
ZZpprraavvooddaajj  
ÚÚnnoorr  22001166  

Sbor Bratrské jednoty baptistů v Praze 3, Vinohradská 68 

Sobota každý den 
Samozřejmě tím nemyslím den pracovního klidu sedmkrát v týdnu, 

protože nás Bůh skrze Bibli vyzývá k poctivé práci (Sk 20,35; 1Te 4,11). 

Jak je tomu ale s přikázáním, které známe z Desatera a které je dokonce 

pod trestem smrti (Ex 31,13-17)? 

Ze zprávy o stvoření na začátku Bible se dovíme, že Bůh sedmý den 

odpočinul, požehnal a posvětil jej, ale nepřikázal člověku, ať ho světí (Gn 

2,3). Tak se stalo teprve za Mojžíše o mnoho staletí později, kdy 

Hospodin dává svému vyvolenému lidu Zákon s Desaterem (Ex 20). 

Nejen Desatero, ale právní řád postihující všechny oblasti života, proto 

Židé používají označení Zákon pro všech pět Mojžíšových knih. 

Boží starosmluvní lid Zákon dodržoval v různých obdobích různě, 

nicméně Zákon platil. V období babylonského vyhnanství však neměli 

možnost zvířecích obětí a tak nastoupily oběti modliteb. 

Zřejmě nás všechny zajímá, jak tedy my dnes ne/máme světit sobotu 

jakožto jedno z přikázání Zákona. Chronologicky jsme se dostali k době 

Ježíše Krista a prvotní církve. Z evangelií a Skutků se dovídáme, že jak 

Ježíš, tak i někteří apoštolé do synagogy chodili v sobotu. Nevyplývá z 

toho však, že sobotu světili. Ježíš naplnil Zákon, nezrušil ho, ale 

připomněl, že je nad Zákonem. V tento den uzdravoval, což mu zákoníci 

nezapomněli vytknout. Jeho učni mnuli v sobotu klasy, což Ježíšovy také 

vytkli. A korunou novozákonního vývoje byl Petrův sen, zjevení, ve 

kterém mu Bůh ukázal, že má jíst nečistá zvířata, čímž mu velice zřetelně 

naznačil, že má jít k pohanům, být a jíst s nimi. Církev v Jeruzalémě byla 



zpočátku překvapena, že Duch Boží je dán i pohanům. Na prvním koncilu 

církev pod vedením Ducha došla k závěru, kde o svěcení soboty není ani 

zmínka (Sk 15,28-29). Zřejmě až do zničení Jeruzaléma existovalo silné 

pnutí, nakolik křesťané ze Židů mají dodržovat Zákon. 

To se projevuje i v Pavlově kritice Petra za to, že se začal stranit pohanů 

po příchodu Židů do církve v Antiochii (Gal 2,10). Nebudu zde 

rozepisovat toto téma dále, protože je nutné, abychom si přečetli celý 

tento apoštolův dopis pojednávající o vztahu křesťanů k Zákonu. Kniha 

Galatským je jednou z biblických knih a tedy Boží slovo pro nás (stejně 

tak je nutné studovat celou Bibli a nevytrhávat ze souvislostí). Závěrem 

uvedu jen jednu výstražnou větu z této biblické knihy: "Zbavili jste se 

Krista, vy, kteří hledáte ospravedlnění v Zákoně; vypadli jste z milosti." 

(Ga 5,4) Tím chci říct, že u omilostněných z víry v Pána Ježíše Krista 

nejde o dodržování Zákona, ale o vedení Božím Duchem a milování Boha 

a bližního. Je také zajímavé, že Ježíšovo vzkříšení i seslání Ducha Svatého 

se událo v neděli (den po sobotě), kdy se posléze první křesťané scházeli k 

lámání chleba (Sk 20,7; 1K 16,2). Věřící v Pána Ježíše Krista Ho má 

uctívat každý den celým svým životem, což se projevuje v poctivé práci i 

v umění odpočívat od práce. 

E. Poloha 

Jak pokračujeme v Řepích? 
Máme velikou radost z toho, že se nám podařilo dokončit úkoly v rámci 

školení M4 (trénink pro týmy zakládající sbory). Z těch nejviditelnějších 

zmíním vizi, se kterou jsem naše společenství seznamoval po tři neděle v 

kázáních.  

„Naším světlem je Ježíš, a proto svítíme Boží láskou svému okolí, aby se 

Ježíš stal i Vaším světlem.“ Tuto vizi jsme dávali dohromady po tři měsíce 

diskuzí o tom, jaké hodnoty jsou pro nás důležité a jakou roli hrají v 

našem poslání: Evangelium, společenství a město. Věříme, že tato vize 

zároveň reflektuje tři přikázání, která od Ježíše máme: (1) miluj Boha; (2) 

miluj bližního; (3) získávej mi učedníky. 

Jelikož se blíží Velikonoce, připravujeme se opět na Celonárodní čtení 

Bible, Hon za Velikonočními vajíčky a bohoslužby při východu Slunce. 

Před Velikonocemi nás čeká večer modliteb a chval, po Velikonocích 



připravujeme veřejnou bohoslužbu v místním kulturním centru. Rádi 

bychom také vyjeli jako sbor na víkend mimo Prahu. 

Témata nedělních bohoslužeb na následující tři neděle se budou týkat 

Ducha svatého (osoba Ducha; dary a ovoce Ducha a život z Ducha) a v 

předvelikonočním období bude kázání na Boží pozvání, Boží zaopatření, 

Boží nové stvoření a Božího služebníka. 

Modlíme se za několik konkrétních lidí, kteří jsou v našem okolí, a 

věříme, že nás k nim Bůh posílá. Jsou to dvě sestry, které (dá-li Pán) by 

mohly brzo „dozrát“ ke křtu. Jsou to dva studenti, kteří mají zájem o 

duchovní rozhovory, a je to jeden středoškolák, který se nám vzdálil, ale 

touží po společenství. Modlete se prosím s námi, aby nám k nim Pán Ježíš 

připravil cestu. 

Věříme, že Bůh mocně jedná v Řepích. Věříme, že když ve své službě 

vytrváme, uvidíme ještě veliké věci, které má připravené. Modlíme se, 

abychom jich mohli být svědky. 

David Živor 

Narozeniny v únoru 
  7. Jan Jackanič   

10. Helena Breyová 

11. Iveta Procházková 

11. Helena Včeláková 

14. Marek Macák 

18. Miloš Tresa 

19. Anna Pípalová 

26. Alexandra Klikarová 

27. Lenka Boháčková  



Klub seniorů – úterý od 15h 
  2. 2. Izrael – jak ho vidím – RNDr. Jan Pavlík  

  9. 2. Návštěva Tomáše Graumanna v Litoměřicích – br. kazatel Vladimír Hejl     

16. 2. Kyjevská Rus – Moskevská Rus – pokračování – MUDr. Z. Kasalová 

23. 2. Strach nebo ostražitost – o vztahu křesťanství a islámu 

– Ing. Karel a MUDr. Darina Sedláčkovi     

Mimořádné akce 
Ne 14.   2. Společný oběd 

St  17.   2. 18:00 společná biblická hodina s Topolkou 

8. – 20. 3. Veletrh esoteriky 

Ne  10.   4. Společný oběd, Výroční sborové shromáždění 

So  23.   4. Sjezd delegátů BJB (u nás) 

10. – 12. 6. Sborový víkend – Běleč / O. 

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

  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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