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úvodník

M

ilí bratři, milé sestry,
zdravím vás na úvod druhého letošního Zpravodaje
a jsem rád, že si tento časopis našel své
čtenáře a své místo v životě BJB. Věřím tomu, že je mnoho dobrých věcí
v naší Jednotě a že je mnoho důvodů vzdávat Bohu chválu za společnou
službu. A Zpravodaj může být jedním
z prostředků, které nám pomohou si
tyto věci můžeme uvědomit.
V tomto čísle jsme se zaměřili na
otázku hledání Boží vůle v rámci
církve. Každý z nás jednotlivě si klade
otázku, co je Boží vůli v jeho vlastním
životě, ale zároveň se podobně ptáme
jako církev, jako společenství znovuzrozených Božích děti, které hledají
Boží vůli pro svůj sbor i denominaci. Zde se může často stát, že vidíme
věci různě a naše pohledy se rozcházejí, neměli bychom se však rozcházet jeden s druhým a vidět své názory
a pohledy jako jediné správné. Zapomínáme na to, že každý z nás je ovlivněn prostředím, ve kterém vyrostl - ať
už je to sbor, rodina, naše zkušenost
nebo teologické přesvědčení okolí.
Proto pro vzájemné rozhovory a život
v obecenství všichni potřebujeme Boží
školu pokory, ve které se učíme přijí-

mat druhého za přednějšího sebe.
Opět v tomto Zpravodaji budeme
mít možnost nahlédnout Na nové
místo, a tím je služba sboru BJB Vysoké Mýto v Hradci Králové. Po několika letech jsou zde již pravidelné
bohoslužby, a z touhy svědčit o Bohu
v tomto městě již vznikla nová skupina
věřících. V rubrice Na návštěvě zavítáme do sboru v Broumově, jednoho
z našich nejmenších, ale také zároveň
nejstarších společenství. Svědectví
bratra Hýska a jeho sestry nám může
tento sbor lépe představit, a možná že
najdete ve vašem společenství možnost, jak jim být prakticky pomocí
v jejich službě v tomto městě.
Do Zpravodaje jsme zařadili novou
rubriku Svědectví. Nemusí být v každém čísle využita, ale pokud budete
mít nějaké svědectví o životě s Pánem
Bohem, které byste chtěli sdílet, budeme za to rádi. Je to další způsob, jak
se můžeme navzájem povzbuzovat na
naší společné cestě víry.
Představujeme vám také službu
TWR formou rozšířeného rozhovoru se sestrou Kateřinou Hodecovou.
Ve fotografiích a článku se podíváme na konferenci mládeže BJB, která
právě skončila v pražském sboru a na03

hlédneme do příprav Konference 100
let spolu, která se připravuje v Litoměřicích. Jako součást těchto příprav
probíhá nahrávání svědectví ze života
bratří a sester ze sborů BJB, a pokud
se nám to podaří, rádi bychom vydali 100 Svědectví o Kristu. Možná, že
mezi nimi může být i to vaše.

Jan Jackanič, tajemník VV BJB

slovo předsedy

M

ilí bratři, milé sestry,
toto své úvodní zamyšlení
píšu pod dojmem toho, co
jsem v minulých měsících prožil. Jsou
to tři věci.
Tou první je letošní Evangelikální
fórum, které se pod názvem Revitalizace sborů konalo na přelomu února a
března ve vinohradském baptistickém
sboru. Touha znovu oživit místní sbory. Vnímáme, že to potřebujeme i my,
čeští baptisté? Nebo máme dojem,
že jsme dostatečně živá společenství,
která rostou tím, že nadšeně evangelizují a činí z lidí tohoto světa Kristovy
učedníky? Pohled do letošní statistiky
napovídá, že i my potřebujeme, aby
do našich sborů zavál nový život. Ovšem nízká účast kazatelů a pracovníků
našich sborů na této konferenci příliš
04

neukazovala, že by nás to nějak více
pálilo.
Nikdo nemá snadné odpovědi na
složité otázky ohledně oživení a zdravého růstu sborů. Jsou sbory, které
jsou živé a třeba i mírně rostou, a jsou
sbory, které dlouhodobě stagnují.
Proto ani na této konferenci nezněly
žádné zjednodušené návody, jak na to.
Přesto jsou denominace, které se tím
společně vážně zabývají. V rámci Církve bratrské rozvíjí Odbor pro obnovu
sborů program pomoci místním sborům, který se soustředí na spolupráci
celého sboru v tomto procesu. Jsou
teprve na začátku, ale už jen to, že se
členové sboru setkávají a vedou spolu
s pracovníky tohoto odboru rozhovory
o stavu svých sborů a jejich oživení, se
jeví jako velmi přínosné. V Apoštol-

ské církvi se toto úsilí zase soustředí
nejprve na pastory a vedoucí sborů,
na jejich změnu myšlení, povzbuzení
a duchovní i praktický růst.
Modlíme se za duchovní obnovení
naší Jednoty a jednotlivých sborů.
V době, kdy píšu tento článek, před
sebou teprve máme modlitební setkání našich sborů v neděli 7. 4. v Chebu,
Praze a Olomouci. Sejdeme se ke společným modlitbám? Prosme, aby nás
Pán Bůh vedl dál.
To druhé, s čím žiji prakticky každý
den, je situace v naší Jednotě. Nechci
být nevděčný. Mnoho věcí mi dělá
radost, a to i v naší společné práci
v různých odborech nebo ve vzdělávání. Přesto stále vnímám to, o čem jsem
psal ve svém slově předsedy v minulém čísle: jsme na křižovatce. Někteří
odešli. Někteří odcházejí-neodcházejí, i když řekli, že budou odcházet.
A někteří založili vlastní denominaci,
a přesto se jeví, jakoby vlastně nechtěli odejít. Jsem v očekávání, co přinese
dubnový sjezd delegátů. Každý den se
modlím a prosím Pána, aby nám dal
svoji milost. Věci, které s tímto přechodným obdobím souvisejí, řeším
téměř každý den. Ano, věřím, že toto
je „přechodné“ období naší Jednoty,
že tím z Boží milosti projdeme a půjdeme zase radostněji dál.
A to třetí, co chci zmínit, je konference mládeže, která se konala na
konci března v Praze. Přijel jsem

z Prahy velmi povzbuzen. Konference
se účastnilo okolo 300 mladých lidí
z našich sborů. Program, který se zaměřil na „duchovní obry, na jejichž ramenou stojíme“, tj. na statečné svědky
víry, byl inspirující. Vidět mladé lidi,
jak radostně uctívají Pána Ježíše, naslouchají výkladům Božího slova nebo
jdou společně do parku mluvit o Ježíši
s neznámými lidmi, mi dodalo novou
naději v Boží působení mezi námi.
Také jsem vnímal, že mladí jsou prostě rádi spolu, a i to je dobrý příslib pro
naši Jednotu to budoucna.
Končím modlitbou vyznání z Pláče
Jeremjášova, kterou najdete také na
titulní straně materiálů pro letošní
Sjezd delegátů: „S důvěrou očekávám Hospodinovo milosrdenství, jež
nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí. Obnovuje se každého rána, tvá
věrnost je neskonalá“ (Pl 3,21b-23).
V Boží věrnosti, milosrdenství a v jeho
slitování je naše naděje pro příští dny.

Pavel Coufal, předseda VV BJB
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téma
Hledání Boží vůle
ve společenství

Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno.
Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.
Náš denní chléb dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám.
A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.

P

án Ježíš nás učí se modlit, a jednou z proseb je to, aby se děla
Boží vůle. Tuto modlitbu se
modlíme jako jednotlivci, ale i jako
společenství: „Otče náš…“ Jako společenství máme hledat Boží vůli a chtít
ji uskutečňovat. Nejsme tu proto,
abychom konali své programy, hledali
své věci.
Hledat Boží vůli znamená hledat
Pána Ježíše Krista. Jako sbor, církev,
jsme Jeho tělem. On je Hlavou, která
tělo vede. Chce nás použít, abychom
mohli dělat to, co je na Jeho srdci,
aby skrze nás mohlo pokračovat Jeho
dílo, aby mohl skrze nás sloužit na
06

konkrétním místě, kde žijeme, konkrétním lidem. Abychom mohli být
Jeho rukama a nohama.
Na to, abychom to mohli dělat,
abychom mohli naplňovat Jeho vůli,
musíme být spojeni s Ním – každý
jednotlivec ve sboru. Potřebujeme
Pána Ježíše hledat, poznávat Ho, poslouchat Ho, poddávat se Mu. Čím
více budeme znát Pána Ježíše, Jeho
slovo, Jeho přemýšlení, Boží hodnoty,
tím více budeme schopní rozpoznávat
Jeho hlas, Jeho vedení – jako jednotlivci i jako společenství. Pavel říká
v Ř 12,2, abychom se nepřizpůsobovali světu, jeho způsobu myšlení, ale

byli proměňováni obnovením mysli
(které se děje Duchem Božím, Božím
slovem). Pak budeme moci rozpoznat,
co je Boží vůle.
Pro rozpoznávání Boží vůle je důležité to, abychom po ní toužili. Abychom
ji viděli jako to nejlepší (ona je skutečně dobrá, dokonalá – Ř 12,2), a také
to, abychom ji chtěli poslouchat. Bůh
k nám nebude mluvit, jestli ve skutečnosti nechceme dělat to, co On chce
(Jan 7,17).
Rozpoznávání Boží vůle si žádá i
čas, může to být na čas náročný proces. Musíme se sejít, modlit se spolu,
hovořit, radit se, zvažovat… Hledáme
Boží vůli jako společenství; rozhodnutí za nás neudělá nikdo „shora“,
z vedení. To je náročné na čas i na
proces rozhodování (někdy co člověk,
to jiný pohled na věc), ale také moc
dobré. Bůh může promluvit skrze kohokoli ve společenství, a my bychom
měli naslouchat každému bratru a sestře.
Při hledání toho, co Bůh chce, se
musíme potýkat i s některými dalšími
problémy – abychom při rozhodování nechtěli slyšet jen to, co chceme
slyšet; abychom nechtěli jít snazší,
méně náročnou, méně bolestnou cestou; abychom měli odvahu udělat i to,
co jsme dosud ještě nedělali, na co si
myslíme, že nemáme zkušenosti, prostředky. Potřebujeme duchovní vidění
skutečnosti, abychom se nerozhodovali tělesným způsobem (podle toho,

co se zdá). Potřebujeme i prozíravost,
abychom nedělali rozhodnutí neuvážené.
Povzbuzující je, že při hledání Boží
vůle se můžeme spolehnout na to, že
Bůh k nám chce mluvit a chce nás vést
– „Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu,
kterou půjdeš, budu ti radit, spočine
na tobě mé oko.“ (Ž 32,8)
To, že se můžeme podílet na uskutečňování Boží vůle, je velká věc. Bůh
nás chce používat. Jeho vůle je dobrá,
dokonalá. Usilujme ji poznávat (i když
to stojí úsilí, čas…), nechat se vést,
usměrňovat. Nechejme se Pánem Ježíšem používat. Je nádherné, když se
celé Tělo vydá směrem, kterým velí
Hlava, a zapojí se do služby.

David Sláma, BJB Cheb
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Církev hledá Boží vůli

J

ádrem odpovědi na otázku, jak
jako církev (společenství znovuzrozených křesťanů pod Kristovou vládou) hledáme Boží vůli je v
tomto: v zásadních otázkách ji hledáme především společně. Společně se
přitom obracíme k Pánu Ježíši Kristu,
který je hlavou církve a jejím Pánem.
Společně prosíme za vedení Duchem
svatým a za světlo Božího slova do
naší situace. Nasloucháme jeden druhému, protože Pán může skrze Ducha dát moudré slovo každému členu
církve, ale také společně rozsuzujeme,
jestli navržené řešení je něco, co Bůh
říká církvi, nebo jen jednotlivci. Celý
proces je veden staršími sboru v čele s
kazatelem, kteří nevedou sbor, jakoby
byli „nad ním“ (1 Pt 5,3), ale vedou
„uvnitř sboru“ (jsou jeho součástí).
Tedy, jsou pověřeni sborem k jeho
vedení, jsou zodpovědní Pánu církve,
vedou sbor k poslušnosti Božímu slovu, kterému se sami podřizují, a také
se zodpovídají těm, které pastýřsky
vedou.
Můžeme vidět tento přístup
v Bibli? Jinými slovy: je tento přístup
nejen baptistický, ale také biblický?
Omlouvám se za tuto otázku, ale zjišťuji, že někteří již udělali čáru mezi
08

tím, co je „biblické“ a co je „baptistické“. S tou implikací, že to „nebiblické“
(= baptistické) musí opustit. Myslím,
že i když je mezi námi baptisty mnoho věcí, které bychom mohli a měli
měnit, zrovna tento přístup k hledání
Boží vůle mi jako nebiblický rozhodně nepřipadá.
Pojďme se podívat na příklady
v Novém zákoně. Při čtení Nového zákona zjistíme, že prvotní církev hledala Boží vůli pod vedením Božího Ducha a Božího slova, společně, a proces
hledání Boží vůle v rámci církve nebyl
chaotický, ale byl veden vedoucími
(apoštoly a staršími, kteří měli v církvi autoritu).
Příklad 1: Volba sedmi diakonů (Sk
6,1-6)

Zde vidíme vedoucí církve (apoštoly), jak jdou vzniklému problému naproti (byla to stížnost, že se vdovám
z helenistického prostředí nedostává
ve sboru spravedlivý díl jídla) a přebírají za řešení zodpovědnost. Znají Boží
vůli ohledně svého poslání („Bohu se
nebude líbit, jestliže my přestaneme
kázat Boží slovo a budeme sloužit při
stolech.“ (v. 2)). Mohli by sami vybrat
a určit ty, kteří by se měli ujmout této

nové služby, ale oni do řešení aktivně zapojují celý sbor. Dávají „kvalifikační předpoklady“, které by diakoni
měli splňovat (ať se o nich ví, že jsou
plní Ducha svatého a moudrosti), ale
hledat a vybrat tyto služebníky mají
členové sboru mezi sebou. Celé shromáždění s tímto návrhem vedoucích
rádo souhlasilo (v. 5), zvolilo 7 mužů,
které potom přivedli k apoštolům, aby
je s modlitbou a vzkládáním rukou
pověřili do jejich služby.
Tedy, vedoucí sboru nenechávají
vzniklou situaci pasivně dojít do bodu
krize (vedou, od toho jsou vedoucí),
ale vedou celý sbor, aby se aktivně zapojil a našel řešení. Shromáždění diakony vybralo a apoštolové je „ordinovali“ (pověřili, uvedli) do služby.
Příklad 2: Ustanovení starších sborů
(Sk 14,23)

Na stránkách Nového zákona nenajdeme detailní „sborový řád“, který by v paragrafech stanovoval přesný postup při volbě staršovstva.
O existenci starších prvního jeruzalémského sboru se dozvídáme poprvé
ve Sk 11,30, ale nečteme nic o tom, jak
byli ustanoveni. O existenci starších
v Efezu čteme poprvé ve Sk 20,17, ale
z verše 28 se dozvídáme pouze to, že si
je Duch svatý ustanovil za strážce, aby
byli pastýři Boží církve. V 1Tm 3 čteme o tom, jaký má být ten, kdo touží
být biskupem (episkopos, ten, který
dohlíží nad církví; jiný termín pro

staršího sboru), a že má být nejprve vyzkoušen (zkoumán, zda má duchovní,
charakterové či morální předpoklady
k této službě). Kontext implikuje,
že nad tím má dohlédnout Timoteus, ale neuvádí, zda má starší jmenovat on sám, či do jaké míry se na
tom má podílet sbor. V listu Tt 1,5
čteme, že v církvích na Krétě měl
starší ustanovit Titus, podle požadavků, které jsou velmi podobné těm
z 1Tm 3. Zdá se tedy, že zásadní novozákonní důraz při výběru starších je
na to, jací mají být a co mají dělat, jak
mají sloužit.
Když se apoštol Pavel a Barnabáš
vraceli z první misijní cesty po Malé
Asii přes Lystru, Ikonium a Pisidskou
Antiochii, v každé té církvi ustanovili
starší (Sk 14,23; ČEP). Slovo, které
je použito v původním řeckém textu
(cheirotoneo) překládá ekumenický
překlad jako „ustanovili“, český studijní překlad Bible „jim ustanovili“,
zatímco v Bibli kralické najdeme „zřídivše jim podle daných hlasů“. Toto
cheirotoneo totiž znamená „zvolit
skrze zvednutí rukou“ nebo „natáhnout ruku za účelem hlasování“. Stejné slovo je v Novém zákoně použito
v 2K 8,19, kde se mluví o nějakém
bratru, který byl zvolen církvemi do
týmu apoštola Pavla, který nesl sbírku
jeruzalémské církvi. Jde tedy o nějaký
způsob volby, na základě níž je daný
člověk ustanoven do určité služby.
Proto někteří bibličtí komentátoři
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(i když ne všichni) hovoří o tom, že ve
Sk 14,23 se do výběru starších v maloasijských sborech zapojili křesťané v daných společenstvích a Pavel
s Barnabášem nad celým procesem
dohlíželi, vedli ho a vybrané bratry
jim ustanovili za starší. Pravděpodobně tedy Pavel s Barnabášem nejednali
při ustanovování starších nezávisle na
sborech (ve smyslu: vedoucí jmenují nové vedoucí), ale ve spolupráci se
sbory jako ti, kteří celý proces vedou.
Příklad 3: Jeruzalémské jednání o křesťanech z pohanů (Sk 15)

S růstem církve do pohanského prostředí vznikla otázka, zda se pohané
obrácení ke Kristu musí nejprve stát
židy, přijmout židovskou víru, Mojžíšův zákon, obřízku, a potom mohou být křesťany. Jednání se účastnili
apoštolové, jeruzalémští starší, Pavel,
Barnabáš a další zástupci misijního
sboru v Antiochii, a někteří křesťané
z farizeů.
Jednání tohoto prvního koncilu začínalo být velmi napjaté, proti
sobě stáli zastánci obřízky a Mojžíšova zákona i zastánci spasení pouhou
milostí Pána Ježíše. Co hrálo důležitou roli pro nalezení řešení, ve kterém nakonec všichni spočinuli jako
v poznané Boží vůli?
Nejprve to bylo svědectví apoštola Petra, který dosvědčil, že Bůh dal
Ducha svatého i pohanům (tj. přijal
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je svým svrchovaným rozhodnutím)
a neučinil žádného rozdílu. Potom
svědectví Barnabáše a Pavla o Božím
zázračném působení skrze ně mezi
pohany. Bůh by mezi nimi takto nejednal, pokud by je nechtěl přijmout
do svého lidu. Nakonec moudré slovo
Jakuba, který odkázal k tomu, že se
naplňují slova proroků o tom, že Bůh
si povolává svůj lid ze všech národů.
Zároveň Jakub navrhl, aby nedělali potíže pohanům, kteří se obracejí
k Bohu, ale dali jim určitá pravidla,
kterými naopak oni nebudou kamenem úrazu židovským spolubratrům.
Opět zde vidíme příklad toho, že
církev hledala Boží vůli a nespoléhala
se na svoji moudrost. Stavěla přitom
na svědectví Božího slova a vnímala
působení Ducha svatého. A nakonec
bylo zřejmé, že toto řešení nepřijali
jen apoštolové a starší, ale souhlasil
s tím celý jeruzalémský sbor (v. 22).
Závěrem bych chtěl říct: jako
Kristova církev potřebujeme žít
v neustálé závislosti na Duchu svatém, pod autoritou Božího slova,
v neustálém hledání toho, co je Boží
vůle pro nás, a zároveň potřebujeme
mít řád. V našich řádech máme zakotveno, že se členové sboru scházejí, aby společně rozhodovali o všech
zásadních otázkách sboru. Věřím,
že tento princip nacházíme i v Novém zákoně. Jádrem kongregačního
principu však nesmí být, že uplat-

ňujeme každý „svá“ práva, nebo že
se dvě strany vzájemně „přehlasovávají“. Tam, kde se toto lidské (tělesné) jednání projevuje, ztrácíme život z Ducha svatého. Skutečný život
a světlo do našich společenství přichází od Boha. Pro zdravý život našich sborů potřebujeme vzájemnou

pokoru, úctu a lásku, dávat přednost
jedni druhým, naslouchat si navzájem
a především naslouchat Pánu církve.

Pavel Coufal

ANKETA
Jak hledáte Boží vůli v rozhodování vašeho sboru?

Daniel Kuc,
Mozaika Plzeň

Popíši naši konkrétní situaci v Mozaice. Zásadní postoj je, že Boží vůli rozpoznáváme společně jako místní společenství. Konkrétní podobu tohoto rozpoznávání
v naší situaci ovlivňuje několik zvláštností. To první je,
že jsme zcela nový sbor. Jsme spíše misijní místo tvořené
převážně z lidí, kteří se připojili z necírkevního prostředí. Tito lidé se v problematice řady vnitrosborových
i celocírkevních otázek začínají orientovat postupně,
a proto vděčně a s důvěrou svěřují mnohá rozhodnutí
zakladatelům sboru. To druhé je, že sbor je malý a žijeme intenzivní přátelské vztahy, díky nimž se mnoho věcí
řeší v rozhovorech za pochodu, a není tudíž nutné svolávat příliš často formální hlasování. To poslední je, že v
současnosti tvoříme v podstatě tři nezávislá společenství
ve třech městech, v nichž tíha rozpoznávání Božího vedení leží samostatně na těchto jednotlivých společenstvích
(sborových stanicích).
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Tomáš Pacovský,
Kraslice

Marek Titěra,
Zlín

Pokud mám po pravdě přiznat, tak nevím. Je to pro
mě cesta celoživotního hledání. Určitě vycházím ze všeobecné Boží vůle, zjevené v Božím slově. Snažím se ji
pochopit v souvislosti s Božím plánem spasení člověka
z milosti skrze smrt Ježíše za naše hříchy a našeho povolání nést evangelium z moci Ducha Svatého ztraceným
duším. Otázkou však zůstává, jak konkrétně žít životem následování Ježíše. Tady nezbývá, než se v pokoře
modlit, sdílet se v církvi, a co jsme přijali, to učinit.

Při hledání Boží vůle je důležitá otevřenost Božímu
hlasu spojená s pokorou, s ochotou podřídit se. Opakem
takové otevřenosti je přicházet před Boha a „hledat“ fakticky jen potvrzení své vůle. Je třeba vědomě podřídit
svou vůli té Boží. Velká část Boží vůle je nám zjevena
v Písmu. Hledáme tedy na prvním místě právě tam.
Hledáme na modlitbách (v půstu). Modlitba za správné
rozhodnutí je především modlitbou ztišení a naslouchání
hlasu Ducha. Je také třeba obklopit se zbožnými rádci,
hledat Boží vůli společně – v rozhovoru.
Hledání Boží vůle vyžaduje být dobrým pozorovatelem – uvědomovat si jedinečné okolnosti života, které
mohou být znamením ukazujícím správným směrem.
S tím souvisí také schopnost rozpoznávat v čem jsme jako
jednotlivci či jako sbor jedineční. Co je dobré pro jiné,
nemusí být to nejlepší pro nás. Při hledání Boží vůle se
musíme ptát jaké jsou naše přednosti, naše obdarování,
naše kapacity, naše touhy. Snaha „dělat to, co oni“ může
od Boží vůle odvádět. I když jít cestou podle Boží vůle
nebude vždy snadné, že jsme na ní rozpoznáváme také
podle Božího ujištění ve formě pokoje a radosti.
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Michal Petratur,
Vikýřovice

Martin Stepanenko,
Cheb II.

Boží vůli pro svůj život i život sboru hledáme podobně
jako první křesťané, o jejichž zápase se dovídáme z Bible.
Čteme společně Písmo a snažíme se mu porozumět, co
říká do naší situace. Společně se modlíme. Očekáváme
na vedení Ducha svatého. Vnímáme také potřeby lidí
z našeho okolí, vesnice, či města, ve kterém žije a pracuje
náš sbor. Církev - místní sbor, jiný název je také „tělo
Kristovo“ (1Kor 12,27) - je tu od toho, aby vydávala
svědectví o živém Bohu, o Zachránci Pánu Ježíši Kristu. Pán Ježíš říká: „Neboť to je vůle mého Otce, aby
každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný;
a já jej vzkřísím v poslední den.“ (J 6,40) Proto je církev
tím městem na hoře ležícím, světlem, které je na svícnu
a svítí všem kolem. Nejsme tu sami pro sebe, ale pro
Boží slávu, a také abychom nasměrovali lidi k Bohu.
A samozřejmě se modlíme, tak jak nás naučil náš Pán ve
své modlitbě: „Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.“
(Mt 6,10)

Na hledání Boží vůle pro náš sbor se podílí každý
člen sboru. Je to celé společenství věřících, které hledá
a rozpoznává Kristovu vůli pro život daného společenství. Postavení starších sboru je spíše služebné. Starší
sboru svým vyučováním a osobním příkladem nabízejí
všem členům sboru potřebné informace a případné doporučení s cílem, aby celý sbor mohl učinit rozhodnutí v
dané otázce. Je zodpovědností každého člena sboru být
aktivním, seznamovat se s problematikou, o které se vede
debata, a také (v neposlední řadě) být citlivý na vedení
Ducha.
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rozhovor
Církev hledá Boží vůli
Rozhovor s bratrem Milanem Kernem nad tématem hledání
Boží vůle ve sboru
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ako baptisté říkáme, že Boží vůli
hledáme ve společenství? Co se
tím myslí?
Především, že nikdo nemá patent
neomylnosti, proto musíme hledat
Boží vůli společně. Při společném
rozhodování vidíme daný problém
z různých úhlů pohledů, komplexněji,
a můžeme se vyvarovat jednostranných rozhodování, které vychází někdy ze subjektivních pohledů nebo
dokonce osobních zájmů. Důležité však u toho je, aby to nebylo jen
společné uvažování, ale upřímné hledání Boží vůle spojené s modlitbami.
Členství ve sboru BJB (z kterého plyne i rozhodovací právo) je podmíněno
znovuzrozením, a proto lze předpokládat i určitou míru duchovní zralosti a zodpovědného rozhodování.
Říká se, že baptisté musí o všem hlasovat. Je to z tvého pohledu vždy nutné?
Určitě není nutné o všem hlasovat.
Vždyť i v Ústavě BJB je to vyjádřeno slovy, že sborovému shromáždění
přísluší rozhodovat o všech zásadních
duchovních a organizačních otázkách
sborového života. Ve správně fungujícím sboru se velmi přirozeně nastaví,
co rozhoduje sám kazatel, co rozhoduje
staršovstvo, a co musí rozhodovat sborové shromáždění. Také Ústava BJB
popisuje příslušné kompetence. Jakékoliv přisvojování si rozhodování nad
tuto míru kazatelem nebo staršovstvem
je jen nezdravý projev autoritářství.
Jak zajistit, aby každý člen měl možnost se podílet na rozhodování sboru?

A proč je to vlastně důležité?
Je to možné aktivní účastí na sborových shromážděních a na celém
sborovém životě. Takže to nezajišťuje
staršovstvo pro členy sboru, ale členové sboru se o to musí aktivně hlásit,
někdy i dovoláváním se uplatnění jednotlivých článků sborového řádu. Pokud by kazatel a staršovstvo přenesli
pravomoce sborového shromáždění
na sebe (ať z autoritářství nebo pohodlnějšího rozhodování), pak zákonitě
dochází k pasivitě ostatních, snížení
jejich pocitu zodpovědnosti za dění ve
sboru.
Může se i sborové shromáždění mýlit?
Co dělat v takovém případě?
Jistě, i sborové shromáždění se může
mýlit, většina ještě není zárukou pravdy. Ale pokud sborové shromáždění
učiní špatné rozhodnutí, zpravidla to
není jenom jejich chyba. Může to být
odsouhlasení již špatného rozhodnutí
staršovstva. Nebo to může být přehlasování dobrého rozhodnutí staršovstva, ale s jeho nedostatečným vysvětlením nebo nedostatečnou modlitební
přípravou. Co v takovém případě dělat? Záleží na tom, o jak závažnou věc
jde. S něčím se dá smířit, i když to
vidíme jinak, než bylo rozhodnuto.
Pokud jde o věc závažnou, tak zbývají
především modlitby, někdy je potřebné i důkladnější vysvětlení.

ptal se Jan Jackanič
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rozhovor
kateřina hodecová
Na následujících stránkách bychom vám rádi představili Kateřinu Hodecovou, další zajímavou osobnost z BJB. Ptáme se
na její život i na službu Trans World Radia, ve kterém pracuje jako šéfredaktorka české redakce.

Katko, mohla by ses nám stručně představit?
Jsem z původně z Olomouce, z nevěřící rodiny. Vysokou školu jsem
studovala v Brně a tam jsem také
v prvním ročníku poznala křesťany
z hnutí Studenti pro Krista. Díky jejich svědectví uvěřila a zapojila se do
služby. A po škole jsem v Brně už zůstala, hlavně kvůli společenství mezi
studenty. Po čase jsem se seznámila s
lidmi kolem Trans World Radia, začala docházet do redakce nejprve na
kafe a potom i k drobné spolupráci,
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pak větší... a pak mi nabídli pracovní místo. Kolem toho se odehrálo
pro mě několik důležitých okamžiků,
a abych to zkrátila, místo jsem přijala,
dala v práci výpověď a nastoupila do
rádia. A po čase jsem se taktéž v rádiu
seznámila se svým manželem, se kterým jsme spolu letos už 23 let svoji.
A letos je mi čerstvě rovných 50 :).
Co tě na práci v Trans World Radiu
zaujalo a jaké byly tvé začátky?
Jednoznačně lidé. Našla jsem tu skutečnou přítelkyni Jitku Hovořákovou
(za tou jsem chodila na to kafe), a pak

lidi z týmu: tehdejší ředitel Petr Raus,
Aleš Bartošek a další. Síla toho týmu,
jeho soudržnost, osobní víra každého
z nich a strhující – i když ne hlasité
nebo jinak zveličované – nadšení pro
zvěstování evangelia právě skrze rádio,
to mě chytlo za srdce a vlastně dodnes
drží. Protože tým a jeho kvalita jsou
dodnes velkým bonusem práce u nás
v redakci.
A začátky? Pomalé a postupné. Neuměla jsem nic, byla jsem pár let věřící,
ale mí noví kolegové měli fantastickou
trpělivost a trávili se mnou spoustu

času navíc, když jsem si věci zkoušela a měla milióny otázek. Odpovídali,
ukazovali a dávali mi prostor. Nikdy
nezapomenu, jak jsme se doslechli,
že by byla možnost vysílat přes ČRo
Plzeň. Ani nevím, jak jsme to zjistili. Jeli jsme s výše zmíněným Alešem
ze služební cesty z jižních Čech a najednou jsme se na sebe podívali: „Tak
tam zkusíme zajet!“ Obrátili jsme to
a zajeli do Plzně, neohlášení zaklepali
na dveře ředitele ČRo a poprosili o 10
minut času. Pan ředitel nás vyslechl,
kývl a domluvili jsme první živé vy17

sílání. Za půl hodiny jsme zase seděli
v autě a jeli do Brna, když mi to všechno došlo a zeptala jsem se: „A kdo od
nás jako bude v Plzni vysílat každý
týden živě?“ Aleš nehnul brvou, držel volant a řekl: „Ty.“ No a pak jsme
několik let jezdili každou sobotu odpoledne do Plzně, odvysílali hodinový
pořad s hosty a v noci zpátky do Brna.
Rozumějte, mluvím o konci 90. let,
kdy byla taková možnost nad všechny naše představy a živě nikdo z nás
za mikrofonem ještě neseděl, všechno
se točilo na záznam. Ale mladí měli
v TWR vždycky velké příležitosti
a my se to snažíme držet dodneška.
To zní velmi dobrodružně, ale jednoduché to asi nebylo. Od devadesátých let
se toho určitě hodně změnilo. A změnila
se i tvá pozice. Mohla bys nám prozradit jak „funguje“ TWR v současnosti?

Změnilo se to opravdu hodně. Začínali jsme s necelou hodinou vysílání
denně (samozřejmě na záznam přes
krátkovlnné a středovlnné vysílače
v zahraničí), dnes jsme na 12 hodinách živě (dalších 12 vyplňuje programem slovenská redakce). Právě se
Slováky jsme založili česko-slovenský projekt Rádia 7 a od roku 2006
spolupracujeme. Ale situace se pořád
vyvíjí, zjišťujeme, že mnoho mladých
dnes nerozumí slovenštině a liší se
i zaměření české a slovenské redakce.
A tak nás ještě letos čeká rozšíření na
18

24 hodin, tedy rozdělení práce obou
redakcí. Teď jsme momentálně v pilné práci na přípravě – programové
i technické. V současnosti vysíláme
na internetu a satelitu, některé pořady
přebírá Radio Proglas (FM). To zůstává, jen ten internet a satelit chceme
rozšířit na celodenní provoz v češtině.
To jsou opravdu velké změny. 24hodinové vysílání je velký krok. Na co se
mohou posluchači těšit? Chystáte nějaké
nové programy či programové změny?
Změn bude celá řada, musíme zcela
předělat programové schéma jako takové a samozřejmě tříbíme dosavadní programy. Něco už je za zenitem,
a tak to vypouštíme a chystáme novinky. Vždycky váhám, co prozrazovat
a co ne :-). Ale pro vaše čtenáře uděláme výjimku. Už natáčíme půlhodinové relace o výchově s Pavlem Mečkovským, olomouckým poradcem
a lektorem z organizace Rozvoj rodiny. S anglickou misionářkou Ailsou
Randall připravujeme pořady, ve kterých kombinujeme výuku angličtiny
s biblickým poselstvím, s Igorem Mamojkou, pastorem brněnského sboru
Armády spásy, pracujeme na novém
romském magazínu. Určitě budeme
dávat víc prostoru hudbě.
Tak, to by mohlo jako ochutnávka
stačit :-). Další nechám jako překvapení pro posluchače 24hodinového
vysílání.

Posluchači se mají na co těšit. Jak a kde
mohou Rádio 7 najít?

Možností je víc. Na internetu je
možnost poslechu buď přes naše
stránky www.twr.cz nebo www.radio7.cz – hned v záhlaví je možnost
online poslechu. Poslouchat lze taky
přes www.play.cz. Přes mobil je to
možné přes stránku m.radio7.cz anebo
přes aplikaci CZ Radio, kde si najdete
Rádio 7. Na satelitu hledejte v seznamu Astra 3B rozhlasové stanice, které jsou za všemi televizními, a tam je
i Rádio 7. Vysílání je dostupné i v některých sítích kabelové televize (např.
UPC) – je potřeba prozkoumat nabídku nebo zjistit možnosti u vašeho
provozovatele. No a pak je tu už zmíněné Radio Proglas, kde vysíláme na
VKV každé všední dopoledne v 10:15
čtvrthodinový program, v neděli už
v 7:45 a v sobotu spojujeme všechny
technické cesty a vysíláme hodinový
pořad Na sobotní frekvenci Proglasu
– živý rozhovor s hostem.

ve správný čas. Díky své práci potkávám mnoho obdarovaných lidí, a chci
je povzbuzovat do odvážné a vytrvalé
služby. Samozřejmě mám sny a představy o tom, kam je možné posunout
službu křesťanského rádia, a tady
mám tedy fantazii velikou :-). Také
se věnuji duchovním cvičením (rozumějte pobytům křesťanů v tichu)
a vidím v tom velkou oblast, která je
pro mnoho věřících z protestantského prostředí nezmapovaná. A přitom
je to úžasný prostor (ticho totiž není
jenom absence zvuků) poznat Boha
nově. Protože ať je nám dvacet nebo
sedmdesát a patříme do rodiny církve
jakkoli dlouho, Bůh je vždycky ještě
jiný, než jak jsme ho poznali doposud.
Děkuji za rozhovor. Přejeme ti splnění
tvých přání, snů a modliteb v soukromé
i pracovní sféře.

ptala se Iveta Procházková

Slyšeli jsme o novinkách a budoucnosti
Rádia 7. Zní to jako splněný sen. Závěrečnou otázku bych ráda směrovala
opět na tebe. Jaké jsou tvé osobní plány
do budoucnosti? Máš nějaké sny?

Nedělám žádné velké plány. Modlím se, abych slyšela (nebo možná lépe
řečeno vnímala) Boží hlas a Jeho vedení, abych byla na správném místě
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kázání

Marek 10,35–45

V

Písmu několikrát čteme slova,
která zaslibují, že za cokoliv
budeme prosit, dostaneme.
A dva učedníci vlastně dělají přesně
to. Obrací se na Pána s prosbou, s žádostí. Ale už začátek jejich žádosti je
trochu zvláštní. Má to styl takového
dětského přístupu, kdy dítě chce od
rodiče, aby slíbil, že splní, co si přeje,
ještě předtím, než řekne, co vlastně
chce. To jako rodiče nemáme moc
rádi. Je to až dětinské. Dnes už nám
i samotná žádost učedníků může přijít trochu dětinská, a způsob ještě víc.
Na druhou stranu někdy skutečně, ač
dospělí, stojíme o to, aby nám někdo
slíbil splnit naše prosby, ještě dřív než
je vyslovíme.
Co vlastně učedníci od Pána chtějí?
Moc nad lidmi? Bohatství? Úspěch?
Není to nic materiálního, zdá se, že to
ani nikoho neohrožuje. Učedníkům
to dává smysl, mají to promyšlené
a mají jasno v tom, že Ježíš může a měl
by je vyslyšet, proto za ním jdou. Ale
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Ježíšova odpověď je asi jiná, než čekali. Ježíš chce vědět, co žádají, dříve než
odpoví. Dříve než jim řekne: „Nevíte,
oč žádáte“.
Učedníci měli přezdívku Synové
hromu (Boanergés), byli tedy spíše pruďasové, žádní ušlápnutí hoši;
nejen, že se hlásí o výsadní místa,
ale také horlivě nabízejí Pánu Ježíši,
že přivolají oheň z nebe na samařské
(L 9,54), a jindy (Mk 9,38) brání
komusi konat mocné činy v Ježíšově
jménu, protože s nimi nechodí. Snad
proto mají odvahu chtít to, co se jiní
bojí žádat, ale asi by to také chtěli. Být
nejbližšími Pána Ježíše, vlastně se tak
stát i největšími z lidí.
Je dobře vidět, že i takoví „synové
hromu“ mají své místo mezi nejbližšími učedníky Ježíše. Nakonec každý
učedník má své silné i slabé stránky,
klady i zápory, projevuje emoce, má
touhy. Jsme různí, někdy spolu obtížně vycházíme, ale všichni máme své
místo u Pána Ježíše.

Ježíš nejprve usazuje jejich lehce velikášský pocit a pokládá otázku, spíše
řečnickou, neboť na odpovědi příliš nezáleží, v posledku je totiž jedno
zda budou křtěni stejným křtem a pít
stejný kalich jako Pán, na věci to nic
nemění. Nejde tady totiž o zásluhy,
nejde o to, co můžeme dát a učinit, ale
jako ve všem podstatném jde o projev
milosti a svrchovanosti Boží, je to Pán
Bůh, který rozhoduje o místech po
Ježíšově boku.
Ostatní učedníci, apoštolové, se na
„chlapce“ Zebedeovi pěkně naštvou,
možná si i vyčítají, že je to nenapadlo
dřív, nebo že teď sami přijdou o možnost dostat tato prestižní místa. Každopádně se zdá, že vysoké postavení,
moc a výjimečnost, může být lákadlem pro všechny.
Pak od Pána přichází lekce o pokoře,
podřízenosti a službě. Je ale navýsost
zřejmé, že touha být velkým, něco dokázat, někým se stát, není sama nijak
zlá, jen je třeba to správně dělat. Jít
cestou pokory a služby, cestou lásky.
Pak se velkým nestávám pro své sobectví, ale pro lásku a službu druhým,
v tomto smyslu nechť je mezi námi
co nejvíce těch, kteří chtějí být velcí,
protože k této velikosti patří i pokora, služba a upřednostnění prospěchu
druhých před mým vlastním.
Učedníci nakonec nedostanou to,
co chtějí. A tak to prožíváme někdy i
my v našich životech. Jakoby nám Pán

řekl, že nevíme, co žádáme. Neznáme
dosah, souvislosti, ale Pán ano, tak
mu věřme a důvěřujme, i když není po
našem. Ale zároveň nepřestaňme prosit a žádat. Pán chce slyšet, co chceme,
po čem toužíme. Tak jako to chtěl slyšet od svých učedníků, i když jim pak
musel říct, že nebude podle jejich. Ale
jak pro ně tehdy, tak pro nás dnes,
má Pán připraveno, to nejlepší, proto
s pokorou hledejme jeho vůli.

Luděk Šíp
Kazatel sboru v Pardubicích, dříve dlouhá léta vězeňský kaplan v Horním Slavkově, Kynšperku a Pardubicích, později
tajemník VV.
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SVĚDECTVÍ ZE SBORŮ

P

ředstavujeme vám novou rubriku Zpravodaje, ve kterém můžete číst různá svědectví bratří a sester z našich sborů o jejich životě s Pánem Bohem.
Pokud vy sami máte svědectví, které byste rádi nabídli k uveřejnění, zašlete ho na náš emailový kontakt.
Toto svědectvím jsem vyslechl při bohoslužbách našeho vinohradského sboru, oslovilo mě a dalo podnět pro vznik této rubriky. Věřím tomu, že je v našich
sborech mnoho dalších zkušeností a svědectví ze života s Pánem Bohem a toto
je jedno z míst, kde je můžeme zveřejňovat a povzbudit se tak navzájem.
Jan Jackanič

Láska nehledí na okolnosti

P

o mládeži jdeme pěšky na
Strahov. Ocitáme se v pozdních hodinách na Václaváku.
Rozhlížím se a hlavou mi běží jediná myšlenka. „Co je tohle za místo?“ Tvoří ho jen dvě skupiny. Ti
nejbohatší se snaží koupit radost
a ukojit své nejskrytější touhy. Alkohol, drogy, prostituce, nebo prostě jen zbytečné rozhazování peněz,
aby ostatní viděli, že na to někdo má.
Pak ti nejchudší shání jídlo, pití nebo
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pár drobných, aby přežili do dalšího dne. Statistika velí, že vás zastaví
právě někdo z druhé skupiny. Je to
bezdomovec, mrzák s úsměvem na
tváři. Chrastí papírovým kelímkem
a doufá, že mu přibude pár drobných. Hlavou se mi honí milion důvodů proč ho ignorovat, tak přeci
zapadnu mezi ostatní. Ale i tak se
s ním zapovídáme. Říkám mu, chci
se za tebe modlit. Nechápavě na mně
koukne a začne vyprávět co všechno

je ve Vatikánu špatně. „Ano Vatikán
má chyby, ale já tady mluvím o živém Bohu, ne organizaci.“ Neposlouchá nás. Snažím se vysvětlit, že Ježíš
nepřišel založit náboženství, ale dát
nám vztah s Otcem v nebesích. Bez
odezvy, dočkáme se jen dalšího pomlouvání Vatikánu. „Chceš ve svém
životě něco změnit?“, vypadne ze mě.
Zarazí se a odpovídá: „Ano, chtěl
bych změnit jednu věc, každý den na
mě padají desítky nenávistných pohledů a tolik odmítnutí, a já nechci,
aby mně to formovalo, nechci mít
v sobě tu nenávist, kterou mě ostatní pořád krmí.“ Tak se za něj modlíme, žehnáme mu pokojem a láskou.
Zazní amen. Atmosféra se najednou
mění. Zvedne hlavu a povídá: „Chci
se za vás taky modlit.“ Hlava mi zase
říká ne, mám obavy, že to bude jedna
z těch naučených modliteb typu Otčenáš nebo Zdrávas Maria. Ale odpovídám kladně: „Jo, proč ne, modli se za
nás.“ Udělá krok k nám, nohou, místo
které má protézu, obejme mně rukou,
kterou z poloviny nemá, a utvoříme
kroužek. Začíná upřímná desetiminutová modlitba. Bezdomovec Lukáš děkuje Bohu za každý nádech, za
každou sekundu svého života, prosí
o odpuštění, žádá více lásky k druhým. Žehná nám. Dává se do breku a
já skoro taky. Považuji se za otevřeného člověka, nemám rád předsudky, ale
ta jeho modlitba mě hodně pokořila.

Říkám mu: „Hele, nic nemáš, chci ti
dát peníze.“ On na to, ne já peníze nechci, vy jste mi dali něco mnohem víc,
dali jste mi společenství. A mně bylo
jasný, že dvacka nebo stovka pro něj
najednou nemá velkou hodnotu. Začíná najednou vyprávět příběhy o Ježíši,
jak se zajímal o chudé, a z jeho tváře
září neskutečný pokoj. A v tu chvíli
jsem věděl, že to je ten nejšťastnější člověk na Václaváku. Nikdo se mu
tam v radosti nevyrovná. Nevlastní
nic, ale má Ježíše Krista v srdci, pramen živé vody tryskající nekonečnou
láskou bez ohledu na okolnosti. Tak
jsem přemýšlel, z čeho skutečně vychází moje radost, plyne ze vztahu
s Bohem nebo z okolností, které se
mění každou chvilku?

Šimon Piksa,
Praha 3
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informace z vv
Informace z jednání VV BJB ze dne 28. března 2019

VV se zabýval situací na sborech a to zejména v Lovosicích; na konci jednání VV
proběhlo setkání se kazatelem a staršími tohoto sboru. Po tomto jednání VV rozeslal
na sbory své prohlášení k této situaci. Dále se pak VV zabýval především přípravou
SD v Praze, který bude po delší době opět dvoudenní.

1. Informace ze sborů

Br. Pavel Coufal informoval o svých
návštěvách sborů Vikýřovice, Blansko,
Zlín a Sokolov, které proběhly od minulého jednání VV. Kromě nedělní
služby na sborech proběhla setkání
s kazateli, staršími a dalšími členy
sborů, kteří měli zájem o společný
rozhovor. V rámci návštěvy západočeského regionu se také sešel s několika dalšími kazateli.
Br. Pavel Novosad informoval o ověřovacích volbách kazatele a staršovstva
ve Zlíně, které potvrdily jak starší, tak
kazatele sboru v jejich službě.
Br. tajemník informoval o situaci
a jednání se sbory, které v loňském
roce oznámily své rozhodnutí odejít
z BJB. Zatím došlo k ukončení členství sboru BJB Kuřim, který byl na
základě své žádosti zrušen ke dni
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20. února 2019 formou bez likvidace.
Se zástupci bývalého sboru povede
tajemník dále jednání o náležitostech
tohoto zrušení. VV rozhodl na základě
doporučení finanční komise vyzvat sbor
k úhradě příspěvků na člena za rok
2019 v plné výši; příspěvky jsou účtovány jako roční, nikoliv denní.
V případě sboru BJB Kroměříž zatím
nedošlo k žádosti o ukončení členství. Sbor na základě výzvy tajemníka
předložil dokumenty ohledně převodu
modlitebny na Biblické společenství
křesťanů Kroměříž, z. s. Rozhodnutí
o darování modlitebny tak proběhlo
na základě právoplatného rozhodnutí
členů sboru a VV tento krok nebude
právně zpochybňovat.
VV se na základě podnětu zabýval
sborovým řádem sboru BJB Kroměříž,
jehož verze je veřejně dostupná. Přes

výzvy tajemníka sbor nezaslal svůj
sborový řád ani nepotvrdil aktuálnost
zveřejněného dokumentu. V případě,
že by se jednalo o platný sborový řád,
pak je v rozporu se Základním řádem
BJB, a to především v otázkách pravomocí sborového shromáždění. Tajemník bude zástupce sboru znovu kontaktovat, a vyzve je k předložení řádu,
ještě před ukončením členství v BJB.
Otázku úprav a platností jednotlivých
sborových řádů otevře VV také na SD.
Ve sboru BJB Jablonec n. Nisou dosud nedošlo k rozhodnutí o budoucí
formě sboru a sbor tak z důvodu zatím
nevyřešených otázek dosud nepodal
žádost o ukončení členství. Členové
stanice sboru BJB Děčín zatím zůstávají členy BJB, a na výzvu tajemníka
dosud nezaslali vyjádření ohledně dalšího rozhodnutí. VV pověřuje tajemníka k tomu, aby s nimi dále jednal,
a aby se jich vztah ke sboru vyjasnil
nejpozději týden před SD.
VV rozhodl, že v případě odcházejících sborů bude upřednostněna forma ukončení sborů bez právního nástupce (tedy formou účetní likvidace).
Tajemník sestaví pro sbory seznam
požadavků (účetní závěrka, prohlášení o bezdlužnosti, mzdové listy předchozích kazatelů, atd.), za kterých je
možné sboru tímto způsobem ukončit
členství v BJB.
2. Příprava na SD

Výkonný výbor se dále věnoval
především otázce přípravy SD, jeho

programu (letos dvoudenní) a schválení sjezdových návrhů podaných VV.
Jedná se především o otázky spojené
se školou Dorkas, zamezení dvojího
členství sborů BJB a vznik nových
fondů (platový a vzdělávací). Zapisovatelé SD budou nyní nově určení
podle domluvy na RZS podle abecedního pořadí sborů.
3. Situace v lovosickém sboru

VV se zabýval situací v lovosickém
sboru, bratři předseda, tajemník
a místopředseda informovali ostatní
členy VV o setkání se skupinou bratří
a sester, kteří nechtějí odcházet z BJB,
a v tomto smyslu podali návrh na SD.
Ohledně lovosické situace se VV rozhodl vydat samostatné prohlášení,
které bylo rozesláno na sbory.
V rámci jednání proběhl také
rozhovor s kazatelem lovosického
sboru a staršími. Staršovstvo vyjádřilo ochotu spolupracovat s případně zvolenou smírčí komisí. Starší jsme také upozornili na změny ve
sborovém řádu jejich sboru, které
není možné považovat za správné
a platné (především otázku zákazu
účasti na sborových schůzích těm,
kteří jsou v kázni).
4. Organizace a finance

VV hovořil o proběhlém Evangelikálním fóru a kladně hodnotil program a vybrané téma. Kazatele i ostatní pracovníky sborů zveme opět příští
rok na další ročník této konference.
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Br. předseda informoval o tom, že
v novém školním roce nebude v rámci
Vzdělávání na cestě nabízen kurz Základy pro službu, ale dva nové kurzy:
Příprava kázání a vyučování a Misie
a evangelizace. Informace budou podány sborům na SD a na kurzu kazatelů.
Br. tajemník informoval o tom, že
většina sborů vyplnila dotazník ohledně současné podpory svých kazatelů,
počtu pracovníků a možného výhledu
do budoucna. Údaje čtyř sborů, které přes připomínky údaje nevyplnily,
budou doplněné podle odhadu jejich
aktuální situace. Tento dotazník nám
pomůže k lepšímu přehledu a rozhovoru o budoucí službě kazatelů ve
sborech, jejich přípravě a vzdělávání
apod.
Bratr Erik Poloha
informoval
o předání daru BJB baptistickému
sboru v Turecké Adaně. Bratři a sest-

ry jsou moc vděční za finanční i modlitební podporu.
VV schválil změnu pracovního úvazku ve sboru Praha - Vinný kmen tak,
že od 1. 5. bude zaměstnán nový pracovník sboru bratr Stefan Gavrilov.
VV schválil navýšení úvazku misijního pracovníka sboru BJB Vysoké
Mýto o 0,1 úvazku.
VV děkuje pracovníkům školy Dorkas za přípravu sborníku školy, a pro
všechny sbory BJB a kancelář objednal jeden kus tohoto almanachu. Sborům bude předán na kurzu kazatelů.
VV dále jednal o nabídce pronájmu
hlasovacího zařízení pro SD, zatím
jsme se rozhodli tuto možnost odložit
a vyzkoušet ji na RZS v Brně.
Příští setkání VV se uskuteční
14. května 2019

reportáž
evangelikální fórum

J

ak jsem již zmínil ve svém
úvodním článku, letošní Evangelikální fórum mělo název Revitalizace sborů. Z velkého množství
informací a inspirujících myšlenek
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chci zmínit alespoň některé.
Církev je jako ježek - není rychlý,
ale je roztomilý. Nadělá hodně hluku,
v nebezpečí se uzavírá do sebe, vystrkuje
bodliny, a obvykle přečká nebezpečí. Ale

v současnosti přechází silnici a z dálky se
blíží velká světla. Zvládne to?
Tak to byla jedna z úvodních myšlenek, která zazněla na prvním plenárním setkání ve čtvrtek večer.
Dr. Martin Robinson z For Mission College v anglickém Birminghamu
hovořil ve své přednášce o tom, jak se
mění evropská kultura, a jaký vliv to
má i na církev. V dřívějších dobách
byli lidé přesvědčeni, že život nemůže
být bez Boha dobrý. Takto to však už
běžný člověk nevnímá. V neděli necítí potřebu jít do kostela, do církve.
Neděle tráví v obchodních centrech.
Lidé mají pocit, že prožívají život,
který je dobrý i bez Boha!
Smyslem života mnohých se stalo
hledání štěstí. Nejprve se má o naši
spokojenost a bezpečí postarat stát a co
nezvládne stát, to má dodat trh. Lidé
o sobě uvažují jako o konzumentech:
jsem to, co mám. Řídím Mercedes,
mám to a to jídlo. A dalším krokem
je, že lidé hledají štěstí sami v sobě.
Žijeme v době radikálního individualismu, kdy každý myslí především na
sebe. Všechny organizace, které požadují nesobeckou solidaritu s druhými,
ztrácejí své členy - nejen církve. Lidé
se nejprve ptají: co z toho mám já? Je
těžké udržet jakoukoli sociální instituci, včetně manželství nebo rodiny,
která obětavě pečuje o děti. Děti se
stávají módním doplňkem, jsou na
obtíž, protože vyžadují čas a energii.

Partnerské vztahy se rozpadají, protože lidé hledají hlavně toho, kdo naplní
jejich vlastní představy a potřeby.
Pravdou však je, že jsme stvořeni
jako sociální bytosti. Proto mají lidé
v sobě velký hlad po lásce, po vztazích. Radikální individualismus působí v lidech hlubokou úzkost. Zde
je příležitost pro církev a její službu
evangeliem lásky.
Dr. Robinson nedával laciné rady
a návody, spíše poukazoval, jaké věci
by církev měla obnovovat. Tou první
je, abychom vnímali Boží přítomnost
uprostřed našich shromáždění. Cílem
shromáždění rozhodně není bavit lidi,
ale být v Boží slavné přítomnosti. Další důraz kladl na vytvoření společenství, ve kterém se projevuje laskavost,
vstřícnost a soucit. Vždyť Kristus
zemřel za nás, a vložil nám svoji lásku do srdcí. Není to o technice nebo
dovednostech, jak zaujmout lidi. Lidé
poznají, když je skutečně a přirozeně
milujeme. Vytvářejme opravdová společenství, ve kterých mají mladí zájem
o starší a starší zase o mladé.
Naše sbory mají být také místy stability uprostřed zmateného a rozbitého světa. Přicházejí lidé, kteří mají
zkušenost z rozvedených rodin, zrady
přátel, ztráty zaměstnání, nezájmu
učitelů. Najdou mezi námi společenství, které se o ně zajímá a má je rádo?
Které se nemění, je tady stále, každý
den, každý týden?
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V další přednášce se Dr. Robinson
zabýval otázkou, zda může být církev
obnovena. Historie ukazuje, že je obnova možná, ale nemusí nutně nastat.
V minulosti církev procházela obdobími, kdy se musela měnit. Z židovského prostředí do helenistické (pohanské) kultury. Po zničení Evropy
nájezdnými pohanskými kmeny muselo začít nové misijní úsilí, a církev
vypadala zase jinak. Jinak vypadala za
středověkého římského katolicismu,
a po příchodu protestantské reformace se zase měnila. Měnily se způsoby
bohoslužby i života církve v období moderního osvícenství i v období
20. století.
Jednou ze změn dnešní doby je to,
že pro mladé lidi přestávají mít denominace zásadní význam. Po přestěhování do nového města si najdou církev, která vyhovuje jejich představám.
Je třeba se zamýšlet, kým jsme povoláni být a co jsme povoláni dělat. Denominací a hnutím jsme se stali jen
kvůli misii a pokud se nebudeme vě28

novat misii, ztratí denominace smysl.
Otázkou není, proč bychom měli být
vzájemně spojeni, ale jak budeme dělat misii. Protože pokud budeme dělat
misii dobře, budeme chtít být spojeni.
Možná jsou některé z těchto myšlenek
Dr. Robinsona příliš provokativní, ale
myslím, že je dobré nad nimi uvažovat.
V jiné přednášce nás Martin Penc,
pracovník s mládeží v Apoštolské
církvi, seznamoval se světem dnešní
mladé generace. Vyzýval nás, abychom
se naučili důvěřovat mladým, i když
přemýšlí jinak a komunikují jinak, než
starší generace. Jsou zvyklí se soustředit jen krátkodobě, mají přístup ke
všem možným informacím, nejlepším
kázáním světových kazatelů a učitelů,
mohou sledovat online skvělé a přitažlivé bohoslužby z druhého konce světa. I když působí dojmem, že všechno
znají, neví, co budou dělat ve vlastním
městě. Bývají emočně vyčerpaní.
Dodávejme mladým důvěru. Buďme trpěliví. Veďme je, povzbuzujme,
usměrňujme a buďme pozitivní. Pro-

jevujme zájem. Je čas vzít mladou generaci na palubu. Ale uvědomme si,
že pokud mladým lidem nebude naše
církev dávat smysl, budou odcházet jinam. Mladí potřebují, aby jim všechno
dávalo smysl. A změna v české mentalitě se projevuje i tím, že jsou ochotní
se stěhovat. Dovolme mladým lidem
dělat chyby. Vytvářejme jim prostor
pro službu podle jejich představ. Žehnejme jim a modleme se s nimi.
Součástí Evangelikálního fóra jsou
také menší setkání v networcích.
Letos byla možnost se zapojit do
networku akademického, homiletického, networku evangelikální teologie, poradenství a pastorace, vedení
a řízení sboru a networku pro vedoucí křesťanských organizací. Náplní
těchto setkání jsou přednášky, ale
i sdílení zkušeností a diskuse k tématům, kterými se účastníci zabývají ve
své službě.
Kulatý stůl na téma revitalizace sborů byl příležitostí ke sdílení zkušeností
převážně z Církve bratrské a Apoštolské církve, které se obnovou sborů zabývají systémově. Něco jsem k tomu
zmínil ve svém úvodním článku.
Předseda Rady Církve bratrské David Novák nás ve své přednášce seznámil se svým pohledem na problémy
zavedených sborů, které si zvykly na
svou vnitřní kulturu, tradici a jsou
zaměřené spíše samy do sebe. Jejich
předností naopak bývá to, že mají silné a hluboké kořeny, které jim dávají
stabilitu uprostřed duchovních zmat-

ků dnešní doby. Mají zavedený řád,
který do sboru vnáší pokoj, ovšem řád
musí být výchozím bodem pro nové
výzvy a projekty, a nesmí se stát cílem
života sboru.
V závěrečném zamyšlení nám tajemník České evangelikální aliance Jiří
Unger představil 10 tezí pro budoucnost církve. Zmíním některé z nich:
Úpadek a stagnace církve v Evropě
nejsou nevyhnutelné, ale jsou důsledkem konkrétních rozhodnutí a fungování církví. Závisí na odvaze vedoucích
vidět horizonty a vést. Máme všechny
zdroje k tomu, aby církev mohla růst,
ale musíme je dobře spravovat. Kdo
čeká, že obnova přijde odjinud, a že to
někdo vyřeší za nás, nemá správný postoj. Musíme také změnit teologickou
formaci kazatelů tak, aby byli připravováni a vedeni k misijní službě. Nejlepší vedoucí jsou ještě na žni. Církve,
které budou zakládat sbory, budou
růst - protože to vytváří jinou dynamiku církve. Konzumně orientované
formy služby církve budou upadat.
Když jen naplňujeme potřeby lidí, ale
bez evangelia, může to sice lidi přitáhnout, ale jen krátkodobě. S rozpadem
toho, co křesťanská civilizace vložila
do Evropy, s rozpady rodin, narůstající úzkostí, rozpadem vztahů, bude
růst relevance církve. Není třeba panikařit, ale je třeba zvěstovat Kristovo
evangelium.
Pavel Coufal
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Chcete změnit váš sbor?

T

éma posledního Evangelikálního fóra byla Revitalizace církve.
Nešlo o přednášku, jak v několika krocích dosáhnete úspěchu. Šlo
hlavně o sdílení zkušeností, a na každém bylo, co si odnese. Přináším několik mých poznámek ze zkušeností
v Církvi bratrské a Apoštolské církve
v Česku.
Pavel Plchot, CB: Hledání sboru, cesta obnovy sboru, má být průnik 1) obdarování moudrostí vedoucích ve sboru, 2) toho, co je příběh společenství
a 3) potřeb společnosti okolo. Změna
nesmí být příliš radikální, jinak hrozí nebezpečí rozdělení sboru. Změna
církve je Boží záležitostí, a něco stojí,
takže vedoucí musí zvážit, jestli jsou
ochotni zaplatit tuto cenu.
Jason Morrison, AC: Pokud celá denominace chce investovat do revitalizace svých sborů, je užitečné investovat do alespoň jednoho člověka,
protože je to časově náročné. V Německu mají zkušenost, že po 4 letech
mají růst obnovených sborů 10-15%.
Program má 3 pilíře: 1) vyučování (Tímto způsobem přichází nové
impulsy do vedení sborů. Nejdříve
vyučování, jak má vypadat církev.)
2) hodnocení sboru (Probíhá celý
víkend ve sboru, kde předem vyplní několik anket. Vede se i rozhovor
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s vedoucími a sloužícími ve sboru. Záměrem je získat reálný obraz sboru.)
3) obraz sboru (Na základě hodnocení
se hledá, co je dobré ve sboru.) Potom
se sdělí dojem, co se může vylepšit,
a nakonec pastorovi předloží návrh
plánu, jak by se to mohlo dělat. Po
konzultaci s pastorem se potom vytvoří plán a za 1,5 roku se kontroluje,
zda je třeba plán změnit.
Tento proces má 4 fáze:
I) Rozhýbat sbor, vidět realitu, definovat naléhavosti, co změnit nejdřív,
dát chuť ke změně.
II) Změnit mentalitu, možná i vedoucí. 6 oblastí, kde chceme vidět
růst: 1) Duchovní život, jak lidé vnímají Boží přítomnost. 2) Budování duchovní komunity, tedy vztahy
v církvi. 3) Služby v různých oblastech
sboru. 4) Vztah s veřejností, evangelizace, propagace, image sboru, jestli
lidé ve městě vůbec vědí o existenci
daného sboru. 5) Vůdcovství (mít vizi
není až tak důležité pro sbory do 80
lidí). 6) Správcovství/management
(pokud máme větší zdroje, můžeme
udělat větší službu).
III) Implementovat plán změny sboru - je třeba vysvětlovat změny všem.
Je třeba delegovat, protože starší nemají kapacitu na vše.

IV) Setrvání - aby sbor prošel změnou, trvá to cca 3-4 roky a je třeba
udržet směr obnovy. Je vhodné také
oslavit změnu.
Jak se změnou u malých sborů?
Malé sbory se podobají malému dítěti, které sice mají všechny orgány, ale
v těchto sborech musí pastor mnohé
věci udělat sám. Je třeba věřit, že Bůh
dal dary lidem i v malém společenství.
Tohle je třeba dát Bohu k dispozici.
Sbor roste, když lidé rostou, je důležité, aby každý služebník rostl.

Sbor musí chtít obnovu, musí vnímat, že je to odpověď na jejich modlitby. Pokud sbor nechce změnu, není
vhodné začít proces obnovy.
I když jsou to jen krátké poznámky,
věřím, že některé mohou inspirovat.

Erik Poloha

Reakce na Evangelikální fórum

O

dojmy z EF jsme požádali i další účastníky, kterým jsme položili tyto
dvě otázky:

1. V čem vás oslovil program Evangelikálního fóra? Jak vnímáte
letošní téma Revitalizace církve?
2. Doporučili byste účast kazatelům naší Jednoty na Evangelikálním fóru?
V čem je podle vás jeho přínos?
1. Otázka obnovy, či revitalizace církve je, dle mého
názoru, velmi aktuální. Mnohé sbory prožívají stagnaci, nedaří se oslovovat lidi mimo církev. Našel jsem zde
mnoho podnětů k přemýšlení i svědectví o tom, že to jde.

Jiří Tomeš,
Teplá

2. Doporučil bych účast nejen kazatelům. Je to o rozšíření obzorů, povzbuzení ve službě. Pro mě je to také spojené
se setkáním se starými, dobrými přáteli, a nezapomenutelné jsou také diskuse v kanceláři VV na dobrou noc ;-).
31

Téma Revitalizace církve bylo velmi aktuální pro náš
kontext v BJB. Měl jsem dojem, že v posledních letech
se více témat o církvi točilo pouze kolem zakládání nových sborů. A přitom obnova stávajících může přinést
tolik požehnání, včetně nové touhy zakládat i další živá
společenství.
Petr Coufal,
Olomouc

,
Lubomír Pál,
Poprad

2. Účast bych doporučil. Nejen kvůli inspirujícím řečníkům, ale také kvůli další možnosti diskutovat mimo
přednášky nebo na diskusním panelu. Je to asi jediná
možnost, kde můžeme v našem jazyce a širší církevní
rodině diskutovat o žhavých tématech z pohledu evangelikální teologie.

1. Na evanjelikálnom fóre som bol po prvýkrát a vôbec
som nevedel o čo ide a ani som nemal nejaké špeciálne očakávania. Tému som vopred poznal a hneď ma
zaujala, keďže sa revitalizáciou či obnovou zboru zaoberáme aj u nás. Očakával som len jednoducho, že sa
dozviem nielen nejakú teóriu, ale aj praktické rady do
tej našej situácie v cirkvi a obnovy zborov. Program ma
okrem iného oslovil aj v tom, že jeho súčasťou boli aj jednotlivé networky, ktoré boli viac zamerané na tú-ktorú
oblasť služby v cirkvi.
2. Určite by som účasť doporučoval. Najmä kazateľom,
ale aj starším zborov, ktoré uvažujú o revitalizácii svojho zboru. Pre mňa ako zástupcu zo Slovenka bol prínos
najmä v tom, že som mohol vidieť, ako ďaleko sú v tejto
téme bratia Češi a taktiež spoznanie nových ľudí a získanie nových kontaktov.
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ZPRÁVY Z BJB

N

a konci ledna se konalo další přípravné setkání konference 100 let spolu.
Sešli jsme se tentokrát v Brně a společně se zástupci slovenské BJB jsme
hovořili především o tématech seminářů a řečnících, které bychom rádi
pozvali. Jednotlivé anotace najdete průběžně na webové stránce www.stoletspolu.cz, registrace by měla začít od 1. července 2019.
K datu konference bychom také rádi připravili společný projekt, který jsme
nazvali Sto svědectví o Kristu, a do kterého se může zapojit každý z vás.
za přípravný tým konference
Jan Jackanič
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Sto svědectví o kristu

V

říjnu letošního roku se bude konat konference Bratrské jednoty baptistů v České republice a na Slovensku. Rádi bychom
si tímto způsobem připomenuli společnou minulost a vzdali
Bohu díky za ty, kteří nám byli svědectvím o své víře a předali nám ji
do dnešních dnů.
Nechceme oslavovat historii samotnou, ale svědčit o živém Ježíši,
který je, byl a bude přítomný ve své církvi. Proto bychom chtěli tímto
způsobem oslovit vás s prosbou o svědectví o setkání se s Kristem,
jeho odpuštěním a povoláním do života ve společenství bratří a sester.
Prosíme vás, abyste nahráli svoje odpovědi na tyto 3 otázky jakoukoliv formou (na mobilní telefon, na mikrofon do záznamu, do počítače) a poslali je do 30. 6. 2019 na emailovou adresu info@baptist.cz.
Vyžádejte si vždy potvrzení doručení, v případě větší velikosti přílohy
bude nutné zaslání jiným způsobem (uschovna.cz, na CD nebo FTP).
Na nahrávce by měly zaznít také samotné otázky položené jinou
osobou (tazatelem).
1) Jak jste uvěřil/a v Ježíše Krista?
Jak jste ho poznal/a jako svého Pána?

2) Jaká byla vaše další životní cesta?
Čím vás Bůh provedl ve vašem duchovním životě?

3) Co pro vás znamená život v baptistickém sboru?
Co vás Bůh skrze toto společenství naučil?

Celková délka nahrávky by neměla přesáhnout 9 minut, na jednotlivé otázky doporučujeme max. 3 minuty včetně otázky samotné.
V případě, že odpověď na některou otázku bude kratší, můžete prodloužit jinou odpověď při dodržení limitu 9 minut celkově.
Neumíme odhadnout počet nahrávek, které dostaneme k dispozici,
proto prosím počítejte s tím, že v případě vyššího počtu budeme vybírat nahrávky podle obsahu, chtěli bychom také zohlednit různý věk
a zastoupení českých a slovenských nahrávek.
Nahrávky budou k dispozici ve formě CD (formát mp3), online
na webu a k poslechu během konference. Věříme tomu, že mohou
být dlouholetým svědectvím o Boží moci mezi námi.
Děkujeme za vaši spolupráci na tomto díle.
35

ZPRÁVY Ze sborů
Praha 3 — zprávy z Adany,
baptistického sboru
v Turecku

O

prodlouženém víkendu 22. 25. 3. jsem společně s dvěma
členy našeho sboru navštívil
bratry a sestry v Turecku. Jejich město má asi 2 miliony obyvatel, drtivou
většinou muslimů. Křesťanů je přibližně 200, z čehož je asi 60 v baptistickém sboru. Atmosféra, ve které žijí,
připomíná komunistický režim u nás,
s tím, že místo ateismu si dosaďte is-
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lám. I když na papíře je zaručena svoboda náboženství, v praxi jsou všichni
misionáři podezříváni ze snahy o špionáž pro USA. Ekonomická situace
se zhoršuje, a tak i pastor ztratil své
zaměstnání.
Rádi by si postavili modlitebnu, ale
úřady jim nechtějí dát povolení ke
koupi pozemku a stavbě. V jejich kultuře kostel/modlitebna přitahuje lidi

a slouží jako misijní prostředek.
V současnosti se scházejí v jednom
pronajatém bytě, jehož kapacita už
přestává dostačovat. Přichází k nim
i íránští křesťané, kteří tvoří asi polovinu sboru, ale další jsou již nuceni
odmítat z důvodu malých prostor.
Naše skupina mohla posloužit kázáním, svědectvími, a také jsme jim
přivezli finanční pomoc jak naše-

ho sboru, tak i z celé BJB. Byli moc
vděčni, využijí ji na akce pro mládež,
výmalbu, misijní projekty, a také pro
budoucí modlitebnu. Prosím, modleme se za tyto naše přibližně 2800 km
vzdálené bratry a sestry i za ostatní
pronásledované křesťany.
Erik Poloha

Lípa Olomouc — Zpráva
z rekonstrukce modlitebny

V

ěříme, že se nám brzy podaří
dokončit rekonstrukci bývalého kina Lípa a mít konečně
zázemí pro život i službu našeho společenství v Olomouci.
Od začátku tohoto roku jsme malovali, dokončovali sádrokartonové
podhledy a akustickou stěnu u pódia,
dodělávali obklady na toaletách, usadili bazén skrytý v pódiu, začali se zapojováním světel, vypínačů a zásuvek.
Dále jsme nainstalovali protipožární
dveře v prvním podlaží. Také se podařilo položit krásné vinylové podlahy
v obou podlažích.
Vzhledem k časové vytíženosti každého z nás a odbornosti uvedených
prací za nás většinu těchto prací dělají zruční (a placení) řemeslníci. Jsme

vděčni Pánu, že můžeme být v konečné fázi, kdy přemýšlíme nad vnitřním
vybavením a přesunu života do holých
stěn. Ještě nás čeká dokončení osazení světel, stavba pódia, osazení sanity,
a vnitřní vybavení. Modlíme se za
rychlou a hladkou kolaudaci.
Kdo by se chtěl ještě zapojit finančně, stále je potřeba. Zvláště přední
akustická stěna stála více, než jsme odhadovali, ale stojí za to! Kdo by chtěl
přispět darem na koupi židlí, budeme
velmi rádi. Cena jedné židle bude 700
Kč. Vzhledem k jejich počtu (200 ks),
to nebude zanedbatelná částka.
Petr Coufal
37

Číslo účtu sboru BJB v Olomouci vedeného u FIO banky:
377834013 / 2010, variabilní symbol: 107.
www.baptisteolomouc.cz/sborovydum
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BJB Liberec — křest
„A vždycky nový učedník se k církvi přidává, když Krista vyznává.”
(Svítá, Luděk Rejchrt)

Z

Boží milosti jsme první únorovou neděli tohoto roku
v Liberci slavili křest na vyznání víry čtyř mladých lidí. S vděčností Pánu se dělíme o tuto radost také
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s vámi, milí bratři a sestry ve Sborech
BJB. Požehnané Velikonoce!
Radek Pospíšil
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pozvánky na akce

Futsalový turnaj OLECUP 2019
se bude konat v sobotu dne 15. 6. 2019 v Šumperku.
Bližší informace získáte na e-mailu:
i.pospisil@climax.cz
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modlitby za sbory
Modlitební řetěz BJB

I

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

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

duben
14. týden / 1. - 7. dubna / Jablonec nad Nisou
15. týden / 8. - 14. dubna / Karlovy Vary
16. týden / 15. - 21. dubna / Kladno
17. týden / 22. - 28. dubna / Kraslice
18. týden / 29. dubna – 5. května / VOŠST Dorkas
květen
19. týden / 6. - 12. května / Kroměříž
20. týden / 13. - 19. května / Svatá Helena (Rumunsko)
21. týden / 20. - 26. května / Liberec
22. týden / 27. května – 2. června / Litoměřice
červen
23. týden / 3. - 9. června / Lovosice
24. týden / 10. - 16. června / Olomouc
25. týden / 17. - 23. června / Ostrava
26. týden / 24. - 30. června / Misijní odbor
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Na návštěvě
broumov

B

yli jsme požádáni, abychom
napsali něco o našem sboru
v Broumově. V broumovském
regionu je málo příležitostí k zaměstnání. Za 10 let, podle statistiky, opustilo 1000 obyvatel město. Tato situace
má samozřejmě vliv i na sbor.
V průběhu let ze sboru odešlo, nebo
se odstěhovalo, několik členů a rodin,
takže nás zůstalo málo, a to většinou
samí důchodci. Jsme společenství, kde
o sobě všechno víme a podle potřeby
a možností si pomáháme.
Od roku 2007 probíhá generální
rekonstrukce sborového domu. Dům
byl koupen od města, po školní družině, která byla zrušena, protože v budově byla ve velkém rozsahu škodlivá
dřevomorka. Poprosili jsme o pomoc
br. Ing. Alojze Švehlu, který je stavební odborník, přijel s manželkou
a provedl šetření na místě, stanovil
možný postup práce na obnovu budovy. Podle jeho propozic postupujeme
doposud.
Jsme skutečně vděčni za pomoc ze
sborů. Bratři ze Žatce, Vikýřovic, Jab44

lonce n. N., Prahy-Vinohrad, Brna,
Vysokého Mýta a Brniště nám pomohli, a díky tomu mohla být provedena venkovní izolace budovy a drenáž
spodní vody do trativodu. Protože nejsou domácí muži, tak práce postupuje
pomalu. Podařilo se zlikvidovat dřevomorku, což považujeme za zázrak,
v celé budově je nová elektroinstalace,
nové omítky na dvou podlažích, nové
podlahy, byla vyměněna okna v celé
budově, máme nový vstup do budovy
i dlažbu u vchodu k modlitebně s bránou. Osekala se omítka ve sklepě, aby
zdivo mohlo vyschnout.
V posledních letech začali umírat
lidé, kteří byli součástí našeho sboru –
přátelé. Otázka zněla, jestli má smysl
pracovat na budově, když sbor vymírá?
Neumíme oslovit naše okolí, a některé
aktivity, které jsme dělali, lidé z venku
nenavštíví. Sbor se delší dobu modlil
za dvě rodiny, které by přišly bydlet na
Broumovsko a začlenily se do sboru.
Dnes konstatujeme, že Bůh naše
modlitby nejen slyšel, ale také vyslyšel. Jedna rodina se sem přistěhovala

a začlenila se do sboru. Naše jediná
mladá sestra se vdala a s manželem se
rozhodli bydlet zde. On zázrakem našel práci a zařadil se do sboru.
Romská shromáždění, která u nás
ve sboru probíhala asi rok a půl, mají
jeden výborný dopad, že já znám většinu zdejších Romů a máme dobré
vztahy, a to nás chrání před zlem.

Věříme, že je to začátek nového období našeho sboru a chceme pokračovat v modlitbách, aby Pán mohl přidávat nové zachráněné duše pro Boží
království.
Daniel a Drahuše Hýskovi

Ze sborové kroniky
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Na novém místě
Zakládání sboru v Hradci
Králové
Zrození vize

Misijní práce

Vše začalo před více než 10 lety studiem knihy Skutků, kdy jsme „prohlédli“ a uviděli, že výsledkem misijní
služby apoštola Pavla nebyli pouze obrácení jednotlivci, ale že vznikala celá
společenství nově obrácených. Když
jsme pak v našem sboru ve Vysokém
Mýtě začali mluvit o nějakém směřování, věděli jsme, že chceme v našem
okolí šířit evangelium. Fakt, že v našem okolí nejsou téměř žádné baptistické sbory, se nás hluboce dotkl,
a my spatřili pro nás novou potřebu.
V realitě jsme však byli misijně zaměřeni pouze na Vysoké Mýto. Bůh
však viděl naši touhu v našich srdcích.
V tu dobu Bůh poslal do Hradce Králové jeden misionářský pár (Johnsonovi). Jejich touhou a posláním, které
přijali, bylo založit v Hradci Králové
sbor, avšak byli na to úplně sami. Časem jsme se seznámili a postupně zjišťovali, že nás Bůh volá ke stejnému
cíli - šířit evangelium a z Boží milosti
založit nový sbor.

O tom, jak založit sbor jsme neměli
žádné znalosti ani zkušenosti, a proto
jsme se dopustili mnoha chyb. Jediné,
co jsme věděli bylo to, že chceme lidi
oslovovat evangeliem. Vyzkoušeli jsme
toho mnoho - od kurzů Přehled Bible
či Kurzu křesťanství až po různé párty,
výuku angličtiny nebo kempy angličtiny. Toto trvalo celé 4 roky, kdy jsme
zkoušeli skoro všechno, ale téměř bez
efektu. Tímto začalo takové naše období deprese. Po čtyřech letech misijní práce jsme krom množství kontaktů neměli nic. Všichni jsme si kladli
otázky, zda to má vůbec nějaký smysl
pokračovat dál, a zda jsme se nespletli,
že je to skutečně Boží vůle. Pak jsme
se dostali k tréninku o zakládání sborů (M4), který nás významně posunul
v mnoha oblastech. Naše skomírající
naděje, že Bůh to vše vede a společenství v Hradci Králové chce, se znovu
rozhořela. Z Boží milosti jsme rozpoznali chyby, které jsme dělali, mnohé
jsme si ujasnili, včetně toho, že chceme v práci pokračovat.
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Boží milost
Po této době se k nám Pán Bůh
„z ničeho nic” sklonil a prožívali jsme
velikou Boží milost.
Obrátilo se několik lidí, kteří se
zapojili do domácí skupiny, kde studujeme Bibli. Začali též aktivně sloužit. Pán Bůh k nám též přivedl jeden
mladý manželský pár, který hledal
nějaké společenství, a po čase se rovněž zapojili do služby. Ve stejnou dobu
mezi nás začala chodit celá rodina neslyšících, kteří dlouho hledali nějaké
společenství v blízkosti svého bydliště.

Tím začala naprosto nová rovina naší
práce, kdy jsme začali sloužit neslyšícím. Bylo to setkání s úplně odlišnou
kulturou, ale pro nás velmi obohacující. Těmito různými způsoby se stalo,
že po roce a půl se nám na domácím
studiu Bible skupinka rozrostla z cca
6 na 20 lidí. Ohromeni Boží milostí,
že se nás schází tolik, jsme si uvědomili, že je možná čas začít 1x za měsíc
s nedělními shromážděními.
Současnost

V současné době pracujeme dále na
rozvoji tohoto malého společenství.
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Někteří lidé odešli jiní zase přišli, ale
stále vnímáme Boží milost. Tato naše
stanice, má nyní svého vedoucího,
6 členů sboru, na domácí skupince
se nás schází 8-12, na shromáždění
(1x měsíčně) je nás 20-35. Nedílnou
součástí a určitým specifikem je, že
máme vše tlumočené do českého znakového jazyka, kvůli neslyším, kteří
jsou nedílnou součástí naší služby.
Budoucnost

Vidíme, že Bůh je živý a milostivý
a buduje svoji církev. My se připojuje-
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me k tomu, co On dělá. Naplňuje nás
to radostí i nadšením do další práce.
Není to vždy služba lehká, ale věříme, že má smysl. Před prázdninami
bychom měli mít křest jedné sestry,
která mezi nás chodila 8 let, než přijala Ježíše Krista do svého srdce. Věříme, že budou další, kteří v Něm najdou svoji víru, lásku i naději.
Vladimír Zeman,
kazatel sboru ve Vysokém Mýtě

odbor sester
K čemu setkání sester?

M

ilé sestry, musím se přiznat
k tomu, že před více jak deseti lety jsem si tuto otázku
kladla též. Proč se mají sestry scházet
zvlášť, když funguje sborový život,
ve sboru slyšíme Boží slovo, spolu se
modlíme. Má to stejné být náplní na
setkání místních sester? Stačilo mi, že
jsem 1 x ročně jela na celostátní konferenci sester, a tam byla povzbuzená
podle daného tématu.
Pak se ale něco změnilo. Změnila
jsem se já. Na konferenci v Brně ke
40. výročí práce sester v BJB mi Pán
ukázal tuto práci z Jeho pohledu. Uviděla jsem ji jako něco mimořádného,
jako službu, za kterou stojí On sám
a po celá léta nad ní bděl a žehnal ji.
Pán mně pro tuto práci zapálil.
Zprvu se naše setkání sester v Karlových Varech odehrávala zejména
s programem k celosvětovému modlitebnímu dni sester, zamýšlely jsme se
nad biblickými postavami žen, spolu
se modlily.
Velkou zkouškou a zároveň zkušeností k nezaplacení pro nás bylo
organizování sesterské konference

v Karlových Varech v roce 2017. Viděly jsme, jak Pán Bůh jedná „v přímém
přenosu“. Zažívali jsme - nejen sestry,
ale celý sbor - že když jsme jednotní
a spojení na modlitbách, Pán Bůh se
k nám přiznává a koná zázraky. A to
je zkušenost, kterou nám nikdo nevezme, a stále se k ní můžeme vracet
a na ní stavět.
Dnes se naše společná setkání odehrávají na dvou rovinách. Scházíme se
téměř každý měsíc. Buď v rodinách na
pozvání jednotlivých sester v neděli
odpoledne nebo v pondělí v podvečer
ve sborovém domě.
V rodinách prožíváme neformální
obecenství nad připravenými dobrotami sestry hostitelky, zpíváme písně, sdílíme své zkušenosti s Pánem
a modlíme se. V pondělky potom jsou
naše setkání zaměřena na studium
biblického textu, sdílení, modlitby.
Při setkání zažíváme to, že jako ženy
- navíc sestry v Kristu - jsme spolu
s těmi, které „mluví stejným jazykem“. V tom dnes vidím přínos a také
rozdíl mezi sborovým a sesterským
obecenstvím.
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Koncem loňského školního roku
v červnu jsme si udělaly výlet do Lokte, kam nás pozvala sestra Helenka
Hejnová, která tam bydlí. Chtěly jsme
se projet lodičkou po řece Ohři. Počasí se ale změnilo, takže lodník nás
odmítl svézt. Zašly jsme si tedy do
cukrárny, a pak se dalo do takového deště, že jsme zmokly až na kůži
a u Helenky v bytě našly útočiště.
Užily jsme si legraci, když nám Helenka každé půjčila něco suchého ze
svého šatníku a následně prožily i požehnaný čas při sdílení svých osobních zkušeností s Pánem.
V prosinci jsme pořádaly již 2. ročník malování vánočních perníčků
a perníkových chaloupek. Měly jsme
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radost, že mezi nás přišla jedna mladá
maminka s malou dcerkou. Následně přišla i s dcerkou na štědrovečerní
slavnost. Malované perníčky jsme pro
radost rozdávaly přítomným, a starší
sestry jsme obdarovaly perníkovými
chaloupkami.
Co nám dává setkání sester?
Tuto otázku jsem položila dvěma
sestrám, které se spolu se mnou nejvíce podílejí na přípravě našich setkání
– Aničce Licové a Helence Hejnové.
Pro povzbuzení připojuji jejich odpovědi.
Vaše s láskou
Jana Pospíšilová

Co mi dává setkávání sester?
„Jsem velmi vděčná, že v našem sboru máme skupinku sester, které jsou rády spolu.
Scházíme se proto, abychom se naučily jedna druhou milovat a mít zájem o druhé.
Sdílíme se o zkušenostech víry a společně se povzbuzujeme z Božího Slova. Je to tak
potřebné pro každodenní zápas víry. Modlíme se společně.
I když je nás někdy málo, naplňuje mne toto obecenství radostí a pokojem, neboť
mohu cítit lásku i pochopení od přítomných, vzácných sester. Nerada bych někdy
chyběla a přišla tak o požehnané obecenství. Starší sestry mají mnohdy moudrý vhled
do konkrétních starostí všedního dne.
„Naopak, povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono dnes, aby se
nikdo z vás oklamán hříchem nezatvrdil.“ (Žd 3,13) „Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu,
chci vám dát naději do budoucnosti.“ (Jr 29,11)
Mohu též svou lásku mnoha způsoby projevit ostatním, a také ji přijímám od druhých. Láska, to je zájem jedné o druhou bez pohnutek osobního prospěchu. Naše
setkání mi dávají pocit významu a cítím se užitečná. Baví mě, když společně něco
vytváříme, vyrábíme, abychom obdarovaly a potěšily ty sestry, které už mezi nás pro
stáří a nemoc nemohou přicházet. Uvědomuji si, že právě zde mohu používat své
schopnosti a duchovní dary. Neboť každý dar je důležitý, a každá z nás je důležitá.
Církev jako tělo Kristovo bude strádat, budeme-li své dary jako sestry opomíjet nebo
je nebudeme uplatňovat.
A tak moje milované sestry, buďte pevné, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější
v díle Páně, vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. (1Kor 15,58)
Amen.“
Anna Licová
„Když jsem dostala otázku, co mi dává setkávání sester, a jak bych odpověděla na
otázku, proč je dobré se ho účastnit, tak mě jako první napadla „rejpavá” odpověď:
bere mi to peníze a čas (na setkávání připravuji téměř pravidelně občerstvení, nebo
nějaký program). Udělala jsem si tedy seznam toho, co získávám a co ztrácím.
Ano, pokud něco připravujete pro druhé, téměř vždy je to spojené s nějakými výdaji,
ale zároveň získáte dobrý pocit a radost z hotové práce, když vidíte, že jste něco
vytvořila a víte, že to udělá radost ostatním. Ztratíte čas a energii přípravou, ale
51
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uvidíte radost druhých z připravené práce a samotnou vás to bude těšit.
Získáte toho však mnohem víc! Při sesterských setkáních získáte duchovní povzbuzení při čtení Božího slova, získáte možnost se sdílet o tom, co vás trápí, získáte
skupinku, která se za vás bude modlit, a se kterou se můžete podělit o svědectví,
jak Pán Bůh pracuje ve vašem životě. Díky tomu všemu získáte možnost budovat
jedinečná přátelství.
I když se mi také někdy na setkání nechce, protože jsem třeba unavená, nebo mě
někdo v práci naštval, vždy tam přijdu, právě proto, že to vnímám jako službu
a jsem moc ráda a vděčná za to, že tato setkání u nás ve sboru máme.
Sesterská setkání nejsou o tom přijít a čekat co bude. Je to vzájemná služba všech
zúčastněných, a pokud k nim jako k službě přistupujeme, pak teprve získáváme to
pravé požehnání.“
Helena Hejnová
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odbor mládeže
celostátní konference
mládeže

C

elostátní konference mládeže se konala na konci března
března v Praze. Konference
bývají většinou na podzim, ale kvůli
plánované konferenci 100 let spolu,
si Odbor mládeže přehodil zaběhlý
kalendář. Když dorazilo všech zhruba
tři sta účastníků, jaro již bylo v Praze
v plném produ, kvetoucí třešeň na
sborovém dvorečku a první slunné dny
dodaly konferenci úžasnou atmosféru.
Téma konference bylo “Na ramenou
obrů.” Záměrem bylo se zamyslet nad
prací Ducha svatého, který pracuje
v každém křesťanovi bezmála 2000
let. Vychoval mnohé obry, kteří se
pro nás stali velkým příkladem. Chtěli jsme se společně ohlédnout a nechat
se povzbudit, napomenout a nasměrovat, skrze mnohé příklady vůdců,
kteří nám i přes mnohé generace mají
co říct. Tato myšlenka vyplývá z verše
Hebrejům 13,7-8.
Vzpomínejte na své vůdce, kteří k vám
mluvili Boží slovo, pečlivě pozorujte,
jaký byl konec jejich života, a napodo54

bujte jejich víru. Ježíš Kristus je tentýž
včera i dnes, i navěky.
Významnou součástí konference byl
blok „návštěva BJB.” V tomto bloku
byl vyhrazen čas pro starší členy z našich sborů, aby přišli a sdíleli se s mládežníky jako na běžné návštěvě. Chtěli jsme i tímto obrátit pozornost do
současnosti, k obrům, kterým můžeme naslouchat dnes. Všechny ostatní
semináře se zaměřovaly na osobnosti
z Církevní historie, konkrétně na charakteristickou vlastnost každé dané
osobnosti, například Jan Hus - život
v pravdě. Hlavním řečníkem byl Michal Klus ze sboru v Třinci (SCEAV).
Ve třech programech se s námi zamýšlel nad osobnostmi nového zákona, Marie, Petr a Pavel. Během sobotní výzvy k následování Pána Ježíše
reagovalo několik mládežníků, a následně se modlili s poradci po skončení programu. Na nedělní bohoslužbě
bylo i se sborem BJB Praha 3 bezmála
400 lidí. Reakce na konferenci byly
již na místě velmi vřelé. Účastníci si
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pochvalovali prostředí sboru v centru
Prahy, zpěv složeného pěveckého sboru napříč BJB, grilování, příjemnou
kavárnu, chlapci si všímali krásných
sester, a dokonce si skupina účastníků
pochvalovala možnost odložit mobilní
telefon do trezoru na celou dobu konference. Věříme, že všichni účastníci
prožili v Praze příjemné chvíle v blízkosti jeden druhého a hlavně našeho
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Boha, Pána Ježíše Krista, jež je tím
absolutním obrem a největším příkladem, který chceme následovat. Jemu
buď chvála za skvělý čas na konferenci.
za přípravný tým konference a ODM
Jordan Haller

misijní odbor

N

a tomto místě obvykle čtete
o misijních akcích, plánech či
výzvách. Tentokrát si dovolím
přidat jiné téma a to osobní svědectví.
Není to nic velkolepého, ale jen takové obyčejné setkání, které čas od času
prožíváme, a o kterých nikdy dopředu
nevíme jak zapadají do Božích plánů.
Byl to jeden z těch horkých letních dnů, kterými bylo tehdejší léto
prošpikováno. Vezl jsem své kolo zamknout do stojanu vzadu za budovou,
kde mám kancelář. Všiml jsem si dvou
zedníků, kteří spravovali stěnu sousední budovy. Když jsem procházel
kolem nich, pozdravil jsem je. Odpověď veškerá žádná, ani kouskem oka
na mě nepohlédli. Druhý den, když
jsem vezl své kolo opět uzamknout
do bezpečí stojanu, byli tam ti dva
zedníci znovu. Hlavou mi probleskla
Ježíšova slova: „A jestliže zdravíte jenom své přátele, co činíte zvláštního?
Což i pohané nečiní totéž? Buďte
tedy dokonalí, jako je dokonalý váš
nebeský Otec.“ A tak s drobným pocitem trapnosti jsem opět pozdravil.
Kupodivu tentokrát přišla odpověď
s přáním dobrého dne. Asi za tři dny
na to jsem se se zedníky potkal opět.
Na pozdrav už odpověděli vřele a jeden
z nich se dal se mnou do řeči. Povídali

jsme si hlavně o ekonomice. Nakonec
jsme se dostali i k církvi. Mohla za to
poznámka jednoho z nich, že církev,
to je taky velký podvod. Řekl jsem
mu, že si to nemyslím. On mi oponoval, že už celá staletí církev ohlupuje
lidi. Opět jsem mu řekl, že nemohu
souhlasit s tím, že by církev jenom
škodila lidem. Zeptal se mě, proč si
to myslím. Odpověděl jsem, že je to
moje osobní zkušenost s církví, kde
pracuji jako kazatel. Když to uslyšel
druhý zedník, který doposud stál tiše
vedle nás, začal se smát na celé kolo.
I mě to přišlo úsměvné, to můj spolu
diskutující asi nečekal. Ještě asi čtvrt
hodiny jsme spolu diskutovali na téma
církev a víra. Já jsem s ním v klidu
souhlasil, že křižácké války, odpustky,
a kdoví co ještě, byly pěkné zhovadilosti, kdy se církev a lidé v ní zaštítili
Pánem Bohem pro své vlastní obohacení. Na druhou stranu jsem mu řekl,
že církev není Bůh. Jsou to nedokonalí lidé, kteří se snaží žít podle Božích
rad. A ty rady jsou napsány v Bibli.
A opravdového křesťana poznáte tak,
že bere Bibli vážně. Snažil jsem se naši
konverzaci udržet ve směru toho, že
Bible je Bohem inspirovaná kniha,
která ukazuje, co se Bohu líbí a co
nelíbí. Pán byl možná překvapen, že
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mu ve všem neoponuji a fanaticky nehájím církevní zájmy. V mnohé jeho
kritice církve jsem mu dal za pravdu,
ale v podstatných věcech víry jsem se
mu snažil laskavě, ale rozhodně ukázat
na to, co je podstatné. Když jsme se
rozcházeli každý ke své práci, popřáli
jsme si hezký den, a já se pak ještě za

tohoto muže v kanceláři modlil. Nakonec mi z toho vyplynulo, že kdo je
věrný v mále Božího slova (zdraví i své
nevěřící bližní), může zakusit i větší
Boží věci.
Pavel Novosad

vzdělávání na cestě
nové kurzy

V

novém školním roce neotevíráme kurz Základy pro službu,
který proběhl již 4 x za sebou,
ale dva nové kurzy se zaměřením na
Misii a evangelizaci a Přípravu kázání
a vyučování. Ten první se bude konat
ve třech městech ČR, kde začala nová
misijní práce (Plzeň, Hradec Králové
a Otrokovice) a bude spojený také se
zahraničním výjezdem do Turecka.
Je to příležitost pro všechny, kteří
hledají své obdarování v oblasti misie
a evangelizace, aby se poznali s těmi,
kteří touto cestou již šli, dozvěděli se,
co v jejich případě fungovalo, a co se
ukázalo jako slepá cesta, a zároveň na58

šli inspiraci pro misijní službu ve svém
sboru.
Druhý kurz je připraven pro ty, kdo
slouží ve sborech při různých příležitostech slovem, a rádi by se v tom
zlepšili a lépe připravili. Tento kurz
se koná v Praze a zahrnuje 3 sobotní
setkání.
Více informací a registraci najdete
na vnc.bjb.cz (registrace bude otevřena od 1. května a podmínkou přijetí je
doporučení místního sboru k účasti).
Jan Jackanič
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manželství a rodina
konference pro rodiče

V

lednu proběhla Konference pro rodiče v Brně. Zúčastnilo se jí cca
80 rodičů a prožili jsme spolu navzájem i s přednášejícími požehnaný
a inspirující čas.

Z ohlasu účastníků:
„Nejvíce mne zaujal seminář Libuše Pavelkové. Toto téma pro rodiny s malými
dětmi bylo velice praktické a konkrétní.“
„Nejvíce mne zaujal seminář ‚Duchovní zápas za děti´ manželů Plevových. Zazněla tam pro nás řada užitečných a praktických rad. Na semináři ‚Kult těla´ mne
zaujal širší pohled na tuto problematiku a řada praktických rad.“
„Díky moc, že jste tuto konferenci uspořádali. Díky Bohu za vaše úsilí!! Byla jsem
jen na semináři paní Pavelkové ‚Neztraťte čas, rodičové!´, a líbil se mi.“
↑

Účastníci → Jana Jochová, předsedkyně Aliance pro rodinu
↓ Prodej literatury → → Jaroslav Pleva, kazatel BJB Litoměřice
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↑ Radek Pospíšil, lektor ACETu → Marek Žitný, předseda OMR
↓ Libuše Pavelková, bývalá ředitelka Dětské misie v ČR
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Motivační víkend pro manželské páry – modul I
7. - 9. 6. 2019 proběhne v hotelu Skalní Mlýn u Blanska další
Motivační víkend pro manželské páry – modul I. Zveme každý
manželský pár, který má chuť udělat něco pro své manželství.
Může to být dobrá inspirace pro „bezproblémové“ manželství, ale
i potřebný impuls pro manželství, které prožívá své zápasy. Vždy
můžeme být na cestě k lepšímu. Účast je otevřená jakýmkoli manželským párům z církevního i necírkevního prostředí, které akceptují, že vycházíme z křesťanských principů. Současně poukazujeme na fakt, že nejlepším základem pro naše životy i manželství
je Pán Ježíš Kristus.
Pozvánku naleznete na zadní straně obálky.

vize další služby

M

inulý rok na podzim jsme na Radě zástupců sborů, předložili vizi dalšího rozvoje služby Odboru pro manželství a rodinu. Zde je souhrn
nejdůležitějších bodů:

Oblasti služby OMR jsou zejména tyto:
•
•
•
•

Předmanželská příprava
Služba manželským párům
Služba rodičům
Služba rodinám

Čtyři principy služby OMR:
Následující čtyři principy nám pomáhají udržet službu OMR vyváženou:
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1.
2.
3.
4.

Budování manželství, rodin
Misie
Celocírkevní služba
Podpora služby manželstvím a rodinám v jednotlivých sborech

Chceme postupně rozvíjet naši službu ve všech čtyřech oblastech, ve kterých
jsme si to jako OMR vytyčili. Chceme být citliví na Boží vedení a sloužit tam,
kde nás Bůh chce mít. Uvědomujeme si, že to nejsme my, kdo může něco zachránit, ale chceme být připravenou nádobou v Boží ruce – toužíme, aby JEŽÍŠ
byl CENTREM manželství, rodin i naší služby. Usilujeme o to, aby všechny
oblasti naší služby měly také misijní rozměr, a aby bylo možné na jednotlivé
akce zvát i nevěřící přátele a veřejnost.
Předmanželská příprava

K dispozici je výborný program Předmanželská příprava na DVD (KMS), který neklade velké nároky na přípravu a je možné ho využít pro skupinu párů.
OMR rád pomůže radou a zprostředkováním.
Je možno využít také kurz Skôr než povieš „Áno“, který je koncipován pro
setkávání páru s párem.
OMR také v tomto směru nabízí službu v mládeži, pozvaný host je často lépe
akceptován než místní.
Služba manželským párům

Motivační víkendy pro manželské páry obsahuji 4 moduly a v každém z nich
jsou 4 lekce. Účastníci v nich probírají důležitá témata pro společný život, vždy
v soukromí „svého stolečku“ nebo na svém pokoji. Většinou se konají v Moravském krasu u Blanska, ale minulý rok již byl zahájen 1. modul v Čechách
u Máchova jezera.
Manželské večery jsou nízkoprahovější s možností účasti i pro nesezdané páry
z řad přátel. Pořádají je místní sbory, ale OMR může pomoci organizačně, příp.
i finančně. Podobně jako v kurzech přípravy na manželství jsou i zde k dispozici
výborné programy na DVD.
Služba rodičům

Konference pro rodiče – Brno vždy v lednu, letos poprvé také v Chebu.
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Můžeme pomoci se zajištěním kurzů Výchova dětí a Výchova teenagerů.
Pro oba kurzy jsou k dispozici výborné programy na DVD – doporučujeme
nejenom pro vzdělání rodičů, ale také jako evangelizační most.
Služba rodinám

Víkendy pro rodiny – květen, pouze v letech, kdy jsou prodloužené víkendy
(nejbližší bude v roce 2020).
Letní dovolená pro rodiny s možností pozvat přátele – 2021.
Co nám ještě leží na srdci:
Přesah služeb do osobních vztahů a pastorace – následná služba a podpůrná síť
křesťanských poradců a psychologů.
Službu manželským párům a rodinám vnímáme jako přirozené misijní pole,
protože jsou to oblasti, které jsou pro křesťany i nevěřící společné. Chceme
lépe oslovit společnost kolem nás - propagace, web, sociální sítě, média.
Pokud bude zájem, nabízíme možnost rozšířit spolupráci s jednotlivými sbory.
Pro rozvoj této široké služby OMR je důležité získat uvolněného pracovníka s částečným úvazkem. Právě o tom se bude rozhodovat na letošním
SD.
Informace k jednotlivým akcím pořádaným Odborem pro manželství a rodinu
naleznete průběžně na www.radispolu.cz
Členové rady OMR:
Milan Kern
Iva Kernová
Vojtěch Horáček
Marie Horáčková
Marek Žitný
Sabina Žitná
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