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Sbor Bratrské jednoty baptistů v Praze 3, Vinohradská 68 

Ježíš Kristus dává pokoj 
Na začátku nového kalendářního roku nám chci připomenout Ježíšova slova o pokoji, 
který dává On (viz. J 14,1.24; 16,33; 20,19). Strach, který se šíří skrze sdělovací 
prostředky má na nás vliv. Někdy to vypadá, že je válka na spadnutí. Hospodářské 
výsledky v naší zemi jsou naopak optimistické. Kdo chce pracovat, práci si najít může, 
byť ne třeba hned v místě bydliště. Nemusíme mít strach z hladu, ale kupodivu vlna 
uprchlíků a válečný konflikt v daleké Sýrii vzbuzují obavy až strach. 

Okolnosti, ve kterých žil Ježíš a Jeho učni byly jiné. Lidem tehdy šlo často jen o holé 
přežití. O tak pohodlném životě, jaký žijeme my, se zdálo jen těm nejvýše postaveným. 
Lidský život neměl příliš velkou hodnotu, podobně jak je tomu i dnes v některých 
zaostalejších krajinách. Život, jehož součástí byl hlad, nevzdělanost, nedostatek lékařské 
péče, byl život naostro. Buď a nebo. Žádná zadní vrátka, i když Ježíšovi učni, většinou 
jednoduší rybáři, se ke svému řemeslu mohli vrátit, sice s ostudou, že to s tímto 
Mesiášem nevyšlo. 

I když jim Ježíš předpověděl a upozorňoval je na svoji oběť, jim to nedocházelo. Do této 
vypjaté situace, kterou vypjatě vnímal zejména sám Ježíš, právě On mluví o pokoji. Ano, 
toto upokojení zaznělo v konkrétní situaci, ale Ježíšovi učni, věřící v Něj a následující 
Ho, si Jeho slova o pokoji mohou přivlastňovat ve svých vypjatých situacích. 

Když máme strach, nepokoj, obavy, většinou o něco jde. Můžeme vnímat vliv masmédií, 
která způsobují iracionální strach. Když se totiž trochu zamyslíme, zjistíme, že důvodů k 
obavám o vliv radikálního islámu v Česku je pramálo. Ale strachy a nepokoje 
přicházející kvůli nemocem, majetku či dluhům, nepříjemným lidem, obavám šířit 
Ježíšovu dobrou zprávu, to vše se nás týká osobně. 

Do toho všeho zaznívá Ježíšovým učňům "Pokoj vám." Jsme Ježíšovými učni? 
Následujeme Ho? Pak se spoléhejme na Něj a věřme Jeho slovům a Jeho pokoj 
přijímejme. Pokud v Něj nevěříme a nepatříme Mu, je namístě se obávat. Přítomnost 
Ducha Svatého v životech lidí potvrzují důsledky Jeho přítomnosti a jedním z nich je i 
pokoj. 

Po Ježíšově ukřižování Jeho učni ale pokoj neměli. Ze strachu před židovskými 
představenými byli zavření v domě. Obávali se, že budou souzeni za svoji víru v Mesiáše 
Ježíše. Dobře věděli, že oficiální místa Ježíše neuznala za Mesiáše. A tak měli strach. 

Můžeme to vnímat jako jejich selhání, nevíru v Ježíšova zaslíbení, možná nechápavost. 
Zamknout se do bezpečí. Ježíš Zachránce neklepal, aby Mu otevřeli, ani nerozkopl dveře 
onoho domu. Prostě najednou tam byl, ačkoliv dveře zůstaly zavřené. Po Jeho návštěvě 
nečteme nic o odemykání, či nadšeném vyjití Jeho učňů do jeruzalémských ulic. Život šel 
dál. Ježíš na ně dechl na znamení vyslání svého Ducha. Před tím své učně vyslal. To vše 
ještě před Letnicemi a sesláním Ducha. 

Dodnes si trochu lámeme hlavu, jak tomuto pořadí rozumět. Z Nového Zákona vnímáme, 
že Ježíšovi učni začali veřejně působit až o Letnicích. Je zvláštní, že se nedovídáme o 
jejich pronásledování v době mezi ukřižováním a Letnicemi. Tehdy měli strach, ale jak 
vidno, židovské vedení se o ně nezajímalo. Ježíš byl mrtev, i když se objevily zprávy, že 
byl vzkříšen, ale vypadalo to, že je po problému, po dalším Mesiáši a tedy i hrozbě 
povstání a jeho potlačení římským vojskem a z toho plynoucím napětím mezi židovským 
vedením a okupačními Římany. 

Občas se i mně stává, že jsem zbytečně vystrašen. Že předpokládám problémy a 
protivenství tam, kde nejsou. Atmosférou strachu se komunistům v minulosti dařilo držet 
církev v pasivitě a my s tímto dědictvím občas zápasíme. Výzva "buď silný a statečný" 
zní k Jozuovi na začátku jeho vedení Izraelců 5x od Hospodina a jednou od Mojžíše. 
Potřebujeme si připomínat tato slova. Potřebujeme si připomínat, že zní k těm, kteří věří 
v Hospodina a nechávají se Jím vést. 

Ne strach, ale Boží pokoj a tudíž i odvaha nevychází však z nějakého nabuzení, 
sebepřesvědčení, z lidských schopností, ale z Boha, Jeho milosti a vyvolení, z Jeho 
neomezených možností a schopností. 

Opak pokoje je jak strach, tak i nepokoj. Strach člověka paralyzuje, zneschopňuje. Proto 
si potřebujeme připomínat Boží výzvy ke statečnosti. Potřebujeme si připomínat, že Boží 
děti se nemají bát člověka ale Boha. Nemáme být vystrašeni z těch, kteří mohou ničit jen 
tělo. Jistěže se nám to zde říká lehčeji než tam, kde čelí násilí pro svoji víru v Pána Ježíše 
Krista. Ale Ježíš i nám říká, že nám dává pokoj, který svět nemůže dát. Víme tedy, že se 
strachu máme postavit a zdrojem pokoje je Ježíš Kristus. 

Můžeme ale prožívat nepokoj, řekl bych až svatý nepokoj a myslím tím zneklidnění 
Duchem Božím. Nepokoj v tom, jak žijeme, nepokoj v tom co děláme, nebo neděláme. 
Takovéto znepokojení by nás mělo vést k akci. Když nám Bůh tímto způsobem 
naznačuje, co děláme špatně, tak neváhejme a změňme to. Vyznejme Bohu hříchy, 
nečekejme na později. Když nás tímto nepokojem vede ke konkrétnímu činu, neváhejme. 
Tento svatý nepokoj nás vede k pokoji s Bohem. 

Můžeme se ptát sami sebe, kdy nemáme pokoj? 

V J 14,1 jsme četli o víře v Boha a v Ježíše Mesiáše jako cestě k pokoji. Věříme Bohu, 
nebo jen přemýšlíme o Bohu, jen máme o Něm informace? Věřme Bohu Otci i Synu, 
který nám dává Božího Ducha! A naše víra ať se dokazuje ve skutcích. 



Četli jsme v Bibli, že Ježíš upokojoval své učně před svým zatčením a po svém 
vzkříšení. Oni byli lidé jako my. Občas i my jsme vystrašeni z dění kolem a nechápeme 
Boží konání. Ale i k nám zaznívají povzbudivá slova o Božím pokoji i na začátku tohoto 
nového roku 2016. 

E. Poloha 

Příprava na Sborové shromáždění (17. 1.) 
Jako starší sboru jsme si plně vědomi toho, že se musíme usilovně snažit zachovávat 
jednotu Ducha spojeni svazkem pokoje. Proto rozprava ve světle autority zapsaného 
Božího slova na jakékoliv téma, pokud se nejedná o jistotu spasení z víry v Pána Ježíše 
Krista skrze Jeho oběť na kříži a Jeho zmrtvýchvstání, nebo není v rozporu s 
apoštolským vyznáním víry jakožto shrnutí základních biblických pravd, se stává věcí 
podružnou. Toto nás jako starší zavazuje, abychom se snažili prokazovat dobro nejprve 
domácím víry, to znamená svému místnímu společenství, kterému sloužíme a které nás k 
této práci zvolilo. Nechceme, aby náš sbor byl rozbíjen různými debatami a rozdělován 
na různé tábory. Proto je tedy cílem rozprav, abychom byli povzbuzeni k horlivějšímu 
následování Pána, rozpoznávali na čem skutečně záleží a iniciativně vstupovali do 
různých úkolů. "Vždyť každému z nás byla dána milost podle míry Kristova 
obdarování."(Ef 4,7) 

Ted' k tématu role mužů a žen. Jsme si jisti, že na podkladě Písma je zapotřebí 
prosazovat rovnost mužů i žen, protože jsme spoludědicové toho, co Bůh zaslíbil, daru 
(milosti) života (Ga 3,28-29). V tom, ale zůstávají rozdílné přirozené role. Žena má na 
rozdíl od muže dar na svět přivést nový život. Toto vzácné poslání porodit Ježíše, 
Spasitele světa, bylo dáno Marii. Navíc, co v ní bylo počato, bylo z Ducha svatého. 
Mužům porodit dítě jednoduše dáno nebylo a mají tedy jiné poslání. Proto bychom se 
rádi společně podívali do Bible a oprostili se od různých předsudků, tradic, praxe či 
výchovy, kterou jsme prošli a spolu se zamysleli nad některými texty, které definují nebo 
alespoň naznačují poslání mužů a žen: 

 

Vzájemné podřizování se Ef 5,21. 

Hlava muže a hlava ženy dle Ef 5,22-24, 1K 11,3. 

Výzva pro muže 1Tm 2,8 

Otázka učení žen v církvi dle 1Tm 2,11-12 a Tt 2,3. 

Co znamená milovat své ženy, pečovat a starat se o ně, prokazovat jim úctu: 1Pt 3,7, Ko 
3,19, Ef 5,25,28-30,33, 

Učitel dle Jk 5,1-2. 

O úřadu starších dle 1Tm 3,1-7. 

Řád při bohoslužbě dle 1K 14,34-36? 

Za staršovstvo Vladislav Vovkanič 

Narozeniny v lednu 
  2. Jana Pánková 
  7. Anastasiya Šavčuk 
15. Serhiy Chayko 
16. Jana Jackaničová 

21. Henadzi Savitski 
23. Nina Savitskaya 
24. Nora Jelínek 
25. Sára Plevková 

27. Michal Hejl 
30. Lenka Semorádová 

Klub seniorů – úterý od 15h 
  5. 1.  Enoch – Setův – Kainův – MUDr. Zuzana Kasalová     
12. 1.  Izrael – jak ho vidím – RNDr. Jan Pavlík 
19. 1.  Etiopie – země velkých rozdílů – ses. Milena Kidane 
26. 1.  20 let v emigraci – br. Michael Huk 

Alianční týden modliteb 2016 
Téma týdne: Radost, kterou vám nikdo nevezme 
ATM 2016 se v této podobě koná ve vnitřní Praze na základě spolupráce iniciativní 
ekumenické skupiny kazatelů sborů několika křesťanských církví od pondělí 4. 1. do 
čtvrtka 7. 1. Všechny modlitební večery začínají v 18:30. 

Datum Místo Shromáždění vede Biblickým úvodem poslouží 

Po  4. 1. CB, Soukenická 15 Pavel Černý Lubomír Ondráček (KS) 
P. Josef Čunek (ŘKC) 

Út 5. 1. ECM, Ječná 19 Ivana Procházková Jakub Malý (ČCE) 
Daniel Majer (CČSH) 

St 6. 1. ČCE, U Pošty 1098/6 Roman Mazur Ivana Procházková (ECM) 
Erik Poloha (BJB) 

Čt 7. 1. CB, Vrázova 4 Bronislav Matulík Ivana Macháčková (CČSH) 
Petr Grulich (CB) 

Čt 7. 1. BJB Vinohradská 68 Setkání pro mládež Shromáždění mládeže 

Podrobný program biblických textů a témat je ke stažení např. na:  

http://www.ea.cz/132/aliancni_tyden_modliteb_2016 



Mimořádné akce 
Čt   7.    1. 18:30 Alianční týden modliteb (ATM) –  mládež u nás 
Po 11.   1. 18h Sborová rada 
Ne 17.   1. Sborové shromáždění (o sestrách) 
Ne 24.   1. Křest 
  8. – 20. 3. Veletrh esoteriky 
10. – 12. 6. Sborový víkend – Běleč / O. 

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

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

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

10.   1. Vladimír Hejl Erik Poloha Erik Poloha 

17.   1. Erik Poloha Preston Pearce / J. Boháček Vladislav Vovkanič 

24.   1. Vladislav Vovkanič Erik Poloha Miloš Tresa 

31.   1. Vladimír Hejl Vladislav Vovkanič Miloš Tresa 

  7.   2. Vladislav Vovkanič Erik Poloha + VP Vladimír Hejl 

14.   2. Jordan Haller Erik Poloha Erik Poloha 

21.   2. Vladislav Vovkanič Erik Poloha Jiří Boháček 

28.   2. Erik Poloha Vladimír Hejl Miloš Tresa 

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