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Slovo kazatele
Mějte z toho jen
radost,  moji
bratří,  když  na
vás  přicházejí
rozličné  zkouš-
ky.  Vždyť  víte,
že  osvědčí-li  se
v nich vaše víra,
povede  to  k vy-
trvalosti.   A vy-
trvalost  ať  je
dovršena  skut-
kem, abyste byli
dokonalí a nepo-

rušení, prosti všech nedostatků. 

Jk 1,2-4

Milí bratři a sestry,

O díkuvzdání si připomínáme mnoho věcí,

ze kterých máme radost, jsme rádi, že je
máme.  Jakub  nás  vyzývá,  abychom  na
svůj  seznam přidali  i zkoušky.  Máme mít
radost  z toho,  když  jimi  můžeme  projít.
Není  lehké  o tom  psát,  protože  zkoušky
pro mě nejsou příjemné, raději bych se jim
vyhnul. Mít radost právě, když člověk pro-
chází nějakou zkouškou, je Boží milost.

Radovat se ale máme. Modleme se za to,
abychom místo reptání, výčitek mohli mít
radost. Je to příležitost k tomu, aby rostla
naše  víra.  To  povede  k vytrvalosti  –
abychom vytrvali  s Pánem Ježíšem ať  se
děje,  co  děje,  navzdory  problémům,
těžkostem, výsměchu, pronásledování… 

Kéž je Pán Ježíš oslaven z našich životů.

David Sláma

Misie ve sboru
Naše služba evangeliem

(prostřednictvím evangelia)

Na začátku si odpovězme opravdu upřímně
na několik otázek:

Co  znamená  Ježíš  v mém  životě?  Jakou
změnu  do  něho  přinesl?  Co  pozitivního,
přitažlivého prožívám v každodenním živo-
tě? Jak prožívám nemoci,  jak se chovám
k manželovi, dětem, rodičům, k penězům?
Jak často jsem depresivní,  smutná, utrá-
pená, malátná, skleslá, zklamaná, zahořk-
lá,  kritizující,  ubolená  …………  co  potom
mohu nabídnout lidem, kteří nejsou věřící?

Když  my  samy  prožíváme  neutišitelnou
žízeň,  nenaplněnou  tužbu  po  lásce,  ne-
pokoj, čím tedy pro nás Ježíš je? I když to
možná umíme dobře zamaskovat. Je Ježíš

pro nás živý? Žije v nás? Nebo je to jen
někdejší zkušenost, poznání, nebo zdědě-
né myšlenky, návyk?

Ti, kterým chceme sloužit vědí, co je ne-
pokoj ducha a proto to brzy vycítí i u nás.
Zbytečně  něco  říkáme,  něco  jiného  se
z nás  šíří.  Proto  přitahují  jen  někteří
křesťané –ti,  kteří  žijí  to,  co mluví  – žijí
Krista. Vzpomeňme na některé hlavní po-
stavy z románů Kristíny Royové – to byla
služba  lidem!  Skutky  spojené  s úžasně
živým, příhodným slovem. Kristýna Royová
jistě  viděla  takové  změny v realitě,  jinak
by nemohla tak nadšeně o tom psát.

Slepý slepému nepomůže a proto:

1.  Princip  evangelizace  zní:  Evange  -
lizace  je  pokračování  víry  v     živého
Krista.
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Vysvětlíme si to:

Ne každá z nás má dar evangelizace, jak
ho  měla  např.  Maréšal  –  Katarína
Boothová, dcera zakladatele Armády spá-
sy, nebo známý Billy Graham. A neměla ho
ani ta žena o které si dnes něco povíme.
Její evangelizace probudila město, ve kte-
rém žila. Která žena z Bible to byla? Žena
samaritánka.  Obyčejná  žena  ne  moc
dobrou  pověstí,  možná  trochu  výstřední.
Ježíš  ji  řekl:  „Vím,  jaká  jsi,  vím,  co  jsi
pokazila,  měla  jsi  pět  mužů  „.  To  je
i v dnešní době poměrně dost nemorální.

Pán Ježíš neokolkuje – mluví k nám přímo:
Toto je Tvoje hořkost, toto jsou pomluvy,
toto je sebelítost, závist, neláska ……….

Zdá  se,  že  my  jeho  slova  neumíme při-
jmout, poddat se, vyznat. Samaritánka je
přijala.

V pokání  se  přijímá  živá  voda!  V evang.
Sv. Jana 4. kap. v. čteme, že „nechala své
vědro,  běžela  do  města  a říkala  lidem:“
pojďte, vizte člověka, který mi řekl všech-
no, co jsem udělala, není to snad Kristus
„?

Běžela k lidem, s kterými žila, měla s nimi
kontakt, sdílela se s nimi. Nikdo jí neřekl,
že  to  má udělat,  nestihla  ani  vzít  vědro
a běžela  e v a n g e l i z o v a t.

Revoluční  obrat  v naší  evangelizaci  na-
stane tehdy, když se napijeme živé vody,
(my někdy vypadáme, jako sudy s vodou
odstátou),  promění  se  v nás  na  pramen,
vyvěrající do věčného života.

Samaritánčin  pohár  přetékal,  jak  je  to
s naším pohárem, sem tam pár kapek? Ale
Vždyť Ježíš je stejný jako tehdy, jako při
mém obrácení, jako před rokem.

Nejlépe svědčí  ten,  kdo si  neuvědomuje,
že svědčí.

Nejlépe evangelizuje ten, kdo si neuvědo-
muje, že evangelizuje.

Láska Kristova ho nutí  (2. Korintským 5,
14)

Evangelizace je přirozený projev každého,
kdo poznal Ježíše a narodil se z Ducha.

2.princip – Princip pšeničného zrna.

Kdy zrno přinese užitek?  „Amen,  amen,
říkám vám: Pokud zrno pšenice nepadne
do země,  zůstane samo.  Pokud však ze-
mře, přinese hojnou úrodu“ Jan 12,24

Je  naše  evangelizace  úspěšná?  Je  vidět
okolo nás nějaký užitek? Nejsme náhodou
to zrno, které je jen tak uložené v modli-
tebně,  pěkné,  čisté,  nebo ve vitríně naší
domácnosti?  Dovolili  jsme Pánu,  aby nás
hodil  na  zem  a rozbil  náš  obal,  který
znemožňuje životu aby vyklíčil?

Víme,  že tím obalem je naše tělo  s jeho
žádostmi, ale i naše duše – její city, myš-
lenky, touhy a chtění.

O co nám jde, když svědčíme? O nás, aby
nás  Pán  požehnal,  abychom my neodešli
k Pánu s prázdnýma rukama, aby vyslyšel
naše modlitby, aby obrátil našeho manžela
a celá naše rodina aby byla požehnaná?

Stále jsme soustředěné  na sebe ……jsme
nerozbité  nádoby……neprasknutá  pšeničná
zrna…

Jen  když  se  poddáme,  když  řekneme
„Pane,  už  nejsem  já,  Ty  žij  ve  mně
„dostane  duch  svobodu  oslovovat  lidi  při
evangelizaci.  Když  je  Duch  v nás
uzamčený, nemůže působit ven na ty oko-
lo nás. Až když Marie rozbila nádobu, za-
čala se okolo šířit vůně drahé masti.

Zemřít sobě znamená, že všechny modlit-
by,  díky,  vzdechy,  slzy  směřují  k Ježíši
a pramení z Něj.

Ještě jednou princip 2 – jen zrno, které ze-
mře  přinese  užitek,  evangelizace  bude
úspěšná.

3. princip – Princip vztahu k     lidem.

Cítíte napětí, když sedíte u stolu s nevěří-
cím? Uleví se vám, když odejde, můžete se
potom  rozhovořit,  lépe  se  bavit?  Musíte
plánovat, jak ho přitáhnout? Musíte v jeho
přítomnosti  krotit  své  návaly  hněvu,
nervozity a starostí? Vypravili byste se na
výlet nebo dovolenou s nevěřícími známý-
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mi?  Musíte  před  jejich  příchodem  dávat
své  rodině  mimořádné  pokyny?  Je  vám
líto,  že  jste  s nimi  dnes  mluvili  jen
o běžných věcech?

Diagnoza   je  zřejmá:  izolace,  strach,
komplexy,  neschopnost  proniknout  k li-
dem, kteří nejsou z mé církve.

Mnozí  křesťané  říkají,  že  nejvíce  jim  ve
zvěstování  brání  strach.  Tento  strach  má
různé podoby:

a) co jim řeknu, neumím svou víru
jasně formulovat!

řešení:  musíme se to naučit, např.
v klidu  se  snažit  zformulovat  svědectví
o svém obrácení.  Promyslíme dopředu co
má svědectví obsahovat, 3 body jaký jsem
byl před obrácením jak jsem se obrátil co
se se mnou stalo po obrácení.

b) jak jim odpovím na jejich otázky!

řešení:  řešením  je  studium  Bible,
i přesto  budeme muset  někdy  odpovědět
nevím a snažit se odpověď zjistit. Důležité
je to,  co o základních otázkách Evangelia
víme

c)  co když se ho dotknu!

může se to stát, když budeme vyví-
jet nátlak, násilím vnucovat do rukou trak-
táty apod. Většině lidí  diskuse o křesťan-
ství nevadí.

d)  co když budu neúspěšný!

výsledek naší věrné práce záleží na
Bohu. Když se sdílíme – věrně se svojí ví-
rou, výsledky se dostaví

e) budu vypadat jako pokrytec?

 to  je  případ  člověka,  který  si  není
úplně  jistý  svým  upřímným  vztahem
k Ježíši

f)  jak  můžu  zvěstovat,  když  jsem
sám nedokonalý

nevěřícího zaujme hlavně to, že i vě-
řící  stejně  jako  on  sám,  je  nedokonalý
člověk               se svými problémy, a že
se  s těmito  problémy  díky  Kristu  dokáže
vyrovnat. Nikdy při  svědectví neskrývejte
své slabosti.

Co vám sestry nejčastěji  brání  v evange-
lizaci?  Sledujte  následující  test  Richarda
Peacea a odpovězte si.

Málo s druhými hovořím o Kristu protože:

● bojím se, že se jich tím dotknu

● opravdu  nevím,  co  bych  měl  říci
kdybych se pokusil o Ježíši s druhými
mluvit

● myslím, že není jen na mně, abych
o Něm s druhými mluvil

● vím, že kdybych se dostal do takové
diskuse,  nebyl  bych  schopný  na
všechno odpovědět

● obávám se, že si nejsem v podstatě
jistý tím, zda moji přátelé Krista po-
třebují

● viděl  jsem,  jak  křesťané  hovoří
o Kristu, já bych se velmi styděl něco
takového dělat

● obávám se, že nemůžu s čistou myslí
říci, že můj vztah ke Kristu je silný
a životodárný

● i když v Krista věřím, málokdy jsem
se přesvědčil o jeho mocném vlivu

● bojím se, že druzí nevezmou vážně
to co říkám

● nechci být pokrytcem

● nejsem  dostatečně  inspirovaný
abych mohl svědčit

● a případně i jiné důvody

Sestry,  našly jste se v některém z těchto
bodů? Zaznamenejte si ho a udělejte s tím
něco, nemůžeme to takto dále nechat.

Co uděláme s člověkem, kterému jsme se
dlouho věnovali a on nakonec evangelium
odmítl? Už ho vidíme, jak zůstává sám ve
své opuštěnosti. Pro nás už případ skončil
– žel neúspěšně.

Ale vždyť je mnoho dalších „případů“!!!!

Bratr Dr. Bob Smith z USA to vystihl – 90%
evangelizace je láska.

Tedy  –  není  případ  pro  evangelizaci,  ale
milovaný člověk, člověk, který mi důvěřu-
je,
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(jak zdůrazňuje bratr  Vic  Jackopsen),  ta-
kový přijme evangelium! Stýkat se s ním,
budovat  vztah,  spolu  přemýšlet  o Bibli,
modlit se za něho …

Nedávno mi mladá nevěřící žena řekla: Vy
věřící jste postavili zeď mezi nás a vás, je
těžké se k vám vrátit.

Čili  –  třetí  princip  je  princip  přátelství
a lásky k těm, kterým svědčíme.

4. Co je obsahem vašeho zvěstování?

Apelujete víc na Boží lásku než na pravdu?

Několik slov k tomu, co musí každá zvěst
o evangeliu obsahovat:

 1. Informaci o tom, že Bůh je miluje
a má pro jejich život určitý plán, (Jan3,16,
Jan 10,10)

 2. Informaci o tom, že každý člověk
je hříšný a oddělený od Boha, (Řím. 3,23,

Izaiáš 59,2)

 3.  Informaci  o tom,  že  je  možná
cesta k Bohu, a to jedině skrze Pána Ježí-
še, který za nás zemřel, (Řím.5,8)  a vstal
z mrtvých  (Jan 14,6)

 4. Informaci o tom, že musíme před
tímto Ježíšem učinit pokání a přijmout ho
jako Pána a Spasitele (Zj. Jana 3,20, Fez.
2,8-9)

Tyto  body  nemusí  následovat  v tomto
pořadí,  ani  je vždy říkat jedním dechem.
Ať nás v tomto vede Duch Svatý.

5) Praktické body

 1. Když lidé vidí příkladný křesťanský
život,  mohou  se  ptát  „Proč  tak  žiješ“?
Častěji však položí  nepřímé otázky, např.
tak,  že  si  ve  vaší  přítomnosti  stěžují  na
ženu, děti nebo se vysmívají. Všímejte si
těchto  impulzů,  chtějí  vědět,  že  pro  ně
máte dobrou zprávu.

 2.  Evangelium  se  nerovná  mluvení
o mé zkušenosti. Evangelium je jen a jen
to,  v čem je  zahrnutá  informace o Ježíši,

jeho spasitelném díle. Když ho neřekneme
celé,  dotyčný nerozumí, jak být spasený.
Samozřejmě  nehovoříme  příliš  mnoho
najednou.

 3.  Buďme  trpěliví.  Kolikrát  jste
navštívili svého souseda s evangeliem?

Bratr  Ferianc  z USA  při  zakládání
sboru ve Francii zjistil, že na to, aby se je-
den člověk dostal k Pánu, navštívili ho vě-
řící  84x!!!

 4. Uvědomme si, že kolem nás jsou
i nevědomí  lidé  a nerozumějí  tomu,  co
říkáme. Jejich    jazyk je jiný než náš, pro-
to si vždy prověřme, že informaci správně
porozuměli,  např.  co  znamená  přijmout
Krista, obrátit se, mít věčný život, atd.

5.  Uvědomme  si,  omezený  účinek
zvěstování, všechno nejde hned. Když se
stane, že se    někdo obrátí po dvou nebo
třech návštěvách, znamená to, že už před-
tím  někdo  na  něm  pracoval.  Jistý  bratr
Engel  to  velmi  pěkně  vyjádřil  ve  své
stupnici.  Lidem,  kteří  mají  Povrchní  po-
znání  Evangelia,  přiřadil  stupeň  7.  Těm,
kteří  znají  základy  Evangelia  stupeň  6,
těm,  kteří  chápou  důsledky  Evangelia  5,
těm, kteří už mají k Evangeliu kladný po-
stoj 4, těm, kteří se už kriticky dívají na
skutečný stav věcí v jejich životě 3, lidem
rozhodnutým něco udělat 2,  a těm, kteří
činí pokání  a uvěří v Krista 1. Stupeň 0 je
práce Duch Svatého – znovuzrození.

Potom  začíná  kladná  stupnice  –začlenění
se do těla /církve/,  dospívání,  obecenství
s Bohem atd.

Celá  tato  myšlenka  mě  velmi  ovlivnila,
protože  lidé  kolem  mne  jsou  skutečně
mnozí ve stupni 7, jen velmi povrchně zna-
jí Evangelium, a tak mi připadá úloha po-
stupně jim Evangelium vštěpovat,  posou-
vat  je  ze  stupně  7  na  stupeň  1.  To  je
evangelizace!

Evangelizace je proces. Snažme se lidem
pomáhat v dalších krocích, ne je uměle ob-
racet  na  víru.  Tento  postup  budujme  na
čtení a studiu Bible.

 6) Vypořádejme se s problémy izola-
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ce, strachu, přizpůsobivosti.    Nevystupuj-
me jako reformátoři, neočekávejme od lidí
příliš  moc. Snažme se nesoudit.  nekázat,
nemoralizovat.

7) Milujme lidi takové, jací jsou, jako
jednotlivce, ne jako objekty evangelizace.

Přeji  vám  v tom  Boží  požehnání
Dana Hanesová

PASTELKA 
Pastelka

Říjen je čas díkůvzdání. Jako každý rok i
letos  toho máme mnoho,  za  co  můžeme
být  vděčni.  Jsme velmi  vděčni,  že  se ve
sboru  mohlo  otevřít  rodinné  centrum
Pastelka. Rádi bychom se s vámi podělili o
několik požehnání, která jsme v souvislosti
s Pastelkou zažili a zažíváme.

Velkou  Boží  milost  jsme  vnímali  po  celý
srpen,  kdy  nám  Pán  posílal  ochotné  a
velmi šikovné brigádníky na úpravu dolních
prostor. Díky jejich výborným nápadům a
šikovným rukou  se  úprava  prostor  velmi
zdařila  a  příchozí  maminky  si  prostory
velmi pochvalují.

Střihání pásky

Děti se těší na krájení dortu, byl výborný! 

Jsme vděčni, že se práce stihly do konce
srpna a mohli jsme slavnostně otevřít 5. 9.
2017. Slavnostního otevření se zúčastnilo
cca  27  dospělých  a  29  dětí.  Celkem  už
Pastelkou při různých aktivitách prošlo více
jak 50 lidí. Mnoho z nich začalo pravidelně
docházet na týdenní programy. Podzim je
také doba nemocí, někdy se tedy sejdeme
jen  s jednou  maminkou,  ovšem  i  takové
situace  si  Hospodin  používá  k hlubším
rozhovorům.  Prosíme  vás  o  modlitby,
abychom vždy měli moudrost, jak si s nimi
povídat,  abychom  jim  byli  dobrým
světlem, které ukazuje na našeho Pána.

Zdobení perníčků
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Dále vás prosíme o modlitby:
● za zdraví nás a našich dětí, abychom

mohli sloužit
● za čas porodu Adélky Slámové, aby

Bůh  poslal  další  náhradníky  na
vedení programů.

● za maminky, děti i celé jejich rodiny,
které  do  centra  chodí,  aby  mohli
poznat Boží lásku a milost

● za další pomocníky ochotné pomáhat
s programy a provozem

Pokud sami ucítíte volání od Pána do této
služby, neváhejte a přijďte za námi.

Opekání v PASTELCE

PASTELKA, PAMPELIŠKY, JDEME VEN!

Za Pastelku Slámovi a Radka Frimelová

Z Výkonného výboru BJB
Dopis br. Pavla Coufala z 6.9.2017

Každé království vnitřně rozdělené pustne
a žádná  obec  ani  dům  vnitřně  rozdělený
nemůže obstát. Mt 12:25

Milí bratři a sestry ze sboru BJB v Praze 4
Na Topolce,

tento dopis posílám vám a v kopii i ostat-
ním sborů Bratrské jednoty baptistů. Je to
reakce na dopis, který jsme dostali od vás
mailovou poštou dne 6. 9. 2017.

Nemohu  a nechci  se  dotýkat  všech  věcí,
které ve svém dopise zmiňujete. Budeme
o nich přemýšlet, hovořit ve Výkonném vý-
boru, hovořit ve svých sborech, jistě také
na  modlitbách  s Pánem  Ježíšem.  Nechci
předjímat  jednání  Výkonného  výboru  ani
jednání sborů na podzimní RZS, resp. na
SD  2018.  Dovolte  mi  však  několik

poznámek.

V bodě (2) zmiňujete, že se cítíte ohroženi
usnesením SD 2017,  co  se  týče  členství
v BJB  i vaší  právní  subjektivity.  Obáváte
se, že já, jako předseda VV BJB, zneužiji
situaci  a bez  vašeho  souhlasu  provedu
právní úkony ke zrušení právní subjektivity
vašeho sboru.

Velmi mě mrzí,  že vnášíte do našich řad
toto  podezírání  z možného  nečestného
jednání  mé  osoby.  Že  bych  snad  chtěl
jednat za zády vašeho sboru, za zády Vý-
konného výboru a Sjezdu delegátů?

Dobře znáte naše řády, rádi je připomínáte
ostatním. Také chci něco připomenout:

Organizační  řád,  který  stanovuje  kompe-
tence jednotlivých orgánů BJB říká (bod B
Orgány BJB, I. Sjezd delegátů, 6k), že je
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pravomocí  Sjezdu  delegátů  rozhodovat
o přijetí  nových  sborů,  případně  o vylou-
čení  sborů  z BJB  (při  dosažení  souhlasu
2/3 stanoveného počtu delegátů ze všech
sborů).  Základní  dokument  BJB,  v bodě
III/1.  Výkonný  výbor  je  výkonným  ná-
strojem BJB, je povinen respektovat usne-
sení  Sjezdu  delegátů  a jedná-li  s orgány
státní  správy  ve  věcech  týkajících  se
jednotlivého sboru, je povinen respektovat
stanovisko  sboru,  pokud  není  v rozporu
s rozhodnutím Sjezdu delegátů (takto také
Organizační řád, bod III, 3b).

Takže,  pokud  by  došlo  k vyloučení  ja-
kéhokoli sboru z BJB, bylo by to rozhodnutí
Sjezdu delegátů,  které je  Výkonný výbor
a potažmo jeho předseda povinen respek-
tovat. Nemůže jednat dřív (bez tohoto roz-
hodnutí),  tj.  svévolně,  ale  také  nemůže
nejednat, pokud to rozhodne SD BJB.

Ve zmíněném Základním dokumentu, bod
XI, c) se majetkoprávní otázky řeší takto:
Sbor  je  povinen  ke  dni  ukončení  tohoto
členství nebo ve lhůtě stanovené Sjezdem
delegátů  vrátit  BJB  všechny  nesplacené
půjčky. O naložení s případným likvidačním
zůstatkem sboru rozhodne na návrh sboru
Sjezd delegátů. Pokud by likvidační zůsta-
tek sboru z jakýchkoliv  důvodů přešel  na
BJB, je BJB povinna jej převést na osobu,
kterou určí sbor končící členství ve svazku
BJB. Vyžadují-li to obecně závazné předpi-
sy  k provedení  likvidace  takového  sboru,
navrhne odpovědný zástupce sboru osobu
likvidátora sboru.

Jakkoli se nám tyto řádky mohou číst velmi
nesnadno, je zřejmé, že pokud dojde roz-
hodnutím SD BJB k ukončení členství sboru
v BJB,  sbor  dá  návrh  na  řešení  majet-
kových záležitostí  a Sjezd delegátů o tom
rozhodne. BJB je povinna převést majetek
sboru na osobu, kterou určí daný sbor.

V osobním rozhovoru s tajemníkem VV BJB
i předchozím VV byli vaši kazatelé ujištěni
o tom, že pokud by došlo opravdu k vylou-
čení sboru, navrhnul by VV ukončení k 31.
12. daného roku, aby mohlo dojít právě ke
vzájemnému  vypořádání  majetkových
vztahů  ve  prospěch  sboru  a majetek  se

nemusel  složitě  převádět  na  BJB  a pak
zpět na sbor.

Tímto sáhodlouhým vypisováním chci  říct
jediné:  naprosto  nechápu,  že  mě  jako
předsedu  podezíráte  z možného  ohrožení
existence  vašeho  sboru.  Nebo  snad  jako
kazatel  brněnského sboru  (který  vás  vy-
zval, abyste, pokud nebudete chtít respek-
tovat  napomenutí  ze  strany  sborů  BJB,
ukončili své členství ve svazku sborů BJB),
budu  rychle  spěchat  na  ministerstvo,
abych  rušil  vaši  právní  subjektivitu?  To
jsme už ztratili elementární vzájemnou dů-
věru?!!

Co se týče vašich úvah a plánů na založení
nové  náboženské  společnosti  (bod  4).
Z právního  hlediska  to  není  nutné,  jak
jsem výše popsal  procesy ukončení  člen-
ství sboru v BJB, které mohou (ale nemu-
sí) nastat.  Postupy jsou nastaveny jasně,
není třeba šířit pocit ohrožení (jakéhokoli)
sboru  z možného  nečestného  jednání  ze
strany VV BJB.  Nevím,  jaké větší  záruky
jednání ze strany VV BJB chcete, než ty,
které jsou jasně dané našimi řády?

Nabízíte  možnost  proces  zakládání  ná-
boženské  společnosti  odložit,  příp.  za-
stavit,  pokud SD 2018 revokuje usnesení
SD 2017 týkající se vašeho sboru. Nemohu
předjímat, co bude za 8 měsíců, ale tato
usnesení  byla  přijata  pro  vaše  nejedno-
značné a vyhýbavé postoje a (ne)vyjádření
k otázce praktikované homosexuality. Ano,
i mně  se  nelíbil  způsob,  jakým  se  tato
problematika  v BJB  na  začátku  rozvířila
(viz RZS 2016 v Brně). Ale většina sborů
tuto  otázku  nepovažuje  za  podružnou.
Ukazuje se, že nesoulad a nejednota v této
otázce podkopává další, již tak křehké sou-
žití  našich  sborů.  Očekávali  jsme  jedno-
značnější  postoje  a vyjádření,  kterým  se
soustavně vyhýbáte.

Z mého osobního pohledu je založení nové
náboženské  společnosti  jen  krokem,  kte-
rým  vyjadřujete  nedůvěru  ostatním  sbo-
rům,  vzbuzujete  obavy  z jednání  bratrů
a sester  proti  vám, ukazujete,  že jste se
uzavřeli  vůči  napomenutí,  které  bylo
míněno  v lásce.  Ve  svém  důsledku  toto

7



Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu říjen 2017

povede k dalšímu rozklížení našich vztahů.
Nehledě  na  to,  že  tuto  náboženskou
společnost  již  předem  otevíráte  dalším
sborům  a jednotlivcům  (Jako  útočiště?
Před  čím/před  kým?).  Kam  půjdete  dál?
Quo  vadis,  BJB?  Dvojí  členství,
dvojkolejnost v praxi? Mezikrok k vytvoření
nové  "denominace"  (chcete-li  -
nového/lepšího/bezpečnějšího  uskupení
baptistů v ČR)?

Končím tím, že jsem opravdu hluboce zne-
pokojen. Byl jsem znepokojen již v dubnu
na volebním Sjezdu delegátů. Měl jsem pro
shromážděné delegáty připravený biblický
verš, který vidíte v záhlaví tohoto dopisu.
Nic,  co  je  vnitřně  rozdělené,  neobstojí.
Berme to vážně.

S úctou a modlitbou

Pavel Coufal

Předseda VV BJB

PS. Budeme domlouvat termín společného
jednání VV BJB a vašeho staršovstva.

V Brně dne 6. 9. 2017

Informace  z jednání  VV  dne  13.  září
2017

Výkonný  výbor  sešel  v září  na  svém
druhém  pravidelném  jednání.  Pro  lepší
přehlednost  i vedení  našich  rozhovorů
jsme se rozhodli ho rozdělit na jednotlivé
oblasti.  Vždy se tak chceme věnovat bu-
doucím  vizím  a plánům,  oblasti  odborů,
komisí a účelových zařízení BJB, mezisbo-
rovým vztahům, přípravám společných se-
tkání,  ekumeně  a situacím  na  sborech.
V rámci  těchto  oblastí  vám  přinášíme
stručný  přehled,  o čem  jsme  společně
jednali.

Vize a plány

VV  hovořil  o potřebě  většího  společného
modlitebního  zápasu  za  jednotlivé  sbory
a celou  BJB  a proto  navrhuje  od  ledna
2018  začít  společný  modlitební  řetěz  po
jednotlivých  týdnech  za  konkrétní  sbory
a společnou  práci  BJB.  Bližší  informace
o těchto  společných  modlitbách  připraví
kancelář VV pro RZS v Brně, sborům i od-

borům bude dán prostor informovat o ak-
tuálních  modlitebních  tématech  vždy
v daném měsíci,  podněty budou také 1 x
za měsíc rozesílány na sbory emailem.

Dále  hovořil  o 100.  výročí  založení  BJB,
které připadne na rok 2019. VV navrhuje
v tomto roce udělat  společnou konferenci
s názvem „Sto let spolu“, na jejímž progra-
mu by se podílely i jednotlivé odbory BJB
(sestry, mládež, misijní odbor a odbor pro
manželství a rodinu). Uvažujeme o spojení
s podzimní  konferencí  mládeže,  o místu
a dalších  podrobnostech  budeme  ještě
jednat do RZS, kdy bychom rádi tento zá-
měr představili sborům.

V rámci budoucích plánů nového VV jsme
hovořili o obnovení Zpravodaje BJB, jehož
vydávání  bylo  přerušeno  a to  od  ledna
2018.  Zpravodaj  by  vycházel  4  x  ročně
a to  jak  v tištěné,  tak  v elektronické
podobně a obsahoval  by kromě informací
ze  sborů  a pro  sbory  také  aktuality  ze
společné práce BJB i v zahraničí (práce od-
borů, komisí, EBF, BWA, atd.). O konkrétní
podobě budeme jednat ještě na příštím se-
tkání VV.

V rámci  rozhovoru  jsme  také  jednali
o novém  Zpravodaji  Sítě  víry,  který  byl
rozeslán na sbory a VV pověřil tajemníka,
aby  požádal  vydavatele  o změně  názvu
tohoto časopisu, aby nedocházelo k zámě-
ně těchto dvou periodik.

VV dále jednal o termínu a programu kurzu
kazatelů, který se uskuteční opět v centru
Immanuel  a to  v termínu 29.  –  31.  –  5.
2018. Hostem setkání by měl být bratr Di-
etrich  Schindler  z Německa  s tématy
ohledně růstu sboru a výchovy nových ve-
doucích. Na upřesnění programu bude VV
dále pracovat.

Odbory, komise, účelová zařízení

VV jednal o přípravách konference mládeže
v Asi,  zabýval  se  dopisem  br.  Boháčka
ohledně navržených řečníků i praxe Odbo-
ru mládeže v předchozích letech. VV připo-
míná sboru i Odboru mládeže Organizační
řád BJB (část C, odstavec II.) a považuje
za potřebné na toto téma vést diskuzi se
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sbory i s radou Odboru mládeže, aby došlo
k vyjasnění  kompetencí  v přípravách
společných akcí.

VV projednal  nominace do teologické ko-
mise a navrhuje bratry Marka Titěru, Jiřího
Marka, Miroslava Čížka, Davida Slámu, Mi-
chala Petratura a Jana Bistranina. Tajemník
bude  tyto  bratry  kontaktovat  a do  RZS
zjistí  jejich  odpověď.  Sbory  mohou  tuto
kandidátku rozšířit, volba by probíhala pak
na příštím SD v Praze v roce 2018.

Bratr  Pavel  Coufal  informoval  o rezignaci
bratra  kazatele  Aloise  Boháčka  na  práci
v Komisi duchovní služby. Důvodem je ne-
jasný postoj  baptistických sborů  v otázce
potřebnosti  ordinace  svých  kazatelů,  kdy
stejnou službu vykonávají ordinovaní i ne-
ordinovaní  kazatelé.  Do  budoucna se  to-
muto podnětu musí VV věnovat a upozor-
ňuje také na potřebu doplnit obsazení ko-
mise.  V současné  době  nejsou  známy
žádné požadavky sborů na ordinaci jejich
kazatele.

VV dále jednal o návrhu misijního odboru
na vydání knihy „Proč křesťanství?“ se za-
měřením na

apologetiku a mohla by se využít v rámci
evangelizačních akcí sborů. Členové VV se
k této otázce po prostudování elektronické
verze knihy vrátí na příštím setkání.

VV projednal situaci na škole Dorka, o kte-
ré informoval tajemník. Do prvního ročníku
zatím nastoupilo 8 studentů, čeká se ještě
na  dodatečné  přihlášky.  Škola  je  nyní
v situaci, kdy není hospodaření vyrovnané
a je  potřeba  čerpat  rezervní  prostředky.
Další vývoj bude záležet na otázce doda-
tečně přijatých studentů v prvním ročníku
i počtu  těch  současných,  kteří  budou
pokračovat ve studiu. VV bude očekávat na
zprávy  z podzimního  jednání  Rady  školy
a navrhne  pak  další  postup  a řešení  pro
BJB. Prosíme o vaše modlitby za nové stu-
denty i celkovou situace na škole.

Br.  Jackanič  informoval  o přehledu  řádů
jednotlivých odborů BJB, které neřeší otáz-
ku doporučení  kandidátů  ze  strany jejich
sboru.  VV  navrhuje  doplnit  formulaci  do

volebního  řádu  BJB,  který  by  se  tak
vztahoval  na  všechny  odbory  společně,
konkrétní formulace bude předložena sbo-
rům na RZS v Brně.

Příprava  RZS,  SD  a mezisborové
vztahy

VV  jednal  o vývoji  ohledně  usnesení  SD
2017 týkajícího se sboru Na Topolce a do-
pisu, který byl adresován sborům v tomto
měsíci.  Staršovstvo  sboru  požádalo
o společné setkání s VV, které by se mělo
uskutečnit 5. října. VV z tohoto setkání při-
praví zprávu pro RZS.

VV  dále  pokračoval  v přípravě  Rady  zá-
stupců  sborů  v Brně,  kde  se  v rámci
programu  budeme  věnovat  Konferenci
k výročí  BJB  v roce  2019,  pravidlům  pro
přípravy mládežnických konferencí,  plnění
Usnesení SD ve vztahu ke sboru Praha 4,
přesunutým návrhům ze SD, obnovení vy-
dávání  Zpravodaje  BJB,  aktualizace
pravidel pro přidělování dotací a dalším ak-
tuálním tématům.

Sbory

VV  hovořil  o situaci  sborů,  které  hledají
kazatele.  Aktuálně  se  jedná  o sbor
v Brništi. Dále byl VV informován sborem
v Žatci  o nástupu  nového  kazatele  br.
Stanislava Baláže ze Slovenska. Tajemník
také informoval o odchodu bratra kazatele
Lva  Schulze  z plzeňského  sboru  do  ECM
a ukončení jeho služby v BJB.

VV jednal o zájmu dvou korejských skupin
požádat  o členství  v BJB.  VV  pověřil
tajemníka k tomu, aby pro složitost v ko-
munikaci  požádal  nejdříve  obě  skupiny
o písemné odpovědi ohledně jejich důvodů
pro žádost o členství v BJB.

Bratr Pavel Coufal informoval o podnětech
ze  strany  staršovstva  a diákonů  kar-
lovarského  sboru,  se  kterými  se  sešel.
Sbor  vyjadřuje  touhu  se  více  scházet
s ostatními,  touhu  po  změně  duchovního
ovzduší  v Jednotě  a navrhuje,  aby
i jednotliví  členové  VV  více  navštěvovali
jednotlivé sbory.

Finance a organizace
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VV hovořil o budoucím financování BJB na
základě  materiálů,  které  předložil
tajemník. Podle hrubého odhadu by při za-
chování  současné výše nákladů a klesají-
cích  dotací  v rámci  přechodného  období
mělo dojít k zápornému hospodaření zhru-
ba kolem roku 2022. VV proto doporučuje,
aby  se  od  roku  2018  začalo  s diskuzí
ohledně budoucí podoby VV a jeho finan-
cování. BJB by měla udělat rozhodnutí do
roku 2021 (do nových voleb) tak, aby vy-
hlášení voleb v předchozím roce probíhalo
již  podle  tohoto  rozhodnutí  (ve  smyslu
výše úvazků a výše členských příspěvků).

VV  v rámci  diskuze  o hospodaření  také
hovořil o návrhu bratra Radka Pospíšila na
odmítnutí přijímání dotací na chod kance-
láře od roku 2019 a tento návrh zamítl.

Bratr tajemník informoval o revizi účetnic-
tví, kterou provedla revizní komise dle vo-
lebního řádu k 30. 6. 2017. Revizní komise
kontrolovala  kromě  jiného  také  naplnění
volebního  řádu,  kdy  došlo  podle  pravidel
k překrytí  úvazků  odcházejících  a nových
pracovníků o jeden měsíc za účelem pře-
dání  agendy.  Předseda  vděčně  vyzdvihl
perfektní  zpracování  archivu,  na  kterém
pracoval  bývalý  předseda  br.  Milan  Kern.
Původní pracovní úvazky tajemníka a před-
sedy  tak  byly  ukončeny  včetně  čerpání
dovolené  k 30.  6.  2017.  VV  byl  také
tajemníkem  informován,  že  současná
podoba volebního řádu je dostatečná a je
možné  podle  pravidel  předávání  i v bu-
doucnosti pokračovat.

VV schválil návrh tajemníka na aktualizaci
pravidel pro rozdělování dotací na sbory se
zachováním stejných  principů  rozdělování
dotací  na úvazky.  Znění  bude předloženo
k diskuzi na RZS.

Tajemník informoval o čerpání podpory pro
kazatelské rodiny na letní tábory dětí. VV
schválil, aby od roku 2018 byla poskytová-
na všem stejná částka ve výši 1000 Kč na
dítě a rok na základě zaslané žádosti.

VV schválil žádosti sborů o prodloužení do-
tací pro sbory Ostrava a Praha XXI. století.

Bratr  Erik  Poloha  informoval  o jednáních

o spolupráci s maďarským misionářem pro
neslyšící  v ČR,  který  by  byl  ochotný  po-
moct  s touto  službou.  VV  požádal  letos
o finanční  pomoc  Čsl.  konvence  a podle
výsledku bude možné tuto službu podpořit.

VV  rozhodl  o vydání  Slov  života  na  rok
2018 ve stejném počtu kusů jako v před-
chozím roce (610 ks menší  verze, 100 ks
větší verze). Cena byla stanovena opět na
110 Kč a 130 Kč.

VV schválil cestu bratra Erika Polohy jako
místopředsedy VV na koncil EBF. Jedná se
o zastoupení za

bratra Pavla Coufala, který se ze zdravot-
ních důvodů nemůže zúčastnit. Na koncilu
v Arménii  tak  zastoupí  BJB  br.  Jackanič
a Poloha.

Ekumena

28.  Br.  Jackanič  a Coufal  informovali  VV
o odeslání  nesouhlasných  vyjádření  ze
stavbou  Mariánského  sloupu  na  Sta-
roměstském náměstí dle usnesení SD 2017
a to na Magistrát HMP, starostovi Prahy 1,
kardinálu Dukovi a Ekumenické radě církví.
Bratská jednota tuto  snahu nepodporuje,
protože  dle  našeho  názoru  povede
k otevření  starých  křivd  a nedorozumění.
(viz.  Usnesení  SD  2017/20  ze  dne  22.
dubna 2017, ve kterém se píše, že Bratr-
ská jednota baptistů odmítá snahu o obno-
vení  Mariánského  sloupu  na  Staroměst-
ském náměstí  v Praze. Vnímáme ho jako
symbol  rozdělení  našeho  národa  a jeho
obnovení  nepovede  dle  našeho  názoru
k vyrovnání se s naší historií, ale otevření
starých křivd a nedorozumění v církvi i ve
společnosti)

Br. Jackanič informoval o hledání zástupců
BJB do mediální komise ERC. Případná zá-
jemci o práci v této oblasti mohou kontak-
tovat tajemníka.

Ostatní

Br.  Coufal  informoval  o své  účasti  na
jednání redakční rady Rozsévače, o zamě-
ření  časopisu a nových  spolupracovnících.
Tlumočil  prosbu  redakční  rady  o větší
propagaci  ve  sborech  a nabídku  volných
čísel  pro  zájemce.  Bratr  také  informoval
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o postoji redakční rady, že Rozsévač chce
sloužit  pro  povzbuzení  široké  veřejnosti
církevní  i necírkevní  a to  svědectvími,
zamyšleními,  zprávami  ze  sborů,
z celocírkevních  akcí  apod.  a není  určen
pro  vedení  teologických  diskusí  a řešení
vnitřních sporů. 

Příští  setkání  VV  se  uskuteční  ve  středu
18. října 2017

Informace z kanceláře VV BJB

Připomínáme  sborům  termín  kontroly
informací v Adresáři BJB (do 30. září 2017)
a objednávky Slov života pro další rok (do
9.  října  2017).  Slova  života  budou  roz-
dávána sborům v rámci RZS v Brně.

Zasíláme také program akcí BJB na příští
kalendářní rok. Termíny setkání Vzdělávání
na cestě a termíny setkání Odboru manžel-

ství a rodinu najdete na webových strán-
kách BJB na adrese

https://www.bjb.cz/kalendar

Program akcí na rok 2018

9. – 11. února – Kompas (Setkání Odboru
mládeže)

16. – 18. března – Československá konfe-
rence mládeže (Bratislava)

21. dubna – Sjezd delegátů (Praha)

4. – 6. května – Konference sester (Koši-
ce)

29. – 31. května – Kurz kazatelů (centrum
Immanuel)

3. listopadu – Rada zástupců sborů (Brno)

Jan Jackanič

tajemník VV BJB

Z  Bratrské jednoty baptistů

Rád  bych  se  s vámi  podělil  o mé  dojmy
z koncilu EBF, který jsem navštívil jako de-
legát  za  naši  BJB  ČR  spolu  s br.  Janem
Jackaničem ve dnech 21.-22.9 v Arménii,
domovu  medovníku.  Koncil  začínal  o den
dříve a také o den později končil, ale z ča-
sových důvodů jsme zde byli jen v tyto dva
hlavní jednací dny. V sobotu se přijímaly 3
rezoluce: ohledně manželství, náboženské
svobody  v Rusku  a situaci  Irácké  církve,
které budou přeloženy a rozeslány na naše
sbory spolu se jménem nového prezidenta
EBF, kterým je nyní na další 2 roky sestra
z Velké Británie.

Osobně jsem byl  účasten na koncilu EBF
prvně, takže jsem nevěděl zcela přesně, co
očekávat  i když  jsem  měl  k dispozici
program, podle kterého vše skutečně pro-
bíhalo a díky tajemníkovi EBF Tonymu Pec-
kovi se dodržoval i harmonogram.

Měl-li bych shrnout mé dojmy, daly by se
vyjádřit  jediným slovem, povzbuzení.  Za-
zněly tam i účetní informace EBF, ale nejlé-
pe zapamatovatelné byly svědectví o živo-
tě baptistických církví v Iráku, Svaté zemi,
Egyptě a také nedávné shromáždění 

Díkůvzdání  na hlavním náměstí  v Kyjevě,
kde se sešlo neočekávaných 150 000 lidí.

Povzbudivé  bylo  slyšet,  že  Bůh  koná
a církev  žije  i v krajinách,  kde  bychom
očekávali jen bolest a pronásledování. Bra-
tr z Bagdádu říkal, že v roce 2015 díky IS
se v jejich městě objevilo  na půl  milionů
uprchlíků,  kteří  přespávali  všude,  jak  se
dalo, na chodnících a dodnes bydlí v roze-
stavěných budovách a církev jim pomáhá
i tak, že jim pořizuje dveře a okna. Církev
se  mohla  zaleknout  a vnímat  situaci  jen
jako problém, ale oni to využívají jako pří-
ležitost sloužit humanitárně a u toho i šířit
evangelium.  My  máme  strach  z několika
málo desítek uprchlíků, jejich přístup ať je
pro nás povzbuzením.

Bratr předseda baptistů ve Svaté zemi je
Palestinec  a bap-tistické  sbory  jsou
zejména mezi Pa-lestinci, ale schá-zejí se
k modlitbám  o Velikonocích  i s mesi-
ánskými Ži-dy. Říkal, že je pro ně obtížné
ces-tovat, ale současně říkal, že mají křes-
ťanskou vysokou školu v Nazaretu.
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Bratr  předseda  baptistů  v Egyptě  také
mluvil o rostoucí církvi v jejich krajině, on
sám je pastorem sboru v Káhiře a na můj
dotaz  ohledně bezpečnosti  mi  odpověděl,
že kam chodí turisté, tam je bezpečno.

Oba dny jsme měli také možnost účastnit
se  jednoho  ze  tří  workshopů.  Ve  čtvrtek
jsem se  zúčastnil  workshopu  komise  pro
teologii  a vzdělávání.  Ta  se  poslední  rok
setkala 2x. Bylo pro mne povzbudivé, že
nejen my, ale všechny jednoty v rámci EBF
se potýkají s tématem homosexuality. Ko-
mise  nemá  ambici  radit  národním
jednotam,  ale  chtěla  by  udělat  závěr
a zveřejnit ho na webu EBF. Shrnul bych,
že  každá  národní  baptistická  jednota
včetně  Britské  došla  k závěru,  který  je
i v rezoluci tohoto koncilu, že manželství je
mezi  mužem  a ženou.  Je  pouze  několik
velmi málo sborů v obrovské Britské kon-
venci  čítající  tisíce  sborů,  kde  je  postoj
k praktikující  homosexualitě  otevřený
a z jediného sboru, kde je kazatelka sama
homosexuálně  orientovaná  a v těchto
dnech  oddala  homosexuální  pár,  lidé  od-
cházejí.

Dalším  workshopem,  kterého  jsem  se
účastnil, se zabýval etikou v reproduktivní
medicíně. Bratr nám dal k dispozici zdarma
knihu stažitelnou na Cpce-repro-ethics.eu
která shrnuje mnohé informace z této ob-
lasti z křesťanské perspektivy. Stručně ře-
čeno je první otázkou ohledně oplození sex
ve  všech  souvislostech.  A jestli  člověk
používa  umělé  oplodnění,  tedy  nepřiro-
zenou cestu, vynořuje se spousta otázek,
na  které  často  nejsou  odpovědi  a vracejí

člověka  k otázce,
jestli  vůbec  nepři-
rozené oplodňování
používat.  Závěrem
si  bratr  dovolil
zajímavou  poz-
námku.  V součas-
nosti  mnoho  lidí
chce všechno mož-
né  v biokvalitě,
tedy  návrat  k při-
rozenému,  ale  je
zvláštní,  že  ohled-

ně člověka samotného je touha po nepů-
vodním,“ nebio” člověku. V této oblasti je
nutné  se  ptát,  co  nepřirozenými  postupy
vytvoříme, jakou budoucnost?

Závěrem chci říct, že je velkým přínosem
setkávání, které přesahuje rámec jednoho
sboru i jedné krajiny. Připomínáme si tak,
že jsme součástí celosvětové Boží rodiny.
Některé problémy řešíme všude, některých
jsme ušetřeni, ale podstatné je při všech
možných různých důrazech držet se Pána
Ježíše Krista, Jeho upřímně následovat ce-
lým  životem  a nechat  se  vést  Duchem
Svatým. Nezdůrazňovat naše částečné po-
chopení  toho  a onoho,  ale  zdůrazňovat
Ježíše jako Pána a Zachránce. To ať je po-
vzbuzením  i pro  naši  Jednotu  a každého
z nás.

Erik Poloha

Milý bratři a sestry, 

v informacích z koncilu EBF jsem se zmí-
nil,  že  v jednom  baptistickém  sboru  ve
Velké Británii je kazatelka homosexuálně
orientována.  Vycházel  jsem  z infor-
mačních zdrojů, kterým jsem neměl  dů-
vod nevěřit. Sestra Lydie Kucová zjišťova-
la  o jaký  sbor  a osobu  jde  a upozornila
mne, že tato osoba je vdaná a není ho-
mosexuálně orientována. Nevyvrátila však
informaci,  že  tato  kazatelka  oddala  ho-
mosexuální  pár  i klesající  návštěvnost
onoho sboru. Přijměte proto moji omluvu
za neúmyslné šíření nepřesné informace.

Erik Poloha
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Na koncilu Evropské baptistické federace v
Arménii bylo zvoleno nové vedení - Jenni
Entrican  (z  Velké  Británie)  jako
prezidentka, Meego Remmel (z Estonska)
jako  víceprezident,  Otniel  Bunaciu  (z
Rumunska)  jako  předseda  komise  pro

vzdělávání  a  teologii  a  další  dva  členové
výboru Ingeborg Janssen (Holandsko) and
Cesar Sotomayor (Rakouska).

Modleme  se  za  jejich  službu  a  Boží
moudrost pro úkoly, které jsou před nimi.

Kandidátů do Rady Misijního odboru BJB
Představení kandidátů do Rady

MO BJB

Anna Kouřimská (Brniště)

Narodila jsem se v roce 1981. Svůj život
jsem Pánu Ježíši vydala v roce 1998, dva
roky poté jsem byla pokřtěna ve sboru BJB
Brniště,  kde  jsem i  v  současné  době  se
svojí  rodinou,  s  manželem  Václavem  a
dvěma  dcerami  Adélkou  (nar.  2015)  a
Eliškou (nar.2017).  V roce 2005 jsem za
podpory celé BJB ČR byla na 8 měsíců v
Jižní Africe s misijní organizací EBM/MASA,
kde  jsem  působila  
v  projektu  pro  lidi  HIV  pozitivní.  Moje
pracovní  profese  je  sociální  pracovník.  
V  současné  době  jsem  na  mateřské
dovolené. 

David Živor, DiS. (Praha 3 – Řepy)

Moje služba i vášeň je zakládání sboru v
Praze 17 - Řepích, kde působím od roku
2009.  Jsem  nadšenec  do  technologií,
milovník  knih,  dobré  kávy  a  přeučený
introvert.  Přestože nepocházím z  věřícího
prostředí,  vydal  jsem  se  na  cestu
následování Ježíše když mi bylo 18 let. Od
té doby jsem fascinovaný příběhem Bible,
který  chci  sdílet  s  lidmi  kolem  sebe.  V
minulosti  jsem  pomáhal  vést  mládež  na
Vinohradech,  odkud  jsem  později  šel
studovat  teologii  
na  Evangelikální  teologický  seminář  v
Praze.  Během  studií  jsem  přijal  Boží
povolání  do  Řep,  kde  jsem  začal  s  vizí
církve, která je milá Bohu i lidem, zakládat
Pochodeň.  S  touto  motivací  od  té  doby
hledám  nejrůznější  způsoby  jak  přiblížit
poselství evangelia lidem kolem sebe.

Igor Gricyk (Kladno)

Jsem jedním  ze  zakladatelů  sboru  Vinný
Kmen.  V  roce  2009  jsem se  jako  laický
kazatel ujal založení sboru v Kladně, který
byl v roce 2016 přijat do svazku BJB. Jsem
také  jedním  z  koordinátorů  sítě  rusky
mluvících  sborů  v Evropě,  který  
je součástí  EBF.  Misijně mám touhu,  aby
rusky mluvící  lidé nejen v ČR,  ale v celé
Evropě,  byli  zasaženi  evangeliem  a
zakládali se nové sbory.

Oleg  Gricyk  (Praha  –  Církev  XXI.
století)

Z Boží  milosti  jsem poznal Pána Ježíše v
roce  1999.  Pán  mně  použil  pro založení
sboru v Praze, kde působím jako kazatel.
Letošní rok jsem byl zvolen jako náhradník
pro VV a také, pro mě neočekávaně, jsem
byl navržen do Rady MO. 

Od  úplného  začátku,  od  založení  našeho
sboru, jsme si stanovili za cíl, že každých 7
let  založíme alespoň 1 další  sbor.  Chvála
Pánu,  zatím  jsme  byli  v tomto  plánu
úspěšní.  Před  více  než  rokem  se
osamostatnila  naše  stanice  
v Kladně  a vznikl další sbor. Již delší dobu
jako sbor vnímáme, že musíme najít cestu,
jak  více  ovlivňovat  evangeliem  naší
sekulární společnost, ve které žijeme.  

Jak víte, v objektu, kde jsme se původně
scházeli jako sbor, provozujeme mateřskou
školku.  Ověřili  jsme  si,  že  jeden
z nejlepších  způsobu  v  Praze,  jak
kontaktovat  a  ovlivňovat  společnost
evangeliem,  je  skrze  zakládání  školek  
a škol, kde se děti ve svém rozhodujícím
vývojovém období života (od 2 do 12 let)
setkají s Pánem Ježíšem, a s těmi, kdo Ho
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následují.  Tento  plán,  provozování  a
případné  rozšíření  křesťanské  mateřské
školky a vybudování základní  školy je to,
co považuji  za zásadní  pro budoucí  roky.
Tomuto  plánu  chci  věnovat,  vedle  práce
kazatele  sboru,  veškerou  svoji  energii a
čas.

Pokud vy,  sbory  BJB,  vidíte  tento  plán  -
ovlivňování  společnosti  skrze křesťanskou
školní  výchovu  -  jako  součást
zodpovědnosti  MO  a  rozhodnete  
se  tento  plán  podporovat,  pak  vidím mé
případné  zapojení  se  v  MO  jako
smysluplné. Pokud  by  naše  sbory  k
podpoře  takové  misijní  práce  nemohli
připojit a podpořit ji, pak prosím, abyste o
mém zapojení v MO nehlasovali.

Pavel Novosad (Zlín)

Na  duchovní  službu  jsem  se  připravoval
v letech 1995 až 1998, kdy jsem studoval
Evangelikální  teologický  seminář  v Praze.
Po jeho ukončení jsem nastoupil na místo
kazatele v Libereckém sboru BJB. Po devíti
měsících  jsem odešel  sloužit  jako  misijní
pracovník pro oblast Brniště – Mimoň. Zde
jsem  pracoval  tři  a  půl  roku.  Následně
jsem  se  přestěhoval  do  Uherského
Hradiště, kde jsem sloužil v místním sboru
BJB jako kazatel od roku 2003 až do roku
2016. V létě roku 2016 jsme se s rodinou
přestěhovali do Otrokovic, kde za podpory
sborů BJB Zlín a Uherské Hradiště pracuji
jako misijní pracovník při zakládání nového
sboru.

Do rady Misijního odboru kandiduji  s tím,
že misie a evangelizace mi leží na srdci již
od  mého  uvěření  a  rád  bych  pomohl
k jejímu rozvoji v rámci BJB. Jsem rád, že
v  uplynulých  letech  se  podařilo  vytvořit
fungující  tým rady  Misijního  odboru,  kdy
jednotliví  členové  rady  Misijního  odboru
mají  zodpovědnost za konkrétní  oblasti  a
úkoly  v rámci  Misijního  odboru.  Takto  se
podařilo rozvíjet oblast zahraniční misie a
oblast zakládání nových sborů.

V následujícím období bych se rád pokusil
rozvinout  myšlenku obnovy a revitalizace

misijních  stanic  a  malých  sborů  v  rámci
BJB.

Své  osobní  poslání  vidím  v podpoře  a
povzbuzování  jednotlivců  i  sborů,  kteří
jsou aktivní v misijní činnosti. 

Vladimír Zeman (Vysoké Mýto)

Uvěřil  jsem  a  několik  let  působil  ve
vysokoškolském  evangelizačním  hnutí
Studenti  pro  Krista  (dnes  In-life).  Jsem
ženatý  a  mám  3  děti.
Před osmi lety jsem se stal kazatelem ve
Vysokém  Mýtě  a  ve  stejnou  dobu  začal
pracovat v oblasti vzdělávání v Křesťanské
akademii mladých. Před několika lety jsme
přijali  od  Boha,  že  máme jako  náš  sbor
šířit evangelium po Východních Čechách a
zakládat další  sbory.  Jsme teď v procesu
zakládání  sboru  v  Hradci  Králové  a  této
oblasti bych se chtěl věnovat více, pokud
bych byl zvolen do rady misijního odboru.
V  současné  době  jsem  také  zapojený  v
tréninku  M4  pro  týmy  zakládající  sbory
organizovaný Evangelikální aliancí.

Zdenek Pokorný (Brno) 

Vyrostl jsem v ateistické rodině. Od svých
14  let  jsem  vedl  pionýry,  což  mě
paradoxně přivedlo na myšlenku, že musí
existovat  Bůh.  A že je  to  všechno jinak,
než nás ve škole učili. V 19 letech jsem se
setkal  s  evangeliem,  které  jsem  přijal  a
začal  hned  mezi  pionýrskými  vedoucími
šířit.  Po  revoluci  mezi  skauty.  Po  vojně
jsem  začal  vést  ve  sboru  dorost,  pak
mládež.  Od roku 1996 jsem na částečný
úvazek  pracoval  ve  sboru  jako  misijní
pracovník,  od  roku  2003  pak  na  plný
úvazek  jako  druhý  kazatel  sboru.  Když
jsem  předal  svému  nástupci  mládež,
založili  jsme  nízkoprahový  klub.  Od  roku
2010  pomáhám  na  naší  nově  založené
stanici  v  Brně-Medlánkách.  Věřím,  že  je
důležité, aby křesťané měli misii v krvi a
aby  k  tomu  měli  jak  motivaci,  tak  i
nástroje (teoretické i praktické). O to budu
usilovat i v případě zvolení do MO. 
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Modlitební předměty 
● za nemocné, 
● za ty, kteří pomáhají nemocným, aby

zvládli náročnost jejich služby,
● za br. kazatele a jeho službu,
● za mládež
● za nedělní besídku

● za dorost
● za Klub dobré naděje,
● za celou církev, 
● za všechny sborové složky,
● za to, abychom dokázali hlásat 

evengelium okolo nás.

Oznámení 
● 1. 10. díkuvzdání v Bezdružicích v 14:30
● 8. 10. díkuvzdání v Sokolově
● 15. 10. díkuvzdání v našem sboru; společný oběd
● 6. - 7. 10. konference o vnitřním uzdravení: „Žít v Boží přítomnosti“ - pořádá KS

Cheb, v prostorách Papírny (Svatopluka Čecha 1)
● 13.  -  14.  10.  setkání  misijního  odboru  ve  Vysokém Mýtě;  volby  do  misijního

odboru
● Pozvánka na 14. 10 konference pro ženy: Žena statečná; pořádá ČCE Kynšperk

nad Ohří

Narozeniny a výročí
 Boháček František 4. říjen
 Jelínek František 9. říjen
 Pospíšil Josef 10. říjen
 Hrůzová Vlasta 10. říjen
 Jakschová Martina 14. říjen
 Černíková Marie 20. říjen
 Boháčková Zuzana 21. říjen
 Růžičková Lucie 23. říjen
 Eliášová Rozi 24. říjen
 Černíková Věra Ing 26. říjen
 Kučera David 31. říjen

Přejeme za sbor v Chebu vše nejlepší, Boží požehnání a moudrost do dalších let.
Barevné zvýraznění znamená výročí.

Program na říjen 2017 
Neděle 1. říjen 2017 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: ses. Marie Jelínková

Kázání: br. David Sláma
Neděle 1. říjen 2017 14:30 Díkuvzdání v Bezdružicích

Čtvrtek 5. říjen 2017 17:00 Klub dobré naděje
Čtvrtek 5. říjen 2017 16:30 Skupinka sester

Pátek  6. říjen 2017 18:00 Modlitební chvíle
Pátek 6. říjen 2017 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 7. říjen 2017 16:30 Dorost 
Sobota 7. říjen 2017 18:00 Mládež

Neděle 8. říjen 2017 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: br. Daniel Táborský
Kázání: br. David Sláma

Neděle 8. říjen 2017 16:00 Nedělní shromáždění, kázání br. Adolf Kopřiva a hosté z Rumunska
Neděle 8. říjen 2017 15:00 Tři Sekery Kázání: br. Gothard Novák
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Čtvrtek 12. říjen 2017 17:00 Klub dobré naděje
Čtvrtek 12. říjen 2017 16:30 Skupinka sester

Pátek 13. říjen 2017 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 14. říjen 2017 16:30 Dorost 
Sobota 14. říjen 2017 18:00 Mládež

Neděle 15. říjen 2017 9:00 Neděle - Díkuvzdání Večeře Páně: br. Daniel Táborský
br. František Eliáš

Služba nedělní besídky Kázání: br. David Sláma
Neděle 15. říjen 2017 14:30 Neděle - Díkuvzdání  Kázání: kazatelské trio

Čtvrtek 19. říjen 2017 17:00 Klub dobré naděje
Čtvrtek 19. říjen 2017 16:30 Skupinka sester

Pátek 20. říjen 2017 19:00 Biblická hodina Výklad: br. Gothard Novák

Sobota 21. říjen 2017 16:30 Dorost 
Sobota 21. říjen 2017 18:00 Mládež

Neděle 22. říjen 2017 9:00 Nedělní shromáždění  Modlitební: br. Ferdinand Eliáš
 Kázání: br. David Sláma

Neděle 22. říjen 2017 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Václav Černík
Neděle 22. říjen 2017 15:00 Tři Sekery Kázání: br. David Sláma

Čtvrtek 26. říjen 2017 17:00 Klub dobré naděje
Čtvrtek 26. říjen 2017 16:30 Skupinka sester

Pátek 27. říjen 2017 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 28. říjen 2017 16:30 Dorost 
Sobota 28. říjen 2017 18:00 Mládež

Neděle 29. říjen 2017 9:00 Nedělní shromáždění  Modlitební: br. Rudolf Hrůza
 Kázání: br. David Sláma

Neděle 29. říjen 2017 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Alois Sauer

Náš sbor na internetu
Sborové web. stránky:
http://cheb.baptistcz.org 
Vysílání bohoslužeb každou neděli v 9
hodin a v 16 hodin:
http://cheb.baptistcz.org/subdom/cheb/in-
dex.php/bohosluzby-online/primy-prenos-
bohosluzby

Záznamy bohoslužeb:
https://www.youtube.com/channel/UCp-
FxN_2doFHVXypzPYLtlIQ

Archív sborových zpravodajů (pdf):
http://cheb.baptistcz.org/subdom/cheb/in-
dex.php/sborovy-zivot/sborovy-zpravodaj

Kontakt 
Sbor Bratrské jednoty baptistů v Chebu
Libušina 4
350 02 Cheb
Telefon do kanceláře: 354 431 692
Sborový mobil: 737 076 754

Sborový e-mail: cheb@baptistcz.org
Kazatel: Mgr. David Sláma
Mobil kazatele: 737 678 166 

E-mail kazatele: david.slam@centrum.cz
íslo ú tu sboru:Č č 781779319/0800

Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu pro svoji vnitřní potřebu vydává Sbor Bratrské jednoty baptistů
v Chebu. Redakční rada: David Sláma, Jitka Hlaváčová, Tomáš Černík. Vychází v nákladu 70 výtisků zpravidla poslední

neděli v měsíci na další měsíc. Toto číslo vyšlo 8. října 2017. Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu
zpravodajcheb@baptistcz.org, nebo můžete předat přímo do rukou redakční rady nejpozději 3. neděli v měsíci. 
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