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Milí bratři, milé sestry ve sbo-
rech Bratrské jednoty bap-
tistů. Máme před sebou nové 

číslo Zpravodaje BJB s názvem Bůh 
uprostřed nás. V jednotlivých příspěv-
cích hledáme to dobré, v čem může-
me zahlédnout Boží přítomnost mezi 
námi v této složité době. Přinášíme 
krátká svědectví z našich sborů o tom, 
jak se jim podařilo sdílet evangelium  
v jejich okolí, a chceme ukázat na to, 
že svědectví o Boží lásce můžeme při-
nášet mnoha způsoby. Nad otázkou  co 
a jak dál v době, která je před námi, se 
zamýšlí bratr Meego Remmel, předse-
da Evropské baptistické federace. Při-
nášíme také svědectví od našich bratří  
a sester v Libanonu, které jsme moh-
li finančně podpořit v jejich sociální  
a misijní činnosti.

Nacházíme se ve zvláštní době, ve 
které si uvědomujeme, že nic není 
samozřejmostí – možnost scházet se 
je omezena, možnost pořádat větší 
setkání je zakázána. Věřím tomu, že 
nás v tom může Pán naučit, co je pro 
nás zásadní, a to spoléhání se na Něj 
samotného. Je to víra, která nás nese 
dál bez ohledu na formu nebo podobu 
setkávání. Modlím se za to, abychom 
dokázali rozpoznat, co je důležité,  
a dokázali žít náš život jako svědectví 

o Božích jistotách a naději, kterou 
máme v Kristu.

V tomto čísle navštívíme sbor  
Praha 6, a můžeme tak poznat novou 
podobu tohoto sboru po odstěhování 
studentů a profesorů z Mezinárod-
ního baptistického semináře v Praze. 
Jsme vděčni za jejich službu a budeme 
rádi, pokud se naše vzájemné vztahy  
v budoucnu nově prohloubí.

Zveme vás opět k modlitbám ze 
jednotlivé sbory a služby BJB, přehled 
modliteb po jednotlivých týdnech na-
jdete v naší pravidelné rubrice. Jsme 
vděčni za službu odborů BJB, které  
v této nelehké době hledají nové cesty, 
jak být spolu a jak sloužit v nových 
podmínkách. Jsme Pánu vděčni za 
ty příležitosti, kde se to daří a kde se 
nové cesty nacházejí. 

Pokračujeme také v nové rubrice 
Co vlastně dělá  a tentokrát se nám 
představí bratr Pavel Coufal – před-
seda Výkonného výboru. Jsme rádi za 
tuto možnost dozvědět se něco dalšího  
o jeho službě a prosíme vás za modlit-
by nejen za něj, ale za celou společnou 
službu BJB. Prosíme vás i o modlit-
by za únorové rozhodování   o mnoha 
důležitých věcech pro BJB. Po něko-
lika změnách a hledání vhodné podo-
by jsme se rozhodli pro způsob onli-

úVODNÍK
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SLOVO PřeDSeDy

Bůh uprostřed nás – to je něco, 
nad čím neustále žasnu. Ten 
jediný Vládce, Král králů a Pán 

pánů, který přebývá v nepřístupném 
světle, jehož nikdo z lidí neviděl a ne-
může vidět (1 Tm 6,15-16), se roz-
hodl, že bude přebývat uprostřed nás, 
svého lidu! Je to jeho touha a záměr 
od věčnosti. Bible o tom vydává svě-
dectví – Bůh chtěl přebývat uprostřed 
svého lidu v minulosti, přebývá v něm 
v současnosti a plně svůj plán zreali-
zuje v budoucnosti.

Když v době Staré smlouvy putova-
li Izraelité pouští z Egypta do slíbené 
země, Bůh se rozhodl přebývat upro-
střed nich a dát jim svůj Zákon. Ov-
šem poté, co pod horou Sinaj zhřešili 
hnusným modlářstvím, Bůh odmítl 
jít dál uprostřed nich (Ex 33,3). Moj-
žíš úpěnlivě volal: „Kdyby s námi ne-

 Jan Jackanič, tajemník VV BJB

ne hlasování. Více informací najdete  
v pravidelných zprávách z VV.

Toto číslo vychází opět jen v elek-
tronické podobě, ale věříme tomu, že 
příští číslo bude již tištěné. Děkuji 
vám za vaše příspěvky a těším se opět 
na shledání tváří v tvář. Ať Kristův 
pokoj vede váš život i vaši další cestu 
v tomto roce.

měla být tvá přítomnost, pak nás odtud 
nevyváděj!“ (Ex 33,15). Boží přítom-
nost je zásadně důležitá pro existenci 
jeho lidu!

Jen díky tomu, že je Hospodin mi-
lostivý a že se slitovává nad hříšnými 
lidmi, jim dal novou šanci. Potom 
uprostřed tábora postavili podle Bo-
žích pokynů stan setkávání. Po jeho 
dokončení zahalil stan setkávání oblak 
a příbytek naplnila Hospodinova sláva 
(Ex 40,34). Hospodinův oblak býval 
nad příbytkem ve dne a v noci v něm 
planul oheň. Lid vytáhl ze svého sta-
noviště jen tehdy, když se zvedl oblak 
z příbytku. Celému lidu bylo zjevné, 
že Bůh je uprostřed nich, ať táboří na 
místě, nebo putují dál.

Také později, při zasvěcování chrá-
mu, který dal postavit král Šalomoun, 
naplnil chrám oblak Boží slávy (2 Pa 
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5,13-14) jako znamení Boží přítom-
nosti. Bůh však sliboval svému lidu 
skrze proroky něco vzácnějšího a slav-
nějšího, než je přítomnost v chrámu, 
postaveném lidskýma rukama.

„Slovo se stalo tělem a přebývalo (do-
slova stanovalo, přebývalo ve stanu) 
mezi námi“ (J 1,14). Bůh přišel v Pánu 
Ježíši Kristu, aby se stal člověkem. Je-
žíš je Immanuel, Bůh s námi. On mezi 
námi přebýval jako člověk před 2000 
lety, aby nám zjevil Otce a jeho vůli  
a aby nám otevřel cestu do svého Krá-
lovství. Poté, co skrze kříž a vzkříšení 
dokončil dílo našeho vykoupení, ode-
šel zpět k Otci, kde vládne jako Král 
králů. Seslal Ducha svatého, aby byl  
v nás. Jako Kristova Církev i jednotliví 
jeho učedníci jsme Božím chrámem 
(Ef 2,21; 1 K 6,19). Jsme posvěceni 
Boží přítomností v nás i mezi námi!

A naše naděje se upíná k dokona-
lému naplnění této Boží vize. Závěr 
knihy Zjevení nám poodhaluje slav-
nou budoucnost, nové nebe a novou 
zemi, církev jako nový Jeruzalém, 
krásný jako nevěsta ozdobená pro své-
ho ženicha. „Hle, příbytek Boží upro-
střed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi 
a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, 
bude s nimi…“ (Zj 21,3). Co může být 
krásnějšího než žít trvale v Boží pří-
tomnosti a slávě?!

Ano, v současné době asi všich-
ni trochu zápasíme s tím, abychom 
si zachovali tento radostný a nadějný 
pohled do budoucnosti. Prožili jsme 

velmi náročný rok 2020, rok korona-
virové krize. Jsme už unavení ze všech 
změn a neustálých omezení našeho 
osobního života i života církve. Mno-
zí jsme prošli onemocněním covid-19  
a možná ještě překonáváme jeho 
následky. Někteří přišli o své blíz-
ké. Víme, že ještě bude trvat, než se 
svět vymaní ze sevření touto epide-
mií. Prožíváme náročnou dobu, kte-
rá ovlivňuje naše vztahy, naše rodiny, 
sbory a jejich službu, ekonomiku, 
vzdělávání, cestování – není snad jedi-
ná oblast života, která by nebyla zasa-
žena dnešní korona krizí.

A co náš duchovní život? Přece vě-
říme, že Bůh je stále stejný! Jeho Slo-
vo je věčné, nemění se. Bůh je věr-
ný, milující i mocný! To, že Bůh je 
uprostřed nás, se nezměnilo! Věříme 
tomu? Opravdu?

Pozvedněme svůj zrak víry k němu. 
Ano, naše víra dnes prochází vel-
kými zkouškami, ale tyto zkoušky 
jsou dobré, protože nás čistí a pře-
tavují jako zlato v ohni! A naše víra 
je přece mnohem vzácnější než zlato  
(1 Pt 1,7). Pán je živý mezi námi  
– a tak s tím počítejme a radujme se 
v jeho blízkosti. Prohlubujme svůj 
osobní duchovní život víry, buďme  
s Pánem v modlitbách a u jeho Slova. 
Pán chce být uprostřed našich rodin  
– o to víc jsou v dnešní době důležitá ro-
dinná ztišení u Božího slova, společné 
rozhovory rodičů s dětmi o Pánu Ježíši  
a pravidelné modlitební chvíle v na-
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BůH uPROSTřeD NáS

TéMA

šich domovech. Povzbuzujme se ve 
víře. A povzbuzujme se také k lásce  
a dobrým skutkům. Hledejme, jak po-
máhat lidem ve sboru i v našem okolí. 
Svědectví z mnoha sborů o tom, že se 
neuzavíráme jen do pasivního „módu 
přežití“, ale sloužíme tam, kde to jde, 
jsou velmi povzbuzující. Vždyť Pán 
Ježíš je právě tam, kde jsou osamělí, 
nemocní, unavení, hladoví a jinak po-
třební lidé (Mt 24,34-36).

Milé sestry a milí bratři, Bůh je 

uprostřed svého lidu. Ať nás tato 
slavná naděje povzbuzuje a drží upro-
střed dnešních dní.

Váš

Pavel Coufal, předseda VV BJB

Až za COVID-19 – Vize pro naše jednoty a sbory

Zdá se, že následujeme cesty na-
šeho vzkříšeného Pána, který 
se zjevil svým učedníkům tak, 

že prošel zavřenými dveřmi. Tak i my 
jako jeho následovníci v EBF vstu-
pujeme do vašich zemí a vašich měst 
a dokonce do vaší domácí kanceláře 
skrze nejrůznější zdi a zavřené dveře. 
A takto můžeme být spolu v našem spo-
lečenství - EBF on-line společenství.

Na druhou stranu – není to tro-
chu divný pocit uctívat Boha on-li-
ne? Jsme tolik zvyklí mít společenství  

a uctívat při společných setkáních 
tváří v tvář v jedné fyzické místnosti. 
Tento rok však drasticky rozšířil naši 
zkušenost a pochopení významu spo-
lečenství i duchovního života obecně. 
Poté, co jsme si uvědomili, jak silné 
mohou být naše fyzické kontakty, po-
zitivně i negativně, jsme se  naučili zů-
stávat v kontaktu na dálku a rozvíjet 
spíše duchovní svazky a virtuální spo-
jení. Byla to poměrně velká výzva pro 
naše lidství. Raději bychom si vybrali 
být spolu fyzicky. 
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Nepotvrdil však Ježíš, že v průběhu 
času bude jeho duchovní společenství 
mnohem důležitější než jeho fyzická 
přítomnost v čase a prostoru? Ježíš 
řekl: “Ale to jsem vám pověděl, abyste 
si vzpomněli na má slova, až přijde ta 
hodina. Neřekl jsem vám to na začát-
ku, poněvadž jsem byl s vámi. Nyní 
však odcházím k tomu, který mě po-
slal, a nikdo z vás se mě nezeptá: Kam 
jdeš? Ale že jsem s vámi tak mluvil, 
zármutek naplnil vaše srdce. Říkám 
vám však pravdu: Prospěje vám, abych 
odešel. Když neodejdu, Přímluvce  
k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho  
k vám.” (Jan 16,4-7)  

KDE JE BŮH? Ježíšovi učedníci če-
lili po jeho nanebevstoupení této otázce 
a svět okolo nich tvrdil: BŮH NENÍ 
NIKDE! (GODISNOWHERE). Ale 
Ježíš posunul jejich paradigma skr-
ze potvrzení, že jeho fyzické nanebe-
vstoupení způsobí duchovní sestoupení 
našeho božského Advokáta a potom 
všichni lidé na všech místech a ve všech 
dobách budou vyznávat – BŮH JE 
NYNÍ ZDE! (GODISNOWHERE!)

Podobně nám rok 2020 umož-
nil, abychom viděli Boží přítomnost  
a jednání mimo náš omezený prostor 
a časový rámec.

Vidění 20/20 je americký způsob, 
jak vyjádřit normální ostrost zraku. 
Pokud máte vidění 20/20, vidíte ostře 
na 20 stop to, co byste normálně měli 
na tuto vzdálenost vidět. Pokud máte 
vidění 20/20, neznamená to nutně, že 

máte dokonalý zrak. Vidění 20/20 jen 
indikuje ostrost vašeho zraku na urči-
tou vzdálenost. 

Takže možná rok 2020 pročis-
til naše vidění ze vzdálenosti, kterou 
jsme si měli udržovat, aby vyzkoušel 
realitu našeho vidění světa v Duchu 
svatém a zaostřil naše soustředění na 
to, aby naše sbory žily a vydávaly svě-
dectví v hypermoderní době globálně 
se rozvíjející síťové společnosti.

Myslím, že jsme všichni zakusili 
posun paradigmatu v našem vidění 
2020 toho, co to znamená být církví. 
(Paradigma je obecně přijímané sché-
ma, vzorec myšlení, či model. Pozn. 
překladatele). Při našich jarních on-
line EBF regionálních setkáních jsem 
viděl provokativní obrázek, který měl 
v pozadí za sebou na Zoomu jeden  
z našich bratrů, nový generální tajem-
ník baptistické jednoty Skotska, rev. 
Martin Hodson.
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On vám ten obrázek může vysvět-
lit mnohem přesněji, ale ke mně to 
promluvilo tak, že přišel čas, abychom 
nebyli zaseklí v našich budovách nebo 
církevních strukturách, způsobech 
bohoslužby nebo kázání a vyučování. 
Přišel čas, abychom byli zmocněni  
a vedeni Duchem, abychom “šli do ce-
lého světa” (Mk 16:15) a “činili učed-
níky ze všech národů” (Mt 29:19), 
s vědomím a důvěrou, že On bude  
s námi vždycky a všude až do konce 
tohoto věku (Mt 28:20). 

Ať jsme tedy kdekoli, on je s námi 
a pracuje s námi a skrze nás ve svém 
Duchu! On není omezen budovami 
nebo počtem lidí, kteří se sejdou. On 
je všude. BŮH JE NYNÍ ZDE (GO-
DISNOWHERE). Ano, BŮH JE 
NYNÍ ZDE (GODISNOWHERE)!

Před 500 lety byla dána Bible ke 
čtení v jazyce běžných lidí, protože si 
Martin Luther uvědomil, že kdykoli  
a kdekoli se evangelium čte a zvěstuje, 
Duch svatý je při díle. A Evropa byla 
reformována.

Ve stejné době byli anabaptisté 
přesvědčeni o tom, že mají mít ná-
boženskou svobodu být následovníky 
Ježíše a jeho činiteli učedníků v růz-
ných společenstvích víry, mají vytvá-
řet prostředí otevřené Duchu Kristo-
vu, aby konal svoje dílo mezi lidmi, 
kteří si vzájemně slouží podle svých 
duchovních darů a vydávají svědectví 
světu svými dobrými skutky. 

Při studiu mučednických písní ana-

baptistů pro svoji doktorskou práci 
jsem si uvědomil, jak velmi pracoval 
Boží Duch, když byli vězněni a zabíje-
ni. Ve svých vězeňských celách zakou-
šeli tajemnou duchovní přítomnost 
Pána a skrze dobré skutky vydávali 
mocné svědectví o Božím království 
navzdory “krvavému divadlu” zabíje-
ní tisíců anabaptistů, než se v Evropě 
rozšířily myšlenky o náboženské svo-
bodě.

Ve městě kde žiji, mám nyní ve 
vězení mladého bratra a také jsem 
pokřtil více než dvanáct mužů ve vě-
zení, jeden z nich je bývalý radikální 
muslim, jiný byl kriminální recidivista 
apod. Ale teď to jsou změnění muži. 
Zakusili duchovní přítomnost a sdílí 
se o ní ve svých vězeňských celách. 
Jeden z nich, bývalý drogový dealer, 
mi řekl, jak se jeho vězeňská cela sta-
la místností přímluvných modliteb za 
jeho bývalé přátele, kteří mu posílají 
mailem své modlitební prosby a poz-
ději vydávají svědectví, jak jim Bůh 
pomohl. Řekl, že žije a modlí se jako 
mnich v klášterní cele… Duch svatý je 
při díle uvnitř i vně a mezi a navzdory 
všem rozdělujícím zdím.

Ježíš řekl: “Říkám vám však prav-
du: Prospěje vám, abych odešel. Když 
neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. 
Odejdu-li, pošlu ho k vám.” (J 16,7)

Náš Boží duchovní Přítel nyní pra-
cuje všude. Duch svatý nás posílá 
kamkoli – tak jako vedl apoštola Petra 
do domu Kornélia, evangelistu Filipa 
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k etiopskému eunuchovi a rozptýlené 
svědky a zakladatele sboru, aby zalo-
žili církev v pohanské Antiochii. Ale 
důležitou otázkou je: kam Duch svatý 
vede tebe, tvůj sbor, vaši jednotu, vaše 
hnutí Božího lidu ve vaší zemi, regi-
onu, části světa? Věříme a jednáme 
podle toho, že BŮH JE NYNÍ ZDE?

Náš sbor 3D Church byl z popudu 
Ducha založen na prvním místě před 
10 lety, aby zasáhl všechny mladé lidi, 
kteří by nikdy nepřekročili práh cír-
kevní budovy. Pamatuji se, jak Tony 
Peck navštívil naše plánovací setkání 
a povzbudil tým teenagerů, kteří měli 
založit sbor, jen dva týdny před první 
bohoslužbou v místním kině v Tartu. 
Pro mladé lidi bylo obrovským po-
vzbuzením vidět a slyšet, že ten, který 
vede Evropské baptistické hnutí, stál za 
nimi. A ta církev ožila, zasáhla desít-
ky a desítky mladých lidí, kteří nikdy 
předtím nebyli součastí církve a nyní 
se stali následovníky Ježíše a činiteli 
jeho učedníků. Potom nám Duch sva-
tý řekl, že musíme jít na nové místo  
v Tallinu, našem hlavním městě. Za-
čali jsme nedělní shromáždění v noč-
ním klubu v Tallinu. Kritikové říkali, 
že to nebude možné. Ale estonská ná-
rodní televize o nás udělala program 
v TV show v nejsledovanějším čase  
o tom, jak mladá církev zasahuje mla-
dé lidi dokonce i tím, že jde do noč-
ního klubu. Po odvysílání tohoto TV 
programu téměř každý věděl, kdo je 
3D Church, a mnoho mladých lidí 

přišlo k víře a přidalo se k našemu 
sboru. Někteří rodiče řekli svým dě-
tem, že by měly jít navštívit 3D Chu-
rch, pokud chtějí být změněny.

Ale před 4 roky jsme byli vedeni  
k tomu, abychom se stali misijní círk-
ví s menšími komunitami nebo malý-
mi skupinkami na 5 různých místech 
Estonska. Setkáváme se v 17 menších 
společenstvích a násobíme je, jak jen 
to je možné. Záměrně se věnujeme  
a rozvíjíme nové vedoucí. Zároveň 
hodně používáme média, včetně so-
ciálních médií a křesťanské televize, 
abychom komunikovali Dobrou zprá-
vu každým možným způsobem. 

Když pandemie koronaviru uzavře-
la na jaře naši společnost, nebyli jsme 
otřeseni. Církev rostla a lidé přichá-
zeli k víře v našich menších společen-
stvích, která se scházela fyzicky nebo 
virtuálně. Potom náš kazatel svolal 3D 
Hackaton – on-line prostředí pro roz-
voj nových platforem pro oslovení no-
vých lidí. Já jsem se stal součástí ma-
lého týmu, který si uvědomil, že naše 
vize 2020 je vytvořit poradenskou 
platformu sinuabi.ee – což znamená 
Tvoje pomoc – abychom sloužili všem 
mladým i starším lidem, kteří z dů-
vodu lockdownu a rozbitých vztahů 
prožívají psychické problémy. Dnes 
více než 70 křesťanských specialistů 
pomáhá stovkám lidí, kteří denně na-
vštěvují tuto platformu, dostávají po-
moc a radu od křesťanských expertů, 
zakoušejí Boží realitu v realitě svých 
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životů. Nevíme, kam nás Duch sva-
tý vede dál, ale víme, že je dobré být 
všude zapojeni do jeho poslání. Pro-
tože BŮH JE NYNÍ ZDE (GODIS-
NOWHERE).

Meego Remmel,  
prezident EBF

Oslovení účastníků on-line koncilu EBF,  
září 2020, přeložil Pavel Coufal

http://www.ebf.org/beyond-covid-19-vision-for-our-unions-and-churches
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CHeB  

SVěDeCTVÍ ze SBORů

— Peče celá Ekumena

V chebské nemocnici působí 
kaplan – br. Vít Metoděj Kout 
z pravoslavné obce Františkovy 

Lázně. Při druhé vlně koronavirové 
nákazy jsme od něj v chebské Ekume-
ně dostali e-mail s pozváním k vyjád-
ření podpory zdravotníkům na nejex-
ponovanějších odděleních nemocnice: 
napéci slané či sladké pečivo, napsat 
něco povzbuzujícího z Bible, vzkaz, 
aby věděli, že na ně lidé myslí, že se 
za ně modlíme a že si vážíme jejich 
služby a nasazení. Každé úterý a čtvr-
tek se různé sbory a farnosti střídaly 
v pečení. Jsem moc rád, že se sest-
ry z našich sborů spontánně zapojily  
a s láskou napekly opravdu fantastic-

ké pochutiny. My jako kazatelé jsme 
napečené dobroty svezli, od nás si je 
vyzvedl br. Metoděj (později také br. 
farář Petr Hruška z ŘKC) a předal je 
v nemocnici, kde jim mohl být k dis-
pozici nasloucháním a modlitbou, po-
vzbuzením. Zdravotníci z naší nemoc-
nice byli vždy nadšení a velmi vděční.

Jsme moc rádi, že jsme se v našich 
sborech mohli zapojit a prokázat lás-
ku Pána Ježíše druhým, ukázat na-
šim zdravotníkům na Něj - Zdroj síly  
a pomoci v náročné službě.

 David Sláma  
a Martin Stepanenko 
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šuMPeRK

Koronavirovou karanténu proží-
váme podobně „těžce“ asi jako 
všechny sbory, které jsou zalo-

žené na společném setkávání, sdílení 
a práci. Současná doba je pro nás vý-
zvou, jak zůstat ve spojení navzájem, 
ale zároveň jak neztrácet kontakt se 
společností, ve které žijeme. Proto 
jsem byl velice vděčný, když jedna 
sestra z týmu vedení mládeže přišla 
s myšlenkou, jak konkrétně projevit 
vděčnost našim šumperským zdravot-
níkům. Tato sdělená myšlenka (přes 
sborovou skupinu v aplikaci Whats- 
App) téměř okamžitě přinesla vlnu 
zájmu a podpory. Ta vyústila v prak-

tickou službu v podobě pohoštění, 
přání, „transparentů“, které vyráběli 
děti a „nadaní“, až po originální dort. 
Zároveň bylo pro nás povzbuzením 
slyšet z úst nemocničních kaplanů, že 
se modlili za to, jak povzbudit vyčer-
pané zdravotníky, a vnímali nás jako 
Boží odpověď. Dělali jsme to přede-
vším proto, abychom jim poděkovali, 
ale také aby mohli vědět a pocítit, že je 
Bůh má rád. Snad se nám to podařilo.

 Pavel Mrázek
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Vše začalo tím, když během 
první vlny Covid 19 napad-
lo Honzu Halíka zavolat 

starostovi Černé Hory a nabídnout 
případnou pomoc v době pandemie. 
Honza upozornil na to, že jako křes-
ťanská misijní nezisková organizace 
Word of Life jsme připraveni sloužit. 
Odezva na nabízenou pomoc nezně-
la tehdy příliš nadšeně. Avšak Pán 
Bůh si tento první krok z naší strany 
použil k tomu, že příležitost na sebe 
nenechala dlouho čekat během dru-
hé vlny. V polovině měsíce října za-
zvonil telefon u nás v centru Word 
of Life. Na druhé straně aparátu se 
hlásil zoufalý starosta Černé Hory  
s prosbou o pomoc. V místním do-
mově důchodců hledali dobrovolní-
ky, kteří by byli ochotní krátkodobě 
zaskočit za nemocný personál. Bylo 
skvělé vidět, jak si Bůh použil před-
chozí telefonát a otevřel příležitost 
jít sloužit ve svůj čas. Zároveň jsme 
se mohli stát majákem, kam se lidé  
z Černé Hory obrátili, když byli  
v nouzi.

Nahlásili jsme naše jména, aby si 
nás mohli zapsat jako dobrovolníky. 

Nejprve žádali jen jednoho dobro-
volníka, který by pomohl s klienty. 
A tak jsem šla. Připadala jsem si jako 
voják vyslaný na frontu do první linie. 
Nejprve jsem se v domově oblékla do 
všech možných ochranných prostřed-
ků a s modlitbou na rtech vstoupila 
na dané oddělení. Den strávený v péči  
o seniory se zvláštním režimem byl 
pro mne silným, nevšedním a obo-
hacujícím zážitkem. Byla jsem velmi 
vděčná za tuto zkušenost a za to, že 
jsem mohla navázat vztahy s personá-
lem. Později už výpomoc na oddělení 
v domově nepotřebovali, avšak po-
žádali nás o pomoc v prádelně. Tak 
jsme se s Miriam několikrát prostří-
daly. Skládaly jsme a třídily vyprané 
oblečení a zkusily jsme také mandlo-
vat. Nezapomněly jsme na personál  
v domově ani před Vánoci. Upekly 
jsme pro ně společně s Miriam a Elyse 
perníčky. Také jsme holkám darovaly 
vlastnoručně vyrobený svícen s evan-
gelizačním poselstvím :)

ČeRNá HORA

Jak nám Bůh otevřel dveře v domově pro seniory

 Veronika Pazderová,  
Word of Life ČR
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SVěDeCTVÍ z LIBANONu

Veselé Vánoce a šťastný Nový rok!

Ohlédnutí se za uplynulým 
rokem nám připadá trochu 
neskutečné. Stalo se to-

lik, co nikdo nemohl předvídat, a to 
nás všechny natáhlo mnohem víc, 
než jsme si kdy mysleli, že dokáže-
me zvládnout. Opět jsme ale mohli 
počítat s rostoucím počtem partnerů  
v terénu a s neochvějnou podporou  
a štědrostí našich bratrů a sester  
v Kristu po světě. Nevíme, jaké jsou 
Boží plány ve všem, co se stalo, a srdce 
nás bolí za lidi kolem nás, ale věříme, 
že to nakonec všechno bude pro Jeho 
slávu, a cítíme se poctěni, že můžeme 
pokračovat v práci pro Něho, každý  
z nás ve vlastních místech.

Chceme vám poděkovat za mno-
ho způsobů, kterými jste nás během 
minulého roku podporovali. Z celého 
srdce vám přejeme požehnané svátky  
s vašimi blízkými.

Ohlédnutí se za netypickým rokem

Za pouhý rok prošel Libanon něko-
lika měsíci masových protestů a blo-
kování celé země, kolapsem ekonomi-
ky a bankovního systému, pandemií 
COVID-19 a následnými blokádami  
a smrtící explozí, která v srpnu otřásla 
Bejrútem. Souběžně   s tím byla syr-
ská ekonomika vážně zasažena liba-
nonskou krizí a mezinárodními sank-
cemi, které velmi poškodily již i tak 
strádající populaci.
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Tyto nové a překrývající se krize 
zvýšily zranitelnost alarmujícím tem-
pem, zatímco každodenně se vyvíje-
jící prostředí, ve kterém pracujeme, 
výrazně ovlivnilo naši schopnost rea-
govat. Kdyby nebylo přizpůsobivosti, 
kreativity a veškeré práce našeho týmu 
navíc, bylo by pro nás obtížné udržo-
vat i ty nejzákladnější asistence, které 
pomáháme poskytovat.

Navzdory všem výzvám si přečtě-
te naši zprávu o dopadu a zjistěte,  
k čemu jste nám během tohoto neob-
vyklého roku pomohli.

Doplnění informací o naší bleskové 
pomoci

Po našich počátečních distribu-
cích potravin a poukazů jsme zahájili 
projekt „přístřeší“, který má pomoci 
rehabilitovat domy v oblastech zasa-
žených výbuchem. Rehabilitační úsilí 

zahrnuje opravu oken, dveří a poško-
zeného nábytku, malování stěn a vý-
měnu poškozeného nábytku. Se třemi 
sbory jsme dosud rehabilitovali 70 
domů, aby rodiny mohly před zimou 
znovu žít ve slušných podmínkách.

Naladění se na vánoční náladu

COVID-19 se v Libanonu stále vel-
mi šíří a během prvních měsíců nové-
ho akademického roku se školy oteví-
raly a vypínaly. Tato narušení začínají 
do značné míry ovlivňovat vzdělávání 
dětí. Navzdory našemu neustálému 
úsilí o zavedení distančního vzdělává-
ní se všechny děti a rodiny shodují, že 
osobní vzdělávání je nejlepší. Naštěstí 
byla centra v tomto adventním obdo-
bí otevřená a děti si pro vás připravily 
několik krásných dekorací a koled!
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KázáNÍ

Stojíme na prahu nového roka 
a pozeráme sa dopredu „v oča-
kávaní vecí, ktoré prídu…”  

(Lk 21,26), resp. majú prísť do nášho 
života. Ako radi by sme poznali svo-
ju budúcnosť. Však Pán Boh to tak 
predivne zariadil, že vieme len toľko, 
koľko potrebujeme. Viac poznania by 
nám mohlo uškodiť. Ale vieme to na-
jdôležitejšie, že náš Pán nás neopustí 
za žiadnych okolností. On to tak za-
sľúbil, keď odchádzal k svojmu, ale aj 
nášmu nebeskému Otcovi: „Ajhľa, ja 
som s vami po všetky dni, až do konca 
sveta.”(Mt 28,20) To je asi to najkra-
jšie zasľúbenie a uistenie, ktoré nám 
mohol dať. Ale to Slovo je určené len 
Jeho učeníkom, teda Jeho verným. 
Nie je určené pre celý svet. Keď sa 
modlí k svojmu Otcovi v Getsemans-
kej záhrade, tak volá: „Neprosím, aby 
si ich vzal zo sveta, ale aby si ich za-
choval od zlého. Nie sú zo sveta, tak 
ako ja nie som zo sveta. Posväť ich 
v pravde, Tvoje slovo je pravda… Ni-
elen za týchto prosím, ale aj za tých, 

A POKOJ KRISTOV NeCH ROzHO-
DuJe VO VAšICH SRDCIACH… 

Koloským 3,15 

ktorí pre ich slovo uveria vo mňa…” 
(J 17,15-20) Pán Ježiš už vtedy pro-
sil a prihováral sa za nás u svojho ne-
beského Otca. Nemáme sa čoho báť!  
S nami je veľký a mocný Boh.

Keď som ako študent gymnázia pre-
chádzal veľmi ťažkou skúškou, musel 
som sa povinne zúčastniť jednej zá-
bavy – stužkovej (maturitného plesu). 
Ako veriaci chlapec som vedel, že tam 
nie je moje miesto (bude sa tam piť 
alkohol, tancovať…)  Nevedel som, čo 
robiť, a v tej chvíli som dostal takéto 
zasľúbenie:
Nie, nie si sám!
Pán Ježiš Kristus zvíťazil,
tým, že satana porazil.
Tak čoho sa máš ešte báť?
On bude s tebou vždy stáť,
tak veľmi ťa má Tvoj Boh rád.

 A to som smel naozaj prežiť. Na-
plnilo sa to nielen na tej slávnosti, ale 
počas celého môjho života. To Slovo 
bolo a je pre mňa veľkým povzbude-
ním. Pán Ježiš hovorí, že tí ktorí sú 
Jeho, už nepatria svetu. Sú iní ako tí 
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zo sveta. Tá inakosť sa má prejaviť 
práve na našom živote (Mt 5,13-16),  
ale aj v tom, ako sa pozeráme dopre-
du, do budúcnosti. I keď to všetko, čo 
práve zažívame,  na nás veľmi dolieha. 
My však už teraz vieme, čo nás čaká  
a čo je pre nás pripravené. Sú to úžas-
né veci (J 14,1-6).

Prajem nám všetkým, aby sme celý 
tento nový rok prežili tak, ako nám 
radí ap. Pavel. On má pre nás tri cen-
né rady aj pre tento nový rok 2021:

1/„A pokoj Kristov nech rozhodu-
je (vládne) vo vašich srdciach…” (Kol. 
3,15) - aby pokoj Kristov rozhodoval 
vo všetkých našich rozhodnutiach  
a v každom našom konaní,                                    

2/ „Slovo Kristovo nech prebýva vo 
vás bohato…“ (Kol. 3,16) - aby sme 
nevynechávali naše zhromaždenia  
a brali ich ako vzácnu príležitosť tak 
veľa načerpať pre náš život. Dnes je to 
pre nás oveľa vzácnejšie, keď sa nemô-
žeme stretávať a zažívame mnohé ob-
medzenia.                   

3/„Žite múdre pred tými, ktorí sú 
mimo a vykupujte čas…” (Kol 4,5)  
- aby sme pamätali, že tu nie sme len 
sami pre seba, ale máme zodpoved-
nosť aj za ľudí, ktorí žijú okolo nás.

Doba, v ktorej práve žijeme, je veľ-
mi vážnou dobou. Mnohí ľudia okolo 
nás  ešte stále nevedia, aká ich čaká 
budúcnosť. My to však vieme, tak 
si to nenechajme sami pre seba. Po-
svieťme im na cestu k Pánu Bohu  
- nebeskému Otcovi (Mt 5,16). Táto 
doba nám k tomu ponúka množstvo 

rôznych príležitostí.
K tomu nás teraz vyzýva aj apoštol 

Pavel: „Vykupujte čas, lebo dni sú zlé. 
Preto nebuďte nerozumní, ale rozu-
mejte, čo je vôľa Pánova.” (Ef 5, 16-17)

Prajem nám všetkým, aby sme mali 
múdrosť od nášho Pána a Spasiteľa 
Ježiša Krista a využili ten čas, ktorý 
nám ešte ostáva do doby, keď sa s Ním 
stretneme osobne - tvárou v tvár! 

Narodil som sa v Prešove vo veriacej ro-
dine. Po ukončení gymnázia som pre-
žil  nielen znovuzrodenie, ale aj Božie 
povolanie do kazateľskej služby. Na-
sledujúceho roku – v júni 1991 som sa 
dal pokrstiť na vyznanie viery a podal 
som si prihlášku na Evanjelickú boho-
sloveckú fakultu Univerzity Komenské-
ho v Bratislave, kde som ukončil ma-
gisterské štúdium teológie v roku 1996. 
Pred ukončením vysokej školy som dostal 
ponuku slúžiť v zbore BJB Podunajské 
Biskupice (druhý bratislavský zbor), kde 
som bol zvolený za kazateľa a slúžil 
som tam 19 rokov. V roku 2006 som 
sa oženil. V roku 2017 som bol oslovený  
a následne aj zvolený za kazateľa zboru 
BJB v Žatci, kde slúžim doteraz.

Stanislav Baláž 
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INfORMACe z VV

Sjezd delegátů BJB 

Tajemník informoval o písem-
ném hlasování o návrzích číslo  
8 a 16, oba byly odsouhlaseny požado-
vaným počtem hlasů i sborů. Výkon-
ný výbor dále jednal o situaci ohledně 
zrušeného Sjezdu delegátů a o mož-
nostech dalšího postupu. Vzhledem  
k tomu, že i přes rozvolňující se opat-
ření není možné odhadnout další vývoj  
v prvním pololetí příštího roku, svolá 
předseda VV elektronické hlasování  
k již podaným návrhům, které je třeba 
rozhodnout, a to na sobotu 13. února 
2021. 

V případě, že by se situace zásadně 
změnila, je možné, aby se toto setkání 
konalo   i formou mimořádného Sjez-
du delegátů, o změně je možné roz-
hodnout ještě začátkem roku (svolání 
mimořádného SD je možné 30 dní 
předem). Pokud se tak nestane, pro-
běhne hlasování elektronicky a další 
řádný Sjezd by se konal až 19. června 
2021.

Seznam návrhů k projednání bude 
rozeslán společně se svoláním hlaso-
vání nebo mimořádného SD. V rám-
ci elektronického hlasování (EHDS) 

Informace z jednání VV BJB dne 2. prosince 2020

bude také nutné dořešit mandát VV 
a příští volby nového VV, protože  
v dubnu vyprší mandát VV. Součas-
ný VV proto navrhuje prodloužení 
volebního období o 1 rok (do dubna 
2022). V rámci elektronického hlaso-
vání (případně MSD) by již nyní byla 
zvolena nominační komise.
Sbory

Tajemník podal zprávu o online se-
tkání se zástupci sboru Praha 6, spo-
lečně s předsedou se zajímali o situaci 
sboru a vyslechli si jejich vize ohledně 
sborového života. Sbor jsme povzbu-
dili k většímu zapojení se v rámci Jed-
noty a požádáme je o představení se  
v příštím Zpravodaji BJB.

Sbor Agapé Plzeň (rusky mluvící) 
požádal o navýšení pracovního úvazku 
pro bratra Bogdana Yablinskeho jako 
misijního pracovníka sboru, a to od 
1. prosince 2020. VV s touto změnou 
souhlasí a zároveň má zájem sledovat 
situaci ohledně stanice sboru v Karlo-
vých Varech, kde nyní byla odložena 
žádost o osamostatnění se.

Br. Oleg Gricyk informoval o zá-
měru pozvat do sboru misionáře  
z Ukrajiny pro novou práci ve městě 
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Slaný, na příští jednání VV připraví 
bratr Gricyk nové informace. VV by 
mohl případně požádat EBF o finanč-
ní podporu této práce.

Br. Pavel Coufal hovořil o situaci 
ve svém brněnském sboru, ve kterém 
chce ukončit službu kazatele koncem 
tohoto školního roku. Dále by pak 
pokračoval v práci předsedy VV na 
plný úvazek (dosud má jen poloviční). 
Brněnský sbor je v procesu hledání  
a volby nového kazatele.

Odbory

VV jednal o situaci v Odboru mlá-
deže, kde byly vyhlášeny volby před-
sedy Odboru mládeže, ale zatím není 
žádný kandidát. Br. předseda a tajem-
ník se sejdou s Radou Odboru mlá-
deže, budou se zajímat o další vývoj  
a nabídnou případnou pomoc ze stra-
ny VV.

Br. Pavel Novosad podal informaci 
o vyhlášených volbách v rámci Rady 
Misijního odboru, zde by se měla vo-
lit celá nová rada na setkání 6. února 
ve Vysokém Mýtě. Členové nově zvo-
lené rady si mezi sebou vyberou nové-
ho předsedu MO.

Ostatní

Proběhlo online jednání se sloven-
skou Radou BJB ohledně časopisu 
Rozsévač, příprav setkání JASu a vy-
dání knihy o jeho historii. Slovenská 
rada souhlasí s tím, aby se vydavate-
lem knihy stal český VV BJB. Těšíme 

se na možnost, kdy se budeme moci 
sejít naživo a diskutovat otázky další 
spolupráce obou Jednot a podnětů pro 
vydávání časopisu Rozsévač. 

Br. tajemník informoval o komuni-
kaci s žateckým sborem, který pod-
poruje misijního pracovníka v Gruzii 
v rámci projektu EBF a na žádost této 
organizace navýšil svoji podporu na 
částku 1000 Eur ročně. Za tuto pod-
poru děkujeme a o případném zapo-
jení se do tohoto misijního programu 
EBF bude také rozhodovat nová Rada 
Misijního odboru

Bratr předseda se zapojil do Ad-
ventního projektu EBF, kdy bude 
on-line kázat v baptistickém sboru  
v Bělehradě, Srbsko (13.12). Prezi-
dent EBF Meego Remmel bude on-
line kázat v brněnském sboru (20.12.).
Finance

Tajemník informoval o podepsá-
ní smluv na prodej bytu br. Petrovi 
Hlaváčkovi. VV vzal také na vědomí 
změnu předmětu stavební půjčky pro 
sbor Praha - Církev XXI. století.

VV dále rozhodoval o odměnách 
zaměstnanců kanceláře, odměny ta-
jemníka a předsedy jsou v kompetenci 
SD. 

Tajemník informoval o plánovaném 
podpisu rámcové smlouvy pro sbory 
na odběr elektřiny a plynu s dodava-
telem Kolibřík energie. Z celkového 
objemu dodané energie bude doda-
vatel přispívat BJB na provoz církve.  
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Do projektu se v případě zájmu mo-
hou zapojit také jednotlivci.

Tajemník představil nabídku na 
odkoupení bytů v bytovém domě KS 
Palmovka. VV tento záměr schválil  
a tento projekt bude podrobněji roz-
pracován a předložen sborům společ-
ně s žádostí o souhlas s investicí do 
nemovitostí.

Tajemník informoval o výsledku 
sbírky na Libanon, celkově se vybrala 
částka Kč 271.611. Za obětavost sbo-

rů i jednotlivců děkujeme a požádáme 
v nejbližší době libanonské baptisty  
o zprávu o jejich činnosti.

VV dále hovořil o možnosti finančně 
podpořit baptisty v Arménii a činnost 
dětského domova v Tanzánii, na který 
vyhlásil sbírku sbor Cheb 2. Komise 
krizového fondu rozhodne o podpoře 
podle pravidel čerpání z tohoto fondu.

VV jednal o vánočních příspěvcích 
a vzal na vědomí zprávu tajemníka  
o jejich vyplacení.

Příští jednání VV bude 20. ledna 2020 v 10:00 v Praze.
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ROzHOVOR

DAVID PIKSA
A MARTIN RůžIČKA

I v době omezení veřejných bohoslužeb pokračuje služba bratrů Davida Piksy  
z Prahy a Martina Růžičky z Litoměřice na ulicích - vedou rozhovory s lidmi, 
ptají se jich na jejich vztah k Bohu a nabízí jim možnost modlitby. V Praze se 

jim podařilo uspořádat na náměstí pouliční evangelizaci. Ptali jsme se jich na jejich 
zkušenosti a doporučení pro toho, kdo by se chtěl k této službě připojit.
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Kdy jste začali se službou evangelizace 
na ulici? Měli jste předtím nějaké zku-
šenosti nebo nějaký vzor?

David: S pravidelnou evangelizací 
jsem začal v dubnu 2018. Každý týden 
vyrážíme s Martinem Růžičkou na 
náměstí a do parků, abychom lidem 
svědčili o Ježíši Kristu. Jeden týden 
jsme v Praze a druhý týden v Lito-
měřicích.

Dříve jsem na evangelizaci chodil 
pouze občas, především na vysoko-
školské koleje. Zásadní impulz, abych 
začal s evangelizací, mi dal bratr Pavel 
z Brna, kterého jsem viděl na interne-
tu. Slyšel jsem ho kázat a říkal jsem 
si: To je to, co by měla církev dělat. 
Kázat na veřejnosti o Kristu, tak jako 
to činila první církev ve Skutcích.

Martin:  Poprvé jsem se s tím se-
tkal asi v roce 2006, ale to jsem měl 
ještě takový názor, že to může někoho 
odradit. Konkrétně to byla evangeli-
zace, kdy jsme rozdávali na ulici le-
táčky. A tam jsem se potkal s někým, 
kdo evangelizoval v parku a zval mě, 
ať to zkusím také. V té době jsem 
mu oponoval, že to není vhodné, že je 
nejdříve potřeba s lidmi navázat vztah  
a dostat se k nim blíž, a že tím lidi 
spíš odradím. Ale myslím si, že jsem 
si spíše myslel, že lidé o takový rozho-
vor nemají zájem.

Byla to doba krátce po mém obrá-
cení, ale později v rámci mládežnické 
konference jsem měl možnost si to 
sám vyzkoušet. Zkusili jsme to pak 

i v rámci mládežnického tábora, kdy 
jsme zajeli do jednoho města a po-
mocí otázek vedli rozhovor s lidmi na 
ulici. Později jsem se potkal s Davi-
dem, který měl stejnou touhu jako já, 
a začali jsme spolupracovat.  Čím dál 
tím více jsem v tom viděl požehnání  
a uvědomil jsem si, že častokrát za 
celou evangelizaci jsme měli více roz-
hovorů než třeba za týdenní anglický 
tábor, který jsme připravovali několik 
měsíců.
Co si myslíte, že je pro rozhovor s dneš-
ním člověkem důležité? Jak vlastně vaše 
služba vypadá?

David: Evangelium je dobrá zprá-
va, proto posluchači musí cítit, že jim 
tuto zprávu říkáme z lásky, máme 
zájem o jejich duše, aby neskončily 
v pekle. Lidé v parcích jsou většinou 
rádi, že s nimi mluvíme o smyslu ži-
vota, o tom, co bude po smrti. Lidé 
zkoumají a zajímají se o tyto věci.  
A také jsou rádi, že se s nimi někdo 
baví, že o ně má zájem někdo cizí.

Naše služba začala tak, že jsme cho-
dili a oslovovali lidi v parku. Bavi-
li jsme se s jednotlivci nebo s menší 
skupinou lidí, jak můžou být zachrá-
něni. Nyní, v době koronaviru, jsme 
změnili taktiku. Kážeme na mikrofon 
na náměstí a lidé se zastavují a pak se 
s nimi bavíme osobně.

Martin: Myslím si, že záleží, jaký 
rozhovor je myšlen. Je rozdíl mezi 
tím, když někoho znáte delší dobu,  
a nebo jen někoho potkáte na ulici. 
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Dokonce si myslím, že ten rozhovor 
na ulici je jednodušší. Pokud se baví-
me na ulici, je potřeba se bavit otevře-
ně, nehledat nějaké finty, ale jít přímo 
na věc. 
Jaké jsou nejčastější reakce lidí? Mají 
zájem se bavit o duchovních věcech?

David: Ačkoli to zní možná překva-
pivě, většina lidí, které osobně oslo-
víme, nás neodmítne a evangelium si 
vyslechne. Někdy v pěti minutách, 
někdy máme i hodinové rozhovo-
ry. Zhruba 10% lidí nás odmítne, že 
nechtějí slyšet nic. V případě kázání 
na mikrofon je to jiné. Lidé, kteří se 
chtějí něco dozvědět o duchovních 
věcech, se zastavují a někdo z nás se 
s nimi začne bavit, nabídne jim Bib-
li a potom se mohou dostat k výkla-
du evangelia a osobním věcem. Lidé, 

zvlášť mladá generace, hledají smysl 
života, hledají duchovní věci a zajímá 
je, co bude po smrti. Také proto nám 
věnují pozornost. Přinášíme odpovědi 
na jejich otázky.

Martin: Záleží, v jakém období. 
Dělali jsme si statistiku, ve které nám 
vyšlo, že jsme většině mohli o Bohu 
něco říct. Jen výjimečně se stává, že 
někdo odmítne. Nejde často o dlou-
hý rozhovor, ale většinou je příležitost 
v několika minutách něco o Bohu  
a Ježíši říct a sdílet s nimi evangelium.

Určitě ale nemá smysl oslovovat ně-
koho, kdo někom běží nebo je na něm 
vidět, že pospíchá.
Proč si myslíte, že je tato služba potřeb-
ná? Co vás samotné naučila?

David: Je to Ježíšův příkaz - jít  
a činit učedníky. Jednoho dne se budu 
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před Pánem zodpovídat, jestli jsem 
činil učedníky. Je to moje zodpověd-
nost a zároveň moje radost. Téměř 
po každé evangelizaci jsem odcházel 
s radostí, že jsem mohl sloužit svému 
Pánu přesně tím způsobem, který si 
on přeje a jak to dělal on sám a apoš-
tolové – jednoduše kázali o smrti Je-
žíše Krista.

Martin: Jsou tam dva aspekty. Za-
prvé je to potřeba. Víme, že jediná 
cesta k Bohu je skrze Ježíše Krista  
a ten, kdo ho odmítá, je na cestě do 
záhuby. Boží láska nás nutí k tomu, 
abychom si to nenechali pro sebe. 
Máme šířit Boží království k záchraně 
lidí kolem nás.

A za druhé: Při této službě - my-
slím,že to tak prožívají i ostatní - je 
to povzbuzení i pro nás samotné. Ve 
chvíli, kdy kážeme evangelium, kdy 

říkáme, čemu věříme, tak je to něco, 
co upevňuje naši víru. To co hlásáme, 
tak zároveň sytí i nás. Povzbuzuje to  
a upevňuje naši víru a pomáhá nám to 
vidět lidi skrze oči Ježíše Krista jako 
ty, kdo potřebují zachránit.
Uvažují podle vás lidé v dnešní době 
více o smyslu života, nebo s nimi sou-
časná epidemie nic nedělá?

David: Myslím si, že současná pan-
demie neotřásla lidmi natolik, aby se 
obrátili k Bohu.

Martin: Nemyslím si, že se to ně-
jak zásadně projevuje, v době omeze-
ní více využíváme možnost mluvit na 
mikrofon, ale nemyslím si, že je to 
jiné. I dříve jsme měli stejné rozho-
vory jako dnes. Možná bychom před-
pokládali, že se lidé v krizi více obrátí 
k Bohu, ale oni se obrací o to více ke 
konspiračním teoriím.
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Co byste doporučili těm, kteří se chtějí 
do podobné služby zapojit? Jak začít ve 
svém městě?

David: Člověk nemusí hned kázat 
na mikrofon. Můžete začít s málem: 
svědčit kolegům v práci, potom ne-
známým lidem v parku, na náměstí, 
v obchodě. Dobré je, aby evangelizace 
byla pravidelná a aby vás někdo pod-
píral. Je jednodušší chodit ve dvou než 
sám. Evangelizace má být podporova-
ná místním sborem – lidé ze sboru se 
zapojují tím, že se aktivně zúčastní, 
nebo se modlí. Oslovené lidi pak mů-
žete pozvat do místního sboru. 

Jsou tady nástroje, jak se naučit 
sdílet evangelium, například Evan-
gelizační exploze, kterou doporučuji. 
Nebo nás kontaktujte a rádi přijedeme 

do vašeho města a půjdeme s vámi do 
ulic svědčit o našem Milovaném.

Martin: Myslím si, že je důležité, 
abychom jako křesťané k tomu měli 
touhu, touhu svědčit evangeliem li-
dem, kteří jsou ztraceni. Chtěl bych 
povzbudit každého, ať se zapojí tam, 
kde již podobná služba funguje. Ať se 
zapojí třeba jen jako modlitební pod-
pora a možná skrze to zjistí, že v sobě 
tuto touhu má. Je to něco, k čemu nás 
může Pán Bůh vychovávat - být při-
praven na to, vydávat ve svém životě 
svědectví, a na té ulici to může být jen 
příprava.
Děkujeme za rozhovor.

 Jan Jackanič
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CO DěLá...

. . .  PřeDSeDA?

Co je náplní práce předsedy Vý-
konného výboru?

Obecně popisuje práci 
předsedy Výkonného výboru BJB Or-
ganizační řád, bod III / 5. Předseda 
řídí práci Výkonného výboru, svolává 
jeho jednání, svolává Sjezd delegátů  
a Radu zástupců sborů, případně dal-
ší setkání s odbory a komisemi BJB. 
Je v kontaktu s vedoucími odborů, 
udržuje kontakt se studenty teolo-
gie, s teologickými školami. Zajímá 
se o život sborů, dle svých možností 
je navštěvuje, snaží se jim pomáhat  
v jejich otázkách a informuje o jejich 
potřebách Výkonný výbor. Zajímá 
se o službu kazatelů ve sborech, a to 
nejen při jejich ordinaci. Pak je zde 
oblast „vnějších vztahů“, ať už se týká 
kontaktů se státní správou, ekume-
nou nebo zahraničními organizacemi, 
zvláště EBF a BWA. V této oblasti 
jsem velmi rád, že je aktivní bratr ta-
jemník, se kterým mnoho věcí koor-
dinuji. Je toho opravdu hodně, a tak 
jsem rád, že s tajemníkem vytváříme 
dobrý tým.

Je možné nějak popsat tvůj typický pra-
covní týden?

Můj typický pracovní týden se asi 
moc popsat nedá. Pracuji nejen s tý-
denním, ale spíše s měsíčním, čtvrt-
letním a ročním plánem. Jsou v něm 
některé stěžejní úkoly, jako např. 
jednání Výkonného výboru, pracovní 
setkání s tajemníkem, termíny pro 
Zpravodaj BJB, kurzy a setkání ka-
zatelů, setkání Vzdělávání na cestě, 
setkání s vedoucími odborů apod.  
K tomu se snažím být k dispozici sbo-
rům, pokud projeví zájem o moji ná-
vštěvu a službu.

Je třeba ještě zmínit, že polovinu 
svého času věnuji kazatelské službě 
v brněnském sboru. Takže se oprav-
du „nenudím“ a často mám pocit, že 
mám problém se zastavit. Zároveň cí-
tím, že ta služba má hluboký význam 
a smysl.
Každý předseda má své důrazy a prio-
rity - jak je tomu u tebe? V čem vidíš své 
obdarování?

Mezi mé priority patří určitě pomoc 
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sborům a kazatelům. Sám vím, jak je 
služba kazatele náročná. Letos uply-
ne 25 let od mé ordinace za kazatele 
BJB. Kolikrát jsem v minulosti ocenil, 
když o mě projevil zájem bratr, který 
byl starší a zkušenější ve službě. Proto 
chci i já být tím, kdo se zajímá o ka-
zatele a jejich rodiny, kdo je nablízku, 
povzbuzuje a je oporou.

V naší Jednotě máme akutní nedo-
statek připravených kazatelů pro služ-
bu ve sborech. Sám vidím své obda-
rování v oblasti pastýřské a učitelské. 
Proto se tolik angažuji ve Vzdělávání 

na cestě a v dalších vzdělávacích pro-
jektech, ať už v rámci Institutu TCM 
nebo na Evangelikálním teologickém 
semináři. Velmi mi chybí, že v BJB 
nemáme ucelený program pro přípra-
vu kazatelů. Tady bychom se měli ně-
jakým způsobem více rozvinout.
Jak jsi prožil povolání do této služby?

Když za mnou před minulými vol-
bami do Výkonného výboru přišli ně-
kteří bratři s výzvou, abych kandidoval 
na předsedu, nejprve jsem to odmítal. 
Byl jsem spokojený ve službě brněn-
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skému sboru a také jsem byl maximál-
ně vytížený. Přesto jsem se za to začal 
s manželkou modlit, aby Pán, pokud 
mě bude chtít v této službě, rozšířil 
moje srdce, aby se do něho vešel nejen 
můj sbor, ale i ostatní sbory. Pán Bůh 
na tyto prosby odpověděl a posunul 
mě k tomu, co dřív bylo pro mě ne-
představitelné.

Ty téměř čtyři roky, co jsem v této 
službě, byly bouřlivější a náročnější, 
než jsem si předem myslel. Jako Jed-
nota jsme prošli poměrně velkou krizí, 
např. odchodem některých sborů, ale 
věřím, že nad námi Hospodin rozjas-
nil svoji tvář a dal nám milost jít dál.
Pochybuješ někdy o tom, co děláš?

Neustále se snažím hledat Boží vůli 
pro svoji službu i pro službu celého 
Výkonného výboru. Když jsem si ne-
byl jistý, Pán mě podržel skrze mého 
nejbližšího spolupracovníka, tajemní-
ka Jana Jackaniče, ale i skrze celý tým 
Výkonného výboru, kterého si velmi 
vážím.

Dá-li Pán, a pokud mě sbory po-
volají, abych v této službě pokračoval  
i v dalším volebním období, už to ne-
bude možné jen na poloviční úvazek. 
Nároky, které jsou kladeny na službu 
předsedy, jsou tak velké, že bych do 
toho šel jen bez současné zodpověd-
nosti za místní sbor.
Jak vnímá tvoji službu tvoje rodina  
a manželka?

Jsem nesmírně vděčný za moji man-
želku, která mě ve službě podporuje  
a povzbuzuje. Zvláště když cestuji  
a ona je doma s dětmi. Kluci nám už 
dorůstají, takže jsou čím dál víc samo-
statní. Zároveň se snažím vždycky do-
hánět čas, kdy nemohu být s rodinou, 
zajímat se o to, co prožívají, být s nimi 
v kontaktu i na cestách, prostě být 
součástí jejich života. Jsem rád, že si 
nestěžují, ale vždycky se zajímají o to, 
co dělám a co při své službě prožívám.
 V čem se liší služba předsedy a služba 
kazatele na sboru?

Kazatel je spojen jako pastýř s jed-
ním společenstvím, o které se stará. 
Je v každodenním osobním kontaktu 
s lidmi, se kterými vytváří blízké a in-
tenzivní vztahy. Jeho nejbližší „akční 
rádius“ je jeho sbor a město, ve kte-
rém slouží.

Předseda se zajímá o zhruba 40 
sborů, které jsou velmi rozmanité,  
a o mnoho kazatelů. Více cestuje, na-
vštěvuje sbory i kazatele. Práce před-
sedy je rozmanitější a v mnohém má 
širší záběr úkolů. Je tak trochu pro 
„všechny“. Myslím, že je velmi důleži-
té, aby měl i předseda dobré zázemí ve 
svém domácím společenství, protože 
se jinak může někdy cítit trochu osa-
mělý, bez intenzivnějších vztahů.

 ptal se Jan Jackanič
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leden 
1. týden / 28. prosince – 3. ledna / Odbor pro manželství a rodinu
2. týden / 4. – 10. ledna / Aš
3. týden / 11. – 17. ledna / Blansko
4. týden / 18. – 24. ledna / Brniště
5. týden / 25. – 31. ledna / Brno

únor
6. týden / 1. – 7. února / Sbor neslyšících
7. týden / 8. – 14. února / Brno – skála
8. týden / 15. – 21. února / Broumov
9. týden / 22. – 28. února / Cvikov

březen
10. týden / 1. – 7. března / České Budějovice
11. týden / 8. – 14. března / Děčín
12. týden / 15. – 21. března / Cheb I
13. týden / 22. – 28. března / Cheb II
14. týden / 29. března – 4. dubna / Jablonec nad Nisou

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 NáVšTěVě

PRAHA 6 — SVCC

Šárka Valley Community Chu-
rch (SVCC) má svou dlouho-
letou tradici již z časů Interna-

tional Baptist Theological Seminary 
(IBTS), který se z Prahy přesunul do 
Amsterdamu v roce 2014 . 

Rodina Svystakových po odcho-
du profesorů a studentů však neu-
stala ve službě hlásání evangelia. To, 
co tady zbylo, bylo Kristovo Slovo  

Držíme se zaslíbení budoucnosti a naděje

a my. S tímto standardem jsme se 
tak ještě více přiblížili srdcím učed-
níků. I přes skromné zázemí jsme se 
v menším počtu scházeli každý týden 
po vzoru prvotní církve k modlitbám,                        
rozjímání nad Slovem a jeho sdílení 
i ve vlastních domovech. (Sk 2:46) 
Členové naší fyzické rodiny se tak více 
mohli semknout a utužit vztahy s pře-
sahem na rodinu duchovní.
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Je to již téměř 6 let co SVCC  půso-
bí v Riverside School v Praze 6. Vlídné 
školské prostředí církve je domovem 
pro ty, kteří hledají klidnou atmosfé-
ru a sdílení v menší komunitě. I proto 
jsme dočasným přístavem pro pražské 
studenty z různých končin světa, kteří 
nás znají přes dřívější pedagogy nebo 
absolventy IBTS.

V minulých letech jsme pravidelně 
organizovali večery chval a modliteb 
v kavárnách a v místech zaměstnání. 
Oblíbená byla posezení s přáteli a zná-
mými při letních barbecue s kytarou  

u fyzického i duchovního pokrmu,  
za zpěvu chval a děkování za vše dobré, 
co máme z milosti od našeho Hospo-
dina (Ef 5:20).

Jádro sboru tvoří rodina o 6ti čle-
nech. Právě teď jsme v situaci, kdy je 
veškerá činnost sboru výlučně online, 
nebo v našem domově. Mezi aktivity  
v této korona virové době patří zejmé-
na domácí biblické studia s modlit-
bami a online bohoslužby. I když je 
zvláštní doba, spoléháme se na Boha, 
opírajíce se o modlitbu a Boží Slovo 
(1 Tim  4:5).
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Život sboru byl  zpestřen  vzácnými  
návštěvami. V minulých letech nás při 
svém pobytu v Praze navštívili  Dr La-
rry Maddox s manželkou Betty, nebo 
také bratr Asatur Nahapetyan, bývalý  
prezident EBF, s rodinou. Věříme, že 
tak k nám Bůh opětovně vede kroky 
těch, kteří zde zanechali kousek svého 
srdce. Pro nás je to krásná příležitost 
jak prokazovat dobro a pohostinnost 
zvláště těm členům rodiny víry, kteří 
zde v minulých desetiletích velice věr-
ně sloužili dobré zvěsti (Gal 6:10).

Kontinuitu života víry vidíme i ve 

službě pro nastupující mladou genera-
ci formou nedělní školky vštěpováním 
křesťanských zásad, které jsme dosta-
li od našich předků a starší generace. 
Naději pro budoucnost bereme ze za-
slíbení Boží dobroty (Jer 29:11).

I v pohnutých časech jsme biblicky 
jasně součástí široké rodiny baptistů, 
která je postavena na hlásání evange-
lia, rodinné soudržnosti a spolupat-
řičnosti, skutcích lásky a naplňování 
velkého poslání Kristovy církve, aby-
chom činili učedníky všechny národy 
(Mt 28:19-20).
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Milí bratři, milé sestry, děkujeme 
za modlitby vás všech a budeme rádi, 
když se společně shledáme v lepších 
časech. Máme naději, že se osvědčíme 
a porosteme, když zahrneme lidi lás-
kou Boží, aby podle této lásky poznali, 
že jsme Kristovi učedníci (Jn 13:35).

Prosime o modlitby, abychom  
v roce 2021 měli neměnnou víru a ví-

tězili s Kristem v každodenním životě 
víry (Fil 4:13). 

Za sbor SVCC pevné zdraví a po-
žehnání od Nebeského Otce pro vás 
upŕimně vyprošuje moderátor sboru 
bratr Ivan Svystak.
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ODBOR MLáDeže

Na jaře ODM zasáhla opatření 
velmi tvrdě a téměř zastavi-
la společný život v odboru. 

Zrušili jsme mnoho akcí, vzájemných 
návštěv i výjezdů. Léto naproti tomu 
bylo super. Díky sníženým opatřením 
mohli mládežníci vyrazit na tábory, 
pobyty a také na Kemperenci, o kte-
ré jsem vám psal v minulém článku. 
Léto bylo skutečně vítanou úlevou  
v roce, který jsme až z příliš velké čás-
ti museli trávit odděleně. Po letním 
uvolnění přišel podzim tužší, než jsme 
čekali. To ne kvůli počasí, ale novým 
opatřením. První pololetí je skoro  

u konce a třeba u nás v Praze jsme stá-
le neměli možnost se setkat na mlá-
deži se všemi studenty, kteří přišli na 
studia do Prahy. Nicméně nás podzim 
nezastihl již tolik nepřipravené jako 
na jaře. Ano, znovu jsme museli zrušit 
plány. Přesunuli jsme setkání vedou-
cích mládeží, zrušili jsme několik plá-
novaných lokálních sportovních akcí. 
A nakonec jsme museli zrušit i konfe-
renci mládeže v prezenční formě.

Chystali jsme ji bezmála rok a na-
konec bylo všechno jinak. Sám jsem 
se už naučil, že nelze jen sledovat, jak 
nám situace všechno maří, bylo tře-
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ba udělat co možná nejlepší náhra-
du. Celý program jsme přesunuli do 
online formy a zredukovali ho jen na 
pár hodin. Řečníci tentokrát nejeli 
za námi, ale my za nimi. S Jakubem 
Limrem (Hradec Králové) a Petrem 
Dvořáčkem (Brno), jsme natoči-
li hlavní slova dopředu a následně je 
zapojili do online vysílání. V Brně se 
sešel technický tým a celou konferen-
ci provázel i z moderátorské strany. 
Na semináře se mládežníci připojili 
do virtuálních místností, tím vznik-
lo osobnější prostředí, kde se snad-
něji zapojovali posluchači v reakcích  
a otázkách. Na živém vysílání bylo při-
pojeno přes 80 přijímačů a do dnešní-
ho dne má záznam přes 500 zhlédnutí. 
Nejvíc jsme si však s přípravným tý-
mem lámali hlavu nad tím, jak mlá-
dežníkům vynahradit osobní setkání. 
Víte, mládežníci nejezdí na konferen-
ce nutně jen kvůli programu. Velká 
část mládežníků na každé konferenci 
tráví podstatnou část noci ve škole na 
schodech a povídají a povídají, někdy 
zpívají písně, jindy soupeří v různých 
deskovkách. Rozhodně toho ale moc 
nenaspí. Jak tedy tuto oblíbenou  
a důležitou součást konference zpro-
středkovat online? Nejlepší, co jsme 
dokázali vymyslet, byla online plat-
forma Discord. Ta vám umožňuje vy-
tvořit virtuální prostor s videohovory 
a chatovacími místnostmi. Nemusíte 
čekat, až někdo vytvoří meeting nebo 
vám zavolá. Discord servery běží stále 

a vy se můžete připojit do místnos-
ti kam chcete a vidíte dokonce, kdo 
tam je. Vytvořili jsme tedy školu jak 
jsme zvyklí. Měli jsme místnosti po-
jmenované tak, aby co nejvíce připo-
mínaly konferenci, jak ji máme rádi. 
Samozřejmě, že schodiště byla plná až 
do brzkých ranních hodin. A tak se 
nakonec docela povedlo mládežníkům 
nahradit společný čas. Na Discord nás 
pokračovalo přes 50 a bylo vidět, že 
si potřebujeme a máme co říct. K mé 
radosti pak vzniklo několik dalších 
skupin na discordu, kde se mládežníci 
potkávají doteď.

Rád bych vám ještě pověděl  
o ODM. Poslední ODM, což je on-
line setkání pro všechny mládežní-
ky, jsme měli před Vánoci. Nesehnal 
jsem tři krále, ale tři ochotní kazatelé 
z BJB nám nahráli dopředu tři vá-
noční zamyšlení. K těm jsme se pak 
v online setkání vrátili, sdíleli jsme se 
o vánočních mládežnických aktivitách  
a také jsme vyhodnotili vánoční kvíz, 
ve kterém jsme tentokrát soutěžili  
o 3 kg čokolády.

Co říci na konec? Doba přináší nové 
výzvy, na které se učím já i celý od-
bor reagovat. Pán Bůh nás učí možná 
trochu jinak přemýšlet a úplně jinak 
si vážit věcí, které jsme považovali za 
normální. Jedna pravda se však nemě-
ní. Bůh je dobrý!

                          Jordan Haller
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ODBOR SeSTeR

Nebudu psát o události, která 
rok 2020 poznamenala nejci-
telněji - Covid 19. Psalo se už 

mnoho a ještě bude. Chci si s vámi 
připomenout něco, za co jsem vděčná 
a potěšilo nejen mě, ale všechny, kdo 
se do této výzvy zapojili.

Chci se vrátit do listopadu 2020. 
Každoročně je připravován společný 
program pro Světový den modliteb 
baptistických žen. Mým úkolem je 
zajistit překlad a rozeslat ho sestrám 
na sbory s výzvou k zapojení se. Letos 
jsem měla obavy, jak to dopadne, zda 
bude možné setkání sester, jak jinak 
sestrám na sborech pomoci.

Připravovala jsem vše, jako by mod-
litební setkání mělo proběhnout.  
S vděčností jsem přijala ochotu sestry 
Ivetky Procházkové zpracovat prezen-
taci projektů z  Austrálie, Kambodži, 

„Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkuj-
te a předkládejte své žádosti Bohu.“ Filipským 4,6

severní Afriky a Hongkongu. Na těch-
to projektech se mohly sestry finanč-
ně podílet, což je součástí SDMBŽ.

Byla jsem smutná z toho, že jsem 
stále nenacházela způsob, jak se bude-
me modlit společně, když není dovo-
leno se scházet. Věděla jsem, že Pán 
Bůh slyší modlitby i z našich domác-
ností, tak jsem se smířila s tím, že se 
sestry na sborech mezi sebou domluví 
a budou se modlit třeba jen po dvou 
po telefonu.  Jak jsem byla překvape-
ná, když jsem z brněnského sboru do-
stala výzvu ke sledování SDMBŽ on-
line, to vám nedokážu popsat. Když se 
za něco modlíte a ono se to stane, pak 
víte, že se o to Pán Bůh postaral.

Sestry a bratři v Brně připravili na 
poslední chvíli toto modlitební setká-
ní on line s možností připojit se pro 
kohokoliv. S radostí jsem odkaz na 

NAHLéDNuTÍ DO ROKu 2020
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vysílání rozeslala na sbory. Brněnské 
sestry si rozdělily jednotlivé kontinen-
ty, za které se modlily doma. Šikovní 
bratři to sestříhali, přidali chvály a dvě 
sestry celý večer moderovaly.  Sou-
částí byla i předpřipravená prezentace 
projektů. Na začátku byla jen touha 
uvést tuto výzvu k modlitbám za celý 
svět co nejblíže a nejsrozumitelněji 
sestrám na sbory a touha se naplnila 
díky Pánu Bohu a ochotným lidem s 
podobnou touhou dělat víc, než je je-
jich povinnost. Byla to také touha stát 
vedle sebe před Božím trůnem a spo-
lečně volat a prosit za místa ve světě, 
kde je mnoho bolesti.  Týrané ženy 
a děti, chudoba, negramotnost, násilí 
v různých podobách i v dnešní době. 
Když nevím, jakým trápením prochází 
sestry v Austrálii, v Asii a v dalších 
kontinentech, neznamená to, že pro-

blémy neexistují. Pán Bůh ví o všech 
těžkostech. My víme, že se modlíme  
k Velikému, Mocnému Pánu Bohu, pro 
kterého není nic a nikdo překážkou. 
On chce slyšet náš hlas, vidět zkrou-
šené srdce pro utrpení druhých. Je to 
On, kdo proměňuje situace i životy 
lidí. Chce nás vidět společně modlit-
bou obejmout svět. Naše hlasy spolu  
s tisíci hlasy sester z různých konti-
nentů se nesly k trůnu Boží milosti. 
Tak jak se modlíme za druhé, tak se 
modlí druzí za nás. To se Pánu Bohu 
líbí. On je ochoten pomoci tam, kde 
je nouze, zasáhnout, kde je bezpráví, 
stát se nadějí, kde je beznaděj, při-
nést pokoj do neklidu a strachu.  On 
je milosrdný Bůh. Na Jeho milosr-
denství se můžeme spolehnout. Svět 
ztratil stabilitu a Pán Bůh o tom ví  
a ve svém milosrdenství přichází  
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s pomocí v pravý čas v Asii, ve Francii, 
Austrálii i naší zemi. Také náš život 
by měl zanechávat stopy milosrden-
ství. Tak funguje tělo Kristovo. Víme, 
že Boží láska rozbíjí sílu zla a Jeho 
světlo přináší řešení do nejtemnějších 
beznadějí. Proto má smysl volat spo-
lečně. Jestli se nebudeme modlit my, 
Pán Bůh si povolá jiné. Když budeme 
společně pracovat, společně se modlit, 
Pán Bůh nezůstane hluchý k našemu 
volání. Být užitečná modlitbou pro 
druhé funguje jako spojená nádoba, 
ve které se přelévá Boží láska z jedné 
nádoby do druhé.

Moji milí bratři a sestry, chtějme 
být spojenými nádobami i ve dnech 
dalších. Chtějme být užiteční pro dru-
hé. Nenechme se pohltit lavinou in-
formací, změn a nejistotou. Dívejme 

se na každodenní události ze správ-
ného úhlu pohledu. Nemáme snad za 
co chválit Pána Boha? Je Bůh něčím 
omezený, aby ochránil mne nebo tebe, 
tvou rodinu, tvé blízké?. Vše se děje 
podle Jeho vůle. Naším úkolem je stát 
vedle sebe ruku v ruce a modlitbou 
bořit bariéry, které jsme kolem sebe 
nastavěli, vzhlížejíce ke Spasiteli, kte-
rý má moc změnit chod událostí. Má 
moc otřást každým z nás, abychom se 
pevněji drželi Jeho provazů lásky.

Několik myšlenek z úvahy ke SDM-
BŽ, které se mě osobně dotkly.

Ksenije Magda, bývalá světová pre-
zidentka Odboru sester, ve svém za-
myšlení na text Jan 10,1-18 připomí-
ná známé přirovnání. Jediného pastýře 
ovcí, kterým je Pán Ježíš Kristus. On 
je i dveřmi. V Něm je svoboda, může-
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                         Helena Včeláková,  
předsedkyně Odboru sester 

me vcházet i vycházet. S Ježíšem jsou 
ovce ochráněné. Je jen jediný dobrý 
pastýř pro celé stádo. Ovce slyší jeho 
hlas a jsou k němu přitahovány. Jedině 
v Jeho ovčinci najdeme hodnotný ži-
vot. Existují i jiné ovčince, které spra-
vují jiní pastýři. Buďme bdělí.  Církev 
je někdy rozdělena. Někdy sami vy-
tváříme rozdělení, kde Ježíš chce jed-
notu.  Sestra vyzývá k budování jed-

noty. Ježíš je dveřmi do bezpečného 
příbytku, kde se nám dostane všeho, 
co potřebujeme.

Tato výzva patří i každému z nás 
pro následující dny v roce 2021.

MISIJNÍ ODBOR

V létě roku 1988 propukl  
v Yellowstonském národním 
parku požár. Zpočátku si  

z toho nikdo nic nedělal. Lesní po-
žáry jsou zde běžné a obvykle samy 
vyhasnou. Jenže tentokrát tomu bylo 
jinak. Sucho, vítr a velké množství 
suchého dřeva a podrostu fungovaly 
jako dokonalá roznětka. Než skončilo 
léto, shořel více než milion akrů lesa  
a vypadalo to, že Yellowstone, tato per-
la národních parků, byl navždy zničen.

Jenže nebylo tomu tak. Během jed-
noho roku mladé semenáčky borovic 
pokryly jako zelený koberec zčernalou 
půdu a o pouhá dvě desetiletí později 
se zde rozprostíral nový les. Ukázalo se, 
že teplo způsobené ohněm dokáže pod-
nítit proslulé yellowstonské borovice k 
tomu, aby se vysemenily. Jako součást 

přirozeného řádu věcí požár park ne-
zničil, ale přispěl k jeho obnově.

Uplynulý rok byl rokem jaký ni-
kdo z nás ještě nezažil. Ještě v lednu 
jsme si mohli při sledování televizních 
zpráv z Číny říci, že mají opět pro-
blém – podobně jako při onemocně-
ní Sars. Ovšem je to jejich problém  
a ono se to vyřeší. V únoru již byla vi-
rová nákaza v Evropě. Musím přiznat, 
že ani v této chvíli jsem ji já sám ne-
pokládal za velký problém. Měl jsem 
se skupinou studentů Vzdělávání na 
cestě odjet koncem března na týden-
ní misijní cestu do Turecka. Virová 
nákaza byla tou dobou v Itálii. Říkal 
jsem si, že není možné, aby se to za 
tři týdny rozšířilo až do Vídně (odkud 
jsme měli odlétat), a už vůbec ne do 
Turecka. Jak hluboce jsem se mýlil! 
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Všichni víme, jak během pár týdnů 
byl celý svět ochromen Covidem. Jak 
malý, neviditelný virus dokáže změnit 
svět. Přečkali jsme první vlnu nákazy 
a „nečekaně“ se objevila druhá, a ani 
jsme se nenadáli a je tu třetí. A těch 
vln může být ještě spousta. Přišla dob-
rá zpráva, že už je k dispozici vakcína 
proti viru a hned vzápětí jsme infor-
mováni, že virus zmutoval a je ještě víc 
nakažlivější. Co bude dál? To nikdo 
z nás neví. Otázkou je, jak se s tím 
vším vyrovnává církev? Jsme schopni 
zvládnout současnou situaci a zároveň 
žít stále životy Kristových následovní-
ků? Odpověď musí být ano. Nemů-
žeme rezignovat, nemůžeme udělat 
ani nějaký duchovní lockdown. A ani 
jsme to neudělali. Když bylo na jaře 
jasné, že je omezené cestování, a tudíž 
dobrovolníci z USA, kteří jezdili po-
máhat na letní tábory našich sborů, se 
k nám nedostanou, všichni přemýšleli 
zda tábory zrušit či nikoliv. Někteří je 
zrušili, jiní je uspořádali jen za pomo-
ci členů vlastního sboru. I když nebylo 
jasné, zda o prázdninách proběhnou 
různé kempy a příměstské tábory, vět-
šina sborů se rozhodla je uspořádat. 
Jiní se zase rozhodli převést své kurzy 
a semináře do online podoby. To vše 
ukazuje na to, že i v této složité době 
můžeme jako církev pokračovat ve 
svém misijním poslání. A samozřej-
mě nám nic nebrání v tom, abychom 
nepřestali finančně podporovat misij-
ní potřeby našich bratří a sester v za-
hraničí. Vždyť i v tomto složitém roce 
jsme jako BJB podpořili misijní práci 
v Libanonu, Turecku, Řecku a Africe.

Věřím, že i tato složitá doba, která 
kolem nás řádí, za sebou může zane-
chat duchovní semínka a zelené rost-
linky nových duchovních životů. Mož-
ná v této nelehké době povstanou mezi 
námi noví služebníci, lidé s novými 
myšlenkami a odhodláním přinést po-
koj a naději do této rozbouřené doby.

Když byl Jan Hus vězněn v kost-
nické věznici, psal svým přátelům 
do Čech dopisy. Jeden byl adreso-
ván i panu Janu z Chlumu, datovaný 
5.3.1415. V tomto dopise píše Hus  
o svém snu a žádá výklad tohoto snu. 
Píše tam: “Sen této noci mi vyložte. 
Zdálo se mi, že v Betlémě chtěli pre-
láti zničiti všechny obrazy Kristovy  
a vskutku je ničili. Já jsem druhé-
ho dne vstal a spatřil mnoho malí-
řů, kteří zhotovili obrazy krásnější  
a početnější. Radostně jsem se na ně 
díval a malíři s hojným lidem říka-
li: ‘Ať jen přijdou biskupové a kněží  
a nám je zničí!’ Když se to stalo, mnoho 
lidu se radovalo v Betlémě a já s nimi.  
A probudiv se zpozoroval jsem, že se 
usmívám.”

Chci popřát nám všem, abychom  
i v tom nadcházejícím roce – ať již 
přinese cokoliv – mohli prožívat ra-
dost z toho, že můžeme být malíři 
Krista a také z toho, že kolem sebe 
uvidíme povstávat nové malíře Krista. 
Vždyť evangelizace je malování Krista 
jiným lidem. Kéž bychom se přitom 
mohli usmívat jako Jan Hus.

                         Pavel Novosad
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ODBOR PRO MANžeLSTVÍ  
A RODINu

Když píši tyto řádky, tak opět vr-
cholí další covidová vlna – ten-
tokrát povánoční. Zdá se mi, že 

se covid stal již pevnou součástí naše-
ho života. Všechno řídí a vane si, kam 
chce. Bourá naše plány a vše, co jsme 
si během podzimu naplánovali, změ-
nil. Naplnil i naši rodinu. Na rozdíl 
od podzimní „návštěvy“, kdy potkal 
jen mne, tak šest dní před Vánocemi 
začal kosit naši domácnost skutečně 

důkladně. Všech zbývajících osm čle-
nů naší rodiny skolil do Štědrého ve-
čera. A opět bylo všechno jinak. Celá 
tato situace mi navozuje otázku: Kde 
je v tom Bůh? Zatímco covid se do 
našich životů natlačil bez svolení a řídí 
nás obavami a strachem, tak Bůh čeká 
na to, až jej pustíme dovnitř sami. Co 
kdybychom Ho pustili a dali mu stej-
ný prostor jako obávanému viru. Prá-
vo měnit náš život. Ale tentokrát ne  
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z obav a strachu, ale z lásky a s důvě-
rou. Možná nám něco vezme, možná 
nám změní náš pečlivě naplánovaný 
program, možná nás pošle za někým, 
za kým jsme rozhodně jít nechtěli, 
možná … bojíme se? Ano, nemám 

rád, když mi někdo mění mé plány  
– ale vnímám, že toto je jedna z věcí, 
kterou bychom se z této koronavirové 
krize mohli naučit. Je to cesta k tomu, 
aby se i naše životy znovu díky Boží 
lásce a působení Jeho Ducha rozzářily.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci jsme museli opět přistoupit k následné-
mu přehodnocení a úpravě připravených akcí pro první polovinu roku 2021:

Navzdory covidu a všem souvisejícím opatřením i letos proběhne Ná-
rodní týden manželství, tentokrát na téma „O manželství a dětech“. 
Pokud se vám podaří něco zorganizovat ve vašich sborech, tak to bude 
skvělé. Chceme vás také pozvat ve spolupráci s brněnským sborem na 
program „Děti jako klenot aneb jaké výzvy a požehnání přináší děti 
do manželství“. V křesle pro hosta usednou manželé Petr a Jana Jele-
novi, kteří jsou spolu již 19 let. Mají tři vlastní děti, dvě v pěstounské 
péči, Jana se věnuje doma dětem a mediaci rodin v krizi, Petr pracuje 
na náročných projektech v IT.. Mají byt i rodinné zázemí u Brna,  
a přesto žijí na statku v odlehlém cípu České republiky, aby tam slou-
žili Bohu a lidem. Jak se to všechno může vejít do jednoho manželství 
a životů pěti dětí si můžete poslechnout v přímém přenosu 11. 2.  
v 19:00 na facebooku nebo YouTube kanálu Baptisté Brno.

Národní týden manželství — 8. - 14. 2. 2021
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Fyzická konference nebyla, ale k datu této konference byl spuštěn nový 
web www.radispolu.cz , jehož součástí jsou záznamy seminářů a akcí 
z minulých let. Budete mít tedy příležitost si vybrat a  poslechnout  
semináře z dřívějších ročníků a věřím, že i touto formou budete moci 
načerpat povzbuzení do nelehkých rodičovských úkolů.

Konference pro rodiče, Brno — 23. 1. 2021

Petr a Jana Jelenovi s dětmi
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Do konce ledna se rozhodneme, jestli víkend bude v tomto termínu, 
nebo ho posuneme na květen (pravděpodobně na 7. - 9. 5.). Informaci 
pošleme na sbory.

Motivační víkend pro manželské páry – modul II, Skalní 
Mlýn u Blanska — 12. - 14. 3. 2021

S konferencí počítáme a těšíme se na osobní setkání!

Konference pro rodiče, Cheb — 3. 4. 2021
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Do konce ledna se rozhodneme, jestli konference bude v tomto termí-
nu, nebo ji posuneme na později (pravděpodobně na 29. 5. v Pardubi-
cích). Informaci pošleme na sbory.

Vzdělávací konference Odboru pro manželství a rodinu  
— 27. 3. 2021

Těšíme se na další setkání v Čechách. Mrzí nás, že minulý víkend 
musel být zrušen, ale máme naději, že to tentokrát vyjde a potkáme 
se osobně.

Motivační víkend pro manželské páry – modul I, hotel 
Emeran, Klíny, Krušné hory — 11. - 13. 6. 2021

Marek Žitný  
předseda Odboru pro manželství a rodinu

marek@zitny.cz, 608 60 10 29
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Epidemie koronaviru ukázala, jak dů-
ležitá je pro nás fyzická a osobní blíz-
kost a společenství. Prožíváme odlou-
čení od přátel i únavu z online světa. 
Roušky zakryly naši tvář a ztížily vní-
mání jeden druhého. Církve se poma-
lu vrací k normálním setkáním tváří  
v tvář a modlíme se za to, aby se kos-
tely a modlitebny opět plně otevřely 
a epidemie skončila. Potřebujeme se 
vidět tváří v tvář. Nikdy nebylo tak 
zjevné, jak je pro nás důležitá komu-
nita, bez níž chřadneme a ztrácíme ra-
dost a motivaci.
Epidemie je v jistém smyslu velkým 
exilem, kdy jsme přišli o mnohé jis-
toty. Církev prošla v dějinách mnoha 
epidemiemi, ale nikdy se nepřestala 
fyzicky scházet. Je to doba velkého tá-
zání po podstatě církve a jejích aktivit, 
po závislosti naší zbožnosti na boho-
služebném servisu, po duchovním sta-
vu rodin, po schopnosti církve sloužit 
novým způsobem a mimo své budovy. 
Mnohé věci, které by byly dříve ne-
myslitelné, se ve sborech změnily bě-
hem několika týdnů. Církev se naučila 
mnohem lépe komunikovat v online 

POzVáNKy

světě. A nyní nás čeká doba, kdy mož-
ná budeme muset být připraveni na 
pomoc lidem, na které krize a epide-
mie dopadla nejhůře.
Letošní Alianční týden modliteb nese 
název Tváří v tvář. Právě pojem tváře 
je přitom jedním z důležitých biblic-
kých motivů spojený s tématy blíz-
kosti, přítomnosti, bezprostřednosti, 
hledání a vztahu. ATM 2021 proto 
bude inspirován texty, kde Boží tvář 
nebo setkání tváří v tvář s Bohem či 
lidmi hrálo v Písmu nějakou zajíma-
vou roli. Setkáme se s Kainem skrý-
vajícím se před Boží tváří, zápasícím 
Jákobem, rozzářenou tváří Mojžíše, 
Jobem vyhlížejícím Boží tvář i Ježí-
šem nastavujícím tvář nepřátelům. 
Zároveň budou modlitební témata re-
flektovat i zkušenosti a výzvy spojené 
s covid-19 a potřebami, které epide-
mie vyvolala.

Jiří Unger
Tajemník ČEA

Průvodce ATM si můžete stáhnout na 
www.ea.cz

ALIANČNÍ TýDeN MODLITeB 2021

Tváří v tvář
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