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Milí bratři a milé sestry ve sbo-
rech Bratrské jednoty baptistů,

v tomto měsíci si budeme  
v Litoměřicích připomínat společné 
výročí obou našich Jednot. Nejde jen 
o historický význam této spolupráce, 
ale především o vyjádření vděčnosti za 
ty, kteří nám předali svoji víru a díky 
jejichž svědectvím může každý z nás žít 
svůj život s Kristem. Především to si 
chceme připomínat, a věřím tomu, že 
to bude příležitost se nejen ohlédnout 
zpět, ale také hledat a modlit se, jak 
prožít před Boží tváří dalších sto let.

Fotografie, kterou najdete na úvod-
ní stránce tohoto Zpravodaje je foto-
grafie, ze které jsme vyrobili plakát 
pro tuto konferenci. Není to obrázek 
z nějaké fotobanky, ale jsou to ruce 
členů našeho sboru, které jsem o to 
požádal o loňských prázdninách. Na-
jdete tam ruce staré i mladé, zkuše-
né, i ty na začátku své cesty víry, svoji 
dlaň tam přidal i jeden neslyšící bratr, 
který náš sbor navštěvuje. Tato foto-
grafie je pro mě symbolem společen-
ství, různosti a zároveň jednoty, která 
je v Kristu. Nezáleží na tom, odkud 
jsme přišli, On nám dává smysl a směr 
našim životům. A to platí nejen v pří-
padě našeho sboru, ale také Jednoty 
jako společenství.

V tomto čísle se ohlédneme za his-
torií BJB v České republice i na Slo-
vensku a postupně se jí budeme za-

bývat i v dalších číslech. Tentokrát 
nám bratr Mirek Franc a sestra Slávka 
Švehlová přiblíží ve svých článcích 
úplně počátky existence obou jednot. 
Do historie se podíváme také v rubri-
ce kázání, kdy výjimečně nezveřejňu-
jeme kázání z některého z našich sbo-
rů, ale vybrali jsme jedno staré kázání 
od bratra Čermáka a krátkou úvahu 
od bratra Králíčka. V našem archivu 
jsou k dispozici ještě starší kázání, ale 
bohužel již nejsou natolik čitelná, aby-
chom je mohli použít.

Podíváme se také na život naší 
jednoty, zprávy ze sborů a reportáž  
z misijní cesty na Ukrajinu. S bratrem 
Pavlem Coufalem jsme mohli naši 
jednotu zastupovat na setkání Evrop-
ské baptistické federace ve Skotsku, 
odkud napsal bratr předseda krátkou 
reportáž.

Těšíme se na setkání s vámi v Lito-
měřicích a prosím o vaše modlitby za 
průběh této akce.

ÚVODNÍK

 Jan Jackanič, tajemník VV BJB
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SLOVO PřEDSEDy

Když jsme v roce 2017, na za-
čátku naší společné služby ve 
výkonném výboru, mluvili  

o našich plánech a vizích na toto vo-
lební období, jedna z věcí, po kterých 
jsme toužili, byla uspořádat společ-
nou Česko – Slovenskou baptistickou 
konferenci k připomenutí 100. výročí 
založení BJB. Po dvou letech příprav  
a plánování spolu s našimi slovenský-
mi bratry a sestrami, spolu s jednotli-
vými odbory a za vydatné pomoci li-
toměřického sboru je tato konference 
přede dveřmi.

Jsme spolu sto let, od roku 1919. 
Se slovenskými baptisty o něco méně 
– roku 1994 došlo v důsledku rozdě-
lení našich zemí k oddělení i našich 
jednot. Ale zůstali jsme si velmi blízcí. 
Stále pokračuje společná práce sester, 
na konferencích se setkává mládež, 
odbor pro manželství a rodinu spolu-
pracuje se svým slovenským protějš-
kem, někteří naši kazatelé studovali 
nebo studují na katedře evangelikál-
ní teologie v Banské Bystrici, máme 
společný časopis Rozsévač. Jedno-
duše, naše vzájemné vztahy trvají dál  
a stále se rozvíjejí.

Za těch 100 let jsme v našich jedno-
tách a sborech prožili mnoho radost-
ných a povzbuzujících věcí, ale také 
jsme spolu prošli těžkými a bolestný-
mi dobami, zvláště za druhé světové 
války nebo za komunistické totality.

Vzpomínejte na své vůdce, kteří  
k vám mluvili slovo Boží, říká biblic-
ký text pro naši konferenci (Židům 
13,7). Vzpomeňme tedy každý na ty 
kazatele, pastýře, či evangelisty, kte-
ří nás v minulosti oslovovali Božím 
slovem. Je jich opravdu mnoho. Naše 
jednota byla požehnána mnoha věrný-
mi a obětavými služebníky Slova.

Náš verš pokračuje: „všímejte si vý-
sledku jejich života“ (B21). Miloš Pav-
lík překládá: „výsledku jejich způsobu 
života si důkladně všímejte“. Máme si 
pozorně všímat, jaké ovoce přinesl je-
jich život. Když o tom budeme pře-
mýšlet, tak přijdeme na to, že ovocem 
jejich života jsme nakonec my sami. 
Oni se z Boží milosti vydali cele do 
služby Pánu, jeden zasíval, druhý za-
léval, a Pán Bůh dal vzrůst. Rozdali se 
ve službě. Vedli často velmi skromný 
život, ale duchovně obohatili mnohé. 
S nadšením a horlivostí předali zvěst 
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Božího slova dalším generacím, až i 
nám. Buďme za ně Pánu velmi vděč-
ní! Jsme tady díky velkému misijnímu 
nadšení a hluboce obětavé lásce před-
chozích generací!

Ale nestačí, abychom skončili u naší 
vděčnosti. V různých překladech dále 
čteme: Následujte je ve víře (CEP), 
berte si příklad z jejich víry (B21), na-
podobujte jejich víru (ČSP), následujtež 
jejich víry (BKR). Nenapodobujte je-
jich styl služby, nebo snad tón hla-
su. Ovoce nepřinese naše pouhá sna-
ha kopírovat formy práce používané  
v minulosti. Vždyť každý z nás je ori-
ginál a má svoje vlastní obdarování. 
Každá doba má své formy a projevy. 
To, co máme následovat, je víra těch, 
kteří nám sloužili Božím slovem. Prá-
vě jejich pevná víra, důvěra v živého 
Pána, která je vedla v jejich životních 
zápasech, je velkým příkladem i pro 
nás.

100 let společného života předsta-
vuje významný milník. Neměli by-
chom kolem něj jen tak bez povšim-
nutí proběhnout ve své každodenní 
uspěchanosti. Zastavme se, vděčně 
vzpomínejme, každý z nás osobně, ale 
i doma, ve svých rodinách a ve svých 
sborech. A přijeďme na konferenci 
plní vděčnosti Pánu za ten úžasný dar, 
který nám dal v naší jednotě!

Ale co dál? Baptistické sbory  
a jednoty v České republice a na Slo-
vensku jdou dál svojí cestou. Víme, Pavel Coufal, předseda VV BJB

že náš úkol ještě není u konce. Ještě 
je obrovské množství lidí, kteří ne-
slyšeli evangelium, tu dobrou zprávu  
o možnosti záchrany v Pánu Ježíši 
Kristu, pro ně srozumitelným způ-
sobem. Troufám si tvrdit, že většina 
lidí u nás neviděla a nezakusila živou, 
pulzující, láskyplnou, dynamickou 
Kristovu církev. Na mapě naší vlasti je 
obrovské množství bílých míst, měst 
i vesnic, kde by měly být živé sbory 
Kristových učedníků. Ano, musíme 
jít dál. Společně. Náš úkol ještě není 
splněn.

Náš cíl je stále před námi. Tím 
cílem je sám Pán Ježíš. On je stej-
ný, včera, dnes i na věky. Jdeme mu 
vstříc. Pán přichází. Ať nás při svém 
příchodu nenajde spící, ale bdělé  
a plně nasazené do služby nesení evan-
gelia lidem.
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VLADIMÍR A JULKA HEJLOVI

rozhovor

Ani poslední letošní číslo Zpravodaje BJB nemůže zůstat bez rozho-
voru se zajímavou osobností BJB. Tento rozhovor bude dokonce se 
dvěma takovými najednou. O svém životě se s námi sdíleli manželé 

Vladimír a Julka Hejlovi z Prahy. Na úvod jsem se Hejlových zeptala, na jaké 
téma rádi hovoří. Následovalo asi dvacet minut o vděčnosti za Ašský sbor, 
završený slovy: „život v Aši byl naplněním našeho života.“
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Proč jste z Aše odešli?

Vláďa: Mně se nechtělo z Aše, ale 
nebylo to ke konci vůbec jednoduché, 
protože Míša tam neměl školu. (Míša 
je nejmladší syn; potřeboval školu pro 
děti se speciálními vzdělávacími potře-
bami – pozn. redakce.) Ten poslední 
rok Míša s Julkou zůstávali v Praze. Já 
jsem byl v Aši. Julka v pátek vyzvedla 
Míšu a okamžitě jeli na nádraží a jeli 
do Aše. V pátek přijela a potřebovala 
uklidit, potřebovala vyprat. A navíc, 
když už tam byla, tak já jsem chtěl, 
aby se mnou chodila na návštěvy.

Julka: Když jsme v pátek přijeli, tak 
jsme byli na biblické hodině. V sobo-
tu jsem uklízela, vařila, prala. A vaři-
la tak, aby něco zbylo, aby měl něco 
navařeno. A pak jsme šli někam na 
návštěvu. A v neděli na shromáždění,  
a hned po obědě nás Vláďa rychle vezl 
do Chebu. A celou cestu z Chebu do 
Prahy jsem poslouchala: „já nechci do 
Prahy, já chci být s tatínkem.“ Tatín-
ka jsme měli na snídani, na oběd, na 
večeři. Bylo to „štvavý“, takhle rodiny 
nemůžou žít, tohle není žádný rodin-
ný život.

Vláďa: Lidi se tam o mě starali,  
a bylo to takový hezký. Mám moc hez-
ké vzpomínky. Sestry sem tam něco 
přinesly, nebo mě pozvaly na oběd. 
My jsme tam měli moc hezkou spolu-
práci. Každý týden byly sestry. Nejen 
starší sestry, ale i mladší. Mladší ses-
try měly sejití ve sboru a starší sestry 

vždycky u někoho doma. Já jsem je 
svážel autem. Ty sestry měly radost, 
protože některé byly úplně samy. My 
jsme tam zažili srdeční záležitosti.

Julka: A měli jsme tam babičku 
tetu Kolaříkovou. Ta k nám chodívala 
na snídani.

Vláďa: Ona byla sama, takže skoro 
každý den byla u nás.
Z Aše jste odešli do Pardubic, kde jsi byl 
zvolen kazatelem a pro Míšu tam byla 
vhodná škola. Ale po pár letech jste se 
vrátili do Prahy. Co se stalo?

Vláďa: To je složité. Nikdy tomu 
nechceme přikládat důležitost. Nám 
se zdálo, že to bylo nedorozumění. 
Bylo to zvláštní. My jsme přešli do 
Pardubic a byli jsme velmi příjemně 
přijati, opravdu musím říct, až to bylo 
překvapivé, jak to bylo hezké. Nejel 
jsem tam odsud s nějakou nenávistí 
nebo neláskou.

Julka: A stále tam máme přátele.  
A vždycky je navštívíme, když tam je-
deme. Ty vzpomínky na ty dva sbory 
jsou úžasný.

Vláďa: Odjeli jsme zpátky do Pra-
hy. Praha byla vždycky naším nejlep-
ším domovem. Po celou dobu co jsme 
byli v Aši i v Pardubicích. Ale ať jsme 
byli v Aši nebo v Pardubicích, vždycky 
jsme tam nechali kus srdce.

Julka: Co tam bylo úžasný, byla 
konference sester. Celý sbor se zapojil 
do práce. To byla úžasná akce. Celý 
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sbor pracoval, fantasticky fungovala 
kuchyň, sestry se střídaly. Bylo cítit, 
jak všichni jsou jednoho ducha. My-
slím, že všichni byli spokojení. Tam 
táhl sbor za jeden provaz.

Vláďa: Účastnic byly asi tři stovky. 
To Pardubický sbor zvládnul, chvála 
Pánu Bohu. Všichni, kdo měli ruce  
a nohy, tak makal.

Lituješ někdy, že jsi opustil své stabilní 
civilní zaměstnání stavaře a stali jste se 
kazatelskou rodinou?

Vláďa: Musím říct, že nikdy ne-
lituju toho, že jsem šel sloužit jako 
pastor. Protože jsem poznal daleko víc 
Boží blízkost, poznal jsem, že Bůh je 
skutečně živý a zasahuje do života lidí 
tam, kde mají lidé upřímné srdce. Pán 
Bůh mění věci a my si musíme uvědo-
mit, že je přítomný v každém okamži-
ku našeho života.

Julka: Je to jiný život, než když jsi 
v civilní práci. Jsi lidem víc na očích 
a celá ta rodina. Ale zase zakoušíš víc 
lásky. Lidi opravdu chodili a byli to 
přátelé. V Pardubicích jsem měla bez-
domovce Františka. Ten se se mnou 
vždycky dohodl, co jí a co nejí. A já 
jsem mu nabalila balíček.

Podělíte se s námi o nějaké duchovní 
prožitky s Bohem?

Vláďa: Pro mě je prožitkem s Bo-
hem každé úterý setkání seniorů. 
Musím říct, že každý týden je to 
hodně práce, protože připravit dobrý 

program pro seniory každý týden je 
strašně těžká věc. Ale Pán Bůh přitom 
skutečně žehná. Ti lidé tam strašně 
rádi chodí. Chodí tam lidé, kteří si 
potřebují pohovořit, otevřít srdce a cí-
tit takovou tu vzájemnost. A nejen to, 
víme, že Pán Bůh je živý z osobního 
života.

Julka: Bez Něho nemůžeš nic. Tře-
ba, když jsi nemocný. To si uvědo-
míš, kolik lidí se za tebe modlí. Za to 
jsem vděčná, že ty modlitebníci tady 
jsou. Včera se u nás zvalo k půstu  
a modlitbám a to je důležitý, protože 
to lidi potřebují cítit, že se za ně ně-
kdo modlí. Je strašně důležitý ty lidi 
modlitebně podržet. A to nejsou jen 
nemoci. To jsou různý rodinný zále-
žitosti. Ale říkat si i radosti. Já jsem 
ráda, že se ve sboru říkají věci. Možná, 
že by mělo zaznít víc těch radostných 
zkušeností, které jsme prožili. Ono už 
je zázrak, že z té postele vstaneš a ne-
musí ti někdo pomáhat. Už to, že máš 
střechu nad hlavou, milující rodinu  
a milující přátele, to není všude samo-
zřejmost.

Vláďa: Pán Bůh je úžasný pro toho, 
kdo chce. Někdy je to skoro tak, jako 
bych si na Pána Boha mohl sáhnout. 
Někdy jde i o hlouposti, třeba o mís-
to na zaparkování. Apoštol Pavel říká: 
„bez přestání se modlete“. To nezna-
mená klečet pořád na kolenou, ale  
v životě, v té praxi, počítat s tím, že 
Pán Bůh tady je. Vždycky říkám: 
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„Pane Bože, s tvojí pomocí. Potřebuju 
tě vždycky. Není ani chvíle, kdy bych 
tě nepotřeboval.“ A mě to dává pokoj, 
pohodu, radost. Poslední dobou jsem 
si zvykl víc děkovat než prosit, a tím je 
člověk pokojnější.

Julka: Všechno je Boží milost. Když 
si uvědomím, že jsem měla věřící ro-
diče, že mě vedli k Pánu Bohu. To, 
že mám věřícího manžela. To, že jsme 
mohli kus, a velký kus, spolu ujít. A 
že máme celou velikánskou milující 
rodinu. Ať moje sourozence, ať jeho 
rodinu a ještě sborovou rodinu.
Co vám pomohlo v těžkých životních 
situacích?

Vláďa: No samozřejmě jsme si pro-
žili každý svoje. Já jsem měl období 
před asi čtyřmi lety, kdy jsem necho-
dil na pravou nohu. A měl jsem boles-
ti zad, skříplé plotýnky. Byly to takové 

bolesti, že jsem musel na pohotovost, 
na neurologii. Ale vždycky mi dali ka-
pačku a poslali mě domů. Po několika 
dnech jsem řekl, že odtamtud neode-
jdu. Byl jsem šťastný, že jsem šel do 
nemocnice. Devět dní jsem prožil na 
kapačkách a bylo to tvrdé. Ty boles-
ti byly takové, že jsem vůbec nemohl 
spát. A přitom jsem poznal, jak mě 
lidi mají rádi. Nebyl jeden den, aby 
někdo nepřišel na návštěvu. Chvála 
Pánu Bohu. To bylo úžasné. Ležel 
jsem tam s lidmi, kteří byli všichni po 
mrtvici. Děkoval jsem Pánu Bohu za 
ty lidi, kteří tam pracovali. Tu práci si 
ani nedovedete představit.

Julka: Ty nemoci jsou vždycky ta-
kový složitý… Ale říkám, ať jsem 
prožívala cokoliv, tak jsem cítila tu 
modlitební podporu. Co těch modli-
teb za mě muselo být! Je to úžasný, že 
víš, že ty lidi tě mají tak rádi, že se za 
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tebe modlí. A dokonce přišla Jiřinka, 
že bratr Barkóci má v KS nějaké shro-
máždění. A ona se k němu dostala, 
on se modlil a ona mi přinesla šátek  
s modlitbou od bratra Barkóciho. Byla 
jsem za to vděčná. Ale zajímavé, co mi 
řekla. Měl tam schránku, do které 
měli dávat lidi modlitební předměty. 
Když nebude mít čas, tak z toho něco 
vybere. A vytáhl lísteček a tam bylo, 
že se má modlit za sestru Hejlovou. 
Ale Jiřina mi říkala, že ona to neby-
la. A pak jsem se dozvěděla, že to byli 
Smužanicovi (rodina ze sboru - pozn. 
redakce), že to oni to tam napsali. Tak 
vidíš kolik lidí tě má rádo. A kolika 
lidem záleží na tom, abys netrpěla. 
Takže se takhle modlí. Já jsem moc 
vděčná. Všechny věci, ať přicházely  
v našem životě jakékoliv, tak se daly 
řešit jedině skrze modlitbu. My jsme 
si to prožili xkrát.

Vláďa: Já jsem vděčný Pánu Boha za 
ten prožitek, kdy jsem byl v Kladru-
bech. To je nejlepší rehabilitační 
středisko ve střední Evropě. Pán Bůh 
mi dal úžasnou příležitost svědčit. 
Tam je okolo krásný park. A když 
jsem seděl na lavičce, nikdy jsem ne-
byl sám. Za chvíli tam někdo seděl 
a byl otevřený k rozhovoru. A tam 
jsou opravdu ošklivé úrazy. A takhle 
nemocní lidé jsou ochotní přijímat  
i Boží slovo.

Julka: Nedávno jsem jela do Nučic 
a Martin říkal: „pojeď se mnou, mu-

sím zajet na důchodce“ (syn Martin je 
v Nučicích starostou – pozn. redakce). 
Slíbil, že je přijde pozdravit. Oni nás 
přivítali tak hezky a mile. Tak jsme si 
s nimi chvíli sedli a povídali. A jedna 
ta paní říkala, že zdědila chodítko po 
nějaké kamarádce, která zemřela. Ří-
kala: „to mi neměla dělat, že umřela, 
já nemám kamarádky.“ A když jsem 
viděla, jaký má to chodítko rozšklebe-
ný kolečka, tak jsem jí řekla, že mám 
jedno ve sklepě a že jí ho přivezu. Tak 
jsem si uvědomila, jak ty lidi jsou chu-
dáci, že nemají přátele. Říkali, že jsou 
vděční za to, že pro ně obec setkání 
seniorů organizuje, protože oni nema-
jí přátele. Skupinka křesťanů v Nuči-
cích dala spoustě lidem povědomost, 
že Pán Bůh je, a s tím už ti lidé musí 
udělat, co chtějí sami, ale alespoň ví, 
že nejsou sami. Ti lidé nejsou věřící, 
nemají Pána Boha, ale potřebují ale-
spoň někoho, kdo jim o Něm řek-
ne. Vždycky jen Pán Bůh ti pomůže.  
A to vědomí, že máš tu velkou sbo-
rovou rodinu, která se za tebe modlí.  

Vláďa: My máme výhodu v tom, že 
Pán Bůh nás nese. A když něco přijde, 
tak nás přenese. Máme zkušenosti  
s tím, i když je to těžký, zápasy, bolí 
to, ale Pán Bůh na to má, a přenese 
nás přes to. To je velikánská výhoda 
pro život.

ptala se Iveta Procházková
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KáZáNÍ Z BAPTISTICKÉ  
HISTORIE

Každý věřící křesťan má s tím-
to přikázáním našeho Mistra 
co dělati. Kdybychom všickni, 

kteří říkáme, že jsme učedlníky naše-
ho Spasitele byli poslušni tohoto při-
kázání, byla by církev Boží ve vzneše-
ném stavu na zemi a budila by obdiv 
všude, kde žijí údové! Toto je přikázá-
ní „bratrské lásky“.

Apoštol Jan svědčil těmito slovy: 
„Děti, milujte se vespolek“. A v své 
epištole praví: „Nejmilejší, milujmež 
jedni druhé; nebo láska z Boha jest  
a každý kdož miluje, z Boha se narodil 
a znáť Boha.“ (I. Janova 4,7).

Budeme-li opravdově jedni druhé 
milovati, bude všecko dobré a krásné 
v křesťanských sbořích.

Bratrská láska jest přikázáním, „no-
vým přikázáním“. V desateru přikázá-

ní s hory Sinai toto přikázání nena-
jdeme. Duch svatý mluvil ve Starém 
zákoně o lidu Božím, ale mlčí o církvi. 
Bratrská láska je ovoce Ducha svaté-
ho, který sestoupil až po nanebevzetí 
Páně. Bratrská láska je ovoce Ducha 
svatého, o němž nám praví apoš-
tol Pavel: „Ovoce pak Ducha jestiť: 
Láska, radost, pokoj, tichost, dob-
rotivost, dobrota, věrnost, krotkost, 
středmost“. (Gal 5,22) Toto je ovo-
ce Ducha Ježíšova, které se má jeviti  
v našem bratrské životě.

„Nové přikázání.“ Můžeme lásku 
přikázati? Poslušnost se dá vynutiti 
rozkazem, ale ne láska; tak myslíme 
my lidé. Ježíš praví: „Přikázání nové 
dávám vám, abyste se milovali vespo-
lek. Toto přikazuji vám, abyste se mi-
lovali vespolek.“ (Jana 15,17)

BRATRSKá LáSKA 

Karel Čermák

„Přikázání nové dávám vám, abyste se milovali vespolek, jakož já miloval jsem vás, 
abyste i vy milovali jeden druhého.“ (Jan 13, 34-35)
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Požadavek bratrské lásky je předlo-
žen právě tak, jako požadavek pokání 
a víry. Kdo zůstává bez pokání, kajíc-
nosti a víry, neuvidí života a nebude 
bratra svého milovati, zůstávať ve 
smrti. „My víme, že jsme přeneseni  
z smrti do života, nebo milujeme bra-
tří. Kdož nemiluje bratra, zůstáváť  
v smrti.“ (I. Jana 3,14)

Je to veledůležité přikázání. Bratr-
ská láska, jest známkou učedlníků Je-
žíšových, podle kterých se poznávají 
„děti“ nebeského Otce.

„Bych jazyky lidskými mluvil i an-
dělskými, a lásky kdybych neměl, 
učiněn jsem měď zvučící aneb zvo-
nec znějící. A bychť měl proroctví 
a povědom byl všelikého tajemství i 
všelikého umění, a kdybych měl tak 
velikou víru, že bych hory přenášel, 
lásky pak kdybych neměl, nic nejsem. 
A kdybych vynaložil na pokrmy vše-
chen statek svůj, a bych vydal tělo své 
k spálení, a lásky bych neměl, nic mi 
to neprospívá.“ (I. Kor 13,1-3)

Člověk může znáti několik světových 
řečí, může být výmluvným kazatelem, 
může prorokovat budoucnost, může 
znáti tajemství záhadných „písem“ 
biblických a hieroglyfů egyptských  
a babylonských, může znát zákony 
kosmu a lidské bytosti, může znát 
všechny moderní umění a dělati divy, 
může rozdat svůj majetek a jmění 
chudým, může se dáti upálit pro svůj 
ideál – to jsou krásné a důležité věci v 
křesťanském světě i životě – ale ne-

jsou to znamení učedlníků Ježíšových. 
„Bratrská láska“ jest znamením, peče-
tí toho, že jsme děti Boží – učedlníci 
Ježíšovi. „Po tomť poznají všickni, že 
jste moji učedlníci, budete-li míti lás-
ku jedni k druhým.“ (Jana 13,35)

Povaha bratrské lásky podle slov 
Pána Ježíše je „Jakož já miloval jsem 
vás“. Ježíš miloval své chybující a zpo-
zdilé učedlníky.

Učedlníci se hádali mezi sebou 
– chtěli, aby oheň sstoupil s nebe  
a spálil lidi – zarmucovali svého Mi-
stra svojí nevěrou – na konec všickni 
opustili – jeden Ho zapřel – jiný zradil 
– a přec je Pán miloval! Ježíš miloval 
své učedlníky, i když je přísně káral. 
Petrovi řekl: „Jdi za mnou, satane, 
ku pohoršení jsi mi, nebo nechápáš 
těch věcí, kteréž jsou Boží, ale lidské.“ 
(Mat 16,23) Jindy káral všechny: „Ješ-
tě neznáte, ani nerozumíte? Ještě máte 
oslepené své srdce? Oči majíce, nevi-
díte? Uši majíce, neslyšíte?“ (Marek 
8,17) Učinil výtku dvěma učedlníkům 
na cestě do Emaus: „Ó nesmyslní  
a zpozdilí srdcem k věření všemu 
tomu, což mluvili proroci.“ (Luk 
24,25)

Kazatelům je často zazlíváno, že 
kárají a napomínají bratry a sestry 
ukazujíce jim na jejich hřích. Činí to 
proto, aby jejich spolubratří byli svo-
bodni od hříchů. Ježíšova láska pře-
máhá nenávist. Jidášovi umyl nohy  
a políbil jej na znamení, že jej milu-
je. Jaká to pokora! Za krátký čas vra-
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cí Jidáš svému Mistru políbení zrady. 
Když už byl Pán Ježíš Jidášem zrazen, 
byl ještě Jeho přítelem. Pravil mu: 
„Příteli, nač jsi přišel?“ (Mat 26,50) 
Jaká to něžná láska, soucit a milo-
srdenství! Láska přemáhá nenávist. 
Oheň roztaví nejtvrdší kov a křemen, 
oheň lásky roztaví nejtvrdší a největší 
zlobu lidskou. Tak máme i my, učedl-
níci Ježíšovi milovat!

Toto „nové přikázání“ není pro šir-
ší vrstvy lidstva, nýbrž pouze pro užší 
kruh učedlníků Ježíšových. Často 
mnozí členové ve sbořích naříkají na 
chlad a nedostatek lásky, ale obyčejně 
nemilují svých bratří a sester, čekají, 
až budou sami milováni od druhých.

Nečekejme, že budeme milovat 
toho nebo onoho bratra, až on začne 
milovat nás. Uvědoměme si „přikázá-
ní“ Pána Ježíše. „Toto přikazuji vám, 
abyste se milovali vespolek.“

Život bez lásky a milování je jako 
malovaný oheň. Láska je podmínkou 
bratrského života. Láska je největší 
věc na světě, ale také nejmocnější.

Jeden zbožný, bohabojný hospodář 
se přestěhoval na jiné místo. V sou-
sedství bydlil bezbožný muž, který se 
se všemi hádal. Kdosi před ním zbož-
ného přistěhovalce varoval. On řekl: 
„Ó počkejte, já toho nepřítele brzy 
usmrtím!“ Tato podivná poznámka 
byla zlému sousedovi brzy donešena. 
S dvojnásobenou zlomyslností působil 
„cizímu pobožnůstkáři“ mnoho příko-
ří a zla na domě, na poli i dobytku. 

Křesťan v tichosti vše snášel.
Jednoho dne uvázl do vrchu nalo-

žený vůz nepřítelův v blátě. Všechna 
jeho námaha vůz vyprostiti zůstala 
marná. Zbožný muž to viděl, mlčky 
zapřáhl své koně do cizího vozu a po-
mohl mu. Šlechetné jednání porazilo 
zlého muže. Vzdal se své zloby a od té 
doby byli dobrými přáteli. Křesťanská 
láska zvítězila.

Víra dělá křesťana, láska křesťa-
na dokazuje. Víra vede k Bohu, láska  
k bratřím a bližním. Vírou se pociťu-
je, co Bůh dělá člověku, láska to dává 
pociťovati bratřím, bližním i nepřá-
telům. „Žádnému nebývejte nic dluž-
ni, než to, abyste se vespolek milova-
li. Nebo kdož miluje bližního, zákon 
naplnil. Láska bližnímu zle neučiní,  
a protož plnost zákona jest láska.“ 
(Řím 13,8,10)

Ježíš miloval všechny své učedlníky. 
On sám sebe oslovil a pravil: „Jakož já 
miloval jsem vás“ – všechny.

Bratře, sestro, miluješ všechny své 
bratry a sestry anebo činíš výjimky  
a miluješ jen ty, kdož tebe milují? 
Anebo když ti někdo něco dobrého 
udělá, máš jej za to rád? (Máme být 
za to vděční.) Jestliže však miluješ jen 
z té příčiny, je to láska koupená a ta-
ková láska za nic nestojí. To je láska 
nesprávná a chvilková! Máme milovat 
všechny proto, že je to „přikázání“ 
našeho Spasitele: „Abyste se milovali 
vespolek, - abyste i vy milovali jeden 
druhého.“ Máme míti Boží lásku jako 
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měl Ježíš; a máme milovati bratry  
a sestry, i když mají chyby, klesají, 
jsou mdlí a slabí a opět ten, kdo je 
kárán, napomínán, poučován, má vě-
děti, že v tom je také bratrská láska. 
Apoštol Pavel káral apoštola Petra  
z pokrytectví v Antiochii; a Petr se za 
to na Pavla nehněval, když poznal, že 
měl pravdu a že to s ním dobře myslil. 
Podali si bratrsky pravice a pracovali 
společně dále na roli království Bo-
žího. (Gal 2,12-14) Protož milujme, 
jako miloval Ježíš – všechny i za tako-
vých okolností!

Ježíš miloval až do konce. Miloval 
své i na kříži i po Svém zmrtvýchvstá-
ní a miluje na svém trůně. Ježíš milo-
val Petra, když visel na kříži a Jakuba, 
když klečel pod mečem a vypustil duši. 
Ježíš miloval a miluje až do věčnosti. – 
„Milováním věčným miluji tě, pročež 
ustavičně činím tobě milosrdenství.“ 
(Jer 31,3) To je „dlouhost“ lásky Boží 
k nám bídným lidem.

Čtenáři, miluješ své bližní také tak? 
Anebo jsi je miloval v době první lás-
ky, a nyní tvá láska zemřela?

Jest nutno v dnešní době, aby 
všickni členové našich sborů přezkou-
mali svou zbožnost a svou lásku. Co 
by jim řekl Pán Ježíš, kdyby se octl  
v našem středu? Jak dalece plníme 
Jeho přikázání: „Toto přikazuji vám, 
abyste se milovali vespolek.“

Kdo se v lásce cvičí, obdrží pozne-
náhla přirozenost lásky. Ale tomu se 

musíme učiti. Když nám někdo ublíží, 
jsme hotovi nenávidět; proto i láska 
vyžaduje cviku; to znamená cvičit se  
v milování a v odpouštění.

Kolikrát máme odpustit svému 
bližnímu, pověděl nám Ježíš: „Tedy 
přistoupiv k němu Petr, řekl: Pane, 
kolikrát zhřeší proti mně bratr můj, 
a odpustím jemu? Do sedmi-likrát? 
I dí jemu Ježíš: Nepravím tobě až do 
sedmikrát, ale až do sedmdesátikrát 
sedmkrát.“ (Mat 18,21-22)

Věřím v slova Ježíšova: „Nebo jest-
liže odpustíte lidem poklesky jejich, 
odpustíť i vám nebeský Otec váš. 
Jestliže pak neodpustíte lidem pádů 
jejich, aniž Otec váš odpustí vám pádů 
vašich.“ (Mat 6,15-16)

Bratře, sestro, jestliže jsi neodpus-
til, neodpustila chybu, poklesek, sla-
bost, ublížení svému bratru, sestře, 
nemáš ani ty odpuštěno, i když jsi 
prosil nebeského Otce za odpuštění. 
Slova Ježíšova jsou nezměnitelná!

Ó bratrská lásko, jak vznešená jsi! 
Ty můžeš plakati s plačícími a radova-
ti se s radujícími, ty můžeš napome-
nouti, aby kamenné srdce rozpustilo 
se a pobloudilí byli přivedení k pravdě.

„Po tomť poznají všickni, že jste 
moji učedlníci, budete-li míti lásku 
jedni k druhým.“

Bratří a sestry, „milujme se“, neboť 
křesťanství naše stůně nedostatkem 
lásky, po které žízní do hříchů a mrav-
ní bídy zapadlé lidstvo!
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Karel Čermák - nar. 2. 11. 1891, přesné datum úmrtí neznáme
(uveřejněno v Rozsévači, ročník XXVI. Máj-Jún 1939, číslo 5-6)

Uvěřil 1920 a byl pokřtěn Otakarem Fričem v Brně. Byl absolventem Baptistického 
teologického semináře v Praze a pracoval jako misijní pracovník ve Velké Bíteši a v 
Kroměříži. Od roku 1926 byl kazatelem v Lipové a v roce 1930 se rozhodl odejít do 
Argentiny jako první český misionář v této zemi. Jako protestant však nedostal povole-
ní v katolické Argentině, proto pracoval jako učitel na české státní škole Berise. Když 1. 
března 1940 založil ve Veronice první slovanský baptistický sbor, byla mu kvůli tomu 
zakázána práce učitele. 

ÚVAHA Z BAPTISTICKÉ  
HISTORIE

JAKUBOVO NáBOžENSTVÍ 

Václav Králíček

Před 4 lety jsem cestoval po čes-
kých koloniích ve Spojených 
státech. Pamatuji se, že v jed-

né z těchto kolonií, tuším, že to byla 
Nová Praha, přáli si tamnější Češi, 
abych jim pověděl něco o Masaryko-
vi. Přednášku navštívilo hodně kato-
lických občanů. Po přednášce se tázal 
jeden z těchto občanů, jaké že má pan 
president Masaryk náboženství. Slyšel 
jsem, řekl, že je to veliký neznaboh, 
že nemá náboženství ani Petrovo ani 
Pavlovo a že ubližuje katolické círk-

vi. Odpověděl jsem tenkrát tomuto 
upřímnému katolíkovi, že pan presi-
dent Masaryk není bez přesvědčení 
náboženského, a jestliže nemá nábo-
ženství ani Petrovo ani Pavlovo, že má 
náboženství Jakubovo. A to bych já 
rád věděl, volal dotyčný občan, jaké je 
to náboženství Jakubovo, o tom nám 
velebný pán nikdy ničeho neřekl. Na 
tento upřímný dotaz jsem odpověděl 
toto: Apoštol a služebník Boží Jakub 
praví o náboženství tato slova: Ná-
boženství čisté a nepoškvrněné před 
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Bohem a Otcem totoť jest: Navštěvo-
vati sirotky a vdovy v souženích jejich  
a ostříhati sebe neposkvrněného od 
světa. Jinými slovy, odpověděl jsem 
podle Jakuba, pravé náboženství je 
býti dobrým a činiti dobré. Myslím, 
že nikdo nezbloudil, ani pan presi-
dent, kdo takové náboženství si zvo-
lil. Na to odpověděl katolický občan: 
„No, má-li pan president takové ná-
boženství, už nic neříkám, s takovým 
náboženství jsem i já spokojen.“

Nuž, milý čtenáři, kdo by mohl 
proti takovému náboženství něco na-
mítati? Není to náboženství krásné 
a potřebné? Není to náboženství, po 
kterém bychom měli všichni toužit  
a snažit se je uskutečňovati ve svých 
životech? Není-li to vyvrcholení všech 
upřímných snah, býti dobrým člově-
kem, býti dobrým ve svých myšlen-
kách, slovech i celém jednání? Není 
to vyvrcholením, býti dobrým člově-
kem ve svém srdci, ve svých snahách 
i ve svém myšlení? A co to znamená 
míti dobré srdce? To znamená srdce 
bez nenávisti, závisti, hořkosti, ne-
přátelství, sobectví, to znamená srd-
ce, které je nádobou lásky, soucitu, 
milosrdenství, trpělivosti a vděčnosti. 
Co to znamená míti dobrou vůli? To 
znamená míti vůli, která není říze-
na nebo ovládána hříšnými žádostmi 
lidského srdce, ale jeho šlechetnými 
city a tužbami. Co to znamená míti 
dobrou mysl? To znamená mysl beze 
lži a úskočnosti, mysl, která chodí po 

cestách pravdy, přímosti a poctivos-
ti. Který člověk má toto náboženství 
Jakubovo, který se ostříhá ode všech 
poškvrn světa, který je dobrým člo-
věkem, všechno jeho konání nemůže 
býti než dobrým. To vyplývá nutně 
a logicky z jeho pevného přijetí při-
kázání Jakubova do jeho srdce. Jeho 
ústa jsou jako hluboká, čistá studnice, 
která rozlévá všude slova potěšení, po-
vzbuzení, rady a soucitu a za takový-
mi slovy všechno se daří a kvete. Jeho 
zrak září neskonalou láskou, dobrotou 
a velikým smírem, kterým jest napl-
něno jeho nitro, nitro bytosti, která 
nechala svou žíznící touhu naplnit 
plně a cele duchem Ježíšovým. Též  
i jednání člověka takového řídí se zla-
tým pravidlem Ježíše Krista: Jakž vy 
chcete, aby vám lidé činili, tak i vy 
jim též podobně čiňte. Člověk takový 
nejen že dobře vidí lidskou bídu, ne-
dostatek, soužení a utrpení, on také 
nekritisuje trpících ostrými slovy, 
ale raději přemýšlí o tom, jak by se 
jim dalo pomoci. Člověk takový vidí 
i chudé vdovy a opuštěné sirotky, ne-
zavírá své srdce před nimi, ale hledá 
cesty, kterak by jim mohl pomoci  
a prospěti.

Vzpomínám si na konkrétní případ 
Jakubova přikázání: Sestra J., která se 
snažila žíti podle náboženství Jaku-
bova, vstoupila jednou do chudobné 
světničky v neděli odpoledne a našla 
tam opuštěnou vdovu se třemi malými 
dítkami. „Kdo se o Vás stará?“ tázala 
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Prof. Václav Králíček (5.4.1866 - 13.2.1929) byl po-
křtěn r. 1886 v Hleďsebi br. Jindřichem Novotným. 
Studoval na Baptistickém teologickém semináři v 
Hamburku. V letech 1895 -97 byl druhý kazatel vi-
nohradského sboru, v letech 1897 -99 pak kazatel sbo-
ru v Roudnici nad Labem. Přijal pozvání ke službě 
Prvnímu českému baptistickému sboru v Chicagu. Na 
pozvání N. F. Čapka se v r. 1911 vrátil do Čech a 
sloužil jako druhý kazatel sboru v Brně, po problémech 
ve sboru se r. 1913 vrátil do USA do Chicaga - do r. 
1921. Bratr také zřídil a byl profesorem čs. baptistické-
ho semináře a byl iniciátorem a jedním ze zakladatelů 

Čs. baptistické konvence ve Spojených státech. Bratr inicioval rezoluci Jižní bap-
tistické konvence k rozdělení Rakousko-Uherska a vzniku samostatného čs. státu 
(Clevelandská dohoda). V roce 1925 ukončil kazatelskou činnost, vrátil se do Čech 
a stal se osobním poradcem prezidenta Masaryka.

se s. J. „Nikdo,“ zněla odpověď, „Než-
li já sama o sebe.“ – „A jak se Vám 
daří?“ tázala se sestra J. – „Zle, velmi 
zle,“ zněla odpověď oné ženy, „proto-
že musím do práce každý den a děti 
musím svěřiti komukoli, jen aby mne 
to mnoho nestálo.“ A vyděláte do-
sti na všecko?“ „Na živobytí pro sebe  
a pro děti bych ještě vydělala, ale ne-
stačí mi můj malý výdělek, bych mohla 
zaplatiti za opatrování dětí. Musím-li 
dáti polovici výdělku opatrovnici ně-
jaké, tu zase nemám dosti na nejnut-
nější potřeby. A tak živoříme.“ Sestra  
J. vystihnuvši poměry, ihned nabídla 
své služby: „Já bych se vám postarala  
o to, aby nejstarší dítě přišlo do si-

rotčince neb do opatrovny. Prostřed-
ní bych si vzala na starost sama.“ 
Chudá vdova odpověděla se slzami: 
„Tím bude těžkost rozřešena.“ A také 
byla. Byla však rozřešena nejen těž-
kost hmotná, ale i duchovní. Sestra  
J. svým šlechetným příkladem ukáza-
la oné chudé vdově cestu k pravému 
náboženství, které netoliko lidského 
ducha zmocňuje k činnosti Bohulibé, 
ale i posiluje ve všelikém utrpení.

Kéž bychom o této cestě všichni 
správně mysleli a naučili se po ní cho-
diti k dobrému všech trpících a po-
moci potřebujících (neboť Bůh chce 
skrze lidi, své nástroje, trpícím pomá-
hati) a k naší vlastní radosti.

(uveřejněno v brožuře Čisté náboženstvo, vydaná u příležitosti založení sirot-
čince Rodina v Čeklísi – dnešní Bernolákovo)
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INFORMACE Z VV

Situace na sborech

Br. tajemník informoval VV ohled-
ně situace ve sborech, které se rozho-
dují o odchodu z BJB, ale zatím tento 
krok formálně neučinily. Sbor v Kro-
měříži nyní dokončuje účetní likvidaci 
sborového majetku, a po tomto kroku 
požádá o ukončení existence sboru  
v rámci BJB. Sbor v Lovosicích pod-
le dostupných informací o ukončení 
členství zatím stále nehlasoval a sbor 
v Jablonci se rozhodl pro vytvoření 
nového církevního společenství a do 
doby registrace zatím zůstává členem 
BJB.

Návštěvy na sborech

Br. předseda informoval o svých 
návštěvách sborů Praha - XXI. stole-
tí, sboru v Aši (při 70. výročí), sboru 
v Litoměřicích (při 30. výročí). Také 
o návštěvě sboru na Sv. Heleně, kte-
rý měl možnost navštívit během léta 
společně s bratrem Markem Žitným. 
Dále pak o své službě ve sboru Myan-
marského křesťanského společenství, 
kde uvedl do služby nového kaza-
tele br. Reinsana Shikhuna, a také  
o službě ve sboru čjinských křesťanů 

Informace z jednání VV BJB ze dne 10. září 2019

při příležitosti 10. výročí tohoto spo-
lečenství. Dále pak plánuje návštěvu  
a službu ve sborech v Teplicích, Olo-
mouci a  ve Zlíně. Ostatní členové 
VV se sdíleli také ze svých návštěv na 
dalších sborech a budeme rádi za další 
pozvání ke službě a rozhovoru o situ-
aci sborů. Br. tajemník navštívil sbory 
v Žatci a Vsetíně a plánuje návštěvy 
sborů Příbor, Litoměřice a Olomouc., 
br. místopředseda pak službu ve sboru 
BJB Děčín.

Konference 100 let spolu

VV jednal na základě informací od 
br. tajemníka o přípravách konferen-
ce, plánovaném setkání s litoměřic-
kým sborem i přípravách samotného 
programu. Prosíme účastníky ze sbo-
rů, aby se v případě zájmu o stravování 
nebo ubytování registrovali nejpozději 
do konce září na webové stránce www.
stoletspolu.cz. Prosíme kazatele sbo-
rů o pomoc s registrací starších členů 
(registrační formulář umožňuje i hro-
madnou přihlášku) a případnou orga-
nizaci dopravy do Litoměřic.

VV také vyhlásil výtvarnou soutěž  
s názvem „Můj sbor“, do které se mo-
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hou přihlásit všechny děti a mládež-
níci do 18 let. Na každého účastníka 
čeká drobná odměna, vítězové v jed-
notlivých kategoriích si pak mohou 
sami vybrat odměnu z nabídky Gimel.
cz podle výše výhry.

Odbory a komise

VV dále jednal o návrhu historic-
ké komise na odložení vydání knihy 
Historie BJB, která měla být vydána 
k termínu konference- Po domluvě 
jsme se však rozhodli se o toto vydání 
pokusit v původním termínu. VV po-
věřil tajemníka, aby se ve spolupráci 
se zástupci komise o to společně po-
kusili.

Sestra Švehlová informovala o nově 
objevených dokumentech v rámci Ná-
rodního archivu ČR, které jsou pří-
stupné veřejnosti i badatelům. Jed-
ná se cca od 90 krabic dokumentů  
a svázaných knih spojených s historií 
BJB. Br. tajemník do konce roku tyto 
archivy společně se sestrou navštíví  
a navrhne možnost využití pro archi-
vaci historických dokumentů BJB. 
Bude nutná také aktualizace smlouvy 
Národního archivu ČR s BJB, protože 
poslední verze je ze šedesátých let mi-
nulého století. VV  také poté rozhod-
ne o uložení historických materiálů, 
které jsou v současné době umístěny  
v kanceláři VV. VV dále hovořil o do-
poručeních pro práci historické komi-
se po vydání připravované knihy, roz-

hodl se však tento další rozhovor vést 
až po dokončení aktuálních úkolů. 
Za jednu z důležitých oblastí považu-
je metodickou podporu a povzbuzení 
pro vedení sborových kronik a archi-
vů, které nejlépe odráží život našich 
sborů při zpětném pohledu.

Br. předseda informoval o přípra-
vách nového kurzu Kázání a vyučo-
vání, který proběhne v rámci progra-
mu Vzdělávání na cestu. Stejně tak  
br. Pavel Novosad informoval o kurzu 
Misie a evangelizace, který je připra-
vován misijním odborem. Oba kurzy 
jsou naplněné a jsme vděční za bra-
try a sestry, kteří se rozhodli tento 
rok věnovat rozvoji svých obdarování  
v některé z těchto oblastí.

Na návrh Odboru pro manželství  
a rodinu podpořil VV prohlášení Ali-
ance pro rodinu, jehož plný text na-
jdete na této adrese - https://alipro.
cz/den-pro-rodinu/prohlaseni/. Jedná 
se o prohlášení na podporu definice 
manželství jako svazku muže a ženy.

Bratr předseda také informoval  
o připravovaném setkání Odboru 
mládeže, které proběhne tento víkend  
v Praze, a na kterém bude zvolena 
nová rada Odboru mládeže.

Br. tajemník informoval VV o při-
pravovaném setkání vedoucích odborů 
BJB, které proběhne 17. 9. v kanceláři 
BJB. Rádi bychom nově využili každý 
rok této možnosti hovořit o prioritách 
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a plánech jednotlivých odborů a spo-
lečně připravit plán akcí BJB na příští 
rok.
Ostatní

VV vedl rozhovor o členství praž-
ského korejského baptistického sbo-
ru v BJB, br. tajemník informoval  
o svém setkání se zástupci sboru, kte-
rý se nám prezentoval na minulé RZS, 
a který se rozhodl formálně požádat 
o členství v BJB. Sbor má zájem se 
znovu představit na RZS v Brně a vy-
světlit svůj zájem o členství v BJB. Br. 
tajemník vysvětlil zástupcům sboru 
důvody, proč VV zatím jejich členství 
nedoporučuje, sbor má však přesto 
zájem o vstup a spolupráci s ostatními 
sbory.

V této souvislosti VV hovořil  
o možnosti zavést do našich řádů 
„přidružené členství“ pro baptistic-
ké sbory z jiných národností, které 
zatím nejsou schopny komunikovat 
a jednat v českém jazyce. Toto „při-
družené členství“ by jim umožnilo za-
členění do BJB, ale nedávalo by jim 
zatím možnost plnoprávného členství 
a hlasování na SD. Br. tajemník při-
praví koncept formy tohoto členství 
na příští VV a na RZS bude o tomto 
podnětu veden rozhovor.

VV se zabýval hodnocením minu-
lého kazatelského kurzu, jsme vděčni 
manželům Pavlovi a Daně Hanesovým 
za jejich účast a bratrovi za jeho službu 
výkladu Písma. Pro příští rok začíná-

me připravovat kurz na téma „Revita-
lizace sboru“, který by se měl usku-
tečnit v termínu 2. - 4. června. Místo 
bude ještě upřesněno. Přednášejícím 
bude br. Pavel Plchot z CB.

Br. tajemník informoval o jed-
náních o převodu zřizovacího práva 
školy Dorkas. Byly podepsány nové 
dodatky původní smlouvy a stále se 
usiluje o převod k 31. 12. letošního 
roku. Prodej budovy formou elektro-
nické aukce se posouvá na konec října, 
realitní kancelář jedná s několika zá-
jemci o koupi.

VV dále hovořil o další koncepci své 
práce na příští volební období a roz-
hodl se sejít jen nad tímto tématem 
ještě 15. října před RZS. VV pově-
řil tajemníka, aby připravil finanční 
odhady nákladů ve dvou variantách 
fungování VV (minimální a základní)  
a koncept společné práce BJB. Spolu 
s otázkou úvazků se na tomto setká-
ní také budeme věnovat oblasti vzdě-
lávání a potřebě nových pracovníků 
v rámci BJB, mj. na základě ankety, 
kterou sbory vyplnily v letošním roce.

VV se zabýval také otázkou Zpravo-
daje BJB, redakční rada (br. Coufal, 
Jackanič, Poloha) vítají podněty ze 
sborů i od ostatních členů VV.
Ekumena

Br. tajemník požádal o schválení 
br. Karla Kučery jako zástupce BJB 
ve VDP (Vězeňská duchovenská péče) 
a o žádosti VDP o úhradu členských 
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příspěvků za členy z řad pracovníků 
BJB (bratři K. Kučera a D. Stehlík - 
obou jsou aktivními členy VDP). VV 
souhlasí s tímto zastupováním i úhra-
dou příspěvků.

Bratři tajemník s předsedou poje-
dou v termínu 25. - 28. září na koncil 
EBF do města Glasgow ve Skotsku.

Br. předseda informoval o nabídce 
br. Stephena Folkera (misijního pra-
covníka IMB, který spolupracuje s br-
něnským sborem), na využití br. Gor-
dona Forta z USA (IMB) jako řečníka 
pro vzdělávací konferenci BJB. Br. 
Coufal zjistí do příštího setkání VV 
jeho časové možnosti a konkrétní té-
mata.

Br. tajemník informoval o přípra-
vách ekumenické akce Modlitba za 
domov. V rámci příprav letos podala 
BJB jménem ERC žádost o grant na 
Ministerstvo kultury na financová-
ní této akce. Členské církve ERC se  
v podání této žádosti po domluvě kaž-
dý rok střídají.

Sestra Švehlová informovala o akci 
odhalení pamětní desky bratra faráře 
Jana Jelínka a jeho manželky Anny, 
rozené Blažkové, a následné ekume-
nické bohoslužbě za účasti zástupců 
ČCE, Československé husitské, Evan-
gelické reformované (Polsko), spolku 
Exulant a zástupce senátu, kde ses-
tra zastupovala BJB. V době II. svě-
tové války byl Jan Jelínek evangelic-
kým farářem v české obci Kupičov na 

Volyni. Obcí se prohnala několikrát 
fronta a probíhala zde i občanská na-
cionalistická válka. Manželé Jelínkovi 
poskytovali pomoc, azyl, úkryt všem 
pronásledovaným bez ohledu na jejich 
národnost nebo náboženskou přísluš-
nost. Proto byl v „Sadu spravedlivých“ 
ve Varšavě v roce 2017 Janu Jelínko-
vi vysazen strom a odhalena pamětní 
deska. Po válce se manželé Jelínkovi 
přestěhovali do vesničky Oráčov, kde 
Jan působil opět jako evangelický fa-
rář. Protože sloužil jako evangelický 
farář, byla pamětní deska odhalena na 
evangelickém kostele. A protože po-
máhal potřebným bez ohledu na jejich 
náboženskou příslušnost, proběhla při 
této příležitosti i ekumenická boho-
služba.
Finance

VV souhlasil s žádostí Odboru ses-
ter o vydání studijního materiálu pro 
setkání sesterských kroužků, náklady 
budou hrazené z literárního fondu.

VV také schválil žádost o slevu na 
pracovní telefon pro br. Petra Coufala 
jako správce webového portálu BJB.
CZ. Za tuto službu i novou podobu 
stránek BJB bratrovi děkujeme.

Bratr Pavel Novosad předběžně in-
formoval o své pracovní cestě v rámci 
misijního odboru na rok 2020, po-
drobnosti budou upřesněny začátkem 
roku.  



22

Příští jednání VV se uskuteční dne 15. října 2019 od 10.00 hodin

od 16 hodin proběhlo jedná-
ní VV se staršovstvem sboru 
BJB Praha 4 ohledně napl-

nění rozhodnutí SD z letošního roku 
o vyloučení sboru z BJB.

Na jednání zazněl dotaz sboru, zda 
by byla možná varianta, aby se nástup-
nickou organizací sboru při likvidaci 
stal nově zřízený Baptistický sbor Na 
Topolce. Výkonný výbor se této va-
riantě nebrání, pokud je legislativně 
možná, zástupci sboru tedy prověří 
tuto variantu s právníky a odhadem 
do 14 dní zašlou jejich stanovisko. Na 
jeho základě bude iniciováno společ-
né jednání s Ministerstvem kultury, 
aby byl společně domluven správný 
postup při ukončování členství sboru  
v BJB formou s likvidací, tak jak má  
o to sbor zájem.

Sbor dále navrhnul, že vzhledem 
ke společné minulosti, je připraven  
i po vyloučení z BJB nadále přispívat 
do podpůrného fondu BJB, aby bylo 

zajištěno, že závazek BJB přispívat 
kazatelům v důchodu a vdovám po 
kazatelích (Pravidla fondovního hos-
podaření, bod 2. 5.), bude i nadále 
realizován ve stejné míře. Byl také 
vznesen dotaz na možnost přístupu 
do archivu BJB, možnost publikovat 
články v Rozsévači a na spolupráci  
v rámci historických komisí. Sbor 
také navrhuje nepožadovat ze strany 
BJB po sboru část příspěvků za le-
tošní rok s poukazem na náročnost 
letošních jednání. VV na tyto otázky 
odpoví po příštím jednání.

Ze strany VV byl vznesen dotaz na 
možnost pokračování nájmu ve stá-
vajících prostorách sborového domu, 
VV nemá nyní jinou možnost, kam se 
přestěhovat, zjišťuje nyní jen dostup-
né prostory v rámci vinohradského 
sboru. Staršovstvo sboru Praha 4 je 
této možnosti zachování současného 
stavu nakloněno, probere ji však s ce-
lým sborem.
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INFORMACE ZE SBORů

INSTALACE KAZATELE  
MyANMARSKÉHO KřESťANSKÉHO 
SPOLEČENSTVÍ

v neděli 21. července 2019 
sloužil br. předseda VV Pavel 
Coufal ve shromáždění Sboru 

Bratrské jednoty baptsitů - Myan-
marského křesťanského společenství 
v Havlíčkově Brodě. V rámci ranní 
bohoslužby byl instalován (uveden do 
služby) kazatel tohoto sboru br. Re-
insan Shikhun. Po společném obědě 
pokračovalo bratrsko-sesterské obe-
cenství. Přejeme bratrovi Reinsanovi 
Boží zmocnění k této službě a celému 
sboru hojné Boží požehnání.
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V PřÍBOřE žIJEME  
„SEN O PROBUZENÍ“

Pokoj Boží a radost ze spasení 
naším Pánem Ježíšem Kristem 
všem sborům v síti BJB přejí 

bratři a sestry ze Sboru BJB v Příboře. 
V neděli 8.9. se sbory BJB, napříč 

naší republikou, modlili v rámci mod-
litebního řetězu BJB za náš baptistic-
ký sbor v Příboře. Možná jste si všimli  
v prosbách o modlitby zmínky o re-
konstrukci a následném stěhování na-
šeho sboru do nových prostor, které 
budou sloužit ke společnému setkává-
ní, jehož nedílnou součástí je vyučo-
vání Božího slova, chvály a modlitby.

Důvodem našeho stěhování je fakt, 
že nás v poslední době ve sboru přiby-
lo a do předchozí „modlitebny“ jsme 
se již nevešli, zejména když jsme měli 
hosty nebo společné shromáždění  
s některým z okolních sborů. Potře-
ba větších prostor se tedy stala sou-
částí našich modliteb a v uplynulých 
týdnech jsme na naše hledání dostali 
odpověď. Zhruba po roce přišla od 
členky našeho sboru nabídka dlouho-
dobého pronájmu prostor bývalé re-
staurace „Mexiko“.

V současné době probíhá rekon-
strukce těchto prostor a jakousi hym-
nou vší té práce se nám stala píseň 
skupiny Timothy: „Dýchej skrze mne, 
mám sen o probuzení, že se hospody 
změní na Boží domy…“ Máme velkou 
radost, že právě toto teď jako sbor 
smíme prožívat. Budova, která byla 
místem svateb, oslav, plesů apod. se 
stane modlitebnou, kostelem, zkrátka 
Božím domem.

Stavební práce se v těchto dnech 
pomalu chýlí ke konci. Na vás se nyní 
obracíme s velkou prosbou, abyste 
toto dílo podepřeli zejména svými 
modlitbami. V nově zrekonstruova-
ných a větších prostorách je naším 
cílem především oslavit Pána Ježíše  
v tomto městě.

Vzhledem k finanční náročnos-
ti celého projektu budeme také velmi 
vděčni za případnou finanční sbírku 
ve vašem společenství. První společné 
bohoslužby na novém místě proběh-
nou už v měsíci říjnu a po ukončení 
všech prací vás budeme informovat  
o slavnostním otevření nové modlitebny.
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Když budete mít jakýkoliv další do-
taz, neváhejte se ozvat správcům na-
šeho sboru - Petrovi Bělunkovi (605 
264 046) nebo Amilu Švidrnochovi 
(603 294 474). 

Číslo účtu sboru BJB Příbor:   
86-6487720217/0100.

členové Sboru BJB v Příboře

Jsme vděčni Pánu za možnost sdílet 
naši radost také s dalšími sbory BJB.

Skrze Kristovu krev sjednoceni  
v jedno Tělo,
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říjen
41. týden / 7. - 13. října / Teplá
42. týden / 14. - 20. října / Teplice
43. týden / 21. - 27. října / Uherské Hradiště 
44. týden / 28. října – 3. listopadu / Vikýřovice

listopad
3 45. týden / 4. - 10. listopadu / Vsetín
46. týden / 11. - 17. listopadu / Vysoké Mýto
47. týden / 18. - 24. listopadu / Zlín  
48. týden / 25. listopadu – 1. prosince / ČSL Konvence  
v USA a Kanadě

prosinec 
49. týden / 2. - 8. prosince / Žatec
50. týden / 9. - 15. prosince / Křesťanský bratrský sbor Čjinů
51. týden / 16. - 22. prosince / Myanmarské křesťanské společenství
52. týden / 23. - 29. prosince / Odbor sester

MODLITBy ZA SBORy

I v dalších měsících pokračujeme ve 
společných modlitbách za sbory  
a službu v rámci BJB.
Jednotlivé modlitební předměty 

jsou rozesílány na sbory vždy začát-
kem měsíce, ve Zpravodaji uveřejňu-
jeme rozpis modliteb na následující 
čtvrtletí. 

Modlitební řetěz BJB

Aktuální modlitební předměty 
prosím zasílejte do konce předcho-
zího měsíce na emailovou adresu  
info@baptist.cz

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

PRAHA 3

Baptistický vinohradský sbor síd-
lí na stejném místě už 104 let. 
Jsme nejstarší český baptistický 

sbor, ale z původních rodin zde nikdo 
není. Nepsané tradice jistě existují, ale 
s neustálou obměnou členské základ-
ny se permanentně mění i náš sbor. 
Často se stává, že ke křtu se hlásí lidé 
mimo okruh našich misijních aktivit 
a jen z části jsou to rodinní příslušní-
ci stávajících členů. Odpovídá to bib-
lickému „žnete tam, kde jste neseli“. 
Chvála Bohu za každého obráceného 
člověka a růst Jeho království.

Jednotícím prvkem pro náš sbor je 
komunikace v češtině, ačkoliv jsme  
z různých kultur. Jsem vděčný, že vět-
šina členů v aktivním věku se zapojuje 
do sborového života. Kongregační zří-
zení je pro náš sbor realitou, což mi 
potvrdil jeden náš návštěvník, který 
pochází z církve s biskupským zříze-
ním.

Protože velká část z nás bydlí na 
okraji Prahy, nebo až ve Středočeském 
kraji, je určitým omezením vzdálenost 
bydliště od budovy sboru. To automa-

ticky přináší scházení se v týdnu po 
domácnostech, i když není pravidlem, 
že máme domácí skupinky po regi-
onech. Někomu není překážkou ani 
vzdálenost 50 km.

Spolu je nám dobře, ale snažíme se 
být otevřeni jak nově příchozím, tak 
i bratrům a sestrám ve světě. Přijali 
jsme za svoji podporu jednoho z tu-
reckých baptistických sborů a je pro 
nás obrovským povzbuzením vidět 
křesťany, kteří jsou pro svoji víru pro-
následováni, podobně jako jsme to zde 
prožívali za éry komunistické vlády.

Naše otevřenost se projevuje  
i v pronájmech modlitebny ke kon-
certům, kdy si jako podmínku  klade-
me krátké oslovení na základě Bible. 
Tímto způsobem jsou osloveni evan-
geliem stovky lidí ročně. Jsem vděčný 
i za misijní zápal mládeže, která si dala 
za závazek oslovit evangeliem postup-
ně 100, 200 a 400 lidí ve třech po sobě 
jdoucích školních letech. A zatím se 
jim to v přibližně 25 lidech podařilo. 
Dobře víme, že oslovení evangeliem 
je jen jeden krok, který je na nás,  
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Ježíšových učednících. Zásadní je 
práce Ducha svatého, který si použije 
jiné, pokud my nebudeme chtít.

Jsme rádi, že naše prostory slouží  
i dalším dvěma sborům a skupině ne-
slyšících. V minulosti se zde scházel 
ještě jeden sbor, ale technicky to bylo 
již nad limity. A jsme rádi, že tento 
sbor vyrostl a založil dva další. Své 
prostory poskytujeme i celé BJB a ná-
klady často bereme na sebe a i takto 
sloužíme k šíření Božího království.

Do našeho sboru lidé přicházejí, 
ale i odcházejí. Jsme vděčni, že jim 
můžeme žehnat a oni slouží Bohu 
zase na jiných místech. Bůh každého  
z nás obdarovává různě a je skvělé, že 
k vyučování obdaroval více z nás, kteří 
mohou tímto Bohu sloužit církvi ne-
jen na Vinohradech.

                          Erik Poloha

↓ Modlitba za děti na začátku školního roku
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↑ Návštěva v Turecku, ↓ Tradiční vánoční dvoreček
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↑ Sborový víkend, ↓ Akce Hádej, kdo přijde na večeři 
Společné setkání sborů na Letnice →
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Z HISTORIE BJB

POČáTKy VZTAHů ČESKýCH  
A SLOVENSKýCH BAPTISTů  
ZA HABSBURSKÉ MONARCHIE

K charakteristickým rysům bap-
tistických společenství u nás již 
od počátku patří úzké vzájem-

né vztahy a spolupráce. Vznik prvních 
sborů měl širší kořeny a rozvětvené 
vazby baptisté udržují dodnes. Kon-
takty s bratřími a sestrami na Sloven-
sku k nim patří na předním místě.

První baptistické skupiny a sbo-
ry u nás se objevují ve druhé polo-
vině 19. století, kdy byly České země 
i Slovensko součástí mnohonárodní 
Habsburské říše. Tento stát prodělal 
po roce 1867 poslední ze svých zá-
sadních změn; došlo k významnému 
posílení autonomie východu impéria, 
obě části spojovala jen zahraniční po-
litika, armáda, finance a osoba císaře - 
vzniklo Rakousko-Uhersko. Ovlivnilo 
to rozdílné právní postavení českých  
a slovenských baptistických sborů, 
vzájemné kontakty to ale nebrzdilo.

České (a částečně německé) kořeny 
mají už počátky baptismu na Sloven-
sku. Podle baptistického misionáře  
a kazatele Heinricha Meyera byl prv-
ním křtěncem na Slovensku český 

Němec Václav Brož/Wenzel Brosch. 
Jeho krajanem byl i průkopník baptis-
tické misijní práce v celé střední Evro-
pě August Meereis, který je i symbo-
lem spolupráce českých a slovenských 
baptistů. Do Čech se z rodné Voly-
ně vrátil, aby zde vykonal vojenskou 
službu, později pracoval jako kolpor-
tér duchovní literatury pro British and 
Foreign Bible Society. U nás význam-
ně přispěl k zformování prvního sboru 
v Hleďsebi v roce 1885, na Slovensku 
v roce 1888 k zformování prvního sa-
mostatného sboru v Kežmarku a Va-
vrišovu. V tomto sboru pak působil 
jako kazatel, později pracoval v Bra-
tislavě i jinde, ale jeho záběr sahal po 
celém Slovensku i dál.  

V Meereisově době na Slovensko 
zajížděl také první kazatel prvního 
baptistického sboru v českých zemích 
Jindřich Novotný. Tyto návštěvy ka-
zatelů byly v oné době běžné, ovšem 
na Slovensku se neobešly bez neví-
tané pozornosti úřadů; Novotný byl 
například spolu s Meereisem uvězněn  
v Myjavě. Augustu Meereisovi vypo-
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máhal v práci na Slovensku i zakla-
datel brněnského baptistického sbo-
ru Norbert Fabián Čapek. Ten svou 
misijní dráhu zahájil v Bratislavě, na 
Slovensko zajížděl i v pozdějších le-
tech, za svého působení v Sasku a pak 
na Moravě. V letech 1899 – 1908 se 
angažoval ve sjednocovacích snahách 
českých a slovenských sborů. V jeho 
stopách kráčel i jeden z jeho morav-
ských křtěnců, kazatel Karel Vacu-
lík. Ten si, jak uvádí kniha Kazatelé 
Bratrské jednoty baptistů, „Slovensko 
natolik oblíbil, že se tam v roce 1908 
odstěhoval natrvalo.“ Působil v Lip-
tovském Mikuláši, později v Bratislavě.

Formálně se spolupráce prvních 
baptistických sborů odehrávala na 
platformě různých sjednocení, jed-
not a jejich konferencí. Kazatel Václav 
Králíček v roce 1929 napsal: „Vytvo-
řil se mezi baptisty duch součinnosti 
pro společné práce a podniky. Sbory 
se sdružují v menší neb větší celky 
podle daných okolností, aby společ-
ně konaly práce výchovné, misijní  
a dobročinné.“ První kontakty českých  
a slovenských baptistů se odehrávaly 
na bázi Rakousko-uherského sjedno-
cení, které spojovalo sbory z Vídně, 
Pešti, Štýrského Hradce, Sniatynu 
a Prahy a vzniklo v roce 1885. Ze-
jména dlouhé vzdálenosti mezi sbory 
však ztěžovaly spolupráci. Konference 
v Kežmarku v roce 1898 se pokusila 
problém vyřešit a rozhodla, že české 
a slovenské sbory mohou mít v rámci 
Sjednocení vlastní konference. Nic-
méně ani toto řešení se neosvědčilo 

a Rakousko-uherské sjednocení bylo 
v roce 1901 „pro velikou vzdálenost 
sborů rozpuštěno.“

 Ještě předtím ale inicioval kazatel 
Norbert Fabián Čapek vznik nového, 
užšího uskupení „českoslovanských 
církví“. Ustavujícími členy byly sbory 
z Prahy, Brna, Vavrišova a Chvojnice. 
První konference této Českoslovan-
ské jednoty církví u víře pokřtěných 
křesťanů se odehrála ve Vavrišově  
v roce 1899. Společenství se později 
transformovalo na Bratrskou jedno-
tu. Ovšem vedle velkých konferencí 
sjednocení církví byly organizovány 
i menší konference, často za účas-
ti bratří ze Slovenska. První se sešla 
v Praze v roce 1896 a jejím tématem 
byla baptistická misijní práce „mezi 
Čechoslovany v Čechách, na Moravě 
a na Slovensku.“ Sjednocení, jednoty 
a konference zůstaly důležitou platfor-
mou spolupráce i v dalším vývoji.

Jednoty a sdružení sborů sehrály 
spolu s působením jednotlivců vý-
znamnou úlohu ve vztazích českých  
a slovenských baptistů. Naši předkové 
tak položili základy dlouhé a plodné 
spolupráce.  

Miroslav Franc
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↑ První baptistický sborový dům v českých zemích na zahradě domu  
br. Novotného (1886), ↓ Konference 1927
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rok 1918 se stal významným ro-
kem nejen v historii Rakousko 
– Uherské monarchie jako ta-

kové, a tím také nových států vznik-
lých jeho rozpadem. Ovlivnil všechny 
oblasti života obyvatel tohoto soustá-
tí, ať už oblast práva, mocenských  
a vládních struktur, školství aj. Ovliv-
nil i náboženský, církevní život. I život 
prvních baptistických sborů. Sbory, 
mnohdy ochromené událostmi světo-
vé války se nadechly k novému životu 
v nových poměrech.

Ovšem po rozpadu říše, a tím  
i „Rakousko – Uherského sjednoce-
ní baptistických sborů“, nastala pro 
české, moravské a slovenské sbory,  
a také pro sbory na území Podkar-
patské Rusi, která tehdy byla součástí 
Československa, situace, kdy musely 
najít novou platformu pro svou spo-
lupráci. Jak jsme slyšeli v předchozím 
referátu, existovala na našem území 
různá baptistická „Sjednocení“ a „Jed-
noty“. Pro nás v této chvíli bude dů-
ležitá „Bratrská jednota slovenských 
baptistů v Uhersku“.  Z její iniciativy 
byla svolána ve dnech 23. – 26. února 
1919 do Vavrišova konference baptis-
tických sborů z celého území Česko-
slovenska. Sbory se spojily a utvořily 
společnou Jednotu, pro niž bylo nutné 
najít nový název. Kazatel Josef Novot-
ný z Prahy tehdy navrhl název „Bra-
trská jednota Chelčického, který byl 
konferencí přijat.

Pokud bychom sledovali jednání 
konferencí v dalších letech, moh-
li bychom radostně konstatovat, že 
Jednota rostla, vnitřní misií, přistě-
hováním nových členů, reemigrací 
potomků českých exulantů, působe-
ním zahraničních misionářů, činností 
kolportérů. Vznikaly další sbory – Li-
pová, Ostrava, Vysoké Mýto a další.  
A v těžkém poválečném období se sta-
věly i nové modlitebny.

V tomto období, i přes všech-
ny těžkosti, ať už finanční, právní  
a jiné, Jednota rozvíjela svou činnost 
v různých oblastech. Už jsem zmínila 
činnost misijní. Mohu připomenout  
v této chvíli činnost v oblasti tisku, 
jejíž význam a hodnotu baptisté znali.  
Vycházela řada periodik a byla vydána 
i celá řada knih.

Představme si období, o kterém ho-
voříme. Situaci po světové válce. Bída, 
chudoba, opuštěné děti, jejichž otcové 
zemřeli ve válce. A to byl úkol právě 
pro církve.  Již v roce 1919 byla v Brně 
založena diakonie s názvem „Tabita“, 
řecky Dorkas. Asi víte, proč ten ná-
zev. Biblická Dorkas „činila mnoho 
dobrých skutků“ těm nejchudším.  
A tak se snažila pomáhat i ta brněn-
ská. Musím zmínit i diakonskou práci 
sboru v Roudnici nad Labem, dnes 
stanice litoměřického sboru. Služ-
ba pod názvem „Sociální péče“ byla 
založena v roce 1921 za účelem péče  
o vdovy a sirotky a lidi postižené 

OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKy  
ROK 1918 — 1938
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nejrůznějším neštěstím. Určitě nej-
známějším sociálním projektem naší 
Jednoty v období První republiky 
byly sirotčince „DDCH“ v Hleďsebi  
a „Rodina“ v Čeklísi (dnešním Berno-
lákově). Již na konferenci v roce 1919 
hovořil bratr Otakar Frič o diakonické 
práci. A toto téma zaznělo naléhavě  
i o rok později na konferenci v Kle-
novci z úst kazatele Josefa Novotného 
v proslovu na téma „Sociální zapojení 
církví“.

Kromě dříve zmíněných otázek, 
byla ještě jedna důležitá. Bratři si od 
samého počátku, tedy již od konce  
19. století, byli vědomi důležitosti kva-
litního teologického vzdělání kazate-
lů. Mnozí kazatelé odcházeli studovat 
do zahraničí, tehdy především na teo-
logický seminář německých baptistů 
do Hamburgu. Čeští baptisté měli ve-
likou touhu po vlastním vzdělávacím 
zařízení. Uvědomovali, jaký význam 
by měl pro další rozvoj církve český 
seminář, na kterém by mohli budou-
cí kazatelé studovat v Čechách. Proto 
se 25. října 1921 sešlo v modlitebně  
v Praze na Vinohradech deset bratří  
a jedna sestra, aby založili českosloven-
ský baptistický seminář. Do prvního 
ročníku nastoupilo 12 studentů (jede-
náct mužů a jedna žena). Ředitelem 
semináře se stal Jindřich Procházka, 
který předtím studoval na baptistické 
koleji v Londýně a získal doktorát na 
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze. Dr. Jindřich Procházka vedl 
seminář po celou dobu jeho existen-
ce – tedy do roku 1950 s přestávkou  

v době druhé světové války. V roce 
1950 byl tehdejší státní mocí uzavřen.

Pokud hovoříme o období První 
republiky, musím zmínit téma, které 
se probíralo na většině konferencí této 
doby – vztah církve a státu, především 
odluka církve od státu. Při konferen-
ci, která se konala v roce 1930, byly 
schváleny stanovy jednoty, konferen-
ce také doporučila zatím upustit od 
snahy o státní uznání jednoty. V roce 
1936 se konala konference BJB ve Vy-
sokém Mýtě. Zde bylo obšírně jedná-
no o „našem poměru ke státu“.

A co říci na závěr. Možná slova, 
která zazněla na konferenci v roce 
1938 v Pardubicích. Byla to na ně-
kolik let poslední společná konferen-
ce sborů Čech, Moravy a Slovenska.  
Zajímavá jsou slova z dopisu bratra  
W. O. Lewise z American Baptist 
Foreign Mission Society, zaslaného 
konferenci. Bratr zde mluví o krizi, 
do které se sbory dostávají, o problé-
mech, kterým jsou vystaveny. A při-
pomíná, že „láska je více než nenávist. 
Můžeme něco vykonat, když budeme žít  
v blízkosti Boží. Neznáme budoucnost, 
ale známe Ježíše a On vládne nad bu-
doucností.“

                          Slávka Švehlová
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↑ Sjezd svazu mládeže 1929, ↓ Konference 1928
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↑ Dětský domov Chelčického (sirotčinec), ↓ Konference a sjezd mládeže 1932
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↑ Vavrišovo
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ODBOR MLáDEžE

většina mládeží nemá pravi-
delná setkání během letních 
měsíců, ale vyráží na společné 

tábory, pobyty, konference, festivaly  
a další. Ani toto léto tomu nebylo 
jinak, napříč celou republikou byly  
v plném proudu různé akce, kde mlá-
dežníci ať již jako účastníci, pořadate-
lé či pomocníci, trávili prázdniny. 

Znovu bych rád zmínil především 
příměstské tábory. Toto léto jsem 
měl možnost navštívit rovnou čtyři. 
V Kokašicích, který byl pořádán sbo-

rem v Konstantinových lázních, v Aši, 
Českých Budějovicích a v Lovosicích. 
Jsem přesvědčen, že příměstské tábo-
ry jsou skvělým způsobem jak rozvíjet 
sborové činnosti ve vaší komunitě. Do 
pořádání příměstského tábora se kro-
mě mládeže jednoduše zapojí i další 
sborové generace, takže celý tým má 
možnost společně sloužit v místě, kde 
spolu žijí. Jsem velice rád, že se tato 
služba rozvíjí ve sborech BJB. Chvá-
la Bohu za mnohé nevěřící děti, kte-
ré i toto léto mohly skrze tuto službu 

↓ Setkání Kompas v Praze BJB Vinohrady
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slyšet o Pánu Ježíši. Chvála Bohu za 
prohloubení vztahů mezi všemi po-
mocníky. Popřemýšlejte, zda  by si 
příměstský tábor během letních mě-
síců nenašel místo i ve vašem sboru. 
Připojuji osobní zkušenost kazatele  
z Aše Aloise Boháčka. 

Už po páté jsme letos v našem sbo-
ru pořádali příměstský tábor, na kte-
rém jsme měli na 50 děti. Zájem ne-
věřících lidí z města přihlásit své dítě 
na tento tábor byl jako každým rokem 
i letos obrovský. Po cca 2 hodinách, 
od možnosti přihlásit své dítě, byl stav 
plný. Je krásné vidět jak nevěřící ro-
diče vodí každé ráno své děti a dávají 
vám svolení k tomu, abyste mohli pra-

covat na jejich srdcích. Ještě krásněj-
ším ale je vidět jejich touhu a radost 
plynoucí z toho co se dozvěděli. Nyní 
se modlíme, aby tato služba zanechala 
v celých rodinách pozitivní dojem. Ne 
kvůli zážitku nebo atmosféře, ale na 
základě bezpodmínečného přijetí, se 
kterým jsme ke každému přistupovali. 
A možná i touhu být v takovém spo-
lečenství a poznat, odkud se ten pří-
stup bere. My jsme zaseli a čekáme na 
Boha, že dá vzrůst.

Jeden z nejkrásnějších týdnů prázd-
nin jsem měl možnost strávit s br-
něnským dorostem. Skvělá táborová 
atmosféra byla vyšperkovaná úchvat-
nými západy slunce v Pusté Rybné  

↓ Příměstský tábor Kokašice
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a dokonce zatměním měsíce. Histo-
rické armádní téma tábora „Royal Air 
Force“ patřičně dokázalo vtáhnout 
táborníky do té pravé táborové atmo-
sféry. I když měli dorosťáci starosti 
se získáváním vyšších hodností, vždy 
jsme měli čas na duchovní program, 
takzvaný „ducháč“. Pán Bůh mezi 
námi mocně jednal, duchovní rozho-
vory ve skupinách se často protaho-
valy, a reakce na čtvrteční výzvu byla 
velmi požehnaná. Následné rozhovory 
nám zabraly významnou část večera. 
Pokud byste rádi posunuli službu do-

rostu ve vašem sboru, zkuste se po-
bavit s brňáky, troufám si říct, že jim 
to jde; a mě bylo ctí vidět trochu pod 
pokličku.

O prázdninách se toho dělo mno-
hem víc, ale na to nám již nevystačí 
prostor, protože se s vámi chci podělit 
o aktuality z uplynulého setkání ve-
doucích mládeží Kompas. V polovině 
září jsme se v Praze sešli s vedoucími 
z dvanácti sborů. V ODM jsme zvolili 
tento nový termín na prahu školního 
roku záměrně, a to právě s tím úmy-
slem, aby týmy vedoucích z jednotli-

↓ Duchovní program pro děti v Aši
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Jordan Haller

vých sborů měli čas na sdílení zku-
šeností a následné plánování nového 
školního roku. Celý víkend nás pro-
vázelo téma učednictví. Marek Macák 
dokázal velice prakticky přeložit toto 
téma do mládežnického kontextu,  
a jsem si jist, že mnohé myšlenky bu-
dou naší mládež provázet do budouc-
na. V rámci tohoto střetnutí bylo i se-
tkání odboru mládeže BJB, na kterém 
proběhly volby do nové rady ODM. 
Ve dvou kolech byli zvoleni: Kristi-
án Zajíc (Teplice), Lucie Růžičková 
(Cheb I), Denis Smužanica (Praha 3), 

Matouš Pechman (Litoměřice), Pavol 
Andraško (Brno), Petr Ilgner (Brno). 
Jelikož nebyli všichni přítomni, zůsta-
nu vám dlužen fotografii nové rady do 
příštího čísla zpravodaje, ale již teď se 
za nás můžete modlit. Všichni členo-
vé rady jsou noví a kromě tradičních 
akcí, jako jsou regionálky, setkání 
vedoucích, celostátní konference nás  
v roce 2020 čeká i letní setkání mlá-
deže. Prosím modlete se za moudrost 
a zmocnění pro službu.

↓ Příměstský tábor České Budějovice
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↑↓ Dorost na Pusté Rybné
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ODBOR SESTER

„…A vroucně se milujte z čistého srdce.“  
                                                                                

Nastalo krásné sobotní ráno  
a já se konečně, asi po měsíci 
shonu, stresu a zařizování po-

třebných věcí i maličkostí, cítím volně 
a klidně. Ne že by tento den byl od-
počinkový. Dnes nás čeká opravdový 
nápor, ale já vím, že tento den už nic 
nedoženu, nedoplním, nestihnu, ne-
změním, a tak chci přijímat vše, co 
přijde, v klidu, pokoji a radosti. Tento 
sobotní den se vdává moje první dce-
ra. To, co probíhá v mysli rodičů v mé 
situaci, jistě někteří z vás poznají. I mě 
v posledních dnech probíhal před oči-
ma film. Film počínající útlým dět-
stvím mé dcery, přes školní léta, čas 
puberty, období různých bojů a osob-
ních zápasů i zklamání, až do tohoto 
dne. Uběhlo jen čtvrť století, ale je 
toho hodně, na co vzpomínám. Ano, 
poslední dny jsem nemohla spát, mís-
to toho jsem přemýšlela a modlila se. 

…Když jste v poslušnosti přijali 
pravdu a očistili své duše k nepřed-
stírané bratrské lásce, bez přetvářky 
se vroucně milujte z čistého srdce…  
(1. list Petrův 1, 2)

Už od dětství mě můj tatínek, ka-
zatel, upozorňoval, že je špatné a ne-
správné vybrat z biblického textu verš 
a udělat z něj samostatnou doktrínu. 
Tento verš nechci vytrhnout z kon-
textu myšlenky, kapitoly, či celého 
Petrova dopisu. Pro mě je tento verš 
určitým propojením Petrova života  
v době, kdy chodil jako učedník Pána 
Ježíše a života, kdy se stal sám uči-
telem pro nově obrácené křesťany. 
Nechci vykládat biblický text, to mi 
nepřísluší. Chci se však s vámi podělit 
o svou nově nalezenou radost.

Zkusili jste někdy počítat, koli-
krát za den uslyšíte kolem sebe slovo 
LÁSKA? Říkáme svým dětem „mám 
tě ráda“, manželovi „miluji tě“, ale  
i z televize, reklam, billboardů na nás 
všude útočí zprofanované slovo láska. 
Nedávno jsem měla se svou třinácti-
letou letou dcerou rozhovor, ve kte-
rém mi řekla, že se nevdá a nebude 
nikdy nikoho milovat. Byla to krásná 
příležitost, mluvit s ní o tom, že láska 
začíná rozhodnutím. Bůh se rozho-
dl milovat člověka, proto poslal své-
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ho Syna. Já a ty jsme tuto Boží lásku 
přijali, a proto jsme Boží adoptované 
děti. A protože Boží lásku poznáme, 
můžeme se rozhodnout tuto lásku 
rozdávat dál. Mám moc ráda text  
z evangelia Jana z 21. kapitoly od 13. 
verše. Je to úžasně popsané budování 
vztahu mezi zmrtvýchvstalým Ježíšem 
a Petrem. Pán Ježíš od Petra nechtěl 
ujištění o lásce pro sebe. ON je Bůh, 
ON zná hloubku i míru naši lásky  
k němu. Tou otázkou: „Miluješ 
mne?“, se Petra ptal, jak je ochoten od 
této lásky odvíjet své další vztahy. Já si 
při čtení této kapitoly častokrát místo 
Petra dosazuji své jméno. Vím, že tato 
otázka patří i mě a každému, kdo se 
jmenuje křesťan - kristovec. 

Otázka lásky a budování vztahů, byla 
jednou z hlavních myšlenek i modli-
tebních předmětů mých probdělých 
nocí. Od manžela, dětí, širší rodiny, 
mé myšlenky často zabloudily k pro-
jevům lásky, porozumění, laskavého 
přístupu k bratřím a sestrám ve sboru, 
církvi. Jak jednoduché, nebo spíš slo-
žité je milovat, budovat vztahy lásky 
ve sboru. A co teprve mé zaměstná-
ní, okolí, kde žiji, sousedé. Věřím, že 
každý upřímný křesťan musí říct, že 
vztahy k lidem protkané láskou, jsou 
neustálým bojem na kolenou a kori-
gováním našeho každodenního jedná-
ní Božím Slovem. Mou velkou radostí 

je, že v těchto zápasech nejsem sama. 
Drahá sestro, máš ty skupinku 

sester, obecenství, kde prožíváš sílu 
modlitby, kde vnímáš a poznáš prá-
ci Ducha svatého na svém životě?  
V takovéto skupince je možné začít  
s budováním vztahů lásky. Každé  
z vás takovéto obecenství ze srdce pře-
ji. A se sestrami z výboru se modlíme, 
ať každý náš sbor BJB je požehnán 
službou sester. Víme, že v našich sbo-
rech práce sester funguje a to různým 
způsobem. Od modliteb, vyučování, 
sdílení a vzájemného povzbuzování, 
až k praktické službě starým bratřím 
a sestrám, nemocným, dětem, návště-
vám, nebo celému sboru. Chci vás po-
vzbudit, dělejte věrně to, k čemu jste 
přijaly povolání a zmocnění. Dělejte 
to s vědomím Boží lásky ke každému 
člověku a s touhou budovat vztahy, 
naplněné touto láskou.                                            

Za odbor sester  
Vilma Koblischková                                                                                                                                     
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MISIJNÍ ODBOR 

Letošní English camp (dále jen 
EC) byl ve znamení očekávání. 
Proběhl po roční přestávce, při-

jel naprosto nový tým z jiného města 
a celý EC se uskutečnil namísto pů-
vodního hotelu Morava v komplexu 
Střední průmyslové školy Otrokovice.

Asi nejzásadnější součástí letošního 
EC byla šestičlenná skupina z baptis-
tického sboru v Dalasu – státu Texas 
USA. Zažil jsem už několik skupin 
dobrovolníků sloužících na EC. Vět-
šinou to byli lidé střední generace  
a starší. O to větší překvapení pro mne 
bylo první setkání s naší skupinou.  
Z vlaku totiž vystoupil jeden velký za-
rostlý mladík, po něm jeho malý pod-
saditý vrstevník. Za nimi vyskákala 
tři děvčata, které bych tipoval tak na  
5., 7. a 8. třídu. (Ukázalo se, že jim je 
15, 16 a 22 let). Nakonec vystoupila 
jedna starší dáma, která odpovídala 
mým dřívějším představám o typické 
dobrovolnici. Skupinu ještě doplnila 
kazatelská rodina Bonesových s jejich 
třemi dětmi. A určitě nesmím zapo-
menout na Larryho Lewise, americ-
kého misionáře z Plzně, který pří-
jezd všech těchto lidí zařídil. Koncem 

týdne bylo naprosto jasné, že tento 
tým a jeho složení bylo úžasné. Ste-
ve, vysoký zarostlý hoch, byl vedou-
cím chval, a to bylo pro EC velkým 
přínosem. Hunter jeho vrstevník byl 
vedoucím mládeže i celé výpravy. Byl 
vždy ochotný zařídit a připravit, co 
bylo potřeba. Byla s ním radost spo-
lupracovat. Tři americká děvčata už 
jen svou přítomností pozvedla úroveň 
EC o stupeň výš. Pro české studen-
ty, kterých bylo skoro deset, bylo 
hodně motivující povídat si se svými 
vrstevníky. Patricie, nejstarší členka 
skupiny vedla společný program pro 
účastníky EC. Když první den upro-
střed sálu otevřela Bibli a řekla, že 
bude číst z 1. Mojžíšovy, tak jsem si 
říkal, že na to jde pěkně od podlahy. 
První kapitola se následně probírala  
i v menších skupinkách. Bylo zají-
mavé, jak někteří lidé reagovali zcela 
otevřeně a se zájmem. Slyšel jsem, že 
v některých skupinkách byl prostor 
vydat osobní svědectví a vysvětlit dru-
hým, co to je osobní vztah s Bohem. 
Na EC byl i jeden patnáctiletý kluk, 
který si hodně povídal s Alexem. Svě-
řil se mu, že vnímá jaký špatný život 
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žije, a že by ho chtěl změnit. Alex se s 
ním modlil a tento hoch si pak po ce-
lou dobu kempu četl každý den Bibli. 
Byl se i podívat na naše nedělní shro-
máždění v Otrokovicích, kterým jsme 
se s američany loučili. Ještě před tím 
jsme však prožili krásný sobotní výlet 
autobusem do Trenčína a Trenčan-
ských Teplic.

Málem bych zapoměl na rodinu 
Bonsových, která se každé dopoledne 
chodila po Otrokovicích modlit a od-
poledne měla připravený program her 
a vyučování angličtiny pro děti.

Poděkování patří také Pavlovi Mi-
kušcovi, který každý den odpoledne 

přijel z práce a překládal vše potřebné. 
Mirek Bětík ač sám téměř anglicky 
nemluví, pomohl s odvozem američa-
nů do Zlína na shromáždění a zpět, za 
což mu patří dík.

Tak, jak jsme byli povzbuzeni EC 
my, tak to bylo i u našich amerických 
přátel. Chtěli by přijet někdy v březnu 
2020 na týden, aby mohli propagovat 
letní EC. V létě 2020 se k nám totiž 
chystá větší skupina z tohoto sboru. 
Těšíme se na to, co pro nás Pán Bůh 
připravuje.

Pavel Novosad
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VZDěLáVáNÍ NA CESTě

o víkendu 27. - 29. září se v Plzni uskutečnil první víkend v rámci no-
vého kurzu Misie a evangelizace. Kurz je určen všem, kterým leží na 
srdci misijní služba, a kteří mají zájem tuto oblast rozvíjet ve svém ži-

votě, i ve svém sboru. Každé ze tří setkání se uskuteční v jednom ze sborů BJB, 
který v poslední době vznikl nebo vzniká a celý kurz bude zakončen společným 
misijním výjezdem do zahraničí.
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MANžELSTVÍ A RODINA

v sobotu 14. září proběhl v Pra-
ze celonárodní Den pro rodi-
nu a manželství. Díky Bohu se 

celý den vydařil: počasí bylo příjemné, 
nedošlo k žádným výraznějším inci-
dentům a přišlo poměrně velké množ-
ství lidí. V poledne proběhlo modli-
tební setkání za rodiny a manželství 
v naší zemi, které společně připravili 
křesťané z různých pražských sborů 
a společenství. Do programu přispěl 
i bratr kazatel Erik Poloha. Poté jsme 
se sešli ve 14 hodin na Palackého ná-
městí. Odhadujeme, že se shromáž-
dění na Palackého náměstí, pochodu 
a zábavného programu na Kampě zú-
častnilo celkem asi 2000 lidí, včetně 
velkého množství dětí. Zúčastnilo se 
i mnoho politiků napříč politickým 
spektrem, poslanců i zástupců praž-
ského Magistrátu, což je také důleži-
té, protože, máme-li prosadit ústav-
ní definici manželství, potřebujeme  
k tomu systematicky získávat politic-
kou podporu napříč stranami. Akci 
zaštítil předseda Senátu PČR Jaroslav 
Kubera, který pronesl zdravici ze zá-
znamu, Magistrát hl. m. Prahy jmé-
nem radního Petra Hlaváčka, který 
byl osobně přítomen, Česká biskupská 
konference a Ekumenická rada církví. 
Z politiků promluvili poslanci Patrik 
Nacher (ANO), Pavel Žáček (ODS), 
Marek Výborný (KDU) a Ivana Ne-
vludová (Nezařazená), ze záznamu ještě 

Zuzana Majerová Zahradníková (Triko-
lóra) a z pražského Magistrátu promlu-
vili Petr Hlaváček, a dlouholetý zastánce 
této akce Jan Wolf. Byla přečtena také 
zdravice paní senátorky Jitky Chalánko-
vé, která letos nemohla dorazit.

Na zábavném programu na Kampě 
vystoupil vicemistr světa a mistr ČR  
v BMX (malá akrobatická kola) Mi-
chael Beran. Jeho dechberoucí salta 
na kole upoutala veškeré děti, mládež i 
dospělé. Pro menší děti byly připraveny 
dva skákací hrady, malování obličejíčků  
a další atrakce. Na pódiu probíhal zá-
bavný program a hudební vystoupení. 

Měli jsme také příležitost lidem 
nabízet naše Motivační víkendy pro 
manželské páry, a manželé Guttnerovi 
prezentovali Manželské večery.

Potěšilo nás, že jsme mezi účast-
níky potkali také několik bratří  
a sester z našich sborů z Prahy, Brou-
mova, Příbora a Brna, což bylo asi  
o 100% více než loni. Příští rok bude 
Den pro rodinu a manželství v Praze  
12. září. Věřím, že se tam potkáme 
opět ve vyšším počtu a společně naší 
společnosti a politikům připomene-
me, že nám na rodině a manželství, 
tak jak je ustanovil Bůh, záleží.

Marek a Sabina Žitní
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↑ Modlitební setkání - Boží slovo čte Erik Poloha 
Shromáždění na Palackého náměstí ↓
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↑ Předsedkyně Aliance pro rodinu Jana Jochová (vpravo)  
s moderátorkou Petrou Vychodilovou, ↓ Pochod Prahou
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↑ Rodiny na Kampě, ↓ Umění jezdců v BMX
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↑ Oleg Grytsyk u hradu BJB, ↓ Nabízeli jsme Víkendy pro manželské páry
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↑ Dáda Guttnerová nabízí Manželské večery, Oblíbené malování obličejů pro děti → 
Dřevěné hry pro celou rodinu ↓
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REPORTážE

DEN PRO RODINU 2019

Nikdy by mne nenapadlo, že 
půjdu demonstrativně pod-
pořit něco tak samozřejmého 

jako je tradiční model rodiny, kde je 
maminka, tatínek a dítě. Žijeme však 
v době, kde je tento model cíleně  
a dlouhodobě napadán a podrýván.  
A to mne velmi znepokojuje, neboť 
to nemůže vést k ničemu dobrému. 
Naše společnost bude degradovat  
a degenerovat, ať už společensky ane-
bo morálně. Proto, když jsme se o Dni 
pro rodinu 2019 dozvěděli, začali jsme  
o možnosti podpory přemýšlet.

O akci Den pro rodinu 2019 jsme se 
průběžně dozvídali po celý letošní rok. 
Nejvíce nás „nastartovala“ pozvánka 
na pochod od Jany Jochové, před-
sedkyně Aliance pro rodinu, a to na 
lednové Konferenci pro rodiče v Brně 
organizované Odborem pro rodinu  
a manželství BJB. Potom jsme se ješ-
tě více dozvěděli při únorové návštěvě 
manželů Žitných v našem Sboru BJB 
v Příboře v rámci Týdne na podporu 
manželství. Něco více jsme zaslech-

li na květnové Konferenci sester BJB  
v Brně. A nakonec jsme s Aliancí pro 
rodinu a Odborem pro rodinu BJB 
sdíleli stánek na srpnovém Festivalu 
UNITED 2019 na Vsetíně.

Tím bylo pro nás rozhodnuto  
– prostě tam (rozuměj na Dni pro 
rodinu) nesmíme chybět. A nechybě-
li…byli jsme tam a podpořili tuto věc 
svou účastí. A i když nás nebyly dese-
titisíce, tak toho nelitujeme. Byli jsme 
tam, abychom podpořili dobrou věc. 
Za to se nám vyplatilo obětovat něco 
ze svého pohodlí. Vidím také jako dů-
ležité, že u toho byly také naše děti. 
Potřebují pozitivní podněty, příkla-
dy a vzory hodné následování. Vždyť 
oni ponesou tu štafetu dále. A tím 
dobrým příkladem musí být každý  
z nás…následujeme přece Jeho, Pánův 
příklad. Vždyť doufám víš, komu jsi 
uvěřil.

Z pohledu Okáčovic rodinky, aneb proč jsme tam nemohli chybět. 
                                                                                

Martin Okáč,  
Sbor BJB Příbor
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v pátek 9. 8. 2019 se uskutečni-
la výprava členů BJB Kraslice 
na Ukrajinu s cílem navštívit 

bratry a sestry ukrajinského křesťan-

ského sboru v Sokolivočce, odvézt jim 
humanitární pomoc – hračky, oble-
čení a jiné spotřební zboží, navštívit 
bratra pastora Borise v době rekon-

HUMANITáRNÍ POMOC  
NA UKRAJINě
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valescence po operaci v nemocnici  
a předat mu finanční obnos na pod-
poru léčby jeho nemoci, poznat a po-
vzbudit jeho rodinu.

Dorazili jsme na místo po náročné 
cestě v sobotu v nočních hodinách. 
Místními jsme byli vřele přivítáni  
a nabídli nám tradiční boršč a nocleh. 
Nejinak tomu bylo i v neděli na spo-
lečném shromáždění, kde bratr pastor 
Tomáš Pacovský s bratrem Dimit-
rijem Slabenkem vyjádřili radost ze 
vzájemného setkání, mluvili o smyslu 
naší cesty na Ukrajinu, a o tom, jak 
Bůh jedná v každém z nás bez ohledu 
na to, kde žijeme. Poté byla předána 
humanitární pomoc. Nedělní oběd 
se konal v Borisově rodinném kruhu 
a nesl se v duchu klasické ukrajinské 
kuchyně připravené z ryze místních 
produktů. Oběd nám všem velmi 
chutnal.

Následující den jsme se vydali do 
města Umaň, navštívit bratra Borise  
v nemocnici asi 50 km od Sokolivoč-
ky. Dojemné setkání s bratrem, kte-
rému jsme předali finanční obnos na 
léčbu jeho vážné choroby, vyjádřili 
mu podporu a společně s jeho man-
želkou se modlili za jeho uzdravení  
a požehnání celé rodině a církvi, kte-
rou vede, na nás silně zapůsobilo. Ve 
zbývajícím čase jsme si s Borisovou 
sestrou Věrou a dalšími příbuznými 

vyprávěli o situaci na Ukrajině, ze-
jména o nízké životní úrovni. Dcera 
Věry, sestra Aljona utrpěla tříštivou 
zlomeninu lokte, za kterou při neexis-
tujícím zdravotním pojištění musela 
zaplatit 50 000 hřiven (cca 45 000,-
Kč). Na léčbu si vzala úvěr, její manžel 
proto odjel na tři měsíce do Finska, 
aby úvěr splatil. Plat ve vesnicích je  
v přepočtu asi 3 000,-Kč, přitom ceny 
jsou přibližně stejné jako u nás. Dále 
jsme si povídali o špatném stavu sil-
nic, celkové obnově společnosti, vál-
ce na východě a nejednotném zájmu 
lidí o vstup do Evropské unie. Mnoho  
z mužů odjíždí pracovat do zahraničí, 
nejčastěji do sousedního Polska, nebo 
do České republiky, a proto ženy zů-
stávají ve sborech samy.

Ukrajina je nádherná úrodná země 
zalitá sluncem, kde se rozprostírají 
obrovské plochy černozemních polí. 
Lidé jsou milí, přívětiví, pracovití, 
toužící po štěstí a požehnání a přitom 
žijí skromně. Buďme vděčni za blaho-
byt v naší zemi, nestěžujme si a mod-
leme se za Ukrajinu, kde žijí upřímní 
křesťané vyhlížející lepší zítřky.

Natálie Pacovská,  
sbor BJB Kraslice
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↑↓ Humanitární pomoc na Ukrajině
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ve dnech 25.-28. září 2019 se 
konal koncil Evropské bapti-
stické federace ve skotském 

Glasgow. Letošního koncilu se účast-
nilo na 170 bratrů a sester, kteří za-
stupovali 40 baptistických jednot  
z Evropy, Střední Asie a Blízkého Vý-
chodu a dalších spolupracujících mi-
sijních organizací. Za naši Bratrskou 
jednotu baptistů se jednání účastnili 
bratři předseda Výkonného výboru 
Pavel Coufal a tajemník Jan Jackanič. 
Těšili jsme se z mimořádné pohos-
tinnosti pořádající Skotské baptistické 
jednoty, která letos slaví 150. výročí 
od počátku své práce.

Koncil projednával zprávy z růz-
ných oblastí spolupráce v rámci EBF: 
zprávu prezidentky EBF Jenni En-
trican, generálního tajemníka EBF 
Tony Pecka, zprávu o hospodaření, 
zprávu z oblasti vzdělávání na Inter-
national Baptist Theological Centre 
v Amsterdamu, zprávy z misie, služ-
by dětem a mládeži, služby žen apod. 
Součástí programu byly také rozhovo-
ry v diskusních skupinách nebo chvíle 
společného uctívání Boha písněmi a 
modlitbami.

Fórum o náboženské svobodě mělo 
speciální hosty. Jedním z nich byl Va-
leriu Ghiletchi, baptista, člen moldav-
ského parlamentu a evropského par-

KONCIL EBF 2019 V GLASGOw

lamentu, který nás seznámil s úsilím, 
který vyvíjí řadu let, aby se zakotvily 
v rezolucích Evropského parlamentu 
principy náboženské svobody, svobo-
dy projevu, práva rodičů poskytovat 
svým dětem vzdělávání v souladu se 
svým náboženským přesvědčením, 
nebo práva dětí nebýt odděleny od 
svých rodičů proti své vůli. Bylo po-
vzbuzující vidět toho nadšeného brat-
ra, který je povolán ke službě v Bohu 
v oblasti mezinárodní politiky. Dále 
nás oslovil člen skotského parlamentu 
John Mason, člen skupiny poslanců, 
kteří se zastávají utlačovaných ná-
boženských skupin ve světě. Elijah 
Brown, generální tajemník Světové 
baptistické aliance (BWA), zmínil 
zvláště nebezpečí zneužívání moder-
ních technologií některými státy 
proti jednotlivým věřícím i různým 
náboženským skupinám. Slyšeli jsme 
také svědectví bratra Kamila z Tádži-
kistánu o nelehkém životě baptistů 
uprostřed náboženské nesvobody. Vý-
sledkem těchto rozhovorů byla rezo-
luce koncilu, která se staví na obranu 
lidí, jimž je odpírána svoboda projevů 
jejich víry. Mysleme na ně i ve svých 
modlitbách. 

Koncil dále schválil rezoluci týkající 
se změn klimatu, která vyzývá k tomu, 
abychom byli dobrými správci stvo-
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řeného světa. (Obě rezoluce najdete 
v angličtině zde www.ebf.org/coun-
cil-resolutions. Po jejich přeložení 
budou i v češtině na našich webových 
stránkách).

Elijah Brown z BWA nás pověřil, 
abychom ve svých zemích vyřídili 
srdečné pozvání na kongres Světo-
vé baptistické aliance s názvem To-
gether 2020 (Společně 2020), který se 
bude konat 22. - 26. 7. 2020 v brazil-
ském Rio de Janeiru. Také nás vyzval  
k modlitbám za Venezuelu, která pro-
žívá dlouhodobou krizi, zemi opouš-
tí statisíce uprchlíků, a přesto vyslali 
venezuelští baptisté 101 nových misi-
onářů, kteří slouží lidem v jejich nouzi 
a založili již 32 nových sborů. Roční 
finanční podpora jednoho misionáře 
vyjde na pouhých 120 liber (asi 3600 

Kč). Dotkl se nás příběh jednoho 
baptistického kazatele, vězněného pro 
víru v Krista, který přes těžké pod-
mínky vedl ve vězení několik skupi-
nek biblického studia. Byli jsme po-
vzbuzeni vědomím, že Boží království 
nemá hranice a Kristovo evangelium 
se nedá spoutat ani zastavit, je stále 
Boží mocí ke spasení pro každého, 
kdo věří.

Slyšeli jsme také příběhy bratrů  
z Iráku, Jordánska a Libanonu  
o službě baptistů v těchto zemích, kde 
mnoho lidí trpí v důsledku válečných 
konfliktů, a přesto Boží dílo i na těch-
to místech roste.

Ve dnech 21. - 25. 7. 2021 se bude 
konat v norském Stavangeru Misijní 
summit Evropské baptistické federace 
s názvem Sent 2021 (Posláni 2021). 
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Připravuje se program pro mládež  
i dospělé, zaměřený na misii v dnešní 
době. Jsme všichni srdečně zváni.

V závěru koncilu jsme vyprošovali 
požehnání pro 11 mladých vedoucích, 
kteří absolvovali 2,5 roční studijní 
program s názvem Transform.

Na příští dva roky byl zvolen nový 
prezident EBF Meego Remmel z Es-
tonska a vice prezident Stefan Gisiger 
ze Švýcarska. Byla zvolena nominační 
komise, která vyhledává vhodné kan-
didáty pro službu příštího generálního 
tajemníka EBF, jelikož br. Tony Peck 
půjde již za 2 roky do důchodu.

V závěrečném kázání k nám pro-
mluvil br. Meego Remmel o Kris-
tově lásce, která nás má ve své moci  
(2 K 5,14). Doslova nás svazuje, zava-
zuje, ponouká, vnitřně nás „nutí“ ke 

službě i k oběti v našem každodenním 
životě. S touto výzvou, abychom se 
nechali Kristovou láskou proměňo-
vat i používat ke službě potřebným, 
jsme se rozjížděli domů. Jsem osobně 
vděčný, že jsem se mohl již podruhé 
zúčastnit koncilu EBF. Byl jsem po-
vzbuzen vědomím, že Pán Ježíš koná 
nové věci v církvi i skrze církev, a my 
toho smíme být součástí. Byl jsem 
také povzbuzen setkáním s přáteli 
z mnoha zemí, včetně našich bratrů 
ze Slovenska. Příští rok, dá-li Pán, se 
bude koncil EBF konat v Rusku.

Pavel Coufal 
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↑ Československá delegace, 
← Poděkování předsedo-
vi skotských baptistů, ↓ 
Modlitby za bratra Meego 
Remmela, nového předse-
du EBF, → Rozhovory a 
modlitby ve skupinkách, → 
Rozhovor na téma svoboda 
vyznání, →→ Naši slovenští 
bratři,     Požehnání nové-
mu vedení EBF

→

→
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Pátek – 25. října 2019                                
18:00  18:30  večeře 
19.00  20.45  společný program (Ježíš Kristus včera - Milan Kern)
21.00  23.00  kavárna v KD
21.30  22.30  Večer modliteb a chval  (litoměřická hudební skupinka)

Sobota – 26. října 2019                              
8.00    9.00    snídaně
10.00  11.45  společný program (Ježíš Kristus dnes - Ben Uhrin)
12.00  13.00  oběd  
12.30  23.00  kavárna v KD
12.45  13.45  zvuková zkouška JAS (KD)
14.00 14.45  Koncert Brouci  (zahrada sboru)
14.00  17.30  dětský program (sbor)
14.00  15.30  blok seminářů I.            
15.30  16.00  přestávka         
16.00  17.30  blok seminářů II.           
17.45  18.30  zvuková zkouška JAS (KD)
18.00  19.00  večeře 
19.30  21.15  společný program (Ježíš Kristus na věky - Pavel Coufal) 
21.30  22.30  koncert písní (JAS + slovenská skupina mládeže)

Neděle - 27. října 2019
8.00    9.00    snídaně
9.30    11.30  Bohoslužba s Večeří Páně (Meego Remmel 
  – předseda EBF)    
12.00  13.00  oběd  
13.00  15.00  odpolední kavárna ve sboru, procházka Litoměřicemi  
  s průvodcem      
                                            
Místo konání konference:
Kulturní centrum Litoměřice, Na Valech 2028

www.stoletspolu.cz     


