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Milí bratři a milé sestry ve sbo-
rech Bratrské jednoty bap-
tistů. Jsem vděčný za nové 

číslo Zpravodaje s tématem Navzdory 
překážkám, které opět vychází i v tiš-
těné podobě.

Výběrem tohoto tématu jsme se 
snažili ukázat na to, že Bůh se ne-
mění, je stejný i v dnešní složité době  
a zve nás k tomu, abychom hledali svou 
cestu a nezůstali stát na místě. Hovo-
ří o tom ve svém biblickém zamyšle-
ní bratr kazatel Marek Titěra, který 
ukazuje na význam a smysl zkoušek 
v našich životech. V kázání pan bratr 
Alois Boháček ukazuje, jak je důležité 
v rozbouřené době pozvat Pána Ježíše 
do lodi našeho života. Pouze s ním na 
palubě má naše plavba smysl.

Přinášíme vám také rozhovor  
s manželi Lučanovými, ke kterým nás 
přivedl článek, který bratr Jiří Lučan 
zveřejnil na internetu. Ptali jsme se 
jich na jejich službu pěstounů a jakým 
náročným situacím v tomto povolání 
čelí. Jsou pro nás příkladem těch, kte-
ří všem překážkám navzdory pokraču-
jí v tom, k čemu je Pán Bůh povolává.

Velkým příkladem člověka, který ve 
svém životě čelil mnoha zkouškám, je 
pro mne osobně Jan Amos Komen-
ský. O jeho životě i o filmu, který ne-

dávno vysílala Česká televize, jsme si 
povídali s bratrem Lubošem Hlavsou. 
A o výzvách k pomoci a o tom, jak 
na to reagovali bratři a sestry z dru-
hého chebského sboru (a spolu s nimi  
i mnozí z vás), zase s manželi Jelín-
kovými.

Všechny tyto tři Rozhovory nás 
mohou vést k tomu, abychom každý 
sám za sebe hledali, co je naše povo-
lání, na jaké místo si můžeme před 
Pánem Bohem stoupnout my sami  
a nikdo nás zde nemůže nahradit.  
Každý z nás má své obdarování a věřím 
tomu, že každý z nás i své povolání. 
Modleme se za to, abychom ho doká-
zali rozpoznat a naplnit.

V rubrice Ze sborů přinášíme tři 
krátká svědectví o tom, jak je možné 
pomáhat i v dnešní době a překonávat 
překážky v podobě nepříznivé situa-
ce. Pokud máte i vy podobné příběhy 
a zkušenosti z dnešní doby, budeme 
rádi, když nám je pošlete do dalšího 
čísla.

I v rámci služby VV hledáme ces-
ty, jak jít dál v naší zodpovědnosti. 
Můžete si přečíst informace z posled-
ních dvou setkání a na poslední straně 
najdete pozvánku na připravovanou 
Vzdělávací konferenci BJB. Přinášíme 
také zprávy a aktuality z jednotlivých 

ÚVODNÍK
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SLOVO PŘEDSEDY

Milí bratři a milé sestry ve 
sborech Bratrské jednoty 
baptistů, srdečně vás všech-

ny zdravím a přeji vám hluboký Boží 
pokoj. Máme za sebou velikonoční 

 Jan Jackanič, tajemník VV BJB

odborů BJB, v rubrice Co vlastně 
dělá můžete číst rozhovor s bratrem 
Jordanem Hallerem o službě předsedy 
Odboru mládeže.

Zveme vás také k Modlitbám za 
sbory a připojujeme mimořádnou 
výzvu k modlitbám za Barmu od na-
šich dvou sborů. Situaci v Myanmaru 
(Barmě) sledujeme a společně s bratry 
a sestrami z těchto sborů budeme hle-
dat, jak alespoň částečně pomoci tam, 
kde je to potřeba.

Navštívili jsme Sbor XXI. století 
(jeden z rusky mluvících sborů v Pra-
ze) a povídali si o jejich situaci, od-
vaze a víře při zakoupení prostor pro 
novou modlitebnu a výzvách, které  
s tím souvisí. Spolu s tištěným Zpra-
vodajem posíláme plakátek tohoto 
sboru s výzvou a prosbou k hledání fi-
nancí pro dokončení těchto prostor na 
Praze 13. Pokud budete chtít, můžete 
se k této potřebě připojit jako jednot-
livci i jako sbor.

svátky, které jsme po roce opět proží-
vali bez možnosti se společně scházet 
bez omezení. Už rok prožívá celý svět 
koronavirovou epidemii, která těžce 
zasáhla do našeho života. Mnozí z vás 

Na konci tohoto čísla Představuje-
me službu Evangelikálního teologic-
kého semináře v Praze v rozhovoru  
s jeho ředitelem, bratrem Milošem 
Poborským. Tato škola nejen při-
pravuje ke službě v oboru teologie  
a pastorace, ale také chce vést studen-
ty k hlubšímu poznání Písma a růs-
tu v duchovní oblasti. O tom, jak se 
jim to daří v dnešní složité době a co 
jim přineslo online období, je i tento  
rozhovor.

Přeji vám Boží pokoj a moudrost do 
všech dalších dní.
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jste již prodělali onemocnění Covi-
dem-19, některým z vás zemřeli vaši 
blízcí nebo známí. Cítíme se izolovaní 
od druhých, někdo víc, někdo méně. 
Asi není žádná oblast našeho života, 
která by touto krizí nebyla nějak zasa-
žena. Žijeme opravdu v nesnadné době. 

O to víc si dnes chceme jako křes-
ťané - Kristovi učedníci - připomínat, 
že jsme lidmi naděje. Naší nadějí je 
ukřižovaný a vzkříšený Pán Ježíš Kris-
tus, který žije a vládne nade vším. On 
je naší kotvou v rozbouřených vodách 
dnešních dní. On je alfa i omega, počá-
tek i konec všeho  (Zj 1,8). On je ská-
lou naší spásy (Ž 18,32). On je věrnou 
jistotou naší budoucnosti (Iz 33,6).

Jak je to úžasné, že si smíme při-
pomínat skutečnost, že ten, který drží 
ve svých silných rukou celý náš svět 
jako jeho Stvořitel a Pán, je v Pánu 
Ježíši Kristu zároveň naším milujícím 
Otcem, který nás drží pevně ve své 
náruči jako své milované děti! Díky 
Bohu, že poslal na svět svého Syna, ne 
proto, aby nás odsoudil, ale aby nás 
zachránil. Pán Ježíš dobře ví, co to je 
být člověkem. On nám rozumí. Zná 
naše bolesti i trápení, zná naše zápasy 
i pokušení. Vším prošel jako my, ve 
všem nám byl podobný, kromě hří-
chu. A právě proto se mohl stát tím 
nevinným Božím Beránkem, který 
se obětoval za nás, pro naši záchranu  
a věčný život. On, Beránek Boží, je zá-
roveň ten silný a statečný Lev z Judy, 
který zvítězil nad vším zlem, ďáblem, 

hříchem i smrtí (Zj 5,5)!          
A tak díky němu můžeme žít svůj 

každodenní život s radostí, nadějí 
i silou. Náš život stojí na Kristu, na 
pevné skále. Máme důvod hledět dál  
s vírou. Máme zdroj síly a lásky. 

Chci vám přát, milé sestry a milí 
bratři, abychom tato slova nebrali jen 
jako zbožnou frázi. Ať je Pán Ježíš 
reálný v každém dni našeho života, 
dnes. Ať reálně prožíváme všechno, 
čím se nám stal. Najděme si čas na to, 
abychom ho uctívali v hloubce svých 
srdcí, abychom ho uctívali slovy, ale 
i svým životem a službou potřebným 
lidem.

Mysleme jedni na druhé. Modleme 
se a přimlouvejme se jedni za druhé. 
Povzbuzujme se a buďme jeden dru-
hému oporou a pomocí. Lásku, kte-
rou jsme sami přijali, dávejme štědře 
kolem sebe. 

Modlete se i za bratry a sestry  
v jiných sborech, za celé společenství 
Bratrské jednoty baptistů. Modlete 
se za službu našich odborů, za služ-
bu mládeži, sestrám, manželstvím  
a rodinám, za misijní odbor, za vzdě-
lávání. Nechceme promarnit ani den 
svého vzácného života, přestože žije-
me v nouzovém stavu. Odbor sester 
připravuje na 19. června konferenci, 
on-line, s názvem: Jedno potřebné ve  
21. století? Na začátek června při-
pravujeme Vzdělávací konferen-
ci naší Jednoty s názvem: Kdo jsem  
v Kristu. Budou to výklady novo-



06

NAVZDORY PŘEKÁŽKÁM

TÉMA

Pavel Coufal, předseda VV BJB

Navzdory překážkám, tak zní 
téma aktuálního čísla Zpra-
vodaje. Když člověk narazí na 

překážku, má dvě možnosti. Může 
svou cestu vzdát, případně hledat způ-
sob, jak se překážce vyhnout. Nebo 
může překážku přijmout jako výzvu  
k tomu, aby se jí postavil, překonal ji, 
a tak se něco nového naučil. Lidem, 
kteří vytrvale volí tu druhou cestu, se 
někdy říká „ostřílený matador“. Ostří-
lený matador je člověk, který v té či 
oné oblasti života čelil mnohým pře-

kážkám a úspěšně se s nimi vypořádal, 
případně se poučil z nezdarů. Je to 
člověk zralý, prozkoušený, osvědčený, 
spolehlivý. 

Bůh chce, abychom byli ostříle-
nými matadory víry. Chce, abychom 
skrze překážky nabyli zkušenosti a zís-
kali jistotu. V životě víry však nejde  
o sebejistotu, ale o jistotu založenou 
na našich zkušenostech víry – na zku-
šenostech, kdy jsme se opřeli o Boha 
a on nás podržel. Zkušený matador 
víry je člověk, který díky zkušenostem 

zákonního listu Efezským. To jsou 
jen příklady toho, co se děje a co 
se chystá v dalších měsících. Ať je 
nám to povzbuzením do našich sbo-
rů a také předmětem našich modli-
teb. Hledíme do budoucna s vírou  
a nadějí, protože naše naděje spočívá  
v Pánu Ježíši Kristu, ne v tomto pomí-
jejícím světě!

Chci vám všem přát plné Boží po-
žehnání. A také to, abychom si každý 

den vděčně připomínali, že nás nic ne-
dokáže odloučit od lásky Boží, která je 
v Kristu Ježíši, našem Pánu (Ř 8,39).
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pevně stojí na základě, kterým je Bůh 
sám, a díky tomu je připraven čelit 
všem bouřím, které život přináší. 

Písmo pro překážky života, které 
mají potenciál posouvat nás dále ke 
zralosti a dospělosti, používá pojem 
„zkoušky“. Zkouška (řecké peirasmos) 
je životní situace, která je složitá, těž-
ká. Můžeme si představit jakékoliv 
problémy, těžkosti, pohromy, utrpe-
ní, které na nás doléhají. Ve zkouš-
ce naše cesta víry naráží na překážku  
a my se musíme rozhodnout, jak  

s touto překážkou naložíme. Ve zkouš-
ce jsme vystaveni tlaku, který odhalu-
je, co se skrývá uvnitř, pod povrchem, 
v našem srdci.

Na každé takové životní křižovatce 
se nabízejí v principu dvě cesty: cesta 
víry a cesta nevěry. Ta první je cesta 
Boží. Na ní se naplňuje Boží záměr 
vychovávat nás v duchovní matadory, 
kteří pevně stojí ve víře ve svého Boha. 
Ta druhá je cesta Božího nepřítele.  
Na ní se naplňuje ďáblův záměr svést 
nás z cesty poslušnosti a vzdálit nás 
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Bohu. Ta první cesta je těžší. Zname-
ná totiž překážce se ve víře postavit, 
čelit jí, bojovat s ní, vytrvat až do ví-
tězství. Ta druhá bývá často atraktiv-
ní, neboť nabízí rychlou úlevu, snad-
né řešení, instantní uspokojení.  

Když Jakub napíše v první kapitole 
svého listu: “Mějte z toho jen radost, 
moji bratři, když na vás přicházejí roz-
ličné zkoušky,” sdílí zkušenost toho, 
který už má hodně za sebou. Zkoušky 
považuje za nevyhnutelnou součást ži-

vota. Počítá s nimi. Přestože si uvě-
domuje, že zkouška není radostným 
obdobím, vyzývá nás (přikazuje nám), 
abychom z příchodu zkoušek měli ra-
dost. Ví totiž, že ve zkoušce se skrývá 
velký potenciál k růstu. Kdybychom 
nebyli zkoušeni, kdybychom nedo-
stávali příležitost vyzkoušet svou víru, 
zůstávali bychom nezkušenými, „neo-
střílenými“. Zůstávali bychom lidmi 
teoretické, nevyzkoušené, nepročiště-
né, neosvědčené, křehké víry. 
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Jakub to vyjádří následovně: Vždyť 
víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, 
povede to k vytrvalosti. Dovolává se 
poznání, které u věřících předpokládá. 
Máme vědět, že zkoušení víry působí 
vytrvalost (CSP). Máme vědět, že čím 
obtížnější bude cesta naší víry, tím 
více poroste naše vytrvalost (SNC).  
A vytrvalost je pro život víry moc dů-
ležitá! Tak jako atlet vystavuje své tělo 
opakovaně fyzickým výzvám na hrani-
ci svých sil, aby jeho tělo bylo stále 

vytrvalejší, odolnější, tak i nás Bůh 
vystavuje zkouškám, aby naše víra byla 
stále pevnější a odolnější. 

Vytrvalost však není konečný cíl. 
Tím je dokonalost, neporušenost, 
úplnost – zralé lidství, měřeno mírou 
Kristovy plnosti. To je Boží konečný 
záměr: být podobní Kristu. Byl to on, 
kdo v každé zkoušce a pokušení zví-
tězil. Byl to on, kdo každý duchovní 
boj vybojoval až do vítězného konce. 
Byl to on, kdo v každé situaci důvěřo-
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val svému nebeskému Otci. Byl to on, 
koho nikdo a nic nevychýlilo z cesty 
poslušnosti Boží vůle. A to ani když 
byl na poušti fyzicky zcela vyčerpán, 
ani když byl v Getsemane na pokraji 
svých duševních sil. Obstál, protože 
zůstával ve spojení s Otcem. Obstál, 
protože se sytil Božím slovem. Obstál, 
protože bděl a modlil se. Nikdy nespo-
lehl na tělo, na rozsah svého poznání 
či sílu své vůle. Zůstával v pokoře před 
Bohem a usilovně hledal jeho zmoc-
nění do všech zkoušek a pokušení. 

Jako jednotlivci i jako církev právě 
procházíme zkouškou. Na naší cestě 
víry se objevují rozmanité překážky. 
Skoro nikdo není vyňat. Někteří ztra-
tili své blízké. Jiní se dostali do exis-
tenční tísně. Na další dolehla izolace  
a jejich duše strádá. Blahodárný vliv 
života ve společenství církve je ra-
dikálně omezen. Jsme pod tlakem 
všemožných fake news a konspirač-
ních teorií, které jsou mířeny přímo 
na církev a prezentovány jako „pravé 
poznání“. Tyto zkoušky můžeme při-
jmout jako podnět k duchovní mobi-
lizaci, nebo jako důvod pro upadnutí 
do duchovní letargie. Tlaku zkoušky 
je možno odolat vírou, nebo uniknout 
nevěrou. Božím záměrem je to první.  

Vezměme Jakubovu výzvu vážně. 
Považujme tuto zvláštní a těžkou dobu 
za návštěvu „Boží posilovny“, v níž 
smíme v potu a bolesti posilovat své 
duchovní svalstvo. Mějme před se-
bou stále Krista, původce naší spásy, 

kterého Bůh učinil dokonalým skrze 
utrpení (Žd 2:10). Mějme před sebou 
stále Syna Božího, který se naučil po-
slušnosti z utrpení, jímž prošel, a tak 
dosáhl dokonalosti (Žd 5:8-9). Měj-
me před sebou toho, který sám prošel 
zkouškou utrpení, a proto může po-
moci těm, na které přicházejí zkoušky 
(Žd 2:18). 

Tělo je slabé, ale naše síla je v Pánu. 
Buďme bdělí a zůstávejme v modlit-
bách. Syťme se Božím slovem. Po-
korně hledejme nebeské zdroje, které 
jsou nám k dispozici a které mají sílu  
k boření všech hradeb a odrážení všech 
útoků nepřítele. Držme se vzkříše-
ného Krista – jeho lásky, moudrosti  
a moci. Kéž nám překážky na naší ces-
tě víry nejsou kamenem úrazu, ale od-
razovým můstkem k dalším krokům 
směrem k cíli – k přijetí podoby Syna 
Božího. 

Marek Titěra



11

KÁZÁNÍ

Vždy, když se ocitneme někde 
poprvé, uvítáme dobré rady 
pro začátek. Současná epide-

miologická situace, ve které jsme se 
jako církev ocitli, sice trvá již něco 
málo přes rok, ale stále je pro nás 
připomínkou něčeho, v čem jsme 
ještě nikdy nebyli. A i když si nejed-
nou myslíme, že už víme, jak na to  
a ono vyzrát, ve skutečnosti ten hlav-
ní obsah je před námi stále skrytý. 
Tak jako jsme nečekali toto, co přišlo, 
zdaleka neznáme ani to, co nás čeká  
v budoucnu. Proto vyzvednu z uvede-
ného Božího slova pro tento zvláštní 
čas tři jednoduché rady a přeji si, aby 

TŘI JEDNODUCHÉ RADY  
PRO DNEŠNÍ DOBU 

Jednoho dne vstoupil on i jeho učedníci na loď; řekl jim: „Přeplavme se na 
druhý břeh jezera.“ Když odrazili od břehu a plavili se, usnul. Tu se snesla 
na jezero bouře s vichřicí, takže nabírali vodu a byli ve velkém nebezpečí. 
Přistoupili a probudili ho se slovy: „Mistře, Mistře, zahyneme!“ On vstal, 
pohrozil větru a valícím se vlnám; i ustaly a bylo ticho. Řekl jim: „Kde je 
vaše víra?“ Oni se zděsili a užasli. Říkali mezi sebou: „Kdo to jen je, že 
rozkazuje i větru a vodám, a poslouchají ho?“

Lukáš 8, 22-25

se pro nás staly dobrými pomocníky 
ve všem, co prožíváme, i v tom, co ješ-
tě přijde.  

I. rada: Vezmi Pána Ježíše na svou 
loďku. 

To je velmi jednoduchá rada: Vezmi 
Ježíše na loďku svého života. Je to ta 
nejlepší investice do současné situace. 
Zajistí nám to hned několik úžasných 
věcí:

1. Budeme mít stejný životní směr. 
Četli jsme, že Ježíš vstoupil na loď  
a učedníci s NÍM. To znamená, že 
měli stejný směr. To je to nejkrásněj-
ší, co můžeme i my v této době udělat. 
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Je to jistota toho, že se zrakem upře-
ným na něho nesejdeme z cesty víry.

2. Budeme mít stejnou životní ná-
plň. Budeme neustále žít tak, jak si to 
náš Pán přeje. A také budeme myslet  
a mluvit tak, jak si to přeje. Naše kro-
ky půjdou vedle těch Jeho. A hlav-
ně naše srdce bude vedle toho Jeho. 
Tam, kde slyšíme pouze tikot hodin, 
které odbíjí z našeho života vteřinu za 
vteřinou, tam je nejistá budoucnost. 
Ale tam, kde v tikotu našich hodin 
slyšíme tlukot srdce našeho Pána, tam 
je úžasná budoucnost.

3. Budeme mít stejný cíl. Ano, mít 
Pána Ježíše na své loďce života zname-
ná mít stejný cíl. Všude kolem nás jde 
mnoho lidí vstříc nejisté budoucnosti 
bez Krista, a tudíž bez smyslu života. 
Vždyť pouze Pán Ježíš udává jasný 
směr. Učedníkům v tomto textu řekl: 
„Přeplavme se na druhý břeh!“ To je 
obraz jasného a přesného cíle a hlavně 
bezpečného cíle. S Ježíšem nemůžeme 
ani v tomto čase zabloudit.

 4. Budeme mít stejný důvod. Pán Je-
žíš nikdy své učedníky nevozil po moři 
jen tak, aby si krátili čas. Čas Pána Je-
žíše byl, je a zůstane i v tomto roce 
nesmírně vzácný. On i tehdy jel na 
druhou stranu moře z toho důvodu, 
že tam byl člověk, který potřeboval 
zachránit z otroctví nepřítele - ďábla. 
Stejný důvod má a bude mít Pán Ježíš 
i v tomto roce na tvé a mé loďce. Být  
s Ním na jedné lodi znamená přisvojit 
si Jeho spasitelné srdce a nechat se vést 

vstříc hynoucím lidem v tomto světě. 
Otázka pro nás ale zní: Přijmeme 

tuto jednoduchou radu pro své životy? 
Uvolníme mu místo na lodi našeho 
života? Nebo už máme pro tento rok 
jasné plány? Někdy už v měsíci led-
nu máme loďku plnou našich plánů 
na celý rok a Pán Ježíš si tam marně 
hledá své místo. Někdy i naše církevní 
loďky jsou natolik plné, že Pán Ježíš 
se nemá kam posadit. Rádi bychom 
ho vzali, ale už není místo. Já bych ale 
radil sobě i vám: Vykliďme své loďky 
od všeho, co tam brání Pánu Ježíši, 
aby nasedl.

II. rada: Přenech Pánu Ježíši kormidlo. 

Loď, na kterou učedníci nastoupili, 
se totiž, jen co Ježíš usnul, dostala do 
bouře a všichni byli ve velkém nebez-
pečí. Věřím, že učedníci se pokoušeli 
řídit loď, jak nejlépe uměli. Však s po-
dobnými bouřemi měli své zkušenos-
ti. Učedník Petr to jistě vzal do svých 
svalnatých rukou. Zkoušel to všelijak, 
jen aby loď udržel na vodě. A všich-
ni učedníci mu jistě pomáhali. Jenže 
voda se do loďky valila zase a znovu ve 
velké míře. A učedníkům došla nejen 
síla, ale i schopnost to zvládnout.

Bratři a sestry, jsme v první třetině 
nového roku, který též přinese různé 
bouře do našeho života. Některé mož-
ná budou hodně veliké. Je pravda, že 
se budeme snažit je vyřešit podobně 
jako v tom loňském roce sami. Ale 
nemusíme, pokud na naší loďce bude 
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Ježíš Kristus. Častokrát se nejeden vě-
řící ptá: „Jak to, že Pán nezasáhl, když 
jsem ho tolik prosil?“ Je to jednodu-
ché. Možná právě proto, že nebyl na 
loďce jeho života. Co by se bývalo sta-
lo, kdyby tam učedníci Ježíše neměli? 
Ne vždy se dějí zázraky v tom smyslu, 
že k nám Ježíš přijde po vodě, když 
na loďce není s námi. Na to nejeden 
křesťan hřeší. Říká si: „Nemusím mít 
Pána Ježíše vždy s sebou. Však stačí 
zavolat a On přijde po vodě.“ 

Nenalhávejme si podobné věci  
v tomto roce. Ježíš nemá žádnou po-
vinnost přiběhnout po vodě k tvé 
loďce. On totiž chce být v ní od samé-
ho břehu. On do ní chce nastoupit na 
suchu. Ne až když nám bude nejhůře. 
Pán Ježíš nám nechce být berličkou 
pouze ve chvíli, kdy si zlomíme nohu. 
On chce jít vedle nás i v době, když 
máme obě nohy zdravé! Učedníci měli 
na loďce koho vzbudit. A všimněte si, 
jak slavnostně to pozvání ke kormidlu 
proběhlo. Neudělal to jen jeden z nich, 
ale ve 24. verši čteme, že VŠICHNI 

přistoupili k Pánu Ježíši a probudili 
ho se slovy: „MISTŘE, MISTŘE, 
vstávej a pomoz nám.“ Muselo to být 
velmi dojemné. Pán Ježíš otevřel oči  
a nad sebou uviděl všech svých dvanáct 
učedníků. A v jejich ústech jedna je-
diná prosba: Pane, pojď ke kormidlu. 
Shodli jsme se na tom, že ty jako jedi-
ný s tím můžeš něco udělat. Pokud ne-
převezmeš kormidlo Ty, zahyneme... 

Bratři a sestry, toto je OBRAZ 
církve, která stojí i v tomto roce  
u Ježíše s přáním “Pojď ke kormid-
lu. Převezmi otěže našich životů. Nám 
se to Pane vymyká z rukou.” To není 
zbabělost, to je výsada. Mít Ježíše po 
svém boku a jako dítě, které nedokáže 
udržet opratě běžících koní, je předat 
do pevných rukou svého otce. To je 
úžasná jistota a bezpečí, které si, věřím, 
všichni v tomto novém roce přejeme.

A teď se podívejte na to, co se stalo 
dál: Pán Ježíš vstal a vůbec nešel ke 
kormidlu. Ani se ho nedotkl. Pouze 
vstal a POHROZIL VĚTRU! Je to 
možné? Kdo z vás už viděl vítr? Cítíme 
ho, ale není vidět. Pán Ježíš ho ale vi-
děl a pohrozil mu. Stejně tak vlny. Va-
lily se na loď. Pán Ježíš je ale zastavil.

Toto může být i popis naší plavby 
v tomto roce, pokud Pána Ježíše při-
zveme už dnes, aby převzal kormid-
lo našeho života. Pak budeme moci 
i v závěru roku říci: “Byl to krásný  
a požehnaný rok.” Ne proto, že neby-
ly vlny a bouře, ale protože nás právě 
ty vlny držely pohromadě semknuté  
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v jeden jediný celek s Pánem Ježíšem, 
který měl moc je zastavit.

III. rada: VĚŘ. 

Když se moře uklidnilo, Pán Ježíš 
si už nešel lehnout. Zavolal ale svých 
12 učedníků a řekl jim: „KDE JE 
VAŠE VÍRA?“ A oni mu na to ne-
odpověděli ani slovo! Byli z toho, co 
viděli, zděšení. Něco si ale přece jen v 
zákulisí šeptali. Víte, co to bylo?  Verš 
25b: “Říkali si mezi sebou: „Kdo to 
JEN je, že rozkazuje i větru a vodám  
a oni ho poslouchají?“ Z toho je vidět, 
že i když s ním chodili a sloužili mu, 
nevěřili, že má VŠECHNU MOC na 
nebi i na zemi. Už víte, bratři a sestry, 
proč je nejeden boj v našich životech 
prohrán? Ne proto, že bychom Pána 
Ježíše Krista neznali, ale je to proto, že 
mu moc ve VŠEM nevěříme!

Byl bych rád, kdyby se to v našem 
životě v této době změnilo. Pán Je-
žíš se dnes ptá: „Jaká je tvoje víra?“  
Bude to totiž naše víra, kdo bude ví-
tězit v našich životech. Nebo také ne. 
Tak či tak, přibalme i tuto 3. jedno-
duchou radu pro svůj život. Budeme ji 
potřebovat.

V závěru si dovolím malou rekapi-
tulaci těchto tří jednoduchých rad pro 
dnešní dobu:
1. Vezmi Pána Ježíše na loďku svého 
života.
2. Přenech mu kormidlo.
3. VĚŘ!  Amen.

Narodil jsem se v české obci Svatá He-
lena v Rumunsku ve věřící baptistické 
rodině v roce 1971. Svůj život jsem vy-
dal Pánu Ježíši ve svých čtrnácti letech  
a v roce 1987 byl pokřtěn na vyznání 
své víry ve svého Spasitele. Ve sboru jsem 
se zapojoval do služby jako vedoucí mlá-
deže a člen sborového orchestru. Po ab-
solvování střední školy a vojenské služby 
jsem v dubnu roku 1992 přijel do země 
svých předků, České republiky, a usadil 
se v Chebu. V  prosinci 1992 jsem se ože-
nil a z Boží milosti jsme s manželkou 
Květou vychovali tři děti. Po 8 letém 
působení v chebském sboru, z nichž tři 
jsem věnoval studiu DTS, jsem na pod-
zim roku 2000 přijal nabídku ašského 
sboru ke kazatelské službě a stal se od 
1.září jejich kazatelem. V Aši působím 
dodnes.

Alois Boháček
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ROZHOVORY

MAGDA A JIŘÍ LUČANOVI

Milá Magdo a Jirko, kolik je 
to let, co jste se rozhodli stát 
se pěstounskou rodinou? Jaké 

bylo přijetí prvního dítěte a jak jste se 
ním loučili?

Byla to dlouhá cesta.
V době, kdy nám odrůstaly naše 

vlastní děti, chtěli jsme dát rodinu ješ-
tě aspoň jednomu dalšímu. Přibližně v 
roce 1996 jsme navštívili tehdy ještě 
Olomoucký krajský úřad a nechali se 
zařadit do registru žadatelů o adopci. 
Po půl roce nás ale paní ředitelka vy-
řadila se slovy: „Máte vlastní, co byste 
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ještě chtěli!” My chtěli dát dítěti no-
vou rodinu, ona to vzala, že si chceme 
pomoct k dítěti...

O 10 let později jsme se dozvěděli 
o existenci „profesionálního rodičov-
ství“, které už tehdy začínalo fungovat 
na Slovensku. Navštívil jsem znovu 
stejný krajský úřad. Po mnoha kon-
ferenčních hovorech s úředníky KÚ  
i ministerstva jsme našli společnou 
řeč, dostali jsme ochotnou úřednici, 
která s námi spolupracovala, a postou-
pili jsme k paní ředitelce. Ta si nás 
už po letech nepamatovala a tentokrát 
nás odpálkovala větou: „My tu vlast-
ně žádné takové děti nemáme, ty dvě 
stovky si obhospodaříme sami. Kdy-
byste chtěli adopci...?“

V roce 2010 jsme se přestěhovali  
6 km od Kojetína do Zlobic, ale hlavně 
do nového okresu i kraje. Na internetu 
jsem objevil konkurz na pilotní pro-
jekt na nově vznikající institut PPPD 
(Pěstounská péče na přechodnou 
dobu). V roce 2011 jsme absolvovali 
pohovory na Krajském úřadu Zlín-
ského kraje, návštěvy úřednic Ospodu  
z Kroměříže a byli jsme schváleni 
a pozváni na roční školení. Po 4 ví-
kendech s úžasnými školiteli ze Slo-
venska a nekonečnými, opakovanými 
psychotesty jsme byli na podzim 2012 
schváleni jako přechodní pěstouni se 
specializací na miminka do 2 let (teh-
dy to ještě šlo).

Dalších několik měsíců jsme se tě-
šili na první dítě. Žel, naši stateční 

nadřízení čekali na přehlasování prezi-
dentského veta. To padlo 31. 12. 2012 
a 9. 1. 2013 jsme přijali první novo-
rozenou Princeznu. Měli jsme ji 4,5 
měsíce, brzy jí na kraji vytipovali nové 
adoptivní rodiče a podařilo se úspěšné 
postupné předání. Dodnes se navště-
vujeme a jsme součástí její rodiny. Má 
ve svém pokojíčku velký strom  života 
a na nejspodnějších větvích má naše 
fotografie. Jsme pro ni teta Magda  
a strejda Jirka.

Další děti už tak veselý a jednodu-
chý příběh neměly. Téměř rok jsme 
měli druhého Prince, který se narodil 
s postižením levé poloviny těla. Cviči-
li jsme “Vojtu” a “Vobata”, jezdili po 
nemocnicích, ale na konci jsme do 
úžasné nové rodiny předali kloučka, 
na kterém by jen odborník našel ono 
prvotní tělesné postižení. Velkou od-
měnou nám byl výrok našeho pediat-
ra, který prohlásil, že bez nás by z něj 
v ústavu byl „ležák“.

Následovaly další děti, další boje  
s úřady, další radosti i bolesti. Celkem 
jsme do dnešního dne pomohli 11 
Princům a Princeznám!

Můžete nám vysvětlit rozdíl mezi pěs-
touny na přechodnou a trvalou dobu? 
Dá se říct, co je náročnější?

Přechodná pěstounská péče byla 
původně zavedena pro novorozené 
děti. Smyslem bylo přirozeně dostat 
děti z ústavů tím, že nebudou odspoda 
doplňovány dětmi z porodnice. Cílem 
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práce  přechodných pěstounů je dítě 
vypiplat a naučit ho, že ho někdo má 
rád, že je tu pro něho, a pak ho po-
stupně a bez traumatu předat do nové 
milující rodiny. Cílem práce úředníků 
za tuto dobu by mělo být co nejdřív 
najít dítěti tuto novou rodinu pro tr-
valé umístění. Podle stupně právní 
volnosti to bývají adoptivní rodiče, 
dlouhodobí pěstouni, nebo se dítě 
vrací do biologické rodiny.

Děti v dlouhodobé pěstounské 
péči jsou většinou do své dospělosti  
a mnohdy i déle.

Kde berete sílu na starost o každé nové 
dítě? Jak zvládáte loučení? Jakou v tom 

všem hraje roli vaše víra? Vnímáte prá-
ci pěstouna jako Boží povolání pro váš 
život?

S „cizími“ dětmi je spjat celý náš 
život. 15 let jsme vedli mládežnický 
pěvecký sbor JAS II, v něm jsme byli 
nejen dirigent a manažerka, ale i tatí-
nek a maminka všem těmto „dětem“. 
Na každém setkání jsme řešili mnoho 
osobních věcí, podobně jako v rodině. 
Pán Bůh nám tehdy dával sílu a dává 
nám ji i nyní. Přechodné pěstounství 
nám dává mnoho příležitostí ke svě-
dectví. S „našimi“ rodinami se mod-
líme při předávání, jsou po tuto dobu 
součástí naší domácnosti a modlíme 
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se za ně i po předání. Nezapomenu na 
naši první rodinu. Vzali jsme je do ne-
dělního shromáždění našeho brněn-
ského sboru. Zdeněk Pokorný tehdy 
kázal na téma „křesťan a sex“. Kam 
se to dostali? To nám později přiznali 
cestou domů v autě. Nejúžasnější však 
pro ně i nás byla chvíle, kdy jsme jim 
po rozloučení s Princeznou z kazatel-
ny přímo uprostřed lidí předali jejich 
vytouženou dceru!

Co by měl podle vás splňovat pěstoun 
nebo rodina, kteří by se chtěli vydat 
stejnou cestou jako vy? Jak mohou s ta-
kovým přemýšlením začít?

Nejdůležitější je chtít. Modlit se za 
moudrost v rozhodování, získat po-
třebné informace o formě a rozhod-
nout se. Dobré je navštívit pěstouny 
ve své blízkosti a načichnout život 

pěstounské rodiny zblízka. Pak oslo-
vit Ospod (sociálku) v místě bydliště  
a podat žádost. Tím se rozběhne ko-
lotoč, podobný jaký jsme zažili i my. 
Na jeho konci je pak schválení a če-
kání na dítě. Potom kouzelný telefon  
a první přírůstek do rodiny.

Přejeme vám moudrost v tomto 
rozhodování. Není to lehká ani levná 
práce, ale je úžasná a vidíme, že má 
smysl. My jsme v ní zestárli o mno-
hem víc roků, než jak dlouho ji dě-
láme. Pán Bůh k ní však dává sílu  
i regeneraci v době čekání na další 
misi.

Děkuji za rozhovor.

 ptal se Jan Jackanič

K rozhovoru s Lučanovými nás přivedl následující článek, který Jirka 
napsal na svůj facebook a který měl mnoho sdílení a reakcí. Přináší-
me ho i vám a věříme, že povede k modlitbám nejen za tuto rodinu, 
ale za všechny pěstouny v naší zemi, kteří odvádí tuto skvělou práci. 
Děkujeme vám!
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Sedím u počítače, v náruči ma-
linkou 2,5 měsíční, jen čtyřki-
lovou, černookou Princeznu.

Špatně se mi jednou rukou ťuká do 
klávesnice a ještě hůř rovnají myšlen-
ky, o kterých chci psát. Černoočka 
si se mnou hraje, usmívá se, dokon-
ce se už i hlasitě směje. Za chvíli pak 
mrnká, vyžaduje pozornost, vystřeluje 
dudlík, kterým se ji snažím zaměst-
nat, abych mohl psát. Dávám ji man-
želce a konečně mám volné ruce.

Celý náš život je nějak spojen s „ci-
zími“ dětmi. V mém dětství to byly 
děti z SOS vesničky, které jsme si brá-
vali na víkendy domů. Manželku na 
jiném konci republiky zase ovlivnily 
děti z dětského domova, které” k nim 
jezdily na svátky a prázdniny. Později 
potom v tomto ústavu i pracovala.

Poté, co nám odrostly naše ratoles-
ti, jsme chtěli pomoci aspoň jednomu 
dalšímu dítěti a požádali o adopci. 
Bylo to v 90. létech a během roku 
jsme absolvovali několik schůzek na 
kraji, kde jsme však nakonec neuspěli. 
Paní ředitelka tehdy prohlásila: “Máte 
vlastní děti, tak nechápu, co byste 
chtěli?”

V roce 2006 jsme se dozvěděli  
o možnosti profesionálního pěstoun-
ství a na stejném kraji se snažili pře-

svědčit krajské úředníky, že to oprav-
du existuje. Po několika telefonátech  
a konferenčních hovorech s pracov-
níky MPSV jsme konečně našli spo-
lečnou řeč a vstřícnou úřednici, která 
se nám věnovala. Naši naději však po 
roce uhasila opět stejná ředitelka, ten-
tokrát se slovy: “My tu vlastně žádné 
takové děti nemáme.”

V roce 2011 jsme se dozvěděli  
o kampani na Pěstouny na přechod-
nou dobu. Přihlásili jsme se dle po-
kynů, následovaly návštěvy úředníků 
u nás doma, pohovory na kraji, neko-
nečné psychotesty a pak úžasná roční 
příprava s lektory ze Slovenska. V říj-
nu 2012 jsme konečně dostali „glejt“  
a stali se pěstouny na přechodnou 
dobu.

První Princeznu jsme dostali hned 
po náběhu novely zákona v lednu 
2013. S porodní váhou 2,8 kg a před-
pokladem, že bude vhodná pro osvo-
jení. Po 3 měsících jí na kraji schvá-
lili nové adoptivní rodiče a o měsíc 
později jsme začali předávat. Samotné 
předávání trvalo 2 týdny, během nichž 
si maličká nejdřív zvykala na nové 
osoby kolem sebe, později ji nová ma-
minka začala přebalovat a krmit. Na 
konci druhého týdne se Princezna už 
jen otočila za našimi hlasy, ale ručič-

PRINCEZNY A PRINCOVÉ
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ky už vztáhla k novým rodičům. Ma-
ličká získala nové, milující rodiče a my 
úžasné přátele. Dodnes jsme součástí 
jejich rodiny. Malují na zeď strom 
života a chtějí, abychom na něm byli 
jako součást její historie.

Před dvěma týdny jsme společně 
oslavili druhé narozeniny slečny, kte-
rá je čím dál podobnější na své nové 
rodiče, přebírá jejich mimiku, gesta. 
Kdybychom nevěděli, nenapadlo by 
nás, že se narodila jiné mamince.

Po třítýdenním odpočinku jsme 
si jeli do porodnice pro pětidenního 
chlapečka. Idylka skončila. Princ si do 
života přinesl koktejl abstinenčních 
příznaků. Až 20x denně křeče, celé 
tělo propnuté do luku a po několi-
ka minutách to skončilo zatřepáním 
nožiček. Pomáhalo jen nosit a nosit. 

Chvíli úleva, pak znovu. Žádný oční 
kontakt a náznak přijetí. Pohybové 
postižení celé levé části těla. Podezření 
na C žloutenku.

Spolu s odborníky jsme hledali 
řešení, absolvovali lékařská vyšetře-
ní, genetické a infekční testy. Mno-
ho hodin v autě, mnoho kilometrů, 
mnoho hodin v čekárnách. Spousta 
bolesti a pláče.

Po téměř třech měsících se malý 
najednou podíval a poprvé jsme vědě-
li, že se dívá na nás.

Abstinenční příznaky pozvolna 
ustaly a náš Princ začal dohánět, co 
zameškal.

V té době jsme už měli za sebou 
mnohá školení a semináře „navíc“, 
protože jsme potřebovali vědět, co se 
s takovým dítětem dá dělat a jak mu 
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pomoci. Překročili jsme tehdy naše 
povinné vzdělávání skoro trojnásobně. 
Maličký se začal rozvíjet, ale tělesné 
postižení zůstalo.

Navštívili jsme proto sami od sebe 
rehabilitaci a začali cvičit. Bylo to  
s pláčem, bolelo to na obou stranách, 
ale přinášelo to ovoce a v 9 měsících 
by předchozí postižení našel už jen 
odborník. Jeden z lékařů nám řekl, 
že bez nás by to byl ležák... To byla 
odměna!

V 10 měsících začalo předávání 
dlouhodobým pěstounům. Malý byl 
ale za tu dobu a prožité zkušenosti na 
nás tak navázaný, že předávání tento-
krát trvalo 2 měsíce. Onen zákonný 
rok jsme stihli jen těsně, ale vše se po-
dařilo a Princ se dnes má moc dobře 
a s novou rodinou a třemi sourozenci 
krásně prospívá. Podařilo se! Předává-
ní tentokrát bolelo. Přece jen, rok byl 
„náš“ Princ.

Následoval opět odpočinek, tento-
krát delší...

Už jsme se nemohli dočkat, kdy za-
zvoní telefon, že se máme dostavit pro 
další děťátko.

Dočkali jsme se. Jeli jsme si pro 
další Princeznu znovu do porodnice. 
Měla jen 2,1 kg a 42 cm. Nic tak ma-
lého jsme doma neměli! První oble-
čení měla pro panenky. Je ale zdravá, 
jen bude celý život menší, po rodi-
čích. Je neuvěřitelně životaschopná! 
Oční kontakt máme od druhého dne 
u nás, ve stejný den se začala smát. 

Nejdřív jen ze sna, později už vědomě 
jako reakce na podněty. Dnes ve 2,5 
měsících si sama hraje s hračkami na 
hrazdičce nad svou postýlkou, umí si 
sama přistrčit dudlík a krásně i nahlas 
se směje. Zkouší první zvuky, první 
„ghhh...“ a má radost, když se to po-
vede.

Tato maličká už brzy půjde zpět ke 
své mamince, tatínkovi a bráškům. 
Bylo krásné vidět, že ji mají rádi a těší 
se, až ji budou mít doma.

Pak znovu přestávka, nevím, jak 
dlouho, ale vím, že už teď se těšíme 
na další... - vstávání co tři hodiny, 
vůni pokakaných plínek, pláč zrov-
na když mám plné ruce, žádný čas na 
sebe s manželkou, plný diář povinnos-
tí... Ale i ten úžasný pocit, když držím 
tvorečka, který by bez nás ležel v ně-
jakém ústavu. 

Musím končit. Manželka peče, tak-
že budu krmit, možná bude i nějaké 
voňavé nadělení...

Ale neměnil bych! Přestože mám  
i své civilní zaměstnání, toto, co spolu 
s manželkou děláme pro děti, mne na-
plňuje a dává mi odvahu a sílu jít dál. 
A doufám, že se v ČR už nikdy nevrá-
tíme ke stavu, kdy budou děti vyrůstat 
v ústavech, kdy někdo bude schopen 
veřejně prohlásit, že dítě do tří let nic 
necítí, a proto nepotřebuje rodinu.

Jiří Lučan
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Je to již několikátý film z cyklu 
postav z historie protestantství. 
Byl v něčem pro vás výjimečný?

Film „Jako letní sníh“ byl určitě 
výjimečný z mnoha hledisek. Jednak 
se tentokrát už jednalo spíš o klasic-
ký hraný celovečerní film, který byl 
už daleko za hranicí dokumentární-
ho formátu. Ve filmu se objevila té-
měř dvacítka známých českých herců 

LUBOŠ HLAVSA

Režisér filmu Jako letní sníh o Janu Amosi Komenském 

a hereček, což byla sice dobrá volba, 
ale tím pádem se náklady vyšplhaly  
o hodně výš než u dřívějších projek-
tů, a sehnat potřebnou částku bylo 
tím pádem mnohem náročnější. Také 
zpracování samotného scénáře už byl 
pořádný oříšek, protože jsme hledali 
neotřelý způsob, jak odvyprávět z Ko-
menského života co nejvíc a zároveň 
zajistit, aby se v tom divák neznalý 
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historických faktů neztratil. To se 
nakonec podařilo díky malíři Rem-
brandtovi, který se tak dostal do jedné  
z hlavních rolí. Každopádně teď už 
vím, že vložit celý ten pestrý a velko-
lepý Komenského život do jediného 
filmu byl trochu kaskadérský kousek, 
ale díky Bohu se to podařilo.
Dá se podle vás nějak shrnout hlavní 
poselství Jana Amose Komenského? V 
čem si myslíte, že nás může jeho osoba 
inspirovat v dnešní době?

Jeden z komeniologů vyjádřil Ko-
menského základní poselství v jazyce 
21. století asi takto: „Jako lidé jsme 
na tom opravdu dost špatně, ale ješ-
tě není všechno úplně ztraceno.“   
Je v tom cítit docela drsné konsta-
tování, ale zároveň i velká naděje.  
A jde jen o to, jakým způsobem se tedy 
pokusíme sami sebe (lidstvo) napravit.  
A Komenský právě tomuto zasvětil 
celý svůj život. Jeho stěžejním celoži-
votním monumentálním dílem se sta-
la tzv. „Všeobecná porada o nápravě 
věcí lidských“, a i když to nestihl celé 
dokončit, většina jeho děl je protká-
na touto snahou o nápravu, o návrat 
k Bohu.

A čím by nás mohl Jan Amos in-
spirovat dnes? Jeho slova jsou stále 
nadčasová, protože většinou vychází  
i z nadčasové knihy – Bible. Napří-
klad: „Nevěřte všemu, co se vám  
k věření předkládá. Zkoumejte vše  
a přesvědčujte se o všem sami!“ A to 
se týká jak duchovní oblasti, tak i běž-

ného života, a to všechno „ve vlaku, 
který, jak se zdá, už zcela vykolejil...“ 

Komenský mně osobně hodně při-
rostl k srdci, a kdyby dnes žil, vím 
zcela jistě, že bychom si spolu moc 
dobře rozuměli.
Osobně mě zaujala Komenského síla 
jít životem dál bez ohledu na okolnosti  
a tragédie, které ho postihly. Jak byste  
v tom popsali jeho víru v Boha?

Byla to skutečně nezdolná víra ve 
Stvořitele a v Jeho nekonečnou lásku 
k nám lidem, co mu jistě umožnilo 
projít všemi těmi hrůzami a dožít se 
na svou dobu tak požehnaného věku. 
Byl to ten viditelný plamen Lásky, 
který jako nějakou Boží štafetu držel 
vysoko nad hlavou a kráčel s ním na-
příč Evropou...

Nicméně musím konstatovat, že 
Komenský bojoval proti církevním 
dogmatům a mnohokrát se otevřeně 
stavěl proti náboženskému funda-
mentalismu. Byl smutný z nekoneč-
ných sporů a všemi silami se zasazoval  
o smíření mezi církvemi a konfesemi.    
Co je teď nového před vámi? Připravu-
jete se na nějaký další projekt?

Dokončili jsme další film o Ko-
menském, tentokrát klasický televizní 
dokument „J. A. Komenský – život 
a dílo“, který byl vysílán 30. března 
ve 21 hodin na ČT2. Jde o výpovědi 
českých a zahraničních komeniolo-
gů, které jsou doprovázeny ukázkami  
z filmu „Jako letní sníh“, ale i z jiných 
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filmů, které jsme v posledních letech 
vyrobili.

Nyní se nám nově otevírají možnos-
ti pro realizaci dalších hraných filmů.  
Je to například i nabídka České te-
levize na celovečerní historický film 
„Kníže Václav“. Vzhledem k tomu, že 
by se však jednalo z hlediska výpravy  
i zpracování o mnohem náročněj-
ší projekt, než byl „Komenský“, tak 
jsme zatím v jakémsi stadiu „rouna“...
A pokud jsme nestihli váš film v televizi, 
kde ho můžeme vidět?

Film „Jako letní sníh“ je k zhléd-
nutí na webu iVysilani České televize. 
Adresa je: https://www.ceskatelevize.
cz/ivysilani/13220002066-jako-letni-
-snih-zivot-j-a-komenskeho

A co se týče nového dokumentu  
„J. A. Komenský – život a dílo“, ten 
tam bude po 30. březnu také.

foto: www.ceskatelevize.cz

 ptal se Jan Jackanič
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Jak dopadla sbírka vašeho sbo-
ru na sirotčinec v Tanzánii?  
K čemu se prostředky využijí? 

Co je teď jejich největší potřeba?

Během vánoční sbírky se díky všem 
zapojeným sborům podařilo vybrat 65 
200 Kč. Všechny prostředky se použi-
ly na chod sirotčince - především na 
jídlo. Momentálně je největší výzvou 
pro sirotčinec pokrytí pravidelných 
nezbytných výdajů - nájem, elektři-
na, jídlo nebo také platy zaměstnan-
ců, kteří se o děti starají a vedle toho 
živí svou rodinu. Co se týká školného, 
díky Bohu a jednotlivým dárcům se 
zatím každý rok podaří zaplatit školné 
a děti tak můžou chodit na základní  
i střední školu. 

POMOC PRO TANZÁNII

Rozhovor s Norou a Viktorem Jelínkovými (BJB Cheb II.)

Proč jako sbor podporujete tento projekt?

Sbor BJB II v Chebu se rozhodl 
podporovat Fonelisco, protože s Vik-
torem známe všechny osobně - děti, 
zaměstnance i ředitele. Víme, že vy-
brané finance mají reálný dopad na 
jejich životy, a v tomto smyslu chce-
me být i jako sbor Božím požehnáním 
tam, kde je potřeba. 
Jak by se mohli případně zapojit další 
zájemci?

Za každého podporovatele jsme 
opravdu vděční. Pokud se chcete při-
dat a spolu s We Care měnit životy  
v sirotčinci Fonelisco, na našich strán-
kách www.wecare.one můžete začít 
pravidelně přispívat - i 200 Kč pomů-
že. Moc děkujeme!
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ZE SBORŮ

KÁVOVAR

Když jsem byl v lednu na návštěvě 
u jedné sestry z našeho sboru, 
řekla mi, že má na srdci dát ně-

jaký dar sestřičkám na Covid centrum 
v České Lípě. Ale chtěla se mě zeptat, 
jestli bychom na to nemohli vyhlásit 
sbírku, že by to bylo určitě víc než od 
jednoho. Myšlenka se mi líbila, sbírka 
se vyhlásila (přispěli i někteří nevěřící 
lidé, kteří se o ní dozvěděli) a k chvále 
Ježíše jsme vybrali 15 000 Kč.

Prvně jsme si říkali, že jim uděláme 
nějaké balíčky, ale jinou sestru napad-
lo, že by jim udělal radost třeba ká-
vovar. Ten jsme koupili, jeden bratr 
ještě přidal kávu a jiná sestra nechala 
udělat i velkého keramického anděla  
a po domluvě (telefon na vrchní sestru 

jsem měl od naší sestry, která na Co-
vid centru zrovna pracovala) jsme jim 
naše dárky předali. Vzali nás přímo na 
oddělení, kde jsem jim mohl říct i pár 
slov. (Mluvil jsem v respirátoru a po 
chvíli jsem nemohl popadnout dech. 
Obdivuji všechny, kteří v tom pracují 
celý den.)

Myslím, že to byl skvělý nápad, 
protože takto můžeme lidem ukázat, 
že církev nechce jen peníze (jak to 
můžou vnímat z médií), ale že si váží 
lidí a jejich práce. A oni mohli slyšet 
o Ježíši.

 Jiří Šimek, Brniště
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VELIKONOČNÍ CESTA

Na velikonoční týden jsme v na- 
šem sboru zrealizovali nejen 
pro naše děti a jejich rodiny, 

ale i pro širokou veřejnost „Velikonoč-
ní cestu za neuvěřitelným pokladem“. 
Materiály nám poskytla křesťanská 
organizace Sluníčko Tlučná YMCA. 
Velikonoční cestu jsme umístili na 
jednom z nejoblíbenějších míst v na-
šem městě pro volnočasové aktivity, 
které se nazývá Krajinka. Protéká jím 
řeka Ohře a nachází se u chebského 
hradu. V těchto místech v minulosti 
probíhal jiný křesťanský projekt Hod 
Beránka. V letošním roce se z důvodu 
vládních opatření Hod Beránka konat 

nemohl, a proto jsme velmi vděční, že 
jsme mohli realizovat právě Veliko-
noční cestu za neuvěřitelným pokla-
dem. Je to deset zastavení s obrázky 
z posledních dnů našeho Pána Ježíše 
Krista, s otázkami a texty ukrytý-
mi pod QR kódem, které se vztahují  
k jednotlivým obrázkům. Jsme velmi 
rádi, že jsme mohli touto cestou zvěs-
tovat evangelium, ukřižování a zmrt-
výchvstání našeho Pána Ježíše Krista.

Martina Jakschová, 
BJB Cheb I.
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Jako většina sborů BJB se  
i v Brně modlíme za skončení 
pandemie COVID-19, za zdra-

votníky i za nemocné koronavirovou 
nákazou. Již na podzim náš kazatel 
Pavel Coufal zorganizoval akci „Káva 
zdravotníkům“, kdy osobně obdaro-
val několik nemocničních oddělení 
a laboratoří dobrou kávou a krátkým 
povzbudivým vzkazem. A jelikož se  
v březnu epidemiologická situace opět 
zhoršila a bylo jasné, že čísla hospitali-
zovaných budou narůstat a zdravotníci 
budou čelit dalšímu náporu pacientů, 
rozhodli jsme se, že pro ně ve sboru 
vytvoříme děkovné velikonoční balíč-
ky. Celkem jsme rozdali 382 balíčků 
a dalších dárků (koláčky, cukroví, su-
šenky, čokolády, velikonoční beránky, 
papírové anděly) do několika brněn-
ských nemocnic. Do celé akce se za-
pojilo mnoho bratrů a sester, ale také 
další dobrovolníci (např. skautský od-
díl, který vede jedna sestra, nebo žáci 
2. třídy, kteří se o projektu dozvěděli 
od další sestry). Některé děti dokonce 

nakreslily obrázky pacientům, ale ne-
vím, zda se k nim skutečně dostaly. 
Věřím, že ano. Součástí balíčků bylo 
drobné občerstvení, děkovná kartička 
s veršem a letáček od Brněnské tis-
kové misie. Všichni obdarovaní měli 
z dárku radost a my jsme tak mohli 
svědčit o naději, kterou máme v Pánu 
Ježíši Kristu a kterou si o Velikono-
cích připomínáme. Kéž by aspoň ně-
kteří mohli díky takovému balíčku 
poznat našeho Spasitele a Jeho lásku.
Závěrem bych i tebe, milý čtenáři, rád 
povzbudil, abys hledal podobné pří-
ležitosti, jak svědčit o našem Pánu. 
Velmi mě v tom povzbudilo svědectví 
jednoho staršího bratra ze sboru, kte-
rý udělal balíček pro svoji praktickou 
lékařku. Předával jí ho se slovy: „Milá 
paní doktorko, sice nestojíte v první 
linii, ale vážím si vaší práce a toho, že 
se o mě hezky staráte.“

VELIKONOČNÍ BALÍČKY 
PRO ZDRAVOTNÍKY

 Tomáš Kratochvíl, Brno
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INFORMACE Z VV

Elektronické hlasování delegátů sborů 
BJB

VV se zabýval přípravou elektro-
nického hlasování delegátů sborů 
(EHDS), které proběhne v sobotu  
13. února 2021. Sbory mají možnost 
do 24. ledna zasílat pozměňovací ná-
vrhy k již podaným návrhům, poté 
budou rozeslány výsledné materi-
ály k hlasování a v sobotu 30. ledna  
k nim proběhne ZOOM diskusní 
setkání. VV dále požádal tajemníka, 
aby vypracoval doplňující komentář  
k ekonomickým záležitostem, protože 
hospodaření roku 2019, ke kterému 
se máme vyjadřovat, je nestandardně 
ovlivněno prodejem školy Dorkas.

VV doufá, že se nejbližší řádné jed-
nání SD uskuteční 19. června 2021  
a bude na něm možné probrat zbývají-

Informace z jednání VV BJB dne 20. ledna 2021

cí návrhy a návrhy, které se nerozhod-
nou v rámci elektronického hlasování. 
Pokud by tomu tak nebylo, budeme 
hledat další cesty, jak v nových pod-
mínkách rozhodovat. 

Na online setkání se zástupci sborů 
proběhne diskuse k podaným návr-
hům a zaslaným pozměňovacím návr-
hům, dále bude vysvětleno a předvede-
no hlasování jako takové. Na výsledky 
bude dohlížet 3 členná volební komise 
(včetně tajemníka).

Pracovní verze online hlasování 
bude rozeslána zástupcům sborů pře-
dem k vyzkoušení.

Sbory

Tajemník informoval o jednání 
se sborem Agapé Plzeň, který žádá  
o osamostatnění stanice sboru v Kar-
lových Varech. Plzeňský sbor zašle na 
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sbory tento návrh společně s předsta-
vením činnosti stanice. O osamostat-
nění pak bude hlasováno na nejbliž-
ším řádném SD.

Bratr Oleg Gricyk informoval o po-
zvání misionáře bratra Valerije Nosa-
čova, který by se stal  misijním pra-
covníkem jejich sboru. VV souhlasí  
s tím, aby se s ním vedly další rozho-
vory a byla na jeho službu požádána 
podpora z EBF. 

Bratr kazatel Erik Poloha informo-
val o ukončení své služby ve sboru Pra-
ha 3 k 31. 1. 2021 z důvodu neověření 
v ověřovacích volbách (získal 55 %, 
potřeboval min.⅔). Do konce červ-
na 2021 zůstávají jako rodina v Praze  
a bratr bude dále pokračovat ve službě 
místopředsedy VV jako dobrovolník, 
nakolik mu to jeho další zaměstnání 
bude umožňovat. 

Br. Pavel Coufal ukončuje na kon-
ci června službu kazatele brněnského 
sboru a od 1. 7. by tak pokračoval ve 
službě předsedy VV BJB již na plný 
úvazek.

VV odsouhlasil změny úvazků ve 
sboru Praha 3: skončil úvazek 1,0 br. 
Erika Polohy, nově je navýšen úvazek 
br. Vovkaniče z 0,67 na 1,0 a přidělena 
nová dotace pro br. Davida Živora na 
úvazek 0,5.
Odbory

VV jednal o odboru mládeže, kde 
právě probíhá hledání nového kandi-
dáta pro službu předsedy. Br. Jordan 
Haller již nebude pro příští období 

kandidovat. VV bere na vědomí, že br. 
Haller by ukončil svůj pracovní úva-
zek nejpozději na  konci dubna 2021, 
ve funkci předsedy odboru mládeže by 
dle řádu zůstal jako dobrovolník do 
zvolení nového nástupce. S případ-
ným kandidátem na tuto službu by se 
VV rád sešel. Tajemník s předsedou se 
také sejdou (online) v příštím týdnu  
s Radou Odboru mládeže a pohovoří 
si o celkové situaci a dalším výhledu 
do budoucna.

Br. Pavel Novosad informoval o od-
ložení konference misijního odboru, 
a tím také odložení volby nové rady 
MO. Nové setkání bude svoláno, až to 
bude možné, současná rada misijního 
odboru (br. Pavel Novosad, Vladimír 
Zeman, David Živor) je ochotna jak 
pokračovat do nových voleb, tak zá-
roveň v nich kandidovat. Velikost pří-
padného úvazku pro předsedu MO 
bude záležet na rozhodnutí sborů.

Ostatní

Tajemník komunikoval se zástup-
ci přípravného výboru setkání JASu  
v Praze, v plánovaný termín v květnu 
2021 se pravděpodobně nebude ko-
nat, rozhodnutí má padnout do konce 
ledna. V rámci letošního roku by však 
snad mělo být možné s pomocí kance-
láře VV vydat knihu o historii JASu.

Bratr předseda informoval o svém 
zapojení do Adventního projektu 
EBF, kde kázal on-line v baptistickém 
sboru v Bělehradě v  Srbsku (13. 12) 
a  prezident EBF Meego Remmel pak 
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kázal on-line v brněnském sboru (20. 
12.). 

I v letošním roce bude pokračo-
vat příprava Slov života 2022. Rozpis 
úvah pro letošní rok opět připravil br. 
kazatel Milan Kern, tajemník připra-
ví online rozpis, který bude rozeslán 
na sbory na začátku února, termín 
dodání příspěvků bude do 31. 5. Pro 
letošní rok bude brzy také dostupná 
online aplikace Slov života pro mobil-
ní telefony. 

Finance

Proběhl prodej olomouckého bytu 
bývalému řediteli školy Dorkas br. 
Petrovi Hlaváčkovi i celková úhra-
da, a to ještě do konce roku 2020,  
o využití financí z tohoto prodeje tak 
bude rozhodovat nejbližší řádný SD. 
Stejně jako v případě školy Dorkas  
i zde je nutné počítat s odvodem daně  
z příjmu.

Tajemník informoval o dalších 
změnách v kanceláři v souvislosti  
s odchodem sestry Ivety Procházkové 
na mateřskou. Vzhledem k náročnosti 
nových povinností nakonec nemůže  
z časových důvodů vést účetnictví 
kanceláře VV a bude nutné na pře-
chodnou dobu (min. 1 roku) zajistit 
zpracování účetnictví externě. I na-
dále by však vedla mzdovou a dotační 
agendu a byla k dispozici sborům pro 
případné konzultace. Řešení se bude 
hledat během ledna.

Tajemník dále informoval o odlože-
ní podpisu společné rámcové smlou-

vy pro dodávku energií pro sbory.  
Od smlouvy odstoupil původní doda-
vatel, protože došlo k navýšení cen na 
trhu a domluvená smlouva by pro něj 
byla nevýhodná. Tajemník bude proto 
hledat jiné řešení, aby sbory nemusely 
zbytečně vynakládat na energie více, 
než je potřeba.

Proběhlo jednání tajemníka a před-
sedy s členy finanční komise, kteří byli 
ochotni konzultovat záměr společné 
investice do nemovitosti. Vzhledem 
k tomu, že taková konzultace nepatří 
do náplně práce finanční komise, bylo 
na rozhodnutí každého člena, zda je 
ochotný se k této konzultaci připojit. 
Předložený projekt nákupu bytových 
jednotek v objektu na Palmovce vidí-
me společně jako vhodný. Pokud by 
nevyšel, další možností je nákup novo-
staveb v rámci některého z pražských 
developerských projektů. V obou pří-
padech by se jednalo také o zajištění 
externí správy nemovitostí, protože 
není v kapacitách kanceláře VV zajiš-
ťovat jejich pronájem, opravy a výběr 
nájemného i nájemníků. O konečném 
výběru projektu bude rozhodovat VV, 
pokud ho sbory tímto krokem po-
věří. Zájemcům z řad sborů můžeme 
zaslat podrobnou nabídku projektu 
na Palmovce, prodávající si však nepře-
je, aby byla veřejně dostupná. Zájemci  
o zaslání mohou kontaktovat tajemníka.

Rada krizového fondu v lednu 
rozhodla o podpoře sborů v Armé-
nii částkou 50.000 Kč, předseda je  
v kontaktu s Asaturem Nahapetya-
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Informace z jednání VV BJB dne 17. března 2021

Další postup ohledně SD

VV diskutoval situaci po neplatném 
elektronickém hlasování (EHDS), 
kdy k dosažení platného kvóra chy-
běl hlas jednoho sboru. Vzhledem  
k tomu, že neúčast sborů měla růz-
né důvody (v některých případech 
zapomenutí na termín hlasování, ne-
pochopení způsobu hlasování nebo 
nesouhlasný postoj k samotnému hla-
sování), věříme, že je možné hlasová-
ní v případě nutnosti znovu zopako-
vat již s platným výsledkem. Chceme 
připomenout všem, že hlas každé-
ho sboru je důležitý, a prosíme, aby  
i v této náročné době se sbory zapojily 
do společného rozhodování v maxi-
mální možné míře.

Prioritou je pro nás ale osobní 
jednání delegátů, a proto VV pově-
řil předsedu ke svolání řádného SD,  
a to na sobotu 19. června v Praze. Je 

třeba počítat s tím, že bude nutné do-
držet některá nezbytná nařízení (zřej-
mě testování účastníků, respirátory  
a rozestupy), zároveň však doufáme, že 
v té době by mohlo dojít již k prv-
nímu rozvolnění. Pokud by tomu tak 
nebylo, rozhodne VV o změně formy 
hlasování, a to opět na Elektronické 
hlasování delegátů sborů (EHDS). Při 
dodržení všech lhůt pro svolání SD  
a případnou změnu na EHDS musí 
dojít k rozhodnutí nejpozději v pondě-
lí 3. května, kdy bude za tímto účelem 
svoláno mimořádné jednání VV BJB.

VV dále rozhodl, že tento červno-
vý Sjezd (ať již řádný nebo elektro-
nický) se bude zabývat pouze návrhy 
v rozsahu roku 2019 a dalšími aktu-
álními návrhy a k projednávání roku 
2020 bude svolán mimořádný SD  
v termínu původně plánované RZS  
(6. listopadu 2021). Sloučení materi-

nem (předsedou arménských baptis-
tů) a zjišťuje další podrobnosti. Dru-
hou podpořenou žádostí je projekt 
druhého chebského sboru pro dětský 
domov v Tanzánii, a to částkou 20.000 
Kč. Jednali jsme také o podnětu EBF 
na pomoc v Chorvatsku, zde však bu-
deme vyčkávat na další vývoj.

Tajemník informoval o zaslání 

předžalobní výzvy společnosti PRI-
GO, která dosud neuhradila částku 
100.000 Kč za převod akreditace školy 
Dorkas. V případě, že ani tentokrát 
nebude reagovat, bude VV jednat  
o dalších krocích. 

VV odsouhlasil půjčku 150.000 Kč 
ze stavebního fondu pro sbor Kraslice 
na opravu zatékající střechy.
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álů za oba roky do červnového SD by 
vedlo k přehlcení agendy SD a listo-
padový MSD umožní projednat také 
návrhy, které by byly případně přelo-
ženy z EHDS. V případě, že by se mu-
sel konat EHDS, bude opět u každé-
ho bodu možnost hlasovat o přeložení 
na fyzický SD.

VV také řešil otázku mandátu VV, 
který by měl skončit v letošním roce 
a který zatím nebyl prodloužen. Naše 
řády a pravidla s takovou možností ne-
počítají, ale zároveň stanoví, že případ-
ný nový VV se ujímá funkce volbou,  
a neznáme pojem automatického vy-
pršení mandátu. Proto jsme ochot-
ni ve svých funkcích pokračovat do 
nejbližšího hlasování k této otázce.  
Pokud by se však našla ⅓ sborů, která 
by s tímto řešením nesouhlasila, je VV 
připraven svolat k této otázce mimo-
řádný SD. Tyto sbory prosíme, aby 
kontaktovaly co nejdříve tajemníka.

Sbory a kazatelé

VV odsouhlasil změnu dotací pro 
úvazky sboru BJB Brno, od září bude 
sbor pobírat dvě plné dotace na plat 
1. a 2. kazatele, příspěvek na částečný 
úvazek misijní pracovnice bude řešen 
na příštím jednání VV podle možnos-
tí. VV vzal také na vědomí navýšení 
úvazku předsedy VV br. Pavla Coufala 
od 1. července z polovičního na plný.

Br. Oleg Gricyk informoval o akti-
vitách Sboru XXI. století. Sbor oslovil 
misionáře z Kyjeva, aby přicestoval do 
ČR a podpořil práci sboru ve Slaném. 

VV se s tímto bratrem sejde v rám-
ci příštího jednání VV a bude s ním 
hovořit o možné žádosti o finanční 
podporu této práce z misijních fondů 
EBF. Bratr Oleg Gricyk se také sdílel 
se svojí radostí ze zakoupení prostor 
pro novou modlitebnu, jedná se zatím 
o holé nebytové prostory na Praze 13. 
K dalšímu dokončení shání sbor cca 
2,5 Mio a s žádostí o podporu se bude 
obracet i na další sbory BJB.

Kazatelé

Na návrh bratra předsedy se usku-
teční další ZOOM setkání pro kazate-
le BJB, a to v pondělí 12. dubna od 
9.00 do 11.00 hodin. Zveme všechny 
kazatele ke vzájemnému rozhovoru  
a modlitbám.

VV dále přijal návrh připojit se  
k tradici slavení Dnu vděčnosti za ka-
zatelskou službu (tzv. pastors appreci-
ation day), který se slaví mezinárod-
ně vždy druhou neděli v říjnu. Tato 
neděle (případně jiná neděle v říjnu 
podle programu sboru) nám dává pří-
ležitost, abychom vyjádřili vděčnost za 
službu kazatele a jeho rodiny a neza-
pomněli také na kazatele v důchodu, 
kteří jsou v rámci sboru. Tajemník 
napíše začátkem září sborům podněty, 
jak tento den oslavit. Vážíme si nároč-
né služby všech kazatelů a věříme, že 
toto vyjádření vděčnosti Pánu Bohu  
i kazatelům bude především připo-
mínkou duchovní služby v našich 
sborech. Prosíme také o modlitby za 
budoucí kazatele, které naše Jednota  
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v nejbližší době bude potřebovat.
Br. předseda informoval o pokračo-

vání ordinační práce br. Jiřího Tome-
še a plánování návštěvy tohoto sboru.

Odbory a komise

Proběhl rozhovor s br. Jordanem 
Hallerem ohledně příprav konferen-
ce mládeže, letní Kemperence a volbě 
nového vedoucího odboru BJB. VV 
schválil hlavní řečníky pro říjnovou 
konferenci (která by se měla konat  
v Praze), ohledně seminářů se usku-
teční další rozhovor br. J. Hallera  
s předsedou a tajemníkem.

Br. Jordan Haller informoval VV 
o tom, že nastupuje do civilního za-
městnání, ale rád by dokončil do 
konce školního roku přípravy akcí 
mládeže vedle svého zaměstnání, a to 
na ¼ úvazek (10 hodin týdně). VV  
s tímto řešením souhlasí za podmín-
ky, že bude mít vyhrazený min. 1 den 
v týdnu pro práci v BJB.

VV schválil také žádost ODM o pří-
spěvek na letošní mládežnickou Kem-
perenci ve výši 10.000 Kč, podmínkou 
je však jedna konkrétní osoba zodpo-
vědná za celý pobyt. Předseda s tajem-
níkem v tomto směru budou jednat  
s celou Radou ODM.

Pokud jde o zatím jediného kan-
didáta na vedoucího ODM, tajemník 
s předsedou ho požádali aby do kon-
ce března předložil svou vizi práce,  
v dubnu s ním budou jednat a o vý-
sledku pak informovat příští VV  
a sbory.

Tajemník informoval o svém roz-
hovoru s bratrem Markem Žitným 
ohledně práce odboru pro manželství 
a rodinu, který předložil plán akcí to-
hoto odboru v rámci covidové doby.

Dále pak tajemník informoval  
o plánované změně termínu konferen-
ce odboru sester.

VV diskutoval o celkovém pojetí 
úvazků předsedů jednotlivých odbo-
rů a doporučuje se tomuto tématu  
v budoucnu více věnovat, aby schvá-
lené úvazky mohly být chápány jako 
maximálně možné a mohly se přizpů-
sobit podle aktuální situace a možnos-
tí daného pracovníka.

Sestra Slávka Švehlová informovala 
o práci v rámci historické komise, za-
bývá se nyní dokumenty sboru v Mu-
kačevu, který byl v době 1. republiky 
členem BJCH. O tyto materiály má 
zájem historická komise sboru Muka-
čevo - maďarsky mluvící sbor.

Doklady z let 1921 - 1938 uložené 
v archivu historické komise BJB byly 
naskenovány a zaslány.  
Akce BJB

Vzdělávací konference BJB proběhne 
v sobotu 5. června 2021 pouze online, 
původně se uvažovalo nad propojením 
kazatelského kurzu a sobotní vzděláva-
cí konference pro všechny členy BJB. 
Bratr Pavel Hanes, který měl sloužit 
na obou akcích, se připojí online. Kurz 
pro kazatele tak proběhne on-line ve 
čtvrtek 3. června, podrobnosti a pro-
gram budou zaslány na sbory později.
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Hospodaření a ekonomika

Tajemník informoval o hospoda-
ření za rok 2020. Po finanční strán-
ce skončíme v plusu díky prodanému 
bytu v Olomouci, ale hospodaření 
BJB by bez tohoto příjmu již skonči-
lo v mínusu. Oblasti hospodaření se 
bude tajemník věnovat dále a připraví 
podrobnosti na příští řádné jednání 
VV a zprávu pro SD. Sborům proto 
připomínáme, že v této souvislosti 
podává VV návrh nejen na zvýšení 
příspěvků, ale je nutné vést celkový 
rozhovor o dalších možnostech finan-
cování a rozsahu činnosti VV.

Tajemník dále shrnul poslední rok 
komunikace se školou PRIGO, kte-
rá od nás převzala akreditaci školy 
DORKAS, zatím však stále (přes ur-
gence) neuhradila dohodnutou částku 
100.000 Kč za převod této akreditace. 
Přes mnohá jednání a sliby nedošlo  
k uhrazení této částky do konce roku 
2020. Proto se VV obrátil na našeho 
právníka a jeho prostřednictvím se-
psal výzvu k uhrazení částky, namís-
to toho však došlo ze strany PRIGO  
k předžalobní výzvě vůči BJB a žádosti 
o úhradu mzdových nákladů zaměst-
nanců, které však vznikly až po pře-
vzetí provozu školy v roce 2020. BJB 
tuto žádost odmítla a v případě, že 
budeme v této věci žalováni, jsme při-
praveni se soudně bránit.

VV souhlasil s žádostí br. Mila-
na Kerna o dotisk Slov života z roku 

2020, které sepsal br. Milan Kern. 
Toto vydání (bez názvů dnů a roku) 
bude k dispozici pro zájemce v kance-
láři BJB. Prodejní cena bude upřesně-
na později.

Tajemník informoval o probíhající 
změně účetní VV, od ledna 2021 vede 
účetnictví VV sestra Jiřinka Vimpe-
lová, které za tuto ochotu děkujeme. 
Mzdová agenda a oblast dotací stá-
le zůstávají sestře Procházkové, ob-
last administrativy pak sestře Asui 
Siakhelové.

Ekumena a EBF

VV schválil prodloužení doho-
dy mezi Institutem TCM a VV BJB  
o spolupráci při vzdělávání pracovní-
ků sborů a pověřil předsedu k jejímu 
uzavření.

Tajemník informoval o jednání 
ERC, nově jsou upraveny podmínky 
pro výkon kaplanské služby v nemoc-
nicích, kaplani musí dosáhnout po-
třebného vzdělání a složit zkoušku. 
Dobrovolné služby v nemocnicích se 
toto omezení netýká.

Předseda informoval o televizní bo-
hoslužbě BJB, která proběhne v nedě-
li 18. dubna na České televizi od 9:30. 
Sbory jsou zvány k tomu, aby převzaly 
toto vysílání do svých bohoslužeb.

V Praze dne 29. března 2021,
Jan Jackanič, tajemník VV BJB
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ODBOR SESTER

Víme, že všecko napomáhá k do- 
brému těm, kdo milují Boha, 
kdo jsou povoláni podle jeho 

rozhodnutí. (Ř 8:28)
To je verš, který jsem vytáhla na 

Silvestra 2019 pro sestry na další rok. 
To jsme ještě netušily, co nás v roce 
2020 čeká. Když se dívám zpětně na 
tuto dobu, vidím taková malá světýlka 
Boží věrnosti v této těžké době.

K čemu „dobrému“ nám tento čas 
napomáhal ...co nás naučil?

1) Boží slovo je to, co nás posiluje 
a potěšuje.

Najednou jsme měly, jako všichni, 
více času – k přemýšlení, hledání rov-
nováhy v nových omezeních, jeden na 
druhého v rodinách. Jedna sestra mi 
napsala již koncem v března tato po-
vzbudivá slova:

„Jsem ráda, že si jako rodina nene-
cháme večer ujít naše společné pose-
zení a ztišení, kdy se sdílíme někdy 

Jak prožívají sestry v Karlových Varech dobu koronavirovou…

KARLOVY VARY

i hodinu a půl. Jsem ráda, že je nám 
spolu dobře. Ponorka se nekoná.“

2) Další lekcí, kterou jsme se uči-
ly, bylo: Láska je vynalézavá. Hledá 
řešení.

Musely jsme z velké části roku pře-
jít do setkávání on-line. Nainstalovat 
si Skype do mobilu nebo PC. Když se 
uvolnila opatření aspoň na chvíli, se-
tkaly jsme se v říjnu u mladé sestry  
v rodině. Jedna z nás byla nemocná. 
Aby o naše obecenství nepřišla, při-
pojila se přes Skype. Toto řešení by-
chom před dobou covidovou určitě 
nehledaly. Jediné, co přes Skype ne-
bylo možné předat, byly dobroty od 
sestry hostitelky, která je pro nás při-
pravila :).

V prosinci před Vánoci jsme se se-
tkaly ještě jednou v naší modlitebně, 
kdy jsme prožily radost z toho, že jsme 
opět spolu, zamýšlely se nad tématem 
Boží bázně a byly obdarovány dárkem 
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od sestry, která toto téma připravila.
Postupně jsme se shodly v tom, že 

se setkáváme jednou za 3 týdny on-li-
ne na Skypu ke sdílení a modlitbám. 
Na WhatsAppové skupince sdílíme 
verše z Písma pro daný den a své ak-
tuální potřeby. Nejsme tak od sebe 
oddělené.

3) Prožily jsme, co je to „radost ze 
služby“.

Po novém roce, když se v našem 
kraji začala epidemická situace dra-
maticky zhoršovat, vnímala jsem, 
že bychom měly vyjádřit podporu  
a ocenění úsílí o záchranu lidských 
životů zdravotnickému personálu na 
covidovém oddělení naší karlovarské 
nemocnice. Ptala jsem se na mod-
litbách Pána, co můžeme dělat, když 
je nás tak málo... Pán mi odpověděl. 
Při jedné večerní modlitbě mi přišla 
na mysl výzva: “Upeč koláčky.“ Když 
jsem pak sestrám na setkání přes Sky-

pe toto sdělila, radostně se k této vý-
zvě přihlásily, že do této služby půjdou 
se mnou. A tak jsme v sobotu 23.led-
na napekly to nejlepší, co umíme, při-
daly jsme pozdrav s poděkováním za 
jejich službu vyjádřením toho, že se 
za ně modlíme, a jednoduše zazvoni-
ly v nemocnici na oddělení covidové 
péče a krabice s dobrotami předa-
ly překvapeným sestřičkám. Výhoda 
nebo spíš Boží milost  byla v tom, že 
jedna naše sestra věděla přesně, kam 
v nemocnici jít, protože na JIPu dří-
ve pracovala. I to jsme vnímaly jako 
Pánem připravenou cestu. Také celý 
sbor jsme se za tento personál a ne-
mocné modlili. Když jsme předávaly 
napečené dobroty, viděly jsme v očích 
zdravotních sester slzy vyčerpání, ale 
také vděčnost, že na ně takto myslíme. 
Vždy jsme přidaly také letáček BTM  
s povzbuzujícím Božím slovem, na kte-
ré se ony již těšily. V této službě jsme 
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pokračovaly každý druhý týden až do 
Velikonoc. Bylo krásné vidět, jak tato 
služba přináší radost těm, které pečou  
i těm, které se přes omezení uzavřených 
okresů za požehnání této služby modlí.

Modlíme se, aby Boží slovo předá-
vané zdravotnímu personálu poslouži-

lo k hledání a poznání Pána Boha.
Chvála Pánu Bohu, že On je věrný 

a posiluje nás každý další den v tom, 
abychom vytrvaly na Jeho cestě, vždy 
znovu hledaly již Jeho připravené vý-
chodisko z každé zkoušky - i té koro-
navirové.

Ještě přidávám oznámení o změ-
ně termínu konání Sesterské 
konference.

Konference sester BJB z Čech  
a Slovenska se vzhledem k novým 
opatřením vlády a institucí na Slo-
vensku bude konat v novém termínu 
19. června 2021. Přenos on-line bude 
uskutečněn z košického sboru.

A tak i touto situací se učíme vy-
trvalosti, učíme se nevzdávat se, ne-
poddávat se skleslosti, že věci nejsou 
takové, jak jsme si plánovaly.

„Sám pak náš Pán Ježíš Kristus  

a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval 
a ze své milosti nám dal věčné potěšení  
a dobrou naději, nechť povzbudí vaše 
srdce a dá vám sílu ke každému dobré-
mu činu i slovu (2 Te 2,16-17).

Jana Pospíšilová, 
Karlovy Vary
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MISIJNÍ ODBOR

Nadpis dnešního článku by 
možná přesněji mohl znít 
„Misie navzdory překážkám  

v dnešní době“.
Hned za tím by zazněla otázka, co 

jsou tyto překážky? Je to coronavir, 
omezení pohybu, omezení bohoslu-
žeb nebo ještě něco dalšího? Provoka-
tivní otázka by ovšem mohla znít: „Je 
vůbec coronavir, omezení pohybu  
a bohoslužeb překážkou nebo naopak  
výzvou a příležitostí pro církev?” Bez 

MISIE NAVZDORY PŘEKÁŽKÁM

doby coronavirové by mnohé církve 
nikdy nezačaly vysílat své bohoslužby 
online. Bez omezení způsobená coro-
navirem by nevznikly některé online 
misijní projekty.

Za pozornost stojí vzpomínka Veik-
ko Manninena, finského misionáře, 
který jeden čas pracoval v misijním 
rádiu IBRA: „Když jsem pracoval pro 
krátkovlnné rádio IBRA, vysílali jsme 
do zemí jako byl Sovětský svaz. Zají-
mavé bylo, že při vysokém tlaku vzdu-
chu, kdy krásně svítilo slunce, bylo 
velmi těžké nás naladit. Ale šlo to dob-
ře, když pršelo a byl nízký tlak nebo 
při sněžení. I v duchovním smyslu 
sluneční svit není vždy tím nejlepším 
časem. Arabové mají přísloví: “Kde 
stále svítí slunce, tam vzniká poušť.”  
Z toho důvodu Bůh učinil obojí. Slu-
neční svit i déšť. Zimu i léto. Všechna 
období obsahují Boží plán pro příro-
du na této planetě. My nejsme nato-
lik duchovní, abychom dokázali vždy 
naslouchat Božímu hlasu. Velmi čas-
to jsou okolnosti tím Božím nástro-
jem, který s námi jedná a pozvedá nás  
k růstu, učí záviset na Něm a pozná-
vat Jeho velikost. On není Bohem jen 
v době, když svítí slunko nebo když 
je léto. On se nemění ani v bouři  
a v těžkostech.“
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Někdy se nám může zdát, že pře-
kážkou pro misii jsme my sami. Naše 
slabosti, nedokonalost či selhání jako 
by se měly stát překážkou pro Boží jed-
nání a naplňování Jeho plánů zde na 
zemi. O tom, že opak je pravdou, nás 
přesvědčují mnohé příběhy misionářů. 
Jedním z nich je Gladys Aylwardová.

Gladys Aylwardová se v roce 1931 
přihlásila k Vnitročínské misii, ale 
byla odmítnuta. Měla mizivé vzdělá-
ní a trpěla vážnou poruchou učení se. 
Jeden její životopisec poznamenává: 
„Její schopnosti duševního zažívání se 
zdály automaticky zařazovat neutrál  
a tu a tam i zpátečku.“ A přece se tato 
žena, která se narodila v roce 1902  
v Anglii do dělnické rodiny, stala jed-
nou z nejslavnějších svobodných žen-
-misionářek novodobé historie. Když 
se ve svých dvaceti letech obrátila ke 
Kristu, ihned se rozhodla mu sloužit 
na misijním poli. Využívala každou 
příležitost, aby se naučila něco o Číně. 
Jelikož neměla jinou možnost jak se 
tam dostat, rozhodla se, že to zkusí 
sama. Po usilovném šetření si kou-
pila železniční jízdenku do Číny přes 
Evropu, Rusko a Sibiř. 15. října 1932 
vyrazila do Číny pracovat s jedním 
ovdovělým misionářem. Po rozchodu 
s misionářem, kterému se vydala po-
moci, ji požádal jistý čínský úředník, 
aby se stala místní inspektorkou pro 
kontrolu nohou, což byl úkol, který 
souvisel s novými zákony proti ban-
dážování nohou žen. Byla to ideální 
příležitost jak vstoupit do čínských 
domácností. Gladys cestovala od ves-
nice k vesnici a získávala mnoho přá-
tel a obrácených. Ovšem když v roce 

1937 nestabilita v Číně přinesla změ-
ny a nebezpečí, musela Gladys jít dál. 
Následovalo proslulé období její práce 
se sirotky a v roce 1940 udivující cesta 
s téměř stovkou dětí přes hory a Žlu-
tou řeku do bezpečí před japonskými 
útočníky.

V pozdějším období života, poté co 
se pevninská Čína pro misii práci uza-
vřela, Gladys hodně cestovala, usadila 
se na Tchaj-wanu a přijala čínské ob-
čanství.

Alan Burgess napsal populární ži-
votopis „Malá žena“. Podle knihy byl 
natočen film „Hostinec u šestého 
štěstí.“ Gladys vystoupila v televizním 
vysílání BBC a zúčastnila se rovněž 
večeře s anglickou královnou.

Její tajemství je podle jejích vlast-
ních slov prosté: “Pro to, co jsem  
v Číně dělala, jsem nebyla Boží vol-
bou číslo jedna. Byl jí někdo jiný....
Nevím, kdo to byl – Boží volba čís-
lo jedna. Musel to být muž – úžasný 
muž. Velmi vzdělaný muž. Nevím co 
se stalo. Snad umřel. Možná nebyl 
ochoten... a Bůh se podíval dolů...  
a uviděl Gladys Aylwardovou.“ Jasně 
viděla sebe samu jako náhradu za ně-
koho kvalifikovanějšího.

Závěrem je třeba říci, že i mnoho 
dnešních církví by se snažilo držet 
Gladys Aylwardovou na místě a pova-
žovalo by ji vzděláním i duchovní po-
vahou za nezpůsobilou pro tuto služ-
bu. Avšak ona to viděla jinak – a Bůh 
také. Zbytek je historie.

 Pavel Novosad
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ODBOR MLÁDEŽE

V zimě pořádně přituhlo  
i v ODM. Nízké teploty však 
neznamenaly zamrznutí prá-

ce v ODM. Je pravda, že jsme zase 
byli donuceni změnit plány, ale vyu-
žili jsme zkušenosti a znalosti potřeb 
k vytvoření něčeho nového. Již teď, 
když se otáčíme za prožitým rokem 
v omezení, vidíme hodně nového, 
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co jsme museli vyzkoušet. Naštěstí 
je mládež tou nejflexibilnější složkou  
a nalézá si k sobě navzájem různé ces-
ty. Dokud to bylo možné, mohli se 
mládežníci scházet na mládežnických 
bohoslužbách. Ani to později nebylo 
možné a znovu jsme byli pověšeni na 
drátě, na internetovém.

Využili jsme zkušenosti z několika 
ODMek, které byly na podzim, a při-
nesli mezi mládežníky koncept, který 
jim je bližší. Setkání vedená stejným 
způsobem jako regionálky. Konkrét-
ní mládež si vymyslí téma a program.  

K tomu ODM doplní, co je věcně nebo 
technicky potřeba. Jelikož je koncept 
akce online, internet nám vzdálenosti 
zkracuje, také regiony jsou internetu 
podružné, setkali jsme se napříč sbo-
ry BJB. První v řadě  jsme si vyzkou-
šeli setkání z Prahy. Poslední sobotu  
v únoru jsme se setkali nad tématem 
pokušení. V hlavních slovech sloužili 
bratři Marek Titěra a Marcus Den-
ny. Oba bratři povzbudili mládežníky 
velice poutavým a praktickým způ-
sobem k boji s pokušením. Výsledný 
čtyřhodinový program s písněmi, se-
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mináři a svědectvími má na YouTube 
dodnes přes 1200 shlédnutí. Mnohem 
hodnotnější pro náš život v ODM 
však jistě bylo, že se bezprostředně po 
ukončení programu sešlo přes 50 mlá-
dežníků k rozhovorům. K tomu jsme 
znovu využili Discord, kde si každý 
mohl najít svou místnost a skupinku 
k rozhovoru, modlitbám a sdílení. Na 
setkání byly tak dobré ohlasy, že do 
prázdnin plánujeme tři další. Již teď 
se můžete těšit na program vedený Li-
toměřickými sedmnáctého od sedm-
nácti (17. 4. od 17 h).

Smutnější v zimě bylo zrušené se-
tkání, na kterém měl být volen nový 
vedoucí ODM. Zájem o tuto službu 
projevil Honza Pokorný z BJB Brno. 
Jak jsem již zmínil, volby nemohly 
proběhnout v ohlášeném termínu, 
proto byly přesunuty na podzimní 
konferenci mládeže. Do zvolení no-
vého vedoucího budu funkci dobro-
volnicky v omezené míře zastávat já. 
V současné době pracuji již v novém 
zaměstnání a roli vedoucího zastávám 
do konce června na čtvrtinový úvazek. 
Tuto možnost jsme po jednání s VV 
zvolili pro zajištění plánovaných akcí 
v ODM.

Co dalšího se plánuje v rámci 
ODM? Slovo plány sice dostalo v po-
slední době nový rozměr. Každopád-
ně hned jak to půjde, znovu chceme 
vyrazit do jednotlivých mládeží a dě-
lat sportovně setkávací akce. Již jsem 
zmiňoval další tři online setkání, ale 

osobně se nejvíc těším na Kemperenci 
2021. Doufáme, že se na konci srpna 
setkáme k druhému ročníku úspěšně 
nastartované tradice. Bůh v centru 
všeho, konferenční den, každoden-
ní slova, modlitby, svědectví, sporty  
a nějaký ten výlet. Kemperenci mám 
znovu na starost já a moc se těším. 
Také plánujeme konferenci mládeže 
na konec října. Program se již pomalu 
formuje, ale o tom třeba zase příště.

Prosím, modlete se za mládež, aby 
ztracený čas v osobních kontaktech 
nevedl k odcizení a narušení vztahů. 
Přáli bychom si se brzy zase setkat 
a sdílet se tváří v tvář. Modlete se, 
prosím, i za nového vedoucího, který 
bude v dalším období obětovat svůj 
čas a energii v práci pro ODM. Pokud 
Pán dá a mládež se potká na Kempe-
renci a konferenci, modlete se za ote-
vřená srdce všech účastníků.

                     Jordan Haller
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ODBOR PRO MANŽELSTVÍ  
A RODINU

Už před nějakou dobou jsem 
přemýšlela nad tím, co mně 
a mojí rodině reálně přinesl 

uplynulý covidový rok. Jestli to byla 
jen ta negativa, o kterých se všude  
a pořád mluví a odevšad se na nás hr-
nou, a nebo jestli to bylo i něco jiného, 
čeho jsem si třeba ani nevšimla. Za-
mýšlela jsem se nad tím, co se v mém 
životě a v životě naší rodiny za ten rok 
změnilo. A byla jsem překvapená, že  
z těch změn, na které jsem přišla, byla 
většina pozitivních. Nejsou to žádné 
převratné duchovní proměny, ale spíš 
drobné praktické věci. Věci, které by 
se pravděpodobně nestaly bez vnějšího 
tlaku, kterému jsme byli v uplynulém 
roce vystaveni.

Dvě nejdůležitější změny se týka-
jí vztahů. Asi jako většinu lidí i nás 
tato doba přitlačila k tomu, že jsme 
najednou trávili hodně času všichni 
spolu doma. A i když našim dětem už 
to možná jde na nervy, já jsem moc 
vděčná za ten čas, který nám Pán Bůh 

CO MI NAVZDORY OKOLNOSTEM 
PŘINESL ROK S COVIDEM

takhle dopřál. Za normálních okol-
ností všichni velcí členové rodiny vět-
šinou ráno odešli a vrátili se až večer.  
Někdy jsme se všichni nesešli ani jed-
nou za týden v neděli na oběd. Vidím 
to jako naprosto unikátní příležitost, 
že jsme spolu mohli během uplynu-
lého roku strávit doma tolik času.  
V pracovní dny jsme všichni spolu 
doma obědvali, udělali jsme doma 
společně různé věci, na které dřív ni-
kdy nebyl čas, naše velké děti trávily 
hodně času se svými menšími souro-
zenci, všichni spolu vařili, hráli fot-
bal na zahradě, hráli stolní hry, cvičili 
.... Vnímám to jako Boží milost a dar  
i proto, že tři naše nejstarší děti už 
jsou dospělé a není asi daleko doba, 
kdy už s námi doma bydlet nebudou.  
O to víc si vážím času, který nám Pán 
Bůh spolu dává. A nejen nám jako ro-
dičům, ale i našim mladším dětem, že 
mají příležitost s těmi staršími budo-
vat vztahy a učit se od nich.

Druhá změna se týká vztahů s mými 
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rodiči. Dříve jsem s nimi vždycky 
zhruba jednou za čtrnáct dní telefono-
vala, a i to většinou tak, že zavolali oni. 
Dlouhodobě mě to mrzelo a chtěla 
jsem to změnit a být s nimi v kontaktu 
častěji, ale v normálním běhu života se 
mi to nikdy nepodařilo. A pak začala 
karanténa a já jsem začala rodičům vo-
lat každý druhý den, protože jsme se 
nemohli vidět a chtěla jsem vědět, že 
jsou v pořádku. A stal se z toho zvyk, 
dělám to tak dodnes, celý ten více než 
rok. Obden s nimi dlouze telefonuji  
a posílám jim taky fotky a videa  
z toho, co děláme a co se u nás děje.  
A jsem moc ráda, že mě tou situací 

Pán Bůh postrčil ke změně, ze které 
mám radost a za normálních okolnos-
tí jsem jí nebyla schopná.

Třetí změna, kterou asi také budu 
mít společnou s více lidmi, je to, že 
jsem byla proti své vůli přinucena  
k technologickému pokroku. Jsem 
absolutní technický antitalent a kaž-
dému pokroku se bráním zuby nehty. 
Před rokem jsem ještě měla tlačítkový 
telefon a vůbec jsem neměla v úmyslu 
to měnit. Ale s příchodem karantény 
a distančního vzdělávání jsem najed-
nou potřebovala nahrávat dětem je-
jich hru na nástroje pro ZUŠ, zajistit 
online hodiny, komunikovat s učiteli 
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přes messenger a WhatsApp atd. A to 
můj starý telefon samozřejmě nezvlá-
dal, a tak jsem musela akceptovat, že 
budu mít chytrý telefon a naučím se 
s ním zacházet. A i v dalších technic-
kých oblastech jsem se musela trochu 
updatovat. Třeba jsem neměla inter-
netové bankovnictví nebo jsem nebyla 
zvyklá platit kartou přes internet. Ale 
najednou to bylo potřeba, a tak jsem 
se to musela naučit, i když dobrovolně 
bych to nikdy neudělala.

Poslední změna, kterou chci zmínit, 
se týká fyzické aktivity. Zpětně jsem si 
uvědomila, že jsem v uplynulém roce 
měla více pohybu než v dobách, kdy 
se všude mohlo. Protože jsem si na 
to kvůli omezením začala dávat pozor  
a sledovat, kolik pohybu mám, nako-

nec jsem ho měla víc než v normál-
ních časech.

Když se dívám zpět, tak vidím, že 
naší rodině i mně dal Pán Bůh skrze 
uplynulý rok spoustu dobrých věcí, 
které by se za normálních okolností 
nestaly. Uvědomuji si, že každý z nás 
prožívá koronavirovou dobu jinak. Ně-
kdo těžce, protože měl vážné zdravotní 
problémy nebo se dostal do finanční 
tísně, někdo je více otrávený z omezu-
jících opatření a někdo méně, pro ně-
koho se možná zase tolik nezměnilo. 
Ale všichni se můžeme zamýšlet nad 
tím, co dobrého nám Pán Bůh skrze 
tu dobu dal, a být za to vděční.

 Sabina Žitná

NAVZDORY PŘEDPOKLADŮM

Když se v červnu 2018 objevil 
v poslanecké sněmovně zá-
kon požadující manželství pro 

všechny,  mnohým nám zatrnulo. Tak 
už je to tady. Iniciativa Jsme fér za-
čala zákon protlačovat. Začala se rý-
sovat dosud neuvěřitelná představa, 
že sňatek dvou žen nebo dvou mužů 
je „normální“ a že se pomalu, ale jistě 
stane součástí učebnic a vzdělávacího 
systému našich dětí. V samotné po-
slanecké sněmovně vznikl protinávrh 

na ukotvení manželství v naší ústavě 
výhradně jako svazku muže a ženy. Do 
odporu proti manželství pro všechny 
se postavila také organizace Aliance 
pro rodinu, která se záhy stala hlav-
ní neparlamentní silou, která se do 
tohoto názorového střetu zapojila. 
Z počátku to vypadalo jako nerovný 
zápas, kdy zastánci manželství pro 
všechny počítali s poměrně rychlým 
a hladkým přijetím zákona. Vše bylo 
nakonec jinak. Podařilo se nám sesbí-
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rat přes 100.000 podpisů pod petici 
za ukotvení manželství v ústavě jako 
svazku muže a ženy (což bylo více, než 
sebrali zastánci iniciativy Jsme fér), 
byly uspořádány diskusní akce v po-
slanecké sněmovně, kde jasně zazněly 
argumenty i odpůrců manželství pro 
všechny, do kterých jsme se také ak-
tivně zapojovali. Mnoho lidí se zapo-
jilo též do modliteb za ochranu a po-
žehnání pro manželství a rodiny v naší 
zemi. Nakonec se nemožné stalo sku-
tečností a dodnes zákon umožňující 
manželství pro všechny v naší zemi 
nebyl přijat. Při posledním pokusu 
Pirátů o jeho zařazení na jednání sně-
movny před pár týdny poslanci jeho 
projednávání odmítli. Potěšilo nás, 
když jsme obesílali poslance s výzva-

mi, aby zákon nepodpořili, že někteří 
reagovali s příslibem, že ho podporo-
vat nebudou.

Mysleme na modlitbách i nadá-
le na poslance, aby se rozhodova-
li moudře v souladu s Božími řády. 
Modleme se za celou naši zemi, za 
manželství i rodiny. Kéž naše země pro-
žije nové duchovní probuzení a návrat  
k Bohu. Modleme se též za předsedky-
ni Aliance pro rodinu Janu Jochovou, 
která čelí mnoha mediálním i osob-
ním útokům za své postoje, speciálně  
v posledních měsících.    

 Marek Źitný
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S nadějí, že nám to situace umožní, a s touhou se opět setkávat a sloužit při 
osobních setkáních jsme opět aktualizovali akce Odboru pro manželství 
a rodinu v roce 2021 následovně:

23. 4. 2021 — RUB a LÍC – Ztracené a znovunaplněné 
touhy a potřeby - online

14. - 16. 5. 2021 — Online konference pro rodiče  
V BOŽÍ RUCE

28. - 30. 5. 2021 — Motivační víkend pro manželské 
páry – modul II, hotel Skalní mlýn u Blanska

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

25. 6. 2021 — RUB a LÍC – Proč to nevzdat - online

15. - 17. 10. 2021 — Motivační víkend pro manželské 
páry – modul III, hotel Skalní mlýn u Blanska

4. - 7. 11. 2021 — Motivační víkend pro manželské 
páry – modul IV, Ráčkova dolina, Vysoké Tatry

19. - 21. 11. 2021 — Motivační víkend pro manželské 
páry – modul I, hotel Skalní mlýn u Blanska

27. 11. 2021 — Vzdělávací konference OMR

Pokud to bude epidemiologická situace vyžadovat, akce bude-
me muset přesunout na jiné termíny.
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Pořádá Odbor pro manželství a rodinu BJB v ČR.
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Odkazy na internetové přenosy najdete na www.radispolu.cz
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RUB A LÍC
Ztracené a znovunaplněné touhy a potřeby 
Pátek 23. 4. 2021 ve 20:30
Hosté: manželé Oliver a Jana Vítovi
Každý máme své touhy a emocionální potřeby. Jejich nenaplnění ať 
už v důsledku ztráty blízké osoby nebo nefunkčního partnerského 
vztahu nás ničí, vysouší, drtí. Své o tom vědí Oliver a Jana, kteří si 
prošli těžkými obdobími svých životů, aby v plné zralosti a s Boží 
pomocí mohli prožívat radost z manželského života a znovunaplnění 
svých tužeb a emocionálních potřeb.

Proč to nevzdat
Pátek 25. 6. 2021 ve 20:30 
Hosté: manželé Ivan a Ester Staroňovi
Co Ivanovi s Ester změnilo život natolik, že se před 13 lety vzdali 
rozběhlého podnikání a pustili se do služby ve prospěch manželství? 
Jak se vyrovnali s těžkými překážkami, které se jim postavily do cesty 
ve formě finanční nejistoty, těžkých nemocí a mnohých protivenství? 
Čemu se naučili ve vlastním manželství a proč má vždy smysl za ně 
bojovat a jak?

Pořady RUB a LÍC budou vysílány online a odkazy ke sledování najdete 
na www.radispolu.cz

Marek Žitný  
předseda Odboru pro manželství a rodinu

marek@zitny.cz, 608 60 10 29
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CO DĚLÁ...

PŘEDSEDA ODBORU  
MLÁDEŽE JORDAN HALLER

Jaká je pracovní náplň předsedy 
odboru mládeže? Je asi rozdíl  
v normálním školním roce a v tom 

letošním covidovém?

Hlavní náplň své práce jsem chápal 
v pomáhání mládežím dělat to, na co 
by si sami netroufli, nebo by to pro ně 
bylo příliš složité. Rozumím své pozici 
jako jakési prodloužené ruce jednot-
livých mládeží, která je pro ně plná 
kontaktů, zkušeností s většími pro-
středky a možnostmi. Do toho vlastně 
spadá vše co jsem za uplynulé období 
dělal. Pořádání konference je mno-
hem jednodušší, když to již někdo 
dělal. Příprava programu pro vedou-
cí je aktuálnější, když se někdo mezi 
mládežníky pohybuje a má představu 
o tom, co řeší. A když chce některá 
z mládeží pozvat kamarády na nízko-
prahovou sportovní akci s biblickým 
zamyšlením, mohu pomoci s vybave-
ním, které máme v ODM, a slovem 
posloužit.

Rozdíl rozhodně je. Většinu z lokál-

ních akcí pro jednotlivé mládeže jsme 
rušili. Konference byla jen na jedno 
odpoledne, místo tří dnů. Ale za to se 
snažím k mládežníkům dostat víc po 
internetu.
 A jak by v tom normálním vypadal je-
den měsíc vedoucího odboru mládeže?

Důležitou součástí mojí práce je 
kontakt s mládežníky. Je třeba je 
navštívit a vyslechnout, co prožívají  
a s čím se trápí. To bývá klasicky ale-
spoň dvakrát měsíčně. Často jsem to 
spojoval právě s nějakou sportovní 
akcí a rozhovorem s vedoucími. Čas-
to se také setkává rada ODM, která 
mi pomáhá formovat jednotlivé akce  
a vše správně domyslet. V takovém 
normálním měsíci bych třeba také na-
vštívil setkání kazatelů BJB v některém  
z regionů nebo setkání evangelikál-
ních vedoucích mládeží. Mezi tím se 
musí posouvat a realizovat plány na 
různé větší akce. Postupná příprava 
konference, nebo Kemperence se táhne 
celý rok.
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Každý do služby přináší své obdarování 
i důrazy - jaké byly ty tvoje? Na co jsi 
se zaměřil?

Zvlášť v posledních dvou letech 
jsem se zaměřil na mládeže tam, kde 

jsou. Tím myslím akce pro ně u nich. 
Mnohokrát jsem byl svědkem, že se 
mládeži podařilo pozvat na sportov-
ní akci s ODM i dvojnásobný počet 
lidí, než se jich běžně schází. Násled-
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né biblické programy jsem se snažil 
vést v evangelizačním duchu. Věřím, 
že se tímto důrazem, alespoň trochu, 
dařilo mládežím lépe dělat to, co dě-
lají tam, kde jsou každý týden. Dalším 
důrazem bylo jistě Písmo. Všude kde 
jsem jezdil, jsem se snažil vykládat 
text, který se pro danou situaci ho-
dil. Moje zkušenosti nebo příběhy by 
možná někoho zaujaly i víc, ale jsem 
přesvědčen, že pokud se mi podaří 
přivést mládežníky ke zdroji, kde sám 
čerpám, posloužím jim mnohem víc.
V následujícím období již nekandidu-
ješ, ale zatím stále zůstáváš ve funkci 
do nových voleb. Na co si myslíš, že by 
se měl zaměřit tvůj nástupce?

To je dobrá otázka, zvlášť po té 
předešlé. Hlavně by se měl zaměřit 
na to, jaké obdarování a důrazy v něm 
probudí Bůh. Pokud by se zaměřil na 
pomoc jednotlivým mládežím tam, 
kde jsou, tak mi udělá radost.
Proč si myslíš, že je potřeba, aby se 
někdo věnoval mládeži v BJB v rámci 
své práce a nikoliv jen jako dobrovol-
ník? Co by vypadalo jinak, kdybychom 
neměli zaměstnaného pracovníka pro 
službu mládeži?

Předně bych byl rád, aby si na to od-
pověděl každý sám, třeba po přečtení 
rozhovoru. O pozici vedoucího ODM 
rozhodují sbory prostřednictvím SD, 
ne jednotlivci, ale Jednota. Osobně si 
myslím i ze zkušeností napříč EBF, že 

práce vedoucího mládeže je pro rozvoj 
mládeže v dané zemi, svazku sborů, 
velmi důležitá. Je to pozice, ve které se 
pojí zkušenosti, vize a zaměření. Může 
to být i jinak? Jistě, že ano. Modelů je 
mnoho. Žel, jaké ovoce to bude mít, 
nevíme. Dokonce to ani dlouho vidět 
nemusíme. Pokud se vydáme cestou, 
kdy nebude nikdo plně uvolněn pro 
tuto práci, věci mohou plynout dlou-
ho podobně dál. Nechci znít jako 
bych strašil, na to jsem až moc hlu-
boce přesvědčen o Boží milosti vedení 
tam, kde my nevidíme. Budoucnost 
ODM nevidím černě.
Kam zamíří tvé další kroky? Kde vní-
máš své obdarování a jak bys rád dál 
sloužil?

Již v současné době pracuji v seku-
lárním zaměstnání, ale rozhodně ne-
opouštím službu. Hledám to správné 
slovo, jak bych se popsal, nevím, zda 
je to přesný překlad toho, co myslím, 
ale i během služby v ODM jsem si 
uvědomil, že jsem zarytý církevník. 
Miluji Církev a zvlášť tu místní. Mám 
moc rád náš pražský sbor, kde se i na-
dále chci zapojovat. Ač jsem již znač-
ně prošedivělý, naše mládež mě stále 
bere na milost. Zapojuji se v několika 
službách ve sboru, avšak je to mládež, 
moje srdcová záležitost.

 ptal se Jan Jackanič
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duben 
15. týden / 5. – 11. dubna / Karlovy Vary
16. týden / 12. – 18. dubna / Kladno
17. týden / 19. – 25. dubna / Výkonný výbor
18. týden / 26. dubna – 2. května / Kraslice

květen
19. týden / 3. – 9. května / Kroměříž
20. týden / 10. – 16. května / Liberec
21. týden / 17. – 23. května / Litoměřice
22. týden / 24. – 30. května / Lovosice

červen
23. týden / 31. května – 6. června / Olomouc
24. týden / 7. – 13. června / Ostrava
25. týden / 14. – 20 června / Pardubice
26. týden / 21. – 27. června / Plzeň – Agapé
27. týden / 28. června – 4. července / Misijní odbor

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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MODLITBY ZA...

MYANMAR

Milí bratři a milé sestry v Kristu,
dne 8. listopadu 2020 se 

v Myanmaru konaly parla-
mentní volby, v nichž zvítězila strana 
Národní liga pro demokracii (NLD) 
vedená političkou a generální tajem-
nicí Aun San Su Ťij. 1. února ale 
armáda Tatmadaw obvinila NLD ze 
zfalšování volebních hlasů, převzala 
moc, vyhlásila na jeden rok nouzový 
stav a zatkla prezidenta Win Myint  
a generální tajemnici strany NLD 
Aun San Su Ťij s dalšími politiky. Na 
důkaz nesouhlasu od 8. února stávkují 
lékaři, do protestů se zapojují i uči-
telé, studenti a běžní občané. Policie  
a vojáci zasahují proti klidným demon-
stracím v několika různých městech. 
Používají různé donucovací prostředky 
i smrtící zbraně, a proto je už více než 
350 mrtvých a přes tisíce zraněných. 
Každý den zatýkají přes 4000 lidí, ničí 
občanům domy a zabavují občanům 
vše, co mají. Spousta lidí nemá ani co 
jíst a pít. My Barmánci se po celém 
světě snažíme pomoct modlitbami, 
protesty i finančně. Chtěli bychom 
Vás tímto také poprosit o modlitby za 
naši zemi.

Modlete se prosím za to:
• aby všichni protestující byli v bezpečí,
• aby vojenská vláda padla a lid zvítězil,
• za zdraví během pandemie,
• aby lidé měli co jíst a pít,
• aby vojáci, kteří utekli před vládou 

do jiné země, byli v bezpečí,
• abychom mohli mít takovou demo-

kracii, kterou si lid přeje,
• aby náš prezident Win Myint, ge-

nerální tajemnice Aun San Su Ťij  
a další tisíce zatčených byli co nej-
dříve propuštěni,

• za všechny rodiny a přátele zesnu-
lých, aby jim Bůh pomohl s bolestí, 
kterou prožívají,

• aby celá naše země měla klid a Boží 
ochranu.

Mockrát děkujeme za vaše modlitby  
a Pán Bůh Vám všem žehnej.

 V Kristu,

Bawi Peng Siakhel,
BJB Křesťanský bratrský sbor Čjinů  

a Myanmarské křesťanské společenství
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NA NÁVŠTĚVĚ

CÍRKEV XXI. STOLETÍ — PRAHA 13

Rozhovor s Olegem Gricykem, kazatelem sboru
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Jaká je historie vašeho sboru? Kdy 
byl založen a kolik nyní máte 
členů?

16. dubna 2011 na Sjezdu delegátů 
ve Vikýřovicích byla skupina věřících 
s celkovým počtem 27 členů přijata 
do svazku Bratrské jednoty baptistů.  
V roce 2007 jsme se začali scházet 
jako menší skupina lidí (6 osob) ke 
studiu Bible s výhledem na založení 
nového sboru v Praze 13. Od začát-
ku své existence se skupina skládá  
z lidí, kteří jsou přistěhovalci z býva-
lého Sovětského svazu. Nyní má náš 
sbor celkem 40 členů. 

Vím, že jako sbor provozujete křesťan-
skou mateřskou školku. Co vás vedlo  
k tomuto rozhodnutí?

Přesněji řečeno, jedná se o Dětskou 
skupinu. Naše dvě DS začaly svoji exi-
stenci a působení jako dětské centrum 
v září 2013. Provozujeme dvě DS po 
12 dětech (tj. sloužíme celkem 24 dě-
tem). Náš sbor již od samého začátku 
své existence dává důraz na výuku růz-
ného druhu. Naši snahu ovlivnit svět 
skrze vzdělávání najdeme i v samot-
ném názvu sboru. Důrazu na století, 
ve kterém žijeme, je jednak v tom, že 
církev je odpovědná před Bohem za 
století, ve kterém žije, jednak způsob 
šíření Dobré zprávy nemá být kopíro-
ván z minulého století, ale má se hle-
dat metoda vhodná pro naše století  
a naši zem. Šíření dobré zprávy o Ježí-

ši bylo a zůstalo jedinou motivací pro 
tuto službu. 
V tomto roce jste udělali zásadní roz-
hodnutí a zakoupili jste nebytové pro-
story na Praze 13? Jak jste k tomu došli?

Nejsme závislí na místě, kde se mů-
žeme setkávat k uctívání našeho Pána 
Ježíše. Chvála Pánu za to. Za dobu své 
existenci jsme se scházeli na 6 různých 
místech. A lidsky řečeno, vyvolává to 
pocit, že jsme sbor “bezdomovec”. Po-
kud někdo se svoji rodinou změní 6x 
místo k bydlení za krátkou dobu, pak 
asi bude mít stejný pocit. 

Pro individuální duchovní rozvoj asi 
nezáleží na tom, kde se sbor schází, 
pro rozvoj sboru ale na správném mís-
tě hodně záleží. Můžeme o tom po-
lemizovat různými způsoby, ale naše 
praxe nám ukazuje, že mít svoji mod-
litebnu je zásadní věc. 

Ke koupi jsme došli maličkými kro-
ky víry. V momentu hlasování zda do 
toho jít nebo ne, jsme měli našetřeno 
pouhých 5 % z celkové ceny. Rozu-
měli jsme, že naše „ano“ nic neroz-
hoduje. Očekávali jsme, že Hospodin 
řekne své „ano“ na naši prosbu. Půl 
roku uběhlo od chvíle našeho hlaso-
vání do podepsání smlouvy o smlouvě 
budoucí. 

Přiznám se, že jsme stále na cestě  
a stále potřebujeme slyšet Boží „ano“  
k dokončení a otevření naší modlitebny. 

V jakém stavu je nyní stavba? Kolik pe-
něz potřebujete na její dokončení?
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Říká se tomu Shell & core. Je to 
součást dokončené stavby, s fasádou  
a okny. Ale v interiéru není nic.  
Nejsou příčky nebo stěny, nejsou ka-
bely, není topení, je tam pouhé jádro 
a nic víc. 

Dle nejskromnějšího odhadu bude-
me potřebovat k dokončení a kolau-
daci ještě 2.500.000 Kč.

Jakou pomoc mohou nabídnout sbory 
nebo jednotlivci? Které práce nyní po-
třebujete?

Především potřebujeme odvést mod-
litební práci, prosím o modlitby za nás. 

Dále, pokud někdo může nabídnout 
dobrou radu, čím začít, tak budeme 
velice vděční. Musí se u nás udělat 
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dobrá zvuková izolace, aby sousedi by-
dlící hned nad námi nebyli rušeni hla-
sitou hudbou. Potřebujeme toho ještě 
hodně, ani si teď všechno neuvědo-
muji. Zatím nemám ani jasný postup, 
odkud a čím začít. 

Všechny peníze, které jsme mohli 
najít, půjčit, darovat, vše bylo použito 
na nákup nemovitosti. Již od dubna 

máme tu čest začít vracet úroky ban-
ce která nám peníze na nákup půjčila. 
Bude to skoro 30.000,- měsíčně. A to 
je celý měsíční rozpočet našeho sbo-
ru. Prostředky na zahájení a dovršení 
výstavby bohužel již nemáme. Pokud 
by každý člen BJB nám mohl darovat 
1.000 Kč, tak bychom mohli úspěšně 
vše dokončit :)
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Kdy odhadujete, že bude vše dokončeno 
a uskuteční se první bohoslužba? 

Nevím, ale doufám, že v červnu 
již dodáme všechny doklady na sta-
vební úřad pro schválení a povolení 
stavby a během července snad rozje-
deme stavební práce naplno. Jsou to 
samozřejmě naše idealistické předsta-
vy a může se to vše ještě protáhnout. 

Osobně se modlím, abychom mohli  
v říjnu všechny pozvat ke slavnostní-
mu otevřeni naši modlitebny. Bez po-
moci bratří a sester bude ale dokonče-
ní nemožné.

 ptal se Jan Jackanič
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PŘEDSTAVUJEME

EVANGELIKÁLNÍ TEOLOGICKÝ 
SEMINÁŘ

Rozhovor s Milošem Poborským, ředitelem ETS

Miloši, za ETS je náročný rok 
plný omezení, změn a neu-
stále se měnících nařízení. 

Jak jste to všechno zvládli?

Zvládli, a dokonce si na základě 
zpětné vazby od studentů troufnu 
i říct - na výbornou. Studenti mají 
srovnání jednak se svými vrstevníky, 
studujícími na vysokých školách, jed-
nak se sourozenci z rodiny. Technické 
zázemí školy bylo již připraveno, po-
užíváme Google G-Suite for educati-

on. Když jsme ji pro ETS zřizovali, 
netušili jsme, jak moc ji brzy budeme 
potřebovat.

Ve vedení školy i v pedagogickém 
sboru již nějakou dobu probíhala in-
terní diskuse, jak bude ETS reagovat 
na jasný trend e-learningové podpory 
a online vzdělávání, zvláště v kombi-
nované formě studia. Část pedago-
gického sboru v tom váhala, jednou  
z důležitých hodnot semináře je osob-
ní přístup ke studentům, kterého se 
nechceme vzdát. Vyučující předmětů, 
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kde kromě předávání informací jde 
také o osobnostní formaci, byli před 
Covidem spíše proti.

Hned první týden jsme zaškolili 
všechny vyučující a kompletně jsme 
přešli do on-line formy. Výuka oka-
mžitě pokračovala v podstatě stejně 
jako fyzicky ve škole. Učili jsme se 
za pochodu... Bylo za tím velké nasa-
zení všech vyučujících a jejich zájem  
i v radikálně změněných podmínkách 
předat maximum znalostí a dovednos-
tí. Všechny to stálo mnohem víc času 
a přípravy než v běžném roce, protože 
bylo třeba způsob výuky přizpůsobit 
on-line formě tak, aby byla více inter-

aktivní a pomohla studentům udržet 
pozornost. Ani pro ně to nebylo lehké 
- sedět řadu měsíců soustředěně celý 
den u obrazovky... Jak jaro 2020, tak  
i podzim 2020 jsme ukončili v řád-
ných termínech. Sluší se ale také do-
dat, zvládli, díky Bohu!
Je něco, co vás toto období naučilo no-
vého? Mohli jste se v některých oblastech 
zlepšit?

ETS až do koronavirové krize bě-
hem 30 let své existence používala  
v podstatě stejné výukové metody, 
byť obsah jednotlivých předmětů se 
během let s každou novou akreditací 
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vyvíjel a měnil tak, aby lépe odrážel 
potřeby církve. Elektronickou pod-
poru výuky jako např. Moodle na 
ETS používáme už řadu let. S online 
výukou jsme ale neměli žádné zkuše-
nosti. Dnes pochopitelně už víme, že 
on-line výuka má svá, odlišná pravidla 
a od vyučujícího vyžaduje promyšle-
né úsilí o vyšší míru interaktivity ve 
výuce. Studenti pak snáze udrží po-
zornost.

Nabízí nové způsoby práce. Někteří 
vyučující např. část své výuky studen-
tům předtáčeli a posílali předem. Se-
tkání v hodině se pak snažili mít více 
formou semináře s diskusí na dané 
téma. Studenti oceňovali možnost se 
k záznamu v případě potřeby i vracet.

Současně jsme pochopili, že někte-
ré předměty jsou pro on-line výuku 
vhodnější než jiné. Tyto poznatky 
určitě zúročíme v přípravě nové akre-
ditace, podle které bychom měli začít 
učit od září 2022. Denní forma studia 
zůstane do velké míry stejná, zvažuje-
me větší míru on-line výuky v kom-
binovaném studiu. Ukazuje se totiž, 
že kombinovaní studenti on-line stu-
dium oceňují, snížilo jim to potřebu 
cestovat na soboty do Prahy. Dokonce 
se zdá, že studijní úspěšnost se zvýšila. 
Na to ale mají jistě vliv i další okol-
nosti lockdownu.

Proč je podle tebe pro službu důležité 
i vzdělání? Nestačí jen nadšení a Boží 
povolání?

Důležité je mít v aktivní službě obo-
jí, byť cesty k tomu mohou být různé. 
Za logičtější cestu do služby považu-
ji mít nejprve Boží povolání. Zvláště  
u těch, kteří přijmou povolání později, 
třeba až ve středním věku. Vzdělání se 
dá během pár let doplnit. Motivovaný 
člověk je připraven snášet i nepohodlí 
se studiem spjaté.

I opačný postup je pochopitelně 
možný. Na ETS studují i studenti, 
kteří si studiem své povolání teprve 
ujasňují. Platí to zvláště o denních 
studentech. Mladí lidé, někdy teprve 
několik málo let po obrácení, mají 
častěji potřebu nejprve si „osahat“ te-
rén, poznat, co služba obnáší, ujistit 
se, že se v takové službě budou cítit 
dobře, bude jim dávat smysl. Boží po-
volání může přijít i později. Někteří 
absolventi denního studia nastoupí do 
služby třeba po pěti, někdy i deseti le-
tech po absolvování ETS. Ani to není 
špatně, potřebovali nejprve osobnost-
ně dozrát a zažít reálný život zaměst-
naného člověka. Jejich služba pak bývá 
zralejší.

Někteří studují i „jen“ kvůli sobě 
samotným a ani to není špatně. Znám 
lidi, kteří mají formální vzdělání ma-
gistra teologie a živí se tvorbou SW 
nebo jako vedoucí oddělení v super-
marketu. A neměnili by.

Mohu přidat i vlastní zkušenost. 
Pastorem jsem se stal šest let po svém 
obrácení. Měl jsem nadšení, Boží po-
volání i důvěru a podporu ostatních 
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vedoucích. Po dvou letech ve službě 
jsem ale začal mít intenzivní pocit, že 
má-li má služba dlouhodobě obstát, 
potřebuji komplexnější přípravu. Ji-
nak hrozí, že budu v kázáních i služ-
bě „točit“ svá oblíbená témata a jiné 
pravdy Písma zůstanou mně a tedy  
i sboru skryté.

Apoštol Pavel, když se loučil s efes-
kými staršími, připomíná jim, že jim 
oznámil celou vůli Boží (Sk 20,27). 
Pavlovi se přitom dostalo nejlepšího 
dostupného vzdělání v Zákoně (Sk 
22,3). Když přijal Ježíšovo evangelium 
a povolání ke službě pohanům, po ně-
jaké době své vyučování v soukromí 
předložil autoritám církve. Potřeboval 
ujištění, že jeho misijní snahy nevy-
jdou naprázdno (Ga 2,2). Považuji to 
za jasný biblický precedens a argu-
ment PRO biblické vzdělání. Jsem 
přesvědčen, že Pavlův úspěch ve služ-
bě stál, mimo jiné, také na kvalitním 
vzdělání. Není náhodou, že to byl prá-
vě on, kdo napsal největší část Nového 
zákona.
Co když si nejsem jistý, zda bych měl 
studovat na ETS? Co bys doporučil ta-
kovému zájemci?

Myslím, že povolání do služby při-
chází „přímo z nebe“ jen v menšině 
případů. Většina lidí do služby do-
růstá postupně tím, že se přirozeně  
a rádi zapojují do nějaké služby v círk-
vi, třeba v nedělní škole nebo v mlá-
deži. Lidé ve středním věku pak již 

zpravidla bývají staršími, nebo občas 
ve sboru kážou. Život sboru už znají 
z praktické stránky. To je určité pod-
houbí, kořeny, ze kterých skutečné 
povolání vyrůstá. Zájemci bych dopo-
ručil své úvahy konzultovat se svým 
pastorem. Ten by ho měl znát natolik, 
aby byl schopen mu otevřeně říci, co 
si o takové možnosti myslí, jak to vidí.

Doporučil bych využít i Dny ote-
vřených dveří, které na ETS během 
jara 2021 nabízíme i online. Setkáte 
se s lidmi z vedení školy, kteří vám  
v osobním rozhovoru pomohou ujas-
nit si, zda by studium na ETS bylo 
pro vás vhodnou alternativou. Nabí-
zíme také možnost podívat se do vy-
braných hodin, které jsou pro zájemce 
o studium dostupné on-line. Aktuál-
ní informace o výuce najdete na FB 
ETSPraha, stačí nás sledovat. Studi-
um má hodnotu i samo o sobě, kvůli 
osobnímu rozvoji.

Zároveň bych řekl, že studium na 
ETS nemusí nutně vést jen ke službě 
v církvi. Naším posláním je připravit 
duchovně, odborně a prakticky pro 
službu v církvi i ve společnosti. Řada 
našich absolventů našla své uplat-
nění v jiných oblastech, například  
v kaplanské službě, poradenství nebo 
v sociálních službách.
Děkuji za rozhovor.

Jan Jackanič
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