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

přinášíme vám další číslo Zpra-
vodaje BJB s tématem „Vyjděte”. Je 
to téma nejen tohoto Zpravodaje, ale 
celého roku 2023, ve kterém chceme 
společně hledat, jakým způsobem 
můžeme vyjít z našich sborů do na-
šeho okolí a jak být svědky tam, kde 
žijeme. Protože vyjití není jen o tom, 
že někam odejdu nebo se přestěhuji, 
ale také o tom, že vyjdu ze svých za-
běhlých zvyklostí a budu hledat nové 
cesty, kterými mohu oslovit ty, které 
dal Hospodin do naší blízkosti.

Nad tématem vyjití se zamýšlí  
i bratra Pavel Coufal a bratra Larry-
ho Lewise se ptáme, jaký pro něj byl 
příchod do naší země. Přinášíme vám 
také zprávy z jednotlivých odborů 
a svědectví těch, kteří skrze misijní 
službu křesťanů mohli najít svůj nový 
život v Kristu. Jsou za námi i dvě se-
tkání vzdělávávání staršovstev, o kte-
rých přináší zprávy bratr Jarek Pleva.

V tomto roce bychom vám rádi po-
stupně představili službu jednotlivých 
komisí BJB, abyste mohli poznat je-
jich práci a pokud vás Bůh osloví, tak 
se do nich mohli také zapojit. Naše 
obdarování jsou různá, i skrze prak-
tické dovednosti může každý z nás při-
ložit ruce ke společné práci.

Přeji vám Boží pokoj i do tohoto 
dalšího roku, abyste mohli růst do 
Boží podoby.

ÚVODNÍK

 Jan Jackanič, tajemník VV BJB
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SLOVO PŘEDSEDY

Milí bratři a milé sestry,
vstoupili jsme do nové-

ho roku 2023. Rok, kte-
rý máme již za sebou, byl v mnoha 
ohledech náročný. Válka na Ukrajině  
a s ní spojená služba pomoci potřeb-
ným, ekonomická a energetická krize, 
krize důvěry mezi lidmi v naší společ-
nosti – to je jen několik příkladů. Mi-
nulý rok opravdu prověřoval pevnost 

naší víry v Pána církve i celého vesmí-
ru. Učil nás, abychom příliš nehleděli 
na rozbouřené vlny, které se „převa-
lovaly přes naši loďku“, ale abychom 
s důvěrou hleděli k Tomu, který má 
moc nad viditelným i neviditelným 
světem, nad dějinami, a je dobrý  
a svrchovaný.

Přes všechny společné i osobní vý-
zvy, kterým jsme museli každý z nás 
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čelit, jsem vděčný, že jsme z Boží mi-
losti směli vidět mnoho nezaslouže-
ných projevů Boží přízně. V mnoha 
našich sborech jsme byli svědky, jak 
noví lidé vyznávali svoji víru v Pána 
Ježíše Krista ve křtu. Rozvíjí se služba 
našich odborů. Od podzimu nastou-
pil na poloviční úvazek nový vedoucí 
Misijního odboru bratr Vladimír Ze-
man, který aktivně navštěvuje sbory 
a povzbuzuje k misii. Odbor mlá-
deže, který má nově zvolenou radu, 
pod vedením svého vedoucího bratra 
Pavla Mrázka rozšířil službu mládeži 
o dvouletý kurz studia Bible „Jozue“. 
Odbor pro manželství a rodinu ke své 
bohaté nabídce přidal i konferenční 
setkání, které otevřelo bolestivé téma 
rozvodů v církvi. Jsme také vděčni za 
to, že se dále rozvíjí služba odboru se-
ster. Na podzim jsme uskutečnili prv-
ní společný půlvíkend všech odborů, 
kde jsme hovořili o službě a spoluprá-
ci mezi odbory. V oblasti vzdělávání 
jsme vloni otevřeli nový 3letý vzdělá-
vací program Timoteus. A mohl bych 
pokračovat dál. Díky Pánu Bohu za 
to, co mezi námi koná! Mám radost, 
když vidím chuť ke společné práci!

Od května jsme začali pracovat  
v novém složení Výkonného výboru. 
I tato dobrá spolupráce na společném 
díle v naší Jednotě mě vede k vděčnosti 
Pánu Bohu. Velké nasazení jsme věno-
vali rozhovorům a formulaci naší vize  
a cílů pro toto volební období 2022-26.

Chceme v naší Jednotě vidět živá, 

plodná a podporující společenství. 
Chceme ze všech sil napomáhat tomu, 
abychom byli společenstvím místních 
církví, které činí Kristovy učedníky. 
Naši vizi jsme formulovali takto:

Toužíme vidět živé baptistické 
sbory, které oslavují Boha tím, že spo-
lečně naplňují velké poslání našeho 
Pána Ježíše Krista: „Jděte ke všem ná-
rodům a získávejte mi učedníky, křtěte 
je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého  
a učte je, aby zachovali všecko, co jsem 
vám přikázal” (Mt 28,18-20), a to  
v duchu velkého přikázání lásky 
„Miluj Hospodina, Boha svého, z ce-
lého svého srdce, celou svou duší, celou 
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Pavel Coufal, předseda VV BJB

svou silou a celou svou myslí” a „mi-
luj svého bližního jako sám sebe” (Lk 
10,27).

Naši vizi jsme rozpracovali do kon-
krétních cílů (oblastí). 1) Každý sbor 
sjednocený okolo Krista, žijící zdra-
vým duchovním životem. 2) Zralí du-
chovní vedoucí, starší a kazatelé (pas-
týři) ve sborech. 3) V každém sboru 
nadšená mládež pro Krista, zapojená 
do služby. 4) Misijně plodné sbo-
ry, které vytvářejí prostředí milosti.  
5) Dobré správcovství všeho, co nám 
bylo jako Jednotě svěřeno. 6) Bratr-
ská jednota baptistů jako rostoucí 
společenství sborů a jednotlivců. Co 
chceme konkrétně dělat v uvedených 
oblastech se můžete dočíst v materiá-
lu, který jsme poslali na naše sbory, 
nebo vám ho rádi na vyžádání pošle-
me. Zároveň je nám jasné, že naše role 
je jen pomáhat vám ve vaší službě ve 
sborech. Proto je naším přáním, aby 
tato vize nebyla jen vizí Výkonného 
výboru, ale naší společnou vizí.

V této souvislosti jsme zvolili i cel-
kové téma pro naše volební období: 
Cesta následování. Vychází z již uve-
deného velkého poslání z Mt 28,18-
20 činit Kristovy učedníky. Pro jed-
notlivé roky jsme proto zvolili témata: 
Vyjděte (2023), Křtěte (2024) a Učte 
(2025). To vše je zarámováno do nád-
herných Ježíšových prohlášení „Je mi 
dána veškerá moc na nebi i na zemi“ 
a „Já jsem s vámi po všecky dny až do 

skonání tohoto věku“, která by měla být 
mottem velké celostátní konference 
pro všechny generace, dá-li Pán, na 
podzim roku 2025.

Možná vám tyto vize a cíle přijdou 
příliš velké a vzdálené od vašeho ka-
ždodenního života a starostí, kte-
ré řešíte. Zkusme ale v modlitbách 
přemýšlet, jak každý z nás, rodiče ve 
svých rodinách, my všichni v našich 
sborech a ve svém okolí, poneseme  
i letos svědectví o živém Pánu Ježíši, 
ať slovem nebo službou. Jak mohu 
pomáhat druhým, aby se letos přiblí-
žili ke Kristu a poznali ho více, než 
dosud? S kým se mohu sdílet nad 
Božím slovem k růstu jeho víry? Jak 
mohu být letos požehnáním pro moje 
bratry a sestry ve sboru i nevěřící  
přátele?

Jsme na společné cestě následování 
Pána Ježíše. Přeji nám všem ochotu 
a připravenost nechat se na této cestě 
vést skrze Boží slovo a působení Du-
cha svatého, k Boží slávě.
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TÉMA

VYJDĚTE

Jako Kristova církev máme „jít ke 
všem národům”, zvěstovat evangelium, 
činit z nich učedníky, křtít je ve jmé-
no Otce i Syna i Ducha svatého, a učit 
je zachovávat všechno, co přikázal Pán 
Ježíš (Mt 28,18-20). V poslední knize 
Bible Zjevení je nám odhaleno, že se 
vykoupení lidé ze „všech národů, jazy-
ků a ras” mají jednou sejít před Božím 
trůnem v nebi (Zj 7,9). Naší touhou by 
mělo být, abychom znali jediného pra-
vého Boha a nechali se použít k tomu, 
aby ho poznali všichni lidé, neboť  
v tom je věčný život (J 17,3). Bůh totiž 
chce, aby všichni lidé došli spásy a po-
znali pravdu (1Tm 2,3-4).

V listu Římanům 10,13 čteme slav-
né prohlášení, že „každý, kdo by vzýval 
Pánovo jméno, bude zachráněn.“ Jak je 
to velká Boží milost! Jedním dechem 
je zde následně kladena řada otázek, 
které nás mají vést k zamyšlení nad na-
ším evangelizačním posláním. „Ale jak 
mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili?  
A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyše-
li? A jak mohou slyšet bez toho, kdo hlásá? 
A jak mohou hlásat, nebyli-li posláni? Jak 

je napsáno: ‚Jak jsou krásné nohy těch, 
kteří zvěstují pokoj, těch, kteří zvěstují 
dobré noviny.‘“ (v. 14 a 15).

Toto vše předpokládá, že budeme 
misijně nadšenou a otevřenou církví, 
která půjde a bude zvěstovat „dobré 
noviny“. Proto se v roce 2023 chceme 
soustředit na téma „Vyjděte“. Vyjděte 
za lidmi, kteří mají letos slyšet dobrou 
zprávu o Kristu. Už samo slovo „jít“, 
nebo „vyjít“ v sobě obsahuje pohyb. 
Ano, církev je společenství na cestě 
následování Pána Ježíše. Ale na té cestě 
nejsme izolováni od svého okolí. Jsme 
uprostřed tohoto světa, máme jít ke 
všem národům.

To jsou známé myšlenky. Otázkou 
je, jak se nám je daří žít v praxi našich 
osobních životů i našich sborů. Chci 
nejprve zmínit tři obrazy církve, která 
toto poslání nenaplňuje.

Ten první obraz je ustupující církev. 
Církev v defenzivě. Sbor v této fázi 
nejde misijně kupředu, ale je spíše na 
ústupu. Místo odvážné víry, která zá-
pasí o to, aby nesla světlo evangelia, je 
takový sbor plný obav o svoji vlastní 
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budoucnost. Podobá se vojenské jed-
notce, která rezignovaně ustupuje ze 
svých pozic do většího bezpečí.

Může se stát, že jako sbory i spo-
lečenství sborů v BJB ustupujeme  
z pozic, které jsme dříve získali? Místo, 
abychom zakládali nové skupinky a ote-
vírali nové stanice na nových místech, 
spíše zavíráme stanice tam, kde jsme je 
kdysi založili? Opouštíme misijní pole, 
na kterém jsme dříve pracovali?

Nedávno jsem přemýšlel o našem 
brněnském sboru. (Brněnští mi pro-
minou, podobné příklady si může najít 

každý ve svém sboru.) Uvědomil jsem 
si, jak velké bylo misijní nadšení gene-
rací, které stály v začátcích baptistické 
práce v naší zemi (tehdy ještě Rakous-
ku-Uhersku). Tři lidé založili v roce 
1898 brněnský sbor, a již v roce 1911 
stála na dnešní Smetanově ulici první 
modlitebna, která bývala plná. Musel 
jsem myslet na obětavou misijní prá-
ci kolportérů Biblí a další duchovní 
literatury. Uvědomil jsem si, že před 
100 lety, tj. ve 20. letech 20. století, se  
v Brně každou neděli konala shromáž-
dění na pěti místech. A že jednu dobu 
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byly v Brně 3 sbory (potom se 2 spojily 
a v době totalitního režimu nakonec  
i tento sbor znovu splynul se sborem 
na Smetanově). Už nemluvím o sboru 
ve Velké Bíteši, v Lipové u Prostějova  
a dalších, které již dnes (z různých dů-
vodů) nemáme…

Jdeme opravdu dál, na nová mís-
ta, nebo jsme se z mnoha míst spíše 
stáhli? Jistě, můžeme říct, že se v Brně 
v minulých zhruba 15 letech snaží-
me o založení nových sborů v měst-
ských částech Medlánky a Bystrc. Ale  
z pohledu posledních více než 150 let 
baptistické práce v naší zemi, jdeme 
neustále kupředu, nebo často spíše 
vyklízíme pozice? Kolik měl váš sbor  
v minulosti stanic, a kolik jich má dnes?

Ten druhý obraz je církev stojící na 
místě. Může se stát, že sbor již desítky 
let misijně stagnuje. Sborové spole-
čenství je uzavřené uvnitř modlitebny, 
v klidu a bezpečí za zavřenými dveřmi.

Máme pěkná shromáždění. Zpívá-
me, modlíme se, posloucháme výklady 
Božího slova. Rádi se sejdeme. Dokon-
ce pořídíme nový kávovar, aby se nám 
po shromáždění lépe povídalo (nic 
proti kvalitní kávě). Možná uspořá-
dáme pěkný společný sborový víkend, 
výlet nebo dokonce sborovou dovole-
nou. Ale kolik na ni s námi jede přátel? 
Hlavní je zajistit služby? Postarat se  
o to, aby do modlitebny nezatékalo dě-
ravou střechou? Zaplatit za energie, aby 
nám bylo v modlitebně teplo?

Nepodceňuji tyto organizační úkoly. 

Jen si kladu otázku, kterou bychom si 
měli pokládat všichni: to, co děláme, je 
jen pro nás a naše děti? Pro naše vlast-
ní povzbuzení? Máme ve sboru nějakou 
misijní strategii směrem ven?

Tím třetím negativním obrazem je 
misijně zmatená církev. To je církev, 
která sice o něco usiluje, a třeba se ob-
čas horlivě nadchne, ale jakoby spíše 
poskakovala zleva doprava. Jde ode zdi 
ke zdi. Nemá jasný cíl. Nemá misijní 
koncepci. Chce, aby přicházeli noví 
lidé, ale sama se příliš nechce měnit.

Může se nám stát, že se nám jed-
nou za čas pohne svědomí, že „málo 
evangelizujeme“. Slyšíme to od našeho 
kazatele. Pak hledáme nějakého evan-
gelistu, který by přijel a posloužil. Aby 
nám „vytrhl trn z paty“. Pokud ho vů-
bec najdeme, následně si uvědomíme, 
že vlastně nemáme koho na tato evan-
gelizační shromáždění pozvat, protože 
nemáme vybudované normální přátel-
ské vztahy s nevěřícími lidmi ve svém 
okolí. Že bychom tedy raději zkusili 
Alfu, nebo Objevování křesťanství? 
Nebo My Life workshop? Vytiskneme 
pozvánky – ale znovu: máme je komu 
dát? Lidem na ulici? Máme koho s se-
bou vzít na tato setkání? A když nako-
nec přijdou jeden nebo dva lidé, jsme 
šťastní. Splnili jsme svůj úkol a zase 
se můžeme věnovat sami sobě. Příště 
zkusíme nějaký jiný typ „evangelizace“. 
Třeba půjdeme na ulici (ale kolik lidí 
z ulice takto přišlo následně k Božímu 
slovu, uvěřili a stali se z nich Ježíšovi 
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učedníci?). Nejsem proti evangelizač-
ním akcím venku mimo modlitebny. 
Jsem proti mentalitě, kdy církev jed-
norázově vyrazí jako bojová jednotka  
z bran města, snaží se někoho zajmout 
(získat) a přivést zase do bezpečí, za 
městské brány a hradby…

Jak tedy rozumím té misijní výzvě 
„vyjděte“? Vy jste světlo světa, říká Pán 
Ježíš. Tak se neskrývejte pod nádobu, 
ale ať vaše světlo prozáří tmu ve vašem 
okolí. Vy jste sůl země. Sůl je užitečná 
jen tehdy, když se dostane ze solnič-
ky ven a rozpustí se ve styku s masem 
nebo jinými potravinami.

Žijme radostný křesťanský život 
uprostřed vztahů, které máme – se 
sousedy, spolupracovníky, spolužáky, 
příbuznými, přáteli, jednoduše našimi 
bližními. Nebojme se být sami sebou, 
tedy být Ježíšovi přátelé, kteří zvou 
své přátele na setkání s Ježíšem. Na-
ším vzorem je Pán Ježíš, který zůstal 
sám sebou (Božím synem) a zároveň 
sdílel svůj život, svoji lásku i službu  
s lidmi okolo sebe. Neuzavíral se do 
své duchovní ulity. Uměl být o samotě  
s Otcem celou noc v modlitbách, se 
svými učedníky v soukromí, ale byl 
také velmi osobní a plný proaktivní 
lásky uprostřed zástupů lidí. Tak jako 
on, i my se zajímejme o to, co naše 
přátele trápí, nad čím přemýšlejí, s čím 
mají problémy – abychom jim potom 
přinesli dobrou zprávu o Bohu, který 
se k nim sklání a chce vstoupit i do je-
jich konkrétních životních příběhů.

Nejsem proti tomu, abychom dělali 
evangelizační akce, shromáždění, kem-
py, sousedské dny, koncerty, kurzy  
a podobné věci, pokud se pro ně po 
modlitbách rozhodneme. Ale nechtěj-
me jen „dělat“ evangelizaci. Přemýš-
lejme nad tím, jak „být“ živým evan-
geliem. Jak být Kristovými svědky, 
otevřenými pro druhé, plnými lásky  
a milosti, připravenými posloužit tam, 
kde je třeba, vždy připraveni ke svědec-
tví o naději, kterou máme v Něm. Jak 
být živými, otevřenými společenstvími, 
kde se srozumitelně zvěstuje Boží slo-
vo, kde jsou hříšníci vítáni (i my jsme 
jen hříšníci, kteří dostali milost), kde 
se setkávají s Boží i naší láskou. Jak 
být živou církví uprostřed města nebo 
vesnice, kde žijeme,  kam se nestydíme 
pozvat své přátele a kam se oni časem 
nestydí přijít. Kéž by o nás platilo to, 
co o církvi na jejím počátku: „Chváli-
li Boha a byli všemu lidu milí. A Pán 
denně přidával k jejich společenství ty, 
které povolával ke spáse.“ (Sk 2,47)

Milí bratři a milé sestry, mládeži, 
přemýšlejme každý sám i společně nad 
touto letošní výzvou. Modleme se, aby 
nás Pán Ježíš proměňoval a naplňoval 
láskou k Bohu i k lidem. Abychom 
více porozuměli, co pro každého z nás 
konkrétně znamená ono „Vyjděte“  
a abychom do tohoto poslání radostně 
vstupovali.

 Pavel Coufal
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LARRY LEWIS

ROZHOVOR

S tématem čísle “Vyjděte” je spojená i služba misionáře Larryho Lewise, který 
slouží v plzeňském sboru. Zeptali jsme ho na jeho zkušenosti s příchodem do naší 
země a na to, jaké to pro něj a pro jeho rodinu bylo, když odcházel do cizí země.
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Larry, ty jsi Američan, ale už 
spoustu let žiješ s rodinou v České 
republice. Co v naší zemi kon-

krétně děláš?
Naším hlavním cílem je spolupra-

covat s našimi českými baptistickými 
spolupracovníky na zakládání nových 
sborů. V praxi to pro nás znamená 
využívat nadání a obdarování, která 
nám Bůh dal, v našem případě je to 
angličtina a sport, jako vstupní body 
do komunity; vedeme biblické kluby, 
rodičovské skupiny a organizujeme tá-
bory, kde se sdílí evangelium, budují 
se vztahy, a kde je vyvyšováno Ježíšo-
vo jméno. Bůh nám požehnal růstem 
sboru Plzeň - Mozaika. Nyní pracuje-
me po boku věřících v Mozaice, aby-
chom Kristovým evangeliem zasáhli 
i okolní města. Kromě toho spolu  
s Danielem Kucem školíme místní 
laické vedoucí, aby se stali pastory 
prostřednictvím “Biblického vzdělá-
vacího centra pro pastory.”

Kdy a proč ses rozhodl, že odjedete do 
České republiky?

Po univerzitě jsem pracoval jako 
biolog v nevadské poušti, když Bůh 
poprvé povolal Melissu a mně do 
služby na plný úvazek. Nejprve jsem 
sloužil jako pastor mládeže v Texasu 
a zároveň jsem navštěvoval teologický 
seminář. Poté jsme se přestěhovali do 
Pennsylvánie, abychom založili sbor  
v oblasti, kde bylo málo sborů zaměře-
ných na evangelium. V roce 2005, bě-
hem misijní cesty do Říma, začal Bůh 
hýbat našimi srdci pro misii v Evropě. 
Po mnoha měsících hledání Boží vůle 
v modlitbách nás Pán vedl do České 
republiky. V roce 2007 jsme prodali 
svůj dům a majetek a přijeli  s našimi 
třemi dětmi do České republiky.

V Božím povolání do České republi-
ky je pro mě zvláštní požehnání. Moje 
maminka je Češka a její předkové se 
v roce 1851 přestěhovali z Moravy do 
Texasu. Na své české kořeny jsem byl 
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vždy hrdý, a tak jsem se rád vrátil do 
země svých předků.
Bylo těžké odejít z USA do země, kte-
rou jste moc neznali? Jaké jste měli po-
city?

Rozhodně bylo těžké opustit rodi-
nu, přátele a církev. Ale Boží volání 
bylo jasné a mám zkušenosti s Boží 
věrností pokaždé, když nás povolal 
k poslušnosti, která byla těžká. Ani 
tentokrát to nebyla výjimka. On toto 
povolání znovu a znovu potvrzoval. 
Díky tomu jsme se na to všichni dí-
vali jako na další životní dobrodružství  
s Bohem.
Co vás v České republice překvapilo po-
zitivně a co negativně?

Než jsme přijeli, bylo nám řečeno, že 
Češi nejsou přátelští, ale zjistili jsme, 
že opak je pravdou. Během prvního 
týdne nám Bůh poskytl vzácné přáte-
le z dceřiny školky a také z pražského 
vinohradského sboru. Vlado Vovkanič 

byl jedním z těch milých lidí, kteří 
nám pomohli cítit se vítanými hosty. 
Byl tak laskavý, že mi dovolil pomáhat 
mu po boku ve třídě dorostu. To pro 
mě bylo v tom prvním roce, kdy jsem 
se učil jazyk a kulturu, velkým požeh-
náním. Poté, co jsme se o rok později 
přestěhovali do Plzně, se nám církev 
v Konstantinových lázních stala po-
vzbuzením a oporou. Laskavost těchto 
dvou sborů nám pomohla k dobrému 
základu v České republice. Byli jsme 
vámi všemi opravdu požehnáni. Víme, 
že misionáři v České republice přichá-
zejí a odcházejí, a to jistě přináší čes-
kým baptistům výzvy, takže jsme vám 
navždy vděčni za vaši investici do naší 
rodiny.

Negativně? Určitě jazyk! Opravdu 
jsem nečekal, že to bude tak těžké  
i po patnácti letech. Rozhodně nás to 
udržuje v pokoře.
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho po-
žehnání ve službě i v osobním životě.
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KÁZÁNÍ

Z ČEHO SE RADUJE HOSPODIN 
NEBO JAK POTĚŠIT BOHA? 

Jaký čin, jaký rituál nebo obřad 
může Boha potěšit? V Lukášově 
evangeliu v 15. kapitole čteme 

tři podobenství, ze kterých se dozví-
dáme z čeho se Hospodin raduje:

„Pravím vám, že právě tak bude  
v nebi větší radost nad jedním hříšní-
kem, který činí pokání, než nad deva-
desáti devíti spravedlivými, kteří pokání 
nepotřebují.” (15,7)

„Pravím vám, právě tak je radost 
před anděly Božími nad jedním hříšní-
kem, který činí pokání.” (15,10)

Čteme, že v nebi je radost. Boží an-
dělé reagují na to, co se děje na zemi, 
a radují se z toho. Nebe se raduje  
z toho, co se děje na zemi. To je vel-
mi důležité si uvědomit. Z tohoto 
textu máme totiž jistotu, že náš život 
není Bohu lhostejný. Jelikož nebe se 
upřímně raduje, znamená to, že má  
o nás zájem.

V této patnácté kapitole čteme, že 
lidé mohou potěšit Boha dvěma způ-
soby. Záleží jen na tom, kde se na-
cházíš. Pokud dnes žiješ před Bohem 

a jsi jeden z těch spravedlivých, kteří 
pokání nepotřebuji, pak se Bůh radu-
je, že je tvoje srce naladěno na stejnou 
emoci jakou má nebe. 
Jak potěší Hospodina spravedliví?

 Ve všech třech podobenstvích čte-
me o výzvě k radosti s nebem:
15,6 radujte se se mnou
15,9 radujte se se mnou
15,32 ale máme proč se veselit a radovat

Pokud se umíš rozdělit o radost, 
pak tím potěšíš Boha. Upřímná radost 
totiž zjevuje, čím je naplněno naše 
srdce. Radujeme se z toho, na čem 
nám opravdu záleží. Něco podobného 
jednou prohlásil Jan křtitel, když řekl:

„Ženichův přítel, který u něho stojí  
a čeká na jeho rozkaz, upřímně se radu-
je, když uslyší ženichův hlas. A tak je má 
radost dovršena.” (J 3,29)

Bůh je potěšen, když ti, kdo jsou 
Mu věrní, nejen dělají všechno správ-
ně, ale když ti, kdo jsou Mu věrní, za-
čínají pociťovat radost z toho, co se 
líbí nebi. Když ti, kdo jsou Mu věr-
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ní, odpoví na výzvu ke spolu-radosti  
s nebem.

Jak potěší Hospodina všichni ostatní
První věc, která těší nebe, přichází 

ve chvíli, kdy se přibližujeme Ježíši. 
„Do jeho blízkosti přicházeli samí cel-
níci a hříšníci, aby ho slyšeli.” (15,1) 
Čteme, že právě toto „přibližovaní”  
k Ježíši bylo pro hodně lidi nepří-
jemné. „Farizeové a zákoníci mezi se-
bou reptali: ,On přijímá hříšníky a jí  
s nimi!´” (15,2) Neviděli a nechápali, 
že toto společenství jednoho dne při-
vede hříšníky k pokání.

První věc, která Pána Ježíše těší, je, 
že lidé, kteří žijí svůj hříšný život, se 
začínají:
• přibližovat malými krůčky k Ježíši
• začínají Ježíši naslouchat
• hříšníci se začínají spojovat s Ježíšem

Nebe opravdu potěší, když hříšník 
bere Ježíšova slova vážně. Když to, co 
Ježíš řekl, hříšník vnímá a uplatňuje 
ve svém osobním životě. Ježíš říká, že 
andělům a nebi se líbí nejen hříšník, 
který mu naslouchá, ale kajícný hříš-
ník. Tedy osoba, která:
1. si uvědomuje, že je hříšná
2. uznává se za hříšníka
3. chce změnit svůj život
4. činí pokání
5. začíná žít nový život podle Ježíšova 

učení
Zástupy nebo jen jeden?

Kolik hříšníků musí činit pokání, 
aby přinesli radost nebi a Božím an-

Jsem 13 let kazatelem a sloužím ve sbo-
ru XXI. století. Mám 3 děti - Korneli, 
Abigel a Clive. Následuji Ježíše Krista 
od roku 1999.

dělům? Říká se, že jen jeden jediný 
kajícný hříšník potěší nebe a andě-
ly. Jediný člověk, který bere Ježíšovo 
učení vážně a uplatňuje Ježíšovo učení 
ve svém životě, těší celé nebe. Když  
z mnoha lidí, kteří Ježíše slyší a při-
stupují k němu, jedna jediná osoba 
činí pokání, přináší to radost celému 
nebi.

Proto, milý čtenáři, dnes se neroz-
hlížej. Nedívej se, kdo jiný chce činit 
pokání. Cítíš-li ve svém srdci výzvu, 
abys vykročil dopředu k Ježíši a činil 
pokání, tak to udělej dnes. Není to 
o davu, je to jen o tobě. Už jsi mohl 
cítit radost z nalezení Ježíše. Už jsi 
mohl zažít radost z naslouchání Ježíši. 
Nyní udělej to, co se líbí nebi. Čiň po-
kání, modli se, pros Pána Ježíše, aby ti 
odpustil. Požádej Ho, aby tě přijal do 
své rodiny. Požádej Ježíše, aby ti od-
pustil všechny tvé hříchy a dal ti nové 
narození, znovuzrození. 

Oleg Grycik
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INFORMACE Z VV

Vize a cíle Výkonného výboru 

Výkonný výbor dokončil rozhovor  
o své vizi a cílech pro období 2022-26, 
materiál byl zaslán na sbory a budeme 
ho prezentovat na Radě zástupců sbo-
rů v Brně.
Příprava jednání RZS v Brně

Bratr předseda rozeslal svolání jed-
nání RZS a Výkonný výbor se věno-
val podrobnější přípravě programu. 
V rámci odpoledního jednání se roz-
dělíme do pracovních skupin podle 
velikosti sborů a výsledky z našich 
diskuzí budeme pak prezentovat při 
společném setkání v hlavním sále. 
Prosíme sbory, aby byly připravené 
na předem zaslané otázky.

Informace z jednání VV BJB dne 12. října 2022

Podpora oživení sborů (cesta duchovní 
obnovy)

Jsme stále ve fázi přípravy tohoto 
programu, do týmu se kromě bratří 
Pavla Coufala, Jarka Plevy, Vladimí-
ra Zeman připojí také Oleg Gricyk, 
zastřešovat ho bude misijní odbor. 
Na setkání s radou BJB na Slovensku 
dojde k rozhovoru nad zkušenostmi  
v této oblasti.  V listopadu se v rámci 
jednání VV uskuteční rozhovor o dal-
ším postupu.
Nový systém vzdělávání kazatelů a pra-
covníků sborů

Program Timoteus probíhá. Další 
setkání se uskuteční ve sboru XXI. 
století Praha dne 3. prosince 2022. 
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Ordinace kazatelů v BJB
Proběhl rozhovor na významem  

a praxí ordinace v BJB. Podkladem byl 
současný řád ordinované služby, který 
však vnímáme jako nejednoznačný. 
Sbory nemají jednotný pohled a pří-
stup k ordinaci svých kazatelů. Té-
matu se budeme věnovat znovu na 
příštím jednání VV, pokládáme ho za 
důležité pro společnou službu BJB.
Odbory a komise:

Zhodnocení setkání s odbory BJB 
v centru Immanuel 30. 9. - 1. 10. 
2022 — Jsme vděční, že se uskutečni-
lo, děkujeme sborům za vyplněné do-
tazníky. Do budoucna určitě chceme  
v nějaké formě zopakovat, možná delší 
a více prostoru pro setkání jednotli-
vých odborů.

Komise pro dokumenty — pro-
běhl rozhovor o přidruženém členství 
sborů, komise ho doporučuje a před-
staví teze na RZS. Dalším krokem by 
mělo být pověření komise na SD 2023 
ke zpracování konkrétního textového 
znění, samotný návrh by se projedná-
val na SD 2024. Komise dále navrhuje 
další úpravy v dalších dokumentech. 
Podrobnější zprávu připraví tajemník 
na příští jednání VV. 

Komise pro vzdělávání — 22. 10. 
se uskutečnilo první setkání staršovs-
tev v rámci kurzu Služba staršovstva 
(Vzdělávání na cestě) ve sboru Praha 
3. Přihlásila se staršovstva z 12 sborů. 
Sbory a kazatelé

VV se zabýval situací na sborech 
BJB, především v Kladně, Děčíně  

a misijní stanici sboru Vinný kmen  
v Brně. Na základě žádosti sboru Pra-
ha Vinný kmen byla schválena 3letá 
podpora z fondu na zakládání sborů 
pro bratra Igora Demkovského, kte-
rý pracuje v Brně. Ze sboru Lovosi-
ce jsme zatím neobdrželi kompletní 
účetní podklady pro dořešení ukon-
čení jejich členství v BJB. Předseda  
s tajemníkem informovali o proběhlých 
jednáních v rámci sboru Vysoké Mýto 
o vztahu ke stanici v Pusté Rybné, další 
setkání se budou konat. Sbor XXI. sto-
letí podal žádost o příspěvek na 2. úva-
zek misijní pracovnice, který byl schvá-
len,  odsouhlaseno od 1. listopadu.
Organizační a ekonomické úkoly

Probíhá práce na zpracování připomí-
nek ke knize Baptisté v českých zemích.

Dne 20. října proběhne setkání se 
zástupci rady BJB na Slovensku, bu-
deme hovořit o možnostech další spo-
lupráce; o Rozsévači; zkušenostech 
s rozdělením Konferencie delegátov 
zborov (náš SD) na diskusní (pre-
zenční) a hlasovací (distanční). Dále 
pak zkušenosti z Cestou duchovní 
obnovy sborů. Zúčastní se předseda  
s tajemníkem.

Tajemník seznámil Výkonný výbor 
s návrhem na změnu ohledně mezd 
vedoucích odborů od příštího voleb-
ního období. Bude nutné, aby 50 % 
z mzdových nákladů vedoucí/odbory 
získali z účelových darů, od sponzorů. 
Tajemník hovořil o variantách, v rám-
ci kterých by toho bylo možné dosáh-
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nout, po rozhovoru na setkání odbo-
rů uvažuje nad společným hledáním 
zdrojů pro všechny vedoucí odborů. 
Celkové náklady na práci vedoucích 
odborů jsou cca 1,5 Mio Kč ročně. 
Polovina na podpoře od jednotlivců  
a sborů by byla 750.000 Kč, tedy 
62.500 měsíčně. Našlo by se v BJB 625 
jednotlivců, kteří by službu podporo-
vali částkou 100 Kč měsíčně a více?

Dostali jsme pozvání na mezinárod-
ní baptistickou konferenci o zakládání 
nových sborů a novém zacílení (re-fo-
cusing) našich sborů, která se bude ko-
nat 9. - 12. 3. 2023 v Maďarsku. Účast 
zvažuje Vladimír Zeman a Oleg Gricyk. 

Situace v kanceláři — Sestra Ive-
ta Procházková se vrátila zpět do práce  
v kanceláři od 1. října na úvazek 0,75. Ses-
tra Asui Siakhelová nyní pracuje na DPP.
Ekumena, EBF

Bratr předseda Pavel Coufal in-
formoval o společné zářijové cestě  
s bratrem Pavlem Mrázkem z odbo-
ru mládeže do Estonska na setkání  
s vedoucími tamních baptistů a na 
koncil EBF v lotyšské Rize. Podrob-
nější článek vyšel v posledním čísle 
Zpravodaje.

Valné shromáždění ERC se usku-
teční dne 22. listopadu, BJB zastoupí 
bratři Coufal a Jackanič.

Informace z jednání VV BJB dne 29. listopadu 2022

Zhodnocení Rady zástupců sborů

Na RZS v Brně byl představen do-
kument Vize a cíle Výkonného vý-
boru. Proběhly prezentace činnosti 
jednotlivých odborů BJB a rozhovor 
ve skupinách o výhledu sborů na příš-
tích 5 let s ohledem na službu kazate-
le a dalších pracovníků. Některé sbory 
projevily zájem o rozvinutí bližší part-
nerské spolupráce mezi větším a men-
ším sborem. Jsme vděční za atmosféru 
sdílení a vzájemného společenství. 
Cesta duchovní obnovy

VV pokračoval v rozhovoru ohled-
ně programu Cesty obnovy, hostem 

našeho setkání byl bratr Pavel Plchot, 
který je vedoucím Cesty obnovy v CB. 
Někteří členové VV se zúčastní setká-
ní tohoto programu v rámci CB, aby 
se s ním více seznámili. V novém roce 
se budeme zabývat možností nabíd-
nout tento program také sborům BJB.

Odbory a komise

Proběhlo první setkání kurzu pro 
staršovstva v Praze a kurzu studia Bi-
ble JOZUE pro mládež v Brně. Jsme 
vděční za účastníky i vyučující na 
těchto setkáních.

Vedoucí misijního odboru bratr 
Vladimír Zeman informoval o svých 
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sijní odbor dostává 10% z kladného 
hospodářského výsledku za předchozí 
rok). Návrh bude podán v rámci roz-
počtu na rok 2023.

Tajemník informoval o možnosti 
stěhování kanceláře VV do bytu 3+1 
ve vinohradském sboru. Probíha-
jí jednání se sborem, začátkem roku 
2023 by měla proběhnout případná 
rekonstrukce tohoto bytu. Na vyba-
vení je možné využít investiční fond, 
kde k tomu byla v roce 2019 již schvá-
lená částka 200.000 Kč.
Ekumenická spolupráce

Předseda s tajemníkem se zúčast-
nili Valného shromáždění Ekumenic-
ké rady církví. Tématem bylo kromě 
jiného pomoc církví Ukrajině. Jsme 
vděčni za všechny, kteří pomáha-
jí, modlíme se za mír a vytrvalost ve 
službě potřebným.

V příštím roce proběhne v Norsku 
ve městě Stavanger Misijní summit 
Evropské baptistické federace v ter-
mínu 5. - 9. 7. 2023. Setkání je ote-
vřeno všem zájemcům ze sborů BJB. 
V případě zájmu o další podrobnosti 
kontaktujte do konce ledna 2023 ta-
jemníka za účelem plánování společné 
cesty a ubytování v místě. Více in-
formací a video pozvánku najdete na 
webové stránce  https://www.ebf.org/
sent2023.

setkáních s misijními pracovníky sbo-
rů a upozornil na potřebu řešit kromě 
úvazků kazatelů také podmínky služby 
těchto pracovníků.
Sbory a kazatelé

Na začátku příštího roku plánujeme 
tři regionální setkání kazatelů na téma 
“Vyjděte”, kde chceme hovořit o tom, 
jak máme být misijně otevřenou círk-
ví. Setkání se uskuteční v Praze (6. 2.), 
v Olomouci (22. 2.) a  v Žatci (6. 3.).

VV také hovořil o potřebách našich 
sborů a stanic, zejména v Děčíně a na 
Pusté Rybné (stanice sboru Vysoké 
Mýto). Do konce roku by měla být 
uzavřena otázka účetní likvidace sboru 
v Lovosicích.
Organizační a ekonomické úkoly

VV schválil vánoční příspěvky pro 
kazatele, kazatele v důchodu a vdovy 
po kazatelích ve výši 10.000 Kč, resp. 
9262 Kč pro důchodce a vdovy. Dále 
pak odměny pro pracovníky kanceláře 
VV do max. výše jednoho měsíčního 
platu s ohledem na délku jejich pra-
covního poměru v letošním roce.

VV souhlasí s vyhlášením nové 
sbírky krizového fondu na Ukrajinu s 
předběžným čerpáním 1.000.0000 Kč. 
S žádostí o finanční pomoc se budeme 
také obracet na Evropskou baptistic-
kou federaci.

VV schválil příspěvek na činnost 
odborů BJB pro rok 2023 ve výši 
50.000 Kč pro odbor mládeže, man-
želství a rodiny a odbor sester (mi-

 Jan Jackanič, tajemník VV
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ZPRÁVY Z BJB

VZDĚLÁVÁNÍ STARŠOVSTEV

V rámci programu „Vzdělávání 
na cestě“ připravil Výkonný 
výbor kurz určený pro star-

šovstva sborů. Je zaměřený na biblické 
základy pro službu starších, na oblast 
vedení a řešení pastoračních otázek ve 
sboru. Cílem kurzu je povzbuzení ve 
službě, sdílení se staršími z ostatních 
sborů a pomoc při řešení konkrétních 
situací.

Moravský běh se uskutečnil během 
tří sobot na podzim 2021 a na jaře 
2022 v Olomouci a zúčastnilo se ho 
devět staršovstev. Nyní běží české kolo 
v Praze za účasti staršovstev z dvanácti 
sborů. Každou sobotu je na programu 
vyučování ve třech okruzích, a důležité 
je, že nejde jen o přednášky. Staršov-
stva sedí každé u vlastního stolu a po 
jednotlivých tematických blocích mají 
čas k rozhovoru, jak se to, co slyšeli, 
může odrazit v jejich konkrétní službě 
v jejich vlastním sboru.

Náplň kurzu tvoří tři tematické 
okruhy. Pavel Coufal v rámci tématu 
POSLÁNÍ A SLUŽBA STARŠÍCH 

mluví o roli starších, jejich povolává-
ní a ustanovování do služby a o jejich 
autoritě ve sboru. Vladimír Zeman 
se v tématu STARŠOVSTO A VE-
DENÍ zaměřuje na koncepční vedení 
sboru staršovstvem, vnitřní fungování 
staršovstva a rozvoj dalších vedoucích.  
V posledním okruhu PASTORACE 
A KONFLIKTNÍ SITUACE probírá 
Jaroslav Pleva spolupráci ve staršov-
stvu, pastoraci, napomínání a kázeň ve 
sboru a konečně vztah mezi staršími  
a duchovní rodinou sboru.

Podle ohlasů účastníků ho považují 
za přínosný. Oceňují nejen vyučování, 
ale zejména příležitost sdílet se s bratří-
mi z jiných sborů, slyšet jejich názory, 
pohledy a přístupy. V neposlední řadě 
také vítají příležitost otevřít ve vlastním 
staršovstvu otázky, na které se při běž-
ném sborovém provozu nedostane.

Jarek Pleva
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↑ Staršovstva — Olomouc    ↓ Staršovstva — Praha
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ZPRÁVY ZE SBORŮ

CHVÁLY BJB

Chvály k poslechu v češtině 
byly v minulosti nedostatkové 
zboží. Na bohoslužbách, nebo 

konferencích jsme je sice mohli slyšet 
na živo, ale zpětně si je poslechnout 
a mít je třeba v telefonu nebylo tak 
jednoduché. Většinou bylo potřeba 
si je stáhnout z YouTube a následně 
přetáhnout do našeho zařízení. 

Proto vznikl web chvalybjb.cz, od-
kud si můžete stáhnout k poslechu, 
nebo rovnou poslouchat přes 700 čes-
kých chval. Jedná se o upravené zázna-
my chval z bohoslužeb, večerů chval, 

koncertů a je zde schovaných i pár stu-
diových záznamů.

„Tvé milosrdenství je lepší než život, 
mé rty tě chválí zpěvem. Proto ti dobro-
řečím po celý život, v tvém jménu pozve-
dám dlaně.” (Ž 63,4-5)

Pokud byste chtěli na web přidat  
i váš sbor, nebo byste se sami chtěli do 
projektu zapojit, napište mail na adre-
su nekudy@gmail.com.

Lukáš Nekuda 
BJB Brno
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OSMDESÁT LET BRATRA 
VLADIMÍRA HEJLA

Na sklonku roku se na půdě na-
šeho sboru konala radostná 
oslava životního jubilea našeho 

milého bratra Vladimíra Hejla. Bra-
tr se narodil v roce 1942 a slavili jsme 
tedy jeho osmdesátiny. Při této příle-
žitosti se setkala jeho rodina pokrevní, 
pěstounská a duchovní. Společně jsme 
děkovali za to, jak si Pán Bůh Vláďu 
použil a používá. Vláďa miluje Pána 
Boha a je to jasně znát na jeho vztahu 
k lidem. Velmi obětavým způsobem se 
dotkl života mnoha lidí, jejichž život 
byl Boží láskou, která v něm působí, 
hluboce poznamenán. Během svého 
života sloužil církvi jako stavitel, starší, 
kazatel. Působil především v pankrác-

kém, vinohradském, ašském a pardu-
bickém sboru. Ve vinohradském sbo-
ru má nejdelší členství ze všech jeho 
členů. I přes svůj pokročilý věk zůstává 
díky fyzické kondici, kterou mu Pán 
dává, aktivně zapojen do života a služby 
ve sboru. Každý týden organizuje pro-
gram pro skupinu seniorů, intenzivně 
se věnuje pastorační péči, pod jeho ve-
dením se setkává modlitební skupinka. 
Jsme za něj Bohu velmi vděční. Pokud 
Vláďu znáte, připojte se k naší radosti 
a vděčnosti za něj.

Marek Titěra
kazatel sboru BJB na Vinohradech
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CO VLASTNĚ DĚLÁ...

KOMISE  
PRO DOKUMENTY

V nedávné době byla obnovena 
činnost Komise pro dokumen-
ty. Ptáme se bratra tajemní-

ka Jana Jackaniče na podrobnosti této 
služby. Čím se taková komise zabývá?

Posláním komise je příprava  
a zpracování jednotlivých dokumentů 
BJB, připravuje jejich změny. Pokud 
je potřeba, tak Sjezdu delegátů nebo 
Výkonnému výboru napomáhá svými 
stanovisky a výkladem určitých situa-
cí, které nemusí být jasné.

Cílem je, aby naše pravidla a řády 
odpovídaly reálným situacím v životě 
sborů a BJB, a aby tomu nebylo na-
opak. Znění našich dokumentů tak 
nemáme jednou pro vždy, ale je mož-
né je měnit, pokud je k tomu všeo-
becná shoda. Čas od času je dobré si 
stávající řády projít a podívat se na to, 
v jakém jsou stavu.

V minulých ročnících jsme se v této rubrice seznamovali s těmi, kteří vedou jednotlivé 
služby odborů a kanceláře Výkonného výboru. V rámci letošního roku vám chceme před-
stavit práci jednotlivých komisí BJB, jinými slovy pracovních skupin, které zřizuje Sjezd 
delegátů za účelem konkrétní služby a práce. V tomto prvním čísle to bude komise pro 
dokumenty.

Jakou má tato komise historii? Proč 
máme v BJB Komisi pro dokumenty?

Členové komise se většinou mění 
při nějaké příležitosti a konkrétním 
zadání. V minulosti to bylo nejvíce 
období, kdy se měnily naše řády, při-
jímala se Ústava BJB, Základní doku-
ment a další nové dokumenty, které 
byly potřebné pro život sborů a BJB. 
V minulém roce přišel impuls pro 
kontrolu našich dokumentů, ale také 
jsou zde nové výzvy, jako je otázka 
přidruženého členství sborů a pravidla 
pro svolávání a jednání Rady zástupců 
sborů. Těm bychom se rádi věnovali  
a v průběhu tohoto a příštího roku 
přinesli návrhy na potřebné změny.  
Kdo v ní v současnosti slouží a podle 
čeho se vybírají kandidáti do této služby?

V současné době jsou to bratři Mi-
lan Kern, Marek Titěra, Štefan Halža, 
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Lukáš Hotový a já za Výkonný vý-
bor. Každý z nás přináší úhel pohledu  
a navzájem se tak doplňujeme. Ne-
jsme všichni právníky, ale jde nám 
o pohled na fungování sboru a BJB 
z různých úhlů našich odborností. 
Ukazuje se zde, že i praktická znalost 
řádů a pravidel může být velice pro-
spěšná pro život sbory, a že když jsou 
tyto procesy dobře nastavené, tak ve-
dou k lepší společné službě všech.
Budeme v BJB tuto komisi potřebovat 
i v budoucnu nebo je její funkce nějak 
časově omezená?

Členství jako takové není časově 
omezené, dokud budou bratři ochot-
ní v této skupině pracovat, tak v ní 

mohou zůstat. Bude záležet, čím nás 
sbory pověří, aktuálně se zabýváme 
otázkou přidruženého členství a kon-
trolou našich dokumentů. Narazili 
jsme např na jednu přílohu Základ-
ního dokumentu, která nikomu z nás 
nebyla známá. Jsou to drobnosti, které 
mohou být z pohledu běžného člena 
nepodstatné, ale jakmile rezignujeme 
na to, aby naše pravidla byla v souladu 
s životem ve sborech, tak se zbytečně 
budeme zabývat pravidly a život sám 
nám může utéct.

ptala se Iveta Procházková
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leden
1. týden / 2. - 8. ledna / Aš
2. týden / 9. - 15. ledna / Blansko
3. týden / 16. - 22. ledna / Brniště
4. týden / 23. - 29. ledna / Brno
5. týden / 30. ledna - 5. února / Misijní odbor

únor
6. týden / 6. - 12. února / Sbor neslyšících
7. týden / 13. - 19. února / Brno - skála
8. týden / 20. - 26. února / Broumov
9. týden / 27. února - 5. března / Cvikov

březen
10. týden / 6. - 12. března / České Budějovice
11. týden / 13. - 19. března / Děčín
12. týden / 20. - 26. března / Cheb I
13. týden / 27. března - 2. dubna / Cheb II

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 začátkem mě-
síce, ve Zpravodaji uveřejňujeme roz-
pis 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.
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NA NÁVŠTĚVĚ

Vzpomeneš si ještě na první den, 
kdy jsi se dozvěděl o invazi na 
Ukrajinu? Nad čím jsi přemýšlel?

První hovor jsem přijal ve tři ráno. 
První reakcí byl strach. Strach o příbuz-
né, strach z toho, co bude dál s Ukra-
jinou. Okamžitě jsem se začal modlit  
a přemýšlet, jak mohu pomoci lidem  
a situaci na Ukrajině.

BRNO — VINNÝ KMEN

Navštívili jsme tentokrát stanici sboru Vinný kmen v Brně, ve které slouží jako kazatel 
bratr Igor Demkovskyi. Jeho život i život celého společenství ovlivnila v poslední době 
zásadním způsobem válka na Ukrajině, protože ze dne na den proměnila podobu jeho 
služby i složení celého sboru. Jeho služby a nasazení si hned v začátku všímali vedoucí  
z mnoha brněnských sborů a finančně ho podpořili tak, že bylo možné ho na toto 
období zaměstnat. Nyní pokračuje ve službě dále s podporou BJB z fondu zakládání 
nových sborů. 

Jaké byly první týdny potom? Jak jste 
řešili potřeby lidí, kteří přicházeli?

Od prvního dne války jsme se zača-
li modlit za Ukrajinu v centru města 
Brna, kam začali přicházet lidé, kteří 
přišli z Ukrajiny. Nebylo nás mno-
ho, ale začali jsme pomáhat, jak jsme 
mohli. Pomáhali s přípravou podkladů 
pro získání dočasné ochrany, při hle-
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dání bydlení, při hledání zaměstnání, 
odpovídali na osobní potřeby, zvali do 
cirkve a hlásali evangelium. Poskyto-
vali duchovní péči a modlili se za lidi.
Jak celá situace ovlivnila váš sbor? Ko-
lik lidí se dnes schází na vašich boho-
službách?

Naša cirkev byla dříve malá, ale  
s každou bohoslužbou přicházelo více  
a více lidí a mnozí z těch lidí byli věřící. 

Do církve dnes přichází 40 až 60 lidí.
Jak se za vás můžeme modlit?

Prosíme vás, abyste se modlili za 
tým sboru, aby se objevili noví služeb-
níci, za lidi, kteří navštěvují náš sbor, 
za jejich pokání, za naši rodinu, aby 
měli sílu dál sloužit Bohu a lidem.

ptal se Jan Jackanič
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ODBOR MLÁDEŽE

Ve dnech 28. - 30. října pro-
běhla konference mládeže 
s názvem „Volám tě”. Této 

akce se zúčastnilo cca 300 mládežníků 
z Čech, Moravy, ale také ze Sloven-
ska a Ukrajiny. V „novém” formátu 
– vše pod jednou střechou (od hlav-
ních slov, seminářů, sportů, po jídlo 
a spaní) a organizací ze strany rady 
ODM jsme se sešli na BiGy (Biskup-
ské gymnázium) v Brně. Hlavním 
tématem bylo učednictví, které bylo 

KONFERENCE MLÁDEŽE

rozděleno tří bloků „Pojď za mnou”, 
kterého se ujal br. kazatel  Petr Coufal 
(BJB Brno), „Uč se ode mne” – sloužil 
br. kaz. Tomáš Kolman (CB Opava) 
a „Čiň učedníky” – Vladimír Zeman 
(předseda misijního odboru).

Během konference bylo na výběr cel-
kem 14 seminářů, které byly nabídnuty 
ve 4 blocích. Přednášející byli převážně  
z řad BJB, ale posloužili také hosté  
z CB, KS, a SCEAV. Semináře byly na 
různá témata – prakticko-teologické, 
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vztahové, evangelizační, apologetic-
ké – věřím, že každý si mohl vybrat 
podle svého zájmu a potřeby. Letošní 
konferenci neměla na starosti místní 
mládež, ale dobrovolníci z různých 
sborů ČR (dokonce i Slovenska), kte-
rých se přihlásilo přes 40. Sloužících 
bylo dostatek pro pokrytí akce – za 
jejich službu jsme vděčni, bez nich by 
to opravdu nešlo.

V rámci společných programů slou-
žili chválami různé mládeže (chválící 
skupiny), a tak jsme mohli slyšet mlá-
dežníky ze Žatce, Prahy, Brna, Aše  
a Šumperka; bylo to pestré.

Během konference probíhala „se-
znamovací hra“, ve které měli mládež-
níci možnost se kontaktovat a poznat 
se trochu víc. Také proběhl turnaj 
ve stolním tenise a fotbalu. Po dobu 
konference byla otevřena kavárna, 

kde si mohli mládežníci koupit kávu/
čaj, ale také zákusky a koláče od mlá-
dežníků. Mnoho z těchto zákusků  
a buchet, dali mládežníci darem, takže 
jsme je mohli dávat darem dál a mělo 
to velký ohlas.

Ani sport nezůstal v ústraní, mlá-
dežníci se mohli účastnit turnaje ve 
stolním tenise a fotbalu. A ti, kdo 
chtěli si mohli v „klubovně“ zahrát 
deskové a jiné společenské hry, měli 
skvělou příležitost k seznámení se.

V programu konference byly také 
volby nové rady ODM, která byla zvo-
lena ve složení: (P. Andraško (Brno), 
M. Exnerová (Brno), J. Haller, (Pra-
ha) P. Kučera (Aš), M. Pechman (Li-
toměřice),  D. Smužanica (Praha). Po 
celou dobu konference byla otevře-
na modlitební místnost, kam mohl 
kdokoliv vstoupit a trávit tichý čas 



32

k životu s ním, či ke službě, jej uslyšel. 
Bylo to místo duchovního povzbuzení  
a motivace k následování Ježíše, a to 
bylo naším cílem. Během nedělního 
dopoledního programu / bohosluž-
by se k nám připojil (alespoň z části) 
místní brněnský sbor, a tak nás bylo 
dohromady přes 400 osob. Bohu díky 
za vše, co jsme mohli na konferenci 
zakusit a načerpat!

na modlitbách, v určitý čas případně 
kontaktovat některého z přítomných 
duchovních poradců. Atmosféra kon-
ference byla úžasná, vnímali jsme Boží 
působení a reakce mládežníků byly 
vcelku pozitivní. Někteří mládežníci 
využili prostoru ke sdílení svých svě-
dectví během večera modliteb a chval 
a sdíleli, jak se jich Bůh dotýká.

Přes drobné organizační nedostat-
ky, se konference zdařila a věřím, že 
každý, kdo jel na konferenci s touhou 
slyšet Boží volání, ať už k následování,  

Pavel Mrázek, vedoucí ODM



33



34

PODĚKOVÁNÍ ZA SLUŽBU 
BÝVALÉ RADĚ ODM

Na konferenci mládeže byla 
zvolena nová rada ODM, kte-
rá byla oproti původní obmě-

něna z „poloviny“. Z původní rady 
dále ve službě pokračují (byli znovu 
zvoleni) P. Andraško, M. Pechman  
a D. Smužanica. Nově byli zvoleni 

M. Exnerová, J. Haller a P. Kučera. 
Během posledního setkání „původní 
rady“ jsme zhodnotili průběh a orga-
nizaci konference a proběhlo poděko-
vání odcházejícím členům za jejich na-
sazení ve službě mladým. Ještě jednou  
děkujeme!

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM JOZUE

Studium Jozue má za sebou prv-
ní setkání v Brně, kterého se 
zúčastnilo 39 studentů (3 byli 

omluveni). Probírali jsme historii vzni-
ku (kanonizace) Nového zákona a pře-
hled evangelií podle Matouše, Marka  
a Jana. Studenti mají tyto knihy No-

vého zákona přečíst, ke každé kapitole 
napsat krátké shrnutí a vybrat hlavní 
verš. Vyučování přehledu biblických 
knih se zhostil kazatel Jiří Marek  
z BJB Ostrava. Další setkání bude opět 
v Brně 20. - 21. ledna 2023, vyučovat 
bude br. kaz. Miroslav Čížek z Olomouce.

SETKÁNÍ NOVĚ ZVOLENÉ 
RADY ODM

Ve čtvrtek 15. 12. proběhlo se-
tkání nově zvolené rady ODM. 
Přemýšleli jsme nad koncepcí 

práce ODM a vizí pro toto voleb-
ní období. Plánovali jsme organizaci  

a plánování akcí Kemperence (27. 8. 
- 2. 9. 2023 v Černé Hoře), Kompasu 
(řešíme, který termín je lepší duben/
září 2023?) a Konference (27. - 29. 10. 
2023 BiGY v Brně).
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↑↓  Vzdělávací program Jozue
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ODBOR SESTER

SETKÁNÍ V BRATISLAVĚ

Okénko do práce Odboru sester BJB — Chci se s vámi podělit o několik událostí, 
které se odehrávaly v Odboru sester BJB koncem roku:

Dvanáctého listopadu se usku-
tečnilo společné setkání se 
slovenským výborem OS. 

Tentokrát v Bratislavě, abychom na-
plánovaly program konference sester, 
která se bude konat 5. - 7. května 
2023 na Slovensku v Nesvadoch.

Jako český výbor jsme využi-
ly této příležitosti – cesty do Brati-
slavy k tomu, abychom projednaly 
věci, které bylo potřeba si ujasnit.   

Vyjely jsme o den dříve, přespaly 
jsme na Moravě a večer jsme využi-
ly k jednání. Mluvily jsme především 
o volbách do OS BJB. V roce 2023 
končí čtyřleté volební období. Volby 
nového výboru OS BJB v ČR proběh-
nou na sborech začátkem roku písem-
nou formou. Na konferenci v květnu 
2023 v Nesvadoch bude představen 
nový výbor OS BJB v ČR na další  
období.

AKTIVITY VE SBORECH

Předvánoční období pro nás 
sestry je vždy náročnější.  
V některých sborech jsou na-

stavené každoroční aktivity, jako jsou 
návštěvy v domovech seniorů, léčeb-
ny dlouhodobě nemocných. Tomu 
předchází pečení a příprava balíčků  
s vánočním cukrovím. Touto službou 

jsou známé žatecké sestry. Myslím, že 
nemají konkurenci co do napečené-
ho množství cukroví a obdarovaných. 
Navštěvují několik Domovů seniorů 
i s programem dětí. Pří přípravě 120 
krabiček s cukrovím, 9 táců pro per-
sonál, 40 balíčků do stacionáře a 40 
balíčků pro ukrajinské děti, to u nich 
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vypadá jako ve velkovýrobně. Kéž tato 
semínka lásky přinesou užitek. Někde 
sestry myslí na seniory z jejich sboru  
a potěší je balíčkem s cukrovím a dá-
rečkem. Někde sestry připraví pro 
sborové seniory oběd. Jinde sestry 
zajišťují dárky pro „Andělský strom”. 
To jsou dárky pro děti vězňů, s dopi-
sem od rodiče a zakoupeným dárkem, 
který si rodič přeje. K dárku je přidáno 
i vánoční poselství. V pražském sboru 
se po dvouleté Covidové pauze mohl 
uskutečnit Vánoční dvoreček. To je 
akce pro lidí ze sboru. Sbor je ote-

vřený pro veřejnost s programem pro 
děti i dospělé, prodejem chráněných 
dílen, bazarem s výtěžkem pro Teen 
Challenge Praha. Nechybí grilované 
dobroty, horká polévka a ochutnáv-
ka cukroví. Tomu předcházelo o den 
dříve rozdávání pozvánek a evangeli-
zace na nám. Jiřího z Poděbrad. To 
vše se koná proto, abychom praktic-
kým způsobem přiblížily pravou zvěst 
Vánoc. Jistě v každém sboru se sestry 
nějakým způsobem zapojují do tohoto 
odkazu. Důležité je vyjít a rozdávat to, 
co nám bylo darováno. 

↓  Praha
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↓↑      Žatec

           Registrace a prodej knih

↓

     Společný oběd  |  Karel Režábek
     Konference

     Konference pro rodiče v Chebu — Daniela Plevová
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V lásce Pána Ježíše Krista s Vámi  
se všemi Helena Včeláková

REGIONÁLNÍ SETKÁNÍ SESTER

Na měsíc březen připravujeme 
novinku a tou je regionální 
setkání sester. Tentokrát v zá-

padočeském regionu. Zájem o setkání 
vyplynul ze zájmu sester, na základě 
dotazníku na konferenci sester 2022  
v Praze. Sestra Jana Pospíšilová se ak-
tivně ujala organizace. Toto první jed-
nodenní setkání, jak Pán Bůh dá, se 
uskuteční 4. března 2023 v Karlových 
Varech. Téma toho setkání vychá-
zí také ze zájmu sester. „Jak budovat 
obecenství, které uzdravuje“ dostalo 
nejvíce hlasů. Účast přislíbila sest-
ra Iva Kernová, dlouholetá manželka 
kazatele. Byly bychom rády, aby tato 
setkání pokračovala v dalších regio-
nech a přinesla ovoce do našich sborů. 
Skrze ty, kterým záleží na zdravých 
opravdových vztazích. Je dáno, že po-
kud já mám opravdový hluboký vztah 
s Pánem Ježíšem, může On skrze mne 
působit, aby ti, kteří to potřebují, na-

šli uzdravující lásku Pána Ježíše Kris-
ta. Ne my, ale On koná, My musíme 
chtít, se nechat použít pro dobro  
druhých.

Kéž to nejsou pouhá slova, ale hlu-
boká touha budovat něco čemu Pán 
Bůh dá růst. Touha pomáhat a sloužit 
jeden druhému. Protože jsme si byli 
darováni. Ne my jsme si vybraly sest-
ru, nebo bratra - Bůh nás dal právě do 
té rodiny, kde máme každý nějakou 
povinnost. Vyjděme k sobě navzájem, 
zajímejme se o bratra, sestru, která je 
vedle mne. Nechme Ducha svatého 
rozlévat uzdravující olej v našich obe-
censtvích. To je zároveň i mé přání 
pro nás všechny do nového roku 2023.
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Ahoj! Jmenuji se Klára, jsem 
lékárnice, nadšená mamin-
ka tří dětí a žena milujícího 

muže. Mám ráda svou rodinu, lidi, 
pohyb v přírodě, les i hory, čerstvě 
upečený chleba a taky Ježíše! Bydlíme 
v domečku se zahrádkou v Suchdole 
nad Odrou a máme se skvěle… Takhle 
by můj příběh mohl skončit, ale díky 
Bohu se pořádně zašmodrchal…

Na podzim roku 2020 mě zastavila 
nemoc. Sevřela mě silnou bolestí a lé-
kařům dlouho trvalo, než rozklíčovali 
správnou diagnózu. Po měsících léčby 

MISIJNÍ ODBOR

V rámci misijního odboru by-
chom se s vámi rádi sdíle-
li také o svědectví lidí, kteří 

jsou zapojeni do misijní práce ve sbo-
rech. V tomto čísle je to příběh Klá-
ry Bechné, misijní pracovnice sboru  
v Suchdole nad Odrou. A také svě-
dectví těch, kteří skrze misii v našich 
sborech mohli najít nový život v Kris-
tu - to je svědectví Martina Ducho-
slava z Vysokého Mýta. Jsme za oba 

vděční a prosíme vás o modlitby za 
jejich další službu a duchovní růst.

Těšíme se za misijní odbor na se-
tkání s vámi na Misijní konferenci, 
která se bude konat 10. - 11. února 
2023 ve Vysokém Mýtě a věříme, že 
podobných příběhů budeme moct sly-
šet více.

Vladimír Zeman

SVĚDECTVÍ ZE SUCHDOLA  
NAD ODROU

však namísto uzdravení, nemoc pro-
pukla v plné síle nanovo a já se nená-
padně začala topit v bažině sebelítosti. 
Začala jsem vyhasínat. Nezadržitelně 
a rychle, život mi přestal dávat smysl 
stejně jako kolotoč všech povinností 
doma. Všechny moje naděje a vize se 
stáhly na šířku „uzdravení“, které jsem 
tak intenzivně očekávala, a které přes 
všechny mé snahy ani modlitby nepři-
cházelo.

V podvečer posledního vánočního 
svátku jsem se plná beznaděje, úzkosti 
a smutku vydala do ticha na procház-
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ku. V uších mi zněl zajímavý podcast 
o životě a díle Jana Amose Komen-
ského. Věděli jste, že byl opakovaně 
zasažen smrtí svých nejbližších? Že 
celé jeho dílo bylo několikrát uchvá-
ceno ohněm a nadobro ztraceno? Kde 
hledal sílu, psát stále od začátku? Kde 
v tom neradostném, strastiplném  
a náročném labyrintu světa našel ráj? 
A pak se to stalo… Až na samém 
okraji vsi, v místě, kde nejsou poulič-
ní světla a vládne tam hluboká tma se 
mě dotklo Světlo. Zůstala jsem stát 
pohnuta úžasem. Klekám na kolena, 
slzy mi tečou po tvářích. Potkávám 
ŽIVÉHO JEŽÍŠE. Jak jsem ho mohla 
minout? Jak slepá jsem byla, že jsem 
Ho doteď neviděla! Celou dobu byl 
tak blízko. Zatímco jsem se hnala za 
světlem na konci tunelu, kterým pro 
mě bylo uzdravení, přehlédla jsem tu 
nejzářivější Naději. Nikdy se ode mě 
nevzdálil, zatímco já ho opustila. 

On je odpověď! Ráj v srdci.  
S Ním jsem prohlédla. Našla jsem Ho  
a vlastně i samu sebe! 

V ten moment jsem se rozzářila! 
Uprostřed tmy jsem zjistila, že mám 
v srdci Světlo, uprostřed hluboké be-
znaděje jsem poznala tu pravou Naději, 
vzkřísil ji pro mě sám Ježíš, který teď 
doslova vládne mému životu! A když 
jsem ten večer přišla domů, seběhly 
se ke mně děti, a ta nejstarší, tehdy 
pětiletá Dorotka, povídá s úžasem  
v očích: „Maminko, Ty úplně záříš!” 
V ten nezapomenutelný večer mé jmé-

no nabylo skutečně svého významu. 
Stalo se mým posláním. 

Vzpomínáte si na pohádku o Vá-
noční hvězdě? Jak hvězdička, spadlá 
na zem, místo vyhasnutí díky upřím-
né a opravdové lásce tak nádherně 
zářila? Svým světlem těšila každého 
v její blízkosti… I my všichni jsme 
takové „hvězdy“ na zemi. Nemusí-
me vyhasínat, vždyť Ježíš je stále tak 
blízko a miluje každého z nás láskou 
upřímnou a opravdovou! Tak silnou, 
že i uprostřed těžkých životních situa-
cí dokážeme zářit. Zářit jím. Navzdory 
okolnostem tak svým světlem přiná-
šet lidem okolo nás Boží požehnání 
a nemusíme přitom čekat, až se věci 
okolo nás dají do pořádku…

Ještě před mým uzdravením jsem 
cítila povolání do služby „zářit li-
dem” na plný úvazek. Co to znamená? 
Vzdát se své vznešené, čisté a krásně 
zaplacené práce a jít sloužit, vydat sebe 
Bohu i lidem. Rozhodla jsem se oka-
mžitě. Bytostně jsem poznala, že titul 
milované Boží dcery je mi nade vše 
nejcennější. Ba co víc, dostala jsem 
požehnání od své drahé rodiny i od 
své církve, která se z Boží milosti a mé 
velké radosti stala mým zaměstnava-
telem.

Nechci už déle žít na výslunní svě-
ta, být skvělá ženská uznávaná v očích 
lidí tohoto světa. Naopak, chci žít  
v Jeho světle bez ohledu na to, co si  
o mě druzí lidé myslí. Toužím být pa-
prskem, Jeho odleskem, který pohla-
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„Ty jsi moje světlo, Hospodine. Hos-
podin mi září do mých temnot.” (2. 
Sam 22,29)

dí, povzbudí a pomůže druhým najít 
přesně tutéž naději i v jejich životě. 
Víc než cokoli jiného, chci lidem ří-
kat to, co jsem sama poznala a dnes 
to toužím předat i Tobě. Ježíš Tě má 
rád! Je živý a nádherný Bůh. Odpouští 
a neopouští! Ježíš je to pravé SVĚT-
LO SVĚTA.

Klára Bechná
jitrenkka.cz
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Jmenuji se Martin Duchoslav, 
pocházím z nevěřící rodiny. Ro-
diče se o Bohu nebo o křesťa-

nech nikdy nebavili, a pokud ano, tak 
jen hanlivě jako o „černoprdelnicích”. 
Babička občas do kostela v neděli šla, 
a měla v ložnici nade dveřmi Krista na 
kříži a obraz Marie s nemluvňátkem. 
Jednu dobu měla položenou bibli na 
nočním stolku, to mně mohlo být tak 
12 let, a já si v ní začal číst. Pamatuji 
si, že se mi tam líbily některé příběhy, 
například o Davidovi, ale bral jsem to 
vše jako bajky nebo pohádky.

Život plynul dále a musím si při-
znat, že jsem vždy věřící lidi pova-
žoval za podivíny, zbloudilé a možná  
i loutky, které někdo vodí a oni sle-
pě poslouchají. Vždyť kvůli víře bylo 
vždy tolik válek a nenávisti. Pozdě-
ji, když už jsem měl i svoji rodinu  

SVĚDECTVÍ Z VYSOKÉHO MÝTA

a narodila se nám s přítelkyní dcera, 
tak vše vypadalo růžově, já byl na vr-
cholu štěstí a měl jsem pocit, že už 
nemůžu být více obdarován a zvlád-
nu vše, co mi život postaví do cesty. 
Tato euforie mi několik let vydrže-
la, ale pak přišly finanční problémy, 
poté zdravotní a nakonec i rodinné. 
Najednou jsem byl bezradný, v pasti, 
a s pocitem, že jsem na všechno sám 
a absolutně zoufalý. V té době jsem 
podvědomě začal hledat pomoc jinde 
než u lidí. Ale nevěděl jsem jak na to. 
Nakonec ve mně uzrálo rozhodnutí, že 
tu sílu musím najít v sobě a nějak ji 
probudit. Sehnal jsem peníze, aby to 
rodině vydrželo přibližně jeden rok, 
a vyrazil jsem stopem někam na jih 
Evropy absolutně jazykově nevybaven  
a s 50 € v kapse. A během toho roku 
se mi děly neuvěřitelné věci, které 
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jsem rozumem nebyl s to pochopit  
a vysvětlit. Bůh? On opravdu existuje? 
Nakonec jsem nabyl jistoty, že celou 
dobu při mě stál, chránil mě, obdaro-
vával a nic za to nechtěl. Při návratu 
domů jsem měl obavy, zda zvládnu 
návrat do reality, kterou jsem předtím 
opouštěl. Zjistil jsem, že při zdolávání 
každodenních starostí mi často po-
máhala ta zkušenost s Bohem, že na 
to všechno nemusím být sám. Styděl 
jsem se komukoliv svěřit s tím, že by 
mi v životě měl pomáhat někdo jako 
neviditelný Bůh. Doba a společnost 
velí, že máme být soběstační, více věřit 
sami sobě, vlastním schopnostem pro 
větší sebevědomí. Postupem let jsem 
na Něho zapomněl úplně.

Ale před třemi lety uvěřila moje 
kamarádka Kristýnka a tu svou ra-
dost se mi snažila předat a sdílet se 
mnou. Já měl radost, že má ona radost 
a je šťastná, leč jsem to moc nechápal  
a nerozuměl tomu. A když se mi mě-
síc po měsíci začala měnit před očima  
v krásnější a šťastnější ženu, začal jsem 
více pátrat po tom záhadném původu 
té proměny.

A stopy mě zavedly až sem do La-
viny (BJB Vysoké Mýto). Od začátku 
to tu pro mě bylo příjemné prostře-
dí, ten pocit že mě nikdo nesoudí, ale 
naopak přijímá a upřímně naslouchá. 
Nikdy se mi nechtělo spěchat odtud 
domů, ba naopak. Začal jsem chodit 
pravidelně každou neděli a při kaž-
dém kázání to dané Boží slovo ke mně 

promlouvalo a dotýkalo se mě přímo.  
A tak ke mně Bůh po dvanácti letech 
začal promlouvat znovu. Toužil jsem 
ho poznávat více a více a teprve tady 
a nyní jsem začal poznávat, že k němu 
vede cesta jen přes Ježíše Krista, pro 
mě tak trestuhodně opomíjeného. Po 
pár měsících chození do sboru jsem 
dostal od Vládi Zemana svojí první 
Bibli. Začal jsem ji často číst, ale zjiš-
ťoval jsem, že to ke mně nijak nemlu-
ví, naopak jsem se přistihl, že se ta 
slova všemožně snažím zpochybňovat 
a nacházet nepravdy. Až když jsem 
pochopil, co pro nás Ježíš učinil, že se 
za nás za naše hříchy vydal na kříž a že 
to všechno udělal z lásky k nám, uvě-
řil jsem, plný vděku za jeho lásku, že 
jsme mu stáli za to utrpení, které pod-
stoupil. Plný bázně z odmítnutí nebo 
i z toho, že jsem tak velký hříšník, že 
mi prostě nemůže odpustit, jsem Ježí-
še od srdce poprosil o odpuštění svých 
hříchů a zda bych ho mohl následovat, 
řekl jsem mu, že mu zcela odevzdávám 
svůj život. Když jsem tu prosbu vyslo-
vil, zalil mě neskutečný pocit svobody 
a lehkosti. Ježíš mi opravdu odpustil 
a přijal mě do své náruče. Když jsem 
si o několik dní později opět začal 
číst Bibli, zjistil jsem, že mě musel 
být dán nějaký dešifrovací klíč, pro-
tože najednou ke mně písmo mluvilo 
přímo, bylo to všechno srozumitel-
né, jasné, dávalo mi to všechno smysl  
a měl jsem zároveň jistotu, že to, co 
tam je napsáno, je pravda.
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A další zjištění změny, velkého zá-
sahu Božího v mém životě bylo to, že 
jsem byl posluchačem rockové, meta-
lové a punkové muziky, a když jsem 
si na cestách chtěl pustit nějakou ob-
líbenou písničku, tak jsem zjistil, že 
nechám dohrát sotva polovinu písnič-
ky a už to vypínám, tak zkusím další 
oblíbenou kapelu a se stejným výsled-
kem. Nakonec jsem si pustil chvály,  
a to bylo ono. Začal jsem si chvály zpí-

vat a byl jsem šťastný. Zkrátka jsem 
zjistil, že se mi úplně změnil vkus,  
a to nejen hudby, ale zjistil jsem, že 
i ve filmu a v literatuře. Vždy, když 
slyším jméno Ježíš nebo Hospodin, 
pokaždé se usměju, uvnitř mě je ob-
rovská radost a vděk.

Martin Duchoslav
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ODBOR PRO MANŽELSTVÍ  
A RODINU

Milé sestry a milí bratři,
máme za sebou již třetí 

rok, kdy čelíme nebývalým 
společenským i osobním výzvám. 
Doléhají na nás obavy v oblasti zdra-
ví, bezpečnosti i ekonomické situace. 
Tyto tlaky ovlivňují i vztahy v našich 
manželstvích a rodinách. Pán Bůh 
nás však miluje a různými způsoby 
nás ujišťuje o tom, že v něj můžeme 

vkládat svoji naději. Právě takovým 
ujištěním je i verš pro službu rodi-
nám a manželským párům, který jsme 
s modlitbou vytáhli při silvestrovské 
bohoslužbě. Připomíná nám, že se 
nemusíme bát, že On je s námi (ne-
jsme sami na náš život) a má pro nás 
připravené své požehnání. To je skvě-
lé ujištění pro každé Boží dítě, které  
v Hospodina skládá svou naději.

MOTIVAČNÍ VÍKENDY 
PRO MANŽELSKÉ PÁRY

Jak jsme to prožili my

Se službou manželským párům  
v podobě Víkendů pro manželské 
páry jsme setkali již v roce 2010, 

kdy jsme absolvovali první modul. Při-
neslo to do našeho manželství výrazný 
zlom a naše manželství začal Ježíš skrze 
tuto službu uzdravovat. Změnil se také 
náš pohled na rodičovství. Postupně 
jsme během několika let absolvova-
li všechny moduly, díky kterým bylo 
s Boží pomocí naše manželství více  
a více budováno (a přibyly další 2 děti :-)

Na podzim jsme znovu, tj. po 12 
letech, absolvovali první modul. Ně-
které věci a principy z vyučování jsme 
si „oprášili“, ale zjistili jsme, že potře-
bujeme začít řešit úplně jiné oblasti 
než poprvé.

Vyučování je komplexní a dotýká 
se různých oblastí manželských vzta-
hů, takže si určitě každý manželský 
pár najde něco k řešení nebo zlep-
šení. Témata, která jsou v jednot-
livých modulech probírána, mohou 
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být v běžném životě pro manželské 
páry vysoce nebezpečným minovým 
polem. Oceňujeme způsob, jakým je 
vyučování vedeno, díky čemuž mohou 
manželské páry tímto nebezpečným 
územím úspěšně projít. Je to, jako by 
vás pevně uchopila a s jistotou skrze 
nástrahy vedla laskavá Boží ruka.

Jsme moc rádi a Bohu nesmírně 
vděčni, že tato služba manželům exis-
tuje. Přinesla nejen změnu do našeho 
manželství a vztahu k našim dětem, 

ale také nová přátelství s jinými účast-
níky či lektory.

Absolvování těchto víkendů dopo-
ručujeme nejen těm, kteří se jich ještě 
nezúčastnili, ale pod heslem „Opako-
vání je matkou moudrosti“ i těm, kte-
ří již mají tyto víkendy absolvované.

V Kristově lásce 
Petr a Milada Matoulkovi 

(Kuřim, AC)

Podzimní víkend ve Skalním mlýně:
↓  Společný program   ↓↓  Lektoři Milan a Iva Kernovi
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↓  Společný program   ↓↓  Milada a Petr Matoulkovi
↑  Rozhovory v párech u stolů
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↑  Účastníci víkendu   ↓  Oběd
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ROZVOD A CO DÁL?

Vzdělávací konference Odboru pro manželství a rodinu BJB

V sobotu 26. 11. 2022 proběh-
la v Pardubicích vzdělávací 
konference Odboru pro man-

želství a rodinu Bratrské jednoty bap-
tistů, tentokrát na téma Rozvod a co 
dál? Jsme vděčni za milé přijetí s vý-
borným pohoštěním, kterého se nám 
v pardubickém sboru dostalo. Touto 
příležitostí jsme chtěli otevřít společ-
ný rozhovor na toto téma v naší círk-
vi. Konference byla určena všem, kteří 
se ve své službě ve sborech potýkají  
s otázkou rozvodů - kazatelům, star-
ším a dalším sloužícím manželstvím 
a rodinám v BJB. Samozřejmě byli 
zváni i ti, kteří rozvod řeší jako teolo-
gickou otázku a rádi by se s ní poctivě 
s Boží pomocí vypořádali. Víme, že 
jedna konference nepřinese odpovědi 
na všechny otázky, ale jsme rádi, že 
jsme mohli společně vstoupit na cestu 
hledání odpovědí nejen k samotné-
mu rozvodu, ale i k perspektivě života  
v církvi pro ty, kteří prošli touto bo-
lestnou zkušeností. Základem konfe-
rence byly semináře Jiřího Ungera ta-
jemníka Evangelikální aliance a Jiřího 
Marka kazatele sboru BJB v Ostravě.  
Po seminářích jsme ve společné dis-
kusi probrali řadu otázek týkajících 

se tématu. Například: Jsou situace, 
kdy můžeme doporučit rozvod? Co je 
smilstvo? Je domácí násilí důvodem 
k rozvodu? Jak ho odhalit? Do jaké 
služby ve sboru se může rozvedený/á 
zapojit? Může být starším, kazate-
lem? Připouštíme druhý sňatek? Jak 
se stavíme ke členství ve sboru u lidí, 
kteří prošli rozvodem? Jak prakticky 
podporovat ty, kteří prošli traumatem 
rozvodu? Jaká je jejich perspektiva  
v církvi? Můžeme efektivně předchá-
zet rozvodům? Pokud ano, co v našich 
sborech pro to děláme / můžeme dě-
lat? Věřím, že podněty a závěry vzešlé 
z této konference budou podkladem 
pro další společný rozhovor k tomuto 
žhavému tématu.

Myšlenky pro inspiraci:
„Bible rozvod nikde nenařizuje, pou-

ze dovoluje v určitých omezených přípa-
dech jako krajní eventualitu.“

„Je potřeba dát přednost odpuštění  
a usmíření.“

„Úpadek rodiny je způsoben vzpourou 
proti Bohu.“

„Církev je povinna v zápasu o zdra-
vou rodinu svým hlasem a svým pří-
kladem prorocky oslovovat svědomí  
společnosti.“
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ROZVOD A CO DÁL?

Vzdělávací konference Odboru pro manželství a rodinu BJB

↑  Konference Rozvod a co dál   ↓  Společný oběd
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↑  Jiří Unger   ↓  Jiří Marek
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RUB A LÍC

V prosinci do horkých kře-
sel zasedli manželé Míša  
a Honza (Hex) Exnerovi. Míša  

s Hexem mluvili otevřeně také o svém 
hledání Boží vůle ohledně jejich part-
nerského vztahu i o zatím nenaplně-
né touze po vlastních dětech. Pokud 

jste rozhovor ještě neviděli, můžete jej 
zhlédnout ze záznamu na www.radis-
polu.cz/rubalic.

Zveme vás také ke sledování dalšího 
pořadu, a to tentokrát v rámci Národ-
ního týdne manželství. Těšíme se na 
milé hosty Jitku a Pavla Coufalovy.

↓  Míša a Hex Exnerovi   ↓↓  Ve studiu s Markem Žitným 
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CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ RODIN 
S DĚTMI

Po šesti letech je tady opět ce-
lostátní setkání rodin. V roce 
2020 nám ho překazil Covid, 

ale nyní se můžeme těšit na společ-
ný víkend ve středisku Kletečná na 

Vysočině. Je to výborná příležitost ke 
vzájemnému poznání napříč sbory,  
k budování přátelských vztahů a vzá-
jemnému povzbuzení. Kletečná je ne-
daleko Humpolce poblíž dálnice D1.

Setkání rodin Kletečná 2015:
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Přehled akcí OMR leden až červen 2023: 

7. 2., 14. 4., 2. 6. — pořad RUB a LÍC

28. 1. 2023 — Konference pro rodiče, Brno

13. - 19. 2. —  Národní týden manželství

10. - 12. 3. — Motivační víkend pro manželské páry  
– modul II, hotel Emeran, Krušné hory

17. - 19. 3. — Motivační víkend pro manželské páry  
– modul III, hotel Skalní mlýn u Blanska

1. 4. — Konference pro rodiče, Cheb 
– POZOR: ZMĚNA DATA (původně 8. 4.)

29. 4. - 1. 5. — Celostátní setkání rodin

9. - 11. 6. — Motivační víkend pro manželské páry  
– modul I, hotel Emeran, Krušné hory

Marek Žitný  
předseda Odboru pro manželství a rodinu

marek@zitny.cz, 608 60 10 29
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PŘEDSTAVUJEME

KDO JSOU WYCLIFFOVI 
PŘEKLADATELÉ BIBLE?

Jsou spolkem, který je součástí 
mezinárodní ekumenické orga-
nizace Wycliffe Global Alliance 

(WGA). Cílem práce misionářů WGA 
je přeložit Bibli do každého jazyka, 
který ji doposud nemá. Misioná-
ři Wycliffe pracují v různých zemích 
světa ve spolupráci s SIL International 
(Summer Institute of Linguistics). Je 
to sesterská organizace, zodpovědná za 
jazykovědnou přípravu a práci na mi-
sijním poli. Tato misie je zabezpečo-
vána z dobrovolných darů.
Proč překládat Bibli?

Věříme, že Bůh hovoří k lidem skr-
ze Bibli v jejich vlastním jazyce. Boží 
Slovo má velký vliv naživot dané kul-
tury, komunity a hluboce ji proměňu-
je. Dalším důvodem je naplnění bib-

lického proroctví ze Zjevení sv. Jana 
7, 9. „A hle, potom jsem spatřil veliký 
zástup, který by nikdo nemohl sečíst,  
ze všech národů a pokolení a lidí i ja-
zyků, jak stojí před trůnem…“
Jak pracuje Wycliffe?

Překlad Bible je dlouhodobý pro-
ces, který může trvat 5, ale i 20 let. 
To proto, že je potřeba co nejlépe 
poznat daný jazyk i kulturu. Vše za-
číná jazykovým výzkumem a lingvis-
tickou analýzou v dané oblasti. Poté 
se mluvená forma jazyka zaznamenává 
do písemné podoby, tvoří se abeceda, 
gramatika a první slovníky. Pak se 
začíná se samotným překladem Bible  
a alfabetizací (učením lidí číst a psát).

Více na www.wycliffe.cz
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 John Wycliffe 
(1328 – 1384)

Anglický scholastický filozof, 
teolog, biblický překladatel,  
reformátor, katolický kněz  
a profesor semináře na  
univerzitě v Oxfordu,  
podle něhož byla organizace  
pojmenována
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