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Sbor Bratrské jednoty baptistů v Praze 3, Vinohradská 68 

Neznámá náboženství 
Z důvodu současné uprchlické vlny v Evropě bude dobré mít základní údaje o 
náboženských skupinách, které jsou zastoupeny v řadách migrantů. Vycházím 
z nejdostupnějšího zdroje Wikipedia a kdo má zájem o hlubší informace, je více 
dostupných pramenů na internetu i v knihovnách. Otázkou je, jaké riziko pro nás je 
daná náboženská skupina. Obecně pokud je dané náboženství pro uzavřenou 
komunitu, neohrožuje nás, ale současně můžeme říct, že jejich víra nestojí na Pánu 
Ježíši Kristu a Bibli. 

Jezídové 

Jezídské učení spolu s obřady je drženo v tajnosti a žádný z členů nemá zájem o 
jeho šíření. Základní spisy jsou psány arabsky a jsou jimi Kniha zjevení, kterou 
napsal šejch Adí, a Černé písmo, sepsané mystikem Hasanem el-Basri. Jezídové 
uctívají Anděla páva jako padlého anděla a vládce tohoto světa. Ačkoli je podřízen 
nejvyššímu Bohu stvořiteli, nemá to velký význam, protože Bůh nezasahuje 
do chodu světa. 

Jezídové věří v reinkarnaci duší. Za nejvýznamnější reinkarnaci je považován šejch 
Adí, který se pokládal za vtělení Meleka Táúse/Anděla páva. Šejch Adí je uctíván 
jako nejvýznamnější jezídský učitel, který mimo jiné zavedl pravidlo, že jezídové 
nemohou konvertovat k jinému náboženství a ani se jezídem nemůže stát příslušník 
jiné víry. 

Na zemi neexistuje peklo a ďábel, protože Melek shromažďoval 7 tisíc let své slzy 
do 7 nádob a jimi pak uhasil všechen oheň v pekle, čímž peklo zaniklo. Po smrti je 
tedy mrtvola ihned uložena do kuželové hrobky se zkříženýma rukama na hrudi. 
Ačkoli jezídové nemají peklo, mají určitou koncepci ráje. Zlé duše čeká osud 
zatracení a zapomenutí. 

Jezídové se modlí dvakrát denně ve směru ke slunci. Za svatý den považují středu, 
ale dnem odpočinku je sobota. K důležitým povinnostem patří vykonat pouť. Na 

pouť se chodí v srpnu a je vedena do Mosulu k hrobu Adího. Celý obřad je velkou 
společenskou záležitostí, vládne veselí, praktikují se nejrůznější zvyky a u hrobů 
Adího a ostatních svatých hoří olejové lampy. Co se týče obřadu narození dítěte, po 
pokřtění se provádí obřízka chlapce, ale je to záležitost dobrovolná. Uráží je 
vyslovení jména Satan. Celosvětově je jich cca 1 milion. 

Drúzové 

jsou nábožensko-etnická komunita žijící v Libanonu, Izraeli a Sýrii.  Podle 
některých názorů původně pocházející z Egypta. Podle své vlastní tradice se však 
považují za potomky biblického Jetra, midjánského kněze, který se stal tchánem a 
rádcem Mojžíše. 

Jedná se o značně uzavřenou komunitu, do jejíhož teologicko-filosofického 
systému není každý zasvěcen. V současné době žije na světě přibližně 1,5 milionu 
drúzů, z toho v Izraeli asi 120 tisíc. Jsou považováni za sektu šíitského islámu, 
avšak mnoho muslimů je neuznává. V minulosti byli drúzové velmi ovlivněni 
novoplatónskou a gnostickou filosofií. Věří rovněž v převtělování duší. Na svou 
víru nikoho neobracejí a je dokonce nemožné k nim konvertovat. Oproti pěti 
sloupům, které jsou základem islámu, uznávají tzv. sedm povinností. Mezi jejich 
specifikum patří loajalita k zemi, v níž žijí. Na vlastní žádost například slouží 
v izraelské armádě. 

V letech 1921–1936 měli Drúzové svůj autonomní stát, který se nacházel v syrské 
oblasti Džabal ad-Durúz a který fungoval v rámci území, jež mezi světovými 
válkami spravovala Francie. Jeho hlavním městem byla Suvajda. V roce 1925 se 
Drúzové vedení Sultanem al-Atrašem proti této francouzské správě vzbouřili a 
nakrátko vyhlásili úplnou nezávislost. Francie sice povstání potlačila, ale ponechala 
oblasti autonomii až do roku 1936. Později byla oblast začleněna do vznikajícího 
syrského státu. 

Islám velmi stručně 

je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Mohameda, 
náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená 
‚podrobení se‘ či ‚odevzdání se Bohu‘ (arabsky Alláh). Stoupenec islámu se nazývá 
muslim, což znamená ‚ten, kdo se podřizuje [Bohu].‘ Počet muslimů je 1,57 až 1,65 
miliardy, což z islámu činí po křesťanství druhé nejpočetnější náboženství světa. 

Muslimové věří, že Bůh Mohamedovi zjevil Korán, který společně se Sunnou 
(Mohamedovy činy a slova) považují za základní prameny islámu. Muslimové 
nepovažují Mohameda za zakladatele nového náboženství, ale za obnovitele 
původní monoteistické víry Adama, Noeho, Abraháma, Mojžíše, Ježíše i dalších 
proroků islámu. Podle islámské tradice Židé a křesťané zkreslili zjevení daná 
Bohem skrze proroky, a to buď změnou textu, nesprávnou interpretací nebo obojím. 
Přesto je islám od křesťanství i judaismu zásadně odlišný. Každý Mohamedův 
následovník se musí v první řadě podvolit Alláhovi a jeho vůli. V rámci toho je 



hlásán naprostý fatalismus, takže každý krok lidské bytosti je předurčen Alláhem a 
vše co se stane, je jeho dílem (to má velký vliv na lidskou motivaci a na absenci 
individuality). Základní text islámu – Korán – je považován za absolutní neměnnou 
pravdu, takže v souvislosti s předchozím by nebylo v islámu místo nejen pro 
zpochybňování, ale ani pro kritické myšlení jako takové. Tomu ovšem neodpovídá 
nejen existence různých směrů a škol islámu, ale ani praxe v různých zemích. Islám 
zahrnuje mnoho náboženských praktik. 

Obecně jsou muslimové povinni dodržovat pět pilířů islámu: víra v jedinost Boží a 
božské poslání Mohameda; modlitba pětkrát denně; půst v měsíci Ramadánu od 
úsvitu do soumraku; udílení almužny chudým (2,5 % čistých ročních zisků ve 
prospěch nižších sociálních vrstev; později se z něho stala náboženská daň, pak tyto 
prostředky bylo možno použít nejen charitativně, ale i k zajištění chodu muslimské 
obce, dokonce i k financování válek) a pouť do Mekky (jednou za život, umožňuje-
li to finanční situace a zdravotní stav muslima). Islámské právo (šaría) dále 
vyvinulo tradici různorodých pravidel, která se dotýkají prakticky všech aspektů 
života muslima i celé společnosti, zahrnuje vše od bankovnictví, společenské 
solidarity, pravidel boje či postojů k životnímu prostředí. 

Téměř každý muslim je příslušník jedné ze dvou hlavních islámských větví, a to 
sunny (75–90 %) nebo šíiy (10–20 %). Sunnité po Mohamedově smrti uznali za 
nástupce Abú Bakra a oddělili se tak od šíitů, kteří za nástupce považovali člena 
jeho rodiny zetě Alího. Sunna je způsob Mohamedova života označována za tzv. 
živý Korán a hraje velkou roli pro islámské právo a etiku. Sunna je částečně 
uznávána i šíity. Ti však mají vlastní sbírky hadísů (výroky a činy Mohameda) a 
zahrnují do nich i jednání celé jeho rodiny a nástupců. 

Kdo má zájem dovědět se o islámu víc, ať využije mnohé prameny a publikace, 
může si přečíst český překlad Koránu, promluvit si s muslimem. Jako křesťané 
bychom měli vědět, v koho věříme a proč žijeme, jak žijeme. Ježíš nám přikazuje 
všechny milovat a být také ostražitý. Nedržme si předsudky, ale současně se 
netvařme, že s muslimy věříme ve stejného Boha. I oni potřebují poznat Ježíše 
Krista jako svého Pána. 

E. Poloha 

Poklad 
slovo, které mne zaujalo v řeči Pána Ježíše k zástupům, ale které se v hojné míře 
vyskytuje ve Starém zákoně. Poklady, pokladnice, bohatství, zásobárny 
nejrůznějšího zboží a cenností. Čteme o pokladech v chrámu nebo o pokladnicích 
v královském paláci. Ale také, že Hospodin má ve svých pokladnicích živly nebo 
že je Hospodin pokladem spásy, moudrosti a vědění (Iz 33,6). I varování: „ je lépe 
mít málo a bát se Hospodina, než mít velký poklad a s ním neklid.“(Př15,16) 

Mě oslovilo nějak jinak a nově slovo z Matoušova evangelia 6,19-21: „Nehromaďte 
si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde zloději vykopávají a kradou. Raději 
si hromaďte poklady v nebi, kde je mol a rez neničí a zloději nevykopávají ani 
nekradou. Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce.“ 

Všichni máme rádi hezké věci na sobě a rádi si vylepšujeme prostředí kolem sebe 
doma, v práci nebo ve víkendovém bydlení. Ale teď přemýšlím, co mám posílat do 
nebe, jaké poklady tam mám ukládat? Movitý ani nemovitý majetek tam přece 
poslat nejde. Co vlastním, abych to uložila v nebi? Část odpovědi na můj dotaz 
dostávám v příběhu o bohatém mládenci. „Rozdej majetek chudým a budeš mít 
poklad v nebi“ říká Pán Ježíš muži, který byl téměř dokonalý. A také v evangeliu 
Lukášově v 12,32-33 čtu: „ …dávejte chudým, pořiďte si peněženku, která se 
neopotřebuje, poklad v nebi, kterého neubývá.“ Uvědomuji si, že všechno, co mám, 
jsem dostala. Nejsou to jen peníze, ale všichni jsme dostali nějaké dary, kterými 
můžeme sloužit a rozdáváním čehokoliv, co máme, bohatneme. Tak to máme 
zaslíbené. Je napsané, že bohatstvím je také úcta k Bohu. Milování, laskavost, 
dobrota, věrnost je něco čím mohu sloužit, co mohu dávat lidem kolem a čím si 
mohu ukládat poklady v nebi. Je zajímavé, že dary, které jsme dostali z nebe, 
rozdáváním tady na zemi Pán Ježíš zase v nebi promění v něco nádherného, 
vzácného a nebeského a uloží v místě, které pro nás připravuje. Budu tam mít 
poklad, bude tam moje srdce i moje myšlení. Chci víc myslet na tento příkaz 
ukládání pokladu v nebi, protože stojím o bohatství v nebi a poklad tam chci mít, co 
největší a nejkrásnější. 

Luďka Mocková 



Recenze – Sloni a kapradí (C. S. Lewis) 
Na základní škole mě naučili vést si literární deník. Zjistila jsem, že je to dobrá věc, 
a proto si ho dobrovolně vedu ještě teď. Když se mě pak někdo zeptá, co si myslím 
o té a té knížce, jednoduše nalistuji svou neumělou recenzi a lépe si vzpomenu. 
Ráda bych vám teď jednu svou "recenzi" předložila. 

Sloni a kapradí (C. S. Lewis) je knížka, která byla v Čechách vydaná poprvé teprve 
letos. Jde o sbírku osmi esejů, které Lewis přednesl/otiskl při různých příležitostech 
a jsou na sobě dějově nezávislé. Všechny jsou psány s Lewisovskou lehkostí a 
argumentačním umem. Tři eseje bych vám moc ráda doporučila, jelikož mě 
opravdu obohatily a občas i v povídání s nevěřícími se mi příklady z této knihy 
hodí. 

První, který mě zaujal, se jmenuje O odpuštění. Autor tu píše, že „Boha ve většině 
případů neprosíme o odpuštění, ale o prominutí.“ Při žádosti o prominutí říkáme 
„chápeš, že jsem nemohl jednat jinak, že jsem to tak nemyslel, vlastně jsem se 
žádnou chybu neudělal.“ Prostě Boha žádáme, aby přijal naše omluvy a polehčující 
okolnosti, proč to vlastně nešlo jinak a tudíž to není, tak velký problém a nejde nám 
o plné odpuštění. To u mě tnulo do živého. Velmi často Bohu vysvětluji dobrý 
úmysl a snažím se zlehčit své provinění či ukvapenou reakci. Ono to ale vůbec není 
potřeba, jednodušší je přímo, otevřeně říct co a jak. Jen je pro mě těžké si vždy 
uvědomit, že lidské fungování není potřeba u Boha. 

Účinnost modlitby a Studium v době války jsou další dvě kapitoly, které bych 
doporučila opravdu všem. Jde jen o pár stránek, ale velmi povzbudivých a 
jednoduše psaných. Proto nadšeně doporučuji (ráda půjčím v případě zájmu). Mně 
to zvedlo bradu, přidalo pár dalších argumentů, proč mi být křesťankou dává smysl. 

Ráda bych vás povzbudila, k tomu, abyste i vy napsali pár řádků o četbě, kterou 
byste doporučili a proč. Moc ráda bych vás, bratři a sestry, poznávala i z tohoto 
pohledu. Ne, že by mi znalost toho, kdo dělá jak skvělé koláče, nebyla dobrá (při 
občerstveních se moc hodí :)), ale po nedělním shromáždění máme málokdy 
příležitost mluvit o "neprovozních" věcech, tak třeba Zpravodaj je cesta. 

Marie Stepanenková 

Modlitební předměty SDMBŽ 
Milé sestry - bratry nevyjímaje. Připojte se do řady modlicích, kteří touží, aby Pán 
Ježíš Kristus, který je Světlem světa, zazářil. Svým poselstvím lásky i činy. Protože 
On je Bohem lásky i moci, může proměnit místa tragédie a strádání v místa radosti 
a chválení. Nic se nevymyká Jeho kontrole a na žádné místo nepřichází pozdě. 
Povstaňme a modleme se. Každý tam, kde se právě nyní nachází, může pozvednout 
svůj hlas! Modlitební předměty, za které se modlí sestry tento měsíc po celém 
světě, si přečtěte v příloze Zpravodaje. I skrze Vaši modlitbu Pán Ježíš může zářit. 

V Jeho lásce vaše H. Včeláková 

Klub seniorů – úterý od 15h 
  3. 11.   Mexiko – 2. díl – Od Pacifiku ke Karibiku – br. Vlastimil Malý     

10. 11.   Bible ve zkratce – DVD film, 2. díl – br. kazatel Vladimír Hejl 

17. 11.   Svátek – volno 

24. 11.   Krym – Kyrská Rus – Moskevská Rus – MUDr. Z. Kasalová 

  1. 12.   Bůh připravuje možnosti – br. Ing. Mirek Ždych     

  8. 12.    Cestování po Evropě – br. Ondřej Tláskal 

15. 12.   Kanada – zkušenosti emigrace – br. Michael Huk 

22. 12.   Vánoční posezení – koledy, povídky, zkušenosti – br. kazatel Vl. Hejl 

Vzpomínka na sestru Miladu Pohlovou 
Zaznamenala jsem ji při návštěvě u ní v nemocnici v listopadu 2014. Básničku 
recitovala jakoby se jí právě naučila. A přitom to byla vzpomínka z dětství. Sestra 
Pohlová zemřela letos v únoru týden po svých 94. narozeninách. Vzpomínáme na ni 
a na její požehnaný život a práci v našem sboru.  

Věra Hallerová 

Zima 

Když vypukne listopad 
koho by vztek nepopad 
na odbyt jdou papuče 

Na začátku prosince 
zmrzla voda v putynce 

až praskaly obruče 

Na Tři krále 
je jak na Urale 

Na Hromnice 
málokdy jsou hice 

Sotva mrazy povolí 
i dědeček o holi 
ledacos si dovolí 



Narozeniny v listopadu 
  4. Gennady Savitskiy 
  8. David Živor 
13. Katka Pincová 

15. Marcela Frindtová 
19. Irena Keernik 
19. Bohdana Pípalová 

21. Hedvika Plevková 
21. Michaela Seifrtová 
24. Vladimír Ševčuk 

Teologické kolokvium BJB 
„Baptisté a některé aspekty ekumeny" 

neděle 22. listopadu 2015 

Místo konání: Sbor Bratrské jednoty baptistů v Praze 4, Na Topolce 14, Vyšehrad 

Program: 

15:00 – Zahájení, píseň, modlitba 
15:10 – Nástin vztahu víry, spasení a skutků v Novém zákoně (Blahoš Fajmon) 
15:30 – Diskuse k příspěvku 
15:40 – Členství BJB v Ekumenické radě církví - jeho význam, závazky, dopady 

(Tomáš Mrázek) 
16:00 – Diskuse k příspěvku 
16:20 – Vztah baptistů a katolíků z pohledu Světového svazu baptistů 

(Lydie Kucová) 
16:40 – Diskuse k příspěvku a shrnutí 
17:00 – Závěrečná modlitba 

-- po skončení bude zajištěno občerstvení -- 

Mimořádné akce 
So   7. 11.   Sestry z Žatce (u nás) 
Po   9. 11. 18h Sborová rada 
So 28. 11.   Adventní vyrábění 
Po   7. 12. 18h Sborová rada 
So 12. 12.   Vánoční dvoreček 
Ne 13. 12.   Vánoční dvoreček v Bělé v rámci Jarmarku na náměstí 
Po 14. 12.   Koncert Pražských učitelek 
Ne 20. 12.   Dětská Vánoční slavnost (v rámci dopoledního shromáždění) 
So 26. 12.   Koncert Harmonia Mozartina Pragenzis 
10. – 12. 6. 2016 Sborový víkend – Běleč / O. 

Bohoslužby - neděle a svátky 9.30 – 11h 
Datum Vedení Kázání Bělá pod Bezdězem* 

  1. 11. Vladislav Vovkanič Erik Poloha + VP Vladimír Hejl 

  8. 11. Vladimír Hejl Erik Poloha Erik Poloha 

15. 11. Jordan Haller Jiří Boháček Vladislav Vovkanič 

22. 11. Vladislav Vovkanič Erik Poloha Miloš Tresa 

29. 11. Erik Poloha Vladislav Vovkanič Miloš Tresa 

  6. 12. Vladimír Hejl Erik Poloha + VP Vladimír Hejl 

13. 12. Erik Poloha David Živor Vánoční dvoreček 

20. 12. Vladislav Vovkanič Erik Poloha -- 

24. 12. v 15h Jiří Boháček Jiří Boháček -- 

25. 12. Erik Poloha Vladislav Vovkanič -- 

27. 12. Erik Poloha Vladimír Hejl Miloš Tresa 

  1.   1. v 11h Vladimír Hejl Erik Poloha -- 

  3.   1. Vladislav Vovkanič Erik Poloha + VP Vladimír Hejl 

* V Bělé jsou bohoslužby v 15h a v Řepích v 17h. 

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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