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Sbor Bratrské jednoty baptistů v Praze 3, Vinohradská 68 

Vítězové nebo zajatci 
Trvalo velmi dlouho, než jsem se odhodlal ke kroku, ke kterému jsem se odhodlával již dlouhou dobu 
před tím, ale jeví se mi to jako dobrá příležitost k zamyšlení nad verši, které slýcháváme z kazatelny. 
Předem se chci omluvit za to, že pouze píši, ale jen tak mohu dát své emoce trochu stranou, přestože 
mi byly dány jako každému z vás a v mluveném projevu někdy přesahují obsah, který chci sdělit. Proto 
prosím nečtěte mezi řádky nic, co tam není. 
Pozorně jsem onu neděli, ostatně jako vždy, naslouchal slovu, které nám má něco ukázat, někam nás 
posunout a něco v nás změnit. Nevím, k jakému tématu měl kazatel původně namířeno, ale po 
mnohých historických a faktických skutečnostech se mimo jiné zmínil ve verši 14 oné kapitoly 
z 2.Kor. 2:12-17 o triumfálním průvodu Kristově, kde do role zajatců onoho průvodu zařadil nás věřící 
v Kristu. Ve chvíli onoho připodobnění z kazatelny jsem se zhrozil při představě zajatce se 
spoutanýma rukama, tak jak bylo dále popisováno. Klobouk dolů před kutáním v historii a měsíci 
příprav na kázání, ale je škoda, že výsledek toho je, že potom přidáváme své věci do Božích a činíme 
složitým to, co Bůh připravil pro děti. Pak se ale dostáváme do role, kdy cedíme komára a polykáme 
velblouda, jak je psáno v Matoušově evangeliu. 
Nemám ve zvyku a ne vždy potřebuji hledat ve všemožných análech a historických datech 
opodstatnění toho, co Bůh zjevuje ve svém slovu. Co potřebuji je, abych správně pochopil, co mi tady 
Bůh chce sdělit a kam mě chce směřovat, a na to nám byl dán Duch svatý a kolena. Zde jsem však 
udělal výjimku, protože jsem nalezl rozpor v tom, co jsem slyšel z kazatelny a co čtu ve verši 14, a tak 
jsem po příchodu domů zadal do google slovo „Triumf“ a narazil jsem na stránky www.valka.cz.  
Myslím, že není většího odborníka na slovo vzatého, než oni původci těchto stránek. Znám pár lid, co 
se historií zaobírají a jsou v tom fakt dost dobří, takže bych tady nezpochybňoval popis onoho 
významu slova.  
Nicméně jsem se zde dočetl, že před vítězným vojevůdcem byli vedeni spoutaní významní zajatci, za 
vojevůdcem pak pochodovali vojáci s kořistí; za nimi se přidával lid a panovalo všeobecné veselí. 
Dovolím si oponovat, že v tomto verši se opravdu o nás nemluví jako o zajatcích, ale jako o vítězích, 
protože dále čtu o tom, že průvod vypadal následovně – v čele šli magistráti (úředníci, kteří měli 
v antickém Římě výkonnou a soudní pravomoc), za nimi trubači a nosiči s válečnou kořistí, flétnisté; 
dále byli kněžími a jejich pomocníky vedeni bílí býčci se zlatými rohy určeni k obětování, za nimi byly 
neseny standarty poražených, a za nimi šli spoutaní zajatci. Pak už následoval v doprovodu svých 
nejbližších sám triumfátor (zde Kristus), který seděl na pozlaceném voze taženém čtyřmi koňmi 
oblečen v nachovém rouše vyšívaném zlatem a ve zlatých sandálech. Triumfátora ve voze doprovázeli 
někteří rodinní příslušníci či dobří přátelé; za vozem triumfátora jeli na koních jeho další příbuzní, 
legáti a tribunové vítězných legií; podle některých pramenů dále kráčeli římští občané vysvobození 
jeho zásluhou z nepřátelského zajetí; průvod uzavírali vojáci vítězných legií, kteří zpívali oblíbené 
posměšné písně na osobu vojevůdce (tyto písně, zvané carmina triumphalia, měly dokonce své 



oficiální opodstatnění - měly snížit vojevůdcovu vážnost, aby triumfátor nevzbudil přílišnou žárlivost 
bohů). 
Jsme-li zajatci, pak čtěme dál, co s nimi bylo zamýšleno: Triumfující vojevůdce zde spolu se svými 
liktory (propuštěnými otroky) vystoupal k chrámu, zatímco zajatý vůdce poražené strany, odsouzený 
zpravidla k smrti, byl odveden na popravu. Vojevůdce před chrámem počkal na zprávu, že zajatec byl 
zardoušen, a poté bohovi obětoval své vítězné vavříny. Krom toho kněží a jejich pomocníci obětovali 
bílé býčky s pozlacenými rohy. Následovala triumfální hostina pro triumfátora, jeho přátele a senátory. 
V tu chvíli jsem měl před očima obraz zajatců v poutech poražených Kristem k tomu, aby se námi těmi 
zkrušenými chlubil před Otcem, který sedí na trůnu. Je vám tato představa příjemná? Mě tedy ne, vidět 
sebe, jak kráčím v jiné formaci, než vítězné vojsko, z toho mi běhá mráz po zádech.  
Protože aby to nebylo málo, bylo k danému obrazu přidáno také to, že zatímco vítěz vystoupal 
k chrámu, zajatý vůdce poražené strany byl odveden na popravu. A vojevůdce, zde Kristus, před 
chrámem počkal na zprávu, že zajatec je zardoušen a poté bohovi (zde Otec) obětoval své vítězné 
vavříny slávy. Tolik z análů. 
A právě tady se zastavím u podstaty daného slova. Ne všechny životy křesťanů vypadají jako 
triumfální průvod, tak stejně jako můj. Nicméně pravda Božího slova zůstává a měla by nás právě 
v takových chvílích, kdy padáme a jsme přemáháni, vést k tomu, že budeme nazírat na věci kolem nás 
Božíma očima, protože jedině tak může Duch svatý proměňovat naše životy a my můžeme v Kristu 
slavně vítězit skrze slova svého svědectví a skrze krev Beránka (Zjevení 12,11). Jeho vítězství je za nás 
a pro nás. 
Při mé reakci na nedělní slovo bylo oponování, že Pavel byl také dobrovolný vězeň Kristův podobně 
jako sluha, který si zamiloval svého pána a nechtěl odejít a pak jej jeho pán přivedl před Boha, probodl 
mu ucho a on zůstal navždy jeho otrokem (Ex 21:5n). Tato argumentace vede k nepochopení toho, co 
je dobrovolný otrok a co zajatec určený na popravu. 
(Gal 4,31 - 5,1) 

A tak, bratři, nejsme dětmi služky, ale té svobodné. Proto stůjte v té svobodě, ke které nás Kristus 
vysvobodil, a nezaplétejte se znovu do otrockého jha. 

(Gal 5,13) 

Vy jste přece povoláni do svobody, bratři; jenom tu svobodu nemějte za záminku pro tělo, ale v lásce 
služte jedni druhým. 

(Jk 1,25) 

Kdo však nahlédl do dokonalého zákona svobody a zůstává v něm - kdo není zapomnětlivý posluchač, 
ale vykonavatel skutku - ten bude blažený v tom, co dělá.  

(Ř 8,19-21) 

Neboť stvoření napjatě vyhlíží a očekává zjevení Božích synů 

(stvoření je totiž poddáno marnosti, ne dobrovolně, ale kvůli tomu, který je poddal) 

v naději, že i ono samo bude vysvobozeno z otroctví zkázy do slavné svobody Božích dětí. 

Nechci se pouštět do teologických rozepří a upřímně řečeno, nevím, proč kazatel volil tato slova, zda 
chtěl původně mluvit o sebezapření a ukřižování spolu s Kristem a odevzdání se mu, pak mohl volit 
jinou část Nového zákona třeba z Římanům 12 kap., ale jak sami vnímáme, zde je řeč o zcela jiné 
rovině, ne o našem vztahu s Kristem, ale o našem postavení v Něm.  
Právě proto chápu velký nedostatek v naší liturgii v tom, že ačkoli chce Duch svatý mluvit o 
konkrétních věcech našeho života v konkrétní církvi a ke konkrétním lidem (zde o vydání se naplno 
Kristu a o sebezapření), musí se vejít do námi možná celý rok předem naplánovaných vzorců a plánů, 
na jaké slovo budeme kázat. No pak lituji ty, co kážou, protože jsou jako mezi mlýnskými kameny 
toho, co chce Bůh a toho, co jsme si sami naplánovali a kam nikoho nepustíme.  

Vláďa Mazur 
Názory autorů se nemusí ztotožňovat s názory redakce. 



Otrok, přítel, vítěz, poražený, co tedy jsem? 
Uvádím slova písně Len v Tvojom zajatí, které ve zpěvníku Bratrské písně najdete pod číslem 421. 
Pro lepší srozumitelnost jsem ji zcela neuměle přeložil do češtiny. 
Jen ve Tvém zajetí, můj Pane, volný jsem. Když přinutíš mne poddat se, jsem opravdu vítězem. Ke dnu 
mne stáhne vír, když sám chtěl bych stát, jen síla Tvého objetí mne může zachovat. 

Mdlé, bídné srdce mám a vichrem zmítané, jen mocí Tvého vládnutí v něm pokoj nastane. Vždyť 
svobodu mu dá jen pevnost Tvých pout, tak láskou svou ho zotroč, nedej mu zahynout. 

Kde sílu k službě vzít, když moc je slabostí, když oheň Ducha nezanítí mne svatou žádostí? Jak lidi vést, 
když se nedám sám? Jen Tebou z nebe zmocněn nést mohu světlo tmám. 

Až tehdy vůli mám, když Tobě jsem ji dal i kdyby na trůn dosáhla, vzdát musí se ho král. A nikdo ji 
nezlomí, ani bouřka zuřivá, když v Tobě najde život svůj a v Tobě spočívá. 

Jak z písně vyplývá, Boží dítě může žít jen z Boží moci, protože ze své neobstojí. Ježíš nám vydobyl 
vítězství nad hříchem svojí obětí, On je všemohoucí Bůh a porazil Smrt. Jen když jsme v Něm, 
naplňováni a vedení Duchem Svatým, tak můžeme vítězit a máme vítězit nad hříchem a máme bojovat 
proti zlým mocnostem. Vírou v Ježíše jako Zachránce a Pána jsme Božími dětmi, služebníky, otroky a 
Ježíšovými přáteli. 

E. Poloha 

Narozeniny v červnu 
  1. Jindřich Příhoda 
  6. Věra Hallerová 
13. Ivana Štěpánová 
15. Lucie Lemerová 

19. Vladimír Mazur 
20. Erik Poloha 
21. Julie Tláskalová 
24. Andrei Savitski 

25. Helga Barešová 
28. Anna Kalinová 
29. Tomáš Živor 



Mimořádné akce 
Ne   8. 6. 10h Letnice společně s IBCP a Číňany 
Po   9. 6. 18h Sborová rada 
Ne 15. 6. po bohoslužbách Sborové shromáždění 
20. – 22. 6. Sborový víkend – Doksy (Poslův mlýn) 

Klub seniorů - úterý od 15:00 hod. 
  3. 6. Autority v mém životě – ses. Ludmila Hallerová  
10. 6. Je pokora slabost? – MUDr. Zuzana Kasalová 
17. 6. Co pro mne znamená Bůh – osobní svědectví – Ing. Miroslav Ždych 
24. 6. Osobní zkušenosti s živým Bohem – svědectví z pléna 

Bohoslužby - neděle 9:30 – 11h 
datum Vedení Kázání Bělá p. B. 

  1. 6. Vladimír Hejl Erik Poloha, VP Vladimír Hejl 

  8. 6. Erik Poloha Gareth Morris, LETNICE Erik Poloha 

15. 6. Vladislav Vovkanič Erik Poloha Vladislav Vovkanič 

22. 6. Vladislav Vovkanič David Živor  

29. 6. Erik Poloha Will Robins Miloš Tresa 

  6. 7. Roman Klusák Vladislav Vovkanič, VP  

13. 7. Roman Klusák Vladimír Hejl  

20. 7. David Živor David Živor  

27. 7. Vladimír Hejl Jiří Boháček  

  3. 8. Roman Klusák Erik Poloha, VP Vladimír Hejl 

10. 8. Vladimír Hejl Erik Poloha Erik Poloha 

17. 8. David Živor Vladimír Hejl Roman Klusák 

24. 8. Erik Poloha Vladislav Vovkanič Vladislav Vovkanič 

31. 8. Vladislav Vovkanič Erik Poloha Miloš Tresa 
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