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Milí bratři a milé sestry ve sbo-
rech Bratrské jednoty bap-
tistů.

Přinášíme vám další číslo Zpravo-
daje BJB s tématem Věrnost Bohu. 
V rámci celého roku se chceme za-
bývat tématem věrnosti a budeme 
rádi, pokud vás zamyšlení nad tímto 
důležitým životním tématem osloví. 
Postupně chceme projít otázku Věr-
nosti vůči Bohu, věrnosti ve vztazích, 
věrnosti ve službě a věrnosti v našem 
posláním tomuto světu.

Nad otázkou věrnosti ve vztahu vůči 
Bohu ukazuje ve své biblické úvaze 
bratr kazatel David Sláma, který při-
pomíná především to, že pro uvědo-
mění si naši věrnosti vůči Bohu potře-
bujeme vnímat Boží věrnost k nám. 
Přeji proto nám všem, aby nás tento 
důraz doprovázel celým tímto číslem 
- ať již v rozhovorech, které jsme pro 
vás připravili nebo ve svědectvích ze 
služby našich sborů a odborů.

Jsem vděčný, že se můžeme blíže 
podívat na službu sester v rozhovo-
ru se sestrou Helenkou Včelákovou 
a lépe poznat bratra Pavla Mrázka 
- nového vedoucí odboru mládeže.  
Prosíme vás o modlitby za jejich  
službu v BJB.

Na návštěvu se tentokrát vydáme do 
stanice plzeňského sboru v Karlových 
Varech s názvem Istočnik (Pramen). 
Stanice bude znovu žádat v tomto roce 
o osamostatnění se a je to tak příleži-
tost pro nás všechny je i tímto způso-
bem lépe poznat.

Přílohou Zpravodaje je tentokrát 
také časopis Mamina, o kterém mluví 
sestra Libuše Pavelková. Pokud vás za-
ujme, můžete si ho objednat na kon-
taktech v něm uvedených.

S přáním všeho dobrého a s omlu-
vou za pozdní vydání toho čísla

ÚVODNÍK

 Jan Jackanič, tajemník VV BJB
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SLOVO PŘEDSEDY

Milí bratři a milé sestry, té-
matem našich úvah, kázání 
a zamyšlení v letošním Zpra-

vodaji BJB bude věrnost. V tomto 
prvním čísle se zamýšlíme nad věr-
ností ve vztahu mezi Bohem a námi.

Wikipedie pod heslem „věrnost“ 
uvádí, že „věrnost znamená dlouho-
dobou pevnost a spolehlivost něja-
kého vztahu… věrnost … zachovává  
a udržuje jednou navázané vztahy“. 
Jaká byla tedy pevnost a spolehlivost 
našeho vztahu s Bohem v minulém 
roce?

Jako každý vztah, tak i náš vztah  
s Bohem má dvě strany. Z té Boží 
strany o věrnosti nemusíme pochy-
bovat. Bůh je věrný. Věrnost je Boží 
vlastnost. Bůh byl a je věrný ve svých 
slibech, které nám dal. Jeho slovo pla-
tilo a stále platí, nemění se, naplní se. 
Bůh byl a je věrný ve své lásce k nám 
– miluje nás věčnou láskou. Náš vztah  
s ním je založen na jeho milosti zje-
vené v Pánu Ježíši Kristu, kterého 
Otec vydal za nás, abychom mohli žít  
s ním. Bůh, který započal vztah  
s námi, je v tom vztahu neměnnou 
konstantou, pevným bodem, který 

se nepohne. Jsme jeho milované děti 
a On nás neopouští. Dokonce platí 
to, nad čím já osobně stále žasnu, že 
„jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, ne-
boť nemůže zapřít sám sebe“ (2 Tm 
2:13).

Bůh nás věrně miloval i v minulém 
roce, který nebyl vůbec snadný. Byl to 
rok plný nejistot, napětí, stresů, ztrát 
či nemocí. Ale musím se ptát: Viděli 
jsme, že Bůh zůstával nad námi, že byl 
v Duchu svatém stále vedle nás? Vní-
mali jsme to? Jsme ochotni se zastavit 
v tom našem uspěchaném životě, tak 
moc zakřiveném do sebe a vlastního 
prožívání, ztišit se a v modlitebním 
rozhovoru s Ním si nechat otevřít náš 
vnitřní zrak, abychom viděli konkrét-
ní projevy Jeho věrnosti? Uvědomit si, 
jak nás Bůh věrně provázel, chránil, 
sytil svým Slovem, otevíral nám cestu 
dál? Jak byl věrný v mém sboru, v naší 
Jednotě?

Boží věrnost – stálost a pevnost 
jeho lásky k nám – uvidíme asi nejví-
ce ve zkouškách, kterými jsme prošli.  
1 K 10:13 říká, že Bůh je věrný, a pro-
to nedopustí, abychom byli vystaveni 
zkoušce nad naše síly. Pán nás chránil 
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před mnoha pády i v minulém roce. 
Díky mu za to.

Když to vezmeme z druhé strany, 
Pán Bůh si velmi cení naší věrnosti 
vůči němu. Král David radostně vy-
znává Bohu svoji zkušenost: S věrným 
jednáš věrně (Ž 18,26). Přestože žije-
me jen ze zdrojů nezasloužené Boží 
milosti, Pán Bůh jednoznačně oče-
kává, že mu budeme věrní. Čeká od 
nás, že naše láska k němu bude stálá, 
nebude se měnit, nebude chladnout.  
Že budeme věrně žít v souladu s Bo-
žím slovem, a to nejen v neděli, ale 
každý den. V podobenství o hřivnách 
jasně vidíme, že pán čeká od svých 
služebníků věrnost ve všem, co jim 
svěřil, a to i v malých věcech (Mt 
25,21). Nechválí služebníky za jejich 
úspěchy, ale za jejich věrnost.

A znovu se ptejme sami sebe: jak 
jsme byli Pánu věrní v minulém roce? 
Jak jsme nakládali s tím, co nám Pán 
svěřil? Mám na mysli náš čas, energii, 
schopnosti a duchovní dary, finanční 
prostředky apod. Neměli bychom se 
vymlouvat na to, že byl loňský rok 
plný problémů a omezení, spojených 
s epidemickou situací. Že jsme se ne-
mohli často ani osobně scházet, že 
jsme nemohli uskutečňovat některé 
misijní projekty atd. Pán po nás ne-
vyžaduje něco, co nemáme - chce jen, 
abychom věrně nakládali s tím, co už 
od něho máme. Využili jsme všechny 
možnosti, které nám Pán dal?

Milí bratři, milé sestry, opírejme se 

i v letošním roce o Boží věrnost. Čeká 
nás mnoho různých výzev, zkoušek 
i těžkostí. Ale nejsme a nebudeme 
sami. Ježíš nám slíbil: Já jsem s vámi 
po všechny dny, až do skonání tohoto 
věku (Mt 28,20) – a on svůj slib věrně 
naplní.

Buďme i my věrní vůči němu. Mi-
lujme ho celý rok oddanou láskou, 
celým, nerozděleným srdcem. Vyu-
žívejme ke svědectví o něm možnos-
ti, které budeme mít. Buďme věrní  
v poslání, které nám Pán Ježíš dal: 
čiňme mu učedníky (Mt 28,19). Jsme 
stvořeni v Kristu Ježíši k tomu, aby-
chom konali dobré skutky, které nám 
Bůh připravil (Ef 2:10). Tak do těch-
to Bohem připravených skutků věrně  
a odvážně vstupujme. A nezapomeň-
me: věrnost je ovoce působení Ducha 
svatého v nás – tak žijme z jeho moci.

Pavel Coufal, předseda VV BJB
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VĚRNOST BOHU

TÉMA

Myslím, že naše věrnost vůči 
Bohu začíná Jeho věrností  
k nám (stejně jako naše láska 

k Bohu začíná Jeho láskou k nám –  
1 J 4,19). Bůh je věrný. To je nádher-
né vyznání o Jeho charakteru: je spo-
lehlivý ve svém slovu, svých činech. 
Vždy se na Něj můžeme spolehnout. 
Jeho slova nejsou prázdné sliby, ale 
můžeme se o ně opřít. Jeho zaslíbení 
platí.

Bůh s lidmi uzavíral smlouvy.  
V Pánu Ježíši s námi uzavřel novou 
smlouvu. A On je jí naprosto věrný, 
spolehlivý. Zachránil nás od věčné 
smrti, dal nám život, slíbil, že s námi 
bude (Mt 28,20), dá nám Svého Du-
cha, postará se o nás, dá vše, co potře-
bujeme, bude nás chránit a bezpečně 
dovede až do cíle, věčného domova 
u Něj. Miluje nás. Nic nás nemůže 

odloučit od Jeho lásky (Ř 8,35-39). 
Nikdo nás nevytrhne z Jeho ruky  
(J 10:28). Nikdy nás neopustí, nikdy 
se nás nezřekne (Žd 13,5). Dokonce 
zůstává věrný, i když my jsme nevěrní 
(2 Tm 2,13).

Když prožijeme, jak nás Bůh milu-
je, prožijeme Jeho věrnost, naší od-
povědí je věrnost Jemu. Do paměti se 
mi vtiskla věta, kterou pronesl biskup 
Polykarpos ze Smyrny (učedník apoš-
tola Jana) před svým umučením. Vy-
jadřuje v ní věrnost Bohu. Prokonzul 
ho vyzval, aby se rouhal Pánu Ježíši, 
potom by ho propustil. Odpověděl: 
„Osmdesát šest let mu sloužím a nikdy 
mi neublížil; jak bych se mohl rouhat 
svému králi, který mě zachránil?“

Kéž jsme Pánu Ježíši věrni – v pro-
následování, ale i v daleko jednoduš-
ších okolnostech (ve kterých Ho žel 
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dokážeme někdy snadno zapřít) jako 
je pokušení, možnost ztráty kamará-
dů, těžkosti, zkoušky, nemoci…

Věrnost znamená i víru (slovo věrný 
se dá v Bibli přeložit i jako věřící). Kéž 
důvěřujeme Bohu i v těžkostech, že je 
dobrý, že nám dá sílu, povede nás. Kéž 
dokážeme trpělivě čekat na Jeho od-
povědi, zastání.

Věrnost Bohu se promítne do ce-
lého způsobu našeho života: věrnost  
v manželství (Žd 13,4), přátelům, věr-
nost a spolehlivost ve službě (1 K 4,2), 
ve slovu (Mt 5,37).

Sami ze sebe nemáme sílu být Bohu 
věrní. Díky Bohu, že nám přichází na 
pomoc a sám nám chce dát sílu být 
věrný. Vždyť jedno z ovoce Ducha 
Svatého je věrnost (Ga 5,22). Tak 
se vlastně vracíme na začátek – naše 
věrnost Bohu pramení z Boha samot-

ného. Díky Mu za to. Máme zdroj  
v Bohu. Žijme s Pánem Ježíšem a čer-
pejme sílu k věrnosti od Něj.

David Sláma,
kazatel sboru BJB Cheb 1
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ROZHOVOR

LYDIE SMILKOVÁ

... o Boží věrnosti

Pozoruhodný životní příběh Lydie Smilkové znají mnozí z knihy Když se život 
obrátí naruby (vydala Brněnská tisková misie). Lydie bydlí v Brně, je členkou 
místního sboru, a tak jsme ji požádali o osobní zkušenost s Boží věrností.

Lydie, jak rozumíš Boží věrnosti?

Mnohokrát jsem slyšela v kázáních, 
že Bůh je věrný, ale skutečně jsem to 
poznala, když jsem ve svých 24 letech 
onemocněla nádorovým onemocněním 
s prognózou několika týdnů života, 
maximálně 2 let. Manžel tehdy kon-
čil medicínu. Začala jsem pochybovat  
o tom, že když Pán Bůh slíbil, že bude 
pořád s námi, jak to bude dál. Jednou 
jsem ležela na onkologii na Žlutém 
kopci, prodělávala jsem chemotera-
pii, ozařování, primář potkal manžela 
a říká: „Už jsme zkusili všechno, co 
můžeme- Nevíme, co dál, a tak pustí-
me paní domů.“ Přišla jsem na pokoj 
a modlila jsem se, ať mi Pán Bůh dá 
nějaké slovo a dokáže, že skutečně je 
věrný i v té těžké situaci. Otevřela jsem 
Bibli a četla: „Blahoslavený člověk, kte-

rý doufá v Hospodina, zlořečený, který 
doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo.”

Ke mně to silně promluvilo. Řekla 
jsem: „Nemusím být zdravá, ale ať se 
děje Tvoje vůle, Pane Ježíši. Jak ty roz-
hodneš, tak to bude správně.“ Spadl mi 
kámen ze srdce a pocítila jsem úžasnou 
radost a pokoj, něco velmi nádherné-
ho. Aby člověk na pokraji smrti, když 
má malé 2leté dítě, prožíval pokoj a ra-
dost, to bylo skutečně něco nadpřiro-
zeného. Jasně jsem cítila, že to je Boží 
působení. Ten pokoj mě už nikdy ne-
opustil. Pán Bůh je skutečně věrný ve 
svých slibech. Slíbil svůj pokoj, že se  
o nás bude starat, a to stále prožívám 
ve svém životě.

Minulý měsíc jsem oslavila 66. na-
rozeniny a vzpomínala na to, jak jsem 
se modlila, abych se dožila alespoň 30 
let. Onemocněla jsem ve 24 letech, 
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 ptal se Pavel Coufal

dceři byly tenkrát 4 měsíce, tak jsem 
chtěla, aby aspoň první roky byla s ma-
minkou. Že jsem se díky Bohu dožila 
6 vnoučat, je něco naprosto úžasného. 
Bůh je opravdu věrný, vede nás…
Proč máme někdy problém věřit, že 
Bůh je věrný?

Když jsem Bohu nechávala jen zadní 
vrátka, tak se nedělo vůbec nic. Změ-
na přišla, až když jsem ho prosila za 
odpuštění, že jsem spoléhala více na 
lidskou pomoc než na něj, plně jsem 
se mu odevzdala s tím, že jeho vůle je 
pro můj život nejlepší. Pokud má člo-
věk vlastní představu, jak má Pán Bůh 
vést jeho život, tak On ani nemůže svou 
věrnost prokázat, protože my chceme 
mít všechno sami ve svých rukou.
Máš hodně příležitostí říkat lidem  
o Boží věrnosti?

Ano. Moje nemoc je pro mě most  
k lidem. Jsem postižená, je to vidět  
i ve tváři a lidé se sami začnou ptát, 
jestli jsem neměla mrtvičku. A já mohu 
sama začít vyprávět, jak je Bůh věrný.  
I když podle lékařů už jsem tady nemě-
la dávno být, je to už 42 let. Stále smím 
zvěstovat lidem, jak je Bůh mocný, co 
všechno v mém životě udělal. Jak On 
dává svůj pokoj i v těch těžkých situ-
acích.

Teoreticky vůbec nebylo možné, 
abych měla ještě další dítě. Jednoho 
dne říkám svému muži Pavlovi, lékaři: 
„Já mám takový divný pocit ve svém 
břiše, úplně stejnýš jako když jsem če-

kala dceru.“ Pavel říká: „To není mož-
né.“ Nicméně se zjistilo na ultrazvuku, 
že jsem těhotná v 5. měsíci. Ale já jsem 
měla první měsíce těhotenství chemo-
terapii.

Na jednu stranu to tedy bylo krásné 
zjištění, přála jsem si více dětí, ale z lé-
kařského hlediska bylo nemožné, aby 
to dítě za těchto okolností bylo zdravé. 
Bylo riziko, že se nějaké orgány ani ne-
vyvinou a dítě bude postižené. S man-
želem jsme se modlili a oba jsme jasně 
cítili, že si to dítě necháme a přijme-
me ho takové, jaké bude. Za 4 měsíce  
a 8 dnů od chvíle, kdy jsem se dozvě-
děla, že jsem těhotná, se narodil syn. 
Vážil 4,25 kg, lékaři čekali nějakou tu 
zrůdku, ale nenašli sebemenší problém. 
Tekly jim slzy z očí a říkali: „To je 
opravdu zázrak, to nedovedeme vysvět-
lit.“ Nechápali, jak je možné, že jsem 
otěhotněla, když mi vůbec nefungovala 
hypofýza, jak je možné, že se syn naro-
dil. Dnes má syn Pavel 36 let, je ženatý 
a mají s manželkou 2 syny, vystudoval 
vysokou školu. Pán Bůh prokázal svoji 
věrnost i v tom, že udělal i tento zázrak.
Lydie, co bys na závěr přála čtenářům 
Zpravodaje?

Aby prožili, že nás Pán Bůh nikdy 
neopustí, je věrný, stále je s námi a my 
můžeme zakoušet jeho blízkost.
Děkujeme.
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KÁZÁNÍ

V dnešní době neustálých změn 
a zvratů v politické, ekono-
mické, sociální i zdravotní 

rovině hledáme jako lidé nějaké zá-
chytné body, které nám pomohou 
překonat naše nejistoty, do kterých se 
díky těmto okolnostem dostáváme.

Na úvod mého článku chci přemýš-
let o tom, zda je tato doba o tolik jiná 
než ty předchozí, a také o tom, je-li 
tato doba horší než období, ve kterých 
žili naši předchůdci.

Je pravda, že z historického hlediska 
se zdá, že některá období byla klid-
nější a některá se vyznačovala razant-
ními celospolečenskými otřesy. Toto 
posuzování je určitě pravdivé v glo-
bální rovině, ale věřím tomu, že naše 
životy procházejí dobrými i těžkými 
životními situacemi bez ohledu na to, 
jaká atmosféra vládne ve světě. Bůh 
každého z nás nechává projít těmito 
situacemi klidu i zápasů, protože chce, 
abychom byli utuženi a připraveni na 
neočekávané „poryvy větru a bouře“, 
do kterých se naše životy mohou do-

DŮVĚŘOVAT BOHU

stat. On z nás nechce mít skleníkové 
rostlinky, které neodolají prvním těž-
kostem. Zároveň Bůh dává lidem pří-
ležitost k tomu, aby ho hledali, proto-
že vidí, že své životy sami nezvládají. 
A těm, kteří věří, ukazuje, na jakém 
základu jejich víra stojí.

Z toho mi vyplývá, že i v tomto se 
projevuje Boží spravedlnost tak, že 
nemůžeme říci, že někdo má u Boha 
protekci, protože žije v „lepší“ době. 
Sama Bible nás učí, že … Bůh nikomu 
nestraní!

Tak jak se do těžkých situací do-
stáváme my, tak se do nich dostávali 
i učedníci Pána Ježíše, ač s ním byli  
v úzkém společenství. Chtěl bych 
připomenout jednu situaci ze Staré-
ho zákona z knihy Rút a dvě situace  
z Nového zákona, kdy byli učedníci na 
lodi v rozbouřeném moři.

Za dnů, kdy soudili soudcové, na-
stal v zemi hlad. Tehdy odešel jeden 
muž z judského Betléma se svou ženou  
a dvěma syny, aby pobýval jako host na 
Moábských polích. Jmenoval se Elíme-
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lek, jeho žena Noemi a dva jeho syno-
vé Machlón a Kiljón. Byli to Efratejci 
z judského Betléma. Přišli na Moábská 
pole a přebývali tam. Ale Noemin muž 
Elímelek zemřel a ona zůstala s oběma 
syny sama. Ti se oženili s Moábkami. 
Jedna se jmenovala Orpa, druhá Rút. 
Sídlili tam asi deset let. Oba, Machlón 
i Kiljón, rovněž zemřeli, a tak ta žena 
zůstala sama, bez dětí i bez muže (Rút 
1:1-5).

Příběh se odehrává v období soud-
ců, o kterém můžeme číst, že každý 
dělal, co uznal za správné, protože  
v Izraeli neměli krále. Muž Elímelek 
řešil svoji tíživou životní situaci, snažil 
se zabezpečit svoji rodinu. Naše životní 
situace se tomu také někdy podobají. 
Je smutné, že Elímelek hledal prospe-
ritu na znepřáteleném území Moábu  
a nešel do zajordánské oblasti, kde po-
bývaly některé Izraelské kmeny. Ta-
kovým paradoxem bylo, že on, jehož 
jméno znamenalo „můj Bůh je král“, 
tomuto králi nedůvěřoval a raději šel 
do „území smrti“. Opustil Betlém = 
„dům chleba“ a odešel tam, kde ze-
mřela větší část jeho rodiny. Možná to 
považoval za správné nebo za rozumné 
řešení jejich situace, ale důsledky pro 
něj i jeho syny byly neblahé.

Další situace je zapsána v Novém 
zákoně:

I opustili zástup a odvezli ho lodí, na 
které byl. A jiné lodi ho doprovázely. Tu 
se strhla velká bouře s vichřicí a vlny 
se valily na loď, že už byla skoro plná. 

On však na zádi lodi na podušce spal. 
I probudí ho a řeknou mu: „Mistře, 
tobě je jedno, že zahyneme?“ Tu vstal, 
pohrozil větru a řekl moři: „Zmlkni  
a utiš se!“ I ustal vítr a bylo veliké ticho. 
A řekl jim: „Proč jste tak ustrašení? Což 
nemáte víru?“ Zděsili se velikou bázní 
a říkali jeden druhému: „Kdo to jen je, 
že ho poslouchá i vítr i moře?“ (Marek 
4:36-41)

Zde vidíme bouři a vichřici jako ne-
zvladatelné živly. Vidíme také téměř 
zaplavenou loď. Prostě je to situace, 
kdy jde o život. Učedníci, ač mají 
Ježíše na své lodi, tak jsou ustrašení  
a vyčítají mu, že nedbá na toto ne-
bezpečí, jako by tu situaci neměl pod 
kontrolou.

I my se někdy dostáváme do podob-
ných situací, kdy se nám může zdát, 
že Pán Ježíš, kterého jsme pozvali na 
„loď našeho života“, nás nechává bez 
pomoci.

Ježíš učedníky povzbudil k důvě-
ře, která pramení z víry a která může 
otupit ostří strachu. Tato důvěra je víc 
než to, že Pán Ježíš je mocný a vlád-
ne větru i moři. Je to důvěra, která se  
i v nebezpečí spolehne na to, že nás 
Ježíš těmito těžkými situacemi prove-
de a zachová pro tento čas i pro věč-
nost ve své blízkosti.

Třetí místo v Písmu popisuje, jak 
učedníci prožívají něco, co ještě nikdy 
před tím nezažili – chůzi po vodě:

Loď byla daleko od země a vlny 
ji zmáhaly, protože vítr vál proti ní.  
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K ránu šel k nim, kráčeje po moři. Když 
ho učedníci viděli kráčet po moři, vydě-
sili se, že je to přízrak, a křičeli stra-
chem. Ježíš na ně hned promluvil a řekl 
jim: „Vzchopte se, já jsem to, nebojte 
se!“ Petr mu odpověděl: „Pane, jsi-li to 
ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vo-
dách!“ A on řekl: „Pojď!“ Petr vystoupil 
z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. 
Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho 
strach, začal tonout a vykřikl: „Pane, 
zachraň mne!“ Ježíš hned vztáhl ruku, 
uchopil ho a řekl mu: „Ty malověrný, 
proč jsi pochyboval?“ Když vstoupil na 
loď, vítr se utišil (Matouš 14:24-32).

Vidíme, jak jsou učedníci unave-
ni, když pádlovali celou noc neustále 
proti větru. Země byla v nedohlednu, 
což značilo, že námaha jen tak ne-
skončí. A teď ještě blížící se nebezpečí  
z „přízraku“ kráčejícího po moři.  
A aby toho nebylo málo, tak se napětí 
začalo umocňovat díky křiku a panice 
druhých.

I zde své učedníky Pán Ježíš po-
vzbuzuje k tomu, aby se nepoddávali 
strachu, ale důvěřovali mu. A apoštola 
Petra učí, že nestačí na vodu ve víře 
vstoupit, ale je potřebné dojít až do 
cíle i přes překážky, které se nás snaží 
zastavit.

Jak můžeme tyto příběhy apliko-
vat do našeho života, když padají jis-
toty praktického zabezpečení, jsme  
v ohrožení života nebo máme strach  
z budoucnosti?

1)  Jestliže vyznáváme: „Můj Bůh 
je král“, tak mu také důvěřujme. On 
se postará o potřebné věci. Samozřej-
mě, že to neznamená, že složíme ruce 
v klín. Na nás je hledat jeho království 
a spravedlnost a jít cestou života. Ne 
všechna „rozumná“ rozhodnutí nás na 
tuto cestu vedou.

2)  I naše selhání může Bůh pou-
žít k dobrému, i když třeba některé 
důsledky dočasně poneseme a někte-
ré budou díky jeho milosti přikryty.  
I situaci popisovanou v knize Rút Bůh 
změnil. Noemi se i přes hořkost živo-
ta navrátila do země zaslíbené Bohem  
a zase se k ní vrátila radost. Rút skrze 
to, že se přimkla k Noemi a k jejímu 
Bohu, se stala prababičkou krále Da-
vida a z této rodové linie později vzešel 
Ježíš Kristus.

3)  Bůh nás učí spoléhat na něj  
i v situacích, kdy nám jde doslova  
o život. Tato důvěra se buduje na zá-
kladě prožitých osobních zkušeností 
nás i dalších věřících. Proto se vzá-
jemně neochuzujme, ale sdílejme své 
životy pro posílení naší víry a důvěry 
Bohu.

4)  Bůh nás ve svém Slově ujiš-
ťuje, že má moc nad každou situací.  
To platí i v případě, když nevnímá-
me jeho blízkost nebo si myslíme, že 
na nás zapomněl. Buďme si jisti tím, 
že o nás stojí i v těchto okamžicích.  
On je věrný.
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5)  Možná se dostaneme do obdo-
bí, kdy budeme čelit větším změnám 
a budeme prožívat úplně nové těž-
ko uchopitelné věci. A právě důvěra  
v Ježíšovu přítomnost dokáže překo-
nat strach a proměnit mysl bombar-
dovanou děsivými představami o tom, 
co nás ještě čeká, v mysl prostoupenou 
Božím pokojem.

6)  Ve chvílích nejistoty si může-
me pomoci navzájem. Nebuďme jako 
učedníci, kteří křičeli strachem a tím 
brali odvahu i druhým. Ti, kteří si-
tuaci zvládají lépe, mohou povzbudit 
druhé k větší důvěře v Boží ochranu 
a pomoc. V tom může být živé spo-
lečenství církve velkým požehnáním.

7)  Důvěřujme Pánu, že tak, jak če-
kal na Petra v místě, kde se začal topit, 
a podal mu pomocnou ruku, tak čeká 
i na nás v místech, kde se projeví naše 
slabosti, a je připraven podržet i nás.

S přáním prožívání Boží blízkosti, 
Božího pokoje a důvěry v roce 2022

Narodil jsem se v roce 1964 ve Vyso-
kém Mýtě, kde s mojí manželkou žije-
me dodnes a kde jsme vychovali 3 děti. 
Když mi bylo 27, tak mě silně oslovila 
Ježíšova milost a přivedla mě k obrá-
cení a do církve. Od roku 1993 slou-
žím ve Vysokém Mýtě jako starší sboru  
a od roku 2007 na částečný úvazek jako 
2. kazatel. V druhé části mého úvazku 
učím truhlářské odborné předměty na 
stavební škole.

Zdeněk Spilko
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INFORMACE Z VV

Hostem jednání VV byl bratr 
Jiří Unger, tajemník České 
evangelikální aliance. Probrali 

jsme další kroky v žádosti o členství 
v ČEA,  musí ji schválit rada ČEA na 
svém příštím zasedání. Bratr Unger 
pošle tajemníkovi formulář přihlášky 
a VV pověřuje tajemníka br.  Jackani-
če ji za BJB podat.

Zabývali jsme se oblastmi, ve kte-
rých můžeme v rámci ČEA spolupra-
covat, jedná se o spolupráci v oblasti 
dorostu, mládeže, misie, kurzů M4  
a dalších projektů ČEA. Otázka za-
stoupení BJB v radě ČEA se bude ře-
šit v budoucnu, nyní je členem rady 
bratr Vladimír Zeman (ze sboru BJB 
Vysoké Mýto), a to do roku 2024.

Hovořili jsme také o otázce závaz-

Informace z jednání VV BJB dne 22. listopadu 2021

nosti vyznání víry, na kterou pad-
ly dotazy na SD. Podle vyjádření  
br. Ungera se jedná především o hod-
notový základ pro spolupráci, jednot-
livé teologické doktríny jsou v kom-
petenci jednotlivých sborů. Důvodem 
je také vymezení vnějších hranic pro 
spolupráci v rámci evangelikálních 
církví. Bratr Unger nám k tomu po-
slal dodatečně i písemné vyjádření.

„Vyznání víry je součástí identity EA 
již od jejího založení v Londýně roku 
1846. Evangelikální aliance není církví 
a nemá pravomoc vydávat a prosazovat 
církevní vyznání víry. Je pouze dobro-
volným sdružením jednotlivých křesťanů, 
sborů a církví, které nemá jakkoli za cíl 
zasahovat do vnitřních záležitostí růz-
ných denominací, ale jednoduše přivést 
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jednotlivé křesťany k užšímu společen-
ství a spolupráci na základě duchovní-
ho spojení vyrůstajícího z živého vztahu  
s Kristem. Zároveň ale díky své podstatě 
potřebovala a potřebuje definovat nějaký 
doktrinální základ jako hodnotový rá-
mec, s nímž se může identifikovat široká 
báze evangelikálních církví a který bude 
zároveň jasně teologicky trinitární.

Toto stručné vyznání víry nemá být 
považováno v žádném formálním nebo 
církevním smyslu za konfesi, ani jeho při-
jetí neznamená, že by si ČEA osobovala 
právo autoritativně vymezovat hranice 
křesťanské víry, ale je jistým vodítkem 
pro to, kdo se k Alianci připojuje a kdo 
se k ní připojit nemůže. Vyznání víry EA 
je široce využíváno jak na bázi Světové 
a Evropské EA i národních aliancí, kde 
jsou baptisté velmi aktivními členy.”

Hodnocení SD v Brně

VV se zabýval hodnocením SD  
v Brně. Jsme rádi, že za současných 
podmínek mohl proběhnout a dopo-
lední část se mohla věnovat oblastem 
práce jednotlivých odborů a jejich 
plánů a potřeb. Jsme také vděčni za 
to, že byl prostor pro rozhovor, sdí-
lení, písně a modlitby, a rádi bychom  
v tomto duchu vedli také příští pod-
zimní jednání RZS.

VV dále hovořil o těsné hranici 
naší usnášeníschopnosti. Vnímáme, 
že v případě tohoto SD šlo o součet 
různých důvodů (některé sbory svo-
ji neúčast předem omluvily, některé 

neomluvily a 2 sbory jsou v procesu 
ukončení členství v BJB), a nevidíme 
jako VV nutnost měnit v tomto smys-
lu naše řády. Je však potřebné důsled-
ně komunikovat se sbory, které se již 
nechtějí zúčastnit, aby bez prodlení 
ukončily své členství. Předseda s ta-
jemníkem s nimi budou komunikovat 
(sbory Lovosice a Jablonec) ohledně 
jejich záměru své členství ukončit do 
konce roku.

VV se zabýval dvěma podněty ke 
změně řádů, a to navýšení počtu man-
dátů delegátů při zachování přibližně 
stejného počtu delegátů (jeden man-
dát za každých započítaných 25 nebo 
30 členů sboru s tím, že delegát by 
mohl mít max. 2 mandáty pro hla-
sování). Podrobnější přípravu této 
varianty na příští jednání VV připraví 
tajemník.

Za zásadnější však považujeme 
otázku tzv.„přidruženého členství”, 
tedy formu existence sboru, která by 
umožňovala jeho registraci a fungo-
vání v rámci BJB, ale bez hlasovacích 
práv. Tato forma by byla možností pro 
sbory, které se z různých důvodů (ja-
zykových, komunikačních) nemohou 
plně zúčastnit rozhodování v BJB,  
o vzájemné společenství a spoluprá-
ci však stojí. Tento model by vyža-
doval více úprav našich dokumentů,  
a proto ho budeme více rozvíjet až 
po volbě nové komise pro novelizaci 
dokumentů (KPND). Vnímáme však, 
že je nutné zareagovat na jinou situa-
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ci sborů, než byla na počátku fungo-
vání Jednoty. Mezi formami členství 
by bylo možné na základě rozhodnutí 
SD přecházet, a pokud by sbor v při-
druženém členství nabral po několika 
letech zkušenosti ve společném životě, 
mohl by podat žádost o změnu typu 
členství, stejně tak opačně.

Pro další úkoly uložené SD je po-
třeba obnovit KPND, VV navrhl  ta-
jemníkovi oslovit několik kandidátů  
a prosíme sbory o další doporučení.

Na SD nebyla do BJB přijata stanice 
plzeňského sboru v Karlových Varech 
Istočnik, průběžně s nimi budeme 
komunikovat, tajemník je navštíví na 
začátku příštího roku a budou hovořit 
o dalším postupu a případně o opako-
vané žádosti.

Br. tajemník také informoval o plá-
novaném setkání se zástupcem korej-
ského baptistického sboru, z praktic-
kých důvodů se domluvili, že žádost  
o členství v BJB bude mít platnost až 
od 1. ledna následujícího roku. Do 
konce roku ještě proběhne setkání 
předsedy a tajemníka se staršovstvem 
tohoto sboru.

VV se také zabýval přípravou pro-
gramu TIMOTEUS, předseda s ta-
jemníkem připraví do konce roku 
podrobnější informační brožuru pro 
zájemce, která se bude v lednu roze-
sílat na sbory (elektronicky i v tištěné 
podobě). Ve spolupráci se vzdělávací 
komisí bude také určen postup přijí-
macího řízení a podmínek, které bude 

nutné splnit pro podání přihlášky 
(doporučení staršovstva, náležitosti 
přihlášky, svědectví), a tajemník při-
praví ekonomickou kalkulaci a roz-
počet celého programu. Pro pokrytí 
všech nákladů počítáme s krytím ná-
kladů ze Vzdělávacího fondu, který 
byl za tímto účelem založen.

Odbory a komise BJB

Odbor mládeže

SD potvrdil bratra kazatele Pavla 
Mrázka jako předsedu tohoto odboru, 
do konce roku 2021 se bude věno-
vat práci na úvazek 0,2 a na polovič-
ní úvazek (0,5) nastoupí od 1. ledna 
2022. Tajemník s předsedou se zú-
častnili setkání Rady odboru mládeže, 
kde vedli rozhovor o plánech odboru 
na příští rok a o spolupráci v rámci 
BJB.

Vzdělávací komise

Br. předseda informoval o prvním 
setkání vzdělávání staršovstev, kte-
ré se konalo v Olomouci a kterého 
se zúčastnilo téměř 30 účastníků (ze 
sborů Brno, Blansko, Příbor, Ostrava, 
Olomouc /kazatel/, Suchdol, Uherské 
Hradiště, Šumperk, Vysoké Mýto). 
Ohlasy dobré. Připravuje se druhé 
(lednové) setkání v Olomouci a také 
porada učitelů.  

Br. předseda informoval o tom, že 
Vzdělávací komise BJB připravuje vy-
jádření ohledně studia členů sborů BJB 
na Českém biblickém institutu (ČBI). 
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Setkání Odborů BJB

Na příští rok bychom rádi připravili 
setkání všech rad (výborů) jednotli-
vých odborů a celého VV. Předběžně 
první říjnový víkend (předběžně pátek 
30. 9 - sobota 1. 10).
Misijní odbor

Br. Pavel Novosad informoval o hle-
dání podpory pro baptistického kaza-
tele/misionáře v Turecku, jedná se  
o projekt přes EBF Misijní partner-
ství. MIsijní odbor žádost projedná  
a zjistí potřeby.
Sbory a kazatelé

Sbor v Českých Budějovicích zůstá-
vá bez kazatele, kázat bude starší sbo-
ru Petr Stehlík, příp. další místní bra-
tr, pomoc nabídl také plzeňský sbor 
Mozaika. Sbor pověří Petra Stehlíka 
k vysluhování Večeře Páně a záro-
veň požádal Komisi duchovní služby 
o ustanovení k této službě. Pověře-
ní proběhne při návštěvě tajemníka  
v tomto sboru. 

Br. předseda zůstává i nadále v kon-
taktu se staršovstvem v Uherském 
Hradišti.

Ve sboru Příbor bylo zvoleno nové 
staršovstvo, br. Mirek Klepáček jako 
nový kazatel nenastoupí z rodinných 
důvodů, občas bude sloužit slovem. 

Br. kazatel Jiří Tomeš byl ordinován 
ve sboru BJB Teplá v neděli 21. 11. 
2021. Ordinace se zúčastnil předseda 
VV Pavel Coufal a člen Komise du-

chovní služby br. kazatel David Sláma.
Sbor ve Zlíně je také v procesu hle-

dání kazatele po odchodu bratra Mar-
ka Titěry do Prahy.

Sbor Praha - Sbor XXI. století - 
přestavba je v procesu, sbor hledá dal-
ší prostředky a dobrovolníky, poslal 
video s poděkováním sborům. Aktu-
ální stav finančních prostředků stačí 
pouze na dva týdny další práce.

Sbor Praha 6 ukončuje svoji činnost 
z vlastního rozhodnutí. Tajemník je 
jim nápomocen v řešení celé situace  
z formálního hlediska.

Finance a ekonomika

Tajemník informoval o naplnění 
rozhodnutí VV o nákupu bytových 
jednotek, podepsání smluv, advo-
kátní úschově a smlouvě o správě 
těchto jednotek. Dále pak informo-
val o uzavření finanční pomoci na 
postižené tornádem v létě letošního 
roku. Celková vybraná částka byla Kč  
944.943 a byla již plně rozdělena. Dě-
kujeme všem dárcům za jejich ochotu  
a důvěru.

Tajemník informoval VV o otevření 
nového spořícího účtu BJB.

VV schválil úvazek pro br. Pavla 
Mečkovského ze sboru BJB Olomouc 
a vzal na vědomí rozhodnutí Rady kri-
zového fondu pro pomoc potřebným 
na Ukrajině a v Libanonu. Do obou 
zemí zasíláme po částce 2000 euro 
(cca Kč 50.000 ) ve spolupráci a na zá-
kladě žádosti EBF.
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VV dále schválil příspěvek pro ka-
zatele BJB v důchodu a vdovy po ka-
zatelích ve výši Kč 9567 (maximum 
dle našich řádů) z podpůrného fondu. 
Dále pak Kč 10000 jako vánoční pří-
spěvek pro všechny kazatele a misij-
ní pracovníky sborů (a to vzhledem 
k výši jejich úvazku). Částky budou 
zasílány na účty v první polovině pro-
since.

VV dále na návrh tajemníka schvá-
lil odměny pro zaměstnance kanceláře 
VV. 
Ostatní

Setkání JASu 2022

Dokončují se přípravy vydání pub-
likace, VV BJB nabídl pracovní skupi-
ně možnost vydat knihu přes literární 
fond BJB s tím, že by se část nákladu 
odprodala slovenské BJB. Tajemník 
také nabízí pomoc v organizačních  
a účetních záležitostech pro konání 
setkání v Praze. Vzhledem k technic-
ké náročnosti zajištění celé akce při-
slíbil VV darem částku Kč 50.000 na 
pokrytí části provozních nákladů.

Bratr předseda informoval o při-
pravované Adventní bohoslužbě sborů 
BJB - 28. listopadu 2021 z Aše. Bude 
online verze s možností převzít jen 
kázání. 

Informace z jednání VV BJB dne 24. ledna 2022

Vše se obrátí k dobrému vaší modlitbou a přispěním Ducha Ježíše Krista.
Fp 1:19.

Lednové jednání začalo biblickým 
zamyšlením nad veršem, který 
pro VV na rok 2022 vybral bratr 

předseda. Prosíme i vás o modlitby za 
naši službu a společné dílo v BJB.
Odbory a komise BJB

Vzdělávací komise

Bratr předseda informoval o přípra-
vách programu Timoteus. Na sbory 
byla elekronicky zaslána informač-
ní brožura pro zájemce a v nejbliž-
ší době půjde na sbory také v tiště-

né podobě. Na únor jsou připraveny 
dva termíny video ZOOM setkání se 
zájemci o studium (9. a 11. února)  
a budou nastaveny podmínky pro při-
jetí studentů (doporučení staršovstva, 
náležitosti přihlášky, svědectví). Pod-
le kalkulace jsou celkové náklady na 
studenta 36.000 Kč, z toho polovina 
bude uhrazena ze Vzdělávacího fondu. 
Poplatek na studenta tak činí 18.000 
Kč za celý program a bude se platit 
ve třech splátkách (každý školní rok 
6.000 Kč).
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V sobotu 22. ledna proběhlo v Olo-
mouci druhé setkání v rámci vzdělává-
ní staršovstev. Zúčastnili se ho starší 
z 8 moravských sborů BJB. 2. dub-
na je v plánu třetí, závěrečné setkání.  
V příštím roce uvažujeme o tomto vzdě-
lávacím kurzu pro sbory v Čechách.
Nominační komise

VV diskutoval o přípravách voleb 
nového VV. Pověřil bratra předsedu  
k vyhlášení dne modliteb a půstu za 
průběh voleb, a to na pondělí 31. ledna. 
Odbor mládeže

Bratři tajemník a předseda se setka-
li s bratrem Pavlem Mrázkem, novým 
předsedou odboru mládeže, a mluvili 
o prioritách jeho práce a akcích odbo-
ru mládeže. 
Setkání Odborů BJB

Tajemník potvrdil plánované setká-
ní rad a výborů jednotlivých odborů  
a celého VV, které by se mělo konat 
od pátku 30. 9. do soboty 1. 10. 2022 
v centru Immanuel.
Misijní odbor

Na setkání misijního odboru 18. 
a 19. 2. 2022 ve Vysokém Mýtě pro-
běhne volba nové rady odboru. Bratři 
v radě odboru jsou ochotni pokračo-
vat ve své službě, včetně bratra Igora 
Gricyka jako náhradníka. Zamýšlený 
projekt podpory zahraničního misij-
ního pracovníka přes EBF se přesune 
na novou radu.

Komise pro novelizaci dokumentů 

Tajemník oslovil bratry Luká-
še Hotového (Brno), Milana Kerna 
(Blansko), Štefana Halžu (Brniště)  
a Marka Titěru (Praha 3) a všichni 
jsou ochotni do komise kandidovat. 
Podněty pro práci komise mohou při-
cházet jak od SD, VV nebo sborů nebo 
z činnosti komise samotné. 

Bratr tajemník komentoval pro VV 
návrh na změnu poměru zastoupení 
sborů na SD, o kterém se vedla e-mai-
lová diskuse (mandát za každých 30 
namísto 50 započtených členů sboru), 
ale v reálu by tato změna neměla zásad-
ní vliv na výsledky jednotlivých hlaso-
vání SD. VV proto doporučuje zabývat 
se spíše otázkou přidruženého členství 
pro sbory, které se z komunikačního 
nebo jazykového důvodu nemohou 
plně zapojit do dění v BJB, avšak mají 
zájem o spolupráci a plnoprávnou re-
gistraci. Sbory v přidruženém člen-
ství by nemohly hlasovat na SD (je-
jich zástupci by se však samozřejmě 
mohli a měli účastnit SD a RZS bez 
hlasovacího práva), jejich hlasy by se 
také nezapočítaly do povinného kvora 
usnášeníschopnosti. Převod mezi při-
druženým a plným členstvím by byl 
možný kdykoliv na základě žádosti sbo-
ru a po doporučení VV a schválení SD 
(⅔ hlasů stejně jako u přijetí sboru).

Sbory a kazatelé

Br. tajemník navštívil sbor v Čes-
kých Budějovicích a podílel se na 
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pověření bratra Petra Stehlíka k vy-
sluhování VP. Dále plánuje návštěvy 
sborů Brniště, Cheb 2 a Karlovy Vary 
(stanice Istočnik).

Br. předseda je v kontaktu se star-
šovstvem sboru v Uherském Hradišti, 
sloužil ve sborech ve Zlíně, Chebu 2 
a Vinný kmen v Praze. V nejbližším 
období navštíví sbor v Brništi a nový 
korejský sbor. Z návštěv sborů vzešel 
podnět, zda by byli kazatelé ochotni 
jednou za čas (1 - 2x za rok) posloužit 
v jiných sborech, především tam, kde 
nemají kazatele. Dotaz je možné vznést 
na kazatele na červnovém kurzu.

Bratr Oleg Gricyk informoval  
o postupujících stavebních pracích ve 
sboru Praha - Sbor XXI. století, VV 
schválil navýšení půjčky na dokonče-
ní o dalších 500.000 Kč. Dále pak br. 
informoval o pokračující misijní práci 
ve Slaném, dříve plánovaná služba mi-
sionáře z Ukrajiny byla odložena.

Bratr tajemník informoval o jedná-
ních se sborem Praha 6 (dříve známé-
ho jako Šárka Valley Church), která 
probíhala v loňském roce. Po vzájem-
né domluvě došlo k ukončení činnosti 
sboru k 31.12. 2021 z důvodu utlume-
ní činnosti sboru. 

Na začátku adventu proběhla spo-
lečná Adventní bohoslužba BJB  
z Aše, děkujeme všem, kdo se zapojili 
do programu. Nahrávka je k dispozici 
na youtube kanálu BJB.

Tajemník informoval o stavu for-
málního ukončení členství sborů BJB 

Lovosice a Jablonec n. Nisou. Dosud 
nedošlo ke zrušení obou právnických 
osob z důvodu nedokončení převodů 
energií (Jablonec. n. Nisou) a ne-
dokončení převodu majetku v Lo-
vosicích. Oba sbory budou požádány  
o zprávu pro SD, který může v této 
záležitosti rozhodnout, z pohledu VV 
je tato situace již neúnosná.
Finance a ekonomika

VV schválil dotaci na poloviční úva-
zek misijního pracovníka pro sbor 
Cheb I (br. Otakar Bulík). Tajemník 
dále informoval o pronájmu služební-
ho bytu VV na Dolákově ul. a převodu 
nově zakoupených bytových jednotek 
v Praze na katastru. Probíhá jejich 
předání správcovské firmě a došla nám 
již první platba nájemného.
Ostatní, ekumena atd.

Proběhla diskuze o Sčítání lidu 
2021, děkujeme všem, kteří vyjádřili 
svou přináležitost k BJB. Do příprav 
setkání JASu 2022 se organizačně za-
pojil tajemník a kancelář VV, registra-
ce bude spuštěna 1. března 2022.

Tajemník podal jménem BJB při-
hlášku do ČEA od roku 2022. Za-
stoupení v radě ČEA bude řešeno po 
nových volbách VV, zatím zastupuje 
BJB bratr kazatel Vladimír Zeman  
z Vysokého Mýta.

Termín příštího jednání VV je 23. břez-
na 2022
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ZPRÁVY ZE SBORŮ

TEPLÁ

Žeň je velká, ale dělníků málo...

V neděli dne 21. 11. 2021 byl 
ve sboru BJB Teplá slav-
nostně ordinován do kaza-

telské služby bratr kazatel  Jiří To-
meš. Bratr kazatel J. Tomeš složil 
ordinační kazatelský slib do rukou 
předsedy VV BJB bratra kazatele  
P. Coufala a zástupce Komise duchovní 
služby BJB bratra kazatele D. Slámy. 
Bratr kazatel J. Tomeš po studiích na 
Evangelickém teologickém semináři  
a Evangelické teologické fakultě pů-
sobil nejprve jeden rok jako pomoc-
ný kazatel ve svém domovském sboru 
BJB v Karlových Varech a od roku 
2016 je kazatelem sboru BJB Teplá.

Při slavnostním shromáždění vý-
kladem Božího Slova posloužil před-
seda VV BJB bratr P. Coufal.  Ve svém 
kázání na text Mt 9,35-10,15 bratr 
P. Coufal zdůraznil, že každý křesťan 
má být dělníkem na Boží žni. Nemá-
me  být pouhými pozorovateli, porad-
ci, manažery nebo uživateli výsledků 
práce ostatních. V kázání také zazněla 

výzva k modlitbám za to, aby křesťa-
né poslechli volání a výzvu Pána Ježíše  
k práci na Boží žni. Pán Ježíš k práci 
na Božím poli volá každého křesťana. 
Být dělníkem na Božím díle však vy-
žaduje proměnu srdce a sebezapření. 
Jsme-li křesťané, máme mít srdce 
dělníka na Boží žni. V závěru kázání 
bratr položil k zamyšlení tři otázky:

1) Chci ve svém srdci, aby lidé po-
znali Pána Ježíše?

2) Modlím se za to, aby Pán vyslal 
své dělníky na Boží dílo?

3) Jsem ochotný a poslušný, když  
slyším Boží volání ke službě?

Bratři a sestry ze sboru BJB v Tep-
lé s vděčností  přijímají službu brat-
ra kazatele Jiřího Tomeše a přejí mu 
hojnost Božího požehnání v práci na 
Božím díle.

 Robert Matala, BJBTeplá
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Náš sbor každoročně pořá-
dá Vánoční dvoreček, což je 
akce otevřená veřejnosti. Do 

našeho sboru se chodí podívat mladí 
lidé, rodiče s dětmi i senioři z okolí  
a mohou se zapojit v tvořivých díl-
nách, nakoupit drobné vánoční dárky, 
užít si kulturního programu nebo zís-
kat duchovní literaturu, letáky z BTM 
či Nový zákon. Poprvé po 17 letech 
byl Vánoční dvoreček zrušen loni. Le-
tos se opět pro proticovidová opatření 
nemohl konat, proto jsme byli velmi 
vděčni za nápad, který vzešel ze sbo-
rové skupinky, které se účastní i náš 
nový bratr kazatel Marek Titěra. Na-

vrhli sboru, abychom připravili podě-
kování zdravotníkům za jejich práci ve 
ztížených podmínkách.

Naší nejbližší nemocnicí je Fakultní 
nemocnice Královské Vinohrady. Prá-
vě tam pracuje sestra Ťáňa Kalinová, 
která poradila domluvit se s tiskovou 
mluvčí nemocnice Terezou Romano-
vou. S ní jsem se dohodla na termínu, 
o ostatní se postaralo několik jednot-
livců.

Se psaním přání a vyjádřením podě-
kování pomohl celý sbor, včetně dětí. 
Díky finanční sbírce a obětavosti ně-
kterých členů jsme mohli připravit po-
děkování pro 15 oddělení nemocnice.

PRAHA 3

Akce pro celý sbor

↑ Ordinace bratra kazatele  Jiřího Tomeše, BJB Teplá
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Ve středu 15. 12. jsme předali 15 ta-
šek s dobrotami, CD Nového zákona, 
15 krabic chlebíčků a 15 krabic zákus-
ků. Tento náklad jsme (bratr kazatel 
Marek Titěra, starší sboru V. Perec, 
sestry J. Hejlová a H. Včeláková) 
převezli třemi auty, aby se nic nepo-
mačkalo a nezničilo, a předali tiskové 
mluvčí paní Romanové. Neskrývala 
dojetí a velice děkovala.

Musím poděkovat celému sboru  
i každému jednotlivci. Právě vyjádře-

ní díků může ukazovat na Boží lásku, 
kterou jsme si v adventu připomína-
li. Díky této lásce má každý šanci na 
záchranu. Největší sláva patří našemu 
Bohu Otci, který nás v Pánu Ježíši 
Kristu zachránil a může použít i naše 
malé snahy k záchraně jiných. Díky 
Jemu!

 Julie Hejlová, BJB Praha 3

↑↓ Příprava poděkování zdravotníkům, BJB Praha 3
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V Brně-Bystrci jsme ke konci 
minulého roku plánovali vá-
noční bohoslužbu spojenou  

s koncertem. Chtěli jsme ji opět usku-
tečnit v místním Společenském cent-
ru, kde jsme podobnou akci uspořádali  
v roce 2019. Provozovatelé centra však 
akci považovali za kulturní a upozor-
nili nás, že do centra nevpustí lidi bez 
očkování nebo prodělané nemoci. Tato 

situace nás vedla k myšlence uspořádat 
bohoslužbu venku, aby se jí mohl zú-
častnit kdokoli. Po různých úvahách 
jsme se rozhodli, že bohoslužbu uspo-
řádáme vedle našeho Centra Runway 
Bystrc. Díky kreativnímu přístupu 
Honzy Halíka k přípravě vyhřívané-
ho pódia a s přispěním celého našeho 
misijního týmu se vánoční bohoslužbu 
pod širým nebem podařilo uskutečnit.

REPORTÁŽ

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA 
POD ŠIRÝM NEBEM

↓ Před bohoslužbou — čekáme na lidi 
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Den před bohoslužbou jsme ve sku-
pinkách procházeli sídliště a rozdávali 
jsme lidem perníčky s vánočním přá-
ním. K tomu jsme vždy připojili po-
zvání na vánoční bohoslužbu. Reakce 
byly většinou pozitivní a někteří vy-
jádřili i radost s tím, že již dlouho je 
nikdo ničím neobdaroval.

Pán Bůh prozkoušel naši víru i ne 
příliš příznivým počasím. V době 
příprav bohoslužby začalo pršet a my 
jsme v modlitbách vroucně prosili, aby 
Bůh déšť zastavil. A Pán Bůh udělal 
zázrak. Těsně před začátkem déšť 
ustal a lidé, kteří přišli, nepromokli  
a ani pár kapek ke konci bohosluž-
by již nebylo na překážku. Bylo sice 
chladno, ale přihlížející rozehřál ne-
alkoholický punč, který jsme jim roz-
dávali. Někteří vydrželi celou dobu, 
jiní po čase odešli a přišli další.

Jsme vděčni Bohu za to, že i v této 
komplikované době nám dal další 
možnost, jak oslovit lidi, kteří žijí ko-
lem nás. Vyjít v zimě ven se nám zdálo 
komplikované, ale vyzkoušeli jsme si, 
že i to je možné. A tak v koutku srdce 
se již těšíme, jak to příští rok zopa-
kujeme.

Bližší informace o misijním projektu 
Runway Bystrc a jednotlivých akti-
vitách můžete najít na www.runway-
-bystrc.cz, případně na facebooku 
nebo twitteru Runway Bystrc.

Marek Žitný,
 misijní pracovník a koordinátor  

misijního projektu Runway Bystrc

↓ Lidé přišli i přes špatné počasí
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↑ Bohoslužba  ↓ Hudební skupina MP3D
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CO VLASTNĚ DĚLÁ...

PŘEDSEDKYNĚ ODBORU SESTER

Milá Helenko, jsem moc vděčný 
za prezentaci, kterou sestry 
měly o své službě na SD v 

Brně. Myslím, že nejsem jediný, kdo 
si uvědomil jeji rozsáhlost a zároveň 
někdy skrytost a tichost, ve které sestry 
na sborech slouží. Jaké jsi na prezen-
taci měla ohlasy ty sama?

Rozhovor s Helenou Včelákovou

To, co jsi vyjádřil v úvodu ty, mě 
potěšilo. Sestry opravdu mnohdy pra-
cují v tichosti, skromnosti a jejich 
služba je přijímána jako samozřej-
most. Tím myslím službu sester ve 
všech sborech. Byla jsem vděčná za 
jednoho bratra kazatele, který po naší 
prezentaci práce na sjezdu vyjádřil ve-
řejné poděkování OS za setkání man-
želek kazatelů i vydanou knihu Milo-
vaná. Možná že o tom věděl víc od své 
manželky. Práce OS není postavená 
na ohlasech, to by nemohla existovat, 
ale kdyby byl větší zájem o práci OS ze 
strany sborů, určitě by nás to potěšilo 
a možná inspirativně posunulo k dal-
ším aktivitám.
Jak bys nejlépe popsala činnost výboru 
sester. Kterých všech oblastí se týká?

*Oblast plánování: Ve stejném slo-
žení výboru sester, pracujeme už dru-
hé volební období (volební období je 
na 4 roky). Velmi si vážím nadstan-
dardních, láskyplných vztahů, vzájem-
ně budujících a povzbuzujících a tole-
rantních. To je Boží milost. Setkání 
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máme několikrát do roka. Rozdělu-
jeme psaní příspěvků do Zpravodaje, 
Rozsévače, Slov života. Domlouvá-
me postup plánovaných akcí, jako je 
setkání manželek kazatelů, setkání 
manželek kazatelů v důchodu, různé 
návštěvy sborů i jednotlivců. Na mod-
litbách hledáme Boží záměry pro naši 
další práci. Stěžejní zůstává plánová-
ní společné konference OS BJB ČR  
a SR. Těší nás spolupráce se sloven-
skými sestrami. Vždy myslíme na to, 
aby nosné téma konference mělo vzdě-
lávací a povzbuzující charakter a našly 
se v něm všechny generace. Chceme 
otevírat i témata, o kterých se v církvi 
- sborech moc nemluví. Sestry se na 
konference rády vracejí a tak přivážejí 
požehnání z toho, co přijaly, do svých 
rodin i sborů.

• Oblast poznávání sborů. Návštěvy 
na sborech jsou pro nás důležité pro 
získání podnětů a informací o tom, 
jak sestry žijí. Čemu se věnují. Jak je 
možné jim pomoci, v čem podpořit, 
jaké jsou jejich potřeby a zájmy. Je to 
vždy po domluvě předem. Covid 19 
návštěvy přerušil.

• Oblast propojování. Víme, že utu-
žování a prohlubování vztahů přináší 
znatelný přínos nejen pro rodiny, ale 
i pro celé sbory. Podněcujeme sestry 
ke vzájemným návštěvám sousedních 
sborů. Jsou to jednodenní akce s pro-
gramem. Velmi se osvědčily a věříme, 
že budou pokračovat.  

• Oblast sociální. Máme možnost, 
každoročně finančně přispět malou 
částkou v oblasti sociální.  Přispíva-

ly jsme organizacím (i jednotlivcům), 
které prezentovaly na konferenci ob-
last, ve které slouží. Příspěvky byly 
poskytnuty i na základě návrhu z jed-
notlivých sborů.

• Oblast vzdělávání a výzev. Byla vy-
dána kniha Milovaná – neb jak najít 
odpočinek. Studijní materiál pro sku-
pinu i jednotlivce. Nyní je připraven 
k vydání i pracovní sešit pro vedoucí 
skupiny. Věříme, že to bude přínosem 
pro ty, které ještě nezačaly studovat  
z důvodu, že se necítí jako vedoucí 
skupiny. SDMBŽ- každoroční výzva  
a jednotný program ke společnému 
Světovému dnu modliteb baptistických 
žen v měsíci listopadu. Jsou to společ-
né modlitby a podpora představených 
projektů z různých míst ve světě (vždy 
je to zaměřeno na jeden světadíl).

• Oblast komunikace. Společně pra-
cujeme na lepším duchovním porozu-
mění tomu, jak pomoci sestrám, jak 
lépe přiblížit duchovní porozumění. 
Chceme se nadále angažovat v prohlu-
bování vztahů a poznávání jednotlivých 
skupin sester i jednotlivců ve sborech. 
Chceme hledat mosty sbližování. 

• Oblast digitální. Digitalizace ani 
nás neminula. Komunikujeme přes 
Zoom, WhatsApp, email, mobilní te-
lefony.  Otevíráme se i pro nové příle-
žitosti šíření evangelia vně sboru, jako 
například poslední konference on line 
na YouTube. V době, kdy je přemíra 
nabídek nejrůznějších studií, chceme 
obstát a pomáhat sestrám najít to, co 
je jejich obdarování, kterým když bu-
dou sloužit Pánu Bohu i lidem kolem 
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 ptal se Jan Jackanič

- tedy ve sboru, najdou v tom smys-
luplný duchovní život. Snažíme se na-
jít nové způsoby sbližování. Možnosti 
duchovního růstu a vzdělávání jednot-
livců i vedoucích sester. V tom máme 
velkou rezervu.
A v čem spočívá služba předsedkyně to-
hoto odboru?

Mám na mysli a modlím se za 
všechny sestry ve všech našich sbo-
rech. Neznám je osobně, ale vím, že 
nás Pán Bůh dal do jedné baptistické 
rodiny. Bůh ví a může to, co já ne-
mohu. On má řešení pro každou situ-
aci. Každá sestra má jedinečnou roli, 
kterou jí Bůh svěřil. Toužím po tom, 
aby každá sestra v BJB pochopila svo-
ji jedinečnost a našla v ní duchovní 
smysl svého života. Velký smysl vidím  
v propojování generací. Biblický způ-
sob služby starších mladším. Je to dů-
ležité i proto, aby práce sester vůbec 
mohla pokračovat. V sestrách má ka-
ždý sbor úžasný potenciál.

Co mě trápí? Dopisy, které píši, po-
kud nemám adresu na sestru ve sboru, 
posílám i bratrům kazatelům a správ-
cům sborů a tam dopisy asi končí. 
To se dá ale změnit jedním jediným 
kliknutím - předat dopis sestře, která 
bude ochotná komunikovat.
Uvažujete nad tím, že byste od příštího 
volebního období (od roku 2023) požá-
daly o částečný úvazek pro tuto službu? 
Proč jste se pro to rozhodly?

Naší touhou je, aby práce, která 
trvá více jak 50 let, mohla pokračovat  
v době náročné na čas. Já jsem v dů-

chodovém věku a není pro mne až tak 
velký problém čas přizpůsobit potře-
bám práce předsedkyně. Dříve v OS 
pracovaly manželky kazatelů, které 
většinou neměly sekulární zaměstná-
ní. Aby sestra v produktivním věku 
mohla věnovat dostatek času této 
práci, musí ho někde najít. Úvazek 
0,5 by jí to umožnil. Bude záležet na 
možnostech církve a souhlasu sborů 
to podpořit. Chceme, aby to málo, 
co děláme, opravdu přineslo duchov-
ní růst pro sestry a potažmo rodinám  
a sborům, ale především slávu Tomu, 
který nám k tomu dá vše potřebné.
Jak se můžeme modlit za tebe a službu 
sester?

• Abych zůstala vnímavá na vedení 
Duchem svatým.

• Abychom ve výboru nadále stály 
jedna při druhé a prožívaly společné 
povzbuzení ze služby. 

• Abychom se nechaly inspirovat 
Duchem svatým, jak sloužit sestrám 
lépe a účinněji. Jak sestry oslovit tím, 
co potřebují

• Aby sestry v BJB byly připrave-
né vstupovat do situací, pro které 
jsou obdarované, aby skrze ně mohlo 
proudit požehnání do rodin i sborů.

• Za uzdravující vztahy ve sborech
• Za ochotu sester slyšet volání do 

služby v církvi i mimo ni.
• Za společnou konferenci sester 

BJB v ČR a SR v Praze 23. - 25. září 
2022.
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leden 
1. týden / 3.-9. ledna / Aš
2. týden / 10. - 16. ledna / Blansko
3. týden / 17. - 23. ledna / Brniště
4. týden / 24. - 30. ledna / Brno
5. týden / 31. ledna - 6. února / Misijní odbor

únor
6. týden / 7. - 13. února / Sbor neslyšících
7. týden / 14. - 20. února / Brno - skála
8. týden / 21. - 27. února / Broumov
9. týden / 28. února - 6. března / Cvikov

březen
10. týden / 7. - 13. března / České Budějovice
11. týden / 14. - 20. března / Děčín
12. týden / 21. - 27. března / Cheb I
13. týden / 28. března - 3. dubna / Misionáři v ČR

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.



31

NA NÁVŠTĚVĚ

KARLOVY VARY

Jaké jsou počátky vaší služby? Kdy 
začala vaše služba mezi rusky 
mluvícími v Karlových Varech?

Mezinárodní evangelikální církev 
„Istočnik“ byla založena koncem lis-
topadu 2008, kdy do Karlových Varů 

Rozhovor s Michaelem Bazaevem, kazatelem stanice sboru BJB 
Plzeň - Agapé v Karlových Varech

přijeli Alexandr a Tatiana Tarasen-
kovi. Tehdy tu žádní baptisté z po-
stsovětských republik nebyli. Hosté, 
kteří přicházeli na základě veřejného 
oznámení či osobního pozvání, zde 
potkávali pouze dva účastníky. První 
rodina, která se přestěhovala z Ukra-
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jiny, byli lékaři Michael a Teťana Ba-
zaevy. Od té doby evangelium, které 
se dosud šířilo jen díky „pouličním“ 
kázáním, začalo přinášet ovoce. Do 
sboru začali přicházet spolupracovníci 
a známí našich prvních členů. Ma-
teřským sborem je sbor Agape Plzeň  
a bohoslužby se konají v prostorách 
modlitebny BJB v Karlových Varech 
Kdo ve sboru slouží nyní a jaké jsou 
vaše pravidelné aktivity?

K dnešnímu dni máme kazatele 
sboru, diakona, radu starších a schází 
se také sborové shromáždění.  Při ne-
dělních shromážděních se schází cca 
17–30 lidí. V týdnu se kromě neděl-
ního shromáždění také koná biblická 
hodina, modlitební služby, domácí 
skupiny, setkání sester, v neděli pak 

dvě třídy nedělní školy. Hledáme také 
nějakou formu tvůrčí služby a připra-
vujeme divadelní představení na bib-
lické téma. V létě pak pořádáme dět-
ské tábory pro místní děti z věřících  
a nevěřících rodin. Zaměřujeme se 
také na pomoc rodinám s více dětmi. 
Jako sbor podporujeme rehabilitace 
dětí z oblastí postižených válkou  na 
Ukrajině a dětský domov „Perlyna“ na 
Ukrajině a práci misionářů na Ukraji-
ně a v Bělorusku. 

Sbor spolupracuje s organizací Glo-
bal Christian Support a projednáváme 
zapojení k podpoře projektu Pečo-
vatelský dům pro starší lidi ve vesni-
ce Hranitnoe z postižených oblastí na 
Ukrajině. 

Ve sboru zaznívají modlitby poká-
ní, konají se křty a k lednu letošního 

 ptal se Jan Jackanič
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roku máme 22 dospělých členů. Mo-
mentálně se připravuje ke křtu jeden 
další člověk.
Budete vaši žádost o osamostanění sbo-
ru znovu opakovat?

Určitě plánujeme naši žádost opa-
kovat, protože pro nás je velmi důle-
žité být součástí bratrské rodiny BJB.
Jaká jsou specifika vaší stanice? Co je 
pro vás největší výzvou při vaší službě?

Žel pouliční aktivity zaujaly pouze 
lázeňské hosty a turisty, ale nedoká-
zaly zasáhnout místní natolik, aby při-
šli do našich shromáždění. Navíc jsou 
místní rusky mluvící pořád v práci  
a mají z minulosti srdce zraněná pro-
blémy v rodinách. Proto  se snažíme 
najít takové lidi, vrátit je zpět do sbo-

ru a zapojovat do služby Bohu.
Jak se můžeme modlit za vaše společen-
ství? V které oblasti potřebujete vyrůst?

Potřebujeme se modlit za:
• duchovní obnovu každého člově-

ka a touhu stát se věrným Kristovým 
učedníkem

• ať Pán  vyšle dělníky na Svou žeň
• potřebujeme začít službu mládeži 
• potřebujeme evangelizační čin-

nost a začít evangelizaci přes internet.

 S pozdravem a bratrskou láskou 
Michael Bazaev.

 ptal se Jan Jackanič
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ODBOR MLÁDEŽE

NOVÝ VEDOUCÍ ODM

Rozhovor s Pavlem Mrázkem

Můžeš Pavle o sobě říct několik 
slov (nejen) těm, kdo tě ne-
znají? Jak jsi prožil povolání 

do služby v církvi a co tě vedlo k tomu 
přihlásit do se služby mladým lidem  
v naší Jednotě?

Vyrůstal  jsem ve Vsetíně v křes-
ťanské rodině a místním baptistickém 
sboru spolu  se dvěma staršími bratry. 
Po té, co jsem jako 12letý odevzdal 
svůj život Ježíši, jsem procházel, jako 
mnoho dětí z věřících rodin období-
mi, ve kterých jsem pochyboval, jestli 
mé obrácení bylo opravdové, nebo ne. 
Mnoho se toho v mém životě razantně 
nezměnilo, a tak přicházely pochyb-
nosti. Ale postupně s odstupem času 
se něco opravdu změnilo - začal jsem 
chodit do sboru rád, aniž by mě do 
toho rodiče museli nutit, sám jsem si 
začal číst Bibli a modlit se. A tak se 
jednou stalo, když jsem se modlil za 
to, kam jít na školu, že mi Bůh od-
pověděl - zvláštním způsobem, skrze 
vnitřní hlas a jeho Slovo, ve kterém mi 
ukázal, že mám být jeho služebníkem. 
A tak jsem po střední škole absolvoval 
Biblickou školu Dorkas v Olomouci, 
následně TCM v Rakouském Heili-
genkreuz, ve kterém jsem dokončil 
program M.A. a  dokončuji program 
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M.Div. Na Biblické škole jsem se také 
poznal se svou ženou Marcelou, se 
kterou jsme spolu od r. 2003, a Pán 
nám požehnal třemi dětmi. V roce 
2004 po civilní službě jsem nastoupil 
jako kazatel v šumperském sboru, ve 
kterém jsme s rodinou doposud. 

Pro cestu služby mládeži jsem se 
rozhodl po modlitbách a hledání své-
ho dalšího místa, kde sloužit. Vní-
mám, že mládež je důležitou součástí 
církve a má obrovský potenciál, který 
je třeba nasměrovat a použít pro Boží 
království. Ze 17leté praxe v šum-
perském sboru vnímám, že nejvíce 
nových lidí přichází ke Kristu právě  
v mladém věku a skrze službu mladých 
lidí. Proto je tato generace důležitá - 

nemyslím teď jen na to, že je to příští 
generace, která povede rodiny, službu 
a sbory, ale že už teď má své důležité 
poslání, ke kterému bych mladé rád 
povzbudil. 
V čem vnímáš, že je tvoje obdarování, 
kterým můžeš sloužit mladým?

Rád bych dal k dispozici zkušenosti, 
znalosti i své srdce. Mám zkušenosti  
s organizováním, přípravou táborů, 
vyučováním i pastorací a věřím, že 
mohu předat i zkušenosti ze života  
s Bohem (ať už ty dobré, ale i ty těžké). 
Svým věkem už nespadám do katego-
rie překypující elánem a energií (tam 
mě, věřím, zasuplují členové Rady od-
boru mládeže), ale i tak věřím, že si mě 
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Bůh v této službě může použít. 
Máš nějaké priority do začátku své 
služby v Odboru mládeže? Jak jsi ji za 
těch pár měsíců mohl poznat?

Ve službě se teprve rozhlížím. Zatím 
jsme měli první setkání s Radou ODM 
a bylo to dobré. Od 1. 1. nastupuji na 
poloviční úvazek, a tak se teprve teď 
do služby „ponořím“, i když jen na půl 
- což je, myslím, škoda, protože práce, 
jak jsem ji doposud mohl zmapovat, 
je daleko víc, než co se dá zvládnout. 
Prioritou v tuto chvíli je připravit 
setkání mladých na konferenci, kte-
rá by letos měla dostat nový formát, 
připravit Kemperenci, případně regio-
nální setkání, pokud o ně bude zájem.  

V neposlední řadě vnímám jako důle-
žité nabídnout i vzdělávání a podporu 
vedoucím mládeže, případně osobní 
návštěvy sborů/mládeží.
Jak se můžeme modlit za tebe, za tvoji 
rodinu i za mládežnickou práci?

Pro mne i rodinu toho bude le-
tos mnoho nového, a tak chci prosit  
o moudrost, vytrvalost, lásku a Boží 
vedení. Modlím se, aby mladá gene-
race milovala Boha a své blízké nato-
lik, že pro ně bude touhou srdce sdílet 
Dobrou zprávu. Kéž by to mohlo být 
společnou modlitbou nás všech.

 ptal se Jan Jackanič

KONFERENCE MLÁDEŽE

Drazí bratři, milé sestry, v mi-
nulém čísle Zpravodaje jste se 
mohli dočíst o tom, že mod-

litby mládežníků byly vyslyšené a my 
jsme mohli strávit celý týden na Kem-
perenci v Černé hoře. Po tomto jsme 
se pravidelně modlili za další společný 
čas, tentokrát za konferenci mládeže. 
A opravdu, Bůh je milostivý! Po více 
než 2 letech se mládežníci Bratrské 
jednoty baptistů mohli setkat živě na 
celostátní mládežnické konferenci, 
která se odehrávala v našem pražském 
vinohradském sboru na konci říj-

na 2021. Jistě si umíte představit, že 
po tak dlouhém čase byla atmosféra 
nadmíru příjemná a všichni byli velice 
natěšení na společný čas nad studiem 
Písma, hlubší poznávání našeho Boha 
a budování společenství.

Tématem celé konference bylo 
uctívání. A veliký důraz byl kladen 
právě na to, že Boha neuctíváme pou-
ze zpěvem a hudbou, jak by se na 
první pohled mohlo zdát, ale že Ho 
uctíváme celým svým životem, všemi 
svými činy a skutky. Hlavní konfe-
renční slova si připravili bratři Jordan 
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Haller, Meinolf Mellwig a Marek Ti-
těra, kteří s námi postupně probra-
li vážnost uctívání, prioritu uctívání  
a uctívání jako životní styl. Novinkou 
oproti minulým rokům byl předkon-
ferenční program, na němž se bratr 
kazatel brněnského sboru Petr Coufal 
věnoval takzvaným chváličům - těm, 
kteří ve svých sborech vedou ostatní 
ke chvále, protože si chceme uvědo-
movat, jakou zodpovědnost tato služ-
ba obnáší, a tím pádem i to, že je třeba 
se tím více zabývat.

Během společných programů nás 
doprovázela místní chválící skupinka, 
která si připravila mnoho nádherných 
písní, a bylo poznat, že s přibývajícím 
absolvovaným duchovním programem 
se náš přístup ke zpěvu měnil, více  
a více jsme si uvědomovali. komu zpí-
váme a proč. V sobotu ráno byla na 

programu panelová diskuze, díky které 
jsme se mohli více podívat na praktickou 
stránku celokonferenčního tématu - na 
to, jak můžeme na úrovni našich každo-
denních činností Boha oslavit. Slyšeli 
jsme osobní pohledy a svědectví tří lidi, 
z nichž se každý z nich nacházel v jiné 
životní situaci. A řešila se otázka studia 
a jak můžeme sloužit ze školních lavic, 
jak se naše touha oslavit Pána promítá  
v našich vztazích, v práci a samozřejmě 
jsme také narazili na to, jakým způso-
bem správně vést svou rodinu tak, aby 
byla k Boží slávě. Uvědomujeme si, že 
právě tato panelová diskuze mohla být 
krásným překlenutím z oné teoretické 
systematické teologie na úroveň te-
ologie praktické, a jsme moc vděční 
za každého panelistu, který se zúčast-
nil a podělil se s námi o svůj pohled  
a zkušenosti.
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Na konferenci přijelo přibližně 300 
lidí ze všech možných koutů České 
republiky, a pozvání dokonce přijala 
i skupina mladých ze Slovenska. Jak 
již bylo avizováno, opravdu bylo pouze 
milostí, že jsme mohli takto početnou 
akci v této době uspořádat bez větších 
komplikací. Víme, že to nebyla samo-
zřejmost. Jsme vděční za to, že hlavní 
slova mohla být takovým požehnáním, 
ze kterého jsme mohli tolik načerpat. 
Věřím, že mnohým mládežníkům vel-
mi dlouho rezonovala myšlenka brat-
ra Meinolfa, že máme být kladivem, 
které je vždy ochotně a poslušně při-
praveno, a tak ve správný čas použito 
Bohem. Také věřím, že v nás zanecha-
la až mrazivý pocit zostuzení otázka, 
jaké pocity míváme při pohledu na 
kříž. Zanechává nás chladným, nebo 
při pohledu na to hrubé dřevo pocí-

tíme hořkosladký pocit Kristovy oběti  
a naše srdce je naplněno vděčností?

A tak se prosím modlete za všechny 
mládežníky, za to, abychom se uči-
li být těmi vhodnými nástroji v Bo-
žích rukou, aby mohl být našimi ži-
voty oslaven a aby si nás Bůh mohl 
použít v našem sboru, v naší církvi.  
A pokud byste měli zájem si některý  
z hlavních programů doposlechnout, 
na kanále Baptisté Praha 3 jsou všech-
ny písně a kázání nahraná, takže bu-
deme rádi, když si je i takto zpětně 
vyhledáte. Věříme, že mohou být  
i pro Vás velkým požehnáním.

  za vinohradskou mládež  
Denisa Boháčkováč
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Pořad HLáska je projekt ODM, 
který si klade za cíl povzbudit mladou 
generaci k tomu, aby plnila Ježíšovo 
poslání a nebála se odvážně sdílet svoji 
víru v Krista. Pomocí osobních příbě-
hů jednotlivých křesťanů a biblických 
pasáží chce svým posluchačům sdělit, 
jak může sdílení Krista vypadat v pra-
xi a co o těchto věcech říká sám Ježíš.

Jaké to pro tebe je, když se bavíš  
s druhými lidmi o Ježíši? Trapné? Ra-
dostné? Divné? Někdo z nás o Ježíši 
nemluví vůbec, někdo až moc. Stydíš 
se nebo jsi odvážný? Mluvíš o Ježíši na 
internetu, doma nebo ve škole? Jak se 

ti to daří, nebo nedaří? Zaposlouchej 
se společně s námi do toho, jak pl-
nit Ježíšovo poslání a sdílet svoji víru  
s ostatními. 

Jednotlivé díly HLásky můžeš po-
slouchat od září 2021 každou středu 
v 11:15 nebo ve čtvrtek v 18:30 ve 
vysílání Rádia 7. Archiv pořadů na-
jdeš zde, nebo také na Spotify.

Sleduj nás na Instagramu: poradhlaska. 

Pořadem provází Markéta Bártová  
a Tomáš Kratochvíl. 

HLÁSKA

Rozhlasový pořad pro mladé
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ODBOR SESTER

Pokud bych se měla vyjádřit jed-
ním slovem, pak je to VDĚČ-
NOST. Vděčnost, že navzdory 

všem okolnostem se některé dlouho 
plánované akce mohly uskutečnit. 
Zmíním se jen o jedné. Víkendovém 
setkání českého a slovenského výboru 
OS BJB. Toto setkání ,plánované už  
v roce 2020, muselo být zrušeno kvů-
li opatřením proti Covidu 19. Během 
Covidu 19 jsme se setkávaly pouze na 
Zoomu. Jak víte, i naše společná kon-
ference byla online. Velmi jsme se tě-
šily na delší čas osobního setkání.

NAHLÉDNUTÍ DO DĚNÍ OS

Tentokrát to bylo možné 29. - 31. 
října 2021 v Kroměříži. Toto místo 
jsme zvolily jednak proto, že je to tak 
na půl cesty i pro slovenské sestry,  
a také proto, že Kroměříž je vyhlá-
šena nádhernými zahradami, parkem  
a zámkem.

Hlavní náplní tohoto setkání byla 
příprava programu společné konferen-
ce sester, která se bude konat, jak Pán 
Bůh dá, 23.- 25. září 2022 v Praze.

Nikdo z nás neví, co bude, ale chce-
me být zodpovědně připravené. Věří-
me, že Pán Bůh nás předchází i v této 
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přípravě, jak tomu bylo roky předešlé. 
Věříme, že konference se bude moci 
konat prezenčně. Téma konferen-
ce ,,On-já-my“ s úvodním veršem 
…,,beze mne nemůžete nic učinit” (Jan 
15,5b) je možná nekonkrétní, ale více 
bude patrné z programu, který zatím 
není definitivní.

Čas v Kroměříži byl naplněný spo-
lečným plánováním, zamyšlením nad 
Božím slovem, modlitbami, sdílením. 
Také návštěvou zámku, procházkou  
v překrásném parku oděném do pod-
zimních barev.  Spadané listí prozá-
řené sluncem zůstalo nezapomenu-
telným obrazem. Večer pokračoval 
sbližováním skrze sdílení.  V neděli 
ráno jsme se přesunuly do Zlína, kde 
jsme ve zlínském sboru, mohly vyřídit 
krátký pozdrav a posloužit zpěvem.   
A věřte, že se nám vůbec nechtělo 
skončit. Bylo nám spolu moc dob-
ře. Měly jsme možnost projít i Boží 

školou lásky a uvědomit si, že když 
se podřizujeme s láskou jedna dru-
hé, vzejde z toho radost a požehnání.  
V průběhu setkání jsme si mohly uvě-
domit, že patříme k sobě. Ze dvou re-
publik, a přesto stále jakoby z jedné.  
Každá tak jiná, a přece stejná v tom 
podstatném. Nevybraly jsme si jedna 
druhou, ale byly jsme postavené do 
služby, abychom společně naplňovaly 
Boží záměry. A to chceme s Boží po-
mocí naplňovat.

Kroměřížské setkání bylo zároveň 
ujištěním, že věřit Bohu VE VŠEM, 
tedy i v načasování, je to nejlepší, co 
můžeme dělat. Zůstat věrné Jemu, 
spoléhat na Jeho vedení přineslo a vě-
říme, že přinese, užitek a požehnání 
ne jen nám, ale všem kolem nás.

To je naším cílem a za to se také 
modlíme, abychom byly použitelné  
v Jeho plánech. Má to jednu podmín-
ku, být ve vztahu absolutní závislosti 
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Helena Včeláková
předsedkyně Odboru sester

na Něm. Stát na síle Jeho milosti. Ve 
2. Timoteovi se píše: ,,A ty můj synu 
(dcero) buď silný milostí Krista Ježíše.“ 
2 Tim 2,1

Pokud jsme si vědomy, že můžeme 
zvládat situace jen v síle Jeho milosti, 
ne ve vlastní, pak se můžeme i rado-
vat z následného požehnání. On nám 
již mnohokrát dokázal, že pracuje na 
100 %. Nejsou to naše svaly, ale síla 
Jeho milosti. On zůstává věrný, i když 
někdy padáme a klopýtáme, ale díky 
síle Boží milosti můžeme prožít nové 
začátky. Zdrojem zůstává věrný Bůh. 

Můžeme se spolehnout, že pokud nás 
On povolal do služby, On nás chce 
také vést.  Chceme poznávat Jeho věr-
nost. Chceme žít a sloužit v užším, 
intenzivnějším a oddanějším vztahu  
s Ním. V tom je záruka, že zvládneme 
vše potřebné, protože do našeho života 
bude proudit ten správný ZDROJ mi-
losti. To dává smysl naší další službě 
Jemu, našim drahým sestrám i všem 
kolem nás.
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MISIJNÍ ODBOR

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2021

Uplynulý rok byl jako na hou-
pačce, kovid ustupuje, kovid 
nastupuje a nikdo nevěděl, 

jaká opatření to vše přinese. To se tý-
kalo samozřejmě i života našich sbo-
rů a jejich misijní činnosti. Obnášelo 
to například plánování letních akcí 
s tím, že nebylo jisté, zda se budou 
moci uskutečnit. Přesto mnoho sbo-
rů vstoupilo do těchto příprav s vírou 
a odhodláním. Měl jsem radost, že 
čtrnáct sborů požádalo misijní odbor 
o finanční příspěvek na své misijní 
aktivity. Díky Pánu Bohu jsme mezi 
ně mohli rozdělit více než sto čtyři-
cet tisíc korun. Minulý rok byl také 
vyvrcholením dlouhodobé práce rady 
misijního odboru a posléze i VV na 
projektu „Fondu na zakládání nových 
sborů a misijních stanic BJB“. S vel-
kou vděčností jsem přijal rozhodnutí 
Sjezdu delegátů sborů BJB v Praze, 
kteří vznik tohoto fondu odsouhlasi-
li. V tomto fondu jsou nyní uloženy 
nemalé prostředky – téměř tři mili-
ony korun. Na jednu stranu chceme 
tyto prostředky spravovat zodpovědně  
a na druhou stranu bych rád povzbudil 
sbory, aby se ve svých úvahách o prá-
ci na nových místech nebály uvažovat  

Pavel Novosad, 
vedoucí rady Misijního odboru 

a ptát se na možnosti využití těchto pro-
středků právě v jejich případě. Všichni 
víme, že misie neprobíhá jenom v na-
šem městě, naší zemi, ale všude. Jsem 
rád, že ani čeští baptisté nestojí stranou 
zahraniční misie. Již třetím rokem jsme 
podporovali kazatele tureckého baptis-
tického sboru v Adaně. Tato pomoc se 
uskutečňovala prostřednictvím Evrop-
ské baptistické misie.

Žel kovidová situace nám znemož-
nila uspořádat konferenci misijní-
ho odboru, která se měla uskutečnit  
v novém termínu na začátku února ve 
Vysokém Mýtě. Na této konferenci 
měla proběhnout i volba nové rady MO. 
Vzniklou situaci se podařilo vyřešit tak, 
že stávající členové rady MO vyjádřili 
souhlas, že budou zastávat své funkce 
do doby nových voleb. Tyto volby by 
se měly uskutečnit začátkem roku 2022.

Závěrem chci také poděkovat čtr-
nácti sborům naší Jednoty, které my-
slely na naši službu a naši práci pod-
pořily i finančním darem.
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LETNÍ BIBLICKÁ ŠKOLA 
V LIBERCI

Z Boží milosti také tento rok byla 
uspořádána Prázdninová letní 
biblická škola na způsob pří-

městského tábora, a to v termínu od 23. 
do 29. 8. 2021. Od pondělí do pátku 
se interaktivního programu účastnilo 21 
dětí. Poprvé za více než 10leté pořádá-
ní P.L.B.Š. převýšil počet dětí z rodin,  
jejichž rodiče nejsou členy sboru, a to  
v přibližném poměru 65 % : 35 %. 
Kolem 15 % dětí pocházelo z prostře-

dí rodin ohrožených chudobou. Téma 
P.L.B.Š. bylo realizováno ve třech vy-
učovacích hodinách a v odpoledních ak-
tivitách. Bylo inspirováno Žalmem 33,2 
– Zpívejte píseň novou a hrajte dobře.

Biblické příběhy o zpěvu a hudbě 
tvořily základ pro etická východiska  
a aplikaci skrze konkrétní aktivity. 
(Např. výroba hudebních nástrojů, trič-
ko pro sourozence nebo jiného rodin-
ného příslušníka apod…)
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ODBOR PRO MANŽELSTVÍ  
A RODINU

Milé sestry a bratři, i letos 
jsme plni očekávání, jak Pán 
Bůh bude jednat v našich 

životech. S modlitbou jsme při silve-
strovské bohoslužbě vytáhli verš pro 
službu manželstvím a rodinám. Pán 
Bůh odpověděl veršem, kterým nám 
připomíná, jak mají naše vztahy vy-
padat. Přemýšlejme každý, jestli nám 
nechybí trochu empatie vůči našemu 
partnerovi, jestli nejsme příliš zabrá-
ni do svých „důležitých“osobních věcí  
a už nemáme čas na potřeby členů své 
rodiny. Nechme Boží slovo promlou-
vat do našich konkrétních situací …

KONFERENCE PRO RODIČE

Brno, 29. ledna 2022

Jsme rádi, že po zrušení loňské 
lednové Konference pro rodi-
če vás můžeme opět pozvat na 

toto tradiční setkání rodičů. Konfe-
rence proběhne 29. 1. 2022 v Brně. 
Můžeme se těšit na několik řečníků 
s rozhledem. Pozvání přijal Dalimil 
Staněk, který je psychologem a zá-

roveň kazatelem CB ve Zlíně, Jan 
Gregor, který je místopředsedou 
Aliance pro rodinu, a manželé Ple-
vovi z Litoměřic, kde bratr Jaroslav 
Pleva slouží jako kazatel. Během 
konference bude zajištěno hlídá-
ní dětí. Bližší informace najdete na 
www.radispolu.cz.
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MOTIVAČNÍ VÍKEND 
PRO MANŽELSKÉ PÁRY
modul I, hotel Emeran, Klíny, Krušné hory, 10. - 12. června 2022 

Těšíme se na další setkání v Čechách v Klínech v Krušných horách. Minulý rok 
jsme na tomto místě prožili příjemný čas a věřím, že i letos to bude povzbuzující  
a užitečná „investice“ pro další páry.
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Přehled akcí OMR v 1. pololetí roku 2022: 

29. 1. 2022 — Konference pro rodiče

14. - 20. 2. 2022 — Národní týden manželství

18. 2. 2022 — RUB a LÍC

18. - 20. 3. 2022 — Motivační víkend pro manželské 
páry – modul II, Skalní mlýn u Blanska

9. 4. 2022 — Konference pro rodiče, Cheb 

22. 4. 2022 — RUB a LÍC

10. - 12. 6. 2022 — Motivační víkend pro manželské 
páry – modul I, hotel Emeran, Klíny, Krušné hory

17. 6. 2022 — RUB a LÍC 

Marek Žitný  
předseda Odboru pro manželství a rodinu

marek@zitny.cz, 608 60 10 29
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PŘEDSTAVUJEME

Jaké je poslání organizace Via 
Familia?

Hodně napoví náš název, kte-
rý jsme si zvolili z latiny: škola cestou 
rodiny.

ACADEMIA VIA FAMILIA Z.S.

Rozhovor s Libuší Pavelkovou

Mnoho let jsme s manželem praco-
vali jako misionáři v Dětské misii, kde 
jsme se soustřeďovali na děti a mládež. 
V rámci naší služby jsme se samozřej-
mě potkávali a jednali nespočetněkrát 
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ACADEMIA VIA FAMILIA Z.S.

s rodiči. Z rozhovorů s nimi jsme zjiš-
ťovali, jak málo toho ví o Bohu, Ježíši 
Kristu a církvi. S manželem v nás zrá-
la touha mít platformu, kde bychom 
mohli v rámci akcí oslovit celé rodiny 
a povzbudit je v rodičovství, otcovství, 
mateřství a zvěstovat jim evangelium. 
A tak v r. 2009 vznikla Academia Via 
Familia (AVF).

I když máme působnost po celé ČR, 
pořádáme akce na povzbuzení, posil-
nění a pomoc rodinám, na které nám 
stačí síly, čas a prostředky, především 
v Moravskoslezském kraji.

V roce 2011 jsme byli pozváni na 
seminář pro pěstounské rodiče a tato 
služba se časem rozvinula do té míry, 
že jsme v r. 2015 byli schváleni kraj-
ským úřadem jako doprovodná orga-
nizace pěstounských rodin v Morav-
skoslezském kraji.
Co je podle tebe největší výzvou pro 
dnešní křesťanské rodiny?

Rodiče to nikdy neměli lehké.  
S rodičovstvím je vázána velká odpo-
vědnost. Říkávám, že rodičovství je 
80% starost a 20% radost, ale těch  
20 % vyváží těch 80 %! Takže zno-
va…rodiče to nikdy neměli lehké, ale 
být rodičem je také obrovským darem. 
Sklízení ovoce rodičovství, když děti 
odejdou z domova a pak se již vrací 

jako dospělí partneři a přijdou se svý-
mi dětmi je něco, co stojí za všechnu 
tu námahu! Opravdu jsem moc ráda 
babičkou svým 12 (prozatím) vnouča-
tům! Tímto svým dětem odpouštím 
všechny probdělé noci a nervy!

Teď vážně! Dle mne je největší vý-
zvou to, že si žijeme opravdu dobře, 
děti skoro nic nemusí a stávají se kon-
zumenty zvyklými na zábavu. Rodiče  
s nimi chtějí být kamarádi, jsou bom-
bardováni, jak je důležité být u všeho, co 
děti dělají, aby budovali vztahy. Vždyť 
vztahy jsou to nejdůležitější! Nedávno 
se mě někdo ptal, zda má své dítě nutit 
chodit do sboru, když se mu nechce. 
To jsme tak daleko? „Děti, poslouchej-
te své rodiče, protože to je spravedlivé 
před Bohem.” Cti otce svého a matku 
svou je přece jediné přikázání, které 
má zaslíbení: „Aby se ti dobře vedlo  
a abys byl dlouho živ na zemi.“ (Ef 6,1-
3). Vést své děti k Bohu a poslušnosti 
je prohlášení skoro na „ban“. Dodala 
bych k tomu ještě: odejděte s rodinami 
z velkých měst, odhlaste děti z něko-
lika kroužků a aktivit, dejte jim práci 
(i kdybyste ji měli někde vyhrabat), 
nechte je pocítit nedostatek a neměj-
te pocit viny, když nejste na každém 
jejich zápase a koncertě. Chtěla jsem 
napsat, že to přežijí…. ale mám vlastně 
větší obavu, aby to přežili rodiče!
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↑ František a Libuše Pavelkovi
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Jak můžete rodinám konkrétně pomoci?

Pořádáme různé semináře a kurzy 
(můžeme přijet udělat na přání semi-
nář i do vašeho sboru) pro rodiče, ale 
také učitele dětí. Pořádáme víkendo-
vé akce pro maminky i otce, tatínky 
s dětmi. Velmi úspěšně jsme několik 
let pořádali víkendy pro děti od 12 let 
v oblasti finanční gramotnosti. Probe-
reme s nimi vše od osobního vztahu 
s Bohem, lásku k druhému pohlaví, 
rodinný rozpočet až po DPH!

Několikrát jsme uspořádali konfe-
renci otců, abychom otce povzbudili 
v jejich nelehkých rolích v rodinách. 
V létě pořádáme rodinný integrova-
ný kemp, kde se sejdou běžné rodi-
ny, pěstounské rodiny, děti a mládež  
z různého prostředí na pestrý pro-
gram včetně vzdělávání pro všechny 
generace. Vzdělávání pěstounů je ote-
vřeno pro kohokoliv z ČR. Užijeme 
si vždy spoustu zajímavých rozhovorů, 
legrace, odpočinku a zábavy.

Pro děti a mládež pořádáme každo-
ročně týdenní letní kemp v Beskydech 
(více na irskabalada.cz) s prorodinným 
programem.

V oblasti náhradní rodinné péče 
nyní provázíme 20 rodin s 10 vlast-
ními dětmi a 36 dětmi v pěstounské 
nebo poručnické péči. Co dítě, to pří-
běh! Nabízíme proto poradenství těm, 
kteří jsou v podobné situaci.

 ptal se Jan Jackanič

Časopis Mamina
Tento časopis vznikl jako ini-

ciativa několika maminek, které 
se chtěly podělit jak o svoje zku-
šenosti, tak povzbudit maminky 
ve svém okolí. Časem se ustálil 
na 4 čísla ročně a Academia Via 
Familia z.s. je jeho vydavatelem. 
Témata jsou opravdu zajímavá: 
jídlo, recepty, spaní dětí, umírání 
a smrt dětí, umělé oplodnění, ot-
covství, porody, kojení, menstru-
ace, doporučení na výlety …vše, 
s čím se maminky (a tatínkové) 
každodenně potýkají. Najdete 
zde svědectví žen ze současnosti, 
ale také z historie. Pro malé děti 
je vložena dvojstránka Mrňou-
sek, kde děti najdou poučení, ale 
také zábavu či podněty ke hrám.

Časopis je tištěný a chtěli by-
chom tuto formu i v dnešní di-
gitální době zachovat. Něco na 
tom, že se k tomu, co někde leží, 
můžeme vracet, půjčovat to či 
dávat dál, něco je!

Informace o ceně a objednání 
najdete na úvodní stránce časopisu.
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RÁDIO 7 DIGITÁLNĚ
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RÁDIO 7 DIGITÁLNĚ
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Od 1. února bude Rádio 7 ke slyšení v síti DAB+ (digitálního rozhla-
sového vysílání). Stanice, která doposud byla k naladění prostřed-
nictvím internetu a satelitu, případně v některých kabelových sítích, 

je teď volně dostupná všude tam, kam dosáhne signál DAB+ společností  
Teleko a RTI. 

Můžete si poslechnout Rádio 7 i vy? 

Zkontrolujte si: https://bit.ly/3KFZV07

Nabídka DAB rozhlasových přijímačů je široká a jejich ladění 
je snadné. Stačí, když na přijímači navolíte mód DAB, spustíte 
automatické ladění a nalezené programy uložíte. Každý přijímač 
navíc obsahuje návod, jak při ladění a uložení programů postu-
povat.

Ve vysílání Rádia 7 se toho mnoho nezmění, změní se ovšem 
dosah programu. „Těšíme se na nová setkání, nové posluchače  
a nové příběhy, které se díky DAB vysílání dostanou od vás k nám. 
Chceme s vámi vstupovat s nadějí do každého dne,“ vzkazují tvůrci 
programu Rádia 7. To navazuje na dlouholetou tradici českého 
křesťanského vysílání Trans World Radia, které se od 70. let 20. 
století šířilo vysílači z Monte Carla. Celodenní vysílání Rádia 7 
odstartovalo na sklonku roku 2005 jako společné česko-sloven-
ské vysílání, od 10. září 2019 jde o samostatný český projekt.

V záznamu bohoslužeb (neděle 9:15 a 17:15) zní často kázání 
ze sborů BJB v Brně, Litoměřicích nebo Aši, Alois Boháček je 
často podepsán pod biblickými úvahami (pondělí – pátek v 6:15  
a v 15:15) a především – podstatná část týmu Rádia 7 má své 
doma v brněnském baptistickém sboru. 
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