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Milí bratři, milé sestry,
jsem moc vděčný za všech-

ny příspěvky v tomto Zpra-
vodaji a věřím tomu, že i pro vás bu-
dou povzbuzením ve vašem životě. Pro 
toto číslo jsme vybrali téma Milosti 
a pravdy. Vracíme se tím ke Konfe-
renci sester, která proběhla v Brně, 
a na které jsme si mohli připomínat 
50. výročí práce Odboru sester. Při-
nášíme vám ve zkrácené podobě také 
úvahu bratra kazatele Petra Coufala, 
která na této konferenci zazněla. 

V letošním roce končí po téměř 
třiceti letech činnost školy Dorkas  
v Olomouci, a při této příležitosti jsme 
požádali bratra ředitele Petra Hlaváč-
ka o krátké ohlédnutí za její historií. 
I zde si uvědomujeme, že bylo velkou 
Boží milostí, že mohla škola takto 
dlouhou dobu sloužit. Je to pro nás 
také výzvou, jak dále naložit nejen s 
budovou samotnou, ale i s celou ob-
lastí vzdělávání v rámci BJB.

V rubrice Na novém místě navštíví-
me nový brněnský sbor Skála, který 
byl přijat do BJB na letošním Sjezdu 
delegátů. Představíme vám jeho služ-
bu a vize, jak oslovit rusky mluvící 
komunitu v tomto městě. V rubrice 
Na návštěvě vám pak blíže představí-
me sbor BJB Kladno, který patří také 
mezi novější sbory naší Jednoty.

Přinášíme vám také krátké zprávy 
z výročí sborů v Aši a Litoměřicích 
a poděkování ze sboru v Olomou-
ci, který již dokončuje rekonstrukci 
nové modlitebny. Je to pro ně poprvé  
v historii sboru, kdy budou mít vlast-
ní prostory. Všechny tyto články spo-
juje vědomí Boží milosti, bez které 
by žádná modlitebna ani výročí sboru 
nebyli možné.

Rád bych vám připomenul, že od 
června již běží registrace na konferen-
ci Sto let spolu, a budeme rádi, když 
se nejpozději do konce září přihlásí-
te. Účast na konferenci je možná bez 
předchozí registrace, ale odhad počtu 
účastníků nám pomůže v organiza-
ci celé akce. Více informací najdete  
v tomto Zpravodaji a na webové strán-
ce stoletspolu.cz.

Přeji nám všem, aby nás vědomí 
Boží milosti provázelo na každý den. 
Modleme se za to, abychom dokázali 
žít v Boží pravdě podle Kristova vzoru.

úVODNÍK

 Jan Jackanič, tajemník VV BJB
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SLOVO PřEDSEDy

Milí bratři, milé sestry,
srdečně vás všechny zdra-

vím v době prázdnin a dovo-
lených. Jistě se těšíte, že budete moci 
odpočinout od každodenních starostí 
a povinností a načerpáte nové síly, a to 
jak fyzické, tak i duševní a duchovní. 
Letní měsíce však nejsou jen obdo-
bím pro odpočinek. V našich sborech 
konáme mnoho táborů, English cam-
pů, příměstských táborů a podobných 
misijně zaměřených akcí. Modlíme se, 
aby se Pán přiznal k tomuto našemu 
úsilí, aby tak přineslo hojné duchovní 
ovoce v podobě znovuzrozených lidí 
nebo nových přátel, otevřených pro 
evangelium.

Pro toto číslo Zpravodaje jsme zvo-
lili hlavní téma: milost a pravda. Jsou 
to dvě různá slova, ale pokud pod 
nimi rozumíme dva postoje, měli by-
chom je mít nerozlučně spojeny jako 
dvě strany jedné mince. Měli bychom 
být lidmi milosti a lidmi pravdy. A to 
v obou dvou významech společně, zá-
roveň, a naplno. Realitou však je, že 
často inklinujeme spíše k jedné nebo  
k druhé straně, nebo je střídáme pod-
le toho, jak nám to vyhovuje.

Někdo má blíže k postojům mi-
losti. Nedělá mu problém odpouštět 
druhým jejich přešlapy, chyby a pro-
vinění. Bere druhé takové, jací jsou. 
Má pro ně vždy pochopení a otevře-
nou náruč. Ale milost bez pravdy není 
skutečnou milostí, spíše se stává ja-
kýmsi nasládlým postojem bezbřehé 
tolerance, která nikdy nepůjde do 
zdravého konfliktu, přestože by to 
velmi pomohlo.

Někdo má naopak blíže k zastávání 
pravdy. Je zásadový, uznává principy  
a je pevný ve svých přesvědčeních. 
Věří v existenci pravdy a lži a v nut-
nost mezi nimi jasně rozlišovat. Ale 
pravda bez milosti se snadno stá-
vá rychlým odsuzováním druhých, 
aniž bychom znali skutečný stav věci. 
Pravda bez milosti je tvrdá, zraňují-
cí, má problém s odpuštěním, nevede  
k uzdravení.

Jen jeden dokázal dokonale spojit 
milost a pravdu: náš Pán Ježíš Kristus. 
On je plný milosti a pravdy (J 1,14). 
Milost a pravda se stala skrze něho 
realitou (J 1,17). Pán Ježíš přijímal s 
láskou každého člověka bez rozdílu. 
Mluvil s těmi, které druzí odmítali, 
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přijímal i vyhlášené hříšníky a hříš-
nice. Zároveň uměl jasně pojmenovat 
hřích a vyzvat hříšníka, aby změnil 
svůj způsob života. Otevřeně odsu-
zoval náboženské pokrytectví, prav-
divě ukazoval lidem na cestu života  
a cestu smrti. Lidé před ním neutíkali, 
neuzavírali se, naopak, i ti, kteří měli 
velké problémy, měli odvahu za ním 
bez přetvářky přijít a otevřít se mu. 
Našli u něho milost i pravdu, která je 
osvobodila (J 8,32). V jeho přítom-
nosti lidé mohli být sami sebou, měli 
svobodu plakat nad svým hříchem  
a činit pokání, protože je Ježíš neza-
vrhl, ale vždy je pozvedl, odpustil jim  
a obnovil je.

Milí přátelé, každý z nás potřebuje 
milost, každý z nás potřebuje pravdu. 
Potřebujeme pravdivý pohled na náš 
osobní i sborový život, ale potřebuje-
me také milost a sílu ke změně. My 
všichni potřebujeme Pána Ježíše. On 
nám nabízí, abychom žili ten jeho ži-
vot, život skutečné milosti i pravdy.  

Myslím na naše sbory. Buďme 
společenstvími, kde spolu mluvíme 
pravdu v lásce. Mějme pochopení pro 
slabosti druhých, mějme vzájemnou 
trpělivost i lásku, přijímejme jedni 
druhé tak, jako Bůh v Kristu přijal 
nás. A zároveň se věrně držme pravdy 
Božího slova (J 17,17), v lásce se na-
pomínejme a motivujme se k životu  
v souladu s Bohem.

Pavel Coufal, předseda VV BJB

V takovém ovzduší svěží milosti  
i otevřené pravdy se církvi vždycky da-
řilo a daří. V této atmosféře Božího 
Ducha jsme totiž otevření vyznávat 
hříchy jedni druhým, aniž bychom se 
báli, že budeme odsouzeni a zavrženi. 
Milost a pravda, kterou ve sboru při-
jímáme a dáváme ji druhým, vytváří 
prostředí, ve kterém můžeme růst. 
Hledající lidé z našeho okolí tuto at-
mosféru milosti a pravdy mezi námi 
rychle vycítí. Toto prostředí je při-
táhne, ono totiž nikde jinde není, jen  
v živé a zdravé Kristově církvi.

A tak přeji každému z nás, našim 
rodinám, každému sboru, i celé naší 
Jednotě, abychom z těchto nevyčer-
patelných zdrojů Boží milosti a prav-
dy znovu a znovu čerpali, každý den  
z nich žili a rozdávali je dál.
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téMa

MILOST A PRAVDA
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Bylo pro nás s manželkou velkou 
ctí, že jsme byli v květnu oba 
pozvaní jako řečníci na kon-

ferenci sester z Česka a Slovenska  
v Brně. Sestry vybraly pro tuto kon-
ferenci krásný verš: „Z jeho plnosti jsme 
byli obdarováni my všichni milostí za 
milostí.“ (Jan 1,16) Pro mě samotné-
ho bylo velmi inspirující a povzbudivé 
přemýšlet nad biblickým pohledem 
na Kristovu milost. A věřím, že je to 
téma důležité i pro současnou situaci 
v BJB. Proto bych se krátce podělil  
o několik myšlenek.

Mohl bych zde psát o milosti, 
kterou intenzivně prožívám v osob-
ním životě, manželství, rodině, nebo  
v našem olomouckém společenství. 
Ale nic z toho se nevyrovná milosti,  
o které hovoří Bible. Boží milost  
a milosrdenství jsou hlavní nití, která 
se prolíná celým Písmem. Boží milost 
je v centru celé zvěsti Písma: Milost 
Boží zjevená v Pánu Ježíši Kristu.

Zamyšlení nad zmíněným 16. ver-
šem 1. kapitoly Janova evangelia jsem 
rozdělil na tři hlavní body: 1) Jaký je 
zdroj nebo původce milosti? 2) Kdo 
jsou ve skutečnosti příjemci této mi-
losti? 3) Jaký dosah nebo rozměr má 
tato milost?

1) Původce milosti  
– „Z jeho milosti…“

Původcem Boží milosti je Ježíš 
Kristus. Ten, který byl od počátku 
věků. Skrze něj a pro něj byl stvo-

řen svět viditelný i neviditelný. Jedi-
ný Boží Syn, Bůh, který se ponížil, 
vzal na sebe podobu služebníka/otroka, 
a ponížil se až na smrt. Zemřel místo 
tebe a mě tou nejpotupnější smrtí. Pro-
to ho Bůh vyvýšil tak, že jednou kaž-
dé koleno poklekne a každý jazyk vy-
zná, že Ježíš Kristus je Pán. (parafráze  
Fp 2,6-11)

Když Jan v úvodu popisuje Boží zje-
vení v Kristu na zemi, nemluví jen  
o MILOSTI. Říká možná několik de-
sítek let poté, co Ježíš zemřel, vstal,  
a byl vzkříšen: „Spatřili jsme jeho slá-
vu, slávu, jakou má od Otce jednoroze-
ný Syn, plný milosti a pravdy. Milost  
a pravda se stala skrze Ježíše Krista.“ Je 
to velmi zajímavé spojení. Myslím, že 
to je klíč k pochopení milosti. Milost 
bez pravdy je neúplná. Kdybychom žili 
pouze s vědomím milosti, mohlo by 
se nám stát, že nepoznáme skutečnou 
hloubku nabízené milosti v Pánu Je-
žíši. Ona pravda o našem skutečném 
stavu před Bohem není nic příjemné-
ho. Neradi si přiznáváme (zvlášť my 
muži), že jsme něco nedokázali, že 
jsme něco nezvládli. Pokud ale člo-
věk prožije pravdu o svém duchovním 
stavu před Bohem – když pochopí, že 
bez Boha je duchovně mrtvý, i když 
tělesně žije – pochopí, že jediná šance 
na záchranu a věčný život je pro něj 
právě přijetí milosti. Jen tehdy člověk 
skutečně prožije milost Božího od-
puštění a přijetí díky oběti Pána Ježíše 
Krista.
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Prožil(a) jsi to ve svém životě? To je 
to nejúžasnější, co člověk může pro-
žít. Já jsem ji prožil ve svém životě 
několikrát, a prožívám stále. Někdy 
je to tichý Boží hlas, jindy jsem zcela 
přemožen Boží přítomností a vědo-
mím jeho lásky. Když jsem letos kázal  
u nás na Velikonoce, měl jsem kázat  
o tom nejúžasnějším tajemství – Kris-
tově zmrtvýchvstání. Ale při modli-
tební chvíli před výstupem na kaza-
telnu bratr vyzval k přemýšlení nad 
osobním poznáním Ježíše Krista. 
Mluvil o tom, že sám apoštol Pavel 
se modlí: „Aby poznal Ježíše Krista  
a moc jeho vzkříšení.“ A to už byl 
apoštolem! Právě vědomí Boží moci 
mě v tu chvíli naprosto přemohlo,  
a já myslel, že dojetím nebudu scho-
pen ani kázat. Poznat Boží moc  
a pravdu o nás samých, to je základ 
pochopení Původce milosti. Z jeho 
milosti …

2) Příjemci milosti  
–  Z jeho milosti jsme byli obda-
rováni my všichni 

Kdo je zde uveden jako příjemce 
Boží milosti? Jen ti nejbibličtější, nej-
svatější, nebo snad nejbaptističtější? 
Ne, ne, víme dobře, že jen ti nejpo-
kornější – a už nás není mnoho. (To 
je vtip.☺) Myslím, že připomínka 
důrazu Boží milosti je pro BJB přímo 
prorocká. Všichni jsme příjemci Boží 
milosti. Bez ní bychom nebyli ani na 
konferenci sester, nebo oslavě 100. 

výročí BJB v říjnu v Litoměřicích (dá-
li Pán). Nebyli bychom ani v našich 
společenstvích. Žili bychom stále „bez 
naděje a bez Boha na světě.“ (Ef 2,12)

Asi všichni známe verše z listu Efez-
ským 2, 8-10. Spasení je dar, který si 
nezasloužíme a nemůžeme se jeho zís-
káním chlubit. Jediný, kdo si zaslouží 
chválu a čest je Ježíš Kristus. On je 
dárcem veškeré nezasloužené milosti. 
A obdarovanými jsme – my všichni. 
To je koneckonců i hlavní důraz, na 
který nesmíme zapomínat při památce 
Večeře Páně (1Kor 11).

Doposud jsem hovořil o milos-
ti Boží. Ale stejně tak Písmo mluví  
o důležitosti milosti naší – lidské. Ta 
má jasné hranice, ale pokud nebude-
me milosrdní, nepochopili jsme smysl 
následování Krista. 

Když stál Ježíš tváří v tvář těm, kdo 
neznali Boha, nedovolil, aby jejich hří-
chy určovaly jejich hodnotu. Nevyhýbal 
se rozhovorům s prostitutkami. Nepro-
klínal zloděje v podobě výběrčích daní. 
Neradoval se z bolesti, kterou mnozí 
prožívali kvůli dopadu hříchu ve svých 
životech. Když se Ježíš díval na lidi, je-
jich hříchy neurčovaly jejich hodnotu, ale 
jejich hříchy viděl jako to, co je uvězňuje. 
Ježíš nebyl jen milý k hříšným lidem, ale 
s láskou k nim běžel s nadějí, že budou 
osvobozeni od hříchů. Ježíš ukázal, že 
pokud jako křesťané nejsme milí k li-
dem, protože žijí jinak, nepochopili jsme 
jeho poselství. Pokud se vyhýbáme lidem 
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jen proto, co špatného udělali, nepocho-
pili jsme jeho poselství. Pokud nemáme 
soucit s těmi, kdo trpí, z důvodu jejich 
hříchů, nepochopili jsme Ježíšovo posel-
ství. Co je Jeho poselstvím? – „Buďte 
milosrdní!“ – Každý jsme to někdy 
„zvorali”, každý máme nějaké vnitřní 
zápasy. Jen proto, že někdo hřeší jinak 
než já, neznamená, že si nezaslouží 
milost. Buďme milosrdní, jako Bůh 
je milosrdný s námi (L 6, 36). Boží 
milost a lásku jsme si nikdo nezaslou-
žili, ale byla nám zdarma dána, a to je 
milost! Milost je nevydání soudu, ale 
projev lásky. 

3) Porce milosti

Tak už jsme se zamysleli nad pů-
vodcem milosti, jejími příjemci,  
a ještě nám zbývá jedna porce. Poslední 
část verše z evangelia Jana 1, 16 mluví  
o „milosti za milostí“. To je velká por-
ce! Ale musím se přiznat, že mě to zní 
dost lacině: Potřebuješ víc odpuštění? 
Tak tady je … jako na běžícím pásu? 
Nejde o lacinou milost? Dávat milost 
za milostí? Není to přehnané?

Nemá mít moje milost nějaké hra-
nice? Když čtu Písmo, myslím, že 
i ta Boží milost má své mantinely. 
Bůh odpouští, ale jen těm, kteří litují 
svých hříchů a odvrátí se od nich. 

Možná také ty někdy zápasíš s od-
puštěním druhým. Říkáš si: „Jak mám 
já odpustit, když mi někdo ublížil? Co 
když mě někdo zranil, podvedl, obe-

lhal, okradl, zneužil?“ Milé sestry, 
statistiky a zkušenosti z našich do-
movů mluví jasně. Některé z vás jste 
zažily, nebo dokonce zažíváte, domácí 
násilí. Některé z vás si to ani nechtějí 
připustit. Některé z vás zažily doma od 
svých otců (pokud vůbec byli přítom-
ni) takové nemilosrdenství, že nemá-
te odvahu se s tím podělit, a žijete ve 
strachu, že by vás lidé odmítli, nebo 
dokonce samotný Bůh. 

To, co způsobuje alkohol a jiné dro-
gy v naší společnosti, to jsou často 
hluboká zranění, která bohužel často 
odnesete právě vy, ženy. Kde brát sílu 
k odpuštění, milosti, novému začát-
ku? … Jedině u zdroje, u původce ne-
konečné milosti. 

Ale pamatujete si, On je dárce mi-
losti, i pravdy. – Lež musí na světlo! 
Porce milosti je neúplná, pokud bude 
bez porce pravdy.

Rve mi to srdce, když se děje bez-
práví, třeba i takto skrytě. Jednou Pán 
Bůh všechno zjeví. Všechno, co je dě-
láno ve tmě, vyjde najevo, a ti, kteří 
páchají zlo, budou potrestáni. Pokud 
nebudou činit pokání. Možná proží-
váš nyní tmu, duchovní nebo duševní 
tmu. Prázdnotu ve své mysli a srdci. 
Ale mám tu dobrou zprávu, evangeli-
um: Pozor, je tu Světlo. Světlo, které 
přišlo na svět v podobě Ježíše Krista. 
„To světlo ve tmě svítí, a tma je nepo-
hltila!“
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Náš Pán, který dokázal přemoci 
ďábla, a dokonce přemohl i smrt, do-
káže prozářit jakoukoli temnotu tvého 
srdce, nebo srdce sestry, za kterou bo-
juješ na modlitbách.

On je mocný Bůh, který dokáže 
naklonit srdce králů, dokáže promě-
nit srdce kamenné v srdce z masa. A 
navíc, je plný milosti a pravdy. Věříš 
mu? Ježíš Kristus dokáže projevovat 
potřebnému a zlomenému srdci mi-
lost za milostí, a potom milost za mi-
lostí, a potom milost za …
Byla by to laciná milost, kdybychom 

hlásali milost bez nutnosti pokání.
Byla by laciná, kdybychom jen křtili  

a nekonali kázeň.
Byla by laciná, kdybychom zvali k Ve-

čeři Páně bez vyznávání hříchů.
Kdybychom hlásali odpuštění hříchů 

bez osobního doznání.
Ale byla by to nedokonalá milost  

a malá porce milosti, kdybychom ji zno-
vu a znovu sami hluboce nezakoušeli  
a sami neprokazovali tam, kde je oprav-
dové pokání.

Zakončím krátkým příběhem:
„Jednomu muži, jménem Rowland 

Hill byla dána veliká suma peněz, aby 
ji předal chudému kazateli. Hill si my-
slel, že částka je příliš vysoká na to, 
aby ji mohl poslat najednou. A tak 
poslal první část spolu s jednoduchou 
poznámkou: „Přijde ještě víc.“ Za pár 
dní muž obdržel další obálku obsahu-

jící stejnou částku a stejnou zprávu 
„Přijde ještě víc.“ V pravidelných in-
tervalech se objevila třetí a čtvrtá. Ve 
skutečnosti stále přicházeli další, spo-
lu s těmi povzbuzujícími slovy, dokud 
nedostal celou částku.

 Charles. H. Spurgeon řekl: „Když 
nám Bůh odpouští naše hříchy, ještě při-
jde další odpuštění. Ospravedlňuje nás v 
Kristově spravedlnosti, ale přijde ho ještě 
víc. Přijímá nás do své rodiny, ale při-
jme nás ještě víc. Připravuje nás na nebe, 
ale bude toho daleko víc. Dává nám mi-
lost, ale přijde ještě víc. Pomáhá nám ve 
stáří, ale přijde toho ještě víc… Dokonce 
až dorazíme do onoho budoucího světa, 
který přichází, i tehdy – přijde ještě víc.“ 

Z jeho milosti – jsme byli obdaro-
váni my všichni – milostí za milostí  
(J 1, 16). Haleluja.

                          Petr Coufal
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ANKETA

1) Co se ti na konferenci líbilo, co tě oslovilo?
2) Doporučila bys konferenci sester dalším lidem? Proč bys někoho 
pozvala?

1) Kdybych to měla shrnout - co mě nejvíc oslovilo - tak to bylo oživení Božího 
slova Duchem svatým. To, co znám z Bible, co jsem x krát slyšela, ke mně znovu 
živě promlouvalo. Určitě to bylo promodleným ovzduším celé konference a pří-
tomností Ducha svatého. Další věc, kterou bych chtěla zmínit, je můj veliký obdiv 
patřící projektu Fusion. Obdivuji všechny, kteří do toho šli a pracují s velkým na-
sazením na záchraně těch mladých. Často jsem přemýšlela o tom, jestli vůbec jde se 
k dnešní mládeži nějak přiblížit a vysvětlit jim, že potřebují evangelium, a vždycky 
jsem skončila na tom, že je škoda, že to nejde. A tady se naráz objeví někdo, kdo to 
dokáže. Tak před tím tedy smekám. Ale smekám i před naším Pánem, který dal 
vhodným lidem vhodné vnuknutí a ono to funguje… To je úžasné!

2) Konferenci sester doporučuji všem bez rozdílu, každý tam může najít něco pro 
sebe i pro druhé. Každý bude a je vždycky obohacen.

Zeptali jsme se účastnic konference sester na tyto dvě otázky a budeme 
rádi, když budou i pro vás inspirací, proč se tohoto jedinečného setkání 
třeba v příštím roce zúčastnit.

Luďka Brandová, Pardubice

1) Na Konferenci sester jsem byla poprvé, protože jsem původně z Církve bratrské 
a k Baptistům jsem se přivdala. Také jsem dřív nejela kvůli dětem, teď jsem si ale 
roční Lucinku vzala s sebou. To mi sice bránilo se plně soustředit, ale mělo to své 
kouzlo. Líbila se mi atmosféra, která mi připomíná podobné konference, kam jsem 
byla zvyklá jezdit. Na konferenci Přihořívá jsem na stejném místě v roce 1999 při-
jala oficiálně Pána Ježíše do svého srdce. Takže to pro mě byla i pěkná vzpomínka. 
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Byla jsem ráda za spoustu milých tváří, občerstvení, možnost ledacos si koupit a za 
povzbuzující program. Oslovil mě hlavně příspěvek Jany Coufalové o období konce 
rodičovské dovolené a nástupu do práce, což se mě částečně také týká. Její příspěvek 
byl pro mě povzbuzením v tom, že i když se ne vždy cítíme plně na to, co bychom 
rády dělaly, nebo měly dělat, může to být příležitostí k růstu ve víře i k osobnímu 
růstu.

2) Konferenci sester bych určitě doporučila. Pozvala bych ženy všech generací. 
Moje vrstevnice a mladší by možná ocenily možnost se setkat se zkušenějšími žena-
mi. Vlastně celkově si myslím, že je to dobrá příležitost ke vzájemnému povzbuzení 
žen z různých sborů v Česku i na Slovensku. Je to možnost rozšíření si obzorů nad 
rámec svého sboru a zároveň je tam oproti jiným konferencím příležitost zaměřit se 
na ryze ženská témata, což je pro každou ženu - sestru jistou výhodou. 

Lada Petraturová,Vikýřovice

1) Těšila jsem se hlavně na slovo, a tak se mi velmi líbilo sobotní dopolední téma 
od bratra Petra Coufala: Milost v životě křesťana v současnosti, a nedělní téma 
Ludmily Englerové: Spoléhání na milost v budoucnu. Samozřejmě samotné setkání 
s přáteli bylo pěkné. Líbily se mi sestřihy za uplynulých 50 let a rozhovory se sest-
rami z odboru. Povzbudila mě hojná účast sester ze Slovenska, a hlavně ze Srbska. 
A palec nahoru za nápad zařadit do brožury přehled sesterských konferencí a sester 
pracujících v odboru od roku 1969 až do současnosti.

 2) Určitě. Konference sester je místo, kde služebnice mohou načerpat, povzbu-
dit se jedna od druhé a potkat se s ženami statečnými dnešní doby. Je to změna 
oproti pravidelným bohoslužbám v domácím sboru. Už to, že si člověk „vyjede ven“  
s ostatními, působí, a někdo tak možná slyšené slovo přijímá otevřeněji. Pro sestry  
z menších sborů bude jistě inspirativní vidět 300 věřících žen pohromadě.

Aneta Jindrová, Aš

1) Letošní konference byla zvláštní vzpomínáním na obnovené začátky práce 
sester v roce 1969. Ráda jsem si připomněla práci vedoucích sester, které s vírou a 
láskou tuto práci u nás začaly, a kterou jsem mohla od samého počátku prožívat a 
také se jí účastnit. Oslovilo mě slovo sestry z nedělního referátu, kdy jsme byli všichni 
varováni před povrchností. Znovu nám připomněla, že úzká cesta, kterou jsme si 
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zvolili, dává naději, bez které se nedá žít. Vybídla nás k hlubšímu studiu Písma, 
k budování jednoty, Pán Bůh nám dal možnost zvolit si naši budoucnost. Nikoho 
nenutí vybrat si cestu za Ním. Každý z nás má možnost volby, ale každá volba má 
své důsledky. Jaká bude moje budoucnost se rozhoduje podle mého vztahu k Němu. 
Je to jednoduché, ale zároveň těžké. Vyžaduje si to mnohokrát sílu nejít s davem.

2) Bylo málo sesterských konferencí, které jsem musela vynechat. Na každou jsem 
se těšila, byla jsem ráda, když se mnou mohla jet i dcera. Doporučuji všem mla-
dým sestrám, aby vnímaly práci sester, aby slyšely jejich praktické zkušenosti, aby se  
s radostí zúčastňovaly práce sester ve svých sborech a nevynechávaly sesterské konfe-
rence. Už jenom setkávání se sestrami z ostatních sborů i Slovenska je obohacující,  
a přátelství zde získaná jsou doživotní.

Jana Pospíšilová J., Karlovy Vary

1) I když to bylo spíše vzpomínkové, tak jsem si odnesla hlavně to, že pro našeho 
Pána Ježíše Krista není malých začátků.

2) Ano pozvala, protože je tam vřelá a vstřícná atmosféra a vždy si něco odneseš 
domů - nové poznání, požehnání, ujištění nebo napomenutí, a někdy je to kombi-
nace všeho.

Andrea Sluková, Sokolov

1) Na konferenci jsem byla poprvé před deseti lety v Brně, od té doby jsem byla 
osmkrát. Co říci stručně, co se mi líbilo na té letošní. Byla jiná, vzpomínková. 
Uvědomila jsem si, jaké ženy, sestry víry, jsme měly a máme. Sestry z vedení byly 
a jsou obdarované milostí naším Pánem, jistě jsou to sestry, které daly srdce Bohu  
a ruce lidem, jak br. Titěra vzpomenul na svou maminku. Proto se mám ještě 
hodně co učit od těch, které nám vlastně po celý čas konference slouží. Přiznám 
se, že ráda čerpám z té Boží milosti, kterou nám Pán Bůh dává skrze vzájemné 
setkávání. Co mě nejvíc oslovilo? Byla to sestra Coufalová z Olomouce, která nám 
ukázala, a řekla, jak se dala plně do služby Bohu z jeho milosti. Její motivací je 
láska k Bohu i k lidem. Stala se lektorkou preventivního programu pro děti, které 
chtějí trávit čas jinak než u počítačů a jiných zábavných příležitostí. Vede pěvecký 
sbor FUSION, který se schází každý čtvrtek. Projevená Boží milost v plnosti je 
radost ze služby. Jistě sestra zmínila mnoho dalších, kteří jsou pilíři, kteří nesou vše 
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Marie Peková, Žatec

na modlitbách. Zmínila také jednu sestru, která pravidelně peče dobroty na čtvrtek, 
to mě zaujalo. I takové služebnice Pán potřebuje.

2) Určitě doporučila. Pokaždé když přijde přihláška, mám trochu vnitřní strach 
doma oznámit, že na konferenci jedu. Kdybych se zeptala, jestli mohu jet, tak od-
pověď je ne. A důvod? „Chci tě mít doma,“ říká manžel. Už po několikáté říkám, 
že se jedu polepšit, že se vrátím jako lepší člověk. To myslím opravdově. Pokaždé 
je mi tam dobře, řekla bych s apoštolem Petrem: „dobře nám je tady, Pane, proč 
tady nezůstat.“ Dlouho po konferenci jsem občerstvená na duchu a často se nějaký 
ten kousek z něčeho, co ke mně mluvilo, vrací a těší. Proto se těším na každou další. 
Přála bych to i ostatním. Proč bys někoho pozvala? Koho bych pozvala? Už se stalo, 
pozvala jsem manžela. Odpověď: „To je jen pro sestry.“ Tak možná, kdo ví, Pán 
Bůh vše řídí, bylo by to moje splněné přání!

1) Jsem ráda, že jsem měla příležitost vidět sestry, se kterými se vidím velmi 
zřídka. Nejvíc mě oslovilo svědectví sestry o tom, jak ji Bůh používal při službě 
mladým lidem. Jak z malé věci Bůh stvořil skvělý tým připravený sloužit druhým. 

1) Tato konference byla převážně vzpomínková na začátky práce sester až po 
dnešek. Velmi mě oslovil film, který k tomu byl natočen. Mohly jsme vidět všechny 
sestry, které v odboru byly od začátku. Moc mě to potěšilo. Mám všechny moc ráda, 
zvláště jsem milovala sestru Růženku Dvořákovou. Když jsme začaly jezdit na kon-
ference, tak jsme byly ještě mladé, ona nás brala za sobě rovné a vždy s námi mile 
hovořila. Dokonce s ní bylo velmi příjemné sedět třeba u stolu při kávě. Vyprávěla 
nám svoje zážitky a vždy se na nás krásně usmívala. Sestru Růženku jsem měla 
vždy za vzor upřímné věřící ženy.

2) Na každou konferenci vždy zvu ve sboru, hlavně mladší sestry, ale moc se mi 
to nedaří. Mrzí mě, že naše generace nebude mít následovnice. Mě osobně tyto 
konference mnoho přinesly. Získaly jsme tu krásná přátelství, a mnoho odpovědí na 
otázky, které jsem se bála s někým probrat. Pán Bůh mi vždy poslal nějakou sestru, 
která se se mnou modlila a vysvětlila mi můj problém. Jsem moc vděčná za všechna 
ta společná setkání na konferencích.         

Ilona Pospíšilová, Teplá
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Natalie Gricyk, Kladno

2) Doporučila bych ji všem sestrám pro povzbuzení ke každodennímu životu. 
Často nás unavují a vyčerpávají každodenní starosti a potřebujeme sílu. Bůh skrze 
jiné lidi může hovořit k našemu srdci. Je to také dobrá příležitost jak získat nové 
přátele, a kdo ví, možná v budoucnu pro vás budou dobrou podporou.
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LIBUŠKA PROCHÁZKOVÁ

ROZHOVOR

V březnu proběhla konference mládeže s názvem „Na ramenou obrů“. 
Těmito obry jsou míněni křesťané, jejichž životy a víra jsou pro 
nás vzorem, a na jejichž ramenou stojíme. Součástí konference bylo  

i setkání s jedenácti staršími členy BJB (+/- 70 a výše věku). Těchto několik 
bratří a sester reprezentovalo duchovní obry, kteří žijí v naší současnosti. 
Jednou z pozvaných byla i sestra Libuše Procházková.
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Libuško, jak ses cítila na konferenci 
mládeže?

No, ze zdravotních důvodů jsem 
byla účastna jen skupinového setká-
ní. Mezi mladými lidmi se cítím vždy 
dobře - pokud sdílí oční kontakt, 
humor a pokud jsou ochotni se vů-
bec sdílet. A překvapivě se to v té naší 
skupině docela podařilo! 

Jaké bylo tvé očekávání? 

Neměla jsem žádná očekávání. Spíše 
jsem se těšila a byla zvědavá na mladou 
generaci, svěží energii, nové přístupy. 
Nebyla jsem zklamaná. Překvapilo 
mne, že se toho mnoho nezměnilo 
od dob mého mládí. Přestože žijeme 
v docela odlišné době, ty zápasy a pro-
žívání mládí, jak obstát ve společnosti 
jako křesťan, jsou stále stejné. Byla 
jsem vděčná za to téma, které si mladí 
zvolili. Na ramenou obrů. Je to dob-
rý krok ke vzájemné vnímavosti, aby-
chom se neuzavírali do generačních 
bublin. To vzájemné sdílení může 
být pro všechny velmi přínosné. Do 
budoucna očekávám - přeji si - aby-
chom si více naslouchali, vnímali se, 
usmívali se, zdravili se! Vřelé zdrave-
ní se navzájem podáním ruky, bylo 
u baptistů dobrým zvykem, který se 
vytrácí.                      

Kritériem pro výběr „současných obrů“ 
byl nejen věk, ale také fakt, že už  
s Kristem něco prožili. Mohla bys  
s námi sdílet některé své zkušenosti ze 
svého života s Ježíšem Kristem?

Necítím se hodna takového zařaze-
ní, ale snad vlivem zkušeností a věkem  
a s pomocí Ducha svatého člověk do-
sáhne určité zralosti a nadhledu. Vel-
mi se mi líbil článek o zralosti ze slova 
pro každý den. Dovolím si jej ocitovat:

Co je vlastně zralost?
„Zralost je schopnost ovládat svůj vztek 

a nenásilně bez zášti urovnávat spory. 
Zralost je trpělivost. Je to ochota zříct se 
chvilkového potěšení kvůli dosažení dlou-
hodobého zisku. Je to schopnost ‚vytrpět 
si svoje‘ navzdory těžké opozici nebo od-
razujícím překážkám. Je to schopnost 
čelit nepříjemnostem a frustraci, aniž by 
sis stěžoval nebo se zhroutil. Zralost je 
pokora. Ukazuje, že jsi dostatečně vel-
ký, abys dokázal říct: ‚Mýlil jsem se,‘  
a když máš pravdu, abys nikdy nemu-
sel tvrdit: ‚Vždyť jsem to říkal.‘ Zralost 
je schopnost učinit rozhodnutí a dovést 
ho do konce, místo abys donekonečna 
zkoumal možnosti a žádnou z nich ne-
využil. Zralost znamená spolehlivost, 
dodržování slova a schopnost překonat 
krizi. Nezralí lidé jsou mistři v nachá-
zení alibi, jsou zmatení a dezorientova-
ní. Jejich život je bludištěm nesplněných 
slibů, zhroucených přátelských vztahů, 
nedokončených věcí a dobrých úmyslů. 
Zralost je umění smířit se s tím, co ne-
můžeš změnit, mít odvahu měnit to, co 
měnit můžeš, a mít moudrost poznat 
ten rozdíl. Bible říká: ,Musíme usilovat 
o zralost a začít myslet ve větším rozsa-
hu a do větší hloubky než jen o zákla-
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dech, kterým nás naučili.´ (Žd 6,1, přel.  
z angl.) Je načase dozrát.“ (Slovo pro 
každý den; citováno se souhlasem)

Doufám, že někdy takto ve svém ži-
votě s Pánem Ježíšem Kristem dozraji. 
Na Pánu Bohu jsem totiž závislá a bez 
Něj bych to tady na zemi nedala. 

Jaké životní události pro tebe byly nej-
zásadnější?

Když se ohlížím zpět, tak všechny 
životní události jako: rozhodnout se 
pro Krista, křest, maturita, svatba, 
narození dětí - jejich výchova, roz-
hodnutí jít do služby na sbor, otevře-
ní křesťanského knihkupectví, úmrtí 
manžela, spolupráce s TCM, babič-
kovská role mě potkala 11x, úmrtí ro-
dičů a vyrovnání se se stárnutím, kdy 
na vlastní kůži poznávám pravdivost 
biblických slov (Kaz 12). To všech-
no bylo, a v něčem ještě je, impulzem  
k intenzivním a konkrétním mod-
litbám a upevněním ve víře. Denně 
si uvědomuji závislost na Boží vůli,  
a takto prožívám pokoj a klid. Po se-
dmdesátce je už každý den událostí! 
Opět cituji Kaz 12,13, což jsem si vza-
la za své: „Boha se boj a jeho přikázání 
zachovávej.“ 

Kdo byl nebo je tvým vzorem?

Měla jsem štěstí (milost) vyrůstat 
vedle příkladných osobností. Jednu 
jsem měla přímo po svém boku, mého 

manžela Bohuslava Procházku. Mým 
prvním kazatelem byl br. Štěpán Kři-
vánek, skromný a poctivý ve službě. 
Neprošel teologickým vzděláním, ale 
byl písmák a zkoumal, jak by ty věci 
byly, rostl pod vedením Ducha svaté-
ho. Mnozí z bratří starších mi utkvěli 
v paměti, i usměvavé tetičky (tak jsme 
je tenkrát nazývali) a jejich modlitby. 
Vážila jsem si br. kaz. Václava To-
meše, Stanislava Švece, bratří Pribuly  
a Krišky, manželů Dvořákových, Bu-
bových, sester Evy Titěrové a Miluše 
Pohlové, dále stále žijích Kernových  
a Kucových - opravdu je nemohu 
všechny jmenovat, ale jsem za ně vděč-
ná. Mohla bych pokračovat v dlouhém 
výčtu vzácných lidí z každého sboru, 
kterým jsme prošli (Kroměříž, Viký-
řovice, Praha 3), a také lidí z jiných 
denominací. Ten, kdo se snaží a pre-
zentuje ovoce Ducha svatého, má dru-
hého za sebe důstojnějšího, je mi milý 
a příkladný. Vždyť poznáváme jen  
z částky a často ti nejvíce obdarovaní 
jsou nejpokornější, a toho si opravdu 
vážím. Když On je ve všem na prvním 
místě a to naše JÁ se v Něm ztrácí.               

Děkuji ti za rozhovor a přeji dosažení 
toho, po čem toužíš.

ptala se Iveta Procházková
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KÁZÁNÍ

Milí bratři a sestry,
„Toto je den, který učinil 

Hospodin, jásejme a radujme 
se z něho.“ (Ž 118,24) 

Je to velký den pro vás, milí křtěn-
ci, když jste se rozhodli veřejně vyznat 
svou víru v Pána Ježíše Krista ve křtu. 
Křtem vyznáváte, že váš život patří 
Pánu Ježíši Kristu, že jste se stali jeho 
následovníky, učedníky – kristovci – 
křesťany. Křesťanem se člověk nena-
rodí, křesťanem se člověk stává.

„Těm pak, kteří ho přijali a věří  
v jeho jméno, dal moc stát se Božími 
dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí 
lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se 
narodili z Boha.“ (J 1,12-13) 

Když člověk zakusil dotek Boží lás-
ky, milosti, odpuštění v Ježíši Kristu, 
prožil Boží přijetí, tak na to reaguje. 
Kdo se vědomě rozhodne pro Ježíše 

Krista, přijme ho do svého srdce, do 
svého života, stává se křesťanem.

Muslimem, hinduistou či židem se 
člověk narodí. Stačí se narodit do ro-
diny náležející do té či oné nábožen-
ské komunity. Když se člověk narodí 
do křesťanské rodiny, rodičům křes-
ťanům, není z něj automaticky křes-
ťan. I když křesťanská výchova a ve-
dení v rodině je velmi dobrá, pozitivní 
a přínosná, to osobní rozhodnutí pro 
Ježíše Krista je na každém člověku.

V přečteném textu v dopisu Říma-
nům v 6 kapitole mluví apoštol Pavel  
o základním problému každého člo-
věka i celého lidstva – a to o hří-
chu. Hřích – tak nepopulární slovo. 
Hřích – to nejsou jen jednotlivé zlé 
skutky, ale je to moc, duchovní moc, 
která nás lidi ovládá. Apoštol Pavel 
ujišťuje křesťany v Římě, že už ne-

KřEST NA VyZNÁNÍ VÍRy

Římanům 6,1-11
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žijí pod mocí hříchu, ale pod milostí. 
Nežijí v hříchu, ale žijí Bohu v Ježíši 
Kristu. Ano, Ježíš Kristus, Boží Syn, 
vyřešil problém hříchu za nás, za mě  
a za tebe. Na kříži na Golgotě byl 
ukřižován, on bezhříšný mezi hříšníky  
a zločinci. Skrze smrt Ježíše Kris-
ta byl poražen hřích a smrt – odvěcí 
nepřátelé člověka. Pán Ježíš nezůstal  
v hrobě, v moci smrti, ale byl vzkří-
šen. Zvěst o vzkříšení není jedním  
z příběhů o oživení mrtvoly (resusci-
tace), jak se možná někteří domnívají. 
Vzkříšení není návrat do minulosti 
ani obnovení (restituce) někdejších 
poměrů. Vzkříšení je otevření nové 
dimenze, nového rozměru. Je to nový 
život, Nový s velkým N.

„Byli jsme tedy křtem spolu s ním po-
hřbeni ve smrt, abychom – jako Kris-
tus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí 
svého Otce – i my vstoupili na cestu no-
vého života.“ (Ř 6,4)

Kristus byl vzkříšen, i my jsme 
vstoupili na cestu nového života, i my 
můžeme povstat k novému životu,  
k životu věčnému. To je nabídka, dar, 
který nám dává Bůh ve svém Synu 
Ježíši. Záleží na nás, zda ji přijmeme 
nebo odmítneme.

Apoštol Pavel spojuje křest se smrtí 
a vzkříšením Ježíše Krista. Smrt hří-
chu – konec moci hříchu, a povstání 
k novému životu. Tak je to i v živo-
tě člověka, křesťana. Umírá hříchu  

a povstává k novému životu už zde na 
zemi. To je připodobněno k Ježíšovu 
vzkříšení. Naše znovuzrození, „vzkří-
šení“, to je práce a působení Ducha 
Božího.

Skrze víru osvědčenou křtem jsme 
každý z nás vštípeni v Krista, který je 
vinný kmen, a my jsme jeho ratolesti. 
„Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. 
Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese 
hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete 
činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude 
vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak 
ji seberou, hodí do ohně a spálí.“ (J 15,5-
6)

Tuto skutečnost znázorňuje křest 
ponořením svými třemi úkony, kte-
ré symbolizují: 1) Kristovu smrt,  
2) Kristovo pohřbení a 3) Kristo-
vo slavné zmrtvýchvstání (Ř 6,3-4;  
1K 15,3-4; Fp 2,7)

Vstup do vody – znázorňuje na-
prostý rozchod s vlastní minulostí,  
s dřívějším způsobem života, o kterém 
Bible mluví jako o smrti starého člo-
věka. „Tak i vy počítejte s tím, že jste 
mrtvi hříchu.“ (Ř 6,11) 

Zavřená hladina vody – symbolizu-
je pohřbení našeho starého způsobu 
života, který jsme žili bez Krista. I tu 
platí zásada, že pohřbeno může být jen 
to, co zemřelo. Apoštol Pavel to vyjá-
dřil slovy: „Byli jsme tedy křtem spolu  
s ním pohřbeni ve smrt“ (Ř 6,4). Křest-
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ní voda, její zavřená hladina, symboli-
zuje při křtu „hrob“ starého člověka.

Výstup z vody – je obrazem počátku 
nového způsobu života na cestě víry, 
po které kráčíme s Kristem. Pavel to 
vysvětluje slovy: „Byli jsme tedy křtem 
spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom 
jako Kristus byl vzkříšen slavnou mocí 
svého Otce i my vstoupili na cestu nového 
života.“ (Ř 6,4-5)  

Nyní si řekneme něco o křtu. 
Podle slov Pána Ježíše Krista z Ma-

toušova evangelia 28,19 mají při křtu 
zaznít slova: „Křtím tě ve jméno Boha 
Otce i Syna i Ducha svatého.“ Tím je 
nejen veřejně prohlášeno, komu ode 
dne křtu cele náležím, ale také kte-
ré autoritě budu podřizovat všechny 
oblasti svého života. Než si podrobně 
vysvětlíme význam křtu, je třeba zdů-
raznit dvě věci, aby se předešlo nedo-
rozumění.

1) Nejprve víra a potom křest

Nezapomínejme na nezaměnitelné 
pořadí, že totiž osobní víra je základ-
ním předpokladem křtu. Připomeň-
me si slova z Marka 16,16: „Kdo uvěří 
a přijme křest, bude spasen, kdo však 
neuvěří, bude odsouzen.“ Stejné pořadí 
víry a křtu nacházíme i v knize Skut-
ků apoštolů 8,12-13: „Když uvěřili Fi-
lipově zvěsti o Božím království, dávali 
se pokřtít muži i ženy. Tu uvěřil i sám 
Šimon a dal se pokřtít.“ A ještě jed-

nou se ze Skutků 18,8 dozvídáme, že 
při založení Korintského sboru „také 
mnozí z Korinťanů, kteří Pavla poslou-
chali, uvěřili a dali se pokřtít.“ Příkaz 
Pána Ježíše a praxe prvotní církve po-
tvrzují, že osobní víra (osobní rozhod-
nutí, obrácení, přijetí Ježíše) předchá-
zí křest. Křest je pak prvním krokem 
víry a poslušnosti.

2) Křtem nelze získat spasení

Druhá biblická zásada říká, že křtem 
nelze za žádných okolností získat spa-
sení. Nekřtíme nikoho proto, aby-
chom z něj udělali křesťana, nebo 
abychom křtem nějak zhodnotili či 
vylepšili jeho spasení. Je tomu právě 
naopak. Křest v církvi je veřejným svě-
dectvím a vyznáním toho, že ten, kdo 
je křtěn, už křesťanem je! Bez živé víry 
a upřímného vydání se Kristu je jaký-
koliv křest pouhým bezvýznamným 
obřadem. Křest nezbaví věřícího člo-
věka různých pokušení. Křestní voda 
nemá v sobě žádnou magickou moc. 
Voda může očistit ruce nebo tvář, ale 
ani křestní voda neočistí lidské srdce 
ani lidskou mysl od hříchu. To činí 
jen Kristova krev, Kristova oběť.

„To je předobraz křtu, který nyní 
zachraňuje vás. Nejde v něm zajisté  
o odstranění tělesné špíny, nýbrž o dobré 
svědomí, k němuž se před Bohem za-
vazujeme – na základě vzkříšení Ježíše 
Krista.“ (1P 3,21)



23

Slavnostní akt křtu má pro křesťana 
trojí význam:  

1) Křest je krokem poslušnosti Krista  
a řádu církve

Pán Ježíš pověřil své učedníky, aby 
křtili. 

Mt 28,19 „Jděte,…. získávejte mi 
učedníky a křtěte je…“

Sk 10,48 Apoštol Petr v Korneliově 
domě v Cesareji „dal pokyn, aby byli 
pokřtěni ve jméno Ježíše Krista ti, kdo 
uvěřili.“

Sk 22,16 Damašský křesťan Ananiáš 
řekl Pavlovi po jeho setkání s Kristem 
před branami Damašku, „Nuže nevá-
hej, vstaň, vzývej Ježíšovo jméno a dej se 
pokřtít!“

Ze všech těchto míst Písma vyplývá, 
že smysl křtu je v poslušnosti Kristova 
příkazu.

2) Křest je veřejným vyznáním víry

Víra je neviditelná. Je to něco, co se 
odehrává v našem nitru, srdci, duši.  
Ale může a má být navenek vyznává-
na, a to nejen slovy, ale i skutky, a též 
i slavnostním aktem křtu. Křest není 
tajný obřad. Je to veřejný úkon. Ten, 
kdo je křtěn, se nestydí za evangelium 
Kristovo (Ř 1,16). Křest má být vyko-
náván a přijímán s vědomím Ježíšových 
slov: „Každý, kdo se ke mně přizná před 
lidmi, k tomu se i já přiznám před svým 
Otcem v nebi.“ (Mt 10,32-33)

„Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako 
Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho 
Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. 
Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy 
vyznáváme k spasení, neboť Písmo pra-
ví: ‚Kdo v něho věří, nebude zahanben.‘“ 
(Ř 10,9-11)  

Věřím v srdci a vyznávám ústy.
Smysl křtu jako vyznání víry lze 

znázornit příkladem ze života. Dva 
mladí lidé – muž a žena - se mají rádi 
a chtějí se vzít. Svatba, svatební ob-
řad je veřejným prohlášením a zpe-
četěním jejich lásky a vztahu. Jejich 
láska nevznikla v den sňatku, byla tu 
už před ním. Svatebním aktem řekli 
ostatním lidem, světu, že patří jeden 
druhému až do smrti. Stejné je to i se 
křtem. Víra a vztah k Ježíši tu je už 
před křtem. Křtem se zpečeťuje, ve-
řejně vyznává, že věřící (křtěnec) patří 
Kristu navždy!

3) Křest je znamením smlouvy mezi 
Pánem Ježíšem a tím, kdo je křtěn 

V tomto smyslu je křest závazným 
slibem, kterým vydávám svůj život 
Kristu.    Příklady slibů ze života: Pří-
sežný slib věrnosti císaři, který skládal 
každý voják římské armády (sacra-
mentum). I dnes skládají vojáci vojen-
ský slib – přísahu. Slib prezidenta při 
nastoupení do úřadu. Manželský slib 
– slib věrnosti, pomoci a lásky, který 
si manželé dávají v den svatby.
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Michal Petratur, Vikýřovice

Narodil se v roce 1975 v Uherském Hra-
dišti. Vystudoval VOŠST Dorkas v Olo-
mouci a Teologický seminář německých 
baptistů v Elstalu u Berlína. V letech 
2004-2016 kazatelem v Blansku, od 
2016 ve Vikýřovicích. Spolu s manželkou 
Ladou mají dvě děti (Martínka a Lu-
cinku).                                                           

Příklad z Bible:
Gn 9,8-17 Bůh dal lidem slib, že 

nezničí zemi vodou, učinil s lidmi, 
kteří přežili potopu smlouvu, že již k 
potopě nedojde, svůj slib zpečetil zna-
mením duhy.

„Bůh řekl: Položil jsem na oblak duhu, 
aby byla znamením smlouvy mezi mnou 
a zemí.“ (Gn 9,13) 

V tomto smyslu platí, že křest je 
také i vnějším znamením, vnějším 
„odznakem“ Kristova služebníka. Jím 
se zavazuje jednak náš Pán, že se po-
křtěného nevzdá. Ale i pokřtěný se 
zavazuje, že se celým životem vydává 
svému Pánu, a to navždy.

Smluvní závazek (objektivní) z Boží 
strany je potvrzen i slovy: „Moje ovce 
slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou, 
já jim dávám věčný život, nezahynou 
navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve.“ 
(J 10,27-29)

Ten, kdo je křtěn, má vědět, že 
jako druhá smluvní strana bere na 
sebe křtem (subjektivní) osobní zá-
vazek. Křtem se zavazuje, že se celým 
svým životem vydává svému Spasiteli 
a Pánu. Abychom si uvědomili tuto 
svou oddanost, povzbuzují nás k tomu 
i slova apoštola Pavla: „Vybízím vás 
bratří pro Boží milosrdenství, abyste 
sami sebe přinášeli jako živou, svatou, 
Bohu milou oběť, to ať je vaše pravá bo-
hoslužba.“ (Ř 12,1) 

Amen.   
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INfORMACE Z VV

1. Hodnocení SD

VV děkuje vinohradskému sboru za 
přípravu dvoudenního SD a všem ro-
dinám za ubytování delegátů. Kladně 
jsme hodnotili, že se podařilo prob-
rat všechny odkládané návrhy, jako 
vhodné se ukázalo řazení návrhů pod-
le tematických celků. VV do budouc-
na zváží, zda sjezd nepřipravovat vždy 
jako dvoudenní.

Předseda informoval VV o své od-
povědi řediteli Českého biblického 
institutu v Kroměříži, který na SD 
reagoval na část zprávy předsedy VV 
pro SD 2019, která se týkala ČBI. VV 
se staví za tuto zprávu předsedy a sdílí 
pohled, že služba ČBI v BJB nevedla 
k prohloubení jednoty mezi našimi 
sbory, ale spíše přispěla k vytváře-
ní napětí v BJB, nedůvěře vůči BJB, 
oddělování se a v konečném důsledku 
k odchodu některých sborů, včetně 
kroměřížského sboru.

2.  Situace na sborech

Tajemník informoval o komuni-
kaci se sborem BJB Kroměříž, který 
podal žádost o vystoupení z BJB, ale 
zástupci sboru se nechtějí osobně sejít 

Informace z jednání VV BJB ze dne 14. května 2019  

a řešit formu ukončení sboru, komu-
nikace bude tedy dále vedena písem-
ně. Vedení sboru také přes naše výzvy 
odmítá  poskytnout VV aktuální ver-
zi sborového řádu. Přestože nemáme 
k dispozici poslední verzi sborového 
řádu, domníváme se, že v minulosti 
nedocházelo ve sboru k rozhodování 
podle platných řádů BJB. VV vyzý-
vá všechny sbory BJB, aby nedělaly 
úpravy sborových řádů, které neodpo-
vídají Základnímu řádu sboru, a které 
by byly v rozporu s dalšími platnými 
dokumenty BJB.

VV se dále zabýval situací v lovosic-
kém sboru, pro kterou byla SD usta-
novena smírčí komise. Po SD obdr-
žely sbory oznámení některých bratrů 
a sester, že ukončili členství ve sboru 
BJB v Lovosicích. Smírčí komise nyní 
zjišťuje, zda se jedná o rozhodnu-
tí všech členů této skupiny. Jako VV 
chápeme jejich zranění, která ve svém 
sboru v minulé době prožili, zároveň 
vyjadřujeme lítost nad tím, že nedali 
šanci práci Smírčí komise, nesetkali se 
s ní k otevřeným rozhovorům, a nevy-
užili ani možnost přednést svůj postoj 
před delegáty sborů na SD v Praze.
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VV se dále rozhodl, že napomene 
bratra Václava Chumchala jako ka-
zatele lovosického pro nedodržení 
ordinačního slibu. Bratra kazatele již 
napomínali osobním dopisem bratři 
předseda, místopředseda a tajemník 
dne 20. 3. 2019, a to pro porušení 
ordinačního slibu, ve kterém slibo-
val, že povede sbor k jednotě. Jako VV 
vnímáme, že toto stále nečiní, a proto 
jsme se ho jako VV rozhodli oficiálně 
napomenout, a toto napomenutí tím-
to zveřejnit v rámci celé BJB. Bratr byl 
pozván k osobnímu rozhovoru na mi-
nulé jednání VV dne 26. 3., na které 
přijel s celým staršovstvem, které se za 
něj v této otázce postavilo.

VV pověřil tajemníka, aby dále jed-
nal se sbory BJB Jablonec a se stanicí 
sboru Děčín v Jílové. Od těchto spo-
lečenství stále nemáme nové zprávy 
ohledně jejich dalšího postupu při 
odchodu z BJB.

3. Vyloučení sboru BJB Praha 4 a SBS

Předseda pozval na květnové jedná-
ní VV zástupce staršovstva, které však 
požádalo o odložení tohoto setkání. 
Po domluvě se zástupci VV a sboru 
sejdou v září.

4. Návštěvy na sborech

Předseda Pavel Coufal hovořil o své 
návštěvě v Mezinárodním baptistic-
kém sboru v Praze dne 7. 4. a o se-
tkání s kazatelem Garethem Morris-
em a starším sboru Janem Šramlem. 

Tajemník informoval o své návštěvě 
sboru Cvikov a Cheb.

Bratr předseda informoval o své dal-
ší plánované službě: účast na rozluč-
kovém setkání na Dorkas v Olomouci 
v sobotu 18.5., v neděli 19. 5. sbor 
Praha XXI století, v sobotu 1. 6. služ-
ba v Aši, 9. 6. služba v Litoměřicích 
a 1. 8. setkání Čjinů v Černé Hoře. 
Předseda a tajemník plánují navštívit 
baptistický sbor na Svaté Heleně za-
čátkem srpna.

Sestra Slávka Švehlová zastoupí 
předsedu VV v sobotu 18. 5. na slav-
nostním shromáždění s ekumenický-
mi bohoslužbami k odhalení pamět-
ní desky manželům Jelínkovým před 
evangelickým kostelem v Oráčově 
(pořádají: Spolek Exulant, obec Orá-
čov a ČCE Podbořany), kteří za války 
i po válce zachránili mnoho lidských 
životů na Volyni i v Čechách.

Místopředseda Erik Poloha zastoupí 
Výkonný výbor na slavnostním shro-
máždění ve sboru BJB v Praze Vin-
ný kmen (Michail Gricyk) v neděli 
26.5. u příležitosti instalace 2.kazatele 
Stepana Gavrilova.

5. Odbory a komise

Předseda se zúčastnil celostátní 
konference mládeže BJB v Praze 29.-
31.3. Vděčně hodnotil výběr témat 
kázání a seminářů konference, hojnou 
účast mládeže z našich sborů, radostné 
ovzduší na konferenci, obětavost míst-
ního sboru při pomoci s organizací.
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Předseda se zúčastnil Česko-sloven-
ské konference sester v Brně ve dnech 
3.-5. 5. Vyjádřil vděčnost za službu se-
ster i za požehnanou konferenci.

Sestra Slávka Švehlová informovala 
o činnosti historické komise, která se 
nyní schází ve složení Mirek Franc, 
Lydie Kucová, Slávka Švehlová, Jan 
Bistranin a Anna Pípalová. VV řešil 
dotaz komise na účast sestry Kuco-
vé na konferenci, kterou vidíme jako 
možnou, pokud bude sbor stále ješ-
tě členem BJB. Další setkání komise 
se uskuteční 17. 6. a bude se zabývat 
dokončením příprav knihy Historie 
BJB.

6. Ostatní

VV uveřejnil na základě rozhodnutí 
SD na webové stránce BJB prohláše-
ní v oblasti sexuality a manželství na 
základě usnesení minulých SD 2017-
19. Prohlášení je součástí i Informací 
z tohoto jednání VV.

VV hodnotil modlitební setkání na-
šich sborů, které se uskutečnilo v ne-
děli 7. 4. v Chebu, Praze a Olomouci.  
Nepočítáme zatím s tím, že bychom 
setkání dělali na podzim, ale zvážíme 
svolání modlitebního setkání opět na 
jaro 2020.

VV hovořil o chystaném kurzu ka-
zatelů, který se uskuteční ve dnech  
4. - 6. června v Herlíkovicích. Hlav-
ním hostem bude prof. Pavel Ha-
nes, Ph.D. z Katedry evangelikální 
teologie a misie v Banské Bystrici,  

s manželkou. V rámci středečního od-
poledne proběhne rozhovor s kazateli 
o vzdělávání v BJB i s ohledem na po-
třeby sborů v rámci rozeslaného onli-
ne dotazníku.

VV přijal nabídku bratra Jana Titěry 
zastupovat BJB na plánovaném mezi-
národním setkání o anabaptistech na 
hradě Falkenstein v Rakousku.

7. Organizace a finance

Probíhají další přípravy Konference 
sto let spolu. Další organizační se-
tkání se uskuteční 21. května v Lito-
měřicích, 11. června pak programové 
setkání v Brně se zaměřením na hlav-
ní programy. Registrace by měla být 
spuštěna od 1. června. Sborům při-
pomínáme zaslaná svědectví v rámci 
projektu 100 let spolu a to nejpozději 
do 30. června 2019.

Tajemník informoval o odložení 
podpisu smlouvy na převod akreditace 
Dorkas za účelem vyjasnění si převo-
du zbývajících prostředků z hospo-
daření školy. Smlouva o elektronické 
aukci za účelem prodeje budovy Dor-
kas by měla být podepsána 20. května, 
samotná aukce pak proběhne v září 
2019.

Tajemník informoval o zájmu korej-
ského baptistického sboru o členství 
v BJB, který stále trvá. Tajemník se 
sejde se zástupci sboru a vysvětlí jim 
aktuální situaci a důraz na komuni-
kaci v českém jazyce. VV dále hovořil  
o možnosti zavedení přidružené-
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ho členství, které by těmto sborům 
umožnilo registraci v rámci ČR, ale 
nedávalo by jim plná práva. Tato otáz-
ka však vyžaduje širší diskusi v rámci 
BJB a změnu většiny našich doku-
mentů.

VV se sešel s bratrem Reinsanem 
Shikhunem ze sboru Myanmarského 
křesťanského společenství. Hovořili 
spolu o jeho rozhodnutí nastoupit ve 
sboru do plnočasové služby kazatele. 
VV odsouhlasil dotaci pro tento pří-
padný úvazek, pro kterou však sbor 
musí nejprve naplnit základní pod-
mínky (vedení účetnictví, zpracování 
mzdy, pracovní smlouvu, atd.).

Ve dnech 26. - 27. dubna 2019 
se sešel v Praze Sjezd delegá-
tů Bratrské jednoty baptistů, 

který se zabýval aktuálními otázkami v 
životě BJB a projednával návrhy sbo-
rů, odborů a Výkonného výboru BJB.

V úvodu sjezd jednal o situaci ve 
sborech, které v loňském roce ozná-
mily svůj záměr odejít z BJB. Sbor v 
Kuřimi již ukončil své členství, sbor v 
Kroměříži o to požádal a sbor v Jab-
lonci n. Nisou a stanice sboru Děčín 
svoji situaci řeší. Sbor v Lovosicích je 
v této otázce rozdělen. SD proto usta-
novil smírčí komisi, která má pomoci 

k obnovení vzájemné komunikace ve 
sboru a být nápomocna k tomu, aby 
proběhlo řádné hlasování o setrvání 
nebo odchodu z BJB.

Po SD jsme však obdrželi informaci 
od skupiny, která požadovala, aby sbor 
zůstal v BJB, že se rozhodli ukončit 
své členství v lovosickém sboru, a tak 
zřejmě dojde jen k setkání se staršov-
stvem sboru. Smírčí komise nyní zjiš-
ťuje, zda se jedná opravdu o rozhod-
nutí všech členů této skupiny.

Sjezd rozhodl o doplnění Zásad  
a stanovisek BJB o nový bod, ve kte-
rém se hlásíme k tomu, jak chápeme 

Dále pak tajemník informoval  
o prodloužení práv k vydávání a pro-
deji knihy Joni a Ken o dalších 5 let.

Na základě podnětu z regionálního 
setkání kazatelů v Karlových Varech 
rozhodl VV o vydání všech dokumen-
tů BJB v tištěné podobě do RZS.

Tajemník předal žádost z Čsl. bap-
tistické konvence o spolupráci v rám-
ci misijního projektu v roce 2020.  
O zájmu se povede rozhovor na kurzu 
kazatelů, případně mohou sbory kon-
taktovat tajemníka přímo.

Příští setkání VV se uskuteční v úterý 
10. září 2019

Prohlášení Výkonného výboru ke Sjezdu delegátů Bratrské 
jednoty baptistů
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manželství. Věříme, že podle Bohem 
ustanoveného řádu je manželství tr-
valým svazkem jednoho muže a jedné 
ženy a sexuální aktivita patří výlučně 
do tohoto svazku.

Sjezd delegátů také schválil úpra-
vu řádů BJB a doplnil je o zamezení 
dvojího členství sborů ve více církvích 
nebo náboženských společnostech  
v ČR. Toto rozhodnutí vychází z na-
šeho pojetí sdružování se v baptistické 
jednotě.

SD dále rozhodl o vyloučení sboru 
BJB Praha 4, a to především z důvodu 
rozdílného pohledu na otázku prak-
tikované homosexuality. Návrh na 
vyloučení sboru padl také v kontextu 
nově založené náboženské společnos-
ti Společenství baptistických sborů, 
kterou inicioval právě sbor Praha 4.

O přijetí i vyloučení sboru se roz-
hoduje jen na základě konkrétního 
návrhu. Naše řády neuvádějí seznam 
konkrétních důvodů pro ukončení 
členství sboru v BJB, pro přijetí ná-
vrhu na vyloučení však musí hlasovat 
minimálně 2/3 z celkového počtu de-
legátů, zastupujících všechny sbory, 
což se v tomto případě stalo.

Je nám líto, že byl vyloučen sbor, 
který patřil k zakládajícím sborům 
naší Jednoty, ale naše pohledy na 
výklad Písma se v posledních letech 
natolik rozcházely, že Sjezdy řešily  
z tohoto důvodu již několik návrhů na 
vyloučení tohoto společenství. V loň-

ském roce SD neodsouhlasil návrh na 
vyloučení tohoto sboru, ale vyjádřil 
nesouhlas s jejich postoji k praktiko-
vané homosexualitě. Nyní však rozho-
dl o ukončení jeho členství v BJB, a to 
nejpozději do konce letošního roku. 
Tento odklad umožní sboru svobod-
ně naložit s veškerým svým majetkem  
i budovou, ve které se schází, a pře-
vést vše na již založené Společenství 
baptistických sborů. Bratrská jednota 
baptistů si nečiní na majetek tohoto, 
ani jiného sboru, žádný nárok.

Jsme si vědomi toho, že rozdělení  
v církvi je vždy bolestivé a těžké. 
Chceme však svobodně jedni i dru-
zí jednat podle svého svědomí před 
Pánem Církve. Celkové znění Usne-
sení SD 2019 je dostupné na webové 
stránce BJB.CZ

Výkonný výbor chce povzbudit a vy-
zvat všechny sbory naší Jednoty, aby-
chom se plně věnovali poslání, které 
nám jako své církvi dal Pán Ježíš (Mt 
28,18-20), tedy nesení evangelia a či-
nění Ježíšových učedníků. Spojujme 
své síly při svědectví dnešnímu světu 
a podporujme se v evangelizaci, mi-
sii, službě všem generacím, a vzdě-
lávání. Zaměřme své úsilí na oživení 
duchovního života našich sborů a na 
zakládání a rozvoj nových společenství 
(stanic, sborů).

Výkonný výbor BJB,  
v Praze dne 14. května 2019
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OHLéDNUTÍ ZPěT

ŠKOLA DORKAS NAPLNILA  
SVůJ ČAS

Stručný přehled historie Biblické školy/VOŠ sociální  
a teologické – Dorkas v Olomouci
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V roce 1991 vznikla v Olomouci 
Biblická škola Bratrské jedno-
ty baptistů. Původním zámě-

rem bylo obnovit teologický seminář 
baptistů, který byl v roce 1951 násilně 
uzavřen komunistickým režimem. Při 
zjišťování motivace prvních uchazečů 
o studium na Biblické škole se však 
ukázalo, že většině přihlášených se 
jedná o službu lidem, kterou si před-
stavují kromě pastorační duchovní 
péče též v podobě sociálně-zdravot-
ní pomoci potřebným. Zakladatelé 
školy, manželé Pavel a Eva Titěrovi, 
proto postupně přizpůsobovali učeb-
ní plány tomuto zájmu. V roce 1996 
proběhla transformace Biblické ško-
ly do Vyšší odborné školy sociální  
a teologické, jejímž hlavním posláním 
se stalo připravovat sociální pracov-
níky. Vzdělávací program se postup-
ně vyprofiloval do podoby sociálně-
diakonické. Završení tohoto procesu 
symbolizovalo jméno raněkřesťan-
ské diakonky Dorkas připojené  
v roce 2003 do názvu školy. 

V roce 2019 se historie školy uza-
vřela. Během dvaceti osmi let její exi-
stence úspěšně ukončilo své studium 
celkem 346 absolventů. V průběhu 
času na škole působilo celkem 199 
učitelů.

Pokus o periodizaci dějin školy

Absolventi obvykle vnímají svou 
alma mater z pohledu těch tří roků, 

po kterých pobývali ve školních la-
vicích. Učitelé hodnotí školu podle 
doby svého působení. Je však možno 
rozpoznat v celkové perspektivě jed-
notlivé etapy existence školy? Záleží 
na tom, jaká se použijí měřítka.

Jeden pohled může být pedago-
gicko-legislativní. Prvních pět let se 
jednalo o pomaturitní studium. Škol-
ním rokem 1996/97 začíná etapa vyš-
šího odborného vzdělávání se dvěma 
studijními zaměřeními – sociálním 
a teologickým. V červnu 2004 končí 
výuka na teologické větvi. Počínaje 
rokem 2008 se otevírá možnost návaz-
ného bakalářského studia na Jihočes-
ké univerzitě v Českých Budějovicích 
a od roku 2011 i na Univerzitě Karlově 
v Praze.

Jiný pohled se může zaměřit na pro-
měny církevní struktury přijímaných 
studentů. V zahajovacím ročníku drti-
vá většina studentů pocházela ze sbo-
rů Bratrské jednoty baptistů a k tomu 
ještě celá třetina ze Slovenska (rozpad 
republiky však záhy tento trend za-
stavil). Ještě i v dalších čtyřech letech 
zhruba polovina uchazečů o studium 
přicházela z českých baptistických 
sborů. Na přelomu století můžeme 
hovořit o široké evangelikální ekume-
ně, kdy studenti pocházeli až z deseti 
různých protestantských denominací. 
Následně pak začali přicházet uchaze-
či i z katolického prostředí – zejména 
z jižní Moravy a Olomoucka. V po-
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sledních deseti letech začalo přibý-
vat studentů církevně neukotvených, 
které však přitahovala teologická pro-
filace sociálního oboru. Tyto změny 
si vyžádaly nové pastorační zaměření.  
A tak od roku 2009 začíná působit na 
škole školní kaplanka (pastorační pra-
covnice).

Ještě jiná periodizace by mohla vy-
cházet z údajů o ubytování ve student-
ské koleji, která byla součástí školní 
budovy. Prvních deset let byla drtivá 
většina studentů ubytovaná v prosto-
rách školy. S tím byl spjat pestrý ko-
munitní život. Jak počalo ubývat stu-
dentů z Čech a naopak jich přibývat z 
Olomoucka, začíná postupně čím dál 
více studentů dojíždět do školy z do-
mova. Sílící individualismus, rozmach 
sociálních sítí a také zvýšená potřeba 
mnohých přivydělávat si během stu-
dia na brigádách postupně proměňo-
vala charakter studentského soužití. 
Pro naplnění kapacity studentské ko-
leje začali být v posledních deseti le-
tech k ubytování přijímáni i studenti 
z jiných VOŠ či vysokých škol, čímž 
nastaly nové interakce.

Závěrečná poznámka

Všechny změny v životě školy při-
nášely určité napětí. Někteří si v ta-
kových momentech idealizovali mi-
nulost, jiní naopak vyhlíželi s nadějí 
dnů nastávajících. S novými situacemi 
a proměnami studentských kolektivů 

se museli vyrovnávat zejména učitelé  
a vedení školy. Klíčové přitom bylo 
dojít k náhledu, že studenti nejsou 
horší ale jiní. Pak již bylo zřejmé, že 
ustrnout na dosavadní metě jaksi ne-
jde. A o tom je život.

Milé absolventky a absolventi, moc 
děkuji za čas, který mi byl dán s vámi 
prožít. Za zvláště milou vzpomín-
ku stojí chvíle strávené na „školách  
v přírodě“, ať už v Pusté Rybné, Raj-
nochovicích či na Hutisku.

Milí zaměstnanci, učitelé a školní 
kaplanky, moc děkuji za vaši příklad-
nou spolupráci. Kdo ví, zda mi ještě 
někdy v budoucnu bude dáno zažít tak 
příjemné pracovní klima.

Pán Bůh buď pochválen, čeho jsme 
mohli být na Dorkas účastni. Končí-
me svou službu se smutkem ale s na-
dějí, že naše služba nebyla marná a že 
v pravý čas přináší a ještě přinese svůj 
užitek.

Petr Hlaváček



33



34

Krásný slunečný den plný milých 
shledání a dlouhých rozhovorů 
prožili absolventi, vyučující a 

přátelé školy na závěrečném rozlučko-
vém setkání VOŠ sociální a teologic-
ké – Dorkas, které se konalo v sobotu 
18. května 2019 v klášterní zahradě v 
bezprostřední blízkosti budovy školy.

Dopoledním programem účastníky 
setkání provedli hosté se svými posel-
stvími. Úvodní biblické zamyšlení pa-
třilo řediteli školy Petru Hlaváčkovi. 
Vyjádřil v něm vděčnost za existenci 
školy a velké díky Pánu Bohu i všem 
lidem, kteří se podíleli na jejím dvace-
tiosmiletém fungování. V podobném 

Střípky z rozlučkového setkání školy Dorkas  
v Olomouci
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duchu se nesl příspěvek Pavla Coufa-
la, předsedy Výkonného výboru BJB. 
Další řečník, Jan Titěra, zavzpomínal 
na své rodiče, zakladatele školy a je-
jího prvního ředitele Pavla Titěru a 
jeho manželku Evu Titěrovou, na je-
jich nadšení pro vzdělávání mladých 
křesťanů ke službě v církvi a nelehké 
začátky plné nejistot, ale zároveň také 
očekávání Božích požehnání.

Z řad vyučujících k účastníkům 
promluvily Jana Pražská a Karla Raš-
nerová s velmi milými vzpomínka-

mi ze školních lavic i s vděčností za 
možnost na škole vyučovat. Pásmo 
poselství završila školní kaplanka 
Elena Stanko osobním poděkováním 
každému z pracovníků školy, jakožto  
i vyučujícím a absolventům, bez nichž 
by škola nebyla takovým „rodinným“ 
místem, jakým bezesporu byla. Ofici-
ální program byl uzavřen modlitbou 
Dobroslava Stehlíka, v pořadí druhé-
ho ředitele školy.

Během bohatého rautu, který násle-
doval bezprostředně po úvodní části, 
měli všichni přítomní dostatek pro-
storu k osobním rozhovorům, spo-
lečnému listování ve vzpomínkovém 
almanachu vydaném při příležitosti 
ukončování provozu školy a indivi-
duálním prohlídkám školní budovy. 
Celý den se nesl v přátelské atmosféře 
a některé ročníky se nechaly slyšet, že 
se určitě budou rádi setkávat i dalších 
letech.

Pro některé Biblická škola, pro jiné 
Dorkas, ale pro většinu absolventů  
a vyučujících je tato škola ekvivalen-
tem krásných vzpomínek, pevných 
přátelství na celý život, důležitého 
milníku v životě i profesním směřová-
ní a v neposlední řadě i hlubokého se-
tkání s živým Bohem. Nechť poslání 
školy – přinášet naději do světa – žije 
dál svým vlastním životem v každém 
z nás, kdo jsme v ní prožili kratší či 
delší požehnaný čas.

Elena Stanko
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ZPRÁVy ZE SBORů

70. VÝROČÍ SBORU V AŠI

Sedmdesát roků uplynulo od po-
čátku baptistické práce v Aši  
a pět let od otevření nové 

modlitebny. Tato výročí jsme si při-
pomínali ve čtyřech slavnostních 
shromážděních 31. 5. až 2. 6. 2019. 
Na samém začátku bylo šest sester, 
většinou vdov, a jejich děti, které se 
rozhodly 22. 5. 1949, že se budou pra-

„Hospodin tvůj Bůh ti …žehnal …v ničem jsi nestrádal.“  (5 M 2,7)

videlně scházet k bohoslužbám. Brzy 
se připojily další rodiny. Byli to lidé, 
kteří se přistěhovali z Polska (Lodže)  
a z Volyně (SSSR) k dosídlení vy-
lidněného pohraničí. Začátky byly 
skromné. Nejdříve jsme byli stanicí 
pražského sboru (1949), pak stanicí 
chebského sboru (1950) a od roku 
1970 samostatným sborem. Ve vedení 
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stanice a sboru pracovali bratři Štěpán 
Sauer, kazatele František Kolařík, Vla-
dimír Vacek, Jiří Legierski, Jan Ka-
tušťák, Vladimír Hejl, a od roku 2000 
Alois Boháček.  

Nejtěžším obdobím sboru byla pa-
desátá léta, kdy se totalitní režim roz-
hodl udusit víru lidí v Boha. Br. Fr. 
Kolařík byl v roce 1950 zatčen, ob-
viněn a uvězněn na čtyři a půl roku. 
Sestra Lydie Slámová (Kolaříková) 
byla vězněná jeden rok. Modlitebna 
byla úředně zavřená na celé tři roky 
a bylo zakázáno shromažďovat se 
po rodinách. Víra lidí však žila dál. 
Opravdová svoboda přišla až v roce 
1989. Kazatel Katušťák začal vyučo-
vat náboženství ve školách, kazatel  
V. Hejl vedl rekonstrukci modlitebny 
a přístavbu. Snažil se prezentovat sbor 

na veřejnosti, aby lidé pochopili, že 
zde žijí a pracují baptisté, a že to jsou 
normální lidé, že nejsme žádnou sek-
tou, jak to uvádí učebnice dějepisu, ale 
jsme státem uznávanou křesťanskou 
církví se stoletou tradicí.

V roce 2008 jsme se rozhodli, že bu-
deme stavět novou modlitebnu. Ne-
měli jsme peníze ani pozemek, měli 
jsme jen modlitbu, víru, a chuť pra-
covat. Pět let jsme poctivě pracovali, 
a v roce 2014 jsme slavnostně otevře-
li Boží chrám, naši jednoduchou ale 
krásnou modlitebnu, bez půjček a bez 
dluhů. Už pět let v ní prožíváme vidi-
telná Boží požehnání. To je Boží mi-
lost, chvála Pánu za to.

Na počátku zde bylo 20 členů BJB, 
dnes má sbor 90 členů. Od roku 2004 
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desetkrát Český rozhlas vysílal neděl-
ní bohoslužbu z našeho sboru, a už 10 
let vysíláme páteční a nedělní boho-
služby on-line na internetu. Mnoho 
lidí nám posílá vzkazy, že z tohoto 
místa slyší vzácné Boží slovo, jed-
noduché, srozumitelné, předkládané  
a vyučované v pokoře a pravdě; slo-
vo, které proměňuje charakter a život 
člověka. Jiní o nás mluví jako o živém 
sboru. Snažíme se o to. U nás se stá-
le něco děje, stále se na něco těšíme.  
Ve sboru prožíváme pokoj a jednomy-
slnost. Jsme sborem, který má dosta-

tek modlitebníků, dostatek lidí ochot-
ných pracovat a sloužit, ochotných 
přispívat na Boží dílo, kteří vědí, že po-
žehnanější je dávat nežli brát. Odmítli 
jsme placení kazatele státem, všechno 
si hradíme sami, v ničem však nestrá-
dáme. Naopak, jsme rádi, že můžeme 
pomáhat i jiným. V minulých letech 
jsme tak mohli finančně i materiálně 
pomoci i za hranicemi naši země a sice 
naším bratrům na Ukrajině, v Turec-
ku, v Rumunsku a v Srbsku. U nás  
v Aši také hodně a rádi zpíváme. Naše 
diakonky (to je 7 sester) jsou vždy 
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pohotové ke každé praktické služ-
bě. Ve sboru máme zastoupení všech 
věkových kategorií, vedení sboru má 
přirozenou autoritu, všichni se podři-
zujeme našemu Stvořiteli a Spasiteli.

Nejsme ale dokonalí. Jsou místa  
v našem životě, kde musíme činit 
pokání. Avšak cítíme, že Pán církve, 
Pán Ježíš Kristus, nás miluje, chrání 
a vychovává. Toužíme po tom, aby 
každý, kdo mezi nás přijde, cítil po-
koj, duchovní pohodu a lásku. Pro-
tože náš Bůh je láska. Máme radost  
i z toho, že z našeho sboru si Pán Bůh 

za uplynulých 70 let povolal 5 bratrů 
do kazatelské služby. Jsou to František 
Kolařík, Vladimír Vacek, Jaroslav Po-
spíšil, Nick Lica a Petr Bača, kteří se 
následně stali řádnými kazateli církve 
BJB v ČR. Chceme podotknout, že 
náš sbor nezůstal nikdy bez řádného 
kazatele.

Spolu s námi se vzpomínkových 
slavnostních setkání zúčastnili hosté  
z blízka i z daleka. Program byl bo-
hatý, nejen historie, ale i vzpomínky, 
svědectví, mnoho písní, hudba, pro-
slovy, pozdravy a kázání. Těšili jsme se 
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z toho, že nás oslovili i naši dva bývalí 
kazatelé, br. Katušťák a br. Hejl, a dva 
bývalí vojáci sloužící v Aši. V sobotu 
nás kázáním oslovil a povzbudil před-
seda naší církve, br. kaz. Pavel Cou-
fal. V neděli odpoledne starosta města 
Aše ve svém příspěvku vyslovil uzná-
ní sboru a význam sboru pro město,  
a ředitel Městské policie poděkoval za 
práci v sociální oblasti. Také osobní 
svědectví učitelky gymnázia a řidiče 
taxíku, kteří se v poslední době skr-
ze víru a křest stali členy sboru, byla 
důkazem Boží moci o proměně života. 
Pozdravné proslovy přednesli tři ka-
zatelé sousedních sborů. Obě nedělní 
sbírky jsme předali sboru v Olomouci, 
jako naši finanční pomoc na dostavbu 
jejich nové modlitebny.

V závěru náš bratr kazatel pověděl: 
Odpovězme si na 3 otázky - co bylo, 
co je a co bude. 1. Co bylo, to jsme 
slyšeli. Čím sbor procházel, jak ho 
Bůh vedl, co obdržel, bylo z Boží mi-
losti. 2. Co je, to vidíme, to je sou-
časnost. Sbor, který neživoří, ale žije. 
Pracuje, slouží, volá na úzkou cestu. 
Vidíme požehnání, materiální dary, 
ale i duchovní hodnoty, proměněné 
životy. Jsme za to vděční. 3. Co bude, 
to okusíme.

Bude to probuzení v našem městě? 
Nebo to bude posměch a pronásle-
dování? Evropa opouští víru v Boha. 
Pojďme se přihlásit k živému křesťan-
skému Bohu, který je Láska. Otevřme 
se pro jím nabízenou spásu a těšme se 

na budoucnost. Bůh nás sem poslal  
a on nás odvolá. Církev má slavnou 
budoucnost. „Jdu abych Vám připravil 
místo“…slíbil Pán Ježíš.

Prožili jsme tři krásné, požehnané 
dny. Nadále chceme žít aktivní křes-
ťanský život, který by se líbil našemu 
Bohu, byl pokračováním víry našich 
otců a matek, a přinášel požehnání 
současným generacím našich rodin  
i lidem kolem nás. Chceme se držet 
Bible, Božího slova, které bylo normou 
pro naše předky, a je normou i pro 
současný život. Zároveň společně tou-
žíme po posvěcení, chceme žít v bázni 
před Hospodinem a vyznáváme, že je 
to pouze a jen Jeho zásluha, že jsme  
v ničem nestrádali.

Naším přáním pro další čas milos-
ti je, aby Boží jméno mezi námi bylo 
oslaveno a vyvýšeno. Aby další lidé 
poznali, pochopili a přijali Boží lás-
ku, prožili nové narození, odpuště-
ní a smíření, a začali chodit a žít ve 
světle, radosti a pokoji. Hospodin 
nás 70 roků provázel, máme důvod  
k vděčnosti. Chceme být požehnáním 
pro jiné, nést světlo, pravdu a lásku. 
Ať Pán církve zachová náš sbor i do 
budoucna, ať ho vede, chrání a žeh-
ná mu. Chceme zachovat víru, věrnost  
a poslušnost až do konce.

Vladislav Dušek
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NÁŠ SBOR V KRISTOVÝCH  
LETECH

Baptistický sbor v Litoměřicích 
založili L. Bureš a E. Volanský 
s několika dalšími již na podzim 

roku 1945. Po nástupu komunismu  
v roce 1948 některé rodiny emigrovaly 
a sbor početně oslabil. V padesátých 
letech byl kazatel Ludvík Bureš za-
tčen a na tři roky odsouzen do vězení. 
Mezitím početně vzrostlo shromáždě-
ní baptistů v Lovosicích a litoměřičtí 
byli státní správou zařazeni jako stani-
ce lovosického sboru.

To se změnilo až 9. dubna 1989. 
Při příležitosti otevření přestavěného 
kostela nám  osobně přítomný krajský 
církevní tajemník slavnostně ozná-
mil, že od 1. dubna je naší litoměřické 
stanici lovosického sboru umožněna 
systemizace jako samostatného sboru. 
Aby prý byly počty členů vyváženy, 
byla k nám přiřazena také sborová sta-
nice Děčín – Křešice. Osamostatnění 
předcházela řada jednání. Nejprve  na 
celosborové schůzi na jaře roku 1988 
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v Lovosicích, a následně jsme zaslali 
žádost Ústřední radě Bratrské jednoty 
baptistů k vyřízení na státní správě.

Po složitých jednáních tajemníka 
Jana Pospíšila a předsedy ÚR BJB 
Pavla Titěry  jsme na sklonku roku 
1988 vytušili, že nám bude vyhověno, 
za podmínky, že  nebudeme mít po-
žadavek na státní plat kazatele. Řešili 
jsme, kde najít kazatele, a  bratr M. 
Jersák navrhl oslovit tajemníka ÚR 
BJB Jana Pospíšila. Modlili jsme se 
za to, a záhy jsme získali jeho příslib. 
Již od poloviny roku 1988 dojížděl s 
početnou rodinou na víkendy do Li-
toměřic, a od července 1989 oficiálně 
administroval náš právě osamostatně-
ný sbor.  

V té době ještě nikdo netušil, že 
koncem roku komunistická strana a 
vláda podlehne tlaku „sametové revo-
luce“. Sbor byl po skončení přestavby 
kostela připravený pracovat na du-

chovním poli. Uvědomovali jsme si, 
že porevoluční období je mimořádná 
příležitost pro zvěstování evangelia 
také mimo prostory právě otevřeného 
kostela. Záhy vyvstala potřeba samo-
statného objektu pro misijní a sociál-
ní práci. Pán Bůh připravil okolnosti  
k zakoupení  někdejšího kláštera kla-
risek stojícího přímo u kostela. Ná-
sledovala další náročná rekonstrukce. 
Toto dílo však přineslo velké požeh-
nání. Jedenáct let tu působilo v mno-
ha rozmanitých činnostech občanské 
sdružení BETHEL, a nyní pronají-
máme budovu k sociálním službám 
Naději.

Téměř pětiletá obětavá a intenziv-
ní práce kazatele J. Pospíšila přines-
la radost z nově obrácených mladých 
lidí. Jeho kázání byla laskavá, ale přís-
ně biblická, a nechávala vždy prostor 
pro působení Ducha svatého. Často se  
v neděli na výzvu obraceli další lidé ke 
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Kristu. Každoročně se konalo několik 
evangelizací. Sbor se rozrostl o téměř 
čtyřicet nadšených mládežníků. Do 
sboru přišli také první misijní pracov-
níci z USA.  

Intenzivní práce přinesla své ovoce. 
Počet členů se zdvojnásobil. Rozvinula 
se i práce v   Děčíně - Křešicích, kde 
uvěřila také řada nových lidí. První 
kazatel znovu vzniklého sboru pokřtil 
v letech 1989 až 1994 celkem padesát 
šest osob. Na jeho nástupci Jaroslavu 
Polohovi pak byl nelehký úkol všech-
ny duchovně budovat a pastorovat. Za 
deset let pokřtil dvacet šest osob. Od 
roku 2004 do nástupu kazatele Milana 
Kerna roku 2008 sloužilo ve sboru slo-
vem staršovstvo. Nyní prožíváme devá-
tý rok s kazatelem Jaroslavem Plevou. 
Sbor posílilo několik rodin z ECM  
a ze sboru ICHTHYS, ale několik ro-
din také k naší lítosti odešlo. Pán také 
do sboru přidal několik mladých ro-

din, které se sem přistěhovaly za prací. 
V přehlídce třiceti let běhu času je 

přes lidskou slabost a nedokonalost 
těch, kterým bylo Boží dílo svěřeno, 
zřetelně vidět Boží žehnání. Jemu sa-
mému patří vděčnost a sláva, tak jak 
jsme to před třiceti lety vyjádřili ná-
pisem v modlitebně. V Písmu čteme, 
že když byl Ježíš asi ve třiceti letech 
počal naplno plnit své poslání. Pokud 
bychom to vztáhli na sbor, máme to 
nejlepší ještě před sebou.

Slavnostní shromáždění k tomuto 
výročí svoláváme na 9. červen. Kaž-
dý kdo má - nebo během uplynulých 
třiceti let měl - něco společného s li-
toměřickým sborem, je srdečně zván 
na dopolední bohoslužbu a odpolední 
zahradní párty k rozhovorům, svědec-
tvím a vzájemnému sdílení.

Vlastimil Malý      
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SETKÁNÍ ZÁPADOČESKÝCH  
KAZATELů V KARLOVÝCH  
VARECH

třináctého května 2019 se kona-
lo setkání západočeských kaza-
telů ve sboru BJB Karlovy Vary. 

Setkáváme se třikrát ročně ke sdíle-
ní, vyučování a k modlitbám jeden za 
druhého a také za naše sbory. Jsme 
rádi, že se našeho setkání zúčastnili 
tajemník BJB Jan Jackanič a před-
seda odboru mládeže Jordan Haller. 

Tentokrát jsme měli téma: Zabijáci 
kazatelské služby a jak se jim bránit. 
Málo se mluví o tom, jaká jsou rizika 
a hrozby v kazatelské službě.

Nejprve je potřeba identifikovat za-
bijáky viditelné i ty skryté. Často je  
v pozadí těchto zabijáků sám ďábel, 
nepřítel kazatelské služby, který usi-
luje o tři věci: krást, zabíjet a ničit. 
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Uvědomujeme si, že nejvyšší Pastýř 
všech pastýřů řekl: „Zloděj přichází, 
jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem 
přišel, aby měly život a měly ho v hoj-
nosti.“  (J 10,10)

Nám všem kazatelům je jasné, že 
kazatelská služba je duchovní boj. 
Zloděj, vlk, a ten zlý, útočí a chce 
službu kazatele zničit. Dobrý pastýř 
nabízí život svým ovcím, opravdový 
život, ochranu a bezpečí. A tak milí 
bratři, slyšte slova apoštola Petra, kte-
rý nás povzbuzuje a konkrétně radí, co 
máme dělat v tomto duchovním boji, 
abychom obstáli:  „Všechnu ‚svou sta-
rost vložte na něj‘, neboť mu na vás 

záleží. Buďte střízliví! Buďte bdělí! 
Váš protivník, ďábel, obchází jako 
‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil. 
Vzepřete se mu, zakotveni ve víře,  
a pamatujte, že vaši bratří všude ve 
světě procházejí týmž utrpením jako 
vy. Bůh veškeré milosti, který vás po-
volal ke své věčné slávě v Kristu, po 
krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, 
posílí a postaví na pevný základ. Jemu 
náleží panství na věky věků! Amen.“ 
(1P 4,7-11)

Nick Lica
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SETKÁNÍ DOROSTů  
ZÁPADOČESKéHO REgIONU

Slunečnou sobotu 15. června 
proběhlo v Chebu setkání do-
rostů z několika baptistických 

sborů západočeského regionu. Ná-
plní setkání byl turnaj ve sportovní 
lukostřelbě, ale cílem bylo přede-
vším to, aby se dorosťáci potkali, 
aby o sobě věděli. Celá akce proběh-
la v krásném lukostřeleckém areálu  
v Chebu na Krajince. Dětí bylo 18, ve-
doucích 7, přičemž soutěžili všichni, 
včetně vedoucích. Bylo vidět, že děti 
střelba bavila, zvláště sestřelování na-
fukovacích balonků na závěr. Zvítězi-
la dvojice borců z Chebu, v kategorii 
dospělých pak vedoucí dorostu ze So-
kolova. Po vydatném obědě (masíčko, 
klobásky, zeleninka na grilu) se ame-

rická děvčata, která v Chebu vyučují 
angličtinu, pustila s dětmi do hraní 
různých pohybových her. Na závěr 
kazatel Martin Stepanenko z pořáda-
jícího sboru připomněl slova proroka 
Amose, že až přijde den Hospodinův, 
nebude se moci ani skvělý lučištník 
spolehnout na svoje schopnosti. Tím 
pravděpodobně trochu znejistil vítěze 
a naopak povzbudil střelce na posled-
ních pozicích. Nakonec ale povzbudil 
nás všechny, protože nás nasměroval 
k Hospodinu, u kterého najdeme za-
stání. Po vyprošení požehnání jsme 
sklidili luky, sebrali šípy a rozešli se 
domů.
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OLOMOUC

Milí bratři a sestry,
srdečně zdravíme z olo-

mouckého sboru BJB a 
chceme vám touto cestou srdečně 
poděkovat za vaše štědré dary, které 
jsme obdrželi po květnové výzvě. Ře-
šili jsme, jestli budeme moci objed-
nat 180 ks židlí do nového sborové-
ho domu a současně dodělat poslední 
úpravy rekonstrukce. Již v půli května 
někteří rychle zareagovali, ale dary 
přicházely i po celý červen, i nyní za-
čátkem července. Jsme opravdu vděční 
Pánu za štědrost sborů i jednotlivců, 
díky kterým jsme zatím obdrželi dary 
ve výši 480.000,- Kč! To je téměř dva-
krát tolik, než kolik jsme potřebova-
li na židle a nejnutnější úpravy před 

kolaudací. Vzhledem k vaší podpoře 
můžeme vybavit celou sborovou budo-
vu vším potřebným: od kuchyňských 
linek, všech vnitřních dveří, klik a sa-
nity. Dá-li Pán, chtěli bychom v září 
být už „doma“.

Pokud by ještě kdokoli chtěl přispět, 
stále máme asi tří miliónovou splátku 
výhodných půjček před sebou. Bude-
me vděčni za jakoukoli pomoc. Děku-
jeme za vás Pánu a těšíme se, až bude-
me moci být podobným požehnáním 
někomu z vás v budoucnu.

S přáním požehnaných prázdnin,

Petr Coufal,  
kazatel BJB Olomouc
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VZDěLÁVÁNÍ NA CESTě

Těmito slovy začíná 3. kapitola Jakubova dopisu. Zmi-
ňuje závažnost služby učitelů. Ačkoliv bychom se moh-
li zaleknout, víme, že některé Bůh takto obdarovává a jsou  
v církvi potřební.

Říkáš si, že Bůh k tobě mluví a církev i ty vnímáte, že jsi obda-
řen k vyučování? Pokud je tomu tak, chci tě pozvat na 3 soboty 
do Prahy a to 19. října 2019, 18. ledna 2020 a 21. března 2020. 

V prostorech vinohradského sboru budeme od 9:00 do 17:00 
pokračovat ve Vzdělávání na cestě se zaměřením na přípravu ká-
zání. Chceme se za pomocí knihy Biblická kázání věnovat různým 
oblastem týkajících se jak přípravy, tak i přednesu běžných kázání 
i kázání při zvláštních příležitostech. Investuj tyto 3 soboty pro 
rozvoj svého obdarování! 

Těším se na tebe společně s Pavlem Coufalem.

NECHTěJTE UČIT DRUHé

Erik Poloha
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červenec
27. týden / 1. – 7. července / Pardubice
28. týden / 8. – 14. července / Plzeň – Agapé
29. týden / 15. – 21. července / Plzeň – Mozaika
30. týden / 22. – 28. července / Praha – Církev XXI. století
31. týden / 29. července – 4. srpna / Praha 3

srpen
32. týden / 5. – 11. srpna / Praha 3 – Mezinárodní sbor
33. týden / 12. – 18. srpna / Praha 4
34. týden / 19. – 25. srpna / Praha 5 – Vinný kmen
35. týden / 26. srpna – 1. září / Praha 6

září
36. týden / 2. – 8. září / Odbor mládeže
37. týden / 9. – 15. září / Příbor
38. týden / 16. – 22. září / Sokolov
39. týden / 23. – 29. září / Suchdol nad Odrou
40. týden / 30. září - 6. října/ Šumperk

MODLITBy ZA SBORy

I v dalších měsících pokračujeme ve 
společných modlitbách za sbory  
a službu v rámci BJB.
Jednotlivé modlitební předměty 

jsou rozesílány na sbory vždy začát-
kem měsíce, ve Zpravodaji uveřejňu-
jeme rozpis modliteb na následující 
čtvrtletí. 

Modlitební řetěz BJB

Aktuální modlitební předměty 
prosím zasílejte do konce předcho-
zího měsíce na emailovou adresu  
info@baptist.cz

Děkujeme všem, kteří se připojují ke spo-
lečným modlitbám za BJB.
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NA NOVéM MÍSTě

SBOR BJB SKÁLA

Letos má náš sbor 10. výročí. 
Předtím v Brně nebyla žádná 
rusky mluvící církev. V květnu 

v roce 2009 jsme se přestěhovali do 
Česka jako misionáři a založili sbor. 
Nebylo to jednoduché, ale viděli jsme, 
že nám v tom Bůh hodně pomáhal. 
Hodně často jsme měli potíže s le-
tenkami, bydlením, nebo dokumenty. 
Ale i v tomhle Bůh chtěl, abychom mu 
věřili. Po tom, čím jsme si prošli, víc 

„Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.“ 
                                                                                     (Ž 136,1)

chápeme přistěhovalce ze zahraničí, 
kteří tvoří největší část našeho sboru.

Chodí k nám lidé nejen z Ruska  
a Ukrajiny, ale také i z jiných zemí 
jako je Kazachstán, Litva, Moldávie 
nebo Bělorusko. Jsou to jak studenti, 
kteří jsou v Brně jen dočasně, tak i ti, 
kteří tu pobývají už delší dobu a mají 
zde rodinu. Navštěvují nás i Češi, kteří 
se učí rusky. Brno má výhodu v tom, 
že má dobrou geografickou polohu. 
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Alexander Shevchenko

Takže je taky hodně turistů, jejichž 
cesty jdou právě přes Brno, a díky 
tomu nás mohou také navštívit. V ta-
kovém pestrém shromáždění pociťu-
jeme Boží lásku, a také to, že nezáleží 
na našem původu, a že všichni jsme 
děti Boží a máme stejný cíl. Všichni 
jsme na cestě k Božímu království.

Dnes nám Bůh dává nové možnos-
ti a je hodně způsobů jak Boží slovo 
předat. Mohou nás najít přes interne-
tové stránky nebo navštívit naše veřej-
né akce. Začali jsme pořádat pikniky, 
konference, semináře a rodinné tábo-
ry pro rusky mluvící z celého Česka. 
Jedním z cílů naší církve je finanční 
pomoc lidem v nouzi na Donbasu, na 
Ukrajině, kde teď probíhá válka. Lidé 
tam nemají práci, jídlo ani úkryt. 
Několik let jsme podporovali službu  
v Uzbekistánu, kde jsou křesťané pro-
následováni, hodně jich je ve vězení. 
Nemůžeme neslyšet ani prosby oby-

čejných lidí, kteří potřebují drahé léky 
nebo peníze na operaci. V naší církvi 
probíhala akce, kdy se sešla skupina 
sester, které šily rukavice, šály a čepi-
ce pro děti z dětského domova blízko 
Petrohradu.

Není novinkou, že se každý týden 
scházíme na biblické skupince, kde 
čteme Bibli a modlíme se. V součas-
nosti probíráme kurz učednictví.

Jsme vděčni Bohu za jeho milost  
a jeho požehnání. 2. června 2019 u nás 
probíhal už po sedmé křest a máme už 
šestnáct členů. Teď se nás každou ne-
děli shromažďuje i přes třicet. Někdo 
by si mohl říct, že to není až tak moc, 
ale my věříme, že všechno je v rukou 
Božích, a že i přes malé sbory může 
působit na lidské životy.
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NA NÁVŠTěVě

Kladno je město, které je známo 
svou „rudou“ historií. Věřících 
křesťanů je v něm velmi málo. 

Baptistický sbor zde předtím nikdy 
nebyl.

Pravidelná setkání věřících baptis-
tů v Kladně začaly ještě v roce 2006 
v malých prostorách bývalé židov-
ské synagogy (nyní Husův sbor). 
Byla to malá skupinka rusky mluví-
cích imigrantů - kladeňáků, o které 
se říkalo: „jdeme se tam pomodlit, a 
pak pojedeme do Prahy na normální 
bohoslužbu ve Vinném kmenu“. Pak 
časem začali přicházet lidé, kteří do 
Prahy už nejezdili, a proto se v roce 
2009 tato setkání přeorganizovala na 
bohoslužby, kde pravidelná kázání 
měl a dodnes má na starosti starší 
syn jednoho z kazatelů a zakladatelů 
pražského sboru Vinný kmen. A tak 
se postupně skupinka změnila na sta-
nici pražského sboru. U kladenských 
baptistů byla a stále je snaha aktiv-
ně a prakticky oslovovat společnost 
bez ohledu na národnost skrze různé 
evangelizační přístupy, které však ni-

BJB KLADNO

kdy neměly viditelný úspěch ve smy-
slu nových pokání a křtu. Do roku 
2015 se do Kladna přestěhovali další 
baptistické rodiny z Prahy a z Moldá-
vie. To bylo období, kdy se rozhodlo 
o osamostatnění stanice a proměnu  
v samostatný sbor BJB. Dva roky poté 
se s požehnáním sboru oddělila sku-
pina věřících, aby založili stanici pro 
rumunsky mluvící imigranty, kte-
rá se vsoučasné době schází v Praze. 
Celkově za období služby v Kladně 
byli pokřtěni tři lidé. Ve sboru jsou 
momentálně zastoupeny všechny ge-
nerace od nemluvňat až po seniory. 
Některé rodiny se staly opatrovníky 
českých dětí skrze pěstounskou péči  
a další o tom uvažují. Probíhá práce  
s dorostem a mládeží, ale zatím 
jsou to všichni děti z věřících rodin.  
Je naděje, že se jednou rozhod-
nou pro křest a neodejdou dosvě-
ta. Naši členové často pomáhají  
s akcemi pražských sborů. V Kladně 
poslední dobou místo pouličních ak-
tivit misijně působíme především ve 
svých rodinách a zaměstnáních, be-
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Igor Gricyk

reme to jako službu Bohu a jako své 
poslání. Vedeme mládež, aby své stu-
dium ve škole také chápali jako službu 
Bohu a své poslání. Občas pořádáme 
hudební večery v kavárně, kam věřící 
zvou své nevěřící přátele a spolupra-
covníky, a kde mohou být osloveni 
evangeliem. 

Velkou překážku v přivádění nových 
lidí do sboru vidíme v nedostatku 
vhodných prostor pro různá sborová 
setkání a bohoslužby. Existujicí zde 
sice nekatolické „kostely“,  ale je jich 
ve městě jen pět na skoro sedmdesát 
tisíc obyvatel - nejsou přizpůsobené 
na provoz dvou církví na jednom mís-
tě. Nekatolické církve, které nemají 
svou budovu si prostory pronajímají, 
a také tyto prostory většinou nejsou 
vhodné pro stálý provoz dvou komu-
nit. Už jsme se scházeli u Husitů,  
v Církvi bratrské, v Církvi bez hra-
nic, u Adventistů, a v současné době 
se sbor dočasně schází v Evangelickém 
kostele, kde smlouva vyprší koncem 
září 2019. Pravděpodobně již nebude, 
z výše uvedených důvodů, prodlouže-
na. Horlivě se modlíme za své sborové 
prostory, ve kterých to bude hodně 
„vonět kvalitní kávou“, a ve kterých 
se budeme chtít scházet nejen v ne-
děli, ale k různým aktivitám každý 
den. Aktivně hledáme různé možnosti 
od pronájmu prostor až po pozemky  
s možností výstavby nejspíš komunit-
ního centra pro všestranné využití.

Co se týče učednictví, máme snahu 
plnit velké poslání za hranice kulturní 
a etnické uzavřenosti. Studujeme češ-
tinu. Zkoušíme zpívat písně v různých 
jazycích. Někdy překládáme kázání 
do češtiny a v budoucnu bychom rádi  
u názvu kladenského sboru BJB škrtli 
slova „rusky mluvící“. Není to jedno-
duchá cesta, ale je velmi optimistická, 
protože většina našich členů usiluje 
o integraci. Kazatelna sboru je vždy 
k dispozici pro službu českého nebo 
zahraničního kazatele, kteří nás při-
jedou navštívit. Někteří členové se 
rozhodli přejít do české Církve bra-
trské v Kladně, aby se lépe integro-
vali, jiní studují české školy, a to vše  
s ohledem na jejich další misijní pů-
sobení mezi Čechy. Modlíme se za to, 
aby byla zbořena velká duchovní zeď  
v „rudém“ Kladně mezi všemi věřícími 
křesťany na straně jedné a zatvrzelými 
agnostiky na straně druhé. Usilujeme  
o kvalitní duchovní růst a připravenost 
na velké probuzení v České zemi, ob-
zvláště v našem městě. Velmi povzbu-
zující fakt je, že se v posledních letech 
v Kladně objevili nezávislí baptisté  
z Německa, kteří cíleně na okraji měs-
ta v Dubí postavili modlitebnu a po-
slali misionáře pro práci mezi Romy 
a nepřizpůsobivými, kterých je v této 
části města hodně. Už přivedli některé 
k Pánu a křtí. Je to velká práce, o kte-
ré stojí za to se dozvědět více.
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ODBOR MLÁDEžE

Uběhl další školní rok  
a i v Odboru mládeže se může-
me ohlédnout a zhodnotit ja-

kým způsobem se rozvíjela naše práce.  
O našich regionálních setkáních  
a celostátní konferenci jste četli v mi-
nulých vydání Zpravodaje. Výjimečná 
příležitost, která se po letech vrátila 
do života odboru, byl misijní výjezd. 
Na konci června jsme jako pětičlen-

ná skupina vyrazili navštívit baptisty 
do Turecka. Naskytla se totiž příleži-
tost připojit se k celostátnímu setkání 
mládeže a rodin v Izmiru. Na výjezd 
jsme se dlouho připravovali modli-
tebně i prakticky, abychom dokázali 
na místě být co největším přínosem. 
Hospodin se k modlitbám přiznal  
a i přes počáteční nejistotu byl náš čas 
velmi požehnaný. Hned první večer 
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nás bratři a sestry srdečně přivítali  
a díky deskovým hrám se nám podaři-
lo navázat kontakt, i přes to, že jsme si 
ne vždy rozumněli. Vzali jsme s sebou 
hlavolamy, mezi nimi i ježka v kleci, 
které hned zaujaly děti. Netrvalo však 
dlouho a děti musely předat hlavo-
lamy mládežníkům. Na konec jsme 
však do noci seděli se staršími brat-
ry a lámali si hlavu nad tím, jak roz-
pojit ty nejsložitější kousky. Z Čech 
jsme s sebou přivezli na ochutnávku 
různé oplatky, trubičky, bonbony,  
a dokonce jsme na místě pekli lívance 
s povidly. To všechno kvůli programu 
ve čtvrtek večer. K připravenému jíd-
lu jsme promítali prezentace o České 
republice, zpívali jsme české chvály,  

a na konec jsme rozdali hromadu dár-
ků v tombole. Škoda, že zatím neu-
míme do Zpravodaje otisknout video, 
jistě by lépe ilustrovalo atmosféru na 
konci našeho připraveného večera, 
která byla skutečně skvělá. Hodně 
křiku, napětí, skandování, a nad to 
vše radost z výhry. Jistě mluvím za 
celou skupinu, když řeknu, že ten ve-
čer opadly všechny starosti, a my jsme 
mohli bez ostychu mluvit, naslou-
chat, sdílet se a modlit se s kýmkoli. 
Zvlášť silná svědectví jsme mohli vy-
slechnout od mnoha Íránců a Syřanů, 
kteří jsou součástí tureckých sborů. 
Dokonce jsme mohli být přítomni u 
křtu sestry ze Sýrie, avšak kvůli její 
bezpečnosti nemáme nikde šířit foto-
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grafie. Kromě společně sdíleného času 
jsme se zapojili i prakticky, umývali 
jsme nádobí a záchody. Jen 2 km od 
našeho tábořiště bylo historické měs-
to Efez. Na tomto vyjímečném místě 
jsme společně strávili jedno odpoled-
ne. V zachovalém amfiteátru jsme čet-
li z knihy Skutků o povstání v Efezu 
a následně i celou epištolu do Efezu. 
Kdybych měl shrnout společný čas, 
který jsme prožili na setkání všech tu-
reckých baptistů, mířil bych do textu 
ze Zjevení, kdy je Beránek oslavován 
za to, že svou krví vykoupil lidi z ka-
ždého kmene, jazyka, lidu a národu. 
Společná radost ze Spasitele, úžasný 
prvek jednoty, který byl cítit takřka 
na každém kroku. Tím však Boží 

studnice požehnání nebyla vyčerpána. 
V neděli jsme mohli navštívit místní 
sbor v Izmiru a sloužit chvalami a ká-
záním. Přidali jsme se k slavení večeře 
Páně, ale tuto radost a připomínku 
Pánovi oběti úžasně doplnil mladík, 
který po skončení bohoslužby v kle-
če před celým sborem vydal svůj život 
Pánu. Haleluja. Pán Bůh je milostivý 
a milující Bůh, celou dobu v Turecku 
nám to znovu ukazoval na pozadí, kte-
ré možná není tak barevné a okázale 
vystrojené, jako to naše.

Připojuji několik fotek a dojmy bra-
trů, kteří byli na cestě se mnou.

Jordan Haller
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Úžasná Boží moc a ochrana nás provázela po dobu našeho výjezdu do Turecka. 
I když to vypadalo jinak, než jsem si představoval a na co jsme se připravovali, tak 
jsme mohli hodně načerpat od našich bratří a sester, kteří byli přítomni na konferen-
ci baptistů v Turecku. Věřím, že jsme je také povzbudili ve víře v našeho Spasitele, 
Pána Ježíše Krista. Byl to čas sdílení svědectví a rozhovorů. Jsem rád, že jsem tam 
mohl být, a že jsme mohli sloužit našim bratřím a sestrám. Mohl jsem sledovat jak 
nás Bůh uschopnil do této služby. Jedinému Bohu sláva.

Ondřej Tolman

„Je mnoho údů, ale jedno tělo.“ (1Kor 12,20) Bylo úžasné vidět, jak napříč kul-
turními prostředími a mnoha dalšími odlišnostmi jsme jedním tělem, jehož hlavou 
je Kristus. Na jednom místě se sešli lidé z více než dvanácti zemí a mimo turečtiny 
se sloužilo v dalších čtyřech jazycích! Jsem Bohu nesmírně vděčný za milost, kterou 
mi dal, když jsem se mohl zúčastnit této cesty. Modlit se a vzájemně se povzbudit 
s místními bratry a sestrami, slyšet jejich úžasná svědectví o Boží lásce a věrnosti. 
Byl jsem povzbuzen jejich radostným srdcem navzdory těžkostem, které ve své zemi 
zažívají. Jsem vděčný, že díky Boží milosti jsme i my mohli místním bratrům  
a sestrám posloužit. Bonusem pro mě bylo i to, že  jsem mohl přijmout povzbuzení 
i od zkušenějších misionářů. Do teď jsem se modlil obecně za lidi v Turecku, ale 
teď se mohu modlit nejen za nějaké konkrétní potřeby, které jsem slyšel či viděl, ale 
mohu se též modlit za konkrétní bratry a sestry.

Matouš Pechman

Moje první misijní cesta ve mně zanechala mnoho vzpomínek, svědectví a rozho-
vorů. Je nádherné vidět jak se v islámské zemi jako je Turecko lidé obrací k Ježíši. 
Místní sbory jsou živým důkazem, že lidé s Bohem žijí, modlí se k němu a chválí 
Ho za všechny maličkosti. Byl jsem hodně povzbuzený z toho jak lidi Pánu sloužili 
během chval, a i když to bylo někdy špatně zahrané nebo zpívané, tak pokračovali 
dál v chválení a soustředili se jen na chválu. Mnoho lidí pochází ze zemí, kde by je 
za víru v Krista zabili, a i přesto Ho miluji a chtějí Mu sloužit.

Samuel Perec
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Z Turecka jsem byl nejvíce povzbuzen radostí, zápalem a energií s jakou jsou 
křesťané v Turecku ochotni chválit Pána. Jejich písně jsou rytmické, plné opravdové 
radosti, a člověk cítí zapojení většiny účastníků bohoslužby. Ač jsou často jejich chvály 
z technické stránky nedokonalé (promítání, nesecvičené atd.), tak jsem z nich cítil 
naprostou upřímnost srdce a ohromnou touhu chválit Boha ze všech sil. Nejde jim  
o dokonalé znějící chvály, ale o upřímnou chválu.

Denis Smužanica
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OBDAROVANÁ MILOSTÍ

ODBOR SESTER

„Z jeho plnosti jsme byli obdarováni mi všichni milostí za milostí.“  
                                                                                (J 1,16)
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První květnový víkend se konala 
v Brně jubilejní konference Od-
boru sester BJB v Čechách a na 

Slovensku. Měla dva hlavní body. 50. 
výročí obnovy společné práce českých 
a slovenských sester. A byly předsta-
veny nové výbory Odboru sester na 
další čtyřleté období 2019-2023.

S úžasem vnímám velikost Boží mi-
losti, potvrzenou touto konferencí. 
Byla důkazem vyslyšených modliteb. 
Důkazem toho, že Pán Bůh není ni-
čím a nikým omezen, že dává dohro-
mady lidi, otevírá zavřené dveře, napl-
ňuje své záměry.

Konference sester mají neopakova-
telnou, ale také nepřenosnou atmosfé-
ru. Sestry přijíždí znova a znova, aby 
nasávaly vůni občerstvující Boží lásky 
a milosti z Božích pravd a vzájemného 
obecenství.

Je to jen a jen Boží milost, že až do 
dnešního dne existují společná se-
tkávání českých a slovenských sester, 
navzdory různým okolnostem, jako 
bylo rozdělení republiky, jako je tíživá 
situace dnešních dnů v naší Jednotě.  
Je to Boží láska a moc, která dávala, 
dává a bude dávat smysl společným 
obohacujícím obecenstvím.

Vděčnost patří přípravnému týmu 
brněnského sboru, který vzal na sebe 
zodpovědnost organizačního zajištění 
s nemalými problémy.

Program konference byl rozdělen 
do tří hlavních témat. Boží milost  

v minulosti, současnosti a budouc-
nosti. Dar milosti je stále stejný, 
dar milosti stále trvá. Jako zlatá nit 
se vine Boží milost za milostí celých 
těch padesát let společné práce. Nešlo 
o lidské hodnocení. Padesát let prá-
ce sester nestojí na hromadě lidských 
dovedností, ale na Boží milosti, která 
trvá věčně.

Pátek večer patřil vzpomínání.  
V souvislosti se začátkem obnovy prá-
ce jsou spjaty jména třech odvážných, 
obdarovaných sester Titěrové, Pohlo-
vé a Dvořákové. Tyto sestry ovlivněné 
účastí na Evropské konferenci, které 
se směly poprvé zúčastnit v roce 1968 
ve švýcarském Ruschlikonu, chtěly 
něco z toho předat i sestrám v teh-
dejším Československu. Tak se stalo, 
že 9. května 1969 byl na konferenci 
v Brně  ustanoven Odbor sester BJB 
v Čechách a následně na Slovensku. 
Sestry pracovaly s velikým nasazením 
a stály v čele této práce dvacet dva let. 
Na své maminky vzpomínali bratr Jan 
Titěra a sestra Jarka Cihová (dcera 
s. Dvořákové) Následovaly vzpomín-
ky těch, které v práci sester násled-
ně setrvaly několik dalších volebních 
období. Sestry Kernová a Pribulová 
velmi povzbudivě připomněly, že i ony 
vnímaly obdarování milostí za milos-
tí. Společně jsme se radovaly, že práce 
sester stále pokračuje.

V sobotu dopoledne nás oslovil bra-
tr kazatel Petr Coufal. Mluvil o tom, 
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co Bible říká o milosti v textu Jan 
1,14-17. Rozdělil téma do tří bodů: 
1. Zdroj 2. Adresáti 3. Velikost mi-
losti. Zdrojem je Ježíš Kristus, který 
přišel na zem plný milosti a pravdy. 
Bez poznání pravdy je milost neúplná. 
Potřebujeme milost z Božího zdroje, 
ta přemáhá naše já. Kdo je příjem-
ce Boží milosti? Jen ty nejbibličtěj-
ší, nejsvatější, nejbaptistčtější - NE. 
Jen ty nejpokornější. Pokud nemáme 
soucit s těmi, kteří trpí z důvodu své-
ho hříchu, nepochopili jsme Ježíšovo 
poselství. Lidská milost má hranice, 
Boží ne.

V sobotu odpoledne měla praktické 
slovo s osobním svědectvím manželka 
bratra kazatele, Jana Coufalová, kte-
rá se věnuje přednáškám na školách. 
Má co říci mladé generaci. Věnuje se 
lidem z pěveckého sboru FUSION.  
Je to práce s nevěřícími mladými lid-
mi, které spojuje společné zpívání. Při 
setkáních mají možnost dozvědět se 
něco o Bohu.

Sobota večer byla zvláštní. Manže-
lům Hlavsovým z Vista filmu se poda-
řilo působivě filmově zpracovat pade-
sát let práce sester. Film „Ženy v Boží 
blízkosti„ a poslední koncert skupiny 
Polaris z Bratislavy, kdy zpívalo celé 
obecenství, byl opravdu něčím vý-
mluvným a zároveň mimořádným.  

V neděli sestra Englerová mluvila  
o „Boží milosti v budoucnosti“. Po-
hled do minulosti je nejlepším prů-

vodcem naší budoucnosti. Nemu-
síme být dokonalí, abychom byli 
použitelní v budoucnosti pro Jeho slávu  
a záchranu tonoucích v bídě dnešní-
ho světa. Co je výzvou pro křesťanské 
ženy do budoucnosti? Můžeme se roz-
hodnout. Zůstaňme vystavené světlu 
Boží lásky, které proměňuje. On nás 
vychovává ke zbožnému životu. Jeho 
milost nás povede k poslušnosti. Jak 
budeme žít každodenní život, takovou 
ozvěnu uslyšíme na věčnosti.

V závěru přání Odboru sester mladé 
generaci. Aby navzdory všem technic-
kým vymoženostem měly touhu být 
spolu. Setkávat se u Božího slova, sly-
šet modlitbu té druhé, vnímat její bo-
lest a nést společně všechny problémy 
osobní, sborové i církevní. Aby jejich 
víra byla postavená na pravdě Božího 
slova, byla dobře vyživována a měla  
z čeho růst. Aby to krásné, co Pán 
Bůh do každé z nás vložil, mohlo na-
plno sloužit Jemu i lidem.

Helena Včeláková



66

K životu kolem nás je možné 
přistupovat různými způsoby. 
Procházet ho den za dnem, 

bojovat s nepřízní okolností, radovat 
se z maličkostí, dělat si drobné rados-
ti. 50. výroční konference Odborů se-
ster BJB v ČR a SR nabídla asi nejza-
jímavější úhel pohledu – připomínala 
účastnicím, že jsou obdarované milos-
tí (na základě verše Jan 1,16). Víken-
dový program poukázal na to, že je za 
co prožívat vděčnost a v čem vnímat 
obdarování nejen při ohlížení za pěti 
desetiletími setkávání baptistických 
žen obou republik.

Ale ještě než se celá akce mohla  
v prostorách brněnského kulturního 
centra Babylon uskutečnit, bylo třeba 
mnoho příprav a chystání. Celý proces 
chystání akce byl zajímavou zkušeností 
taky pro tým sester z brněnského sbo-
ru, který zaštiťoval setkání po tech-
nické stránce. Organizace napomohla 
ke sblížení a „utužení kolektivu“ (pro-
miňte mi tu formulaci, ale nejlépe vy-
stihuje to, co jsme v průběhu měsíců 
zakusily). To, co rok dopředu bylo za-
mlžené a nejasné, dostávalo postupně 
jasnější a jasnější obrysy – a my jsme 
se mohly radovat z mnoha kontaktů 
a vstřícnosti na nečekaných místech. 
Průběžně jsme se modlily za Boží 
vedení ve všech oblastech přípravy,  
a o to zajímavější pak pro nás byly 
některé výsledky, kterých jsme byly 
svědky. No řekněte sami, nebyli byste 

překvapení, kdybyste potkali správce 
objektu, ve kterém probíhala konfe-
rence, jak nosí židle do sálu a zpívá si 
u toho píseň Díky za Tvůj kříž (kte-
rou zrovna hrála kapela zvučící se na 
pódiu)? Nepřekvapila by vás vstřícnost 
vlastníka sálu, který vše připravil nad 
očekávání a ještě stanovil velmi příz-
nivou cenu? Jak byste vyjádřili vděč-
nost v menze, kde probíhaly obědy  
a večeře, a kde sami nabídli, že budou 
jídlo přinášet až ke stolům, aby se za-
bránilo nejistotě plynoucí z orientace 
v novém prostředí? A tak by se dalo 
ještě dlouho pokračovat. Vidět pak 
objímající se ženy, které se potkaly, 
mnohdy po roce nebo i více letech,  
a nadšeně navazovaly v hovoru tam, 
kde minule přestaly, to už byla ta nej-
lepší odměna.

Konference byla věnována vděč-
nosti. Dost prostoru dostalo ohlížení  
a vypíchnutí toho, co padesát let prá-
ce Odborů sester přineslo. Jak zaznělo 
v závěru filmového dokumentu, který 
tuto činnost shrnoval, je dobré vědět, 
komu a jak předat štafetu, kterou dr-
žíme v rukou. Pustit se do předávání  
s vědomím obdarování a milosti je ur-
čitě ten nejlepší výchozí bod.

Lucie Endlicherová, Brno
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OBDAROVANÁ MILOSTÍ
— HISTORICKé OHLéDNUTÍ

Letáček odboru sester, který ví-
tal účastnice letošní konference  
v Brně, začínal slovy: „Když něco 

přetrvá desetiletí, je to v dnešní rychlé 
a roztěkané době zázrak.“ Tato slova 
se vztahovala k padesátiletému výro-
čí obnovení práce odboru sester naší 
jednoty a charakterizovala stav naší 
společnosti během těchto posledních 
padesáti let.

 Ano, dnešní doba je rychlá a roz-
těkaná. Ovšem doba, ve které baptis-
tické ženy začaly společnou práci, ne-
byla o nic jednodušší, o nic snadnější.  
A z pohledu tehdejších lidí asi ani po-
malejší či méně roztěkaná, i když nám 
se to může zdát.  Tehdy – asi jako dnes 
- se díky novým vynálezům významně 
zrychlila komunikace a doprava - bylo 
uvedeno do provozu mezikontinentál-
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ní telegrafické spojení a v některých 
městech revoluční tramvajová dopra-
va, byly objeveny nové chemické prvky 
a také střelný prach, v některých ze-
mích se rušilo otroctví, některé míst-
ní války začínaly, jiné končily, objevo-
vala se zemětřesení a povodně, firma 
IBM zavedla nové technologie. Psal se 
totiž právě rok 1888, když se v květnu  
v Richmondu ve Virginii sešel kongres 
Baptistické konvence. Během tohoto 
kongresu se setkaly samostatně sest-
ry, delegátky ze dvanácti amerických 
států, v čele se sestrou Annie Walker 
– Armstrong. Sestry se srdcem nad-
šeným pro Boží dílo a s velkými sny 
si během svých jednání a rozhovorů 
položily jednu zásadní otázku: „Co od 
nás Hospodin žádá?“ Co si Hospodin 
přeje, abychom činily? Jak máme být 
pravými pomocnicemi svých manželů 
na Boží vinici? Nebylo jistě jednodu-
ché najít ihned odpověď na takovou 
otázku. Ale sestry hledaly, ptaly se 
Pána a našly pro sebe odpověď. A tak 
byla založena „Woman´s Mission So-
cieties“, jejíž první tajemnicí se stala 
právě sestra Armstrong. Později byl 
přijat nový název „Woman´s Missio-
nary Union – Auxiliary to Southern 
Baptist Convention“. Tímto způso-
bem tedy začínala organizovaná misij-
ní práce sester.

Dalším důležitým krokem ve vývoji 
sesterské práce se stal jistě rok 1905, 
kdy byl v Londýně třemi největšími 
baptistickými společenstvími (se-

verními americkými baptisty, jižními 
americkými baptisty a britskými bap-
tisty) založen „Světový svaz baptistů“. 
Při druhém kongresu „Světového sva-
zu baptistů“, který se konal 19. – 25. 
června 1911 ve Philadelphii byl zřízen 
„Odbor sester Světového svazu baptis-
tů“, jehož heslem byla slova z 1Kor 3,9: 
„Jsme přece Boží spolupracovnice“.

Cílem tohoto odboru bylo přede-
vším pomáhat všem sestrám ve sbo-
rech, aby se mohly duchovně vzdě-
lávat a účinně se zapojovat do práce 
především ve svých vlastních sborech. 
Sestry se snažily navazovat styky i se 
sestrami z ostatních evropských zemí 
– Německa, Holandska, Belgie, Fran-
cie, Švýcarska a dalších.

Zmínila jsem dvě zahraniční orga-
nizace baptistických žen – záměrně, 
protože s nimi je úzce spojena činnost 
sester naší jednoty. A obě spojuje jed-
no jméno – Lydie Kolátorová, roze-
ná Novotná. Ano, opravdu se jedná 
o dceru zakladatele a prvního kaza-
tele naší Jednoty. Sestra Lýdie, velice 
vzdělaná a energická žena, doprová-
zela svého manžela na cestách nejen 
po Evropě, ale také do Kanady, kam 
byl bratr zván jako řečník na přednáš-
ky. Sestra Kolátorová navázala styky 
s výše zmíněnou „Woman’s Foreign 
Mission Society“, s níž je spojena jed-
na významná záležitost naší Jednoty – 
Dětský domov Chelčického, správně 
„Peabody´s Childrens center“. Finanč-
ní prostředky na zakoupení domu a na 
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značnou část provozu domova pochá-
zely právě od této misijní společnosti 
amerických baptistických žen.

Můžeme říci, že sestra Lýdie se díky 
svým stykům s baptistickými ženami 
v zahraničí stala průkopnicí sesterské 
práce v naší Jednotě. I když je nut-
né poznamenat, že sestry konaly nej-
různější činnost – sociální, vyučování 
děti aj. – od samého počátku existence 
naší Jednoty, tak jak jim to Pán církve 
kladl na srdce.

Zakladatelkou sesterského krouž-
ku Prvního pražského sboru byla 

sestra Anna Novotná. Tento prv-
ní sesterský kroužek byl založen dne 
13. října 1886 v Praze - Vršovicích,  
v onom „Tichém domě v zahradě“, ve 
skutečně první modlitebně naší círk-
ve, postavené rodinou bratra kazatele 
Novotného na jejich zahradě u domu  
v Jungrmannově, dnešní Kozácké uli-
ci. Tato modlitebna byla ovšem po 
několika měsících policejně uzavřena, 
a proto sestry hledaly nové místo, kde 
by se mohly scházet. Svůj byt nabídla 
sestra Anna Šternberková, o které se 
ve Věstníku Svazu sesterských krouž-
ků dozvídáme, že byla bezdětná vdo-
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va, která se živila šitím čepic. Ovšem 
dříve, než se sestry mohly začít schá-
zet, musely požádat úřady o povolení. 
Sestra Šternberková tedy poslala dopis 
c.k. policejnímu ředitelství v Praze, 
aby jí dovolilo pozvat si do svého bytu 
v Praze čp. 515 několik „dam, které 
si společně zazpívají duchovní píseň, 
přečtou si oddíl z Bible, pomodlí se  
a rozejdou se“.

A sesterská práce se požehnaně 
rozvíjela. Ve všech sborech pracovaly 
sesterské kroužky a sestry se podílely 
především na práci sociální. Můžeme 
zmínit např. sbor Brno v době před 
I. světovou válkou, kdy se vrátil do 
Čech Otakar Frič, první baptistický 
misionář. (Bratr působil několik let  
v Kamerunu, kam byl vyslán němec-

kými baptisty v roce 1907.) Po návra-
tu založil se svou manželkou diakonii 
„Tabita“, která se věnovala v době vál-
ky a krátce po válce především péči  
o chudé a žebráky.

Nyní si opět na chvíli „odskočím 
za oceán“. Sestry nepracovaly jen  
v českých baptistických sborech, ale  
i v českých sborech, které se formo-
valy v USA. A díky jejich nadšení 
a touze po společném díle vznikla  
v roce 1923 v Třetím českém baptis-
tickém sboru v Ciceru ve státě Illinois 
„Československá baptistická misijní 
unie sester“. A sestry ihned naváza-
ly kontakty se „starou vlastí“ a začaly 
podporovat zdejší baptistickou práci. 
Misijní unie sester například finančně 
podporovala několik českých misio-
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nářů a kolportérů – např. bratry Karla 
Vaculíka, Cyrila Burgeta, Jana Štur-
mana nebo Jana Horňáka.

Ovšem sestry zde, v Českosloven-
sku, nezůstávaly ve své práci pozadu. 
Jak jsem se již zmínila, při jednot-
livých sborech pracovaly sesterské 
kroužky, Jednotě sloužil domov „Pea-
body´s Childrens center“ a diakonie 
„Tabita“. Sestry cítily potřebu sjed-
notit svou práci, své úsilí. Cítily po-
třebu vzájemné pomoci a podpory.  
Z této jejich touhy došlo v roce 1930 
k založení „Svazu sesterských krouž-
ků v ČSR“. Jeho první předsedkyní 
byla zvolena sestra Karla Poštolková  
z brněnského sboru. Sestra stála v čele 
práce jen několik měsíců, protože ješ-
tě v tom samém roce si ji Pán života 
odvolal do nebeského domova. V roce 
1934 se konala konference Jednoty  
v Miloslavě, při které byla zvole-
na předsedkyní ses. Anna Marková  
z Miloslavi. Od tohoto roku také za-
čaly sestry vydávat svůj časopis „Věst-
ník svazu sesterských kroužků B.J.B“. 
Je jistě zajímavé, že tento věstník vy-
cházel i během druhé světové války. 
Věstník byl vydáván jako dvojčís-
lo jednou za dva měsíce a obsahoval 
vzdělavatelné články, zprávy ze sborů, 
zprávy o činnosti sesterských kroužků 
ve sborech apod. Časopis vycházel až 
do roku 1949.

Pokud jsem zmiňovala unii baptis-
tických sester ve Spojených státech, 
bude určitě na místě zmínit i práci 

sester v českých sborech na území 
Polska. V roce 1934, ve dnech 20. – 
21. října, se konala první konferen-
ce českých sborů v Polsku, které se 
na této konferenci spojily v „Obvod 
středovýchodních sborů slovanských 
baptistů v Polsku“. Na této konferen-
ci se jednalo i o práci sester, o jejich 
spojení do sesterských kroužků jako  
v Čechách a ustavení jejich Svazu. 
Sestry z Polska žádaly o zaslání sta-
nov sesterských kroužků a Svazu se-
sterských kroužků, aby se jimi mohly 
řídit ve své činnosti. Tak nyní mohly 
sestry z naší Jednoty pomoci českým 
sestrám, které se scházely a pracovaly 
v českých sborech v Polsku.

„Svaz sesterských kroužků v ČSR“ 
nepracoval osamoceně. Když došlo 
25. ledna 1935 k přípravné schůzce  
a 1. května 1935 k založení „Ústře-
dí evangelických žen“ při Kostnické 
jednotě, naše sesterské kroužky se  
k tomuto hnutí přidaly. Určitě jim 
bylo blízké poslání tohoto ústředí, jak 
bylo vyjádřeno v návrhu předneseném 
při jeho ustanovení:

• zastupovat evangelické ženy 
před veřejností

• tlumočit zájmy evangelických 
žen i v zákonodárství

• udržovat přátelské styky s ostat-
ními korporacemi v církvi, sva-
zem mládeže, svazem nedělních 
škol, diakonií, sirotčinci a sta-
robinci
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• navazovat styky s evangelickými 
ženami v zahraničí.

Sestra Anna Bušková, členka vi-
nohradského sboru, se stala druhou 
jednatelkou výboru tohoto ústředí.  
I v pozdějších letech byly naše sestry 
– Julie Procházková a Hana Tomešová 
– členkami ústředí. Ústředí evange-
lických žen mělo svůj sociální odbor, 
který zahájil svou činnost v říjnu 1935 
kurzem sociální péče. Zajímavou in-
formací může být skutečnost, že se to-
hoto kurzu zúčastnila i Dr. Alice Ma-
saryková, která odpovídala na otázky 
týkající se sociální práce.

V roce 1937 se konala konferen-
ce Jednoty v Klenovci. V rezoluci  
z této konference je krásná poznámka: 
„Shromáždění Svazu sester byla plná 
pokorné víry v jistý úspěch“. Ale už 
se blížíme k roku 1938 a všem událos-
tem, které přinesl nejen tento rok, ale 
i několik let následujících. Přelomo-
vým pro práci sester se potom stal rok 
1949. 14. října 1949 byly v ČSR vy-
dány dva takzvané „církevní zákony“,  
a sice č. 217/1949 Sb. – zákon, kterým 
se zřizuje Státní úřad pro věci církevní 
a č. 218/1949 Sb. Zákon o hospodář-
ském zabezpečení církví a nábožen-
ských společností. Důsledkem těchto 
zákonů bylo – kromě jiného – i přeru-
šení práce Svazu sesterských kroužků 
naší Jednoty. 

Zatímco v naší zemi došlo k omeze-
ní činnosti Svazu sesterských krouž-

ků a tento Svaz byl v podstatě zrušen, 
dochází v Evropě k oživení služby 
sester. V roce 1948 bylo svoláno se-
tkání v Londýně, na jehož programu 
bylo zvážení otázek míru a usmíření, 
zejména s ohledem na poválečný stav 
v Evropě. Baptisté v jednotlivých ze-
mích Evropy byli povzbuzeni k tomu, 
aby do svých delegací zahrnuly také 
ženy. Ženy, jejichž manželé a synové 
bojovali ve světové válce na různých 
stranách, se setkaly tváří v tvář a uvě-
domily se dvě zásadní věci: touhu po 
usmíření, ale také mnoho pocitů hně-
vu a hořkosti jako dědictví války. Jed-
na sestra byla při tomto setkání inspi-
rována k tomu, aby vyzvala přítomné 
sestry postavit se do kruhu, uchopit 
se za ruce a opakovat slova z Písma  
z evangelia Janova 3. kap. 16. verš. Ka-
ždá žena opakovala tato slova ve svém 
vlastním jazyce. Pocit jednoty v Kris-
tu a realita Boží lásky jim umožnila 
překonat minulost a položit základy 
nového celoevropského společenství 
baptistických žen – EBWU (Evrop-
ské unie baptistických žen). A v této 
Unii vznikla myšlenka zavést zvlášt-
ní den modliteb, při kterém by ses-
try uspořádaly každý rok modlitební 
shromáždění, ve kterém by se spojily 
baptistické ženy rozdělené válečnými 
událostmi, a tím by posilovaly du-
chovní svazky pro budoucnost.

Mohly bychom hovořit o dalších 
konferencích EBWU, ať už v roce 
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1950 v Clevelandu, 1955 v Londýně 
aj. Ale to vše bez účasti našich ses-
ter. Kontakty nastaly až v roce 1964, 
kdy naši Jednotu navštívili kazate-
lé br. Hargroves z Philadelphie, br. 
Dr. J. Williams z Kansas City a br.  
T. Willingham z New Yorku. Dva 
prvně jmenovaní bratři přijeli i se 
svými manželkami. Sestra Willin-
ghamová se setkala se ses. Miladou 
Pohlovou, pracovnicí Ústředí BJB. 
Sestra Pohlová dostala tehdy program 
Světového dne modliteb baptistických 
žen, organizovaného právě EBWU.  
A tak se sestry z naší Jednoty od to-
hoto roku pravidelně připojují k této 
akci.

V červnu 1968 se konala ve Švýcar-
sku v Rüschlikonu konference Evrop-
ského odboru sester. Této konference 
se mohlo zúčastnit také několik sester 
z naší Jednoty – ses. Eva Titěrová, 
Růžena Dvořáková, Wilma Zbořilo-
vá a Milada Pohlová. Při této konfe-
renci byly uvedené sestry povzbuzeny  
v odhodlání obnovit oficiálně činnost 
baptistických sester v ČSR. A tak byl 
dne 9. května 1969 při celostátní kon-
ferenci BJB v Brně obnoven Sester-
ský odbor. Při založení obnoveného 
odboru sester bylo tehdy přítomno 46 
sester ze sborů v tehdejším Českoslo-
vensku a sestry si jako hlavní poslá-
ní Odboru stanovily snahu soustředit 
sestry k účinné službě lásky, k účas-
ti na sborovém životě a na práci pro 

                          Slávka Švehlová

Boží království. Ihned při konferenci 
v Brně proběhla také volba oblastní-
ho výboru pro práci sester v Čechách  
(v tehdejším Československu měl 
Odbor oblastní výbor pro Čechy  
a oblastní výbor pro Slovensko). Před-
sedkyní byla zvolena sestra Eva Titě-
rová, tajemnicí sestra Milada Pohlová 
a pokladní sestra Hana Veselovská…  
A mohla bych pokračovat, ale už 
vlastně nemusím, protože o tom, jak 
slavně a požehnaně tato práce po-
kračovala, jsme slyšeli na konferenci  
v Brně.
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MISIJNÍ ODBOR

Před několika lety jsem se zúčast-
nil misijní konference Evrop-
ské baptistické federace v Praze. 

Na tuto konferenci do Prahy přijeli  
i dva bratři z Iráku, Caco Aws a Tonee 
Firas. Caco Aws je pastorem sboru  
v Bagdádu a Tonee Firas členem to-
hoto sboru, jinak učitelem hudby. 
Baptistická práce v Iráku začala v roce 
2003, kdy tam bylo 16 baptistů. Dnes 
mají baptistické sbory asi 1200 lidí. 
Jak jsem se navíc dozvěděl, že každý 
rok z Iráku odchází 25% věřících do 
ciziny. Jednoznačný závěr z toho je, 
že počet křesťanů v Iráku roste, na-
vzdory nepříznivým okolnostem. Po-
vzbudivé svědectví o Božím jednání 
nám řekl bratr Tonee Firas, který je 
učitelem hudby na prestižní základní 
škole v Bagdádu. Každý čtvrtek tam 
na školním nádvoří stálo 400 dětí, 
vztyčovala se irácká vlajka a všechny 
děti se modlily k Alláhu. Bratr To-
nee se na to díval z okna a modlil se, 
aby to Bůh změnil a ony se modlily 
k Ježíši. To trvalo několik měsíců. 
Jednou se Toneho jeho nadřízená ze-
ptala, jestli by ji vzal sebou do jeho 
sboru na bohoslužby. Jí se tam moc 
líbilo a ptala se, jestli by tu pěknou 
hudbu mohli zpívat i děti v jejich ško-
le. Tonee se modlil a ptal se Boha co 
se to děje, vždyť ani v Jordánsku ani 
v Egyptě tohle není možné. Bůh mu 
odpověděl, že když bude věřit, uvidí, že  

i nemožné věci jsou pro Boha možné. 
A tak Tonee upravil slova některých 
písní, místo jména Ježíš tam dal slovo 
Bůh a každé ráno v jejich škole 400 
dětí zpívá, že Bůh je miluje, Bůh jim 
odpustil a chtějí jít za Bohem. Toto 
nahrazení slova Ježíš slovem Bůh bylo 
podle Toneeho nezbytné, jinak by to 
vzbudilo nevraživost učitelů i rodičů  
a bylo by to nebezpečné i pro něj sa-
motného. Ale muslimové vědí, že ty 
písně jsou o křesťanském Bohu, pro-
tože Alláh nemá takové vlastnosti jako 
křesťanský Bůh. Jednou dokonce To-
neemu jeho nadřízená řekla, že ví, že 
je to křesťanská evangelizace, ale je to 
pěkné a může v tom pokračovat.

Milí bratři a sestry,
rada MO se rozhodla vyhlásit druhé 

kolo nabídky finančních grantů na mi-
sijní aktivity sborů BJB. Sbory, které 
budou chtít požádat o finanční příspěvek 
na své misijní aktivity, vyplní formulář, 
který je na oficiálních webových strán-
kách BJB v sekci MISIE pod názvem 
„Formulář žádosti o grant“. Takto vy-
plněný formulář zašlete emailem na ad-
resu: p.novosad@gmail.com.

Žádosti budou vyřizovány průběžně 
tak jak budou přicházet.

S přáním Božího požehnání

Pavel Novosad, předseda rady MO
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MANžELSTVÍ A RODINA

V únoru proběhla celorepubli-
ková akce „Zveme Česko na 
rande“. V rámci této akce se 

konalo asi 60 kurzů Manželské veče-
ry po celé republice. Akce byla pod-
pořena celostátní reklamou a lidé se 
mohli o kurzech dozvědět také v ČT, 
DVTV a i na billboardech. Z vlastní 
zkušenosti víme, že lidi zaujaly také 
odvysílané rozhovory s národními ko-
ordinátory kurzů manžely Güttnero-
vými. K celé akci se připojilo i několik 
sborů BJB, z nichž máme informace, 
že se kurzů zúčastnili i nevěřící přátelé 
nebo zcela neznámí lidé. Jsme rádi, že 
jsme mohli alespoň trošku přispět k 
budování jejich manželství, a také se 

sdílet o to, jak Pán Bůh působí v na-
šich životech.

V rámci misijního projektu v Brně
-Bystrci jsme Manželské večery pořá-
dali již podruhé. Zcela jsme zaplnili 
salonek cukrárny. Přihlásilo se nám 
deset manželských párů, z nichž osm 
párů bylo pro nás zcela neznámých. 
Byli jsme potěšeni účastí, a i přesto, 
že ledy tály poměrně dlouho, jsme ke 
konci kurzu mohli zcela otevřeně vy-
dávat svědectví o našem vztahu s Bo-
hem. Máme naději, že v navázaných 
vztazích budeme pokračovat a budeme 
moci s těmito lidmi sdílet evangelium 
i v budoucnu.

Z ohlasů účastníků:

„Bylo skvělé se zastavit a probrat některé otázky v našem vztahu, chceme pokračovat 
ve vyhrazeném čase pro manželství.“
„Z kurzu si odnášíme obnovení romantického i kamarádského vztahu, znovu oživil 
vzájemnou blízkost.“
„Kurz se nám líbil. Je velmi zajímavé podívat se na manželství z různých úhlů  
a věnovat se tématům, která by jinak zůstala neotevřená.“
„Jsme spolu 33 let a i po těch letech je třeba na vztahu pracovat. Líbila se mi zá-
věrečná prezentace, kde bylo řečeno, že manželství je jako zahrádka. Když o ni 
nepečuješ, zaroste ti plevelem“.
„Myslím, že manželský kurz našemu manželství prospěl. Měli jsme čas jen na sebe, 
chvíli si v klidu promluvit bez dětí a probrat důležité věci.“
„Prostředí kurzu, obsah i provedení bylo skvělé. Zejména oceňuji soukromí, kdy 
problémy řešíte pouze s partnerem, nikoli s ostatními.“
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Nechcete Manželské večery uspořádat i ve vašem sboru / městě? Pokud byste 
potřebovali pomoci nebo poradit, rádi vám pomůžeme.

Jsme rádi, že počátkem dubna 
proběhla první Konference pro 
rodiče v Chebu.  Zúčastnila se 

jí necelá dvacítka rodičů a prožili jsme 
spolu navzájem i s přednášejícími po-
žehnaný a inspirující čas. První cheb-

ský sbor nám připravil vřelé přijetí  
a skvěle se o nás postaral. Děkujeme. 
Po početně skromném, ale věříme, 
že prospěšném a užitečném začátku, 
chystáme pro příští rok v Chebu další 
ročník. Můžete se již těšit!
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V sobotu 14. 9. 2019 proběhne 
celonárodní Den pro rodinu  
a manželství v Praze. Tuto 

akci pořádá Aliance pro rodinu. Pro-
tože intenzivně vnímáme úpornou 
snahu některých skupin o demontáž 
manželství a rodiny tak, jak je usta-
novil Bůh, připojili jsme se ke sna-
hám, které si kladou za cíl v naší zemi 
uchovat manželství jako svazek muže  
a ženy. Jsme rádi, že se podařilo sesbí-
rat více jak 100.000 podpisů na pod-
poru manželství muže a ženy. Stále 
ovšem hrozí přijetí zákona, který 
by zavedl takzvané „manželství pro 
všechny“, což by v praxi znamena-

lo významnou změnu ve společnosti 
včetně změny obsahu výuky na všech 
stupních škol počínaje mateřský-
mi školkami. Věříme, že i vám záleží 
na zachování tradičního manželství 
a rodiny tak, jak je ustanovil Bůh,  
a proto vás zveme na Den pro rodinu 
a manželství. Chceme naší společnosti 
i politikům dát najevo, že je tady stále 
významná část společnosti, které zále-
ží na tradiční rodině. Před pochodem 
Prahou, který začne ve 14:00, bude již 
od 12:00 modlitební setkání za man-
želství a rodinu v naší zemi. Přijďme 
se společně modlit.

Více informací na www.denprorodinu.cz

Přehled akcí ve školním roce 2019/2020, které OMR pořádá 
nebo na kterých se podílí:

14. 9. 2019                         
Celonárodní Den pro rodinu a manželství, Praha, pořádá Aliance pro 
rodinu

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, hotel Bezděz u Má-
chova jezera

22. – 24.11.2019               
Motivační víkend pro manželské páry – modul III, hotel Skalní mlýn  
u Blanska
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30. 11. 2019                       
Pracovní setkání OMR, Vysoké Mýto

5. – 8. 12. 2019                    
Motivační víkend pro manželské páry  - modul V, hotel Skalní mlýn  
u Blanska

25. 1. 2020                         
Konference pro rodiče, Brno

10. – 16. 2. 2020                  
Národní týden manželství

13. – 15. 3. 2020                  
Motivační víkend pro manželské páry – modul II, hotel Skalní mlýn  
u Blanska

4. 4. 2020                            
Konference pro rodiče, Cheb

8. – 10. 5. 2020                    
Celostátní setkání rodin

12. – 14. 6. 2020                  
Motivační víkend pro manželské páry – modul I, hotel Bezděz  
u Máchova jezera

Informace k jednotlivým akcím pořádaným Odborem pro manželství a ro-
dinu naleznete průběžně na www.radispolu.cz

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

Na konferenci se můžete přihlásit (včetně odeslání platby) nejpozději do  
30. září 2019, do tohoto data je také možné provést změny v registraci a zažádat 
o vrácení plateb. Pozdější vrácení platby bude možné pouze v případě vážného 
důvodu.

Konferenční poplatek byl stanoven na symbolických 100 Kč (3,87 €) a vztahuje 
se na účast v pátek nebo sobotu bez ohledu na počet dní. Dobrovolníci, kteří 
pomáhají na konferenci a účinkující se registrují zdarma. Účast na nedělním 
slavnostním shromáždění je bezplatná. Vzhledem k tomu, že tento poplatek 
nepokryje veškeré náklady na organizaci setkání, proběhnou v sobotu a v neděli 
dobrovolné sbírky na úhradu nákladů.

Registrovat se můžete na webové stránce www.stoletspolu.cz

Slovenští účastníci platí platbu na slovenský bankovní účet, Čeští účastníci 
platí platbu na český bankovní účet. Veškeré informace k platbě vám přijdou 
emailem po odeslání přihlášky.

Ubytování je zajištěno v hostelu U sv. Štěpána cca 5 minut chůze od konfe-
renčního centra nebo s vlastním spacákem a karimatkou v budovách blízkých 
škol. V hostelu jsou k dispozici jedno až sedmilůžkové pokoje ve dvou cenových 
i kvalitativních kategoriích. Pokoje „eko“ mají starší vybavení. Hostel si můžete 
prohlédnout na tomto odkazu - https://www.inprincipio.cz/.

V případě, že si objednáváte vlastní ubytování, není třeba nás o tom infor-
movat. Stravování (včetně snídaní) je zajištěno v jídelnách ZŠ vedle sboru.  
K dispozici je vždy vegetariánská verze.

Konferenční centrum najdete na adrese: Na Valech 2028, Litoměřice
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S dotazy a změnami ohledně ubytování kontaktujte sestru Helenu Hejnovou 
(+420 602 322 852, email: HelenaHejnova@seznam.cz)

S dotazy a změnami ohledně plateb a stravování kontaktuje sestru Ivetu Pro-
cházkovou (+420 734 680 026, email: iveta.prochazkova@baptist.cz)

S dotazy ohledně programu a organizace konference kontaktuje bratra Jana 
Jackaniče (+420 608 742 757, email: jan.jackanic@baptist.cz)
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Semináře

V sobotu odpoledne se ve dvou blocích uskuteční volitelné semináře, které připravily 
jednotlivé odbory BJB v ČR a na Slovensku a také společný seminář obou historic-
kých komisí. Blok I. je od od 14.00 do 15.30 hodin, blok II. pak od 16.00 do 17.30 
hodin. Každý seminář se opakuje 2x za sebou, máte tak možnost výběru tématu.

100 let evangelizace (Daniel Kuc)
Ohlédnutí za tím, jak jsme v našich sborech během všech těch let stále stejné 
evangelium předávali měnící se společnosti. Přemýšlení o tom, jakému člověku 
se snažíme sdělit dobrou zprávu v roce 2019. Jaké otázky si kladou lidé dnes? 
Co je pro ně důležité? Jakým způsobem myslí a jakým jazykem mluví? Odpo-
vídají naše způsoby misie dnešní době? A také výhled kudy dál. Zamyšlení, jak 
zůstat v evangelizaci uprostřed všech těch změn srozumitelní i do budoucna.

Najefektívnejší misijný nástroj (Rišo Nagypál a Dodo Michalec)
Cirkev je jediná inštitúcia na svete, ktorá existuje pre ľudí, ktorí nie sú jej člen-
mi. Aby však Cirkev rástla a zasahovala nových ľudí je potrebné zakladať nové 
zbory. Napĺňame tým Veľké poverenie. Je to najefektívnejšia metóda evanje-
lizácie v súčasnosti ako aj katalyzátor revitalizácie materského zboru. Napriek 
tomu sa naše zbory zakladaniu nových zborov boja alebo bránia. Zakladanie 
zboru pripomína pôrod - je plný očakávania, chaosu, bolesti, s nádejou, že 
nakoniec prevládne radosť. Na tomto semináry sa podelíme s Vami o naše prí-
behy, ktoré sa môžu stať inšpiráciou pre Váš príbeh.

Stres v křesťanském životě a službě (Marek Macák)
Potýkání se se stresem je velkou výzvou dnešní doby, která se nevyhýbá ani 
nám křesťanům, a už vůbec ne těm, kteří jsou zapojeni do nějaké formy služby 
v církvi. Podíváme se na biologické, psychologické i duchovní aspekty stresu, 
na to jak stres souvisí s našim životem s druhými i s Bohem, a jaké duchovní 
výzvy skýtá vyrovnávání se s tímto jevem v našich životech a společenstvích. 
Zvláštní pozornost budeme věnovat vztahu stresu a duchovního formování  
a růstu.
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Služba žien v životě zboru (Judita Kolaříková)
Skrze obeť Pána Ježiša sme všetci deťmi Božími bez rozdielu, žid či pohan, 
muž, alebo žena. Ján 3,16 Všetci, ktorí veria v Krista, patria k jednému telu, 
všetci sú vedení jednou hlavou, ktorou je Kristus. Každý veriaci dostal od Boha 
určité schopnosti, ktorými môže slúžiť na posilnenie tela - cirkvi. Zodpoved-
nosťou cirkvi je povolávať učeníkov v každom národe. Táto úloha zahrňuje 
kázanie, vyučovanie, uzdravovanie, sýtenie, dávanie, spravovanie, budovanie  
a mnoho ďalších úloh. Efežanom 4,1-15 Dôležitou súčasťou cirkvi boli od 
začiatku aj ženy, ktoré významne obohatili zborový život. Do dnes slúžime v 
zboroch obdarené špeciálnymi darmi a zastávame nenahraditeľné miesta. Po-
kiaľ svoje dary nepoznáš, popros Boha aby ti ich ukázal, možno práve pro-
stredníctvom testu, ktorý ti ponúknem počas konferencie. Niektorí ľudia majú 
sklony preceňovať svoje schopnosti a podceňovať možnosti skupiny. Opak je 
pravdou. Jednotou v Kristovi nie je potlačená naša identita, práve naopak, lepšie 
a účinnejšie vieme napĺňať Božie plány. A ak ti zas tvoje schopnosti pripadajú 
byť obyčajné a bezvýznamné, nezabudni, že si ich dostal na to, aby si s nimi 
slúžil Bohu. Správne rozoznanie svojho duchovného daru a jeho požívanie ťa 
naplní radosťou a spokojnosťou zo služby na Božom diele.

Historie baptistů v ČR a na Slovensku (Slávka Švehlová a Janko Szollos  
a členové historických komisí)
1) Počátky vztahů českých a slovenských baptistů za habsburské monarchie - br. 
Franc, předseda historické komise, sbor Litoměřice. 2) Sjednocení (Rakousko 
-Uherské, Čechoslovácké, České) a období první republiky (do roku 1938) - 
ses. Švehlová, tajemník historické komise, sbor Praha 3. 3) Češi a Němci (české 
a německé sbory na území protektorátu) v letech 1939 - 1945 - ses. Pípalová, 
nová členka historické komise, sbor Praha 3. 4) Baptisté za Slovenského štátu 
(1939 -1945) - někdo ze slovenské hist. komise. Informace br. Szöllos. 5) 50. 
a 60. léta (persekuce církve, poměry) - ses. Kucová, členka historické komise, 
sbor Praha 4. 6) Období normalizace, revoluce a rozdělení (1970 - 1992). 

Muž podle Božího srdce (Mirek Čížek)
Ačkoliv s Marií „učinil veliké věci ten, který je mocný“ (L 1,49), přesto jednal 
Hospodin v záležitostech rodiny s Josefem - adoptivním otcem Ježíše. Na bib-
lickém příkladu Josefa, tesaře z Nazareta, uvidíme přirozenou vůdčí roli muže  
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v rodině. Josef blahodárně ovlivnil svého nejstaršího adoptivního syna, jakož i 
své další („biologické“) děti jako byl Jakub, Josef, Šimon, Juda … Josefovo ot-
covství nám zanechalo mimořádně inspirativní dědictví. Pojďme společně tento 
odkaz v biblickém svědectví objevit a prozkoumat. Správný chlap, odpovědný 
muž a vzorný otec je dnes často „ohroženým druhem“ nejen v naší společnosti, 
ale mnohdy i v křesťanských sborech. Zvu vás na cestu proti proudu.

DEJ SE DO KLIDU, aneb „Děti ve věku - NÁCT = noční můra rodičů“ 
(Jaroslav a Daniela Plevovi)
Děti v pubertě již nejsou ani naši „obdivovatelé“ (předškoláci), ani „pozorova-
telé“ (mladší školní věk), ale stali se z nich „kritici“. Přesto může být puberta 
krásné období - probereme nebezpečí módních trendů, řekneme si, v čem jako 
rodiče musíme změnit přístup, zmapujeme strategické oblasti a namodelujeme 
vhodné postupy. Seminář odpovídá na věčnou otázku rodičů ve vztahu k teen-
agerovi: výchova nebo partnerství?

Sedem manželských zručností (Ivan a Ester Staroňovi)
Dobré manželstvo sa nerodí, dobré manželstvo sa tvorí. Ale ako budovať zdra-
vý vzťah? Počas nášho seminára by sme Vás radi previedli siedmymi najdôle-
žitejšími manželskými zručnosťami, ktoré podľa odborných výskumov, patria 
medzi kľúčové pre dlhodobý a uspokojivý manželský vzťah. Sú nimi: komu-
nikácia, poznanie partnera, sebariadenie, riešenie konfliktov, sex a romantika, 
každodenný život a zvládanie stresu.
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POZVÁNKA

JAS

Milí Jasáci všech Jasů!
Do 50. výročí Jasu sice ješ-

tě rok chybí, ale vzhledem  
k tomu, že nevím, jestli ho někdo 
bude pořádat, dovoluji si vás pozvat  
k zavzpomínání na tento fenomén, kte-
rým jsme společně prošli. Z pověření 
VV BJB vás zvu na konferenci 100 let 
BJB do Litoměřic. Tady bychom měli 
jako Jasáci zazpívat několik písní. Ter-
mín konference je 25. - 27. 10. 2019, 
nás se týká sobota 26. 10. Po sobot-
ním obědě bychom měli mít první čas  
k nácviku a k večeru proběhne zvuko-
vá zkouška, při večerním shromáždění 
pak bude náš prostor. 

Vybral jsem těchto 5 písní: 
Jsme rodina, Bůh miloval svět, Pí-

seň chvály, Nech Pánovi pieseň znie, 
Malé dítě

Vím, že jste některé z písní ve vaší 
éře nezpívali, není však možné vybrat 
jen z jednoho časového úseku, a vždy 
proto budou některé písně pro někoho 
nové. Na druhou stranu zase vím, že 
stále jste výborní zpěváci sboru, který 

kdysi nesl přívlastek „výběrový“, proto 
věřím, že nácviku budeme věnovat pa-
třičný čas a uděláme doma i na pódiu 
vše, aby výsledek byl požehnáním pro 
nás i posluchače.

Kontaktujte mne prosím na email: 
jirilucan@gmail.com, abych věděl  
s kým mohu počítat. Zároveň mi pro-
sím napište, kdo a jaký hlas, případně 
sólo, či kvatret v jednotlivých písních 
zpíval. V odpovědi vám pak pošlu 
zpěvník s písněmi. V papírové podobě 
ho pak dostanete přímo v Litoměři-
cích. 

Věřím, že se nás sejde hodně a moc 
se na vás těším (a dopředu se omlou-
vám, když vás na první pokus nepo-
znám)!

Prosím předejte tuto pozvánku všem 
Jasákům, na které si vzpomenete!

Váš Jirka Lučan

P.S. zpěvník je k dispozici ke stažení na 
www.stoletspolu.cz
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REPORTÁžE

AKTUÁLNÍ  
ODKAZ NOVOKřTěNCů

Hrad Falkenstein v Dolním 
Rakousku, nedaleko českých 
hranic - pouhých 14 km od 

Mikulova, se stal v pondělí dne 17. 
června 2019 místem zcela mimořád-
né události. Sešli se tu zástupci sed-

mi zemí, a to z Česka, Itálie, Maďar-
ska, Německa, Rakouska, Slovenska, 
USA, aby tu společně podepsali „De-
klaraci o aktuálním ocenění odkazu 
novokřtěnců a partnerské spolupráci“. 
K přítomným se také připojili zástup-



ci Rumunska, kteří nemohli být osob-
ně přítomni, svým elektronickým 
podpisem. Deklarace byla podepsána 
u dřevěné galéry na prvním hradním 
nádvoří, která připomíná osud novo-
křtěnců jako zajatců na galejích. Za 
Česko podepsal deklaraci bratr kazatel 
Ing. Pavel Coufal, předseda Výkon-
ného výboru BJB v ČR. Obsahem 
deklarace je především konstatování 
„dluhu“ vůči našim duchovním před-
chůdcům, a závazek uvést jejich pří-
klad v širší známost ve svých zemích. 
Dále pak závazek sdílet výsledky bá-
dání a nového poznatky z odkazu no-
vokřtěnců v naději, že mnozí budou  
i dnes povzbuzeni heroickými příběhy 
těchto věrných křesťanů a zaměří svou 
pozornost ke Kristu, jeho dílu spase-

ní, dokonanému zástupnou smrtí na 
kříži a slavným zmrtvýchvstáním.

Mimořádné historické události byli 
přítomni další hosté z uvedených 
zemí, sešlo se tu kolem padesáti lidí. 
Zazněla tu přednáška PhDr. Jiřího 
Pajera, CSc, historika, archeologa  
a etnografa, který se celoživotně vě-
nuje dějinám moravských novokřtěn-
ců. Přednáška se týkala nově objeve-
ného sídla moravských novokřtěnců  
v Čermákovicích, které by se mělo 
stát Památníkem moravských novo-
křtěnců celoevropského významu. Na 
závěr přednášky pak byla představena 
jeho nová publikace - Nové studie  
o novokřtěncích.

Další přednášku přednesl Dr. Emir 
Caner, president Truett Mc Connell 



University z USA, který se věnoval 
především událostem z historie no-
vokřtěnců pojících se právě k hradu 
Falkenstein. Uváděná fakta vzbudila 
mimořádnou pozornost posluchačů  
a zájem o další poznávání novokřtě-
necké historie. Svá slova končil výzvou 

k zachovávání odkazu našich duchov-
ních předchůdců v jejich neohrože-
ném následování Krista, a to bez ohle-
du na všechno utrpení a oběti.

Jan Titěra
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SExUÁLNÍ ZNEUžÍVÁNÍ (NEJEN) 
V CÍRKVI

Sexuální zneužívání můžeme de-
finovat jako nepatřičné vystave-
ní dítěte sexuálnímu kontaktu, 

cílem je sexuální vzrušení agresora. 
Tímto tématem se zabýval seminář 
pořádaný ERC, kde jsme se dozvě-
děli, že tato problematika je rozšířená 
ve společnosti, a tak i v církvi, nikoliv 
jen v církvi. Agresoři jsou asi ze 63 % 
příbuzní, ze 23 % z okruhu známých 
a jen ze 14 % se jedná o aresory z řad 
úplně cizích lidí.

Fyzického násilí se dopouští jen  
5 % agresorů, většinou se agresor chová 
mile, jinak by se nedostal do blízkosti 
k oběti. Může jít o dotykové i bezdo-
tykové - videochat, fotky. Nejčastěji 
se děje v rodinách, kde jsou nejčastěji 
oběťmi dívky, mimo rodiny chlap-
ci. Komerčně se často děje na dětech  
z Filipín z důvodu chudoby.

V ČR bylo v letech 2010 až 2017 
cca 850 nahlášených případů ročně. 
Realisticky jde o desetinásobně větší 
počet.

Se sexuálním zneužitím se setkává 
asi 1/3 dívek a 1/10 chlapců, pene-
trativní 7 % u dívek a 3 % chlapců. 
Je mnoho faktorů ovlivňující dopad 

traumatu na oběť: věk, doba trvání, 
citová vazba, atd. 

Nečekejme, že nám agresor řekne 
pravdu. Drtivou většinou se snaží své 
chování zakrýt. Oběť se často necítí 
jako oběť, ale jako odpad, nedůležitý, 
bez smyslu života, vinný. Dlouhodobé 
následky sexuálního zneužívání jsou 
devastující v psychické, fyzické, soci-
ální i spirituální rovině. První pomoc 
oběti je vyslechnout ji. Měli bychom 
tuto trestnou činnost bezodkladně 
nahlásit kriminální policii, nesnažme 
se sami vést vyšetřování. Takto závaž-
nou věc bychom měli předat odbor-
níkům a uvědomit si vlastní omezené 
možnosti.

Erik Poloha
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VZPOMÍNKA

DR. DENTON LOTZ

Bratr Dr. Denton Lotz odešel na 
věčnost.

V minulých dnech přišla ne-
čekaná, překvapující i smutná zprá-
va pro celou širokou rodinu Světo-
vého svazu baptistů. Ve čtvrtek dne 
23. dubna 2019 odešel na věčnost ve 
věku 80 let bratr Rev. Dr. Denton 
Lotz, emeritní generální tajemník 

Světového svazu baptistů. I do Čes-
ké republiky přišla výzva, abychom 
uctili jeho památku, navázali na jeho 
odkaz a modlili se za jeho nejbližší 
rodinu. S milým bratrem Dentonem 
Lotzem jsem se potkal poprvé v se-
dmdesátých letech v Baptistickém 
teologickém semináři v Rüschlikonu 
ve Švýcarsku, kde sloužil jako profe-
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sor misie a homiletiky. Také tam byl 
iniciátorem založení Letního teolo-
gického semináře (SITE) pro pastory 
a vedoucí bratry z tehdejší „východní“ 
Evropy. Již tehdy mě zaujal nejen sílou 
své osobnosti, ale i uměním přiblížit 
se k nám, teologicky „nevzdělaným“ 
studentům z komunistických zemí. 
Bratr Denton Lotz pak od roku 1988 
sloužil téměř dvacet let jako Generál-
ní tajemník Světového svazu baptistů. 

V tomto období byl členem mnoha 
dalších světových organizací, vynikal 
jako neúnavný ochránce lidských práv 
a bojovník za náboženskou svobodu. V 
letech 1999 až 2009, kdy jsem sloužil 
jako tajemník Výkonného výboru BJB 
v ČR a byl také členem Generálního 
koncilu SSB, jsem měl možnost se s 
ním pravidelně setkávat. Měli jsme 
opravdu pěkný, velmi přátelský vztah. 
Od počátku jsem vnímal i jeho zvlášť 
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srdečný vztah k českým baptistům. Již 
v sedmdesátých letech i později, dříve 
než se pak ujal své funkce tajemní-
ka, navštívil vícekrát Československo. 
Vždy se zjevnou úlohou - mapovat po-
třeby, hledat zdroje a přinést pomoc. 
K našemu přátelství přispěla nejen 
moje účast na zasedáních Generálních 
koncilů SSB, ale také to, že během mé 
služby se v Praze konala čtyři vrcholná 
baptistická zasedání - dvakrát Gene-
rální koncil EBF (Evropské baptistic-
ké federace), jednou Generální koncil 
EBM (Evropské baptistické misie) 
a nakonec i Generální koncil SSB  
v roce 2008. Vzpomenu jen na několik 
milých chvil s bratrem Lotzem. Když 
jsme se již z dálky zdravili v roce 2000 
v Melbourne, Austrálii, těsně před 
zahájením zasedání Generálního kon-
cilu, volal dost nahlas, aby to všichni 
slyšeli: „Češi už jsou tady, zasedání 
může začít!“ To prozrazovalo brat-
rův smysl pro humor, který ho nikdy 
neopouštěl. Vzpomínám na všechny 
úžasné projevy bratra Lotze na fó-
rech EBF i BWA. Obdivoval jsem 
jeho paměť, a to na čísla, statistiky, 
jména, místa, měl neskutečný přehled  
o všem dění ve Světovém svazu. Ja-
koby všechno stále nosil ve své mysli, 
ve svém srdci, na svých modlitbách. 
Vzpomínám na situaci, kdy jsem ho 
vezl autem za službou v našem sboru 
v Jablonci. Byl unavený, záhy mi na 
místě spolujezdce upadl do hluboké-

ho spánku. Až dodatečně jsem měl 
„husí“ kůži z jeho neskonalé důvěry. 
Když jsem jej pak uváděl před službou 
kázáním, nemohl jsem říci nic jiné-
ho než to, že bratr Lotz nešel ve svém 
životě cestou seberealizace, ale cestou 
sebezapření. V sekulárním světě by 
se jistě díky svému geniálnímu moz-
ku stal celebritou. Ale on se stal po-
korným služebníkem milionům bratří  
a sester ve světové baptistické rodině. 
Vzpomínám také rád na to, jak po-
korně přijal svoji úlohu reprezentanta 
baptistů v „živém“ rozhovoru v Čes-
ké televizi, o kterou jsem ho požádal. 
Nevadila mu ani pozdější hodina, ani 
nutnost projít „kosmetickou“ úpravou 
před vystoupením či respektování po-
kynů režie. Dodnes jsem vděčný za to, 
že neodmítl. Přispěl tak tehdy k dob-
rému jménu českých baptistů. Když 
jsme se spolu s bratrem kazatelem 
V. Donátem, tehdejším předsedou 
VV BJB, v roce 2007 s bratrem Dr. 
Dentonem Lotzem a dalšími zástupci 
členských zemí SSB loučili, vyjádřili 
jsme svůj dík i darem z českého křiš-
ťálu. Teď, když je bratr Denton již na 
druhém břehu, v Boží náruči, prožívá 
ještě něco zářivějšího, průzračnějšího 
než je český křišťál. Boží přítomnost 
a slávu.

Jan Titěra
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POZVÁNKA KE STUDIU

Srdečně Vás zveme ke studiu na ETS v nadcházejícím školním roce 2019/20!

Zvažujete, že byste rádi začali studovat? Právě pro Vás jsme připravili možnost 
zúčastnit se dodatečného přijímacího řízení!

Nedostali jste se na školu, na kterou jste chtěli? Budete to zkoušet za rok zase? 
Využijte čas a studujte u nás jeden rok program Blackbridge!

Další informace k přijímacímu řízení, přehled studijních oborů a přehled  
o škole najdete na www.etspraha.cz

                          Miloš Poborský, ředitel ETS
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