby s vámi četli Bibli. A pak se
vzájemně sdílejte, co k vám Bůh skrze
čtení mluvil.“
Pro Dietricha je učednictví a misie
neoddělitelná záležitost. My to někdy
oddělujeme a máme jako dvě disciplíny. Pro něho „učednictví nezačíná
obrácením. Začíná ještě předtím, než
lidé uvěří. Činíme učedníky ještě dřív
než přijdou na to, kým je Ježíš.” Mluvil o tom, jak se tyto dvě oblasti dají
dělat dohromady a efektivně tak budovat církev. Výchova učedníků probíhá v podstatě v rámci misijní práce.
V tomto ohledu přinášel výzvy zejména kazatelům a starším, když mluvil
o tom, že vedení sboru musí být zaměřeno směrem ven. („Díváme se

jako vedoucí dovnitř, nebo ven? Jen
sbory, které se dívají ven, jsou zdravé.“) a součást povolání každého pastýře je učednictví. („Pokud jste pastýři, ale neinvestujete do budoucích
vedoucích, míjíte se svému poslání.”).
A opět přinášel praktické podněty
jako například: „Pro vedení skupinky potřebujete vždy vedoucího. Kdo
je však nejpotřebnější? Spoluvedoucí.
Učedník vedoucího. Spolupracovník,
který se učí vést. Právě na tomto spoluvedoucím závisí růst sboru.“
Myslím, že jeho vyučování mělo
hloubku i zaměření na podstatné věci
v našich sborech i životech.
I díky těmto podnětům jsme jako
téma na podzimní misijní konferenci
ve Vysokém Mýtě zvolili téma učednictví. Pokud by tedy někdo chtěl
o tomto tématu mluvit více, bude zde
prostor 19. – 20. 10. 2018.
Vladimír Zeman
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manželství a rodina

V

letošním roce vám v této rubrice postupně představujeme
jednotlivé oblasti služby Odboru pro manželství a rodinu. Kromě
služby manželským párům a služby
rodičům, o kterých jsme již psali,
věnujeme naše úsilí také službě celým rodinám. Chceme, aby naše děti
viděly své rodiče „v akci“. Aby měly
s nimi společné zážitky a aby viděly, jak dokáže i církev žít společně.
Rádi bychom také, aby napříč celou
naší Jednotou vznikala přátelství mezi
dětmi, dospělými i celými rodinami.
Těžko můžeme jako církev zažívat
pevná pouta duchovní rodiny, když
většina našich vzájemných kontaktů je
osekána pouze na „pracovní“ kontak-

Při společném programu
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ty při jednáních sjezdů a rad zástupců
sborů. Proto jsme začali pořádat celostátní setkání rodin. Setkání rodin
mohou být uvnitř větších sborů samozřejmostí, ale některé menší sbory
by takové setkání těžko sami uskutečnily. Vzpomínám si, jak v době svého dětství, kdy jsme žili v Broumově
v jednom z nejmenších sborů, jsem
vždy toužebně vyhlížel nějakou návštěvu nebo nějaké setkání, na které
bychom mohli jet. Toužíme tedy po
tom, aby setkání rodin přinášela povzbuzení v následování Krista pro celé
rodiny a vzájemné pochopení a přátelství napříč sbory „ať jsou velké nebo
malé, nebo akorát – Bůh je má rád
J “. Taková setkání jsme měli zatím

dvě – v Kletečné (2015) a ve Zbraslavicích (2017). Obě rekreační střediska byla na Českomoravské vrchovině
v blízkosti dálnice D1, tak aby to bylo
rovnoměrně dostupné z celé České
republiky. Využili jsme k tomu vždy
prodloužený víkend v květnu, aby byl
dostatečný časový prostor na cestování
s dětmi. Pokud Pán Bůh dá, tak další
takové setkání by mělo být v květnu
2020.
Na loňské celostátní setkání rodin
sborů BJB se do Zbraslavic sjely rodiny z dvanácti sborů BJB od Chebu až
po Ostravu a také několik přátel z jiných společenství. I s dětmi nás bylo
asi sto účastníků. Společně s námi
zde byla skupina mládeže, kteří se starali o děti a připravovali pro ně program. Jsme za to velice vděčni, protože to umožnilo rodičům trochu si
odpočinout a nerušeně absolvovat ro-

dičovský program. Hlavními řečníky
v průběhu celého víkendu byli manželé Pavel a Dana Hanesovi ze Slovenska.
Jsme vděčni za jejich pokornou, ale
upřímnou a do hloubky jdoucí službu.
Na seminářích nám sloužili manželé Pavel a Magda Mečkovští, Marek
a Sabina Žitní, Marek Titěra a Radek
Pospíšil z Kolína. Měli jsme příležitost také ke vzájemnému poznávání
a svědectví o tom, jak prakticky žijeme v různých koutech naší republiky. Samozřejmě jsme si i zasportovali
a podívali se na výlet do krásného
okolí. Byl to čas povzbuzení ke každodennímu praktickému životu s Bohem v našich rodinách. Pro dokreslení atmosféry setkání uvádíme některé
ohlasy účastníků:
„Získali jsme nové vztahy a nový úhel
pohledu na některá témata.“
„Odvážím si příjemný pocit, že se lépe

I rodiče chtějí adrenalin
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znám s těmi, které bych se jinak ostýchala kontaktovat.“
„Moc děkujeme všem, kteří se podíleli
na organizaci této akce. Bylo povzbuzující setkat se s ostatními z BJB a více
se poznat.“
„Oslovilo mne vstřícné prostředí. Přínosem pro mne byli hlavní řečníci Pavel
a Dana Hanesovi. Jejich sdílení Božího
Slova bylo přesvědčivé a oslovující.“
„Bylo fajn poznat ostatní kazatelské
i jiné rodiny.“
Modlíme se také za misijní týdenní pobyt rodin v létě 2019 nebo
2020. Přemýšlíme o vhodné destinaci
i programu, tak aby to byla příjemná
a dostupná dovolená, na kterou bude
možné pozvat s sebou přátele. Prověřujeme různé možnosti a hledáme
v tom Boží vůli.
V sobotu 4. srpna proběhne v Praze další ročník DNE PRO RODINU.
V cíli výletu

Chceme, aby v naší společnosti byl
slyšet hlas, který dává najevo, že přirozené biblické uspořádání rodiny je
základem zdravé společnosti. Proto se
Rada odboru pro manželství a rodinu po domluvě s Výkonným výborem
rozhodla tuto akci podpořit a někteří se k ní přidáme i osobně. Budeme rádi, když se připojíte i vy. Tato
akce, kterou pořádá Aliance pro rodinu má (mimo jiné) za cíl přitáhnout
co největší mediální pozornost. DEN
pro rodinu chce především poděkovat, povzbudit rodiny, které nesou
tíhu dne a pečují o své děti, ale také
upozornit na mnohé negativní jevy
ve společnosti. Letos poprvé je oficiální součástí DNE PRO RODINU
ekumenické modlitební shromáždění.
Po něm proběhne Pochod pro rodinu
z Ovocného trhu na Střelecký ostrov,
kde pak bude zábavně naučné rodinné
odpoledne. Kromě her, hudby a jiných

Společně na výletě
atrakcí zde bude možno nalézt i odborníky z řad psychologů, speciálních
pedagogů, mediátorů i pracovníků sociálně právní ochrany dětí, připravené
k diskusi či popovídání. Podrobnosti
i možnost přihlášení jsou na stránkách akce www.denprorodinu.eu.
Slovíčko pro děti

Marek Žitný, předseda
Odboru pro manželství a rodinu
marek@zitny.cz, 608 60 10 29

Přehled akcí Odboru pro manželství a rodinu
09/2018 – 12/2019
6. 10. 2018

Seminář pro veoucí kurzů Manželské večery – Zveme Česko na rande,
Nové město nad Metují
13. 10. 2018

Seminář pro vedoucí Manželské večery – Zveme Česko na rande, Brno
9. – 11. 11. 2018

Motivační víkend pro manželské páry – modul I, Čechy
23. – 25. 11. 2018

Motivační víkend pro manželské páry – modul III, Skalní mlýn u Blanska
1. 12. 2018

Seminář pro vedoucí Manželské večery – Zveme Česko na rande, Ostrava
26. 1. 2019

Konference pro rodiče, Brno
11. – 15. 2. 2019

Zveme Česko na večeři
22. – 24. 3. 2019

Motivační víkend pro manželské páry – modul II, Skalní mlýn u Blanska
30. 3. 2019

Konference pro rodiče, Cheb
16. – 19. 5. 2019

Motivační víkend pro manželské páry – modul V, Ráčkova dolina, Tatry
7. – 9. 6. 2019

Motivační víkend pro manželské páry – modul I, Skalní mlýn u Blanska
17. – 20. 10. 2019

Motivační víkend pro manželské páry – modul IV, Ráčkova dolina, Tatry
8. – 10. 11. 2019

Motivační víkend pro manželské páry – modul I, Čechy
22. – 24. 11. 2019

Motivační víkend pro manželské páry – modul III, Skalní mlýn u Blanska
Bližší informace k jednotlivým akcím naleznete průběžně na
www.radispolu.cz
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vzdělávání na cestě

Ohlédnutí za Vzděláváním na cestě 2017/18

K

urz „Základy pro službu”, který jsme v rámci našeho Vzdělávání na cestě nabídli v letošním školním roce v Olomouci, absolvovalo 19 bratrů
a sester z 5 sborů naší Jednoty. Zde je několik ohlasů našich absolventů.

Vzdělávání pro mě bylo velmi cenné tím, že mě přimělo přečíst opravdu celou
Bibli i s doprovodnými výklady. Pomohlo mi v lepší orientaci v Bibli a ujasnění si
jednotlivých knih. Líbilo se mi, že jsme poznali zajímavé kazatele z různých baptistických sborů. Jejich poutavé výklady k jednotlivým částem Bible mě velmi obohatily
nejen o nové znalosti a poznání, ale prohloubily i můj osobní vztah k Pánu Ježíši
Kristu a život v něm i s ním. Ráda bych se k poznámkám ze studia vracela.
Velmi si vážím i blízkého vztahu k některým účastníkům kurzu a seznámení se
s lidmi z jiných sborů, sdílení se s nimi o jejich životech, nadšení pro Boží dílo, úspěších i nezdarech v různých společenstvích.
Dům Dorkas, „dům na skále”, byl svou lokalitou i prostředím pro mě silným dojmem.
Radost mi přinesly i evangelizační „úkoly” ke studiu, včetně pobytu ve Zlíně
a Otrokovicích.
Děkuji i za kvalitní zajištění jak noclehů, tak i společného stravování.
Se vším jsem byla spokojená a na společně prožitý čas na kurzu budu s velkou
vděčností vzpomínat, byl to pro mě úžasný čas prožitý v Boží blízkosti. Určitě mohu
kurz jen doporučit.
Ráda bych pokračovala ve studiu Bible v menší skupině lidí, měla občas ve sboru
úvod k modlitbám. Zatím zůstává spíš snem sloužit evangeliem mezi svými nevěřícími kamarády při setkáních u nás doma.
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S velkým poděkováním a vděčností všem, kteří nám toto studium připravovali
a umožnili.
Víťa Cihlářová, Brno
Chtěla bych touto cestou moc poděkovat všem, kteří pro nás připravili kurz VnC.
Studium mi pomohlo hlavně poznat více Starý zákon a souvislosti a dějiny, které
jsou tam popsány. Velice mě oslovil seminář Petra Coufala o chvále. Je to pro mě
blízké téma.
Moc mě povzbudil svým seminářem i bratr Nick Lica. Je to člověk, který miluje
svého Pána opravdu viditelně. Inspiroval mě podívat se i na webové stránky sboru
BJB Karlovy Vary a poslechnout si jeho kázání.
Jsem věřící už dlouhou dobu a člověk potřebuje čas od času novou inspiraci
a povzbuzení.
Děkuji Pánu Bohu i vám všem, včetně Ivety, která je skvělá organizátorka, že
jsem se do VnC mohla zapojit.
Bylo osvěžující mít možnost mluvit a sdílet se s ostatními bratřími a sestrami
z jiných sborů.
Kurz bych doporučila i dalším sourozencům v Kristu.
Ruth Valentová, Olomouc
Jsem moc ráda, že jsem tento kurz mohla absolvovat. Pomohlo mi to přečíst Bibli
během roku. Uvědomila jsem si více souvislosti, dobové zasazení… a to, jak mám
k některým knihám přistupovat. Velmi mě to obohatilo a inspirovalo. Boží slovo je
nevyčerpatelný zdroj Boží blízkosti! Výborné byly praktické zkušenosti, jak rozumět
textům, první večer směřovaný na osobní duchovní růst, společné jídlo, společná
misie… bylo to vyvážené!
Myslím si, že by tento kurz měl absolvovat každý :)!
Dana Elijášová, Ostrava
Jsem vděčný za vyučování z Bible, které jsme mohli na našich setkáních přijímat.
Také za možnost se společně modlit a sdílet. Byl jsem povzbuzen do osobního zapojení do služby ve svém sboru BJB v Olomouci a také, abych v modlitbě zkoumal,
jak mohu svůj sbor podpořit.
Také pro mě byla přínosem na kurzu doporučená literatura (Jak číst Bibli, Starý
zákon mluví a další).
Kurz Vzdělávání na cestě bych určitě doporučil dalším bratřím a sestrám.
Ludvík Valenta, Olomouc
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představujeme
gedeoni

Marek 4,1–20

M

ezinárodní svaz Gedeonů je mezidenominační společenství křesťanů,
kteří jsou členy protestantských církví. Organizace byla založena v roce
1899 v USA. Naši členové jsou odhodlaní zachraňovat ztracené osobním svědectvím a distribucí Božího slova ve 201 zemích po celém světě. Většina
Gedeonů slouží dobrovolně a bezplatně v místech, kde žijí a v nejbližším okolí.

Bible nemá ruce, ani nohy.
Na službu jako Gedeoni nahlížíme podobenstvím o Rozsévači. Členové celosvětového sdružení Gedeonů vědí, že vytištěné Slovo je tím semenem, které
si Bůh může podle své vůle použít k proměně životů ve svůj čas. Bible nepředkládá ideologii ani náboženství, ale je svědectvím o Bohu. Protože ale Bible
nemá ruce a nohy, nosí ji Gedeoni a bezplatně distribuují na různá místa ve
společnosti: - hotely, penziony a ubytovací zařízení - školy, university, koleje,
menzy - nemocnice, léčebny, ordinace, centra pomoci, utečenecké tábory - vězení - uniformy (policie, hasiči, armáda).
Gedeoni také drží nepřetržitý modlitební řetěz za všechny země světa již
mnoho desítek let. (např. za Českou republiku se modlí každý 9. den v měsíci). Zvláště se modlíme za země, kde je málo křesťanů a není možné oficiálně
registrovat gedeonskou misii.
Zajímavosti v číslech: od roku 1995 se v ČR rozdalo přes 1,5 milionu ks,
v roce 2015 se v ČR rozdalo přes 50 tis. ks, jeden Gedeon v ČR průměrně rozdá
120 ks ročně, nejstarší camp v ČR je v Praze nejmladší camp v ČR je v Dobříši
z roku 2014.

www.gideons.org
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N

a službu Gedeonů jsme se zeptali
také jednoho z nich, bratra Roli
Žitného z brněnského sboru.

Jak dlouho jste do služby Gedeonů zapojený?
Osobně jsem ve službě Gedeonů
zapojený od samého počátku vzniku
kempu Gedeonů v Brně v roce 1991.
Počátky služby Gedeonů v bývalém
Československu můžeme vystopovat
v Praze při první návštěvě bratra L.
Dagsona z Upsaly – Švédsko v červnu
1990. Tehdy bratr L. Dagson založil
první kemp na našem území v Praze o
7mi členech. Členy pražského kempu
se stali bratři z ČCE 1 bratr, z BJB 1
bratr, z ECM 2 bratří a z CB 3 bratří.
Jak jste se o ní vlastně dozvěděl?
V roce 1991 navštívil bratr L. Dagson Česko-Slovensko podruhé. Spolu
s ním navštívil naši zemi také bratr
Harold Harris, více-prezident celosvětového ústředí The Gideons International, Nashville, Tennessee,
USA. Tito bratří vykonali bratrskou
vizitační ale i náborovou cestu, kterou
zahájili 1. června 1991 v Praze. Potom
přijeli do Brna. V Brně měli rozhovory s předními bratry několika církví. A položili tak základ brněnského
kempu. Následně jsem byl předsedou
staršovstva Sboru BJB v Brně, bratrem
Smilkem, osloven s tím, jestli jsem
ochotný se v Brně zapojit při rozdávání Slova Božího – Nových zákonů.
Tuto nabídku jsem po krátké, ale intenzivní a věcné úvaze na modlitbách,
přijal. Při této službě jsem dosud vystřídal několik interních funkcí, které
jsou pro dobrou činnost kempu nutné.
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Co je vaší motivací pro tuto službu?
Náš Pán Ježíš Kristus a můj osobní Spasitel, dříve než odešel do Slávy
svého Otce, tak pověřil své učedníky a potažmo nás své následovníky,
abychom šli do celého světa a hlásali
evangelium všem hříšníkům. A gedeonská služba je jedna z mnoha způsobů, jak mohou být osloveni ti, kteří
možná o Boha dosud neměli zájem.
Co vás v ní povzbuzuje?
Naděje, že Duch svatý si rozdané
Slovo Boží – Nové zákony použije,
aby oslovil ty, kteří okolo nás jdou do
zahynutí, a kteří by se jinak o spasení v oběti Pána Ježíše na kříži, vůbec
nedozvěděli. A víra, že oslovený hříšník zatouží se stát Božím dítětem.
A bude zachráněný pro současnost
i pro věčnost. Není to požehnaná
služba na Boží vinici?
Jak a kdo se může do služby Gedeonů
zapojit?
Do služby Gedeonů se může zapojit
každý znovuzrozený křesťan, křesťanka. Muži při osobním rozdávání Slova
Božího – Bible, respektive Nového zákona, a jejich manželky mohou podporovat své muže například přímluvnými modlitbami za Boží požehnání
skrze tuto službu.
Proč byste ji někomu doporučil?
Je to Bohem požehnaná služba.
Přesto, že jen zřídka se setkáváme
s tím, že hříšník je skrze darovaný
Nový zákon zachráněný před věčným
zahynutím. Ale i svědectví, že gedeonský Nový zákon posloužil hledajícímu
hříšníkovi, jsem ve své gedeonské
službě osobně také slyšel. Díky Bohu
za každého zachráněného člověka.

