


OBSAH ČÍSLA

Zpravodaj Bratrské jednoty baptistů
Vydává Výkonný výbor BJB
Na Topolce 14, 140 00 Praha 4
info@baptist.cz
www.baptist.cz
Redakční rada: Jan Jackanič, Pavel Coufal, Erik Poloha
Uzávěrka čísla 2/18 byla 31. března 2018
Uzávěrka čísla 3/18 bude 30. června 2018

03 Úvodník
Slovo předsedy
Téma – církev a sexualita
Anketa – o sexualitě v církvi
Vzpomínka – kazatel Billy Graham
Kázání – vítězství skrze kříž
Informace z VV 
Zprávy z BJB 
Vzpomínka – Eva Titěrová
Zprávy ze sborů
Reportáže
Modlitby za sbory 
Na novém místě – Praha Řepy
Na návštěvě – sbor Čjinů
Rozhovory – J. Haller, F. Winkler 
Odbor mládeže
Odbor sester
Misijní odbor
Manželství a rodina
Vzdělávání na cestě
Rozsévač
Představujeme – Dětská misie

04
06

09
08

20

40

18

31

42
28

56
57

62

69

74

60

66

72

76
78

Za obsah uveřejněných příspěvků odpovídá autor.  
Nepodepsané články jsou redakční.
Přetiskování a další publikace textů je možná pouze se souhlasem 
vydavatele.

81



Milí bratři a milé sestry ve sbo-
rech Bratrské jednoty baptistů, 
jsem vděčný, že můžeme po-

kračovat ve vydávání Zpravodaje Bratr-
ské jednoty baptistů, děkujeme za vaše 
pozitivní ohlasy na první číslo a děku-
jeme vám za vaše příspěvky do tohoto 
druhého. Uvědomuji si v rozhovorech  
s mnohými z vás, kolik přínosného se 
děje v životech jednotlivých sborů a jsem 
rád, že to můžeme přinášet i ostatním 
právě na stránkách Zpravodaje.

V tomto čísle se zamýšlíme nad té-
matem Sexuality a církve – je to silné 
a zásadní téma, nejenom pro církev, 
ale také pro dnešní společnost. Chtěli 
jsme se mu věnovat společně s naším 
hostem bratrem Stantonem Jonesem, 
se kterým jsme na toto téma připravo-
vali v březnu konferenci pro kazatele  
a další pracovníky sborů. Bohužel tato 
akce i plánovaný rozhovor se ze zdra-
votních důvodů museli zrušit. Přiná-
šíme proto jeho úvahu na toto téma  
a dále pohled našich kazatelů v anke-
tě, kterou jsme k tématu připravili.

Toto číslo Zpravodaje je rozsáhlejší o 
nová témata. Přidali jsme rubriku Na 
novém místě, ve kterém se nám před-
staví vždy jeden z misijních projektů 
některého ze sborů BJB. Dále pak rub-
rika Na návštěvě, díky které poznáme 
vždy jeden z cizojazyčných sborů naší 
jednoty, jeho vznik, současnost i vý-
zvy, které před nimi v naší zemi stojí.  
V poslední nové rubrice Představujeme 

bychom vám rádi představili činnost 
některé z křesťanských organizací a ty, 
kteří jsou v ní zapojeni.

Přinášíme vám také ohlédnutí za ži-
votem a službou kazatele Billyho Gra-
hama, který zemřel 21. února ve věku 
99 let. Jeho život charakterizuje tento 
výrok, který o něm řekl jeho vnuk  
v den jeho smrti.

„Můj dědeček kdysi řekl: ‚Jednoho dne 
uslyšíte, že Billy Graham zemřel. Ne-
věřte tomu. V ten den budu živější, než 
kdy předtím, pouze jsem změnil adresu.‘ 
Přátelé, dnes se můj dědeček přestěhoval 
ze země mrtvých do země živých.“

Toto vyznání jeho blízkých je zá-
roveň svědectvím o naději, v kterou 
Billy Graham věřil, a kterou předával 
během svého života všem bez rozdílu. 
Za jeho službou se ohlíží bratr Pavel 
Černý ve svém článku. Přidáváme 
také osobní vzpomínku bratra Milana 
Kerna na návštěvu Billyho Grahama  
v Československu a také přepis jednoho 
z kázání, které tehdy v Praze zaznělo.

S přáním Boží milosti 

úVODNÍK

 Jan Jackanič, tajemník VV BJB
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SLOVO PŘEDSEDy

Možná si říkáte, proč jsme  
v redakční radě zvolili téma 
tohoto čísla Zpravodaje BJB 

„Církev a sexualita”. Jako by toho-
to tématu nebylo všude kolem nás 
plno… A právě to je ten důvod, proč  
o něm píšeme.

 Zdá se mi, že svět, ve kterém žijeme, 
je v oblasti sexuality divně nemocný. 
Sex na nás „kouká” z každé druhé re-
klamy a je jedno, jaké se nabízí zbo-
ží. Sex přitahuje, sex prodává. Útočí 
na naše nejhlubší touhy a žádosti.  
Na jedné straně vidíme, jak se mnohé 
herečky (zvláště na západě) brání proti 
sexuálnímu obtěžování (např. protes-
tem Me Too, Já také - jsem byla obtě-
žována muži), na druhou stranu samy 
vystavují své tělo tím, jak se často vel-
mi vyzývavě (ne)oblékají. Pornografie 
je velmi snadno dostupná, je lákavá, 
ale rychle zotročuje mysl, duši i tělo 
těch, kteří jí propadnou. A zotroče-
ných je opravdu hodně.

Je „normální” navazovat volné sexu-
ální vztahy mimo manželství - dnes už 
se nad tím nikdo nepozastaví. Vždyť 
je to v každém tzv. „romantickém” 
filmu. Stejnopohlavní sexuální vztahy 
mají zelenou, i u nás roste úsilí o uzá-
konění manželství stejnopohlavních 
párů. Zmatek v oblasti lidské sexua-
lity se obecně ukazuje i na rostoucím 
vlivu tzv. genderové ideologie. Nejen 
v jiných zemích, ale už i u nás proni-

ká do škol a do výchovy dětí. Už dě-
tem a mladým lidem se podsouvá, že 
si (v období hledání vlastní identity!) 
mohou zvolit svoje pohlaví (ne to bio-
logické, ale psychologicky či sociálně 
vnímané pohlaví), na základě svých 
subjektivních pocitů a preferencí. Je 
mi upřímně líto nové generace, která 
vyrůstá v tomto chaosu, často zmítána 
vlastními emocemi, aniž by jí svítilo 
nějaké světlo do tmy.

 Ano, náš svět mi připadá čím dál 
více zmatenější. Avšak, přestože se  
o sexu ve společnosti neustále mlu-
ví, přestože panuje rozvolněná sexu-
ální „svoboda”, lidé nejsou šťastnější  
a svobodnější, nemají lepší a lásky-
plnější vztahy. Právě naopak. Pokud 
totiž nejsou naše vztahy a náš život 
založeny na Kristu, nenajdeme pravé 
štěstí.

 Pro církev je tato doba velkou vý-
zvou. Jistě, těžko změníme směřování 
sekulární společnosti. A ani my ne-
jsme imunní vůči všemožným vlivům 
hříchu. I v našich sborech řešíme 
otázku rozvodů nebo mimomanžel-
ských intimních vztahů. Jsme všichni 
hříšní lidé, už od Adama, a musíme  
k těmto problémům přicházet s vnitř-
ní pokorou.

 A přesto je tady naděje: jako hříšníci 
smíme přicházet v pokání k Bohu, na-
cházet u něho skrze Pána Ježíše Kris-
ta milost odpuštění, očištění, přijetí  
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College. Žel, bratr pro vážné onemoc-
nění a nutnost operace nemohl přijet. 
Chtěli jsme s ním udělat rozhovor  
i pro náš časopis, ale nebylo to mož-
né. Proto jsme přeložili alespoň jeden 
jeho stručný článek, který vám přiná-
šíme. Článek podává biblický a etický 
pohled na sexualitu a homosexuální 
jednání. Nezabývá se pastoračními 
otázkami, které s sebou služba lidem 
v této oblasti přináší. Další práce 
br. Stantona Jonese, jeho publikace, 
články, výzkumy nebo video nahrávky  
k tomuto tématu jsou k dispozici na 
internetu.

 Bratři a sestry, milí přátelé, toto 
téma není pro církev nedůležité, nebo 
vedlejší. Nepodceňujme ho. Dotýká 
se hloubky našeho lidského života  
i záměru našeho Stvořitele. Dotýká 
se toho, nakolik pro nás je či není 
závazné učení Písma svatého. Dotý-
ká se svobody našeho života v Kristu  
i našeho svědectví uprostřed nemoc-
ného světa. Ať nám Pán Bůh dá svoji 
milost, abychom se nedali svést zma-
tenými názory, ale abychom zůstali 
věrni jeho učení. Ať nám Pán dá do-
statek lásky i pravdy.

a sílu k posvěcenému životu podle Jeho 
vůle. I v oblasti lidské sexuality smíme 
poznávat Boží dobrou vůli. Bůh nám 
ji zjevil v Bibli. Boží slovo nám dává 
možnost najít pevný orientační bod  
v chaosu dnešní doby a dává nám 
milost podle něho žít, z moci jeho 
Ducha, tak, abychom nebyli zmítáni 
vlastními touhami a žádostmi. 

Vlastně, Bůh očekává od své círk-
ve, že bude mít i v těchto věcech jas-
né biblické postoje a že bude lidem 
sloužit a pomáhat k životu v souladu 
s Boží vůlí.

Bůh stvořil člověka ke svému ob-
razu jako muže a ženu. Boží záměry  
s námi jsou dobré. Naše sexualita je dar  
a součást našeho lidství. Sexuální život 
patří jen do manželství mezi mužem  
a ženou, kde má své požehnané místo.

 Proč jsou tyto základní body bib-
lického učení o lidské sexualitě stále 
více zpochybňovány a relativizovány  
i v mnoha církvích? Proč i v naší Jed-
notě musíme vést zápas o to, aby od nás 
v těchto otázkách zazněl jasný postoj? 
Abychom měli nezamlžené vyznání 
toho, čemu věříme? Jak chceme vést 
naše děti, když nebudeme mít pevné  
a jasné biblické učení? Jak chceme 
sloužit a pomáhat našim přátelům, 
pokud nebudeme mluvit pravdu  
v lásce? Jak chceme obstát před naším 
Bohem?

 Víte, že jsme měli v plánu nabíd-
nout jednodenní seminář na téma 
„Církev a homo/sexualita” s jedním 
z významných křesťanských učitelů 
a odborníků v této oblasti, Dr. Stan-
tonem Jonesem z americké Wheaton Pavel Coufal, předseda VV BJB
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téMa

cÍRKEV A SExuALITA

06

Stanton Jones:  
Homosexualita a křesťanský pohled na sexualitu

Základní argumenty pro tra-
diční křesťanské učení:

 V Bibli najdeme široký a po-
zitivní pohled na sexualitu. Bible také 
učí obecné etické principy, které jsou  
v souladu s tímto základním pozitiv-
ním pohledem na sexualitu. Morální 
odsouzení homosexuálního jednání 
je jen jedna z mnoha konkrétních 
částí sexuální etiky.

 Biblický pohled na sexualitu

Na základě stvořitelského záměru 
jsou lidé stvořeni s pohlavím, jako 
muž a žena, jako tělesné bytosti,  
a toto stvoření je požehnáno jako 
dobré („je to velmi dobré“, Gn 1,31). 
Na dovršení heterosexuálního man-
želství při sexuálním styku je nahlí-
ženo jako na vytvoření Bohem po-
žehnaného a zamýšleného záměru, jde  
o spojení v „jedno tělo“ mezi manžel-
kou a manželem (Gn 2,24; Mt 19,5, 
1K 6,12-17). Toto spojení má objek-
tivní podstatu; v 1K 6 se učíme, že 

sexuální styk má pevně dané význa-
my nebo důsledky, nehledě na úmysl 
těch, kdo se ho účastní. Sexuální spo-
jení mezi mužem a ženou má sloužit 
nejméně čtyřem záměrům: plození dětí 
(Gn 1,28), sjednocení (Gn 2,24, Mk 
10,2-12; 1K 6,12-20); fyzické uspoko-
jení a potěšení (1K 7,1-9, Př 5,18-19);  
a vyučování o naší neúplnosti a vzá-
jemné závislosti (Ef 5,31-33).

 Sexuální etika

Bible mluví jednotným hlasem. 
Dává dvě možnosti ohledně sexuální-
ho života: věrnost v manželství nebo 
zdrženlivost ve svobodném stavu. 
Sexuální chování a vzory, které jsou  
v Písmu souzeny jako nemorální, jsou 
(zhruba v pořadí, jak se vyskytují): ci-
zoložství (Ex 20,14 a mnoho dalších 
oddílů), incest (Lv 18,6-18, 20,11-
22), homosexuální pohlavní styk (Lv 
18,22; 20,13, Ř 1,26-27, 1K 6,9), bes-
tialita (sex se zvířetem) (Lv 20,15-16), 
znásilnění (Dt 22,23-29), žádostivost 



Stanton Jones, Wheaton College
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(Mt 5,28) a smilstvo (1K 6,9 nebo Sk 
15). Sexuální hřích může být poprav-
dě hodnocen tak, že se neliší od ji-
ných hříchů, nebo že není horší než 
jiné hříchy (nakonec, tyto sexuální 
hříchy jsou uváděny v Písmu jako jed-
ny z mnoha hříchů na různých „sezna-
mech neřestí”, Gn 5,19-21). Zároveň 
však Písmo také dává zvláštní důraz 
na sexuální čistotu, vyzývá nás, aby-
chom „utíkali před smilstvem” a jasně 
uvádí, že sexuální hřích se odlišuje od 
jiných hříchů v tom, že působí osob-
ní spojení, které Bůh neschvaluje a je 
hříchem proti našemu vlastnímu tělu, 
které je chrámem Ducha svatého (1K 
6,15-20).

 Shrneme-li to, křesťanská sexuální eti-
ka je:

1) Etika poslušnosti: Bůh říká: 
„Nezapojujte se do sexu mimo hranice 
manželství!”

2) Etika oddanosti: Ježíš říká: „Kdo 
má moje přikázání a zachovává je, ten 
mě miluje. A kdo mě miluje, bude milo-
ván od mého Otce; i já ho budu milovat 
a zjevím mu sám sebe” (J 14,21). Apo-
štol Jan, když si na konci svého života 
připomínal tato slova, napsal v 1J 2,4 
„Kdo říká: ‚Znám ho,‘ a jeho přikázá-
ní nezachovává, je lhář a pravda v něm 
není.”

3) Etika principu: Sexuální styk 
má pevně daný, „objektivní” záměr, 
daný stvořením, rozvíjený ve spojení  
v jedno tělo v rámci manželského páru 

muže a ženy (1K 6), a my tento záměr 
přestupujeme, když tento dar zneuží-
váme.

4) Etika varování: Dt 10,13 říká, 
že tato pravidla jsou nám dána pro 
naše dobro. Důkazy, vycházející ze 
zkušeností, podporují tvrzení, že sex  
v souladu s biblickými měřítky povede  
k prospěšnějším důsledkům a nepove-
de k poškozujícím důsledkům, při po-
rovnání se sexem, který nerespektuje 
biblická měřítka.

5)  Etika ctnosti: V Písmu jsme vy-
zýváni, abychom rozvíjeli ctnosti, jako 
je sebeovládání, čistota, věrnost, dů-
věryhodnost a láska. Rozvíjení těchto 
ctností bude snižovat pravděpodob-
nost sexuálního hříchu.

(použito se svolením autora,  
překlad Pavel Coufal)
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aNKEta

O SExuALITĚ V cÍRKVI

V březnu jsme oslovili kazatele našich baptistických sborů s anketou, 
která se týká sexuality křesťanů. Na 7 otázek anonymně odpovědělo  
14 kazatelů ze 45 sborů, tedy přibližně třetina.

Vyplynulo, že v rámci přípravky 
na manželství se všichni zabý-
vají sexualitou. Výzva k sexu-

ální zdrženlivosti z kazatelen zaznívá 
až na výjimku aspoň jednou ročně. 
Nemáme pravidlo, které by doporu- 
čovalo rodičům, ať o sexualitě mluví 
se svými dětmi, proto k tomu kazatelé 
vědomě rodiče nepovzbuzují, ačkoliv 
obecně víme, že Bůh nám dává řád 
i do této oblasti a přirozeně bychom 
tento řád měli svým dětem předat, 
zejména v období, kdy se nás ještě 
ptají. Všichni respondenti odpovědě-
li, že mimomanželský sexuální styk je 
hřích a myslí si, že většina členů sborů 
má stejný názor. 

S rozvojem internetu se žel rozvi-
nula i internetová pornografie a ta je 
lákavá i pro křesťany. Nechceme, aby 
ji bratři a sestry konzumovali, nicmé-
ně příliš proti tomu neděláme. Jistěže 
je to osobní záležitostí, ale jakákoliv 
závislost a hřích jednotlivců se stává  
i záležitostí církve. Kromě výzev  
v kázáních je jistě namístě v rámci 
přípravy ke křtu i k manželství otevřít  
i tuto oblast, jak zmínil jeden z kaza-
telů. Povědomí o tom, zda je porno-

grafie problémem i v našich sborech 
příliš nemáme. Žel podle průzkumu v 
evangelikálních církvích v ČR, který 
proběhl v únoru 2018 mezi necelými 
2000 křesťany - z nichž byla téměř 
polovina žen, se přiznala celá třetina 
ke sledování pornografie a další necelá 
třetina uvedla, že ji v minulosti sledo-
vala. Na závěr jsme položili otázku, jak 
moc čelí kazatelé tomuto pokušení? 
Nejvíce se mi líbila odpověď, že jen 
mrtvý muž tomuto pokušení nečelí. 
Dovolím si to rozšířit i na ženy.

Tato anketa byla sondou do reality 
v našich sborech a doufám, že ne-
jen kazatele bude inspirovat ke snaze 
povzbuzovat se k takovému životu, 
jaký se líbí Bohu, který je dosažitelný  
z moci Ducha Svatého.

                          Erik Poloha
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VZPOMÍNKA

KAZATEL BILLy GRAHAM  
ODEšEL DO BOžÍ SLáVy

Ohlédnutí za životem známého evangelisty (+ 21.2.2018)

Ve středu 21. února 2018 byl 
odvolán do nebeského domova 
dr. Billy Graham, mimořádná 

osobnost globálního křesťanství. Ze-
mřel ve svých 99 letech ve svém domě 
v Montreatu, v Severní Karolíně. Gra-
ham bývá označován jako největší ka-
zatel evangelia 20. století. Jeho způsob 
evangelizace nemusí být všem lidem 
blízký. Co to ale znamená v době, kte-
rá akcentuje jednotu v různosti a pes-
trost církevní služby? Billy Graham se 
stal nepřehlédnutelnou osobností šíří 
své služby, která se dotkla milionů lidí 
ve 150 zemích všech kontinentů.

Raná léta

V roce 1934 prožil Graham své 
osobní setkání s Ježíšem. Uvěřil, dal 
svůj život Bohu, začal se připravovat 
ke službě duchovního a již za 6 let 
byl ordinován jako baptistický kaza-
tel. Jeho cesta putujícího evangelis-
ty začala v Los Angeles v roce 1949. 
Po této evangelizaci, která pomohla 
mnoha lidem se osobně setkat s Je-

žíšem, byl druhými povzbuzen, aby  
v takovém zvěstování pokračoval. 
Směr a cíl jeho cesty dobře vyjadřuje 
jeho výrok: „Mým jediným záměrem 
v životě je pomoci lidem najít osobní 
vztah s Bohem, který, jak věřím, při-
chází skrze poznání Krista.“ K tomu 
měl silnou duchovní motivaci. Násle-
dovaly další evangelizace, při nichž se 
tisíce lidí, jak ze sekulárního prostře-
dí, tak z formálních a nepraktikujících 
křesťanů setkávaly s Ježíšem a dávaly 
svůj život Bohu. Byla založena evan-
gelizační společnost Billyho Grahama, 
která zastřešovala rostoucí službu.

Velké evangelizace a Lausannské hnutí

Postupně přicházela pozvání z dal-
ších zemí. Velkým průlomem byla 
evangelizace ve Velké Británii, v pade-
sátých letech. Na tuto dlouhodobější 
evangelizaci často vzpomínal angli-
kánský duchovní z Londýna – John R. 
W. Stott (pozdější čestný kaplan ang-
lické královny). Stott dobře rozpoznal 
mimořádné evangelizační charisma 
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svěřené Grahamovi. Pomáhal při-
pravovat evangelizační shromáždění. 
Podle dochovaných svědectví, tehdy v 
Londýně a v dalších městech uvěřily 
v Krista tisíce lidí. Od této doby úzké 
spolupráce Billy Graham a John Sto-
tt zůstali celoživotními přáteli. Jejich 
přátelství neslo časem mimořádné 
ovoce. Ukázalo se, že nejen Západ, ale 
také prudce rostoucí církve tzv. třetího 
světa potřebují více kazatelů a evan-
gelistů, kteří by byli schopni předá-
vat evangelium kontextualizované pro 
nejrůznější sociální a kulturní skupiny 
v národech a domorodých kmenech. 
V roce 1956 Graham a Stott připravili 
světovou konferenci pro evangelisty 
v Berlíně. Protože duchovní potřeby 
globálního světa byly stálou výzvou, 

došlo k založení Lausannského hnutí 
pro světovou evangelizaci. Jeho prv-
ní konference se uskutečnila v roce 
1974 ve švýcarském Lausanne. Tako-
vý světový kongres mohli svolat jen 
ti, kteří měli v mnoha zemích světa 
důvěru jednotlivých církví. Z konfe-
rence, které se zúčastnilo 2800 dele-
gátů a celkem 4000 lidí, vzešel známý 
Lausannský závazek, který se stal pro 
mnoho církví ve světě moderní konfesí 
(u nás ho přijala mezi své vyznavačské 
spisy Církev bratrská). Tento závazek 
velmi silně akcentuje propojení evan-
gelizace a sociální služby v misijním 
poslání církve. Během let následovaly 
další kongresy, a to v Manile (1989)  
a v Kapském Městě (2010). Ukázalo 
se, že jméno Billy Grahama spojuje 
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přes hranice konfesí a má mimořádný 
zvuk a důvěryhodnost v mnoha círk-
vích světa.

Návštěvy komunistických zemí

Billy Graham mohl po složitých 
jednáních navštívit také země komu-
nistického bloku. Jednotlivé komuni-
stické diktatury chtěly demonstrovat 
náboženskou svobodu v jednolitých 
zemích, a tak Billy Graham mohl na-
vštívit Sovětský svaz a vést v Moskvě 
několik evangelizačních shromáž-
dění. V roce 1982 navštívil tehdejší 
Československo a kázal v Praze, Brně  
a Bratislavě. Nebylo mu zde umož-
něno použít velké stadióny, ale mohl 
kázat pouze v církevních prostorách. 
Za tyto své návštěvy států pod tota-
litními vládami byl často kritizován ve 
své vlasti a obviňován z kompromisů. 
Přes tuto kritiku Graham pokračoval 
dál a navštívil i takové země, jako je 
např. Severní Korea.

Setkání s politiky a náboženskými před-
staviteli

Služba Billyho Grahama se stala tak 
známou, že tento kazatel býval často 
zván k setkání s prezidenty a vládními 
politiky navštěvovaných zemí. Všech-
ny návštěvy ale byly vždy založeny na 
možnosti zvěstovat evangelium. Ji-
ným nepochopením čelil Graham ve 
své církvi a ve své vlasti, když se jeho 
služba stala široce ekumenickou. Při-
bývala setkání s představiteli různých 
církví, včetně papeže Jana Pavla II.  

I to se nelíbilo některým lidem, kteří 
si nedovedli prakticky představit, že 
evangelizační služba není a nemůže 
být konfesijní. Graham vždy zval k 
setkání s Kristem a ty, kteří uvěřili 
a vyznali svou víru zval k tomu, aby 
si našli místní církev, kde se zvěstuje 
Boží slovo a kde se budou moci dobře 
zapojit.

Satelitní evangelizace

V 90. letech si společnost Billyho 
Grahama uvědomila velký potenciál 
satelitního televizního přenosu. Pro 
Evropu byla připravena shromáždě-
ní s kázáním Billyho Grahama, která 
se konala v německém Essenu v roce 
1993. Odtud byla pomocí satelitního 
přenosu přenášena do šedesáti dalších 
zemí s příslušnými překlady. V první 
vlně sledovalo přenosy asi 10 milionů 
lidí a přes 30 tisíc lidí uvěřilo v Krista. 
Další vlny následovaly v režii jednotli-
vých farností pomocí videokazet. Ne-
smírným obohacením bylo to, že nás, 
z různých konfesí a církví Billy Gra-
ham přivedl k sobě. Protože jsem teh-
dy předsedal českému výboru pro tuto 
evangelizaci, vzpomínám si na velká 
překvapení při přípravě této evange-
lizace. Bylo třeba vyškolit několik set 
pastoračních pomocníků, kteří by se 
při vlastní evangelizaci a také po ní 
osobně věnovali lidem, pomohli do-
vysvětlit zájemcům základy evangelia 
a také se s nimi modlit. Před začátkem 
kurzu měl každý pomocník za úkol v 
písemné formě dodat svědectví o svém 



vlastním setkání s Ježíšem. To, co celý 
náš výbor překvapilo, bylo to, že jsme 
ze svědectví o konverzi nedokázali ur-
čit kdo je evangelík, baptista, katolík, 
husita, charismatik, reformovaný či 
luterán. Billy Graham nás přivedl pod 
Kristův kříž. Evangelizace v roce 1993 
nesmírně posílila ekumenické vzta-
hy v naší zemi. Znovu se potvrdilo, 
že evangelizace je nadkonfesijní a že 
konverze ke Kristu je pouze jedna.

Grahamovo zvěstování

V čem byla síla Grahamova zvěsto-
vání a evangelizační výzvy? Slyšel jsem 
mnoho jeho kázání. Velmi často se v 
nich objevovala slova „Bible říká!“ V 
jeho službě hrála roli silně akcentova-
ná autorita Bible. Jestliže to říká Bib-
le, pak je to slovo od Boha a je třeba 
se mu podřídit. Nebyl zde ale jen ten-
to element autority Písma. Jeho zvěs-
tování nebylo pouze ve slovech, ale 
také v Boží moci, jak to podtrhoval 
svatý Pavel: „Neboť naše evangelium 
k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v 
moci Ducha svatého a v přesvědčivé 
plnosti“ (1Te 1,5). Billy Graham kázal 
v moci Ducha. Jiní lidé by mohli vzít 
jeho kázání, napodobovat jeho gesta 
a styl zvěstování a nic by se nemuselo 
dít. Nestačí, aby evangelium přichá-
zelo pouze ve slovech. Je zapotřebí 
také Boží moc, která působí v tajupl-
né souhře s Božím slovem. Tato moc 
přebývá v očištěných a posvěcených 
nádobách. Tím se dostáváme k ži-

votu kazatele Billyho Grahama. Jeho 
dlouhých téměř 70 let aktivní služby 
je svědectvím o mimořádné integritě 
osobnosti. Média se snažila, aby moh-
la poukázat na nějaký přešlap, korup-
ci, morální skandál a jiný problém. 
Billy Graham z Boží milosti obstál. Za 
celou dlouhou dobu životního zápasu 
a služby, za ním nejsou vidět zjevné 
kaňky, které likvidují mnoho kazatelů 
po celém světě. Pán Bůh si čistil a po-
svěcoval tuto nádobu, která byla ostře 
sledována očima globálního světa.

Po boku Grahama stála věrně až 
do své smrti manželka Ruth, dcera 
misionářů v Číně. Grahamovi měli 
pět dětí, z nichž tři následují v otco-
vě kazatelské službě (Anne, Franklin  
a Nelson). O své děti Grahamovi svá-
děli náročný zápas výchovný a modli-
tební. Graham se stal pro mnoho lidí 
duchovním otcem. Není náhodou, že 
za svou dlouhou službu byl duchovní 
autoritou celkem dvanácti amerických 
prezidentů až do Baraka Obamy. Býval 
častým hostem v Bílém domě a také 
ve svém domově byl prezidenty na-
vštěvován. Během svého života napsal 
několik knih. Tyto knihy, stejně jako 
jeho kázání, jsou typické svou hloub-
kou a zároveň jednoduchostí. Graham 
dovedl oslovit akademiky a stejně tak 
prosté lidi v málo rozvinutých zemích. 
Jeho důkladná znalost Písma svatého 
nesla své ovoce. To, co z Písma při-
jal, dovedl také ilustrovat a aplikovat. 
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Je pravdou, že někdy naše šroubovaná 
kázání, která se utrhnou od biblické-
ho textu, prozrazují spíše soustředění 
na své vlastní myšlenky než na biblic-
ké zjevení.

Jsem vděčný, že znám lidi, kteří se 
pod kazatelnou Grahamovou kaza-
telnou setkali s Ježíšem. V roce 2000 
svolal Billy Graham velký kongres ka-
zatelů a evangelistů do Amsterodamu. 
Bylo nás tam 12 tisíc. Přítomen byl 
také anglikánský arcibiskup z Canter-
bury George Carey. Ve svém příspěv-
ku před celou konferencí poděkoval 
Billymu Grahamovi za jeho službu  
a také za svou manželku, která se se-
tkala s Ježíšem jako studentka pod 
Grahamovou kazatelnou.

Billy Graham může být kritizován, 
některým nemusel vyhovovat přímo-
čarý styl jeho zvěstování. Přesto svě-
dectví tohoto mimořádného Božího 

 Pavel Černý, 
kazatel Církve bratrské, bývalý  

předseda Ekumenické rady církví,  
učitel misiologie na Evangelikálním 

teologickém semináři v Praze.

(napsáno pro www.christnet.eu,  
převzato se souhlasem autora)
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svědka potvrzuje důležitost autority 
Božího slova a důležitost moci Ducha 
svatého, bez níž sebelepší zvěstování 
zůstává bez užitku. Grahamův život byl 
typický častými modlitbami, osobní 
pokorou a věrností ve službě. Díky 
Bohu za život tohoto kazatele! Ať je 
jeho památka v tomto světě požehna-
ná! Podle Janova evangelia (4,35) Je-
žíš říká: „Pozvedněte zraky a pohleďte 
na pole, že se již zbělala ke žni.“ Ať 
Pán Bůh vyšle na pole dnešního světa 
Grahamovy nástupce – nové věrné ka-
zatele, evangelisty a pastýře!



14

Vzpomínky na návštěvu Billyho Grahama  
v Československu v roce 1982

Mnoho jsme slyšeli o Billy 
Grahamovi, o jeho požeh-
nané službě a někteří z Čes-

koslovenska měli příležitost slyšet ho 
již v zahraničí. Ale kdy bude taková 
příležitost v Československu? Mohl již 
kázat i v několika zemích tzv. socia-
listického tábora, ale soudruzi u nás 
dlouho váhali. Nakonec přece jen ná-
vštěvu Billyho Grahama povolili, aby 
tak mohli v zahraničí prezentovat ná-
boženskou svobodu v naší zemi. Bylo 
to však s velkým omezením, evange-
lizační shromáždění se mohla konat 
pouze v církevních prostorech a ani 
ne v těch největších.  

I když pozvání Billyho Grahama 
bylo skrze Bratrskou jednotu bap-
tistů, jeho návštěva byla vnímaná  
široce ekumenicky. Evangelizační 
shromáždění se konala v Praze, Brně  
a Bratislavě, ale byla určena nejen pro 
tato města, ale také pro celé Čechy, 
Moravu a Slovensko. Jak vyřešit pro-
blém, když zájemců o účast byly tisíce, 
ale kapacita sálů se počítala na stov-
ky míst? Neobešlo se to bez nutnos-
ti vstupenek. Vydané vstupenky bylo 
nutné rozdělit také mezi další církve  
i mezi sbory BJB z dalších měst.

Z hlediska kapacity byla na tom nej-
lépe Praha. Konala se tam shromáždění 

dvě, jedno ve vinohradské modlitebně 
BJB, druhé v největším evangelickém 
kostele, U Salvátora. Umíte si před-
stavit, že ve vinohradské modlitebně 
bylo tehdy nejméně 1200 účastníků? 
V Brně státní správa povolila jen shro-
máždění v kostele CČSH s kapacitou 
400 míst, ale další stovky účastníků 
mohly slyšet přímý přenos do dalších 
dvou sálů. V Bratislavě se konalo shro-
máždění jen v modlitebně CB s velmi 
omezenou kapacitou.   

Poselství Billyho Grahama bylo pro-
sté, srozumitelné a mocné. Zvěstoval 
Ježíše Krista, toho ukřižovaného. Vy-
bízel k rozhodnutí následovat Ježíše  
a na každém shromáždění na jeho vý-
zvu reagovaly desítky lidí. Vedle hlav-
ního kázání Billyho Grahama se na 
službě kázáním podílel také jeho blíz-
ký spolupracovník Cliff Barrows a zpě-
vem sloužila černošská zpěvačka Myrt-
le Hallová. Ale v každém shromáždění 
sloužily zpěvem místní pěvecké sbory, 
v Praze i pěvecký sbor JAS.

Kromě zmíněných evangelizačních 
shromáždění absolvoval Billy Gra-
ham také řadu dalších setkání; s pra-
covníky církve, se zástupci ekumeny  
i s místopředsedou vlády ČSSR. Na-
vštívil rovněž památná místa II. svě-
tové války, Lidice, a v Bratislavě pa-
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mátník osvoboditelům na Slavíně. 
Tam připomněl hrůzy války, ocenil 
společný boj spojenců proti nacizmu 
a zdůraznil potřebu mírového soužití.

Služba Billyho Grahama zanechala 
hluboké dojmy u všech, kteří ho sly-
šeli, nebo se s ním mohli osobně se-
tkat. Nejen obsahem a formou předá-
ní poselství evangelia, ale zaujal i svojí 
osobností.

Výrazným, nepřehlédnutelným ry-
sem jeho osobnosti byla pokora, kte-
rou mohl zaregistrovat každý, kdo se 
s ním osobně setkal, nebo ho slyšel.

Požehnané ovoce služby Billyho Gra-

hama nekončilo jeho odletem. Po 
sborech pak putovaly záznamy jeho 
kázání na magnetofonových kazetách 
a byla také vydána kniha „Volání na 
cestu pokoje“, ve které jsou zkráceně 
zaznamenána jeho kázaní ve shromáž-
děních v Československu.

 Milan Kern, 
kazatel Sboru BJB v Blansku



16

Kázání Billyho Grahama  
v Československu v roce 1982

tři věci bych chtěl povědět. Slo-
va, která Pán Ježíš Kristu použil 
třikrát. V české řeči ten překlad 

není docela stejný, taky jako v anglič-
tině, ale význam je stejný.

Devátá kapitola Matouše, druhý 
verš. Vypráví se tam o člověku, kte-
rého přinesli k Ježíši Kristu, protože 
byl ochrnutý. A Ježíš řekl velice za-
jímavou věc. Tu byl člověk, který byl 
velice nemocný, téměř k smrti. A Pán 
Ježíš mu řekl: „Buď dobré mysli.“ Jak 
mohl tento člověk mít dobrou mysl? 
A to, co následovalo je velice zajíma-
vé. Ježíš neřekl: „Jsi uzdraven.“ On 
řekl: „Tvoje hříchy jsou odpouštěny.“  
A tím Ježíš řekl, že odpuštění hříchu 
je důležitější než uzdravení těla. Pro-
tože naše duše, náš duch bude žít na 
věky, a to, co žije na věky, je daleko 
důležitější, než to našeho fyzické tělo.

V Matoušově evangeliu čtrnácté ka-
pitole dvacátém sedmém verši Ježíš 
užívá téhož výrazu. Jeho učedníci byli 
na lodi, a přišla bouře, loď se nakláněla 
ze strany na stranu a učedníci se báli, 
že ztratí své životy. A potom se dívali  
a viděli Ježíše, jak kráčí po vodě. My-
sleli si nejdříve, že je to nějaký duch. 
Byla to zvláštní věc. Ale Ježíš řekl: 
„Doufejte, to jsem já, nebojte se.“ Je-

žíš je s námi vždycky, ve chvílích štěs-
tí, i ve chvíli úzkosti. Nikdy jsem na 
světě nepotkal osobu, která by nemě-
la nějaké problémy a těžkosti. Mož-
ná to byli bohatí nebo jsou to chudí 
lidé, vzdělaní nebo nevzdělaní, možná  
z nějakého kmene v Africe nebo z ně-
jaké univerzity ve Velké Británii. Kaž-
dá osoba má své vlastní napětí a Ježíš 
říká: „Doufejte, to jsem já, já jsem  
s vámi.“ A On bude s námi vždycky  
a za všech okolností. „Já jsem se nau-
čil“, řekl apoštol Pavel, „ať se mi stane 
cokoli, vždycky být spokojen.“ Někdy 
je to těžké. Ale je to možno vírou, že 
On je přítomen. A potřetí Pán Ježíš 
užil tohoto výrazu v šestnácté kapito-
le Janově, poslední verš, třicátý třetí. 
„Tyto věci mluvil jsem vám, abyste ve 
mně pokoj měli. Pokoj ve svém srdci. 
Na světě soužení míti budete.“ Každý 
z nás, jak jsem to řekl před chvílí, má 
své těžkosti. Ale On řekl: „Buď dobré 
mysli, doufejte, já jsem přemohl svět.“ 
Ježíš bude vždycky triumfovat. A Ježíš 
přijde do tvých úzkostí a dá ti vítěz-
ství. A pak to konečné vítězství bude 
Ježíšovo. 

On nás učí modlitbu: „Přijď králov-
ství tvé. Buď vůle tvá jako v nebi tak 
i na zemi.“ Tato modlitba ještě neby-
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la vyslyšena. Jenom v našich srdcích. 
Ale bude vyslyšena, když Ježíš přijde 
znovu. Jednou jsem přišel do baptis-
tického sboru v Moskvě. Třem kázá-
ní jsem naslouchal. A ve dvou z nich 
kazatelé mluvili o příchodu Ježíše 
Krista a to je naše největší neslavněj-
ší naděje. Nevíme, kdy přijde, možná 
tohoto roku, možná za tisíc let. Ale 
my pak budeme s ním. Mnozí lidé 
mluví o konci světa. Člověk dnes vy-
tvořil zbraně, které mohou zničit svět. 
My ovšem musíme pracovat pro mír 
a modlit se za mír. Ale ten největší 
pokoj přijde s Kristem, když On utvr-
dí své království. Ale konec světa pro 
každého z nás přijde v okamžiku, když 
zemřeme. V Římě mají klášter, v tom 
klášteře po stěnách nevisí nic jiného, 

 Překladatel: br. Stanislav Švec

(přepsáno z audio nahrávky ze stránky 
https://billygraham.org/audio/channels-of

-blessing-in-czechoslovakia/

než kostry lidí. Mniši, kteří po sta-
letí v tom klášteře žili, tam jsou po-
věšení. To připomíná té naší přítom-
né generaci, že my budeme brzy také 
jenom kostrami. A my všichni jdeme 
a směřujeme k tomu samému místu. 
Je uloženo lidem jednou zemřít, a po-
tom přijde soud. Ale Pán Ježíš Kristus 
přemohl smrt i peklo. Řekl: „Buďte 
dobré mysli, já jsem s vámi, já mám 
pro vás připraven plán, já vás miluji.“ 
Pán Bůh vám žehnej.
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KáZáNÍ

VÍTĚZSTVÍ SKRZE KŘÍž

Jak zvláštní způsob si Bůh vy-
bral k tomu, aby nás zachránil 
z odsouzení, které s sebou nese 

hřích, od věčné smrti, aby zvítězil nad 
nepřítelem, satanem.

Na velikonoční pátek to vypadalo 
všelijak, jen ne jako vítězství Ježíše. 
Jeho vlastní národ ho vydal pohanům, 
římskému úředníkovi a armádě, zřekli 
se ho. Nejbližší lidé ho opustili. Přišel 
soud, bičování, posměch.

Pověsili ho na dřevo mezi zem  
a nebe, jako by tím chtěli říci, že ne-
patří ani sem, ani tam, je zavržený. 
Visel na kříži nahý, posmívali se mu  
a neskutečně trpěl. Koncentrovala se 
tu všechna síla temnoty, nepřátel-
ských sil. Nakonec na kříži umírá. 
Jaké je to vítězství?

Přece právě takto Pán Ježíš porazil 
satana.

Boží nepřítel má právo na každé-
ho člověka, který se narodí na svět. 

„Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil 
tím, že jej přibil na kříž. Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu 
a slavil nad nimi vítězství.“

Koloským 2,14-15

Když Adam a Eva neposlechli Boha, 
odvrátili se od Něj, tak se stali ne 
svobodnými, bohy, ale otroky Zlého. 
Propadli mu, musel se na nich napl-
nit soud, který Bůh člověku oznámil: 
„když se mě rozhodneš neposlouchat, 
zemřeš.“

Každý člověk se od té doby rodí  
s hříšnou přirozeností. Sám se ale 
také rozhoduje Boha neposlouchat. 
Je odsouzen k věčnému otroctví Bo-
žímu nepříteli. Bylo by to hrozné, 
kdyby nebylo Boží lásky, která hned v 
ráji zaslibuje vysvobození: „Mezi tebe  
a ženu položím nepřátelství, i mezi 
símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí 
hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“ (Gn 
3,15)

Právě na kříži, skrze svou smrt, Ježíš 
zvítězil. Na kříži nastala velká výmě-
na: Pán Ježíš na kříži nesl hříchy nás 
všech, vytrpěl náš trest za přestoupení 
Božího zákona. Už nemusíme být od-



19

souzeni zákonem. Odsouzen byl On 
místo nás.

Svou smrtí zaplatil za náš dluh vůči 
Bohu. Dlužíme Bohu poslušnost, lás-
ku, úctu… V životě bychom nebyli s to 
jej Bohu splatit. Čekalo by nás odsou-
zení. Každý, kdo to přijme vírou, je 
svoboden od odsouzení zákona, pro-
tože Ježíš zemřel místo něj a on um-
řel spolu s Ním. Naše spasení, věčný 
život, čistota před Bohem, svoboda 
od viny i moci hříchu byla dosažena 
právě takto: křížem, Ježíšovou smrtí. 
Cesta do Boží přítomnosti, Boží ná-
ruče, kterou jsme ztratili Adamovým 
pádem, je znovu otevřená.

Smrtí na kříži Pán Ježíš zvítězil nad 
pokušením zlého – nad neposlušnos-
tí. Satan pokoušel na začátku Adama 
a Evu, aby byli vůči Bohu neposlušní. 
Pokoušel takto i Pána Ježíše, když byl 
na zemi: aby se najedl, uspokojil své 
potřeby nezávisle na Bohu, bez Božího 
vedení; aby si zajistil slávu bez Boha, 
vyjádřil víru bez Božího vedení; získal 
vládu bez poslušnosti, služby a uctí-
vání Boha. Pán Ježíš to odmítl. Odo-
lával pokušení. Vytrvale znovu a zno-
vu poslouchal svého nebeského Otce.  
A to až do smrti na kříži. I tam odmítl 
pokušení sestoupit z kříže, zachránit 
se, aby nám získal záchranu od trestu 
za hřích.

Křížem Pán Ježíš odhalil zbraně 
toho zlého, a tak jej zbavil moci. Kří-
žem odhalil pravou tvář Božího ne-

přítele. Ve vší hrůze a brutalitě je tu 
vidět, co je zač. Je tu vidět, že zlo není 
nic pěkného, hodného obdivu.

Jednou ze zbraní zlého je lež. Satan 
je od počátku lhář a podvodník. Na-
mlouvá nám, že to s námi myslí dob-
ře, že neposlouchat Boha je cesta ke 
svobodě, že se to vyplatí, že se nám 
nic nestane… Na kříži je tato lež od-
halena: je tu vidět, že hřích není nic 
pěkného, příjemného, něco, co se vy-
platí. Na kříži je vidět všechna hrůza 
hříchu, jeho konec, Boží spravedlnost.

Další zbraní, kterou Pán Ježíš vytrhl 
zlému je strach. Satan drží lidi v zajetí 
strachem ze smrti (Žd 2,15). Pán Je-
žíš prožíval smrtelnou úzkost a zápas. 
Překonal ale strach nadějí – „pro ra-
dost, která byla před ním, podstoupil 
kříž.“ (Žd 12,2 ČSP)

Porazil smrt. Smrt je posledním ne-
přítelem (1K 15,26). Ježíš umřel, ale 
Otec Ho vzkřísil z mrtvých.

Pán Ježíš zvítězil a nám dává mi-
lost mít podíl na Jeho vítězství.  
V Jeho kříži je i naše vítězství. Pouze 
v kříži – když je naše staré já ukřižo-
vané spolu s Ním a když mocí Ducha 
umrtvujeme své staré sklony. V Jeho 
kříži je vítězství nad vinou a mocí hří-
chu, žádostmi – starému jsme umřeli 
a umíráme. Bůh nám svým Duchem 
dává do srdce nové žádosti, podle kte-
rých máme žít (Ga 5,17n). V kříži je 
vítězství nad strachem – i strachem ze 
smrti: víme, že život nekončí smrtí, 



David Sláma

20

Narodil se 7. listopadu 1976 v Šumperku. 
Po gymnáziu studoval v Banské Bystrici 
na Evangelikálním teologickém semináři 
Univerzity Mateja Bela. Po tříleté praxi 
v pražském sboru na Vinohradech a tří-
leté praxi ve sboru Cvikov-Bniště je 11. 
rokem kazatelem 1. sboru BJB v Chebu. 
Se svou manželkou Adélkou mají tři děti: 
Ladu, Vojtíška a Vendulku.

ale že jako Kristus byl vzkříšen, i my 
budeme vzkříšeni, máme věčný život.

Pán Ježíš právě v kříži triumfoval 
nad nepřítelem. Vše, co Ho mělo za-
stavit, porazit, porazil On. Děkujme 
za Jeho oběť. Obdivujme Boží mou-
drost v plánu záchrany. Obdivujme 
Pána Ježíše za Jeho pokoru, ponížení, 
které vytrpěl, aby nám mohl dát život.

Kéž můžeme ve všedních dnech, 
když prožíváme pokušení, vábení 
nebo zastrašování zlého vítězit. Vítěz-
ství přichází až tehdy, když umřeme 
spolu s Ježíšem: sami sobě, hříchu…
(Za podnětné myšlenky vděčím  
br. P. Hanesovi: výklad epištoly Koloským)

INFORMAcE Z VV

Ve středu 24. ledna 2018 pro-
běhlo první letošní jednání  
Výkonného výboru  BJB. V 

jeho průběhu jsme se zabývali těmito 
otázkami a tématy.

Vize a plány

Konference „Sto let spolu” - říjen 2019
Bratři tajemník a předseda infor-

movali o prvním přípravném setkání 
této konference, která se připravuje  

k výroční 100 let založení BJB. Setká-
ní se zúčastnili zástupci VV, odborů 
misijního, mládeže, sester, manželství 
a rodiny a historické komise. Společ-
ně jsme hledali, jak konferenci připra-
vit pro všechny generace, zamýšleli se 
nad jejím obsahem i tématy, řešíme 
také propojení s programem konfe-
rence mládeže. Jsme v kontaktu se 
slovenskou BJB a do konce května 
letošního roku by mělo dojít k upřes-

Informace z jednání VV BJB ze dne 24. ledna 2018  
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nění, jakým způsobem se bude BJB na 
Slovensku podílet na celém programu. 
Velkou otázkou je volba prostor, pro-
tože do sálu vinohradského sboru se 
nevejdou všichni účastníci na hlavní 
programy, jednáme proto o možnos-
ti pronájmu blízkého konferenčního 
centra a využití sboru pro další dopro-
vodné akce. Příští setkání se uskuteční 
5. června opět v Praze.

Zpravodaj BJB

VV hodnotil vydání prvního čísla 
obnoveného Zpravodaje BJB a vyjádřil 
vděčnost za jeho obsah i grafické zpra-
cování. V tomto roce vyjdou další tři 
čísla a dojde pak na základě reakcí ze 
sborů ke zhodnocení počtu tištěných 
čísel i rozsahu Zpravodaje. Redakční 
rada uvítá, pokud budou zasílány infor-
mace ze sborů z jejich sborového života 
v rozsahu cca 1000 znaků + fotogra-
fie, rozsáhlejší články pak po domluvě  
s redakční radou. Do příštího čísla bu-
dou zařazeny nové rubriky Na návštěvě 
(představení některého cizojazyčného 
sboru BJB) a Na novém místě (svědec-
tví z míst, kde začíná nová misijní prá-
ce). Druhé letošní číslo bude mít téma 
„Církev a sexualita“, které bude vychá-
zet z březnové konference pořádané VV 
k této otázce.

Vánoční turné Rodrigo Rodrigueze

Bratr tajemník informoval o pří-
pravách vánočního koncertního turné 
bratra Rodrigueze, které proběhne 

ve dnech 4. - 9. 12. 2018 na čtyřech 
místech v ČR, jedná se také o jednom 
koncertě v rámci Slovenska. Mělo by 
se jednat o větší koncerty s možností 
spolupráce s dalšími církvemi v da-
ném městě. Uvažuje se také o vydání 
vánočního CD s písněmi bratra, které 
by mohlo posloužit jako pozvánka na 
tyto koncerty. Místa koncertů budou 
upřesněna v průběhu února 2018.

Konference „Pravda je nesmrtelná”

VV jednal o přípravách konferen-
ce „Pravda je nesmrtelná”, kterou ve 
spolupráci s brněnským sborem při-
pravuje VV. Konference se uskuteční  
v sobotu 10. března 2018, přesně  
v den 490. výročí smrti anabaptistic-
kého teologa a kazatele Dr. Balthasa-
ra Hubmaiera. V rámci dopoledního 
bloku proběhnou tři přednášky, od-
poledne pak bude navazovat autobu-
sový výlet do Mikulova, který bude 
spojený s prohlídkou historických 
míst a návštěvou Regionálního mu-
zea Mikulov. Podrobnější informace 
budou zaslány na sbory, přihlašování 
probíhá na stránkách BJB.CZ. Nákla-
dy na konferenci a oběd budou hraze-
ny formou sbírky na místě. Součástí 
konference bude také sborník předná-
šek. Účastníci jsou zváni, aby zůstali 
do neděle na oslavy 120. výročí zalo-
žení brněnského baptistického sboru. 
VV souhlasí s tím, aby potřebné ná-
klady spojené s pořádáním konference 
byly hrazeny z rozpočtu VV.



Seminář  „Církev a homo/sexualita”

VV odsouhlasil pořádání semináře 
pro kazatele, pracovníky sborů i čle-
ny BJB, který se bude konat na toto 
téma v úterý 6. 3. 2018 ve vinohrad-
ské modlitebně. Přednášejícím je Dr. 
Stanton L. Jones, PhD., profesor na 
Wheaton College, který v rámci jiné 
akce navštíví Prahu a nabídl tuto mož-
nost. Jedná se o jednoho z předních 
křesťanských odborníků v oblasti 
sexuality a homosexuality a VV tuto 
možnost podpořil. Podrobnější infor-
mace budou zaslány na sbory, nákla-
dy budou hrazeny formou sbírky, na 
ostatních se bude podílet VV. Z důvo-
du počtu obědů prosíme o přihlášení 
do konce února na webových strán-
kách BJB.CZ.

Setkání manželek kazatelů

VV podpořil záměr Odboru sester 
uspořádat  9. - 11. 11. 2018 setkání 
manželek kazatelů a misijních pracov-
níků BJB. Vážíme si této iniciativy, do 
rozpočtu akce odsouhlasil VV podpo-
ru ve výši 30.000 z rozpočtu kanceláře 
VV BJB.

Odbory, komise, účelová zařízení

Odbor mládeže

VV hovořil o setkání s Radou Od-
boru mládeže, které proběhlo v rámci 
minulého jednání VV. VV bude dále 
komunikovat s Odborem mládeže, 
příštího setkání Odboru mládeže se 
zúčastní také bratr předseda. Bratr 

Jackanič jako dosavadní vedoucí Od-
boru mládeže informoval o připra-
vovaných volbách nového vedoucího 
odboru, které proběhnou 10. února  
v Praze. Volební komise rozeslala 
podle řádu Odboru mládeže materiá-
ly obou kandidátů na mládeže i sbory  
s doporučením, aby volba kandidáta 
za sbor proběhla již předem na jed-
notlivých setkáních mládeže. Setkání 
Odboru mládeže se mohou zúčastnit 
také zástupci sborů, kde se skupiny 
mládeže zatím neschází, ale sbory mají 
zájem se tohoto rozhodování zúčast-
nit. Odbor mládeže nabízí účast zá-
stupcům sborů na celém víkendovém 
setkání ODM, podrobnější program 
je k dispozici na webových stránkách 
odboru.

Br. Jackanič informoval o změně 
místa Česko - Slovenské konference 
mládeže, která se nakonec uskuteční  
v Banské Bystrici. Z důvodu vět-
ší vzdálenosti nabízí Odbor mládeže 
možnost příspěvku 200 Kč na cestovní 
náklady pro mládežníky. VV souhlasil 
s podporou této akce částkou 20.000 
Kč za účelem podpory dalších vzájem-
ných vztahů mezi oběma jednotami.

Teologická komise

VV hovořil o situaci ohledně teo-
logické komise, na předchozí výzvu 
nepřišly ze sborů nové nominace. VV 
proto opět připomíná sborům mož-
nost zasílání návrhů. O případném 
řešení pro SD se rozhodne na příš-
tím setkání v březnu. VV také navr-
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huje, aby k otázce teologické komise 
proběhla diskuze na kurzu kazatelé  
v květnu t.r.

VOŠSaT Dorkas

Bratr tajemník informoval o svém 
setkání se studenty a učiteli školy, na 
kterém oficiálně informoval o rozhod-
nutí VV neotevírat nový ročník a ná-
vrhu VV pro SD ukončit činnost ško-
ly na konci školního roku 2018/19. 
Setkání se zúčastnila také sestra Iva 
Kernová jako předsedkyně rady školy, 
která zároveň informovala o možnosti 
přestupu studentek prvního roční-
ku na podobný obor na Evangelické 
akademii v Brně. Tajemník dále in-
formoval o dalších právních otázkách 
spojených s uzavřením školy a pří-
padným nakládáním s likvidačním 
zůstatkem. Další podrobnosti budou 
upřesněny do příštího jednání VV  
v březnu po konzultacích s finanční  
a revizní komisí BJB.

Volební řád

Na základě usnesení SD z letošního 
roku VV odsouhlasil doplnění voleb-
ního řádu BJB o podmínku souhlasu 
sboru pro kandidaturu na předsedu 
odborů a členů rad odborů a komisí. 
Tento návrh bude součástí materiálů 
pro SD.

Misijní odbor

Bratr Novosad informoval za misijní 
odbor o plánovaném dubnovém mi-
sijním výjezdu kazatelů a členů sborů 

BJB do Turecka za účelem pomoci na 
místě a možné další spolupráce s tu-
reckými baptisty. VV podpořil cestov-
ní náklady této cesty částkou 20.000 
Kč, ostatní náklady budou hrazeny 
vysílajícími sbory nebo účastníky 
osobně. O možnosti využití prostřed-
ků pro přímou pomoc na místě z kri-
zového fondu bude jednat  VV příště 
na základě konkrétnějších informací.

SD, RZS, mezisborové vztahy

VV rozhodl požádat sbor Praha 4  
o stanovisko k usnesení SD 2017, kte-
ré se sboru týká. Bratr předseda vyzve 
sbor, aby své stanovisko zaslal sborům 
BJB do 20. února, aby tak měly sbory 
možnost na něj reagovat. Na základě 
tohoto stanoviska a zaslaných návrhů 
ze sborů VV na svém jednání 12. 3. 
2018 připraví VV návrh řešení této si-
tuace.

Sbory

VV projednal odpovědi druhého 
korejského sboru, který má také zá-
jem o členství v BJB. VV rozhodl  
o pozvání zástupců tohoto sboru také 
na kazatelský kurz, kde bude možnost 
rozhovoru se sborem, i mezi oběma 
korejskými sbory navzájem.

V rámci dopolední části jedná-
ní proběhlo setkání s bratrem Jiřím 
Šimkem, který po svém zvolení na-
stoupil od 1. ledna 2018 jako nový 
kazatel sboru BJB Brniště. Bratr 
přichází z ECM, kde ukončil svůj 
pracovním poměr ke konci roku  
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a z ECM mu bylo vyprošeno požeh-
nání pro další službu. Sbor i VV zvou 
na instalaci bratra Šimka v Brništi dne 
4. února 2018 od 15.00 hodin. Za VV 
se zúčastní instalace bratr Pavel Cou-
fal jako předseda VV.

VV hovořil o návštěvách předsedy 
na sborech, bratr Coufal poskytl pře-
hled navštívených sborů od podzimu. 
Také informoval o svém plánu návštěv 
sborů v období do konce května t.r. 
(Pardubice, Brniště, Vysoké Mýto, 
Cheb 2, Liberec, Konstantinovy Láz-
ně). VV nabízí možnost návštěv sborů 
jednotlivých členů VV, zejména pak 
místopředsedy a tajemníka VV.

Finance a organizace

VV odsouhlasil návrh na zrušení 
paušálního příspěvku pro členy VV 
(750 Kč měsíčně) na náklady spoje-
né s jejich službou, nadále však budou 
propláceny všechny přímé náklady 
spojené s touto službou.

Tajemník informoval o výsledku 
hospodaření za rok 2017, hospodaře-
ní VV skončilo v kladném hospodář-
ském výsledku 937 843 Kč. O rozdě-
lení HV rozhodne SD na návrh VV  
a revizní komise.

VV zvolil novou komisi krizového 
fondu ve složení br. Jan Jackanič, Pa-
vel Coufal a s. Slávka Švehlová. Ko-
mise rozhoduje o výdajích z krizového 
fondu dle svého mandátu.

VV rozhodl o rozdělení prostředků 
z Čsl. konvence na práci s menšinami. 

Byla přidělena podpora ve výši 7000 
Kč - sbor Kraslice (podpora klubové 
práce), 7000 Kč - sbor Brno (podpora 
práce mezi Romy) a 6000 Kč - sbory 
Vinný Kmen, Kladno, XXI. Století - 
(podpora cest za žadateli o azyl a jejich 
návštěvy ve sborech). Zbylá částka 
15296 Kč bude dle projektu použita 
na podporu integrace členů barm-
ských sborů.

VV schválil žádost sboru BJB Uher-
ské Hradiště o změnu dotací. Od 1. 
1. zde byl zvolen kazatelem br. Mirek 
Čížek. Celkově tak bude mít sbor 2,5 
úvazku dle pravidel BJB. VV rozhodl 
o tomto řešení zatím na dobu 1 roku.

Br. tajemník informoval o vývoji  
v oblasti GDPR a církevních subjektů 
(jedná se o novou směrnici pro naklá-
dání s osobními údaji). Ve spolupráci 
s ERC bude koordinován další postup 
a v nutném případě může dojít ke 
svolání mimořádného setkání statu-
tárních zástupců sborů v rámci kurzu 
kazatelů nebo před SD v Praze.

VV diskutoval návrh bratra Novo-
sada za misijní odbor, aby bylo odvá-
děno při rozdělování kladného hos-
podářského výsledku vždy 10 % na 
misijní aktivity sborů. VV podporuje 
tento záměr, konkrétní podobu na-
vrhne pro SD misijní odbor do příští-
ho jednání VV.

Zahraniční cesty 2018

Br. předseda informoval o svém 
záměru účastnit se jednání Koncilu 
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EBF, který se uskuteční v termínu 
26. - 29. 9. 2018 ve Lvově na Ukraji-
ně, podle domluvy se mohou připojit  
i další členové VV.

Ekumena

Předseda VV BJB se zúčastnil no-
voroční ekumenické slavnosti, kterou 
přenášela Česká televize. Kladně hod-
notí zvláště možnost seznámit se s ve-
doucími církví a slovo předsedy ERC 
Daniele Ženatého.

VV vedl rozhovor o členství BJB  
v ČEA a doporučuje, aby na toto téma 
proběhla diskuze mezi kazateli BJB na 
letošním kurzu.

Bratr tajemník informoval o jednání 
za účelem možné spolupráce s UMB 

(Univerzita Mateja Bela v Banské 
Bystrici) na vzdělávání kazatelů BJB. 
Pro kurz kazatelů a SD budou připra-
veny další informace.

Bratři předseda a tajemník infor-
movali o nabídce maďarských bap-
tistů přijmout zahraniční studenty 
do magisterského teologického studia 
v Budapešti, studium by probíhalo  
v angličtině. Zájemci mohou kontak-
tovat kancelář pro podrobnější infor-
mace.

Příští jednání VV se uskuteční dne  
12. března.

Jan Jackanič

Informace z jednání VV BJB ze dne 24. ledna 2018  

Na začátku našeho jednání byl hostem bratr Michael Whitlock, který byl řeč-
níkem Konference BJB na téma Pravda je nesmrtelná, kterou jsme si chtěli 
připomenout výročí smrti Balthasara Hubmaiera. Bratr nás vedl v rámci 

modlitebního úvodu a my jsme měli možnost poděkovat za jeho službu v ČR. VV se 
pak dále věnoval svému jednání, zejména pak přípravě na dubnový Sjezd delegátů 
sborů.

Vize a plány

VV jednal o přípravách Konference 
BJB s názvem 100 let spolu. Objevi-
ly se nové možnosti pronájmu v Praze 
(Národní dům) nebo celého Konfe-
renčního centra v Litoměřicích. Ta-
jemník s předsedou navštíví v nejbliž-

ší době Litoměřice a po prohlédnutí 
místa a jednání se sborem doporučí 
na červnové schůzce další řešení. Bude 
také záležet na jednání se slovenskou 
radou BJB a jejich zapojení se do pří-
prav i programu.

Bratr tajemník informoval o pozi-
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tivních reakcích na Zpravodaj a pří-
pravách dubnového čísla, které se 
bude věnovat tématu Církev a sexu-
alita, další číslo pak tématu Vztahy 
mezi generacemi. Zpravodaj je no-
vou položkou rozpočtu kanceláře (cca 
80.000 Kč při 4 x 300ks, zhruba po-
lovinu ceny tvoří grafické zpracování 
a polovinu tisk). Tajemník upozorní 
delegáty ve své zprávě i na SD, aby se  
o této položce hlasovalo samostat-
ně, za účelem vyjádření zájmu sborů 
o tento formát (kombinace tištěné  
a elektronické verze).

Bratr tajemník informoval o pří-
pravách koncertního turné Rodriga 
Rodrigueze v prosinci 2018, seznam 
měst a konkrétních míst bude dopl-
něn v průběhu měsíce března.

Bratr předseda informoval o zrušené 
konferenci „Církev a homo/sexualita“. 
VV vzal na vědomí, že se konferen-
ce nemohla uskutečnit z důvodu ná-
hlé hospitalizace přednášejícího Dr. 
Stantona Jonese. Dr. Jones se velmi 
omlouvá, poslal několik sad knížek, 
které napsal se svojí ženou o sexuální 
výchově dětí v rodině vzhledem k je-
jich věku. Jsou v angličtině, vážní zá-
jemci se mohou přihlásit u předsedy. 
VV pověřil předsedu, aby jménem VV 
br. Jonesovi poděkoval.

Odbory, komise, účelová zařízení

Ze sborů nepřišly žádné další návrhy 
na nové členy teologické komise, pro-
to VV sborům doporučuje, aby byla 

volba odložena a tématu fungování  
a poslání komise se věnovala část pro-
gramu na kazatelském kurzu v květnu.

Do komise duchovní služby je 
ochotný se zapojit bratra David Slá-
ma. VV s nominací bratra kazatele 
souhlasí a navrhne ji SD.

Bratr tajemník informoval, že pro-
běhla volba nového vedoucího ODM, 
zvolen byl Jordan Haller ze sboru Pra-
ha 3, od 1. března nastoupil na plný 
úvazek. Bratr bude pozván na příští 
jednání VV v květnu. O potvrzení této 
volby bude žádán SD.

Bratr tajemník informoval o Česko-
slovenské konferenci mládeže, kterou 
má organizačně na starosti již bratr 
Jordan Haller. Zatím je přihlášeno 
přes 100 účastníků z ČR, program 
připravovaly oba Odbory mládeže  
z ČR/SK. Program je k dispozici na 
www.nasleduj.sk

Příprava SD

VV hovořil o situaci ohledně sbo-
ru Praha 4 a k SD vydává následující 
prohlášení:

Prohlášení VV k došlým návrhům, 
které se týkají sboru Praha 4 a řešení 
této situace:

VV nesouhlasí s postojem sboru Praha 
4 v otázce praktikované homosexuality, 
který se rozchází s usnesením SD z roku 
2017. Sbory BJB se přijetím usnesení  
z loňského roku rozhodly, aby v případě, 
že sbor nepřijme výzvu k pokání a setr-
vá ve svých postojích, hlasoval tento SD  
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o ukončení členství sboru ve svazku sborů 
BJB.

VV si je vědom toho, že hlasování o vy-
loučení sboru na základě rozdílných te-
ologických postojů by mohlo v budoucnu 
vést k rozdělení BJB i v jiných otázkách. 
Proto povzbuzujeme sbory, aby měly 
maximální ochotu si vzájemně vysvětlit 
své postoje.

Vzhledem k tomu, že ze 3 sborů při-
šel návrh na hlasování o vyloučení sbo-
ru Praha 4, souhlasí VV s tím, aby toto 
hlasování na SD proběhlo a to dle Or-
ganizačního řádu BJB, bod B/6k, který 
uvádí, že k vyloučení sboru (stejně tak 
jako k přijetí sboru) je nutná 2/3 většina 
všech stanovených delegátů.

Na základě žádosti sboru Praha 
4 uvádíme, že se pro tento SD jedná  
o celkový počet 71 hlasujících. Minimál-
ní počet hlasů pro vyloučení sboru je sta-
noven na 47,33 což je po zaokrouhlení 
na 48 hlasů. V případě, že by došlo k 
tomu vyloučení, doporučuje VV, aby bylo 
členství ukončeno až k 31. 12. 2018, aby 
měl sbor možnost vyřešit své závazky 
vůči BJB a dořešit i další otázky spoje-
né s převodem majetku na nástupnickou 
organizaci.

 Bratr Radek Pospíšil s tímto po-
stojem VV nesouhlasí a na jednání 
přednesl alternativní návrh a to vyhlá-
sit moratorium do příštího SD 2019 
na rozhodování o „kauze Topolka”.  
S tímto návrhem však VV nesouhlasí.

Bratři předseda a tajemník infor-
movali o svém rozhovoru přes Skype 

s generálním tajemníkem EBF Tony 
Peckem. Od něj zaznělo, že EBF své-
volně nezasahuje do dění uvnitř člen-
ských jednot, avšak na požádání je 
ochoten zúčastnit se případných jed-
nání, rozhovorů v BJB a být nápomo-
cen v řešení vzniklé situace. Předseda 
a tajemník za tuto nabídku poděkova-
li, ale pokládají situaci za vnitřní zále-
žitost BJB, ke které musí proběhnout 
rozhovor mezi sbory BJB.

Proběhl rozhovor a reflexe setkání 
VV a staršovstva sboru Na Topolce  
a jejich návrhů na zapojení smírčí a te-
ologické komise a také zapojení EBF 
do řešení celé situace. VV se rozhodl k 
této otázce nepředkládat nový návrh, 
ale přijal k celé situaci výše uvedené 
prohlášení.

VV podpořil návrh misijního odbo-
ru, aby se z kladného hospodářského 
výsledku BJB ročně převádělo 10 % 
na misijní fond BJB včetně hospodář-
ského výsledku r. 2017.

VV dále navrhuje SD ukončení 
vzdělávání na VOŠSaT Dorkas a to ke 
konci školního roku 2018/19. Odha-
dované náklady na postupné ukončení 
studia budou cca 2.000.000 Kč a bu-
dou hrazené z rozpočtu kanceláře VV. 
Ukončení činnosti školské právnické 
osoby se předpokládá na konci roku 
2020 a to vzhledem k požadavkům na 
náhradní termíny zkoušek, vydávání 
potvrzení o absolvovaných předmě-
tech nebo případné odvolání studentů 
v případě nesložení závěrečných zkou-
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šek. VV schválil také návrh na změ-
nu člena rady ŠPO Dorkas (za bratra 
Luďka Šípa nově bratr Pavel Novo-
sad). Volbu musí schválit SD.

VV schválil návrh pro SD na od-
měnu pro tajemníka a předsedu (výši 
navrhuje VV, schvaluje nově SD) a to 
ve výši 100% mzdy a návrh na usne-
sení SD na podporu žádosti čínských 
křesťanů o azyl v ČR.

Pro jednání SD schválil VV také 
návrhy na aktualizaci pravidel pro při-
dělování dotací, na doplnění volební-
ho řádu o podmínku souhlasu sboru  
a prodloužení oprávnění Krizové ko-
mise k nakládání s Krizovým fondem 
na 4 roky.

Na základě návrhu tajemníka  
a předsedy schválil VV návrh na roz-
šíření pracovních úvazků zaměstnanců 
kanceláře a to o úvazek 0,1 (4 hodiny 
týdně) pro místopředsedu VV Erika 
Polohu a o úvazek 0,1 (4 hodiny týd-
ně) pro předsedu misijního odboru 
Pavla Novosada. V případě místopřed-
sedy se jedná o zastupování předsedy 
vzhledem k jeho částečnému úvazku 
a to především s ohledem návštěvy 
na sborech, u předsedy misijního od-
boru se jedná o koordinaci misijních 
aktivit BJB, zpracovávání agendy mi-
sijního odboru a budoucí rozvoj této 
služby. O rozšíření úvazků rozhoduje 
SD BJB. Tento návrh byl konzulto-
ván s finanční komisí, položka byla 
zapracována do rozpočtu jako rezerva,  
s ohledem na to, že pravomoc k to-

muto rozhodnutí má SD. V případě 
souhlasu sjezdu budou oba noví za-
městnanci odměňováni formou DPP 
podle platné mzdové tabulky (v pří-
padě místopředsedy se bude vycházet  
z tarifu pro předsedu).

VV dále schválil žádost Sboru BJB 
Praha - Církev XXI. století na dota-
ci pro 3. úvazek na dobu 1 roku pro 
kazatele z Ruska, který by přijel do 
ČR vypomoct se službou sboru. V 
této souvislosti vzal VV na vědomí žá-
dost Sboru BJB v Kladně o dotaci na  
2. úvazek, kterou sbor podává z důvo-
du výjimky přímo SD.

Finance a organizace

Tajemník informoval o prvním 
přípravném setkání na ERC ohledně 
zavedení GDPR do církví. Další po-
stup bude záležet na společném po-
stupu ERC, ČBK a schválení základ-
ních principů ochrany osobních údajů 
v církvích, které musí schválit Úřad 
pro ochranu osobních údajů. Pokud 
se do 20. 5. 2018 nestihne zavést jed-
notná metodika, zašle tajemník sbo-
rům směrnici pro základní ochranu 
osobních údajů na sborech, která 
bude průběžně doplněna. Tématu se 
budeme věnovat také na kazatelském 
kurzu v rámci informací z VV (čtvrtek 
dopoledne).

Tajemník informoval o půjčce ve 
výši 80.000 Kč pro sbor Praha - Cír-
kev XXI. století, kterou sbor původně 
žádal ze stavebního fondu. Vzhledem 
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k pozdějšímu upřesnění, že se jedná 
o potřebu financí pro nákup nábytku 
pro školní zařízení sboru, bude půjčka 
z důvodu naléhavosti situace poskyt-
nuta z prostředků VV a to se splatnos-
tí do 31. 12. 2018. VV vzal toto řešení 
na vědomí.

Br. tajemník přednesl žádost Rozsé-
vače o doplatek příspěvku na poštov-
né v ČR 1650 Kč/rok 2018 z rozpočtu 
kanceláře VV z důvodu navýšení poš-
tovného po termínu objednávek před-
platného. VV tento příspěvek schválil.

VV projednal podporu misijní práce 
v Turecku vzhledem k plánované ces-
tě některých bratří, nyní se však tato 
služba nebude podporovat z krizového 
fondu a počkáme až na konkrétní po-
třeby zjištěné na místě.

Zahraniční cesty 2018

VV vysílá na zahraniční cestu vedou-
cího Odboru mládeže Jordana Hallera 
do Turecka, spolu s misijní skupinou. 
Dále ho vysílá na kurz TCMI ohledně 
vzdělávání v oblasti práce s mládeží.

VV také schválil zahraniční cestu 
br. Pavla Coufala a Jordana Hallera 
do Banské Bystrice na Čsl. konferenci 
mládeže a dále pak cestu bratří před-
sedy a místopředsedy na jednání Kon-
cilu EBF 26. - 29. 9. 2018 ve Lvově 
(Ukrajina).

Sbory

Oba korejské sbory, které měly 
nedávno zájem o členství v BJB in-

formoval tajemník o tom, že mohou 
podat žádost pro SD, ale že jim dopo-
ručujeme se nejdříve seznámit s kaza-
teli sborů BJB na kazatelském kurzu.

Bratři předseda a místopředseda se 
setkali se zástupci plzeňského rusky 
mluvícího sboru Agapé (kazatel Lev 
Shults, správce sboru Bogdan Yablin-
skyi, syn br. Lva Shultse Alexander). 
Bylo potvrzeno, že bratr Lev Shults je 
nyní kazatelem rusky mluvícího sbo-
ru ECM v Praze (zaměstnán v ECM), 
dále pravidelně slouží slovem v plzeň-
ském baptistickém sboru Agapé. Sbor 
Agapé v Plzni se setkává v budově 
ECM, dál zůstává v BJB.

Bratr tajemník upozornil, že sbor 
BJB v Praze 6 neuhradil členské pří-
spěvky do 12. 3. 2018 a to po několi-
kanásobných výzvách z kanceláře i od 
tajemníka. Bratři tajemník s předse-
dou budou s nimi jednat v nejbližším 
termínu o dalším fungování sboru  
a vznesou otázku smysluplnosti jejich 
členství v BJB. Sbor bude také upo-
zorněn, že díky neplnění svých závaz-
ků k BJB mohou být zbaveni někte-
rých svých práv.

Br. předseda informoval o svých ná-
vštěvách sborů v Pardubicích, Brništi 
(instalace kazatele Jiřího Šimka) a Vy-
sokém Mýtě, kde se zúčastnil otevření 
nové modlitebny. Dále pak tlumočil 
členům VV pozvání zástupce (případ-
ně zástupců VV) na setkání se staršov-
stvem vikýřovického sboru.

Br. tajemník navštíví sbor Na To-
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polce 8. dubna v rámci jejich výroč-
ního shromáždění a je v jednání ná-
vštěva sboru v Lovosicích v průběhu 
prázdnin.

Bratři tajemník a předseda infor-
movali VV, že další ročník Vzdělávání 
na cestě proběhne od podzimu 2018  
v Praze ve sboru BJB Praha 3. Regis-

trace a další termíny budou oznámeny 
na SD v Praze.

Termín příští jednání VV BJB:  
16. května 2018 v 10:00

Zapsali Erik Poloha / Jan Jackanič

Příloha č. 1 - Zápis z jednání VV a staršovstva sboru Na Topolce

Na žádost sboru BJB Praha 4 proběh-
lo dne 9. února 2018 setkání VV BJB se 
staršovstvem sboru.

V rámci setkání proběhl rozhovor nad 
usnesením č. 18 SD 2017 bezprostředně 
se týkajícím sboru.

Zástupci sboru opět vyjádřili záměr 
sboru nevystupovat z BJB a společně 
hledat řešení.

Proběhl rozhovor nad ustavením a vý-
znamem smírčí komise. Sbor apeluje na 
VV, aby byly využity všechny prostředky 
zakotvené v řádech BJB. Do těch spadá 
ustavení smírčí komise a práce komise 
teologické. Na základě činností těchto 
komisí pak může dojít k odpovědnému 
rozhodnutí SD.

Sbor BJB Praha 4 dále hledá ujiště-
ní, že se na nadcházejícím SD bude vše 
dít dle řádů BJB. Do toho spadá také 
žádost sboru, že v hypotetickém přípa-
dě kdyby na SD byl podán návrh na 
vyloučení sboru, VV v komentáři k ta-
kovému návrhu uvede přesné kvorum,  

za jakých podmínek by k vyloučení moh-
lo dojít (dle řádů BJB je nutný souhlas 
2/3 stanoveného počtu delegátů ze všech 
sborů s jednacím a hlasovacím právem)  
a také vysvětlí, že z majetkoprávních a ji-
ných hledisek nelze ukončit členství sboru  
k okamžitému datu konání SD, ale 
uvede v případě schválení takového ná-
vrhu doporučené ukončení členství k 31. 
12. 2018.

VV apeluje na sbor, aby zaslal sborům 
čerstvé stanovisko k usnesení SD 2017. 
Zástupci sboru přislíbili, že tak sbor učiní, 
ale s možnou prodlevou, s tím, že termín 
20. února 2018 je pro projednání dopisu 
členstvem celého sboru příliš brzký.

Sbor informoval VV o podání žádosti 
na Ministerstvo kultury o registraci ná-
boženské společnosti s názvem Společen-
ství baptistických sborů.

Zapsal Tomáš Výchopeň,  
ověřil Jan Koukal a Pavel Coufal
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ZPRáVy Z BJB

120 LET žIVOTA A SLužBy  
BRNĚNSKéHO SBORu

Dne 13.3.1898 se sešlo v Brně 
5 bratrů a sester, aby založili 
první baptistický sbor na Mo-

ravě. Rozhodli se, že budou žít podle 
učení Nového zákona, a jmenovitě pro 
svůj sbor přijali tyto zásady: 

1) Přijímat do církve jen duchovně 
znovuzrozené.

2) Konat křest jen dle způsobu apo-
štolského.

3) Konat kázeň dle způsobu apoš-
tolského.

4)  Ze všech sil se účastnit misie.
5) Neuznávat hodnosti v církvi větší 

než hodnosti bratrské.
6) Rozvíjet srdečnou lásku, a to 

zvláště lásku bratrskou k domácím 
víry a lásku ke všem lidem.

V neděli 11. března t.r. jsme si  
v Brně připomínali nejen ten den zalo-
žení sboru, ale především jsme oslavo-
vali Pána Boha za 120 let jeho milosti 
a jeho díla mezi námi. Náš sbor byl 
a je obdarovaný mnoha požehnanými 
Božími služebníky, oddanými kaza-
teli evangelia a misijně zapálenými 
křesťany. Za těch 120 let prožil sbor 

mnoho vrcholů i údolí svého života. 
Prožil náboženskou nesvobodu a šika-
nování za Rakouska-Uherska, prošel 
těžká období dvou světových válek,  
i dobu komunistické ateistické to-
tality. Prožil období několika vnitř-
ních krizí a zápasů. Vždy však znovu 
prožíval nová období obnovení a du-
chovního i početního růstu. Ať ve 
svých nadšených počátcích, nebo ve 
20. letech minulého století za prv-
ní republiky, kdy v Brně velmi roz-
kvetla duchovní i sociální služba sbo-
ru (diakonie Tabita) a bylo založeno 
několik stanic i sborů v Brně a okolí 
(Lipová, Velká Bíteš, Brno - Husovi-
ce), nebo v 70. a 80. letech, kdy se 
konala pravidelná evangelizační shro-
máždění (požehnaně sloužil evangeli-
sta Jan Kriška). Duchovní obnovení  
a růst sboru přicházely vždy ruku v ruce  
s hlubokým a vroucím modlitebním 
zápasem, s prohloubením duchovní-
ho života a posvěcením členů sboru,  
a s vytrvalou, nadšenou a obětavou 
misijní činností. Pán Bůh se přiznává 
tam, kde se k němu obracíme, kde na 
něho očekáváme a oddaně mu slou-
žíme. 
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Při slavnostním dopoledním shro-
máždění jsme slyšeli kázání br. ka-
zatele Milana Kerna a s fotografiemi  
a vzpomínkami jsme prošli 4 obdo-
bí života sboru. Hodně jsme zpívali  
a chválili Pána. Byli jsme vděčni za 
mnoho hostů z celé republiky. Po 
společném obědě následovalo odpo-
lední setkání, kdy jsme slyšeli mno-
ho nejen z historie sboru, ale zvláště 
osobní svědectví bratrů a sester o tom, 

co prožili a prožívají ve sboru s Pánem 
dnes. 

A tak jsme Pánu nesmírně vděčni za 
milující sborové společenství a zároveň 
usilujeme o to, aby to jeho požehnání 
pokračovalo dál, a abychom naplnili 
své poslání a nesli věrně evangelium  
v Brně a okolí a až na sám konec země.

Pavel Coufal



Sobota 10. 3. 2018 byla v brněn-
ském baptistickém sboru věno-
vána připomenutí 490. výročí 

mučednické smrti významné osob-
nosti reformace a anabaptistického 
hnutí Dr. Balthasara Hubmaiera. Byli 
pozváni přednášející ze Spojených 
států i z České republiky.

Prvním přednášejícím byl Dr. 
Michael Whitlock, docent teolo-
gie na Truett McConnell University  
v Clevelandu, Georgia, USA. Ve svých 
dvou přednáškách nastínil převládající 
evropské myšlení a filozofii v době 16. 
století, ve kterém se rodila evropská 
reformace církve. Zmínil vliv učení 
reformátorů na Dr. Balthasara Hub-

maiera, katolického kněze a teologa, 
který vedl k jeho hlubokému studiu 
Písma a následné změně jeho víry. Dr. 
Whitlock nás seznámil s pohnutým 
životem tohoto významného teologa 
radikální reformace, od jeho působení 
v německém Waldshutu, přes setkání 
a rozchod se švýcarským reformáto-
rem Zwinglim, až k jeho působení  
v Mikulově a k upálení ve Vídni. Také 
nás provedl jeho hlavními teologic-
kými důrazy. Zaměřil naši pozornost 
na Hubmaierův vztah k Božímu slo-
vu, které se stalo východiskem pro 
jeho snahu, aby se církev vrátila k víře 
i praxi podle příkladu novozákonní 
církve. Jednalo se nejen o biblické 

KONFERENcE PRAVDA  
JE NESMRTELNá



pojetí Večeře Páně, křest obrácených 
dospělých věřících, ale také o posluš-
nost Písma v obyčejných záležitostech 
života, o život ve společenství církve. 
Důležitým mottem anabaptistů při 
studiu Písma bylo: naslouchat, poro-
zumět a poslechnout.

Poslední přednášku měla sestra 
Slávka Švehlová, členka historické 
komise, na téma: Dr. Balthasar Hub-
maier a čeští baptisté v první polovině 
20. století. Přestože není přímá his-
torická návaznost mezi anabaptisty  
a českými baptisty, je možné mezi 
nimi vysledovat mnoho společného: 
důraz na obrácení a křest na vyznání 
víry, dobrovolnost členství v církvi, 
svobodu svědomí, nebo oddělení círk-
ve od státu. Dále sestra Švehlová vy-
zdvihla i pohled na utrpení jako neod-
dělitelnou součást následování Krista, 
neodpírání násilí a jeho odmítání  
v jakékoli podobě, ukázněné členství, 
smysl pro misii a hluboký smysl pro 
společenství. Ve všech těchto bodech 
nacházela podobnosti mezi vírou  
a praxí novokřtěnců a českých baptis-
tů v první polovině 20. století.

Přednášky zpestřila také ukázka do-
bového oblečení habánů (hutteritů), 
které nám předvedli účastníci konfe-
rence z Maďarska, br. Ferenc Benkö 
s manželkou. Dozvěděli jsme se, že  
v Maďarsku konají baptisté pravidelné 
slavnosti na připomenutí novokřtěnců 
a také, že mají historickou divadelní 
hru o Balthasaru Hubmaierovi.

Odpoledne jsme jeli dvěma auto-
busy a několika auty do Mikulova, 
kde jsme se účastnili procházky po 
naučné stezce novokřtěnců s odbor-
ným výkladem pracovníka tamějšího 
muzea. Vyšli jsme z centra města až 
na jeho okraj. Cestou jsme vyslechli 
komentář k naučným tabulím, který 
objasňoval způsob života novokřtěnců 
v komunitách, jejich zručnost v mno-
ha řemeslech, od výroby keramiky, 
nožů, vinařství, až po lékařství apod. 
Je škoda, že v minulých staletích byla 
většina budov a památek z doby no-
vokřtěnců zničena. Zastavili jsme se  
a společně se vyfotili u nové dřevě-
né sochy novokřtěnce s kloboukem.  
U poslední tabule jsme ukončili vy-
cházku modlitbou vděčnosti za po-
vzbuzující pevnou víru a svědectví na-
šich předků ve víře v Krista.

Jsme vděčni, že jsme byli obohace-
ni o duchovní poklady odkazu novo-
křtěnců, které máme „na dosah ruky“, 
a přesto o nich víme tak málo. Je 
vzácné, že na Truett McConnell Uni-
versity ve Spojených státech se syste-
maticky věnují historickému bádání 
i duchovnímu odkazu novokřtěnců. 
Konference, které se zúčastnilo na 70 
bratrů a sester z mnoha míst naší re-
publiky, byla pro nás velmi inspirující.

Jitka a Pavel Coufalovi
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Pravda je nesmrtelná

toto motto jsem letos použila již 
mnohokrát – v článcích i při 
přednášce. Je to motto jednoho 

z nejznámějších a nejrespektovanějších 
teologů anabaptistů, Balthasara Hub-
maiera. Letos v březnu uplynulo právě 
490 let od jeho mučednické smrti. V 
tomto článku nechci hovořit o histo-
rii jeho života – čtenáři si to mohou 
přečíst v Rozsévači (březnové – květ-
nové číslo). Chtěla bych se jen krátce 
zamyslet nad otázkou, proč si ho při-
pomínáme my, baptisté 21. století. A 
položila jsem si ještě jednu otázku – 
proč Dr. Balthasar Hubmaier a mno-
ho ostatních anabaptistů z nejrůzněj-
ších zemí Evropy hledalo útočiště před 
pronásledováním právě na Moravě. 
Čím byla Morava tak výjimečná.

Proč si tedy máme připomínat ana-
baptisty 16. století, když čeští baptisté 
nejsou a nikdy se ani nepokládali za 
jejich pokračovatele či následovníky? 
Proto, že kladli veliký důraz na křest 
na vyznání víry a osobní vztah s Kris-
tem? Proto, že po určitou dobu žili na 
Moravě a svým životem a svědectvím 
významně ovlivnili své okolí? (Vždyť 
během jediného roku Hubmaiero-
va působení na Moravě bylo pokřtě-
no nejméně šest tisíc lidí na vyznání 
víry.) Myslím, že jde o víc - v učení 
anabaptistů byla celá řada důrazů, kte-
ré jsou blízké i nám, baptistům dnešní 
doby - důraz na dobrovolnost člen-
ství v církvi a na ukázněné členství, 
na svobodu svědomí, oddělení círk-
ve od státu, pohled na utrpení jako 
neoddělitelnou součást následování 
Krista, hluboký smysl pro misii a pro 
společenství. Historický vývoj církve 
přesvědčivě ukázal, že křtěnectví bylo 
průkopníkem, který ukazoval do bu-
doucnosti. I v naší jednotě se od její-
ho vzniku prosazovala řada anabapti-
stických důrazů, kromě jiného např.: 
koncepce církve jako sboru – jde o vy-
znavačskou církev; koncepce svobodné 
církve, odloučené od státu; myšlenka 
svobody svědomí a náboženského 
přesvědčení; myšlenka laického stá-
tu, který není kompetentní ve věcech 
víry. Tím vším jsou nám křtěnci 16. 
století a Dr. Hubmaier příkladem.
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A ta druhá otázka! Proč anabaptis-
té z Německa, Švýcarska, Rakouska 
a jiných zemí Evropy hledali bezpečí 
na Moravě? Vždyť zanedlouho po je-
jich příchodu se i Morava dostala pod 
správu přísně katolického habsbur-
ského panovníka Ferdinanda I? A až 
do roku 1570 žili na Moravě bez do-
movských práv. V 16. století byla Mo-
rava vyhlášena jako země náboženské 
tolerance a svobody. A v následujícím 
století, přesně v  roce 1608 byla na 
sněmu v Brně povolena svoboda víry 
všem; …„pokud se náboženství týče, 
kdokoliv na Moravě smí věřit tak, jak 
mu Bůh dá pravdu poznati.“ Je mož-
né říci, že Morava byla první zemí, 
kde se v 16. století prakticky usku-
tečnila náboženská svoboda v moder-
ním slova smyslu, a to několik století 
před ostatními zeměmi. Tato svoboda  
v sobě zahrnovala právo jednotlivců 
(nejen svobodných stavů ale i pod-
daných) i skupin na vlastní nábožen-
ské přesvědčení, právo žít v souhlasu  
s osobním přesvědčením a právo svo-
bodně šířit svou víru, a to tak dale-
ce, pokud toto svobodné vykonávání 
náboženství nebylo na újmu právům 
a svobodám druhých lidí. (Profesor 
církevní historie Jarold Knox Zeman 
„Kolébka náboženské svobody na Mo-
ravě“.)

A jak bylo možné, že na Moravě exi-
stovala taková svoboda? Odpověď na 
tuto otázku není jednoduchá. Jak však 
podotýká profesor J. K. Zeman ve 
výše uvedeném spisku, byla v Čechách 
přijata nejprve „Jihlavská kompaktá-
ta“ a později tzv. Česká konfese, tedy 

společné vyznání víry, předložené ne-
katolickými stavy na zemském sněmu 
roku 1575. Na Moravě žádný podob-
ný dokument nikdy uzákoněný nebyl. 
Jednalo se o chybu, nebo spíše o dů-
kaz duchovní síly vedoucích osobností 
moravské společnosti podle hesla „Li-
tera zabíjí, Duch oživuje“ (2K 3,6)?  
V každém případě Ferdinand I. neměl 
žádný zákon, o který by se mohl opřít, 
aby mohl prosadit zákaz přijímání no-
vokřtěnců na Moravě tak, jak se mu 
to podařilo v Čechách. Proto se boj  
o novokřtěnce na Moravě táhl mno-
hem déle, v podstatě až do roku 1567, 
kdy Maxmilián II., Ferdinandův syn, 
na tento zákaz rezignoval. Vliv na od-
chod novokřtěnců z Moravy měl tedy 
až výsledek bitvy na Bílé hoře a násle-
dující události třicetileté války.

„Litera zabíjí, Duch oživuje.“ Ne-
vím, do jaké míry můžeme říci, že 
vedoucí osobnosti moravské společ-
nosti prožili tuto skutečnost. Ale díky 
jejich postoji se tento biblický verš 
stal skutečně otázkou života a smrti, 
klidného života a pronásledování až do 
mučednictví pro anabaptisty. A my je 
dnes můžeme následovat v jejich pev-
né víře a mnoha ostatních důrazech, 
které nám odkázali.
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Z PŘÍPRAVy KONFERENcE  
STO LET SPOLu

V úterý 23. ledna se sešli zástup-
ci všech odborů BJB (odbo-
ru sester, mládeže, misijního 

a odboru pro manželství a rodinu) 
společně se zástupci VV a historic-
ké komise. Společně jsme se zabývali 
přípravami Konference 100 let spo-
lu, která by se měla uskutečnit v říj-
nu 2019 v rámci připomenutí si sto 
let služby Bratrské jednoty baptistů  
v České republice i na Slovensku. 

Zabývali jsme se otázkou tématu ce-
lého setkání, zajištění programu pro 
všechny věkové kategorie i hledání 
vhodného místa. Pro předpokládaný 
počet účastníkú (cca 700 - 1000) je 
těžké najít prostory v Praze, dále pro-
to hledáme i mimo hlavní město a do 

dalšího setkání této přípravné skupiny 
(které se bude konat v červnu), by-
chom měli mít připravené různé vari-
anty a také vědět, zda a v jakém počtu 
se zapojí slovenská Jednota.

Prosíme o vaše modlitby a to ne-
jenom za hledání vhodných prostor, 
ale především za naplnění programu 
tak, aby odrážel naši vděčnost Hos-
podinu za  to, co nám dal a svěřil 
do péče a abychom mohli vědět, jak  
s tímto darem být i nadále svědectvím 
v obou našich  zemích, ve kterých se 
ve městech i vesnicích schází baptis-
tické sbory.

Jan Jackanič



REGIONáLNÍ SETKáNÍ  
KAZATELů V LITOMĚŘIcÍcH

V pondělí 29. ledna se v Lito-
měřicích setkali kazatelé na 
regionální pastorálce. Střídá-

me se v různých sborech zhruba jed-
nou za dva měsíce a pro mě osobně 
je to setkání vždy povzbuzující. Bez 
ohledu na téma jsem rád, že vidím 
své kolegy a můžeme strávit půl dne 
v obecenství a sdílení o společné služ-
bě. Tentokrát jsme mezi sebou přiví-
tali br. Jiřího Šimka, nového kazatele 
v Brništi, který se krátce představil. 
Podle zaběhlého schématu jsme začali 
kázáním, které měl br. Martin Růžič-

ka, litoměřický misijní pracovník. Po 
krátkém rozhovoru a modlitbách jsme 
hovořili o kánonu Písma a jak jeho 
kanonický význam chápat. Důklad-
ným a vyčerpávajícím způsobem nás 
do tématu uvedl br. Radek Pospíšil  
z Liberce. Společným obědem jsme 
završili naši koinonii a těšíme se na 
další setkání, jehož téma bude velmi 
praktické: svatba.

Jaroslav Pleva



ZáPADOČESKé 
SETKáNÍ KAZATELů

Pravidelně se scházejí kazatelé 
našich sborů i v západních Če-
chách. Střídáme se a pokaždé 

jsme v jiném sboru, a to od Aše až po 
České Budějovice. Tentokrát jsme se 
sešli v čerstvě dokončované modliteb-
ně v Konstantinových Lázních. Větši-
nou téma předem zvolí místní kazatel 
a připraví si moderování diskuze. Za 
dobu, co se setkáváme, jsme probrali 
řadu témat: Křest, Večeři Páně, člen-
ství ve sboru, homosexualitu, restitu-
ce, misii ve sboru, církev a svět, ale 
také například obtížné texty v Bibli. 
Hlavním tématem rozhovoru při na-
šem posledním setkání byla „sborová 
kázeň”. Začali jsme v Písmu u textů, 

které se napomínání a káznění týkají 
a diskutovali jsme, jak těmto veršům 
rozumíme a jak se nám daří je uvádět 
do praxe. Sdíleli jsme řadu zkušenos-
tí, ale také se navzájem povzbuzovali 
v zápasech, které na sborech vedeme. 
Ano, součástí našich setkání je i čas, 
kdy s ostatními sdílíme, co osobně, ale 
také ve sboru, prožíváme a modlíme 
se za sebe navzájem. Bylo skvělé být 
zase spolu, vidět novotou zářící mod-
litebnu i pochutnat si na dobrotách, 
které nám místní sestry připravily.

Daniel Kuc



Eva Titěrová 
(23. 10. 1922 – 25. 3. 2018) 

VZPOMÍNKA

ODcHOD SESTRy TITĚROVé  
DO NEBESKéHO DOMOVA
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V neděli, dne 25. března 2018, 
nás ve věku 95 let předešla 
do nebeské slávy naše milá 

a vzácná sestra Eva Titěrová. Není 
snadné v krátkosti napsat o jejím 
bohatém životě, naplněném láskou 
a službou Pánu Ježíši a lidem. Jistě 
budou zveřejněny i další vzpomínky, 
včetně jejího milého Rozsévače. Náš 
Zpravodaj BJB se k nim s vděčností 
připojuje.

Sestra Eva Titěrová se narodila do 
křesťanské rodiny dne 23. října 1922 
v Praze. Její otec se později stal kaza-
telem Jednoty českobratrské (dnešní 
Církve bratrské). Již od útlého dětství 
byla vedena k tomu, aby odevzdala 
svůj život do Ježíšových rukou, což 
učinila ve věku 11 let. Vystudovala 
reálné gymnázium a následně absol-
vovala Školu zdravotní a sociální péče. 
Poté pracovala ve školním lékařství  
v Praze. V této službě prožila v ne-

lehkém období okupace mnoho dra-
matických chvil. V květnových dnech 
roku 1945 odjela se svým snouben-
cem Pavlem Titěrou do Terezína 
pomáhat lidem, kteří přežili utrpení 
terezínského koncentračního tábora. 
Sňatku Pavla a Evy Titěrových bylo 
požehnáno v říjnu téhož roku. Už 
před svatbou se rozhodli, že stráví svůj 
společný život v díle evangelia. První 
dva roky manželství prožili v pohrani-
čí na severu Čech. Poté byl bratr Pavel 
Titěra povolán do kazatelské služby  
v Jednotě českobratrské v Rakovníku. 
Z Rakovníku šli sloužit na Moravu do 
Holešova. To měla rodina již tři děti 
(Tomáše, Jana a Evu). Sestra Titěro-
vá zde pracovala v Národním ústavu 
zdraví. V roce 1955 se rodina Titě-
rových stěhovala do Brna, kde se stal 
Pavel Titěra na 27 let  kazatelem br-
něnského baptistického sboru. Zde se 
jim také narodilo čtvrté dítě (Lýdia).
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Sestra Eva Titěrová sloužila v církvi 
po celý svůj život. 52 let sloužila obě-
tavě jako manželka kazatele. Dvacet 
let byla předsedkyní Odboru sester 
BJB v Československu, navštívila snad 
všechny sbory a zastupovala sestry na 
mezinárodních konferencích. Velkou 
pomocí jí byla znalost cizích jazyků 
(němčiny, angličtiny a francouzšti-
ny). Psala články a překládala. Řadu 
let pracovala ve výchovném odboru, 
učila na Dálkovém teologickém semi-
náři BJB, byla členkou redakční rady 
Brněnské tiskové misie a členkou re-
dakční rady Rozsévače. Po odchodu 
bratra kazatele Jana Pospíšila z funkce 
tajemníka BJB vykonávala nějaký čas 
také tuto úlohu.

V roce 1991 byli manželé Titěro-
vi požádáni Ústřední radou BJB, aby 
zrealizovali obnovení dřívějšího teolo-

gického semináře. Přijali tuto výzvu 
jako poslání od Pána, ačkoli již oba 
byli v důchodovém věku, a založili  
v Olomouci Biblickou školu (později 
Vyšší odbornou školu sociální a te-
ologickou – Dorkas). Sestra Eva zde 
pracovala jako tajemnice školy a tříd-
ní učitelka, později jako zástupkyně 
ředitele. Díky svému empatickému  
a srdečnému přístupu ji studenti měli 
velmi rádi a s důvěrou s ní sdíleli i své 
osobní otázky a zápasy. Do olomouc-
ké školy dojížděla až do svých 85 let.

Sestra Eva Titěrová se rovněž vel-
mi aktivně podílela na životě své-
ho „domovského“ sboru v Brně.  
I ve stáří byla její přítomnost a mod-
litba na biblických hodinách i v ne-
dělních shromážděních pro všechny 
velikým povzbuzením. Byla to velká 
modlitebnice a neustále se zajímala o 
všechno dění v církvi. Moudrým slo 
vem dokázala povzbudit jak sbor, tak 
jednotlivce. Využívala každou příleži-
tost k osobní službě evangeliem.

Celým životem ji provázel biblický 
text, který zazněl při jejich svatebním 
kázání v roce 1945: „Čím se odpla-
tím Hospodinu za všecka dobrodiní 
mně učiněná?“ (Ž 116,12). S touto 
vděčností Bohu prožila radostná i ne-
snadná období svého života. Rozlou-
čení s milou sestrou Evou Titěrovou 
se uskutečnilo v pátek 6. dubna 2018  
v 16:00 v modlitebně brněnského 
baptistického sboru na Smetanově 20.



22

ZPRáVy ZE SBORů

OTEVŘENÍ MODLITEBNy 
V TEPLé

Sbor BJB Teplá zve srdečně 
všechny bratry a sestry na slav-
nostní otevření naší nové mod-

litebny v Konstantinových Lázních. 
Otevření se bude konat v neděli 27. 
5. 2018.

Při dopolední bohoslužbě od 10:00 
poslouží slovem bratr kazatel Pavel 
Coufal, odpolední shromáždění se 
uskuteční od 14:30.

Prosíme také ty, kteří budou již na 
dopoledním shromáždění a především 
na oběd, abyste se nám ozvali do 20. 
5. buď osobně, nebo přes kazatele/
správce vašeho sboru kvůli organizaci 
obědů na email: bjb.tepla@tiscalicz, 
nebo telefonicky.

Jiří Tomeš
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POZVáNKA OD SBORu  
BJB KROMĚŘÍž

Milí bratři a sestry, rádi by-
chom vás pozvali na Biblic-
kou konferenci s tématem: 

Jaký je Bůh? Konference bude probí-
hat 1. - 3. 6. 2018.

Letošní biblická konference bude 
zaměřena na Boží charakter. Přijeď-
te společně s námi studovat vlastnosti 
Toho, který nás stvořil a ve své ne-
konečné milosti zachránil. Znalost 
Božích vlastností určuje to, jak žijeme 
své křesťanské životy. Proto se řečníci 
budou snažit nám atributy Svatého co 

nejvěrněji na základě Písma přiblížit.
Také bychom chtěli pozvat všech-

ny bratry na před-konferenční semi-
nář na téma: Výkladové kázání. Ten 
proběhne ve čtvrtek (31. 5.) od 9:00 
hod v naší sborové budově (Moravcova 
430/16, Kroměříž).

Více informací a odkaz na registraci 
naleznete na stránkách: www.biblic-
kakonference.cz

Těšíme se na čas strávený ve spo-
lečenství svatých a u kázání Božího 
slova.

Staršovstvo BJB Kroměříž
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REPORTážE

REPORTáž Z EVANGELIKáLNÍHO 
FóRA 2018

Ve dnech 20. – 22. 2. proběh-
lo v Praze další Evangelikální 
fórum, tentokrát pod ná-

zvem Církev uprostřed genderového 
chaosu. Zabývalo se tedy postojem  
a službou církve vůči lidem, kteří mají 
jinou, než heterosexuální orientaci  
a prožívají rozpojení mezi svým bio-
logickým pohlavím a prožívanou se-
xualitou.

V úvodní přednášce nám jeden  
z hlavních řečníků fóra Dr. Mark Yar-
house předložil 3 možné pohledy na 
zejména homosexualitu.

1) Můžeme přistupovat k jinak se-
xuálně orientovaným lidem s tím, že 
jim pouze sdělujeme, že je to hřích, 

což u nich vzbudí zejména obrannou 
reakci a nezůstává možnost jim pasto-
račně a misijně sloužit.

2) Můžeme je vnímat se soucitem 
jen jako svým způsobem handicapo-
vané a vůbec jim nesdělovat, že po-
kud svým hříšným touhám vyhovují, 
hřeší.

3) Nebo se můžeme přiklonit k pří-
stupu většinové společnosti, že jde jen 
o odlišnost, kterou  je třeba oslavovat  
a být na ni hrdý. Efektivní služba není 
o pouhé argumentaci, ale stojí na dobré 
teologii, soucitu a pochopení potřeby 
prožívat pocit identity a společenství. 

Podstatné je, aby lidé byli podob-
nější Kristu takoví, jací jsou. Nemusí 
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nutně přestat prožívat homosexuální 
náklonnost. Ani heterosexuálové ne-
jsou víc podobni Kristu kvůli své ori-
entaci.

Dalším společným programem byla 
prezentace statistického šetření mezi 
českými evangelikály, které proběh-
lo mezi červnem a září 2017 na 1048 
lidech starších 18 let, zpracovávala 
ho Dana Hamplová a je k dispozici 
na https://issuu.com/evangelikalni.
aliance/docs/za__ve__rec__na___
zpra__va_vy__zkum. Šetření bylo 
ovlivněno tím, že anketa byla distri-
buována skrze vedoucí církví a pou-
ze elektronicky. Účastnili se jí tedy 
jen dobrovolní přispěvatelé, většinou 
mladšího věku, a vzhledem k tomu, 
že ve svých denominacích nepředsta-
vují statisticky reprezentativní vzorek 
(i počet účastníků neodpovídal veli-
kosti té které církve), odráží spíše ná-
zory respondentů, ne názory daných 
církví. Také formulace otázek nebyla 
vždy přesná a kopírovala americký 
vzor kvůli celosvětovému srovnání. 
Dovolím si odcitovat několik závěreč-
ných vět D. Hamplové: „Vzhledem k 
malému rozsahu vzorku nebylo mož-
né provést detailní srovnání různých 
denominací. Přesto tam, kde to mož-
né bylo, ukazují data soustavný roz-
díl mezi Církví bratrskou a ostatními 
evangelikálními církvemi. Respon-
denti z Církve bratrské nejméně při-
jímali doslovný výklad Bible. Zároveň 
byli nejtolerantnější vůči předmanžel-
skému sexu, homosexualitě, umělému 

přerušení těhotenství a nejvíce přijí-
mali ženy jako vedoucí. Údaje přes-
to ukazují určitou rozdílnost názorů 
mezi sbory v Praze a jinde. Zdá se, že 
liberalismus je obzvláště silný v praž-
ských sborech.“ 

Letošní Evangelikální fórum se 
pokusilo položit vedle sebe „konzer-
vativní” a „liberální” pohled na tran-
sgenderovou problematiku. Byl to 
první pokus, ne vše se povedlo, ale 
většina přítomných se snažila s pro-
blematikou poctivě vypořádat, i když 
hledání postojů bude pokračovat dále. 

Rád bych, aby i do BJB slyšitelně 
zaznělo, že nám má jít o šíření evan-
gelia všem lidem a o takový pastorační 
přístup, který nepovede k odsouzení 
a zároveň nedojde k bezzubé toleranci 
všeho. Je dobré si připomenout, že se 
Ježíš sice o homosexualitě nezmiňoval, 
ale bylo tomu proto, že mezi Židy byl 
postoj díky Staré Smlouvě napros-
to jasný a On se ho vůbec nepokusil 
změnit.

Z naší denominace se zúčastnilo asi 
15 osob pracujících v církvi, mnohým 
dalším kazatelům by účast prospěla  
v profesním růstu, navíc registrační 
poplatek byl naší denominací propla-
cen. Můžete povzbudit své kazatele 
k účasti na dalším ročníku,  který se 
uskuteční 19. – 21. 2. 2019.

Erik Poloha



Zeptal jsem se také některých účastníků z BJB na tyto dvě otázky:

1) Co konkrétního ti dala účast na Evangelikálním Fóru 2018?
2) Proč bys doporučil ostatním přijet v r. 2019?

Zde jsou jejich odpovědi:

„Účast na Evangelikálním Fóru 
2018, mi pomohla se zorientovat ve vní-
mání atmosféry v rámci Evangelikální 
aliance. Odpověděla mi na otázku, proč 
se Církev tolik zajímá a řeší téma ho-
mosexuality a věcí s tím souvisejících.  
V rámci probíraného tématu jsem mohl 
přijmout mnoho nových poznatků a zá-
roveň to je výbava pro pastorační péči  
v různých oblastech.“

„Jelikož ještě neznám téma budoucího 
Fóra, tak bych argumentoval pouze tím, 
že tam je dobré prostředí k rozhovorům 
o aktuálním dění.“

S přáním Božího požehnání  
Jaroslav Hrůza, 

BJB České Budějovice

„Bylo inspirující vidět a slyšet křesťa-
ny z jiných denominací řešit podobné 
výzvy, kterým čelíme v BJB. Zúčastnil 
jsem se networku „Evangelikální teolo-
gie” a bylo pro mne zajímavé sledovat, 
jak odlišně lze teologicky přistupovat na-
příklad k autoritě nebo k řešení sporů ve 

sborech. Mám podněty k přemýšlení, ale 
zároveň jsem si nově uvědomil vděčnost 
za naši baptistickou eklesiologii. Stále 
máme v ekumenickém rozhovoru co na-
bídnout.“

 „Pro mne osobně bude hodně zále-
žet na zvoleném tématu. Letos mi téma 
Církve uprostřed genderového chaosu 
přišlo aktuální právě vzhledem k naše-
mu mezisborovému rozhovoru. Víc než 
dřív si uvědomuji nutnost mluvit i o slo-
žitých věcech v našich diskuzích srozu-
mitelně. Učím se to.“
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Daniel Kuc, 

BJB Mozaika Plzeň
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ZE žIVOTA SBORu BJB PŘÍBOR

Přečtěte si i Vy kousek Bible o Velikonocích.

V úterý 27. 3. 2018 od 15 do 17 
hodin zorganizoval Sbor Bra-
trské jednoty baptistů (BJB)  

v Příboře v Městské knihovně Veliko-
noční čtení Bible. Tato akce se letos 
uskutečnila ve spolupráci s Městskou 
knihovnou v Příboře a záštitu nad ní 
převzala paní místostarostka města 
Příbor.

Příborským občanům není tato akce 
neznámá. Několik minulých ročníků 
organizovali příborští křesťané z růz-
ných církví na příborském náměstí 
v průběhu velikonočního jarmarku. 
Nově se pořadatelé z BJB v Příboře 
rozhodli vyzkoušet prostor knihov-
ny. Čtení zahájila paní místostarostka  
a paní vedoucí knihovny, kdy po 
uvítání zahájili samotné čtení Bible. 
Na pořadu bylo novozákonní Janovo 

evangelium, které nám vystačilo na 
celou dobu vyhrazeného konání.

Událost navštívilo více jak 40 ob-
čanů, z města, přespolních, křesťanů  
i hledajících a nad tento počet požeh-
naně dětí, což k našemu sboru pat-
ří. Většina přítomných se osobně do 
čtení zapojila, někteří i vícekrát. Jako 
pozornost si každý účastník odnesl 
výtisk Janova evangelia.

Součástí akce byla výstava různých 
překladů Bible či její části Nového 
zákona. Zajímavostí mohl být pro 
účastníky překlad Písma v arabštině, 
gruzínštině, vietnamštině nebo rom-
štině. Knihovna vystavila své Bible  
a museli jsme uznat, že to byla pěkná 
sbírka, kterou jsme rozšířili darováním 
komiksové „Hero Bible“ pro oddělení 
dětí a encyklopedie Bible pro oddě-



lení dospělých. Paní místostarostka  
a paní vedoucí městské knihovny 
dostali od nás darem knihu Kristiny 
Royové Staniša.

Malý přednáškový sál knihovny se 
ukázal být dostatečně důstojným mís-
tem pro konání této zatím výjimečné 
akce. Shodli jsme se na tom, že tuto 
akci v příštím roce zopakujeme.

Našim přáním a modlitbou je, aby 
skrze čtení Bible v našem městě za-
zníval Boží hlas zřetelně a neodolatel-
ně, jak tomu bylo v generacích našich 
předků Moravanů, kteří z regionu 
Novojičínska pochází, a poté roznesli 
evangelium do celého světa.

Konference otců byla tentokrát v Příboře… a já tam nechyběl!

Sobota 27. ledna 2018 byla pro 
mne tentokrát odlišná, než jiné 
soboty. Nebyl jsem pracovat na 

zahradě, neležel jsem u televize, ale 
zúčastnil jsem se zajímavé události – 
Konference otců. Letos na téma „Na 
otci záleží“.

Myšlenka této akce patří z.s. Acade-
mia Via Familia (AVF). Tento příbor-
ský prorodinný zapsaný spolek, který 
se také věnuje pěstounským rodinám 
a jejich doprovázení, stojí za touto je-
dinečnou akcí a členové tohoto spol-
ku jsou také členy sboru BJB Příbor. 
Akce se uskutečnila již podruhé. Její 
první ročník zorganizovala AVF v roce 
2016 ve Smilovicích. Jako otec dvou 
dcer a jednoho syna jsem byl osobně 
přítomen a pro „velký úspěch“, jsem 
nemohl chybět na druhém ročníku. 
Zvláště když se uskutečnil v mém ro-
dišti v Příboře a prostory pro konání 
konference poskytla Dětská misie, se 
kterou naše rodina úzce spolupracu-

je. Mezi účastníky byla většina mužů  
z BJB Příbor, kteří se také svými mož-
nostmi na organizaci podíleli.

Celým setkáním nás provázel bib-
lický verš z Přísloví 17,6: „Korunou 
starců jsou vnuci, ozdobou synů ot-
cové“. K tomu byly připraveny moti-
vační přednášky a semináře s tématy 
„Jaký otec, taký syn“, „Aby ze synů 
byli chlapi“, „Ohýbaj ma tatko“, „To 
kolem nás“.

Hlavní přednáška bratra Ladislava 
Adamoviče na téma „Jaký otec, taký 
syn“ mne doslova šokovala a uchvátila. 
Laci má za sebou neuvěřitelný životní 
příběh. Během několika let se stala 
jeho normálně žijící rodina rodinou 
balancující na okraji společnosti, bo-
jující se závislostí, chudobou a nási-
lím. Poté prožil několik let v dětském 
domově. Podařilo se mu z tohoto osu-
du díky Bohu vymanit, Boha v Pánu 
Ježíši Kristu poznal osobně, a nyní 
pracuje jako ředitel dětského domova 

48



v Necpalech na Slovensku. S manžel-
kou Evičkou vychovávají dvě krásné 
dcerky.

Tato akce u nás zúčastněných otců 
vyvolala velmi pozitivní reakce a já 
jsem pouze zalitoval, že se tolik za-
jímavých a důležitých podnětů pro 
zdravě fungující vztahy v rodině ne-
dostalo k více potencionálním účast-
níkům. Sám jsem se zařekl, že příš-
tí ročník podpořím lepší propagací 
nejen směrem k mým přátelům, ale  

i k širší veřejnosti. Vždyť téma otcov-
ství je ne vždy preferovaným tématem, 
jak by si zasloužilo.

                          Martin Okáč, sbor BJB Příbor
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ZE žIVOTA SBORu BJB šuMPERK

24

Mohu se něco zeptat?  A KOLIK JE VÁM ROKŮ?
Odpověď: SEDMDESÁT!

Je tomu tak. Šumperský sbor 
BJB si v minulém roce 2017 při-
pomněl sedmdesáté výročí své-

ho trvání. Oslavili jsme to poměrně 
skromně, protože pro řadu misijních 
aktivit a služeb ve sboru nebylo dost sil a 
času dělat velké oslavy. Ale jsme Bohu 
velice vděčni za vše dobré, co se mohlo  
z Jeho milosti za celou tu dobu po-
dařit. Především Pánu děkujeme 
za všechny lidi, kteří se mohli skr-
ze službu našeho sborového spole-
čenství stát Božími dětmi. Víme, 
že cokoliv se v tomto směru dělalo  
a dělá, je jen to rozsévání, okopá-
vání a zalévání. Totiž to podstatné  
a jedinečné dává sám Bůh – VZRŮST. 
Uvědomili jsme si, kolik lidí mohlo za 
tu dobu přijít k Pánu Ježíši Kristu, 

ale také myslíme na ty, kteří od Boha 
odešli, a s tím nám naléhavě vyvstává 
otázka „a proč“? Vnímáme, že takové 
výročí je výzva k tomu, abychom byli 
společenstvím milujícím Pána Ježíše 
Krista, společenstvím otevřeným pro 
všechny hledající a toužící po skuteč-
ném životě – životě s Bohem. Jinými 
slovy jde o to, abychom Bohu dělali 
radost a žili podle jeho vůle.

Mirek Jersák
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A ještě jednou ze Šumperka

Mezi pravidelné akce našeho sbo-
rového společenství patří společné 
modlitby M 24 -7. Jedná se o nepřetr-
žitý modlitební řetěz tvořený lidmi (či 
skupinami), kteří se střídají v mod-
litební místnosti po jedné nebo více 
hodinových „hlídkách”.  Účastníci se 
modlí, chválí Boha zpěvem, a nebo 
jen mlčí „před Pánem“. V místnosti 
je také možné napsat své modlitební 
předměty, modlitby i verše z Bib-
le oslavující Boha.  M 24-7 míváme 
dvakrát ročně. O Velikonocích a pak 
na konci prázdnin vždy 3-4 dny. Vět-
šina lidí má v těchto dnech volno od 
zaměstnání a školy.

Co je na tom zvláštního? 1. Sku-
tečné a ničím nerušené společenství 
s Bohem – máte klid tak jako skoro 
nikdy a nikde - 2. Vědomí sounále-
žitosti s ostatními – v místnosti jsou 

rozpisy se jmény těch, kteří se modlili 
před vámi a kteří přijdou po vás - 3. A 
je tu i prvek zodpovědnosti před lidmi 
i před Bohem, že modlitební řetěz ne-
bude přerušen - 4. Prožijeme povzbu-
zení, že toto místo je zvláště odděleno 
pro modlitby, které se v tom období 
dějí nepřetržitě ve dne i v noci.

Tyto modlitby se dějí v rámci svě-
tového hnutí modliteb 24-7, které je 
rozšířeno do více než 100 zemí světa 
a navazuje na mnohaleté nepřetržité 
modlitby Moravských bratří v Ochra-
nově. Web.stránky - http://www.
modlitby24-7.cz/mistnosti (viz také 
časopis Rozsévač č.2/2018 str.10)

Všem velmi doporučujeme – za sbor 
M. Jersák

P.S. - Právě dnes (2.4.) v 18 hod. jsme 
skončili požehnané 4 dny modliteb. 
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REPORTáž Z cESTy  
NA uKRAJINu

Svědectví bratra Dimitrije z kraslického sboru
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Protože auto, s kterým se usku-
tečnily předchozí cesty, nebylo 
již v provozuschopném stavu, 

bylo nutno řešit náhradní vozidlo.  
Ze známosti se podařilo pronajmout 
malé nákladní auto za symbolickou 
cenu. Odjezd měl být 22.12.2017. 
Přestože jsme vyhotovili smlouvu  
a přeložili jí do ruštiny, shledal Di-
mitrij, že není dostatečná. Bylo nut-
né zhotovit překlad smlouvy soudním 
tlumočníkem a úředně ověřit podpis 
pronajímatele. Podařilo se to vyřešit 
dvěma cestami do Karlových Varů, 
stálo to však 100 EUR a odjezd se po-
sunul až na 27.12. Pak už bylo možné 
naložit věci do dodávky a po krátkém 
odpočinku před 1600 km dlouho ces-
tou v 2 hodiny v noci vyrazit. Vyjet 
měl Dimitrij původně s manželkou 
a ještě jedním bratrem, ale nakonec 
musel vyrazit sám. Komplikací při 
jízdě byl nefunkční rychloměr zvlášť  
v místech se sníženou rychlostí. Smyk 
za Klingenthalem vnímal Dimitrij 
jako varování. Protože měl náklaďáček 
dvojitá zadní kola, zvýšily se náklady 
na polských dálnicích o 50 EUR.

Polská strana hranice byla sice bez 
problémů a překročil ji v 16:30, ov-
šem vážné problémy vznikly na stra-
ně ukrajinské. Po upozornění bratra  
z Karlových Varů, že vrátili Čechy 
s podobným nákladem ze sloven-
sko-ukrajinské hranice po několika 
napjatých dnech s nepořízenou zpět, 
se Dimitrij na hranicích nezmínil, že 
veze humanitární pomoc. Celní pra-

vidla Ukrajiny umožňují převážet ná-
klad pouze do 50 kg na hlavu. Víra, že 
dobré úmysly lidí nemohou zůstat bez 
plodů, vedla k rozhodnutí jet i tak. 
Dimitrij věřil ve zvláštní požehnání 
Bohem a byl si vědom toho jak jsou 
věci, které veze, nepostradatelné pro 
potřebné lidi na druhé straně hranice. 
Jel s vírou, nadějí, láskou a soucitem 
s bližními. Na ukrajinské straně zača-
li prohlídku nejprve dva mládenci se 
psy. Na otázku co a kam veze, odpo-
věděl, že obyvatelé Česka, hlavně děti, 
připravili dárky potřebným lidem na 
Ukrajině a ukázal jim pověření od 
našeho sboru k předání darů naše-
mu partnerskému sboru na Ukraji-
ně. Následovaly jízlivé poznámky, že 
na Ukrajině jsou všechny děti věřící  
a že se objevil Santa Klaus. Dmitrij to 
nechal bez povšimnutí. Přišla hlavní 
inspektorka a požádala o zpřístupnění 
úložného prostoru. Doklady položila 
nevšímavě stranou. Dimitrij si všiml, 
že je velice hubená a má nemocnou 
ruku. Modlil se za ní, i když se mu 
snažila ublížit. Ptala se, proč hned ne-
řekl, že veze humanitární pomoc. Od-
pověděl jí, že v papírech je vše napsáno 
a dárky jsou velmi očekávány. Potom 
přišel jeden velmi příjemný celník  
a navrhl vypsat celní prohlášení na  
1 tunu humanitární pomoci. Pak při-
šla vedoucí směny a nařídila zkontro-
lovat případnou přítomnost krabiček 
a balíčků na dně pytlů. Potom řekla, 
že musí mít povolení na sbírku od 
českých úřadů a na převzetí výtěžku 



sbírky na Ukrajině, jakožto bezplatné 
humanitární pomoci. Obdržet ho lze 
písemně na sekretariátu úřadu vlády. 
Vláda ho na svém zasedání přezkoumá 
a předá na ministerstvo sociální po-
litiky a mimořádných událostí. Tam 
mohou po přezkoumání spekulativní-
ho účelu sbírky rozhodnout. Dimitrij 
přemýšlel, co dělat dál a rozhodl se za-
volat Borisovi, pastorovi cílového sbo-
ru. Poslal emailem osvědčení o regis-
traci církve, ale to nestačilo. Celníci 
chtěli osvědčení o registraci na právo 
přijímat humanitární pomoc. Chtěli, 
aby našli organizaci, která toto opráv-
nění má a to vše o půlnoci. Podobné 
nesmysly neměly konce a čas běžel na-
prázdno. Pak si všiml nedopité láhev 
vína u nohou stolu a došlo mu, že jsou 
opilí. Zeptal se, jak dál. Dali mu po-
depsat papír, na kterém bylo napsáno, 
že odmítl zaplatit celní poplatky, což 
byla lež.

Kolem 2. hodiny ráno se musel 
vrátit s téměř prázdnou nádrží zpět  
a jel dalších 100 km k jiné celnici.  
V 8 hodin ráno dojel na ukrajinskou 
stranu, pomodlil se, vložil do dokladů 
50 EUR a očekával kontrolu. Přiblí-
žil se vytáhlý podplukovník, zběžně 
obhlédl karoserii a řekl, že byl v noci 
na hlavní celnici a že nemá šanci. Po-
kynul, aby jel na stranu. Dimitrij mu 
odpověděl, že jeho Bůh je živý a vždy 
dává naději, zvláště v jeho den naro-
zení. Dimitrij plukovníkovi zopako-
val svůj příběh. Ten se na něj podíval  

a řekl, ať si vezme peníze zpět. V tu 
chvíli volal pastor Boris a Dimitrij 
řekl celníkovi, že on i jeho příbuzní 
strávili noc na kolenou za jeho situ-
aci. Plukovník pohybem ruky ukon-
čil rozhovor, ještě jednou zkontro-
loval doklady a na okamžik zaváhal. 
Pak řekl, že je třeba zaplatit nevelký 
poplatek v bance. Dimitrij to rychle 
udělal, aby si to ještě nerozmyslel. Pak 
děkoval Bohu a řekl plukovníkovi, že 
si váží toho, že soucitní lidé ještě ne-
vymřeli a nebojí se postupovat správ-
ně a rozumně přesto, jaké je ukrajin-
ské zákonodárství. 19 hodin průjezdu 
celnicí se stalo minulostí. Čekalo ho 
ještě 600 km po silnicích plných jam 
a výmolů. V půl jedné v noci dorazil 
k domu pastora Borise a uviděl vrata 
dokořán, v domě světlo a teplo, byl už 
toužebně očekáván. Pastor ho osobně 
uvítal s manželkou Naďou a dcerami 
Natálkou a Julií, spát šli až ve 3 ho-
diny ráno. Dimitrij spal až do oběda, 
kdy ho vzbudil tichý šepot. Pastor  
s manželkou, diakonem a jeho synem 
mezitím vyložili tak cenný a dlouho 
očekávaný náklad. Obecenství, večeře, 
spánek a další den zpáteční cesta. Nový 
rok uvítal díky časovém posunu dva-
krát, ale nikde nebyla už žádná fron-
ta. Celou cestu po Ukrajině provázel 
pastor Boris Dimitrije v modlitbách,  
a když překročil polskou hranici, 
předal štafetu Dimitrijově manželce. 
Nepřítel se však ještě nehodlal smířit 
s porážkou. Již nedaleko od domova 
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mezi Chemnitz a Zwickau ho předjelo 
auto způsobem, že musel prudce za-
brzdit, prázdné auto dostalo na kluz-
ké silnici smyk a celý bok vozidla se 
promáčkl o svodidla. Díku Bohu bylo 
možné s autem dojet domů. Pronají-
matel auta byl ochoten provést opravu 
za náklady, přesto to však stálo dalších 
3000 Kč. Jsme však vděční Pánu, že 
přesto vše se pomoc dostala k potřeb-
ným. Je to pro nás velkým svědectvím 
obětavosti a moci Boží.

 Ještě na závěr slova pastora Borise:
Vážení bratři a sestry v Česku da-

lekém, ale v duchu skrze našeho Ježíše 
Krista, který nás spříznil svou draho-
cennou krví, blízkém.

Církev z Ukrajiny - vesnice Sokolivo-
čka Vám upřímně děkuje za Vaše milo-

srdenství i velikou podporu v tom, čeho 
se nám opravdu moc nedostává.

Jsme Pánu moc vděčni za to, že Vás 
použil v náš prospěch a že Vy jste byli 
citliví k hlasu Ducha Svatého. Kéž Vás 
Bůh i nadále zahrnuje svými hojnými 
nebeskými požehnáními.

Děkujeme bratrovi Dmitrijovi za to, 
že Pán vzbudil v jeho srdci touhu po 
uskutečnění této nezištné misionářské 
akce bez ohledu na to, kolik času a pro-
středků to bude stát.

Kéž déšt hojných obdarování dá ve Vás 
vyrůst ještě více ovoci ve službě Božímu 
království, a toto ovoce proroste až do 
věčnosti, kde budeme navždy spojeni s 
naším Pánem Ježíšem Kristem.

Amen.

25
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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 pro-
sím zasílejte do konce předchozího 
měsíce na emailovou adresu info@
baptist.cz

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

duben
14. týden / 2. - 8. dubna / Jablonec nad Nisou
15. týden /  9. - 15. dubna / Karlovy Vary   
16. týden / 16. - 22. dubna / Kladno
17. týden / 23. - 29. dubna / Kraslice
18. týden / 30. dubna – 6. května / VOŠST Dorkas 

květen
19. týden / 7. - 13. května / Kroměříž
20. týden / 14. - 20. května / Kuřim
21. týden / 21. - 27. května / Liberec
22. týden / 28. května – 3. června / Litoměřice    

červen
23. týden / 4. - 10. června / Lovosice
24. týden / 11. - 17. června / Olomouc
25. týden / 18. - 24. června / Ostrava
26. týden / 25. června – 1. července / Misijní odbor
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NA NOVéM MÍSTĚ

David Živor je šťastně ženatý 
otec tří dětí, přeučený intro-
vert, nadšenec do technolo-

gií, milovník dobré kávy a dobrých 
knih. Přestože nepochází z věřícího 
prostředí, vydal se na cestu následo-
vání Ježíše když mu bylo 18 let. Od té 
doby je fascinovaný příběhem Bible, 
který chce sdílet s lidmi kolem sebe.  
V minulosti pomáhal vést baptistic-
kou mládež na Vinohradech, odkud 
později šel studovat teologii na Evan-
gelikální teologický seminář v Praze. 
Během studií přijal David Boží povo-
lání do Řep, kde začal s vizí církve, 
která je milá Bohu i lidem, zakládat 
Pochodeň. S touto motivací od té 
doby hledá nejrůznější způsoby, jak 
přiblížit poselství evangelia lidem ko-
lem sebe.

Davidova služba v Řepích začala 
jeho přátelstvím s Willem Robbin-
sem, americkým misionářem, který 
žil v Praze 10 let. Toto přátelství po-

V této nové rubrice budeme přinášet informace z nové misijní práce našich 
sborů. V prvním příspěvku vám představíme službu vinohradského sboru na 
sídlišti Řepy.

PRAHA 17 – ŘEPy  
(POcHODEň PRAHA)

stupně přerostlo v povolání do služby, 
které se nyní věnuje. „Moje původní 
představa byla vystudovat teologii, 
protože to bylo zajímavé, a stát se lep-
ším vedoucím mládeže. Jenže Bůh má 
jiné plány než já, a proto moje povo-
lání dalece přerostlo mládež a souvisí  
s celým sborem.“

Začali zakládat sbor v Řepích – nej-
prve sloužili s vizí založit sbor, kam 
později cíleně směřovali svou službu. 
Důležitým milníkem bylo období, 
kdy David dostudoval na teologickém 
semináři a předložil vizi založení sbo-
ru na Vinohradech, svému mateřském 
sboru, který jej k této službě vyslal. 
Významnou roli v službě zakládání 
sboru hrála touha po místním sbo-
ru, který je součástí komunity města 
(Řep) a kam to lidé nemají daleko.

Jak o sboru přemýšlíme?
„Začali jsme si říkat Pochodeň Pra-

ha, protože motiv křesťanů jako světla 
evangelia, které svítí svému okolí je 



pro nás nosný. Když jsme přemýšleli, 
co pro nás znamená být Církví, de-
finovali jsme sami sebe jako Ježíšovo 
společenství ve městě: Naším světlem 
je Ježíš, a proto svítíme Boží láskou 
svému okolí, aby se Ježíš stal i Vaším 
světlem.“

Naše sebe-definice má tři části, pod-
le tří velkých přikázání Ježíše svým 
učedníkům: (1) miluj Boha, (2) mi-
luj bližní a (3) získávej mi učedníky. 
Vycházíme při tom ze tří klíčových 
hodnot – evangelium, společenství  
a město.

Pro nás je důležité, aby v centru 
všeho byl sám Ježíš. Aby naše služ-
ba neopomíjela rozměr společenství  
(s Bohem, s bližním i se světem kolem 
sebe), a abychom byli požehnáním 
městu, ve kterém žijeme. Věříme, že 
když Bůh požehná okolnosti, můžeme 
zakusit to, o čem referoval Lukáš ve 

Skutcích 2,47: „Chválili Boha a byli 
všemu lidu milí. A Pán denně přidával 
k jejich společenství ty, které povolá-
val ke spáse.“

Od počátku jsme fungovali jako 
sbor, přestože nás nebylo (a stá-
le není) mnoho. Vize sboru ale byla 
jasná, a souvisela s jedním rozměrem 
toho, jak vnímáme evangelium: ohlá-
šení skutečnosti, která formuje naše 
životy ve světle toho, co teprve přijde.

Od začátku jsme toužili založit sbor, 
ne jen nějakou postranní aktivitu 
nebo stanici, ale sbor, který zakládá 
sbory, které zakládají sbory. To nám 
pomáhalo přemýšlet o Církvi, o ná-
sledování Ježíše a získávání učedníků 
v kontextu společenství.

Rozjeli jsme spoustu aktivit, vy-
zkoušeli řadu způsobů, jak kontakto-
vat lidi a přiblížit jim evangelium. Za-
čali jsme pořádat komunitní aktivity 

Setkání Pochodeň academy, které je naším vzdělávacím programem pro vedoucí  
v Církvi. Academy je otevřená každému, kdo má zájem o dané téma
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pro lidi z Řep, pro mládež, mamin-
ky, studenty, rodiče, zájmové skupiny  
a další. Během této služby jsme po-
tkali lidi, kteří spolu s námi začali také 
sloužit.

Naše společenství je složené z lidí, 
kteří přijali naší vizi a chtějí sloužit, 
z lidí, kteří prožili zklamání z církve 
a pak nás našli a lidí, kteří byli při-
tahováni evangeliem a rodinným spo-
lečenstvím, kde vztahy hrají důležitou 
roli.

Vize sboru, který slouží místní ko-
munitě a je její součástí, je pro nás do-
dnes důležitá a přesvědčivá. Díky nej-
různějším službám a především díky 
Boží milosti jsme mohli najít přízeň 
u mnoha lidí v Řepích, kteří tvo-
ří komunitu – ať už na radnici nebo  
v centru sociálních služeb, v kulturní 
oblasti či jen s občany, kteří se s námi 
seznámili, název Pochodeň si lidé  

27

v Řepích umí spojit s námi.
V současnosti jsme spoustu aktivit 

omezili ve prospěch vztahů s lidmi 
kolem nás a programově děláme pou-
ze bohoslužby, Pochodeň academy 
(vzdělávání vedoucích pro Církev), 
biblické skupinky a klub maminek 
pro místní komunitní centrum.

Modlíme se (a prosíme, abyste se 
k nám přidali), aby Bůh nadále žeh-
nal naší službě, abychom mohli vidět 
ovoce této služby, aby mezi námi rost-
li noví vedoucí, kteří povedou k Ježíši 
další lidi, a aby se i mezi komunitou 
našeho města stala naše vize známou 
skutečností: že světlem našeho spole-
čenství je Ježíš, a proto svítíme Boží 
láskou svému okolí, aby se Ježíš stal  
i Vaším světlem.

Bohoslužba z ledna 2018

 
David Živor, DiS.
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NA NáVšTĚVĚ

Rádi bychom vám představili sbory, které jsou v naší jednotě nové nebo pochá-
zejí z jiného prostředí. Začínáme tuto rubriku Křesťanským bratrským sborem 
Čjinů, který je v BJB od roku 2012.

SBOR BJB – KŘESťANSKý  
BRATRSKý SBOR ČJINů

Území čjinského národa se 
nachází na území tří států – 
Barmy, Indie a Bangladéše. 

Na toto území přišli mezi lety 400 - 
500 našeho letopočtu pravděpodobně  
z Číny. Čjinové patří do skupiny Ti-
beto – Barmánců. Národ se dělí na 
menší kmeny a dále na menší skupiny 
podle jazyků a rodů. Mluví 45 různý-
mi jazyky. Většina Čjinů žije v ho-
rách. Hlavní město Hakha se nachází 
ve výšce 1 800 m.

V roce 1824 dobili Barmu Brito-
vé a zůstala jejich kolonií až do roku 
1948, kdy Barma získala nezávislost. 
Čjinové se rozhodli, že se také sta-
nou demokratickým státem. Byl jim 
přislíben status federálního státu  
v rámci Barmy. Tuto transformaci 
společnosti přerušil vojenský převrat  
v roce 1962. Vojenská junta vlád-
la zemi až do roku 1988. V současné 
Barmě jsou nastartovány demokra-
tické procesy, avšak armáda má stále 
velkou moc. Barmská vláda chtěla mít 

moc také nad Čjinským státem, proto 
zakazovala používání čjinského jazyka  
a omezovala účast na jakékoliv kul-
turní akci. Zabraňovala jakémukoliv 
rozvoji, z čjinských obyvatel si dělala 
poddané, zabavovala jim majetek, byli 
mučeni a zabíjeni. Proto se mnoho  
z nich rozhodlo uprchnout do cizích 
zemí, abych měli základní lidskou 
svobodu a práva.      

 Dne 30. 10. 2008 se Česká repub-
lika rozhodla přijmout ve spolupráci 
s UNHCR prvních 5 čjinských rodin 
(celkem 23 lidí) původem z Barmy, 
kteří uprchli z Barmy do Malajsie. 
Z počátku jsme byli ubytováni v in-
tegračním táboře ve Stráži pod Ral-
skem, kde nás seznamovali především 
s jazykem a pomáhali nám se dobře 
integrovat do většinové společnosti. 
Všichni z nás jsme byli věřící křes-
ťané, a proto se v neděli 2. 11. 2008 
konalo první společné shromáždění 
čjinských uprchlíků v uprchlickém 
táboře. O 2 týdny později 16. 11. 
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2008 se po shromáždění sešli všichni 
a rozhodli jsme se založit sbor CRC-
CF (Czech Republic Chin Christian 
Fellowship). Následně bylo zvoleno 
prvních 5 starších, kteří nás vedli.

Dne 12. 2. 2009 přijala ČR další  
4 rodiny čjinských uprchlíků (celkem 
16 lidí) a všichni se posléze stali členy 
CRCCF. O 3 roky později dne 21. 4. 
2012 jsme požádali na Sjezdu delegá-
tů BJB o to, abychom se stali součástí 
BJB a následně jsme byli přijati. Díky 
BJB  se nám podařilo zaregistrovat se 
a stát se státem uznaným sborem.

 Bůh nám žehná. V současnosti je 
nás včetně dětí skupina 63 lidí, z toho 
34 pokřtěných dospělých. Naše rodi-

ny byly Ministerstvem vnitra umístě-
ny na různá místa České republiky. 
Bydlíme většinou daleko od sebe. 
Proto se jako celý sbor sjíždíme pouze 
třikrát do roka – na Vánoce, Veliko-
noce a v létě. Během roku se scházíme 
k bohoslužbám zvlášť moravské rodi-
ny a zvlášť české. Moravské rodiny se 
schází střídavě v bytech a domech čle-
nů rodin jednou za měsíc. České rodi-
ny se schází dvakrát za měsíc, prona-
jímají si modlitebnu Církve bratrské  
v Poděbradech. Nemáme kazatele, 
Slovem si sloužíme sami. Na letní 
pobyty si zveme kazatele ze zahraničí, 
kteří mluví naším jazykem. Mládež se 
sjíždí jednou za tři měsíce, většinou 
jednou do Čech a jednou na Moravu. 

Čjinská mládež, Vánoce 2017 na Vsetíně



ROZHOVORy

JORDAN HALLER,  
NOVý PŘEDSEDA ODBORu  
MLáDEžE BJB
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Jordane, nejprve gratuluji k tvému 
zvolení.

 Děkuji.
 Mohu se zeptat, jaké byly tvoje důvody, 
pro které ses rozhodl kandidovat?

 Od sedmnácti let jsem se aktiv-
ně zapojoval do služby mládeži. Ještě 
před tím než jsem vyplnil dvacet let, 
už jsem se zapojil do týmu rady Od-
boru mládeže. Pak si k tomu velmi 
přispěl právě ty, Honzo. Jestli si vzpo-
mínáš, tak jsi mě vzal na jedné svatbě 
stranou a sdělil mi, že si mě dokážeš 
představit jako svého spolupracovní-
ka. Nevím jestli jsem nad tím někdy 
před tím přemýšlel, ale už v té době 
jsem měl ve vztahu s Bohem vyjasně-
no, že pokud mě On vtáhne nějakým 
způsobem do služby nebudu odporo-
vat. Později jsme spolu skutečně za-
čali pracovat a věřím, že kandidatura, 
krom dalších povzbuzení z různých 
stran, byla přirozeným vyústěním naší 
spolupráce.
 Výsledek volby byl hodně těsný (8 sborů 
z 15). Jak jsi vnímal volbu samotnou?

 Dost jasně si vzpomínám na první 
pocit po vyhlášení výsledků. Je složité 
ho zformulovat, protože to byla velmi 
intenzivní směs pocitů a skutečnos-
tí, ale kdybych to měl nějak přiblížit, 
vedlo mě to k pokoření. Skutečnost, 
že rozhodla těsná většina s sebou nese 
výzvu. Jak efektivně sloužit všem a ne 
jen případné části mládeží?
 Co teď před sebou vnímáš jako nej-
větší úkol ve své službě? Na co se chceš 
zaměřit?

 Myslím, že odpověď leží v otáz-
ce, kterou jsem si vlastně sám polo-
žil před chvílí. Jak efektivně sloužit 
všem? Přemýšlím. K něčemu tako-
vému je nutné najít něco společného  
a právě na to se zaměřit. Nejlepší od-
pověď, kterou zatím znám je sloužit 
evangeliem. Evangelium jako ta dob-
rá zpráva o Kristu, a o tom, co udělal  
s hříšníky, je rozhodně potenciál. 
Moje představa jde jednoduše smě-
rem, kdy čím více chápeme co je evan-
gelium, tím více známe Krista a sebe 
samé. Věřím, že evangelium, které je 
společné pro všechny křesťany, má 
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moc posloužit všem. Práce evangelia 
nekončí obrácením! Znát evangelium 
víc a víc, aby prýštilo ven všude tam, 
kde bude baptistický mládežník.
 V čem myslíš, že potřebují mladí lidé ve 
sborech dnes pomoc?

 Možná bys ze mě dostal i něco kon-
krétnějšího, ale hned si uvědomuji, že 
nechci zasahovat do suverenity sborů, 
jasně si uvědomuji, že každý mládež-
ník má předně svůj sbor plný bratrů 
a sester, kteří jsou jeho přednějším 
zdrojem pomoci. Proto můžu pomo-
ci hlavně v tom základním a tím jsem 
zpět u evangelia. Každá generace si 
znovu musí najít cestu ke Kristu skrze 
evangelium. Dále se ho nepustit a nést 
ho všude s sebou.
 A může jim v tom může pomoct Odbor 
mládeže?

 Ano, Odbor mládeže může praco-
vat na povzbuzení pro tento společný 
základ.
 Častokrát zmiňuješ evangelium. Co je 
v něm podle tebe nejdůležitější?  

Díky za tuto otázku. Jednoznačně 
Kristus! Nerad bych na někoho pů-
sobil dojmem, že to může být jinak. 
Cokoli je pravda o Kristu - je dobrou 
zprávou (evangeliem) a také evange-
lium bez Krista - není dobrou zprá-
vou. Když říkám „evangelium”, nejde 
pokračovat bez „Kristus”. Co je pro 
mě na tom fascinující? Jakákoli pravda  
o Kristu je evangelium.
Za co osobně se za tebe mohou lidé 
modlit?

 V Bibli se píše, že komu se nedostá-
vá moudrosti ať za ni žádá. Budu moc 
rád, když se k této mé prosbě kdokoli 
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přidá. O Mojžíšovi se píše, že byl nej-
pokornější ze všech lidí. Za pokoru 
také prosím. Od Pána Ježíše se krom 
jiného snažím naučit Jeho jedinečný 
přístup k lidem. Dokázal ke každému 
přistoupit jako k jednotlivci a naplnit 
jeho skutečné potřeby. Někdy se za-

stal, někdy napomenul, jindy mlčel. 
Budu vděčný za každého, kdo se přidá 
k této mojí modlitbě.
 Děkuji za rozhovor.

Jan Jackanič

Fredi Winkler na konferenci v Praze
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FREDI WINKLER

U příležitosti Konference o Izraeli, kterou pořádal Sbor BJB v Praze 
3 ve dnech 23. - 25. 2. 2018, jsme hlavnímu řečníkovi položili něko-
lik otázek. Konference se zúčastnilo přibližně 120 lidí nejen z řad BJB,  
ale i jiných denominací. Po krátkém představení si můžete přečíst náš 
rozhovor.

Fredi Winkler se narodil v roce 1950 ve švýcarské selské rodině. Vyučil se pekařem 
a cukrářem. Když viděl svého mistra, jak se dře od nevidím do nevidím, rozhodl se, 
že to nebude jeho zaměstnání a při první příležitosti se přihlásil ke spolupráci s misií 
Mitternachtsruf, kde začal pracovat v zasilatelství  v roce 1969. V roce 1973 se oženil  
s Beatou Malgo, dcerou zakladatele misie. Hned po svatbě byli s manželkou vy-
sláni do Izraele, aby vedli dům pro hosty, menší rodinný hotel misie  Beth-Shalom  
v Haifě. V roce 1990 absolvoval Fredi vzdělání pro průvodce Izraelem.

Jsme rádi, že jste opět v České 
republice. Mohl jste zde za tak 
krátký čas zaznamenat od vaší 

poslední návštěvy posun v antisemit-
ských náladách?

Obecně lze konstatovat, že v křes-
ťanských sborech zájem o Izrael sko-
mírá.
Dlouhodobě žijete v Izraeli, vidíte na-
plnění některých biblických proroctví při 
pohledu na dění okolo ISS v sousední 
Sýrii a nedalekém Iráku?

Na první pohled je těžké rozpo-
znat biblický prorocký význam ISIS. 
Ovšem v celém arabském světě lze 
konstatovat všecky ty převraty a je to 
zjevně příprava pro biblické události 
poslední doby, jak jsme o tom hovoři-
li i na proběhlé konferenci.

Je nějaký rozměr, oblast napětí vyvo-
laná ISS, která se do středoevropských 
médií nedostává a tak nám zůstává za-
halena?

ISIS ukazuje, že v islámu dochází  
k radikalizaci, že tam probíhá urputný 
boj o vedení islámu. ISIS je potvrze-
ním toho, že islám vlastně není ocho-
ten vedle sebe trpět cokoli jiného.
Přicházejí uprchlíci ze Sýrie a Iráku  
i do státu Izrael?

Protože Izrael nikdy neuzavřel mír 
se Sýrií a Irákem, a protože nemá žád-
né dohody s těmito státy, vpouští na 
své území jen ojediněle některé zraně-
né k lékařskému ošetření.
Chtěl bych se teď zeptat na Mesiánské 
Židy. Spojují se jednotlivé místní spole-
čenství do větších celků?
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ODBOR MLáDEžE

ČESKOSLOVENSKá KONFERENcE 
MLáDEžE V BANSKé BySTRIcI

Po čtyřech letech jsme opět na-
plánovali, připravili a uspořá-
dali mládežnickou konferenci 

společně se slovenským odborem 
mládeže. Naposledy jsme se setkali  
v Brně, proto jsme tento rok mířili na 

V Izraeli existuje svaz sborů, kde 
jsou zapojené všechny mesiášské sbo-
ry. Pořádají se také letní tábory pro 
děti a mládež a společné konference, 
na nichž se podílejí mnohé sbory. 
Ovšem mezi sbory jsou určité rozdíly  
v důrazech a učení či zaměření.
Sjednocují se teologicky? V čem zůstá-
vají rozdílné?

Teologické rozdíly jsou ovšem po-
dobné jako v celém křesťanském svě-
tě.
Jaký vztah udržují Mesiánští Židé  
s křesťanskými církvemi, vyhledávají je, 
stojí o bližší kontakt s křesťany?

Většina mesiášských sborů má ně-
jaké napojení na nějaké křesťanské 
společenství v zahraničí a jsou těmito 

přáteli podporované.
Co může český křesťan udělat pro šíře-
ní Ježíšova evangelia mezi Židy?

To přední je, aby se křesťané mod-
lili, aby Židé četli své Bible. Ve škole 
je to povinný předmět. Pán Ježíš řekl 
to, co odpověděl Abraham boháčovi 
do pekla: Mají Mojžíše a Proroky, ať 
je poslouchají. (L 16,29-31) A pak to 
další, stát za Izraelem slovem i skutky.
Co může český křesťan udělat pro ší-
ření Ježíšova evangelia mezi Palestinci?

Modlit se stejně jako za Izrael také 
za Palestince a Araby. Možná máte už 
také nějaké Araby a Palestince u Vás. 
Přesvědčivé křesťanské svědectví živo-
ta je důležitější dnes než kdykoliv dří-
ve. To má moc je přesvědčit o pravdě.

Slovensko. Původně jsme uvažovali  
o Bratislavě, ale okolnosti nás donutily 
si cestu trochu prodloužit do Banské 
Bystrice. To však neuškodilo atmosfé-
ře celé konference, která je zvlášť pod 
slovenským vedením plná nadšení  
a energie.
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V Banské Bystrici jsme byli vřele 
přivítáni nejen slovenskou mládeží, 
ale i místním primátorem. Celkem se 
z České republiky vypravilo na spo-
lečnou konferenci asi 120 mládežníků. 
I když jsme neměli takřka žádné sta-
rosti s organizací na místě, o program 
jsme se dělili rovným dílem. Hudbou 
sloužila skupina z Olomouce. Na se-
minářích byla slyšet jak slovenština, 
tak i čeština. Zmíním alespoň: Pavel 
Coufal na téma „Nemám čas”, Ma-
rek Titěra „Boží love”, Darko Kraljik 
„Prečo čítať Starú Zmluvu”, Danka 
Hanesová „Miesto a postavenie ženy 
v cirkvi”.

Hlavní programy se nesly, podle 
názvu konference #nasleduj, v jasné 
výzvě k následování Pána Ježíše. První 
večer nás Petr Orvoš utvrdil myšlen-
kou, že „Bůh nepovolává schopné, ale 
uschopňuje povolané.” V sobotu ráno 
jsem (Jordan Haller) kladl důraz na 

vystoupení z komfortní zóny, podob-
ně jako Zacheus slezl ze stromu, už 
na Krista jen nekoukal, ale následoval 
Ho. Sobotní večer nás Marek Macák 
vyzval k vstupu do světla. Na základě 
textu z Jana 8. kapitoly, kdy žena měla 
jít a dál nehřešit. Poslední společný 
program, který vedl Richard Nagypal 
byl jasnou výzvou: „vzdej se Kristu.”

Záznamy hlavních programů jsou na 
You Tube kanálu ODM. Naší mod-
litbou je, aby všichni mládežníci re-
agující na výzvy společné konference 
#nasleduj, byli drženi Bohem, který  
v nás působí chtění i činění (Fil 2,13) 
a i nadále setrvali v rozhodnutích, 
které učinili. K této modlitbě zvu vás 
všechny čtenáře toho krátkého repor-
tu ze života Odboru mládeže.

Jordan Haller
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ODBOR SESTER

Modlitba, modlitební ztišení, modlitební chvilka,  
modlitební shromáždění….

69

Na každé z těchto slov bylo na-
psáno nejedno kázání nebo  
i knihy. Kolik z nich jsme sly-

šeli a třeba i přečetli? Ale bez osobní 
zkušenosti zůstane jen u pouhého po-
slouchání nebo u zajímavé četby. Až 
zakusíme na „vlastní kůži“ sílu mod-
litby, pak pro každého z nás bude mít 
to pravé kouzlo.

Modlit se - mluvit s Pánem Ježíšem 
mě učili rodiče, pak v nedělní škole 
jsem získávala odvahu modlit se před 
více dětmi. Pamatuji si, že obsahem 
mé dětské modlitby byl seznam pro-
seb a přání. Chtěla jsem po Pánu Ježíši 
ochranu pro své blízké a pro sebe také 
občas něco dobrého a pěkného. Ale že 
modlitba opravdu funguje a moje slo-
va nezůstávají v místě, kde byla vyslo-
vena, že jí Pán Ježíš slyší a odpovídá, 
jsem poprvé na „vlastní kůži“ okusila 
asi v 6-ti letech.

Moje maminka byla hodně nemoc-
ná, měla nemocné plíce, astma. Jako 
děti jsme často viděly záchvaty, kdy 
se dusila a my jí neuměly pomoci. 
Před 45-ti lety nebyly žádné kvalit-
ní léky, občas si maminka sehnala 
speciální foukačky, pomocí kterých 
se záchvat zklidnil. Ale jednou… Se 

svými sourozenci, bratrem a sest-
rou, jsme si hráli venku na dvorku. 
Najednou nás babička zavolala domů  
a nařídila, abychom teď byli hodní  
a nechodili za maminkou. Bylo nám 
to divné. Za nějakou dobu přijela sa-
nitka s panem doktorem. Nešli jsme 
za ním, ale zůstali jsme všichni tři stát 
za dveřmi a poslouchali, co se za děje 
v kuchyni. Věděli jsme, že s mamin-
kou je zle. Podle hovoru jsme zjistili, 
že tentokrát byl záchvat opravdu sil-
ný. Pan doktor dával různé příkazy  
a slyšeli jsme babičku, jak pláče a říká: 
„Co bude s těmi dětmi…“  S hrůzou  
v očích jsme se na sebe podívali  
a věděli jsme, že nám maminka může 
umřít. Ani nevím, koho z dětí nás 
to napadlo prvního. Otevřeli jsme 
dveře na půdu, vyběhli po schodech  
a padli jsme do kupy obilí, které tam 
měl dědeček uskladněné. Klečeli jsme 
na tom obílí, plakali a volali jsme  
k Pánu Ježíši s prosbou o záchranu naší 
maminky. Jak dlouho jsme se modli-
li nevím, ale vím, že bylo šero, když 
jsme pomalu a se strachem scházeli  
z půdy. Nikoho jsme neslyšeli, báli 
jsme se vejít do kuchyně, se strachem 
jsme otevírali dveře. U plotny stála 
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maminka a rázným, ne udýchaným, 
hlasem říká: „Kde jste tak dlouho byli, 
už je večeře hotová“. Podívala jsem se 
na brášku a sestřičku a pamatuji si, že 
jsem řekla: „Funguje to“.

Ano, přesvědčila jsem se, že mod-
litba funguje, že to není jen mluve-
ní. Ale je to dialog. Pán Bůh k nám 
různými způsoby mluví, my mluvíme  
k Němu a s Ním…

V následující letech jsem se moh-
la mnohokrát přesvědčit o Boží lásce  
a síle modlitby. Jenže, pořád se musím 
učit.

Nevím jak vy, ale já měla dlouho 
problém modlit se za někoho, koho 
neznám. Taková modlitba se mi zdá-
la neosobní, a i když jsem prosbu za 
potřebné na druhém konci světa vy-
slovila, necítila jsem ze své strany, že 
to má nějakou cenu. Bez velkého nad-

šení jsem se účastnila modlitebních 
shromáždění, kde jsme byli vybízeni 
k modlitbám třeba za Filipíny, Kubu, 
Čínu.

Teď ale děkuji Pánu Ježíši, že mě 
proměňoval. Také to bylo tím, že jsem 
se aktivně začala účastnit Dne modli-
teb baptistických žen a Světového dne 
modliteb. Měla jsem možnost sezná-
mit se s počátky jak sesterské práce  
v Evropě, tak s počátky Dnů modliteb 
baptistických žen. Na jedné evropské 
konferenci sester jsem se seznámila se 
sestrou Alicí z Anglie. Její mamin-
ka ještě s dalšími 5-ti sestrami se po  
2. světové válce účastnila první bap-
tistické konference. Bratři se radili, 
jak znovu obnovit baptistickou spo-
lupráci v rámci Evropy. A tyto sestry 
viděly svou praktickou pomoc v tom, 
že se po dobu jednání bratří modlily. 
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Tyto první nepatrné začátky přerostly  
v celosvětovou akci, kdy se každoročně  
v listopadu koná Světový den modliteb 
baptistických žen. Sestry baptistky ze 
všech unií se střídají v přípravě pro-
gramu. Obsahem programu je snaha 
přiblížit život, radosti a starosti sester 
po celém světe. Ale hlavně je všechno 
směřováno k modlitbám. Když sly-
šíte svědectví sester z Asie, jak prosí  
o modlitební pomoc za děti, které 
musí od 8 let pracovat. Jak jsme vy-
bízeny k modlitbám za déšť ve vy-
prahlých částech Afriky. Když slyšíme 
z kolika žen a dětí se stávají vdovy  
a sirotci při válečných konfliktech po 
celém světě… Hlavním bodem pro-
gramu Dne modliteb je právě před-
ložený seznam proseb za problémy 
na daných kontinentech. Při jednom 
takovém shromáždění jsem si uvě-
domila následující: Zažila jsem vál-
ku? NE! Měly někdy moje děti hlad 
z nedostatku potravin? NE! Musely 
moje malé děti někdy těžce pracovat, 
aby si vydělaly na živobytí? NE! Když 
chci zpívat duchovní písně a číst Bibli, 
musím zavírat okna a dveře, aby mě 
nikdo neslyšel a neudal mě úřadům? 
NE! Musím chodit pro pitnou vodu  
4 kilometry? NE!

To je jen malý výčet toho, za co 
mohu a mám být vděčná Pánu Bohu. 
Určitě neznám osobně sestry, které 
musí žít v těžkých podmínkách v ce-
lém světě, ale právě tyto vzácné Dny 
modliteb mě vedou k zamyšlení, co 
všechno mám, a to z nezasloužené 
Boží milosti. A moje modlitba, připo-

jená k dalším tisícům modliteb, určitě 
Pánu Bohu nebude zbytečná.

My, sestry v ČR, se již mnoho let 
připojujeme k celosvětovému řetězu 
modliteb. Součástí těchto shromáž-
dění je sbírka na konkrétní projekty.  
V minulých letech se poslaly pení-
ze do dětských domovů na Ukraji-
nu, vybudovala se škola pro sirotky 
v Ugandě, koupily se šicí stroje pro 
ženy, které mohou šitím uživit svoji 
rodinu, aj. I u nás, v České republice, 
je mnoho misijních a sociálních pro-
jektů, které potřebují naší modliteb-
ní a finanční pomoc. Proto se sestry,  
z vedení odboru sester BJB, asi před 
15-ti lety rozhodly, že část finančních 
prostředků ze sbírky Dne modliteb 
baptistických žen, dají právě na potře-
by v ČR. V minulých letech se finanč-
ně pomohlo na nákup drahých léků 
pro vážně nemocné děti, peníze byly 
dány na pomoc misijním projektům 
různých občanských sdruženích při 
sborech BJB, byl také daný příspěvek 
na pomoc Teen Challenge (pomoc při 
závislostech) a další. Komu byl dán fi-
nanční dar je vždy uvedeno  ve výroční 
zpravě za odbor sester.

Jsem přesvědčena o tom, že každou 
upřímnou modlitbu Pán Bůh slyší. 
Vím, že to funguje! :-) 

A když na podzim budou mít sestry 
ve vašem sboru Den modliteb, přidej-
te se k nim. Pomůžete druhým a sami 
budete povzbuzeni.

Jiřina Vimpelová



MISIJNÍ ODBOR

Sdělení rady MO sborům BJB: 
Předně chceme vyjádřit radost 
z toho, kolik misijních akti-

vit se v našich sborech uskutečňuje. 
Jsme vděčni, že jako rada MO mů-
žeme pomáhat sborům BJB v jejich 
evangelizačním úsilí. Z toho pro nás 
plynou i některé výzvy. Jednou z hlav-
ních je to, že se zvyšuje počet sborů  
i počet žádostí o finanční dotaci z MO 
na sborové misijní aktivity. U někte-
rých žádostí roste také požadovaná 
výše podpory. Vzhledem k finančním 
možnostem MO, které jsou v po-
sledních letech na zhruba stále stejné 
úrovni, jde o nelehký úkol.

 Rada MO na svém pracovním se-
tkání v Praze 5.2.2018, mimo jiné 
jednala o rozdělení finančních dota-

cí z daru Československé baptistické 
konvence v Kanadě. Tento dar ve výši 
247.072 Kč je určen na dva roky. Od 
1.1.2018 do 31.1.2018 se sešlo tolik 
žádostí ze sborů, že téměř dosahují 
výše celého daru.

Rada MO se proto rozhodla, že  
v roce 2018 bude uvolněna k čerpání 
polovina tohoto daru tj. 125.000 Kč. 
Druhá polovina bude nabídnuta sbo-
rům v roce 2019. Prioritou při roz-
dělování finanční dotace bude práce 
na nových místech nebo nové druhy 
misijní činnosti. Přednost budou mít 
také sbory, které dělají nějakou misij-
ní aktivitu poprvé.

Rada MO připravila „Formulář žá-
dosti o finanční grant z misijního od-
boru“, který v budoucnu vyplní všech-

40
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ny sbory žádající o jakoukoliv dotaci  
z MO. Tento formulář je ke stažení na 
webu BJB v sekci „Misie“.

Rada MO také doporučuje sborům, 
aby se snažily letní akce typu English 
campů a letních táborů připravovat 
jako neprodělečné. Máme zkušenos-
ti ze sborů, kde to tak již několik let 
funguje.

Chceme vyjádřit naši vděčnost 
všem, kteří se podílejí na misijních 
aktivitách ve svých sborech. Jako rada 
MO chceme přinášet povzbuzení a in-
spiraci do evangelizačních aktivit BJB. 
Hledáme také další způsoby, jak zís-
kávat prostředky pro šíření evangelia. 
Těšíme se z toho, jak se prohlubuje 
spolupráce s misionáři z IMB. Bratři 
vedoucí české skupiny misionářů IMB 
– Brian McClure a Larry Lewis – se 
rozhodli věnovat 80.000 Kč na nákup 
evangelizační literatury pro misijní 
aktivity českých sborů BJB. Velmi nás 

to povzbuzuje.
Sbory, které budou mít zájem vy-

užít tyto prostředky, nechť vyplní 
formulář žádosti a pošlou ho emailem 
předsedovy rady MO: p.novosad@
gmail.com

Bratři misionáři z IMB také nabízejí 
možnost pokusit se najít pro společné 
misijní akce partnerský sbor v USA. 
Sbory BJB, které by měly zájem navá-
zat dlouhodobější misijní partnerství 
s baptistickým sborem z USA, nechť 
kontaktují předsedu MO.

 Připomínáme také možnost využi-
tí nafukovacího skákacího hradu, při 
různých sborových aktivitách. Zájem-
ci o zapůjčení hradu nechť kontaktují 
bratra Olega Gricyka.

 S přáním Božího vedení

Pavel Novosad
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MANžELSTVÍ A RODINA

tak, jak jsme slíbili v minulém 
Zpravodaji, rádi se s vámi po-
dělíme o informace z další ob-

lasti, které se v rámci Odboru pro 
manželství a rodinu věnujeme. Jedná 
se o podporu rodičů v jejich (na-
šem) nelehkém úkolu připravit děti 
na život dle Božích nároků a přede-
vším být dobrými průvodci dětí na 
cestě k Bohu. Vždyť vychovávat děti 
není lehký úkol. Doba se rychle mění  
a nároky na nás rodiče rostou. Ně-
které proto, že to po nás společnost 
chce a jiné proto, že si necháváme na-
šimi malými následníky určovat „úro-
veň“ standardu naší péče. Postupy,  
s kterými byste před patnácti lety dítě 
umravnili raz dva, si dnes musíte dva-
krát rozmyslet a „rádi“ je nakonec vy-
měníte za bezzubé domlouvání „panu 
králi“. Vím docela dobře o čem mlu-
vím, protože mám to štěstí vychovávat 
děti napříč epochami – nejstarší dcera 

má 21 a nejmladší 4 roky. Ale abych 
nebyl jen takový rýpavec, tak musím 
taky říct, že díky Bohu máme na roz-
díl od doby před třiceti lety svobodu 
a nemusíme, alespoň do jisté míry, 
všechny tendence doby automaticky 
přejímat. Navíc nám nic nebrání čer-
pat z dobrých zdrojů. Proto jsme před 
osmi lety začali pořádat konference 
pro rodiče (říkali jsme jim skromně-
ji Dny pro rodiče). Původně to byla 
akce pro brněnský sbor, ale nakonec 
jsme ji otevřeli pro kohokoli  a jejím 
přenesením pod Odbor pro manžel-
ství a rodinu se plně otevírá celé BJB. 
Jedná se o jednodenní (sobotní) akci. 
Dopoledne i odpoledne běží vždy tři 
semináře současně. Snažíme se na-
kombinovat různá témata tak, aby si 
každý mohl vybrat to, co je pro něho 
momentálně důležité. Mezi přednáše-
jícími jsou odborníci z různých oblastí 
výchovy, IT, hudby; zkušení vedoucí, 

Přednáška Ráchel Bícové Přednáška Pavla Mečkovského
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kteří se věnují práci s dětmi a evange-
lizaci; také zkušení rodiče, kteří jsou 
ochotni podělit se o své zkušenosti. 
Účastníky nemusí být jen rodiče, ale 
mohou to být i prarodiče a ti, kteří 
pracují s dětmi. U společného obě-
da je dostatek času, kdy je možné 
si v klidu popovídat s dalšími rodiči  
i přednášejícími. Rodiče si mohou 
svůj program užít v pohodě, protože 
o jejich děti se vždy po celý den stará 
tým mládežníků.

Letošní konference pro rodiče pro-
běhla 27. ledna v Brně. Sjelo a sešlo se 
asi šedesát rodičů s asi třiceti dětmi,  
o které se znamenitě a s výdrží posta-
rali brněnští mládežníci. Pavel Meč-
kovský měl semináře na téma Dobrý 
táta a Sebevědomí dětí, Pavel Šupol 
měl semináře o křesťanské a okult-
ní hudbě, manželé Dana a Miroslav 
Jersákovi se podělili o své životní zku-
šenosti z výchovy v rámci semináře 
Víra se nedědí a Martin Stavjanik měl 
seminář o šikaně. Pokud vás kon-
ference pro rodiče zaujala, můžete si 
do svých kalendářů dát již termín pro 

příští rok. Pokud Pán Bůh dá, tak by 
se měla konat 26.1.2019 opět v Brně. 
Chebský kazatel David Sláma projevil 
zájem o konání konference pro rodiče 
také v Chebu. Pokud se to uskuteční, 
bylo by to mnohem dostupnější pro 
sbory ze západní části naší republiky, 
což bychom byli velmi rádi.

Upozornění:
Víkend pro manželské páry – modul I 

se v termínu 15.-17.6.2018  bude konat 
ještě v hotelu Skalní mlýn u Blanska. 
Tím opravujeme původní informaci, že 
bude v Čechách. V Čechách budeme po-
řádat víkend pro manželské páry až na 
podzim.

Informace o připravovaných akcích 
naleznete také na www.radispolu.cz

Marek Žitný, předseda  
Odboru pro manželství a rodinu

marek@zitny.cz, 608 60 10 29

Diskuzní skupinky Děti na obědě v rámci dětského programu
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VZDĚLáVáNÍ NA cESTĚ

I v dalším roce pokračuje kurz Zá-
klady pro službu v rámci programu 
Vzdělávání na cestě. Nový ročník 

2018/19 se uskuteční v Praze v prosto-
rách vinohradského sboru. Přihlášky, 
termíny setkání a další podrobnosti 
najdete na webové stránce vnc.bjb.
cz. Přihlášení je možné do 30. června 
2018 nebo do naplnění kapacity.
 Na otázku proč studovat Základy pro 

Pokud nemáte dost času studovat na teologickém se-
mináři, ale přesto toužíte prohloubit své znalosti Pís-
ma, lépe mu rozumět a být lépe připraveni na službu 
ve svém sboru (slovem na skupince, na mládeži, při bo-
hoslužbách…), pak je VNC dobrým nástrojem k takové 
přípravě. Můžete povyrůst ve víře, ve známosti Božího 
slova, seznámit se s jeho historickým pozadím, základní-
mi principy výkladu. Výbornou možností je při misijním 
víkendu zažít něco z prostředí zakládání nového sboru. 
Strávit několik víkendů se skupinou studentů sbližuje, 
může pomoci vybudovat vzájemné vztahy mezi jednot-
livci z různých sborů BJB.

službu jsme se zeptali kazatelů, kteří  
v programu vyučují. Děkujeme za 
jejich službu v této oblasti a věříme 
tomu, že pro vás může být přínosem 
bez ohledu na váš věk nebo dosavadní 
zkušenosti se studiem.

Jan Jackanič, 
tajemník VV BJB

David Sláma
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Kurzy VNC jsou určeny pro všechny křesťany bez roz-
dílu věku, kteří nějakým způsobem slouží ve sboru slo-
vem, dětem, mládeži, jako vedoucí skupinek, apod., ale 
také těm, kteří nikdy neprohloubili své teologické vzdě-
lání a chtějí získat „teologické minimum“. VNC vám 
dává všeobecný rozhled velmi důležitý pro váš duchovní 
růst, porozumění Bible a možná i určitý impuls pro no-
vou službu. Zvu vás, abychom společně rostli na cestě za 
Pánem v milosti a v poznání Krista.

Nick Lica

VNC doporučuji pro možnost získání uceleného pře-
hledu Písma, příkladů jak získané informace aplikovat 
ve službě i osobním životě. V neposlední řadě seznámit 
se a navázat přátelství s lidmi z jiných sborů.

Pavel Mrázek

Miroslav Čížek   

Pro každého křesťanského služebníka jsou nezbytné 
dvě skutečnosti: Tou první je povolání a zmocnění pro-
střednictvím Ducha svatého. To je nutné přijmout od 
našeho Pána. Tou druhou je kvalitní biblické vzdělá-
ní, které je třeba zajistit v církvi Kristově. Věřím tomu, 
že naše „Vzdělávání na cestě“ je tímto kvalitním úvo-
dem do hloubky Písma svatého. Bonusem pak může být 
příležitost seznámit se s celou řadou našich kazatelů  
a s jejich přístupem ke službě. Tuto pestrost vnímám 
jako velmi inspirující a hodnotný prvek. Rád vzpomí-
nám na to, jak jsem se téměř před čtvrt stoletím přihlásil 
na podobný kurz, kterým jsem byl nesmírně obohacen. 
Bylo to tehdy velmi důležité rozhodnutí pro mou bu-
doucí kazatelskou službu.

Z našeho sboru se VNC zúčastnilo již více než 10 
sester a bratří, a všichni přijali požehnání a povzbuzení 
do služby. Proto doporučuji všem, kteří chtějí posilu na 
cestě na Pánem.

Petr Coufal
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ROZSéVAČ

Co vás na práci v redakční radě 
Rozsévače baví?

Během svého života s Pá-
nem Ježíšem jsem se Jej ptala, jaký 
bude do budoucna můj úkol, a Pán mi 
jednoho dne dal z Jeho milosti mož-
nost začít spolupracovat v redakční 
radě Rozsévače. Vždy jsem to považo-
vala za velkou Boží milost psát člán-
ky o tom, jak mne Pán Bůh oslovil 
při čtení biblických textů. A to mne 
baví. Také mne velmi baví „dávat do-
hromady“ v našem týmu celý časopis. 

Nesmírně si vážím našeho Rozsévače, 
protože jej považuji za Boží dílo, kte-
ré drží víc než 100 let. To by nebylo 
možné bez Božího působení. Nesmír-
ně si vážím lidí s nimiž spolupracuji,  
i našich předchůdců. Marie Horáčková

Na práci v Rozsievači ma vlastne 
najviac bavia ľudia, s ktorými mám 
tú výsadu spolupracovať. Teším sa 
na každé stretnutie redakčnej rady, 
lebo tam panuje tvorivá atmosféra, 
vzájomne sa obohacujeme a moti-
vujeme pri práci. Postupne nám Pán 

Rádi bychom vás seznámili s těmi, kdo pracují na časopisu Rozsévač, 
abyste mohli lépe poznat je osobně i jejich službu. Přinášíme vám proto 
rozhovor s členy redakční rady časopisu Rozsévač, kterých jsme se ze-
ptali na tyto otázky:
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dáva vidieť aj hoci malé, ale pozitív-
ne výsledky našej práce. Samozrej-
me, že postupne prichádzam na chuť  
a baví ma aj tvorba časopisu, hľada-
nie vhodných tém a písanie článkov, 
ak je to potrebné. Veľmi motivujúce 
sú aj ohlasy od čitateľov, samozrejme 
najmä tie pozitívne, ale aj tie kritické 
sú veľmi potrebné. Janko Szollos

Musím povedať, že som zo žiadnej 
svojej písomnej práce na slovenskom 
jazyku nedostala jednotku. Keď tak 
spätne nad tým rozmýšľam, myslím 
si, že to bolo preto, lebo som sa „ne-
vedela vtesnať“ do štruktúry. No už 
na strednej škole som si pravidelne 
písala denník, v ktorom som si čas-
to zaznamenávala, čo Pán Boh robil 
v Tom období v mojom živote, ako 
menil moje postoje skrze svoje slovo. 
V takom duchu som potom aj napísala 
knižku o našej rodine „Keď dva a dva 
je päť“. 

To isté robím aj v Rozsievači. Pí-
šem o Bohu v každodennom živote,  
o Tom, čo robí v našej rodine i v mo-
jom širšom okolí. Okrem toho stretá-
vam ľudí zapálených pre Boha a jeho 
dielo. A to ma na mojej práci baví. 
Lýdia Podobná

V redakční radě Rozsévače pracuji 
docela krátce - učím se, jak se takový 
časopis dělá, a myslím, že jsem byl za-
tím spíše v roli pozorovatele. Původně 

jsem si myslel, že trochu nakouknu do 
této práce a pak uvidím, jestli zůstanu. 
Ale zatím zůstávám. Moje zapojení 
do práce v Rozsévači souvisí s  tím, 
že už řadu let pracuji v našem sbo-
ru na vydávání sborového zpravodaje.  
A to je práce trochu podobná, i když 
v malém. V té práci na zpravodaji mě 
uchvacují příběhy a svědectví, kte-
ré získávám od lidí v našem sboru - 
příběhy o tom, jak se obrátili k Pánu  
a jak změnil jejich život. A skrze tyto 
příběhy oslovuje Bůh lidi - křesťany  
i nekřesťany. A tak bych si přál, aby  
i v Rozsévači bylo dost takových ži-
vých svědectví o Boží moci. To je vel-
mi inspirující. Mirek Jersák

K této práci jsem se dostala zvlášt-
ním způsobem. Jak? Ani nevím. Přes-
to vím, že to byla Boží cesta a plán. 
Pán si nás chce používat, radit nám  
a to v těch nejobyčejnějších situacích. 
Bible je tak praktická i dnes a to mne 
znovu vede k tomu, abych se rozdělila 
s jinými lidmi. Byli jsme pozváni na 
přípravná setkání a dodnes žasnu nad 
tím, jak je to možné. Mohu malin-
ko také přispět, a to je mojí radostí  
i vděčností. Dana Jersáková

Proč číst Rozsévač?

Rozsévač můžeme číst proto, že skr-
ze něj k nám mluví Pán. O lidech,  
o životě, o tom, co bychom nikdy 
sami nedomysleli nebo nevěděli. Do-



čteme se zde věci, za něž se můžeme 
modlit, uvědomíme si, za co všechno 
můžeme Pánu děkovat, že nic není 
samozřejmé. Rozsévač má každý mě-
síc připravenou nepopsanou stránku 
i pro vás, abyste vyjádřili Pánu Bohu 
dík za Jeho působení ve vašem životě, 
podělili se s druhými o svoje prožitky 
a Pán Ježíš má jistě připraveného čte-
náře, kterému může právě vaše situace 
a její řešení promlouvat k srdci. To 
dělá Pán Ježíš. Proto čteme Rozsévač. 
Píšeme a čteme o tom, jak jsme byli 
povzbuzeni a potěšeni samotným Pá-
nem. Marie Horáčková

Najjednoduchšie by bolo odpove-
dať, že kvôli tomu, že je to náš jediný 
spoločný česko-slovenský „baptistický 
časopis“. Cieľom časopisu nie je pri-
nášať informácie, ale Dobrú správu – 
Evanjelium, v zrozumiteľnej čítateľnej 
forme prostredníctvom svedectiev, 
krátkych tematických článkov, roz-
hovorov zo zaujímavými ľuďmi, re-
portáží aj správ o tom, čo Boh koná 

uprostred nás a v našich zboroch. Čí-
taním Rozsievača sa môžte stať súčas-
ťou siete, spoločenstva čitateľov Roz-
sievača a vedieť čím žijú bratia a sestry  
v iných zboroch BJB v ČR a SR. 
Túžime po tom, aby aj prostredníc-
tvom Rozsievača a jeho čítania mohli 
jeho čitatelia každý mesiac prijímať 
Božie požehnanie. Janko Szollos

Rozsévač je dobré číst pro povzbu-
zení v duchovním životě a následování 
Pána Ježíše, pro vzdělání ve víře, pro 
poučení z historie i pro bližší vztahy 
mezi námi křesťany. Mirek Jersák 

Rozsévač jsem dychtivě četla ve svém 
mládí, nic jiného tenkrát nebylo. Od 
té doby se hodně změnilo. Časopis je 
mnohem krásnější. Ale Slovo zůstává 
stále stejné, tak jako i náš Pán. 

Dana Jersáková
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PŘEDSTAVuJEME

Dětská misie v České republice 
(www.detskamisie.cz) je sou-
částí světové organizace Child 

Evangelism Fellowship (CEF), která 
od roku 1937 usiluje o to, aby každé 
dítě slyšelo srozumitelně zvěstované 
evangelium. Zaměřuje se na děti, kte-
ré ho dosud neslyšely.

První misionářka CEF přišla do 
tehdejšího Československa v roce 
1947 a od té doby DM v naší zemi 
nepřetržitě působí – v období nesvo-
body skrytě, od roku 1991 jako re-
gistrovaná organizace. Své základny 
má na severní Moravě, v severních  
a západních Čechách, v Praze, ale svou 
pomoc a kurzy nabízí na celém území 
naší republiky.

Pracovníci DM se opírají o pod-
poru asi stovky dobrovolníků a ně-
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kolika stovek modlitebních partnerů 
a dárců. Spolu s nimi slouží dětem  
v klubech, na školách, při víkendových 
programech a na táborech. Pomáhají 
církvím při misijních aktivitách cí-
lených na děti. Pořádají semináře, 
kurzy a konference pro pracovníky  
s dětmi. Dětská misie nabízí pestrou 
škálu materiálů pro rodiče, učitele  
i samotné děti. Žádané jsou zejména 
obrázkové lekce ze Starého a Nového 
zákona nebo sešity denního ztišení 
pro děti. Ty jsou rovněž zvány do ko-
respondenčních kurzů na webu www.
hledejanajdi.cz.

DM povzbuzuje křesťany k mod-
litbám za děti a za tímto účelem 
pravidelně posílá zájemcům náměty  
k modlitbám.
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www.detskamisie.cz 

Jak jste se dostal ke službě v rámci Dět-
ské misie?

Od roku 1995 jsme s manželkou 
začali s DM spolupracovat jako dob-
rovolníci v Havířově a okolí. Man-
želka se více zapojovala do přímé 
práce s dětmi. Vedla klub pro děti  
u nás doma, jezdila jako instruktor na 
tábory DM. Spolu jsme se účastnili 
několika příměstských táborů v Haví-
řově. V roce 1999 jsem byl pozván do 
Národní rady DM. V roce 2008 si nás 
Bůh nepřehlédnutelným způsobem 
povolal do služby na plný úvazek. Za-
nechali jsme tedy svých sekulárních 
zaměstnání a nastoupili jako misionáři 
na plný úvazek.

Na otázky odpovídá
Ing. Zbyšek Šikula,
národní ředitel DM v ČR

Co považujete za nejdůležitější v práci 
s dětmi?

Nespokojit se s tím, že děti v církvi 
nebo při volnočasových aktivitách za-
bavíme. Děti potřebují a mohou být 
spasené. K tomu ale musí slyšet úpl-
né evangelium podané srozumitelně  
a přiměřeně jejich věku. Stejně důleži-
té jsou modlitby za děti. Kromě mod-
liteb za to, aby všechny děti v naší zemi 
slyšely evangelium, se často modlíme 
za konkrétní děti a jejich spasení. Bůh 
na tyto modlitby odpovídá.






