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

Máme před sebou poslední 
letošní číslo a já jsem vděčný za to, že 
se podařilo dát dohromady tento prv-
ní ročník. Pro mě osobně bylo velkým 
povzbuzením si vždy při kompletaci 
každého čísla uvědomit, co dobrého 
se děje v našich sborech a že může-
me být Pánu Bohu opravdu vděční za 
to, že můžeme žít ve svobodné zemi  
s tolika možnostmi. Modleme se pro-
sím za to, abychom dokázali v našich 
sborech i celé BJB rozeznat, na čem 
záleží, co je podstatné a čemu máme 
věnovat svoji pozornost a energii.

Tématem tohoto čísla je Výklad 
Písma. Jsem rád za několik článků k 
tomuto tématu a přál bych si, aby nás 
toto téma nerozdělovalo, ale naopak 
spojovalo. A aby touha poznat lépe 
Boží hlas skrze Písma byla tím, čím 
jsou známy naše sbory v této zemi. 
Tématu se věnujeme v rozhovoru  
s bratrem Čížkem, kterého se ptáme, 
jak přistupuje k Písmu a jak mu lépe 
rozumět. Povzbuzující je i reportáž 
ze Vsetína, kam pravidelně jednou za 
rok přijíždí bratr Benešem přednášem 
těm, kdo chtějí do Písma proniknout 
hlouběji.

Jsem vděčný také za rozhovor se 
sestrou Hallerovou, která nám všem 
ukazuje, že důchod v Božích očích ne-
existuje a že naopak můžeme na konci 

života ještě lépe využít čas, který nám 
Pán dává - jsme za ní i za její službu 
v našich sborech vděční a připojujeme 
se ke gratulantům k jejímu životnímu 
jubileu.

Tradině se podíváme na službu jed-
notlivých odborů BJB a v rubrice Na 
novém místě zavítáme do Otrokovic, 
kde slouží bratr Novosad s rodinou.  
V rubrice Na návštěvě budeme mít 
možnost lépe poznat jeden z nových 
sborů naší Jednoty a skrze obsáhlou 
reportáž bratra Coufala můžeme na-
hlédnout do dění v Evropské bapti-
stické federaci, které jsme jako BJB 
členem. Jsme za toto širší společenství 
vděční a modlíme se za něj.

Toto číslo je zřejmě nejobsáhlejší za 
celý rok. Věřím tomu, že vám přine-
se duchovní užitek a podněty k mod-
litbám za to, co je nám zde svěřeno. 
Abychom i my dokázali správně vy-
užít čas, který nám byl Pánem církve 
svěřen.

S přáním Boží milosti 

úVOdNÍK

 Jan Jackanič, tajemník VV BJB
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SLOVO PředSedy

Toto úvodní zamyšlení pro Zpra-
vodaj píšu po návratu z Koncilu 
Evropské baptistické federace, 

který se letos konal ve Lvově na Ukra-
jině. Jsem stále plný dojmů z tohoto 
požehnaného duchovního společen-
ství bratrů a sester z mnoha míst svě-
ta. O jednáních Koncilu a o inspiraci 
z tohoto setkání píšu podrobněji v re-
portáži v tomto čísle Zpravodaje. 

Jedna z věcí, kterou jsem si na kon-
cilu EBF hlouběji uvědomil byla, že 
Kristova církev je uprostřed v duchov-
ního zápasu. I ta její baptistická větev, 
a nejen ta česká. Spolu s ostatními 
částmi Kristovy církve i my usiluje-
me o čistý život z moci evangelia Je-
žíše Krista. Usilujeme o to, abychom 
zůstali věrni tomu poslání, které jsme 
přijali od Pána církve: činit učed-
níky Ježíše Krista ze všech národů.  
Na koncilu velmi jasně zaznělo, že 
baptisté jsou především misijním 
společenstvím. Dobře víme, že toto 
Nepřítel nemůže akceptovat, a proto 
církev čelí jeho útokům. 

Silně ke mně promlouvala svědec-
tví bratrů a sester z různých zemí  
o utrpení, šikaně ze strany státní 

moci, o pronásledování pro víru, kte-
ré nejenže neustupuje, ale v celosvěto-
vém měřítku spíše narůstá. Na mnoha 
místech se církev nachází i uprostřed 
válečných konfliktů, nebo se potýká s 
výzvou pomáhat lidem, kteří byli do-
nuceni opustit nebezpečné zóny a stali 
se tak vnitřními nebo zahraničními 
uprchlíky. 

V tom všem ale Kristova církev slav-
ně vítězí mocí toho, který si ji zami-
loval. Navzdory nepřízni pokračuje  
v službě lásky bližním. Nese evangeli-
um slovy i prakticky, ujímá se uprch-
líků, zastává se vězněných, usiluje o 
smíření lidí s Bohem i mezi sebou 
navzájem. 

K této službě smíření ji vede a zmoc-
ňuje Boží Duch. 

Našemu poslání porozumíme jen 
tehdy, když čteme, vykládáme a po-
sloucháme Písmo svaté. V tomto čís-
le Zpravodaje si klademe otázku, jak 
Písmo vykládáme. To je velmi důle-
žité a zásadní téma. Podle toho, jak 
vykládáme a chápeme Bibli, se také 
přibližujeme k pravému poznání živé-
ho Boha, nebo se naopak od pravého 
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poznání Boha vzdalujeme. Proto by-
chom rádi zdůraznili a podpořili důle-
žitost a vážnost poctivého, upřímného 
a hlubokého studia Božího slova pro 
každého z nás.

V našem brněnském sboru máme 
dvouletý plán čtení Bible. V minulých 
dvou měsících jsme četli proroka Je-
remjáše. Jistě, můžeme si říct, že jeho 
doba a naše doba jsou velmi rozdílné. 
Nejsme v babylonském zajetí, pokud 
to zrovna nechceme chápat do dnešní 
doby nějak alegoricky. Ale uvědomil 
jsem si, že i my dnes prožíváme růz-
né Boží soudy, které přicházejí pro 
naši neposlušnost Bohu a jeho Slovu,  
a i my jsme voláni k upřímnému ži-
votu podle Boží vůle. Věřím, že naše 
Jednota v jádru stojí na základě Pána 
Ježíše Krista, i když se v posledních 
letech silně otřásají některé naše vaz-
by a vztahy. To, co má pevný základ, 
obstojí. Co na tomto základě nebudu-
jeme, se časem tak jako tak rozpadne,  
i kdybychom se snažili udržovat lid-
skou soudržnost sebevíc. I proto volá-
me a vyzýváme všechny bratry a sestry 
ke společným modlitbám, v pokoření 
se před Bohem, aby k nám Pán církve 
mluvil nově svým Slovem a Duchem 
svatým nás uváděl do své pravdy. 

Věřím, že Pán Bůh má s naší Jedno-
tou stále své dobré plány. Plány o po-
koji, ne o trápení. Věřím, že pokud ho 
budeme hledat s upřímným srdcem, 
změní „náš úděl”, tedy: změní nás sa-
motné. Věřím, že znovu přijde rosa 

Pavel Coufal, předseda VV BJB
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jeho požehnání, když bude naše srd-
ce cele při něm. Modlím se za vnitřní 
proměnu našich srdcí, za prohloube-
ní naší víry v něho, lásky i oddanosti 
jeho dílu. Modlím se za to, aby tato 
vnitřní proměna přinesla dobré vidi-
telné ovoce k Boží slávě. Modlím se 
za to, abychom se znovu zaměřili na 
zvěstování evangelia ztraceným lidem, 
misii, usilovali o duchovní obnovu 
našich sborů a zakládání nových sborů 
na dalších místech. 

Jsme součástí jeho církve. Naše pra-
vá identita je v Kristu. Postavme proto 
do středu života a služby našeho Spa-
sitele a Pána Ježíše Krista. Berme váž-
ně Boží slovo, hledejme nejprve Boží 
království a jeho spravedlnost - a o to 
ostatní se Pán postará.

                           



TéMa

VýKLAd PÍSMA
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Vykládáme Bibli aneb jak ji rozumíme

Na začátku školního roku pan 
prezident prvňáčkům sdělo-
val, že jeho první přečtenou 

knihou byl Kája Mařík. Přiznám se, 
že tuto knihu jsem nečetl, ale sleduji 
na svém synovi to, co jsem sám kdy-
si prožíval já, že v určitém věku mne 
zajímala určitá témata a něčemu jsem 
nerozuměl a občas jsem slýchával, že 
to pochopím, až vyrostu.

Bibli považuji v první řadě za zapsa-
né Boží zjevení, za Bohem inspirovaná 
Písma. Musím však dodat, že v každé 
životní etapě jí rozumím trošku jinak 
a Bůh ke mně promlouvá pokaždé 
jinak a někdy mám pocit, že nepro-
mlouvá. Bible není další osobou Boží 
Trojice, ale právě Duch Boží oživuje 
literu. V dětství jsem měl určité vě-
domosti a určité myšlenkové pocho-
dy, omezené abstraktní a syntetické 
myšlení. Uvádím jako příklad sebe, 
nicméně tyto principy jsou obecně 
platné. Pocházím z určité kultury, 
narodil jsem se do konkrétní rodi-

ny, mluvím konkrétním jazykem, žiji  
v konkrétní době s konkrétními svě-
tovými velmocemi, s konkrétní situací 
země Izrael a jsem zahrnut do české  
i světové ekonomiky. Zmíněné a další 
okolnosti mají přímo vliv na to, jak 
porozumívám přečtenému biblickému 
oddílu. Ku pomoci mi je mé teolo-
gické vzdělání a jazyková vybavenost.  
To všechno jsou filtry, východiska  
a úhly pohledu, které ovlivňují mé 
porozumění biblického textu.

Každý z nás zažil situaci, kdy jsme 
chtěli sdělit určitou myšlenku a po-
užili jsme k tomu nám blízká slova, 
ale druhá strana slyšela něco jiného, 
jinou myšlenku, ačkoli to nebylo na-
ším záměrem. Obor komunikace se 
tím zabývá dopodrobna. Pro vzájemné 
porozumění dvou lidí je vhodné, když 
naslouchající zopakuje to, co slyšel, 
aby sdělující měl jistotu, že si rozumí. 
Zmiňuji však mezilidskou komunikaci.
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Bible je jedním ze způsobů, jak  
s námi Hospodin komunikuje. Není 
jediným, ale snad nejlépe uchopi-
telným. Jí poměřujeme ostatní pro-
mluvy, které nesmí být v protikladu 
s ní. Z jiných Božích promluv k nám 
zmíním vnitřní hlas Ducha Svatého, 
sny, proroctví, jiné lidi ať už Boží 
děti, tak i ostatní, zkrátka Hospodin 
je neomezený i v komunikaci s námi. 
Když přemýšlíme o Bibli, nesmíme 
zapomenout na období prvních 4 sto-
letí našeho letopočtu, kdy církev ještě 
neměla uzavřený kánon Bible (i když 
byly jednotlivé novozákonní knihy 
psány v 1. století) a přesto žila (a měla 
problémy podobně, jako současná cír-
kev) protože život dává Duch Boží. 
Musíme zmínit i věty z Bible Žd 1,1n 
„Mnohokrát a mnoha způsoby mlu-
vil kdysi Bůh k otcům v prorocích; 
na konci těchto dnů k nám promluvil  
v Synu.”  

Bůh promlouvá k nám i my k Němu 
v modlitbách. On nám rozumí doko-
nale, my Jemu ne vždy, proto máme 
zkoumat Jeho vůli, zkoumat proroc-
tví, nevěřit každému vnuknutí a máme 
rozsuzovat duchy. Církev od svého 
zrození zápasila s různými falešnými 
učeními. Na všem falešném je proble-
matické, že vytváří dojem, že je pra-
vé. A tak přicházely a přicházejí různé 
nápady, teologie, proroctví, výklady, 
učitelé, kteří o sobě tvrdí, že jsou pra-
ví, ale jsou falešní.

Jak tedy rozlišovat, jak být ryzí, ne-
falešný čtenář Bible a její vykladač? 
Jak nesvádět církev? Zásadní principy, 
které sdělujeme i křtěncům je mod-
litba, čtení Bible, poslušnost Duchu 
Svatému a být součástí místní Kristo-
vy církve. Tohle nás v zásadě uchrání 
od úletů a falše. Když čtu Bibli, je tře-
ba k ní přistupovat jako k zapsanému 
Božímu zjevení, které mám buď pře-
loženo do mě srozumitelného jazyka, 
nebo jsem se naučil biblickou hebrej-
štinu a řečtinu, což mi dost pomůže 
porozumět. U překladů je vhodné 
jich použít několik a všímat si, jak 
různí překladatelé překládají různě  
a soustředit se na myšlenku textu. Bez 
Božího Ducha, který nám zjevuje, co 
nám chce říct, je poctivé studium bib-
lického textu nedostačující. Nesmíme 
poctivé studium zahodit s výmluvou, 
že mi stačí Boží Duch, protože máme 
zkoumat duchy a vnuknutí a církev má 
rozsuzovat. Na Božím Duchu musíme 
nechat samotné oslovení posluchačů 
našeho výkladu Božího slova, kterému 
ale potřebujeme porozumět co nejví-
ce. Zásadní princip pro porozumění je 
KONTEXT. Potřebujeme znát sou-
vislosti sepsání dané biblické pasáže, 
pisatele (autorem je Bůh), historické 
souvislosti, zejména jaká byla situa-
ce Božího národa ať už podle Staré, 
nebo podle Nové Smlouvy. Je nutné 
si uvědomit, že Bible tak jak je, není 
napsána pro občana České republiky 
v 21.století.



Pomohou nám biblické slovníky, 
kde najdeme jednotlivá biblická hes-
la, jména, města, atd. Pomůže nám 
vyhledat slovo, kterým se zabýváme,  
v celé Bibli. Pomůžou nám komentáře 
biblických knih, u kterých je nutné 
si být vědom, že je psali jenom lidé,  
i když často velmi vzdělaní, ale růz-
ného teologického zaměření, proto je 
vhodné opět srovnávat několik ko-
mentářů, které nás mohou upozornit 
na to, co nám při studiu uniklo, ale 
podstatné je se nechat vést Bohem, ať 
nám On zdůrazní, co z daného textu je 
momentálně pro nás a naše poslucha-
če podstatné.

Pro ty, kteří se zabývají studiem 
Bible a jejím výkladem delší dobu je 
namístě zabývat se celou Biblí, niko-
liv výběrem našich oblíbených textů. 
To nás ochrání, ačkoliv ne dokonale, 
od opakování našich oblíbených té-
mat. Možná se naši posluchači obávají 
upozornit, že ať kážeme na jakýkoliv 
text, stále mluvíme o tom samém.  
Je nutné se nechat Bohem oslovit 
skrze Bibli a dát pozor, ať do ní ne-
vnášíme naše názory. Přeji každému 
z nás, ať slova od Boha studujeme  
a necháme se Bohem měnit a nemě-
níme Jeho slova podle našich názorů. 
Musíme být poctiví. Byť zajímavé  
a barvité myšlenky, leč nepodložené 
Biblickým textem, nedávat na úroveň 
Božích slov.

Rozumět Bibli a vykládat ji je celo-
životní proces. Můžeme získat mnohé 

informace, ale zásadním zůstává oslo-
vení Duchem Božím. Některé výklady 
nám mohou být proti srsti, ale musí-
me je poctivě „rozebrat“, ptát se proč 
tomu někdo rozumí zásadně jinak než 
já a být otevřen změnit své názory  
v případě, že druhá strana má poctivé 
argumenty, což nás nutí najít vlastní 
argumenty pro zdůvodnění, proč ro-
zumím danému textu právě tak.

Jak číst Bibli s porozuměním je ná-
zev knihy, která se tématem zabývá. 
Velmi nám pomohou Biblický slov-
ník, Nový biblický slovník, Úvod do 
Starého zákona, Úvod do Nového 
zákona, Studijní Bible s výkladový-
mi poznámkami od různých autorů, 
Teologie Nového zákona a ze software 
zmíním BibleWorks, Logos a onli-
ne web Biblehub.com. Pomůcek je 
nepřeberné množství, zásadním však 
zůstává kontext dané biblické pasáže 
a upřímná modlitba k Bohu o vedení 
Jeho Duchem.
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ROZHOVOR

S BRATReM KAZATeLeM  
MIRKeM ČÍŽKeM

Téma tohoto čísla je Výklad Pís-
ma. Co tebe jako kazatele na-
padne, když mluvíme o výkladu 

Písma. Proč ho vlastně potřebujeme vy-
kládat, není srozumitelné samo o sobě?

Výklad Písma považuji za jednu  
z nejdůležitějších aktivit v církvi. 
Správný výklad Písma totiž ovlivňuje 
všechny ostatní služby ve sboru. Po-
kud je výklad Písma nesprávný, pak 
riskujeme falešné učení a nutně do-
chází v této souvislosti k deformaci 
církve. S nelibostí nesu nedostatečný 
zájem současných křesťanů právě o 
výklad Písma, jež je v mnoha církvích 
zanedbáván – k naší vlastní škodě. V 
České republice se málo vydává oprav-
du kvalitních výkladových komentá-
řů k jednotlivým biblickým knihám. 
Když už přece jenom něco vyjde, málo 
věřících tuto literaturu koupí a čte… 
To není dobrý signál.

Písmo je třeba vykládat! Jednoduše 
řečeno: Písmo je inspirované Božím 
Duchem, a proto potřebujeme, aby 
nám Duch svatý Bibli interpretoval. 
Bez jeho působení je Bible zavřenou 
knihou (přeneseně i doslova). Jeho 
božským působením se text zazna-
menaný lidským jazykem stává aktu-
álním a stále platným Božím slovem. 
Bez Ducha svatého to prostě nejde. 
Druhou věcí je, že se lidský jazyk, 
dobové reálie, filosofické názory a ná-
boženské představy neustále vyvíjejí.  
Z tohoto důvodu skutečně potřebuje-
me Písmo vykládat. Asi každý člověk 
sám od sebe neví, kdo je livjátan, co 
je třetí nebe atd. Dokonce se během 
dvou tisíce let dosud vyvíjí samotný 
biblický text, který máme k dispozi-
ci. Tu a tam totiž někdo našel nějaký 
nový a třeba i velmi kvalitní biblický 
rukopis (například Sinajský kodex), 
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čímž došlo k obohacení dosavadních 
rukopisných památek. To pak pří-
padně ovlivní pro nás dostupný „ori-
ginální“ biblický text, což nakonec 
může ovlivnit moderní překlady Bible.  
I proto vydáváme nové moderní pře-
klady Písma a nezůstali jsme u překla-
du kralického z 16. století.

Jak postupuješ při výkladu Písma ty 
sám? Jaké otázky si kladeš, když ho čteš?

Když mám čas a silnou motivaci, 
tak si zvolený biblický text prostudu-
ji v řeckém původním znění Nového 
zákona (hebrejskému znění Starého 
zákona se téměř nevěnuji). V takovém 
případě provedu řádnou gramatickou 

analýzu a důkladně se seznámím se 
slovní zásobou textu. Poté porovnám 
všechny pro mne dostupné české pře-
klady Bible. Tolik jazykové řemeslo. 
Pak nastává teologická práce – mé 
vlastní uvažování nad textem. Zde 
má místo rovněž intenzivní duchovní 
rozjímání, ale také práce s kontextem  
a teologií celé biblické knihy a nako-
nec celého Písma. Standardně použí-
vám biblické slovníky, atlasy a kvalitní 
podrobné komentáře. V těchto ko-
mentářích hledám oporu nebo naopak 
polemiku se závěry, ke kterým jsem 
dospěl sám. Komentáře neopisuji, ale 
vedu s nimi „odborný rozhovor“. Vel-
mi rád porovnávám výsledky svého 
výkladu se starými i moderními auto-
ritami výkladu Písma.

Připouštím však, že jsem se takto 
podrobně výkladem Písma zabýval 
spíše v první dekádě mé kazatelské 
služby. V druhé dekádě jsem v tom-
to ohledu výrazně polevil, což bylo 
dáno charakterem mé služby a také 
obecně nedostatečným zájmem „české 
církve“ o tento typ výkladu. Vyhlížím 
dny, kdy si Boží lid zamiluje skutečné 
studium Bible, kde se bez kvalitního 
výkladu prostě neobejdeme. Těším se 
na budoucí spolupráci se stejně smýš-
lejícími služebníky.

Je pro tebe důležité, co znamenal bib-
lický text tehdy a dnes? Dá se to vůbec 
od sebe oddělit?
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Od nejmladších biblických textů 
jsme časově vzdáleni kolem 1900 let 
a od nejstarších i několik tisíciletí, což 
je opravdu dlouhá doba a mezitím se 
lidská společnost výrazně posunula. 
Svět Bible se nacházel v otrokářském 
systému. Existovaly jiné zvyklosti ro-
dinné (patriarchální model), užívaly 
se jiné symboly než dnes, převládala 
například jiná etika odívání a úpravy 
zevnějšku – s tím vším se při čtení 
Písma setkáváme. Naše doba je již v 
mnoha ohledech jiná. Tuto kulturní 
podmíněnost Písma je třeba také brát 
v potaz, když Bibli čteme a vykládá-
me. Kulturní podmíněnost Písma ne-
smíme přeceňovat, ale ani přehlížet. 
Umožňujeme ženám ve shromáždění 
modlit se bez zahalení hlavy šátkem? 
Uráží nás nakrátko ostříhaný muž 
nebo dokonce žena? Zakazujeme že-
nám nosit šperky, užívat kosmetiku, 
barvit si vlasy atd.? Dobové reálie se 
prostě časem proměňují, ale Boží slo-
vo zůstává. Mezi oběma skutečnostmi 
je třeba rozlišovat.

Podle čeho vybíráš text pro kázání? 
Dáváš přednost tematickým kázáním, 
souvislému výkladu nebo obě možnosti 
kombinuješ? Jak vybíráš text na církev-
ní svátky (Vánoce, Velikonoce, Letnice, 
atd.)?

 Pro text či téma kázání se pokou-
ším najít vedení a inspiraci od Ducha 

svatého. Někdy mám intenzivní sub-
jektivní pocit jistoty, že jsem skutečně 
našel duchovní vedení od Pána. Někdy 
tuto jistotu nemám. Přiblížil se však 
den kázání a já „musím“ jít sloužit. 
Jdu tedy s tím, co mám, s tím, k čemu 
jsem dospěl. Když nemám zmíněnou 
jistotu, mám alespoň naději, že se ke 
mně Pán přizná. Přesto se domní-
vám, že tuto záležitost nikdy nebudu 
mít plně v rukách. V duchovní službě 
jsme plně závislí na Božím požehnání. 
Hledání textu či tématu je pro mne 
tou nejtěžší a nejzodpovědnější částí 
celého procesu vzniku kázání. Zřej-
mě je to individuální záležitost. Asi 
to souvisí s konkrétním duchovním 
obdarováním každého jednotlivého 
kazatele. Nemívám prorocké sny ani 
vidění od Pána. Přesto očekávám na 
jeho zjevení a v mém případě se tak 
nejčastěji děje prostřednictvím inspi-
rované myšlenky.

Osobně preferuji souvislý výklad 
Písma, někdy však používám i tema-
tickou formu kázání, nebo dokonce 
obě formy vzájemně kombinuji. Přes-
to se domnívám, že souvislý výklad 
biblického textu je nejlepší a nejbez-
pečnější forma kázání. Co se týče cír-
kevních svátků, tak je moc neřeším, 
neboť nejsem typický „liturgický“ 
člověk. Nejvíce pochopitelně přihlí-
žím k velikonočním svátkům, ale i tak 
si ponechávám určitou kazatelskou 
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ptal se Jan Jackanič

volnost. Vánoční svátky nemám rád 
a letnice neřeším. Pokud bych však 
byl kazatelem tradičního sboru, pak 
bych se dokázal místním zvyklostem 
přizpůsobit. Chci být flexibilní kazatel 
Božího slova a nechci být upjatý ani 
ve svých osobních zvyklostech. Vnější 
formy nepatří k podstatným záležitos-
tem.

Co mohu udělat já doma při svém stu-
diu Bible, abych jí lépe rozuměl? 

 Pokud je nedostupné studium Pís-
ma v originálních jazycích, pak vře-
le doporučuji četbu Bible prostřed-
nictvím různých českých překladů 
Písma. Určitě nezůstávejme pouze  
u jednoho oblíbeného překladu, pro-
tože v takovém případě se velmi ochu-
zujeme. Za nejlepší český překlad 
Bible považuji Český studijní překlad 
Písma a každému vážnému čtenáři 
Bible ho vřele doporučuji. Rovněž je 
přínosné využít znalosti cizích jazyků 
a sáhnout po kvalitních moderních 
anglických či německých překladech 
Písma (pochopitelně je pomocí i kte-
rýkoli jiný jazyk – třeba i slovenština).

Velkou pomocí může být společ-
né čtení Písma manželů s následným 
sdílením toho, co bylo nahlas pře-
čteno. Tím, že se čte Písmo nahlas  
a poté se společně mluví o přečte-
ném textu, získává takto strávený čas 
nové dimenze. S manželkou jsme tak-

to společně přečetli několik českých 
překladů Nového zákona. Doporučuji 
to především novomanželům k po-
ložení dobrých základů a vybudování 
duchovní jednoty.



13

RePORTáŽe

VSeTÍN: MOdLITBA  
– ŽALMy JAKO řeČ K BOHU

Poučující, Davidův. Modlitba, když byl v jeskyni.
Volám k Hospodinu, úpím, volám k Hospodinu, prosím, před ním vylévám své 
lkání, o svém soužení mu vypovídám. 
Jsem na duchu skleslý, ale ty znáš moji stezku! Na cestě, jíž kráčím, osidlo mi na-
stražili.  Pohleď napravo a uzříš: není tu nikoho, kdo by se ke mně znal, nemám 
kam utéci, není tu, kdo by měl o mě péči.  Úpím k tobě, Hospodine, pravím: Tys 
mé útočiště, tys můj podíl v zemi živých!  Věnuj pozornost mému bědování, jsem 
zcela vyčerpán. Vysvoboď mě od pronásledovatelů, jsou zdatnější než já.  Vyveď 
mě ze žaláře, abych vzdával chválu tvému jménu. Obstoupí mě spravedliví, ty se 
mě zastaneš.

Žalm 142 – Volám k Hospodinu, úpím  

První zářijový víkend byl opět 
naším milým hostem br. doc, 
Mgr. Jiří Beneš, Th.D., vedou-

cí Katedry biblistiky a judaistiky Hu-
sitské teologické fakulty UK v Praze, 
žák profesora Jana Hellera, mnohým 
známý jako poutavý komentátor bib-
lických textů Ranního slova Českého 
rozhlasu i autor řady publikací věno-
vaných biblickým textům, z nich jen 
namátkou třeba Pradějiny nebo De-
sítka – Deset slov o Bohu a člověku. 
Na půdě našeho sboru se setkáváme 
opakovaně už třetím rokem nad vý-

znamnými biblickými texty.
Postupně se nám milý bratr stal 

průvodcem Stvořitelským hymnem, 
Desaterem, staroizraelským vyznáním 
víry – Slyš Izraeli,.., vyjitím z Egypta, 
příběhem Jobovým a teď naposledy 
před námi bratr otevřel téma modlitby 
pohledem knihy Žalmů.

Na struktuře a stavbě pěti žalmů 
(17, 86, 90, 102 a 142) se nám sna-
žil ukázat, co modlitbu tvoří a co je 
její příčinou. V detailu se pak v druhé 
části věnoval právě Žalmu 142. Tady 
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je aspoň malá ochutnávka z dvouhodi-
nového přemýšlení o modlitbě.

Co je příčina modlitby?  Zdroj těch 
žalmistových potíží jsou lidé, ale co 
je příčina? Proč on se vlastně mod-
lí? Vzhledem k tomu obsahu, co  
v těch modlitbách říká, jsou příčiny 
tři: vnější tlak, kterému je vystaven, 
vnitřní stav – je mu zle – a  Bůh. To 
je další příčina a možná nejdůležitěj-
ší. Co je vlastně příčinou toho, že se 
žalmista modlí? Konkrétně tím, co 
(Bůh) dělá a říká, resp. tím, co nedělá 

a neříká. Tzn. že ta modlitba je reakcí 
na to, co Bůh nedělá a neříká, ale co 
by dělat měl a říkat měl. Ten hlavní 
zdroj, který vede žalmistu k modlitbě 
je Bůh. Ty další prvky, které motivují 
člověka k modlitbě jsou druhotné.

„Žalmista Bohu tyká, mluví vel-
mi osobně, často za hranicí uctivosti, 
řekne na sebe všechno, nešetří Pána 
Boha, nic na něj nehraje, nic nepřed-
stírá ani nezastírá, nic nezatajuje ani 
neretušuje, žádné „keep smiling“ není 
požadováno, žádný heroismus víry, 

Jiří Beneš
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žádné trápení není sladce opentleno, 
žádné utrpení není přijímáno trpně  
a bez protestu.“ (P. Filipi, Kdo slyší 
můj nářek)

Cílem toho textu není informovat  
o žalmistově zbožnosti, cílem toho 
žalmového textu je rozmodlit toho 
posluchače, strhnout ho k tomu, aby 
se k té modlitbě připojil, aby nezůstal 
v pozici vzdáleného pozorovatele, ro-
zeznít v posluchači modlitbu, ne pou-
čit ho, co je nebo není modlitba

Modlitba má tento rozměr, kdy 
se člověk dostává do takové nouze, 
kdy už to nezvládá řešit sám, tak do 
toho teprve vtahuje Pána Boha. My 
se někdy nad tímto stylem modlitby 
pozastavujeme, protože nám připadá 
nesprávné začít se modlit až tehdy, 
až nám teče do bot, ale to není dobrý 
přístup. Ten fakt, že se člověk vůbec 
začne modlit je nesmírně pozitivní,  
i když tou příčinou je , že mu teče do 
bot. Neměli bychom vůbec zpochy-
bňovat, znehodnocovat ten okamžik, 
kdy se člověk rozmodlí na základě ně-
jakého vnějšího podnětu.

Co je při modlitbě patřičné a nepa-
třičné?  To je právě na modlitbě cen-
né, kvůli tomu se člověk modlí, že to 
řekne tak jak to cítí… a Bůh to čeká, 
on o ty modlitby stojí. „ Žalmista ne-
cenzuruje zážitky utrpení či opuště-
nosti, když je vysloví, vykřičí, a zahrne 
do nich Boha, protože ví, že Bůh to 
snese. Žalmy ukazují, že můžeme vy-

křičet Bohu všechno své utrpení bez 
jakékoliv autocenzury.“ (Römer)

Poutavé podání a zároveň hluboký 
záběr br. Jiřího Beneše otevírá úžasnou 
dimenzi starozákonních textů plných 
evangelijní naděje i tam, kde jsme to 
možná nečekali. Audionahrávka bude 
dostupná na webových stránkách na-
šeho sboru http://bjbvsetin.cz/

                          Petr Mrázek
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Sobotní i nedělní setkání s Benešovými 
nad Žalmy je za námi a já si odnáším 
do dalších dnů pár nových pojmů týka-
jících se modlitby: tak například mod-
litbu jako průběžné VYSKLADŇOVÁ-
NÍ duše :); pokud nazývám Hospodina 
svým ÚTOČIŠTĚM – hebrejsky je 
významově blíže slovo CHOULIŠTĚ 
(od slovesa choulit se) a nakonec poučení 
z překladu Kralických ohledně vytrvalé 
modlitby: „Večer i ráno, též o poledni 
modliti se a NEZBEDNĚ volati budu 
až i vyslyšíš hlas můj.“ (Ž 55,18)

Každé setkání nad Biblí s Jiřím Be-
nešem je pro mě objevné a povzbuzu-

                          Marta Vodáková

jící. Nenechávám si ho utéct, když je  
v našem sboru a také každé léto s man-
želem trávíme týden na Biblické škole 
v Opárnu, kde Jiří Beneš přednáší.
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HANeSOVI V ŽATCI

Ve dnech 8. – 9.9.2018 byla  
v našem žateckém sboru 
vzácná návštěva. Na návštěvu 

přijeli manželé Pavel a Danka Hane-
sovi. Oba vyučují na katedře teologie  
a katechetiky Univerzity Mateja Béla  
v Banské Bystrici. Nebyla to jen 
zdvořilostní návštěva, ale měli jsme 
možnost z jejich úst slyšet svědectví 
a přednášky o Božím vedení a našem 
poslání v dnešní době.

Na základě „sborové poptávky“ měl 
bratr Pavel tři přednášky:

1. Křesťan v současném světě

2. Zákon a svoboda podle Bible

3. Rodina pod palbou
Bratr Hanes jasně a srozumitelně 

mluvil o biblických pravdách, které 

se týkaly témat přednášek. Součástí 
přednášek byla také diskuze. Poslu-
chači  mohli hned reagovat na slyšené 
slovo a ptát se na to, co je zajímalo 
a objasnit konkrétní životní situace  
z pohledu Božího slova.

Těžko bych rozepisovala obsah jed-
notlivých přednášek, ty si je možné 
poslechnout na youtube. Určitě to 
stojí za to.

A můj osobní dojem? Byla jsem ve 
škole, v Boží škole. I přesto, že jsem 
dávno odrostla školním lavicím, jsem 
s vděčností vnímala, že učení z Božího 
slova nikdy neomrzí a nezevšední.

Jiřina Vimpelová
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Mám následující pomocné kroky:
1) Kázat podle určitých témat - znáš téma, najdeš text.
2) Používat „polotovary“. Jsou to poznámky, které máme 

ve svých zásobnicích  z našeho každodenního čtení Bible.
3) Celé Písmo poslouží, aby bylo kázáno. Proto po-

stupně bereme příběhy biblických postav, jako Daniel 
nebo David apod., a kážeme na téma z nich vyplývající.

4) Probíráme jednu knihu z Bible, čteme společně ve 
shromáždění a vykládáme biblický text.

Viacheslav Yeliseyev, 
Teplice 

ANKeTA

Oslovili jsme několik kazatelů s otázkou, jakým způsobem vybírají bib-
lický text pro bohoslužby. Děkujeme těm, kteří nám odpověděli a za-
slali nám následující odpovědi. 

Dělám to tak, že se modlím a hledám Boží vůli  
v tom, jaké slovo a hlavní téma mám mít na další rok. 
Ptám se Pána a radím se s Ním, co potřebuje náš sbor 
slyšet, v čem potřebuje růst a posunout se dál. 

Jakmile dostanu ujištění od Pána v hlavním tématu, 
které mám kázat, potom se podívám do Bible a prosím 
o moudrost Ducha svatého ve výběru textů, témat a my-
šlenek, které Pán chce říci své církvi. Vše zaznamenám, 
a s modlitbou postupně tyto texty a témata dopředu 
zpracovávám. 

Nick Lica, 
Karlovy Vary



19

Tak odpověď na tuto otázku je něco, s čím se se-
tkávám ve své službě pravidelně. Musím říci, že v této 
oblasti procházím neustálým vývojem a hledáním. Ne-
chtěl bych, aby to tu vypadalo jako klišé, ale pocítil jsem 
úlevu, když jsem dospěl k závěru, že v tom musím mít 
nějaký systém.

Na začátku mé služby jsme probírali určitou biblickou 
knihu, kapitolu po kapitole a zdálo se, že to je vyřešené. 
Po čase jsem dospěl k závěru, že tento způsob není pro 
malé společenství, ve kterém je navíc velká fluktuace po-
sluchačů, „ideální“.

Pokusil jsem se sledovat určité perikopy, ale ani při tom 
jsem nenašel naplnění potřeb společenství, ve kterém slou-
žím. Po rozhovorech se spolupracovníky jsem začal více 
vnímat situaci ve sboru a hledat odpovídající duchovní 
stravu. V osobním modlitebním zápase jsem pak začal 
přemýšlet o kratších tematických sériích. Čas od času za-
řadím studium nějaké biblické knihy nebo její části.

O prázdninách jsme se zastavili v knize Přísloví, kde 
jsme probírali téma „Moudrost a jak ji získat“. Teď 
jsme začali list Filipským a probíráme jej z pohledu mi-
losti mít účast na evangeliu.

Svůj „nápad“, co budeme dělat dál, přinesu na jed-
nání staršovstva, někdy jej pouze sdělím a pak jej usku-
tečním, když potřebují větší jistotu, že to je dobrá volba, 
tak o tom společně diskutujeme a pak se rozhodnu. Sa-
mozřejmě platí, že respektuji sváteční období, kdy pou-
žívám tematické texty vhodné k danému svátku. Dále 
sleduji určitou vyváženost starozákonních a novozákon-
ních textů. Přesto ale pozoruji, že ve výběru převládají 
novozákonní texty.

V tomto zápase vnímám potřebu přímluvných modli-
teb bratří a sester podobně jako apoštol Pavel jak o tom 
píše mimo jiné do Efezu.

„Každou modlitbou a prosbou se v každý čas modlete 
duchem a k tomu bděte s veškerou vytrvalostí a prosbou 
za všechny svaté, i za mne, aby mi bylo dáno slovo, když 
otevřu ústa, abych směle oznámil tajemství evangelia.“ 
(Ef 6,18 – 19; ČSP)

Jaroslav Hrůza,  
České Budějovice
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Zpočátku jsem kázal příležitostně. Vybíral jsem pa-
sáže, které mě oslovili v osobním čtení. Po roce jsem si 
všechna svá kázání přečetl a zděsil jsem se -  byla si totiž 
velice podobná. Ptal jsem se, kolik je v kázáních ze mě 
a kolik je z Hospodina. Postupně jsem přešel k ekume-
nickému lekcionáři. Ten mě nutí kázat na texty, které 
bych si sám asi nevybral. Poslední rok čteme kontinuál-
ně knihu Židům. Dalším kázajícím necháváme svobodu  
v jejich volbě.

Martin Stepanenko, 
Cheb II.

Text pro nedělní bohoslužby vybírám podle aktuálních 
potřeb sboru nebo členů, podle toho, co mě samotného 
oslovuje při studiu Písma, a částečně se také držíme cír-
kevního roku. Některé texty jsou dány na počátku roku 
(např. novoroční text) a provází nás celý kalendářní 
rok, některá témata vyplynou při společném setkávání se 
nad Písmem. V každém případě se jedná o dynamický 
proces, o kterém věřím, že za ním stojí vedení Ducha 
svatého.

Tomáš Mrázek,  
Suchdol n. Odrou

Texty pátečních bohoslužeb se týkají těch míst, u kte-
rých se na první pohled jeví, že si Bible protiřečí, např. 
Boží láska a hněv, milosrdenství a trest ...atd. Co se 
týče nedělních bohoslužeb, vycházím z potřeb, které jsou 
právě ve sboru aktuální. Např. potřeby sboru v novém 
roce, dále předvelikonoční a velikonoční texty Písma, 
slovo pro letní a podzimní čas, slovo pro čas díkůvzdá-
ní, Advent, Vánoce atd. Stejně tak se snažím být citlivý 
na vánek Božího Ducha a zařadit podle potřeby texty 
vhodné k evangelizaci a v neposlední řadě k budování 
sboru.

Alois Boháček,  
Aš
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KáZáNÍ

JAK SPOLU VydRŽeT

Také máte občas dojem, že dru-
zí lidé jsou nemožní? Že s nimi 
není k vydržení? Jsou chvíle, 

kdy bychom je raději neviděli. Ně-
kdo to vyjádřil: „Já jsem fajn člověk, 
ale s těmi ostatními se nedá vyjít.“  
S druhými však musíme komuniko-
vat, hlavně a zejména s těmi nejbliž-
šími – v rodině a ve sboru.  A nejen 
to, máme spolu žít a spolupracovat. 
Apoštol Pavel radí, jak na to:

1. Snášejte se navzájem

Každý člověk je jiný, jinak vypadá  
a máme rozdílná i obdarování, schop-
nosti a vlastnosti. Boží dokonalý plán 
je rozmanitost a pestrost, nikoli uni-
formita. Různost ovšem také může být 
nepříjemná, může rušit nebo překážet. 
Máme-li spolu vydržet, je jediná ces-
ta: Snášejte se navzájem.

„Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako 
Pán odpustil vám, odpusťte i vy. A nad to všechno mějte lásku, která je poutem 
dokonalosti.“
                                                                                    Kol 3, 13-14

Snášenlivost znamená přiznat dru-
hému právo na odlišnost. Právo na 
jinakost. Znamená to uznat, že druhý 
může a smí být jiný. Že může a smí 
mít jiné názory, jiné postoje a jiné 
způsoby vyjádření. Proto různost bolí, 
když mi jinakost druhého vadí. Nelíbí 
se mi jeho vzhled. Jeho účes, jeho ob-
lečení, jeho jednání, jeho mluva, jeho 
chování, jeho názory. A když se mi 
nelíbí, je jen krůček k tomu, abych ho 
odsoudil a odmítl.

Snášení druhých je těžká práce. Jen-
že: Když jsme noví lidé, Kristovi, už 
se neposuzujeme podle lidských mě-
řítek. Naším úkolem není jeden dru-
hého předělat ke svému obrazu, ale 
navzájem se přijímat. Protože různost 
znamená střetávání, Pavel hned dru-
hým dechem po výzvě ke snášenlivosti 
dodává:
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2. Odpouštějte si, má-li kdo něco 
proti druhému

Jestliže nejsme navlečeni v jedné 
uniformě ani utvořeni podle stejné ša-
blony, nutně mezi námi vznikají třecí 
plochy. Naše jinakosti na sebe nará-
žejí. Jeden něco řekne a ten druhý to 
pochopí jinak, než to bylo myšleno. 
Dotkne se ho to, urazí se, a konflikt 
je na světě.

Proto je odpuštění nezbytnou sou-
částí snášenlivosti. Je-li druhý od-
lišný, někdy mi vadí. Někdy mi dost 
vadí. A někdy mě neskutečně štve  
a vytáčí… V tu chvíli je třeba odpuště-
ní. Ne jen laciné „co jsme si, to jsme si“, 
ale „jako i Pán odpustil vám“. To kdy-
by snad někdo nevěděl, kolik odpus-
tit, nebo kdyby se zdráhal. Nemůžeš 
neodpustit, protože tobě také bylo od-
puštěno. Byla ti dána milost, proto je 
tvou povinností milost dávat druhým.

Navzájem se (1) snášet a (2) odpouš-
tět si - to je způsob jednání mezi křes-
ťany. Je to nesnadné, často téměř ne-
možné, protože druzí si to nezaslouží  
a hází nám klacky pod nohy. Aby-
chom to zvládli, abychom dokázali 
druhé snášet a odpouštět jim, potře-
bujeme ještě něco: sílu, moc, akční 
potenciál. Pavel to ví a plynule, bez 
přerušení navazuje:

3. A nad to všechno mějte lásku…

Láska je ta zázračná ingredience, 
která nám umožňuje druhé snášet  

a odpouštět jim. Láska je faktor, kte-
rý proměňuje. Láska - skutečná láska 
podle Božího výměru - je neskutečná 
síla. Pojďme si připomenout, jaká je:

„Láska je trpělivá, dobrotivá, láska 
nezávidí, láska se nevychloubá a není 
domýšlivá. Nejedná nečestně, nehledá 
svůj prospěch, nerozčiluje se, nepočítá 
zlo. Neraduje se z nepravosti, ale raduje 
se spolu s pravdou.  Všechno snáší, vše-
mu věří, ve vše doufá, všechno vydrží...“ 
(1.Kor 13,4-7)

Taková láska nám není nedostupná, 
naopak Bůh chce, aby v našem životě 
vládla, aby určovala naše jednání. My 
sami ze sebe na to nemáme, ale Bůh 
nám ji dává „neboť Boží láska je vylita 
v našich srdcích skrze Ducha svatého“ 
(Řím 5,5).

Máme se navzájem snášet a odpou-
štět si, ale především „mít lásku, která 
je poutem dokonalosti“. Podtrhnu jen 
dva aspekty, ve kterých láska svazu-
je a spojuje snášenlivost a odpuštění  
a přivádí je k naplnění.

Láska se obětuje. Snášenlivost by 
mohla sklouznout ke lhostejnosti  
a nezájmu: Dělej si, co chceš. Láska ale 
není lhostejná, láska se dává. Zname-
ná to něco pro druhého udělat, nasa-
dit se pro něj – láska je akční, činná, 
aktivní.

Láska je přímá. Odpuštění by moh-
lo sklouznout k rezignaci: Je mi to 
všechno jedno. Láska druhému od-



pouští, ale to neznamená, že je slepá. 
Láska druhého napomíná v pravdě. 
Odpouští, ale nemlčí ke hříchu.

Pavlova výzva „nad to všechno mějte 
lásku“ zahrnuje obojí: při vzájemné 
snášenlivosti dávej pozor, abys ne-
sklouzl k lhostejnosti. Druhého si 
všímej, pomoz mu, buď připraven mu 
stát po boku. A odpuštění neznamená 
zavírat oči nad hříchem. Buď upřím-
ný a otevřený a v lásce k druhému ří-
kej pravdu.

Když bude v našich vztazích chybět 
obětavost a vzájemná pomoc, ze sná-
šenlivosti se stane pokrytectví. Když 
bude v našich vztazích chybět otevře-
nost a pravdivost, z upřímnosti se sta-
ne pouhé moralizování.

Proto se snášejme v různosti, navzá-
jem si odpouštějme, a zůstaňme spo-
jeni sloužící a pravdivou láskou.

Jaroslav Pleva

Narodil se 20. 7. 1955. Vystudoval 
Technickou univerzitu v Liberci, kde 
prožil povolání ke službě kazatele, ale 
komunistický režim mu studium teologie 
znemožnil. Evangelickou teologickou fa-
kultu UK v Praze dokončil po pádu to-
tality, sloužil ve sborech Jednoty bratrské 
v Ujkovicích, Holešově a Mladé Boleslavi. 
Řadu let byl ve vedení církve, odešel pro 
nesouhlas s autoritářským směřováním. 
Po dvou letech v civilním zaměstnání byl 
v září 2010 zvolen kazatelem BJB v Li-
toměřicích. S manželkou Danielou mají 
čtyři děti a deset vnoučat.
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ROZHOVOR

Se SeSTROU  
LUdMILOU HALLeROVOU  
K VýROČÍ JeJÍCH  
90. NAROZeNIN

Milá Ludmilo, přejeme ti mno-
ho Božího požehnání k tvému 
nádhernému výročí. Co by-

chom měli dělat, abychom se také dožili 
takového požehnaného věku?

Nevím jistě, jestli je dlouhověkost 
požehnání nebo není. Pro někoho 
může být stáří břemenem, pro někoho 
to může být příležitost to a ono napra-
vit a pro někoho to může být doslova 
otrava. Já sice věřícím starým lidem 
říkám, aby nepospíchali do nebe, že  
v nebi budeme navěky, aby neutí-
kali z toho pozemského života, kde 
nás Pán Bůh ještě může potřebovat. 
Tady jsme jen vymezenou dobu. Židé 
tomu rozumí tak, že když řeknu, že 
jsem stará, tak někdo pozvedne pohár  
a řekne: „Le chaim do sto dvaceti.“ 
Ale s tou dlouhověkostí, to se musíš 
zeptat člověka, který ještě není dlou-
hověký, jestli se chce dožít dlouhého 
věku. Jsou lidé, kteří se stáří bojí…
A ty ses chtěla dožít dlouhého věku?

Já čekám na návrat Pána Ježíše. Ne-
chci umřít. Mě je protivná představa 
jít do hrobu. Na druhý příchod Pána 
Ježíše čekám od svého obrácení, to 
mi bylo čtrnáct roků. Bylo to za vál-
ky. Ale tehdy ještě Židé nebyli ve své 
vlasti, a to je podmínka. Dnes už jsou 
všechny podmínky pro návrat Pána 
Ježíše splněné, kromě toho, že není asi 
doplněný počet věřících. To je na nás. 
Jestli kdo zdržuje návrat Pána Ježíše, 
tak je to církev, která není připravená.
Jak bychom se měli připravit?

Misií. Co nejvíce lidí získávat pro 
Pána Ježíše. Domácí i zahraniční mi-
sie, kamkoliv nás Pán Bůh pošle, jsme 
Jeho vyslanci.

Mým plánem nebylo dožít se dlou-
hého věku, ale dočkat se Pána Ježíše.

Jsem ráda stará. Protože mnoho 
věcí, které tě v mládí trápí, ve stáří tě 
trápit přestanou. A zas některé věci, 
které ti v mládí dělaly radost, už ti pro 
radost nejsou a obejdeš se bez nich. 
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Stáří je takové období, kdy má člověk 
víc času zabývat se těmi duchovními 
věcmi a Pánem Ježíšem. Mám ráda 
Haiku (japonský styl poezie), teď vy-
šly od Delicie Nerkové. Jedna z nich 
to krásně vyjadřuje, jak je to dobré být 
blízko Pána Ježíše. Haiku má vždyc-
ky tři trojverší a to poslední trojverší 
bylo: „Tvé rány v boku musím se do-
tknout a pak poznat, že jsi Bůh.“ Tu 
blízkost Pána Ježíše a tu zamilovanost 
pokládám za svoji prioritu. Vůbec by 
to pro nás měla být priorita, ON ta 
první láska jako taková. To znamená, 
že priorita je Pán Ježíš. 
Které radosti mládí ti nechybí?

Dobrodružství. Jsem sice stále ještě 
dobrodruh, ale dříve jsem pořád ně-

jaká dobrodružství vyhledávala. Měla 
jsem moc ráda všelijaké dobrodružné 
příhody, četla jsem dobrodružné kni-
hy a myslela jsem si, že život by měl 
být dobrodružství. To už si nemyslím.
O čem by život měl být?

Myslím, že o vztazích. To nejcen-
nější, co v životě je, jsou vztahy. Pro-
tože každý vztah tě nějakým způso-
bem obohacuje a proměňuje. Bohu 
žel buď k horšímu, nebo, Bohu dík, 
k lepšímu. Je to tak, že vztahy na nás 
úžasně působí. Člověk je stvořený pro 
obecenství. Pán Bůh si člověka vy-
myslel kvůli sobě, aby měl předmět 
své lásky. A když v tom člověk Pána 
Boha zklamal, Pán Bůh to nevzdal  
a to obecenství s člověkem pořád hle-
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dá i za cenu sebevydání. Na kříži až  
k sestoupení do pekla je vidět, že na-
vázání vztahů s lidmi znamená pro 
Pána Boha sebeobětování.
Má stáří nějaké radosti?

Jistěže. Jednak jsou to zase vztahy, 
ty vztahy, které nabuduješ za celý ži-
vot. Vždycky tě to velice potěší, když 
si někdo z těch lidí, s nimiž jsi měla 
vztah, na tebe vzpomene a přijde tě 
ve stáří navštívit. A čím byl tvůj život 
bohatší na vztahy, tím bohatší je pak 
stáří. Máš pořád kolem sebe lidi, kteří 
přijdou třeba jen tak pobýt. To je jed-
na z velkých radostí.

Myslím, že člověk, kterému bylo do-

přáno mít rodinu a děti, má možnost 
se radovat ze svých potomků, pokud 
vidí, že jdou po správných cestách.  
A není ani nedostatek dobrodružství, 
když pozoruješ životy svých potomků.
A co ti lidé, kteří svou rodinu neměli?

Věřící lidé mají možnost žít plodně 
a mít duchovní děti. A to je ještě víc, 
protože víš, kam s nimi cílíš. U těch 
vlastních dětí se můžou vyskytnout 
geny, se kterými jsi nepočítala.
Jakým způsobem by starší lidé mohli být 
užiteční?

Především každý věřící člověk  
– a starší zejména, protože mají dost 
času – opravdovými modlitbami. 
Přímluva je velice důležitá. Zakladatel 
Biblické školy v Beatenbergu doktor 
Wasserzug nám připomínal, že vše-
cek pohyb v Božím království je ovo-
ce modliteb. Buď Božího služebníka, 
nebo těch, kdo ho modlitbami pod-
pírají. Proto se Pán Ježíš modlitbě v 
rozhovorech a v učení hodně věnoval. 
Také apoštol Pavel opakovaně žádal 
církev o modlitby. Rychlý růst církve 
v Jižní Koreji je ovoce modliteb. Tam 
se věřící každé ráno před zaměstnáním 
shromažďují k modlitbám. Věřím, že 
až se Bratrská jednota baptistů stane 
Bratrskou jednotou modlitebníků, 
přestanou různé rozkoly a Duch svatý 
nás bude moci použít v našem národě 
k duchovnímu rozvlažení.
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Z HISTORIe

MASARyK A BAPTISTé

Tento článek sice svým tématem 
do Zpravodaje nezapadá, do-
mnívám se ovšem, že tematicky 

zapadá do období, kdy je Zpravodaj 
vydáván – a sice říjen 2018. Stoleté 
výročí vzniku Československé repub-
liky! Téma připomínané celý letošní 
rok nejrůznějšími způsoby. A spolu  
s tímto tématem se pochopitelně ozývá 
velice často jméno prvního prezidenta 
Tomáše Garriqua Masaryka. A proč  
o tom hovořím? Protože T. G. Ma-
saryk měl velice blízký vztah k naší 
Jednotě a osobně se znal a stýkal  
s některými našimi kazateli. A ne-
bylo to pouze o nějakých běžných či 
společenských stycích. Je doloženo, 
že se osobně znal s bratrem Františ-
kem Kolátorem, Jindřichem Novot-
ným a Václavem Králíčkem. Masaryk 
si také velice vážil pomoci baptistů, 
především našich krajanů v USA,  při 
jednáních o ustavení svobodného stá-
tu Čechů a Slováků v době I.světové 
války.

V „Rozsievači“ ročník XXXV, č. 2-3 
z roku 1948 je článek o Masarykovi 
(podepsaný K.P.), který začíná slovy: 

„Masaryk je oceňován z různých hle-
disek. My k němu máme blízko jako 
k člověku náboženskému. V době, kdy 
vystoupil a zasáhl do českého veřejné-
ho života, česká inteligence se přímo 
chorobně bála projevovat náboženské 
tužby, náboženský život… Masaryk 
ukázal, že úkol křesťanství v dnešní 
době teprve začíná, že ničeho není  
v moderní době tak třeba jako účinné 
křesťanské lásky a živé víry.“

A možná právě u výše jmenova-
ných bratří poznal Masaryk, že jim 
jde opravdu o živou víru a účinnou 
křesťanskou lásku. Možná tu pravou 
účinnou lásku cítil u bratra Kolátora,  
v jeho rodině. Bratr Kolátor totiž 
vzpomíná např. na událost z roku 
1910, kdy žil s rodinou v Brně a sloužil  
v brněnském sboru jako laický kazatel 
a misijní pracovník. Ve sborníku „Čes-
koslovenští evangelíci T. G. Masary-
kovi“ (vydaném v roce 1930) v článku 
„U nás v Brně na čaji“ píše: „..a tak 
se stalo, že přijel prof. Masaryk před-
nášet do Brna  9. listopadu 1910…..  
a ten den, před svojí přednáškou byl na 
čaji u nás. Bydleli jsme tehdy v Haber-



lově ul. č. 20. Schůzka byla už předtím 
smluvena. Masaryk rád pozvání vyho-
věl, protože bylo mu mnohem milejší 
ztráviti (opis z článku) chvilku v kruhu 
rodinném při čaji, než v hospodě při 
pivě….. Moje žena (pozn. Lydie, roz. 
Novotná) schovala si psaníčko, které 
jsem jí psal: „Prof. Masaryka dovedu 
po páté hodině anebo přijde on sám – 
adresu moji ví dobře…..“  Všimli jste 
si dobře poslední věty? …anebo přijde 
on sám, adresu moji ví dobře. Urči-
tě to tedy nebylo první setkání těchto 
dvou mužů a pravděpodobně ani první 
návštěva profesora Masaryka u bratra 
Kolátora. Masaryk dal Kolátorovým 

přednost nejen před návštěvou „hos-
pody“, jak čteme, ale také například 
před návštěvou v rodině svého starší-
ho bratra Ludvíka, který tehdy bydlel 
také v Brně, a sice v Kozí ulici.

Možná o několik let starší jsou udá-
losti, na které vzpomíná Józa Novot-
ný v článku „Masaryk a českosloven-
ští baptisté“. Události se týkají jeho 
tatínka, zakladatele naší Jednoty, Jin-
dřicha Novotného. Jistě by bylo zají-
mavé uvést celý článek, uvedu ovšem 
z pochopitelných důvodů jen několik 
úryvků. Autor popisuje pronásledo-
vání naší Jednoty rakouskými úřady 
a dodává: „Bylo to právě v této době, 
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když můj otec sváděl své souboje s úřa-
dy úplně osamocen, že se začal ohlížet 
po někom, kdo by měl k nám blíz-
ko, kdo by sympaticky pochopil obě 
ohniska baptistických zásad: napros-
tou svobodu všech a nekompromisní 
rozluku církve a státu. ….Když pak si 
radostně mohl zjistit, že právě Masa-
ryk ve svém náboženství tyto zásady 
vědomě staví do popředí, nebyl už ani 
okamžik v pochybnostech, na koho 
by se měl s důvěrou obrátit.“ Masaryk 
jako poslanec měl možnost zakročit ve 
prospěch Jindřicha Novotného přímo 
v parlamentu. Chtěla bych na tomto 
místě zmínit, že Masaryk se zastával 
nejen Jindřicha Novotného a baptis-
tů, ale podobné zkušenosti popisuje 
například i bratr František Urbánek, 
kazatel Svobodné reformované církve, 
dnes Církve bratrské, který měl prý  
k Masarykovi naprosto neomezený 
přístup a kterému Masaryk také po-
máhal v zápase s rakouskými úřady.

Někteří naši bratři se určitě setka-
li s Masarykem i později. Po návratu  
z ciziny na podzim roku 1918 předali 
mu totiž  František Kolátor, Antonín 
Kavka a Józa Novotný „adresu“, jejíž 
text zněl: „Pane presidente, podepsa-
ná „Bratrská Jednota Chelčického“, 
representantka československých bap-
tistů, vyslovuje svůj obdiv na dílem, 
které jste pro náš národ vykonal….. 
Připojujeme ještě jednu prosbu. Máte 
dvě krásné části života za sebou: pr-
vou prošel jste úspěšně jako hluboký 

myslitel, druhou jako šťastný politik
-osvoboditel. Věnujte poslední část 
svého života práci náboženské!…..“ 

Výše jsem zmiňovala Masaryko-
va slova o významu opravdové víry  
a účinné lásky. Byly ovšem i dal-
ší důrazy, které spojovaly Masaryka 
s baptisty, a sice důraz na svobodu 
a lidskou důstojnost a na naprostou 
odluku církve od státu. Připomeňme 
si Masarykova slova: „ „Jakmile do-
můžeme se politické svobody, bude 
prvým naším krokem rozluka církve 
od státu; náboženství musí býti jako 
Husovi věcí svědomí a ne politiky“  
a jindy „zrušíme nemorální a utlaču-
jící rakouský systém státních církví, 
který zneužívá církví a náboženství  
k politickým cílům.“  I tato slova pat-
řila možná k těm, která vedla baptisty 
k tomu, aby se podíleli na úsilí o vznik 
samostatného československého státu. 
A významnou úlohu sehráli naši kra-
jané v USA vedeni kazatelem Václa-
vem Králíčkem. Tento bratr byl přijat 
do Církve v Hleďsebi 15.června 1886. 
Po studiu na teologickém semináři  
v Hamburku se stal prvním kazatelem 
nově založeného sboru v Roudnici nad 
Labem (6.ledna 1899). V roce 1901 
ukončil bratr Králíček službu tomu-
to sboru a odešel do USA i s několi-
ka dalšími členy roudnického sboru. 
Bratr Králíček odešel do USA na po-
zvání baptistického sboru v Chicagu.

Bratr Králíček byl kazatelem sbo-
ru v Chicagu od r. 1900 do r. 1921  
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(s dvouletou přestávkou v letech 1911 
– 1913). Služba tohoto bratra se ne-
soustředila pouze na práci ve sboru, 
ale např. i na kázání a přednášky na 
mnoha místech USA. Zasloužil se 
také o to, že bylo získáno ve sbírkách 
mnoho finančních prostředků, jednak 
na účely misijní a dobročinné, ale také 
„pro věc naší národní samostatnos-
ti“. Bratr Králíček se angažoval tedy  
i v otázce české národní samostat-
nosti, a proto jistě nemohl nechat 
bez povšimnutí událost z roku 1907, 

a sice přednášku prof. Masaryka  
v Chicagu, jejímž tématem bylo právě 
náboženství pro svobodomyslné české 
krajany. Po této přednášce se Masaryk 
zúčastnil i náboženského kongresu  
v Bostonu („Jan Herben, T.G.Ma-
saryk život a dílo presidenta osvobo-
ditele“). V knize „Kazatelé“ (vydáno  
r. 2005) se můžeme dočíst: „Význam-
ný byl i podíl bratra Králíčka na boji 
o naši národní nezávislost za I. světové 
války. Svou osobností i svým dílem 
měl velký vliv na čelné představitele 
osmimilionové baptistické denomina-
ce v Americe, což se pak pozitivně pro-
mítalo i do postoje nejvyšších politic-
kých kruhů Spojených států k otázce 
čs. samostatnosti. Spolu s bratrem  
J. Zmrhalekem vyvolali rezoluci Jižní 
baptistické konvence žádající rozdělení 
Rakousko-Uherské říše a svobodu pro 
české země a Slovensko. Tato rezolu-
ce byla zaslána vládě Spojených států 
a s řadou podobných rezolucí jiných 
organizací znamenala velkou podporu 
úsilí T. G. Masaryka o uznání ČSR.“ 
V době války byl kazatel Králíček také 
spoluzakladatelem a jedním z nejdůle-
žitějších členů „Československého ná-
rodního sdružení v Chicagu“. Snahou 
tohoto sdružení bylo kromě jiného 
získat české protestanty ve Spojených 
státech a především  americké baptis-
ty pro myšlenku vzniku samostatného 
československého státu. A toto sdru-
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žení společně se „Slovenskou ligou“ 
podepsalo 22. října 1915 tzv. „Cleve-
landskou dohodu“, tedy dohodu  
o podmínkách spolupráce mezi Če-
chy a Slováky v samostatném státě. 
Tato dohoda byla v roce 1918 nahra-
zena „Pittsburskou dohodou“, kterou  
30. května toho roku podepsali zá-
stupci Slovenské ligy, Českého národ-
ního sdružení a Svazu českých katolí-
ků s Tomášem G. Masarykem.

Možná bude zajímavé připomenout 
na tomto místě i tzv. „Washington-
skou deklaraci, kterou zformuloval za-
hraniční odboj v USA v polovině října 
1918. Jednalo se vlastně o prohlášení 
nezávislosti československého náro-
da. Pro nás jako baptisty je důležité 
následující prohlášení: „My, národ 
Komenského,  nemůžeme než při-
jmout tyto zásady, vyjádřené v ame-
rické deklaraci nezávislosti, v zásadách 
Lincolnových a v prohlášení lidských  
a občanských práv….. Československý 
stát bude republikou. Ve stálé snaze 
o pokrok zaručí úplnou svobodu svě-
domí, náboženství a vědy, literatury  
a umění, slova, tisku a práva shroma-
žďovacího a petičního. Církev bude 
odloučena od státu….“ 

Ještě pro úplnost – bratr Králíček 
byl kazatelem sboru v Chicagu, jak 
jsem již zmiňovala, do roku 1921.  
V roce 1925 ukončil veškerou svou 

kazatelskou činnost a vrátil se zpět do 
vlasti. A stal se osobním poradcem 
prezidenta Masaryka.

Dnes již víme, že se nenaplnily 
všechny touhy, představy, přání na-
šich předků. Víme, že i v nové republi-
ce byla situace pro naši Jednotu složitá  
a ani v pozdějších dobách nám všech-
ny režimy nepřály svobodu. Domní-
vám se ovšem, že přese všechny potíže 
a problémy je dobré si připomenout, 
že naši předkové naplňovali biblické 
poselství „Modlete se za ty, kteří jsou 
v moci postaveni…“ Nevymlouvali se 
na těžkosti, neuzavřeli se do čtyř stěn, 
ale k modlitbě přidali i svou práci, 
úsilí a praktické činy.

                          Slávka Švehlová



INfORMACe Z VV

1. Rozhovor po SD a příprava RZS  
v Brně

VV hovořil o aktuální situaci v BJB 
a podnětech pro nadcházejí RZS. Ta-
jemník informoval o tom, že VV zatím 
nedostal z Ministerstva kultury žádný 
podnět ohledně nové registrace Spo-
lečenství baptistických sborů (SBS).

Příprava RZS v Brně

 VV pověřil předsedu VV, aby svolal 
RZS s tímto programem

• jednání o neprojednaných návr-
zích z minulého SD (konkrét-
ně se jedná o návrhy číslo 22 
– 29). Žádáme sbory, které po-
dávaly tyto návrhy, aby počítaly  
s představením svých návrhů 
a diskuzí k nim. Bratr tajem-
ník také informoval o setkání  
s bratrem kazatelem Igorem 
Gricykem ohledně návrhu  
č. 28. Bratr vysvětlil, že se jed-
nalo o tehdejší situaci sboru, 
která se nyní změnila, bude  
o ní informovat sbory na RZS  
a požádá SD o rozhodnutí v této 
záležitosti.

• budoucí podoba práce VV a fi-
nancování této společné služby

• podněty pro rozvoj práce Od-
boru pro manželství a rodinu 
(OMR), které zástupci odbo-
ru zašlou předem na sbory a to 
včetně návrhu na zřízení nového 
úvazku 0,5 pro předsedu OMR 
od dubna 2019 (v případně 
schválení SD)

• rozhovor o podnětech na změ-
nu řádů BJB. VV ve spolupráci 
s KPND navrhuje následující 
změnu, aby každý sbor mohl 
být členem pouze jedné bapti-
stické jednoty s tím, že případ-
nou výjimku by na žádost sboru 
schvaloval SD. Další podněty se 
týkají otázky hlasování (zrušení 
možnosti zdržet se) a upřesnění 
usnášeníschopnosti SD.

• představení korejského baptis-
tického sboru, který má zájem 
o členství v BJB

• představení služby brněnské 
stanice pražského sboru Vinný 
kmen, která má zájem o osa-
mostatnění se a bude na příštím 
SD žádat o přijetí mezi sbory 
BJB

• Informace ohledně ukončení 
studia na Dorkas, případném 

Informace z jednání VV BJB ze dne 3. října 2018  
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prodeji budovy a zájemcích  
o převzetí akreditace školy

• Informace ze zpěvníkové komise
• Informace z příprav konference 

100 let spolu, která se uskuteční 
v říjnu 2019 v Litoměřicích

2. Odbor mládeže a příprava konference

VV jednal s předsedou Odboru mlá-
deže o přípravách příští konference 
mládeže, která se uskuteční v břez-
nu 2019 v Praze. Bratr Jordan Haller 
představil záměr konference, VV sou-
hlasí s tématem a s většinou navrho-
vaných řečníků, jsme rádi za důraz 
na propojení generací a záměr pozvat 
starší generaci k rozhovoru.

VV dále hovořil s bratrem o podnětu 
pro uspořádání letního tábora mláde-
že BJB na rok 2020. Bratr Haller bude 
tento záměr dále komunikovat s radou 
Odboru mládeže a vedoucími mládeže 
našich sborů. VV také odsouhlasil ná-
vrh Pracovních povinností vedoucího 
Odboru mládeže.

3. Vize a plány:

Modlitební setkání sborů -  VV jednal 
o plánovaném setkání, bratr předseda 
ho připomene sborům v rámci svolání 
RZS, včetně výzvy k půstu. Setkání se 
uskuteční v Konstantinových lázních 
dne 14. 10. (vede bratr Erik Poloha),  
v Praze dne 21. 10. (vede bratr Jan 
Jackanič) a v Olomouci dne 21. 10. 
(vede bratr Pavel Coufal).

Konference 100 let spolu - bratr ta-

jemník informoval o návštěvě v Lito-
měřicích, rezervaci prostor a pokraču-
jících přípravách. Programové setkání 
se uskuteční dne 9. října od 16 ho-
din za účasti zástupců slovenské BJB  
a všech odborů BJB v ČR. Téma, pla-
kát a předběžný program budou před-
staveny na RZS.

Vánoční koncerty Rodrigo Rodrigueze 
- tajemník informoval o pokračování 
příprav. Plakát a termíny jednotlivých 
koncertů budou uveřejněny v příštím 
Zpravodaji. Informace jsou k dispozici 
také na www.rodrigo-koncerty.cz.

4. Odbory, komise, účelová zařízení

Dorkas - tajemník informoval  
o jednání se školou Dorkas, do kon-
ce září byl dokončen odhad ceny vy-
bavení školy k odkoupení. Na školu 
byl pozván také soudní znalec z ob-
lasti nemovitostí, který do konce říj-
na zpracuje odhad ceny pro případný 
prodej budovy školy. VV rozhodl, 
že případný prodej bude uskutečněn 
ve vlastní režii (formou elektronické 
aukce s využitím právní kanceláře)  
a hlavním kritériem by měla být výše 
kupní ceny. Po zveřejnění záměru bu-
dovu prodat bude ještě případný pro-
stor pro jednání s těmi, kteří by měli 
zájem v budově provozovat jiný pro-
jekt blízký zájmům BJB, zatím však  
o takovém záměru nevíme.

Tajemník dále informoval o zájmu 
Jednoty bratrské a VOŠP (publicis-
tiky) o provozování akreditace školy 



formou převzetí IČO organizace. Ta-
jemník osloví oba zájemce, aby svůj 
záměr rozpracovali a podali do konce 
roku 2018, VV pak bude o nabídkách 
jednat a připraví je k rozhodování SD. 

Předseda informoval o tom, že na-
vázal kontakt s ETS Praha a KETM 
Banská Bystrica ve věci kontaktu  
s českými baptistickými studenty  
a možností praxí v našich sborech  
a lektorátů. Dále bude v této otázce 
jednat, VV má zájem na tom, aby do-
šlo k většímu propojení praxe studen-
tů z BJB s našimi sbory.

Vzdělávání na cestě - tajemník in-
formoval o přípravách dalšího roční-
ku, do nového kurz v Praze nastoupí  
v říjnu 30 studentů.

5. Finance BJB

Předseda vyřídil upřímné poděková-
ní za finanční pomoc Ukrajině, které 
zaznělo na koncilu EBF ve Lvově. Po-
třeby dále trvají, zřejmě budeme zno-
vu osloveni s prosbou o další pomoc. 
Předseda také informoval o možnos-
ti modlitební podpory konkrétního 
sboru na Ukrajině, podnět bude pro-
jednán na příštím jednání VV.

 Tajemník informoval o celkovém 
finančním výhledu do roku 2025  
a navrhuje k diskuzi na RZS následu-
jící kroky

 1) Návrh na rozdělení platové-
ho fondu na platový fond pro sbory  
a pro kancelář. Z případného přebyt-
ku fondu kanceláře by byla možnost 

dofinancovávat chybějící prostředky  
v rámci rozpočtu z důvodu snižující se 
dotace, aby nebylo nutné skokově na-
vyšovat příspěvky sborů.

2) Postupné navyšování příspěvků 
sborů o 5% od roku 2019. Konečná 
výše příspěvku by byla určena rozhod-
nutím SD ve vztahu k odsouhlasené-
mu počtu úvazků a schváleném roz-
počtu kanceláře BJB.

3) Schválení koncepce práce kan-
celáře VV BJB  a počtu úvazků a to 
nejpozději na SD v roce 2020 dle ná-
sledujícího harmonogramu:

 RZS 2018 - návrh na rozdělení pla-
tového fondu, návrh na navýšení člen-
ských příspěvků o 5% ročně, diskuze 
o počtu pracovníků kanceláře, návrh 
VV na 0,5 pro předsedu OMAR od 
dubna 2019

SD 2019 - rozdělení platového fon-
du, rozhodnutí o navýšení členských 
příspěvků

RZS 2019 - diskuze k počtu pracov-
níků kanceláře, podrobnější kalkulace 
nákladů a rozpočtu vzhledem k situaci 
s Dorkas

SD 2020 - rozhodnutí o počtu pra-
covníků, vyhlášení nových voleb do 
VV na období 2021 - 2025

RZS 2020 - návrh na maximální 
výši příspěvků, diskuze k dlouhodo-
bému financování BJB

SD 2021 - rozhodnutí o budoucí 
výši příspěvků členů sborů, volby no-
vého VV podle rozhodnutí SD z před-
chozího roku
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 VV navrhuje k diskuzi následují-
cí počty pracovníků. Jedná se o ma-
ximální možný úvazek, který by se 
případně snížil na základě osobní si-
tuace zvoleného pracovníka. Případný 
přebytek mzdových prostředků by se 
pak odváděl do mzdového fondu kan-
celáře.

 Plné úvazky (1,0) - tajemník, před-
seda, vedoucí kanceláře

Poloviční úvazky (0,5) - předsedo-
vé odboru mládeže, misijního odboru  
a OMAR

VV dále dává sborům ke zvážení 
další poloviční úvazek pracovníka pro 
oblast vzdělávání.

 Na základě žádosti sboru VV od-
souhlasil prodloužení pracovního 
úvazku pro Uherské Hradiště (sestra 
Alena Potrusilová).

VV schválil zahraniční cestu vedou-
cího Odboru mládeže bratra Hallera 
na konferenci EBF o mládeži, která se 
uskuteční v lednu 2019 v Bruselu.

6. Sbory

Proběhlo jednání se zástupci sboru 
BJB Praha - Vinný kmen, který žádá 
o osamostatnění své brněnské stanice. 
Důvodem žádosti je velká vzdálenost 
od sboru, samostatnost stanice, ale 
také jiné představy o misijním za-
měření v rámci Brna. Nyní se schází 
cca 30 lidí, z toho 13 členů (do konce 
roku 17). Brněnská stanice  je finanč-
ně samostatná, má vlastní sborovou 
radu a kazatele. Zástupci sboru i sta-

nice budou informovat sbory o žádosti 
na RZS.

Předseda s tajemníkem informovali 
o svém setkání se zástupci sboru Dě-
čín a stanice v Jílovém. Stanice sboru 
má zájem také o osamostatnění se od 
sboru Děčín z důvodu dlouhodobých 
rozdílných pohledů na službu. O tom, 
jakou formou by to mělo proběhnout 
a zda stanice i nadále zůstane v BJB se 
bude dále jednat na základě rozhovoru 
v rámci společenství v Jílovém.

Tajemník informoval o své návště-
vě korejského sboru v Praze, kde měl 
možnost kázat a o rozhovoru s kaza-
telem sboru o možnostech vstoupit 
do BJB. Vysvětlili jsme si, že se jedná  
o dlouhodobou záležitost a že členství 
v BJB není otázkou formální, ale vzá-
jemného vztahu a komunikace. Ko-
rejský sbor zve ke službě slovem do 
svého společenství a v rámci budování 
vztahů také nabízí možnost návště-
vy jejich kazatele v našich sborech.  
O činnosti sboru jsme byli informová-
ní na kurzu kazatelů, další představení 
je v plánu na RZS. VV zatím nedopo-
ručuje sboru žádat o členství v BJB.

Bratr místopředseda informoval  
o svých návštěvách sborů Cvikov  
a Praha Vinný kmen, kde proběhla 
vždy jeho služba a rozhovor s kazate-
lem nebo staršími o životě sboru.

Bratra předseda informoval o své 
návštěvě sboru v Příboře, kde mohl 
kázat a sejít se se staršovstvem sboru.
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 7. Ostatní

Kurz kazatelů - VV projednal pro-
gram kurzu kazatelů, který se usku-
teční v novém termínu 4. - 6. června 
2019. Kurz se z důvodu změny termí-
nu bude konat na novém místě v Her-
líkovicích, hostem bude bratr Pavel 
Hanes ze Slovenska (kazatel BJB a vy-
učující na KETM v Banské Bystrici). 
Po domluvě s bratrem budou vybrány 
čtyři biblické texty, na které si bratr 
připraví výklad a jako učitel a kazatel 
se bude snažit nás vést přípravou kázá-
ní a interpretace textu. Návrh 10 textů 
zašle VV na sbory před RZS, kazatelé 
sborů budou mít možnost si v Brně 
vybrat, o které by měli největší zájem.

Tajemník informoval o jednání ří-
dícího výboru ERC, který projednal 
směrnici k působení nemocničních 
kaplanů jako zaměstnanců nemocnic. 
Upozorňujeme ty, kteří by případně 
měli o tuto službu zájem, že podmín-
kou je příslušné vysokoškolské vzdě-
lání v oboru. Bližší informace podá 
tajemník.

Jako delegáty Valného shromáždění 
ERC, které se uskuteční 20. listopa-
du, jmenoval VV bratry Jana Jackani-
če, Pavla Coufala a sestru Ivetu Pro-
cházkovou.

Bratři předseda a místopředseda in-
formovali o koncilu EBF v Ukrajin-
ském Lvově. Podrobnější informace 
vyjdou v příštím čísle Zpravodaje BJB, 
o podpoře konkrétního sboru bude 
jednat příští VV.
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Příští setkání VV se uskuteční 27. listo-
padu 2018 v 10.00 hodin.

Připomínáme sborům, které se za-
pojily do sbírky na Ukrajinu, aby po-
slaly výtěžek sbírky na účet VV – sbír-
ka byla ukončena k 30. 9. 2018.

Informace z Kanceláře VV

Jan Jackanič,
tajemník VV BJB
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ZPRáVy Z BJB

PřÍPRAVA KONfeReNCe 100 LeT 
SPOLU POKRAČUJe

Na začátku září jsme měli mož-
nost opět navštívit Litoměřice. 
Sešli jsme se zde se zástupci 

sboru a vedením Kulturního cent-
ra Litoměřice, ve kterém by se měla 
konference konat. Znovu jsme prošli 
celý areál a vybírali místnosti a prosto-
ry pro jednotlivé semináře a další pro-
gramy.Celkově máme z místa velice 
dobrý dojem, může najednou pojmout 
až 700 účastníků, v případě většího zá-
jmu je možné program přenášet obra-
zem i zvukem do dalších sálů. 

Nyní nás čeká další krok a tím je 
příprava programu, hlavních řečníků, 
seminářů a hudebníků. To vše ve spo-
lupráci se Slovenskou BJB a odbory 
naší jednoty. Přípravné setkání je plá-
nováno na začátek října tak, aby již na 
RZS byly k dispozici základní obrysy 
celého setkání. 

Jan Jackanič 
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ROdRIgO ROdRIgUeZ OPěT V ČR

Pokračují přípravy adventních koncertů Rodriga Rodrigueze v České re-
publice a na Slovensku. Uskuteční se v termínu 3. - 9. prosince 2018  
a to v Praze, Banské Bystrici, Olomouci, Brně a Plzni. Podrobnější rozpis 

najdete na zadní straně Zpravodaje, další informace k jednotlivým městům pak 
na webové stránce www.rodrigo-koncerty.cz

RegIONáLNÍ SeTKáNÍ  
KAZATeLů BRNIšTě

V pondělí 17. října se zde usku-
tečnilo regionální setkání ka-
zatelů prostředního regionu. 

Věnovali jsme se tématu Večeře Páně, 
jejím formám a zvyklostem v jednot-
livých sborech. Jak je v našem regionu 
zvykem, měli jsme také možnost dát 
zpětnou vazbu na kázání jednoho z nás 
a věříme, že jsme mu mohli být dob-
rým zrcadlem; tuto možnost kazatel 
nemá vždy na svém sboru.

Byli jsme rádi za vzájemné společen-

ství, rozhovory i povzbuzení do další 
služby. Další setkání se bude konat 
12. listopadu ve sboru Praha 3, téma-
tem bude diakonická služba v našich 
sborech a vůbec definice pojmu dia-
kon, která je v mnoha našich sborech 
odlišná. Děkujeme bratřím z Brniště 
za pohostinnosti a těšíme se na ostat-
ní, kteří tentokrát nemohli přijet.

Jan Jackanič 



41

SeTKáNÍ MORAVSKýCH  
KAZATeLů

V pondělí 1.10. se v Šumperku 
setkalo 10 kazatelů z 9 mo-
ravských baptistických sborů. 

Kazatel místního sboru bratr Pavel 
Mrázek nás vedl k přemýšlení nad 
textem z knihy Skutků 4,32-37. Spo-
lečně jsme potom hovořili o církvi, ve 
které je duchovní jednomyslnost jako 
realita, která se následně projevuje vi-
ditelně v pomáhající lásce. Sdíleli jsme 
se o svých zkušenostech s diakonskou 
službou potřebným lidem v našich 

sborech a skrze naše sbory. Také jsme 
věnovali čas osobnímu sdílení o tom, 
co prožíváme v osobním, rodinném  
i sborovém životě. Na závěr jsme se ve 
skupinkách modlili a přimlouvali je-
den za druhého a za naši službu. Příští 
setkání, dá-li Pán, bude v únoru 2019 
v Olomouci.

Pavel Coufal
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VZděLáVáNÍ NA CeSTě  
– ZAČÍNá NOVý ROČNÍK

další ročník Vzdělávání na cestě 
pokračuje tentokrát v Praze, 
kurz je naplněn na maximál-

ní kapacitu 30 účastníků a některé 
další jsme tak museli i odmítnout. 
Jsme vděčni za bratry i sestry, kteří 
se rozhodli tento rok věnovat tomuto 
studiu a těšíme se na to, že bude ku 

prospěchu nejen jim samotným, ale 
také sborům, které je na kurz vysla-
li. V rámci misijní praxe budou mít 
studenti možnost se zapojit do evan-
gelizačních aktivit sboru Praha 3 a její 
stanice v Řepích.

Jan Jackanič 

ReVITALIZACe CÍRKVe

Tímto tématem se bude zabývat 
Evangelikální fórum, které se 
bude ve dnech 28.2.-2.3.2019 

konat v prostorách vinohradského 
baptistického sboru. Zvu všechny, 
kteří chtějí být povzbuzeni do další 
služby Bohu, kteří chtějí vidět sta-
ré věci z nových perspektiv, kteří se 
chtějí nechat povzbudit jinými a tou-
ží povzbudit druhé. Budete zde mít 
možnost mluvit s lidmi z různých 
zejména evangelikálních denomina-

cí o různých oblastech křesťanského 
života. Jeden den bude i o víkendu, 
aby se mohli zúčastnit lidé, kteří by si 
jinak museli brát dovolenou ze svých 
zaměstnání. Zaměstnancům jednotli-
vých sborů BJB připomíná Výkonný 
výbor možnost příspěvku 500 Kč na 
úhradu konferenčního poplatku. Tě-
ším se, že se zde uvidíme. 

Erik Poloha
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ZPRáVy Ze SBORů

OLOMOUC

Milí bratři a sestry ve sborech 
BJB, srdečně zdravíme z na-
šeho olomouckého spole-

čenství. Před dvěma lety jsme z Boží 
milosti zakoupili bývalé kino Lípa  
a začali tak plnit sen o vlastních pro-
storách pro život a službu sboru.

První rok byl ve znamení příprav-
ných prací a plánování a také získávání 
finančních prostředků.

Během letošního roku se řešila 
okna, dveře, nové podlahy, vodoin-
stalace, odpady a topení. Také jsme 
dokončili sádrokartonové vnitřní stě-
ny, rozvody elektroinstalace a při tom 
všem jsme vždy měli dostatek pro-
středků na právě probíhající práce. 
Díky Bohu za to.

Velkou měrou nám pomohl náš 
partnerský sbor v USA. Tamní sest-
ry a bratři vzali náš projekt za vlastní, 
když nás jako duchovní rodina svou 
obětavostí podpořili v tomto náročném 
projektu. Nemalé prostředky jsme vy-
brali také z vlastních řad a mnozí dále 
přispívají pravidelně každý měsíc.

Začali jsme v roce 2016 s necelými 
500.000 Kč na účtu. Nyní vlastníme 
nemovitost v centru města, do které 
jsme již investovali (včetně koupě) 

Lípa Olomouc jde do finiše (a potřebuje trochu pomoci)

téměř 10 milionů korun! Na darech  
a v půjčkách jsme obdrželi 10.800.000 
Kč, a tedy stále můžeme pokračovat  
v dokončení podlahových krytin, ma-
leb, sanity a dalších potřebných věcí 
ke kolaudaci.

 Přesto nám stále schází nejméně 
1.500.000 Kč. Zvažujeme další půjčku 
ze stavebního fondu, ale ani ta ještě 
nebude stačit na pokrytí všech potřeb.

Kdyby se našli ve vašich řadách 
ochotní dárci nebo by bylo možné si 
jako sbor nějakou částku půjčit, bude-
me velice vděčni. Rádi bychom byli po 
25 letech fungování sboru ve vlastních 
prostorách co nejdříve a neplatili tak 
velké nájmy jinde.

 Děkujeme za zvážení této výzvy  
a vaše modlitby.

 Jménem sboru BJB v Olomouci,
Petr Coufal, kazatel

Kontaktní informace:
info@baptisteolomouc.cz
Tel: 603 473 405
Číslo účtu sboru BJB v Olomouci  
u FIO Banky 377834013 / 2010
Variabilní symbol: 107
Do poznámky: jméno osoby nebo ná-
zev sboru
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CHeB I. – POZVáNKA  
NA 70. VýROČÍ 

„Chceme si připomenout 70 let působení Boží milosti v našem sboru. Budeme 
se těšit na vaši návštěvu.“

David Sláma, kazatel sboru
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MOdLITBy ZA SBORy

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

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

Modlitební řetěz BJB

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

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

říjen
40. týden / 1. - 7. října / Šumperk
41. týden / 8. - 14. října / Teplá
42. týden / 15. - 21. října / Teplice
43. týden / 22. - 28. října / Uherské Hradiště
44. týden / 29. října - 4. listopadu / Vikýřovice

listopad
45. týden / 5. - 11. listopadu / Vsetín
46. týden / 12. - 18. listopadu / Vysoké Mýto
47. týden / 19. - 25. listopadu / Zlín
48. týden / 26. listopadu - 2. prosince / 
Čsl. Konvence v USA a Kanadě, Sv. Helena

prosinec
49. týden / 3. - 9. prosince / Žatec
50. týden / 10. - 16. prosince / Křesťanský bratrský sbor Čjinů
51. týden / 17. - 23. prosince / Myanmarské křesťanské společenství
52. týden / 24. - 31. prosince / Odbor sester



Ze SVěTA BAPTISTů

RePORTáŽ Z KONCILU eBf

Ve dnech 26. - 29. 9. 2018 se 
konal koncil EBF ve Lvově na 
Ukrajině. Za naši BJB jsem se 

ho zúčastnil já spolu s br. místopřed-
sedou Výkonného výboru Erikem Po-
lohou. Koncil EBF se koná každý rok 
zpravidla koncem září a kromě zástup-
ců jednotlivých členských baptistic-
kých jednot ze zemí Evropy, Střední 
Asie a Blízkého východu se ho účastní 
i spolupracující organizace. Sám jsem 
se tohoto setkání zúčastnil poprvé  
a příjemně mě překvapila vyváženost 
organizačních jednání, uctívání Boha, 
kázání, modliteb a společenství. Na 
vše se během těchto několika dní na-
šlo dostatek času. Rád bych se s vámi 
podělil o informace i své osobní po-
střehy a dojmy při vědomí toho, že 
nemohu postihnout vše, co na koncilu 
proběhlo.   

Koncil začal ve středu 26. 9. slav-
nostním shromážděním v centrálním 
baptistickém sboru ve Lvově. Byl pro-
vázen nádhernými písněmi pěveckého 
sboru, za doprovodu smyčcového or-
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Koncil Evropské baptistické federace 2018, Lvov, Ukrajina

chestru a hudební skupiny. Shromáž-
dění oslovil tajemník EBF br. Tony 
Peck a prezidentka EBF sestra Jenni 
Entrican. Pozdrav přinesl také prezi-
dent Světové baptistické aliance (Bap-
tist World Aliance, BWA) br. Paul 
Msiza z Jihoafrické republiky a Valeriy 
Antoniuk, předseda baptistické jed-
noty Ukrajiny. Generální tajemník 
Světové baptistické aliance br. Elijah 
Brown z USA kázal na ústřední téma 
koncilu „Smíření v Kristu“. 

Čtvrteční dopoledne zahájil blok 
uctívání Pána pod vedením skvělé 
ukrajinské mládežnické hudební sku-
piny. Prezident BWA Paul Msiza ká-
zal na text 2K 5,18-21 na téma Pravda  
a smíření. Přinesl bolestivou zkuše-
nost z vlastního mládí, kdy vyrůstal 
v prostředí jihoafrického apartheidu. 
Ponižující životní podmínky, které za-
koušel, si snad ani nedovedeme před-
stavit. Velkou vinu na tehdejším sta-
vu rasově rozdělené společnosti měla 
i církev a teologové, kteří si z Bible 
odůvodnili nadřazenost (i duchovní) 
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bělochů a odsouzení (zatracení) čer-
nochů. Bylo těžké přijmout víru v 
milujícího Boha, když byla nesena ta-
kovou církví. Přesto zvítězilo evangeli-
um a br. Msiza našel milost odpuštění  
a víru v Pána Ježíše Krista. Po ukon-
čení doby apartheidu v JAR musela 
rozdělená společnost procházet velký-
mi změnami. Byla ustanovena Komise 
pravdy a smíření. Ačkoli byla snaha 
některých křesťanů tzv. „zamést věci 
pod koberec“ a nehovořit o nich, jedi-
nou cestou dál bylo mluvit spolu ote-
vřeně pravdu v lásce. 

Bratr Paul Msiza ve svém kázání 
zdůraznil, že i když to je někdy těž-
ké, smíření je pro křesťany imperativ, 
který nelze obejít. Základem pro smí-
ření je Kristus a jeho zástupná oběť 
za nás. Hledáme jeho vůli, v jeho 

přítomnosti vidíme i vlastní hříchy, 
nejen hříchy těch, kdo nám ublíži-
li. Jako křesťané nemáme ignorovat 
konflikty. Blahoslavení jsou ti, kteří 
působí pokoj, neboť oni budou na-
zváni syny Božími.

Další jednání probíhalo podle peč-
livě připraveného programu a písem-
ných zpráv, které měli zástupci jednot-
livých jednot a organizací k dispozici 
předem. Generální tajemník EBF br. 
Tony Peck zdůraznil, že pro EBF je 
důležité vytvářet misijní společenství. 
Nejlepším způsobem, jakým můžeme 
interpretovat evangelium Ježíše Krista 
dnešní společnosti je skrze sbor, který 
evangelium zvěstuje a zároveň žije.

Z této touhy po ještě větším upev-
nění a povzbuzení misijního poslání 
baptistů vznikla iniciativa na uspo-
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řádání Misijního summitu EBF 
„Jan 2021“ (podle slov Pána Ježíše  
z J 20,21: „Jako mne poslal Otec, tak 
já posílám vás“). Tento summit se 
bude konat 21. - 25. 7. 2021 v Norsku 
ve městě Stavanger a v tom roce bude 
spojen i s jednáním koncilu EBF. 
Norští baptisté a EBF udělali maxi-
mum pro snížení ceny pro účastníky, 
kteří tak nebudou platit konferenční 
poplatek, jen ubytování a stravu. Byl 
ustanoven tým, složený z lidí z růz-
ných regionů EBF, který se bude za-
bývat programem summitu tak, aby 
byl pro všechny generace, včetně ro-
din s dětmi a mládeže. 

Generální tajemník BWA br. Elijah 
Brown nás všechny co nejsrdečněji 
pozval na kongres BWA do Rio Janei-
ra v roce 2020, s názvem „Společně“ 
(Together). I on ve svém projevu zdů-
raznil, že si Pán Bůh používal a použí-
vá baptisty po celém světě jako evan-
gelisty (zvěstovatele evangelia). Také 
vyzdvihl, jak je důležité, abychom 
mysleli na trpící bratry a sestry ve svě-
tě. Vzpomenul na situaci před něko-
lika lety, kdy se 2 baptističtí kazatelé 
v Myanmaru dostali nespravedlivě do 
vězení, zatímco vládnoucí režim jejich 
uvěznění před světem zapíral. BWA 
usilovala o jejich propuštění mnoha 
způsoby, baptisté z celého světa psali 
dopisy ředitelství té věznice. Včetně  
9 baptistických sborů ve válkou zmí-

tané Sýrii, nebo kanadské ženy, která 
musela doma pečovat o nemocného 
člena rodiny, ale svými neustálými 
dopisy přiměla ministra zahraničí Ka-
nady k osobní intervenci. Nakonec 
byli tito bratři kazatelé v tichosti pro-
puštěni na svobodu. I v takových situ-
acích si uvědomujeme, jak máme stát 
jedni při druhých.

Opravdu silným svědectvím o Kris-
tu pro mě bylo to, když jsem mohl 
vidět vedoucí baptistických jednot  
z Ukrajiny a Ruska, jak společně  
v bratrské lásce hovoří o bolestivé si-
tuaci ve válečné oblasti na východě 
Ukrajiny, která tyto dvě země politic-
ky rozděluje. V Kristu jsme spojeni. 
Prezident Ruské baptistické jednoty 
br. Peter Miskevich nás prosil o mod-
litby za nové misijní kazatele. Situace 
pro křesťany (kromě pravoslavných) 
není v Rusku snadná. Každý měsíc 
probíhá alespoň jedna nepříjemná 
státní inspekce v některém místním 
sboru, církevní škole nebo instituci. 
Baptisté připravují křesťanské práv-
níky, kteří potom zastupují sbory při 
soudních jednáních se státním apará-
tem.

Povzbuzující bylo také svědectví 
Marko Grozdanova z Makedonie, kde 
je sice malá baptistická jednota, ale  
z Boží milosti prožívá velký růst. Cíl, 
který si dali v roce 2000, aby za dva-
cet let vyrostli o 300%, dosáhnou již 
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letos. Jaká to je Boží milost! Věřím, 
že toto Boží požehnání je spojeno s 
jejich úsilím o vnitřní jednomyslnost,  
o kterém br. Grozdanov mluvil.

Odpoledne jsem se účastnil setkání 
komise pro vzdělávání a teologii, kte-
rou vedl br. Otniel Bunaciu z Rumun-
ska. Z několika příspěvků mě zaujalo 
např. svědectví br. Meego Remmela, 
vice-prezidenta EBF z Estonska, který 
je zapojen do různých mezinárodních 
etických komisí, kde se křesťané snaží 
přinášet biblický pohled na bioetické 
problémy a prezentovat je evropským 

politických špičkám (materiál je v ang-
ličtině zde: www.cpce-repro-etics.eu).

Při následujícím plenárním setkání 
jsme se rozloučili s dlouholetým pra-
covníkem EBF pro mládež br. Jeffem 
Carterem, který odchází pracovat na 
stejném poli pro BWA. Sestra Tiff-
ne Whitley z týmu, který se věnuje 
službě obětem obchodování s lidmi, 
nás vyzvala, abychom se modlili i za 
právníky, kteří by pracovali na ochra-
nu těchto moderních otroků. Dě-
kovali jsme také sestře Aniko Ujvali  
z Maďarska, dlouholeté vedoucí Unie 
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evropských baptistických žen, která 
letos ukončila tuto službu. Novou ve-
doucí sester se stala Fabienne Seguin 
z Francie. Br. Christoph Haus infor-
moval o službě Evropské baptistické 
misie (EBM International), jejíž jsme 
i my, čeští baptisté, členy.

Zúčastnili jsme se jednání studijní-
ho centra International Baptist Theo-
logical Study Centre (dříve seminář 
IBTS), které se v minulém období 
přestěhovalo z Prahy do Amsteroda-
mu. Navázalo tam dobrou spolupráci 
s holandskou Vrie Universiteit, kte-
rá umožňuje doktorandské studium 
PhD. Poskytování magisterského 
studia ve spolupráci s Univerzitou  
v britském Manchesteru na IBTSC 
končí. IBTSC nabízí možnost využít 
rozsáhlou teologickou knihovnu nebo 
uspořádat teologické setkání ve svých 
prostorách (Baptist House). Novým 
ředitelem se stal br. Mike Pears z Vel-
ké Británie. Br. Pears položil přítom-
ným (a tedy i nám) otázku: Jak může 
IBTSC sloužit baptistickým jedno-
tám a sborům v novém období?

Br. Nabil Costa z Libanonu nás in-
formoval o službě baptistů v nelehké 
situaci válečného konfliktu v sousední 
Sýrii, který přivedl do Libanonu více 
uprchlíků, než je počet původních 
obyvatel. Přesto naši bratři a sestry 
poskytují vzdělávání, slouží sborům 
na Blízkém východě a obětavě po-

máhají potřebným. Přestože jsou mi-
noritou jak pro muslimské prostředí, 
tak pro tradiční ortodoxní církve, do 
jejich škol přicházejí lidé právě z těch-
to kruhů. Br. Nabil upozornil: „Tito 
lidé nepřicházejí proto, že jsme křes-
ťané nebo baptisté, ale proto, že má 
naše služba vynikající kvalitu.“ A to je 
jistě k zamyšlení i pro nás, abychom 
sloužili nejen s nadšením, ale i s co 
největší kvalitou.

V pátek nás duchovním slovem 
oslovil Dan Buttry na téma: Svědectví 
o „dobrém“ konfliktu. Pokud chceme 
být církví podobnou té novozákon-
ní, nevyhneme se konfliktům. Dob-
ře zvládnutý konflikt v prvotní círk-
vi vidíme ve Sk 6,1-7 (kdy majoritní 
část církve z hebrejského prostředí 
přehlížela potřeby vdov z minoritní, 
helenistické části). Být plný Ducha 
neznamená, že nemáme konflikty, ale 
že pozveme do svých konfliktů Ducha 
svatého, aby je proměnil a v konečném 
důsledku vedl k Boží oslavě a posílení 
církve. Nutným předpokladem ovšem 
z naší strany je ochota si vzájemně 
naslouchat (Jk 1,19) a snažit se jeden 
druhému porozumět. Dan Buttry se 
tomuto tématu věnoval i v odpoled-
ním praktickém semináři. Více mate-
riálů br. Buttryho a jeho organizace 
Global Peace Warriors je možné najít 
v angličtině na www.globalpeacewa-
rriors.org.
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Bratr Nabeeh Abbassi z Jordánska 
ve svém svědectví prohlásil, že Blízký 
východ krvácí v důsledku válek a tero-
rismu. Přesto baptisté v Jordánsku za 
pomoci ze zahraničí provozují něko-
lik škol, mobilizují sbory, aby sloužily 
uprchlíkům, poskytují trénink ženám 
pro poradenství traumatizovaným li-
dem, každý měsíc poskytnou lékař-
skou péči 2000 pacientů, distribuují 
potravinovou pomoc, vyučují různé 
dovednosti, jako je šití nebo počí-
tačové dovednosti, věnují se dětem. 
Velké těžkosti nastávají tehdy, když 
chtějí evangelizovat v prostředí mus-
limů nebo tradičních nominálních 
křesťanů. Je třeba na tyto naše bratry  
a sestry myslet na modlitbách.  

Br. Elijah Brown, generální tajem-
ník Světové baptistické aliance, hovo-
řil o obrovské náboženské nesvobodě, 
pronásledování a diskriminaci v mno-
ha zemích světa. Na příkladu z Bolívie 
ukázal, že kromě modliteb je možné 
intervenovat, zastávat se pronásledo-
vaných a dosahovat pozitivních změn 
ve společnosti. Zmínil také obrovské 
pronásledování křesťanů, které probí-
há např. v Nigérii či Rwandě. V Evro-
pě je zase velkým problémem moder-
ní otroctví (obchod s lidmi). Čínští 
křesťané prožívají největší persekuci 
od dob tzv. kulturní revoluce. 

EBAid (humanitární skupina EBF) 
a pracovní skupina pro práci s uprch-

líky, ve spolupráci s některými míst-
ními jednotami, pomáhají v oblas-
tech, kde je mnoho imigrantů. Bratři 
a sestry z Ukrajiny prostřednictvím 
místopředsedy Ukrajinských baptis-
tů Igora Bandury velice děkovali za 
finanční sbírku na pomoc vnitřním 
vysídlencům na východě této země, 
kteří museli opustit kvůli válečnému 
konfliktu své domovy. Jelikož se blíží 
zima, zřejmě budou opět prosit evrop-
ské baptisty o další pomoc. Celkově 
bylo rozdáno 1268 tun pomoci, kte-
rá se dostala k 180 000 lidem. Tito 
lidé také získávají tolik potřebnou na-
ději, že nejsou ve své beznadějné si-
tuaci opuštěni. Toto dobré svědectví  
o církvi je povzbuzuje i k víře, že Ježíš 
Kristus žije! 

Zástupci národních jednot si odvezli 
domů listy, na kterých jsou popsány 
jednotlivé baptistické sbory a jejich 
potřeby. I my jsme takový list s in-
formacemi o jednom sboru přivezli, 
abychom se za naše bratry a sestry 
modlili a snažili se jim pomoci. Prav-
dou však zůstává, že nejsou téměř žád-
né informace o baptistických sborech 
v tzv. Doněcké a Luhanské lidové 
republice (kde je asi 80 sborů). Je to 
proto, že na těchto územích je taková 
nesvoboda a strach, že se místní kaza-
telé neodvažují ani do telefonu sdělit 
informaci o své situaci. O to víc se nás 
v sobotu dopoledne dotklo svědectví 
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kazatele Eliseje Pronina z Luhanska, 
který, přestože ztratil vše (modlitebna 
sboru vyhořela, členové se rozprchli, 
on sám se stal uprchlíkem), dostal 
od Pána sílu odpustit těm, kdo mu 
způsobili mnoho bolesti. Bratr Eli-
sej nás vyzval: Dívej se na lidi Božím 
pohledem. Co vidí Bůh, když se dívá 
na nás? Hříšné lidi. A přesto nám  
v Kristu odpouští. Takto se máme i 
my dívat na druhé.

Br. Daniel Trusiewicz z Polska, ve-
doucí projektu EBF Misijní partner-
ství, podal zprávu o tom, jak si bap-
tisté v Evropě, na Středním východě  
a ve Střední Asii vzájemně pomáha-
jí při zakládání nových sborů. I naše 
jednota je na straně dárců, podporo-
vatelů misijních pracovníků. Letos 
pomáhá misijní partnerství asi ve 40 
projektech zakládání nových sborů. 

Bratr Mateusz Wichary z Polska 
podával svědectví o misijní službě 
mezi Ukrajinci, kteří žijí a pracují  
v Polsku. V současné době zde pracuje 
11 ukrajinských kazatelů a misionářů. 

Nadšený mladý bratr Edmond  
z Albánie mluvil o novém rostoucím 
sboru, který potřebuje novou modli-
tebnu, protože stará modlitebna je již 
malá a není možné ji pro špatnou sta-
tiku rozšířit. Architekt, který je sám 
praktikujícím muslimem, navrhl, aby 
vchod do modlitebny byl skrze kříž.  
I tento člověk si uvědomuje, že křes-

ťané přicházejí k Bohu jen skrze Kris-
tův kříž!  

V závěru sobotního jednání jsme 
byli srdečně pozváni na příští koncil 
EBF, který se uskuteční 25. – 29. 9. 
2019 ve skotském Glasgow. 

Koncil EBF schválil dvě rezoluce. 
Jedna vyzývá k náboženské svobo-
dě v regionech Luhanska a Doněcka 
na východní Ukrajině, druhá vyzývá 
ke křesťanské pomoci uprchlíkům  
v různých zemích. Rezoluce jsou 
zde: www.ebf.org/council-resoluti-
ons (brzy je také přeložíme do češtiny  
a zveřejníme na našich webových 
stránkách).

Z koncilu EBF ve Lvově jsme od-
jížděli s vděčností Bohu za to, co 
koná mezi baptisty a skrze baptisty na 
mnoha místech po celém světě. 

Pavel Coufal, 
předseda VV BJB
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Z Koncilu Evropské baptistické federace 
ve Lvově

↑ Ve dnech 26. - 29. 9. 2018 se v ukrajin-
ském Lvově konal koncil Evropské baptistické 
federace. V centrálním baptistickém sboru při 
slavnostní bohoslužbě pozdravila koncil prezi-
dentka EBF Jenni Entrican (Velká Británie).
←  Prezident Světové baptistické aliance (BWA) 
Paul Msiza (JAR) přinesl na koncilu osobní svě-
dectví i výzvu ke službě smíření v Kristu.
    Předsedové baptistických jednot zemí V4 ne-
propásli příležitost na společné foto při setkání 
koncilu EBF ve Lvově (zleva: Maďarsko, Pol-
sko, ČR, Slovensko).
→ V rozhovoru s bratry Elijahem Brownem 
(tajemníkem BWA) a Otnielem Bunaciu  
z Rumunska

↑
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Z Koncilu Evropské baptistické federace 
ve Lvově
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NA NOVéM MÍSTě

Otrokovice jsou mé rodné 
město. Tam jsem strávil své 
dětství a tam jsem se takové 

duchovně narodil. Už jako čerstvě na-
rozený křesťánek jsem měl spolu se 
svými věřícími přáteli, kteří mě vedli 
k víře, touhu sloužit evangeliem lidem 
v našem městě. Na místní poliklini-
ku jsme roznášeli křesťanské letáčky,  
a také jsme pořádali evangelizační 
skupinky, na které jsme zvali své ne-
věřící přátele.

To vše se odehrávalo počátkem de-
vadesátých let minulého století. V té 
době jsem se také stal členem baptis-
tického sboru ve Zlíně. Sbor byl pod 
vedením svého kazatele Jana Titěry st. 
velmi misijní a mě povzbuzovalo, že 
měl snahu založit v Otrokovicích svou 
misijní stanici. Organizovali jsme 
tehdy několik velkých evangelizací  
a získali kontakty na lidi zajímající se 
o víru. Bylo rozhodnuto začít v míst-
ní sokolovně pořádat jednou měsíčně 
shromáždění. Žel kromě členů sbo-
ru na ně nepřicházeli žádní hledající,  
a tak bylo po několika měsících roz-
hodnuto shromáždění zrušit. Bylo mi 
to líto, protože jsem měl v srdci touhu 
vidět v Otrokovicích společenství ži-
vých a Kristu oddaných lidí, ale chá-
pal jsem, že ten čas ještě nepřišel.

OTROKOVICe

V polovině devadesátých let jsem 
odešel do Prahy studovat teologii  
a po třech letech jsem začal sloužit  
v různých baptistických sborech. 
Zpovzdálí jsem sledoval, že čas od 
času zorganizoval zlínský sbor nějakou 
misijní akci v Otrokovicích, ale nikdy 
se nepodařilo rozjet návaznou práci.

Někdy kolem roku 2013 jsem pro-
žíval těžkou zkoušku ohledně mé další 
duchovní služby. Pán Bůh mě nadpři-
rozeným způsobem oslovil a způsobil, 
že během jednoho dne jsem se roz-
hodnul pokračovat ve službě Jemu.  
Co se v průběhu mnoha měsíců ne-
podařilo různým kazatelům, kteří se 
mnou rozmlouvali, se podařilo Pánu 
Bohu několika slovy. Spolu s tím-
to Božím ujištěním se v mém srdci 
ozvala znova touha po evangelizaci 
Otrokovic. Začal jsem se opět za Ot-
rokovice modlit a hledal jsem vhodné 
misijní pracovníky (ať už české nebo 
zahraniční), kteří by šli do Otrokovic 
sloužit. Někteří zájemci byli, ale na-
konec nezůstal nikdo, kdo by se tam 
přestěhoval a začal pracovat.

Asi po dalších dvou letech jsem 
řešil otázku svého dalšího směřování 
ve službě. Nebylo to jednoduché, ale 
nakonec mi přišlo, že jediná smyslu-
plná cesta vede do Otrokovic. Dobře 
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jsem si uvědomoval, že je rozdíl mezi 
kazatelem a misijním pracovníkem. 
Když se zeptáte kazatele jak to jde, tak 
vám hned vyjmenuje spoustu sboro-
vých aktivit. Když se na totéž zeptáte 
misijního pracovníka, někde v kout-
ku duše očekáváte odpověď ve smy-
slu kolik lidí už uvěřilo. Také jsem si 
byl vědom toho, že ač jsem vždycky 
chtěl být evangelistou, tak jím nej-
sem. Připadalo mi, že když Pán Bůh 
volal do služby v Otrokovicích různé 
bratry, kteří nakonec slouží jinde, tak 
v posledku sáhl na lavičku náhradníků  
a poslal do hry mě. A tak jsme se  
v létě 2016 s rodinou stěhovali do Ot-
rokovic. Města, které má okolo osm-
nácti tisíc obyvatel, jeden katolický 
kostel, a žádné evangelikální spole-

čenství. Než jsme se přestěhovali, tak 
několik lidí manželku „povzbudilo“ 
tím, že je tam spousta problémo-
vé mládeže, rozšířené drogy a vůbec 
ideální místo pro rodinu s pěti dětmi. 
Takže po mnoha vnitřních zápasech 
jsme se ocitli ve městě, kde spousta 
lidí chodí v teplácích (tato móda tu 
začala po povodních v roce 1997), věří 
v andělské bytosti, sportuje a užívá si 
života. Typické české město. V Otro-
kovicích je také domácí skupinka zlín-
ského sboru BJB, která se zapojila do 
snahy misijně to tu trochu rozhýbat. 
Na adventní koncert Evy Henychové 
přišlo asi dvacet lidí a letního Eng-
lish kempu se zúčastnilo skoro dvacet 
nevěřících lidí, z nichž někteří s námi 
udržovali kontakt skrze další setkání  

Bohoslužba v Otrokovicích 
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v průběhu roku. Při koncertu Rodriga 
Rodriguéze, kterého se zúčastnilo té-
měř sedmdesát lidí, na výzvu povsta-
lo dvacet z nich. Ovšem jak už to v 
Otrokovicích bývá zvykem, na setkání  
s místním pastorem po skončení kon-
certu nepřišel nikdo. Přesto všechno 
to pro nás místní bylo povzbuzení, že 
lidé jsou i dnes duchovně oslovitelní. 
Pak však přišla velká akce. Do všech 
schránek v Otrokovicích jsme roznesli 
leták nabízející lidem možnost zúčast-
nit se několika našich akcí. Vždy dá-
vám hádat kolik bylo reakcí na více než 
osm tisíc rozdaných letáků. Odpovědí 
je velká nula. To bylo pro mne zasta-
vení. Kdyby zareagovali byť jen dva, 
tři lidé, řekneme: „Díky Bohu za ně“. 
Takto nebylo za koho děkovat. Uvě-

domil jsem si, že mé lidské schopnosti 
zorganizovat šíření evangelia v Otro-
kovicích jsou u konce. Bylo potřeba 
to vzít za duchovní konec provazu.  
Od té doby jsem si vyhradil každý pá-
tek pro půst a modlitby. Něco pozitiv-
ního se přece jen událo. V březnu jsme 
spolu se studenty Vzdělávání na cestě 
zorganizovali inspirativní – veřejnou 
bohoslužbu. Přišli na ní čtyři nevěřící 
lidé. Všechno to byli naši známí, kte-
ří zareagovali na naše osobní pozvání. 
Bohoslužba se jim líbila a ptali se kdy 
bude další. Před prázdninami jsme 
proto uspořádali další bohoslužbu. 
Bylo na ní asi pětadvacet lidí, z toho 
byli tři nevěřící a několik lidí, co ne-
patří nikam do církve. Jarního kurzu 
Mylife workshop se zúčastnili sice jen 

Evangelizační slovo na koncertu E. Henychové v Otrokovicích
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Pavel Novosad,
misijní pracovník v Otrokovicích

dvě ženy, ale zato to byla velice osobní 
setkání, kde jsem s nimi mohl sdílet 
svoji víru. Tato setkání je duchovně 
posunula blíže ke Kristu, a tak přichá-
zí na naše bohoslužby.

Budeme pokračovat v pořádání na-
šich evangelizačních bohoslužeb a také 
od října plánujeme začít kurz Objevo-
vání křesťanství. Máme připravené 
pozvánky a plakáty, ale je mi jasné, že 
jen Bůh může obměkčit srdce člověka 
a přivést ho na své cesty. To je má 
modlitba a očekávání.

Vždyť jak jsem se dozvěděl, neda-
leko našeho domu bydlela rodina, 
která sloužila k víře Karlu Řežábkovi.  
Z Otrokovic pochází můj přítel, kte-
rý je misionář mezi muslimy a jezdí 
pravidelně do Afgánistánu a Turecka. 

Před půl rokem jsem poznal jednu 
mladou sestru původem z Otrokovic, 
která nyní pracuje na plný úvazek  
v jedné české misijní organizaci. Jest-
liže Pán Bůh už z Otrokovic povolal 
několik svých služebníků, pak věřím, 
že povolá také další věřící i nové slu-
žebníky. Když se za Otrokovice, moji 
službu zde, a moji rodinu občas po-
modlíte, budu vám vděčný. Kdyby jste 
mi chtěli nějakým způsobem nabíd-
nout pomoc v misijním úsilí, bude 
to pro mě velké povzbuzení. A tak 
končím článek o misii v Otrokovicích 
úryvkem jedné mládežniské písně:  
„Z otroků pak svobodné jsou děti Tvé“.

Účastníci English kempu  



NA NáVšTěVě

CÍRKeV XXI.

Náš sbor byl založen před devíti 
lety jako stanice sboru Pra-
ha - Vinný kmen. Vše začalo 

studiem Písma. V roce 2006 jsem byl 
vyslán sborem Vinný kmen, abych za-
ložil nový sbor v Praze. Myslel jsem, 
že k tomuto účelu potřebuji někoho, 
kdo by uměl hrát na kytaru a mohl 
vést zpěv. Tehdy byl mezi námi mla-
dý bratr Vova Korotki, který souhlasil, 
že mi bude pomáhat. A tak my dva, 
a ještě jedna starší sestra, která se již 
delší dobu modlila za založení nového 
sboru, jsme se začali pravidelně schá-

zet, oslavovat Hospodina v písních, 
modlit se a studovat Písmo. Scházely 
jsme se na Hůrce, v komunitním cen-
tru sv. Prokopa. Přes rok a půl jsme 
se scházeli jako tato malá skupinka  
a nic nenapovídalo tomu, že se někam 
pohneme. Ale Pán církve je ten, kte-
rý nový sbor může založit anebo taky 
ho zrušit. A v roce 2008 se začaly dít 
nové věci. Přišla k nám jedna rodina 
z Ruska, pak několik dalších, až jsme 
si uvědomili, že potřebujeme více než 
skupinku. Začali jsme se modlit za 
místo, kde bychom se mohli scházet 

54
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každou neděli ráno. Za krátkou dobu 
nám dal Pán místo, a tak se rozjely 
nedělní bohoslužby.

Vnitřně, jako sbor, počítáme svo-
ji existenci ke dni našeho prvního 
křtu. Sestra Ania byla pokřtěna dne 
5. 9. 2009. I přesto, že k registraci  
v BJB jako samostatného sboru, došlo  
o něco později, našemu sboru je již 
devět let.

Dne 16. dubna 2011 na sjezdu dele-
gátů ve Vikýřovicích byla naše skupi-
na věřících s celkovým počtem 27 čle-
nů přijata do svazku Bratrské jednoty 

baptistů. Ve stejném roce jsme byli 
zaregistrováni na ministerstvu kultu-
ry jako sbor Bratrské jednoty baptistů  
v Praze – Církev XXI. století.

Církev XXI. století již od samého 
začátku své existence dává důraz na 
výuku různého druhu. Snahu ovlivnit 
svět skrze vzdělávání najdeme i v sa-
motném názvu církve. Význam důrazu 
na století, ve kterém žijeme, je jednak 
v tom, že církev je odpovědná před 
Bohem za století, ve kterém žije, jed-
nak způsob šíření Dobré zprávy nemá 
být kopírován z minulého století, ale 
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má se hledat metoda vhodná pro naše 
století a naši zem.  

Trvalá a dařící se aktivita sboru je 
naše školka Pramínek.

Dětské centrum Pramínek (dnes 
funguje jako Dětská skupina) začalo 
svoji existenci a působení v září 2013. 
Organizace, rekonstrukce, vedení  
a vše, co souvisí s řízením centra, bylo 
na bedrech maličkého, rusky mluvící-
ho sboru. Pomoc s financováním pro-
jektu byla poskytnuta jen na základě 
osobních vztahů.

Momentálně školku navštěvuje přes 
20 dětí s maximální kapacitou 24 dětí. 
Skupina dětí je heterogenní. Věk dětí 
je od dvou do pěti let. Skupina je také 
kulturně a jazykově smíšená. Za dobu 
našeho působení, v naší školce byly 
děti z Jižní Koreje, Ruska, Ukrajiny, 
Slovenska, ale také i místní české děti. 
Rodiče dětí mají různá náboženská 
východiska. Byli zde ateisté, muslimo-
vé, buddhisté, katolíci, pravoslavní, ale 
také lidé bez vyznání. Což je přímá cí-
lová skupina naši misijní působnosti.

Vidíme, že v Praze je misie skr-
ze vzdělávání stále aktuální. Proto 
chceme najít větší prostory, kde by-
chom mohli rozšířit svou působnost. 
Máme ale sen. Modlíme se, aby nám 
Pán Církve dal možnost vybudovat 
moderní MŠ a ZŠ pro alespoň 400 
dětí. Vytvořili jsme i webové stránky 

pro fundraising www.gospel4prague.
org. Věříme, že církev Kristova má 
ovlivňovat velké masy lidí a vzdělávat  
v učení Kristově nejen ty, kteří již mají 
vztah ke sboru, ale celou generaci lidí.  
Ať jsou to věřící nebo nevěřící,  
s vyznáním nebo bez vyznání, tradič-
ní nebo liberálové, náboženští nebo 
sekulární, otevření nebo uzavření, 
vzdělaní nebo nikoliv, evangelium Je-
žíše je pro každého, a my jim všem 
toto Kristovo evangelium dlužíme.

Oleg Gricyk, kazatel sboru
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OdBOR MLádeŽe

PRáZdNINy ZA NáMI,  
CO S TěMI dALšÍMI?

Nastal nový školní rok a pro 
mnohé mládežníky i konec 
jejich milovaných prázdnin. 

Období prázdninových táborů, mlá-
dežnických pobytů a dalších oblíbe-
ných aktivit je tento rok za námi. Po-
časí nám už také jasně připomíná, že 
letní měsíce jsou pryč. Jistě budeme 
vzpomínat na mnohé zážitky a těšit se 
z nových přátelství. Pravděpodobně 
většina čtenářů zpravodaje by mohla 
podobně jako naše mládež vzpomínat 
na prázdniny strávené na táborech. 
Avšak doba přináší nové příležitosti 
a co dříve nebylo z různých důvodů 
možné, dnes může nejen fungovat ve 
sborovém prostředí a dokonce i slou-
žit jako důležitá služba okolí sboru. 
Mám na mysli příměstské tábory.  
V krátkosti jde o tábor, který se stará 
o táborníky jen danou část dne, třeba 
ve sborovém domě. Rodiče své děti 
ráno na tábor přivedou a odpoledne si 
je vyzvednou. Náplní takového tábora 
jsou hry, sporty, soutěže, může být vý-
uka angličtiny a v našem křesťanském 

pojetí i biblické ztišení. Sám jsem měl 
toto léto příležitost se již po několiká-
té zůčastnit příměstského tábora v Aši  
a znovu si uvědomit, jak přínosné je 
pořádání takové akce na půdě sboru. 
To hned z několika důvodů. Sbor 
spolu slouží svému okolí, vystupuje ze 
svých lavic a nabízí aktivitu pro děti 
z okolí. Toto samotné je důležitým 
aspektem a ještě lepší je, když rodiče 
přivádí své děti a na závěr se i účast-
ní závěrečného programu ve sboru, 
kde mohou sami slyšet evangelium. 
Dalším přínosem je společná služba 
mládežníků; jsou to právě oni, kteří 
jsou dětem nejblíž a společně nejin-
tenzivněji vedou táborníky celým pro-
gramem. Můžete také utužit vztahy  
s dalšími sbory, když pozvete na po-
moc další vedoucí, nebo pomocníky. 
Do chodu příměstského tábora jdou 
skutečně zapojit všechny generace 
sboru, hodí se totiž: modlitební pří-
prava a podpora, koláčová podpora, 
úklidová podpora, vedoucí a mno-
zí další. Z mé letní zkušenosti jsem 
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velmi nadšen a mám radost z toho, 
jakým způsobem posloužila celému 
sboru i jeho okolí. Vím, že se pří-
městské tábory konají na více místech 
v BJB a rád k tomu povzbudím i další 

sbory. Pokud byste uvažovali o pořá-
dání podobného tábora u vás, nevá-
hejte! Můžete mě kontaktovat ohled-
ně osvědčených tipů.

RegIONáLNÍ KONfeReNCe  
MORAVA

Letošní rok je v mládežnickém 
kalendáři netradiční. Je tomu 
tak kvůli společné česko-sloven-

ské konferenci mládeže, která se ko-
nala v březnu v Banské Bystrici. Díky 
tomu jsme přesunuli naše regionální 
setkávání z jara na podzim. Na konci 
září se uskutečnila první z naplánova-
ných „regionálek” na Moravě. Tento 
rok v ekumenické spolupráci mezi 
BJB Kroměříž a SCEAV Třanovice. 
Tématem konference byla výzva „ne-
promarni svůj život.” Pozvání na tuto 

konferenci využili mládežníci z velké 
dálky, napříč regiony, nejen z Pra-
hy, Žatce, ale dokonce až z Aše. Asi  
70 přihlášených a více dalších příleži-
tostných účastníků, bylo povzbuzeno  
z kazatelny, na seminářích a dokon-
ce i v panelové diskuzi (k dohledání 
na YouTube: Odbor mládeže BJB).  
Věřím, že mládežníci odjeli povzbuze-
ni nejen tématem, ale i novým pro-
středím. Na konci října nás čekají ještě 
dvě regionálky a to v Aši a v Liberci.
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PřÍPRAVy KONfeReNCe

Odbor mládeže se již chystá na celostátní konferenci. Ta totiž nebude 
ani v roce 2019 v podzimním termínu, ale na konci března. Je tomu 
tak z důvodu společné konference 100 let spolu, které se chceme jako 

mládež účastnit. Tak tedy 29. - 31. 3. 2019 připravuje ODM společně ve spo-
lupráci s pražským Vinohradským sborem mládežnickou konferenci s názvem 
„Na ramenou obrů.” Zaměřením konference budou zbožní lidé, kteří nás pře-
dešli ve víře a to ze současné BJB, tak i z historie.

Regionální konference Morava, Třanovice

Jordan Haller
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MILUJTe JedNI dRUHé

V uplynulých dnech 20. - 23. 
září 2018 se konala v Ukra-
jinském městě Lvov Konfe-

rence EBWU (European Baptist Wo-
men´s Union). Motto konference byl 
biblický text z ev. Jana 15,12: „To je 
mé přikázání, abyste se navzájem mi-
lovali, jako já miluji vás.“

Byla to konference výroční, pracov-
ní a vyučující. Účastnilo se jí téměř 
90 žen – sester, z Evropských zemí  
a zemí přidružených, jako je např. Li-
banon. 

Připomněly jsme si 70 let, od první 
modlitební konference baptistických 
žen, konané ve Velké Británii v roce 
1948, kde se sestry společně modlili 
za válkou zničenou Evropu. V mod-
litbách vyjadřovaly touhu po obnově. 
Nejen zničených zemí, ale hlavně po 
obnově mezilidských vztahů naruše-
ných válkou, nenávistí, bolestí a strá-
dáním. Prosily o Boží zásah do života 
jak jednotlivců, tak i celých zemí. Náš 
dobrý Bůh se k jejich prosbám přiznal 
a v průběhu následujících desetiletí 

se sesterské hnutí rozšířilo do všech 
zemí Evropy. I na této konferenci 
ve Lvově jsme mohly vidět, že ženy  
z baptistických sborů pracují opravdu 
v každém státě. Sestry v Dánsku ple-
tou svetříky pro kojence do dětských 
domovů v Africe stejně, jako sestry  
u nás v Čechách nebo na Slovensku. 
I v Chorvatsku, nebo Maďarsku se 
sestry scházejí v malých skupinkách  
k modlitbám, vzájemnému povzbuze-
ní a vyučování. Jsou však i země, kde 
jsou nejen ženy, ale všichni křesťané 
vystaveni nesvobodě, zavírání do vě-
zení, či čelí jiným sankcím, pro svou 
víru v Ježíše Krista. 

Konference ve Lvově byla také pra-
covní. Pracovní proto, že skončilo 
pětileté období, na které se volí šes-
tičlenný výbor EBWU. Ve Lvově se 
konaly volby. Každá ze zúčastněných 
zemí měla jeden volební hlas. Kandi-
dující sestry se už předem představily 
krátkým psaným životopisem. Zvole-
ných bylo šest sester. 
Prezidentka Fabienne Seguin, Fran-

OdBOR SeSTeR
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cie; Vice-prezidentka Rút Maďarová, 
Slovensko; Tajemnice Alexandra An-
derson  z Wales, Velká Británie; Účet-
ní - pokladní Ligita Bodniece, Lotyš-
sko; Členky Sihan Daoud, Libanon  
a Christina Pokidko, Moldávie.

Těmto sestrám bylo vyprošeno po-
žehnání pro jejich práci v průběhu 
nedělní bohoslužby v místním baptis-
tickém sboru ve Lvově. 

Od mládí jezdím ráda na konferen-
ce, hlavně pro načerpání z biblického 
vyučování. A ani tentokrát jsem neby-
la zklamaná. Obávala jsem se sice své 
neznalosti angličtiny, ale naše milé 
sestry ze Slovenska se nám věnovaly  
a překládaly co jim síly stačily a v 
mnoha osobních rozhovorech nám 

stačila znalost ruštiny. Vyučování 
bylo nezvykle zajímavé. Sestra Ksenia 
Magda, předsedkyně Světového svazu 
baptistických žen, nám ve své před-
nášce na text z ev. Jana 15,1-17 po-
ložila nejdříve otázky, na které jsme 
měly ve skupinkách odpovědět a dis-
kutovat mezi sebou o tomto biblickém 
textu. Až poté jsme si své odpovědi 
porovnávaly či doplňovali jejím vý-
kladem. Zajímavá a povzbuzující byla 
v pátek odpoledne i práce v menších 
skupinkách. Každé setkání, modliteb-
ní chvíle, biblický výklad i průběh vo-
leb, ve všem bylo vidět, cítit, poznat 
samotné téma konference: MILUJTE 
JEDNI DRUHÉ. 

Chci zmínit ještě několik myšlenek, 



71

které oslovily mě, nad čím přemýšlím 
a za co se modlím. Hned na prvním 
společném setkání jsme byly upo-
zorněny, že nesmíme pořizovat žád-
né video či foto záznamy, dávat je na 
facebook, či jiné internetové stránky, 
protože jsou mezi námi sestry ze zemí, 
kde není náboženská svoboda a za 
svou účast na konferenci by je čekalo 
vězení a perzekuce celé rodiny. Měly 
jsme možnost s jednou z těchto ses-
ter hovořit. Je to radostná křesťanka, 
manželka kazatele sboru, který má asi 
600 členů. Život celé rodiny je složitý, 
její sestra s manželem a dětmi museli 
opustit rodnou zemi a žijí v exilu. Slí-
bily jsme, že se za ni budeme modlit. 
Sestra se jmenuje Tarana, a věřím, že 

i mezi vámi čtenáři, se najdou mod-
litebníci, kteří nám pomohou stát  
v modlitební stráži za tuto ženu, její 
rodinu i sbor, kde žije.

Ve čtvrtek večer začala konference 
úvodním modlitebním shromáždě-
ním. Sestra Aniko Ujvari mluvila na 
text z Božího slova z ev. Jana 21,11-
22. Jistě dobře známe text, kde se Pán 
Ježíš ptá Petra třikrát „Miluješ mě?“ 
Petr odpovídá nejprve horlivě, pak  
s jistotou a nakonec s určitým nepo-
chopením: „Ano, mám tě rád… Ty 
víš vše.“ Na vysvětlení použila odpo-
věď jednoho starého kazatele, kte-
rý na otázku své manželky: „Miluješ 
mě?“ odpověděl: „ Neumím říct, jak 
moc tě miluji. Ale o mé lásce k tobě 
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mluví tvé skutky.“ Ano, i naše láska 
ke Kristu musí být zrcadlena skutky 
lásky k lidem. To je způsob, jakým 
má být viditelné mé i tvé křesťanství 
v tomto světě.

Není v mých schopnostech při-
blížit vám atmosféru pokoje, lásky  
a Boží blízkosti, kterou jsme společ-
ně prožívaly. Ženy z více jak 30 zemí, 
mluvících různými jazyky, rozličných 



63

Vilma Koblishe

kultur i společenského postavení, 
ale mající víru v JEDNOHO ŽIVÉ-
HO BOHA, který nám dal spasení  
v Pánu Ježíši Kristu. Společně jsme se 
modlily, chválily našeho Boha a Pána  

a rozcházely se s přáním: „ Bůh ti žeh-
nej.“ 
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MISIJNÍ OdBOR

POCHOdeň ACAdeMy

Jak se zrodil náš program pro rozvoj vedoucích v církvi

V létě 2017 jsem s rodinou 
navštívil Legacy Church  
v Doncasteru (UK). Velice mě 

zaujal jejich projekt pro rozvoj vedou-
cích, kterému říkají Legacy academy.  
V pojetí tohoto sboru je to roční in-
tenzivní trénink pro budoucí vedoucí 
v církvi ve znalostech Bible, teologie, 
pastorace, vize a hodnot sboru, vedení 
a dalších oblastech. Okamžitě mě tato 
myšlenka nadchla a hned po návratu 
domů jsem začal přemýšlet o tom, jak 
uvést něco podobného do praxe v na-
šem sboru. Tak se (inspirován z Don-
casteru) zrodila Pochodeň academy.

Rád bych vám představil, jak vypadá 
academy v našem pojetí. Primárním 
cílem byla touha zajistit našim ve-
doucím kvalitní trénink, který by jim 
pomohl rozvíjet se ve službě, kterou 
dělají. Druhým motivem byla touha 
požehnat širší církvi, proto jsme aca-
demy otevřeli každému, kdo má zájem 
se rozvíjet v rámci našich setkání.

Scházíme se zhruba jednou měsíč-

ně nad konkrétním tématem, které si 
pro nás připravují řečníci z nejrůzněj-
ších oblastí služby. Řečníky si zveme, 
abychom se „nevyšťavili“ přípravou 
tréninku. Sami vnímáme potřebu růst 
a rozvíjet se pro poslání, které jsme 
od Boha přijali. V minulém běhu 
jsme pozvali řečníky z nejrůznějších 
oblastí služby napříč evangelikálním 
spektrem sborů. Mohli jsme tak sly-
šet programy od Daniela Kuce, Filipa 
Žižky, Martina Hasíka, Joshuy Jone-
se (jeden z pastorů Legacy Church), 
Marka Macáka a dalších.

Cílem academy je budovat a posí-
lit vedoucí pro církev, které chceme 
vybavit pro službu. Proto se snažíme, 
aby témata academy byla praktická  
a souvisela se službou. V minulé sezó-
ně to byla například témata učednic-
tví, metod studia Bible, zápasu o víru 
v těžkostech a křesťanskému postoji 
ke strachu a obavám.

Naše setkání jsou vedena ve stylu 
learning communities, což znamená, 
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že klademe velký důraz na skupino-
vé diskuze, ve kterých se rodí to, co 
si jako účastníci odnášíme s sebou 
domů. Těmto diskuzím je věnována 
zhruba polovina času našich setkání. 
Řečník si vždy připraví přednášku či 
interaktivní workshop na dané téma, 
o kterém pak ve skupinách diskutu-
jeme. Tato metoda se našemu týmu  
v minulosti velice osvědčila, a proto se 
jí držíme.

Z uplynulé sezóny mám velikou ra-
dost. Přestože jsme academy spouštěli 
jako experimentální projekt, věříme, že 
má smysl pokračovat. Církev čelí mno-
ha výzvám a potřebuje vedoucí, kteří jí 
pomohou obstát k Ježíšově slávě.

Z připravovaných témat si zájemce  
z vašich řad dovolím pozvat na 
workshopy: Křesťanský zápas s porno-
grafií, Rozvoj vztahu s Ježíšem, Místo 
chvály v křesťanském životě, Vedení 
a leadership a Komunikaci evangelia. 
Více o plánu academy, videozáznamy 
z některých setkání představení řeční-
ků, anotacích témat a další informace 
o nás a naší službě najdete na našem 
webu www.pochoden-praha.cz.

David Živor
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MANŽeLSTVÍ A ROdINA

Rádi bychom Vám představili 
také čtvrtou oblast naší služby, 
kterou považujeme za důležitou, 

a které v rámci Odboru pro manžel-
ství a rodinu chceme věnovat svoji po-
zornost. Je to příprava na manželství. 
Je pravda, že této oblasti jsme se do-
sud věnovali nejméně, ale uvědomu-
jeme si její zásadní důležitost. Pokud 
jsou špatně postavené základy vztahu, 
dokonce pokud vznikají manželství 
ze vztahů, kde vzniknout neměla, tak 

služba manželským párům a rodinám 
je jen hašením dávno založeného po-
žáru. V mnohých sborech probíhá 
předmanželská příprava různým způ-
sobem, a to je dobře. Rádi bychom 
vám nyní představili dva osvědčené 
programy přípravy na manželství.

Kurz Příprava na manželství nám 
představí Pavel a Laďka Smilkovi  
z Brna, kteří se vedení tohoto kurzu 
již několik let věnují.

Smilkovi
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Věta, kterou často při Před-
manželském kurzu používáme 
a vcelku vystihuje smysl jeho 

návštěvy je, že průměrný pár stráví až 
250 hodin přípravou dokonalé svatby, 
ale přípravou na samotné manželství 
defacto nic. Za pět setkání kurzu Pří-
prava na manželství se může pár při-
pravit na to, co bude potom – pevné 
a zdravé manželství. Kurz je určen pro 
páry zasnoubené nebo ty, kteří spo-
lu zatím jen chodí. V pěti setkáních 
spolu prozkoumají témata jako ko-
munikace, závazek, řešení konfliktů, 
dlouhodobý růst vztahu nebo spo-
lečné cíle a hodnoty. Účastníci kur-
zů oceňují romantickou atmosféru 
a soukromí – kromě svého partnera 
totiž nemusí s nikým dalším mluvit. 
Na rozdíl od Manželských večerů je 
kurz veden více neformálně a je i mož-
nost otevřít hodně témat ve společné 

diskuzi. Kurz Příprava na manželství 
je snadné zorganizovat. Stačí opravdu 
především ochota, nějaká obrazovka  
a malé občerstvení. Je určen nejen pro 
věřící páry. Témata jsou zpracována 
tvůrci Alfa kurzů. Evangelium sice 
není v kurzu jako primární téma, ale  
i přesto je to dobrá příležitost pro sdí-
lení evangelia v rámci osobních vztahů 
a sdílených svědectví ze života s Bo-
hem. Není zároveň třeba být expert na 
manželství – stačí mít funkční vlastní 
manželství a touhu pomáhat ve svém 
okolí budovat zdravé rodiny a man-
želství. Po celém světě prošlo tímto 
kurzem téměř čtvrt milionu účastní-
ků a mnoho z nich pak po dvou letech 
přišlo i na Manželské večery. Máme 
radost, že mnohým párům kurz po-
mohl se buď zasnoubit nebo se zavčas 
rozejít.

Ohlasy:

Zpočátku jsem se předmanželského kurzu trošku obával. Asi tak, jako se my muži 
bezdůvodně obáváme podobných témat, kdy se má rozebírat náš vnitřní svět. Byly to 
ovšem obavy nepodložené a bezdůvodné. Hned s první návštěvou u rodiny Smilko-
vých, kteří kurz pořádali, tyto obavy zmizely. Uvědomil jsem si, o kolika důležitých 
věcech ve vztahu jsem neměl ani ponětí. Moc se mi líbil průběh kurzu, materiály, 
společné diskuze s mojí milou Luckou i ostatními páry. Kurz mi ukázal, že na 
dobrém vztahu je opravdu potřeba hodně pracovat a modlit se za něj. A i když jsme 
na kurz začali chodit na začátku našeho vztahu, když jsme ještě nebyli zasnoubení, 
tak nám i tak Příprava na manželství hrozně moc dala. A k některým principům, 
které jsme se s Luckou během kurzu naučili, se vracíme dodnes.

Tomáš
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Předmanželský kurz jsme absolvovali na jaře 2018, přičemž nám bylo poskytnuto 
super vedení manžely Smilkovými, se kterými jsme se seznámili ve sboru BJB na 
Smetanově v Brně - tam jsme se ostatně i o kurzu dozvěděli. Smilkovi zajistili ro-
dinné zázemí pro absolvování pěti večerů, které se nesly v přátelském duchu. Samot-
né video a diskuze na něj navazující otevíraly témata, jimž by se jednoznačně měla 
věnovat pozornost v době před manželstvím. Bez kurzu by nás ovšem nenapadlo 
některá témata otevřít, nebo bychom nevěděli, jak témata správně uchopit. Velmi 
cenná byla i následná diskuze se Smilkovými, kteří nám mohli poskytnout zkuše-
nosti z několikaletého manželství, i s ostatními účastníky, se kterými jsme si mohli 
vyměňovat zkušenosti a názory. V kurzu byly vyzdvihovány křesťanské hodnoty, 
každý večer byl zakončen modlitbou, ale nevěřící byli vřele vítáni a do diskuzí se 
plnohodnotně zapojili. 
Přidanou hodnotou těchto kurzů určitě bylo prohloubení vztahů s ostatními páry 
i se Smilkovými, výborné občerstvení, pohodlí a atmosféra, která byla s každým 
večerem příjemnější a příjemnější.

Věrka

Myslíme si, že to bylo moc fajn a moc doporučujeme, mohli jsme mluvit o věcech, ke 
kterým bychom se třeba vůbec nedostali a posunuli jsme se v našem vztahu mnohem 
dál. Navíc jsme zažili i srandu s ostatními páry a byla tam pohodová atmosféra. 
Takže doporučujeme všema 20  :)

Petr

Na předmanželský kurz jsme se dostali náhodou a popravdě řečeno, nic jsme od 
něj nečekali i proto, že nejsme věřící. Jaké bylo naše překvapení, když jsme pocí-
tili rodinnou atmosféru, zjistili užitečnost a otevřenost témat a poznali Laďku a 
Pavla, kteří nám naslouchali a otevírali naši mysl i srdce novým podnětům. Kurz 
nám ukázal, díky jednoduchým cvičením či manuálům, jak řešit konflikty, jak lépe 
pochopit toho druhého a říct mu, co právě cítíme bez ošklivých slov a hádek. Tento 
kurz bych doporučila všem, kteří se domnívají, že mají vše vyřešené.

Sylva

Předmanželský kurz mně pomohl otevřít důležitá témata v našem vztahu, ke kte-
rým bychom se možná během běžné konverzace nedostali. Obecně mě to naučilo 
hodně o vztazích a vnímám, že i ten náš to posunulo na cestě k manželství. A bo-
nusem bylo skvělé prostředí a přátelská atmosféra.

Lucie



Poprosili jsme také Ivana a Ester Staroňovy z Liptovského Mikuláše,  
s kterými při rozvíjení naší služby spolupracujeme, aby nám něco napsali 
o kurzu Skôr než povieš „Áno“

Program předmanželského pora-
denství Skôr než povieš „Áno“ 
od autora J. Krafského je sys-

tematickou přípravou pro snouben-
ce. Jedinečnost tohoto materiálu je  
v tom, že kombinuje osobní studium 
účastníka, společný rozhovor partnerů 
a rozhovor páru s lektorem při osmi 
společných setkáních. Učí se zaují-
mat zdravé postoje a komunikovat je. 
Mohou tak v budoucnosti předcházet 

zbytečným konfliktům, kterým nepři-
pravené páry čelí. Tento program je 
specifický tím, že probíhá jako studi-
um a rozhovor jednoho páru s lekto-
rem nebo lépe s lektorským manžel-
ským párem, tedy 1:1. To umožňuje 
věnovat se jednotlivým tématům do 
hloubky, což vystihuje i vyjádření jed-
né z účastnic, že tento kurz jí pomohl 
poznat sám sebe i svého partnera.

Ivan a Ester Staroňovi
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Pokud byste měli zájem uvedené kurzy využít a nemáte je k dispozici 
nebo potřebujete s něčím pomoci, můžete se na nás obrátit na adresu 
sabina@zitny.cz

Připomínáme i další akce, na kterých náš odbor spolupracuje nebo je 
pořádá:

V únoru příštího roku proběhne 
celostátní akce Zveme Česko 
na rande. Tato akce proběh-

ne v součinnosti s Národním týdnem 
manželství. Bude celorepublikově 
podpořena v médiích a bude mít za 
cíl pozvat co největší počet párů v naší 
zemi na Manželské večery. Společ-
ně s Výkonným výborem a Misijním 
odborem jsme se rozhodli tuto akci 
podpořit a využít ji jednak k budování 
jednotlivých manželství, ale také jako 
evangelizační příležitost. Pokud bu-
dete mít zájem uspořádat Manželské 
večery ve vašem sboru, rádi vám po-
můžeme organizačně i finančně. Za-
nedlouho proběhne několik seminářů 
o tom, proč a jak takový kurz uspořá-
dat (Nové Město nad Metují 6. 10., 

Brno 13. 10. a Ostrava 1. 12.). Budou 
to semináře pro zájemce z různých 
církví a organizací, ale bude tam také 
příležitost, abychom se potkali pouze 
s účastníky z našich sborů a domlu-
vili se na tom, co bude třeba. Dopo-
ručujeme se zúčastnit těchto seminá-
řů, které povedou přímo celonárodní 
koordinátoři Jakub a Dagmar Gutt-
nerovi. Avšak vzhledem k tomu, že 
tyto semináře budou ve východních 
Čechách a na Moravě a pro některé 
z vás to může být příliš daleko, uspo-
řádáme dle zájmu ještě jeden seminář 
sami, více na západě. Pokud byste to 
přivítali, tak napište do 10. 10. na ad-
resu sabina@zitny.cz a místo a termín 
domluvíme dle zájmu.
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Konečně můžeme potěšit vás, 
kteří jste v západní části naší 
republiky: příští Motivační ví-

kend pro manželské páry, který bude 
9. - 11. 11. 2018, proběhne v hotelu 
Bezděz*** na břehu Máchova jezera. 
Zároveň to může být pro nás Moravá-
ky pěkný výlet na místa, kam asi často 
nezavítáme.

Těšíme se na setkání se všemi, kte-
ří se rozhodnou něco udělat pro svá 
manželství. A je jedno, jestli to bude 

„jen“ povzbuzení na společné pokoj-
né cestě životem, a nebo to pro Vás 
bude příležitost k tomu dát si některé 
věci ve vašem manželství do pořádku. 
Vždyť vždy to může být ještě lepší … 
a s Ježíšem na to nejsme sami. Při-
hlášky prosíme co nejdříve, nejpozději 
však do 31. 10. 2018 na adresu sabi-
na@zitny.cz. Nenechávejte to, prosím, 
na poslední chvíli, potřebujeme hote-
lu průběžně upřesňovat počty.

V příštím roce se budou konat i dvě Konference pro rodiče.  
V Brně 26. 1. 2019 a v Chebu 30. 3. 2019.
 
Informace k jednotlivým akcím pořádaným Odborem pro manželství  
a rodinu naleznete průběžně také na www.radispolu.cz

Marek Žitný,  
předseda Odboru pro manželství a rodinu

marek@zitny.cz, 608 60 10 29
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PředSTAVUJeMe

TCM

Službu Mezinárodního institutu TCM (TCM International Institute) 
znají mnozí z nás pod zkratkou TCM nebo jako kurzy v rakouském 
Edelweissu. Na otázky ohledně tohoto vzdělávání a co může nabídnout 
našim sborům odpovídal Pavel Coufal, regionální zástupce TCM pro 
Českou republiku.

Pavle, jaká je historie TCM  
v České republice? Kdy začala 
spolupráce s křesťany v naší zemi?

TCM začalo v roce 1957 jako mi-
sijní organizace pro zakládání sborů  
v kanadském Torontě (Toronto 
Christian Mission, odtud zkratka 
TCM). Za doby komunistické totality 
tato organizace pomáhala křesťanům 
v komunistických zemích bývalé-
ho sovětského bloku (vč. naší země) 
skrze distribuci křesťanské literatury, 
Biblí, a povzbuzování křesťanů a ve-
doucích církve. Bratr kazatel Bohu-
slav Procházka s manželkou Libuškou 

byli takovým pojítkem služby TCM 
v Československu. Osobně jsem byl 
spolu s jinými tehdejšími mládežníky 
(v 80. letech minulého století) velmi 
požehnán tím, že jsme se účastnili 
letních pobytů ve Vysokých Tatrách 
a jinde, při kterých nám duchovně 
sloužili mladí lidé ze Západu, vyslaní 
právě skrze TCM. Začátkem 90. let, 
po velkých společenských změnách, 
se vedoucí TCM ptali, jak mohou 
dále sloužit církvi v této části svě-
ta. Byli požádáni vedoucími církví   
z různých zemí (i baptisty, se který-
mi dodnes velmi úzce spolupracují), 
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aby pomohli se vzděláváním kazatelů, 
starších sborů, misijních a pastorač-
ních pracovníků. Tak vznikl Institut 
TCM (dnes tato zkratka znamená 
„Training Christians for Ministry”, 
příprava křesťanů ke službě). 
Jaké jsou formy studia a kolik času 
zabere např. jeden kurz? Je možné to 
zvládnout při zaměstnání?

Dnes poskytuje Institut TCM dva 
vysokoškolské studijní programy, 
Master of Arts a Master of Divinity 
v praktické teologii, akreditované ve 
Spojených státech, a program Cer-
tifikát. Studijní program se skládá  
z jednotlivých kurzů, a to jak z ob-
lasti biblistiky a teologie, duchovního 
formování a praktické teologie. Stu-
dent může své studium zaměřit na 
oblast kázání, vedení, křesťanského 
formování (vč. služby zaměřené např. 
na mládež nebo rodiny) pastoračního 
poradenství, misie a mezikulturních 
studií a biblických studií.

Každý typický kurz má dvě části  
- tříměsíční on-line studium doma, 
které zahrnuje čtení zadané literatury, 
on-line diskuse, testy, eseje apod., na 
které navazuje 25 hodin vyučování ve 
třídě. Tato závěrečná setkání se ko-

nají buď v hlavním kampusu v Haus 
Edelweiss v rakouském Heiligenkreuz 
(25 km od Vídně), nebo na dalších 22 
místech Evropy, Asie nebo Ameriky. 
V naší zemi se konají v prostorách br-
něnského baptistického sboru.

Tato flexibilita umožňuje, aby Insti-
tut TCM studovali lidé při zaměstná-
ní nebo při studiu na jiné vysoké ško-
le. Průměrně takový student zvládne 
2-3 kurzy za rok.

Kdo by měl uvažovat o studiu na 
TCM? Dá se mluvit o nějakém typic-
kém studentovi?

Posláním TCM je připravovat křes-
ťany do služby v církvi a ve společ-
nosti. TCM má vizi, aby se Kristovo 
evangelium dostalo do celého světa 
skrze Kristovy učedníky. Z toho vše-
ho je zřejmé, že na TCM nestudují 
pouze kazatelé, nebo ti, kteří se při-
pravují do této služby, i když těch je 
mezi studenty mnoho. Jsou zde také 
pracovníci s mládeží, vedoucí sborů, 
pastorační pracovníci, misijní pracov-
níci a zakladatelé sborů, prostě lidé, 
kteří chtějí získat hlubší biblické a te-
ologické vzdělání pro službu v církvi  
a ve společnosti.

Více informací najdete na www.tcmi.edu,
případné dotazy směřujte prosím na mail pavel.coufal@tcmi.edu 
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Institut TCM nabízí možnost účastnit se kurzů i jako posluchači  
(max. 2 kurzy). V roce 2019 nabízíme s překladem do češtiny tyto kurzy:

Heiligenkreuz, Rakousko
11. - 17. 4. Úvod do starozákonních studií, Dr. Fred Hansen
8. - 14. 8. Činění učedníků, Dr. David Roadcup
3. - 9. 10. Teologie a praxe služby v církvi, Dr. Walt Scott

Brno
20. - 24. 5. Křesťanská etika, Dr. Meego Remmel
2. - 6. 9. Dějiny křesťanské teologie, Dr. Oti Bunaciu

Uvedeny jsou termíny závěrečných setkání. Možnost se přihlásit přes webo-
vé stránky www.tcmi.edu začíná vždy 3 měsíce před začátkem závěrečného 
setkání, dle volné kapacity umožňuje TCM přihlásit se jako posluchači 
nejpozději 1 měsíc předem.






