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ÚVODNÍK

M

ilí bratři a milé sestry ve sborech Bratrské jednoty baptistů.
Otevíráme společně další číslo
Zpravodaje BJB, tentokrát na téma
Věrnost ve vztazích. V dnešní náročné době jsou pod zkouškou naše
vztahy - v rodinách, v manželstvích
i v našem nejbližším okolí (se spolupracovníky, sousedy, přáteli). Modleme se za to, aby i do této oblasti našich
životů mohl Pán Ježíš Kristus přinášet
svou milost, uzdravení a naději. Potřebujeme to my i naši nejbližší a budeme
rádi, pokud v tom přijmete povzbuzení i ze čtení následujících stránek.
Nad tématem vztahů se zamýšlí ve
své úvaze bratr Jarek Pleva a ve Slově
předsedy i bratr Pavel Coufal. Ve svém
kázání se otázce života z Boží milosti
věnuje bratr David Živor. Přinášíme
vám zprávy o pomoci Ukrajině, která
probíhá skrze naše sbory, a celému tématu pomoci Ukrajině i uprchlíkům,
kteří k nám přicházejí, se budeme více
věnovat také v příštím čísle Zpravodaje. Děkujeme za každého dárce
i ochotné ruce, buďme v celé pomoci
moudří a vytrvalí, je to běh na dlouhou trať, a ač si to neuvědomujeme,
stále stojíme spíše na jeho začátku než

na konci. Již nyní jsou však pro nás
velkým povzbuzením zprávy, které
přichází z jednotlivých sborů a které
jsou svědectvím o Boží lásce, se kterou
se mohli příchozí mezi nám potkat.
Přinášíme vám také zprávy z jednotlivých odborů, povzbuzením byla
konference misijního odboru ve Vysokém Mýtě a jsou před námi setkání
a akce i ostatních odborů. Těšíme se
na setkání JASu v Praze, které proběhne v květnu a pro které v těchto
dnech končí registrace.
Modleme se za dny, které jsou před
námi, abychom dokázali rozpoznat, na
čem záleží a do které oblasti nás Pán
církve povolává.

Jan Jackanič, tajemník VV BJB
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SLOVO PŘEDSEDY
VĚRNOST VE VZTAZÍCH K LIDEM

M

ilí bratři a milé sestry, v druhém čísle letošního Zpravodaje pokračujeme v tématu
věrnost. Zatímco v minulém čísle
jsme se soustředili na věrnost Boha
k nám a nás k Bohu, nyní se zaměřujeme na téma věrnosti mezi lidmi.
Konkrétně: jaká je moje (naše) věrnost ve vztazích k lidem.
V knize Přísloví čteme: Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost! Přivaž si
je na hrdlo, napiš na tabulku svého srdce. Tam najdeš milost a uznání v očích
Božích i lidských (Př 3,2). Máme tedy
vytvářet s lidmi vztahy, ve kterých
budeme trvale milosrdní (soucitní,
odpouštějící, plní lásky) a věrní (stálí,
spolehliví).
Být věrný ve vztahu k někomu znamená být dlouhodobě stálý a spolehlivý. Znamená to, že jsem tomu člověku nablízku nejen v dobách, kdy
to je snadné, ale i v těžkých dobách.
Věrná láska překonává vztahové krize.
Nezavírá dveře vůči druhému ani tehdy, když ten druhý zklame. Příkladem
nám je věrná láska otce v podobenství
04

o marnotratném synu (Lk 15,11nn),
který navzdory tomu, že jeho syn za
sebou drsně spálil všechny rodinné vazby, stále stojí ve dveřích domu
a s láskou vyhlíží jeho návrat. To je
věrná láska.
Boží slovo nás vybízí k věrnosti
v našich vzájemných vztazích. Začíná to již v našich manželstvích a rodinách. Bůh vyžaduje věrnost mezi
manželi „v dobrém i zlém, v bohatství i chudobě, ve zdraví i v nemoci,
dokud nás smrt nerozdělí“, jak si to
novomanželé slibují ve svůj svatební
den, protože nevěrné Bůh soudí (Žd
13,4). Měli bychom tedy mít postoj,
kdy nechceme být těmi, kdo náš vztah
ničí a boří, ale chceme v něm usilovat
o věrnou lásku. Žel, i v našich sborech
dochází k rozvodům z důvodů absence
věrné lásky. Jiným příkladem věrnosti v rodině pro nás je moábská Rút,
která neopustila svoji osamělou tchýni
Noemi, ale zůstala s ní navzdory těžkostem a nejistotě (Rt 1,16-18). Takto
Bůh očekává, že se budeme věrně starat o své stárnoucí rodiče (1 Tm 5,4).

Další oblastí, ve které se prověřuje
naše dlouhodobá věrnost a stálost ve
vztazích, je zůstávání ve společenství
vlastního sboru, církve. Minulé dva
roky, kdy jsme museli i v církvi překonávat mnohé těžkosti a nepříjemná
omezení v důsledku koronavirových
opatření, prověřily naši věrnost ve
vztahu ke sboru. Nedávno se mě jeden
zahraniční misijní pracovník zeptal,
kolik lidí přestalo chodit do našich
baptistických sborů za poslední dva
roky (kvůli kovidu). Neuměl jsem
přesně odpovědět, ale vím, že to neřeší církev jen na Západě, řešíme to
i u nás. Někteří členové se během této
doby od svých sborů odpojili, ať už
z důvodu vlastního pohodlí, nebo našli
církev, která jim vyhovuje lépe. Vím,
že to je širší téma, ale určitě se dotýká
i naší věrnosti k našemu sborovému
společenství bratrů a sester.
Dovolte mi zmínit ještě jednu oblast, a tou je věrnost vůči našim bližním obecně. Možná se cítíme zavázáni
k věrným vztahům v manželství, rodině, církvi nebo k přátelům, ale nějak z toho vypouštíme další lidi, které
nám Bůh posílá do cesty. Přišla válka na Ukrajině a s ní velké množství
bližních, kteří potřebují pomoc. Jsem
velmi vděčný za tu obrovskou vlnu solidarity a pomoci, která se vzedmula
i v našich baptistických sborech –
pomoci, kterou posíláme na Ukrajinu i pomoci uprchlíkům u nás. Tito
uprchlíci jsou opravdu našimi bližní-

mi. Musím myslet na toho milosrdného Samaritána, který se postaral
o raněného a zbitého muže u cesty.
Tento Samaritán si „neodbyl“ svoji
povinnost pomoci jen tím, že by mu
obvázal rány, dopravil ho do bezpečí
a jel dál. Staral se o něho i v tom hostinci. Zůstal s ním přes noc, aby mu
dával čisté obvazy. Druhý den zaplatil
hostinskému předem za dlouhodobou
zdravotní péči. Plánoval, že se tam
vrátí, aby uhradil zbývající náklady
(Lk 10,30-36).
Pomoc našim bližním z Ukrajiny
nebude krátkodobá. Je třeba moudře
rozvrhnout síly, pomáhat tam, kde
můžeme, ale také zůstat v této službě
lásky věrní. Vypadá to, že někteří lidé
v naší české společnosti časem ztratí
dech a místo ochoty pomáhat přijde
spíše nespokojenost a kritika. Nezapomeňme: věrnost znamená, že zůstaneme dlouhodobě stálí a v naší službě
lásky vůči bližním vytrváme. Cokoli jste
učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mně jste učinili (Mt 25,40).
Buďme tedy věrní v lásce k lidem.

Pavel Coufal, předseda VV BJB
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TÉMA

VĚRNOST VE VZTAZÍCH

N

edávno jsme se na setkání
skupinky zamýšleli nad tím,
co znamená přátelství. Kolik
každý z nás máme přátel? Ukázalo se,
že toto slovo chápeme docela široce.
Od povrchního významu, kdy mám
na „ Fejsbuku” stovky „přátel“ (většina
z nich jsou ale jen více či méně známí), přes užší význam kamarádství, až
po přátelství jako trvalý vztah vzájemné důvěry a pomoci.
Přítel je člověk, na kterého se mohu
obrátit, když potřebuji pomoc. Vím,
že mě neodmítne, i když to pro něj
nebude pohodlné. Mohu mu zavolat
ve 3 hodiny ráno z dálnice a vím, že
se nenaštve a přijede pro mne. Mohu
s ním strávit dovolenou a nejdeme si
na nervy. A naopak, on může kdykoli
zavolat mě a v noci pro něj kamkoli přijedu já. Máme si o čem povídat
a také umíme společně mlčet.
Albert Einstein řekl: „Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce,
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a když ji zapomeneš, přezpívá ti ji.“
Zkuste nyní na chvíli přestat číst
a na okraj časopisu nebo lístek papíru
si napište jména lidí, které považujete
za své opravdové přátele...
Mám pravdu, když odhaduji, že jich
není mnoho? Skutečné přátele spočítáme na prstech jedné nebo dvou rukou. Co mají společného?
Na příkladech v Písmu vidíme, že
poznávacím znakem přátelství je věrnost. Jonatan stál při Davidovi, i když
věděl, že tím na sebe přivolá hněv svého otce Saula (1.Sam 20). Spojovala je
smlouva, která měla trvalý charakter
a zahrnovala i jejich potomky (v. 15).
Davidův přítel Chúšaj Arkijský zůstal
v Jeruzalémě navzdory osobnímu nebezpečí; aby zachránil Davidovi život,
riskoval svůj vlastní (2.Sam 15,31-37).
A Pán Ježíš Kristus nazývá učedníky
svými přáteli, jestliže mu zůstanou
věrní a budou jednat podle jeho slova
(J 15,14).

Věrnost je spojena s pravdivostí
a spolehlivostí. Bůh sám je pravdivý
a věrný, to je jeho vlastnost, ze které
i my čerpáme sílu k naší věrnosti. Necháme-li se od něj proměňovat, je náš
charakter touto vlastností korunován:
„Ovoce Ducha je láska, radost, pokoj,
shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost.“
(Gal 5,22)
Na samém vrcholu věrnosti ve vztahu je manželství. Manželé jsou si navzájem nejlepšími přáteli, sdílejí spolu
radost i smutek, dobré i zlé. Přátelství,
věrnost a pravdivost přerůstá v lásku,
která se pro druhého dokáže obětovat.
„Muži, milujte své ženy, jako i Kristus
miloval církev a sám sebe za ni vydal.

Toto tajemství je veliké; vztahuji je však
na Krista a na církev.“ (Ef 5,25.32)
Vzorem a ideálem věrnosti je láska Pána Ježíše Krista k Církvi, jeho
Nevěstě. Necháme-li se touto láskou
naplňovat a vést, dokážeme být ve
vztazích k druhým skutečnými přáteli.

Jarek Pleva,
kazatel sboru BJB Litoměřice
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KÁZÁNÍ
OD SMRTI K ŽIVOTU
Živí mrtví (Ef 2,1-10 ČEP)

D

nes je to téměř na den přesně
sedm let, kdy jsem na Vinohradech začínal své kázání větou, že „zítra ve tři hodiny ráno má
premiéru další epizoda hororového
seriálu The Walking Dead.“ Seriál se
stále vysílá a boj o život pokračuje.
Pro ty z vás, kdo nevíte, o co jde, je to
seriál o světě, ve kterém není naděje.
Mrtví neumírají, ale chodí mezi živými, které se snaží zabít a sníst.
V duchovním smyslu to je obraz našeho světa: Bez Boží milosti v Ježíši
Kristu by život na tomto světě byl
opravdu hororem. Bez Boží milosti v
Kristu by tu dnes nikdo z nás nebyl,
toto kázání bych nenapsal a vy byste
ho nečetli. Nechválili bychom Boha a
byli bychom stále mrtví ve svých vinách
a hříších, zmítáni ze strany na stranu
naším egem, silami naší touhy, vůlí druhých, mocí hříchu, smrti a zla.
Díky Bohu a jeho milosti v Ježíši
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Kristu však neprožíváme horor, ale
můžeme být součástí kosmického dramatu spasení; můžeme být součástí
Boží rodiny, Božího příběhu a Božího
království. Díky Bohu a jeho milosti
můžeme zvěstovat radostnou zprávu
o naději, kterou máme v Ježíši.
Tato nedělní bohoslužba je součástí
naší mini série, která vede k Velikonocům. Minulou neděli jsme si ukázali,
jak evangelium obrací vzhůru nohama
naše pojetí moudrosti a bláznovství
a jak v něm můžeme najít nejen Boží
moudrost, ale i moc ke spasení.
Příští neděli se podíváme na Ježíše jako na toho nejlepšího velekněze
a poslední neděli před Velikonocemi
s ním půjdeme v průvodu do Jeruzaléma. Dnes si ukážeme, jak nás Bůh
v Ježíši Kristu vede od smrti do života.
Duchem svatým nás proměňuje v to nejlepší, čím se můžeme stát, a zmocňuje
nás pro život, ke kterému nás volá.

Biblický text: Ef 2,1-10 (ČEP)
I vy jste byli mrtvi pro své viny
a hříchy, 2 v nichž jste dříve žili podle
běhu tohoto světa, poslušni vládce nadzemských mocí, ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. 3 I my
všichni jsme k nim kdysi patřili; žili jsme
sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy, a tím jsme nutně
propadli Božímu soudu tak jako ostatní.
4
Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké
lásky, jíž si nás zamiloval, 5 probudil nás
k životu spolu s Kristem, když jsme byli
mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni!
6
Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním
uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši,
7
aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je
v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši.
8
Milostí tedy jste spaseni skrze víru.
9
Spasení není z vás, je to Boží dar; není
z vašich skutků, takže se nikdo nemůže
chlubit. 10 Jsme přece jeho dílo, v Kristu
Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali
dobré skutky, které nám Bůh připravil.
1

Tento text pochází z pera apoštola
Pavla, z jeho listu do Efezu. Pavel napsal tento dopis, který je považován za
klenot jeho teologie. Napsal ho církvi, kterou založil; napsal ho z vězení
několik let poté, co z Efezu odešel.
Společenství se skládalo ze Židů i pohanů, kterým Pavel zvěstuje, že jsou
díky Kristu jedním tělem.
Dopis má jednoduchou dvoudílnou
strukturu: První tři kapitoly čtenáři

sdělují: „Jsi Božím dítětem!“ a následující tři kapitoly pak vedou k aplikaci
této zvěsti: „Tak se podle toho chovej!“
List jako celek ukazuje, že tajemství
jednoty Církve je v Ježíši Kristu.
První kapitola otevírá dopis formálním pozdravem, pokračuje Pavlovou chválou Boha za to, že Kristus
je chválou jeho [Boží] slávy a že věřící
jsou součástí jeho plánů k oslavě Boží
slávy. Od 15. verše pak dopis pokračuje Pavlovou modlitbou za Efezské,
ve které se apoštol modlí, aby ho (Ježíše
Krista) skutečně poznali.
Náš dnešní text otevírá druhou kapitolu, která nám připomíná evangelium: Jen díky Boží milosti v Ježíši
Kristu jsme byli spaseni a vyvedeni ze
smrti do života, abychom mohli konat
dobré skutky, které nám sám Bůh připravil.
(1) Živí mrtví
Naši cestu od smrti k životu začneme smrtí. Jedním z oblíbených
filmových námětů je otrávení hlavního hrdiny jedem. Hrdina ještě žije, ale
pokud rychle nenajde protijed, jistě
brzy zemře. Je mrtvý, ale ještě žije; je
takovou chodící mrtvolou. Život bez
Boha takto vypadá – jako živý mrtvý.
Bez Boha jsme vydáni napospas
vině, studu, hříchu, závislosti, malomyslnosti, dluhům, depresi a v konečném důsledku samotné smrti. Bez
Boží milosti jsme vydáni napospas
nemilosrdnému kolotoči viny, hříchu,
09

duchovních mocností, zajetých zvyklostí a vzorců přemýšlení.
Dokud nepřijmeme spásu z Boží
náruče, jsme smrtelným jedem otrávenými hrdiny svých životů. Tak na
tom byli Efezští; tak jsem na tom byl
já; tak jste na tom byli i vy. Můžeme
si tak přisvojit apoštolova úvodní slova
druhé kapitoly: „I vy jste byli mrtví pro
své viny a hříchy.“[1]
Pavel nám těmito slovy zvěstuje
evangelium. Používá pro něj spojení
slov kdysi a nyní. Nepíše: „Jste špatní
a hříšní, a proto umřete.” Apoštol píše:
„Kdysi jste patřili smrti; díky Ježíši to
už ale není pravda. Nyní jste díky Boží
milosti v Ježíši Kristu přešli ze smrti do
života!”
Díky Bohu, že Ježíš přišel a stal se
naší cestou z tohoto kolotoče smrti.
Možná prožíváte něco z toho, o čem
jsem tu právě mluvil. Možná vás trápí
zdravotní problém, možná je to nějaký
dluh; možná je to nějaká závislost, které
10

se nemůžete zbavit, možná je to nějaká
nemoc; možná vás trápí rozbité vztahy
s rodinou nebo blízkými; možná vás sžírá samota a nejistota. Chtěl bych Vás
povzbudit – Ježíš má odpověď. Nejste
na to sami, a když mu vírou otevřete
svůj život, může ve Vás ještě dnes začít
dělat něco úžasného.
Prvních deset veršů druhé kapitoly
„je jedním z nejsilnějších prohlášení Bible, které se týká našeho života bez Boží
milosti a způsobu, jakým tato milost působí spasení.“
Jaký je život bez Boha a jak jej Boží
milost proměňuje? Podíváme se na
oblasti našeho stavu, orientace a loajality. Lidé jsou buď synové smrti, nebo
synové Boží. Život bez Boha je souhra
stavu smrti – duchovní, morální, a nakonec i tělesné; orientace – totiž stylu
vedení života a rozhodování a loajality
k mocnostem přesahujícím náš svět.
Kvůli našim vinám a hříchům jsme
ve stavu duchovní smrti. Kvůli naší
orientaci jsme vedeni svým tělem a svou
myslí. A kvůli naší loajalitě k nadzemským mocnostem jsme vedeni hlouběji
do průšvihu, ze kterého si sami nepomůžeme.
Oproti tomu Boží milost nás v Ježíši
Kristu zachraňuje a uvádí nás na cestu
života. Života svobodného od všeho,
co nám brání jít za Bohem; života
svobodného od sebe sama pro druhé
a pro Boha; života plného lásky, radosti a pokoje, který jde vstříc Bohu
a oslavuje ho vším, co je, co má a co dělá.

(2) Tři oblasti
(1) Stav smrti: Otřepané filmové
klišé řekne nepříteli: „Jsi synem smrti.“
To je pravdou o našem osudu a směřování našich životů bez Boha. Díky
Ježíši už to ale není pravda: nejsme syny
smrti, ale života; jsme občany Božího
království; patříme do Boží rodiny; jsme
syny a dcerami Božími.
Bez Boha je ale realitou našich
duchovních životů smrt: Nemáme
v pořádku svou rozhodovací schopnost,
nepoznáme dobré a zlé; nemáme sílu
rozhodnout se pro dobré a na trůnu našich životů nesedí Bůh, ale naše vnitřní
touhy. Setkání s Ježíšem toto všechno
mění, protože nám dává nový status
– stav zachráněných Božích dětí. To
se projevuje ve druhé oblasti – oblasti
životní orientace. Modlitba spasení,
ve které říkáme: „Dávám ti svůj život
a přijímám ten tvůj“, tak dostává konkrétní rozměr.
(2) Životní orientace: Jsem přesvědčený o tom, že každý člověk se
rozhoduje podle svých nejlepších
schopností, přesvědčení a možností;
častokrát to ale dopadá jako setkání Mr. Beana s obrazem Whistlerovy
matky.
Chceme, ale nejde to. Proč tomu
tak je? Věřím, že to souvisí s tím, jak
moc necháme vstupovat do svého života evangelium; jak moc dovolíme
Ježíši mluvit do našeho života; jak moc
necháme Ducha svatého, aby nás vedl
i v těch nejvšednějších záležitostech.

Svatý Augustin říkal, že naše srdce je
neklidné, dokud nespočine v Bohu. Ten
neklid se snažíme všemožně potlačovat; ale ať děláme cokoli, nenacházíme pokoj, protože tak jednání podle
těla dopadá. Snažíme se činit dobro,
ale selháváme. S Bonhoefferem můžeme děkovat Bohu, že pro něj „není
o nic těžší vypořádat se s našimi chybami
a selháními než s našimi domněle dobrými činy.“
Odpovědí na hledání životní orientace a rozhodování je vedení Duchem
svatým. Nemusíme již být vedeni tělesnými žádostmi ani naší myslí, ale
Boží vůlí a Božím Duchem. „Lidská
slabost a zaměření na sebe samého již
nebudou dominovat našim životům;
z Boží milosti to můžeme rozpoznat
a postavit se takové životní orientaci
– to je Božím darem.“
(3) Loajalita k nadzemskému:
Učení se přijímat tento dar Boží milosti nás vede k loajalitě. Ta je třetí
oblastí, která souvisí s evangeliem
a jeho působením v našich životech.
Pavel svým čtenářům připomíná, že
díky Boží milosti, která k nám přichází v Ježíši Kristu, je nadvláda temných
sil nad našimi životy minulostí. „I vy
jste byli mrtví ve svých hříších, ve kterých
jste žili podle vládce temných mocností.“
Pavel pro vyjádření nadpozemských
sil doslova mluví o „vládci mocností
vzduchu“ – v řeckém myšlení byl totiž vzduch doménou nečistých duchů
a démonických sil, které „ovlivňovaly
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či přímo určovaly lidské chování“. Díky
Ježíši může být jejich vliv nad námi
zlomen a naše životy osvobozeny z jejich nadvlády, která se stává minulostí.
„Oproti zajetí vládce temných sil nás
Bůh v Kristu nejen vzkřísil k novému
životu, ale zároveň nás s ním vyvýšil na
nebeská místa. … Díky Kristovu vzkříšení jsme v něm byli vzkříšeni nad staré mocnosti, které ovlivňují tento svět.
… Konečně se těchto sil nemusíme bát
(Ř 8,31-39).“
(3) Spaseni milostí pro dobré skutky
Evangelium je dobrou zprávou
o Boží milosti, díky které nad námi
ztrácí moc hřích a smrt; díky které
můžeme přijmout nové životní směřování a svobodu od nadvlády duchovních sil. Boží milost nás od nich
osvobozuje ke svobodnému životu pro
Boha a pro druhé.
Ježíš nás vyvedl ze smrti do života,
nabídl nám spásu a ze své milosti nám
ji naservíroval pod nos. „Bůh, bohatý
v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás
zamiloval, probudil nás k životu spolu
s Kristem, když jsme byli mrtví pro své
hříchy. Milostí jste spaseni!“
Bůh v Ježíši Kristu ze své milosti proměnil náš stav, naši orientaci
a naši loajalitu ke chvále své slávy.
Stav smrti ve vinách a hříchu byl z Boží
milosti proměněn – v Kristu nás oživil.
Všichni, kdo tuto Boží milost přijímají vírou za svou, se stávají trofejemi
Boží milosti, aby na nich bylo vidět,
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že v Kristu je překypující Boží štědrost milosti dostupná pro všechny.
Spasení je Božím darem, který
k nám přichází v Kristu. „Umíte přijímat dary?“ Když vás někdo obdaruje;
když vás někdo pozve na večeři – umíte to přijmout, nebo dar odmítnete a berete ho jako obchod: „Dobře,
ale příště platím já!“ Umíme přijmout
dar? Věřím, že Boží spása nás učí nejen vděčnému přijímání, ale i štědrému dávání.
Nebyli jsme zachráněni pro spasení
samo o sobě. Bůh nás vytrhl ze smrti do života a oživil nás. Daroval nám
nový život, nové životní směřování
a zve nás do vztahu. Bůh nás spasil,
abychom konali dobré skutky, které
nám připravil. Slovo na cestu k tomu
dodává: „Proto je od nás samozřejmě
právem očekává.“
Díky Ježíši můžeme rozhodování
podle vůle našeho těla a mysli nechat v minulosti; můžeme se rozhodovat s Kristem v jeho Duchu. Můžeme se svobodně rozhodnout konat
Boží skutky z Boží milosti v Boží síle.
Věřím, že v nich můžeme nalézt obrovskou radost nového života.
Jsem přesvědčený o tom, že je nám
přirozená touha po požitku; využijme
ji. Staří Řekové znali filosofii hedonismu – požitkářství. Tvrdili, že smysl
života je v tom si jej pořádně vychutnat; že je v užívání dobrých věcí, které
život přináší.

Rád bych tuto část naší přirozenosti
otočil proti smrti – v Kristu pro Boží
slávu. John Piper vyzývá křesťany:
učme se křesťanskému hedonismu. „Bůh
se v nás nejvíce oslaví, nalezneme‑li
v něm své největší potěšení.“ Podle
Westminsterského katechismu tím
nalezneme nejen nekonečnou radost,
ale naplníme tak i smysl svého života:
„Oslavit Boha a věčně se radovat v jeho
přítomnosti.“
Díky Ježíši může být pro každého
pravdou Pavlovo tvrzení: „Byli jsme
mrtví, ale z Boží milosti jsme byli spaseni, oživeni a obdrželi jsme nový život
v Ježíši Kristu. Byli jsme spaseni k dobrým skutkům, které nám Bůh připravil.”
Díky Ježíši můžeme za sebou nechat
hřích a smrt; díky Ježíši můžeme přijmout nové životní naplnění a směřování; v Ježíši můžeme mít jistotu Boží
loajality k nám, a tak mu dát loajalitu
svou. Díky Ježíši můžeme začít konat
skutečně dobré skutky, které nás posílí, druhým pomohou, Boha oslaví,
církvi dají růst a stanou se svědectvím
o Boží lásce a milosti světu kolem nás.
Nenechme si tu radost pro sebe, ale
přetavme ji ve skutky, ke kterým nás
Bůh volá. Tak promění nejen nás, ale
i svět, ve kterém žijeme; bude v něm
více víry, naděje a lásky. Přeji vám
i sobě, abychom v Ježíši nalezli nekonečnou radost, a stali se tak chválou
jeho slávy. Amen.

David Živor
David Živor je misijní pracovník v Pochodni - stanici Vinohradského sboru.
David je šťastně ženatý otec tří dětí,
přeučený introvert, učitel angličtiny
a IT kurzů, nadšenec do technologií,
milovník dobré kávy a dobrých knih.
Přestože nepochází z věřícího prostředí, vydal se na cestu následování Ježíše,
když mu bylo 18 let. Od té doby je fascinovaný příběhem Bible, který chce sdílet
s lidmi kolem sebe.
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INFORMACE Z VV
Informace z jednání VV BJB dne 23. března 2022

Pomoc Ukrajině

Výkonný výbor jednal o pomoci Ukrajině a ukrajinským uprchlíkům, kteří přicházejí do našich sborů
a měst. Děkujeme všem sborům a
jednotlivcům, kteří jim slouží materiálně, finančně i duchovně, a modlíme
se za to, abychom dokázali rozpoznat,
kde je pomoc potřebná nejvíce a na ní
se zaměřit. Společná pomoc v rámci
Krizového fondu BJB je jen částí toho,
jak baptistické sbory pomáhají. Pokud
máte naléhavé potřeby v rámci vašich
sborů, sbírky využijte ve vašem městě
14

a není potřeba je přeposílat na krizový
fond. Pokud tomu tak není, budeme
vděční za jakékoliv finance. Pracujeme
na tom, aby byly využity jak v ČR, tak
na mnoha místech na Ukrajině.
Bratři předseda a tajemník informovali o setkání se zástupci ruskojazyčných sborů, při kterém byla
domluvena spolupráce ohledně koordinace ubytování, finanční podpory
jednotlivých potřeb a nabídek pomoci. Všechny sbory mají možnost využít podpory z krizového fondu, kde
byla uvolněna částka 1.000.000 Kč

a pravidelně (vždy 1 x týdně) dochází
k rozdělení financí mezi jednotlivé žádosti o podporu. Dále také běží grant
ze zahraničních zdrojů na potravinovou pomoc (ve výši 400.000 Kč), který
může být v případě vyčerpání znovu
doplněn. O další podpoře bude také
rozhodovat dubnový Sjezd delegátů.
VV dále jednal o situaci bratra Igora Demkovského, který dosud působil
jako dobrovolník v rámci stanice sboru BJB Praha - Vinný kmen v Brně,
ale v rámci současné uprchlické krize
pomáhá plnočasově potřebným v Brně
místo svého zaměstnání. VV souhlasí
s tím, aby mu byla mimořádně poskytnuta dotace od 1. dubna na dobu
jednoho roku jako třetímu pracovníkovi sboru, a bratři předseda s tajemníkem budou hledat cesty, jak pomoci
sboru najít doplatek na plný úvazek
na 6 měsíců.
Příprava Sjezdu delegátů

Výkonný výbor se zabýval přípravou jednání SD, projednal zprávy
a připravil vlastní návrhy pro jednání.
Jelikož na tomto SD proběhne volba
nového Výkonného výboru pro příští
volební období, bylo to naše poslední jednání ve stávajícím složení. Jsme
vděčni za službu každého člena VV
a modlíme se za to, aby i další Výkonný výbor mohl pracovat ve vzájemné
důvěře a spolupráci tak, jak jsme to
mohli společně zažívat během tohoto
prodlouženého období.

Sbory

Bratr předseda informoval o návštěvě sboru v Brništi a nového korejského sboru v Praze a plánech na
návštěvu v Děčíně a Uherském Hradišti, tajemník pak o návštěvě ve sboru Cheb 2 a rusky mluvící stanice
v Karlových Varech. Potvrdil zájem
této stanice znovu žádat o členství
v BJB, žádost je uvedena v materiálech
pro jednání SD.
Tajemník s předsedou se budou
dále zabývat situací v Děčíně a podle
možností se co nejdříve sejdou se staršovstvem sboru ohledně budoucnosti
tohoto malého společenství.
Odbory a komise

Výkonný výbor se spojil online
s bratrem Karlem Kučerou a projednal
s ním jeho pověření BJB pro kaplanskou službu ve vězení. Bratr má nyní
možnost přejít z dobrovolného pracovníka VDP (Vězeňské duchovenské
péče) do částečného pracovního poměru v rámci VDS (Vězeňské duchovenské služby). VV je za tuto službu
vděčný a bratra v ní podpořil, dodatečně proběhne setkání s komisí duchovní služby, která by pro tyto případy (kaplanské služby obecně) měla
navrhnout postupy pro BJB. K vyslání by tak mohlo v budoucnu docházet
např. na SD nebo RZS jako vyjádření
společné podpory pro ty, kdo zastupují BJB v těchto nových službách.
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Bratr Pavel Coufal informoval o přípravách studijního programu TIMOTEUS, aktuálně máme již 6 přihlášených studentů a další jsou v jednání.
Máme tak radost z toho, že se tento
program může otevřít, a zveme další
zájemce k přihlášení. V dubnu proběhne v Olomouci třetí setkání Vzdělávání na cestě pro starší sborů , jsme
vděční i za tento kurz a v příštím roce
uvažujem o jeho otevření v Čechách.
Bratr Pavel Novosad představil misijní projekt bratra Davida Piksy z vinohradského sboru s překladem Bible
na Nové Guinei, o jeho podpoře bude
jednat rada misijního odboru a bude
představen také na SD. Jsme vděční za
tohoto bratra a jeho povolání do misijní služby za hranicemi Evropy.
Ekonomika

VV vzal na vědomí zprávu finanční
a revizní komise a schválil návrh na
rozdělení hospodářského výsledku za
rok 2021. Většinu částky necháváme
jako rezervu pro další období a vzhledem k mimořádné situaci na Ukrajině
navrhujeme navýšení Krizového fondu
o 1.000.000 Kč.
Na žádost tajemníka schválil VV
navýšení úvazku sestry Asui o 4 hodiny týdně (nově úvazek 0,6), a to
vzhledem k novým potřebám ohledně Ukrajiny a příprav setkání JASu
v Praze.
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Ostatní

Sestra Slávka Švehlová připomněla
možnost využití audio nahrávek od
bratra Juříčka z historie BJB, projektu
se bude věnovat tajemník. Sestra také
informovala o získání digitální kopie
kroniky kroměřížského sboru, která
bude vytištěna a zůstane k dispozici
v rámci archivu BJB.
Bratr tajemník informoval o shrnutí komunikace s bratrem Dobroslavem Stehlíkem ohledně vydání knihy
Baptisté v českých zemích. Výkonný
výbor nepovažuje za možné, aby byla
dodatečně upravována nebo rozšiřována, jak bratr dlouhodobě navrhuje,
rádi však pomůžeme s opravami případných chyb nebo nepřesností, které
při vydání vznikly. V rámci toho podal
VV protinávrh k řešení, které navrhuje vikýřovický sbor dubnovému SD.
Jan Jackanič, tajemník VV

POMOC UKRAJINĚ

M

ilí bratři, milé sestry,
milí přátelé.
Chtěli bychom poděkovat všem sborům a jednotlivcům, kteří pomáhají potřebným
materiálně, finančně i duchovně,
a to jak na Ukrajině, tak těm,
kdo přišli do naší země. Děkujeme těm, kdo byli ochotni jet na
hranice s Ukrajinou a dovézt ty,
kteří se neměli jak dostat dál. Děkujeme za vás a za vaši konkrétní
pomoc a svědectví vašich životů. Rádi bychom se s vámi sdíleli
o tom, na kterých místech jsme mohli pomoci společně a jaké
další projekty a potřeby jsou před námi. Společná pomoc v rámci Krizového fondu BJB je jen částí toho, jak baptistické sbory
i jednotliví členové pomáhají, a jsme rádi, že jsme ji mohli díky
připravenému systému využít okamžitě.
K dnešnímu dni bylo vybráno celkem 1.107.160 Kč a sbírka dále
pokračuje. Pokud jste ochotni se do ní zapojit, budeme vděční,
protože potřeb a žádostí bude stále přibývat, a to zejména v oblasti
dlouhodobé pomoci. Proto o dalším uvolnění finančních prostředků
bude také jednat dubnový Sjezd delegátů Bratrské jednoty baptistů.
Pomoc pro Ukrajinu jsme rozdělili do třech částí - jedná se přímou pomoc ukrajinské baptistické jednotě, která skrze své sbory
posílá potraviny a hygienické potřeby do míst, kde jsou nejvíce
potřebné. Dále pak skrze kontakty našich sborů a jednotlivců jde
o pomoc konkrétním sborům a místům, které se staly centry pomoci potřebným. Třetí oblastí je pak pomoc a podpora těch, kdo přišli
do naší země a nalezli v našich sborech zázemí a pomoc na své cestě.
S díky za každého z vás

Výkonný výbor BJB
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REPORTÁŽ
ZPRÁVY Z MISIJNÍCH
CEST K POTŘEBNÝM
NA UKRAJINĚ
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V

e dnech 14. - 17. března 2022
se uskutečnila cesta k ukrajinským hranicím na severo-východě v Rumunsku ve městě Sighetu
Marmatiei. Naplnili jsme jedno malé
auto věcmi s pomocí a vydali jsme se
tam. Slyšeli jsme, že v tom městě se
baptistický sbor stará o několik desítek lidí. Když jsme tam dorazili, naše
překvapení bylo o to větší, že jsme
viděli modlitebnu, která své prostory transformovala a poskytla zázemí
běžencům z Ukrajiny. Pátý den po
válce otevřeli nejen modlitebnu, ale
všechny své prostory pro potřebné
lidi, kteří hledali střechu nad hlavou.
Když začala vlna uprchlíků, okamžitě
připravili patrové postele i dole v prostorách, kde měli jídelnu, a tak mohli
přijmout nejen tam, ale i v horních
místnostech určených pro setkání
mládeže, okolo 80 běženců.

Měli jsme možnost nakoupit tam pro
jejich potřeby potraviny a také jsme připravili nákup, který se poslal na Ukrajinu následující den přes místní sbor.
Ve dnech 27.- 30. března 2022 jsme
podnikli cestu na Ukrajinu do Černivci do centra Filadelfia pro pomoc
běžencům. Přes 100 běženců z válečných zón tam našlo dočasný domov.
Naší touhou bylo dovézt pomoc
právě tam, kde aktuálně je nejvíce potřeba. Naplnili jsme v Čechách
jeden velký mikrobus potravinami,
hygienickými potřebami, oblečením,
spacáky a pak v Rumunsku jsme nakoupili další množství potravin. Spolu
s jedním baptistickým sborem jsme
vytvořili konvoj humanitární pomoci,
a proto jsme mohli vstoupit na území
Ukrajiny (Černivci).
Z tohoto místa se stal velkosklad
potravin a pomoci pro mnoho dalších
19

míst a sborů z okolí, ale i ze vzdálených bombardovaných míst.
Tyto cesty finančně i materiálně
podpořili: BJB Aš, BJB Karlovy Vary,
BJB Istočnik (rusky mluvících) v KV,
BJB Žatec a další jednotlivci. Jsme
vděční, že jsme mohli pomoci Ukra-
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jině a našim sourozencům tam a Pán
Bůh to požehnal.
kazatelé Alois Boháček
a Nick Lica

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.

duben
14. týden / 4. - 10. dubna / Cheb II
15. týden / 11. - 17. dubna / Karlovy Vary
16. týden / 18. - 24. dubna / Kladno
17. týden / 25. - 1. května / Výkonný výbor
květen
18. týden / 2. - 8. května / Kraslice
19. týden / 9. - 15. května / Liberec
20. týden / 16. - 22. května / Litoměřice
21. týden / 23. - 29. května / Svatá Helena
22. týden / 30. května - 5. června / Odbor mládeže
červen
23. týden / 6. - 12. června / Olomouc
24. týden / 13. - 19. června / Ostrava
25. týden / 20. - 26. června / Pardubice
26. týden / 27. června - 3. července / Plzeň - Agapé
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ODBOR MLÁDEŽE

M

ilí čtenáři, chtěli bychom vás
tímto článkem informovat
o dění v radě odboru mládeže (ODM). Během prvního čtvrtletí
jsme jako rada ODM začali pracovat
na přípravě mládežnické konference,
která se má letos odehrát v Brně na
BiGy - biskupském gymnáziu. Protože plánujeme nový formát konference
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- (all-in-one) - vše na jednom místě,
změní se také zapojení mládeže - organizace nebude na místním sboru
a mládeži, ale na radě ODM. Do fungování chceme zapojit vás dobrovolníky - mládežníky ze všech mládeží,
takže to bude naše “společná akce”.
V současné době probíhají přípravné
práce - oslovování řečníků, organizač-

ní záležitosti a plánování programu.
Tématem letošní konference, která
ponese název “Volám tě”, je učednictví, hlavními řečníky budou Petr Coufal, Tomáš Kolman a Vladimír Zeman.
Rada odboru se sešla hned dvakrát, z toho jednou to bylo “výjezdní” setkání na celý víkend - tentokrát
v Šumperku, kde jsme se zúčastnili
místního setkání mládeže a v neděli dopoledne představili svou činnost
i ve sboru. Cílem tohoto setkání bylo
také poznat se více, prohloubit vztahy
a přemýšlet o tom, co dál. Jako před-

seda mládeže jsem navštívil sbory /
mládeže v Liberci a Brně, kde jsem
mohl posloužit slovem a diskutovat
s mládežníky. Rozhodli jsme se posílit
naši komunikaci s vedoucími mládeže
jednotlivých sborů, a proto chceme
být jako rada v kontaktu s mládežemi
pravidelně - proto jsme si také jednotlivé mládeže rozdělili. Spolu s tajemníkem a předsedou VV koordinujeme
a konzultujeme činnost odboru na
pravidelných setkáních měsíčně. Také
začaly přípravy na letní pobytovou
akci Kemperence v Černé Hoře, která
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proběhne na konci srpna, na kterém
bychom se chtěli zaměřit na poznávání Božího charakteru / vlastností na
základě studia jeho jmen použitých
v Písmu.
Pokud bude schválen celý úvazek
pro vedoucího ODM, chtěli bychom
jako odbor ve spolupráci se vzdělávací komisí připravit studium Bible pro
mládežníky a nabídnout jim přehled
Starého a Nového zákona. Bylo by to
studium zaměřené na pochopení jednotlivých knih a získání „celkového“
obrazu Písma. Předpokládáme, že
studium by bylo na dva roky (každý
rok po cca 6 setkáních pá/so) – první rok bychom se soustředili na Nový
zákon. Budeme vám vděčni za modlitební podporu.
Pavel Mrázek,
předseda odboru

Přehled plánovaných akcí Odboru mládeže:
KEMPERENCE — 22. - 27. 8. 2022 (Černá Hora)
KOMPAS — 9. - 11. 9. 2022 (Pustá Rybná)
KONFERENCE — 28. - 30. 10. 2022 (Brno)
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ODBOR SESTER
SLUŽBA TĚM,
KTEŘÍ PŘICHÁZEJÍ

K

do by si byl pomyslel, že se
naše životy a služba mohou ze
dne na den zcela změnit!
Když jsme se sestrami z českého
výboru plánovaly naše první letošní
setkání na sobotu 26. února v Praze,
věděly jsme, co máme v plánu projednávat: setkání manželek kazatelů
v dubnu, konference sester na podzim,
nové volby do výboru sester… Ale také
jsme se těšily, že se osobně setkáme.
Naše setkání ale dostalo jiný rozměr.
Dva dny trvající válka na Ukrajině
zasáhla naše plány. Začínající proud
uprchlíků, telefonáty s blízkými, kteří
již vyzvedávali uprchlíky na hranicích s
Ukrajinou, okamžitá ochota košických
sester BJB ubytovat v prostorách jejich
sboru potřebné... Něco, co jsme si nedovedly snad ani představit, bylo skutečností a zcela změnilo naše priority.
Když jsme pak měly po měsíci další
setkání i se slovenskými sestrami na
Zoomu, sdílely jsme si mimo naše
organizační záležitosti již konkrétní
příběhy služby v našich místních sborech. Obrovská touha pomoci běžen-

cům, Boží láska v našich srdcích proměněná do činů.
Dovolte mi sdílet svoji vlastní zkušenost. V našem karlovarském sboru
jsme se pár dní po vypuknutí války
rozhodli, že se budeme denně scházet
k večerním modlitbám za Ukrajinu.
Modlili jsme se společně s bratřími
a sestrami z rusky a ukrajinsky mluvícího baptistického sboru, který se
schází v naší modlitebně. Jejich úpěnlivé volání k Pánu za ochranu jejich
blízkých, kteří se ocitli uprostřed války, nás ještě více vedlo k jednotě a vytrvalosti na modlitbách.
Uprchlická vlna se dotkla i mého
zaměstnání. Byli jsme svými nadřízenými požádáni, abychom v jednom
našem neobývaném objektu zajistili ubytování pro uprchlíky. Problém
byl, že dotčené prostory /devět bytů/
nebyly více než deset let provozovány,
a tak uvedení do obyvatelného stavu
bylo velmi časově, kapacitně i fyzicky náročné. Bylo jasné, že pár kolegů
a kolegyň z provozního oddělení takovou akci nezvládne tak rychle, jak bylo
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potřeba. A právě tehdy ke mně Pán
na společných večerních modlitbách
promluvil. Přišla mi na mysl myšlenka: „Běž kolegům pomoci.“ Musím
říct, že ode mne se profesně taková
pomoc nečekala, pracuji na technickém oddělení. A tak když jsem druhý den přišla s tím, že jdu pomoci,
byli někteří mile překvapeni. Postupně jsme začali ubytovávat přijíždějící uprchlíky, převážně ženy s dětmi.
V jednom bytě jsme ubytovali jednu
starší paní, která přijela se svou snachou a jejími dvěma malými dětmi.
Byla jsem zrovna u toho, a tak jsem
jim všem popřála Boží požehnání.
Druhý den mi volá jeden můj kolega
do kanceláře a ptá se: „Jano, jaké jsi
víry? Prosím, přijeď. Ta starší paní,
kterou jsme včera ubytovali, pláče. Asi
potřebuje duchovní útěchu.“ Tak jsem
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sedla do auta a jela k ubytovně. Venku
před budovou stála tato plačící žena
a ostatní kolegové zpovzdálí pozorovali, co se bude dít. S pláčem mi vyprávěla, že je věřící a že chce jet zpátky
do Charkova, že tam zůstali v bojích
její dva synové. Její snacha s dětmi
je již zde v bezpečí, a tak cítí, že je
potřebná tam. Objala jsem ji a nahlas
se modlila, aby ji Pán Ježíš potěšil
a upokojil. Přestala plakat. Slíbila
jsem jí, že se spojím s bratrem Michailem Bazaevem, vedoucím bratrem
rusky mluvícího sboru v K. Varech,
a ten s ní promluví. Tak se stalo
a hned v neděli ji bratr vzal do jejich společenství, kde našla své sestry
a bratry v Kristu.
Naplnila mě bázeň a radost, když
jsem pochopila, že Pán již dopředu
věděl, že mě bude potřebovat v tento

den pro službu této sestře, a tak mi
položil na srdce, abych se zapojila do

pomoci s úklidem bytů pro uprchlíky.
Musím vyznat, že jsem nečekala,
jak pomoc uprchlíkům promění názory a vztah mých některých kolegů
k nim. Všichni jsme z domova nosili
pro ně deky, povlečení, matrace, vybavení do kuchyně, nábytek, zkrátka
vše, co je potřebné do začátku života
v novém domově. Pro děti vybavení
do škol… A mění se i naše kolegiální
vztahy mezi námi na pracovišti. Vážíme si víc jeden druhého, práce pro
potřebné nás spojila v jeden tým.
A tak prosíme Pána Boha o milost
pro těžce zkoušenou Ukrajinu, uprchlíky a též pro všechny, kdo jim pomáhají. Pánu Bohu nechť vzejde ze
všeho chvála a dík.
Jana Pospíšílová
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MISIJNÍ ODBOR
KONFERENCE
MISIJNÍHO ODBORU
VYSOKÉ MÝTO

T

ak konečně! To byl možná pocit mnohých z nás, když jsme
se po nucené koronavirové přestávce mohli po dvou letech opět společně sejít. A téma letošní konference
bylo velmi zajímavé : „Znaky zdravé
a nemocné církve.“ Na toto téma
hovořili Daniel Kuc, Lukáš Targoš
a Marek Žitný. Než jsme se však k danému tématu dostali, byla příležitost
v malých skupinkách probrat, jaké
příležitosti nám koronavirus a s ním
spojený lockdown přinesli a naopak
s jakými těžkostmi jsme se museli
potýkat. Při vzájemném sdílení toho,
k čemu která skupina došla, jsme se
navzájem dost obohatili. Zde uvádím
několik příležitostí, které koronavirus
přinesl: lidé prožívali strach až beznaději (zvláště při první vlně koronaviru), církev začala více využívat online
prostor, i kvůli online přenosům jsme
byli motivováni ke zkvalitnění služeb, vznikaly nové formy setkávání se
a nové způsoby bohoslužeb, více lidí se
zapojilo do modlitebního života, a na28

konec místní lidé museli v některých
akcích nahradit americké (zahraniční)
misionáře. Koronavirus s sebou přinesl také těžkosti: pohodlnost, zrušení
některých aktivit, přerušené vztahy
s nevěřícími, polarizace ve sboru (rouškaři – antirouškaři), senioři
vzdáleni od sborového života, nejistota
plánování.
A potom již došlo na hlavní téma
konference: „Znaky zdravé a nemocné
církve/misijní skupiny.“ Jelikož konference trvala dva dny, následně uvedu
jen některé myšlenky a úvahy, které
mě zaujaly.
Církev může vykazovat zdravé znaky, ale i příznaky nemoci. Mezi tyto
příznaky patří: selhávání v misijním
zasahování svých sousedů, zaslepenost
– církev se brání porozumění kultury
a chápání nevěřících lidí, hyperspolupráce mezi církvemi, církev existuje
jen pro sebe, sociologické přiškrcení
(z 80% zaplněná místnost působí jako
plná, pro nového člověka je tam přeplněno).
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Součástí programu bylo i vystoupení Lukáše Targoše na téma „Jak
dát o sobě vědět“. Devizou na začátku nové práce jsou vztahy, protože
církev – misijní skupinka nemá ještě
vybudované kvalitní služby. Proto se
skoro vždy při začínající práci klade
důraz na zakládání různých klubů. Je
ovšem dobré vědět o tom, že kluby
mají i jednu slabou stránku. Tou jsou
paradoxně vztahy. Lidé přicházející do
našich klubů si tam vybudují vztahy
s námi a s ostatními účastníky. Když
je zveme do shromáždění, často odmítají s tím, že jim stačí být s námi
30

v klubu a že je jim tam tak dobře.
Proto je pro novou práci důležité začít co nejdříve bohoslužby. Vždyť jde
o vztah lidí s Bohem a bohoslužby jsou základem života církve. A na
konec pár praktických rad jak dát
správně o sobě vědět lidem okolo nás.
Důležitý je kvalitní web se základními
informacemi a hlavně pravidelně aktualizovaný. Používejme sociální sítě,
jsou to mosty k lidem. Naše kázání by
měla být kvalitní, tj. relevantní k životu, a mohou být umístěna v podcastu
na webu. Používejme cílenou reklamu:
osobní pozvání a předání tištěné po-

zvánky. Naše reklama – pozvání, by
mělo být autentické a čisté. Neslibujme nesplnitelné (už nebudeš stejný,
setkáš se s Bohem apod).
Na konferenci toho bylo řečeno
a prožito mnohem víc. Vybavuje se
mi hudební (dorostenecká) skupinka
z Vysokého Mýta, která se postarala
o chvály. Byla radost vidět takto mladé lidi, tak zapálené pro Boha. Bylo
milé, že do Mýta za námi přijel i bratr
předseda Pavel Coufal. Ten v pátek
večer ve svém příspěvku i s použitím
obrázků ukazoval, jak a kde vznikaly
v průběhu let baptistické sbory.

Vidíte, málem bych zapomněl uvést,
že v sobotu se konaly volby nové rady
misijního odboru. Novou radu MO
tvoří: Pavel Novosad, Vladimír Zeman a David Živor. Náhradníkem je
Igor Gricyk. Rada MO se dohodla, že
novým předsedou MO bude Vladimír
Zeman.
Tak to už je snad vše a těším se za
rok ve Vysokém Mýtě nashledanou.
Pavel Novosad,
vedoucí rady Misijního odboru
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ODBOR PRO MANŽELSTVÍ
A RODINU

M

ilé sestry a milí bratři,
covid vystřídala energetická krize a válka. Mnohé z nás
sužují i různé osobní těžkosti – vzrůstající náklady na život, ztráta jistoty
zaměstnání, komplikující se podnikání, nemoci našich blízkých, studijní
a výchovné problémy našich dětí, …
Jako by se vytrácelo „bezstarostné“
období, na které jsme si v posledních
desetiletích zvykli, a opět zjišťujeme, že místo vytoužené idylky poklidného života musíme čelit mnoha
tlakům a soužení. Nedávno mi jeden

kamarád, který se již několik let stará o těžce nemocnou manželku, řekl
asi toto: „Naučili jsme se, že naplněný
a smysluplný život nežijeme jen tehdy,
když se nám daří a my můžeme chválit
Boha uprostřed radostných prožitků,
ale naplněný a smysluplný život můžeme prožívat kdykoli, pokud smyslem
našeho života je být v Boží blízkosti
a žít k jeho slávě – pak to může být
i v nemoci, na frontě, v nezaměstnanosti nebo třeba nad vrakem rozbitého auta.“ Jak to máme my? Přidáme
se k žalmistovi Davidovi?

Já však budu zpívat o tvé síle, nad tvým milosrdenstvím hned zrána budu plesat.
Vždyť ses mi stal nedobytným hradem, útočištěm v den soužení mého.
Žalm 59,17

KONFERENCE PRO RODIČE
Brno, 29. ledna 2022

J

sme rádi, že navzdory nepříznivým okolnostem se na konferenci sešlo asi padesát rodičů.
Semináře si pro nás připravili Dalimil
Staněk, který je psychologem a zároveň
kazatelem CB ve Zlíně, Jan Gregor,
který je místopředsedou Aliance pro
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rodinu, a manželé Plevovi z Litoměřic,
kde bratr Jaroslav Pleva slouží jako kazatel. Během konference bylo zajištěno hlídání dětí, takže si rodiče mohli
v klidu užívat jednotlivé semináře. Paní
ředitelka Martina Horčicová představila Křesťanskou ZŠ a MŠ Jana Husa.
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RUB A LÍC
Pořady o životě a tématech nejen ze strany, kterou chceme vidět

V

pořadu RUB a LÍC usedli
v křesle pro hosta manželé Pavel a Lydia Smilkovi. Před více
než čtyřiceti lety Pavel právě úspěšně
dokončoval studium medicíny a jejich
domácnost prozářilo narození krásné
dcerky. V tom do jejich života zasáhla
neuvěřitelná zpráva o Lydiině nemoci, která jí měla ponechat možná jen
několik týdnů života … Poslechněte si
příběh o zklamání, bolesti, lásce a na-
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ději, který má s Boží pomocí pokračování do dnešních dnů. Bratr Pavel
Smilek do vyprávění vnáší i odborný
lékařský pohled - v současné době je
zástupcem přednosty kliniky ve fakultní nemocnici Brno u sv. Anny a současně vyučujícím na lékařské fakultě
Masarykovy univerzity. V brněnském
sboru dlouholetým předsedou staršovstva a laickým kazatelem. Záznam pořadu najdete na www.radispolu.cz

MOTIVAČNÍ VÍKEND
PRO MANŽELSKÉ PÁRY
Modul II, hotel Skalní Mlýn u Blanska, 18. - 20. 3. 2022

Z

novu jsme s manželkou zažili
super víkend pro manželské
páry ve Skalním mlýně. Ocenili jsme, že jsme mohli vyjít z našeho
stereotypu a strávit víkend jen spolu.
Velkou inspirací pro nás byly zajímavé
podněty, které lektoři skvěle připravili, a určitě bylo o čem si povídat.
Skvělé byly také neformální rozhovory
s lektory, pro které měli lektoři srdce otevřené. Milé bylo seznámení se
s dalšími páry a čas strávený s nimi.

Příjemné bylo také prostředí hotelu
s plnou penzí a výlet do krásné okolní
přírody. Každopádně jsme tam strávili
velice kvalitní čas, který nás posunul
v manželství opět dál, a určitě bychom
to rádi doporučili dalším, a to nejen
těm, kteří mají v manželství problémy.
Tomáš a Natálka Pacovských,
Kraslice
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Přehled akcí OMR do konce roku 2022:
9. 4. 2022 — Konference pro rodiče, Cheb
10. - 12. 6. 2022 — Motivační víkend pro manželské
páry – modul I, hotel Emeran, Klíny, Krušné hory
Podzim — Motivační víkend pro manželské páry
– modul III, Skalní mlýn u Blanska
3. - 6. 11. 2022 — Motivační víkend pro manželské
páry – modul IV, Ráčkova dolina, Vysoké Tatry
Podzim — Motivační víkend pro manželské páry
– modul I, Skalní mlýn u Blanska
Podzim — Vzdělávací konference OMR
RUB a LÍC — 22. 4. 2022, 17. 6. 2022, podzim
- Pořady o životě a tématech nejen ze strany, kterou
chceme vidět
POZOR! — V příštím roce 2023 bude v jednom
z prodloužených víkendů v květnu
CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ RODIN

Marek Žitný
předseda Odboru pro manželství a rodinu
marek@zitny.cz, 608 60 10 29
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VÝROČÍ
50. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ PĚVECKÉHO SBORU
JAS
Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili
a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus!
Koloským 2,2

M

ilí Jásáci, bratři a sestry!
Již před dvěma lety jste
četli v Rozsévači, že je plánováno veliké, samostatné, „opravdové“
50. výročí Jasu na podzim roku 2020 v
pražské vinohradské modlitebně BJB.
Kvůli covidu muselo být setkání odloženo, nyní jsme však v závěrečné fázi
příprav na realizaci setkání s odstupem
téměř dvou let. Sejdeme se všichni ve
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dnech 20. – 22. května 2022 v Praze.
Podle Ministerstva zdravotnictví
České republiky již bez jakýchkoliv
omezení. Naplno se rozběhla registrace, která bude ukončena dne 15.
dubna 2022. Toužíme po tom, modlíme se za to, aby nikdo z vás nechyběl!
Věříme, že toto jedinečné setkání prožijeme ve znamení zvláštního Božího
požehnání!

Je připraven skutečně bohatý program. Již v pátečním večerním zahajovacím shromáždění, kdy budeme jako
velká jásácká rodina pospolu, bude
naším vzácným hostem bratr Adrian
Snell. Těšíme se na jeho službu. Hostem bude také Leen La Rivière! V sobotu dopoledne pak máme jako rodina
prožít to nejužší setkání s Kristem. Při
jeho slovu, tlumočeném zakladatelem
Jasu bratrem kazatelem Milošem Šolcem, při společné večeři Páně. Sobotní
odpoledne bude věnováno nácvikům
písní, kterými bychom měli sloužit při
večerním koncertu pro širší veřejnost,
v neděli dopoledne pak pro účastníky
bohoslužby. V sobotu večer se máme
telemostem rovněž spojit s bratrem
Scott Wesley Brownem z USA! Více
se dozvíte na https://www.baptist.sk/
jas50/. Detailnější informace o programu a definitivní přihláška je na
WWW.JAS50.CZ. Stornopoplatky
z důvodů onemocnění či mimořádné
rodinné situace budou řešeny tak, aby
příliš „nebolely“.
Toužíme po tom, abyste přišli všichni, kteří jen můžete. Pokud byste měli
mít nějaký problém, třeba finanční
či jiný, uděláme všechno pro to, aby
byl v lásce Kristově vyřešen. Důležitá
bude již domácí příprava zpěvu vybraných písní. Jsou připravovány naprosto unikátní zpěvníky, rozdělené podle
období jednotlivých dirigentů. Jsou
v nich však písně, které budeme zpívat
společně k chvále Boží jen ve svých

„rodinných“ shromážděních, tzv.
„srdcovky“. Link, na kterém najdete
písně, jež budou stále doplňovány, je
PÍSNE: noty a nahrávky (pošleme na
e-mail). Zpěvníky pak budou k dispozici v Praze pro každého zpěváka.
Máme jednu velikou prosbu. Během
setkání bude nutná služba dobrovolníků (pomoc v kuchyni, v šatnách
apod.) Pokud se setkání zúčastníte
pouze jako doprovod člena Jasu, rádi
bychom vás požádali zejména v době
nácviku písní o pomoc. Na přihlášce
je políčko, které v případě vaší ochoty
pomoci zatrhněte. Zvláště vám chceme
položit na srdce modlitební přípravu.
V rámci přátelských jásáckých vztahů
ve vašem okolí či přímo ve vašem sboru se můžete svobodně dohodnout na
formátu a času modliteb. Modlitební
předměty budou rovněž aktualizovány
na webové stránce.
Těšíme se na setkání, jehož smyslem je především oslava Boží milosti
a lásky! Těšíme se na „festival“ radosti
a vděčnosti Pánu Bohu za jeho mimořádný dar, za „fenomén“ JASU!
za přípravný tým
Jan Titěra
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PŘEDSTAVUJEME
PŘEKLAD BIBLE
NA PAPUE NOVÉ GUINEI

J

menuji se David Piksa, je mi 31
let a jsem členem baptistického
sboru v Praze na Vinohradech.
Jsem Bohu vděčný, že jsem mohl vyrůstat v křesťanské rodině na severu
Čech v Jílovém u Děčína. Když mi
bylo 13 let, odevzdal jsem svůj život
Ježíši Kristu, byl pokřtěn a pocítil
jsem naplnění smyslu života.
40

Po absolvování ČVUT v Praze jsem
šest let pracoval jako projektant těžebních strojů a potrubí. Během těchto
let jsem toužil sloužit Bohu plno-časově, opustit civilní zaměstnání
a vykonávat naplno duchovní činnost.
Tehdy jsem se rozhodl, že si zkrátím
úvazek a ve volném čase se začnu učit
biblické jazyky, abych mohl lépe rozumět Písmu. Pět let jsem se učil novozákonní řečtinu jako samouk a dva
roky biblickou hebrejštinu pod vedením soukromého učitele. Studium
jsem doplňoval praktickou službou ve
sboru: vedení mládeže, občasná kázání a evangelizace každý týden v Praze
a Litoměřicích.
V roce 2021 jsem silně vnímal, že
nastal pravý čas vstoupit naplno do
misijní práce, i když jsem nikdy předtím nepřemýšlel o zahraniční misii.
Přesvědčení vstoupit do misijní organizace Wycliffovi překladatelé Bible
jsem nabyl po osobních modlitbách
a rozhovorech se staršími sboru a dalšími věřícími. Líbí se mi představa
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překládat Bibli, primární zdroj Božího zjevení, aby byl i cizím národům
zjeven Bůh ve své slávě. Přeložit Bibli
do jazyku, který Písmo ještě nemá,
vnímám jako vznešený a zároveň zodpovědný úkol.
Na začátku roku 2022 jsem byl přijat do týmu překladatelů a lingvistů
na Papue Nové Guinei, do neziskové organizace SIL[1]. Byl jsem pozván na pozici začínajícího lingvisty/
překladatele na květen 2023. Mým
úkolem bude zanalyzovat jeden z lokálních jazyků a navrhnout abecedu
na základě lingvistického rozboru fonetiky, fonologie a gramatiky jazyka.
Tento projekt by měl trvat 2 - 3 roky
a měl by připravit půdu pro následný
překlad Bible, kterého bych se účastnil v dalších letech.
Základní lingvistické dovednosti
jsem si osvojil během studia ve Velké
Británii na Moorlands College, září
2021 - únor 2022. Toto magisterské
studium (MA) se skládá ze dvou šestiměsíčních modulů: lingvistický a pře-

kladatelský. Základní myšlenkou je
nejdříve studovat lingvistiku po dobu
šesti měsíců, poté 2 - 3 roky pracovat
na misijním poli jako lingvista, pak se
vrátit do školy na šestiměsíční studium překladatelství a nakonec zavítat
zpět na misijní pole jako překladatel.
Zatím mám splněnou první část,
studium lingvistiky. Nyní s nadějí
očekávám, že budu moci vstoupit do
druhé části a uplatnit znalosti na Papue Nové Guinei.
V současné době bydlím v Praze
a živím se učením jazyků: čeština pro
cizince, angličtina a biblická řečtina.
Rád bych v tomto roce navštěvoval
sbory, prezentoval tento misijní projekt a sháněl pro něj podporovatele.
Budu rád, když mě do svého sboru
pozvete.
David Piksa
david_piksa@wycliffe.cz
+420 720 662 541

SIL je křesťanská nezisková organizace, která pracuje s místními
komunitami lidí po celém světě a pomáhá s rozvojem jejich jazyka
a překladem Písma svatého. Organizaci založil Cameron Townsend pod názvem Summer Institute of Linguistics v roce 1934.
https://www.sil.org/about
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