OBSAH ČÍSLA

03
06
10
14
21
28
35

Úvodník
Slovo předsedy
Na návštěvě – Estonští baptisté
Ze světa – Koncil EBF 2022
Kázání – Doteky nadpřirozena
Téma – Věrnost ve svědectví
Informace z Výkonného výboru BJB
Informace z BJB
Modlitby za sbory
Odbor mládeže
Odbor sester
Misijní odbor
Odbor pro manželství a rodinu
Příběh života Ludmily Hallerové

Zpravodaj Bratrské jednoty baptistů
Vydává Výkonný výbor BJB
Na Topolce 14, 140 00 Praha 4
info@baptist.cz
www.baptist.cz

Redakční rada: Jan Jackanič, Pavel Coufal, Iveta Procházková
Grafická úprava: Martin Kukla | www.martinkukla.art
Uzávěrka čísla 4/22 byla 6. října 2022
Uzávěrka čísla 1/23 bude 31. prosince 2022

04
08
12
18
22
32
40

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

ÚVODNÍK

M

ilí bratři a milé sestry, ve
sborech Bratrské jednoty
baptistů.
V tomto čísle si připomínáme téma
věrnosti ve svědectví. Nejde však jen
o svědectví mluvené, kdy se po delší
době vztahu s lidmi odvážíme říct jim
svědectví o Boží milosti, ale o svědectví žité, které vydáváme každý den
na naší cestě životem. Je to svědectví
našich vlastních vztahů, našich rodin,
školy a práce, svědectví toho, jakým
způsobem žijem nový život, který nám
byl Pánem Bohem darován.
Velkým osobním svědectvím pro
mě byl život sestry Ludmily Hallerové, se kterou jsme měli možnost
se společně rozloučit na začátku září.
Byla mi inspirací v tom, jak žila svůj
život s Pánem Bohem a jakou radost měla z toho, když se o to mohla
s někým sdílet. Její dobrodružný duchovní život by vydal na několik knih
a jsem rád, že si ho alespoň ve zkrácené podobě můžeme přečíst v tomto
čísle Zpravodaje.
Najdete v něm také biblické zamyšlení od bratra kazatele Nicka Licy,
kázání od bratra kazatele Luďka Šípa

a slovo povzbuzení od bratra předsedy
Pavla Coufala.
Přinášíme vám několik střípků ze
života naší Jednoty a života odborů
BJB. Jsem velice vděčný za program
TIMOTEUS, který mohl začít první Letní školou BJB a za všechny
další aktivity, které se mohly konat
v průběhu léta a podzimu. Je za námi
letní Kemperence mládeže, Kompas,
konference sester v Praze a společné
setkání odborů BJB. Před námi pak
mládežnické konference v Brně a první setkání programu JOZUE. Jsme
za tyto aktivity velice vděční, protože
vytváří příležitosti pro duchovní růst
a hledání Božího povolání pro každého z nás.
Přeji každému z vás Boží milost do
vašich životů

Jan Jackanič, tajemník VV BJB
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SLOVO PŘEDSEDY

VĚRNOST VE SVĚDECTVÍ

M

ilí bratři a milé sestry,
tématem tohoto čísla
Zpravodaje BJB je naše věrnost ve svědectví. Začnu hypotetickým rozhovorem, který by se mohl
odehrát na nějakém našem celostátním setkání, třeba na Sjezdu delegátů, Radě zástupců sborů, konferenci
misijního odboru, konferenci sester,
mládeže nebo na kurzu kazatelů.
Potkají se u kávy dva lidé (bratři nebo sestry) ze dvou různých sborů naší jednoty a mluví spolu o tom,
jak žijí jejich sbory. Jeden je nadšený
a říká: „Letos jsme měli už dva křty
a z Boží milosti jsme pokřtili 12 nových křesťanů.“ Ten druhý na to trochu nejistě a smutně odpovídá: „To
u nás jsme poslední křest měli před
3 lety, to jsme tenkrát pokřtili jednoho
člověka.“
Nevím, která zkušenost z těchto dvou je vám bližší (a možná něco
mezi tím). Věřím, že se umíme radovat spolu se sbory, které prožívají
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díky Pánu duchovní i početní růst.
A také, že máme porozumění pro
situaci těch, kteří zrovna velký růst
neprožívají, spíš naopak. Faktem je,
že naše sbory jsou velmi rozmanité,
některé spíše tradiční, zaměřené na
sebe, jiné nové, mladé, otevřené pro
své okolí. Některé sbory jsou ve velkoměstech, s mládeží, vysokoškoláky,
jiné žijí v prostředí spíše uzavřené vesnice. Jsou sbory české, ruskojazyčné,
myanmarské, máme sbor korejský,
mezinárodní, sbor neslyšících. Každý
sbor je jiný, je zasazený do jiného prostředí, do jiného misijního kontextu.
Proto je tak důležité, aby si každý sbor
v modlitbách a společném rozhovoru
ujasnil svoji vlastní misijní strategii,
jak bude nést evangelium lidem ve
svém okolí.
Kdybych chtěl parafrázovat podobenství o hřivnách do misijních souvislostí, jsou sbory, které dostaly pět
hřiven a rozmnožují je, a jsou sbory,
které možná už zapomněly, jakou

hřivnu vlastně dostaly, a proč jim byla
svěřena. V onom podobenství pán
nakonec nehodnotí a nechválí „úspěšnost“ (počty), ale věrnost v nakládání
s tím, co jsme přijali.
Věrnost znamená, že dlouhodobě
zachovávám to, co jsem slíbil, nebo
k čemu jsem byl poslán. Věrnost ve
svědectví znamená, že budu svědkem
o Pánu Ježíši Kristu v každé době,
v jakékoliv situaci. Svědek je ten, kdo
mluví z vlastní zkušenosti o tom, co
viděl a sám prožil. My jsme prožili,
že Bůh změnil náš život, když nás pro
zásluhy svého milovaného Syna Pána
Ježíše přijal, smířil se sebou, odpustil
náš hřích a vstoupil do našeho života.
Naše svědectví je o živém Bohu, který
se chce dát poznat i našim sousedům,
spolužákům, spolupracovníkům, členům rodiny, známým i neznámým,
komukoli z našich bližních.
Pokud máme být věrní ve svědectví, musíme přijmout, že nás to může
něco i stát. V řeckém Novém zákoně
najdeme slovo martys, což znamená
svědek, ale i mučedník. Kolik křesťanů v průběhu dějin až do dnešní doby
zaplatilo cenu za své svědectví o Kristu i svým životem. Zůstali věrní Pánu,
věrní poslání „budete mi svědky“ (Sk
1,8). Vždyť Pán církve řekl: „Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec
života.“ (Zj 2,10) V naší zemi máme
v současné době svobodu a velké možnosti ke svědectví evangelia – jak je
využíváme? Jak neseme svědectví

v našem městě či vesnici?
Chtěl bych nás všechny jednotlivě
i v našich sborech povzbudit k vytrvalosti a věrnosti při nesení svědectví
o Pánu Ježíši, ať způsobem svého života, svými činy, nebo svými slovy.
Pokud nevydáváme svědectví svými
slovy, lidé neuslyší evangelium, které
je mocí Boží i pro jejich spasení.
Možná jsme v dnešní době spíše sevření nejrůznějšími starostmi
o budoucnost (inflace, energetická
krize, dopady války na Ukrajině, nemoci atp.). Hledejme nejprve Boží
království a jeho spravedlnost a věřme, že dobrý Otec se o své děti postará. Místo toho, abychom se topili
ve svých starostech a obavách, buďme
nadšenými svědky o úžasné Boží lásce
k nám a proměňující moci evangelia
našeho Pána Ježíše Krista.

Pavel Coufal, předseda VV BJB
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NA NÁVŠTĚVĚ
ESTONŠTÍ BAPTISTÉ

P

řed letošním koncilem EBF,
který se konal 21.-24.9. v lotyšské Rize, jsme strávili (Pavel
Coufal, předseda Výkonného výboru
BJB a Pavel Mrázek, vedoucí Odboru mládeže BJB) dva dny v Estonsku.
Naším hostitelem a průvodcem byl br.
kazatel Meego Remmel, bývalý předseda estonských baptistů a prezident
EBF, kterého mnozí znají z konference
„Sto let spolu“ v Litoměřicích 2019.
Naše cesta po Estonsku nebyla
zdaleka jen turistická, ale především
poznávací, zaměřená na navázání vzájemných vztahů s estonskými baptisty
a předávání zkušeností z duchovní služby, včetně služby mládeže.
V pondělí 19. 9. večer jsme se setkali
s vedoucími služby mládeži v nedávno
založeném sboru 3D Church. Inspiroval nás jejich letní festival „Inspirace“, misijně otevřený i pro mládež
z necírkevního prostředí. V úterý jsme
měli při snídani možnost hovořit s kazatelem Sergejem Bilokinem o jeho
zkušenostech se zakládáním ukrajinského sboru v Tallinnu. Poté jsme navštívili kancelář estonské baptistické
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jednoty, kde nás přivítal br. předseda
Erki Tamm, tajemník Sven-Joonatan Siibak a vedoucí odboru mládeže
Karl Tonne. Byli jsme velmi povzbuzeni tím, jak jsou sjednoceni v touze po živé církvi a zakládání nových
sborů. Br. Erki Tamm se kromě své
předsednické práce duchovně věnuje skupině mužů, podnikatelů, v tallinnském „Silicon Valley“, rozvíjející
se nové byznysové části města, s cílem
založit tam nový sbor.
Během oběda s námi hovořili někteří představitelé Estonské ekumenické
rady církví: Ruudi Leinus, končící tajemník, Vilver Oras, nově nastupující
tajemník (oba bratři z estonské jednoty baptistů) a Triin Salmu, vedoucí
práce s mládeží v rámci tamní ERC.
I zde jsme vnímali srdečné vzájemné
vztahy mezi církvemi a společnou touhu sloužit jejich zemi.
Následoval přesun z Tallinnu do
univerzitního města Tartu, kde jsme
se setkali s rodinou Meego Remmela,
která je plně zapojená do služby nového misijního sboru 3D Church. Ráno
jsme se setkali na modlitební snídani

s místními duchovními, hostiteli byli
kazatelé Toivo Pilli a Urmas Roosimaa
z baptistického sboru Salem (šálóm,
pokoj). Estonská jednota baptistů
rozvíjí diakonskou službu pod organizací Sobralt Sobrale (Od přítele k příteli), která má v zemi 13 second-hand
obchodů s oblečením a dalším použitým zbožím. Tímto způsobem pomáhají potřebným a získávají finanční
zdroje pro další službu. Jelikož došlo
k přesunutí teologického semináře
z Tartu do Tallinnu, uvolněná budova v Tartu se stala základem pro větší
projekt sociálního bydlení pro seniory
a mateřskou školu s tím, že duchovní
službu a bohoslužby bude poskytovat
místní baptistický sbor. Tento spo-

lečný projekt baptistů, města Tartu
a dalších organizací má být otevřen
v říjnu tohoto roku.
Velmi jsme přivítali možnost cestovat z Tartu na koncil do Rigy autem
spolu s manželi Toivem Pilli (kazatel
a profesor na IBTS) a jeho manželkou Einike (rektorka Estonského teologického semináře svobodných církví/ Estonian Free Church Seminary)
a využít tak čas na sdílení o systému
vzdělávání v obou našich jednotách.
Návštěva našich bratrů a sester
v Estonsku byla velmi inspirující a povzbuzující. Těšíme se, že snad v budoucnosti přivítáme jejich návštěvu u nás.
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ZE SVĚTA
KONCIL EVROPSKÉ
BAPTISTICKÉ FEDERACE
2022

E

vropská baptistická federace,
která sdružuje národní baptistické jednoty z Evropy, Střední
Asie a Blízkého Východu a některé
další organizace, se setkává každoročně v září ke společnému koncilu.
Letošní koncil EBF v lotyšské Rize
začal ve středu 21. 9. slavnostním
večerním shromážděním v Matoušově sboru (Mathew Church), kde nás
kázáním oslovil biskup Jednoty lotyšských baptistických sborů br. Kaspars
Šterns. Živá bohoslužba byla doplněna videem, které nám představilo letní kempy pro chlapce, tzv. draft kempy, které jsou součástí výchovy mladé
generace mužů v lotyšské jednotě.
Hlavním mottem letošního koncilu
bylo „Proč EBF“? Co od nás Bůh čeká?
Vloni zvolený generální tajemník EBF
Alan Donaldson ze Skotska nás provázel sérií společných zamyšlení o historii
EBF i její současnosti a budoucnosti.
Vedli jsme hovory ve skupinách, dělali
SWOT analýzu služby EBF (silné stránky, slabé stránky, příležitosti a ohrožení), následně se podněty prezentovaly
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pro celý koncil. Velmi silně mezi námi
rezonovaly důrazy na to, že potřebujeme v rámci EBF vzájemné společenství,
podporu misie a dalších oblastí (v rámci
EBF pracují služby: mládež a děti, misie
a evangelizace, svoboda a spravedlnost,
migrace, teologie a vzdělávání, misijní
partnerství).
Daniel Trusiewicz, vedoucí programu
Misijního partnerství EBF, podal zprávu
o této službě, která propojuje národní zakladatele sborů a ochotné sponzory (baptistické jednoty a organizace). Za posledních 20 let EBF takto finančně pomohla
230 zakladatelům nových sborů, díky
jejichž službě bylo evangeliem osloveno
přes padesát tisíc osob, minimálně sedm
a půl tisíc osob je aktivními členy nově
založených sborů a podobné množství se
připravuje na členství. 65% založených
sborů stále žije (to znamená, že ne každý
založený sbor trvale přežije), na druhou
stranu 38% nových sborů založilo další
sbory. Jsem vděčný, že v průběhu let naše
Jednota také pomáhala misii v zahraničí
(Arménie, Gruzie, Turecko) a věřím, že
v tom budeme pokračovat.

Koncil velmi spontánně přivítal viceprezidenta Ukrajinské jednoty baptistů
br. Igora Banduru, který podal zprávu
o situaci na Ukrajině a o službě ukrajinských baptistů vnitřně vysídleným
lidem. Velmi poděkoval všem za modlitební podporu i finanční a hmotnou
pomoc. Koncil přijal rezoluci, ve které vyjádřil podporu Ukrajině a vyzval
k pokračování pomoci (rezoluci jsme
rozeslali mailem).
Souběžně s koncilem EBF se konalo
setkání vedoucích práce s dětmi a mládeží z jednotlivých baptistických jednot.
Věřím, že to bylo velmi povzbuzující
a budující i pro našeho vedoucího OdM
Pavla Mrázka.
V rámci koncilu jsme slyšeli zajímavé
zprávy ze Světového baptistického svazu
(generální tajemník Elijah Brown) i ze
zemí Střední Asie a Blízkého východu
(Nabil Costa). Velmi nás povzbudila
svědectví o tom, co Bůh dělá v částech
světa, kde převládá islám, kde navzdory mnohým problémům a protivenstvím křesťané slouží svému okolí a lidé
jsou přitahováni ke Kristu. Br. Michael

Rohde pak podal zprávu o činnosti International Baptist Theological Study
Centre (IBTSC) v holandském Amsterdamu.
Koncil EBF, to nejsou jen jednání.
Je to čas pro navazování a obnovování
přátelství i vzájemné povzbuzení. Patříme
k sobě v rámci evropské i světové baptistické rodiny. Jsme rozdílní, ale máme
jednoho Pána, který nás spojuje.
Příští rok bude koncil EBF v rámci
velké misijní konference SENT 2023,
která se bude konat 5. - 9. 7. 2023 ve
Stavangeru v Norsku (https://www.ebf.
org/sent2023). Na tuto konferenci jsou
zvány všechny generace, včetně mládeže.
„Děkuji vám a členům vašich
sborů za vaši lásku
k Ukrajině.“
Igor Bandura,
viceprezident
ukrajinské jednoty
baptistů, Riga,
koncil EBF
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KÁZÁNÍ
DOTEKY NADPŘIROZENA
Lukáš 6,17-19
Sešel s nimi dolů a na rovině zůstal stát; a s ním veliký zástup lidu z celého
Judska i z Jeruzaléma, z pobřeží týrského i sidonského; ti všichni přišli, aby ho
slyšeli a byli uzdraveni ze svých nemocí. Uzdravovali se i ti, kteří byli sužováni
nečistými duchy. A každý ze zástupu se ho snažil dotknout, poněvadž z něho
vycházela moc a uzdravovala všechny.

D

nes se nám propojí dva příběhy o setkání s Bohem. Dříve
než Ježíš sestoupil k zástupům,
které na něj čekaly, vystoupil sám na
horu a modlil se. Čekalo ho důležité
rozhodnutí, a tak byl sám se svým Otcem. A máme tu i jiný příběh. Příběh
zástupů, lidí, kteří čekají pod horou na
Ježíše, Syna Božího. Lidí, kteří přišli
ze všech koutů Izraele a dokonce ze
„zahraničí“ z pobřežních oblastí dnešního Libanonu. Ti lidé nebyli o samotě, nebyli někde na hoře, naopak byli
v davu stovek a tisíců lidí. Žádné ticho,
samota, naopak hluk a davy. A tak,
když se Ježíš a lidé setkají pod horou,
je to vlastně takový střet dvou světů,
střet tichého soustředění na Boha s životem uprostřed hlučícího davu, který
pulzuje životem. Ježíš sestoupil z hory
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plný moci Boží a setkal se s lidmi, kteří
Boha hledali, lidmi, kteří za ním přišli.
A přišli se svými problémy, trápením
a nemocemi. Hledají uzdravení, zázrak
nebo vysvobození z nějakých svázaností. A každý z nich doufá, že získá Ježíšovu pozornost, že právě u něj se Pán
zastaví, zeptá se, co ho trápí, nebo to
dokonce sám pozná, jak se to o něm
vypráví. Jenže, lidí je tam prostě moc.
Dav čítá možná několik tisíc osob.
Lidé, kteří přišli s očekáváním
a představou o tom, jaké bude setkání
s Ježíšem, byli možná zklamaní. Je
normální, že si představujeme, jak se
věci budou vyvíjet, co se stane, jaké to
bude, až se setkáme s tím, koho chceme
vidět, ale realita může být jiná. Obecně
věci nebývají takové, jak si je představujeme. Život nás stále překvapuje. My

lidé sníme o dokonalosti, toužíme, aby
se věci, na kterých nám záleží, dařily.
Toužíme, aby životní události probíhaly tak, jak chceme. A tak jako dav
čekající na Ježíše, a třeba na klidný důvěrný moment s Ním, i my jako bychom stále na něco čekali … ale na co?
Na dokonalost? Že život bude takový,
jaký chceme? Sami nejsme dokonalí.
Nečekejme od života to, co sami neumíme dát. Je důležité umět se radovat,
umět prožít životní situace takové jaké
jsou, i když nejsou dokonalé.
Ale vraťme se zpět za Ježíšem, který sestoupí z hory a vstoupí do davu
lidí, který na něj čekal. V tomhle davu
se prostě nemohlo dostat na všechny,
Ježíš nemohl věnovat všem osobní pozornost. Ti, kteří byli v davu,
se nemohli setkat s Bohem v tichu
a o samotě jako na hoře, ale přesto
mohli prožít dotek nadpřirozena, božský dotek. V našem příběhu lidé z davu
zjistili, že Ježíš byl tak plný moci Boží,
že stačí když se ho jen letmo dotknou
a něco se stane. Přijde dotek nadpřirozena, možná uzdravení nebo nějaký
zázrak do jejich života. A tak se dav lidí
snaží Ježíše dotýkat, protože to bylo
to jediné, co mohli udělat. A ono to
fungovalo, a zdá se, že to fungovalo na
všechny. A tady se tento příběh opět
prolíná s našimi dnešními životy. Někdy nemáme možnost být sami s Bohem na tichém místě. Někdy nemáme
možnost získat nic víc než jen dotek
nadpřirozena. A víte co? Ono to sta-

čí. Pouhý dotek dokázal uzdravit tělo,
dokázal uzdravit i duši, a i dnes dokáže
podepřít a pomoci nám. A my se takto
i dnes můžeme dotýkat Pána Ježíše, ne
fyzicky, ale duchovně ano. Dotýkáme
se Pána Ježíše skrze své myšlenky, skrze modlitby. Uprostřed hlučícího davu,
uprostřed práce nebo starostí, které řešíme, vždy můžeme vyslat obyčejnou
myšlenku, modlitbu, a tak se dotknout
Pána Boha. A když to uděláme, něco
se bude dít, moc a moudrost Boží bude
působit v našem životě. Amen.

Luděk Šíp
Kazatelskou službu jsem začal ve sboru
v Kraslicích. Také jsem 15 let sloužil jako vězeňský kaplan ve věznicích
v Horním Slavkově, Kynšperku a Pardubicích. Službu vězeňského kaplana
jsem ukončil, když jsem byl zvolený tajemníkem VV BJB v roce 2009. Jako
tajemník jsem sloužil osm let. A od roku
2007 sloužím jako kazatel sboru v Pardubicích.
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TÉMA
VĚRNOST VE SVĚDECTVÍ
Přísloví 3,1-4

J

ako Boží děti a Kristovi učedníci
jsme povoláni k věrnosti ve svědectví celým svým životem. Ať
jde o věrnost Bohu, věrnost ve vztazích, věrnost ve službě, vše vytváří
naše svědectví před Bohem a našem
okolí.
Jak máme být věrní ve svědectví?
Tento text ze Starého zákona nám
pomáhá pochopit, co k tomu potřebujeme, a jak to máme udělat.
Můj synu, na mé učení nezapomínej,
ať tvé srdce příkazy mé dodržuje. Prodlouží ti dny a léta života a přidají ti
pokoj. Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost! Přivaž si je na hrdlo, napiš je na
tabulku svého srdce. Tak najdeš milost
a uznání v očích Božích i lidských.
Aby naše svědectví neslo známky
věrnosti, potřebujeme dva komponenty. Bez nich nenajdeme milost a uznání před lidmi, ani před Bohem. Jako
křesťané potřebujeme propojit tyto dvě
hodnoty a podle nich žít.
Ať tě neopouští milosrdenství. Milosrdenství je láska v akci. Ježíš řekl:
12

„Podle toho všichni poznají, že jste moji
učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“ (J 13,35) Bez lásky naše svědectví tomuto světu nemá váhu, hloubku
a účinnost. Bible tvrdí, že: „Láska nikdy neselže, nebo nezanikne.“ (1K 13,8)
To znamená, že je jistá a je to vítězná
strategie pro naše svědectví. Je to soucit, péče a zájem o prospěch druhých.
Láska je založená na závazku, ne na
pohodlí. Je to skutek naší vůle, a ne
odraz našich emocí. Proto vše, co Kristův učedník dělá z této lásky, která byla
vylita do srdce skrze Ducha svatého, je
svědectvím (Ř 5,5).
Tato láska je pomalá v podezírání,
ale rychlá k důvěřování; pomalá v odsuzování, ale rychlá k ospravedlňování;
pomalá v napadání, ale rychlá k obraně; pomalá v napomínání, ale rychlá
k vcítění se; pomalá ve znevažování, ale
rychlá k ocenění; pomalá v požadování,
ale rychlá k dávání; pomalá v provokaci, ale rychlá k pomoci; pomalá v nesnášenlivosti, ale rychlá k odpouštění.
Další komponent našeho svědectví

je věrnost. Neztrať věrnost. Anglický
překlad The Message (Msg) říká: „Neztrať lásku a věrnost. Přivaž si je kolem
krku, vytesej si jejich iniciály do srdce.
Získej si pověst za dobrý život v Božích
i lidských očích.“ (Př 3,3) ČEP říká: „Ať
tě neopouští milosrdenství a věrnost! Přivaž si je na hrdlo, napiš je na tabulku
svého srdce.”
Ať tě neopouští věrnost! Jak tě může
věrnost opustit? Př 3,1, říká „Tím, že
zapomínáš”. Proto příkaz: „Nezapomínej!“ Nezapomínej na co? Na Boží příkazy! Na jeho Slovo!
My lidé jsme zapomnětliví. Zapomínáme mnoho věcí, proto jeden z důvodů, proč chodíme do shromáždění je,
abychom si je připomněli. Ano Bůh si
přeje, abychom si připomínali jeho příkazy a jeho slova, jeho skutky, protože
jedině tak je můžeme dodržet. Kdo je
nezná, nemůže je ani dodržovat.
Ať tě neopouští věrnost. Co je věrnost? Není to slovo, které užíváme
často. Někdy ho slyšíme, když někdo
odchází do důchodu „po x letech věrné
služby”, mluví se o tom že pes je věrný,
nebo že někdo je věrný nějaké značce
nebo bance a pod. Ale co znamená být
věrný všeobecně? Věrný znamená být
spolehlivý, hodnověrný, seriózní, stálý,
věrohodný, stabilní, konzistentní nebo
pravdivý. Přísloví 20,6: „Mnoho lidí
rozhlašuje své milosrdenství, ale muže
spolehlivého kdo najde? Aby nás věrnost
neopouštěla Bible také říká, „přivaž je
k hrdlu svému, napiš je na tabuli srdce

svého.“ Co to znamená? Ať je pro tebe
věrnost prioritou a hodnotou, která je
ti velmi vzácná, a podle níž se řídíš ve
všech oblastech svého života.
Abychom byli dnes účinní ve zvěstování evangelia, potřebujeme milosrdenství a věrnost. Bez nich nemůžeme splnit poslání, které nám Pán
dal. Heslo americké námořní pěchoty je: „Semper Fidelis – vždy věrný.“
O to víc my, kteří jsme svědkové Krista, máme být vždy věrní svému poslání
a povolání.
Bůh si váží lásky, proto láska nikdy
nezanikne a korunuje věrnost, proto žijme tak, abychom byli věrní ve
svém svědectví tomuto světu a jednou
mohli slyšet slova odměny od samotného Pána. Mt 25,21: „Jeho pán mu
odpověděl: ‚Správně, služebníku dobrý
a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se
u svého pána.’”

Nick Lica,
BJB Karlovy Vary
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INFORMACE Z VV
Informace z jednání VV BJB dne 7. září 2022

VV hovořil o svých vizích ve službě VV
pro období 2022 - 26. Text materiálu
budeme sdílet s odbory BJB na plánovaném setkání, po říjnovém jednání VV ho
zašleme na sbory a bude prezentován na
Radě zástupců sborů v Brně.
Podpora oživení sborů

VV se zabýval programem Cesty
obnovy, kterému jsme se věnovali na
letošním kurzu kazatelů. Máme zájem
o další informace a sdílení zkušeností
ze Slovenska. Byl domluven příprav14

ný tým cesty obnovy sborů ve složení:
Pavel Coufal, Jarek Pleva a Vladimír
Zeman.
Timoteus

Bratr Pavel Coufal informoval
o proběhlé Letní škole BJB v Malenovicích, které se zúčastnili studenti
programu a další zájemci. Tématem
byl výklad Kázání na hoře a další
předměty ze studijního programu.
Jsme vděčni za všechny studenty, vyučující z řad našich kazatelů i společně
strávený čas.

Příprava vzdělávacích materiálů (pro
děti, dorost, mládež)

VV se zabýval otázkou přípravy
a přehledu vzdělávacích materiálů pro
sbory. Rádi bychom připravili společný materiál pro sbory na přípravku ke
křtu (úkolu se budou věnovat bratři
Pavel Coufal a Jarek Pleva) a dále také
měli k dispozici přehled dostupné
literatury pro vedení dětí a dorostu.
V případě zájmu bychom rádi v příštím roce připravili společné setkání
pro ty, kteří se věnují v našich sborech
dětem. Tématu se bude dále věnovat
na společném setkání s odbory BJB
a říjnovém jednání VV.
Společné vzdělávací konference BJB

VV navrhuje připravit společnou
konferenci BJB na podzim 2025. Na
přípravách by se podílely také jednotlivé odbory. Každý rok před touto
konferencí by měl své zaměření - Vyjděte (2023) / Křtěte (2024) / Učte
(2025). Samotná konference na podzim 2025 by pak vrcholila tématem:
Hle, je mi dána veškerá moc na nebi
i na zemi … Hle, jsem s vámi až do
konce tohoto věku.
Odbory a komise:
Odbor mládeže

Vedoucí odboru mládeže bratr Pavel
Mrázek nás osobně informoval o proběhlé KEMPERENCI v Černé Hoře,

přípravách KOMPASu i mládežnické
konference v Brně. Na ní se uskuteční
také volba nové rady ODM na další
období. VV dává podnět ke zmapování práce s dorostem v našich sborech.
Odbor misijní

Misijní odboru podpořil částkou
12.500 Kč misijní práci v Turecku
a stejnou částkou také službu na Ukrajině ve městě Irpinu. Od září nastupuje jako vedoucí odboru na poloviční
úvazek bratr Vladimír Zeman. Vnímá
potřeby v oblasti práce se zakladateli
sborů, lepšího propojení mezi misijními pracovníky jednotlivých sborů,
zapojení mladých lidí do misie (širší
zaměření než jen na budoucí kazatele).
Pro tyto úkoly je třeba také uvažovat
nad rozšířením rady misijního odboru.
Odbor pro manželství a rodinu

Tajemník s předsedou informovali
o setkání s bratrem Markem Žitným
dne 5. září. V přípravě je Setkání rodin 2023, základní informace budou
dostupné již na RZS v Brně.
Společné setkání

Proběhne setkání se zástupci odborů BJB (v termínu 30/9 - 1/10
v centru Immanuel). Tématem je
spolupráce mezi odbory, potřeby ze
strany BJB a jednotlivých sborů. Připomínáme vyplnění ankety k práci
odborů do 25. září.
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Komise pro dokumenty

Organizační a ekonomické úkoly

V listopadu proběhne v Brně další
jednání KPD, podnětem bude především otázka přidruženého členství
sborů. Uvítáme případně i další podněty ze sborů.

VV potvrdil, že kurz kazatelů proběhne ve stejné podobě centru Immanuel v termínu 30. 5. - 1. 6. 2023.
Připomínky ke knize Baptisté
v českých zemích: tajemník a předseda se setkali se sestrou Slávkou
Švehlovou a společně zpracovávají
jednotlivé podněty ze sborů. Na RZS
představíme průběžný výsledek naší
práce.
Bratr Oleg Gricyk informoval
o uskutečněném táboře pro ukrajinské děti a rodiče. Tábor se vydařil,
jednotlivých turnusů se zúčastnilo 100
- 140 lidí, sbor je za to velice vděčný.
Pomoc Ukrajině - realizována pomoc ve výši 2 749 000 Kč, zbývají na
dočerpání prostředky na krizovém
fondu.
Byla podepsána smlouva se sborem
BJB v Litoměřicích na půjčku ve výši
3.000.000 Kč dle výsledku hlasování
mezi sbory BJB.
Koncerty amerického kytaristy Rodrigo Rodrigueze se nakonec uskuteční na Slovensku, jeden koncert je
plánován i v Praze dne 6. listopadu.
Nadále prodlužujeme možnost
nouzového ubytování v hostovském
pokoji VV, vždy max. na 2 měsíce. Od
začátku války je zde již třetí rodina
z Ukrajiny. Knihovna zde umístěná
bude provizorně přesunuta do zasedačky VV.

Komise duchovní služby

komise stále hledá dalšího člena
z řad ordinovaných kazatelů. Tématu
ordinace se budeme věnovat také na
příštím jednání VV.
Sbory a kazatelé

VV se zabýval situací ve sborech
Děčín a Kladno. Snažíme se pomoci
s dalším směrováním sboru a řešením
jejich situace. Bratr předseda poslouží
vyučováním na sborových víkendových pobytech sborů Blansko a Uherské Hradiště.
Dále jsme se zabývali podporou práce misijního pracovníka Igora Demkovského na misijní stanici sboru
Vinný kmen v Brně. Finanční podpora zaslaná (nejen) brněnskými sbory je
dostačující pouze do konce září, dále
si sbor musí hledat vlastní financování této služby. Dne 12. září proběhne
setkání tajemníka, předsedy a bratra
Vladimíra Zemana se zástupci sboru.
Lovosice - účetní likvidace sboru
stále nebyla ukončena z důvodu nedořešených záloh za energie.
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Bylo domluveno setkání se slovenskou radou BJB na 20. října. Budeme vést rozhovor o možnostech další spolupráce (Rozsévač, zkušenosti
z Cestou duchovní obnovy sborů, zkušenosti s rozdělením Konferencie delegátov zborov na diskusní/prezenční
a hlasovací /distanční část.).
Bratr tajemník informoval o tom,
že tzv. Evidence skutečných majitelů se bude přes původní sliby státní
zprávy vztahovat také na církve. Celý
proces by měl proběhnout automaticky, více informací bude rozesláno na
sbory v říjnu. Při této příležitosti proběhne také revize všech statutárních
zástupců zapsaných v rejstříku.
Bude podepsána smlouva VV se
sborem s Praha 3 na podporu bratra
Davida Živora z fondu na zakládání
sborů a stanic. Smlouva je na 3 roky
a zajištuje ¾ podporu z polovičního
úvazku daného pracovníka.
VV připomíná den kazatelské služby, který připadá letos na 9. října 2022.

Ekumena, EBF

Předseda Pavel Coufal a vedoucí
ODM Pavel Mrázek pojedou ve dnech
21. - 24. 9. na Koncil EBF v Rize,
před tím 19. a 20. 9. uskuteční návštěvu estonských baptistů. Cílem je
sdílení zkušeností v oblastech vzdělávání (seminář v Tartu), misijní práce
a zakládání sborů (3D Church, Jacob
Remmel) a práce s mládeží.

Jan Jackanič, tajemník VV
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INFORMACE Z BJB
LETNÍ ŠKOLA BJB

O

d 7. do 12. srpna tohoto roku
se konala první Letní škola
BJB. Toto týdenní vzdělávací
a duchovní soustředění je součástí našeho nového tříletého studijního programu Timoteus. Setkání se uskutečnilo v konferenčním centru Křesťanské
akademie mladých v Malenovicích.
Patnáct bratrů se účastnilo celodenního vyučování formou přednášek i rozhovorů. Vyučujícími byli kazatelé našich sborů. Miroslav Čížek z Olomouce
se věnoval biblickým výkladům Kázání
na hoře z Matoušova evangelia, Jiří
Marek z Ostravy a Marek Titěra z Prahy se zaměřili na vybrané kapitoly ze
systematické teologie. Tématem evangelizace a učednictví studenty provázel
Petr Coufal, kazatel brněnského sboru.
Tématu zakládání nového sboru se
věnoval Vladimír Zeman z Vysokého
Mýta, tématem služby dětem a mládeži
Pavel Mrázek ze Šumperka.
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Odpoledne byl čas na protažení těla při
volejbale, fotbale, tenisu nebo procházkách v krásné přírodě. Jen ti nejzdatnější
zvládli vyběhnout na Lysou horu a zpět
tak, aby stihli pozdně odpolední přednášky. Večerní programy naplnili naši
kazatelé vyprávěním o své duchovní cestě, o tom, jak je Pán povolal do služby
kazatele a co v této službě prožívají. Také
jsme měli čas na chvály a uctívání Boha
i vzájemné sdílení ve skupinkách a osobní modlitby za sebe navzájem. Závěrečný
večer jsme končili pod hvězdným nebem
u táborového ohně.
Jsem Pánu Bohu velmi vděčný za
toto setkání, které nás povzbudilo
a budovalo v poznání Boha, v osobní
víře v něho i vzájemném společenství.
Těšíme se na pokračování příští léto.
Pavel Coufal

SETKÁNÍ ODBORŮ BJB

N

a konci září se uskutečnilo
v centru Immanuel setkání rad
a výborů všech odborů BJB.
Měli jsme na 24 hodin možnost se
společně setkat, modlit se a hledat, jak
dále ve společné službě BJB. Důležitá
pro nás byla také otázka vzájemné spolupráce, potřeba jednotlivých odborů, spolupráce s Výkonným výborem
a další financování. Děkujeme všem
kazatelům, kteří nám vyplnili anketu

s podněty pro jednotlivé odbory i BJB.
Jsme vděčni za všechny, kteří se na
této službě podílí a slouží mládeži, sestrám, v oblasti misie a rodinám a manželstvím. Modleme se prosím za ně,
aby měli moudrost a Boží vedení, jak
vše konat pro Boží slávu a k vzájemnému posílení a růstu našich sborů.
Jan Jackanič
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LETNÍ TÁBOR PRO UKRAJINSKÉ
RODINY A DĚTI

B

ěhem letošních prázdnin jsme
mohli jako sbor pořádat čtyři
tábory pro cca 400 osob (děti,
dorost, mládež a dospělí) v rekreačním středisku hotel Amerika. Jsme
vděční za dárce, díky nimž jsme mohli
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sdílet evangelium a prožít celý týden
navzdory náročné situaci, ve které se
tito lidé nachází.
Oleg Gricyk

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
40. týden / 3. - 9. října / Teplice
41. týden / 10. - 16. října / Uherské Hradiště
42. týden / 17. - 23. října / Vikýřovice
43. týden / 24. - 30. října / Vsetín
44. týden / 31. října - 6. listopadu / Evropská baptistická federace
listopad
45. týden / 7. - 13. listopadu / Vysoké Mýto
46. týden / 14. - 20. listopadu / Zlín
47. týden / 21. - 27. listopadu / Žatec
48. týden / 28. listopadu - 4. prosince / Odbor pro manž. a rodinu
prosinec
49. týden / 5. - 11. prosince / Křesťanský bratrský sbor Čjinů
50. týden / 12. - 18. prosince / Myanmarské kř. společenství
51. týden / 19. - 25. prosince / Rozsévač
52. týden / 26. prosince - 1. ledna / Čs. konvence v USA a Kanadě
21

ODBOR MLÁDEŽE
LETNÍ ŠKOLA – TIMOTEUS
A MLÁDEŽ

V

ěřím, že zpráva o Letní škole, je
součástí tohoto zpravodaje, tak
se o ni nechci moc rozepisovat.
Přesto bych však chtěl vyjádřit Bohu
vděčnost za to, kolik mladých lidí je
ochotno zapojit se do tohoto vzdělávací-

ho programu a přemýšlet o službě. Osm
mládežníků je krásné číslo. V rámci
Letní školy jsem se jako předseda odboru mládeže zapojil do vyučování – konkrétně pastoračních předmětů „Práce
s dětmi“ a „Práce s mladými lidmi“.

KEMPERENCE 2022

V

e dnech 21. - 27. srpna se uskutečnil letní pobyt mládeže Kemperence v areálu Word of Life
v Černé Hoře s názvem „Poznej Boží
jména“. Bylo nás letos o méně než v minulém roce, celkový počet přihlášených
byl 68 lidí, i když ne všichni se zúčastnili
celé akce. Téma, jak prozrazuje název,
bylo zaměřeno na poznávání různých
Božích jmen, která jsou ve SZ zaznamenána. Záměrem těchto zamyšlení bylo
poznat Boha lépe a hlouběji, protože
každé jméno nese určitou Boží vlastnost,
charakter. O tato vyučování se postarali
členové rady ODM. Mimo tyto hlavní
duchovní programy jsme měli příležitost
se zúčastnit různých workshopů – uctívání a chval, četby, praktické modlitby,
22

cvičení, aj. Ve středu probíhal tzv. konferenční den, ve kterém se vyučování
ujal br.kaz. Alois Boháček z Aše na téma
„Bůh Otec“, a měli jsme zde příležitost
zúčastnit se bloku seminářů na témata:
Jeroným Pražský (P.Kučera), Koučing
(V. Daňková), a seminář pro holky/ženy
který vedla M. Mrázková a pro muže,
který vedl M. Carry. Během pobytu jsme si mohli zahrát zážitkovou hru
s KAMem, soutěžit a sportovat v nejrůznějších sportech a deskových hrách, mít
jen tak čas pro sebe, nebo se s někým seznámit. Zhruba polovina účastníků byla
na Kemperenci poprvé a bylo zde zastoupeno 14 sborů. Celou dobu provázela
Kemperenci příjemná a přátelská atmosféra a věřím, že splnila naše očekávání.
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KOMPAS 2022

P

ravidelné setkání vedoucích mládeže se uskutečnilo ve dnech
9. - 11. září. Na programu jsme
měli programy na témata: Porouchaný
nástroj v Božích rukách, Komu sloužíme? a Vedení příkladem. Volitelný
seminář byl na téma: Jak si připravit
slovo na mládež a v neděli jsme se za-
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mýšlely na tím „Co se můžeme naučit
od Jozua.” Byl prostor i pro jednotlivé
týmy vedení, diskuze, sdílení, chvály,
modlitby, sporty, deskové hry. Akce
se zúčastnilo 36 vedoucích/členů týmů
z 8 mládeží/sborů. Slovem a vyučováním
posloužili Pavel Andraško, Pavel Coufal,
Matouš Pechman a Pavel Mrázek.
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Program Konference mládeže | 28. - 30. října 2022 | Brno
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KONFERENCE MLÁDEŽE

C

o nás čeká? Největší akce Odboru mládeže – mládežnická
konference s názvem „Volám
tě“. Tato konference proběhne v Brně
na půdě Biskupského gymnázia, kde
budeme mít veškeré zázemí od noclehů a jídla až po prostory na setkávání
a sportoviště. Hlavním mottem konference je Učednictví – následování Krista. Hlavními slovy poslouží Petr Coufal, Tomáš Kolman a Vladimír Zeman.
Na výběr bude také cca 12 různých seminářů ve čtyřech blocích. Semináře
budou na témata: Miluj svoji rodinu,

D

Izrael a my, Ne pornu, Hledám Boha,
Balanc ve službě, Single život, Chození
– co a jak? Boží love, Jak číst Bibli s porozuměním, Hledání Boží vůle, Služba
v církvi a mimo ni, Důvěryhodnost
Bible, aj. Na této konferenci chceme
dát prostor všem dobrovolníkům, kteří by byli ochotni pomoci s její organizací. A tak konference a její průběh
nebude záležet jen na místní mládeži,
ale na každém, kdo se přidá k dílu.
Přihlašovat se nejen k dobrovolnictví,
ale i k samotné účasti, je možné na:
konference.mladej.net

JOZUE – STUDIUM BIBLE
PRO MLÁDEŽ

ále pak připravujeme dvouleté
studium Bible pro mládež, ve
které chceme nabídnout přehled
jednotlivých knih Nového (1. rok) a Starého zákona (2. rok). Cílem je pochopit
a seznámit se s Písmem jako celkem
a naučit se mu porozumět v jeho kontextu. Porozumět záměru a důvodu sepsání jednotlivých knih a pochopit, jak
jednotlivé knihy utvářejí celek. Součástí
budou také základní nástroje ke čtení
s porozuměním, literárních žánrů a výkladu Písma. V každém roce proběhne
5 setkání v Čechách a na Moravě. Při-

hlašovat se je možné již nyní na stránkách Odboru mládeže – mladej.net/
jozue. Už nyní máme 20 přihlášených,
těšíme se na společné chvíle nad Biblí!
Termíny plánovaných setkání:
18. - 19. listopadu – Brno
20. - 21. ledna – Brno
17. - 18. února – Litoměřice
17. - 18. března – Litoměřice
14. - 15. dubna – Litoměřice
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ODBOR SESTER
ON – JÁ – MY
… beze mne nemůžete činit nic. (Jan 15,56)

V

e dnech 23. - 25. 9. 2022 se
v Praze, v netradičním termínu,
konala konference sester BJB
z ČR a SR. Konference se konala po
dvouleté pauze zaviněné koronavirem.
Při přípravě konferencí se vždycky
ptáme, jakých témat se máme dotknout, o čem mluvit, co by sestry asi
tak zajímalo. Tu letošní konferenci jsme začaly (sestry z odborů ČR
a SR) připravovat již před rokem. Jsou
témata, o kterých se běžně v kázáních
a ve sborech moc nemluví. Týkají se
osobních problémů - různých druhů
závislostí, manipulace a násilí v rodině,
rozbitých vztahů.
Někdo by mohl říct, že název konference „On-já-my“ není dost vypovídající, neříká dost o tématech, která se budou probírat. Tím „On“ je myšlen Bůh,
na kterém je každý z nás závislý, odkázaný na milost, která je darem. Právě jen
z Boží milosti můžeme mnoho udělat.
Moc jsem se těšila na přednášky
a semináře pod názvem „Komunikace
dnešní doby. Jak uniknout závislosti“
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(Marek Macák), „Manipulace a násilí v rodině“ (Ráchel Bícová), „Rozbité
vztahy v rodině a v církvi“ (Pavel Smilek), „Pasivní agrese“ (Ráchel Bícová),
Cesta odhalení a uzdravení ze skrytého
týrání“ (Jana Jurčová), „Komunikace
v manželství“ (Gražina Kaletová).
Říkala jsem si, že první přednáška br.
Marka Macáka týkající se závislostí na
sociálních sítí se mě až tak týkat nebude (nemám instagram ani faceboook),
ale ráda si ji poslechnu, abych měla
o této problematice nějaké povědomí.
Po vysvětlení toho, jak se závislost na
sociálních sítí projevuje, jsem dost
zbystřila. Většina z nás máme mobil - chytrý telefon. Máme po ruce
okamžité spojení s rodinou, blízkými
a potřebujeme ho v práci. To je super!
Ale co když se z dobrého služebníka
stane zlý pán? Co se děje v člověku,
který znejistí, když nemá mobil po
ruce nebo s ním musí jít i na toaletu?
Jak je nervózní, když si mobil zapomene doma a představa dvou hodin
bez mobilu je zoufalstvím. Tak tomu

se říká závislost. Mnoho lidí tráví
čas s mobilem, s připojením na sociální sítě. Jak jinak by se dal využít
čas strávený pozorováním lidí a dějů
v mobilních aplikacích? Jsem praktický uživatel mobilu. Telefonuji, čtu
zprávy, které mi přišly na e-mail, pročítám internetové noviny… ale, při každém zapípání, že mi zase přišla zpráva,
sahám po mobilu, abych odpověděla
a nějak reagovala. Mobil mě budí. Zazvoní budík v mobilu, sáhnu po něm,
vypnu budík a když už mám mobil
v ruce, tak si přečtu, kde se co ve světě
a blízkém okolí děje. Říkám si, že to
snad závislost není, vždyť mi mobil jen
slouží, ale může se to zvrtnout? Ale pro
jistotu… jdu si koupit budík:-). Přednášku si určitě poslechněte, dozvíte se
mnohé i o sobě samých.
Na seminář „Komunikace v manželství“ se sestrou Kaletovou jsem se moc
těšila. Co nového se mohu dozvědět?
Jsem vdaná skoro 38 let, tak snad už
nějaké zkušenosti s komunikací a nekomunikací mám. Tak snad uslyším

další návod a zkušenosti druhých.
Dobrých rad není nikdy dost. Několik
z mnoha tady uvedu: trpělivost. Abychom vůbec stihli vysvětlit náš problém, potřebujeme, aby nás partner trpělivě vyslechl a my zase jeho. Důležitý
je tón a způsob mluvy. Zvýšený hlas
a křik nedovolí komunikaci ani začít.
Úcta jeden k druhému je základem při
řešení nedorozumění. A co já? Týká
se mě tato problematika i po tolika letech spokojeného manželství? Ano…
Po semináři jdu za sestrou Kaletovou
a žádám jí o kopii její přednášky. Musím si to doma v klidu pořádně přečíst,
zamyslet se a dost věcí na sobě začít
s Boží pomocí měnit.
Dalo by se psát mnoho a mnoho
i o dalších přednáškách a seminářích.
Přátelská sesterská atmosféra je na papír
nepřenositelná. Těšily jsme se ze setkání
jedné s druhou. Mnoho objetí, rozhovorů, modliteb, vzájemných povzbuzení
- to je také sesterská konference. Srdečně vás zvu na další konferenci, která se
bude konat na Slovensku v Nesvadoch.
S modlitbou o požehnání a o přítomnost Toho, bez kterého nemůžeme nic
udělat, se těším na další společné setkání.
V případě zájmu je možné skoro celou
konferenci, včetně přednášek a semináře,
zhlédnout na www.konferencesester.cz
Za odbor sester
Jiřina Vimpelová
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MISIJNÍ ODBOR
Novým vedoucím Misijního odboru byl zvolen bratr Vladimír Zeman z Vysokého
Mýta, který byl dlouhodobě zapojen do aktivit tohoto odboru.

J

ak by ses představil těm, kdo tě
neznají?

Jsem člověk, který nevyrůstal
v církvi, vlastně jsem neměl s církví
skoro žádné zkušenosti. Uvěřil jsem
až na vysoké škole a zapojil se do studentského společenství, které bylo
v něčem velmi odlišné od klasického
sboru. V podstatě se tam řešili jen
tři oblasti. Evangelizace, učednictví
a výchova vedoucích. Když jsem přišel
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do církve (a stal se kazatelem), zjistil
jsem že existují i jiné oblasti v církvi
a spoustu věcí pro mě byla naprosto
nová. Jak se ale říká: „Co se v mládí
naučíš …” tyto 3 oblasti mi zůstávají
blízké po celou dobu ve službě v církvi.
Jsem člověk, který od uvěření dlouhodobě pracuje v protestantském mezidenominačním prostoru v oblasti
vzdělávání služebníků, misie a zakládání sborů. Rozšiřuje mi to obzory

a velmi pomáhá v mém osobním poznání Pána Boha, církve i služby.
Jsem člověk, který má rád změny,
nebojí se experimentovat a zkoušet
nové věci. Stále potřebuji něco tvořit.
Naopak jsem člověk, který nemá rád
administrativu. Nedokážu vidět detaily a potřebuji kolem sebe lidi, kteří to
umí a mají se mnou trpělivost.
Jsem člověk, který je vděčný za
skvělou manželku Květu a tři dnes již
dospívající děti, které nám Pán Bůh
dal (19, 17 a 12 let). Zde v rodině si
asi nejvíc uvědomuji, co to opravdu
znamená žít z moci evangelia. Uvědomuji si, jak jsem nedokonalý a jak
moc potřebuji Boží odpouštění, naději
i vedení Duchem svatým. Uvědomuji
si, jak moc potřebujeme Boží milost.
Proč ses, Vláďo, rozhodl přijmout tuto
službu?

Už před více než dvěma lety jsem
vnímal, že potřebuji po téměř 20 letech ve sboru nějakou změnu. Kazatelská práce je služba, která v sobě
zahrnuje spoustu oblastí a dovedností,
které musí kazatel dělat a umět. Je to
taková práce všeho druhu. A já jsem
začal vnímat, že bych se chtěl trochu
více začít zaměřovat na to, co jsem vnímal, že je mé povolání, moje obdarování a to, co mně naplňuje uprostřed
této rozmanité služby. Dnes bych řekl,
že jsem procházel krizí středního věku
a kladl si otázku: „Pane Bože, co po
mně chceš, abych dělal dalších 20 let?”

Začal jsem si uvědomovat, že budu
efektivnější, když nebudu muset dělat věci, které mi nejdou, ale budu se
moci více věnovat těm, které mi jdou,
a ve kterých vnímám Boží jednání.
V tomto období mi velmi pomohlo
naše staršovstvo, nesli se mnou tento
zápas a podporovali mně najít to, co to
je. Minulé září jsem dostal během jednoho měsíce čtyři nabídky nové práce.
A tam jsem vnímal, že je čas na změnu.
Jedna z těch možností byla v Misijním odboru. Už jsem v něm byl
několik let zapojený, ale tato možnost
by mně samotného nenapadla. Přesto
mně velmi oslovila. Když jsem se za to
modlil, vnímal jsem, že to je ta oblast,
která mi dlouhodobě leží na srdci,
jsem v ní aktivně na různých úrovních
zapojený, a myslím, že i ve sboru vidíme nějaké ovoce misijní činnosti. Navíc od svého obrácení jsem zapojený
v různých nadsborových službách
v této nebo v podobných oblastech,
tak mi to přišlo jako odpověď od Pána
Boha.
V čem je podle tebe důležitá služba misijního odboru? Jaký má pro sbory přínos?

Sám na sobě i na našem sboru
vidím, jak máme tendenci být sebestředný. Jak je nám spolu dobře
a jak v podstatě nechceme, aby mezi
nás přicházeli noví „narušitelé” našich
zaběhnutých pořádků. Myslím, že
se stále potřebujeme povzbuzovat, že
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jsme společenství na misii. Že zde na
zemi máme úkol od Ježíše Krista, jsme
povoláni k naplnění velkého poslání.
Kromě povzbuzování potřebujeme výzvy, abychom v Boží bázni vstupovali
do věcí, které nás přesahují. Třeba založit novou misijní službu, jít na nová
místa, vyslat služebníky na žeň, nebo
dát více prostředků na misii. Potřebujeme také nějaké zdroje podpory,
vzdělávání, financí, propojování lidí.
A to vše je myslím velmi důležitá role
misijního odboru. Jako Misijní odbor
bychom chtěli být sborům co nejvíc
nápomocní tam kde jsou a pomáhat
jim překonávat tyto těžkosti.

Jako druhou oblast vidím pomoc
v rozvoji misijních služebníků a vedoucích. Vidím potřebu podpory
v rozvoji vedoucích misijních skupinek, misijních pracovníků, zakladatelů sborů a zahraničních misionářů.
Ale i pomoc staršovstvům a kazatelům
v misijní práci (pokud budou chtít).
A třetí oblast je zakládání. Ale ne
jen zakládání sborů, ale i zakládání
skupinek, skupin a stanic. Něco začít,
udržet a rozmnožit není jednoduchá
disciplína. Chtěli bychom pomáhat
vzděláváním, zdroji i financemi v této
oblasti, a to ať už stávajícím služebníkům, tak i budoucím.

Na které oblasti se chceš ve své službě
zaměřit? V čem jsou podle tebe největší
výzvy?

Jak se můžeme za tebe osobně modlit?

Dnes za sebe vidím tři klíčové oblasti služby. První je pomáhat obnovovat
misijní prostředí ve sborech. Toužím
vidět sbory, které jsou reálným příkladem žití z Ježíšovy milosti. Podle mě
je evangelium dobrá zpráva o milosti, kterou jsme v Ježíši Kristu dostali,
a naším úkolem je tuto milost šířit
dále. A myslím si, že pokud na nás
lidé tuto milost uvidí, budou se sami
tlačit do církví. Toužím vidět církve,
které mají vztahy s lidmi z „venku”,
sdílejí evangelium slovem či skutkem,
a kde potom Pán Bůh přidává tak, že
se mohou všude konat křty. Věřím,
že Bohu i lidem „příjemná” církev je
jeden z nejlepších misijních nástrojů.
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Děkuji za tuto otázku. Myslím, že
tato velká změna je velká výzva, na
kterou se velmi těším, ale rovněž si
uvědomuji, jak mně přesahuje. Proto
budu velmi rád za modlitby. Zejména
za tyto:
Aby mi Pán Bůh dával moudrost do
čeho, kdy a jak vstupovat.
Jaké konkrétní nástroje, podněty či
pomoc přinášet sborům, aby jim to
pomohlo v rozvoji misie.
Abych měl moudrost tuto novou
službu plnou cestování dobře skloubit
se životem rodiny.

ODBOR PRO MANŽELSTVÍ
A RODINU

M

ilé sestry a milí bratři,
léto je nenávratně pryč
a s ním i čas prázdnin a dovolených. Na začátku školního roku
v sobotu 10. 9. proběhl v Praze Den
pro rodinu a manželství. V rámci
modlitební ekumenické bohoslužby
jsme se společně modlili za manželství
a rodiny v naší zemi. Po té následovalo veřejné shromáždění na Palackého
náměstí, kde veřejnost oslovili organizátoři z Aliance pro rodinu, politi-

ci podporující manželství jako svazek
muže a ženy i lidé, kteří mají osobní
zkušenost ze zákulisí snah LGBTQ+
aktivistů o redefinici manželství. Prosím modleme se za ochranu manželství a rodin v naší zemi před snahou je
i zákonně demontovat a nahradit svazkem kohokoli s kýmkoli. Modleme se
zvláště za to, aby středem našich rodin
byl Pán Ježíš Kristus a aby evangelium
pronikalo i tam, kde vztahy trpí duchovní prázdnotou.
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I

v tomto školním roce se můžete těšit na oblíbené Motivační víkendy pro
manželské páry jak na Moravě, tak v Čechách. Absolvováním prvního modulu se nezavazujete k účasti na dalších víkendech. Přijeďte si víkend vyzkoušet!
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Přehled akcí OMR ve školním roce 2022/23:
9. 12., 17. 2., 14. 4., 2. 6. — pořad RUB a LÍC
21. - 23. 10. 2022 — Motivační víkend pro manželské
páry – modul II, hotel Skalní mlýn u Blanska
3. - 6. 11. 2022 — Motivační víkend pro manželské
páry – modul IV, Vys.Tatry
11. - 13. 11. 2022 — Motivační víkend pro manželské
páry – modul I, hotel Skalní mlýn u Blanska
26. 11. 2022 — Vzdělávací konference OMR
28. 1. 2023 — Konference pro rodiče, Brno
13. - 19. 2. 2023 — Národní týden manželství
10. - 12. 3. 2023 — Motivační víkend pro manželské
páry – modul II, hotel Emeran, Krušné hory
17. - 19. 3. 2023 — Motivační víkend pro manželské
páry – modul III, hotel Skalní mlýn u Blanska
8. 4. 2023 — Konference pro rodiče, Cheb
29. 4. - 1. 5. 2023 — Celostátní setkání rodin
9. - 11. 6. 2023 — Motivační víkend pro manželské
páry – modul I, hotel Emeran, Krušné hory

Marek Žitný
předseda Odboru pro manželství a rodinu
marek@zitny.cz, 608 60 10 29
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PŘÍBĚH NAPLNĚNÉHO ŽIVOTA
V BOŽÍ SLUŽBĚ
LUDMILA HALLEROVÁ
V sobotu 3. září jsme se sešli ve vinohradské modlitebně, abychom se rozloučili se
sestrou Ludmilou Hallerovou. Přinášíme vám její životopis, který zazněl při této
příležitosti a který nám přibližuje život této výjimečné ženy. Jsme vděčni za její
život, za její službu i pohled upřený na setkání s Kristem.

L

udmila Hallerová se narodila roku 1928 na Valašsku, na
Vsetíně, v rodině státního úředníka – bývalého legionáře Františka
Jeníka. „Všechny slavné roky v naší
nedávné historii končí na osmičku.
Jenom v tom roce 1928 se nestalo nic.
Tak to jsem se narodila já,“ řekla jednou v rozhovoru pro Paměť národa.
Ludmila prožila hezké dětství nejprve na Vsetíně a potom v roubené
chalupě na Horní Jasénce. Byla prostřední ze tří sester, ale z nich rozhodně ta nejdivočejší. Chtěla mít klukovské povolání, být pirát nebo alespoň
parašutista.
Dobrodružná povaha, touha sloužit
lidem a vliv upřímně věřícího prostředí se spojily v rozhodnutí stát se
misionářkou. Už někdy ve dvanácti
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letech ji upoutal lékař a teolog Albert
Schweitzer, který v africkém pralese
v Lambaréné vybudoval nemocnici. Rozhodla se stát se Schweitzerovou spolupracovnicí. Po maturitě na
gymnáziu přijala pozvání na dvouletou misionářskou školu do švýcarského Beattenbergu kam odcestovala
7. února 1948.
Krátce po odletu došlo v Československu ke komunistickému převratu.
Zprvu nebyl možný žádný telefonický
ani písemný kontakt, takže nic nevěděla. Když se pak obnovila pošta,
posílal jí tatínek výstřižky z novin, aby
si mohla udělat představu. Počítala
s tím, že se do Čech již nevrátí. Chystala se pokračovat studiem medicíny
ve Francii, aby pak mohla sloužit v afrických francouzských koloniích. Bůh
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k ní ale promluvil ze 13. kapitoly Římanům o tom, že se máme podřizovat
vrchnosti. Přijala, že má požádat české
ministerstvo školství o povolení k dalšímu studiu. To už ovšem nedostala,
a tak nezbylo než se vrátit do vlasti.
Věřila, že Bůh rozrazí vrata železné
opony a do Afriky se dostane.
Začala pracovat v dětském domově
Jednoty českobratrské ve Chvalech,
považovala to za výbornou praxi pro
ten, který chtěla vybudovat na misii.
V roce 1950 se dozvěděla o možnosti
jednoročního kurzu pro maturanty, ze
kterého by získala diplom zdravotní
sestry a s radostí tu možnost využila
jako další přípravu na misii. Po absolvování dostala umístěnku a nastoupila
na oddělení interny v Novém Jičíně.
Ale jak šly roky, začalo jí docházet, že
se dveře do Afriky možná neotevřou.
Napsala o své bolesti panu doktoru Schweitzerovi, a ten jí odepsal, že
„každý má své Lambaréné, nemusí to
být zrovna v Africe na řece Ogowe.“
Postupně se dostala do Uherského brodu, kde se stala hlavní sestrou.
I zde se otevřeně hlásila ke Kristu. Zažila zde ale také osobní krizi. Chtěla
dokonce ukončit svůj život. Už měla
připravené tabletky, ale najednou ji
naplnila úžasná, přetékající radost, jakou do té doby nikdy nezažila. Ptala
se: ‚Duchu svatý, z čeho se raduješ?‘
Tady se není z čeho radovat. A v uších
jí znělo: ‚Kteréhožto nevidouce, avšak
v něho věříce, veselíte se radostí ne-

výmluvnou a oslavenou, očekávajíce
spasení duší vašich.‘ A pochopila, že
je hloupá, že to chtěla vzdát. Žádný
jiný důvod k radosti není potřeba, Pán
stačí.
Vnitřní duchovní síla, která se tímto zážitkem obnovila, dala Ludmile
schopnost pustit se znovu do služby.
Díky své vnitřní jistotě a přesvědčivosti dokázala získávat sympatie i respekt ke své práci, a nakonec i potřebná povolení. Např. na její tzv. Velké
neděle v budově uherskobrodského
gymnázia, kam jezdili lidé z Moravy
i ze Slovenska a zvali ji na další shromáždění ve svých městech. Ludmila
začala zajíždět do Vlčnova, Nivnice
i na Slovensko: Moravské Lieskové,
Nové Mesto nad Váhom, Stará Turá.
Při cestách na Slovensko ji pravidelně
doprovázela početná skupina mladých
lidí, kteří se při její službě obrátili
k víře. Neskrývali se, ve veřejných
linkových autobusech zpívali a evangelizovali. To se samozřejmě neobešlo
bez odezvy. Ludmila neměla státní
souhlas pracovat jako farářka, takže se
brzy stala terčem státní policie.
Ve snaze o pomoc ji nadřízený nechal přeložit na internu do Prahy, ale
brzy byla pozvána na výslech. Bůh jí
dal odpovídat tak, že ji nakonec vyslýchající poprosil, aby si s ním povídala o jeho rodině a záznam z výslechu
změnil tak, aby Ludmiliny prohřešky co nejvíce zmírnil. V březnu roku
1960 proběhl v Trenčíně soud. Lud43

mila byla obviněna z narušování státního dozoru nad církvemi a dostala
dva měsíce s dvouletou podmínkou.
Po vynesení rozsudku zvěstovala evangelium i samotnému soudci.
S cestami na Slovensko přestala,
a evangelium teď zvěstovala svým pacientům. Jedním z nich byl i Oldřich
Haller, významný vědecký pracovník
v oblasti elektrotechniky a vdovec se
dvěma dětmi, který ji brzy požádal
o ruku. Po svatbě začali chodit do
Bratrské jednoty baptistů na Vinohradech, kde Olínek, jak mu říkala, i jeho
dvě děti uvěřili a přijali křest. Vdávala
se na svou dobu pozdě – ve 33 letech,
ale Bůh doplnil vše, co nestihla. Ke
dvěma adoptovaným Olínkovým dětem se ještě v roce 1964 narodil syn
Petr a o pět let později dcera Hana.
Dnes má Ludmila 8 vnoučat, 11 pravnoučat a 2 prapravnoučata a k její velké radosti mnozí z nich slouží Pánu.
Ludmila zůstávala doma a starala se
o rodinu. Využívala své kontakty do
zahraničí a v časopise Kostnické jiskry
vedla rubriku Z misie. Byl to fakticky
jediný časopis u nás, který dokázal informovat o tom, že křesťanství se šíří.
Překládala z němčiny drobné texty
i celé knihy. Překlady tajně posílala na
západ, kde se knihy tiskly a pašovaly
zpět do ČR. Pirátem se Ludmila nestala, ale pašerákem ano. Když se vracela ze zahraničí, v krabicích s kakaem a čokoládou se na dně ukrývaly
křesťanské knihy a kazety.
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Když jí přátelé po převratu v roce
1968 zařídili možnost emigrovat, opět
se podřídila vrchnosti – svému manželovi, který řekl: „Když všichni utečou,
kdo tady zůstane?“ A tak Hallerovi
zůstali. Stali se spojkou mezi Čechy
a světem. Přes jejich dům sem proudila
literatura, humanitární pomoc a všecko možné. Ludmily Lambaréné zůstalo v Čechách. Do domku ve stráni
Ve Vilách přicházeli lidé pro pomoc,
pro modlitbu, pro dobré buchty
a housky, kombuchu, ale hlavně načerpat nebeskou atmosféru, která
Ludmilu obklopovala. Ne nadarmo se
jednou u jejích dveří objevila cedulka:
„Velvyslanectví nebeského království.“
Na konci osmdesátých let upozorňovala přátele z církve, aby se chystali
na změnu, která přijde. Ona sama ještě před listopadem 1989 s přáteli založila Misijní odbor Kostnické jednoty
a pod jeho hlavičkou začala organizovat humanitární pomoc pro Kamerun,
prostřednictvím svého bývalého spolužáka z misijní školy.
Od dětství byla obklopená lidmi,
kteří milovali Izrael, a i ona mu zůstala celý život věrná. Krátce po revoluci
v roce 1989 založila s přáteli organizaci Operace Ester a začala organizovat
přednášky o Izraeli, pietní akce, návštěvy zahraničních hostů jako Merv
a Merly Watsonových, René Stutze
a dalších. V roce 1993 začala pořádat
zájezdy „Svatou zemí s Biblí v ruce“,
které zpočátku vedl Ján Ostrolucký
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a někteří další, ale po smrti manžela
převzala vedení (ve svých 74 letech)
ona sama a bylo to vždy několik zájezdů ročně. Na ruzyňském letišti jim
říkali Hallerovci a kdo řekl, že jede
s Ludmilou, nemusel nic vysvětlovat.
Svůj poslední zájezd absolvovala v 90
letech. Nemohla už chodit se skupinou a zůstávala jen v autobuse, ale
lidé ji chtěli s sebou. Její průvodcování
bylo nezapomenutelné. Mezi účastníky bylo nemálo lidí, kteří na cestu
odjížděli jako nevěřící nebo skeptici
a vraceli se se srdcem otevřeným pro
Pána Boha.
Během jednoho ze zájezdů jí Bůh
položil na srdce vést český národ k pokání za zničené židovské obce. Mnohá
města se k této iniciativě přidala nejen
v Čechách, ale i na Slovensku, a otevřela tak cestu duchovnímu požehnání pro svou oblast i celý náš národ.
Ludmila do poslední chvíle překládala a korigovala křesťanské knihy
a časopisy. Čím méně se mohla spolehnout na své nohy, tím více se radovala, že Bůh učí její prsty boji, a bojovala za Boží království přes počítač.
Dopisovala si s desítkami až stovkami
lidí a pro každého pisatele si našla čas
na osobní odpověď.
Loučíme se s výjimečnou ženou.
Žila obdivuhodný život. Nelehký, ale
na sto procent vydaný svému milovanému Pánu. Dovolte mi na závěr přečíst její vlastní vyznání:
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Je krásné vidět, jak Ten, který byl
na počátku Alfou je nyní na konci
i Omegou, jak všecko u Něho začíná
a k Němu se vrací. Je krásné být starý a pamatovat všecka Jeho dobrodiní, vnímat neproměnnou a vytrvalou
proměňující lásku, která z „hovádka
neupřáhaného“ přece jen nakonec
udělá použitelný nástroj ve své službě. Je nádherné zestárnout pod Jeho
pastýřkou berlou a vědět, že On své
nástroje neodkládá - nemá žádné penzisty na odpočinku, jen užitečné a neužitečné služebníky a služebnice.
A čím blíže je setkání s Ním, ať už
v údolí stínů smrti nebo na oblaku
Jemu vstříc při vytržení Církve, tím
zřetelněji prožívat: Jsem pod praporem Vítěze, v šiku Jeho dobrovolníků
(Ž 110,3) a na kterémkoli místě stane
Pán můj a Král, tam bude Jeho služebnice, byť se chýlilo k životu nebo
ke smrti (2S 15,21). ON je a zůstává
mojí první láskou. A z Jeho lásky mne
nikdo a nic nevytrhne.

S použitím materiálů Paměti národa zpracoval Jindřich Kimler, zkrátila
Ivana Šímová, 30. 8. 2022
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