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ÚVODNÍK

M

ilí bratři a milé sestry ve sborech Bratrské jednoty baptistů.
Téma tohoto čísla je vděčnost, a to nejen z důvodu, že si v říjnu
pravidelně připomínáme slavnost Díkůvzdání za úrodu, ale především proto, že vděčnost křesťana vůči Bohu je
základem jeho svědectví vůči tomuto
světu. Protože nám bylo odpuštěno,
můžeme odpouštět dál. Protože si
uvědomujeme, že máme prázdné ruce,
můžeme vše přijímat z Boží milosti.
Nad vděčností se zamýšlí jak úvodník od bratra kazatele Jaroslava Pospíšila, tak kázání od kazatele Radka
Pospíšila. Nad tématem vděčnosti se
v rozhovoru zamýšlí i sestra Hallerové
a vážíme si toho, že i ve svém věku je
stále činná a aktivní.
V říjnu si letos poprvé připomínáme
Den vděčnosti za kazatelskou službu. Slaví se většinou druhou říjnovou neděli (případně jakoukoliv jinou
v tomto měsíci) a má nám dát příležitost zamyslet se nad tím, jak vděčnost
projevit těm, kteří ve sborech slouží
na prvním místě. Nemyslím teď jen
na nějaký dárek, ale na slova povzbuzení, možná dopis, děkovnou sms
nebo email - zkrátka zavnímat břemeno, které není vždy lehké, a vzdát díky
těm, kteří ho nesou. Jsem sám zvědavý, zda tento zvyk najde své místo

v našich sborech, a na příštím kazatelském kurzu máme v plánu sdílení
svých zkušeností.
Jsme také vděčni za různé misijní
aktivity, které se konaly během léta,
a za otevření nových prostor v rámci
služby brněnského sboru. Pokud nevíte, co je Runway Bystrc, tak si o tom
můžete přečíst v naší reportáži.
Děkujeme také za službu našich
odborů, co nového chystají nebo prožívají,najdete v jejich rubrice. Blíží se
volba nového vedení misijního odboru, a tak jsme pro vás připravili rozhovor s bratrem Pavlem Novosadem
v rubrice Co vlastně dělá.
Do života teplického sboru nahlédneme v rubrice na návštěvě a do novinek v rámci Evropské baptistické
federace (EBF) nás ve svém článku
zavede bratr Pavel Coufal, který zastupoval BJB na zářijovém koncilu.
Přeji vám Boží milost, moudrost a především vděčnost do vašich dalších dní.

Jan Jackanič, tajemník VV BJB
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SLOVO PŘEDSEDY

Ř

íjen je měsíc vděčnosti. V našich sborových společenstvích
v tomto měsíci slavíme neděli
díkůvzdání. Vyzdobíme naše modlitebny různými plody, které se urodily na zahradách a polích. Chválíme
Pána Boha a děkujeme mu, že se o nás
i letos postaral. Že v naší zemi nemáme hlad, že smíme žít v míru a pokoji.
Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé
nitro mé jeho svatému jménu! Dobrořeč,
má duše, Hospodinu, nezapomínej na
žádné jeho dobrodiní. Ž 103. Nezapomínej na ŽÁDNÉ jeho dobrodiní.
Boží milost a láska k nám daleko
přesahuje péči o naše tělesné potřeby.
Pán Bůh je neskonale štědrý – ve své
lásce a milosti. Naše vděčnost Pánu
Bohu se nesmí zastavit u toho, že
máme co jíst, máme co na sebe, máme
kde bydlet.
Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista: byl bohatý, ale pro vás se
stal chudým, abyste vy jeho chudobou
zbohatli. (2 K 8:9) Náš Pán štědře dal
sám sebe. Způsobem bytí byl přece
roven Bohu. Vzdal se svého bohatství
a slávy, kterou měl u nebeského Otce,
a stal se člověkem, chudým, obyčejným
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tesařem. Jako člověk se ponížil. Nechal
se poplivat, bičovat a ukřižovat.
A díky tomuto jeho naprostému sebe-vydání-se nám, díky tomu, že se
stal tím posledním, že vzal na sebe
naše viny a obětoval se za nás na kříži, díky této jeho nevýslovné štědrosti
jsme neskonale zbohatli. Ne fyzicky,
materiálně, ale duchovně. Dostali jsme pravý život, a to život věčný.
V listu Římanům 8:32 apoštol Pavel
píše: On neušetřil svého vlastního Syna,
ale za nás za všecky jej vydal; jak by
nám spolu s ním nedaroval všecko?
Stali jsme se Božími dětmi. Jaká
to je milost! Jaká štědrost! Byli jsme
nesmírně obdarováni. A když si toto
uvědomujeme, mělo by nás to vést
k několika postojům:
1. Postoj vděčnosti. Máme vděčné
srdce? - Děkujme a děkujme, každý
den, Pánu Ježíši za skutečný život,
který je v něm. Buď vděčný.
2. Postoj důvěry. Neboj se, Bůh se
o tebe stará, On se o tebe postará. Nežij v obavách z budoucnosti. Pracuj,
abys měl co jíst, ale svěřuj se se vším
Bohu. Netrap se starostmi o zítřek.
Hledej nejprve Boží království a jeho

spravedlnost, a to ostatní ti bude přidáno. Důvěřuj.
3. Postoj štědrosti. Jestliže nás Bůh
takto štědře obdarovává, že opravdu nemáme nedostatek, ale nadbytek – mysleme na ty, kterým je třeba
pomoci. Máme je kolem sebe. Jsou
v církvi i ve společnosti. Jsou u nás
i v jiných částech světa, které nemají tu výsadu klidného života, ale jsou
zmítány válkami, konflikty a přírodními katastrofami. Buď štědrý.
Říjen je měsíc vděčnosti a to má
ještě další rozměr. Na západ od nás
slaví církev každý rok 2. neděli v říjnu
tzv. Pastors Appreciation Day – Den
vděčnosti za kazatele. Letos se k tomu
přidáváme i my v Bratrské jednotě
baptistů s výzvou, abyste některou neděli, nejlépe v říjnu, poděkovali svému
kazateli, duchovnímu pastýři, za jeho
obětavou službu.
Vím, že mnozí vyjadřujete svoji
vděčnost naprosto spontánně a kdykoli. Přesto si myslím, že to je dobrá
příležitost - pokud z toho samozřejmě
neuděláme formalitu, „že se to má“.
Troufám si tvrdit, že váš kazatel nestojí o formality. Dává vašemu sboru
své srdce. A tak, pokud si vážíte jeho
služby, dejte mu to nějak najevo, od
srdce. Vůbec to nemusí být okázalé.
Řekněte mu to mezi čtyřma očima.
Pozvěte ho třeba na kafe. Napište
mu malé přání nebo pošlete textovou
zprávu. Nabídněte mu, že převezmete nějakou službu z těch mnoha věcí,

které má na starosti. Ať má o něco
více času pro svoji rodinu. Možná by
potřeboval pár dní volna k duchovnímu a fyzickému občerstvení. Možná
kazatelský byt potřebuje po létech vymalovat. Nebo ho pozvěte na večeři,
s rodinou. Cokoli, čím řeknete: Děkuji. Jsem za tebe vděčný.
Žalmista v tom 103. žalmu musí
připomínat své duši, aby dobrořečila
Hospodinu a nezapomínala na žádné
Boží dobrodiní.
A tak nezapomínejme ani my, že
opravdu máme být za co Pánu Bohu
vděčni.

Pavel Coufal, předseda VV BJB
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TÉMA

VDĚČNOST
„Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.“
1 Tes. 5,18

N

a téma „vděčnost“ už bylo
mnoho napsáno i řečeno
a úplně zbytečně. Každý člověk
se jí musí od narození učit, a mnoho
lidí přesto umírá nevděčných. Dítě si
bere a potřebuje slyšet, „jak se říká“?
Člověk už je takový. Pán Bůh už v ráji
řekl: „Hle dal jsem vám na celé zemi
každou bylinu nesoucí semena i každý
strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.“ 1. Moj.
1, 29. „Jen o plodech ze stromu, který je
uprostřed zahrady, Bůh řekl: Nejezte z
něho, abyste nezemřeli.“ 1. Moj. 3, 3.
Člověk měl k dispozici vše, ale toužil
po tom „jediném“. Jak často přijímáme všechnu štědrost a smutníme, že
nemáme to nebo ono, často to nejnepotřebnější pro život.
Ale přesto dokážeme za konkrétní
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věci, jež vnímáme „jako dobré“, poděkovat. Že se smíme scházet, slyšet
slovo, že jsme zdraví a podobně. Ale
co když se okolnosti změní? Jednou se
mě br. kazatel Tomeš zeptal: “Jak se
máš?” Řekl jsem: “Díky Pánu dobře.”
A on nato: “A kdyby to nebylo dobře,
bylo by to také díky Pánu?” Když Pán
Bůh dal Jonášovi skočec a on seděl
v jeho stínu, tak si liboval. Ale když
mu jej vzal, tak čteme: „Lépe abych
umřel, než abych žil“. Jon. 4, 8. O Jobovi je zbytečné se zmiňovat. Lukáš
nám vypráví o situaci, kdy Pán Ježíš
očistil 10 malomocných, ale jen jeden se vrátil, aby „vzdal chválu Bohu“.
Luk. 17, 18.
V knize Poljana se vypráví, že toužila jako malá po panence. Její otec
tedy napsal misijní společnosti, zda

by jim nemohli nějak pomoci. Když
přišel balík, tak kromě spousty věcí
tam byly i dětské berličky, ale žádná
panenka. Děvčátko bylo smutné a plakalo, ale její otec jí řekl: “Buď vděčná
a děkuj, že berle nepotřebuješ a máš
zdravé nohy.” To změnilo přístup tohoto děvčátka k nezdarům v dalším
jejím životě. Pravá vděčnost se ukáže
teprve tehdy, když k ní není zdánlivě
důvod.
Když čteme, jak Pán dal služebníkům 5, 2 a 1 hřivnu, můžeme poznat
podle „naložení s nimi“, kdo byl vděčný, a kdo nikoli. Jan 3, 16 říká: „Neboť
Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří,
nezahynul, ale měl život věčný.“ Pokud
jsme dosud tento Boží dar nepřijali,
nebo někam odložili – jsme „nevděční“ a bude tak s námi také jednáno.
Když někomu něco dáte a pak zjistíte,

že to někde pohodil, jak to zabolí. Pán
Bůh viděl, že potřebujeme Spasitele,
a tak poslal toho nejlepšího, jediného,
kterého měl, svého Syna, aby nikdo
nezahynul. Je už tvým Spasitelem? Jsi
vděčný?

Jaroslav Pospíšil
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ROZHOVOR
LUDMILA HALLEROVÁ
... o vděčnosti

O

krátkou úvahu nad tématem vděčnosti jsme poprosili sestru Ludmilu
Hallerovou, která se nyní dožívá svých 93 let. Za její službu i život jsme
mnozí vděčni a zde je několik myšlenek, o které se s námi rozdělila.

svatý Duch, pozemský zástupce Pána
Ježíše, vnímá každou moji myšlenku,
pohnutku a působí tak moje posvěcování a proměňování do Boží podstaty
Jedno z nejkrásnějších zaslíbení na- dítěte Božího.
jdeme u Matouše 28,18 - 20, spojené Co je pro vás důvodem vděčnosti ve vas pověřením Mistra učedníkům, aby šem životě?
celý svět a všecky národy seznámili Vědomí, že nikdy nejsem sama. Žiji
s Jeho spásným učením. A slibuje jim: v obecenství s Božím Duchem, mlu,,Hle, JÁ JSEM s vámi po všechny dny vím s ním a On se mnou. Spolu čteaž do skonání tohoto věku!“ JÁ JSEM je me jadrnou B21. Začali jsme v lednu
jméno, jímž se Hospodin představuje a jsme u Amose. Číst VĚDOMĚ Bibli
Mojžíšovi. Pro mne to znamená Boží s jejím autorem je úžasné!!
svatá Trojice. Otec sice přebývá v nepřistupitelném světle a Syn je na trůnu Moc děkuji za rozhovor.
po Jeho pravici, ale už déle než 2000 Rádo se stalo!
roků na zemi působí a ve znovuzrozených dětech Božích, v té hliněné náptal se Jan Jackanič
době, konkrétně žije svatý Bůh, Duch
svatý. To mě plní svatou bázní, vždyť
Co je podle vás důvodem pro vděčnost
vůči Bohu? Jak si ji můžeme lépe uvědomit? Můžeme svoji vděčnost nějak trénovat nebo v ní růst? Co když nevíme jak?
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KÁZÁNÍ
1. čtení: Izajáš 45,8
Nebesa, vydejte krůpěje shůry, ať kane z oblaků spravedlnost; nechť se otevře země
a urodí se spása a spravedlnost vyraší s ní. „Já, Hospodin, to stvořím.“
2. čtení: 2. Korintským 9, 8-15

B

ůh má moc zahrnout vás všemi
dary své milosti, abyste vždycky
měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, jak je psáno: ‚Rozdělil
štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho
trvá navěky.‘ Ten, který ‚dává semeno
k setbě i chléb k jídlu‘, dá vzrůst vaší
setbě a rozmnoží ‚plody vaší spravedlnosti‘. Vším způsobem budete obohacováni, abyste mohli být velkoryse
štědří; tak povzbudíme mnohé, aby
vzdávali díky Bohu. Neboť služba této
oběti nejen doplňuje, v čem mají bratří nedostatek, nýbrž také rozhojňuje
díkůvzdání Bohu: Přesvědčeni touto
vaší službou budou slavit Boha za to,
jak jste se podřídili Kristovu evangeliu
a jak štědře se projevuje vaše společenství s nimi i se všemi. Budou se
za vás modlit a po vás toužit pro nesmírnou milost, kterou vám Bůh dal.
Bohu budiž vzdán dík za jeho nevystižitelný dar!
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V Kristu milé sestry a bratři, přátelé, dnešní výběr textu nemá za cíl
podprahově nabádat k zvýšení darů
pro sbor, ani nemá povrchně chválit
jakéhokoliv dárce za jeho štědrost.
V oddíle je trochu skryt text losu
hesel Jednoty bratrské, který připadl na pondělí 13. září, a protože
v pondělí povětšinou u mne dochází
k výběru textu pro nedělní zvěstování,
tak na onen verš ta volba padla. Četli
jsme si ho totiž s br. Otou Pokorným
a s Robinem při krátké bohoslužbě
před výstupem na lešení v Moravské
Nové Vsi, kam jsme byli sborem vysláni. Tím veršem je verš 10:
„Ten, který dává semeno k setbě
i chléb k jídlu, dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží plody vaší spravedlnosti.“
Tento verš apoštol Pavel sestavil
z ohlasů biblických, starozákonních.
Prvním je Izajáš 55,10 – „Spustí-li se
lijavec nebo padá -li sníh z nebe, nevrací
se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji

plodnou a úrodnou, takže vydává símě
tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí.“
A druhý je z Ozeáše: „Rozsívejte si
pro spravedlnost, sklízejte pro milosrdenství, zorejte svůj úhor. Je čas dotázat
se Hospodina. Až přijde, svlaží vás spravedlností.“
Společným jmenovatelem všech
veršů je téma setí, vzrůstu či zmnožení a sklizně. A starozákonní proroci
je vzhledem k podnebí a podmínkám
vztahovali ještě k rose, dešti, lijáku, případně, ač se to zdá v Palestině zvláštní, ke sněžení. Šlo jim o to,
aby si lidé, posluchači nebo čtenáři,
ale spíše posluchači, dokázali to, co
jim bylo předkládáno v Toře, propojit s běžnou každodenní zkušeností.
Aby ty děje, které možná nepřesně
nazýváme duchovní – to, co se dělo
při bohoslužbách a při obětech starozákonních, aby si uměli vztáhnout
ke každodenním pracím třeba někde
na tom svém třeba malém políčku.
A aby byli především ti prostí obyčejní a často velmi chudí lidé ujištěni
o tom, že ten Hospodin, velký a hrozný, svatý a jediný, na ně nikdy nezapomíná. Proroci vůbec měli takovou
nezáviděníhodnou roli burcovat Boží
lid, aby nepodléhal pocitu, že všechno je marno, ale naopak se uměl
v komplikovaných dějinně-politických konstelacích docela dobře orientovat. Ovšem k tomu potřebovali
jasné vedení, nějaké světlo, za nímž by
šli, nějaký oblak, který by je vedl jako

tehdy v největší tísni, zcela bez zázemí
vedl Hospodin svůj lid na poušti, když
jejich otcové byli uprchlíky z Egypta.
U Izajáše je tím kontextem poměrně
velký geopolitický zlom, a sice nástup
Perské říše – nástup Kýra. Je to zvláštní, ale Izajáš – jinak časově z osmého
století před Kristem - mluví o Kýrovi jako o pomazaném – tedy králi,
ba co víc, pomazaném Hospodinově.
O někom, kdo sice nezná Boha jako
jediného pravého Boha, ale bude teď
v jeho ruce nástrojem pomoci pro
Boží lid. A sem zasaďme i ten jednoduchý princip, chcete-li životní vzoreček, setí, rozmnožení a sklizně. Přijde
nová doba, ale na Hospodinu je a stále bude to podstatné – On nás udrží
při životě, třeba skromném, ale udrží
– k němu se budeme dívat, k němu
vzhlížet a ohlížet se po pomoci, konkrétně po jeho rose shůry. Neboť na
tom závisíme my a nakonec celý svět
i s těmi svými globalizačními plány,
s nimiž Kýros přišel. Pro Izraelce to
mělo výhodu. Kýros si uvědomil, už
někteří před ním, ale on to aplikoval,
že lidem nebral jejich náboženství.
Pokud platili – odváděli do společné
tedy jeho pokladny, mohli si oslavovat, koho chtěli. Z tohoto pohledu je
pojetí panovníků Římské říše vlastně krokem zpět – a také to tak spělo
od deseti k pěti. Nic ve zlém. Kýros
dovolí dostavět v Jeruzalémě chrám
a pak po delší odmlce jsou pod vedením Nehemjáše dostavěny i Je11

ruzalémské hradby. Takže vraťme
se zpět. Setí, rozmnožení či růst a
žeň. Ale pozor, pro Boží lid to není
polobožný věčný koloběh – ale Boží
dání. A tak se dostáváme k tomu,
co si připomínáme na podzim a co
v textu pojmenovává řecké slovo eucharistion. K díkůvzdání. K vděčnosti.
A ještě hlouběji v tom slově eucharistie zaznívá jiné slůvko – a sice slůvko
charis, což je dar. A zase to díkůvzdání
vztáhneme na běžného Izraelce, který
přichází po sklizni do chrámu, začíná
Nový rok – a má deset dnů na zpytování a vyrovnávání křivd a dluhů, než
bude na Jom kipur (letos byl 16. září)
velekněz vcházet do svatyně svatých,
aby obětoval za nepravosti své a nepravosti celého lidu, aby tu na Nový rok
byl čistý list a aby se dluhy nekumulovaly a aby se pole navrátila těm, kdo
se zadlužili až po uši a museli je prodat.
Boží člověk si zkrátka uvědomuje,
že to co má, co se mu urodilo na poli
nebo v garáži, nemá jen ze své dřiny,
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ale od Boha, neboť On, Hospodin, to
byl, kdo roztáhl nebesa. A kdo je také
pro mne a pro tebe může kdykoliv svinout. A tak každý den je den charis.
Tedy milosti. A radosti zároveň – to je
„charenaj“. Neboť nás opatřuje Hospodin a co je víc? Žalmista říká: Nebudu míti nedostatku – ale chápejme
– ne proto, čím vším jsem od Boha
zahrnut, ale tím, že mě osvobozuje od
chtění. - Anglický překlad je správně:
I shell NOT WANT. Protože Hospodin je můj pastýř, nebudu chtít.
Netýká se mě shánění a honění se
za přeludem bohatství, netýká se mě
bourání stodol a stavění větších, netýká se mě kupení prostředků na účtech
– I SHELL NOT WANT. NEBUDU CHTÍT. A CHTÍT A CHTÍT.
Když můj nejstarší bratr dospěl
a uzavřel své studium, nastoupil do své
první práce do ČKD a vydělal první
výplatu. Jedeme na Biblickou hodinu a na těch dlouhých schodech do
metra na Náměstí Jiřího z Poděbrad

tatínek říká: Můj tatínek, když jsem si
vydělal první peníze, mi řekl, zda bych
tu první výplatu nedal Hospodinu celou. Zřejmě rodinná tradice – a možná
to bylo v povědomí volyňských a zelovských Čechů, nebo obecně to bylo
dříve tak u křesťanů. „Z vděčnosti
a také jako svobodný výraz toho, že to,
co mám a co budu mít, je vlastně Tvé
Bože – a tak to chci žít.“
Pokud se vrátíme k tomu oddílu,
který je vlastně až vrcholem jinak
skvělého pojednání o sbírkách a lidských pohnutkách k charitě vůbec
– připomeňme si za prvé to Pavlovo:
„Bůh má moc zahrnout vás všemi
dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám
přebývalo pro každé dobré dílo.“
Tady Pavel říká něco, co si žádá
víru. Co probouzí víru – ten náš život je vlastně takovým testem víry –
zda tomu opravdu věříme, že Bůh má
veškerou moc na nebi i na zemi a že
tedy má moc i nad tím naším prvním
nadechnutím i posledním výdechem.
A nad vším, co je mezi tím. A Pavel
Korintským, s nimiž se dost napracoval, přiznává, že mu bylo až líto, jak na
ně byl v tom ztraceném dopise tvrdý
a že je zarmoutil, nevěděl, zda udělal
dobře nebo ne. Člověk jako my. Pavel
jim předkládá tento životní test víry
– nebojte se dát. Nebojte se dát dar.
Nebojte se podepřít – tehdy šlo konkrétně o bratry a sestry v Jeruzalémě
a vybírala na ně celá Malá Asie – sbo-

ry, jednotlivci a Korintští stejně jako
my měli vědět, že se nemají zdráhat.
Víra v Krista jejich život vytrhla z koloběhu korintského hedonismu – tedy
užívání si a všelijaké zábavy. A dali se
na cestu Kristovu – cestu, která je cestou Toho Svobodného a cestou svobodných mužů a žen, jenž ho následují. Umím mít hojnost, ale umím mít
i nedostatek. Říká Pavel – ze svého
pohledu – pro něj je to vedlejší, ale
právě proto může důvěryhodně říci:
“Nechť ten, kdo má dostatek i nadbytek, dává tomu, kdo má nedostatek,
kdo potřebuje pomoc.” Jak snadné.
A stále se to jako lidé učíme, ale jsme
na té Kristově cestě.
Je tu však ještě něco dalšího. A sice
štědrost a velkorysost. Míra natřesená
– slovy Ježíše, Lk 6,38:
„Dávejte a bude vám dáno. Dobrou
míru, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. Jakou mírou měříte, takovou vám bude zase odměřeno.“
To by stálo za delší rozhled, ale spěchám dál.
Tyto výzvy mají praktickou rovinu
konkrétní pomoci, ale text naznačuje,
že jde ještě o mnohem víc, nebo že se
děje mnohem víc. Když dáváme dobrovolně a svobodně, štědře a radostně s vědomím, že se nejedná o nějaký nebeský obchod, Bůh tyto snahy
má moc a také to dělá, že je množí.
Zázračně a úžasně. Tak to pozorujeme u těch, kterým jsme kdy něco
dali, že velmi často z vděčnosti chtějí
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i oni zase dávat druhým. Třeba nepromyšleně, ale z toho, co bylo zaseto, a tím se množí – multiplikuje - to
Boží dání. Bůh nás chce mít jako nástroje své spravedlnosti – onoho velkého vyrovnání všeho a všech. Dávání
je podle oddílu misijního charakteru
– ne že by si někdo pomocí druhému druhého zavazoval, a tak kupoval
jeho vděčnost, ale kredit (jiný překlad
slov o nichž mluvíme) jde Bohu. On
má být oslaven – On je Pán. On dává
i odnímá. Jde o rozhojnění díkůvzdání, které zní na mnoho způsobů
k Bohu – ne ze základny odevzdávání přebytků a nadbytků, ale ze srdce
vděčného. A pak je lhostejno, kolik
kdo má a především kolik kdo dává
– Ježíš si povšimne jediného rozdílu:
mnozí dávají z nadbytku velké sumy
do chrámové pokladnice, až přijde
jedna chudá vdova a hodí tam to,
z čeho měla být živa. Jako svobodný
čin svobodné ženy – ke slávě Boží.
A kolik lidí na světě už tento její skutek inspiroval a nepočítaně se rozhojnilo díkůvzdání, které z jednoho
skutku živé víry v živého Boha vzešlo.
A závěrem: Někdy se ani nedozvíme
o příjemcích, a někdy naopak sbírka
propojuje a tady propojovala sbory
první církve. A byla nástrojem usmíření a zcelení nedorozumění – vypůsobila společenství – tedy tu zvláštní
koinonii.
Bohu budiž vzdán dík za jeho nevystižitelný dar! Amen.
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Radek Pospíšil

Autor je potomkem pobělohorských exulantů. Hájí baptistické zásady. V současnosti je kazatelem Sboru BJB v Liberci. S manželkou Kateřinou vychovávají
5 dětí. Jeho kázání lze najít na stránkách: sitviry.cz

INFORMACE Z VV
Informace z jednání VV BJB dne 21. června 2021

Vzdělávací konference BJB

VV hodnotil Vzdělávací konferenci
BJB, která nakonec proběhla v online
podobě. Vážíme si služby bratra Pavla
Hanese a jsme rádi, že v této formě zůstanou nahrávky dostupné i pro další
využití na sborech. Odkazy na celý výklad knihy Efezským můžete najít na
webové stránce BJB a nebo Youtube
kanálu Bratrské jednoty baptistů.
Vzdělávací konferenci bychom rádi
zopakovali příští rok a vyzkoušeli propojení s kurzem kazatelů. K hledání
tématu i termínu na příští rok se vrátíme v září.
Sjezd delegátů v Praze

VV je vděčný, že mohl v Praze tento Sjezd proběhnout, a děkuje sboru

Praha 3 za vytvoření bezpečného i pohostinného prostředí pro toto setkání.
Sjezd projednal všechny návrhy podané na SD v roce 2019 a na dalším SD
v listopadu letošního roku bychom se
již mohli dostat k novým návrhům
spojeným s naší společnou budoucností a k žádostem o členství v BJB.
Na Sjezdu se objevilo několik témat,
kterým bychom se rádi v budoucnosti
věnovali, a to především přípravě nových kazatelů pro sbory BJB. K tomu
dostal VV mandát sborů a společně
s komisí pro vzdělávání připraví návrh, jak by takový společný program
mohl vypadat.
Dalším tématem je financování
společné služby po ukončení finanční podpory v roce 2030, a to jak na
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společné rovině, tak na úrovni jednotlivých sborů. SD přijal pravidla
pro podporu sborových úvazků, která
umožňují pozastavit na 3 roky snižování dotace tam, kde by si sbor nemohl úvazek jinak již dále dovolit, ale
jedná se pouze o drobnou pomoc tam,
kde sbor potřebuje čas pro rozhodování, jak takový úvazek dále financovat.
Sjezd dále rozhodl o postupném navýšení příspěvků od sborů na částku
1200 Kč na člena ročně s tím, že při
dosažení této částky bude automatické navyšování pozastaveno a sbory pak
čeká další rozhovor o podobě a rozsahu společné služby.
Na základě rozhodnutí SD odsouhlasil VV záměr nákupu nemovitosti
a pověřil tajemníka k dalšímu jednání
a přípravě podkladů pro odsouhlasení
nákupu.
Odbory BJB:
Mládež

Bratři tajemník a předseda se sešli s
bratrem Jordánem Hallerem a hovořili spolu o přípravě akcí odboru mládeže na léto a přípravách konference
mládeže v Praze. VV se bude zabývat
situací ohledně příprav voleb nového
předsedy (kandidáty jsou bratři Jan
Pokorný a Pavel Mrázek).
Misijní odbor

VV schválil žádost Čsl. baptistické konvence na rozdělení misijních prostředků z fondu konvence
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v následujícím poměru:
• 30% misijní aktivity sborů
• 60% podpora zakládání sborů
na nových místech
• 5% práce s menšinami
• 5% vzdělávání kazatelů a misijních pracovníků
Ostatní

Tajemník informoval o čerpání
podpory pro pracovníky sborů BJB na
letní dětské tábory. Prosíme o zaslání všech dalších žádostí nejpozději do
konce srpna 2021.
VV jednal o přípravě Letního biblického kurzu, který by měl proběhnout v rámci Vzdělávání na cestě, a to
v termínu 7. - 12. 8. 2022 v Malenovicích. Prosíme, abyste s tímto termínem počítali, podrobnosti o tomto
letním kurzu budou zveřejněny na začátku dalšího školního roku.
Tajemník informoval o probíhajících úpravách bytu v Dolákově ulici
v Praze pro plánovaný další pronájem.
Dále pak informoval o vývoji ohledně
školy Prigo. Podrobnosti budou zveřejněny na příštím SD.
Situace na sborech

VV se zabýval situací na sborech
BJB, vedli jsme rozhovor o potřebách
sborů, které staví, hledají nového kazatele nebo jsou nyní neobsazené.

Informace z jednání VV BJB dne 27. září 2021

Příprava SD v Brně

VV se zabýval přípravou letošního
druhého SD, který proběhne 6. listopadu v Brně. Bude se zabývat činností za rok 2020 a současnou situací
v BJB. VV by uvítal, kdyby na začátku
setkání byl větší prostor pro společné
modlitby a chvály, tento blok povede
bratr Pavel Coufal, který si také připraví modlitební úvod.
V rámci jednotlivých bloků chceme
dát více prostoru vedoucím jednotlivých odborů, aby sdíleli svoje aktuální
cíle, vize a byl pak prostor se za ně
modlit. Odbor mládeže a odbor sester budou prezentovat také své návrhy
ohledně budoucích úvazků vedoucích
svých odborů.
Program SD

VV kontroloval plnění usnesení
SD, nedokončená je práce komise pro
novelizaci dokumentů (KPND), která
v současné době nemá členy. Tajemník dále informoval o postupu
v nákupu nemovitosti na Palmovce,
po doporučení právníka pověřil VV
tajemníka k podpisu kupních smluv
a dalších náležitostí.
Ze sborů nepřišly nové návrhy.
Budou se projednávat odložené návrhy a 2 žádosti o přijetí sborů (osamostatnění stanice plzeňského sboru

v Karlových Varech a přijetí korejského baptistického sboru do BJB).
VV vedl rozhovor o vzdělávacím
programu pro duchovní vedoucí
a schválil jeho podobu navrženou pro
SD. Program se jmenuje TIMOTEUS a jedná se o navržený 3letý vzdělávací program ve spolupráci s Institutem TCM. Součástí je také Letní
škola BJB a víkendová setkání.
Odbory a komise BJB:
Odbor mládeže

VV jednal o přípravách voleb v odboru mládeže, kandidátem na vedoucího odboru mládeže je bratr kazatel
Pavel Mrázek ze Šumperka. Volba
proběhne v rámci konference mládeže
v Praze dne 30. října 2021.
Odbor sester

VV byl informován o rozhovoru
s výborem sester, kterého se zúčastnili
bratři předseda a tajemník. Sestry pro
příští SD připraví prezentaci koncepce své práce a povedou rozhovor nad
možným úvazkem pro vedoucí této
práce.
Vzdělávací komise

V rámci Vzdělávání na cestě se
uskuteční v Olomouci kurz pro staršovstva sborů BJB. Zatím je přihlášeno 8 sborů a celkem 30 účastníků.
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Komise pro novelizaci dokumentů

VV se obrací na sbory s výzvou
k nominacím do této komise, aby
mohla splnit nejen aktuální zadání SD, ale také dlouhodobě pracovat
na oblasti řádů a pravidel BJB. Hledáme bratry nebo sestry s právnickým myšlením, znalostí našich řádů
a schopností pracovat na jejich změnách. Zájemci o tuto službu se mohou
obrátit na tajemníka, který je z titulu
své funkce nyní jediným členem této
komise.
Sbory a kazatelé

V říjnu se uskuteční tři regionální
setkání kazatelů, a to v Praze, Chebu
a Brně, kde bude příležitost mluvit
o přípravě vzdělávacího programu pro
budoucí kazatele. VV se dlouhodobě
zabývá otázkou kazatelů a obsazení
sborů. V nejbližší možné době je nutné připravit pro službu novou generaci.
Bratr předseda informoval o plánované ordinaci bratra kazatele Jiřího
Tomeše, která se uskuteční 21. listopadu v Konstantinových Lázních.
Bratr Oleg Gricyk ze sboru XXI.
století (Praha 13) informoval o probíhajících pracích na nové modlitebně,
stavební povolení pro rekonstrukci je
stále v procesu, sbor má 35% z celkové potřebné částky 2,5 MiO. pro
rekonstrukci.
Ve sboru Žatec byl zvolen kazatel
Jaroslav Hrůza z Českých Budějovic.
Předseda informoval o své návštěvě
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ve sboru v Uherském Hradišti a rozhovoru se staršovstvem. Podobně jako
v jiných menších sborech bez kazatele i zde by uvítali občasného hosta
- kazatele/laického kazatele pro službu
slovem.
Ve sboru v Příboře bylo zvoleno
nové staršovstvo, br. Mirek Klepáček
jako nový kazatel nenastoupí z rodinných důvodů.
Sbor ve Zlíně je také v procesu hledání kazatele po odchodu bratra Marka Titěry do Prahy.
Finance a ekonomika

Proběhla menší rekonstrukce prostor služebního bytu v Praze v Dolákově ulici, nabídky pronájmu a prohlídky probíhají přes agenturu.
VV odsouhlasil nákup nebytových
prostor v domě Na Žertvách a pověřil
tajemníka podpisem smlouvy. Celková výsledná cena jednotek (po rekonstrukci) bude 20,3 Mio. Kč. Pronájem
bude zajišťovat správcovská agentura
s garancí plateb i při neobsazených
jednotkách.
VV schválil změnu úvazků na sborech Praha 3 (br. Marek Titěra)
a Olomouc (br. Miroslav Čížek). Dále
pak materiální podporu pro filmový projekt z historie pronásledované
církve během komunismu (br. Adam
Janata z Prahy 3).
Tajemník informoval o stále probíhající sbírce na postižené tornádem, aktuálně se vybralo 883.713 Kč
a některé platby jsou stále na cestě.

Hledáme přes sbor Církve bratrské
v Hodoníně rodiny, na které se zatím nedostalo pomoci z jiných zdrojů,
a budeme sem směřovat výsledky sbírek ze sborů, které ještě přijdou. Byla
také ukončena sbírka na podporu
Myanmaru s výsledkem 111.730 Kč.
Finanční prostředky budou převedeny
myanmarskému sboru, který je přes své
zahraniční kontakty pošle potřebným.
VV vzal na vědomí rozpočet, který
připravila finanční komise, a připravil
také návrh rozdělení hospodářského výsledku. VV navrhuje z kladného zůstatku podpořit částkou 50.000
Kč činnost odborů mládeže, sester
a odboru pro manželství a rodinu
(viz sjezdové materiály). Tajemník
také informoval o tom, že současná
finanční komise by měla skončit svůj
mandát v roce 2022 a její práci převzít
Finanční a hospodářská rada. Budeme
rádi za doporučení a nominace do této
komise.
Ostatní

VV se zabýval situací ohledně rezignace místopředsedy VV a v souladu
s volebním řádem pověřil sestru Slávku Švehlovou, aby se stala členkou VV
(dosud byla náhradnicí). Nepovažujeme za potřebné, aby do konce volebního období musela proběhnout volba
nového místopředsedy, ani při zkrácení termínů, které umožňuje volební
řád. Nepovažujeme to ani za vhodné,
když již nyní běží přípravy nových voleb celého VV. Proto VV podá návrh

pro SD, aby pověřil bratra Pavla Novosada výkonem funkce místopředsedy VV do konce volebního období,
resp. do konce současného prodloužení. V případě, že by měl některý sbor
BJB jiný návrh, jak tuto situaci řešit,
můžeme se jím zabývat přímo na SD
v Brně.
Setkání JASu 2022: Dokončují se
plány přípravy publikace, měla by vyjít začátkem příštího roku, předseda
VV BJB v ČR Pavel Coufal a předseda Rady BJB SK Ben Uhrin napíšou
předmluvu. Bratr tajemník se zapojí
do organizačních záležitostí.
Tajemník informoval o jednání
s Čsl. baptistickou konvencí, která
hledá formu, jak umožnit podporu projektu stavby nové modlitebny
v Žatci.
VV jednal o možnosti požádat
o podporu z Misijního partnerství
EBF pro misijního pracovníka sboru
XXI. století pro založení sboru ve Slaném. Bratr si nyní vyřizuje i s rodinou
potřebná povolení pro přestěhování
do ČR, jakmile dorazí, sešel by se
s VV.
VV jednal o přípravě kurzu kazatelů
na rok 2022, který se uskuteční v termínu 14. - 16. června 2022 v centru
Immanuel. Hosty budou Pavel Plchot
(téma obnova/revitalizace sborů) a Jiří
Unger (ČEA).
Tajemník informoval o uzavření
smlouvy o spolupráci mezi českou
a maďarskou baptistickou jednotou
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ohledně služby bratra Josefa Keriho.
Maďarská jednota bude po 2 roky přispívat na doplatek k jeho platu, aby
mohl být zaměstnán ve sboru Vysoké
Mýto v rámci služby neslyšícím v ČR.
Společná adventní bohoslužba sborů BJB se uskuteční v neděli 28. listopadu 2021 z Aše. Bude přenášena
živě on-line s možností převzít jen
kázání a zařadit ho do vlastního pro-

gramu bohoslužby v místním sboru.
Podrobnější informace zašle sborům
bratr předseda.
Předseda informoval o koncilu Evropské baptistické federace v Amsterdamu, kterého se zúčastnil, a o volbě nového tajemníka EBF br. Alana
Donaldsona ze Skotska. Podrobnější
informace a článek budou uveřejněny
v příštím Zpravodaji.

ZPRÁVY Z BJB
EVROPSKÁ BAPTISTICKÁ
FEDERACE
Zprávy z koncilu EBF v Amsterdamu

K

oncil Evropské baptistické federace se konal ve dnech 22.
- 25. září 2021 v holandském
Amsterdamu. Členy EBF jsou baptistické jednoty zemí Evropy, Střední
Asie a Blízkého Východu a spolupracující misijní organizace. Z důvodu
mezinárodních koronavirových omezení se část delegátů účastnila jednání
pouze on-line.
Letošní koncil EBF se nesl v duchu
hlavního tématu „Společné rozpozná20

vání Boží budoucnosti“ (Discerning
God’s Future Together). Zcela jistě
nejsilnější událostí byla změna ve vedení EBF. Po 17 letech služby se letos
loučil generální tajemník br. Tony
Peck, který odchází do důchodu. Ve
své zprávě připomenul, že i přes rozdílnosti, které byly mezi baptistickými jednotami, se vždy dařilo nacházet
společné oblasti služby a spolupráce,
do kterých se jednotlivé jednoty zapojovaly. Vyzdvihl slovo apoštola Pavla

z dopisu Filipským 1. kapitoly, kde
Pavel děkuje za jejich partnerství
v evangeliu od prvního dne až doposud. Vyjádřil s modlitbou důvěru, že „Bůh, který začal dobré dílo
mezi vámi, dovede je až do konce
v den Ježíše Krista“ (Fp 1:6). Přítomní účastníci koncilu i ti, kteří
byli spojeni přes internet, vyjadřovali
vděčnost br. Tonymu Peckovi za jeho
dlouholetou obětavou službu. Prezident EBF Meego Remmel přirovnal
Tony Pecka k dirigentovi pěveckého
sboru, který vytvářel harmonii, učil
nás naslouchat jeden druhému, hledat
společnou melodii, zatímco každý zpíval svůj part. Speciální součástí tohoto
loučení byla páteční slavnostní večeře,
při které mnozí přítomní sdíleli svoje
vzpomínky na službu Tony Pecka. I já
jsem se přidal za naši Jednotu s vděčnou vzpomínkou na návštěvu br. Pec-

ka a jeho asistentky Helle Liht před
několika lety v Praze. Zároveň jsem za
nás předal knihu s fotografiemi Prahy
jako vzpomínku a pozvání k neformální návštěvě naší země.
Novým generálním tajemníkem
EBF byl zvolen na úvodní období
5 let br. Alan Donaldson ze Skotska.
Těšíme se na jeho službu a věříme, že
někdy zavítá také do naší země a podělí se s námi o své zkušenosti s misií.
Na letošním koncilu končil svoji 2letou službu také prezident EBF
Meego Remmel z Estonska a předal
štafetu Stefanu Gisigerovi ze Švýcarska. Novým viceprezidentem, který
se za 2 roky stane prezidentem EBF,
se stal Mateusz Wichary z Polska. Při
slavnostní bohoslužbě jsme novým
vedoucím vyprošovali Boží požehnání
a zmocnění do jejich služby.
Při koncilu zaznělo mnoho zpráv
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z různých oblastí společné práce
v rámci EBF: komise pro misii a evangelizaci, komise pro svobodu a spravedlnost, komise pro teologii a vzdělávání, komise pro otázky migrace, komise
pro práci s dětmi a mládeží, organizace pro službu žen EBWU (European
Baptist Women United) atd.
Osobně mě zaujaly mj. modlitební
výzvy komise pro svobodu a spravedlnost. Ve Francii byl v létě přijat zákon,
původně pravděpodobně zamýšlený
pro posílení principů republiky (proti
extremistickým náboženským/teroristickým skupinám), který však ve
svém důsledku znamená obecné omezení náboženské svobody bez rozdílu
náboženství (např. každých 5 let bu22

dou muset církve dokazovat státu, že
jsou opravdu církvemi; bude větší kontrola finanční podpory ze zahraničí;
bude ovlivněna svoboda projevu atd.).
Francouzské církve, včetně baptistů, se
proti tomuto zákonu veřejně postavily
a prosí o modlitební podporu. Na okupovaných územích východní Ukrajiny,
v oblasti Luhanska a Doněcka, jsou od
jara 2019 oficiálně zakázány bohoslužby všech církví, kromě vládou uznané
pravoslavné církve. Všechny ostatní církve prožívají náboženský útlak
a nesvobodu. Dále jsme byli vyzváni
k modlitbám za náboženskou svobodu
v Bělorusku a v zemích střední Asie
(Ázerbajdžán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán a Kazachstán).

Speciálním misijním projektem
EBF je Misijní partnerství (EBF Mission Partnership). Cílem Misijního
partnerství (MP) je podpora zakládání
nových sborů v Evropě, Střední Asii
a na Blízkém Východě. MP propojuje
místní misijní pracovníky/zakladatele
nových sborů se sponzory (tj. baptistickými jednotami, sbory, misijními
organizacemi) a vytváří tak síť partnerské podpory. Zakladatelé sborů
mohou získat podporu až na 5 let
s tím, že v druhé polovině tohoto
období klesá podpora o 25% ročně.
Během uplynulých 18 let MP pomohlo 240 zakladatelům nových sborů.
V minulosti i naše Jednota takto pomáhala zakladatelům sborů v Arménii,
současná podpora gruzínského misionáře ze strany žateckého sboru letos
končí. Možná bychom měli přemýšlet
a modlit se, jakého dalšího místního
misionáře v jiné zemi bychom měli
společně podpořit. Z naší strany má
v současné době pražský sbor 21. století zájem získat z MP podporu pro
misijního pracovníka pro nově vznikající společenství ve Slaném.
Ředitel Mezinárodního baptistického teologického semináře (International Baptist Theological Seminary, IBTS) Mike Pears nás seznámil
s jejich činností, kterou rozvíjí především v oblasti podpory doktorandského teologického studia ve spolupráci
s Vrije University v Amsterdamu.
Dále rozvíjí jednotlivé vzdělávací kurzy

(Misijní vedení, Sociální etika apod.).
Po skončení koncilu jsem s několika
dalšími zájemci navštívil Baptist House, kde v současnosti IBTS sídlí spolu
s holandským baptistickým seminářem a kde se také nachází rozsáhlá teologická knihovna.
Komise pro otázky migrace informovala o pomoci uprchlíkům
v táborech v Turecku, Libanonu
a Řecku. Helle Liht, asistentka generálního tajemníka EBF, nás informovala
o finanční pomoci (EBAid), kterou
prostřednictvím EBF zaslaly národní
jednoty na různá místa: do Albánie
(pomoc po zemětřesení), Libanonu
(služba syrským uprchlíkům, pomoc
po explozi v Bejrútu), Běloruska,
Chorvatsku (pomoc po zemětřesení),
na východní Ukrajinu apod. Je pravděpodobné, že znovu budeme vyzváni k pomoci zvláště v Libanonu a na
Ukrajině.
Letošní koncil také přijal rezoluci, která podporuje aktivní přístup
k ochraně klimatu a vyzývá k péči
o přírodu jako Boží stvoření.
Vážím si možnosti účastnit se za
naši BJB každoročních koncilů EBF.
Jsem vděčný za vzájemné vztahy mezi
baptisty v rámci EBF, společnou službu a pomoc v různých oblastech světa
i inspiraci z příkladů služby v jiných
částech světa.
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ALAN DONALDSON
Nový generální tajemník EBF

P

o několika letech práce v oblasti byznys managementu studoval Alan Donaldson na London Bible College a poté se stal cestujícím evangelistou pro službu
dětem. V té době byl povolán Evangelizační asociací Billy Grahama do služby
vedoucího projektu Dětského programu v Moskvě. Po dokončení dalšího studia na
Scottish Baptist College sloužil jako vedoucí práce s dětmi a mládeží ve dvou skotských baptistických sborech. Poté sloužil jako kazatel ve dvou baptistických sborech,
které během jeho služby zaznamenaly významný růst.
V letech 2010-2019 sloužil jako generální tajemník (General Director) Baptistické jednoty Skotska a také byl aktivním členem Koncilu EBF. V poslední době
rozšířil své teologické vzdělání (magistr teologie v praktické teologii) na Spurgeon’s
College. Má manželku Ruth a 2 dospělé děti. S manželkou v průběhu let pečovali
o několik dalších dětí.

Jak by tě co nejlépe představili lidé, kteří tě znají, těm, kteří by tě chtěli lépe
poznat?

Poté, co by jim řekli, že si rád povídám a vždy přidám k dobru nějakou historku, by asi mluvili o tom, že
mám široký rozsah zájmů a znalostí
a jak je neustále něčím překvapuji. (Například, že jsme se přestěhovali na loď.) Doufám, že by mluvili
o mé touze následovat Pána Ježíše a že
vždycky dávám výzvy zavedeným křesťanským způsobům, když pokládám
otázky, jestli to je opravdu to, co Ježíš
ve svém učení myslel. Moji křesťanští
24

přátelé by asi popsali, jak toužím vidět
přicházet přátele a rodinu ke Kristu
a jak stále hledám způsoby, jak má
církev přinášet evangelium svěže nové
generaci. Moji přátelé a sousedé, kteří
ještě neuvěřili, by mluvili o tom, že si
spolu užíváme legraci, pomáháme jeden druhému a o tom, že moje víra je
víc než náboženství.
Co považuješ za důležité pro růst tvého
charakteru a obdarování ve tvém životě?
Nikdy jsem neměl povolání ke konkrétní formě služby, ale k tomu, abych
sloužil Pánu ve všem, co po mě žádá,
ať to bylo s finanční podporou, nebo

Alan Donaldson (vpravo) a Pavel Coufal (vlevo)

ne, na plný úvazek, částečný úvazek,
nebo v mém volném čase. Třicet
let jsem strávil učením se, jak slyšet
a věrně odpovídat na toto Boží povolání. V souladu s mým charakterem
mě povolal do různých rolí, kde se
mohly rozvinout mé dary kreativní
komunikace a moje touha po misii
se mohla inovativně projevit. Později
pro mne bylo důležitější povzbuzovat a vysílat nové vedoucí, spolu se
zjištěním, že mi Bůh požehnal jako
strategickému mysliteli, který rychle
přijímá nové iniciativy, kterým Bůh
v budoucnu žehná.

Jaké máš silné stránky a kde bys mohl
potřebovat více podpory v roli exekutivního vedoucího EBF?

V letech, kdy jsem pracoval jako
generální ředitel Baptistické jednoty Skotska, jsem měl rád spolupráci
na exekutivní úrovni. Vytvořili jsme
bezpečné prostředí pro sdílení inovativních myšlenek. Vážil jsem si těch,
kteří kriticky hodnotili mnoho mých
nápadů, abychom pak objevili, ve kterých iniciativách je Pán. Jako hluboce
vztahový člověk, který vždy chtěl sloužit druhým vedoucím, jsem také ocenil ty varovné hlasy okolo mne, které
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mě povzbuzovaly, abych používal svůj
čas a energii moudrým způsobem.
Těším se na spolupráci s lidmi, kteří
rádi pracují na malých, ale důležitých
detailech. Když pracuji s týmem vedoucích na přijetí společné vize a cílů,
potom pracuji v oblasti, ve které mě
Bůh nejvíce obdaroval, a cítím jeho
uspokojení.
Jak by mohla EBF a její členové posílit
místní sbory v poslání činit učedníky,
které nám dal Ježíš?
Zázrakem EBF je, že už posilujeme mnoho místních sborů. Věřím, že
klíčovou rolí EBF je posílit, povzbudit
a podpořit vedoucí Jednot, kteří tvoří
naši baptistickou rodinu, aby mohli
dělat to, co by baptisté měli dělat nejlépe: objevovat, jak činění učednictví
vypadá v našich rozdílných kulturách
a kontextech. EBF dává jedinečnou
příležitost slyšet příběhy z celého světa
o tom, jak Bůh jedná, takže se z nich
můžeme poučit, spíše než abychom je
kopírovali. Často to znamená umět
pochopit, jaké otázky bychom si měli
pokládat, což je důležitější, než znát
odpovědi, které našli jiní. Také věřím,
že máme velkou příležitost rozvinout
roli EBF jako centra (hub), kde se
setkávají unie, asociace, sbory, misijní organizace, školy a jiné organizace,
aby společně rostly k činění učedníků
v konkrétních potřebných oblastech.
Jak bys oslovil, vtáhl a rozvinul novou generaci vedoucích v regionu EBF
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v následujících pěti letech?

Při svých návštěvách naší rodiny EBF budu žádat, jak jen to bude
možné, abych se mohl setkat s novou generací vedoucích církve. Irish
Baptist Networks (Irská baptistická
společnost) mi byl několik let příkladem, když jsem je navštěvoval ze
Skotska. Zasažení a vtažení nové generace vyžaduje investici, zvláště času
a energie. Klíčem k rozvinutí mladých
vedoucích je zapojit je v autentických
vztazích a předávat jim významné
zodpovědnosti. Byl jsem požehnán
tím, když mi nabídli příležitost vést
službu Billy Graham Ministry v roce
1992 v Moskvě ve věku 24 let. Nyní
věřím, že jsem dostal příležitost vrátit tuto investici mezi novou generaci
vedoucích.
rozhovor přeložil
Pavel Coufal

CO VLASTNĚ DĚLÁ...
PŘEDSEDA MISIJNÍHO ODBORU
Rozhovor s Pavlem Novosadem

jemcům účastnit se různých misijních
výjezdů, popřípadě i dlouhodobější
misijní služby. Pak také podporujeme misionáře sloužící v zahraničí.
A v neposlední řadě misijní odbor
chce povzbuzovat a podporovat sbory
v zakládání nových misijních stanic
a nových sborů.
Kde může pomoci jednotlivým sborům?

J

aké je poslání misijního odboru
BJB?

Zjednodušeně řečeno pomáhat sborům BJB rozvíjet a zkvalitňovat misijní práci. Misijní odbor
také zprostředkovává kontakty pro
misijní práci s partnery mimo BJB
ČR. Věnujeme se i zahraniční misii.
Jednak pomáháme jednotlivým zá-

Jednak je to finanční podpora pro
misijní akce sborů. Potom možnost
účastnit se misijní konference, která je koncipována jak pro jednotlivé
účastníky, tak i pro týmy z jednotlivých sborů, které si tak mohou ujasnit a prohloubit vědomí toho, co a jak
dělají a čeho tím chtějí dosáhnout.
Misijní odbor také pomáhá se vzděláváním speciálně zaměřeným na misii
a evangelizaci. Na posledním SD bylo
také schváleno založení fondu pro
Zakládání nových misijních stanic
a sborů, což by mělo usnadnit finanční podporu pracovníků v nové práci.
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Jaký v tom má úkol jeho předseda?

Předseda by měl přinášet vizi a nové
myšlenky, které povedou k směřování
práce rady MO. Měl by tyto věci konzultovat se zbývajícími členy rady MO
a po následné diskuzi začít realizovat
dohodnuté závěry. Předseda je také
v kontaktu se sbory, ať již písemném,
telefonickém nebo osobním.
Které praktické a duchovní otázky má
na starosti?
Co se týče praktických otázek, přirovnal bych to k tomu, že předseda je
ten, kdo dolévá do auta benzín, aby se
se pohybovalo dál. Předseda oslovuje
členy rady MO se svými myšlenkami,
postoji a názory na určité věci. Ovšem
vždy čeká na jejich vyjádření, aby společně hledali nějaký konsenzus.
Službu vedoucího misijního odboru vykonáváš vedle svého zaměstnání. Jak se
ti daří skloubit tyto dvě věci dohromady?
Chce se mi napsat, že díky tomu,
že mám netradiční pracovní dobu, tak
dobře. Pracuji totiž čtyři dny po sobě
ve dvanáctihodinových směnách a pak
mám tři a půl dne volno. Takže pokud
si vše dobře zorganizuji, mám relativně dost času vyřídit vše potřebné, popřípadě i zajet kam je třeba.
Na čem zrovna pracuješ?
Zrovna minulý týden mi jeden sbor
napsal, že by chtěli podporovat misijní
práci v Turecku. Tak teď zjišťuji ak28

tuální možnosti, abych tuto jejich nabídku mohl směřovat tam, kde bude
dobře využita. Také připravuji setkání
rozšířené rady MO. Jednou ročně jde
o setkání rady MO a několika dalších
lidí, kteří jsou zapojeni do misie v ČR.
Co čeká misijní odbor v tomto školním
roce?
Doufáme, že se nám konečně podaří sejít se v únoru ve Vysokém Mýtě
na konferenci MO. Na této konferenci by měly proběhnout také volby
nové rady MO.
Jak se můžeme modlit za tebe, tvoji rodinu a tvoji službu?
Za modlitby budu určitě vděčný.
U mě je modlitební předmět únava.
Někdy se cítím dost unavený. Práce,
rodina, služba …. Prosil bych i za
modlitby pro svou manželku Andreu.
Má dvě zaměstnání (každé na půl
úvazku) a k tomu ještě hodně starostí s pěti dětmi, i když jsou již všichni
školáci (nebo právě proto).
Děkuji za rozhovor.
ptal se Jan Jackanič

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.

říjen
41. týden / 4. – 10. října / Kazatelé BJB
42. týden / 11. – 17. října / Teplice
43. týden / 18. – 24. října / Uherské Hradiště
44. týden / 25. – 31. října / Vikýřovice
listopad
45. týden / 1. – 7. listopadu / Vsetín
46. týden / 8. – 14. listopadu / Vysoké Mýto
47. týden / 15. – 21. listopadu / Zlín
48. týden / 22. – 28. listopadu / ČSL Konvence v USA a Kanadě
49. týden / 29. listopadu – 5. prosince / Žatec
prosinec
50. týden / 6. – 12. prosince / Křesťanský bratrský sbor Čjinů
51. týden / 13. – 19. prosince / Myanmarské křesťanské spol.
52. týden / 20. – 26. prosince / Odbor sester
53. týden / 27. prosince – 2. ledna / Odbor pro manželství a rodinu
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NA NÁVŠTĚVĚ
BJB TEPLICE
Rozhovor s Vjačeslavem Jelisejevem, kazatelem
sboru BJB Teplice

J

ak dlouho jsi vlastně kazatelem
sboru v Teplicích?

Přesně nedokážu říct. V roce
2008 jsem byl zvolen jako dočasný kazatel, abych zastupoval nemocného br.
kazatele Františka Hrůzu do doby, než
se uzdraví, nebo nastoupí nový český
kazatel. Br. kazatel František Hrůza už
nenastoupil a sbor (nebo jeho část) se
cíleně modlila, aby přišel český kazatel
a to trvalo až do června 2019. V červnu 2019 opustili sbor poslední lidé,
kteří chtěli mít za každou cenu českého kazatele. Takže ve funkci kazatele
jsem od března 2008, cca 13 let.
Co se podle tebe za tu dobu změnilo ve
sboru i ve městě?

Jelikož jsem sám sebe dlouhou dobu
nebral jako plnohodnotného kazatele
sboru (a mám za to, že totéž si mysleli i někteří lidé ze sboru), tak jsem
nepodnikal a nemohl podniknout
nějaké razantní kroky ke změně. A
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vůbec také nebylo s kým, jen nevím,
jestli to obstojí jako moje výmluva
před Hospodinem. Myslím si, že je
vůbec těžké někdy podnikat v našich
sborech razantní kroky. Ale říkám to
s vědomím toho, že se bohužel nemohu
věnovat práci ve sboru na 100 procent
svého času (mám i další zaměstnání).
Nějaké změny ve sboru začaly od
roku 2018 zapojením se rodiny Koblischkových. Každopádně za dobu třinácti let (a zřejmě to není má zásluha) sbor kupodivu omládl přibližně
o dvacet, třicet let. Průměrný věk členů
sboru byl v začátcích kolem 70. Teď je
plus minus 40 - 50. Přišli a zůstali noví
lidé ze světa. Bylo sedm křtů (předtím
nebyly žádné), tři svatby (předtím také
nebyly žádné) a hodně pohřbů. Byla
vyzkoušena práce s rusky mluvícími
(evangelizace, biblická hodina, bohoslužba v ruštině - celkem bylo kolem
25 lidí), ale nevydržela dlouho, jelikož
většina cizinců využívala tuto možnost
jen jako odrazový můstek.

Co se týká vlivu na město, tak nevím. Možná naše pouliční evangelizace někoho oslovila a moje kaplanská
práce v teplické nemocnici mohla být
užitečná. Mohu přidat ještě, že nás začaly vnímat další církve (místní sbory)
v Teplicích. V tom směru se rozjela
podle mne dobrá komunikace.
Jaké máte dnes aktivity a jak se snažíte
oslovit své okolí?
Aktivit moc nemáme. Během léta
se nám podařilo poslat do křesťanského tábora několika dětí z nevěřících rodin (celkem jsme obsadili dva
turnusy po 5 - 6 dětech). Koncem září
2021 jsme měli jednodenní mini tábor s Word of Life, kdy byly osloveny
také nevěřící dětí a dospělí. Ve spolupráci s Wordem bychom chtěli pokračovat. Máme také pravidelné pouliční
evangelizace. Koncem října, začátkem
listopadu plánujeme rozdat děkovné
balíčky v teplické nemocnici jako poděkování zdravotnickému personálu za

jejich obětavou práci během covidové
pandemie. K dnešnímu dni jsou do
této akce ochotné jít tři teplické sbory
a vnímáme v tom i evangelizační rozměr. Uvidíme, co z toho bude. A již se
blíží i Vánoce ..
Co vnímáte jako výzvu pro váš sbor?
Do kterých oblastí vás Bůh volá?
Na tuto otázku zatím nemáme jasnou odpověď. Můj osobní názor (který je zatím slabě podporovaný ostatními sourozenci v Kristu) je mladá
generace (12 – 20 let) a bezdomovci.
Výzvou pro náš sbor zůstává budování
týmu pracovníků uvnitř sboru.
Jak se můžeme modlit za váš sbor a jakou pomoc byste uvítali?
Modlete se, prosím, za to všechno.
Mnoho zmůže modlitba spravedlivých...
ptal se Jan Jackanič
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ODBOR MLÁDEŽE

N

e vždy jsem usedal k psaní
článku pro Zpravodaj s tak
radostnou vizí o čem psát.
Tentokrát jsem však položil prsty na
klávesnici s velkým nadšením a touhou vás alespoň touto formou přenést
o kousek jinam a o chvilku zpátky,
mezi mládežníky. Pán Bůh skutečně
vyslyšel modlitby a my jsme mohli uspořádat Kemperenci i Kompas.
O nich bych vám rád pověděl.
Na Kemperenci jsme se znovu vydali na Moravu do Černé Hory. Jak
název napovídá, Kemperence se snaží
kombinovat tábor a konferenci, vybrat to nejlepší z obou a maximálně
si to užít během celého týdne. Tento rok se nás sešlo bezmála osmdesát,
a i když slunce hřálo sotva chvíli každý den, program nám počasí nezkazilo
a s chladnějším počasím jsme si poradili. Na Kemperenci je sice každý sám
odpovědný za sebe, nicméně nebyla
cítit nějaká lhostejnost, ba naopak.
Vzájemné služby byly plněny s radostí
a vědomím, že společně vytváříme atmosféru celé akce. Za to jsem mládežníkům velmi vděčný. V tom skutečně
vidím silnou stránku naší mládeže,
s malým vedením byli všichni schopni
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se zapojit a držet celou akci v chodu,
bez konkrétně ustanovených dobrovolníků. Pomyslným hřebem celého
týdne byl tzv. konferenční den. Celá
středa byla vyhrazena seminářům
a tématu “Kristus nadevše”. Jen když
si znovu vybavím, co všechno se v tom
dnu stihlo udát, projede mi po zádech
husí kůže. Tak základní výpověď, přitom tak důležité životní směřování.
V hlavních slovech nás vedli Pavlové.
V první řadě Pavlův výrok “vše pokládám za ztrátu pro poznání Krista”
a pak osobně s námi byli Pavel Coufal
a Pavel Smilek. Oba bratři nás provedli vybraným oddílem Písma a zjevené
pravdy podpořili vlastní zkušeností.
Celý den krásným způsobem gradoval,
a tak jsme nakonec trochu neplánovaně, během večera chval, který měl dát
tečku celému dni, narychlo připravili
večeři Páně a společně jsme ji slavili
na nedalekém kopci. Měli jsme opravdu úžasné společenství a mnohým
mládežníkům se z kopce ani nechtělo
odcházet. Bývali by si na kopci postavili stánky a radovali se v Pánu, dokud
by to šlo. Po tom, co jsem vám vylíčil to nejlepší, přidám už jen krátce.
Užili jsme si hromadu sportů, soutě-

↓↑ Kemperence
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↓↑ Kompas
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ží, dobrého jídla a doslova výbušných
aktivit. Když jsem se na posledním
setkání loučil s tím, že je to mé naposledy, neubránil jsem se slzám dojetí.
Ač slzy na koberci v setkávací místnosti již dávno uschly, jsem stále pevně přesvědčen, že mládež je v dobrých
rukou a jejich nadšení jen tak nevyschne. Jsme v Božích rukou.
Druhá vyslyšená modlitba se naplnila v setkání vedoucích mládeží Kompas. Po dlouhém odkládání jsme
se konečně setkali v příjemném počtu
asi třiceti lidí na Pusté Rybné. Myslím
si, že alespoň někteří z vás právě odložili Zpravodaj, aby si vybavili svoje zážitky z Pusté Rybné (a to si představte,
že tam někteří vedoucí byli poprvé).
Toto, dovolím si říct legendární místo
v rámci BJB, významným způsobem
přispělo i cíli ODM. A to zprostředkovat týmům mládeží čas, prostor,
rozhovory, zkušenosti jiných pro nový
školní rok ve službě jejich mládežím.
V hlavních programech jsme se snažili
prakticky zamyslet nad výzvami služby mládeže. Jmenovitě jsme probírali
filozofii mládežnické služby, charakter
vedoucího mládeže a vyhoření ve službě. Nad to jsme měli skvělý čas pro
teambuilding a plánování nadcházejícího období.
Je to asi poslední článek, který píšu
za ODM, protože se nám blíží volby na
konci října. Proto je vhodné poohlédnout se a poděkovat Pánu i sborům
v BJB za příležitost vést odbor. Pro

mne to byla skvělá zkušenost. Mojí
snahou bylo pomoci mládežím tam,
kde jsou každý týden. Snažil jsem se
hlavně být a pomoci tam, kde to mělo
jasnou návaznost. Podařilo se nám
zformovat silný tým rady ODM, který, věřím, bude skvělou oporou dalšímu vedoucímu. Přidali jsme i hodně nových aktivit do života odboru.
Se službou rozhodně nekončím, chci
se však více věnovat místnímu sboru,
kde jsem zapojen v mládeži, v učednických skupinách, ve vyučování, mediální službě a častokrát i u kávovaru :D.
Jenom Bohu sláva!
Jordan Haller
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ODBOR SESTER
RADOSTNÁ SLUŽBA
I PRÁCE

S

talo se to asi před 13 lety. Na
jedné sesterské konferenci za
mnou přišla sestra Julka Hejlová s nápadem, jestli bych se nechtěla zapojit do služby v odboru sester.
Vůbec jsem to nepovažovala za dobrý nápad. Co já vím, co to obnáší?
Nemám o práci v odboru sester ani
potuchy. Jenže Julka, způsobem sobě
vlastním, mi s takovým nadšením vyprávěla o práci pro sestry v BJB, že
jsem o tom začala vážně uvažovat.
Modlila jsem se a na modlitbě se ptala
na Boží vůli pro mne právě pro tuto
službu. To, že jsem se stala jednou ze
sester, která stojí právě v této práci,
je pro mne velká čest a zodpovědnost.
V této službě jsem se hodně naučila
od sester, které pracovaly v odboru
sester již dříve. A stále se učím. Získala jsem nové přátele. To považuji za
největší požehnání, které se mi v této
službě dostalo. Každé společné setkání sesterského odboru je pro mne
svátkem. K pracovním schůzkám se
scházíme 3-4 x ročně. Z toho jsme
na jedné schůzce společně se sestrami ze slovenského odboru sester. Tato
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setkání máme většinou víkendová.
Připravujeme spolu konferenci sester
a další aktivity, ale právě tato setkání
jsou vzácnou příležitostí poznávat jedna druhou. V poslední době nám naši
službu zkomplikoval covid. Ale zase
nás to naučilo používat moderní technologie. Nepravidelně se scházíme
také na ZOOMu, modlíme se spolu,
radíme se a těšíme se , že alespoň takto vidíme jedna druhou.
Tímto článkem bych chtěla povzbudit další sestry, které by cítily Boží
povolání k této práci, aby neváhaly
a daly nám vědět. Nebo je ve vašem
okolí sestra, o které víte, že by se pro
tuto službu hodila a mohly bychom ji
oslovit právě my z odboru sester.
Co kromě společných setkání děláme v OS? Seznam činností by byl asi
na stránku. Většinu toho dělá v současné době předsedkyně, sestra Helenka Včeláková. My, další tři sestry,
se jí snažíme pomáhat.
Mým přáním, touhou a modlitbou
je, aby tato radostná služba a práce
v odboru sester přinesla Boží požehnání dalším sestrám.

Malá exkurze na naše setkání:

↑ Karlovy Vary 2017

↑ OS ČR a SR 2018

↑ Polsko 2019

↑ Brno 2019

↑ Ratibořice 2021

↑ Setkání přes ZOOM
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Vím, že v každém sboru BJB jsou
sestry, které se schází a obětavě slouží
druhým a pracují z lásky k Pánu Ježíši na duchovním poli. A dovolím si
svěřit se s radostí, kterou jsme měly
my, sestry ze Žatce, na poslední sesterské schůzce 6. 10. Sešlo se nás 18.
To by snad nebylo ani tak zvláštní, ale
na naše sesterské setkání chodí sestry
každého věku. Nejstarší sestře je 89
let a těm nejmladším sestřičkám, kte↓ Sestry v Žatci
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ré se účastní, je 7 a 9 let. Jsou to Eliška a Sofinka, které pravidelně chodí se
svými maminkami. Jsem Pánu Ježíši
vděčná, že touha být a pracovat spolu
není omezená věkem.

Jiřina Vimpelová

MISIJNÍ ODBOR
Přinášíme několik střípků z letních akcí sborů BJB:

CHALLENGE CAMP 2021 – BRNO

C

hallenge camp 2021 byl prvním ročníkem mládežnického
příměstského tábora, který
jsme jako sbor pořádali. Naše touha nebyla jenom zůstat u campu, ale
rozběhnout následnou službu mládeži
v Brně, části Bystrc, a povzbudit k misijnímu srdci v mládeži na Smetanové.
Díky Bohu se na camp přihlásilo
15 účastníků, nakonec se dostavilo
„jenom“ 13. Slovo jenom jsem dal do
uvozovek, protože jsme si uvědomili,
že Pán Bůh to takto přichystal a bylo
to dobré! Většina účastníků pocházela z mimo-křesťanských kruhů, takže
v takovém počtu jsme měli více prostoru se jim věnovat více osobně.
Uvědomujeme si, že každý člověk bez
rozdílu si prochází výzvami, kde tou
největší je otázka hříchu a osoby Pána
Ježíše. Proto se každý den nesl ve znamení výzev. Začali jsme pondělním
tématem „Vyzvi svůj strach“, pokračovali jsme „Vyzvi přírodní živly“, „Vyzvi
svou mysl“, „Vyzvi své já“ a „Vyzvi svou

vytrvalost“. V každém dni jsme měli
po obědě zamyšlení nad Božím slovem, kdy jsme hledali na danou výzvu
odpověď v Bibli, u Boha. Po zamyšlení jsme měli diskuzní skupinky cca
30 min., vedoucí jednotlivých skupinek hodnotili rozhovory jako velice
dobré. Někteří účastníci slyšeli poprvé vysvětlení, co to vlastně křesťanství
je, kdo je Pán Ježíš, co to znamená, že
zemřel za naše hříchy, a měli hluboké
otázky. Ve čtvrtek a pátek zněly jasné
výzvy k rozhodnutí posunout se dál
v otázce víry. Buď přijmout Pána Ježíše jako Spasitele, nebo alespoň dát
šanci o Něm dál přemýšlet a být vytrvalý, i když to nebude lehké. Kromě
duchovního programu jsme mohli zažít mnoho skvělých zážitků, které někdy byly skutečně výzvou. Motokáry,
lezecký park a skok z výšky, paintball,
jízda na kánoi a další zanechaly hezké
vzpomínky na camp. V pátek večer,
na konci týdne, jsme měli nepovinný
program – táborák. Myslím, že až na
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jednoho účastníka se ho všichni zúčastnili. Když jsme s vedoucími hodnotili průběh, uvědomili jsme si, jak
za 5 dní ze skupiny, která vypadala
jako mnoho jednotlivců na jednom
místě, se stala dobrá parta kamarádů.
Pán Bůh činí zázraky, posilňuje i naši
víru, když procházíme výzvami života.
Dává nová kamarádství a hlavně dává
nový život ze své milosti. Děkujeme
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Vám mnohokrát za to, že jste se zúčastnili služby Pánu i u tohoto campu.
Bylo zaseto do srdcí lidí, pokračujme,
prosím, v modlitbách za ně, ať Bůh
ochrání malé zárodky v jejich srdcích.
Za celý tým vedoucích
Pavol Andraško

PRÁZDNINOVÁ LETNÍ BIBLICKÁ
ŠKOLA 2021 – ŽATEC

V

e dnech 5. – 9. 7. 2021 se
konala ve sboru BJB Žatec
prázdninová letní biblická
škola. Tento projekt má u nás ve sboru několikaletou tradici. Letos byl pořádán již poosmé. Jsme velmi vděční,
že přes obavy z hygienických opatření jsme se mohli do tohoto projektu
pustit. Celý týden byl velmi požehnaný. Mohli z něj čerpat nejenom děti,
které se ho účastnily, ale i samotní
pracovníci, kteří vše zajišťovali.
Letošním ročníkem nás provázelo
téma Ježíšových podobenství. Každý den jsme děti seznámili s jedním
z mnoha podobenství, která můžeme
v Bibli nalézt. Biblické vyprávění bylo
vždy doplněno dramatickou scénkou
na dané téma a vhodnými písničkami. Po skončení hlavní části následovala společná svačinka, po které se
děti rozdělily do skupin podle věku
a v těchto skupinách rotovaly po sta-

novištích s aktivitami na příslušné
téma. Stanoviště byla vždy stejná, šlo
o upevňování biblického příběhu, angličtinu, tvoření, hry/soutěže, pokusy.
Toto rozdělení do skupin a následné
střídání se na stanovištích se nám
opravdu osvědčilo. Bylo příjemné pozorovat, jak se nikdo nenudí, ať už
účastníci nebo pracovníci.
Za celou akci zodpovídala sestra
Lýdie Hrůzová, společně s bratrem
kazatelem Stanem Balážem se podíleli
na biblickém vyučování. Na stanovištích pracovali děti z řad dorostenců
a mládežníků. Svačiny připravovaly
maminky účastníků.
Jsme velmi rádi, že se nám již po několikáté dostalo podpory od misijního
odboru, a těšíme se na další spolupráci.
Za pracovníky Lýdie Hrůzová

41

ENGLISH CAMP 2021 – OLOMOUC

E

nglish Camp je misijní akce, kde
vyučujeme angličtinu a současně
v malých skupinkách studujeme
Bibli. Někteří učitelé jsou rodilí mluvčí. Součástí programu jsou i svědectví
a křesťanské chvály. Kemp je určen pro
všechny generace od dětí až po seniory.
Zaměřujeme se na vztahy s našimi
nekřesťanskými přáteli a snažíme o se
sdílení evangelia v každodenním životě. Účastníky kempu zveme do našeho
sboru a na sborové akce.
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Po kempu se začala scházet skupinka studia Bible v češtině se dvěma
účastnicemi. Jedna z nich se rozhodla
pro křest. V září jsme připravili výlet
s opékáním, kde se měli možnost setkat účastníci kempu a členové našeho
sboru. Do budoucna plánujeme pro
účastníky kempu zorganizovat skupinku studia Bible v angličtině.
Petr Coufal

ODBOR PRO MANŽELSTVÍ
A RODINU
BŮH JE ZDROJEM NADĚJE
I POVZBUZENÍ

L

etos jsem měl netradiční závěr
prázdnin a začátek nového školního roku. Začalo to však zcela
obyčejně. Jako každý rok jsem postupně během prázdnin vyrážel s dětmi na
„naše“ 2 - 3 denní výlety. „Naše“ jsou
proto, že jsou jen pro nás dva a děláme
tam to, co nás baví. Vyrazili jsme také
s Michalem a cílem byly singletraily na
Dolní Moravě. Jízda na kole v krásné
přírodě a na pěkných tratích skončila
v okamžiku, kdy jsem přelétl řídítka
a zůstal rozpláclý na zemi. Skončil
jsem v nemocnici, kde jsem se prvních pár dní nemohl téměř pohnout.
Kromě jiného jsem si zpřetrhal vazy
v rameni a musel jsem na operaci.
Naše společná akce s Michalem sice
skončila jinak, než jsme plánovali,
ale myslím, že nám oběma přinesla
spoustu nových zážitků a zkušeností, které naše obzory jistě rozšířily…
Ne, že bych si to chtěl zopakovat, ale
stát se na chvíli nemohoucím vlastně
není až tak špatná zkušenost. Všichni,

kteří trpí a prochází soužením, mají
můj obdiv. Když mi bylo nejhůř a můj
životní zájem se smrskl na to, jak s co
nejmenší bolestí zvládnout základní
životní potřeby, bylo mi útěchou vědomí, že lékaři snad ví, co dělají, a léčba
a hojení přinesou v čase svůj výsledek.
Měl jsem NADĚJI, že díky Božímu
působení i péči lékařů moje tělo bude
zase normálně fungovat. Uvědomuji
si, že někdy to bývá podobné v našich
rodinách a manželstvích. Nějakou zatáčku nebo překážku našeho společného života podceníme a už ležíme na
zemi neschopni vstát. Taktak udržujeme základní životní funkce našeho
manželství a vkrádají se nám i myšlenky, jestli má ještě smysl ho udržovat při životě. Ano, má. Ať jsou naše
pády jakkoli velké, má cenu na našich
manželstvích pracovat. Manželství
je úžasný vztah, který nám dal Bůh,
a my máme příležitost a možnost s Boží
pomocí o jeho zdraví pečovat. Pojďme
znovu na to! Možná jste celí polámaní,
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možná máte jen drobné šrámy a možná máte to „štěstí“, že jste ještě nehavarovali, ale chcete si jen více osvojit
bezpečný způsob vaší společné jízdy.
V každém případě jsou před námi
v novém školním roce opět Motivační víkendy pro manželské páry a další
akce a setkání, na kterých se na vás
těšíme. Věříme, že i skrze tyto příležitosti bude Pán Bůh uzdravovat a dávat
NADĚJI do různě pošramocených
vztahů a také povzbuzení a novou mo-

tivaci do zaběhnutých kolejí našich
manželství. Pro každé manželství je
dobré se čas od času zastavit a načerpat nové síly a povzbuzení.
„Bůh naděje nechť vás naplní veškerou
radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého.“
Řím 15,13
Marek Žitný

←

← Hurá nahoru, Michal se už těší
Ou, ou. Není mi nejlépe
↓ Zase doma!
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Akce pořádané Odborem pro manželství a rodinu
ve školním roce 2021/22:
4. - 7. 11. 2021 — Motivační víkend pro manželské
páry – modul IV, Ráčkova dolina, Vysoké Tatry
12. - 14. 11. 2021 — Motivační víkend pro manželské
páry – modul III, hotel Skalní mlýn u Blanska
19. - 21. 11. 2021 — Motivační víkend pro manželské
páry – modul I, hotel Skalní mlýn u Blanska
27. 11. 2021 — Vzdělávací konference OMR, Brno
29. 1. 2022 — Konference pro rodiče
14. - 20. 2. 2022 — Národní týden manželství
18. - 20. 3. 2022 — Motivační víkend pro manželské
páry – modul II, Skalní mlýn u Blanska
9. 4. 2022 — Konference pro rodiče, Cheb
10. - 12. 6. 2022 — Motivační víkend pro manželské
páry – modul I, hotel Emeran, Klíny, Krušné hory
10. 12. 2021, 18. 2. 2022, 22. 4. 2022, 17. 6. 2022
— RUB a LÍC - Pořady o životě a tématech nejen
ze strany, kterou chceme vidět

45

DÁRKOVÝ POUKAZ

N

abízíme dárkový poukaz na Motivační víkendy pro manželské páry. Můžete ho zakoupit v jakékoli výši pro své přátele, rodiče, novomanžele nebo
kohokoliv jiného. Stačí, když nám napíšete na adresu sabina@zitny.cz.
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NÁVŠTĚVA KATY FAUST V ČR

V

e dnech 20. - 23. 9. navštívila
naši zemi Katy Faust, zakladatelka organizace Them before
us, sdružující děti z neúplných rodin,
děti narozené prostřednictvím náhradního mateřství a děti vychované
homosexuálními páry. Sama si nese
zkušenost dítěte, které bylo vychováváno dvěma lesbami. Katy je manželkou kazatele baptistického sboru
v Seattlu v USA, kde se spolu s manželem věnují také rodinnému poradenství. Přináší také zkušenost, jak
uzákonění homosexuálního manželství v USA diskriminuje děti a potlačuje jejich právo na tátu a mámu. Katy
Faust měla přednášky v Praze, Brně,
Zlíně a Ostravě. Nevybíravé útoky

LGBTQ+ aktivistů na internetu vůči
Katy policie vyhodnotila jako rizikové
a její přednáškové turné se odehrálo
pod ochranou policie ČR. Katy také
apelovala na křesťany, abychom k lidem žijícím v homosexuálních svazcích přistupovali s láskou a skutečným
zájmem. Zároveň upozornila na to, že
to neznamená ve veřejném a společenském prostoru ustupovat a dovolit měnit zákony a společenskou praxi
způsobem, který ničí tradiční manželství a rodiny. Katy říká, že „pokud dospělí neobětují své žádosti ve prospěch
dětí, potom se budou muset děti obětovat pro žádosti dospělých.
„Je mi 15, mám dvě mámy a jsou
skvělé. Přesto neuplyne den, aniž bych si
nepřála mít tátu.“ To je jeden z mnoha
příběhů dětí, kterým Katy Faust pomáhá a se kterými pracuje.
Video z její pražské přednášky si
můžete prohlédnout zde: https://fb.watch/8vWcvHfPz9/, příběhy dětí, které
byly vychovávány homosexuálními
páry: https://fb.watch/8vXn0dA9sm/

Marek Žitný
předseda Odboru pro manželství a rodinu
marek@zitny.cz, 608 60 10 29
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REPORTÁŽ
MISIE V BRNĚ:
RADOST Z BYSTRCE!

J

iž šestý rok jsou v našem brněnském sboru misionáři Stephen
a Jennifer Folkerovi s dětmi.
Pán Bůh jim položil na srdce založení nového sboru v našem městě. Tato
jejich touha se spojila s touhou našeho sboru založit další misijní stanici
a následně samostatný sbor v některé
části Brna. Vznikající misijní skupina
i staršovstvo sboru vnímali Boží volání nést evangelium lidem do velkého brněnského sídliště Brno-Bystrc.
Staršovstvo tedy s požehnáním sboru
vyslalo misijním tým s Folkerovými
do služby v Bystrci. Rozhodli jsme se

našemu nově vznikajícímu společenství dát název RUNWAY BYSTRC.
Runway je pro nás symbolem nových
startů v různých oblastech našich životů. Věříme, že naše společenství
bude také místem, kde mnozí odstartují svůj nový život s Ježíšem Kristem.
Poslední čtyři roky byly charakteristické postupným rozséváním skrze
anglické večery, Manželské večery,
Kurzy výchovy dětí a teenagerů, vánoční koncerty, přednášky o křesťanských tématech, sporty v tělocvičně
a různé další akce, kde jsme se seznamovali s lidmi. Tři roky po sobě jsme

↓ Dětský příměstský tábor

↓ Dětský tábor – radost
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také pořádali příměstské tábory pro
děti, které se staly velmi oblíbené. V
návaznosti na tyto tábory jsme založili

také dětské kluby pro mladší a starší
děti. Čím dál tíživěji jsme však cítili
absenci vlastního prostoru.

Otevření Centra Runway Bystrc na třicetitisícovém
brněnském sídlišti
V neděli 6. června odpoledne jsme
se dočkali dlouho očekávaného okamžiku: slavnostně jsme otevřeli zbrusu
nové Centrum Runway Bystrc, určené
pro volnočasové, vzdělávací, společenské a bohoslužebné aktivity. Je to
místo pro setkávání lidí všech generací a věříme, že přispěje k budování
zdravých vztahů nejen mezi lidmi, ale
také k Bohu. Centrum vzniklo kompletní rekonstrukcí zcela vybydleného objektu, který od devadesátých
let sloužil jako prodejna potravin, ale
v posledních letech již nebyl funkční.
Ukončila se tím etapa několika let,

kdy jsme museli pro všechny naše aktivity v Bystrci vyhledávat různé pronájmy, což nás často velmi limitovalo.
Otevření Centra se zúčastnilo mnoho
lidí z okolí a také pan starosta městské části, který nás mile pozdravil. Popřál nám zdar do naší činnosti a vyjádřil přesvědčení, že konání dobrých
věcí pro druhé přináší pozitivní odezvy
a buduje zdravé vztahy. Bratr kazatel
našeho brněnského sboru Pavel Coufal
přítomným kromě jiného připomněl,
že pro zdravý rozvoj každého člověka je
třeba dbát vyváženě o fyzický, duševn
i duchovní rozvoj osobnosti. Duchovní

↓ Dětský tábor na hřišti

↓ Mládežnický tábor - spikeball
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vedoucí bystrcké misijní skupiny Pavel Smilek poukázal na to, že jediným
pevným základem pro náš život je Ježíš
Kristus. Pánové poté společně přestřihli pásku a otevřeli Centrum veřejnosti.
Na otevření Centra Runway Bystrc
navazovalo dětské odpoledne s různými zajímavými disciplínami a atrakcemi. Děti si vyzkoušely lukostřelbu,
lezení na věž z přepravek, hod na terč,
skákací hrad a další zajímavé aktivity.
Prostor kolem Centra se postupně za-

plnil asi dvěma sty dětí, které s rodiči
obcházely jednotlivá stanoviště. Nechybělo ani oblíbené malování na obličej, a tak mnohé děti dětské odpoledne opouštěly vyzdobeny do podoby
svých oblíbených hrdinů a zvířátek.
Jsme Pánu Bohu vděčni, že předpověď počasí o nejdeštivějším dni
v týdnu se nevyplnila a že celé odpoledne mohlo proběhnout za krásného
počasí. Věříme, že to byl další krok
k rozvinutí misie v Brně-Bystrci.

První bohoslužba v Bystrci
V neděli 19. září se v našem Centru odehrála první bohoslužba. Božím
slovem nám sloužil bratr kazatel Petr
Coufal z našeho mateřského sboru
v Brně. Jsme rádi, že zvěst Božího slova se takto fyzicky přiblížila mezi lidi
tam, kde žijí a bydlí. Pokud budete
v Brně ve školním roce 1. nebo 3. neděli v měsíci, můžete nás navštívit.
Bohoslužby začínají vždy v 17:00.

Bližší informace o misijním projektu RUNWAY BYSTRC a jednotlivých aktivitách můžete najít na www.
runway-bystrc.cz, případně na facebooku nebo twitteru Runway Bystrc.
Marek Žitný, koordinátor misijního
projektu Runway Bystrc

↓ Exteriér Centra Runway Bystrc ↓ Slavnostní otevření – páska je přestřižena
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↑ Stephen Folker a starosta Tomáš Kratochvíl na otevření Centra
↓ První bohoslužba
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