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Sbor Bratrské jednoty baptistů v Praze 3, Vinohradská 68 

Mezi sbory 
Společně s druhými sbory tvoříme Bratrskou jednotu baptistů, stojí nám to zato? Začátkem 
října jsme slavili Díkůvzdání s žateckým sborem, před tím jsme měli biblickou s topoleckými, 
týden poté bylo regionální setkání kazatelů, kam ale někteří nechtěli a jiní nemohli přijet. Sestry 
na konci října navštívily žatecké sestry a byly tam účastny i sestry z rusky mluvícího sboru a 
z teplického. Tohle jsou zkušenosti našeho sboru z posledních týdnů. 

Mezisborové vztahy jsou jaksi nad rámec našeho sborového života. Vzájemná setkání nás 
obohacují o pohled druhých na život s Bohem, přístup k Bibli. Mohou nás inspirovat a také 
iritovat. Připravujeme ke křtu i jednu neslyšící sestru. Na těchto setkáních jsou účastni další dva 
neslyšící. Jejich soužití s námi slyšícími je specifické, přesto po něm touží a my bychom měli 
navzdory nesnázím tento vztah rozvíjet. 

Občas mne napadá, že svých starostí máme dost a nepotřebujeme další. Přesto je potřebujeme, 
protože i tímto způsobem k nám mluví Bůh a společně tak zakoušíme, že našim společným 
Pánem je Ježíš a přijímáme dary Ducha Svatého, které možná nedal nám, ale těm druhým ano. 
Chci nás povzbudit k ochotě i opatrnosti do vzájemných mezisborových vztahů, kdy si sami 
musíme ujasňovat svá stanoviska a postoje. Zjišťujeme, že jediným měřítkem může být Písmo, 
zapsané Boží zjevení. Bez působení Ducha Svatého jsme ale schopni ho zneužít. Proto vše 
potřebujeme předkládat Pánu Bohu a nechat se Jím vést. Bez této závislosti na Bohu nejsme 
kristovci, ale křesťanští filosofové, teoretici, nikoliv učni Pána Ježíše Krista. 

E. Poloha 

Zásady a stanoviska baptistů 
1. Nejvyšší autoritou naší víry a praxe je Ježíš Kristus, přítomný své církvi skrze Ducha 
svatého. 

Baptisté uznávají vládu a svrchovanou autoritu Ježíše Krista, zmrtvýchvstalého Božího Syna, 
který je podle svého zaslíbení přítomen každému shromáždění věřících a všemu dílu svěřenému 
církvi. 

2. Písma Starého a Nového zákona jsou nám primárním pramenem a normou Božího 
zjevení v Kristu. 

Bůh k nám mluví skrze Duchem inspirovaná Písma a psané slovo proto svědčí vlastnímu Slovu, 
kterým je Ježíš Kristus. Všechno křesťanské učení podléhá normě Písma, každá generace však 
smí z moci Ducha svatého slyšet Boží slovo pro sebe nově. Bůh tímto způsobem oslovuje i 
jednotlivce. Každý věřící je volán k osobnímu studiu Písma, ve svém poznání se však dává 
oslovit i porozuměním širšího společenství vyznávající církve. 

3. Jsme součástí v dějinách vzniklé církve Ježíše Krista a vyznáváme víru v jednoho Boha 
- Otce, Syna a Ducha svatého. 

Baptistické sbory navazují na svědectví a praxi prvotní církve a duchovní tradici protestantské 
reformace v Evropě. K jejím ústředním principům se hlásí. Nemají závazné církevní konfese, 
vyznavačské dokumenty prvních století církve (Apoštolské vyznání víry, Nicejsko-cařihradské 
vyznání a Chalcedonskou definici) však pokládají za svědectví křesťanské pravdě. 

4. Za základní výraz křesťanského života pokládáme osobní víru v Ježíše Krista a jeho 
následování. 

Každý křesťan osobně vyznává Ježíše Krista jako Spasitele a Pána. Osobní přijetí daru víry 
vede z Boží milosti k radikálnímu učednictví podle životního vzoru Ježíše Krista, a to v církvi i 
širší společnosti. 

5. Konáme křest jako viditelné připojení k "t ělu Kristovu". 

V odezvu na Boží milost věřící ve křtu ponořením osobně vyznává, že se vírou stává 
účastníkem Kristovy smrti a vyjadřuje tak naději ve vzkříšení i svou poddanost Kristu jako 
Pánu. Baptisté věří, že pro pochopení podstaty víry, církve a učednictví má novozákonní praxe 
vyznavačského křtu zásadní význam. 

6. Věříme, že všechny údy Kristovy církve mají podíl na stolu Páně. 

Věřící, kteří tvoří církev, jsou ve smluvním spojení se svým Bohem a se sebou navzájem ve 
společné bohoslužbě, práci a obecenství. Bůh je takto svolal jako viditelné "tělo Kristovo" do 
konkrétního společenství a oni svobodně a vděčně do něho vstupují. Vzájemnost i závazek 
svého společenství vyjadřují přijetím Kristova pozvání k jeho stolu. V něm jsou i ve 
společenství s "tělem Kristovým", rozšířeném po celém světě. 

7. Věříme, že každý místní sbor má svobodu a odpovědnost hledat a nalézat, co je 
Kristovou vůlí v jeho vlastním životě a díle. 

Členové místního sboru řeší na sborových setkáních všechny své duchovní, kázeňské i 
praktické záležitosti pod vládou Kristovou společně. Každý sbor je ve své odpovědnosti zcela 
svobodný, ale při hledání toho, co je Kristovo, rozpoznává svou duchovní závislost na 
ostatních.  

8. Zastáváme zásadu "všeobecného kněžství věřících", podle níž jsou všechny údy sboru 
povolány ke službě. 

Každý, kdo je Kristem povolán, přijímá ke své službě prostřednictvím Ducha svatého 
specifické dary. Členové sboru každé jednotlivé povolání zodpovědně rozpoznávají a 
přezkušují. Těm, kdo jsou povoláni k duchovnímu vedení, je na základě tohoto zmocnění 
svěřena zvláštní odpovědnost za vyučování a pastýřskou péči. 

9. Věříme, že vzájemný svazek uskutečněný v místním sboru, vede k vytváření širších 
svazků mezi sbory a společenstvími sborů kdekoliv je to možné. 

Místní baptistické sbory vyhledávají od samého počátku své historie obecenství s jinými sbory. 
Jeho účelem je vzájemné povzbuzení, sdílení zkušeností i dělba praktické služby jako svědectví 



smíření okolnímu světu. Jednotlivé sbory proto tvoří baptistická společenství i ekumenická 
partnerství, a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. 

10. Věříme, že každý učedník Ježíše Krista je povolán být svědkem Boží vlády v Kristu a 
že posláním církve je poslušně se podílet na tom, co Bůh koná ve světě. 

Tak, jako platí, že každý křesťan vyznává svou víru, tak také platí, že každý učedník je povolán 
aktivně se podílet na šíření Kristova evangelia ve světě. Přicházející Boží vláda však církev 
přesahuje a svědectví o ní vede k účasti na díle spravedlnosti, zajištění dostatku pro všechny, 
zachování a obnovy zdraví, vzdělání a míru ve světě. 

11. Hájíme svobodu svědomí, a proto přijímáme i skutečnost, že mezi námi zůstávají 
rozdíly. 

Baptisté v celé své historii naléhali na vlády, aby přijaly zákony zajišťující svobodu svědomí ve 
věcech náboženské víry a praxe a rozšiřující prostor osobní svobody všude, kde to neznamená 
omezení svobody jiných. Baptisté též uplatňují zásadu duchovní svobody mezi sbory. Kde 
existuje společná oddanost Ježíši Kristu a jsou respektovány baptistické zásady, tam ať je 
vítána i rozmanitost a přijímány odlišnosti. 

12. Zasazujeme se o oddělení církve od státu, jež má svůj základ ve výlučnosti Kristovy 
vlády v církvi. 

Stát by neměl mít žádnou legislativní moc ve věcech náboženské víry nebo se nějak podílet na 
řízení církví. Církev by zase měla bránit přijímání zákonů, které křesťany proti jiným občanům 
zvýhodňují či naopak poškozují. Žádná země nebo její část nemá být státem vyhrazena jen 
určité náboženské tradici. Kde stát nenaplňuje své Bohem určené poslání, mají jednotliví 
křesťané i církev jako celek pozvedat svůj prorocký varovný hlas. 

13. Jako křesťané žijeme v naději na Krist ův příchod v slávě a na dovršení jeho 
vykupitelského díla skrze proměnu všeho stvoření. 

Naděje v Boží budoucnost má mocný účinek na přítomný život. Pro tuto naději se baptisté 
angažují v evangelizaci, v odpírání násilí ve společnosti, v podpoře žádoucích společenských 
změn a rozpoznávají i svou odpovědnost za celé stvoření. 

http://www.bjb.cz/ke-stazeni/category/1-dokumenty-bjb?download=3:zasady-a-stanoviska-bjb 

Gen 1,1: Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi 
V éře nových poznatků a objevů o tomto světě, kdy je nám umožněno dokonaleji zkoumat 
nejen vesmír a přírodu, ale i společnost, kulturu a život lidí, se nám dostává nástrojů, pomocí 
nichž můžeme také lépe rozumět biblickému textu. Ne, že by se tím základní poznání naší víry 
měnilo. Mohou nám však být nově nasvícena místa v Písmu, o kterých jsme se domnívali, že 
jim dávno rozumíme. Takovým místem může být právě začátek knihy Genesis. Již staří židovští 
učenci (Ibn Ezra a Raši) vykládali počáteční slova Bible s poukazem na samotné Stvořitelovo 
jednání. Avšak vycházejíce z gramatiky textu, rozuměli prvnímu verši ne jako větě hlavní, 
nýbrž vedlejší: 1Když Bůh začal tvořit nebe a zemi, 2tenkrát země byla nesličná a pustá, tma 
byla nad propastí a duch Boží se vznášel nad vodami, 3tehdy Bůh řekl: Buď světlo! A bylo 
světlo. První verš Bible je jakýmsi předvojem následného vyprávění. Vyprávění, ve kterém 
Bůh uvedením světla v bytí odhaluje svou vlastní podstatu a přítomnost a zároveň začíná své 
velkolepé stvořitelské působení. Budeme-li blíže zkoumat dochovanou literaturu a texty z doby, 
v níž bibličtí pisatelé působili, zjistíme, že pochopení prvních veršů Bible navržené židovskými 
vykladači Písma lépe odpovídá představám a myšlení lidí starověkého orientu. Egyptská a 

mezopotámská vyprávění o stvoření poukazují, že bibličtí pisatelé sdíleli se svým okolím 
koncepty o světě a vesmíru, které nám mohou být vzdálené. Starověkému člověku, který se 
domníval, že země je placatou deskou podepřenou pilíři a obklopenou oceány, však dávaly 
mnohem větší smysl. Tak jako v Bibli se na počátku hovoří o prapůvodních vodách, temnotě a 
beztvaré pozemské mase (Gen 1,2), podobná líčení nacházíme u starověkých národů, jako byly 
Sumer, Egypt, Babylon nebo Asýrie. Biblické i mimobiblické představy o stvoření zahrnovaly 
třídění, rozdělování a pojmenovávání. Neexistenci vnímali starověcí lidé včetně Izraelců jako 
stav chaosu, kterému je třeba vtělit řád. V jednom se ovšem biblická zpráva o stvoření od všech 
ostatních zásadně liší. A tím je samotné náboženské nahlížení na svět. V první kapitole Bible 
nikde nečteme o všelijakých božstvech, z jejichž zápasu by vzešel tento svět. Nýbrž se 
dovídáme, že ten kdo dal tomuto světu řád a uvedl jej v bytí je jediný Bůh. Ten, jímž jsme živi, 
hýbeme se i trváme, jak říká kniha Skutků (17,28). A to je dobrá zpráva, která nás může nechat 
klidnými, i kdyby se v jiných věcech biblická zpráva o stvoření podobala ostatním starověkým 
vyprávěním sebevíc. 

Zaznělo od sestry Lydie Kucové na společné biblické hodině vinohradských a topoleckých 

Modlitební dopis CDM TCI Praha 
Milí přátelé, děkujeme Vám za Vaši modlitební podporu. Prosím, připojte se k nám 
v díkuvzdání a prosbách za následující potřeby. 

Za co jsme Pánu vděční  

V červenci proběhl 13. letní tábor pro děti a mládež z našeho centra. Tábora se zúčastnilo 22 
dětí a teenagerů, kteří byli opět v roli pomocníků, a to velmi dobrých. Díky Pánu proběhlo i 
letos vše bez úrazu a nemocí. Děti si užily skvělou zábavu na raftu, výletech, při bojovkách a 
spoustě her. Nechybělo ani hutné biblické vyučování Pavla Bukáčka. Děkujeme všem, kdo se 
na letošním táboru jakkoliv podíleli. Bylo o skvělé!  

Díky Nadaci ČEZ jsme letos v létě mohli vybudovat malé hřiště pro předškoláky přímo na 
dvorku před naším domem. Nemusíme tak s nimi chodit na vzdálená hřiště na Žižkově a díky 
blízkosti kuchyně a koupelny je teď odpolední hraní na hřišti mnohem pohodlnější a 
praktičtější.  

Jsme velmi vděční za naše teenagery, kteří se zapojují do mládeže Křesťanského společenství, 
chodí na celosborové bohoslužby, zapojují se do služby v dětských domovech, pomáhají 
v našem centru, kde jsou stále samostatnější a zodpovědnější.  

V září jsme uspořádali další přespávačku u nás v centru, které se zúčastnilo 28 dětí.  

Děkujeme misijnímu týmu z Německa (Youth with Mission) za perfektně připravenou službu 
„našim“ dětem, bylo to pro nás všechny velké požehnání a povzbuzení.  

V říjnu proběhla oslava 4. narozenin „našeho“ domu. Přišlo mnoho dětí a jejich rodin a 
společně jsme prožili krásný čas. Děkujeme všem, kdo nám pomohli s organizací.  



 Za co se modlíme  

za rodinu Rodrigézových – paní Rodrigézová je velmi nemocná, bydlí se svými dvěma syny 
v nevyhovujících prostorách, v jedné místnosti bez kuchyně; Praha 3 jí nabídla holobyt 
v dezolátním stavu bez kuchyně, bez umyvadla, s dírami ve zdech. Začátkem příštího roku má 
šanci získat lepší byt. Modlíme se, aby to vyšlo. Oba její synové chodí pravidelně už několik let 
do našeho centra.  

za teenagery, kteří letos končí 9. třídu, aby se dobře rozhodli, na jakou školu jít, aby měli dost 
motivace a píle střední školu popř. učiliště dostudovat a mít zodpovědný přístup ke své 
budoucnosti.  

Rodině Cínových neprodloužil majitel nájemní smlouvu a celá rodina se musela vystěhovat 
z bytu. Nemají kam jít, žijí rozděleně po příbuzných a známých. Stres z této situace se výrazně 
podepisuje na psychice dětí. Chlapec, který k nám dlouhodobě dochází, má problémy ve škole, 
hrozí jeho umístění do ústavu.  

Za grantové žádosti, které si podáváme na příští rok, abychom měli dostatek prostředků na 
službu dětem v našem centru. Novým projektem je snaha získat finanční prostředky na to, aby 
„naši“ teenageři mohli jezdit na mládežnické akce Křesťanského společenství. Tyto akce jim 
pomáhají začlenit se do církve, což je jeden z nejdůležitějších cílů naší služby.  

I letos chceme s dětmi oslavit Vánoce – už patnácté. A i letos jim chceme pod stromeček 
nadělit hezké dárky. Hledáme ochotné dárce, kteří na dárky buď přispějí finančně (na náš účet 
1051103952/5500, do poznámky, prosím, uveďte Vánoce) nebo kteří konkrétní dárky zakoupí 
podle seznamu, který bude brzy vyvěšen na našich webových stránkách (www.cdmpraha.cz) a 
dopraví do našeho centra.  

Moc vám všem děkujeme za vaše ochotné srdce. Pán vám požehnej.  

Lucie Pohanková, e-mail: cdmpraha@volny.cz, tel. 739 810 881, www.cdmpraha.cz 

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

19. Irena Keernik 
19. Bohdana Pípalová 
21. Hedvika Plevková 

21. Michaela Seifrtová 
24. Vladimír Ševčuk 

Klub seniorů – úterý od 15h  
  1. 11. Židé a sionismus – MUDr. Zuzana Kasalová  
  8. 11. Historie křesťanství – DVD film: 

Latina a pravoslaví - Vznik protestantismu – br. kazatel Vladimír Hejl 
15. 11. Minulost a dnešek – br. Michael Huk 
22. 11. Co když Bůh mlčí – br. Mirek Ždych 
29. 11. Severní a jižní Korsika – ses. a br. Raisovi   

Mimořádné akce 
Ne   6. 11. Sborové shromáždění (po bohoslužbách) 
Po   7. 11. 18h SDMBŽ (Světový den modliteb baptistických žen) 
Po 14. 11. 18:30 Sborová rada 
17. – 20. 11. mládež z Aše 
Po   5. 12. 16h Malování perníků 
Po   5. 12. 18:30 Sborová rada 
So 10. 12. Vánoční dvoreček 
Po 12. 12. 18:30 vánoční koncert PSPU 
Ne 18. 12. Dětská vánoční slavnost, křest 
Po 26. 12. 11h Koncert Harmonia Mozartiana Pragensia 
24.–26.3.17 Festival Evolution  
  5.– 7.5.17 konference sester v Karlových Varech 
Ne 4. 6. 17 Letnice 
Pá 9. 6. 17 Noc kostelů 
  9.–11.6.17 sborový víkend Běleč/O. 
Červenec 2017 příměstský tábor 

Bohoslužby - neděle 9.30 – 11h 
datum vedení kázání Bělá pod Bezdězem * 

  6.11. Erik Poloha+VP Sebastian Edelmann Vladimír Hejl 

13.11. Vladislav Vovkanič Erik Poloha Erik Poloha 

20.11. Jordan Haller Erik Poloha Vladislav Vovkanič 

27.11. Vladislav Vovkanič Vladimír Hejl Miloš Tresa 

  4.12. Vladislav Vovkanič Erik Poloha+VP Vladimír Hejl 

11.12. Pavel Hrádek Erik Poloha Erik Poloha 

18.12. Vladislav Vovkanič Erik Poloha, křest Jordan Haller 

24.12. Jiří Boháček Jiří Boháček - 

25.12. Vladimír Hejl Vladislav Vovkanič Miloš Tresa 

* V Bělé jsou bohoslužby v neděli v 15h a v Řepích v 17h www.pochoden-praha.cz 

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.  

Redakce:  Petr Haller, Michaela Klusáková 
Kazatel:              Erik Poloha 734 790 635 

Předseda staršovstva, misijní pracovník: Vladislav Vovkanič 734 237 304 

Bankovní účet sboru: 241333455/0300      KS: 0558    SS stipendijní fond: 911010 

SS muzikál Křižovatka:  911011,       SS krizový fond: 911012,    SS fond Řepy:  911013  

Sbor: www.baptistepraha3.cz    Mládež: https://www.facebook.com/groups/1636801839909977/?ref=bookmarks 

 Tábory: www.kspohoda.com    Zpravodaj: www.zpravodajbjbp3.webzdarma.cz 


