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Milí bratři, milé sestry,
otevíráme společně další 

číslo Zpravodaje BJB, ten-
tokrát s názvem „Společenství v izo-
laci“. Kdyby nám před rokem někdo 
řekl, že budou u nás skoro dva měsíce 
zakázané veřejné bohoslužby, asi by-
chom mu to těžko uvěřili. Je to popr-
vé nejen v naší novodobé historii, kdy 
k něčemu takovému došlo.

Je poslední červnový den a věřím 
tomu, že se situace už bude jen zlep-
šovat a že postupně odložíme nejen 
roušky, ale také strach, který s nimi je 
spojený. Jak nás ale učí Písmo, neměli 
bychom se snažit z takových situací co 
nejrychleji utéct, ale ptát se, co se skr-
ze ně můžeme naučit. Přestat se ptát 
PROČ, ale začít se ptát CO. Co se 
můžeme naučit jako jednotlivci a sbo-
ry? Čeho jsme se báli a zda to nějak 
ovlivnilo naši víru v Pána Boha? Na-
učili jsme se mu více důvěřovat, starat 
se o své bližní, rozlišovat, co je v na-
šich životech podstatné a co nikoliv?

A stejné otázky si můžeme klást  
i v našich sborech. Bez čeho bychom 
se dlouhodobě neobešli a co je naopak 
v životě našich sborů zásadní? Zapo-
mněl na nás někdo, anebo naopak za-
pomněli jsme my na někoho jiného? 
Kdo byl naším bližním a kdo naopak 
posloužil nám? Jak fungovalo naše 

„Společenství v izolaci“?
Nad těmito otázkami se chceme 

společně zamýšlet na zářijovém kurzu 
kazatelů, ale zároveň jsme je také po-
ložili několika kazatelům. Přinášíme 
vám i anketu, kterou jsme rozeslali na 
sbory a ve které jsme se snažili ptát na 
to, CO pro nás bylo zásadní.

Za mne osobně je zajímavý ještě 
pohled na vztah státu a církve v naší 
zemi, možná bychom mohli lépe říct 
na vztah církví a celé společnosti. 
Zatímco v prvním vlně rozvolňová-
ní všech opatření se na výjimku pro 
církve zcela zapomnělo a mluvčí mini-
sterstva kultury je zařadila do katego-
rie „cirkusy“, v dalších vlnách naopak 
měly církve velmi specifické podmín-
ky, ve kterých se určovalo, že se má 
např. vynechat tzv. „pozdravení poko-
je“, tedy podání rukou. Není to však 
proto, že by stát chtěl určovat, co se 
v církvích může a nemusí, ale protože 
nad touto oblastí vůbec nepřemýšlel, 
jen přebral podmínky z žádosti České 
biskupské konference a Ekumenické 
rady církví o povolení bohoslužeb.

Co z toho plyne? Především to, jaké 
mají církve postavení ve společnosti, 
a to velice okrajové a nesrozumitel-
né. Není to jen jejich velkým počtem  
a nesrozumitelností rozdílů mezi 
nimi, ale především tím, že dnešní 
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SLOVO PředSedy

Prožili jsme několik měsíců  
v izolaci. Doslova i obrazně. 
Já sám jsem musel hned v po-

lovině března na 2 týdny do osobní 
karantény, jelikož jsem tehdy přices-
toval z Arménie (sloužil jsem tam na 
Arménském teologickém seminá-
ři; mám vyřídit srdečné pozdravy od 
arménských baptistů a zvláště bratra 
předsedy Asatura Nahapetyana). Bylo 
to v době, kdy jsme se už nesměli 
scházet, a tak začalo naše video vysílá-
ní „z obýváku“. Rychle jsme se museli 
učit novým věcem. Jsem velmi vděčný 
za mladé bratry od nás ze sboru, kteří 
se do této služby pružně zapojili. Kvů-
li nestabilnímu internetu, nedokonalé 
technice a z důvodu, že jsem nemohl 
opustit byt, jsme natáčeli pořady pře-

dem a vysílali je ze záznamu. Mnoho 
bratrů a sester posílalo domácí videa 
– písně, svědectví, slovíčko pro děti 
apod. Později jsme začali nahrávat ká-
zání z modlitebny a po vyřešení tech-
nických problémů jsme vysílali i živě. 
Po skončení video přenosu jsme často 
byli společně s členy sboru na konfe-
renčním video hovoru.

Církev se přesunula do interneto-
vého prostoru. Setkání staršovstva, 
skupinky, mládež, dorost, vyučování 
křtěnců, dokonce i nedělní besídka 
pro děti – to vše se najednou muse-
lo dělat pomocí videohovorů. Neby-
lo to „ono“, přece jen se církev musí 
setkávat tváří v tvář, ale hledali jsme 
způsoby, jak i v době izolace nezůstat 
izolováni jeden od druhého. Starším 

člověk hledá určitý duchovní rozměr 
života. Paní ministryně financí věří 
na anděly a pan premiér na horosko-
py, ale nemyslí si, že by odpověď po 
smyslu života měla přijít od věřících. 
Myslím si, že současná situace může 
být velkou výzvou právě pro nás křes-
ťany, abychom dokázali srozumitelně 
přinášet do naší společnosti otázky, 
které jdou hluboko ke smyslu živo-
ta každého jedince. Zda nám v tom 
bude současná epidemie pomocí nebo 
ohrožením.se již brzy ukáže.

Samostatnou otázkou pak bylo do-
držování všech vládních nařízení. Ve 
společnosti i v církvi se vedla debata 
o tom, do jakých oblastí má právo 
stát zasahovat a do kterých ne. Máme 
jako křesťané (a zároveň jako občané 
nebeského království) poslechnout 
vše, co se přikáže a zakáže? Osobně 
si myslím, že je vždy třeba rozlišovat, 
co je podle Božích přikázání možné, 
a danou situaci měřit Písmem, niko-
liv vlastními dojmy. Nařízení, která 
přišla od vlády, směřovala do všech 
oblastí veřejného života, a proto jsem 
neviděl důvod k tomu se je nesnažit 
respektovat. A o to stejné jsem žádal i 
sbory. Jako křesťané (a obzvlášť jako 
baptisté) bychom měli dbát na to, aby  
bylo měřeno všem stejným metrem 
a nikdo nebyl  zvýhodňován na úkor 
druhých.

Příkladem v tom všem mi byl Pán 
Ježíš a jeho reakce, když za ním přišli 
výběrčí, aby zaplatil za sebe a za své 

učedníky chrámovou daň. Přestože by 
se mohl odvolávat na své postavení, 
opatřil si minci k zaplacení způsobem, 
který odkazoval na Boží moc. A přál 
bych si, abychom dokázali jako křes-
ťané jednat stejným způsobem. A to 
nikoliv taháním mincí z úst ryby, ale 
odkazem na Boží moc, která převyšu-
je nebezpečí tohoto světa.

Nad tím, jak se s danou situací 
vypořádaly sbory, Výkonný výbor a 
i jednotlivé odbory BJB, se můžete 
dočíst v dalších článcích. Je těžké teď 
hodnotit, co jsme zvládli nebo ne-
zvládli dobře, to ukáže až čas. Mám 
však radost z toho, že jsme mohli 
pomoci např. zakoupením dezinfekce 
pro různé zdravotní a sociální služ-
by. Podpořili jsme také službu těch, 
co pomáhají těm, kteří jsou na tom 
mnohem hůře než my sami. Konkrét-
ně se jedná o podporu z krizového 
fondu pro uprchlíky v Turecku, Řec-
ku a Libanonu. Pro tato konkrétní 
místa, která jsme podpořili, pak ná-
sledně Evropská baptistická federace 
vyhlásila společnou sbírku. Otevírají 
se však otázky, jak jsme na podobné 
situace připraveni a jak můžeme lépe 
pomoci příště.

V pravidelných rubrikách Na ná-
vštěvě zavítáme do sboru v Uherském 
Hradišti a seznámíme se s jeho služ-
bou. Přečíst si můžete Rozhovor se 
sestrou Helenkou Včelákovou a na 
konci pak Představujeme službu or-
ganizace Operace mobilizace.

 Jan Jackanič, tajemník VV BJB

Těším se také na vydání nové kni-
hy o historii BJB, ukázku z připravo-
vané obálky najdete na předposlední 
straně. Prosím vás také o modlitby za 
setkání mládeže, které se bude letos 
konat v Šumperku. Plakát je na obalu 
tohoto čísla.

Přeji vám požehnaný letní čas, nové 
nadechnutí tam, kde je to potřeba,  
a trpělivost pro otázky, které nám život 
přináší. Věřím tomu, že Bůh má svůj 
čas i svoje odpovědi na každou z nich.
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Pavel Coufal, předseda VV BJB

členům sboru jsme pravidelně telefo-
novali, nabízeli pomoc. Několik týdnů 
jsme drželi modlitební stráž za kon-
krétní potřeby jednotlivců, sboru, ale  
i celé společnosti. Ti, kteří chtěli a 
měli zájem, rozhodně nemuseli být od 
sboru odpojeni.

Podobně jsem to prožil i ve službě 
v rámci celé naší Jednoty. Mojí sna-
hou bylo povzbuzovat sbory i kazatele, 
a to prostřednictvím krátkých video 
pozdravů. Dvakrát jsme uspořádali 
videokonferenci s kazateli ve 3 regio-
nech, jednou jsme byli takto společně 
z celé republiky. Společný rozhovor, 
biblické zamyšlení i modlitba s mými 
kolegy ve službě – to vše mi bylo vel-
kou posilou. Pokračovalo vyučování 
Vzdělávání na cestě, také skrze video 
konference. Velmi mě povzbudilo, 
když jsem viděl, jak se mnohé sbory 
rychle aktivizovaly a snažily se najít 
v rámci svých vlastních podmínek 
a možností způsob, jak pokračovat 
ve společenství, být u Božího slova, 
sloužit druhým. Možnost videohovo-
rů využil ve své práci i Výkonný výbor 
a Evropská baptistická federace.

Tedy: v izolaci jsme jako církev byli, 
bylo to velmi omezující, všichni jsme 
to tak cítili. Na druhou stranu jsme 
aktivně hledali způsoby, jak tuto ne-
výhodu prolomit a proměnit ji v pří-
ležitost.

Pak je tady ještě jiný rozměr „izo-
lace“ – již to naznačil br. tajemník ve 
svém úvodníku. Izolace od společnos-
ti, ve které žijeme. Ovšem i tam byly 
možnosti, jak vyjít ven s evangeliem“. 
Ať skrze praktickou službu a svědec-

tví (např. na jiném místě Zpravodaje 
si můžete přečíst rozhovor s bratrem 
Javadem, který šil roušky pro lidi  
a spolu s lidmi), nebo skrze zvěsto-
vané evangelium pomocí internetu. 
Jistě si vzpomeneme, že obecně celá 
společnost prožívala určité sevření, 
nejistotu, obavy. I nevěřící politikové 
se obraceli „k nebi“ (žel, jen na chvíli). 
A zde byla zvláštní příležitost zvěsto-
vat dobrou zprávu aktualizovanou do 
této doby. Vzpomenu jen na něko-
lik našich internetových kázání: „Od 
strachu k víře, od neklidu k radosti“; 
„Jak najít jistý život v nejisté době“; 
„Jak žít s otázkami, na které nemáme 
odpověď“; „Jak se na této poušti mě-
níme?“ „Nalezli jsme Ježíše, pojď se 
přesvědčit.“ Jelikož se lidé ve své stís-
něnosti obraceli v modlitbě k Bohu 
(nebo spíše „k něčemu nad námi“), 
měli jsme sérii výkladů o tom, co to je 
skutečná modlitba: „Modlitba – touha 
naší duše“; „Modlitba – chvála Boží 
slávy“; „Modlitba – cesta ke změně“; 
„Moc přímluvy“. Vím, že naše vysí-
lání sledovalo mnoho bratrů a sester  
z jiných míst, ale zároveň někteří z 
nich cíleně zvali své nevěřící přátele 
a příbuzné k internetovým bohosluž-
bám. Sociální sítě k tomu hodně po-
mohly.

Otázkou je, kolik se z těchto „inter-
netových kontaktů“ udrží a bude se 
dále rozvíjet na bázi osobních vztahů. 
S rozvolňováním vládních omezení 
jsme sledovali i postupné snižování 
počtu zhlédnutí duchovních progra-
mů na internetu. Přesto věřím, že si 
Boží slovo své posluchače našlo a že 

svým časem toto rozsévání vydá du-
chovní užitek.

Dnes, kdy píšu tento článek, je prv-
ní den, kdy obecně není povinné no-
sit roušky. Uvědomuji si s vděčností 
Pánu Bohu, že u nás tato „koronakri-
ze“ nebyla v porovnání s mnoha ze-
měmi světa tak závažná. Nevíme, co 
je ještě před námi, ale víme, že jsme 
v Boží ruce.

Modlím se za to, abychom dokázali 
zužitkovat všechno, co jsme se naučili, 
pro další období. A to nejen z hledis-
ka využití techniky, videa, internetu 
apod. Chci uvést několik podnětů  
k dalšímu přemýšlení:

•  Snad si nyní více vážíme vzájem-
ného společenství, které máme v Boží 
rodině sboru. (Snad si více vážíme  
i společenství, které máme v rámci 
celé Bratrské jednoty baptistů).

•  Snad jsme udělali zkušenost  
s tím, že i když se zdá, že mnoho věcí 
nejde, stále stojí za to se nevzdávat, 
hledat nové cesty a učit se nové věci 
tak, abychom naplňovali naše poslání.

•  Církev, to nejsou budovy (i když 
jsme za naše modlitebny rádi). Církev, 
to je společenství znovuzrozených 
Božích dětí, s Kristem uprostřed.

•  Je zásadně důležité rozvíjet svůj 
osobní duchovní život s Pánem Ježí-
šem. Nepřesouvej zodpovědnost za 
svůj duchovní život na církev (sbor).

•  Je důležité, abychom se pravidel-
ně scházeli k Božímu slovu a modlitbě 
jako manželé i jako rodiny – tam to 
začíná. Měli jste u vás pravidelné „do-
mácí bohoslužby“?

•  Sbor by měl být sítí menších sku-

pin, domácích společenství. Máš ta-
kové malé společenství, kde se otevře-
ně sdílíte, modlíte se za sebe a nesete 
břemena jedni druhých?

•  Zajímal ses v době izolace o dru-
hé? Kolika lidem jsi zavolal, napsal 
textovou zprávu, případně je navští-
vil, když to bylo možné? Kolika lidem 
jsi nabídl pomoc? Jsme „konzumenti 
sborového servisu“, kteří čekají na to, 
jak jim bude slouženo, nebo živé údy 
Kristova těla, které si vzájemně slouží?

• Kristovo evangelium nezastaví 
žádné hranice a omezení. Boží moc 
působí navzdory všem překážkám. 
Posílila se tvoje víra v Pána Ježíše  
v minulých měsících, nebo jsi upadl 
do stavu hibernace?

• Evangelium se šíří od člověka  
k člověku, od souseda k sousedovi. 
Mohu se ptát, jak se církvi dařilo nebo 
nedařilo oslovit sekulární společnost. 
Ale jak se dařilo mně oslovit mé přá-
tele a příbuzné?

•  Jsme srozumitelní pro lidi z ne-
církevního prostředí? Chceme být? 
Je naše evangelium pro lidi opravdu 
dobrou zprávou do jejich života?

S přáním Božího požehnání a vede-
ní Duchem na další společné cestě za 
Kristem
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SPOLeČeNSTVÍ V IzOLACI

téMa

Jak prožívali celou dobu mimořádných opatření jsme se zeptali kazatelů 
třech sborů -  v Praze, Vikýřovicích a v Ostravě. Jejich odpovědi přiná-
šíme formou rozhovoru, postřehy z ostatních míst pak v anketě, kterou 

jsme rozeslali na všechny sbory.
Jan Jackanič

Sbor Praha 3

Je to poprvé v novodobé historii, co byly 
zakázány bohoslužby. Jak jsi to vnímal, 
když se sbor poprvé nemohl scházet?

Situace po celém světě byla divná, 
nová, nejen nemožnost scházení se 
církve. Na rozdíl od jiných zákazů  
v historii máme výhodu internetu,  
a tak šlo jen o technické problémy - 
najít vyhovující platformu a spojit se, 
zjistit, kdo nemá ve sboru internet. 
Potom se již řeší jen nutnost překonat 
pocit divnosti modlit se u monitoru 
a podobně i s Večeří Páně. Někdo to 
nedovedl překonat a není to otázkou 
věku.
Náš sbor postupně přešel na online vy-

sílání, ale na začátku nešlo vše hladce. 
Co vše bylo potřeba vyřešit?

Řešily se zejména technické věci, 
mikrofon, kamera, stativ. Narazili 
jsme na omezující prvek - rychlost/
pomalost našeho internetu, kte-
rá omezuje online vysílání  v pěkné 
kvalitě. V zásadě jsou dva přístupy 
k vysíláním: Live, nebo záznam. U 
záznamu je možnost udělat kvalitní 
program, ale vytrácí se pocit spole-
čenství, protože se na video může-
te podívat kdykoliv a samotní aktéři 
také. Při přímém přenosu zůstává roz-
měr aktuálního společenství, ale otáz-
kou je kvalita technického provedení  

- kamery, zvuk a rychlost internetu. 
Zkusili jsme obojí a osobně se přiklá-
ním k Live přístupu právě kvůli vědo-
mí, že jsme u toho spolu a je možné 
napsat hned reakci. Různých záznamů 
je na YouTube mnoho.
Na facebooku i sborovém kanálu jsi po-
stupně začal dávat zamyšlení s názvem 
„V pyžamu nad Biblí“. Jak tě to na-
padlo a jaké byly odezvy?

Prvotní popud byl udělat něco 
krátkého ráno, sérii krátkých biblic-
kých zamyšlení v době, kdy jsme byli 
všichni zavřeni, která měla sloužit  
k povzbuzení. Učil jsem se u toho 
metodou pokus omyl. Myslel jsem, 
že to bude záležitost na  2-3 týdny. 
Díky kladné reakci a zájmu (reakce 
na FB) cca 10 lidí v tom pokračuji, 
ale již ne Live, ale ze záznamu (počet 
zhlédnutí je vyšší, ale přiznám se, že 
tomu číslu nerozumím). Přeci jen můj 
opuchlý ranní obličej a pyžamo už 

ztratilo kouzlo a transformoval jsem 
to na „Bible stručně“, protože krátké 
video zhlédne více lidí, než dlouhé.  
A raději, ať si tímto způsobem lidé 
„přečtou“ aspoň kousek z Bible s krát-
kým komentářem než nic a duchovně 
nestrádají. Jsem rád, že pravidelným 
odběratelem se stal jeden bývalý za-
městnanec někoho ze sboru, který si 
prošel různými životními kotrmelci.
Myslíš si, že je dobré pokračovat v onli-
ne vysílání i po skončení všech omezení? 
Má to možnost oslovit ty, kteří by do 
sboru jinak nepřišli, a nebo naopak to 
nechá doma ty, kteří by přijít měli?

Online vysílání ze sboru má jen vel-
mi malý potenciál oslovit ve smyslu 
evangelizačním. Většinou se připojují 
ti, kteří z různých důvodů nemohou 
přijít, ale přišli by. I díky pomalému 
internetu jsme se rozhodli streamovat 
nadále jen z mobilu, tzn.s minimem 
úsilí a bez investic. Rozměr osobního 

Rozhovor s Erikem Polohou



10 11

setkání internet nenahradí a to uka-
zuje i opětovný návrat všech, kteří 
chodili před tím. Pouze to umožňu-
je nemohoucím (v jakémkoliv slova 
smyslu), že i když musí zůstat doma, 
mohou být zčásti ve společenství. Ne-
budu tady rozebírat, co je církev, ale 
určitě to není jen virtuální skupina. 
Online přístup je k pomoci, ale roz-
hodně plně nenahradí církev, je to jen 
jeden z prostředků, a pokud to ně-
komu nahradí církev, tak jeho vztah  
k Bohu a církvi není zdravý.
Myslíš si, že epidemie a s ní spojená 
omezení v osobním i pracovním životě 

nějak přivedou lidi k hledání hlubšího 
smyslu života? Zaznamenáváš v tom 
nějakou změnu ve společnosti?

Určitě to mnoho lidí vedlo k za-
myšlení nad smyslem života. Osobně 
zatím nevidím, že by se tohle nějak 
projevilo v našem sboru. Bratr, který 
pravidelně dělá každý týden pouliční 
evangelizaci, mi ale říkal, že lidé jsou 
víc otevřeni mluvit. Já jsem si mys-
lel, že se víc budou bát případného 
nakažení. Obávám se však, že hlad po 
Bohu, Pánu Ježíši Kristu, to ve velkém 
měřítku nezpůsobuje, podobně jako 
povodně. 

SBOR VIKýřOVICe

Rozhovor s Michalem Petraturem

Jak jste jako sbor prožívali omezení, že 
se nemůžete osobně scházet? Pro koho 
to bylo asi nejhorší?

Nebylo to jednoduché, ale zvládli 
jsme to. Online bohoslužby jsme ne-
vysílali. Přeposlal jsem lidem ze sbo-
ru kontakty na online vysílání našich 
sborů a dalších církví. Mohli si po-
slechnout i jiné kazatele a být tak du-
chovně obohaceni. Asi nejtěžší to bylo 
pro lidi vyššího věku, kteří nemají in-
ternet. Sledovali bohoslužby v televizi 
nebo rádiu a četli si moje vytištěná 

kázání. Nejvíce jim chybělo obecen-
ství sboru. Velikonoce jsme slavili  
v rodinách, stejně jako Izraelité slavili 
ty první velikonoce při vyjití z Egypta.

Jak jste pak během celého období zůstali 
v kontaktu? Co pro tebe jako kazatel 
byl nejlepší způsob, jak kontaktovat čle-
ny sboru?

Církev je společenství lidí, kteří se 
setkávají tváří v tvář. To bylo díky 
pandemii změněno na jakési „virtu-
ální společenství“.  V kontaktu jsme 
byli přes telefon a pomocí internetu /
emaiu, skype/. Jako staršovstvo jsme 
napsali sboru povzbuzující mail. V tiš-
těné podobě ho dostali i ti, co mail 
nemají. Kázání jsem poslal mailem  
a ostatním rozvážel vytištěné do schrá-
nek. Se staršími členy sboru jsem byl 
v pravidelném telefonickém kontaktu.
Zaznamenali jste nějakou větší souná-
ležitost v rámci celých Vikýřovic? Ved-
la vás celá situace k lepšímu propojení  
s celou obcí?

Sestry ze sboru šily roušky a do-
dávaly je do Armády spásy, Diakonie  
a všude, kde bylo potřeba. Lidé byli 
aktivní sami, pomáhali svým pří-
buzným, sousedům, kteří jsou vyšší-
ho věku, s nákupy, vozili obědy atd. 
Obecní úřad byl také zavřený, fungo-
val omezeně. Na ulici bylo málo lidí 
i aut.
Celou naší společností prostupoval 
strach. Lidé se báli chodit ven, na ná-

kupy, navštěvovat se. Jaká si myslíš, že 
by v takové situaci měla být reakce křes-
ťanů?

Nikdo z nás netušil, jak se bude 
„čínská chřipka“ - pandemie vyvíjet. 
Jako křesťan jsem se snažil dodržovat 
vládní opatření. Vnitřně jsem zakou-
šel pokoj, že můj život je v Božích ru-
kou. Pán Ježíš Kristus řekl nejistým  
a ustrašeným lidem kolem sebe: „Po-
koj vám zanechávám, svůj pokoj vám 
dávám; ne jako dává svět, já vám dá-
vám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!“ 
(J 14,27). Hlavně sdílet naději, že Bůh 
zůstává Pánem stvoření, a že tato ur-
čitá zkouška přejde.
V Písmu se mluví o tom, že jsme solí  
a světlem tomuto světu. Myslíš si, že to 
bylo poznat v tomto období?

Myslím, že po praktické stránce 
ano. Jako křesťané jsme projevili spo-
lu s ostatními lidmi solidaritu, po-
moc, zájem o druhé, kteří potřebovali 
pomoci. A také přidali slovo povzbu-
zení a naděje. V té vypjaté době se 
ale u některých lidí projevily i špatné 
vlastnosti jako např. udavačství. 
Jaké ponaučení si můžeme z celé situace 
odnést? Co bychom příště mohli udělat 
jinak a lépe?

Poučení z krizového vývoje? Tak po 
praktické stránce: především dodr-
žovat hygienu, mýt si ruce, nechodit 
mezi lidi, když jsem nemocný. Pouče-
ní, že náš svět je zranitelný. Nemáme 
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dění kolem sebe ani svůj život pod 
kontrolou, ve svých rukou. I když 
postup v oblasti technologií a ovlád-
nutí přírody jako by tomu nahrával. 
Každá krize je i šancí, katarzí, jak 

pro jednotlivce, tak pro celou společ-
nost. Abychom se nad sebou zamy-
sleli, co děláme dobře, co špatně. Je 
to výzva pro změnu myšlení i jednání  
–„metanoia“.

Sbor oStrava

Rozhovor s Jiřím Markem

Zákaz bohoslužeb je něco, na co se ne-
můžete úplně připravit. Vzpomeneš si, 
bratře, jak jsi to na začátku vnímal?

Byla to úplně nová situace, a navíc 
se rychle měnila (počty a možnosti). 
Trochu mi to připomínalo Abraha-

movo smlouvání s Bohem - 100, 50, 
30, 10 a nakonec úplný zákaz veřej-
ných akcí. Se staršovstvem jsme se 
snažili na vzniklou situaci postupně 
reagovat.
Jakým způsobem jste zůstali ve spojení s 
bratry a sestrami ze sboru? Co se vám 
osvědčilo a co naopak ne?

Okamžitě jsme řešili, jakým způ-
sobem budeme shromáždění přená-
šet online. Nakonec jsme zvolili au-
dio přenosy na Youtube kanále, video 
přenos je totiž mnohem náročnější. 
Časem jsme pak hledali i možnost 
obecenství a vzájemného sdílení. Tak 
jsme po shromáždění pořádali video-
konference přes Skype. Mohli jsme 
slyšet a vidět ostatní a sdílet se o sly-
šeném slově. Samozřejmě jsme také 
mezi sebou více telefonovali.
Vnímal jsi ve společnosti nějaký hlubší 
zájem o duchovní věci? Začali se lidé ve 

vašem okolí více zajímat o víru v Pána 
Boha?

Byl o něco větší, ale ne nijak dra-
maticky, a navíc postupně zase klesal. 
Bylo to vidět třeba na počtu odběra-
telů a počtu zhlédnutí záznamů. Na 
druhou stranu víme, že se k přenosům 
dostali další lidé, kteří by do modli-
tebny nepřišli.
Objevuje se častokrát otázka, zda není 
taková epidemie Božím trestem. Za-
znamenal jsi takové otázky ve svém 
okolí?

Ano, zaznamenal jsem takový ná-
zor. Spíše však bratři a sestry uvažova-
li tak, že jde o Boží varování. A místo 
otázek “proč” jsme si pokládali otázky 
“k čemu”? Čemu nás má Bůh skrze 
tuto pandemii naučit. Byla to lekce, 
kterou jsme jako lidstvo i církev po-
třebovali.
Jaké zkušenosti a ponaučení si z této 
situace jako sbor berete? Co bychom 
mohli příště udělat jinak a lépe?

To nejdůležitější je hodnota spole-
čenství (obecenství), které mnohým 
chybělo. Chyběly nám vztahy, roz-
hovory, úsměvy druhých a společ-
né chvíle. Dále jsme si uvědomili, že  
i současné technologie se dají využít 
pro sdílení evangelia, Božího slova, 
pro vyučování. Samozřejmě to nena-
hradí osobní kontakt.

V neposlední řadě v mnohých pří-
padech došlo k přenosu církve do ro-

diny (domácí církve). Rodiny doma 
poslouchaly Boží slovo, modlily se 
společně apod. Naším mottem se sta-
lo: „Bůh je naše útočiště, naše síla, po-
moc v soužení vždy velmi osvědčená.“  
(Ž 46,2)

Děkujeme také Výkonnému výboru 
za jeho službu v této době, zasílání ak-
tuálních informací a zajištění potřeb-
né dezinfekce.
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ANKeTA

1. Jak vidíte zpětně období, kdy jste se jako společenství nemohli 
scházet?  V čem bylo toto období náročné?

2. Naučili jste se něco nového? Jaké cesty k budování společenství 
jste hledali?

3. Je něco podstatného, co jste si skrze toto období uvědomili? 
Vidíte v tom pro církev nějakou výzvu?

1. Byla to pro církev i pro jednotlivé věřící zcela nová 
zkouška. Jednotlivci si mohli vyzkoušet, jak jejich vztah  
s Kristem obstojí při omezeném vlivu společenství. Cír-
kev jako celek si mohla vyzkoušet, jak tento vliv uplatnit, 
i když není možné se osobně setkat. Náročné, ale přínos-
né bylo průkopnické, přechodové období, kdy jsme se učili 
„za pochodu“. Z pohledu jednotlivců představovalo toto 
období nejtěžší výzvu pro sociálně izolované. 

2. Naučili jsme se využívat možnosti internetu. Spole-
čenství se budovalo skrze živě vysílané bohoslužby, online 
skupinky, častější telefonickou komunikaci. 

3. Společenství je dar, kterého je třeba si vážit. Inter-
netové vysílání může mít dopad za hranice sboru. Ne-
smělí zvědavci mohou kliknout na link. Uvědomili jsme 
si, že jsme v tomto ohledu pozadu a chceme se posunout 
vpřed. Době a společnosti, v níž žijeme, by prospělo zpo-
malit. Můžeme přemýšlet, jak v tomto ohledu jít proti 
proudu. Civilizace je domeček z karet. Hledejme to, co 
je neotřesitelné. 

Marek Titěra,  
Zlín

1. Byla to velmi nepříjemná zkušenost. Vypadalo  
a stále vypadá, jako by Hospodin řekl svoje NE našemu 
uctívání.

2. Nic moc užitečného jsem se nenaučil. Budovat spo-
lečenství bez společenství je nemožné. Společně scházení 
je podstatou budování. Udržet to, co bylo zbudováno 
předtím, možné je, ale taky ne dost dlouho.

3. Uvědomil jsem si, že se musíme držet Písma a jít 
cestou kříže, jinak naše křesťanství za nic nestojí.

Oleg Gricyk,   
Církev XXI. století 

1. Scházeli jsme se dobrovolně “tajně”, ale jen v men-
ším počtu. Zejména starší členové sboru se neúčastnili 
bohoslužeb a pociťovali to jako velkou újmu. 

2. Využili jsme on-line přenosy nebo rozesílání audio 
kázání. Ale spatřuji riziko, že si lidé zvyknou, že nemusí 
chodit do shromáždění, když je dostupný digitální servis. 

3. Uvědomili jsme si, že by církev neměla tak lehce 
a bez vyjednávání přijímat opatření státu, která mini-
málně v případě malých sborů byla neadekvátní a zby-
tečná. 

Luděk Šíp,  
Pardubice  

1. Náročnost byla v nescházení se a v nalezení formy, 
jak se scházet online.

2. Naučili jsme se více používat online technologie  
a streamování. Staršovstva máme online, pouze pokud 
někoho budeme na jednání zvát, budeme jednat v místě 
sboru. Starší bydlí v okruhu 25 km od sboru.

3. Pokud budeme produkovat videa s různým vyučo-
váním, své odběratele si to najde - to platí o jakémkoliv 
(i negativním) vyučování.

Erik Poloha,  
Praha 3   
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1. Období nařízené karantény umožnilo lidem v 
našem společenství v Uherském Hradišti objevit kouzlo 
virtuálních setkání, která nám umožňují každodenní 
kontakt. 

2. Ano, viz předchozí odpověď.

3. Určitě jsme si uvědomili, že když se místní společen-
ství církve schází každý den, tak dochází k intenzivní-
mu duchovnímu boji a roste víra jednotlivců.

Norbert Volf,  
Uherské Hradiště  

1. Nemožnost společného setkávání a osobní komuni-
kace (face to face). Zrušení plánovaných akcí nebo jejich 
odložení na neurčito. Celkově narušení života sboru  
v jeho tradiční podobě. A prvních týdnech také nejistota, 
jak dlouho to vlastně může trvat.

2. Ukázalo se, že existují i alternativní způsoby „jak 
být spolu“, které mohou být hodnotným doplňkem tra-
dičních způsobů bohoslužby a komunikace. O budování 
bych mluvil jen opatrně, spíše byla snaha dávat naději, 
že to zvládneme a budeme opět spolu, protože církev 
nemůže plnohodnotně existovat jen na virtuální bázi.

3. Nic není samozřejmost (skutečně žijeme z Boží 
milosti) a častokrát jen těžkosti nás donutí k tomu, 
abychom byli ochotni změnit sami sebe, naše myšlení  
a zažité tradice. 

Tomáš Mrázek,  
Suchdol nad Odrou 

1. Zákaz bohoslužeb a scházení byl nepříjemný a ně-
kteří ho nesli velmi těžce.

2. Naučil jsme se hodně: nahrávat, konvertovat  
a stříhat video... a mnozí museli překonat nepříjem-
ný pocit, že mluví do zdi, do slepého oka kamery, bez 
zpětné vazby. Shromáždění jsme předtáčeli na internet, 
k domácím a modlitebním skupinkám i mládežnickým 
setkáním jsme se rychle naučili scházet pomocí různých 
konferenčních programů. Nejvytíženější byly samozřej-
mě telefony - dokonce někteří zapřisáhlí odpůrci tzv. 
„chytrých“ mobilů se rozhodli, že asi bude dobré si je po-
řídit (:-) Ve sboru fungovala vzájemná pomoc, nákupy 
pro seniory i modlitby za potřebné, takže nikdo nezůstal 
osamocen. Sestry se brzy zorganizovaly a našily tisíce 
roušek, které byly inzerovány na internetu a rozdávány 
potřebným s přiloženým letáčkem s dobrou zprávou.

3. Uvědomili jsme si, jak vzácná věc je společná bo-
hoslužba, společné modlitby, chvály a osobní setkání. 
Uvědomili jsme si, jak snadno o tyto „samozřejmé“ věci 
můžeme přijít a vlastně se jich dobrovolně vzdát. Přežili 
jsme a máme důležitou zkušenost, že církev jsou lidé, 
kteří se sejdou. Kázání na internetu a elektronická ko-
munikace je skvělá pomoc v nouzi, ale společenství bra-
tří a sester, živá koinonia nikdy nemůže být nahrazena 
obrazovkou ani displejem, i kdyby měl vysoké rozlišení.

Jarek Pleva,  
Litoměřice 

1. Náš prostor v Mozaice nám už delší dobu nestačil. 
Takže epidemie a možnost scházet se jen v omezeném 
počtu pouze uspíšily začátek nové skupiny ve Starém Pl-
zenci. Ti jsou teď dokonce aktivnější než my v Plzni  
a jejich setkání se zúčastňují i noví hledající. 

2. Spadli jsme po hlavě do internetového prostoru. 
Živá setkání přes Zoom (v tom jsou skvělí mladobole-
slavští), online kázání a chvály v angličtině, YouTube 
zamyšlení pro domácí bohoslužby, animace biblických 
příběhů od dětí a pro děti. Vše to jsou nové věci, které se 
učíme od nuly a na které bychom si bez karantény asi 
úplně netroufli.

3. Určitě nás tím Bůh zve ke sdílení evangelia sou-
časné společnosti novými způsoby a v novém prostoru. 
Jsme posláni za lidmi. A mnoho lidí, zvlášť mladých, 
je neustále online. Jsme tam pro ně? A skrze všechna ta 
spontánní setkání a netradiční aktivity nám Bůh uká-
zal, že Jeho církev není závislá na budově. Docela se 
nám to líbí.

Daniel Kuc,  
Mozaika Plzeň 
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1. Chyběl osobní kontakt a povzbuzování se osobně. 
Přetížení si to ale užili, zvláště introverti.

2. Elektronická komunikace byla něčím novým. Více 
telefonátů na osobní úrovni. Kazatel  pružně zařídil  
online bohoslužby i modlitby, to jsem byla moc vděčná. 
Společenství jsem potřebovala, to jsem cítila.

3. To, že je vzájemné společenství křesťanů prospěšné 
pro růst. Příště bych se v nějaké nezvyklé situaci ráda víc 
zajímala o své okolí.

Tomáš B. a Lucie Z., 
BJB Olomouc 

1. Nejvíce mi chyběl fyzický kontakt s bratry a sestra-
mi - vidět je, slyšet je, usmát se na sebe, podat si ruku, 
popovídat si. Byla to ale i absence duchovní jednoty, vě-
domí toho, že je Kristus přítomný ve společenství, jak to 
zaslíbil (Mt 18,20).

2. Začal jsem mnohem víc využívat Skype nebo Zoom 
pro spojení s ostatními lidmi. S dalšími třemi bratry 
jsme se už před propuknutím pandemie domlouvali, že 
se budeme scházet na skupince a společně absolvujeme 
kurz Každý muž bojovníkem. Bratři studují v Brně VŠ 
a po jejich uzavření se vrátil každý z nich domů. Celý 
kurz jsme tak absolvovali přes Skype. A přijali jsme z něj 
stejné povzbuzení, jako kdybychom se setkávali v Brně. 

3. Sám na sobě jsem si během karantény uvědomil, že 
pro člověka opravdu není dobré, aby byl sám. Zažíval 
jsem mnoho pokušení - nic nedělat, o nikoho se nezají-
mat, přejídat se, trávit až mnoho času na internetu, ne-
modlit se, nebýt s Bohem. Uvědomil jsem si, jak snadno 
se od Boha můžu vzdálit a upadnout do představy, že 
se bez Něj docela obejdu. Přitom ale vím, že Bůh nás 
neustále nabádá k tomu, abychom se modlili za druhé, 
nesli břemena druhých, vyznávali si hříchy... Bylo to 
pro mě zastavení a uvědomění si, abych tyto věci oprav-
du dělal a zároveň nepřestával bojovat proti pokušením, 
která přicházejí.

Tomáš Kratochvíl, 
BJB Brno 

1. Chyběl mi oční kontakt a přicházela únava  
z množství virtuální komunikace.

2. Naučil jsem se, že společenství křesťanů začíná ne ve 
sboru, ale už v kruhu rodiny.

3. Když chceme být spolu, nic nás nezastaví. Naučili 
jsme se užitečně využívat technické vymoženosti současné 
doby - modlitby přes mobil, setkávání přes různé apli-
kace a sítě. Každý můžeme působit pastoračně a služba 
druhým neleží jen na pastorovi.

Luko Kuc,  
Brniště  

1. Bylo náročné v tom, že církev je živý organismus,  
a když se nemůžeme scházet, tělo trpí po všech strán-
kách. 

2. Začali jsme pořádat on-line modlitební setkání  
a sdílení přes Skype, začali jsme vysílat video, přes 
WhatsApp jsme komunikovali spolu a povzbuzovali se 
navzájem. 

3. Uvědomili jsme si, že společenství je vzácné, je to 
dar Boží pro církev.  Výzva, která byla a která zůstává 
je, abychom se dostali s dobrou zprávou k lidem. Dnes 
skrze vysílání se můžeme dostat až do mobilu každého, 
církev může „přijít“ k nevěřícím on-line formou. Ni-
kdy v dějinách takové možnosti církev neměla - dostat 
Boží slovo až na sám konec světa. Kéž si to uvědomíme  
a využijeme dobře virtuální svobodu, kterou máme. 

Nick Lica,  
Karlovy Vary 
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Během koronakrize pomáhalo potřebným mnoho lidí. Jedním z těch, kteří pomáhali 
v Brně, je Javad Cihlář z brněnského sboru. Krejčí, který šil roušky a zorganizoval 
k tomu mnoho dobrovolníků.

JAVAd CIHLář 

(Nejen) o pomoci v době karantény

Javade, proč ses rozhodl takto 
pomáhat druhým?

Měl jsem silnou touhu dělat 
něco pro Pána Boha. Měl jsem radost, 
že mohu sloužit Bohu a zároveň i po-
máhat potřebným. Bral jsem to tak, že 
to dám jako dar Bohu, že budu sloužit 
zadarmo, věnuji vlastní síly, energii, 
čas a schopnosti.
 Jak to vypadalo v praxi?

Prakticky to vypadalo moc zajíma-
vě. Lidé nechápali, že jim někdo může 
něco dát zadarmo. Potřeboval jsem 
dělat svoji krejčovskou práci, ale lidé 
se na mne neustále obraceli s prosba-
mi o roušky. Tak jsem zval lidi, aby 
pracovali spolu se mnou, a je to velmi 
psychicky povzbuzovalo. Také se cítili 
s  rouškou bezpečněji.

Bůh mi splnil přání, že jsem měl 
kolem sebe tolik lidí. Odhadem do 
mé krejčovské dílny přišlo pomáhat 
asi 30-40 lidí. To se mi velmi líbilo. 
Pro ně to byl zážitek. Kdybych praco-
val sám, zvládl bych ušít více kusů, ale 
jim to dělalo radost, poprvé v životě 
viděli průmyslový šicí stroj, naučili se 
šít jednoduché roušky a zapojili se.

Bylo to velmi intenzivní. Pracova-
li jsme od 8 hodin ráno do 9 večer. 
Většina dobrovolníků mohla pracovat 
přes víkendy, tak to bylo velmi ná-
ročné. Lidé denně nosili další a další 
látky na šití. Odhadem jsme vyrobili 
asi 15 – 20 tisíc roušek. Roušky byly 
jednoduché, aby je dokázali zvládnout 
i dobrovolníci.

Roušky se dávaly na ulici před díl-
nu a lidé si je chodili brát zadarmo. 

Šili jsme i pro nemocnice, domov dů-
chodců, porodnici, pro kohokoli, kdo 
se na nás obrátil. Na začátku se na 
mne obrátily firmy, abych šil roušky 
za peníze, ale to jsem odmítnul.
 Jakou duchovní zkušenost jsi s tím udělal?

Bral jsem to tak, že mě vlastně 
Bůh nějak odměnil. Přinesl jsem to k 
němu s touhou sloužit a prožil jsem 
sám veliké požehnání. Denně jsem 
prožíval, že je Bůh se mnou. Bůh mi 
to vrátil stokrát, možná i milionkrát 
tím, že takto vznikal jakýsi další svět 
vzájemných vztahů s věřícími i nevěří-
cími lidmi.

Já jsem takový typ, že jsem v živo-
tě nevěřil, že budu na Youtube. Pak 
přišel Stephen (misionář, který slouží 
při brněnském sboru), natočil krát-
ké svědectví a dal to na Facebook. Za 

necelý měsíc tam bylo už přes mili-
on zhlédnutí. A vzhledem k tomu, 
že mnoho lidí v Americe potřebovalo 
roušky, přestávali se bát, když viděli, 
že se roušky dají takto snadno ušít.

Mnoho věřících se za mě modlilo. 
Když na to vzpomínám, tak mě to 
stále dojímá. Bylo to duchovně hodně 
silné. Dostal jsem se do jiného svě-
ta, většina lidí v dílně byla nevěřících, 
někdy jsem mohl říct slovo o Pánu 
Bohu. Snažil jsem se využít i facebook 
a něco o Pánu Bohu sdílet. Prožil jsem 
to jako štěstí v neštěstí. Byl jsem nej-
šťastnější: měl jsem Boha a lidi kolem 
sebe. Jsem společenský člověk. A Pán 
Bůh mě takto odměnil. 

ptal se Pavel Coufal
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KázáNÍ

Uplynulé měsíce byly pro naše 
sbory a společenství velmi 
zvláštní zkušeností. Museli 

jsme se nějakým způsobem vypořádat 
se situací, kterou si dokázal předsta-
vit málokdo. Možnost scházet se bez 
omezení jako Kristova církev bereme 
už třicet let jako naprostou samozřej-
most. Ukázalo se však, že je to stále 
Boží milost. Před docela nedávným 
časem měl u nás jeden bratr na kon-
ci shromáždění oznámení, během 
kterého řekl: „Příští neděli se sejdeme 
jako obvykle v deset hodin, dá-li Pán.“  
A pak se trochu zarazil a dodal něco  
v tomto smyslu: „Sice nevím, proč se to 
říká, ale asi je to tak správně.“ Řekl to, 
protože tato slova říkám při oznáme-
ní velmi často. A myslím je opravdu 
vážně, protože nikdo z nás neví, zda 
budeme živí a zdraví a budeme mít tu 
milost být ve opět ve shromáždění. 
Vůbec jsem si ale nedokázal představit 

NAdĚJe V OdLOUČeNÍ

situaci, že budeme živí a zdraví, a přes-
to se nebudeme moci sejít. Myslím, že 
to překvapilo mnohé z nás a současně 
jsme si mohli uvědomit a prožít, že 
církev není zamýšlená jako virtuální 
projekt. Podobně jako rodina nemůže 
existovat jen virtuálně bez možnosti 
života ve vzájemné fyzické přítom-
nosti, tak ani církev ne. Ano, ledaco 
se dá udělat jinak, možnosti komu-
nikace, spojení i online vysílání jsou  
v dnešní době jedinečné. Ale skutečné 
společenství „koinonia“, jehož součás-
tí je také Památka večeře Páně (nebo 
křest), to lze virtuálně utvářet jen  
stěží. 

Apoštol Pavel v listu do Filip píše 
velmi rozhodná slova, která až mrazí, 
když nad nimi do hloubky přemýš-
líme: „Život, to je pro mě Kristus,  
a smrt je pro mě zisk.“ Nemyslím, že 
by apoštol jakkoli přeháněl, jen aby 
něco zdůraznil. Prostě jen vystihl rea-

litu svého života, a především hloubku 
svého vztahu s Ježíšem Kristem. Naše 
reakce na jeho slova mohou být růz-
né. Někdo může vnímat Pavla jako 
náboženského fanatika, tak se ostat-
ně jevil už před svým obrácením. Jiný 
zase může namítnout, že pro Pavla 
to nebylo zas tak těžké něco takové-
ho vyjádřit. On přece mohl být tak-
to svobodný ve svém uvažování, když 
neměl žádnou rodinu a s tím spojené 
starosti a závazky. To se pak mnohem 
snadněji říkají taková slova. Taková 
úvaha je velmi mylná a ve skutečnos-
ti opak je pravdou. Pavel měl mno-
honásobně více závazků než kdokoli  
z nás! Stačí si poslechnout jeho vlast-
ní slova, která píše ve svém druhém 
dopise do Korintu v jedenácté kapito-
le. Zde popisuje, jaké útrapy prožil ve 
svém životě pro evangelium, a celé to 
končí vyznáním: „A nadto ještě na mě 
denně doléhá starost o všechny církve“  
(v. 28). Ano, ta starost o všechny 
církve, to jsou ty závazky, které ho 
spojují s touto Zemí. On se cítí být 
zodpovědný za společenství církve, 
proto máme tolik jeho dopisů v Pís-
mu. Nakonec i křesťany ve Filipech 
ujišťuje o své lásce: „Táhne mě to na 
obě strany: Toužím odejít a být s Kris-
tem, což je jistě mnohem lepší; ale zůstat  
v tomto těle je zase potřebnější pro 
vás. Proto pevně spoléhám, že zůstanu  
a budu se všemi vámi k vašemu prospě-
chu a k radosti vaší víry.“ Důvod, proč 
chce apoštol Pavel zůstat a proč neu-

přednostňuje sebe ale druhé, je spo-
lečenství církve, od kterého je právě 
odloučen a doslova izolován. Pavel je 
vězněm pro Krista rád (Sk 21:13), ale 
právě starost o jeho duchovní děti mu 
působí bolest. Má však naději, že toto 
odloučení je jen dočasné a přijde čas, 
kdy se s nimi opět shledá.

A snad právě v tomto kontextu je 
možné správně porozumět jeho slo-
vům, která na první pohled znějí tak 
radikálně: „Život, to je pro mě Kristus, 
a smrt je pro mě zisk.“ Mohou totiž  
v našem životě nastat situace, kdy člo-
věku zbude jen ta jedna jediná jistota 
a tou je Pán Ježíš. My se do takových 
situací nedostáváme nebo jen zcela vý-
jimečně. Apoštol Pavel je prožíval do-
cela často, proto vyznává svou důvěru 
v Krista takovýmto způsobem. Jako 
by říkal: „je to moje životní zkušenost, 
že Ježíš je jediná naděje, která člověku 
zůstává, když všechno ostatní selže. On 
je nadějí v životě i ve smrti.“ On je na-
dějí i pro toho, kdo je odloučen od 
společenství církve, ať už jsou důvody 
jakékoli. Není to ale důvod k tomu, 
abychom opomíjeli ty, kdo se v izolaci 
ocitnou. Snad právě jarní měsíce nám 
ukázaly, jak obtížné to musí být pro 
bratry a sestry, kteří jsou odloučeni od 
svého společenství z důvodu nemoci, 
stáří nebo jiných překážek. V každém 
společenství jsou takoví lidé a církev 
by na ně neměla zapomínat. Apoštol 
Pavel si proto velmi cenil podpory fi-
lipského sboru, který ho podporoval, 

Filipským 1:21-30



24 25

ať už byl ve vězení nebo na svobodě. 
Vědomí, že je součástí církve, která 
na něho pamatuje, mu přinášelo ra-
dost a povzbuzení. Novum uplynulých 
týdnů a měsíců bylo to, že my všich-
ni jsme se ocitli tak trochu v izolaci 
a odloučení. A taková situace je opět 
nejhorší pro ty, kdo jsou v trvalém 
odloučení. Zatímco dříve mohli být 
navštěvováni, tak najednou ani to ne-
bylo možné. Je tedy otázka, jestli jsme 
jako církev byli v těchto případech 
stejně vynalézaví a kreativní jako při 
realizaci online bohoslužeb. Apoštol 
Pavel využíval svých spolupracovníků  
a korespondence, aby zůstal ve spoje-
ní s církvemi. I když on sám byl ten, 
kdo byl odloučen, nepřestal myslet 
na ty, které považoval za své duchov-
ní děti. My dnes máme mnohem širší 
paletu možností, jak být ve spojení  
s těmi, kdo jsou odloučeni od našich 
společenství. Kéž bychom je dokázali 
využívat s takovou láskou a zaujetím,  
s jakým apoštol psal své dopisy.

Možná je to trochu překvapivé, ale 
Kristus klade nesmírně velký důraz na 
službu těm, kdo jsou nějakým způso-
bem v izolaci a potřebují pomoc, po-
vzbuzení a útěchu. V Matoušově evan-
geliu 25. kapitole se Pán Ježíš staví za 
ty, kdo jsou v nějaké formě izolováni 
od svého přirozeného prostředí, ať už 
se jedná o širší komunitu nebo rodi-
nu: lidé na cestách, nemocní nebo ve 
vězení (vv. 42-43). V podobném du-
chu k nám promlouvá i závěr epištoly 

Židům: „Bratrská láska ať trvá; s lás-
kou přijímejte i ty, kdo přicházejí od-
jinud – tak někteří, aniž to tušili, měli 
za hosty anděly. Pamatujte na vězně, 
jako byste byli uvězněni s nimi; pama-
tujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může 
potkat utrpení“ (13:1-3). Je užitečné, 
když se dokážeme vžít do situace těch, 
kteří touží po společenství církve, ale 
nemohou být aktivně jeho součás-
tí. Nemusí být nutně nemocní nebo 
ve vězení, ale už samotný nedostatek 
informací pro ně může být utrpením 
– třeba proto, že jejich modlitby ne-
mohou být konkrétní.

Je dobré, že nám apoštol Pavel při-
pomíná, že (ne)konečnou a neměnnou 
nadějí našeho života je sám Pán Ježíš. 
A tato naděje má být prioritně zpro-
středkována těm, kdo jsou z nějaké-
ho důvodu odloučeni od společenství 
církve a nemohou se podílet na jeho 
aktivním životě. Právě těmto bratřím 
a sestrám je určeno povzbuzení, které 
apoštol formuloval takto: „Jsem jist, 
že ani smrt ani život, ani andělé ani 
mocnosti, ani přítomnost ani budouc-
nost, ani žádná moc, ani výšiny ani 
hlubiny, ani co jiného v celém tvor-
stvu nedokáže nás odloučit od lásky 
Boží, která je v Kristu Ježíši, našem 
Pánu“ (Římanům 8:38). Tato slova 
si samozřejmě mohou přečíst sami  
v Písmu, ale toto slovo povzbuzení 
dostává zcela jiný rozměr tehdy, když 
jsme to my, kdo ho „doručí“ nějakým 
způsobem odloučeným.

Nikdo teď nedokáže říct, zda to, 
co je za námi, je ojedinělou epizodou 
nebo něčím,      s čím bychom měli do 
budoucna počítat. Bez ohledu na slo-
žitosti, ve kterých se jako církev ješ-
tě můžeme ocitnout, bychom neměli 
zapomínat na to, že zpřítomnění Boží 
lásky odloučeným a izolovaným je an-
dělským posláním církve (Galatským 
6:10).

Tomáš Mrázek,  
Suchdol nad Odrou

Pochází ze vsetínského sboru a nyní 
je kazatelem sboru BJB v Suchdole nad 
Odrou. S manželkou Evou mají tři dce-
ry. Mezi jeho oblíbené biblické knihy pa-
tří mudroslovná literatura.
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Sestru Helenku Včelákovou jsme uvítali jako jednoho z hostů na mládežnické kon-
ferenci. S každým z nich vám postupně přinášíme jeden rozhovor. V tom příštím 
čísle nás čeká ten poslední.

HeLeNA VČeLáKOVá

Služba je závazek

helenko, jaká pro tebe byla ná-
vštěva na mládežnické konfe-
renci? Co tě tam potěšilo nebo 

překvapilo.
Pozvání na mládežnickou konferen-

ci mě v prvním okamžiku překvapilo. 
Napadlo mě, co mohu já říci mladým 
lidem, když s nimi nemám zkušenost. 
Vím, že Pán Bůh si používá to, čím 
nás v životě provedl, takže jsem mohla 
mluvit o zkušenostech s Ním. Moc se 
mi líbilo téma konference ,,Na rame-
nou obrů“, které prozrazovalo, že to 
bude něco mimořádného. Co mě ve-
lice potěšilo, bylo to, že jsem vnímala 
touhu mladých lidí vracet se k tomu, 
co bylo dobré v minulosti. To jsem 
do té doby u dnešních mladých lidí 
nepředpokládala. To druhé potěšení 
bylo to, že jsem vnímala více chlapců 
než děvčat. To je krásná perspektiva, 
protože dnešní církvi chybí muži, kte-
ří jsou ochotni na sebe brát zodpověd-
nost služby.

Jak si myslíš, že Pán Bůh volá lidi do 
služby? Jaké to bylo ve tvém životě?

Myslím, že Pán Bůh povolává ka-
ždého specifickým způsobem, že se 
nedá odpovědět plošně. V Božím 
slově můžeme vidět různé způsoby 
povolání. Mojžíše povolával dokonce 
5x.Vím jistě, že v srdci člověka musí 
být touha sloužit Tomu, který mě mi-
luje. Pán Bůh nikoho nenutí, jen dává 
příležitost se rozhodnout komu, čemu 
a jak budeme sloužit. Čím naplníme 

náš život. Pán Bůh ví, co do nás vlo-
žil. On má moc nás přivést na místo, 
kde budeme moci sloužit dary, které 
máme od Něho. Ptám se:,Pane Bože 
k čemu si mě chceš použít?“ Je tře-
ba mít otevřený duchovní zrak i sluch  
a nepřehlížet drobné nabídky a ne-
čekat, až se naplní naše představy  
o povolání do služby. Můžeme prosit 
Pána, aby nám pomohl najít to, co je 
klíčové pro náš život. Na prvním mís-
tě musí být přátelský vztah s Pánem 
Ježíšem Kristem, od toho se odvíjí vše 
ostatní.  On touží po našem oddaném 
srdci Jemu. Tak do každé služby, ať je 
to jakákoliv služba, musíme vstupovat 
s ujištěním, že je to On, kdo nás do 
služby postavil a povede. Pak můžeme 
odolávat i těžkým obdobím, která ka-
ždá služba přináší. Službou naplňuji 
nejdůležitější poslání, které mi zde na 
zemi Pán Bůh svěřil. Je na mně, zda 
tento závazek vůči Bohu splním.

Jak to bylo se mnou? Nikdy jsem 
si nepředstavovala, že bych moh-
la pracovat v OS. Viděla jsem kolem 
sebe mnoho schopnějších, než jsem 
já. Znala jsem ty obdarované sestry, 
které s pokorou stály ve službě přede 
mnou mnoho let. Byly pro mne vzo-
rem bohabojných žen, obdarovaných, 
ochotných posloužit Božím slovem. 
Nic z toho jsem při sobě neviděla, 
a tak než jsem poprvé vstoupila do 
služby v OS smlouvala jsem s Pá-
nem Bohem. Slibovala, že budu dělat 
něco jiného, ale na službu pro sestry 
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se necítím. Pán Bůh měl jiné plány 
a já jsem díky Jeho milosti a vedení 
ve výboru už třetí volební období. Při 
posledních volbách jsem prožila zno-
va ujištění, že je důležité očekávat na 
Pána Boha. On povolává i odvolává. Já 
jsem chtěla skončit, ale Pán Bůh si to 
nemyslel.  Na jedné konferenci přišlo 
ujištění skrze svědectví sester, že Pán 
Bůh říká, vytrvej na místě, kam jsem 
tě postavil. Je to jako když někdo oto-
čí vypínačem a najednou je vám vše 
jasné. Každá zkušenost s uposlechnu-
tím Boží vůle je stavebním kamenem, 
ze kterých je vystavěná zeď, o kterou 
se mohu opřít. Služba je závazek vůči 
Bohu a lidem, který činí můj život ra-
dostným.
Hodně mladých lidí se bojí jít do ně-
jaké služby, aby něco nepokazili. Co si  
o tom myslíš?

Strach, obavy patří k tak závažnému 
kroku, jako je vstup do služby, jaké-
koliv.   Důležité je si uvědomit, zda 
mě do té služby opravdu staví Pán, 
nebo je to z mého lidského popudu. 
Někteří mají touhu a vstoupí do služ-
by z vlastní vůle a za krátký čas zjistí, 
že jsou naprosto vyčerpaní a bez po-
žehnání, uzlíček nervů. Důležité je, 
ptát se. Kdo bude sloužit? Budu slou-
žit já svému Já, nebo se nechám vést 
Bohem a budu sloužit pro Jeho slávu. 
Myslím, že největší překážkou ve služ-
bě jsme často my sami. Naše úžasné 
veliké Já nám říká, jak jsme dobří,  

a zapomínáme, že ve službě stojíme 
jen a jen milostí. Pán Bůh rád vidí 
ochotné a pokorné srdce. Je třeba 
umět poslechnout a vykročit. Není 
důležité, jak sloužím, ale zda jsem 
na místě, kde mě chce mít můj Pán. 
Přijmout zodpovědnost za službu je 
důležité rozhodnutí v životě každého 
křesťana.
Máš ve svém životě mnoho zkušeností 
se službou ženám. Co si myslíš, že je 
pro dnešní mladé ženy největší výzvou?

Mladé ženy to v dnešní době mají 
velmi těžké. Musí odolávat tlakům  
z mnoha stran. Je to náročnost na 
rozdělení času. Čemu a komu v té ob-
rovské nabídce aktivit dám přednost. 
Mám obavy, že mladé ženy v dnešní 
době čelí i velikému tlaku sociálních 
sítí. Které tlačí na to, jak má vypa-
dat žena, protože na prvním místě 
je Ona. Je těžké nepodlehnout styli-
zování se do nějaké podoby, která je 
často v rozporu s Božím záměrem pro 
ženy.  Potýkají se s různým hodnoce-
ním sebe či jiných a zároveň se snaží 
obstát před vrstevníky. Výzvou je mi-
nimalizovat svět sociálních sítí a o to 
více času trávit v rozhovoru s Pánem 
Bohem a nad Božím slovem. Vše vy-
chází z toho, jaký mám vztah s Pánem 
Ježíšem Kristem. Pokud je přátelský  
a hluboký, pak přijímání jakékoliv vý-
zvy je snazší. Pokud miluji, je v srdci 
touha a poslušnost, což je nutné pro 
výzvu v každém věku.

Jak ty sama hledáš, do čeho tě Pán Bůh 
povolává? Jak poznáš, co je jeho vůle 
pro ten dnešní den?

Ne vždycky je mi jasné hned, co 
ode mne Pán Bůh žádá. Čerpat mohu 
jedině z rozhovoru s Pánem Bohem. 
To On otevírá nové dveře pro vstup 
do každé nové služby i každého nové-
ho dne. On také zavírá dveře tam, kde 
číhá nebezpečí. Bilancuji a ptám se, 
zda mám v té službě setrvat. To co dě-
lám, dělám ráda, ale pokud Jeho plán 
je jiný, budu Ho následovat. Jestliže 
to dál nevím, ptám se i opakovaně,  
i to vyznávám v modlitbě. Prosím, aby 
mě Pán Bůh nenechal bloudit. Abych 
našla místo, kde a komu mám dneš-

ního dne sloužit. Abych našla to, co 
pro dnešní den připravil. Modlím se 
ve víře, že Pán Bůh má moc mě za-
stavit a nedopustí, aby uklouzla má 
noha. Ochrání mě před zlem i zlým 
člověkem. Mnohokrát žasnu nad ne-
uvěřitelnými skládačkami, které Bůh 
v mém životě dal dohromady a neko-
nečně moudře sestavil celkový obraz 
jednotlivých dnů i celého mého živo-
ta. Jemu patří veliké díky za to, kdo 
jsem, protože je to jen a jen každo-
denní Boží milost.
Děkuji za rozhovor.

                          Jan Jackanič

INfORMACe z VV

Aktuálně v kanceláři BJB

Proběhl rozhovor se sestrou Ivetou 
Procházkovou, která by v příštích týd-
nech měla odejít na plánovanou rodi-
čovskou dovolenou z důvodu převzetí 
dítěte do pěstounské péče. Postupně 
by její práci měla přebírat sestra Asui 
Siakhelová, která by od září nastou-
pila také na částečný úvazek. O po-

Informace z jednání VV BJB dne 12. května 2020

drobnostech změn v kanceláři budeme 
sbory v nejbližší době informovat.
1. Příprava SD

VV připravuje letošní Sjezd dele-
gátů v novém termínu 7. listopadu  
v Brně. Sborová shromáždění ohledně 
podávání návrhů mohou proběhnout do 
27. září, materiály k projednání a hlaso-
vání budou na sbory zaslány po 7. říjnu.
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Návrhy VV budou na sbory rozeslá-
ny na začátku září a povede se k nim 
diskuze také na kurzu kazatelů. VV 
hovořil také o přípravách voleb no-
vého VV, které by měly proběhnout  
v dubnu příštího roku. Na listopado-
vém SD bude zvolena nová nominač-
ní komise a sjezd by měl také schválit 
výjimku z volebního řádu, a zkrátit 
tak dobu příprav voleb z důvodu po-
sunutí termínu  letošního SD.

Tajemník také informoval o jednání 
s finanční komisí BJB a shodě v tom, 
aby v příštím roce došlo k přeměně této 
komise na Finanční a hospodářskou 
radu (FHR), která již existuje v našem 
organizačním řádu. Současná finanční 
komise byla v minulosti pověřena jed-
norázovým úkolem sestavení mzdové-
ho předpisu a dlouhodobým úkolem 
přípravy rozpočtů kanceláře VV BJB, 
její faktická část práce se však kryje  
s FHR a je třeba tuto duplicitu vy-
řešit. V rámci transformace by také 
došlo k nové volbě členů této komise,  
s čímž současní členové souhlasí.

2. Organizace a finance

Tajemník informoval o přepočtu 
hospodaření za loňský kalendářní rok 
vzhledem k prodeji Dorkas. Podrob-
nosti budou uvedené ve sjezdových 
materiálech, a to včetně návrhu VV na 
rozdělení hospodářského výsledku.

VV hovořil o dalším výhledu hos-
podaření BJB a pro SD doporučí, aby 
došlo k postupnému ročnímu zvyšo-

vání příspěvku členů o 20% na ko-
nečnou částku 1200 Kč ročně (100 Kč 
měsíčně) s tím, že by zároveň došlo k 
rozvoji vlastní ekonomické činnosti 
(pronájem nemovitostí).

VV schválil i pro tento rok finanční 
podporu pro účast dětí zaměstnanců 
sborů BJB a kanceláře VV na letních 
táborech, a to ve výši 2000 Kč na dítě 
a rok. Příspěvek se vyplácí pro děti 
mladší 18 let. Své žádosti mohou po-
sílat kazatelé a misijní pracovníci prů-
běžně na email info@baptist.cz.

VV pak dále schválil podporu pro 
první pracovní úvazek misijního 
pracovníka pro sbor neslyšících od  
1. května a pro sbor Praha - Církev 
XXI. století na třetí úvazek pro ka-
zatele na praxi s omezením na 1 rok. 
Termín nástupu bude určen podle  
situace.

VV se také zabýval žádostí sbo-
ru neslyšících o změnu jejich názvu, 
který by v sobě již neobsahoval název 
města. Vzhledem k tomu, že se jed-
ná o výjimku z řádů BJB, rozhodne  
o této možnosti SD.

Tajemník poskytl přehled pomoci 
z krizového fondu sborům a dalším 
organizacím, a to především formou 
nabídky dezinfekce. Této možnosti 
využilo 25 sborů, komise krizového 
fondu pak rozhodla o daru dalších 
250 litrů Slezské diakonii a Pražské-
mu evangelickému středisku pomoci, 
samostatně jsme pak rozvezli dalších 
250 litrů na další potřebná místa. Cel-

kově bylo objednáno cca 1600 litrů za 
150.000 Kč.

VV dále rozhodl na základě dalších 
žádostí ze zahraničí o finanční pomoci 
ve výši 3000 euro tureckým baptis-
tům na nákup potravinových balíč-
ků do uprchlických táborů, ve výši 
2000 euro pro službu mezi uprchlíky  
v Řecku baptistické organizaci 
All4Aid (all4aid.org) a 2000 euro na 
službu mezi uprchlíky v Libanonu, 
kterou organizují libanonští baptisté 
(merathlebanon.org). Od těchto or-
ganizací si vyžádáme zprávu o nalože-
ní s těmito prostředky a případně zvá-
žíme možnost vyhlášení větší sbírky 
mezi sbory.

3. Sbory

Bratr předseda informoval o online 
setkáních s kazateli ze všech regionů, 
v rámci kterých došlo k rozhovorům  
o současné situaci na sborech, vzájem-
né výměně zkušeností a nabídce po-
moci a konzultace situací jednotlivých 
sborů. Ještě do konce školního roku 
uvažujeme nad jedním online setká-
ním pro všechny kazatele sborů.

4. Odbory, Dorkas a vzdělávání v BJB

Hostem jednání VV byl bratr Jor-
dan Haller, který informoval o čin-
nosti Odboru mládeže, plánovaných 
akcích, a také jsme hovořili o tom, jak 
bylo možné využít současného mi-
mořádného stavu pro společné akce  
v rámci Odboru mládeže.

Br. Jordan představil přípravu na 
letošní konferenci mládeže, kterou 
připravuje sbor ve Vikýřovicích a bude 
se konat v Šumperku. VV souhlasí  
s navrženými hlavními řečníky, téma-
ta a jména pro semináře budou ještě 
upřesněna.

Odbor mládeže připravuje také letní 
akci s názvem KEMPERENCE, která 
se uskuteční 23. - 29. 8. 2020 v Čer-
né Hoře. Počítá se s kapacitou cca 80 
účastníků starších 15 let. Podrobnosti 
a přihlášku najdete na www.mladej.
net

Bratr Pavel Novosad informoval  
o odložení posledního setkání v rámci 
misijního kurzu Vzdělávání na cestě, 
o náhradě nebo případném přesunu-
tí na příští rok bude jednat rada MO  
v příštím týdnu.

Br. předseda informoval o odložení 
setkání kurzu Příprava kázání a vyučo-
vání v rámci Vzdělávání na cestě s tím, 
že dále bude komunikovat se studenty 
ohledně jejich domácích zadání.

Br. předseda dále informoval o pří-
pravách nového kurzu Služba staršov-
stva v rámci Vzdělávání na cestě. Po-
drobnosti budou zaslány na sbory do 
konce května.

5. Ostatní

VV se zabýval přípravou kurzu ka-
zatelů, který byl přesunut na 15. - 17. 
září a který se uskuteční opět v cent-
ru Immanuel. Program zůstává stej-
ný se zaměřením na obnovu sborů  
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(br. Pavel Plchot z CB) a studijní téma 
Rozvody v Písmu. Budeme se také vě-
novat reflexi současné situace, tomu, 
jak ovlivnila sbory a co se z ní může-
me naučit. Ve středu večer bude také 
příležitost hovořit o dalším směřování 
BJB a o návrzích na SD. Přihlášky na 
kurz společně s programem budou na 
sbory rozeslány v červnu.

VV odsouhlasil vydání knihy His-
torie BJB v předběžném počtu 500 ks. 
Cena bude stanovena po jednání s tis-
kárnou, vydání očekáváme do konce 
června.

Bratr předseda informoval o online 
setkání se zástupci EBF, kde jsme se 
mohli sdílet o situacích v našich ze-
mích a vzájemně se za sebe modlit. 
Dále se pak bratr předseda zúčastnil 
online setkání se zástupci Jednot ze 
střední a východní Evropy pod ná-
zvem Acts 1:8 (Maďarsko, Polsko, 
Slovensko, Srbsko, Česko, Ukrajina /
pozváno - Rumunsko, Bělorusko).

Tajemník a předseda se zúčastnili 
online kulatého stolu Evangelikál-
ního teologického semináře o nově 
připravovaném vzdělávacím programu  
a budou se za BJB účastnit na přípravě 
nového studijního programu ETS.

VV projednal podnět ze sloven-
ské BJB o další budoucnosti časopi-
su Rozsévač, navrhujeme na podzim 
uskutečnit osobní setkání s Radou 
BJB v Bratislavě.

Br. tajemník informoval o ukonče-
ní zastupování BJB v České biblické 

společnosti bratrem Milošem Maty-
sem. Případní zájemci o tuto službou 
mohou kontaktovat tajemníka ohled-
ně dalších podrobností.

Další jednání VV se uskuteční ve středu 
2. září 2020

                          Jan Jackanič,
tajemník VV BJB

NOVá KNIHA

dlouhé roky jsme jako sestry 
v místních sborech toužily  
a volaly po studijním materiá-

lu pro skupinky sester.  Dnes s velkou 
vděčností především Pánu Bohu, ale 
také díky finanční podpoře Výkon-
ného výboru BJB a po zajištění pře-
kladu do češtiny vám, milé sestry,  
s radostí můžeme oznámit za Odbor 
sester: „Vytoužený materiál je zde!“.  
A to v podobě již nějaký čas avizované 
knihy s názvem „Milovaná – jak na-
jít odpočinutí“ od sestry Clary Jones 
– americké misionářky v současnosti 
sloužící  s manželem na Slovensku  
v bratislavském sboru Na Palisádách.  

Co v uvedené knize nenajdete?  
Jednoduchý, rychlý návod jak najít 
odpočinutí zabalený do láskyplných 
slov. Není to kniha na přečtení za  
jeden den.

A co v ní najdete? Studijní mate-
riál pro skupinky sester i jednotlivce, 
pro letité křesťanky i sestry na začát-
ku cesty s Pánem Ježíšem. Na zákla-
dě Božího slova sestra Clara odhalu-

MILOVANá 
— JAK NAJÍT OdPOČINUTÍ

je nové myšlenky - důrazy na práci 
Ducha svatého v našem nitru. Jde až 
ke kořenům. Kniha je rozdělena do  
9 lekcí, které si každá sestra projde sama 
v klidu domova, a na setkání se hovoří 
o tom, co daná kapitola znamená pro 
mne osobně. Studium je připravené 
tak, že čtete otázky a nacházíte odpo-
vědi v Božím slově. Někomu se možná 
bude zdát příliš jednoduchý začátek. 
Počáteční pochybnosti, čím kniha 
osloví mě, se brzy proměnily v touhu 
číst knihu dál a dál a nacházet odpo-
vědi. Ano, něco to stojí – určité úsilí  
a vytrvalost, ale věřím, že se mnoho-
násobně toto obrátí v požehnání a od-
počinek v Boží náruči.

Osobně vnímám, že máme příleži-
tost z uvedené knihy vytěžit vzácný, 
hluboký „poklad“. Naším přáním  
v Odboru sester je, abyste se spolu  
s námi vydaly tento poklad odhalit.

Sestra Clara Jones je ochotná přijet 
za námi do Čech a prezentovat svo-
jí práci s knihou, pokud bude zájem  
z naší strany.
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Kontakt v případě zájmu o setká-
ní se sestrou Clarou: helen.vcelak@
gmail.com. Knihu lze objednat emai-
lem: info@baptist.cz. Cena: 220,-Kč 
+ poštovné.

Jana Pospíšilová

SKORO TVářÍ V TVář

Mnoho setkání během posled-
ní doby proběhlo online. 
Užitečným nástrojem je služ-

ba ZOOM, která umožňuje rozhovor 
více účastníků najednou. Nemohli se 
vždy zúčastnit všichni, ale pozvánku 
k rozhovoru dostal od bratra předse-
dy každý kazatel nebo zástupce sboru. 
Kromě regionálních “zoomů”, u kte-
rých byl větší prostor pro vzájemné 
sdílení, proběhlo také online setkání 

kazatelů BJB místo původně plánova-
ného kurzu kazatelů (nahoře) a také 
dvě jednání se zástupci Evropské bap-
tistické federace ohledně spolupráce 
mezi jednotlivými jednotami (dole). 
Zde přinášíme pro představu ukázku, 
jak taková “online” setkání vypadala.

                          Jan Jackanič
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VzdĚLáVáNÍ NA CeSTĚ

kurz Příprava kázání a vyučová-
ní se během letošního školního 
roku setkal dvakrát v pražském 

vinohradském sboru. Přihlásilo se do 
něj 27 studentů. Třetí setkání muse-
lo být z důvodu epidemie koronaviru 
odvoláno. Studenti mi posílali své do-
mácí přípravy kázání e-mailem a do-
stávali každý jednotlivě zpětnou vazbu. 
V červnu se nám podařilo udělat dvě 
video setkání prostřednictvím zoomu. 
Sestra Lucie Endlicherová z brněn-
ského Rádia 7 (TWR) vedla seminář 
o tom, jak správně pracovat s hlasem, 
abychom co nejlépe předali naše po-
selství. Spolu s bratrem Erikem Polo-
hou jsme vyučovali o tom, jak si při-
pravit tematická kázání (na přípravu 
výkladových kázání jsme se zaměřili 
při prvních dvou víkendech). Vedli 
jsme také studenty při workshopu  jak 
připravit kázání na téma „Napomí-

nání v církvi“. Také jsme se věnovali 
kázáním při zvláštních příležitostech 
(svatba, vyprošení požehnání dítěti, 
křest, Večeře Páně, pohřeb). Řekli 
jsme si, jaké často děláme chyby při 
kázání a vyučování a jak se jich máme 
vyvarovat

Jsem vděčný za všechny studenty 
z našich sborů, kteří se tohoto vy-

učování během roku účastnili, a vě-
řím, že udělali další krok ve službě 
předávání poselství Božího slova.

Kurz Misie a evangelizace dokončí 
své třetí setkání po prázdninách.

V novém školním roce 2020-21 
zveme všechna staršovstva k účasti 
na kurzu „Služba staršovstva“. Jde  
o tři sobotní setkání (24. 10. 2020,  
9. 1. 2021, 10. 4. 2021), na která jsou 
zváni starší sborů, nejlépe celé týmy. 
Během každého setkání budou 4 blo-
ky seminářů a vzájemných rozhovorů  

z oblastí: poslání a služba starších, 
staršovstvo a vedení, pastorace a kon-
fliktní situace, otázky a odpovědi. 
Kurz připravují bratři kazatelé Pavel 
Coufal, Vladimír Zeman a Jaroslav 
Pleva s organizačním zajištěním ze 
strany br. tajemníka Jana Jackaniče. 
Setkání se budou konat v modliteb-
ně olomouckého sboru. Bližší infor-
mace jste dostali do sborů mailem 

nebo jsou k dispozici na www.bjb.
cz. Přihlaste se co nejdříve, nejpozději 
do konce září. V případě zájmu o ten-
to kurz bychom ho chtěli zopakovat  
v následujícím školním roce v někte-
rém sboru v Čechách.

                          Pavel Coufal

OdBOR MLádeže

Pán Bůh dopouští, ale neopouští. 
I tak by se dalo shrnout uply-
nulé období v odboru mládeže. 

Museli jsme opustit naše vyjeté kole-
je a takřka ze dne na den, vyrazit do 
neprozkoumaných končin. Pozorovali 
jsme to krásné slunečné jaro přes okna 
bytů. Tváře přátel byly rozdělené na 
pár barevných kostiček na obrazovce. 
Stisk ruky, nebo obětí po týdnech  
v srdci vychladly. Někdo si přál, aby 
ta doba co nejrychleji přešla a my se 
mohli vrátit na pastvy, které známe.

I já jsem tak zprvu přemýšlel. Bůh 
nás však neopustil, ale ve své moud-
rosti nás vedl na zelené pastviny, které 

jsme zatím často nenavštěvovali. Díky 
online technologiím, jsme mohli na-
kouknout do různých společenství na 
celém světě. I v rámci ODM jsme pro 
mládežníky připravili online setkání 
takzvanou ODMku. S uvolňováním 
restrikcí již nahlížíme do budoucna  
s nadějí na běžnější průběh. V květnu 
jsme se setkali s radou ODM a pláno-
vali společné akce. Také je možné již 
pořádat sportovní akce, čeho využívá-
me napříč celou republikou. Společný 
airsoft a následné biblické zamyšlení 
bylo v květnu a červnu na 5 místech.

Do života ODM se v létě 2020 vrací 
celorepublikové setkání mládežníků  
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s názvem Kemperence. Na Kempe-
renci chceme spojit to nejlepší z let-
ních táborů a konferencí. Modlíme 
se za to, aby program, který jako rada 
ODM připravujeme, vytvořil příjem-
né prostředí pro vzájemné povzbuzení 
v cestě za Bohem. Osobně se moc tě-
ším na tento týden na konci prázd-
nin a doufám, že si Kemperence najde 
místo v našem mládežnickém kalen-
dáři i na další roky.

V polovině září se setkáme na Pus-
té rybné s vedoucími mládeží. Chce-
me, aby toto setkání, kterému říkáme 
Kompas, povzbudilo a pomohlo na-
směrovat jednotlivé vedoucí mládeží 
v jejich službě v novém školním roce. 
Každá mládež v BJB je jiná, proto se 
je skvělé se alespoň jednou za rok tak-
to potkat a navzájem se podělit o své 
zkušenosti a povzbudit se do služby.

Dá-li Pán, tak se i v roce 2020 se-
jdeme s mládeží na podzimní celo-
státní konferenci, kterou jsme nazvali 
TADY A TEĎ. Přípravy jsou v pl-
ném proudu a společně s vikýřovic-
kou mládeží přemýšlíme, jak nejlépe 
položit ty správné otázky. Chceme se  
v tématu zamyslet nad praktickým 
životem křesťana ve společnosti. Po-
zvání jako hlavní řečníci přijali Ja-
kub Limr (Mozaika Hradec Králové)  
a Petr Dvořáček (CB Brno).

Modlete se prosím, aby nabrané 
zkušenosti během krize a vše, čeho 
jsme byli svědky na našich nebo ji-
ných pastvinách, aby bylo k povzbu-

zení a růstu našich místních sborů. 
Modlete se prosím s námi, aby Hos-
podin žehnal dílu našich rukou. Uvě-
domujeme si jako rada ODM, že bez 
Božího vedení a směřování je naše 
snažení marnost. Modlíme se, aby  
v BJB rostla mládež předně k Boží ra-
dosti a k svědectví všem lidem.

                          Jordan Haller

↓ Litoměřice   ↑ Konstantinovy Lázně
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↓ Olomouc   ↑ Praha
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OdBOR SeSTeR

Prožíváme zvláštní čas, omezení. 
Každého z nás nějak ovlivnil. 
Pro někoho to bylo jen ome-

zení, pro někoho utrpení.  V Řím. 
8,18 čteme:,,Soudím totiž, že utrpe-
ní nynějšího času se nedají srovnat s 
budoucí slávou, která na nás má být 
zjevena”. To je zaslíbení slavné bu-
doucnosti. K tomu směřují naše my-
šlenky. Zpočátku bylo těžké věřit, 
že se jedná o pandemii dosud neví-
daného rozsahu, která zachvátí celý 
svět. Okolnosti nám ji budou dlouho 
připomínat. Myslím, že jsem nebyla 
sama, kdo v začátku vůbec nevěřil, 
že něco takového, co se šíří po celém 
světě tak obrovskou rychlostí a přiná-
ší smrt, v dnešní době existuje. Od-
říznutá města, uzavřené hranice, lidé 
uvíznutí v zahraničí, přerušené služby, 
ztichlé ulice bez dopravní špičky. Uli-
cemi kráčel ,,strach“. Tam, kde jsme 
se prodírali davem lidí, se pohybovalo 
jen pár jedinců zahalených v rouškách. 
Něco jako vystřižené z apokalyptické-
ho filmu bylo zde a bylo třeba se k 
tomu nějak postavit. Nepodlehnout 

dOBA „KORONAVIROVá“

strachu ani obavám z budoucnosti.  
V začátku jsme možná i jako věřící 
ženy, bojovaly se strachem o své děti, 
rodiny, blízké a přátele. Jak nepod-
lehnout panice a hysterii? Měly jsme 
možnost si uvědomit, co pro každou 
z nás znamená povzbuzení Božím slo-
vem, modlitba a sdílení jedna s dru-
hou. Nezůstaly jsme osamocené. Ne-
musely jsme podléhat scénáři, který 
nám diktoval strach. Scénář celé doby 
koronavirové byl a je v ruku Toho 
Nejvyššího, Nejmocnějšího, který vě-
děl, ví a má jasno, jaký bude závěr této 
doby. Co bylo nutné? Pustit se do boje 
se strachem a zahledět se směrem k  
Nebeskému Otci, odkud pomoc při-
chází. Dobře fungovalo povzbuzování, 
skrze sms, emaily, telefonické hovo-
ry. Strach jsme vynesly na povrch a 
už nebyl živený našimi lidskými před-
stavami, ale mizel v síle Božího ujiš-
tění, že On je s námi vždycky a všu-
de iv  době koronavirové. Boží slovo, 
nás uvádělo do stavu pokoje. S jakou 
radostí jsme si připomínaly slova žal-
misty Žalmu 91. Nic nedávalo takový 

pokoj a klid jako modlitba. Modlitby 
po telefonu, s jednotlivci i ve skupince 
byly obrovským povzbuzením. Sestry 
se zapojily i do praktické pomoci šití 
roušek. Měly jsme možnost být jedna 
pro druhou ,,andělem dobrých zpráv“. 
Také mluvit spolu o otázkách, které 
běžně nerozebíráme, jako například: 
Jsem připravená na setkání s Pánem? 
Čím mohu sloužit právě v této době?

Velmi nás mrzelo, že jsme musely 
zrušit naší společnou konferenci se-
ster BJB, která byla připravená první 
květnový víkend v Nových Zámkoch. 
Zároveň nás potěšilo, že slovenské ses-
try jsou ochotné konferenci připravit 
znova na stejném místě. Vážíme si 
jejich ochoty vstoupit znova do zod-
povědnosti hostitelského sboru. Vše 

ostatní je v rukou Pána Boha. Bude-
li On chtít, budeme se moci radovat 
společně ze všeho, čím nás provedl 
během toho zvláštního roku.

Jako český a slovenský výbor OS 
BJB budeme mít v říjnu víkendové se-
tkání na Moravě, kde se k plánování 
konference pro rok 2021 vrátíme. Vše 
je v Boží režii. Chceme zůstat použi-
telnými nástroji pro Jeho slávu.

Musely jsme zrušit i připravené se-
tkání 4. dubna. Mělo to být setkání 
manželek kazatelů v důchodu a vdov, 
s programem v Praze. Jak Pán Bůh dá, 
věříme, že najdeme ještě letos vhodný 
čas pro uskutečnění.

To co nám všem chybělo, bylo jis-
tě sborové obecenství. Mohly jsme 
poslouchat Boží slovo přes internet. 
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Zpívat duchovní písně a přemýšlet 
o jejich slovech. Obecenství se ale 
,,přeposlat“ po internetu nedá. Mohly 
jsme si uvědomit, jak moc nám zá-
leží na sboru, ve kterém žijeme. Co 
pro nás sbor a služba v něm znamená, 
protože až když něco ztratíme, doká-
žeme si uvědomit celý rozsah toho, co 
to pro nás znamená.

Díky Pánu Bohu za tuto zkušenost. 
Jedno víme jistě, že Pán Bůh ukázal 
Svoji moc, Svoji svrchovanost, Svoji 
lásku k lidem. Pána Boha doba ko-
ronavirová nezaskočila. Dával a dává 
možnost poznat Ho jako toho, který 
může proměnit a zachránit člověka 
před čímkoliv. Použít proměnu zla  
v dobro, což může učinit jen On.  Jeho 

plány žádný virus nezničí.
Nemusíme stát ve strachu o cokoliv, 

ve 2. Tim. 1,7 čteme „Bůh nám nedal 
ducha strachu, ale ducha síly, lásky  
a rozvahy.“ 

V tomto smyslu chceme nadále stát 
ve službě. S láskou a vděčností myslet 
na naše drahé sestry, které sloužily, 
některé také přímo v nemocnicích,  
a budou sloužit dál na svých praco-
vištích, ve svých rodinách, sborech 
v jakékoliv době. Díky Pánu Bohu za 
každou z nich.

Helena Včeláková,  
předsedkyně OS 

MISIJNÍ OdBOR

v tomto čísle Zpravodaje jsem 
se rozhodl využít toho, že se 
u mne sbíhají zprávy ze sborů, 

které popisují a hodnotí své misijní  
a evangelizační akce.

Při množství sborů, které BJB má, 
a misijních aktivit, které sbory orga-
nizují, si člověk uvědomí, co všechno 
je možné v dnešní době dělat proto, 
aby se evangelium dostalo k dalším 
lidem. Dnes jsem pro vás vybral dvě 
ukázky misijních aktivit.

Tou první je Prázdninová letní bib-
lická škola, kterou pořádal liberecký 
sbor. Vedl ji Radek Pospíšil, který  
s tímto projektem začal už v Žatci  
a má s tím velké zkušenosti. Druhou 
aktivitou je workshop vaření indické 
kuchyně, který uspořádal zlínský sbor 
za pomoci zahraničních studentů, 
kteří sbor pravidelně navštěvují.

Pavel Novosad

Datum: 1. - 4. 7., čas: 9:00-15:30, téma: Josef a jeho bratři

PLBŠ 2019 byla určitou výzvou 
pro naše rozhodnutí prodlou-
žit program až do odpoledne.  

To znamenalo zajistit pro účastníky také 
stravování. Program začínal obvykle  
v  9:00 a trval až do 15:30. Přítomno bylo 
22-24 dětí, které přicházely každý den 
(1/3 byly děti našich nevěřících přátel). 
Program zajišťoval tým pomocníků (6)  
a tří učitelů.

Tento rok jsme začali částí biblic-
kého příběhu o Josefovi a jeho brat-

rech. Lekce angličtiny byly postaveny 
také na tomto tématu. Opět jsme se 
naučili i mnoho nových písní. Odpo-
lední program byl zaměřen na různé 
sporty, které nejsou tak běžné v České 
republice. Hráli jsme softball, kriket, 
frisbee a americký fotbal.

Radek Pospíšil, 
kazatel sboru BJB Liberec

PRázdNINOVá LeTNÍ BIBLICKá 
šKOLA — LIBeReC 2019
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↓↑ Prázdninová letní biblická škola

novou misijní aktivitou našeho 
sboru jsou sobotní workshopy 
pro naše přátele. Podstatou je, 

že se jich zúčastní člen sboru a spolu  
s ním někdo z jeho neobrácených přá-
tel, kterému slouží. Primárně využívá-
me obdarování bratří a sester z našeho 
sboru, na některé tematické dílny zve-
me lektory – hosty odjinud. Druhou 
únorovou sobotu jsme uskutečnili 
workshop Indická kuchyně. Vedli ho 
indičtí studenti zlínské UTB, kteří 
navštěvují naše shromáždění.

Modlitebna se tak na sobotní odpo-
ledne změnila v kuchařskou výukovou 
místnost. Každá ze šesti skupinek (po 
dvou až třech lidech) měla své vlast-
ní plně vybavené pracoviště (indukční 
vařič, sada nádobí, koření, suroviny…) 
a pod vedením Blessy a Thaiskanga 
jsme připravovali kuřecí kari, mícha-

nou zeleninu, rýži a čočku. Blessy 
i Thaiskang byli výborní učitelé  
a nutno připomenout, že oni dva ještě 
s pomocí Bity a dalších zahraničních 
studentů předem nakrájeli, naložili  
a předvařili spoustu brambor, zeleni-
ny, masa a dalších potřebných surovin.

Akce měla velký úspěch, prožili 
jsme moc příjemný čas spolu s na-
šimi přáteli, ale i pěticí lidí, kteří na 
workshop přišli bez toho, aniž by měli 
kontakt s někým ze sboru.

Další workshopy naplánované na 
jaro se kvůli koronavirovým opatře-
ním neuskutečnily, ale těšíme se na 
náhradní termíny letos na podzim.

Martina Stavjaníková, 
Zlín

↓→ Workshop indická kuchyně

wORKSHOP INdICKá KUCHyNĚ
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MANžeLSTVÍ A ROdINA

Milé sestry, milí bratři. Máme 
za sebou náročné období 
koronavirové. Mnozí rodi-

če, zvláště maminky, museli ke svým 
běžným povinnostem a rolím přidat 
nové. Stali se z nich kuchařky a ku-
chaři na plný úvazek pro celou rodinu, 
která byla najednou doma non-stop. 
K tomu se přes noc z většiny rodičů 
stali učitelé svých dětí, ať už to někdy 
měli v plánu nebo ne. Také starosti 

o starší rodiče a úvahy, co bude dál          
s ekonomikou a našimi zaměstnání-
mi, nás mnohé zaměstnávaly. Díky 
Bohu jsme nyní v závěru protiepide-
miologických opatření a modlíme se 
za další pokojný vývoj. I dnes více než 
jindy platí: „Radujte se v Pánu vždyc-
ky, znovu říkám radujte se! ... Netrapte 
se žádnou starostí, ale v každé modlitbě     
a prosbě děkujte a předkládejte své žá-
dosti Bohu.“ Fil 4,4 a 6

vzhledem k tomu, že jsme  
v posledních třech měsících 
museli zrušit všechny pláno-

vané akce „na živo“, jsme rádi, že jsme 
se s některými z vás mohli propojit 
alespoň internetovým přenosem skrze 
akci RODINY on-line. Akce proběh-
la ve dvou dvouhodinových blocích  
8. a 9. května. Kromě dětských pís-
niček, rozhovorů s hosty a dětských 
soutěží jsme mohli slyšet řadu pozdra-
vů a svědectví o tom, jak koronavirus 
zvládají rodiny z našich sborů napříč 

republikou. Přednáškami o výchově 
dětí nám posloužili sestra Petra Škrd-
líková z Církve bratrské, která je ředi-
telkou MŠ Milosrdných bratří v Brně 
a autorkou knih o výchově dětí Dost 
dobří rodiče a Hyperaktivní předško-
láci, a manželé Pavel a Magda Mečko-
vští, kteří pracují v organizaci Rozvoj 
rodiny a Rodinném centru Provázek  
v Olomouci. Vše se povedlo díky velké 
obětavost techniků, kteří i s omeze-
nými technickými možnostmi ale vel-
kým úsilím zabezpečili celé vysílání.

ROdINy ON-LINe
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↓ Vysílání RODINY on-line  ↑ Pavel Mečkovský

„Velice rádi jezdíme na každoroční setkání rodin. Je to příležitost k seznámení  
a sdílení s dalšími věřícími rodinami a ke svědectví o lásce Kristově těm, kteří 
Jej ještě neznají. Dostalo se nám mnohého povzbuzení k vytrvalosti, důslednosti  
a k lásce ve výchově.
Letos to už vypadalo skoro tak, že setkání rodin úplně překazí koronahysterie.  
Ale stateční organizátoři, technici, přednášející a účastníci to nevzdali a Rodiny 
2020 se skutečně konaly v Brně a vysílaly po internetu. Jsem za tu odhodlanost 
vděčný, protože pozdravy byly srdečné, hry napínavé, modlitby vroucí, písně krásné 
a přednášky zajímavé, poučné a užitečné. Děkuji všem, kteří se podíleli na tom,  
že se Rodiny 2020 uskutečnily, a těším se, že se v příštím roce setkáme tváří v tvář.“

Petr Jelen

Motivační víkend pro manželské páry – modul I, který měl být  
v červnu jsme přesunuli na 25. - 27. 9. 2020. Měl by se konat 
opět v Čechách u Máchova jezera. Podrobnosti zašleme ještě přímo  
na sbory.

Pokud Pán Bůh dá, tak podzimní akce by již měly proběhnout 
podle původního programu. Těšíme se na další setkání.

Marek Žitný, předseda Odboru pro manželství a rodinu
marek@zitny.cz, 608 60 10 29
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červenec 
28. týden / 6. – 12. červenec / Plzeň – Mozaika
29. týden / 13. – 19. července / Praha – Církev XXI. století
30. týden / 20. - 26. července / Praha 3
31. týden / 27. července – 2. srpna / Evropská baptistická federacee

srpen
32. týde / 3. – 9. srpna / Praha 3 – Mezinárodní sbor
33. týden / 10. – 16. srpna / Praha 5 – Vinný kmen
34. týden / 17. – 23. srpna / Praha 6
35. týden / 24. – 30. srpna / Příbor
36. týden / 31. srpna – 6. září / Odbor mládežee

září
37. týden / 7. – 13. září / Sokolov
38. týden / 14. – 20. září / Suchdol nad Odrou
39. týden / 21. – 27. září / Šumperk
40. týden / 28. září – 4. října / Teplá

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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UHeRSKé HRAdIšTĚ

NA NáVšTĚVĚ

Jaké byly začátky vašeho spole-
čenství? Kdy vlastně sbor vznikl 
a co pro něj bylo typické?

Na počátku existence sboru BJB  
v UH stáli bratr František Martinec, 
který žil v Hradišti a bratr Zbořil, kte-
rý sloužil jako kazatel ve zlínském sbo-
ru před asi 70 lety. První bohoslužby 
probíhaly v soukromí, poté se bratři 
a sestry začali scházet ve sboru ČCE. 
Nově vznikající společenství bylo nej-
prve stanicí zlínského sboru, poté sta-
nicí sboru v Kroměříži. Na počátku 
tohoto století se stanice osamostatnila 
a vznikl nový sbor. Od počátku byly  
v našem sboru důležité vzájemné vzta-
hy. Do sboru jsme s manželem přišli 
v polovině devadesátých let ještě jako 
studenti VŠ. Vnímali jsme přátelství, 
zájem o druhého a sbor se pro nás stal 
přirozeně druhou rodinou.
Nemáte vlastní modlitebnu a tak se 
scházíte v pronajatých prostorách? Koli-
krát jste se vlastně za tu dobu stěhovali a 
je pro vás nějak zásadní, kde se scházíte?

Celá léta jsme se scházeli ve sbo-
ru ČCE. Evangelíci měli shromáždění  
v neděli ráno, my odpoledne. Postup-

ně ale začalo přibývat nejen aktivit na-
šeho sboru mimo neděli, ale i aktivit 
našich „domácích“. Sborové prostory 
nám přestávaly stačit. Začali jsme se 
modlit za nové. A zhruba před čtyřmi 
lety jsme našly naše současné místo 
setkávání - bývalou školku na jed-
nom ze sídlišť. Po menších úpravách 
máme hlavní sál, mládežnickou míst-
nost a dvě besídky. A taky malou ku-
chyňku, kterou rádi a často využíváme 
při společných setkáních. Bonusem je 
poměrně velká zahrada. Jsme za naše 
prostory, které máme v nájmu od 
města Uherské Hradiště, moc vděční.
Na webových stránkách máte hodně 
programu pro rodiny, děti i mládež. 
Řekli byste o sobě, že jste rodinný sbor?

 Ano, přišlo to tak nějak s tím, jak 
stárli mladí členové sboru a začali se 
rodit děti. Chtěli jsme trávit čas spolu 
a tak jsme přirozeně brali děti s sebou 
a začali i pro ně připravovat program. 
Vznikaly besídky, nedělní škola, zača-
ly se setkávat maminky s miminky, 
které měly i svá speciální podzim-
ní prodloužené víkendy. Před dese-
ti lety jsme se zapojili do programu  

↓ Tradiční silvestrovská procházka     ↑ Služba mládeže při chvalách
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AWANA - dětský klub, který pokra-
čuje dodnes. Ovoce této služby dětem 
můžeme dnes vidět v zapojení mla-
dých lidí v mládeži. Jsme vděční, že 
naše sborové děti se rádi schází a na 
svá setkávání zvou i své vrstevníky.
Jaké je město Uherské Hradiště, ve kte-
rém sloužíte? Jaký má vztah ke křesťa-
nům a vašemu sboru? Máte ještě akti-
vity i v jiných městech?

Slovácko je tradiční katolický kraj. 
Většina našich členů nebydlí přímo 
v Hradišti, ale v okolních vesnicích. 
Pokud jsme pořádali např. velikonoč-
ní čtení Bible na hlavním náměstí, 
nenarazili jsme při jednání s úřady na 
žádné překážky. Ale při této akci se 
jasně ukazuje nedůvěra a pochybnos-
ti „normálních“ lidí (kolemjdoucích) 
k evangelikálním křesťanům, které 
mizí až při navázání osobních vztahů. 
Ale to je asi podobné i na jiných mís-
tech u nás. Součástí našeho sboru je 
stanice ve Znojmě, která vznikla služ-

bou bratra kazatele Miroslava Čížka  
a kde tento bratr i nadále slouží.  
K této stanici patří ještě malé spole-
čenství v Břeclavi - Velkých Bílovicích.
V jaké situaci se jako sbor nyní nachá-
zíte? Za co se můžeme modlit?

Poté, co jsme se přestěhovali do 
„našich“ prostor, došlo k bouřlivému 
vývoji našeho společenství. Prožili 
jsme odchod a příchod a odchod ka-
zatelů, útoky na manželství a vzájem-
né vztahy, ale také pokání, duchovní 
růst, radost z práce na Božím díle. Na 
počátku dubna jsme se začali každý 
večer společně online modlit mimo 
jiné za duchovní dary v našem spo-
lečenství. Rozpoznali jsme, že jejich 
nepřítomnost nám brání v budová-
ní našeho sboru a v šíření evangelia  
v našem městě a okolí.

Moniky Volfové se ptal  
Jan Jackanič

↑ Setkání v rámci Národního týdne manželství

PředSTAVUJeMe

Jak byste popsal službu Opera-
ce mobilizace? V čem může být 
přínosem pro církve?

V našem světě ještě stále miliony lidí 
neměly nikdy šanci slyšet evangelium.

OM nabízí jak vyučování o misii, 
tak i praktickou pomoc, jak se zapo-
jit do Božího plánu evangelizace světa  
a sdílet Boží lásku s těmi, kte-
ří nikdy neměli šanci se s Ním se-
tkat. Mobilizujeme věřící pro misii 
a pomáháme jim porozumět Božímu 
plánu se světem a jejich jedinečnému 
potenciálu přinést změnu do míst, 
kde o Kristu ještě neslyšeli. Nabízíme 
zkušenost v krátkodobých misiích, ve 
kterých si křesťané mohou   „na vlast-
ní kůži“ vyzkoušet jak misie „vypadá“.

V našich misijních tréninkových 
střediscích vybavujeme budoucí 
misionáře teoretickými znalostmi  
a praktickými zkušenostmi, aby se pak 
mohli stát účinnou součástí misijních 
týmů OM a aby přinesli Boží lásku  

↑ Pavel Zoul

OPeRACe MOBILIzACe
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a pravdu na nová místa našeho světa.
Jaké vidíte výzvy v České republice  
v oblasti misie? Jsme o hodně jiní než 
jiné země okolo nás?

I když většina lidí v naší zemi v exi-
stenci Boha nevěří, přesto je Česká re-
publika země s výraznou křesťanskou 
minulostí, která v podvědomí lidí pře-
trvává. V minulých letech se to proje-
vilo - během uprchlických vln -  tím, 
že mnozí lidé důrazně prohlašovali, že 
jsme křesťanská kultura a Islám tu 
nechceme. Problém přijímání evan-
gelia našimi lidmi může spočívat prá-
vě v tom zbytkovém množství křes-
ťanské příslušnosti v podvědomí lidí.  
Je známo, že pokud chcete vytvořit  
v těle člověka resistenci proti jednot-
livým virům, vpravíte do těla člověka 
ten samý, modifikovaný vir, který vy-
tvoří imunitu proti opravdovému viru. 
Zbytkové povědomí o křesťanství 

v lidských myslích může mít stejný 
efekt. Imunitu proti opravdové zprá-
vě evangelia. To je pravděpodobně to,  
s čím se potýkáme v naší zemi. Jediná 
možnost je odbourání zbytkové pro-
tilátky z organizmu, v našem případě 
z myslí lidí, a to může udělat jen Pán 
Bůh. Modleme se za tuto změnu, ale 
nepřestávejme sdílet skutečný „vir“  
– evangelium, které má moc zachránit 
lidský život.
Co byste doporučil lidem, kteří uvažují 
o zahraniční misii? Jaké by měly být je-
jich první kroky?

Pro každého, kdo uvažuje o zapo-
jení se do světové misie a potřebuje 
základní informace „jak na to“, OM 
nabízí prvotní konzultaci, a to jak přes 
e-mail, tak i telefonicky. Spojit se  
s pracovníkem OM Česká republika je 
prvním krokem, který vám dá odpo-
věď na vaše otázky.

Zde jsou možné kontakty: 

E-mail: pavel.zoul@om.org
Mobil: 604 240 928, FB: OMCzech

www.om.org/cz
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