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Sbor Bratrské jednoty baptistů v Praze 3, Vinohradská 68 

Velký pátek státní svátek 
Konečně, řekli by mnozí křesťané. Co ale uděláme se dnem volna navíc? Povede nás to 
k intenzivnějšímu uctívání Boha a větší vděčnosti Ježíši za Jeho utrpení a oběť pro nás? 
Na to si odpovězme každý sám. Zůstává otázkou, jestli optimálnější podmínky nás vedou 
k větší víře a odevzdanosti Bohu. Zda právě v těžkých podmínkách se neprojevuje víc 
naše skutečná víra v Boha, kdy nás stojí víc. Ne nadarmo se říká, že krev mučedníků je 
semenem církve. 

Nepřeji si, abychom přišli o pokoj v naší zemi, ale přiznám se, že se zapomínám 
přimlouvat za naše vládce, vždyť si žijeme v pokoji a blahobytu. Na nich však závisí náš 
pokojný život. Stačí, aby některý z nich řekl něco neuváženého, a na Česko se snáší vlna 
kritiky, ovlivňuje to hodnotu koruny a různých akcií, poptávku a zaměstnanost a 
zanedlouho efekt cítíme na vlastní kůži. Křehká situace. 

Sice si křesťané nepřejí "hlavně zdravíčko", ale jakmile na nás přijdou nemoci, ihned 
vnímáme, jak je příjemnější být zdravý. Mohl bych pokračovat křehkostí mezilidských 
vztahů, křehkostí přírody, ale hlavně chci zdůraznit, že byť se nám momentálně vede 
dobře a nemáme těžkosti, vnímejme to jako Boží požehnání a nenechme se odlákat od 
Boha, stále Mu věřme. Stále si važme Jeho milosti kvůli oběti Jeho Syna, Ježíše Krista. 
Zůstávejme vděčni za Božího Ducha. A pokud se nám momentálně nevede dobře, 
nepřestávejme věřit v Boha, nepřestávejme Mu přinášet a odevzdávat vše a zůstávejme 
Mu vděčni. V našich slabostech se projevuje Jeho moc. 

Přeji nám, abychom další den volna přijímali od Boha jako příležitost k službě Jemu. 
Můžeme například pozvat své nevěřící přátele na jídlo, na výlet a sdílet s nimi svoji víru 
v Pána Ježíše Krista. Jistě nás napadne mnoho způsobů jak tento státní svátek využít 
přiměřeně k jeho příčině. Využívejme příležitosti, které nám Bůh dává k Jeho slávě. 

E. Poloha 

Musím se stát členem sboru? 
Někteří lidé se ptají: „Pokud čtu Bibli a modlím se, proč bych se měl stát členem 
místního sboru?“ No, k odpuštění hříchů (obdržení spásy) se nemusí člověk stát členem 
sboru. Avšak je mnoho důvodů proč by se jím člověk měl stát. Zde je několik důvodů: 

1. Ješuův záměr  - hned po vyznání víry Šimona Kefase (Petra), Ješua reagoval slovy: 
„na té skále vybuduji svou kehila (ekklésia, církev).“ (Matouš 16,18) Jak může někdo 
říct, že je odhodlán následovat Ješuu, ale nespolupracuje s Ješuovým záměrem vybudovat 
Jeho církev? 

2. Duchovní boj - Ješua ve stejné pasáži říká, že „brány podsvětí ji nepřemohou.“ 
(Matouš 16,18) Uvnitř zbožného společenství víry by měla být duchovní autorita, aby 
nás chránila před ďáblovými útoky. Pokud člověk není součástí zbožného společenství 
víry, je zbytečně vystaven démonickým útokům. 

3. Odpověď na evangelium - Petr ve své první zprávě nabádá lidi k pokání, ponoření do 
vody a přijetí Ducha Svatého (Skutky 2,38). Ti, kteří byli zachráněni, se okamžitě 
připojili ke společenství víry („přidával k nim“ - Skutky 2,41 a 47). Jejich reakce na 
evangelium byla hluboká oddanost k Pánu a jeho společenství na Zemi (Skutky 2,42-47; 
4,32-35). 

4. Sjednocené modlitby - Petr byl zatčen a vsazen do vězení, ale byl nadpřirozeně 
osvobozen přímým andělským zásahem (Skutky 12,3). Jedním z důvodů pro tento zázrak 
bylo, že „Petr byl tedy střežen ve vězení a církev se za něho vytrvale modlila k Bohu.“ 
(Skutky 12,5) Sjednocená modlitba je silnější než individuální. Ke sjednocené modlitbě 
dochází uvnitř společenství víry (Matouš 18,19). 

5. Morální odpovědnost - Jako Ješuovi následovníci bychom měli žít podle zásad 
věrnosti a poctivosti. Když hřešíme, naši bratři a sestry nám mají pomáhat radou a 
konfrontací. To se má dít v rámci sboru (Matouš 18, 15-19). Pokud neexistuje žádný 
závazek vůči společenství víry, neexistuje žádný rámec vztahů, který by držel jeden 
druhého v morální odpovědnosti. 

6. Starší v každém městě - Během Pavlových (Saulových) cest a služby vidíme 
opakující se model: modlitba, evangelizační kázání, shromažďování nových věřících ve 
společenství, jmenování starších. „V každém sboru jim ustanovili starší…“ (Skutky 4,23) 
Na každém místě, v každém městě se věřící připojili ke společenství s vedoucími mající 
duchovní autoritu. V Písmu není jiného vzoru. 

7. Pavlovy epištoly - Je ironií, že někteří odůvodňují nepřipojení se ke společenství 
citováním veršů z Pavlových epištol. Přesto většina Pavlových epištol - Římanům, 
Korintským, Galatským, Efeským, Filipským, Koloským - byla adresována místním 
sborům. Měli bychom číst epištoly jako členové místního sboru. 

8. Dary Ducha - Jiní se odkazují na své osobní a nezávislé vedení Duchem Svatým. 
Samozřejmě Duch Svatý vede každého z nás osobně. Nicméně primární vysvětlení darů 
Ducha svatého je nalezeno v 1. Korintským 12-14. Tam zjišťujeme, že VEŠKERÉ dary 
jsou VŽDY k posílení místního sboru víry (1. Korintským 12,4, 14, 26; 14,4,5,12,26) 



9. Ješuovy epištoly - Ne jen Pavel psal dopisy místním sborům, stejně tak je psal Ješua! 
Ve Zjevení 2-3 najdeme Ješuovy epištoly 7 různým církvím. Bylo to zřejmě jeho 
očekávání, že VŠICHNI jeho následovníci budou členy v místních sborech. 

10. Obecná Ekklésia - Místní sbor je buňka nebo orgán náležející většímu Tělu Mesiáše. 
Tímto způsobem se podílíme na Ješuově vůdcovství (Efeským 1,22), zobrazujíc Boží 
moudrost (Efeským 3,10), obdržujíc Boží slávu (Efeským 3,21), odhalujíc tajemství 
"nevěsty" (Efeským 5,25) a zachovávajíce ve světě pilíř pravdy (1. Timoteovi 3,15). 

Místní církevní shromáždění se může setkávat ve své vlastní budově, nebo u někoho 
doma, nebo tajně uprostřed lesa! Ale základní principy se nemění. Kéž bychom všichni 
našli dobrý „rodinný dům“ jako součást místního společenství víry v Ješuovi! 

Ašer Intrater - Revive Izrael 

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 
21. Petr Staněk 
21. Karina Kotubejová 
22. Libuše Zhorná 

22. Jan Seifrt 
25. Zuzana Tresová 
25. Jordan Haller 
29. Marie Stepanenková 

Mimořádné akce 
Ne   6.   3. 16h O proroctvích – Petr Krpec 
Po  14.   3. 18:30 Sborová rada 
18. – 20. 3. Festival Evolution – Průmyslový palác Výstaviště, stánek LK92 
Pá  25.   3. 18h Velkopáteční bohoslužba s památkou Večeře Páně 
Po   28.   3. Velikonoční výlet (Prokopské údolí) 
Ne  10.   4. Společný oběd, Výroční sborové shromáždění 
Po  11.   4. 18:30 Sborová rada 
15. – 17. 4. Regionální konference mládeže BJB v Aši 
15. – 17. 4. Regionální konference mládeže BJB v Litoměřicích 
So  23.   4. Sjezd delegátů BJB (u nás) 
So  30.   4. Koncert Harmonia Mozartina Pragenzis 
6. – 8. 5. Konference sester BJB v Banské Bystrici, poplatek 1500Kč 
So  21.   5. Sestry z Lovosic 
3. – 5.    6. Konference BJB v Brně (Odpočinutí) 
10. – 12. 6. Sborový víkend – Běleč / O. 

Klub seniorů – úterý od 15h 
  1. 3.  Hudební odpoledne – br. kazatel Vladimír Hejl 
  8. 3.  Bible ze všech stran – film DVD – br. kazatel Vladimír Hejl  
15. 3.  Co řídí náš život – racionalita nebo pocity? – MUDr. Zuzana Kasalová 
22. 3.  Překonání bolesti – svědectví – ses. Helenka Včeláková  
29. 3.  Můj život na biblické škole – br. Jordan Haller 

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

  6.   3. Vladislav Vovkanič Erik Poloha + VP - 

13.   3. Vladimír Hejl Vladislav Vovkanič - 

20.   3. Vladislav Vovkanič Erik Poloha Vladimír Hejl 

25.   3. Velký pátek 18:30 Vladimír Hejl - 

27.   3. Pavel Hrádek Erik Poloha Miloš Tresa 

  3.   4. Vladimír Hejl Erik Poloha + VP Jordan Haller 

10.   4. Erik Poloha David Živor - 

17.   4. Jordan Haller Erik Poloha - 

24.   4. Vladislav Vovkanič Erik Poloha Vladimír Hejl 

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