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Sbor Bratrské jednoty baptistů v Praze 3, Vinohradská 68 

Kazatel, místní sbor a BJB - východiska 
Jak víme, termín kazatel tak, jak ho chápeme v současnosti, v Bibli nenacházíme. NZ 
hovoří o prorocích, učitelích, evangelistech a apoštolech, diákonech, a dále také že se 
Boží Duch projevuje různě nadpřirozeně prostřednictvím jednotlivců ke společnému 
budování a prospěchu církve. 

Vycházím z osobních zkušeností s BJB v ČR, jejímž členem jsem necelých 30 let, 
nikoliv z řádů, které často zůstávají jen na papíře. Samozřejmě jde jen o můj omezený 
úhel pohledu. 

V českém prostředí baptistických sborů se od kazatele očekává vedení sboru (mít vizi a 
táhnout celý sbor), služba slovem, organizace sborového života, správa sborového 
majetku, pastorace, evangelizace, zastupování sboru před úřady i na denominačních a 
mezidenominačních setkáních. Občas sbory očekávají "superkřesťana profesionála", 
maximálně obdařeného a vzdělaného ve všech směrech, ochotného žít v chudobě a 
sloužit sboru nejlépe i se svojí manželkou a rodinou. 

Otázku ordinace kazatelů, jejich studia a jejich teologického směřování sbory příliš 
neřeší. Velmi často sbory chtějí, aby nový kazatel vrátil k životu nebo při životě udržoval 
ten nejlepší stav, jaký v historii sbor zažil. Málokterý sbor má nějaký konkrétní cíl. 
Záleží na osobnosti kazatele, zda vůbec přemýšlí nad pojmy a kategoriemi ve kterých 
pracuje, nebo jen zdědí tradici. 

Přibližně od začátku 21. století si sbory samy řeší ordinaci svých kazatelů, ačkoliv máme 
ordinační řád, a teprve až v roce 2013 řeší teologická komise ordinaci systematicky. 
Minimum jednotlivců se zabývá otázkou, zda je dle Bible správné a v jaké podobě 
oddělit kazatele od ostatních Božích dětí. Zda kazatel je pro někoho doživotní úřad, i 
když se nestará o konkrétní část Kristova těla – sbor, nebo je to jen funkce v místní 
církvi. Otázku žen kazatelek řešíme často na základě emocí, případně pomocí několika 
málo vět Bible, aniž bychom zkoumali celé Písmo. 

Od devadesátých let 20. století, tedy po sametové revoluci, upadá zájem o společné 
konference a setkání, protože každý sbor si může dělat, co chce, a nejsme pod tlakem 
státní moci, která nás do značné míry sjednocovala. Akce v rámci BJB vnímáme většinou 
jako něco navíc, zátěž, málokdy jako přínos. Od pádu železné opony a po rozšíření 



internetu jsme sice vystaveni mnohem větším závanům různých učení, ale jsme velmi 
vděčni za svobodu, demokracii, která nám dává nejen práva, ale i větší zodpovědnost. 
Teologické vzdělávání nejen kazatelů je různého typu, různých teologií, což se promítá 
v nepodobnosti jednotlivých sborů. Do určité míry tato sice různost může být 
obohacující, ale zcela určitě je to i faktor rozdělující. 

Otázkou zůstává, nakolik je žádoucí pro jednotlivé sbory zůstat ve svazu, tedy v BJB, 
která je dobrovolným sdružením sborů pro vzájemnou spolupráci, když o ni téměř 
nestojíme. Můžeme se ptát, jak spolupracujeme s jinými sbory, proč bychom s nimi měli 
spolupracovat a nakolik žádoucí je být státem uznanou církví. 

Bylo by nanejvýš přínosné, kdyby si každý sbor promyslel a definoval, co rozumí pod 
pojmem kazatel podle tradice a podle Bible (z toho pak vyplyne mj. očekávání a 
požadavky na kazatele, struktura sboru a také postoj ke službě žen v církvi). Přínosné by 
bylo připomenout si, co je církev. Také pro smysluplnost by bylo prospěšné, aby si každý 
sbor promyslel, proč chce být členem BJB (z toho vyplyne i naše očekávání od BJB i 
Výkonného výboru, a potažmo požadavky na pracovní úvazky tohoto orgánu). 
S výsledky bychom se měli vzájemně sdílet na mezisborové úrovni a své argumenty 
hledat zejména v Bibli, nikoliv emocích, ačkoliv můžeme velmi poučně čerpat i z 2000 
let historie života církve. Můžeme využít i teologickou komisi, aby nám zpracovala 
témata: ordinace dle Bible (již to částečně zpracovala), kazatel dle Bible, struktura 
jednotlivých církví v NZ, spolupráce NZ církví. To vše proto, že naší autoritou je Bible, 
nikoliv tradice. 

Současný stav BJB je jistě dílem jiné doby (která trvá téměř 25 let), dílem i generační 
obměny v řadách kazatelů a také vlivem různých teologických směrů. 

Erik Poloha 

Autorita kazatelské služby 
Rozvaha nad autoritou kazatelské služby má dvojí úskalí. První se týká slova autorita. 
V běžném jazykovém úzu není význam tohoto slova zřetelný. Etymologický rozbor 
ukazuje směrem k hodnověrnosti. Z latinského au(c)toritas – platnost, hodnověrnost. 

Historicky je však tento pojem vázán k tematice moci a forem jejího uplatňování. Co 
tedy vlastně myslíme, když mluvíme o autoritě? 

Druhým úskalím je pojem kazatelství. Nový zákon předkládá na různých místech velmi 
rozmanité podoby církevních služeb (1Kor 1426, Ef 4:11, 1Tim 3 kap... ) Pojetí 
kazatelské služby, které se prosadilo v baptistickém prostředí, není biblickou daností, ale 
plodem dlouholetého tradičního procesu. Biblická argumentace je v takové chvíli 
nejednoznačná a může být snadno zneužita. 

Kněz vs. kazatel 

Starozákonní pojetí kněžské služby vycházelo z předpokladu, že určitá část Božího lidu 
je Hospodinem samotným povolána k specifické roli prostředníků mezi člověkem a 
Bohem. Kultická činnost nabývala svou platnost jedině prostřednictvím této skupiny 
náboženských „profesionálů“. Nový zákon takové pojetí kněžství odmítá a pokládá za 
Kristem překonané. Jediným potřebným a možným prostředníkem se stal sám Ježíš 



Kristus (viz Žd 5-9 kapitola). Všichni křesťané jsou pak povoláni za jeho kněžstvo (1 Pt 
2:9). 

Jakákoli služba v církvi (včetně kazatelské) je přístupná všem bez rozdílu a je závislá 
pouze na Božím obdarování a vůli společenství = princip všeobecného kněžství. Kazatel 
není knězem o nic více a o nic méně, než ostatní členové sboru. Nemá k Bohu „blíže“. 
To se odráží také ve skutečnosti, že svátosti křtu a večeře Páně nejsou vnímány jako 
kultická činnost platná pouze tehdy, když ji koná kazatel. Každý křesťan je stejnou 
měrou uzpůsoben k zvěstování, slavení svátostí, pastoraci, diakonii i misii. 

„Přijetí pastýře Krista znamená naprosté zrušení veškeré falešné autoritativnosti a 
nepodložené autority u kazatele i u všech členů sboru.“ Josef Smolík: Pastýřská péče, 
Kalich 1991, str. 131 

Autorita Božího Slova vs. autorita kazatele 

Skutečná autorita (důvěryhodnost) kazatele sboru nevychází z jeho osoby, ale 
z důvěryhodného Božího Slova. Kazatel stojí ve službě tohoto Slova, sám se staví pod 
jeho moc. Slovem soudu je souzen a slovem milosti ospravedlňován společně s celým 
sborovým společenstvím. Touha po „zajištění“ a posílení autority kazatele svědčí o 
nedůvěře v Boží Slovo. O nedůvěře v to, že Boží Slovo skutečně člověka samo zasahuje 
a vede k proměně života a k poslušnosti. 

Jan Calvin k tomu píše: „…Moc, již Písmo připisuje pastýřům, jest cele vyhrazena službě 
Slova, a v ní je také obsažena. Kristus tuto moc nesvěřil ve vlastním slova smyslu lidem, 
nýbrž svému Slovu.“ Vzdělání ve víře, Kalich 1953, str. 60. 

Volání po posílení autority kazatele také často může maskovat touhu po moci. Mocenské 
pojetí autority se vyznačuje odmítnutím otevřenosti, odmítnutím kritiky, 
netransparentností rozhodovacího procesu a oslabením mechanismů kontroly. Trefným 
způsobem o této otázce mluví Zdeněk Vojtíšek: „Nositelé autority bývají mistry ve 
vymýšlení nejrůznějších zbožných výmluv, jimiž se kritizovatelnost snaží omezit: mluví 
o „nebratrskosti“ kritiky, vyžadují „biblickou správnost“ postupu kritizování, 
argumentují převráceně používanými biblickými verši („Nevztáhneš ruku na 
pomazaného Hospodinova“) apod. To vše (a mnohé jiné) je třeba odmítnout jako triky 
těch, kdo ne-chtějí být kritizováni. Nositelům zdravé autority kritika nevadí, naopak ji 
v pokor-ném vědo-mí vlastní lidské omezenosti vítají.“ 

Otázka osobní integrity kazatele 

U reformních hnutí se velmi často objevovala otázka, zda může být bohoslužebný život 
církve veden „nehodným knězem“. Myšlenka, že křest a večeře Páně nejsou 
plnohodnotně vysluhovány, pokud není vysluhující dokonale bezúhonný, se objevila již 
ve 4. století v Africe – tzv. doketismus. K takovému pochopení se ve značné většině 
přiklonili husité a také stará Jednota bratrská. Luterská reformace představu „svatého“ 
kněze odmítla. Luther ve své úvaze nad slavením večeře Páně říká: „Také tobě málo po 
tom buď, jak mnoho svatý jest ten, kterýž tobě podává, neboť tato svátost není toho, 
kterýž ji podává…“ O církvi svaté, Lutherova společnost 2005, str. 89 

Do dalších důsledků jsou tyto úvahy rozvedeny v otázkách týkajících se osobní integrity 
kazatele. Je zřejmé, že na kazateli leží váha odpovědnosti za to, aby nebyl pohoršením 



svým posluchačům, a nestál tak v cestě Božímu Slovu. V tomto smyslu je potřebnou a 
nepostradatelnou osobní integritou vytrvalý zápas víry. Jako každý jiný člověk, také 
kazatel v tomto zápase může a bude selhávat. Jako každý jiný člověk je také kazatel 
volán k tomu, aby svá selhání vyznával a spoléhal se na odpouštějící Boží milost. 
Římanům 3:21-23: „Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná 
zákonem i proroky, Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. 
Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.“ 

Osobní integrita kazatele nemůže být zaměňována za poslušnost společenských a 
církevnických konvencí. Věrnost Božímu Slovu často vede právě k porušení konvencí, 
k jejich kritice a transformaci. Prorocký rozměr kazatelské služby je programově 
nekonvenční a nesmí být umlčen frázemi typu: „Takto se to nedělá, takto se nemluví…“ 

Autorita kazatelské služby a její limity 

Mocenské tendence k zneužití autority kazatelské služby musí být ve společenství sboru 
adekvátním způsobem tlumeny. Nejpodstatnějším z nástrojů, kterými se sbor brání proti 
zneužití autority, je otevřená kontrola a možnost kritiky. Nezastupitelnou roli v této věci 
hraje sborové staršovstvo, které má kazateli poskytovat nejen oporu, ale také kritickou 
zpětnou vazbu. Staršovstvo, které slouží pouze jako tým kazatelových asistentů, ve své 
službě selhává. 

Funkční pojistkou proti zneužití autority je také důsledné uplatňování principu 
všeobecného kněžství – jak v oblasti kázání, tak i v pastoraci, vysluhování svátostí… 

Jan Blahoslav v knize Vady kazatelů oslovuje kazatele Jednoty bratrské: „Kdopak jsou ti, 
kterýmž představen, zdali ne tobě rovní bratři tvoji, tak dobří jako i ty, snad lepší 
v něčem. Nemáš přes ně nic, neníť, proč by se nad ně výšiti, jimi pohrdati, čeládka Páně, 
témuž jako i ty Pánu a snad někdy i platněji, mileji sloužící než ty. Správcem tě 
ustanovili, nevyvyšuj se, ale buď jako jeden z nich, totiž ani v řeči ani v skutcích vysoké 
mysli neprokazuj!“ 

Výběr některých biblických míst: 

Židům 13:17 Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a podřizujte se jim, protože oni bdí nad 
vámi a budou se za vás zodpovídat. Kéž to mohou činit s radostí, a ne s nářkem; to by 
vám nebylo na prospěch. 

K tomu ovšem také: 

Koloským 3:22 Otroci, poslouchejte ve všem své pozemské pány, nejen naoko, abyste se 
jim po lidsku zalíbili, nýbrž ze srdce, v bázni Páně. 

Matouš 17:5 Ještě nedomluvil, a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas: 
"Toto jest můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; toho poslouchejte." 

2. Korintským 13:10 Píšu vám to proto, abych, až přijdu, nemusel být přísný na základě 
pravomoci, kterou mi přece Pán dal k budování, nikoli k boření. 

1. Timoteovi 5:17-18 Starším, kteří svou službu konají dobře, ať se dostane dvojnásobné 
odměny, zvláště těm, kteří nesou břemeno kázání a vyučování. Neboť Písmo praví: 
'Nedáš náhubek dobytčeti, když mlátí obilí', a jinde: 'Dělník si zaslouží svou mzdu'. 



1 Petrova 5:2-4 Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás, ne z donucení, ale 
dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou, ne jako páni 
nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem. Když se pak ukáže nejvyšší 
pastýř, dostane se vám nevadnoucího vavřínu slávy. 

Lukáš 22:25-27 Řekl jim: "Králové panují nad národy, a ti, kdo jsou u moci, dávají si 
říkat dobrodinci. Avšak vy ne tak: Kdo je mezi vámi největší, buď jako poslední, a kdo je 
v čele, buď jako ten, který slouží. Neboť kdo je větší: ten, kdo sedí za stolem, či ten, kdo 
obsluhuje? Zdali ne ten, kdo sedí za stolem? Ale já jsem mezi vámi jako ten, který slouží. 

Napsal J. Gondáš 

Světový den modliteb - první pátek v březnu 
Letošní program připravily sestry v Egyptě a heslo zní „Prameny v poušti“. Výtěžek 
sbírky bude poslán na stavbu studní v Africe. Shromáždění na Praze 3 se koná ve čtvrtek 
6. března v 9.00 hodin v komunitním centru Armády spásy, Biskupcova 36. Celopražské 
shromáždění se koná v pátek 7. března v 17.00 hod. v kostele slovenské evanjelické 
církve a. v. V Jirchářích 14, Praha 1. Všichni jsou srdečně zváni. 

jk 

Záchrana TC 
Před pár týdny se mi do rukou dostal film "Nickiho rodina", který vypráví o záchraně 
československých židovských dětí za války jedním mladým Angličanem. Přestože nebyl 
žid ani neměl žádný vztah k Československu, uvědomoval si velkou hrozbu fašismu a 
nebezpečí, které židům hrozilo. Fascinující příběh! Velmi doporučuji se podívat! 
Zajímavé na tom je, že zachránil úplně sám (později se svou sekretářkou) více než 600 
dětí, ze kterých později vyrostli významní lidé a známí odborníci. Vskutku neuvěřitelné! 

Nevím, kolik z vás si všimlo na naší nástěnce skromného letáku Teen Challenge, ve 
kterém stojí, že se hledá 260 dobrovolníků, kteří by byli ochotni posílat 100 Kč/měsíčně, 
aby jejich práce mohla pokračovat? Čím víc jsem nad tím přemýšlela, tím víc mi ty dvě 
věci zapadaly do sebe: Co je 100 Kč? Pro někoho dobrá káva, pro jiného příjem na celý 
den. A ve srovnání s příběhem Wintonových dětí, o kterém jsem se zmínila na začátku, je 
to také možná poslední záchranná ruka pro dnešní děti ulice, která je zachrání před jistou 
smrtí = věčnou smrtí. 

Přemýšlejte o tom a neváhejte se připojit.          Oksana Lavkay 

Narozeniny v březnu 
  1. Ivan Plevka 
  3. Viktor Adam 
  6. Květa Hloušková 
  7. Valentina Hrynazhuk 
  8. Irina Váňová 
13. Petr Brož 

15. Miroslav Veselovský 
17. Světlana Smužanica 
18. Viktor Smužanica 
20. Táňa Teresčuková 
21. Aneta Podzimková 
21. Petr Staněk 

21. Karina Kotubejová 
22. Libuše Zhorná 
22. Jan Seifrt 
25. Zuzana Tresová 
25. Jordan Haller 



Mimořádné akce 
Po 3. 3. 19h Koncert Vernerovci 
do 9. 3. odevzdat kazateli zprávy za složky sboru pro VSH 
Po 10. 3. 18h Sborová rada 
So 29. 3. 14-17h Decoupage - ruční práce M. Seifrtová 
Ne 30. 3. Výroční sborové shromáždění, společný oběd (změna času) 
11. – 13. 4. Festival Evolution = dříve Veletrh esoteriky 
Pá 18. 4. 12-17h Čtení Bible na náměstí 
Pá 18. 4. 18:30 Velký pátek s Večeří Páně 
Po 21. 4. Velikonoční výlet 
So 26. 4. Svatba P. Klepáček + A. Donskich (odd. J. Pospíšil) 
So 26. 4. 9-17h Sjezd delegátů Olomouc 
Pá 23. 5. Noc kostelů 
So 24. 5. 9-14 jarní úklid 
20. – 22. 6. Sborový víkend – Bělá p. B. 

Klub seniorů - úterý od 15:00 hod. 
  4. 3. Zneužití Boží milosti – br. Ing. Miroslav Ždych  
11. 3. Bídníci – DVD film, 3. díl –  br. kazatel Vladimír Hejl 
18. 3. Mnišství – počátek civilizace Evropy – MUDr. Zuzana Kasalová 
25. 3. Konflikt v Gaze očima obyvatel příhraničního jihoizraelského města Sderot 

– manželé Ing. Karel Sedláček a MUDr. Darina Sedláčková 

Bohoslužby - neděle 9:30 – 11h 
datum vedení kázání Bělá p. B. 

  2. 3. Vladislav Vovkanič Erik Poloha, VP Vladimír Hejl 

  9. 3. Erik Poloha Roman Klusák Erik Poloha 

16. 3. Vladislav Vovkanič Erik Poloha, CDM TeenChallenge Vladislav Vovkanič 

23. 3. Vladimír Hejl David Živor Roman Klusák 

30. 3. Vladislav Vovkanič Erik Poloha, výr. sbor. sh. Miloš Tresa 

Uzávěrka Zpravodaje je vždy poslední neděli v měsíci, tištěné číslo pak vychází první neděli v měsíci. 
Názory prezentované na stránkách Zpravodaje se nemusí vždy plně shodovat s názory všech členů sboru.  
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