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úvodník

M

ilí bratři, milé sestry,
tématem nového Zpravodaje
je Obnova církve. Téma nevybíráme jen s ohledem na začátek nového
roku, který je vždy dobrou příležitostí se
zastavit a zkoumat před Boží tváří naše
životy i naši službu, ale především z toho
důvodu, že jako BJB procházíme náročným obdobím, kdy se potřebujeme společně modlit a ptát se na směr naší další
cesty.
Uvědomujeme si, že nejsme vlastníky Církve ani Boží pravdy, ale že jsme
povoláni k tomu, abychom byli o této
Pravdě svědectvím. Chceme se proto
společně zamýšlet nad tím, jakým způsobem o Kristu svědčíme, co můžeme
v tomto svědectví a životě sborů změnit
tak, abychom byli srozumitelnější těm,
kterým zprávu evangelia přinášíme. Nebojme se hledat nové formy, inspirujme
v tom jedni druhé.
Jsme vděčni za to, že v říjnu před
Radou zástupců sborů mohla proběhnout tři modlitební setkání za Bratrskou
jednotu baptistů a jako Výkonný výbor
jsme se rozhodli svolat další modlitební setkání na odpoledne 7. dubna před
příštím Sjezdem delegátů v Praze. Ten
bude svolaný po dlouhé době opět jako
dvoudenní, protože si uvědomujeme, že
potřebujeme více času pro naše vzájemné rozhovory.

Zveme vás všechny na tato modlitební
setkání, která proběhnou opět ve třech
městech podle regionů. Jsme si vědomi
toho, že v mnoha věcech potřebujeme
Boží milost, abychom mohli najít další
společnou cestu. Modleme se s vědomím, že Církev nestojí a nepadá s námi,
ale že je Kristovým tělem, které si Bůh
sám podrží.
Na RZS v Brně jsme si vyslechli prohlášení sborů, které se rozhodly odejít
z BJB nebo nad tímto odchodem uvažují. Přestože je to právo těchto sborů,
s jejich pohledem na BJB jako VV nesouhlasíme a rozeslali jsme proto sborům BJB i církevní veřejnosti naši reakci. Přinášíme ji v plném znění i v tomto
Zpravodaji a modlíme se za průběh
dalších jednání a rozhodování v těchto
sborech.
Kromě tématu Obnovy církve ve Zpravodaji opět zavítáme Na nová místa, kde
se děje nová misijní práce – tentokrát
to bude do Plzně do sboru Mozaika
a v rámci rubriky Na návštěvě lépe poznáme mezinárodní sbor v Praze. Inspirací nám může být i jeho sociální služba
mezi pražskými bezdomovci, která je
součástí jejich svědectví.
Jsem vděčný také za zprávy z jednotlivých odborů BJB a za svědectví bratra Tomáše Kratochvíla z jeho cesty
do Afriky. Pokud budete mít možnost
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tuto službu podpořit, najdete kontakty
a další informace v jeho reportáži. Velký
prostor věnujeme také zprávám z Ukrajiny, kde se jako BJB snažíme společně pomáhat. Rádi také představujeme
i v tomto čísle jednu zajímavou křesťanskou službu a tou je služba Academia
Via Familia na podporu rodiny. Více
nám její činnost přiblíží sestra Katka
Okáčová z Příbora.
Věřím tomu, že i toto číslo Zpravodaje pro vás bude inspirací v hledání Boží

cesty v tomto roce a přeji nám všem do
nového roku Boží milost a moudrost na
každý den našeho života i služby.

Jan Jackanič, tajemník VV BJB

slovo předsedy

M

ilí bratři a milé sestry,
možná se ptáte, proč jsme
zvolili zrovna toto téma našeho Zpravodaje? Obnova církve je
téma, o kterém se hovoří v celém
širokém spektru křesťanských církví. Dokladem toho je i příští Evangelikální fórum (28. 2. - 2. 3. 2019)
v Praze ve vinohradském sboru na
téma Revitalizace sborů, které se tomuto tématu bude věnovat z různých
úhlů pohledu a bude prostorem pro
sdílení různých zkušeností.
Je zřejmé, že Církev, která je úžasným Božím dílem a zároveň i nedo04

konalým společenstvím Božího lidu,
se musí neustále obnovovat. Církev
je totiž neustále na cestě. Podobně
jako starozákonní Boží lid, když vyšel z egyptského otroctví a putoval do
zaslíbené země, i my, Kristova církev,
procházíme dějinami k našemu cíli,
kterým je konečné a plné obnovení
všeho v Kristu v Jeho království. Ta
cesta nikdy nebyla a ani dnes není
jednoduchá. Církev na ní prošla různými společenskými systémy, musela
překonávat mnohá pokušení, útlak
i pronásledování. V každé době musela znovu a znovu zápasit o čistotu

Kristova evangelia a ryzost svého života z jeho moci. Přiznejme si, že i my,
čeští baptisté, na té cestě často umdléváme, někdy i bloudíme, odbočujeme
do slepých a neplodných uliček, vábeni různými zkratkami, které se časem ukáží jako zavádějící. Někdy i my
ztrácíme jasný a radostný pohled víry
upřený na Toho, který nás vede a chce
vést dál. Znovu k nám musí zaznívat
burcující a obnovující Boží slovo, které nás vede k pokání a k rozhodnému
následování Pána Ježíše Krista.
Nevím, zda někomu z našich bratrů a sester připadá současná situace
v Jednotě uspokojující. Spíše asi společně vnímáme, že je třeba, abychom
prošli hlubší duchovní obnovou. Odchod čtyř sborů a jedné stanice nebyl
„z čista jasna“. Spíše se v něm odrazil
náš dlouhodobější vývoj, stav, který
byl charakterizován častými neshodami ohledně některých témat, neschopností nacházet společné vidění
věcí, společné cíle a priority. Ne, že
by všechno v minulých letech bylo
špatné. Je mnoho dobrého, za co
jsme našemu Pánu vděčni. Věřím,
že se v našich sborech snažíme zvěstovat Kristovo evangelium. Máme
v naší Jednotě rozvinutou požehnanou
společnou práci v několika oblastech
(mládež, sestry, manželství a rodina,
misie, biblické vzdělávání).
Přesto se neubráním pocitu, že stojíme na jakési křižovatce. Co bude dál,
v našem společném životě a službě?

Jak se dál bude duchovně profilovat
naše Jednota? Jaká bude naše skutečná „identita“? Jaké svědectví vydáme
dnešnímu světu? Jak budeme v dnešní
době společně sloužit lidem k poznání
Krista, jak budeme společně naplňovat naše poslání činit ze ztracených
lidí Kristovy učedníky?
„Vybízím vás tedy, bratři, skrze
milosrdenství Boží, abyste vydali svá
těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu; to je vaše rozumná služba
Bohu. A nepřipodobňujte se tomuto
věku, nýbrž proměňujte se obnovou
své mysli, abyste mohli zkoumat, co
je Boží vůle, co je dobré, přijatelné
a dokonalé.” (Ř 12,1-2; ČSP)
Boží slovo nás vybízí: pojďme se vydávat Pánu na oltář jako živé a svaté
oběti. Pojďme se proměňovat skrze
obnovení naší mysli. Posvěcujme se
v pokoře našemu Bohu, a pojďme
zkoumat, hledat a naplňovat dobrou
Boží vůli. Vyprosme si nové období
v životě naší Jednoty.

Pavel Coufal, předseda VV BJB
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téma
obnova církve
Jak jsem naznačil v úvodu tohoto Zpravodaje, toužíme po duchovní obnově naší
Jednoty. Věřím, že chceme hledat Boží cesty, na kterých nám Pán Ježíš dá nové
požehnání. V jakých oblastech bychom ale měli vyvíjet úsilí o naši duchovní obnovu? Dovolte mi v následujících řádcích naznačit několik směrů a výzev.

Plnost Ducha svatého
Boží slovo nás vybízí, abychom
byli naplněni a naplňováni Duchem
svatým (Ef 5,18). Zamysleme se
a upřímně si odpovězme na otázku,
nakolik je náš život (osobní i společný) cele vydán Bohu, a nakolik si ho
chceme řídit sami. Často se spoléháme hlavně na svoji moudrost, vzdělání
a životní zkušenosti, včetně zkušeností, kterých jsme nabyli v naší dosavadní sborové a mezi-sborové práci. Jistě,
je dobré a moudré se učit z historie
(z pozitivních i negativních zkušeností), ale stačí nám to? Co když nás Bůh
chce vést nově a v něčem i jinak? Ano,
je třeba teologicky přemýšlet a hledat,
ale vede nás při tomto rozmýšlení nad
Božím slovem opravdu Duch, který
to Slovo inspiroval? Kdo skutečně řídí
a vede náš život? Není ovoce života
a služby naší Jednoty chabé právě
proto, že málo žijeme z těch Božích
zdrojů? Není náš současný stav také
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o tom, že se sice snažíme, usilujeme
a někdy (i upřímně) trápíme, ale přitom čerpáme z vlastních děravých
cisteren, místo abychom čerpali z pramenů živých vod Božího Ducha?
Cesta k naplnění Duchem svatým
vede skrze pokání z hříchů, které nám
Duch zjevuje. On je svatý, a proto nebude přebývat tam, kde si hýčkáme
své lidské ego, se všemi jeho pyšnými projevy. Dovolme mu, aby k nám
mluvil ve ztišení. Znovu a znovu ho
zvěme, aby nám svítil do našeho pološera, vynášel na světlo to, co je ukryto
hluboko v našich srdcích, v nesprávných návycích, nezdravých postojích
a touhách. Vyznejme mu, že i při našich společných mezi-sborových jednáních jsme se nechávali unést vlastními představami a touhami, místo
abychom dali vědomě prostor jemu.
Řekněme našemu Vinaři: Chceme,
abys nás pročišťoval, chceme, abys
v nás odřezával to, co nenese ovoce
k tvé slávě (viz J 15). Prosme Pána za

život v plnosti Ducha svatého. Vždyť
Otec ho rád dává těm, kdo ho prosí
(Lk 11,13).
Pokud tedy máme mluvit o naší
duchovním obnově, ať je cele nesena Božím Duchem, a ne námi. Nové
metody, současné přístupy, revidované řády či zásady, jakkoli mohou být
někdy pomocí církvi, nikdy nemohou
a nesmí nahradit vanutí Ducha svatého mezi námi, po kterém tolik toužíme.

Věrné zvěstování Božího slova
Církev se musí obnovovat na základě
naslouchání, pochopení a poslušnosti Božího slova. Pán Církve se nám
zjevuje skrze své Slovo, proto je pro
nás Písmo sv. autoritou ve věcech víry
a života. Jedním ze znaků živé církve je
to, že je v ní pravdivě, aktuálně a svěže zvěstováno Boží slovo. Je třeba se
modlit za ty, kteří přinášejí poselství
Písma, ať už hovoří z našich kazatelen nebo třeba vedou biblické studium
v domácích skupinách. Všechno kázání a vyučování musí být věrným výkladem Písma, ne sdílením našich dojmů, pocitů, nebo teologických úvah.
My všichni, každý bratr a každá sestra, máme být celoživotními studenty
Bible. Tím byli baptisté dříve známí.
Nejde však o pouhé znalosti, ale zvláště o to, abychom podle poznaného
Slova také žili. Vždyť naším posláním
je činění učedníků, což je naplněno
až tehdy, když učíme „zachovávat“
vše, co nám Pán přikázal (Mt 28,20).

Pojďme společně usilovat o obnovení
naší lásky k Božímu slovu (Ž 119,47).

Příprava a celoživotní vzdělávání
kazatelů
Zde se dotýkám našeho dlouhodobého nedostatku, a tím je společné
vzdělávání našich kazatelů. Naši kazatelé se vzdělávají v různých školách
a institucích. Některé z nich nám jsou
teologicky blízké, jiné naopak mezi
nás přímo či nepřímo vnášejí skrze
své absolventy učení nebo proudy,
které jsou našim sborům cizí (ať už
jde o teologický liberalismus nebo radikální neokalvinismus). V minulosti
jsme měli vlastní baptistický seminář v Praze, vedený Dr. Procházkou,
později Dálkový teologický seminář
a v porevoluční době se uskutečňovalo teologické vzdělávání na olomoucké Biblické škole BJB, později VOŠ
sociální a teologické Dorkas. Škola
Dorkas se postupem času profilovala
pro vzdělávání sociálních pracovníků,
a nyní se její služba uzavírá. Necelých
20 let však už nemáme společné hlubší teologické vzdělávání, kromě dálkových kurzů typu Vzdělávání na cestě,
nebo kurzů kazatelů.
Máme-li projít cestou obnovení
k hlubší vzájemné jednotě, je nutné,
abychom hledali nové cesty pro společnou přípravu a celoživotní vzdělávání našich kazatelů. Měli bychom si
říct, které vzdělávací instituce jsou pro
nás v této oblasti primárními partne07

ry (např. Institut TCMI, ETS Praha
nebo KETM Banská Bystrica).
Chybí nám intenzivnější společná
setkávání kazatelů ke studiu Písma i
společnému promýšlení nejrůznějších otázek a problémů, se kterými
se setkáváme v dnešní době. Zřejmě
také budou postupně přibývat sbory,
které si nebudou moci dovolit zaměstnat kazatele na plný úvazek, a tedy
na kazatele budou zvýšené nároky jak
v jejich civilních zaměstnáních, tak
i ve službě v církvi. Kazatelé nebudou
moci opouštět svá zaměstnání či rodiny za účelem dlouhodobého studia,
a tedy bude třeba pružněji reagovat
a přinášet možnosti modulárního, částečně distančního vzdělávání. Je třeba,
abychom tuto výzvu brali vážně a šli
jí aktivně naproti. Živá církev má vyrůstat na základě společně sdíleného
teologického základu (poznání Písma
sv.), kterého bez konferencí, seminářů
či podobných forem nedosáhneme.
K tomuto bodu ještě jednu velmi
závažnou otázku: Kde je chyba, že
nám schází noví kazatelé, resp. studenti, kteří by se připravovali pro tuto
službu? Vždyť žeň je opravdu mnohá.
I potřeb je mnoho. Některé sbory jsou
bez kazatelů, jsou i nově vznikající stanice, které by chtěly vyrůst ve sbory.
Ale „dělníků“ na tom Božím poli je
mezi námi málo. Proste Pána žně, ať
vyšle dělníky na svou žeň. Vyprosme
si novou generaci kazatelů a misijních
pracovníků, kteří zaslechnou své povolání a půjdou.
08

Odstraňování zdrojů napětí mezi
námi
Dostávám se k otázkám, které nejsou příjemné, ale jsou reálné. V průběhu uplynulých let se mezi námi
vykrystalizovaly otázky a problémy,
které narušily naše vzájemné vztahy.
Žádná církev nemůže dobře prosperovat v atmosféře průběžných konfliktů a napětí. Měli bychom si říct, ve
kterých bodech chceme mít společné
postoje i praxi, a ve kterých si mezi
sbory dáme vzájemnou svobodu. Měli
bychom umět o těchto věcech hovořit
ve vzájemném naslouchání a lásce, ale
zejména s touhou po hledání jednomyslnosti na základě poznání Písma sv.
Jisté rozdíly mezi námi budou vždy,
ale neměli bychom rezignovat na duchovní úsilí o dosažení „plné jednoty
smýšlení a přesvědčení“ (viz 1K 1,10).
Je tato výzva apoštola Pavla pro nás
stále žádoucím cílem (i na mezi-sborové úrovni), nebo jsme ji už dali stranou, jako něco prakticky neuskutečnitelného? Kam na naší škále mezi tím,
co je „důležité a podstatné (a tedy je
důležité mít v tom jednotné postoje)“
a naopak „nedůležité (nebo ponechané
na vidění jednotlivých sborů)“, zařadíme otázky jako je např. služba žen
jako kazatelek v našich sborech nebo
potřeba ordinace kazatelů v rámci celé
BJB? Důležité, nebo nepodstatné? (A
to je jen příklad).
Měli bychom si ujasnit, zda je naším
cílem naprostá teologická nezávislost

místních sborů, v rámci jakési obecné tolerance. Tedy směr, který zastává
pražský sbor Na Topolce a jím zakládané Společenství baptistických sborů. Upřímně jim přeji, aby po dokončení registrace této nové náboženské
společnosti ministerstvem kultury do
ní odešli a bez překážek a neustálých
konfliktů uskutečňovali svoji vizi a své
pojetí baptismu. Já mám naději, že my
ještě stále chceme uskutečňovat to, co
máme ve své Ústavě, totiž že jedním
z našich cílů je „poskytovat základnu
pro všestrannou součinnost a spolupráci baptistických sborů stejného
teologického zaměření v rámci ČR“.
Tedy, že nechceme rezignovat na hledání a úsilí o „stejné teologické zaměření“ baptistických sborů, sdružených
v BJB.

Posilování vzájemného mezi
-sborového společenství
Pokud opravdu budeme usilovat
o duchovní obnovení naší Jednoty,
pak musíme hledat způsoby, jak se
více vzájemně setkávat. Mám na mysli zvláště vzájemné setkávání sborů
a regionální nebo celostátní konference všech generací. Pamatuji si doby,
kdy jsme se těšívali na každoroční celostátní baptistickou konferenci. Šetřili jsme peníze a rezervovali si čas ve
svých kalendářích, jen abychom na
konferenci mohli jet. Byl to pro nás
svátek, radostné setkání s duchovní rodinou, často i duchovní hody u
Božího slova, ze kterých jsme čerpali

i po odjezdu domů. A proto jsme také
měli k sobě blíž, navzdory tomu, že
neexistovaly mobilní telefony a cestování bylo zdlouhavější, než dnes. Příští
rok se nám k tomuto vytváření hlubšího společenství v BJB nabízí několik
možností: březnová konference mládeže v Praze, květnová česko-slovenská konference sester v Brně a říjnová
česko-slovenská konference „100 let
spolu“ v Litoměřicích. Jak je využijeme? Ukážeme svojí hojnou účastí, že
chceme být spolu, že chceme obnovovat společenství naší Jednoty

Nové zapálení pro evangelizaci
a zakládání nových sborů
Chci zakončit svůj článek právě
tímto bodem: evangelizace. Každý
baptista misionářem, říkával Johann
Gerhadt Oncken. V jeho době to platilo. Platí to i dnes? Baptisté byli vždy
misijním společenstvím. To je jeden
z důvodů, proč jsme spolu i v BJB:
abychom se povzbuzovali k nesení
evangelia dnešní generaci. Abychom
si vzájemně pomáhali při evangelizačním úsilí i při zakládání sborů či
stanic na nových místech. Obnovme
své smýšlení i v této věci. Čas se krátí,
Pánův příchod nám je každým dnem
blíž. Věnujme své úsilí a energii na to
podstatné – tedy na naplnění našeho
skutečného poslání (Mt 28,18-20).
Pavel Coufal
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revitalizace církve

N

a impuls Misijního odboru
BJB jsem se v loňském roce
zúčastnil ELF (European
Leadership Forum) ve Wisle v Polsku
u Českého Těšína, což bylo šestidenní intenzivní vzdělávání (přednášky
a semináře) na téma Revitalizace církve.
Po tomto intenzivním týdnu jsem
pochopil, že to je velmi komplikovaná
záležitost, a že k této problematice nejde přistupovat jako k vaření dobrého
jídla: najít dobrý recept a doslova přes
noc „revitalizovat” sbor. Proto jsem
se přihlásil na další navazující pro-

10

gram „roční mentoring”, který bude
ukončen opět v Polsku v květnu 2019.
Součástí tohoto mentoringu je samostudium, několik knih k prostudování
a také několik webinářů (vyučování
přes internet), včetně třídenního intenzivního studia v Barceloně, které
jsem absolvoval na začátku prosince
2018.
Od loňského roku, kdy jsme si připomínali 500 let od reformace, vnímáme, že církev potřebuje duchovní
obnovu. Tehdy církev potřebovala teologickou obnovu. Dnešní duchovní

obnova bude mít jinou podobu. Dnes
potřebujeme pracovat na tom, aby byl
každý sbor zdravý ve všech oblastech
života: ve vedení, učení, vztazích, činění učedníků, misii a evangelizaci,
uctívání, modlitbě, struktuře, organizaci, strategiích a schopnostech zasáhnout okolí, atd.
Revitalizace církve je snaha a úsilí
o zdravý sbor, který roste a nese ovoce
pro Boží slávu.
Proto velmi doporučuji účast na
Evangelikálním fóru (28.2 - 2.3.2019,
BJB Vinohrady) všem vedoucím, starším, diakonům, kazatelům a lidem,
kteří chtějí vidět svůj sbor duchovně
se rozvíjet. Bez vzdělání v tomto oboru se dále neposuneme.

Revitalizaci církve nemůžeme zjednodušit jen na „stačí se více modlit”.
I na základě statistiky to nestačí. Zřejmě k tomu musíme přidat i jiné věci
a změny. Pojďme se otevřít tomu, co
chce Bůh skrze nás konat.
„Bože, obnov nás! Rozjasni svou tvář
a budeme zachráněni.“ (Žalm 80,4)

Nick Lica,
BJB Karlovy Vary

ANKETA
Co považujete za důležité pro duchovní obnovu sborů Bratrské jednoty baptistů?

Jarek Pleva,
Litoměřice

Na prvním místě modlitby a otevřenost vůči práci
Ducha svatého. Dále změnu smýšlení nejprve kazatelů
a také starších a vedoucích sborů - opuštění postojů sudičství a nadřazenosti. Za třetí opuštění mentality dvou
zabetonovaných pravidel sborové práce („Takhle jsme
to dělali vždycky“ a „Takhle jsme to nikdy nedělali“).
K tomu patří změna dlouholetých rutin a otevření myslí
a srdcí kazatelů a vedoucích sborů pro nové formy bohoslužeb, shromáždění a modliteb, pro nové chvály a nové
způsoby služby.
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Oleg Gricyk,
XXI. století

Petr Coufal,
Olomouc

Nevím, zda máme mluvit o obnově, jelikož obnova
předpokládá návrat k ideálnímu předchozímu stavu
věci. Nemyslím si, že BJB byla někdy v ideálním stavu, ke kterému se chceme vrátit. Pokud chceme budovat
svoji víru a biblickou praxi, a ne na baptistických tradicích anebo baptistických formách jiných (ekonomicky
vyspělejších) států, pak bychom se měli dívat dopředu
a stále porovnávat, jak to bylo v apoštolské tradici, které
se jako jediné máme držet (viz 1Kor 11,2; 2Te 2,15
a 3,6). Proto navrhuji mluvit spíše o cestě dopředu k
plné odevzdanosti Slovu v přibližování našich církevních
vyznání a praktik k tomu, co je Psáno.
Pro duchovní obnovu sborů je potřeba se společně
modlit. Ale modlitby nestačí. Je třeba otevřeně hovořit, naslouchat si, mít prostor pro odlišné názory bez
strachu, že za své rozdílné názory budu souzen. Cílem
rozhovoru by mělo být pohlédnutí pravdě do očí, protože
jen pravda vás učiní svobodnými. Není to snadná cesta,
zvlášť když se zdá, že jsme jen málo ochotni si naslouchat bez přerušování. Jak těžko se při našich společných
setkáních dostáváme k jádru Kristova Velkého přikázání
a Velkého poslání, podstaty existence církve a každodenního života Ježíšových následovníků.
Pokud v rámci společného hledání na sborech, na
setkáních kazatelů, při radě zástupců sborů, nebo na
sjezdech delegátů pojmenujeme věci nebo postoje, které je třeba změnit, potom je třeba najít sílu ke změně,
k pokání, a hlavně k nápravě. Nezůstávat v minulosti,
neubíjet se Biblí v ruce, nepřipomínat si v pokání vyznané hříchy, ale napřímit se a začít nově.
Po pravdivém zhodnocení duchovního stavu je třeba
zvolit strategii obnovy. V tomto procesu je třeba se ne-
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soustředit na milion věcí, ale shodně se zaměřit na 2-3
důrazy nebo potřebné změny. Vyjádřit, jestli se navrhovaná obnova týká života jednotlivých sborů, bohoslužeb,
misie, vzdělávání, nebo způsobu mezisborové komunikace? To by mohlo být jasné a možná i částečně měřitelné.
To poslední, co chci připomenout, je vzájemné povzbuzování se. Když obnovujete budovu (jako my nyní
v Olomouci), trvá to dlouho, a prvotní nadšení může
brzy upadnout. Aby naše „obnova“ nebyla jen další „únava“, je třeba mít před očima jasnou představu
budoucího života církve. Kristus by také nepodstoupil
ta mnohá utrpení zakončená bolestí na Golgotě, kdyby
nevěděl, že výsledek bude stát za to. Proto, ať vidíme
současný stav BJB jakkoli bídně a bolestivě, nezapomínejme se povzbuzovat Božím pohledem na Jeho nevěstu.
Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista.
(Ef 4,15)

Tomáš Pacovský,
Kraslice

Podle největšího přikázání v Mt 22,36-40 je to: láska
k Bohu a láska k sobě navzájem. Láska k Bohu má být
spojena s hlubokou pokorou a vírou, že jsme hříšníci spasení z milosti. Pokud jsme si toho vědomi, měli bychom
mít také vzájemné vztahy založené na pokoře a lásce.
Když nám bylo odpuštěno, máme si i my navzájem odpouštět. Naším posláním není soudit, ale nést evangelium, radostnou zvěst o spasení z milosti. Podobně jako
Ježíš a jeho učedníci bychom měli vyjít z konzervy svých
křesťanských představ a vyjít mezi nevěřící lidi, zajímat
se o ně, modlit se za ně, naslouchat jim, mít mezi nimi
své přátele, přinášet jim evangelium slovem i skutkem.
Ve sboru by měl být větší důraz na přátelskou atmosféru,
skupinové studium Božího slova, sdílení a modlitby.
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KÁZÁNÍ

V

Novém roce často hledáme
inspirace k tomu, jak začít
rok nějak jinak. Často to bývá
touha něco nového dokázat, něco začít
dělat a některé věci nedělat. Myslím,
že většinou mi dáte za pravdu, že tato
novoroční předsevzetí obecně nemají dlouhý efekt. Protože, jestli o něco
usilujeme, pak je s tím třeba začít
hned a nečekat.
Jako text k zamyšlení nám poslouží slova Pána Ježíše Krista, která nám
mohou být průvodcem nejen pro nastávající rok:
„Hle, já vás posílám jako ovce mezi
vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi
a bezelstní jako holubice.“ (Mt 10,16)
Text je to krátký a myslím, že se
některým z vás podaří se jej naučit
i zpaměti (vřele doporučuji). Pojďme
se ale nejprve podívat, co vlastně říká.

Hle já vás posílám …
Kdyby zde slovíčko já bylo zbytečné, nebylo by jej z gramatického hlediska třeba. Ale ono třeba je. Je na
místě připomenout si, že naše poslání
vychází od Něho. Proto si jej nemůžeme a nemáme jen tak přivlastnit, naše
práce nevyšla z naší iniciativy. Každá
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práce pro Krista má stát na jeho poslání, ne na osobním přesvědčení. Snadno se totiž může stát, že se budeme
naší prací snažit naplnit své potřeby
důležitosti, svatosti, uznání, vlivu (Mt
7,22n). Vědomí Ježíšova vyslání, je ale
také důležité ve chvílích, kdy je služba
pro něj těžká, namáhavá, nebezpečná nebo bolí. Jestliže nás poslal, nejsme v tom sami. Nevymklo se mu to
z rukou. Nejsme obětí zlých náhod
ani okolností – nejsme samovolně vysláni do chřtánu vlků – ale jak ukazuje
souvislost textu – jsme posláni k sdílení evangelia Ježíše Krista.
Posílám vás – řecky apostellein znamená, že jsme poslové, apoštolové.
Poslaní jsme jako ovce, které mají přivést (ukázat cestu) k dobrému Pastýři
jiné ovce, ty jsou bez něj zcela ztracené
(a takoví jsme byli i my a máme si to
pamatovat!; 1Kor 6,11). Ovce, která
nahání do ovčince, je ve skutečnosti
vlkem/psem ač v beránčím rouchu,
takové poslání nemáme.

... jako ovce mezi vlky …
Ti, ke kterým nás Pán posílá jsou
sice ztracenými ovcemi, ale v moci zlého jsou z nich dravci. Je třeba vnímat,
že to není lehký úkol. A přesto ne-

máme být stejnými dravci. Jsme stále jen ovce, jejichž jedinou ochranou
je Pastýř. A jako ovce potřebujeme
jeho vedení a zmocnění k takovému
úkolu. Někde budeme muset nastavit tvář, jindy nechat si vzít i košili –
a nečekejme, že se nad tím pozastaví
– budou-li chtít, vrazí nám podruhé
a vezmou i plášť … Spasení je Boží
dar, nikoli lidská zásluha. „Víra pak je
ze slyšení“…. to je ten náš úkol. Církev v historii selhala v roli mocenské
a měli bychom se z toho ponaučit. Síla,
manipulace ani nátlak nejsou Ježíšovým příkladem, který nám zanechal.

… buďte obezřetní jako hadi …
Všichni cítíme anotaci na hada, který v rajské zahradě svedl Adama a Evu
k hříchu. Skutečně máme být jako on?
Jeho obezřetnost je zde třeba vnímat v
souvislosti s jeho moudrostí – kterou
satan ovšem zneužil ke zlému. Moudrost je sama o sobě Božím darem, ale
v rukách zlých dokáže napáchat velké škody. Had věděl, byl chytrý, měl
plán. V tom mu máme být podobní.
Naše mluvení a poslání má vycházet z
moudrého počínání. Přemýšlet, prosit
o moudrost – co říkat a co neříkat, být
připraven, být použitelný. To je výzva, kterou zde slyšíme. Nikoli výzva
k tomu, abychom byli podobni tomu
zlému – a při sdílení evangelia hledali
vlastní zájmy, měli postranní motivy.
Nebo snad dokonce lží a podvodem
získávali druhé pro Krista.

… bezelstní jako holubice.
Doslova „bezelstní“ můžeme přeložit také jako „nesmíšení“, tedy ryzí.
Jako čisté zlato, bez příměsi dalších
kovů. Musíme být čisté zlato. Jdemeli mezi lidi zvěstovat evangelium, pak
je cílem zvěstovat evangelium. Toto
zvěstování evangelia nesmí být „kontaminováno“ nějakým skrytým záměrem. Třeba touhou prosadit sebe. Stát
se slavným, oblíbeným, úspěšným,
vlivným… Buďte bezelstní jako holubice. Buďte přímí, jasní, čitelní. Vaše
řeč, budiž „ano, ano“ a „ne, ne“ – tedy
ať lidé jasně vědí, na čem s vámi jsou.
Ježíš sám měl poslání od svého
Otce, které dokončil. Následujme
jeho příklad. Amen.

Pavel Mrázek
Narodil v roce 1979 ve Vsetíně, vystudoval VOŠST Dorkas v Olomouci
a TCMI v Rakouském Heiligenkreuz.
Spolu s ženou Marcelou mají tři děti
(Elen, Viliam, Anežka). Od roku 2004
je kazatelem sboru BJB v Šumperku.
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informace z vv
Informace z jednání VV BJB ze dne 27. listopadu 2018

1. Rozhovor o současné situaci v BJB
a reakce na RZS v Brně

VV hovořil o modlitebních setkáních, která proběhla v říjnu v Praze,
Konstantinových Lázních a v Olomouci. Jsme vděčni za zhruba 70
modlitebníků, kteří přišli na tato setkání, a kteří se společně modlili za
aktuální situaci v BJB a naši další budoucnost. Věříme tomu, že modlitby
jsou pro naši Jednotu důležité, a proto
VV svolává další modlitební setkání
před SD na 7. dubna 2019, a to opět
od 16 hodin na třech místech. Bližší
informace rozešleme na sbory začátkem příštího roku.
VV hovořil o průběhu RZS a zabýval
se tzv. „Oficiálním prohlášením pěti
sborů“, které oznámily svůj záměr odejít z Bratrské jednoty baptistů. VV ve
vzájemném rozhovoru formuloval svůj
postoj k tomuto prohlášení, který bude
zaslán na sbory. Jsme si vědomi toho,
že se nacházíme jako BJB v náročném
období vzájemných vztahů a prosíme
sbory o modlitby za celou situaci.
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Bratr tajemník informoval o jednotlivých setkáních se zástupci sborů v Kroměříži, Kuřimi, Lovosicích
a Jablonci n. Nisou, která proběhla po
RZS a o aktuální situaci jednotlivých
sborů. Každé z těchto společenství je
v jiné situaci (včetně stanice sboru
BJB Děčín v Jílové), a proto i další
kroky budou následovat jednotlivě.
VV respektuje právo sborů na odchod z BJB, pokud si toto rozhodnutí schválí nejméně 2/3 všech členů
sboru. VV je připraven přijmout také
výsledek tajného hlasování (např. volba v rozmezí 14 dnů, volební komise
navštíví ty, kteří se neúčastnili voleb
ve sboru, atd.), pokud bude zajištěno, že v rámci volební komise budou
zastoupeni také ti, kteří s odchodem
sboru nesouhlasí. Tajemník napíše na
základě rozhodnutí VV každému sboru dopis s vysvětlením dalších podmínek volby (prezenční listina s datem konání sborového shromáždění,
kde proběhlo hlasování o vystoupení
z BJB, seznam členů sboru k danému
datu), za kterých je možné členství

sboru v BJB ukončit (resp. formálně
zaniknout jako sbor BJB). V případě,
že by sbor nesouhlasil s tímto výkladem řádů BJB, má možnost požádat
SD o rozhodnutí (viz. Organizační řád
B/I/6a).
Pro úplnost informací dodáváme,
že k termínu jednání VV již proběhlo
toto hlasování podle výše uvedených
podmínek ve sboru BJB Kuřim a Jablonec n. Nisou. Hlasování již dříve
proběhlo také v Kroměříži, ale VV
zde bude žádat novou volbu z důvodu
nesprávného rozdělení hlasování ve
sboru na více částí (volba na sborovém
shromáždění, dodatečné hlasy na jednotlivých lístcích a oznámení výsledku na dalším sborovém shromáždění).
V celkovém součtu i tento sbor splňuje podmínky na ukončení členství
sboru v BJB, ale VV nesouhlasí s formou, jak hlasování proběhlo. Ve sboru
v Lovosicích se zatím žádné hlasování
neuskutečnilo a sbor o celé záležitosti jedná. V případě stanice sboru BJB
Děčín v Jílovém není možné mluvit
o vystoupení z BJB, ale členové stanice mohou ukončit své členství
v děčínském sboru. Setkání se zástupci stanice Jílové proběhne 9. prosince.
VV dále jednal o podnětech z RZS
v Brně a o sborech, které mají zájem
o členství v BJB. Jsme vděčni za misijní nasazení korejského společenství
v Praze, ale doporučujeme mu zatím

žádost o členství v BJB nepodávat
a to především s ohledem na jazykovou bariéru.
VV si je vědom toho, že potřebujeme mít v BJB větší prostor pro vzájemná jednání a rozhovory mezi sbory,
a proto se rozhodl svolat příští SD
jako dvoudenní, a to v termínu 26.
a 27. dubna 2019 v Praze. Jednání by
začínalo již v pátek večer (od 19 hodin)
a pokračovalo by sobotním programem, který by končil až v 17 hodin.
Páteční program by se zaměřil na rozhovor o činnosti BJB a další podobě
společné práce, v sobotu bychom se
zabývali samotnými sjezdovými návrhy a jejich projednáváním. Podrobnosti a náplň tohoto jednání bude
projednávat VV na svém dalším jednání.
Na lednové jednání VV připraví tajemník konkrétní návrhy s ohledem
na financování a organizační stránku
BJB. Jedná se o návrhy VV prezentované na RZS ohledně rozdělení platového fondu BJB, navýšení příspěvků
členů sborů a otázku omezení možnosti členství sborů ve dvou baptistických jednotách vzhledem k nejasné
situaci ohledně registrace Společenství baptistických sborů (SBS).
VV dále hovořil o otázkách spojených s dodržováním řádů BJB na jednotlivých sborech a pravidelnými termíny pro volby staršovstev ve sborech.
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Pro další rozhovor na toto téma bude
prostor také na příštím kurzu kazatelů.
2. Sbory

Bratr předseda informoval o návštěvě a službě ve sboru v Chebu při příležitosti oslav 70. výročí sboru; v rámci
cesty do západních Čech navštívil také
kazatele v Konstantinových lázních,
Aši a Chebu.
Dále pak hovořil s kazatelem Miroslavem Čížkem z Uherského Hradiště,
který ze zdravotních důvodů omezí
službu. Sbor bude hledat kazatele na
plný úvazek, bratr M. Čížek je ochoten částečně pomoci v jeho začátcích.
V rámci modlitebního setkání v
Olomouci bratr předseda navštívil
také stavbu modlitebny v Olomouci, a
společně s bratrem tajemníkem bohoslužbu a sborové jednání v Lovosicích.
3. Vize a plány

Bratr tajemník informoval o pokračování příprav konference 100 let
spolu. Byly spuštěny webové stránky
www.stoletspolu.cz, na kterých je
představen základní program konference. Další přípravné setkání se
uskuteční v lednu v Brně.
Bratr pak dále informoval o Adventních koncertech Rodrigo Rodrigueze
v Praze, Banské Bystrici, Brně, Olomouci a Plzni. Program a rozpis koncertů je na webové stránce www.ro18

drigokoncerty.cz. Na propagaci akce
přispěje misijní odbor BJB částkou
5000 Kč (facebooková a tištěná propagace).
Pro kurz kazatelů byly na RZS vybrány následující biblické texty (Ř 9,
Gen 1 a 2, Gen 6,1-4 a Iz 11: 1-10).
Podrobnější program kurzu bude projednán na příštím setkání VV.
4. Odbory, komise, účelová zařízení

Dorkas
Tajemník informoval o zpracovaném posudku na budovu a aktuální situaci ohledně převodu (prodeje)
majetku školy BJB. Byl zpracován
odhad movitého majetku znalcem
a první část v hodnotě 500.000 Kč bude
prodána BJB jako celek. Prostředky
budou škole sloužit k dofinancování
provozu do konce školního roku. Na
začátku prosince se uskuteční jednání
rady školy, ze kterého bude VV informován o aktuální situaci ve škole.
VV pověřil tajemníka, aby podnikl
další kroky za účelem prodeje školy,
do konce roku 2018 by měla být zveřejněna nabídka se záměrem budovu
prodat a v prvním čtvrtletí bude nabídnuta zájemcům možnost prohlídky
budovy. V případě zájmu bude požádán SD o souhlas s prodejem, který
by proběhl formou elektronické aukce
s vyvolávací cenou v hodnotě odhadu
ceny budovy.

Odbor mládeže
VV pozval na své jednání předsedu
Odboru mládeže br. Jordana Hallera,
aby s ním jednal o přípravě konference
mládeže a situaci v Radě ODM. Bratr
Haller informoval členy VV o přípravách konference a potvrdil hlavního
řečníka konference, kterým bude bratr Michal Klus ze SCEAV.
Br. Haller informoval o tom, že
plánovaná nová volba Rady ODM by
měla podle plánu proběhnout v září
2019, a že informace o těchto volbách
bude rozeslána na sbory. Výkonný
výbor se rozhodl vyzvat členy Rady
ODM, kteří jsou ze sborů, které se
rozhodly odejít z BJB, aby ukončili
svoji službu v Radě ODM. Tajemník
a předseda nabídnou členům rady Odboru mládeže možnost osobního setkání a vysvětlení postoje VV.
Řád Odboru mládeže nepočítá
s možností doplňovací volby, a ani VV
nevidí zatím důvod tyto nové volby
urychlit. Kandidáti by měli být představeni v rámci konference mládeže
a samotná volba (s případně doplněnou kandidátkou) by měla proběhnout na zářijovém KOMPASu (6. - 8.
září 2019).
Bratr také informoval VV o plánovaném misijním výjezdu mládeže do
Turecka, který by se měl uskutečnit
v termínu 19. - 24. 6. 2019 do města
Izmir (oblast Efezu). Náplní by byla

pomoc na mládežnickém táboře, který pořádá místní sbor (pomoc s organizací, hudbou, duchovním programem); mělo by se nyní jednat o menší
tým 4 - 6 mládežníků.
Historická komise
Bratr tajemník informoval o rozhovorech se zástupci historické komise,
která by se měla v nejbližší době sejít
a ujasnit si další činnosti a zapojení se
v rámci konference BJB. Historická
komise pracuje na podkladech knihy
Historie BJB, které bude připravena
k tisku ve spolupráci s kanceláří VV.
Kniha by měla vyjít k příležitosti konference BJB.
Vzdělávání na cestě
Bratr tajemník informoval o začátku nového kurzu Základy pro službu,
který se koná letos v Praze. Několik
přihlášených se rozhodlo z důvodu
časové náročnosti studium ukončit,
nyní zůstává 25 studentů se zájmem
o pokračování.
Bratr předseda informoval o zájmu
Misijního odboru na příští školní
rok 2019/20 připravit koncept kurzu
Misie a evangelizace. Bratři Pavel Novosad a Daniel Kuc připraví do konce
letošního roku návrh obsahu, k jehož
konzultaci pak přizvou ostatní členy
odboru. Cílem je otevřít kurz pro lidi,
kteří slouží v oblasti misijní služby
a evangelizace a hledají nové možnosti
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služby a inspiraci. Kurz by mohl obsahovat např. tyto předměty: misie
v historii církve, misie v současnosti,
překážky v životě misijního pracovníka, atd. Mělo by se jednat o 4 - 5
víkendů za rok, uvažuje se o možnosti
propojení se základním kurzem, případně doplnit misijní kurz v příštím
roce o nabídku kurzu výkladu Písma.
5. Finance a organizace

Tajemník informoval o výsledku
sbírky na Ukrajinu, celkem se vybralo
k dnešnímu dni 231.043 Kč. Sborům
a jednotlivcům za zaslané prostředky
děkujeme a jsme přesvědčeni, že pomohou tam, kde je potřeba. Nad částku 100.000 Kč, zaslanou obratem na
Ukrajinu v květnu, zbývá ještě 131.043
Kč, které budou zaslány Ukrajinské
baptistické jednotě do konce tohoto
roku. Vzhledem k tomu, že základní projekt balíčkové pomoci byl již
naplněn, využije ukrajinská jednota
prostředky přímo na pomoc sborům
a kazatelům na východní Ukrajině.
VV odsouhlasil finanční příspěvek
ve výši 5.000 Kč na zakoupené letenky
na setkání sester, které se uskutečnilo v září letošního roku na Ukrajině.
Ostatní náklady budou hrazené z fondu Odboru sester.

Bratři tajemník a předseda informovali o pozitivních reakcích manželek kazatelů na víkend, který pro
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ně uspořádal Odbor sester, a o jejich
vděčnosti za vyjádření podpory jejich
služby ze strany VV.
Komise krizového fondu uvolnila
částku 10.000 Kč ve prospěch kraslického sboru za účelem financování
humanitární cesty na Ukrajinu.
VV schválil odměny zaměstnancům
kanceláře (vedoucí kanceláře - celý
úvazek, jeden plat, předseda odboru
mládeže - celý úvazek, polovina platu
a školní kaplanka - poloviční úvazek,
jeden plat). Odměny pro tajemníka
a předsedu schvaluje SD v následujícím roce.
6. Ostatní

Bratři tajemník a předseda spolu
s vedoucím Odboru mládeže se zúčastnili Valného shromáždění ERC, které
se konalo 20. listopadu v Církvi bratrské na Žižkově. Bratři informovali
o hlavních bodech jednání. O podrobnostech budou sbory informovány
v rámci dalších Informací z jednání VV po obdržení zápisu ze setkání.
Lednové Novoroční ekumenické slavnosti, která se bude konat ve sboru
Církve bratrské v Černošicích, se za
BJB zúčastní bratr Pavel Coufal.
Bratr tajemník informoval o úvazcích na sborech (schválený úvazek pro
BJB Olomouc a změna úvazku z důvodu mateřské dovolené v rámci sboru BJB Brno), VV vzal tyto změny na
vědomí.

VV rozhodl o tzv. vánočním příspěvku pro kazatele a to ve výši 10.000
Kč na osobu s přihlédnutím k výši
pracovního poměru a odpracované
části roku. Příspěvek bude nabídnut
všem kazatelům, čerpání proběhne
z podpůrného fondu (u kazatelů pobírajících dotaci bude část dotace převedena na podpůrný fond a z něj bude
pak hrazena přímo na účty pracovníků).
VV dále rozhodl o příspěvku pro kazatele v důchodu a vdovy po kazatelích
v maximální možné výši 7.190 Kč.

Bratři předseda a místopředseda
informovali o modlitebním projektu
na podporu ukrajinské jednoty, kdy
jednotlivé členské země EBF dostaly
přiděleny každá jeden z ukrajinských
sborů pro vzájemnou modlitební podporu a pomoc. Bratr tajemník zkontaktuje sbor ve městě Novorozsoch
s dotazem na aktuální modlitební
i hmotné potřeby a v případě, že to
bude v našich možnostech, tak bychom je rádi podpořili. Modlitební
podněty budou zveřejněny v dalším
čísle Zpravodaje BJB.

semnou žádost nám nebyly poskytnuty Radou SBS kompletní dokumenty této nově registrované náboženské
společnosti, a že tedy usuzujeme svůj
postoj k SBS pouze na základě částečně zveřejněných stanov a našeho
odhadu situace. Ministerstvo kultury jsme proto v této souvislosti upozornili, že v rámci dokumentů BJB
je možné uvažovat (pouze) o členství
jednotlivce pouze v jednom baptistickém sboru a že budeme za VV navrhovat změnu našich řádů, která by
zakotvila, že jeden sbor smí být členem pouze jedné baptistické jednoty
(kromě případně odsouhlasené výjimky v odůvodněných případech). Bratři
tajemník a předseda také písemně potvrdili Ministerstvu kultury, že BJB
nebude v případě registrace SBS dotčena na svých zákonných právech (ve
smyslu dotazu ministerstva kultury na
tuto otázku).

Jan Jackanič,
tajemník VV BJB

Registrace Společenství baptistických sborů (SBS) - Bratr předseda
informoval o jednání se jmenovaným
znalcem Ministerstva kultury ve věci
registrace SBS a o písemné žádosti Ministerstva kultury o vyjádření
k SBS. Předseda uvedl, že přes naši pí21

prohlášení
Prohlášení Výkonného výboru BJB k „Oficiálnímu prohlášení
pěti sborů“

V

ážení bratři a sestry ve sborech
Bratrské jednoty baptistů,

na jednání Rady zástupců
sborů 3. 11. 2018 v Brně jsme byli
seznámeni s dokumentem „Oficiální
prohlášení pěti sborů a jejich stanovisko k situaci v BJB“.

Toto prohlášení bylo prezentováno
zástupci čtyř sborů (Jablonec, Kroměříž, Kuřim, Lovosice), ke kterým
se přidává stanice děčínského sboru
v Jílovém (zástupci nebyli přítomni).
Bylo nám oznámeno, že se v uvedených sborech a stanici rozhodli uskutečnit kroky vedoucí k vystoupení
z Bratrské jednoty baptistů. Přestože
se zdá, že vedoucí oněch sborů část
svojí kritiky směřují zvláště k některým postojům pražského sboru Na
Topolce (instalovaná kazatelka, postoj k praktikované homosexualitě), je
zřejmé, že odsoudili BJB jako celek,
ze kterého musí pro uchování čistého
svědomí před Pánem vystoupit.
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Toto zevšeobecňující odsuzující
hodnocení našich sborů odmítáme, je
pro nás velmi bolestivé a nezakládá se
na pravdě. Ve vší pokoře před Pánem
církve vyznáváme, že v našich sborech
máme v úctě Písmo svaté a přijímáme
ho jako autoritu v otázkách víry a života, jak o tom také vydávají svědectví i naše zásady a stanoviska. Kazatelé
v našich sborech upřímně, podle svého nejlepšího svědomí, s modlitbou
o vedení Duchem, týden co týden usilují přinést posluchačům správný výklad Písma. Nezakrýváme skutečnost,
že nemáme ve všech otázkách stejné
chápání Písma, jsou mezi námi rozdíly, někdy na sebe narážíme a také spolu ve všem nesouhlasíme. Přesto vynakládáme upřímnou snahu na dosažení
jednomyslnosti v základních otázkách
víry a praxe. Pokud tedy autoři tohoto
prohlášení hovoří o někom, kdo svévolně nakládá s Božím slovem, není to
realita ostatních sborů BJB.

Zásadně odmítáme nepravdivé tvrzení, že opouštíme učení o ospravedlnění pouze z víry. To bychom
ztráceli základ samotného evangelia Ježíše Krista! Je nám líto, že přes
mnohé diskuse na různých setkáních
(kurzy kazatelů, Rady zástupců sborů, Sjezdy delegátů) nechtějí bratři
z odcházejících sborů pochopit, proč
většina sborů odmítla jejich návrhy na
vystoupení BJB z Ekumenické rady
církví. V ERC zůstáváme především
pro možnost mezi-církevní spolupráce ve službě naší společnosti (např.
služba vězeňských, vojenských, nebo
nemocničních kaplanů, zastávání se
pronásledovaných křesťanů apod.).
Členství v ERC nás neodvádí od poznané pravdy evangelia. Naopak tendence uzavírat se před jinými církvemi
vnímáme jako postoje nadřazenosti.
Žel, i toto byl jeden z opakujících se
bodů našich jednání, přes který se
bratři nedokázali přenést.
Za velmi zkreslující považujeme vyjádření ohledně „neschopnosti zachovat čistotu církve“. Připomínáme, že
ona zmiňovaná jedna žena-kazatelka
nebyla ordinovaná v rámci Bratrské
jednoty baptistů (tedy se souhlasem
BJB jako takové), ale pouze instalovaná pro službu ve svém sboru. Také
není pravdivé tvrdit, že to je akceptovaný stav pro drtivou většinu sborů,

jelikož to mezi námi opakovaně vyvolává kontroverze.
Co se týče postoje BJB k praktikované homosexualitě, připomínáme, že na Sjezdu delegátů 2018 bylo
schváleno usnesení, deklarující výlučnost manželství mezi mužem a ženou
a potvrzující, že sexuální vztahy mimo
manželství považujeme za hřích
a porušení jasných biblických příkazů. Také bylo schváleno usnesení, ve
kterém se sbory distancují od postojů
sboru v Praze 4, který de-facto zpochybňuje hříšnost praktikované homosexuality. Sbory BJB tímto jasně
vyjádřily svoje stanovisko ohledně
hříšnosti praktikované homosexuality.
Použití citátu Charlese Spurgeona
v závěru „Oficiálního prohlášení pěti
sborů“ vzbuzuje nepravdivý dojem
o BJB, že dovoluje, vítá a podporuje
blud, popírá Pánovo Slovo a odmítá
základy evangelia, a proto je svatou
povinností skutečného věřícího vyjít
z jejího středu. Ani BJB jako celek,
ani Výkonný výbor nemá s takovým
obviněním nic společného.
Chtěli bychom upozornit na to, že
Bratrská jednota baptistů je dobrovolné společenství sborů, do kterého
je možné vstoupit i z něho vystoupit
podle vlastního rozhodnutí sboru.
Vzhledem k nejasnostem, které panují
ohledně tohoto kroku, jsme upozor23

nili odcházející sbory, že pro vystoupení sboru z BJB je nutné dosáhnout
souhlasu 2/3 většiny všech členů sboru a tuto skutečnost doložit zápisem
z řádně svolaného sborového shromáždění, prezenční listinou podepsanou přítomnými členy a seznamem
členů k datu hlasování. Tyto dokumenty budeme vyžadovat, protože bez
nich není možné rozhodnutí sboru
o vystoupení z BJB považovat za platné. Konstatujeme, že ve sboru v Lovosicích tímto procesem ještě neprošli. Stanici z Jílového upozorňujeme,
že stanice sboru nemůže vystoupit
z BJB, protože není sborem (členové
mohou pouze ukončit své členství ve
svém sboru).
Je nám líto jednotlivých členů a rodin, kteří nesouhlasí s rozhodnutím
svého sboru vystoupit z BJB a zároveň cítí, že ve svém sboru nemohou
dlouhodobě zůstat. Přáli bychom si,
aby našli duchovní domov a zázemí
v některém z okolních baptistických
sborů.
Přestože je pro nás rozhodnutí bratrů a sester odejít z BJB bolestivé, nechceme pochybovat o tom, že se pro
tento krok rozhodli upřímně a v souladu se svým vnitřním přesvědčením.
Modlíme se za ně, přejeme jim, aby
prožívali naplnění ve službě evangelia
lidem tohoto světa a žádáme je, aby se
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ve své práci soustředili na své sbory
a ne na vyučování členů našich sborů.
Máme naději, že budeme moci žít
v pokoji vedle sebe jako součásti Kristovy církve.
Výkonný výbor Bratrské jednoty
baptistů
Pavel Coufal, předseda;
Jan Jackanič, tajemník;
Erik Poloha, místopředseda;
Pavel Novosad a Oleg Gricyk, členové
V Praze dne 27. listopadu 2018

reportáže
70. výročí sboru v Chebu
– Vzpomínková shromáždění
A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste
byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni.
(Kol 3,15)

V

e dnech 16. až 18. listopadu
2018 proběhla vzpomínková
shromáždění u příležitosti 70.
výročí sboru BJB v Chebu.
V pátek bylo společné večerní shromáždění věnováno začátkům duchovní
práce v Chebu a okolí. Bratr Václav
Černík připomněl některé důležité
události z tohoto období. O své vzpomínky a zkušenosti se podělily sestry Berta Jelínková, Barbora Jelínková
a Marie Nemethová.
V sobotu bylo od 10 hodin setkání
starší mládeže všech věkových kategorií. Při večerním shromáždění sloužila
zpěvem starší mládež, mladší mládež
a úplně mladá mládež. O své svědectví
a vzpomínky se rozdělili sestry Ráchel
Černíková, Milada Křivánková a bratr
Alois Sauer.
V neděli dopoledne sloužil kázáním
bratr kazatel Milan Kern a odpoled-

ne bratr kazatel Pavel Coufal. Zpěvem
sloužila mládež, pěvecký sbor a hudební kroužek, který svými mandolínami rozezpíval celé shromáždění.
Přípravy vzpomínkových shromáždění a jeho programu se zúčastnilo
s velkým pracovním nasazením a nadšením mnoho bratří a sester z Chebu
i z našich dalších sborů v ČR i ze Slovenska.
Vzpomínková shromáždění byla pro
nás velkým povzbuzením. S vděčností
můžeme vidět, že celou historií našeho sboru se jako červená nit vine Boží
milost. Pán Bůh nás ujišťuje, že má
všechno ve svých rukou a že chce každého z nás použít pro své dílo.
Eliška Hrůzová a Štěpán Křivánek
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Z oslav 70. výročí sboru
v Chebu
↑ Vzpomínkové shromáždění
→ Pěvecký sbor v roce 1958
→ Starší mládež při službě ve
sboru
→ Hudební mandolínový kroužek posloužil v neděli odpoledne, diriguje bratr Miroslav
Křivánek
← Publikace, která vyšla u
příležitosti 70. výročí sboru BJB
v Chebu
26
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brigáda v broumově

M

ilé sestry a milí bratři,

ráda bych se s vámi podělila o své zážitky z brigády
ve sboru BJB v Broumově. Broumov
je malé město na severu Čech, které
se může pyšnit krásným historickým
náměstím a barokní perlou v podobě
kláštera Řádu svatého Benedikta ze
14. století. Zdejší malinký sbor BJB
má do 10 členů a členek, převážně
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starších ročníků. Schází se pár minut
od centra v prvorepublikové vile s rozlehlým cihlovým sklepením. A právě
toto sklepení bylo loni o listopadovém víkendu cílem asi 20 mladých lidí
z různých denominací z Prahy, Brna,
Jablonce, Olomouce a dalších měst.
Již několik let do tohoto sboru jezdí
a podílí se na opravě, aby sklepení
mohlo jednou sloužit pro sborové ak-

tivity. Malta ideální hustoty, zednická lžíce a spárovací lžička byly našimi
nástroji po celou dlouhou intenzivní
sobotu. A nejen to. Kromě velkého
kusu práce, který jsme odvedli, to
byl víkend plný zajímavých rozhovorů, poznávání nových lidí, sdílení
se u jídla i při práci, modliteb, chval
a v neposlední řadě naplněný pohostinností a přátelským přístupem celého sboru. Pro mne osobně to byl
i víkend s překvapením, protože jsem
se zde potkala po mnoha letech s klukem, se kterým jsem roky chodila do
souboru zobcových fléten. Vůbec by
mě tehdy nenapadlo, že je křesťan,
a že bych jej opět mohla potkat. Bylo
to nečekané a milé.
Skupinka, která na brigádu přijela,
funguje pod označením „Singles” (lze
přeložit jako svobodní nebo nezadaní).
Jsou to lidé ve věku cca 30 - 55 let,
kteří na svého partnera či partnerku mohou čekat, nebo si dobrovolně
zvolili jako svou životní cestu být svobodnými. V různém počtu a složení se
scházejí nejen na brigády, aby pomáhali tam, kde je to potřebné, ale také
spolu tráví čas na výletech, návštštěvují pamětihodnosti (pod hlavičkou
Církve bratrské), účastní se přednášek, jezdí na pobyty (pod hlavičkou
Apoštolské církve) apod. Tato Singles
iniciativa pod záštitou Odboru pro

manželství a rodinu Církve bratrské
vznikla cca před 4 lety jako přirozená reakce na trend doby, kdy se nejen v sekulárním světě, ale přirozeně
i v církvích, nachází čím dál větší
množství lidí žijících svobodným životem, a to buď dočasně nebo trvale. Důvodem může být to, že se takto
rozhodli, nebo (ještě) nepotkali svého
životního partnera či partnerku, či
z jakýchkoliv důvodů partnera či partnerku ztratili. Chtějí svůj volný čas
trávit aktivně a sloužit ostatním i sobě
navzájem. Je skvělé, že se mohou sdílet s těmi, kteří jsou v podobných životních situacích. Služba lidem okolo
nás je ostatně to, k čemu nás Bůh volá
bez ohledu na náš rodinný stav. Chtěla bych vás proto seznámit s touto iniciativou a povzbudit vás k přemýšlení nad singles skupinou lidí v našich
sborech, nad jejich úlohou v církvi
a v modlitbách za ně - aby mohli najít své plnohodnotné místo ve sborovém životě, které přinese podobné
požehnání jako v listopadu ve sboru
v Broumově.

Martina Jackaničová
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ZPRÁVY Ze sborů
90. leté výročí sboru BJB
v Ostravě

V

neděli 18. 11. 2018 jsme si
z Boží milosti mohli připomenout výročí našeho sboru,
přesněji osamostatnění sboru. V říjnu
1928 se totiž sbor osamostatnil, do
té doby byl stanicí vsetínského sboru. Měli jsme možnost vyslechnout
vzpomínky a zamyšlení několika hostů, kazatelů, br. Karel Buba ml., br.
Dobroslav Stehlík a br. Erik Poloha. Navštívili nás také zástupci sboru
v Suchdole n.O, do r. 2001 byli stanicí
ostravského sboru.
Také jsme si připomněli začátky duchovní a misijní práce na Ostravsku.
Vše začalo koncem roku 1921, kdy se
do Ostravy přistěhovali manželé Pilařovi. Ferdinand Pilař v 1.světové válce
jako voják rakouské armády padl do
ruského zajetí. Zde se dostal do baptistického sboru, uvěřil a byl pokřtěn
na vyznání své víry. Taky zde poznal
svoji nastávající manželku Kateřinu.
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Po příchodu do Moravské Ostravy nejprve navštěvovali adventistický
sbor, ale nebyli spokojeni. Navázali
proto kontakt s nejbližším baptistickým sborem ve Vsetíně a tak začala
misijní práce. Nejprve se konala modlitební shromáždění v bytě Pilařů.
První shromáždění ostravské stanice
bylo 13.1.1924 za účasti 7 lidí. Dojížděli sem sloužit také kazatel Zdráhal, bratr Ježek, Hůževka. V lednu
1926 sem přichází sloužit kazatel Josef
Dvořák. V letech 1926 a 1927 proběhla stanová evangelizace. Bůh požehnal
toto misijní úsilí a společenství rostlo.
Tak se sbor mohl osamostatnit v říjnu
1928, v té době měl už 66 členů.
Zavzpomínali jsme na další kazatele, jejich službu, jejich obdarování
a jejich manželky a rodiny. Připomněli
jsme si některé další postavy z historie sboru (mnohé jsme asi opominuli,
ale Pán na ně pamatuje). Připomněli

jsme si významné milníky sboru, místa, kde se sbor scházel, stavby modliteben, stanice Suchdol nad Odrou,
Krnov, Lichnov, Frýdek-Místek, aj.
Celkově nás toto ohlédnutí vedlo
k vděčnosti za Boží milost, že jsme
součástí církve Kristovy, kde on působí svým Duchem, a kde si povolává
své služebníky a služebnice. Zamysleli jsme se i nad současným stavem
a výhledem, kam směřujeme. Kéž
bychom byli stále církví misijně ote-

vřenou, odvážnou ve víře a bojující na
modlitbách, tak jako naši předkové ve
víře. „Já jsem zasadil, Apollos zaléval,
ale Bůh dal vzrůst.” (1Kor 3,6)

Jiří Marek,
BJB Ostrava
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ZPRÁVY Z BJB
Společné modlitby

N

a třech místech (v Praze, v Olomouci a Konstantinových Lázních) se
konala modlitební setkání za Bratrskou jednotu baptistů. Děkujeme
těm, kteřím se zapojili a zveme jako VV k dalším setkáním, která se
uskuteční v neděli 7. dubna 2019 před příštím Sjezdem delegátů.
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← Olomouc, ↑ Konstantinky, ↓ Praha
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Adventní koncerty

N

a začátku prosince proběhly
v Praze, Olomouci, Brně, Plzni a Banské Bystrici adventní
koncerty kytaristy Rodrigo Rodrigueze, který na nich mohl vyprávět o své
víře a rozdělit se o své hudební umění,
které vnímá jako dar od Boha. Děkujeme sborům, které se do organizace
koncertů zapojily a také bratrovi Jiří-
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mu Boháčkovi, který akci organizoval
a bratra Rodriga na cestách doprovázel
a překládal. Modlete se prosím za ty,
kteří byli touto cestou osloveni, aby
mohli najít cestu k Bohu.
Jan Jackanič

← Praha, ↑ Plzeň, ↓ Brno
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Pozvánky

V

ážení přátelé, rádi bychom
Vás pozvali na další ročník
Evangelikálního fóra, které
se tentokrát bude konat v termínu 28.
2. - 2. 3. 2019 v Praze. Vedle termínu
nastala změna i v místě konání akce.
Evangelikální fórum proběhne v prostorách sboru BJB Vinohrady.
Tématem dalšího ročníku bude
REVITALIZACE CÍRKVE. V Evropě, Českou republiku nevyjímaje,
stále větší počet církví a sborů umírá
nebo se zmenšuje, než kolik jich vzniká a roste. Mnoho církví a vedoucích
si uvědomuje, že bez obnovy a změn
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bude velmi obtížné tuto situaci změnit. Církev v Evropě prošla již mnoha
fázemi a krizemi, kde musela hledat
nové cesty a vždy je našla. Jde samozřejmě o výzvu misijní, ale také výzvu pro způsob vedení sborů a podobu církve. Evangelikální fórum bude
reflektovat jak české tak zahraniční
zkušenosti. Buďte součástí rozhovorů, které mohou pomoci najít cesty
i pro českou církev. Naší touhou je,
aby Evangelikální fórum bylo i letos
jedinečným prostorem pro otevírání
a reflexi důležitých témat v kontextu české církve a společnosti, inspi-

raci, podporu a propojování vedoucích a sdílení podnětných myšlenek
a zdrojů.
Hlavním řečníkem Evangelikálního
fóra 2019 bude Rev. Dr. Martin Robinson. Martin Robinson je jedním
z nejvýraznějších autorů, kteří reflektují situaci současné církve na Západě,
změny a inovace, kterými prochází.
Od roku 2012 vede ForMission College, jeden z nejrychleji rostoucích
teologických seminářů ve Velké Británii, kterému se úspěšně podařilo
adaptovat teologické vzdělávání pro
potřeby misijního vedení sborů.
Dalšími plenárními řečníky budou
David Novák, Jason Morrison, Pavel Plchot, Martin Penc a Jiří Unger.
Na Evangelikálním fóru také v rámci seminářů či networků vystoupí:
D. Patty, J. Valeš, A. Jarošová,
J. Klusáček, M. Moldan, T. Dittrich,
M. Franc, P. Černý, S. Piętak, Jan
Hábl, P. Hošek, M. Sedláková, M.
Macák, D. Staněk, D. Staňková a další.

Evangelikální fórum bude opět
probíhat formou specializovaných
networků, přednášek, kulatých stolů,
panelových diskusí a seminářů a nabízí jedinečné prostředí pro setkání
s vedoucími z různých církví a oblastí
služby.
Evangelikální fórum pořádá Česká
evangelikální aliance s Evangelikálním teologickým seminářem a dalšími partnery.
Registrace a další informace na
www.evangelikalniforum.cz. Pracovníci sborů BJB obdrží finanční podporu 500 Kč na úhradu registračního
poplatku (částka bude vrácena v hotovosti na místě).

Dále se můžete těšit na následující
networky:
Akademický network, Network
evangelikální teologie, Network vedoucích křesťanských organizací,
Homiletický network, Poradenství
a pastorace, Vedení a řízení sboru.

Jiří Unger, tajemník ČEA
a Miloš Poborský, ředitel ETS
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modlitby za sbory
Modlitební řetěz BJB

I

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

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

leden
1. týden / 31. prosince - 6. ledna / Odbor pro manželství a rodinu
2. týden / 7. - 13. ledna / Aš
3. týden / 14. - 20. ledna / Blansko
4. týden / 21. - 27. ledna / Brniště
5. týden / 28. ledna - 3. února / Brno
únor
6. týden / 4. - 10. února / Sbor neslyšících
7. týden / 11. - 17. února / Broumov
8. týden / 18. - 24. února / Cvikov
9. týden / 24. února - 3. března / Výkonný výbor
březen
10. týden / 4. - 10. března / České Budějovice
11. týden / 11. - 17. března / Děčín
12. týden / 18. - 24. března / Cheb I
13. týden / 25. - 31. března / Cheb II
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Na návštěvě
MEZINÁRODNÍ BAPTISTICKÝ
SBOR V PRAZE
International Baptist Church of Prague – IBCP

I

BCP byl založen americkým misionářem v polovině devadesátých let.
Cílem bylo poskytnout zázemí
k bohoslužbám a společenství anglicky mluvícím lidem v Praze a také
sdílet s nimi evangelium.
Do roku 2005 zde všichni kazatelé byli pouze krátkodobě a všichni
to byli Američané. Současný kazatel,
Gareth Morris, je z Velké Británie a ve
sboru slouží od července 2005.
IBCP patří do IBC (International
Baptist Convention – Mezinárodní
baptistické konvence), což je společenství šedesáti čtyř mezinárodních
anglicky mluvících sborů ve dvaceti
čtyřech zemích Evropy, Blízkého východu, Afriky, Střední a Jižní Ameriky. Jsme také sdruženi v české Bratrské jednotě baptistů a skrze ni jsme
součástí Evropské baptistické federace.
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Mezinárodní baptistický sbor v Praze (IBCP) je mezinárodní, multikulturní kongregace, která se snaží, aby
byli věrnými učedníky Ježíše Krista.
Hlásáme ústřední pravdy křesťanské
víry a pokládáme Bibli a modlitbu za
střed všeho, co děláme, snažíme se
o život v Kristově lásce a o podporu
komunity, ve které žijeme. V současnosti máme členy a přátele z více než
čtyřiceti zemí v rozsahu od Tchaj-wanu po Tádžikistán, od Indie po Írán,
od Anglie po Ekvádor, od USA po
Ugandu, od Rumunska po Rusko, od
Kanady po Kamerun, od Jihoafrické
republiky po Slovensko, a máme také
pěknou řádku Čechů!
Scházíme se každé nedělní ráno
v prvním patře budovy BJB v Praze 3.
Velmi si vážíme podpory a povzbuzení našich českých baptistických bratří

a sester. Obvyklá nedělní návštěvnost
je od devadesáti do sto dvaceti lidí
a vždy je mezi námi několik (někdy
mnoho) turistů, kteří přijeli navštívit
Prahu a nás našli přes internet. Většina lidí v naší kongregaci je pod třicet
let věku a stále se mění! To je dobře
vidět na faktu, že pouze pět současných členů bylo ve sboru v roce 2005,
když kazatel Gareth přišel.
Během týdne máme domácí skupinky a setkání studentů, plus setkání sester a setkání bratří. Naše hlavní
služby jsou: služba studentům, mod-

litby a přímluvy, Y.A.N.A. (zkratka
slov You Are Not Alone – Nejsi sám),
což je služba bezdomovcům, a Freedom Ministry (Služba ke svobodě),
což je služba ženám pracujícím v sexuální oblasti. Také podporujeme misii
v České republice skrze UKH (Univerzitní křesťanské hnutí) a Bétel CZ
(služba závislým). V neposlední řadě
podporujeme misionáře na Ukrajině
skrze projekt Evropské baptistické federace a také službu v Etiopii.
Více informací na www.ibcp.cz
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Y.A.N.A. (You Are Not Alone – Nejsi Sám)
Toto je služba IBCP bezdomovcům
v Praze.
Začali jsme ji v roce 2010 díky vizi
jedné nigerijské studentky medicíny,
která cítila Kristův soucit s těmi, kteří žebrali na ulicích Prahy. Rozhodla
se s tím něco udělat. Oslovila své tři
kamarádky, navařily jídlo a vzaly ho
bezdomovcům. Sbor se rozhodl tuto
službu podpořit, ze začátku byla provozována pouze studenty.
Scházíme se o sobotách, kdy tým
dobrovolníků navaří teplé jídlo pro
asi 50 osob, naplní jím polystyrenové
krabičky, naplní lahve horkým čajem
a kávou a zabalí vše do nákupních tašek na kolečkách. Ke každému balíčku
s jídlem je připevněn biblický verš v
češtině. Kromě jídla a pití nosíme také
teplé oblečení na zimu.
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Poté jdou další služebníci s taškami
ven a vyhledávají lidi bez domova, hovoří s nimi, sdílí s nimi dobrou zprávu
o Ježíši a nabízí modlitbu tomu, kdo
je jí otevřený.
Na ulice chodí asi dvacet lidí. Jsou
z IBCP a dalších sborů, které jsou do
této služby zapojeny. Máme ale stálou potřebu česky mluvících lidí, kteří
dokáží s lidmi bez domova efektivně
komunikovat.
Cílem není pouze bezdomovce fyzicky nakrmit, ale povzbudit je a dát
jim duchovní pokrm. Je nám zřejmé,
že nemůžeme změnit okolnosti našich přátel bez domova, ale můžeme
je alespoň povzbudit, modlit se za ně
a s nimi a ukázat jim Ježíšovu lásku.
Více informací na: yana@ibcp.cz

Na novém místě
mozaika plzeň

P

lzeň má 170 tisíc obyvatel
a donedávna zůstávala největším
českým městem, ve kterém nebyl baptistický sbor. Žili zde někteří
členové tepelského sboru a tento sbor
se za Plzeň léta modlil, ale až v roce
2009 se do města s úmyslem založit sbor přistěhovali Larry a Melissa
Lewisovi, baptistická misionářská rodina vyslaná organizací IMB. Stali se
členy tepelského sboru a začali v Plzni misijně pracovat. Bylo Božím plánem, že sem nezávisle na sobě přichází
s touhou po záchraně ztracených další
křesťané. V té době zde již opakovaně
pořádali letní anglické kurzy baptisté
z Forney v Texasu a v létě 2010 se sem

přistěhovali Kucovi z Jablonce nad Nisou. Na podzim jsme tak mohli ještě
s rodinou Novákových odstartovat
pravidelné nedělní setkávání nad Biblí. Začíná se zde tvořit malé společenství lidí hledajících Boha. Zároveň se
začal formovat baptistický sbor mezi
rusky mluvícími imigranty. Pán nás
přivedl dohromady a to, že se spolupráce mezi zahraničními misionáři
a Čechy daří, je jedinečné. V minulosti se čeští baptisté i američtí misionáři
snažili zakládat nové sbory nezávisle
na sobě. To se díky Bohu mění. První rok jsme pokřtili dvě studentky,
v dalším roce pět lidí a pak další
a další. Naše společenství dnes tvoří 30
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dospělých a 20 dětí. Ano, jde převážně
o mladé rodiny.
Na začátku jsme si s pomocí věřících
sponzorů pronajali vlastní prostor,
který jsme několik let sdíleli s nově
vznikajícím ruskojazyčným sborem
BJB Agapé. Postupně jsme se stávali
soběstačnější a od roku 2014 jsme již
samostatný sbor BJB. Každou neděli večer ožije na hlavní plzeňské třídě
patro činžovního domu, kde začíná
naše pravidelné nedělní shromáždění.
Snažíme se zůstat srozumitelní hledajícím lidem a tomu proto podřizujeme
formu našeho sborového života. Setkáváme se večer, to se lidé vrací z víkendu do města. Sedíme kolem stolů
a servírujeme kávu. Dáváme prostor
k otázkám a diskusi. K sdílení evangelia používáme co nejsrozumitelnější
nenáboženský slovník. Klíčové jsou
pro nás vzájemné kamarádské vztahy,
takže to není jen o sborovém programu, ale dost i o společně stráveném
volném čase. Nikdy jsme vlastně nestáli na ulici s kytarou a letáčky, jak
tomu bývalo v devadesátých letech.
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Sdílíme evangelium spontánně s přáteli z kurzů angličtiny, oni pak se
svými přáteli. Bůh nás znovu překvapuje, kolik hledajících lidí kolem nás
je. Někteří z nich nás našli také díky
internetu.
V posledním roce jsme začali se
„založením nového sboru“ pomáhat
také dvěma skupinám v dalších městech. V Jablonci nad Nisou se začali
pravidelně scházet ke sborovému životu rusky mluvící křesťané. Jde o tři
rodiny s dětmi a je skvělé, že smějí
sloužit evangeliem i hledajícím. Druhá skupinka se formuje kolem dvou
rodin v Mladé Boleslavi. Také zde
se daří oslovovat nové lidi. Je úžasné vidět, jak se hledající lidé mohou
proměňovat pod vlivem Božího slova.
A do budoucna se rýsuje spolupráce této skupinky s misionáři z IMB.
Takže se těšíme, co pro nás má Bůh
na misijním poli připraveno.
Daniel Kuc, Mozaika Plzeň

odbor mládeže
Regionálky
2018

P

odzimní období bylo v odboru
mládeže bohaté. Pořádaly se totiž regionálky ve všech třech regionech. O té moravské jste mohli číst
v minulém vydání zpravodaje. Rád
bych ještě jednou poděkoval Třanovickému (SCEAV) a Kroměřížskému
(BJB) sboru za pořádání tohoto výjimečného setkání. V polovině října se
konala regionální konference v západním regionu, letos opět v Aši. Konference pod názvem Sám v davu se točila kolem starozákonní osoby Eliáše.
Jeho život se dostal do momentu, kdy
byl úplně osamocen u potoku Kerit.
Sloužící bratři Stanislav Baláž, Nick
Lica, Jaroslav Pospíšil a Alois Boháček se v kázáních zamýšleli nad důvody a okolnostmi této samoty. Věřím,
že mládežníkům byla slova k duchovnímu povzbuzení. Programy jsou ke
shlédnutí na YouTube kanálu ODM.
Na tomto místě je jistě na místě poděkovat Ašskému sboru, který hostil

konferenci potřetí v řadě. V roce 2016
regionální konferenci, 2017 celostátní
konferenci a 2018 znovu regionální.
Je to velmi inspirující zapojení jednoho z BJB sborů, které je pro nás jistě
povzbuzením.
V regionu střed se pořádání konference ujal Liberecký sbor. Tématem
nás provázel citát: Je lepší na skále
život svůj mít, pamatuj. Sloužící bratři Filip Žižka, Martin Stepanenko
a Petr Červinský oslovili mládežníky
i skrze silné výzvy do každodenního
života. Výrazným bodem konference
byl koncert hosta Steva Apirana, který
i se svou manželkou zahrál vlastní jazzové adaptace známých křesťanských
i světových písní. Energicky vtahoval
publikum k dění na podiu, takže jeho
služba hudbou a svědectvím byla jistě přínosem a určitým zážitkem pro
všechny účastníky. Děkujeme sboru
v Liberci za organizaci tohoto setkání.
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↓ ↑ Aš
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↓ ↑ Liberec
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celostátní konference 2019

V

roce 2019 bude celostátní
konference výjimečně v březnu. Plakáty ve všech BJB sborech sdělují téma Na ramenou obrů
a termín 29. 3. - 31. 3. Jistě jste také
postřehli, že vás zveme do Prahy.
Konference bude lehce netradiční,
protože se všechny semináře a hlavní
slova budou zabývat postavami církevní historie. Hlavní slova se zaměří na
3 postavy z Nového zákona. Semináře se budou zaměřovat na jednotlivé
osobnosti v průřezu celé církevní historie. Chceme se ohlédnout do historie a vnímat vedení Ducha Svatého
v životech těchto obrů, na jejichž ra-

menou i my stojíme. Žádný člověk nikdy nebyl dokonalý, jen jediný - Ježíš
Kristus. Proto nechceme obdivovat
a napodobovat osoby historie, ale
Krista stejně jako oni. Součástí konference bude také blok svědectví
a rozhovorů bratří a sester ze současné
BJB. Naše touha je dát impuls mládeži, abychom si uvědomili, že obři
nestojí jen v historii. Pražáci se na vás
pilně připravují, sledujte videa a další informace, kterých bude do března
ještě dost a dost.
Jordan Haller

odbor sester
Světový den modliteb
baptistických žen

K

aždoročně první pondělí v listopadu se sestry baptistky na
celém světě modlí. Jeden ze
sedmi kontinentů připraví program
a modlitební předměty všech kontinentů. Součástí je i představení pro48

jektů, na které se finančně přispívá.
SDMBŽ je dvěma slovy modlitba a
dávání. Má dlouholetou tradici. Po
skončení Druhé světové války v roce
1948 se sestry poprvé setkaly v Londýně. Následně v roce 1950 byl usta-

noven den modliteb a trvá dodnes.
Tenkrát se zúčastnilo 13 zemí a sestry
se modlily za zmírnění utrpení způsobené válkou. Dnes je zapojeno 138
zemí a i dnes vnímáme potřebu společných modliteb za nemocný svět, ve
kterém je mnoho utrpení, nespravedlnosti, křivd, chudoby a bolesti. Jestli o tom nic nevíme, nebo nechceme
vědět, to neznamená, že to neexistuje.
Letošní program připravila unie žen
Jihozápadního Tichomoří na téma: Povstaň a záři skrze spravedlnost a jednotu.
Jednotu sestry uvádí ilustrací ,,pleteného košíku“. Pro celé Tichomoří
je typické vyrábění košíků z různých
materiálů, z trávy, z kokosových palem. Jedno vlákno nic neznamená,
snadno se přetrhne. Když vlákna
propleteme, získáme silný a pevný
košík. Každé společenství věřících
představuje takový nádherný koš,
který uchovává poklad a skrze otvory
proudí Boží láska k lidem kolem nás.
Svět kolem nás volá po spravedlnosti.
Jenom Bůh může přinést spravedlnost

i jednotu do života jednotlivce, rodiny společenství i národů. Nás může
použít k šíření Jeho spravedlnosti.
Z vlastní síly a moudrosti to nedokážeme. Bůh poslal svého Syna Pána
Ježíše Krista, aby konal spravedlnost,
tam kde je bezpráví. Aby sjednocoval, tam kde je rozdělení. Aby konal
skrze naše modlitby. Boží Duch je
Duchem hluboké proměny jednotlivců, rodin, společenství i celého světa.
Díky modlitbám se uskutečňují velké
a mocné činy. To platí nejen pro vzdálená místa, ale i pro ta nejbližší. Naše
sbory potřebují modlitby za jednotu
a Boží spravedlnost.
Sestry z našich sborů se zapojují do
SDMBŽ různým způsobem. Někde je
sestrám dán prostor při společné bohoslužbě. Jinde se sejdou jen za tímto
účelem. Někde jen v malé skupince.
Pán Bůh slyší každou upřímnou modlitbu. Jsme vděčné za každou sestru,
která byla ochotná se zapojit do pomyslného řetězu modliteb, který objímá svět.

Svědectví vdovy Vani Tidre z Fidži
Winston byl nejsilnější tropický cyklon, který kdy jižní polokoule zažila. 20.února
2016 jsem prožila nejstrašnější událost mého života. Kolem 5 hodiny odpoledne
začal foukat silnější vítr. Zažila jsem již několik cyklonů, ale na tento jsem nebyla
připravena. Najednou jsem viděla, že má kuchyň, ze které jsem právě vyšla, se
celá zvedla a odletěla pryč. Střecha se třásla pod náporem větru a náhle zmizela
v temnotě. Strach ovládl mé srdce. Já a můj příbuzný jsme byli odhodláni dostat
naši rodinu do bezpečí. Dohodli jsme se, že nejbezpečnějším místem, kam jít, bude
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kostel, protože zatím stál netknutý. V temné noci jsme se tam s celou rodinou přesunuli, modlíce se, aby nás žádný letící předmět nezasáhl. Kostel byl zcela zaplněn
lidmi z vesnice. Silný vichr byl stále hlasitější a ničil vše, co stálo v cestě. Výkřiky
strachu a zároveň i modlitby zněly celým kostelem. Tváře těch, kteří do kostela
nechodili, byli zkřiveny hrůzou. Vichr a déšť pokračovaly celou noc. Nebylo možné spát, byla nám zima a měli jsme hlad a žízeň. Následujícího rána jsme vyšli
z bezpečí kostela. Pohled, který se před námi otevřel, zůstane navždy vrytý do našich
srdcí. Vesnice Naboutolu byla teď jen prázdným kusem země, žádný dům nestál,
všude jen pokroucené trosky a zdevastovaná krajina. Poklekla jsem na zem, plakala
a děkovala Pánu za Jeho milosrdenství pro moji rodinu i celou vesnici, všichni přežili. Byli jsme svědky Boží moci a zároveň Jeho slitování a milosti. Později se nám
dostalo pomoci od vlády i církví. Bůh je dobrý.

Setkání manželek kazatelů
Další událostí v listopadu loňského roku bylo víkendové setkání manželek
kazatelů:

R

áda bych touto cestou vyjádřila
z celého srdce poděkování všem
milým sestrám, které pro manželky kazatelů připravily víkend na
Vysočině. Jsem v baptistické rodině
nová a nikoho ze sester jsem neznala, ale už přivítání u společného stolu
bylo plné lásky. Tak nebyl problém
své srdce směle otevřít a seznámit se.
Pak přicházelo jedno překvapení za
druhým.
Přivítání veršem pro každou z nás,
dáreček od bratří z Výkonného výboru, duchovní program se sestrou
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Dankou Hanesovou, společné sdílení
o našich těžkostech, starostech, tužbách, snech, modlitbách. Možnost
ztvárnit osobní příběh každé z nás,
pomocí obrázku z různých přírodnin
a dekorací, bylo ukazatelem na to, jak
jsme každá jiná. Rozdílnost se vůbec
nestala překážkou, ale naopak obohacením. Studnou, ze které mohu
čerpat inspiraci, odvahu i nadhled, že
nejen já padám a zápasím.
Smály jsme se také dosyta, zpívaly radostně, modlily se, povídaly si
dlouho do noci. Stihly jsme masáže

i bowling. K tomu všemu nám sestry připravily mnoho dobrot ke kávě.
Kdybych to mohla shrnout, bylo to
nebesky krásné, naplněné Duchem
svatým, a tak jsme se sblížily, že to asi
neumím popsat. To jsme ještě nebyly
všechny. Moc nám chyběly sestřičky,

které přijet nemohly. Veliký dík všem,
kdo měli v srdci tak dobrý nápad a tolik nám posloužily.
Irena Šimková, manželka
kazatele sboru BJB v Brništi

S vděčností našemu drahému Nebeskému Otci na to vzpomínáme i my sestry
z výboru OS. Je to pro nás Jeho odměnou a povzbuzením do další práce v čase, kdy
máme před sebou další čtyřleté období.
Helena Včeláková, předsedkyně Odboru sester BJB
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misijní odbor

N

aše jednota již více jak pět
let spolupracuje s tureckými
baptisty. Turecká baptistická
unie je mladá (založená v roce 2013)
a malá. Má jen čtyři sbory s vlastními kazateli (Istanbul, Izmir, Samsun
a Adana) a několik misijních stanic.
My čeští baptisté jsme se rozhodli
před čtyřmi roky finančně podporovat kazatele Orhana Pincaklara ze
sboru v Samsunu na břehu Černého
moře. Bratr Orhan začal v Samsunu
sloužit v roce 2003 spolu s malou sku-
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pinkou deseti bratří a sester. Dnes je
na nedělních bohoslužbách v Samsunu přítomno 60 lidí (1/3 Turci, 1/3
Íránci a 1/3 Afghánci). Odpoledne má
shromáždění ještě skupina 20 Íráčanů.
A to vše v nádherné nové modlitebně,
na jejíž výstavbě se finančně podíleli
i čeští baptisté. Na povzbuzení vám
přikládám Vánoční dopis od bratra
Orhana:
„Drazí bratři a sestry, tento uplynulý rok 2018 byl pro nás těžký, ale
vnímali jsme při všem, co Bůh dělal

v průběhu roku, Jeho blízkost jako nikdy předtím. Občas jsem se v průběhu
těchto těžkých dní cítil jako Josef ve
studni, když říkal svým bratrům: „Co
jsem udělal, že mi připravujete takový
osud“? Když mi pak přišli povzbudivé
zprávy od kohokoliv z vás, a já jsem
věděl, že se modlíte, byl jsem posilněný a odhodlaný pokračovat v životě
tady. Velice rád bych se s vámi podělil
o to jaké jsou odpovědi na vaše modlitby. A jsou to věci pozitivní. Tady
v oblasti Černého moře jsme v tomto roce pokřtili 15 věřících v Ordu,
8 v Sinopu a 25 v Samsunu. A máme
další, kteří se připravují na křest
v blízké budoucnosti. Vaše modlitby

vtáhly mnoho ztracených duší to Božího království a vaše podpora umožnila mnoha lidem slyšet dobrou zprávu. Děkujeme Bohu, že Kristova smrt
na kříži nebyla marná, ale přinesla
nám Boží milost. Protože se modlíte
můžeme si být jisti, že v nebi se slaví
a raduje se to tam nad spasenými dušemi. Nejdůležitější z toho je, že během velmi těžkého období, když náš
strach byl nejhorší a cítili jsme se jako
Josef, když ho uvrhli do jámy, tak
nám vaše modlitby pomohly vnímat
Boží zprávu pro nás: „Buď pokojný,
protože Bůh tě pozvedne z této sklíčenosti.“ Chci vám povědět jeden
z příběhů.

53

Do shromáždění chodil muž, který
pracoval ve státní správě (měl určitou
autoritu). On chtěl věřit v Ježíše jako
Nikodém. Ten muž říkal: „Já tu můžu
být tajným věřícím.“ Jednou v neděli
jsme měli ve sboru Večeři Páně a pozvali jsme ty, kteří byli pokřtěni, aby
se připojili a společně ji slavili. Ten
muž mi řekl: „Mě bylo tak smutno
potom, co jsem od tebe slyšel o Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání. Já už nechci déle čekat. Chci se také účastnit.
Už nemám strach být veřejně pokřtěný.“ Prošel jsem s ním několik lekcí
o křtu, aby rozuměl co to znamená
a pak jsme se ho ptali: „Kde bys chtěl
být pokřtěný?“ Teď už je zima, voda
v moři je studená a kdyby tě někdo
uviděl venku, můžeš mít problémy.”
Navrhl jsem mu ať počká do léta, že
ho můžu pokřtít na jednom odlehlém
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místě. Ale on řekl: „Ne, já chci být
pokřtěn teď a chci být pokřtěn tady
blízko sboru.“ Upřímně řečeno jsem
se po několika minulých zkušenostech
s takovými křty zdráhal to takto udělat. Modlili jsme se a cítili jsme, že nás
Duch Svatý vede k tomu, abychom to
přesto takto udělali. Den, který jsme
vybrali pro křest byl chladný, ale tento
muž odvážně vstoupil do studené vody
a nechal se pokřtít, protože jeho srdce
bylo plné velmi vroucí lásky k Pánu
Ježíši.
Za všechny modlitby a štědrou podporu jsme navěky vděční.
Váš bratr v Kristu Orhan Pincaklar
připravil Pavel Novosad

47

manželství a rodina

V

še nejlepší v novém roce!
Našli jste pod vánočním
stromkem mnoho dárků
a nevíte, co s nimi? Když jste některé
rozbalili, tak hned bylo jasné, že se váš
manžel nebo manželka zase „netrefil“?
Někdo možná umí zachovat „vážnou
tvář“ a nedá na sobě nic znát, ale
i to se někde projeví. Možná si řeknete, proč mluvím o dárcích, vždyť my
jsme už dospělí a žádné dárky nepotřebujeme, ty jsou přece jen pro děti.
Ale, převedeme-li hmotný dar na dar
ne-hmotný, potom už rozumíme.
Přáli bychom si dostávat od druhého
stále - a nejen o Vánocích, dar nejvyšší – dar lásky. Jenže, potíž je v tom,
že jsme každý jiný. Jak mám ten dar
lásky projevit? Mám to udělat podle
sebe, co já mám ráda? Ale to bych se
zas nemusela trefit. Pocházíme z různých rodin a neseme si různé životní
zkušenosti a někdy i zklamání. Mám
za to, že každému z nás v životě nějaký dárek chyběl. Ať už hmotný nebo
nehmotný. Jak tedy mohu vědět, co
chybělo právě mému manželovi? Co
když netouží po papírové krabici s jakýmkoliv dárkem? Po čem tedy touží?
Samotné manželství a rodina je
veliký dar od Pána Boha. Není jako
stavebnice, která když nás omrzí, tak
ji zastrčíme do skříně nebo postavíme
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na polici a tím to „zhasne“. S tím bychom nebyli dlouhodobě spokojeni.
Manželství a rodina jsou „živé“ dary,
o které je třeba pečovat. Toužíme po
radosti a plnosti po celý život, nejen
v období zamilovanosti nebo o Vánocích. Co tedy pro to můžeme udělat?
Samozřejmě, že tou základní věcí je
obrátit se k Ježíši, který nám slíbil:
„Tomu kdo žízní, dám napít zadarmo z vody živé.“ On slíbil, že naplní
všechny naše potřeby. Ale také nám
dal společenství církve, abychom se
mohli navzájem nést, podpírat a povzbuzovat.
O společných víkendech a jiných aktivitách pro manželství a rodiny Odboru pro manželství a rodinu (OMR)
se můžete dočíst v jednotlivých číslech
Zpravodaje nebo na webových stránkách www.radispolu.cz. Těšíme se na
společná setkání a přejeme vám v nastávajícím roce 2019 mnoho krásných
společných chvil, Božího požehnání
a mnoho dobrých rozhodnutí, jimiž se můžete přiblížit k Pánu Bohu
i k sobě navzájem.

Za radu Odboru pro manželství
a rodinu Marie Horáčková

Máme za sebou první Motivační víkend pro manželské páry
v Čechách
Jsme Pánu Bohu vděčni za listopadový víkend, který proběhl v hotelu Bezděz
u Máchova jezera.
Něco z ohlasů:
„Uvědomil jsem si, že jsme chybující bytosti, a že na sobě musíme stále pracovat a
vzájemně si odpouštět a podporovat se.“
„Lituji, že jsme již poprvé nevzali někoho s sebou.“
„Takový víkend bych doporučil i dalším, protože je to dobrý čas pro to „zapracovat“
na svém manželství a budovat ho dle Božího plánu.“
„Moc děkujeme za vaši službu, má smysl.“
↓ Účastníci víkendu
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Blíží se Národní týden manželství
V týdnu od 11. do 17.2.2019 proběhne další ročník Národního týdne manželství, tentokrát s názvem „Zabijáci manželství“. Je to výborná příležitost
k uspořádání akcí ve sborech s pozváním veřejnosti. Více informací najdete na
www.tydenmanzelstvi.cz.

Zveme Česko na rande – manželské večery
V souběhu s Národním týdnem manželství proběhne mediální akce Zveme
Česko na rande. Bude to pozvání v celostátním měřítku na Manželské večery,
které můžete i vy uspořádat ve vašem sboru nebo jeho okolí. Více na www.
manzelskevecery.cz . V případě potřeby můžeme společně s Misijním odborem
poskytnout finanční podporu.
V minulém roce jsme uspořádali kurz Manželské večery v Brně-Bystrci, kde
začínáme novou misijní práci. Manželské páry, která se přihlásily na základě reklamy v místním zpravodaji a letáků jsou s námi dodnes v kontaktu a navštěvují
i další akce. Zkuste to taky. Manželské večery byly užitečné nejen pro naše nové
přátele, ale také pro manželské páry ze sboru.
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Konference pro rodiče: Brno 26. 1. 2019, Cheb 30. 3. 2019
Zveme nejen všechny rodiče, ale i kohokoli, kdo se věnuje dětem. Čeká nás
vždy nabitá sobota s řadou seminářů. Dopoledne i odpoledne poběží současně
několik seminářů týkajících se výchovy dětí a jejich duchovního formování.
Semináře se budou týkat malých i starších dětí. U společného oběda bude
prostor k rozhovorům mezi účastníky navzájem i s přednášejícími. Konference
proběhne vždy od 10:00 do 16:00. Hlídání dětí bude zajištěno. Informace budou upřesňovány na www.radispolu.cz a přihlásit se je možné na adrese sabina@zitny.cz, tel. 777 87 89 40.

Stále probíhá zápas v Poslanecké sněmovně o zachování manželství pouze mezi mužem a ženou
Jednání o nové právní úpravě, která by umožňovala sňatek lidí stejného pohlaví,
bylo v prosinci přerušeno a bude pokračovat v druhé polovině ledna. Prosíme
o modlitby za to, aby tyto změny neprošly a manželství v našem právním řádu
zůstalo pouze jako svazek muže a ženy v souladu s Božím řádem. Také prosíme
ještě o pokračování podpisové akce na podporu manželství muže a ženy. Více
informací, podpisové archy a adresu na zasílání petičních archů naleznete zde:
www.podporamanzelstvi.cz . Petiční archy je nutné zasílat v listinné podobě.
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Přehled akcí v roce 2019, které OMR pořádá
nebo na kterých se podílí
26. 1. 2019

Konference pro rodiče, Brno

11. – 17. 2. 2019

Národní týden manželství

únor – březen 2019

Zveme Česko na rande – Manželské večery

22. – 24. 3. 2019

Motivační víkend pro manželské páry
– modul II, Skalní mlýn u Blanska

30. 3. 2019

Konference pro rodiče, Cheb

16. – 19. 5. 2019

Motivační víkend pro manželské páry
– modul V, Skalní mlýn u Blanska

7. – 9. 6. 2019

Motivační víkend pro manželské páry
– modul I

17. – 20. 10. 2019

Motivační víkend pro manželské páry
– modul IV, Ráčkova dolina, Tatry

8. – 10. 11. 2019

Motivační víkend pro manželské páry
– modul I

22. – 24. 11. 2019

Motivační víkend pro manželské páry
– modul III, Skalní mlýn u Blanska

Bližší informace k jednotlivým akcím naleznete průběžně na www.radispolu.cz

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

M

ilí bratři, milé sestry,
jako baptistická jednota se
snažíme pomáhat bratřím
a sestrám na Ukrajině. Děkujeme
všem, kdo se zapojili do sbírky vyhlášené VV v loňském roce. Jako BJB
jsme mohli odeslat částku 100.000
Kč na potravinové balíčky a také další
částkou 131.043 Kč podpořit kazatele
sborů na východě Ukrajiny. Ve zkrácené podobě přinášíme zprávu z realizace této balíčkové pomoci.
Na setkání Evropské baptistické federace v září loňského roku v ukrajinském Lvově byla každá členská
jednota požádána, aby se také modlila

za jeden konkrétní baptistický sbor
na Ukrajině. My jsme byli požádání
o modlitby a podporu sboru v městě
Novorozsoch, ze kterého vám přinášíme aktuální zprávy. Jedná se o sbor,
který byl založen v roce 2007 a má
nyní kolem 40 členů. Sbor vede dvě
rehabilitační centra pro muže a stará
se o opuštěné děti. Kazatel sboru nám
zasílá první zprávu o jejich činnosti
a budeme hledat možnosti, jak je
v budoucnu konkrétně podpořit v jejich službě potřebným.
Jan Jackanič

Závěrečná zpráva k humanitárnímu projektu na Ukrajině
Cíl projektu: potravinové a hygienické balíčky pro obyvatele východní Ukrajiny
Datum uskutečnění: červen až srpen 2018
Rozpočet projektu: 97 770 Eur
Neoficiální válka na východní Ukrajině stále pokračuje, vojáci i civilisté stále každý den umírají. V oblastech v blízkosti šedé a červené zóny se situace
zhoršila. Získat v této oblasti zaměstnání je téměř nemožné, většina lidí žije
v depresi a beznaději. To zvyšuje význam misie církve skrze humanitární pomoc. V současnosti poskytuje pomoc jen velmi malé množství organizací.
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Pomoc distribuovaná potřebným lidem skrze sbory se stala zázrakem. Mnoho
z nich to přivedlo zpět k víře, i přes náročné okolnosti. Byli jsme schopni rozdat
3 200 potravinových balíčků (o 200 více než jsme plánovali), 1 850 hygienických balíčků (o 50 více než jsme plánovali). Hygienické balíčky se distribuovaly
dvakrát. Balíčky obdrželo 940 rodin a 810 seniorů a různě handicapovaných
lidí, celkem 1 250 domácností. Zvláštní asistence byla poskytnuta 1 890 dětem.
Oblasti distribuce byly:
Donětská oblast: Avdeevka, Dimitrov, Konstantinovka, Druzhkovka, Tonenke,
Marjinka, Bahmut, Mariuol, Selidovo
Luhanská oblast: Severodonetsk, Lisichansk, Popasnaja, Stn.Luganskaja
Tento projekt splnil svůj plánovaný cíl. Všichni dostali pomoc včas a v rozumném množství. Jediný problém je, že potřeby stále rostou, a není možné je
uspokojit bez míru, ekonomické stability a obnovené infrastruktury.
Balíčky byly distribuovány skrze sbory. Členové sborů identifikovali ve svém
okolí potřebné spoluobčany a sami jim balíčky odnesli. To byla jediná možnost
jak balíčky doručit. Mnoho z nich žije blízko červené zóny a pouze místní lidé
jsou schopni projít kontrolami na cestách.
Zde přinášíme krátká svědectví od těch, kterým mohli potravinové balíčky
pomoci:
V Toretsku žije matka jednoho z bratří. Mnoho let odmítala pozvání do církve. Ale potom přišlo do jejího života strádání a ona hledala pomoc. Bratr ze
sboru jí zatelefonoval a nabídl jí náš balíček. Když si pro balíček do církve přišla, rozhodla se tam zůstat, aby viděla, jak to na shromáždění vypadá. Chtěla
poznat trochu lépe lidi, kteří jí zadarmo pomáhají. Když poprvé zpívala duchovní písně, tak u toho plakala. Další neděli ji Duch svatý vedl k tomu, aby
šla do shromáždění znovu! Od té doby chodí do sboru každou neděli a přemýšlí
o tom, že vydá svůj život Bohu.
Maria (78 let) z Donětsku říká, že přežívá jen díky pomoci, kterou dostává ze
sboru. Pracovala těžce celý svůj život, a teď, když je na penzi, nedokáže pokrýt ani
své základní potřeby. Není členkou sboru, ale říká: „Kdyby každý člověk na světě byl
křesťan, byl by svět mnohem lepším místem s mnohem méně problémů.“
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Zprávy ze sboru v městě Novorozsoch

M

ilí bratři a milé sestry v České republice. Přejeme Vám veselé Vánoce
a šťastný Nový rok!
Našemu sboru je 11 let. Máme kolem 40 členů sboru. Náš sbor provozuje 2 domy milosrdenství pro zhruba 20 lidí. Je to služba pro lidi, kteří přišli
o končetiny a nemají možnost dále zůstávat v nemocnici. Modlete se za tyto
lidi, kteří jsou v takových potížích, ztratili všechno - rodinu, radost v životě
a pouze církev jim může pomoci a nasměrovat k Pánu Ježíši Kristu.
Dále, máme službu dětem, které pocházejí z dysfunkčních rodin. Krmíme je,
koupáme je, stříháme je a dáváme jim potřebné oblečení.
Ve městě je hodně osamělých lidí, kteří umírají ve svých domovech, a není
nikdo, kdo by je pohřbil. Takže je pohřbíváme, sami kupujeme rakve a vykopáváme jámy. Nyní je v naší zemi velmi těžké období a pouze společným úsilím
můžeme zjevovat našeho Pána Ježíše Krista skrze dobré skutky, které děláme
všem lidem kolem nás. Modlíme se za to, aby všichni křesťané na celém světě,
dokázali společně dělat dobro pro našeho Pána.
Bůh žehnej vám, vaší církvi, vaší zemi, vašim rodinám!
Pastor Anatoly Skrebtsov
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67

svědectví
Zdravotnická pomoc
v Ghaně

68

O

misii v Ghaně jsem slyšel
během svého studia medicíny několikrát, ať už na
různých konferencích nebo od svých
kamarádů, kteří tam byli. A dlouho
jsem přemýšlel nad tím, jestli tam
sám nemám někdy jet. Modlil jsem se
za to a v posledním ročníku školy mi

Bůh dal příležitost se do Ghany vydat.
Tento projekt zdravotnické pomoci
misijní organizace OM (Operace mobilizace) funguje v Ghaně už asi 5 let.
Místní pobočka OM podnikala evangelizační výjezdy na sever do chudých
vesnic, ale během nich si někteří pracovníci uvědomili, že zdejším lidem
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kromě evangelia chybí také zdravotní
péče, která je ve vesnicích na severu
sice ne nedostupná, ale velmi omezená. A Bůh tomuto nápadu požehnal
a dal, že vznikla spolupráce mezi českými a ghanskými pracovníky OM.
Každý rok tak v září na 3-4 týdny vyjíždí tým zdravotníků a dalších dobrovolníků z ČR, aby společně s Ghanskými kolegy sloužili lidem na severu
a zvěstovali dobrou zprávu o Ježíši
Kristu.
Nikdy předtím jsem takhle daleko
v zahraničí na misijním výjezdu nebyl,
a proto jsem se těšil, že budu moci
zažít Kristovo „Jděte ke všem náro-
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dům“ z Velkého poslání (Mt 28,1820) na vlastní kůži. Rovněž mě lákalo,
že budu moci využít znalosti získané
studiem a konečně se něčemu z medicíny naučit i prakticky. Celkem nás
z Česka jelo 10 – 3 doktoři, 5 mediků, Bára, která sloužila dětem a Pavel
Zoul, pracovník OM ČR, který měl
celý výjezd na starost.
Jak to vše probíhalo?

Celý výjezd trval zhruba 3 týdny.
Po příletu do hlavního města Accry jsme jeli 5 hodin autobusem do
města Kumasi, kde je základna OM.
Tam jsme strávili pár dní, během kte-
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rých jsme se seznámili s ostatními členy týmu (kromě Ghaňanů v něm byli
také dvě Němky, jedna Američanka
a jeden medik ze Švýcarska) a sháněli
léky a další zdravotnický materiál, který
jsme na severu potřebovali. Z Kumasi
jsme se pak pronajatým autobusem
a dvěma auty vydali na sever a postupně navštívili tři základny, ve kterých
jsme vždy strávili několik dní a ze kterých jsme cestovali do dalších komunit – byli to Loloto, Yagaba a Mpaha.
V prvních dvou pracovníci OM v minu-

losti už několikrát byli a pomáhali zde
zakládat nové sbory. Do Mpahy se jelo
vůbec poprvé. Leží v muslimské oblasti
a nacházejí se tu pouze 2 sbory. Naproti tomu je tu přes 30 mešit. V Ghaně
je nejvíce zastoupeno křesťanství, ale
na severu žije poměrně hodně muslimů a také lidí vyznávajících tradiční
přírodní náboženství – nosí amulety
a uctívají nejrůznější duchy. Většina
lidí, včetně muslimů, je ale velmi ochotná poslouchat zvěst o Kristu a pokud jí
uvěří, zapojí se do místní církve.
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Návštěvy vesnic a ošetřování pacientů

Jelikož byl tým opravdu veliký, rozdělili jsme se na dvě skupiny, abychom
mohli ošetřit více lidí a navštívit více
komunit. Každé ráno jsme se potkali k modlitbám, nabalili vše potřebné
a jeli do vesnic, kde jsme přichystali
ambulance. Předtím, než jsme ale začali ošetřovat lidi, svolali jsme je dohromady a řekli jim, proč jsme přijeli.
To byla příležitost svědčit jim o Bohu
a dát jim možnost, aby v Něj uvěřili.
Velice důležitou součástí ale také byla
edukace těchto lidí. Během krátkých
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osvětových a preventivních přednášek
jsme lidem vysvětlovali, jak se mají
stravovat (zvlášť děti, které mají často ve stravě nedostatek bílkovin), pečovat o osobní hygienu, jak nakládat
s odpadky, aby zamezili šíření nemocí,
a jak se chránit před malárií a dalšími
nákazami. Poté se rozdala pořadová
čísla a lidé se nechávali ošetřit. Každý prošel přes registraci, kde dostal
kartu, přes sesternu, kde se mu změřil
tlak, výška, váha a případně teplota až
k doktorovi, který si přes překladatele vyslechl, co pacienta tíží a jaké má
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problémy. Pokud byla diagnóza jasná,
předepsal doktor léky a pacient si je
mohl vyzvednout v naší lékárně. Případně putoval do laboratoře, kde jsme
dělali některá vyšetření (na malárii,
CRP, cukr v krvi, vyšetření moče…).
Posledním a snad nejdůležitějším
místem bylo poradenství, kam mohli pacienti přijít a pobavit se o Bohu
nebo požádat o modlitbu. Většina lidí
tuto možnost využila, a proto měli
pastoři, kteří tuto službu dělali, hodně
napilno.
Malárie a další nemoci

Za celý výjezd jsme celkem ošetřili
3075 nemocných a spotřebovali 733

malarických testů. Malárie byla častým onemocněním. Především pro
děti a staré lidi může být velmi nebezpečná. Většina dospělých ji ale snáší
dobře a často si ani neuvědomují, že
malárii mají. Léčba je snadná a levná,
stačí brát asi 4 dny léky a odpočívat.
Kromě toho jsme se ale také setkávali
s parazity, vyrážkami, průjmy, zánětem
průdušek a dalšími dýchacími obtížemi, s bolestmi zad (ty byly velmi časté, protože většina lidí tvrdě pracuje
na poli), vysokým tlakem, cukrovkou,
očními problémy a dalšími. U některých těžších případů jsme věděli, že
s naším vybavením nedokážeme těmto
lidem pomoci, a proto jsme je posílali
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do nemocnice ke specialistům nebo
třeba k operaci. Ty nejzávažnější případy (zvlášť děti) se vozili do nemocnice přímo a některým z nich se péče
platila, pokud na ni neměli peníze.
Víra, která hory přenáší

Ghana je převážně křesťanská země
a přišlo mi, že v ní rostou sbory jako
houby po dešti. Během našeho výjezdu se rozhodlo uvěřit v Krista několik
stovek lidí. Já sám jsem se modlil s
jedním mužem, který chtěl odevzdat
svůj život Ježíši. Je opravdu úžasné vidět, jak lidé přicházejí ke Kristu a jak
místní lidé žijí pro Boha a Jeho království. Rozhodně jsem se během výjezdu naučil, co to znamená mít víru...
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Třeba když v Mpaze mluvil ředitel
OM Ghana Chris Insaidoo s jedním
muslimem, tak mu říkal, že jejich mešita se brzy zboří, protože místo ní se
tam postaví křesťanská církev. A jak
tento člověk dokázal na potkání svědčit lidem o Kristu! Někdy jsem musel
přemýšlet nad tím, jak je možné, že
i když je v Ghaně více křesťanů než
v Čechách, tak jejich misijní zápal je
mnohem větší než ten náš. Hodně mě
to zahanbovalo. A to, jakým způsobem zde křesťané znají Bibli! A jak se
modlí a chválí Boha. Bylo to neuvěřitelné. Možná je to tím, že se nemohou
tolik spoléhat na hmotné věci jako
my. Místo toho se spoléhají na Boha.

Bankovní spojení:
Pro platby z ČR v Kč: 2700344081/2010 (Fio banka)
VS léky Ghana 			
8860
VS tým Ghana 			
8850
VS školní vzdělání děti Ghana 8870
VS auto pro misii v Ghaně 		
8880
Mezinárodní platby včetně Slovenska:
IBAN: CZ5020100000002200344085 SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Pobočka: České Budějovice
Název účtu: OM Česká republika
Stránky:
https://www.facebook.com/OMCzech
https://www.facebook.com/MEDHELPOM

A co dál?

Závěrem musím znovu poděkovat
všem, kteří se na tomto misijním výjezdu podíleli finančně a modlitebně.
I když jsme si každý platil výjezd sám,
přispívalo nám mnoho lidí (mě znač-

nou částkou přispěl náš brněnský sbor,
a dokonce i univerzita, takže jsem ve
výsledku ze svého neplatil skoro nic).
Troufám si říct, že díky štědrosti dárců mohlo být zachráněno mnoho životů. Jak fyzicky, tak duchovně.
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Práce v Ghaně ovšem neustává.
Pracovníci OM Ghana jezdí do vesnic i během roku. Nedávno například
skončil jejich týdenní vánoční výjezd,
během kterého navštívili opět některé
komunity. Je tedy možnost se na této
práci podílet i dnes. Pokud vás práce v
Ghaně oslovila, můžete na ni přispět.
Aktuálně jsou potřeba peníze na nové
auto (16 – 17 tisíc EUR na koupi za-

chovalého vozu Toyota Landcruiser),
které by využívalo OM Ghana, protože to staré už dosluhuje.
Níže také najdete odkazy na facebookové stránky, kde najdete více fotografií a informací k výjezdu.
V Kristu,
Tomáš Kratochvíl, Brno

představujeme
Academia Via Familia z.s.
(AVF)

J

sme prorodinnou organizací,
která vznikla v roce 2009. Naším polem působení je hlavně
Moravskoslezský kraj, ale akce pořádáme po celé ČR. Ve vedení našeho
spolku jsou manželé František a Libuše Pavelkovi, kteří se službě dětem a
rodinám věnují po většinu svého společného života. Jako klíčový pracovník
pro práci s pěstouny pracuje Kateřina
Okáčová a na částečný úvazek Šárka
Tótová jako sociální pracovník. Naší
velkou oporou je skupina věřících
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dobrovolníků z řad našich blízkých
a mladých lidí jak z našeho BJB sboru
v Příboře, tak z okolí Příbora a jiných
částí republiky.
AVF se věnuje podpoře všech rodin
jako takových v různých oblastech.
Jedna z nich je zaměřena na náhradní
rodinnou péči, doprovázení pěstounů
a pořádání vzdělávacích akcí zaměřených právě na náhradní péči, další oblast AVF se zaměřuje na pořádání akcí
pro širokou veřejnost, pořádáním akcí
typu „Den rodiny“ a přednášky v rám-

ci osvěty občanů na různá témata týkající se rodičovství a vzdělávání dětí.
Pravidelně se uskutečňuje letní kemp
pro rodiny a dětský kemp (více na:
www.irskabalada.cz). Pro děti a mládež AVF připravuje různé akce včetně
víkendů finanční gramotnosti. Zájemci se mohou o našich akcích dovědět
na našich webových stránkách www.
viafamilia.cz. Pro sbory nabízí přednášky na různá témata včetně evangelizace dětí a duchovní péče, přednášky
pro manželské páry a rodiče dle jejich
objednávky. Nově od ledna 2018 pod

naší záštitou vychází křesťanský časopis pro maminky nejen na mateřské
dovolené Mamina, který původně vycházel pod sdružením Jókebed.
Dotazy k náhradní rodinné péči,
všeobecné činnosti a možnosti podpory AVF: 731 510 616 nebo na e-mail:
viafamilia@viafamilia.cz. V případě zájmu o zasílání informací k plánovaným
akcím: katka.okacova@viafamilia.cz.
Kateřina Okáčová
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rozsévač

S

pomocí Boží začínáme nový
ročník, novou dobu práce a rozvoje Rozsévače. Bůh je s námi
a my s radostí klademe síly a naše
snažení do Jeho rukou, aby skrze nás
konal na zemi svoje dílo. Tak rádi
bychom napsali, jako br. K. Vaculík
v Rozsévači č. 1 roku 1919, že nás těší,
jak v naší zemi povstávají noví horliví
pomocníci. Bratr Vaculík pokračuje:
„Ať jen roste zájem o Boží království,
ať se množí Boží lid! Ať je poznávané
Slovo Boží a plněné Boží svaté zákony.
Bratry prosíme, aby i perem svědčili
o lásce Boží. Zprávy ze sborů a stanic,
krátké úvahy a především zajímavé
zkušenosti, posílejte prosím často.”
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Tato slova překlenula století. Letos
budeme v Rozsévači vzpomínat naše
bratry a sestry, kteří žili a pracovali na
Božím království v roce 1919 a nosným prvkem nám bude deset Božích
svobod – desatero. Vykročte s námi
letos do Božího království s perem
v ruce a svědectvím na dlani.
Těšíme se na vaše příspěvky.

Marie Horáčková,
majka.horackova@seznam.cz

