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úvodník

M

ilí bratři, milé sestry ve sborech
Bratrské jednoty baptistů.
Přinášíme vám další číslo Zpravodaje BJB, který nese název
Pokoj uprostřed nepokoje.
Nacházíme se ve zvláštní době, kdy
si více než kdy jindy uvědomujeme,
že opravdový pokoj můžeme najít jen
v Bohu a v jeho synu Ježíši Kristu.
Přeji sobě i vám, abychom o tom jako
církev měli být svědectvím a dokázali jsme tak ukázat na Toho jediného,
skrze kterého může přijít Boží pokoj
tomuto světu.
K tématu se vracíme také ve slovech
bratra předsedy i úvaze bratra Milane
Kerna a dovolili jsme si přeložit krátký článek ze zahraničí - bratr Haddad
z Libanonu se ptá uprostřed exploze
v jejich hlavním městě na otázku, která napadá nás všechny - Kde je Bůh?
Kde je Bůh uprostřed toho všechno,
zapomněl na nás nebo zapomněli jsme
my na něho?
Společně s vedoucími jednotlivých
odborů se ohlížíme za uplynulým létem a celým obdobím, které je za námi.
Díky Bohu se některá setkání podařila,
jiná musela být odložena. Již dvakrát
jsme letos odložili připravovaný Sjezd
delegátů a nevíme, kdy bude možné se
znovu potkat. Věříme však, že tyto věci
jsou v Božích rukou a že nemusíme
mít obavu o to, co je před námi.
Přinášíme vám informace z posled-

ních dvou jednání Výkonného výboru
a přehled všeho zajímavého, co se děje
v BJB i ve světě baptistů. Představujeme také dvě organizace, kterým jsme
mohli společně pomoci a které obdrželi podporu z našeho krizového fondu.
V tomto čísle zařazujeme také novou rubriku Co vlastně dělá, ve kterém bychom vám postupně rádi představili práci jednotlivých pracovníků
Výkonného výboru a vedoucí jednotlivých odborům. Věříme, že to může
být způsob, jak lépe poznáte jejich
službu i je osobně.
V příštím roce by se mělo uskutečnit
setkání všech JASáků v Praze. I toto
setkání se již jednou odkládalo, věříme však tomu, že bude v příštím roce
možnost jak se sejít a vzpomenout na
to, co dobrého Bůh přinesl do života
mnoha lidí skrze tuto službu. Děkujeme tak bratrovi Titěrovi za jeho příspěvek a věříme tomu, že i plánování
této akce proběhne co nejlépe.
S přáním Boží milosti

Jan Jackanič, tajemník VV BJB
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slovo předsedy

D

ívám se na obraz, který jsem
dostal v loňském roce. Je od
malíře Pavla Lopoura a z druhé strany je možné si přečíst jeho název: Naděje zůstává. Je na něm velmi
živě zachycena loď (malá plachetnice)
uprostřed divoce rozbouřeného moře.
Velké a temné vlny se zvedají všude
kolem, ale ta loď je uprostřed kuželu
světla. To světlo v celém obrazu vytváří dojem pokoje. Jakéhosi pevného
bodu. Naděje uprostřed napětí… Pokoj uprostřed nepokoje.
Opět jsme vpluli s tou naší „loďkou“
do pěkně rozbouřených vod. Epidemie
koronaviru se šíří každý den. Zatímco
na jaře, při první vlně, jsme asi většinou neznali nikoho ze svého okolí, kdo
by byl vážně nemocen touto nemocí,
nyní (píšu v polovině října 2020) už
těchto nemocných osobně známe víc
a více, včetně těch, kteří jsou v nemocnici nebo v důsledku nákazy zemřeli.
Virus se samozřejmě nevyhýbá ani
církvi. Opět musíme rušit naše společná shromáždění, měnit naše plány
sborových služeb a misijních akcí.
Mění se plány celostátní konference
mládeže, kurzů Vzdělávání na cestě,
sjezdu delegátů. Doba je náročná nejen pro kazatele a vedoucí sborů, ale
pro každého z nás: zasahuje do chodu našeho běžného života, do našich
rodin, vzdělávání ve školách, zaměstnání, celostátní ekonomiky i osobních
příjmů, zdravotní péče v nemocnicích
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apod. Nevíme, co přijde, odhady vývoje, které čteme v médiích, nejsou
moc optimistické. Život se mění.
Možná si někdy připadáme jako Ježíšovi učedníci, když se plavili po rozbouřeném Genezaretském jezeře (Mt
14,22-32). Celou noc sami, vysíleni
snahou přežít. K ránu k nim přichází
Ježíš, kráčí po vlnách. A oni si myslí, že
se situace ještě zhoršuje: kromě nebezpečí utonutí vidí jakýsi přízrak, který je
ohrožuje, a tak vyděšeně křičí strachy.
Přemýšlel jsem o tom, že kdyby Ježíš běžně chodil před svými učedníky
po vlnách, tak by se té noci asi neděsili. Jenže Ježíš přichází naprosto nečekaně a nečekaným, novým způsobem.
A přesto to je On.
Možná i my v dnešní době prožíváme různé úzkosti, obavy a vnitřní nepokoj, protože máme dojem, že jsme
na to sami a nejistoty přibývá. Měli
bychom si neustále připomínat, že
Pán je nám blízko. Ježíš přichází znovu a znovu do našich bouří, častokrát
však z nečekané strany a nečekaným
způsobem. Paradoxně se i my můžeme
cítit ohroženi nejen reálným nebezpečím, ale i tím, jak s námi Bůh jedná - pokud tomuto Božímu jednání
nerozumíme, pokud se mu bráníme.
Ježíš ale chce, abychom obnovili svoji
jistotu v něm: „Vzchopte se, já jsem
to, nebojte se“! (Mt 14,27).
Věřím tomu, že i v dnešní rozbouřené
době, kdy ztrácíme své obvyklé jistoty,

je tady náš Pán, je nám blízko a chce,
abychom to viděli, navzdory všemu.
Věřím, že chce, abychom se s ním
dnes setkávali novým a živějším způsobem skrze čtení a rozjímání nad
Božím slovem a v hlubokých modlitbách. Volá nás k obnovení naší
první lásky. V klidovém stavu máme
tendenci v duchovně ochabnout, ale
ve stavu vnitřní nouze se v nás nově
probouzí potřeba a touha po Ježíši samotném, po jeho hlase, kterým
k nám mluví skrze své Slovo.
Tato doba zkoušky zasahuje a jistě
zasáhne i církev. Nejen skrze nemocné. Ukazuje se, že se někteří lidé, kteří
nebyli zakotveni ve svém sboru (neúčastnili se pravidelně sborového života), odpojují a vytrácejí. Ve Spojených
státech na to mají již hotové průzkumy
a odhady, u nás to tušíme a někdy
i vidíme. Máme pocit ohrožení našich
sborů (otázka možná spíše pro kazatele
a starší, pastýře)? Nebo je možné, že
k nám i takto přichází Ježíš, aby vyzkoušel pravost a ryzost naší víry v něho?
Dá se předpokládat, že se od církve
odpojí ti, kteří se k ní přidali hlavně
kvůli sociálním kontaktům a vzájemným mezilidským vztahům. Zůstanou
však ti, kteří chtějí následovat Ježíše
Krista celým srdcem, pro které je Ježíš
jejich osobním Zachráncem a Pánem.
Je to zkouška víry. Máme v ní spočinout v jistotě Boží svrchované moci
a jeho dobré vůle.
Ježíš slibuje „Já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku“
(Mt 28,20) právě v situaci, kdy posílá
učedníky do světa s evangeliem. Díky

jeho přítomnosti je tam naše bezpečné
místo i v bouřlivých dobách. Hledejme
způsoby, jak oslovit své sousedy. Někdy chceme „zevangelizovat celý svět“,
ale naši sousedé ani neví, že jsme křesťané a neslyšeli evangelium od nás.
Hledejme cesty, jak přinést Dobrou
zprávu tam, kde jsou dnes lidé – na
internetu, na sociálních sítích, skrze
psané i mluvené slovo, skrze video
apod. Modlím se za to, abychom byli
kreativní a aby i tímto způsobem Pán
přivedl nové lidi ke spáse, skrze nás.
Hledejme nové mosty k lidem.
Tato doba je pro nás výzvou, abychom s důvěrou spočinuli v mocném
Pánu Bohu, odevzdali mu všechno, co
se děje, a pokračovali v poslání, které nám dal. V něm je naše jistota ve
všech nejistotách. On nás povede dál.
V něm je náš pokoj uprostřed nepokoje. Učedníci to nakonec také prožili
– když Ježíš vstoupil do jejich loďky,
vítr se utišil a oni se mu s úžasem klaněli, protože ho poznali novým způsobem. Kéž i my v dnešní době nově
poznáme a prožijeme, jak velký a podivuhodný je Bůh, kterému věříme,
kterého uctíváme a kterému sloužíme.

Pavel Coufal, předseda VV BJB
05

téma
pokoj uprostřed nepokoje

V

souvislosti se šířící se nákazou
koronaviru zazněla v médiích
také rada pro některé lidi, aby
příliš nesledovali všechny zprávy o nákaze, protože by je to vedlo k nadměrným obavám. Jistě, pro úzkostlivého
člověka to může být dobrá rada, vyhnout se znepokojujícím zprávám.
Znám ale radu lepší, jsou to slova
Pána Ježíše: „Budete slyšet válečný
ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste
se nelekali.“ Nemůžeme utéct před realitou nedobré situace, ale můžeme se
k ní správně postavit, zachovat si pokoj, ke kterému nás vybízí Ježíš. To je
univerzální rada pro všechny nepříznivé situace, které nemůžeme ovlivnit,
ale s Boží pomocí je můžeme zvládat.
V čem spočívá tajemství našeho
pokoje, i když se nacházíme uprostřed nepokoje? Ježíš v poslední večer
připravoval své učedníky na budoucí
události a svůj proslov k nim zakončil
slovy: „To jsem vám pověděl, abyste
nalezli ve mně pokoj. Ve světě budete
mít soužení. Ale vzchopte se, já jsem
přemohl svět.“ (Jan 16,33) Ježíš svým
učedníkům neslíbil bezproblémový život, ale ukázal jim, že v Něm mají na06

jít pokoj, protože On je všemohoucí.
Když reálně věříme v Boží všemohoucnost, jeho řízení dějin i našeho
osobního života, nabýváme tím pokoj
do všech životních situací. V úzkém
spojení s Ježíšem okoušíme pravdivost
jeho zaslíbení: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako
dává svět, já vám dávám. Ať se vaše
srdce nechvěje a neděsí!“ (Jan 14,27)
Pokoj, který dává svět, je omezený,
jen pro příznivé situace, v těžkostech
se rychle ztrácí. Spolehněme se na
všemohoucího Boha a žádná situace
nás nevyleká a nevyděsí.
Události tohoto roku přidaly lidem
hodně starostí a také nejistot, protože nikdo nedokáže s jistotou říct,
jaký bude další vývoj zdravotní a tím
i ekonomický a společenský. Opravdu
nevíme, co přinese zítřek. V této souvislosti připomenu výrok Pána Ježíše
v kázání na hoře: „Hledejte především
jeho (Boží) království a spravedlnost
a všechno ostatní vám bude přidáno.
Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti.“ (Mat 6,3334) Mohu to volně parafrázovat: Přimknete se k Bohu a nebuďte ustaraní,

i když nevíte, jaké budou další dny.
Chci k tomu připojit i naši osobní
zkušenost. Pro tento rok dostala manželka verš z Bible: „Teď musí Boží lid
osvědčit trpělivost a víru.“(Zj 13,10)
a já jsem dostal verš: „Nepotkala vás
zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný:
se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát“
(1 K 10,13). Oba tyto verše nám naznačovaly nějaké problémy a kladli
jsme si otázku, co nás v tomto roce
čeká. V té době byla naše dcera na
Filipínách a měla se 27. března vrátit domů, ale do toho přišla karanténa
a všechna letecká spojení byla nejdříve
úplně zrušena, později obnovena jen

velmi omezeně a komplikovaně. Konečně teď má dcera letenku na 25.
října. Umíte si představit, jaké by to
mohly být úzkosti pro rodiče? Ale
dané verše z Bible nám celou dobu
dávají podivuhodný pokoj. To je ten
pokoj uprostřed nepokoje.

Milan Kern,
kazatel Sboru BJB v Blansku

Exploze v Bejrútu:
Kde je Bůh?

P

řed pár týdny se naši studenti
konečně vrátili domů. Byli od
března uvězněni na kampusu
kvůli zavřeným letištím. Když přijeli
domů, byli jsme šťastní, že jsou konečně doma, protože jsme měli obavy
o jejich bezpečnost během pandemie. Nemohli jsme se také dočkat,
až budeme moct zavřít naše kolejní
budovy a protože jsou již zastaralé
a jejich provoz vysává náš rozpočet. Po-

užíváme teď nový způsob výuky, kdy
studenti nemusí být neustále ve škole
a tak jsme rádi, že do těchto starých
kolejí již nemusíme investovat další
prostředky. To jsme ale ještě netušili, že za deset dní budeme naší kolej
uklízet a vymalovávat, abychom mohli
ubytovat rodiny, jejichž domovy byly
zničeny díky Bejrútské explozi. Tato
katastrofální událost opět vše změnila.
Otázka, která nám pořád rezonuje
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v hlavě zní: Kde je Bůh? Kde je Bůh
v této nesmyslné bolesti a utrpení,
kterému lze předcházet? Kde je Bůh,
když obyvatelé Libanonu po celá desetiletí trpí vládu politických vůdců,
kteří jsou zkorumpovaní, chamtiví,
neschopní a lhostejní? Kde je Bůh
ve všech těchto krizích. V uprchlické, ekonomické, politické, sociální,
zdravotní, a teď ještě ke všemu přibyl
výbuch, který zničil velkou část Bejrútu? „Jak dlouho, Pane, musím volat
o pomoc, když neposloucháš?“
Součástí Božího zázraku je nejen
to, že poslouchá, ale není pochyb že
jeho srdce krvácí nekonečnou láskou
a soucitem pro Beirut a jeho obyvatele. Nemáme dostatek prostoru k zaznamenání všeho, co Bůh dělá a ani
nemůžeme pochopit rozsáhlost Božích činů. Dovolte mi nicméně poukázat na to, kde v souvislosti s touto
explozí vidím Boha já.
Vidím Boha v dobrosrdečnosti nesčetných Libanonců, kteří vyšli do
ulic aby uklízeli a pomáhali a krmili
lidi v nouzi. Je snadné rozpoznat zlo
v lidech kteří jsou daleko od Boha.
Nyní se však učíme rozpoznávat záblesky Boha v lidech na ulicích Bejrútu.
Vidím Boha v reakci jeho lidu. Vyrostl jsem během Libanonské občanské války, kdy církev většinou mlčela
a schovávala se. Dnes tomu již tak
není. Bůh proměnil svou církev
v úžasný projev jeho lásky k lidem.
Spousta církví a misií začaly být hned
8

aktivní. Když dnes vyrazíte do Bejrútu
nemusíte chodit daleko abyste viděli
Ježíšovy ruce a nohy.
Vidím, jak Bůh pracuje skrz naši
školní komunitu. Hodně času trávíme rozlišováním toho, kam věříme,
že chce Bůh, aby naše misie směrovala. Ale v souvislosti s explozí jsme
se nemuseli zastavit a ptát se Boha, co
máme dělat. Ihned jsme věděli, co od
nás očekává. Přirozeně jsme otevřeli
dveře našich zařízení, abychom poskytli ubytování lidem čerstvě bez domova. Toto je svědectví o Boží práci
v našich srdcích.
Vidím také Boha v našich podporovatelích. Veškerá péče, starost a modlitby, které se nám dostávají, jsou dojemné a inspirativní. Nemuseli jsme
získávat finanční prostředky pro péči
o postižené rodiny. Naši partneři, aniž
bychom je o to požádali, zasílají nám
Boží lásku ve formě peněz potřebných
na poskytnutí potřebné péče.
Kde je tedy Bůh uprostřed tohoto
neštěstí? Všude kolem nás. Jen musíme pátrat po Jeho otiscích.

Elie Haddad,
prezident Arabského baptistického
teologického semináře (ABTS)
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rozhovor
Libuše Ranšová
Být připraveni vydat svědectví
Sestra Libuška Ranšová, členka brněnského sboru a dlouholetá pracovnice Brněnské
tiskové misie, se jako host zúčastnila na konferenci mládeže v roce 2019 “Na ramenou obrů”. Přinášíme s ní poslední rozhovor z této série.

L

ibuško, jak se ti líbilo na konferenci mládeže v Praze?
Co tě tam zaujalo?

Mladých bylo hodně, byli přátelští,
měli pěkný program a velmi dobrou
organizaci.

Jak jste evangelizovali v době, kdy jsi
chodila do mládeže?

Náš způsob misie v totalitě by byl
jistě úspěšný i v dnešní době. Společnou mládež jsme měli v sobotu v 19
hodin, ale převážně jsme byli spolu
již od rána, protože jsme se věnovali
turistice, na kterou jsme zvali spolužáky, později mladé spolupracovníky.
Například jsme jeli vlakem do Blanska a pak kolem vody zpět do Brna.
Nebo autobusem do Ochozu, po cestě
jsme navštívili různé jeskyně a opět
podél vody do Brna. Vždy byla přestávka, kdy jsme se koupali, s kytarou
10

zpívali a povídali si. V neděli odpoledne jsme pravidelně chodili na jednu
louku, hrát volejbal, nebo fotbal. Naši
spolužáci chodili s námi, přidávali se
i lidé, kteří sledovali hru. Večer pak
šli s námi do shromáždění, které bylo
vyčleněno pro svědectví a písně. Předávali jsme evangelium takovou nenásilnou formou. Přátelé chtěli být
s námi a postupně uvěřili. V mládeži
nás jednu dobu bylo 50-60 a mnoho
hostů. Vlastně jsme cíleně o misii
neusilovali, jen jsme pozvali na výlet,
nebo koncert domácích, nebo zahraničních zpěváků a hudebníků.
Jaké máš zkušenosti se svědectvím
o Pánu Ježíši v zaměstnání?
Ve škole mě přidělili na hodinářskou školu, která byla v Novém Městě
nad Metuji, kde jsem v přírodě o samotě uvěřila. Pak v práci mě nejprve

vyhazovali, že nechtějí na dílně křesťanku, ale pak si zvykli. V pondělí
a v pátek, vždy další den po shromáždění se jedna půlka kolegů ptala,
o čem se ve sboru z Bible mluvilo
a jiný kolega šel hned pustit hlasitě
rádio, aby k němu něco neproniklo.
Naučila jsem se rychle ve dvou větách
říct to nejdůležitější, než bude hlasité
rádio a vedoucí zakročí. Tak to trvalo
řadu let. Pak jsem nabyla dojmu, že
kolektiv, vedoucí i kolega, který pouštěl rádio, nějak začali věřit v Boha.
Byli rádi, že mě tam mají, zvlášť tehdy, když vznikla stížnost, nebo nedorozumění, poslali mě na tehdejší
Národní výbor stížnost vyřídit. Když
jsem oponovala, že by měl jít některý
z kolegů, jako muž. Řekli mi, že se
mnou půjde Pán Bůh, a to bude jistější. Vydělávat pro podnik a být ve
velkém kolektivu v malé dílně bylo

těžké, ale Pán Ježíš mi pomáhal obracet potíže na humor, a to bylo pro
všechny srozumitelné. Vzpomínám si,
že všichni kolegové včetně vedoucího
přišli do shromáždění, sedli si do jedné řady. Také dvě z našich prodavaček
se stali křesťankami. Zjistilo se, že to
byli předsudky, které ze začátku kolegům bránily přijmou na dílnu křesťanku a její víru.
K čemu bys chtěla povzbudit dnešní
mladou generaci?
Podle mé zkušenosti je důležité se
modlit za práci, aby ji dělali dobře,
modlit se za kolegy a klid na pracovišti. A pak být trpělivý, využít příležitost ke krátkému jasnému svědectví,
věřit a vydržet.
Děkuji za rozhovor.
Pavel Coufal
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kázání
Neboj se, jen věř
Mk 5,21-43

K

ým pro nás je Ježíš? Co od Něj
očekáváme? Často se k Němu
obracíme, pokud se dostáváme
do pro nás neřešitelných situací. Jiné
to nebylo ani v době Ježíšova pozemského života. Lidé se dozvěděli, že dělá
zázraky a přicházeli k Němu s prosbou
o pomoc. Zřejmě ze stejného důvodu
přišel k Ježíšovi i Jairos, když mu umírala dcerka. Než se však do jeho domu
Ježíš dostal, dcerka zemřela. V tuto
chvíli se již prosba o pomoc jevila jako
zbytečná. Bylo už pozdě, ne však pro
Ježíše. V čem bylo Jeho myšlení jiné?
Je zřejmé, že lidská moudrost na
poznání Boha nestačí, protože je
schopná zkoumat pouze stvoření,
pouze to, co vidí oči. Naše moudrost
je omezená našimi schopnosti. To, co
je převyšuje, považujeme za nemožné.
A přesto se nemožné věci dějí. Jsme
schopní věřit, že člověk je schopen
uzdravit člověka. Pokud člověk však
zemře, není mu už pomoci. Smrt po12

važujeme za něco konečného a vzkříšení v nás budí strach. Ježíš, ale vidí
smrt jako spánek, z kterého je možné
probudit. Není to však jen vzkříšení,
které lidi vyvádí z rovnováhy. Stejně
tak byli udivení Ježíšovým rozmnožením chleba a ryb, utišením bouře,
chození po vodě, proměnou vody ve
víno, vyháněním démonů.
A nejen to. Jakou hrůzu musela vzbudit v učednících výzva, aby
nasytily dav lidí na pustém místě,
kde měli k dispozici jen 5 chlebů
a 2 ryby. Tady již nešlo věřit v nemožné, co udělá Bůh, ale ono nemožné
od nich Ježíš žádá. Učedníci měli jít
k lidem, uzdravovat nemocné, křísit
mrtvé, vyhánět démony. Měli jít dům
od domu, přinášet pokoj a tam, kde
naleznou otevřené srdce sdělit evangelium. Když Ježíš po zmrtvýchvstání
odcházel k Otci, položil jim na srdce,
aby mu získávali učedníky, křtili je
v Jeho jméno a učili zachovávat to, co

je učil. Jistě to všechno víme a snažíme se to dělat, ale často bez výsledku.
To nás může vést k vyhoření, rezignaci, úniku a kompenzaci. Ne nadarmo
vyjádřil jeden moudrý člověk, že církev má největší problémem s Kristem
samotným a tak ho radši často nahrazuje jakousi jeho karikaturou.
Kde je problém? Možná právě
v tom, že nedostatek víry nahrazujeme snahou. Na poslání, které máme
od Ježíše evidentně naše moudrost,
schopnosti a snaha nestačí. Jak moc
se pak podobáme učedníkům na rozbouřeném jezeře, kteří se snaží zoufale
vylévat vodu z lodi a vyčítají Ježíši, že
si klidně spí a nechá je v tom. I tady
můžeme číst o Ježíšově výtce, že jsou
malověrní. Sami zakoušíme, že pohodlný život v prostředí církve, naše akce
a zvaní lidí do církve nestačí. Lidé
nepotřebují organizaci a pravidla, ale
spasení v Ježíši. Ježíš je nezval do synagog, ale šel za nimi. Trávil s nimi
čas v jejich prostředí, až ho mnozí obviňovali, že jí a pije s hříšníky,
celníky a prostitutkami a bylo jim to
kamenem úrazu. On jim však přinášel
pokoj, lásku a naději, že mají nějakou
cenu.
Proč je pro nás tak těžké věřit? Možná jsme se nechali příliš prorůst lživými informacemi, které nás sevřeli do
okovů strachu. A co naše učení? Jak
moc ještě stojí na Bohu a do jaké míry
jsme si ho upravili našim možnostem?
Strach nám zabraňuje dělat to, co by-

chom mohli a měli dělat. Vždyť víra
je ze slyšení skrze Boží slovo. Vlastní
čtení ale nestačí, protože je stále limitované naším chápáním a výkladem.
Musíme jít hlouběji, umět si přiznat,
že mnohým věcem nerozumíme a otevřít své srdce naslouchání Bohu. Až
teprve tehdy se staneme oněmi malými dětmi, které žijí v bezpečí Otcovské lásky, věří a učí se od Něj. Výše
zmiňované Ježíšovo povolání nebylo
celé. On říká: Dostanete Ducha Svatého a budete mi svědky. To On sám
nám dává moc, dělat nemožné.
Na závěr bych si dovolil jeden příběh:
V ohradě žila slepice a okolo ní
mnoho kuřátek. Jednoho dne se mezi
kuřaty octlo mládě orla. To však
o sobě nevědělo, že je orlem. Myslelo si, že je kuřetem, a tak jedlo stejné
jídlo jako kuřata, pohybovalo se jako
kuřata a létalo také jen jako kuřata,
sotva do výšky plotu. Jednou zpozorovalo, jak nad prostorem, kde žilo
s kuřaty, krouží mohutný orel. Podívalo se do výšky a zatoužilo být
orlem. Přepadla ho velká sklíčenost, protože bylo jen kuřetem. Ale
orel na orlí mládě pohlédl a zavolal na něj: „Vzlétni! Roztáhni křídla
a leť! Vždyť ty jsi orel!“ Ale malý
orel odpověděl: „Ne, ne, já jsem
kuře.“ A zůstal zarmoucený, obrátil se
a odešel za kuřaty. Tak celý svůj život pro
žil jako slepice, s touhou být orlem.
Nikdy si neuvědomil, že orlem byl.
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Bůh nás nestvořil jako kuřata, stvořil nás jako orly. Vložil do nás srdce
orla. V každém z nás je mnoho schopností, které nikdy nepoužijeme. Proč?
Protože máme strach. Strach, který
nás zdržuje od něčeho, co bychom
mohli udělat. Dáváme přednost bezpečnému dvorku.
Dnes se hodně lidí bojí šířící se
nemoci na jedné straně a omezování
a manipulace na druhé straně. Vše je
postaveno na masivní mediální masáži. Jsme tak zahlcení, že ztrácíme
schopnost rozlišovat pravdu od lží.
Přitom stačí docela málo, správně se
rozhodnout, vždyť každý přístroj má
svůj vypínač. Pokud budeme alespoň
polovinu času ztraceného sycením se
negativními informacemi z médií věnovat modlitbě, čtení Božího slova
a společenstvím s křesťany, začne se
naše srdce otevírat Bohu a víra poroste. Spolu s ní začneme ztrácet strach
vzlétnout. Pro Boha máme vysokou
cenu. Nejsme bezcennými vrabci,
vždyť i všechny vlasy jsou na naší hlavě spočítané a ani jeden nespadne bez
vědomí našeho Boha. Naše cena je vyjádřena Ježíšovou krví. On nás vykoupil z moci hříchu a smrti, abychom
poznali Boží lásku a vrátili se k Němu.
Nebyli jsme stvořeni jako kuřata,
ale jako orlové, kteří mají vzlétnout.
Proto je potřeba přestat myslet jako
kuřata. Duchovně mrtví křesťané nemohou přinášet světu poselství života.
Proto vypněte přísun lživých infor14

mací. Schopnost létat nám dává Bůh,
a proto musíme svou pozornost upřít
na Něj. Naše modlitby, rozjímání nad
Božím slovem a společenství s druhými nám otevírá srdce k dosud netušeným možnostem a růstu v poznání
Boží milosti, pokoje a moci.
Pokud nechcete zůstat kuřaty, pohleďte nyní vzhůru a poproste Boha,
aby vám dal sílu a odvahu vzlétnout.
Tomáš Pacovský

Je ženatý a má 3 děti. Vystudoval konstrukci průmyslových robotů a manipulátorů na Západočeské univerzitě v Plzni. Pochází z nevěřící rodiny. V Ježíše
uvěřil v době studií před 30 lety. 3 roky
studoval kurz BEE (Entrust) a 2 roky
Školu zakládání sborů v Ústí nad Labem. V současné době slouží při civilním
zaměstnání jako pastor v 20 členném
baptistickém sboru v Kraslicích.

rozhovor
Alois Boháček
20 let služby
V letošním roce si ašský sbor vděčně připomíná 20 let služby svého kazatele bratra
Aloise Boháčka. Při této příležitosti jsme mu položili několik otázek.

M

ilý bratře, jak jsi prožil své
povolání do služby kazatele
ašského sboru?

Své povolání do služby kazatele ašského sboru spojuji s celkovým povoláním do služby jako takové, a to
v době, kdy mě ani ve snu nenapadlo,
že by si mě Pán Bůh mohl v tomto
směru použít. Bylo to v čase hluboké rumunské komunistické diktatury,
kdy jsem svůj život vydal Pánu Ježíši
a téměř současně s tím pocítil, že mě
Pán do této služby velmi silně volá.
Vzhledem k tomu, že jsem byl u svého
otce, tehdejšího kazatele baptistického
sboru na Svaté Heleně v Rumunsku,
svědkem toho, co tato služba obnáší, jsem se tomuto povolání ve svém
srdci dost vzpíral. Navíc mladická nerozvážnost, kamarádi a tlak nepřítele
ďábla způsobil, že jsem se nehlásil

na vysokoškolské teologické studium
a odsunul jsem ve svém životě tuto
Boží nabídku na neurčito. Pád komunistického režimu a následné přestěhování do České republiky, které bylo
spojeno s různými tělesnými existenčními starostmi, toto Boží povolání
ještě více upozadilo a téměř jsem na
něj zapomněl. Až jednoho dne roku
1994, když v oznámení chebského
sboru zazněla nabídka na studium dálkového teologického semináře, jsem
z Boží milosti uslyšel ten stejný Boží
hlas jako před lety a věděl jsem, že si
už tuto „poslední“ příležitost od Pána
nesmím nechat ujít. I když jsem si neuměl představit, jak si mne v ČR Bůh
může přes veškerý jazykový handicap
ve službě Slova použít, šel jsem do
tohoto studia s tím, že dá-li mi Pán
možnost zdárného ukončení, budu
mu sloužit tam, kam mě pošle.
15

Po absolvování teologického semináře jsem obdržel pozvání z Ašského
sboru a v roce 2000 nastoupil jako
jeho řádný kazatel. Jak dlouho jsem se
nerozmýšlel, protože jsem ještě před
studiem Pánu slíbil, že půjdu tam, kde
mě bude potřebovat. A s odstupem 20
let mohu říci, že když Pán Bůh někoho někam pošle, tak jde s ním. A
když jde s ním, pak se není čeho bát.
A za to mu jsem moc vděčný.
Na co obzvlášť vděčně vzpomínáš
v uplynulých 20 letech?
Je toho hodně. Těžko se mi vybírá jedna konkrétní věc. Ale nemohu
nezmínit 20 let prožitých v pokoji.
Nezažil jsem žádnou situaci, kdy by
vzniklo na sborových setkáních ne-
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dorozumění a následně konflikt. Ani
veškerá péče, kterou o mě a moji rodinu sbor po celou dobu měl, není zanedbatelná. Dovolím si říct, že jsem
byl po celé 20leté období mého působení v Aši sborem „rozmazlován“.
Další požehnání byla úžasná spolupráce se staršovstem a celým sborem.
A Pán Bůh se k tomu všemu přiznával.
Vidět nové obrácené duše a živý sborový život je už samo o sobě velké Boží
požehnání. A na něm jsem se podílel plnými doušky. A ve chvíli, kdy
ve sboru přišly těžší chvíle, nás Bůh
přes všechno doslova přenášel. Přál
bych každému kazateli podobný sbor,
ve kterém je kazatel milován, respektován a doslova nesen na „křídlech“
sborového modlitebního života.

Jaké byly největší výzvy ve tvé kazatelské službě?

Vyjmenoval bych tři. Tou největší
výzvou byla bezpochyby stavba nové
modlitebny na „zelené louce“ v době
světové finanční krize, s minimálním
finančním obnosem a s mojí nulovou
stavební zkušeností. Když jsem nastoupil do Aše, našel jsem nově zrekonstruovanou modlitebnu a v duchu
si vděčně říkal, že během těch několika let, kdy v Aši budu, se mne žádná stavební rekonstrukce netýká. Po
pěti letech úmorné stavby jsem se ale
znovu přesvědčil o tom, jak mocný
je Bůh, v jehož službě stojím. I když
jsem každý večer usínal a každé ráno
se probouzel s obavou, že nebude za
co modlitebnu dostavět, stojí už 6 let
sborový dům, který slouží svému účelu bez jakéhokoli dluhu.
Tou druhou, neméně významnou výzvou, bylo on-line vysílání,
které jsme v Aši zavedli v době, kdy
o tom v naší církvi nikdo ani nemluvil, natož aby s tím měl nějaké zkušenosti. Bylo to před 11 lety a i když to
z počátku bylo hodně nákladné a pro
bratry, kteří se toho ujali hodně časově a technicky náročné, přineslo to
a dodnes nese velký užitek. Je pravda,
že se náš Ašský sbor „rozrostl“ o nové
a vzdálené Kristovy ovečky vyžadující
péči a starost a také velkou část mého
času, přesto s vděčností žasneme nad
vším tím, co skrze toto médium Pán

Bůh dokáže dělat. Zvláště pak v době
„koronavirové“.
Tou třetí výzvou byla zkušenost
z vypravováním pohřbů pro město Aš,
samozřejmě s Biblí v ruce. Stál jsem
na přání ateisticky založených rodin
nad hrobem jejich blízkých necelé
3 roky a zvěstoval evangelium. Každému z mých kolegů bych tuto zkušenost přál. I když to bylo časově, fyzicky i psychicky velmi náročné a nedalo
se to dělat déle, jsem Pánu i za tuto
výzvu a zároveň zkušenost srdečně
vděčný.
Jaké máš přání do dalšího období své
služby?
Víc jak kdy jindy vnímám potřebu
učit se větší pokoře. A v této pokoře
sloužit dál s přáním vidět v Aši co nejvíce spasených lidi. Ale také v této pokoře poznávat Boží vůli ve svém životě
pro další roky mého života. Na jednu
stranu „umět zůstat v Aši tak dlouho,
jak si Bůh bude přát“, na druhou stranu dokázat říct ANO ve chvíli, kdy mi
Bůh naznačí, že to v Aši už stačilo. Za
to se modlím a děkuji mu za velkou
Boží lásku, která mě vedla a vede.
Děkujeme a přejeme Boží požehnání do
dalších let.

Pavel Coufal
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informace z vv
Informace z jednání VV BJB dne 2. září 2020
V rámci modlitebního úvodu se s námi sdílel bratr Pavel Novosad o své aktuální
situaci; ke konci srpna ukončil svůj úvazek misijního pracovníka v Otrokovicích
a nastoupil do civilního zaměstnání. I nadále se bude věnovat službě ve Výkonném
výboru a do nových voleb zůstává předsedou misijního odboru.
Aktuálně v kanceláři BJB

Br. tajemník informoval o nástupu sestry Asui od 1. září na poloviční
úvazek jako asistentky Výkonného výboru, postupně dochází k přerozdělení
práce v rámci kanceláře, VV souhlasil
s dočasným navýšením úvazku tajemníka o 0,2 (8 hodin týdně). Prosíme
sbory o trpělivost v tomto období,
v kanceláři nebudeme vždy k zastižení,
v případě naléhavých situací prosím
kontaktujte jednotlivé pracovníky na
jejich mobilní telefony.
Příprava SD

VV se zabýval přípravou nadcházejícího Sjezdu a také možností, jak
postupovat v případě, že by jeho konání nebylo možné z důvodu zhoršené
epidemiologické situace. VV požádal
tajemníka,aby pro takový případ připravil případné náhradní řešení. Přes
tyto přípravy věříme, že se sejdeme
v Brně dne 7. listopadu ke vzájemné18

mu rozhovoru a rozhodování o důležitých otázkách pro naši Jednotu.
Aby byl dostatečný čas na přípravu,
rozhodl VV o tom, že své návrhy rozešle na sbory již společně se svoláním SD, aby bylo více času na diskuzi
a rozhovor na sborech. Je možné, že
některé své návrhy VV ještě po společných rozhovorech upřesní. Další
návrhy pro SD ze sborů bude možné
zasílat do 27. 9., finální verze materiálů k hlasování bude rozeslána 7. října.
VV také odsouhlasil hlasování o členství BJB v ČEA. Odůvodnění tohoto
i ostatních návrhů najdete v zaslaných
materiálech.
Organizace a finance

Tajemník informoval o aktuálním
stavu hospodaření, podrobnější zpráva bude připravena na SD. Přestože
zatím nedošlo k odsouhlasení návrhu
letošního rozpočtu, snažíme se z něj
vycházet. K většímu propadu dojde

jen v položce úroků, protože Česká
spořitelna zrušila úročení sjednané
na spořícím účtu. Na druhou stranu
nedošlo k některým plánovaným tuzemským cestám a zahraniční cestě
tajemníka a předsedy do USA a došlo k úsporám v provozu. Každopádně
máme případně rezervy z minulých let
a celkové finanční přesuny způsobené
prodejem školy Dorkas můžeme uzavřít v příštím roce. Bude nutné posílit
např. podpůrný fond (pokud dojde
k odsouhlasení sabatiklu pro kazatele)
a navýšit stavební fond, který je aktuálně rozpůjčovaný.
Tajemník dále informoval o zprávách o využití pomoci v Turecku,
Řecku a Libanonu a na základě aktuální situace v Libanonu rozhodl VV
o vyhlášení sbírky pro tuto zemi.
Z krizového fondu již bylo zasláno
100.000 Kč a další prostředky budou
zaslány podle výše sbírky. VV také
souhlasí s tím, aby část z této sbírky
mohla být použita na podporu mzdy
pracovníků, kteří se přímo na distribuci této pomoci podílejí.
Tajemník připravil kalendář akcí
BJB na školní rok 2020/21, který
bude rozeslán na sbory pro jejich další
plánování, a to po setkání vedoucích
odborů, které proběhne 8. září.
VV se zabýval také přípravou setkání
k 50. výročí založení pěveckého sboru
JAS, které proběhne v příštím roce
v Praze. Podrobnosti si ještě upřesníme na plánovaném setkání se slovenskou radou BJB.

Sbory

Bratr předseda informoval o osobních setkáních s kazateli v letním období.
Sbor BJB v Příboře zvolil kazatele Miroslava Klepáčka na 0,5 úvazku. Předseda se zúčastní instalačního
shromáždění v tomto sboru v neděli
11. 10. 2020.
Bratr předseda informoval o společném online setkání 5. 6. s kazateli
sborů BJB.
Předseda plánuje v nejbližší době
návštěvu sborů v Litoměřicích
a Příboře, tajemník pak sboru Teplá
a Konstantinovy Lázně.
Stanice rusky mluvícího sboru Agape Plzeň v Karlových Varech, Istočnik, nepotvrdila volbou pokračování
br. Tarasenka ve službě (dříve pověřený misijní pracovník, nebyl zvolen za
kazatele).
Sbor Teplá požádal o ordinaci kazatele Jiřího Tomeše, komise duchovní
služby s ním začala rozhovor.
Odbory a vzdělávání v BJB

Bratři předseda s tajemníkem navštívili v létě mládežnickou KEMPERENCI - letní tábor baptistické mládeže a sdíleli s VV své dojmy. Za celou
akci jsme vděční, vnímáme ji jako potřebnou a na příštím setkání VV bychom rádi slyšeli hodnocení také od
organizátorů.
Dne 8. září proběhne setkání s vedoucími odborů BJB, setkání se zú19

častní za VV bratři předseda s tajemníkem. Po tomto setkání a ujasnění
harmonogramu všech akcí bude na
sbory zaslán rozpis akcí BJB na celý
školní rok.
Bratr Pavel Novosad informoval
o termínu závěrečného setkání v rámci
misijního kurzu Vzdělávání na cestě,
které proběhne na konci října jako
náhrada za předchozí zrušené setkání.
Br. předseda informoval o dokončení kurzu VnC Příprava kázání
a vyučování přes videokonferenci, a to
12. a 19. 6. Těm, kdo úspěšně absolvovali a splnili zadání, bude dán
diplom a kniha výklad evangelia Matouše.
Br. předseda dále informoval o přípravách nového kurzu Služba staršovstva v rámci Vzdělávání na cestě.
Podrobnosti byly zaslány na sbory do
konce května a celý kurz bude znovu
představen na setkání kazatelů.
Ostatní

VV hovořil o nadcházejícím kurzu
kazatelů, aktuálně máme přihlášeno
40 účastníků. Kurz se uskuteční v termínu 15. - 17. září. (aktualizováno:
kurz byl zrušen a uskuteční se jen online varianta ve středu 16. září).
VV s vděčností přijal vydání knihy Baptisté v českých zemích, 18852019. Poděkoval tajemnici historické komise Slávce Švehlové. Předseda
jménem VV písemně poděkoval všem
autorům jednotlivých příspěvků.
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Celkem bylo vydáno 700 ks, prodejní cena byla stanovena na 120 Kč
a probíhá již distribuce na sbory. Bratr předseda připravil videonahrávku
se Slávkou Švehlovou o této knize. Po
volbě nového VV by měl proběhnout
také rozhovor s historickou komisí o dalším směřování v jejich službě
a podnětech pro oblasti, kterým bude
dobré se věnovat.
Br. tajemník informoval o dokončení příprav Slov života na rok 2021,
kniha by měla jít do tisku již v září.
Předseda se 24. 8. zúčastnil online
video konference se zástupci Jednot
ze střední a východní Evropy pod
názvem Acts 1:8 (Maďarsko, Polsko,
Slovensko, Srbsko, Česko, Rumunsko, Moldavsko (pozvána byla také
Ukrajina a Bělorusko). Proběhl rozhovor o aktuálních situacích v těchto jednotách, do budoucna by se rádi
zástupci těchto Jednot věnovali rozhovoru na téma práce s mládeží a na rok
2023 se plánuje v Maďarsku větší akce
na připomínku počátků anabaptistické práce v podunajské oblasti.
Bratr předseda informoval o online
virtuálním koncilu Světové baptistické aliance, který se uskutečnil 21. –
23. 7. 2020. Během tohoto koncilu se
loučil se svojí službou prezident Paul
Msiza, který uvedl do služby nového
prezidenta Tomáse Mackey z Argentiny. Generálním tajemníkem BWA
zůstává Elijah Brown. Světový kongres BWA byl přesunut z letošního

roku na 7. 7. 2021. Novým 241. členem se stala baptistická jednota z Karibiku St. Kitts Baptist Association.
Předseda s tajemníkem se podílejí
na přípravách nového studijního programu ETS, v červnu proběhlo další
přípravné setkání (online) a očekáváme další postup v přípravách.
Setkání VV BJB a Rady BJB SK
se uskuteční dne 20. 10. v Bratislavě. Bude se projednávat budoucnost podpory časopisu Rozsévač, další

možnosti spolupráce obou jednot
a příprava konference JASu.
VV potvrdil bratra Erika Polohu
jako zástupce BJB v radě České biblické společnosti.
Tajemník informoval o jednání
o společných dodávkách energií (elektřina a plyn) pro sbory v rámci projektu
Enerige pro církve. Pro ověření výhodnosti byly zaslány pro porovnání odběry z 5 sborů, v případě, že bude nabídka
výhodnější, budeme jednat dále.

Informace z jednání VV BJB dne 30. září 2020
Příprava Sjezdu delegátů

VV se zabýval přípravou nadcházejícího Sjezdu a otázkou, zda je možné
konat sjezd delegátů BJB elektronicky. V současné době nám to naše řády
neumožňují, resp. umožňují nám konání SD pouze prezenční formou, při
které je možné společně vést rozhovory nad návrhy, podávat pozměňující
návrhy a společně hledat řešení. To
online platforma plně neumožňuje.
VV po jednání rozhodl, že ponechá
současný termín konání SD 7. 11.
v Brně v naději, že se bude moci konat (a že nebudou stanovena omezení
pro tato sejití). Pokud by z důvodu
epidemických omezení nebylo možné
SD uskutečnit v tomto termínu, předseda ho svolá v náhradním termínu

5. prosince v Brně. Pokud by ani toto
nebylo možné, nebude se SD v roce
2020 konat. VV si pouze vyžádá písemné vyjádření k otázkám, které je
nutné rozhodnout. Ostatní návrhy
k SD mohou počkat na řádné projednání na SD v roce 2021. (aktualizováno: listopadový termín je zrušen, nyní
je SD svolán na prosincový termín)
VV také rozhodl, že předloží SD
k projednání doplněk Organizačního
řádu o bod týkající se elektronického
hlasování delegátů sborů BJB. Ten by
nám pomohl řešit případná naléhavá
rozhodnutí bez nutnosti scházet se.
Pro tento způsob rozhodování však
bude nutný souhlas dvou třetin všech
sborů (jedná se o úpravu, resp. doplněk našich dokumentů).
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VV konstatoval, že pokud nebude
možné uskutečnit SD v roce 2020, nebude možné uskutečnit volby nového
VV v dubnu 2021. V současné době se
v takovém případě přikláníme k tomu,
aby se mandát VV prodloužil o jeden
rok, tj. v roce 2021 by se zvolila nominační komise pro volby v dubnu 2022.
Toto považujeme za standardní řešení
dle řádů, nestandardní by pak mohlo
být svolání mimořádného volebního
SD na podzim 2021.
VV vzal na vědomí návrhy ze sborů,
které přišly v řádném termínu, a k návrhu sboru Cheb I. ohledně nahrávání
SD pro potřeby zapisovatelů doplňuje
podmínky pro archivaci těchto záznamů a době archivace.
VV také diskutoval o žádosti korejského baptistického sboru o členství
v BJB. Korejský sbor jsme navštívili, představil se nám na kurzu kazatelů, na jednání RZS, máme blízké
společenství a pozitivní zkušenosti.
Oceňujeme jejich pokoru, trpělivost,
ochotu sloužit v naší společnosti, být
s námi ve spolupráci a učit se česky.
Vzájemná komunikace zatím probíhá
prostřednictvím tlumočníka.
VV se také zabýval podnětem z Baptistického sboru Na Topolce ohledně
vrácení nějaké části příspěvků za loňský rok. Tajemník znovu požádá sbor,
aby tento návrh formuloval přímo pro
SD tak, jak byl sbor již dříve vyzván.
Sbor má toto očekávání od Výkonného
výboru, ten však nemůže návrh formulovat jménem sboru.
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VV také obdržel návrh od Sboru
BJB v Praze 3 (mezinárodní) na navýšení úvazku vedoucího odboru mládeže na 1,0. VV tento návrh zařadí do
sjezdových materiálů, sbor svůj návrh
(případně formou protinávrhu přímo
na místě) bude také prezentovat na SD.
Výkonný výbor vzal na vědomí písemné vyjádření správce sboru BJB
v Lovosicích, že sbor při tajném hlasování o odchodu z BJB tento záměr
schválil. V současné době pokračuje
staršovstvo v dalších krocích nezbytných k tomu, aby tento záměr mohli
prakticky uskutečnit. Podobná situace
panuje dle informací tajemníka také
ve sboru Jablonec n. Nisou.
Bratr Oleg Gricyk informoval
o odložení nákupu pozemku, na který
sbor žádal půjčku ze stavebního fondu BJB, a o záměru vyhledat novou
nemovitost. VV schválil platnost této
půjčky, v případě nalezení nové nemovitosti (pozemku nebo vhodných
prostor) si však VV vyhrazuje pravomoc o ní nově rozhodnout.
VV se dále zabýval otázkou prodeje
ředitelského bytu v Olomouci, který
je stále v majetku BJB. Na SD byl
podán standardní návrh pro potvrzení
jeho prodeje. V případě, že by se nemohl SD konat, obrátíme se na sbory
s žádostí o písemné vyjádření. Takové
vyjádření by se pak přepočetlo podle
počtu delegátů daného sboru. Tento způsob rozhodování chápeme jako
zcela mimořádný, chceme tak vyjít

vstříc žádosti bývalého ředitele br. Petra Hlaváčka.
Organizace a finance

Tajemník informoval o probíhající
sbírce na Libanon, vzhledem k tomu,
že zatím nedošly všechny avizované
sbírky ze sborů, s jejím vyhodnocením zatím počkáme.
Dále VV hodnotil online kurz kazatelů. Byli jsme rádi za vzájemný
kontakt a rozhovor. V rámci daných
možností zřejmě nešlo nic lépe udělat. Bylo náročné udržet celý den pozornost, jsme však vděčni za podněty,
které jsme tímto způsobem mohli přijmout.
Informace ze sborů

VV odsouhlasil sboru Vysoké Mýto
prodloužení úvazku pro bratra Jozsefa
Keriho pro službu mezi neslyšícími.
Bratr tajemník informoval o definitivním ukončení úvazku bratra Tarasenka, misijního pracovníka rusky
mluvící stanice v Karlových Varech,
a to ke konci letošního roku.
Organizace

Tajemník informoval VV o tom,
že se rozhodl nevyužít možnosti navýšení svého úvazku od září a pokusí
se více administrativních povinností
zvládnout v rámci svého dosavadního
úvazku. Hlavním důvodem je fakt, že
postupně dochází k přesunutí nebo
odložení společných akcí BJB.
Dle informací tajemníka proběhlo

po několika urgencích jednání se školou PRIGO, jsou si vědomi dlužných
částek vůči jednotlivým zaměstnancům (bývalý ředitel a tajemník školy)
i vůči BJB. Bylo slíbeno, že částka
100.000 Kč za převod akreditace bude
uhrazena BJB do konce letošního roku
a dlužné částky (mzdy) zaměstnancům dle možností a vzájemné dohody. Zbylé mzdové prostředky na účtu
školy Dorkas tak budou využity školou
PRIGO přednostně k uhrazení závazků vyplývajících z pracovních smluv.
Sbory

Předseda se zúčastní instalačního shromáždění kazatele Miroslava
Klepáčka ve sboru v Příboře v neděli
11. 10. 2020. Dá-li Pán, je to v plánu.
Tajemník plánuje v neděli 4. 10. návštěvu sboru v Konstantinových Lázních (stanice sboru BJB Teplá).
Stanice rusky mluvícího sboru
Agape Plzeň v Karlových Varech,
Istočnik, stáhla svoji žádost o osamostatnění se a odložení této žádosti potvrdil i mateřský sbor Plzeň.
Bratr Svystak ze sboru Praha 6 se
nemohl dostavit na jednání VV ze
zdravotních důvodů, pokusíme se však
o online rozhovor příští středu 7. 10.
Odbory a vzdělávání v BJB

Předseda a tajemník informovali
o setkání s vedoucími odborů BJB,
na kterém se probrala situace jednotlivých odborů a plán akcí, který byl
rozeslán na sbory.
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Bratr Pavel Novosad informoval
o termínu závěrečného setkání v rámci
misijního kurzu Vzdělávání na cestě,
které proběhne na konci října jako
náhrada za předchozí zrušené setkání.
Zda se uskuteční fyzicky nebo online
se rozhodne tento týden.
Br. předseda dále informoval o přípravách nového kurzu Služba staršovstva v rámci Vzdělávání na cestě. VV
vzhledem k současným epidemickým
omezením doporučil, aby se tento
kurz nekonal, ale přesunul se na školní rok 2021/22.
Slova života pro rok 2021 budou zaslána přímo na sbory bez ohledu na termín konání SD. Objednávky je možné
měnit do konce října. Cena zůstává
stejná jako v loňském roce, tedy 110 Kč
za klasický formát a 130 Kč (dotovaná
cena) pro formát s větším písmem.

Ostatní

Br. Coufal informoval o online koncilu EBF, kterého se za BJB zúčastnil.
Informoval o společné pomoci EBF
v Libanonu a v Řecku, do které se zapojila také BJB. Vyzval k modlitbám za
situaci v Bělorusku, o které ho informoval zástupce běloruských baptistů.
Plánované setkání s radou slovenské
BJB se uskuteční pouze online, a to
20. října v 10 hodin. Bude se projednávat budoucnost podpory časopisu
Rozsévač, další možnosti spolupráce
obou jednot a příprava setkání k 50.
výročí pěveckého sboru JAS.
Další jednání VV se uskuteční 2. 12.
v 10:00
Jan Jackanič

zprávy z bjb
jubilea

V

letošním roce slaví tito bratři kazatelé svá životní jubilea. Je to bratr
Jan Katuščák —– 70 let, bratr Milan Kern — 75 let a bratr Richard
Novák — 90 let. Všem bratřím přejeme mnoho Božího požehnání
a děkujeme jim za jejich věrnou službu,
24

kurz kazatelů bjb

K

urz kazatelů BJB se kvůli koronaviru uskutečnil on-line. Ve středu
16. 9. 2020 dopoledne nás Pavel Plchot z CB (na obrázku) seznámil
s Cestou obnovy, programem na oživení místních sborů. Odpoledne
jsme se zabývali otázkou rozvodu a nového sňatku (Tomáš Mrázek, Jiří Marek)
a také jsme věnovali 2 hodiny rozhovoru o aktuálních záležitostech Bratrské
jednoty baptistů v návaznosti na listopadový Sjezd delegátů BJB (Pavel Coufal,
Jan Jackanič). Setkání se zúčastnilo 34 kazatelů a misijních pracovníků.
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kurz Služba staršovstva

Přesunutí kurzu na školní rok 2021/22

V

zhledem k současnému vývoji epidemie v naší zemi a s tím souvisejícími omezeními jsme se rozhodli, že pro letošní rok zrušíme kurz Služba
staršovstva, který měl začít v říjnu v rámci Vzdělávání na cestě.
Kurz je navržený tak, aby se setkávaly pokud možno celé týmy staršovstev,
vzdělávání je kombinací přednášek a vzájemných rozhovorů. Chceme, aby to
bylo co nejvíce interaktivní, abychom mohli reagovat na vaše otázky a potřeby.
Toto se nedá zajistit, pokud bychom přešli na on-line video konferenci.
Je nám líto, že musíme tento kurz odvolat, ale věříme, že se uskuteční
v příštím školním roce 2021/22, třeba ještě v hojnějším počtu, než by byl letos.
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Mezinárodní baptistická
setkání na internetu
Jelikož není možné letos cestovat na zahraniční konference, zažil jsem dvě velká
setkání prostřednictvím video konferencí na internetu.

Generální koncil Světové baptistické aliance (BWA)

G

enerální koncil Světové baptistické aliance (Baptist World Alliance)
2020 jsme absolvovali plně on-line ve dnech 21.- 23. července. Vzájemně propojeni napříč všemi kontinenty jsme se mohli společně
modlit a uctívat Boha písněmi. Také jsme se věnovali zprávám z jednotlivých
oblastí společné práce. Zvláštní čas vděčnosti za jeho službu byl věnován odcházejícímu prezidentovi BWA bratru Paulovi Msizovi. Novým prezidentem BWA
se na příštích pět let stal Tomás Mackey z Argentiny, kterému jsme v modlitbách vyprošovali Boží požehnání a zmocnění. Elijah Brown zůstává generálním tajemníkem BWA. I v tomto internetovém prostředí bylo nutné hlasovat
o některých záležitostech. Vzhledem k celosvětovým časovým posunům bylo
pro toto hlasování vyčleněno 24 hodin. Bylo jednohlasně potvrzeno přijetí nové
baptistické jednoty, a to St. Kitts Baptist Association z karibské oblasti, která
se stala 241. členem BWA. (Více o BWA na www.baptistworld.org).
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EBF on-line

L

etošní koncil Evropské baptistické federace se měl původně konat v ruském Petrohradě, ale nakonec jsme se setkali on-line, každý u svého počítače. Ve dnech 24. a 25. září 2020 jsme byli denně několik hodin propojeni přes videokonferenci. Náš společný čas byl naplněn uctíváním Boha,
zprávami z EBF, z misie v různých zemích, nebo vzdělávání. Vedli jsme také
rozhovory v menších skupinkách. Jednali jsme o další vzájemné spolupráci.
Také jsme si „vyzkoušeli“ elektronické hlasování.
Dá-li Pán, příští rok v létě se ve dnech 21.- 25.7. 2021 má konat misijní summit EBF s názvem SENT, a to v norském Stavangeru. Pokračuje se
v přípravách programu pro dospělé, mládež i děti a jsme k této události srdečně
zvání. O tom, zda bude možné summit opravdu uskutečnit, bude rozhodnuto
začátkem příštího roku.
Také pokračuje proces hledání nového generálního tajemníka EBF. Současný
tajemník br. Tony Peck by měl v září příštího roku odejít do důchodu a tak se
modleme i za to, aby Pán do této práce povolal nového služebníka.
Při obou těchto setkáních, BWA i EBF, jsme si všichni uvědomovali, že online setkání „není ono“, že nemůže poskytnout opravdu blízký osobní rozměr,
rozhovory a sdílení mimo hlavní programy apod. Přesto jsme byli rádi, že se
alespoň tímto způsobem můžeme vidět, povzbudit a projednat to, co je třeba
pro pokračování našeho společného poslání.
Pavel Coufal
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Vyšla kniha Baptisté
v českých zemích
V těchto dnech vydává Bratrská jednota baptistů novou knihu. Jmenuje se Baptisté
v českých zemích 1885 – 2019. Je to sborník příspěvků 5 autorů historické komise
a povídali jsme si o něm se sestrou Slávkou Švehlovou.

S

lávko, já tě vítám a chtěl bych
se ti zeptat o čem tato kniha je?

Děkuji. Tak, jak už název napovídá, je to o historie Bratrské jednoty baptistů v českých zemích, od vzniku, od založení jednoty, a protože, pro
baptisty byla vždy inspirací Bible – Písmo svaté, a tak i baptisté se snažili žít
ve všech oblastech života tak jako prvotní církev v oblasti nejen tedy kázání
a společných modliteb, ale také
v oblasti sociální, misijní, diakonické,
v oblasti vzdělávání svých pracovníků, bylo pro ně důležité mít místa ke
scházení se, a ovšem v tom vlastně pojednává tato kniha.
Slávko, čeho si na této knize vážíš?

Vážím si toho, že vlastně zahrnuje
celkový život církve, že se nezabývá
jenom jednou oblasti ale kompletně celým životem naši jednoty. Jednota pracovala v různých obdobích,
v období rakousko-uherské monarchie, období první republiky, období

protektorátu, období komunistické,
teď pracuje v novém období zcela
v nových specifických podmínkách
a stále pracuje a stále žije naplno.
Máš nějaké přání ohledně této knihy?
Samozřejmě, přála bych si, aby
oslovila čtenáře, aby oslovila čtenáře
dlouhodobé členy naší církve, kteří
mnoho z toho, o čem ta kniha hovoří,
prožili nebo to znají z vyprávění svých
rodičů a prarodičů. Přála bych si, aby
oslovila i mladé čtenáře, aby oslovila
i čtenáře z ne - baptistického prostředí, aby poznali naši církev, pochopili,
o čem je život naší jednoty.
Moc děkuji za představení této knihy
a já věřím, že si najde své čtenáře, a že
všichni, kteří budou číst, prožijí radost
a požehnání z toho Božího díla, které
už takovou dlouhou dobu mezi námi
koná.
Pavel Coufal
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modlitby za sbory
Modlitební řetěz BJB

I

v dalších měsících pokračujeme ve
společných modlitbách za sbory
a službu v rámci BJB.
Jednotlivé modlitební předměty
jsou rozesílány na sbory vždy začátkem měsíce, ve Zpravodaji uveřejňujeme rozpis modliteb na následující
čtvrtletí.

Aktuální modlitební předměty
prosím zasílejte do konce předchozího měsíce na emailovou adresu
info@baptist.cz
Děkujeme všem, kteří se připojují ke společným modlitbám za BJB.

červenec
41. týden / 5. - 11. října / Teplice
42. týden / 12. - 18. října / Uherské Hradiště
43. týden / 19. - 25. října / Vikýřovice
44. týden / 26. října - 1. listopadu / Vsetín
srpen
45. týden / 2. - 8. listopadu / Sv. Helena (Rumunsko)
46. týden / 9. - 15. listopadu / Vysoké Mýto
47. týden / 16. - 22. listopadu / Zlín
48. týden / 23. - 29. listopadu / ČSL Konvence v USA a Kanadě
49. týden / 30. listopadu - 6. prosince / Žatec
září
50. týden / 7. - 13. prosince / Křesťanský bratrský sbor Čjinů
51. týden / 14. - 20. prosince / Myanmarské křesťanské společenství
52. týden / 21. - 27. prosince / Odbor sester
53. týden / 28. prosince - 3. ledna / Odbor pro manželství a rodinu
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co vlastně dělá...
tajemník
V této rubrice bychom vám rádi představili jednotlivé pracovníky BJB, abyste je
mohli lépe poznat osobně, jejich práci, službu i život.

Z

náme se spolu už hodně let
a poslední čtyři jsi tajemníkem
Výkonného Výboru BJB. Můžeš se nám nejdříve krátce představit?

Jsem rodilý Pražák, vyrůstal jsem
ve vinohradském sboru a posledních
deset let bydlíme na okraji Prahy
v Újezdě nad Lesy. V příštím roce
oslavím 40 narozeniny, čeká nás 17
let od svatby a společně s manželkou
vychováváme 3 dcery.
Jakým způsobem jsi přišel do služby tajemníka VV a jak to vnímá tvoje rodina?
Přirozeně jsem se zapojoval do služby tam, kde to bylo potřeba. Nejdříve
v mládeži a pak v rámci celého sboru.
Studoval jsem střední, vyšší i vysokou
školu ekonomickou a po svatbě jsem
pracoval v oblasti marketingu ve velké
IT firmě, ale vždy jsem toužil po tom
sloužit nějakým způsobem v církvi
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a uplatňovat své obdarování pro růst
Božího království.
Když mne pak oslovil bratra Petr
Coufal, zda bych po něm nechtěl kandidovat na vedoucího odboru mládeže, nerozmýšlel jsem se dlouho.
Až po nástupu jsem zjistil, že budu
mít poloviční plat, než v předchozím
zaměstnání, ale to jsem tehdy vůbec
neřešil. Důležité pro mě bylo povolání
do služby, které jsem přijal.
Postupně jsem pak byl zvolen členem Výkonného výboru, jeho místopředsedou a v polovině minulého
volebního také zástupcem tajemníka.
V roce 2017 jsem byl zvolen tajemníkem Výkonného výboru.
Celá širší rodina mě v mojí práci podporuje, ale vnímám, že těch
15 let je už dlouhá doba. Byla doba,
kdy jsem v rámci služby mládeži spal
každý třetí den mimo domov a v autě
jsem měl pro jistotu spacák. V tom

už je to dnes mnohem klidnější, ale
častokrát nedokážu říct dopředu, kdy
přijedu domů a jak bude u nás vypadat
příští týden. Na druhou stranu velká
výhoda oproti klasickému zaměstnání
je v tom, že máte časovou flexibilitu.
Ta se však očekává také od vás.
Náplň tvé práce popisuje Organizační
řád. Mohl bys ji přesto upřesnit?
Organizační řád je v tom hodně
obecný, uvádí zodpovědnost tajemníka za zajištění akcí BJB, ale už neříká,
zda to znamená, že budete v příštím
roce uzavírat školu nebo pomáhat při
povodních. Obecně by se dalo říct, že
tajemník je odpovědný za BJB jako
organizaci a předseda je odpovědný

za BJB jako organismus. Ale i to se
v praxi navzájem prolíná a každý tajemník má své osobní důrazy, které se
projevují i v jeho službě.
Zabývám se oblastí ekonomiky,
účetnictví, legislativy, ekumeny, organizování akcí BJB, jednání s úřady, propagací, webovými stránkami
a vydáváním knih BJB. Zároveň nechci sedět jen v kanceláři a snažím se
být přítomen na sborech i akcích BJB
od Aše po Vsetín. Kromě návštěv na
sborech jsou to také regionální setkání kazatelů a samozřejmě všechny
akce BJB – tedy Sjezd delegátů, Rada
zástupců sborů, kazatelský kurz a společně s ostatními pracovníky kanceláře máme na starosti kurzy Vzdělávání
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na cestě. Rád cestuji vlakem i autem
a nevadí mi na otočku někam zajet pár
set kilometrů, pokud je to potřeba.
Vím, že se každou chvíli objeví něco
nového, co musíš řešit. Mohl bys nám
přesto popsat, jak vypadá tvůj průměrný pracovní týden?
Standardní pracovní týden nemám. Nějakou osou jsou domluvená
setkání Výkonného výboru, porady
s předsedou, jednání na úřadech nebo
v ekumeně, zastupování BJB na různých grémiích, ale mezitím je potřeba si najít čas na realizaci všech
úkolů a nápadů, které společně vymyslíte. Věřím ve společenství, otevřený
rozhovor a vzájemné doplňování se
v našich obdarováních. Nejsem sólový
hráč a rád spolupracuji v týmu, kde si
můžeme navzájem sloužit a věřit jeden
druhému.
Jaké priority ve tvé službě máš a jak si
je vybírá?
Priority je těžké si vybírat, důležité
je asi vnímat, jaké jsou potřeby sborů
a těm se věnovat nejvíce. Zní to možná
jako fráze, ale pokládám to za zásadní.
Osobně vnímám, že je před námi
priorita v oblasti vzdělávání a přípravy
nových kazatelů. Ale pokud tuto potřebu nebudou vnímat i sbory, těžko ji
můžeme společně naplnit.
Vím, že zvažuješ nekandidovat na
další období. Do jaké jiné služby Bohu
bys rád vstoupil, kam tě Bůh volá?
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Rád bych pokračoval někde, kde
mohu být Bohu prospěšný. Přemýšlíme jako rodina o službě v místě našeho bydliště, ale nikoliv v rámci úvazku, ale při zaměstnání. Osobně bych
rád pomáhal církvi tam, kde mohu
uplatnit své dary, které ve svém životě
mám. Jakou by to mohlo mít podobu
však zatím nevím.
Co bys popřál příštímu tajemníkovi VV
BJB?
Především, aby sbory respektoval
a to bez ohledu na to, zda s nimi souhlasí nebo ne. Neměl by se nad nimi
povyšovat, ale ani jim ve všem ustupovat. A sborům pak, aby našli tajemníka, pro kterého bude tato práce
osobním povoláním.
Děkuji za rozhovor a přeji ti do tvé
služby Bohu Jeho moudrost a požehnání i celé tvé rodině.
Erik Poloha

odbor mládeže

L

éto pro mě v ODM bylo vždy
nejvytíženějším obdobím. Vůbec se tomu nedivím, vždyť po
deseti měsících ve školních lavicích
mohou mládežníci vyrazit a společně si užít sluníčko, teplo, dlouhé dny
a jeden druhého. Vždy jsem léto miloval a proto je to moji velkou výsadou
se letních akcí účastnit i v pozdním
mládežnickém věku v takto velkém
rozsahu. Velkém rozsahu? Toto léto
jsem byl na osmi různých táborech
nebo pobytech. Dohromady přes pět

týdnů mimo domov. Na některé akce
jsem s sebou bral i rodinku, tak jsme
mohli užívat léta společně. Mohl bych
vám povědět o skvělých lidech, které
jsem během léta znovu potkal a nebo
nově poznal, ale nebylo by mi místo
na to nejlepší o čem vám chci povědět
trochu víc.
V odboru mládeže BJB dlouho
chybělo společné prázdninové setkání. To se změnilo právě toto léto.
Na konci srpna ODM uspořádal společné prázdninové setkání mládež-
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níků napříč celou republikou. Název
Kemperence je ideovým spojením celé
akce, jako campu a konference v jednom. Naším plánem za ODM, bylo
vzít z každého to nejlepší a zkombinovat v jedno. Připravený byl každodenní duchovní program, workshopy,
společné aktivity, ale také dostatek
volného času, aby se mládežníci sami
mohli podílet na vytváření společné
atmosféry. Více konferenčně jsme pojali středu, kdy bylo připraveno šest
hodin vyučování. Tři hlavní slova od
bratra kazatele Aloise Boháčka, život
vs živoření, ze života Samsona. Mezi
tím 3 bloky seminářů, při kterých
nám posloužili i tajemník a předseda
VV BJB. Celý konferenční den jsme

zakončili ve večeru modliteb a chval.
I Když jsem středu více méně proseděli, mládežníci většinou ve zhodnocení celého týdne, vzpomínali právě
na tento den, jako highlight celé akce.
Ve čtvrtek jsme se vydali na krátký
výlet, abychom se zase trochu rozhýbali a připravili se na páteční turnaje. Soutěžilo se v netradičních sportech Kubb a Kanjam. Kubb je stará
vikingská hra, při které se shazují
kolíky ve vytyčeném poli. Kajam je
párová hra s frisbee, kdy se společně
se spoluhráčem snažíte trefovat plastový koš. Týden nám utekl jako voda
a večerní páteční grilování s sebou
neslo smutnou připomínku, že zase
pojedeme domů. Věřím, že za všechny
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účastníky můžu prohlásit to co jsme
slibovali na plakátu akce: “skvělý závěr
prázdnin s mládežníky z BJB.”
Vybírám jednu reakci za všechny, na
otázku “co se ti na Kemperenci líbilo?” — “Snad úplně všechno, nebylo
to zbytečně našlapané a na všechno
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byl čas, na hry, bavení se s lidmi atd...
Slova byla taky strašně skvělá, líbil se
mi večer chval a spaní pod širákem.”
Jordan Haller

odbor sester
„Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha,….“
Římanům 8,28

N

a tento verš jsem slyšela hodně
kázání a četla i různá zamyšlení. Ale zažít a přivlastnit si
tento verš v dnešní době je zase trochu
jiná věc. Přemýšlela jsem o tom slovíčku „všecko“. Jsou v něm obsaženy
všechny životní situace, i ty zlé. Jednání druhých lidí, i těch zlých.

A jestli se počítám k těm zástupům
křesťanů, kteří milují Boha celým
srdcem, tak i současný „covidový“ stav
a čas je nám k dobrému. Hodně přemýšlím o tom, jak i v tuto nepříznivou
dobu, která omezuje osobní kontakty, nepřestat sloužit druhým, sloužit
Bohu.
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Po uvolnění omezujících nařízení
po první covidové vlně jsme se i my
sestry v žateckém sboru dohodly, že
nám chybí naše společná setkávání, že se zase začneme scházet. Když
mluvím o sestrách, tak musím naše
sesterské setkávání trochu představit. Scházíme se každou první středu
v měsíci. Programem jsou modlitby,
biblické zamyšlení, zpěv, povídání
a občerstvení. Většinou se stává, že
některá z přítomných sester má v daném měsíci narozeniny, tak ta připraví
pro ostatní nějaké dobroty. V tomto
roce pokračujeme v zamyšlení nad
ovocem Ducha svatého, jak se prakticky projevuje v životě každé z nás.
Já měla za úkol zamyslet se nad LAS-
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KAVOSTÍ. Co to je, jak se projevuje,
a co dělat, když mi chybí. Vzpomněla jsem si na laskavé lidi, které znám
a uvědomila si, jak je mi dobře v jejich
blízkosti, jak vyhledávám jejich společnost. Laskavostí můžeme zlepšit
svět kolem nás. Být laskavým je stát
se misionářem ve svém okolí.
Ještě se musím vrátit k představení našeho sesterského kroužku, a to,
co se účastnic týká. Navštívila jsem
několik sesterských skupinek, jejich
setkávání a náplň je podobná té naší.
Ale my v Žatci jednu výjimku máme.
A za tu jsme Pánu Bohu vděčné. Na
naše sekávání chodí několik děvčátek
z nedělní školy, dorostu i mládeže.
Nejmladší Elišce je 5 let a chodí tam
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se svojí maminkou. A nejstarší sestře,
která dosud byla pravidelnou účastnicí
je 88 let. Schází se nás kolem 20-ti.
Citátem „Pracuj a služ tak, jako by
si na zemi měl žít sto let, ale žij tak,
aby si se mohl setkat dnes s Ježíšem“
se chci řídit já i sestry v našem sboru.
S modlitbou plánujeme další společná
setkání nejen v rámci sester v Žatci,
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ale i se sestrami z jiných sborů. A když
nám to okolnosti nedovolí, počkáme.
Čas strávený čekáním na vhodné příležitosti ke službě využijme
k modlitební přípravě. A právě toto je
mi k dobrému.
Jiřina Vimpelová,
Žatec

misijní odbor
Přinášíme vám reportáže z misijních akcí, které se konaly během léta v našich sborech.

Letní kemp Brno 2020
Učinili jsme krok vpřed a Bůh se postaral.

Z

počátku náš tým plánoval přípravu English campu, ale vzhledem ke koronavirové situaci ve
světě, nebyl americký tým schopný
přijet. Změnili jsme tedy program
a naplánovali kemp, kde si studenti budou moci vybrat semináře podle
oblasti svého zájmu. Namísto angličtiny se mohli zapojit do těchto seminářů: sport, umění a zdravý životní styl.
Někteří z dříve přihlášených studentů
se odhlásili, protože neměli možnost
navštěvovat lekce angličtiny. Nakonec
jsme měli na kempu patnáct studentů.
Kromě toho jsme se šest týdnů před
začátkem kempu dozvěděli, že hotel,
kde se měl náš kemp uskutečnit zrušil
naši rezervaci. Upřednostnil ubytovat
větší skupinu než byla ta naše. Hodně jsme se rozmýšleli zda nezrušit celý
kemp, ale nakonec jsme se rozhodli
to neudělat. Věřili jsme Bohu, že si to

může použít v životech již přihlášených
studentů. A Bůh se postaral a umožnil nám strávit úžasný týden v kempu
nazvaném „Naděje“ na Vysočině. Jeden
bratr z našeho sboru spolu se svým
synem souhlasili s tím, že budou na
kempu vařit, což bylo pro nás obrovskou pomocí.
Co Bůh dělal na letním kempu.
Všem studentům i vedoucím se
program líbil. Hoši hráli mnoho
sportovních her (fotbal, volejbal,
frisbee, orientační běh). Na semináři
o zdravém životním stylu jsme hovořili o jídle, poruše příjmu potravy,
sebeúctě, ale také jsme pekli chleba
a koláčky. V uměleckém semináři
studenti malovali na tašky, dělali mřížové krajky, stojany na svíčky a další
věci. Během večerních programů jsme
se zvládli naučit kempingový tanec,
zpívali jsme křesťanské písničky a každou noc jsme měli povídání o tom
co to znamená být lidskou bytostí
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a jak nám Ježíš ukázal jak být plně člověkem. Studenti byli jak nevěřící tak
i z křesťanských rodin. Na kempu
byly i dívky, které slyšely evangelium
poprvé v jejich životech. Dvě z nich
se modlili s jednou z vedoucích. Bylo
to po evangelizačním večeru, ale Krista ještě nepřijaly. Ostatní studenti si
přicházeli popovídat o svých životech
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a někteří z nich se s námi modlili
a posílili si jejich vztah s Ježíšem.
Tomáš a Lucie Kratochvílovi
(Z anglického originálu přeložil
Pavel Novosad.)
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KONTAKT camp Olomouc

V

e dnech 24. 8. – 30. 8. proběhl týdenní pobyt mládeže
s názvem Kontakt camp, které
ho se zúčastnilo celkem 61 lidí včetně
týmu, z nichž asi 35% dosud nebylo
v kontaktu s církví. Dopoledne bylo
zaměřeno na dovednostní aktivity
podle výběru – Sport, Hudba (worship), Chill, odpoledne vyplnily tý-
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mové aktivity, workshopy a seminářě
na aktuální témata: Sebepřijetí, Boží
pohled na sexualitu… Večerní program byl koncipován tak, aby měl
každý prostor pro zamyšlení nad duchovní stránkou života a prohlubování
vztahu s Ježíšem. Potom následoval
čas na diskusi v malých skupinkách.
Akce byla přínosem nejen pro mla-

dé, kteří se mohli podílet na přípravě campu jako členové týmu, a kteří
jsou již zapojeni do skupiny mládeže
Kontakt, ale také pro jejich spolužáky a členy pěveckého sboru Fusion.
Kontakt camp byl účastníky hodnocen kladně a s nadšením. Někteří na
campu poprvé dospěli k rozhodnutí
následovat Krista. Další vyjádřili touhu po osobním setkání či studiu Bible
v malé skupině.
Následné pocampové party se zúčastnila většina účastníků campu. Také

sportovní akce určená především pro
účastníky campu měla úspěch. Nyní
budou probíhat pravidelná setkání mládeže Kontakt jednou za čtrnáct dní a další jednorázová setkání např. odpoledne deskových her.
Zájemcům bylo nabídnuto se setkávat
v malých skupinkách.
Prostředky poskytnuté finančního grantu misijního odboru Bratrské
jednoty baptistů byly použity na zajištění materiálu, zážitkových aktivit
a workshopů.
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ODBOR PRO manželství
a rodinU

K

dyž jsem si teď znovu přečetl začátek svého příspěvku do
minulého zpravodaje, tak jsem
si uvědomil, jak stále platí, že „člověk míní a Pán Bůh mění“. Zmiňoval
jsem se tehdy o závěru protiepidemiologických opatření a nyní, když píši
tyto řádky jsme opět uprostřed vládních koronavirových omezení a osobně jsem zavřený na izolaci s Covidem
:(. A co hůř, musíme znovu odvolat
všechny připravené akce OMR až do
konce letošního roku. To zní dost pesimisticky. Co s tím? Král David, který byl mnohokrát sevřen okolnostmi
života a nevěděl, co ho čeká, ve svých
žalmech vyznává: „Oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad
těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství, aby ze smrti je vysvobodil, na
živu je zachoval v čas hladu. Naše duše
s touhou vzhlíží k Hospodinu, on je
naše pomoc, náš štít. Z něho se raduje naše srdce, my doufáme v jeho
svaté jméno. Tvoje milosrdenství buď
Hospodine s námi; na tebe s důvěrou
čekáme!“ (Žalm 33,18-22) Poslední
verš tohoto Davidova vyznání jsme si
před více než pětadvaceti lety dali se
Sabinou jako motto svatebního ozná48

mení. Praxe života ukázala, že Boží
milosrdenství neznamená, že se nás
nedotknou zdravotní, ekonomické,
vztahové a jiné problémy, ale znamená to, že jsme v ruce milujícího nebeského Otce, který se o nás s láskou
stará a provází nás i těmi nejhlubšími
údolími života. Jeho oko bdí nad námi
a my na Jeho vysvobozující zásahy do
našeho života smíme s důvěrou očekávat. Očekávejme na něj s důvěrou
i v této době. Věřím tomu, že Bůh
naše důvěrné očekávání na Něj odmění i správným nastavením kormidla našich životů v různých oblastech,
přestože zatím možná nevidíme cíl
naší plavby. Ale nebojme se, Bůh ze
své perspektivy dobře vidí nás i cíl,
kam nás chce dovést. Jen se mu s důvěrou svěřme.
Autorem materiálů, které využíváme na Motivačních víkendech pro
manželské páry jsou David a Tereza
Fergusonovi. Manželé Fergusonovi
citlivě, přesto velice otevřeně, otvírají
mnohá důležitá témata manželského
soužití, která máme často v běžném
životě tendenci opomíjet. David a Teresa vydali také knihu s úvahami na
každý den v roce, která byla vydaná na

Slovensku pod názvem „Nebyť sám“
s úvodem, který napsali Tomáš a Ester Kriškovi. Je to kniha plná podnětných úvah. V době jarní koronakrize
Ester Kvasňovská přeložila některá zamyšlení z této knihy do češtiny pro

povzbuzení „uvězněných manželství“
v našem brněnském sboru. Rozhodli
jsme se s vámi podělit o některé myšlenky z této knihy. Vybrali jsme téma,
které v této době plné tlaků je jistě
aktuální …

Kde je tvoje čára ponoru?
“Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem.” Ef 4,32

V

roce 1876 na naléhání Samuela Plimsolla, britská vláda
schválila zákon, který nařídil
lodím, aby měly nad hladinou vody
viditelnou čáru, která ukazovala, jestli loď není přetížená. Když byla čára
ponoru pod hladinou a loď nesla nad-

bytečný náklad, část z něho museli
odstranit.
I my musíme dávat pozor na čáru
ponoru. Tato čára zmizí vždy, když
břemeno života tlačí partnera příliš
pod jeho fyzickou, citovou a duchovní hladinu. Když vidíte, co se děje
49

(a časem se to určitě naučíte rozeznávat), musíte se zeptat na několik důležitých otázek. Nese teď partner příliš těžké břemeno? Mohu udělat něco, abych
mu ho pomohl nést? Jaké obavy, starosti nebo břemena můžeme hodit přes
palubu, aby bylo vidět čáru ponoru?
Skutečná láska znamená vidět potřeby našeho partnera dřív, než vidíme
ty svoje. Když se dnes uvidíte, nejdřív
zkontrolujte čáru ponoru. Popřemýšlejte, jak můžete odlehčit břemeno
tak, že ho spolu vyřešíte nebo ho spolu ponesete.

Být laskavý k partnerovi znamená
například všímat si jeho přetíženosti, být iniciativní a vyjádřit mu zájem
o břemena, která nese. A pak přichází výzva plnit zákon Kristův - “zákon
lásky” tím, že poneseme břemena jedni druhých (Gal 6,2).
Bože, pomáhej nám mít soucit
s břemenem, které každý z nás nese.
Podrž nás na hladině, když je život
bouřlivý.
Jaká břemena chceš tento týden pomáhat nést svému partnerovi? Která
z nich můžete spolu odstranit?

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

V

rámci pomoci z krizového
fondu BJB jsme mohli podpořit tyto dvě křesťanské organizace, které v zahraničí pomáhají
těm nejpotřebnějším. Zde přinášíme
představení jejich činnosti a jsme
vděčni za jejich službu. Tou první je
organizace ALL4AID, kterou založili
členové mezinárodního baptistického

sboru ve Vídni a která se zaměřuje na
pomoc v rámci utečeneckých táborů
v Řecku. Tou druhou pak organizace MERATH, která působí v rámci
Libanonu a spolupracuje s místními
baptistickými sbory.
Jan Jackanič

ALL 4AID

V

ážení bratři a sestry ve sborech Bratrské jednoty baptistů v Čechách, rádi bychom
vám poděkovali za váš příspěvek na
naši práci s uprchlíky v uprchlickém táboře Moria na ostrově Lesbos
v Řecku. Ve výše uvedeném přehledu můžete vidět podrobnou zprávu
o tom, jak byly prostředky použity,
kdy a také odkaz na příjmy z každého
výdaje. Některé peníze, které jste nám
poskytli, byly použity na naše běžné
operace v komunitním centru All4Women, kde nabízíme sprchy, služby prádelny a aktivity pro uprchlíky.
Část z toho byla použita na speciální

výdaje, které jsme měli kvůli onemocnění COVID-19, a na zajištění toho,
že provoz našeho centra bude ještě
bezpečnější.
Jedním bodem, který bychom chtěli v této části zprávy zdůraznit, je to,
jak byla část prostředků použita na
podporu naší misijní práce s komunitou dobrovolníků (ženy a dívky z řad
uprchlíků), kteří u nás slouží a jsou
naším hlavním cílem evangelijních
rozhovorů.
V All4Aid věříme, že jsme povoláni
pracovat s uprchlíky a po jejich boku,
nejen pro ně. Velkou částí zapojení
této filozofie do naší misie bylo po51

zvat komunitní dobrovolníky, aby se
připojili k našemu týmu. Komunitní
dobrovolníci jsou dobrovolníci, kteří jsou sami uprchlíky a žijí v Campu Moria. V současné době máme
8 dospívajících dívek, které dobrovolně podporují naše operace v komunitním centru All4Women; jsou to
provozovatelky sprch, překladatelky,
provozovatelky prádelen atd. Máme
také 8 dospělých žen, které s námi
dobrovolně pracují jako švadleny ve
výrobě masek na ochranu proti COVID-19 - projekt sponzorovaný Evropskou baptistickou federací (EBF).
Je nezákonné, abychom finančně odměňovali tyto uprchlické ženy
a dívky za jejich práci. Proto je kompenzujeme třemi jinými způsoby:
a) poskytováním přístupu ke službám
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sprchování a praní prádla v našem
centru, b) poskytnutím poukázek na
oblečení a předměty osobní hygieny,
které si mohou v našem centru vyzvednout a c) denním poskytnutím
jídla, sendvičů a ovoce. Děláme to
proto, abychom jim projevili vděčnost
a také jako projev Boží lásky a postarání se o ně. Přitom nepřímo také pomáháme předcházet tomu, aby se tyto
ženy a dívky staly oběťmi sexuálního
vykořisťování, kterým si vydělávají
peníze na své základní potřeby, což je
velmi častý problém v táboře Moria.
Součástí našeho rozpočtu na stravu a pohostinství pro naší komunitu
dobrovolníků, bylo se jednou za měsíc
po setkání našeho týmu sejít a užít si
společný čas s dívkami. Poskytujeme
koláče, sušenky i džus, ale více než co-

koli jiného je to čas na promluvy s dívkami. Zde nejčastěji s dívkami vedeme rozhovory o životě, vztazích a víře.
Vzhledem k tomu, že většina dívek je
náctiletá nebo je jim kolem dvaceti let,
často nás žádají o rady týkající se těchto věcí a my si s nimi o tom v rámci
těchto setkání můžeme promluvit.
Nic z toho by nebylo v době této

krize, kdy náš příjem velmi poklesl
kvůli onemocnění COVID-19, možné
bez vaší finanční podpory! Ještě jednou vám tedy děkujeme za vaši pomoc.
S Božím požehnáním
Danielle Aguilar,
ředitel organizace
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MERATH
Zprávy o současné situaci v Libanonu

4

. srpna měly dva mohutné výbuchy ve skladech obsahujících
dusičnan amonný v bejrútském
přístavu za následek rozsáhlé škody na
budovách a infrastruktuře v celém
hlavním městě. K explozi přístavu
došlo uprostřed nejhorší hospodářské
situace Libanonu za několik desítek
let – která vyústila v masivní nezaměstnanost, těžkou devalvaci libanonské libry, inflaci, ztrátu kupní síly
a zvýšenou potravinovou nejistotu
– a také v nedávném prudkém vzestupu v případech COVID-19. K červnu 2020 přišlo podle serveru InfoPro
o práci v důsledku hospodářské recese, protestů a pandemie COVID-19
odhadem 350 tisíc Libanonců pracujících v soukromém sektoru.
Do 28. srpna dosáhl kurz libanonské libry na černém trhu přibližně
7 850 až 1 americký dolar (USD), což
představuje nárůst o 420,73 % oproti
oficiálnímu směnnému kurzu 1 507,5
LBP na 1 USD. Ceny potravin a dalších položek, včetně mléka a plenek
navíc prudce vzrostly. Průměrné náklady na potravinový košík Světového
potravinového programu OSN (WFP)
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s minimálními výdaji na přežití
(SMEB) se od poloviny října 2019 do
července 2020 zvýšily o ohromujících
160 %.
V červnu 2020 WFP provedl náhodný a anonymní webový průzkum, který zjistil, že 50 % Libanonců a 75 %
Syřanů se v posledním měsíci obávalo,
že nemají dostatek jídla. Organizace
Save the Children 28. července oznámila, že 910.000 lidí – včetně 564.000
dětí – v oblasti Velkého Bejrútu nemá
dostatek peněz na nákup základních
potřeb, včetně potravin. Organizace
zdůraznila, že tato čísla jsou „pravděpodobně jen špičkou ledovce“, neboť rodiny po celém Libanonu bojují
s prudce rostoucími cenami potravin,
nájmů atd. Ředitel organizace Save the
Children‘s Country prohlásil: „Před
koncem roku začneme vidět umírat
děti hlady.” V roce 2019 se zadlužilo
přibližně 93% domácností syrských
uprchlíků, což představuje 5% nárůst
oproti roku 2018. Očekává se, že tento
počet vzroste v důsledku pokračující
hospodářské krize v Libanonu.
Od 27. srpna 2020 měl Libanon
podle Světové zdravotnické organizace

(WHO), 14 248 kumulativních případů a 139 souvisejících úmrtí způsobených COVID19. WHO hlásí, že
Libanon nyní zažívá komunitní přenos pandemie, protože přibližně 30
procent případů nemá dobře definovaný zdroj infekce. Podle OCHA, „Riziko dalšího přenosu je po výbuchu
vysoké, protože sociální distancování
a další preventivní opatření jsou
v mnoha oblastech mnohem obtížnější. Případů skutečně přibylo, a od

výbuchu ze 4. srpna se nadále zaznamenávají denní rekordy.
Církevní sbor v Mansourieh se na
nás obrátil s žádostí o pomoc dalším
rodinám, s nimiž se v oblasti setkal.
Chtěli jim pomoci skrze potravinové balíčky, aby zmírnili zhoršující se
hospodářskou krizi, která těžce postihla již tak zranitelné rodiny. MERATH mohl pomoci se zapojením
finančních prostředků z Bratrské
jednoty baptistů v Čechách i dalších
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soukromých darů na pomoc církvi při
realizaci projektu.
Tento projekt se zaměřil na 68 zranitelných domácností v Mansourieh –
55 z nich byly rodiny syrských uprchlíků a 13 zranitelných libanonských
rodin. Církevní sbor použil při výběru
příjemců standardní kritéria zranitelnosti MERATH. Posudky prováděné
partnerem církve probíhaly prostřednictvím domácích návštěv. Prostřednictvím těchto návštěv byly identifikovány nejpotřebnější rodiny, kterým
nebyla předem poskytnuta žádná po56

moc, a byly jim poskytnuty potravinové balíčky. Církev obstarávala jídlo
ve velkém a balila ho s dobrovolníky
z kongregace, mimo jiné z mládeže,
a dobrovolníky, kteří jsou sami uprchlíky. Církev uvádí, že krabice s jídlem
byly velkým požehnáním pro rodiny
a je vděčná za podporu, která umožnila uskutečnění projektu.
Danielle Aguilar,
ředitel organizace

Od založení
pěveckého sboru Jas
uplynulo již 50 let

N

apříč Bratrskou jednotou baptistů v Česku i na Slovensku
se ví o tom, že se již od počátku letošního roku připravuje velké
setkání k 50. výročí založení pěveckého sboru JAS. Mělo se uskutečnit
v Praze letos na podzim, nicméně
ze známých důvodů koronavirových
opatření se akce přesouvá až na květen 2021. Vše připravuje poměrně po-

četná komise bratří a sester z Česka
i Slovenska, kteří spolu kdysi začínali a vytvářeli historii Jasu, ba ještě
i dnes vytváří. Vždyť to je jedna z těch
nejkrásnějších skutečností, že Jas dodnes žije! Má tedy nejen děti, ale už
i vnoučata! Tuto radost neumenšuje ani to, že je to již dnes jenom na
Slovensku. Naopak to odůvodňuje
to, že realitu Jasu se nebojíme označit

↓ Praha 1970

57

58

slovy „fenomén“, což zvlášť přináleží
historii Jasu v době minulého totalitního režimu, tedy období let 1969
– 1989. Zmíněná komise také připravuje publikaci k 50. výročí, která by
měla slovem i fotografiemi přiblížit
celou historii Jasu nejen jako vděčnou vzpomínku pro tehdy zúčastněné,
ale jako část mozaiky života baptistů
v našich zemích pomáhajících k pochopení duchovní identity celé církve.
Také jako motivační inspirace pro naši
mladou generaci, která si nachází a bude
i nadále nacházet další formy a způsoby zviditelňování své víry. Určitá fakta
z historie Jasu se objevila v právě vyšlé
publikaci Baptisté v českých zemích

1885-2019. K nim je jistě na místě
přidat několik dalších.
Pěvecký sbor byl založen koncem roku 1969, první setkání měl
v lednu 1970. Prvním dirigentem byl
bratr kazatel Ing. Miloš Šolc, který jej dirigoval až do roku 1981, kdy
odcházel sloužit do Kanady. V tomto
roce bylo nutno odpovědět na otázku: Jak dál? V tomto výrazně pomohl při onom historickém setkání Jasu
v roce 1981 ve Vikýřovicích tehdejší
tajemník BJB bratr Stanislav Švec.
Nástupcem bratra dirigenta M. Šolce
se stal bratr Libor Mathauser, profesionální dirigent, dalšími členy nového vedení hudebníci – bratr Marek

←

Praha 1970 ← Praha 1974 ↓ Praha 1975
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Obdržálek a Ján Kadlečík. Dle rady
bratra S. Švece bylo však třeba doplnit
toho, kdo bude za život a službu Jasu
„zodpovědný před státní správou“.
O to byl požádán bratr kazatel Jan Titěra, který tuto úlohu vedoucího Jasu
přijal, i když to nebylo jednoduché.
Ukázalo se to již posléze. Během dalších let přicházely výslechy na STB,
obviňování, nařčení z nekalých úmyslů, vyhrožování, riziko zákazu další činnosti. Bůh však nad tím držel
svoji ochrannou ruku. Nejen to, Bůh
této službě viditelně žehnal. Sbor se
rozrůstal, i když se musel zkvalitňo↓ Racková 1994
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vat výběr nových zpěváků, setkával se
během roku častěji než dříve, sloužil
při mnoha příležitostech, některých
pravdu zcela výjimečných. Ať už to
bylo návštěva Dr. Billyho Grahama
v roce 1982, v roce 1985 při slavnostních shromážděních ke 100. výročí
založení církve, při návštěvě sestry
Joni Eareckson Tada v roce 1987, při
evangelizaci astronauta Jamese Irwina
v Praze v roce 1990. V těchto osmdesátých letech také JAS uspořádal koncertní turné po sborech BJB v Česku
i na Slovensku a dokonce i zahraniční
turné – po tehdejší NDR. To, co bylo

zcela výjimečné, byla skutečnost, že
život Jasu nesl postupně mnohé prvky života „samostatného církevního
společenství“. Nešlo tedy opravdu jen
o zpěv, ale o duchovní život, o vzájemné povzbuzení a posílení ve víře.
Je pozoruhodné, že právě na toto dodnes mnozí Jásáci vděčně vzpomínají.
O mnohém vypovídají zprávy za Jas
přednášené na Konferencích v letech
1981-1990. Vždy byly delegáty přijímány s velikou vděčností. Jas byl skutečně povzbuzením pro celou církev.
Když jsem se v roce 1990 loučil
po deseti letech s pěveckým sborem

Jas, protože již po sametové revoluci
končil můj úkol, mé zvláštní poslání,
nemohl jsem jinak, než děkovat a zase
děkovat za nádherná léta v Jasu. Přišla
svoboda, naprosto nové možnosti pro
službu Jasu doma i v zahraničí. Zájezd
do Norska a Švédska, účast na International Church Music Festival v Coventry, turné po anglických sborech.
To už byl ve funkci můj nástupce, bratr kazatel Tomáš Kriška. Právě jemu
však připadla nakonec nemilá úloha,
když v červnu 1992 píše Ústřední radě
BJB v ČSFR dopis o ukončení činnosti a rozpuštění Jasu. Ve svém dopi-

↓ Chynorany 2005
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Klenovec 2017 → Brno 2006

←

↑ Klenovec 2012

su mimo jiné napsal: „Jsme si vědomi
toho, že požehnání, které Bůh pro
nás – členy Jasu, ale také mnohým
kolem nás formou tohoto pěveckého
sboru připravil, bylo mimořádným
Božím darem. Věříme, že jas splnil
úlohu, kterou mu Pán určil v daném
čase.“ Rozdělením republiky přestal
v roce 1993 sbor v dosavadní podobě
existovat, vznikly dvě podstatně menší skupiny, každá v jedné z republik.
V Česku sloužil tento pěvecký sbor
pod názvem JAS II, vedoucím sboru
a dirigentem se stal bratr Jiří Lúčan.
I toto těleso však již dnes neexistuje,
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Jas pokračuje již jen na Slovensku.
Historie Jasu si zaslouží jistě více
pozornosti, než jenom těchto několik
odstavců. Těšme se na připravovanou
publikaci o Jasu, těšme se na květen
2021 v Praze! Věřím, že to bude „festival“ radosti a vděčnosti Pánu Bohu
za mimořádný Boží dar, za „fenomén“
JASU!
Jan Titěra
(redakčně zkráceno, původně vyšlo
v časopise Rozsévač 10/20)
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