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Sbor Bratrské jednoty baptistů v Praze 3, Vinohradská 68 

Pololetní vysvědčení 
Poslední lednový den děti nosily domů pololetní vysvědčení. Všichni tomu tak říkáme, ale již 
několik let se jedná o výpis, který se nenosí zpět do škol. Uzavření pololetí předchází období 
písemek a zkoušení, kdy si ti cílevědomější žáci snaží vylepšit známky a kdy se ambiciózní 
rodiče snaží přemluvit učitele k lepšímu hodnocení jejich dětí. Jde o jakýsi mezivýsledek, na 
kterém záleží, ale podstatnější je to závěrečné vysvědčení. 
Jistě je namístě si i ve svém vztahu s Bohem udělat jakýsi mezivýsledek, vyhodnocení. Jenže 
jaké jsou měřitelné faktory? Co bychom si oznámkovali, nebo co by nám měl oznámkovat náš 
Učitel? Škola života je sice pro každého stejná, ale nikoliv okolnosti. Každý má jiné předměty, 
jiné nadání a obdarování, jinak dlouhou výuku. Jediným měřitelným kritériem zůstává naše víra 
a ochota Ježíše následovat. Nikdo z nás neví, jestli se nachází v pololetí, v polovině života, 
nebo je blíž začátku, či konci, ale každý z nás ví, nakolik je pravdivé tvrzení, že Ježíš je našim 
Pánem. Přeji nám všem upřímnou oddanost Mistrovi a laskavé povzbuzování žáků a studentů. 

E. Poloha 

Sůl 
Pán Ježíš nám říká, že jsme světlem, zároveň také jsme solí. Všichni víme jaké to je někam jít 
nebo něco udělat potmě. Také si umíme představit jaké to je jíst dlouhodobě neosolené jídlo. 
Světlo je věc nebeská – odrážíme zář světla z nebe (přímo z Boha) a sůl věc pozemská. Takže 
jsme občané nebe žijící na zemi. 
Sůl je dobrá píše se v Písmu, ale také vzácná. Žádná ingredience nemůže sůl plnohodnotně 
nahradit. Ve starověku, ale i později byla vždy sůl považována za vzácné zboží tak, že kupci 
směňovali 1gram soli za 1 gram zlata. Myslím, že i pohádka Sůl nad zlato má původ v Bibli. 
Říká se, že nikdo není nenahraditelný – všichni jsou nahraditelní. Čím ale je světlo nebo sůl 
nahraditelná? Z toho mi vyplývá, že každý opravdový křesťan je nenahraditelný. Sůl vzbuzuje 
pocit žízně, takže naše svědectví lidem má vyvolávat touhu po Bohu tak, jak žalmista píše: „má 
duše žízní po Bohu, po živém Bohu.“ Ale co když ztrácíme svou slanou chuť a nelišíme se od 
lidí, kteří neznají Boha? Pán Ježíš říká, že se nehodíme k ničemu, dokonce ani ne do země, ani 
do hnoje, ale jen na vyhození pryč. Bible je plná nádherných zaslíbení, otevřené Boží náruče, 
nabízené lásky, ale také varování před pohrdáním milostí, varování před konečným soudem. 
Jako příklad 5 neopatrných družiček, podobenství o hřivnách, o ratolesti bez ovoce atd. Zde 
čteme o odmítnutí, zavržení. A není to varování, které bychom měli jen tak přečíst a 
zapomenout nebo si myslet že se tím nemusíme zabývat, protože není pro nás, že jsme 
v pohodě a s námi je vše v pořádku. Pamatuji si, že jako dítě jsem vnímala podobenství o 10 
pannách velice vážně. Kolikrát jsem dostala strach, když jsem byla sama doma a rodiče se 
dlouho nevraceli, že si pro ně Pán Ježíš přišel a já zůstala na zemi. Bylo to stresující a mě 
napadlo sčítat svoje provinění. 
Přemýšlím o tom, co znamená být slaný. Co všechno může být slanost. V Kol. 4,6 se píše ať 
jsou naše slova vždy vlídná, ochucená solí… a v ev. Marka 9,50 „mějte v sobě sůl a žijte spolu 
v pokoji.“ Když jsem se zeptala své 12leté vnučky, co asi znamená být solí, chvíli se zamyslela 
a odpověděla, že slanost znamená víru a laskavost. A tak si dávám dohromady: šíření a 
usilování o pokoj a vlídná řeč, v 5 kap. Galatským je ovoce Ducha Svatého, kde právě druhá 
trojice - trpělivost, laskavost, dobrota, se mají projevovat v horizontální poloze to je k lidem 
navzájem. Jistě i další vlastnosti jako např. různá pomoc, soucit, vždy stát za pravdou nebo i 
úsměv a další a to i v době nepříznivé a zlé. Co třeba znamená pro sůl voda, která ji rozpustí – 
prostě ji osolí. Tak se máme i my chovat za každých okolností, což není ani lehké ani 
samozřejmé.  
Kdy můžeme být neslaní a k vyhození? Myslím, že když žijeme sami pro sebe, pro svoje tělo, 
pro svoje pohodlí, kdy si chodíme po „svých cestách“ a nedbáme a neptáme se na Boží vůli pro 
nás. Opravdu to, co není tím, co má být, je k ničemu. Připomnělo mi to jeden z mých froté 
ručníků. Když se s ním utírám já, zůstávám mokrá a ručník je skoro suchý. Znovu a znovu ho 
dávám do pračky a do aviváže víc, než ostatní, ale nic na plat. Zas a zas neutírá a je, i když 
vypadá jak nový, k vyhození. Nebo jsem měla krásné a voňavé mýdlo. Když jsem si s ním 
umyla ruce, byla vůně nejen v koupelně. Asi v polovině přestalo mýdlo nejen vonět, ale navíc i 
mydlit. Další pokusy z něj vydobýt aspoň trochu pěny byly neúspěšné. K čemu takové věci 
jsou? 
My nemůžeme být jako takovéto věci tj. neslaní, protože solí jsme. Nechceme přece slyšet od 
Pána: „neznám vás!“ (Mat. 7,23). V každodenní audienci u Krále králů se obnovujeme a 
čerpáme sílu k tomu, čím máme být a mnohokrát přijmeme i další dary pro život v plnosti. 

L. Mocková 



Jak pokračuje služba v Řepích? 
Po nějaké době bych se rád podělil o to, čím zrovna procházíme v naší službě v Řepích. Když 
se zamyslím nad tím, co se od září stalo, mohu Bohu jen děkovat. Od září se scházíme 
k bohoslužbám v kulturním centru Průhon. Kromě bohoslužeb tam také máme klub anglické 
konverzace, který v poslední době hezky funguje. 
Na našich bohoslužbách procházíme sérií kázání z Ježíšova horského kázání (Mt 5-7), které 
s námi bude až do před-velikonočního období. Na konci září jsme byli velmi povzbuzeni, když 
jsme slavili první křest. Křtili jsme Veroniku, která přijala Pána Ježíše do svého života na jaře. 
Byla to moc hezká bohoslužba na louce u místního rybníku, kde jsme po křtu měli piknik. 
Tento křest vnímám spíš jako dar od Boha k našemu povzbuzení, protože Veronika nám spadla 
do náruče (jednou jsem ji potkal, když jsme hráli basketbal, podruhé jsem ji potkal na naší 
první bohoslužbě v Průhonu po Velikonocích a týden nato mi přišla zpráva, že uvěřila a že se 
chce nechat pokřtít). 
Skupinky 
Jako tým zakladatelů jsme přijali velké povzbuzení na školení M4*), kde jsme se rozhodli, že se 
chceme zasadit o to, aby budoucnost sboru byla popisována jako příběhy malých misijních 
skupinek (2-4 lidé). Těm pak říkáme „triády“. Cílem je setkávat se, číst Bibli, modlit se a 
získávat dalšího člověka pro otevřený život ve skupině. Každá skupinka má stanoveno datum 
exspirace, kdy se rozdělí na dvě menší, které budou pokračovat v procesu. 
Povzbuzeni skvělým vyučováním Dietricha Schindlera o skupinkách se týden nato začaly 
scházet dvě takové skupinky – mužská a ženská. Modlíme se za další; máme načatých několik 
lidí, za které se modlíme, abychom se s nimi mohli začít scházet. Nemyslím si, že je to jediný 
možný model, ale jsem přesvědčen o tom, že budoucnost církve vidím právě v takovýchto 
malých učednických skupinách, kde se praktikují ty rozměry duchovního společenství, které 
z podstaty není možné zažívat na bohoslužbách. 
Tým 
Náš tým prošel (a stále ještě prochází) důležitým a často i složitým obdobím. Díky školení M4 
jsme si uvědomili, co všechno může Bůh skrze nás udělat, pokud Mu budeme věrní a budeme 
v prvé řadě hledat Jeho království. Bůh nás učí vzájemné komunikaci, pokoře, sdílení svých 
životů, zápasů, jak být jedni druhým povzbuzením a duchovnímu zápasu za celou tuto službu. 
Jedním z těžkých okamžiků byl začátek školního roku, kdy nám Pán Bůh během pár měsíců 
vzal všechny Američany – naše jistoty. Učil nás fungovat bez nich. Nyní, po návratu naši 
rodiny z USA, můžeme být povzbuzeni, že naše služba může být obohacena jejich přítomností, 
těšíme se na další společné věci, které prožijeme na Božím díle. 
Akce 
Velkou radost jsme měli z poslední loňské akce, jíž byla vánoční párty. Na kterou jsme pozvali 
naše přátele z English Campu a dalších akcí, které jsme pořádali. Celkem se nás sešlo 30 
dospělých a hromada dětí. Naše chválící skupinka si připravila koncert, David měl krátké slovo 
o Vánocích, mohli jsme si udělat instantní fotky z Polaroidu, sníst kupu jídla, přihlásit své 
cukroví do soutěže a poslat děti na workshop vyrobit krásné dekorace. Na závěr jsme vyhlásili 
cenu za nejlepší cukroví, pustili videopozdravy od našich přátel z USA a skupinka zakončila 
párty naší oblíbenou písní. 
Součástí párty byla i dobročinná sbírka hrnečků pro Klub 17 (místní nízkoprahové centrum pro 
děti a mládež). Těch jsme vybrali 36 a před Vánocemi jsem je šel slavnostně do Klubu 17 
předat. Tuto sbírku jsme pořádali s jasným cílem požehnat někomu, kdo pomáhá v Řepích. 

V naší vizi máme motto: „svítíme Boží láskou svému okolí“, které chceme i touto cestou 
uvádět v praxi. Celkově se párty velice vydařila a věříme, že to bylo důstojné zakončení 
loňského roku. 
Martin na praxi  
Další věcí, ze které mám velkou radost, je Martinova praxe. Martin Romančák, člen našeho 
týmu, v rámci svého studia na ETS nastoupil na krátkou praxi do centra sociálně- 
zdravotnických služeb v Řepích. Dostal se tak k mnoha zajímavým lidem a skupinám lidí. 
Věříme, že i díky jeho praxi nám Pán Bůh otevírá dveře do místních center práce s mládeží a 
seniory. Do budoucna by se Martin rád věnoval sociálním službám. 
Blízká budoucnost 
Do blízké budoucnosti plánujeme (NE)valentýnskou párty, na které chceme navázat na 
dobročinnou sbírku pro Klub 17; tentokrát budeme vybírat čajové lžičky pro děti. V březnu 
chystáme víkendový pobyt v Krušných horách na Božím Daru. Kapacitu tohoto pobytu (35 
osob) jsme rychle naplnili. 
Celkově máme velikou radost z toho, jak naše služba pokračuje. Zatím to moc není vidět na 
číslech, ale díky Bohu, o číslech to není. Vidíme, jak Bůh jedná v životech lidí kolem nás, jak 
nám otevírá nové dveře ke zvěstování evangelia a my se tak modlíme za moudrost a smělost do 
těchto situací vstupovat. Není nás mnoho, ale máme vizi, poslání a místo, kde sloužit. 
 
Jak nás můžete podpořit? (http://pochoden-praha.cz/jak-se-zapojit/) 
(1) Modlitbou. Můžete se za nás modlit. Věříme, že to není málo. Modlete se za malé misijní 
skupinky, které začínají žít v našem společenství. Modlete se za moudrost, jak oslovovat lidi 
z našich akcí a zvát je do těchto skupinek. Toužíme vidět tyto skupinky růst a skrze ně vtáhnout 
do sboru více lidí. Modlete se za příležitosti, jak sloužit řepské komunitě. 
(2) Pomocí na akcích. Žeň je mnohá, dělníků málo. Prosíme proto Pána žně, aby nám posílal 
lidi. Pokud se jedním z nich chcete stát i byť jen na jednu akci, budeme velmi rádi. Je velkým 
ulehčením, když se můžeme věnovat lidem, kterým sloužíme a ne technickému zabezpečení 
provozu. Jsme vždy povzbuzeni, když k nám zavítají noví lidé, kteří se tak můžou seznámit 
s tím, jak to u nás vypadá. 
(3) Staňte se součástí týmu! Modlíme se za pomocníky, kteří by byli ochotni zavázat se 
k dlouhodobější spolupráci (alespoň na jeden rok). Máme mezi přáteli několik lidí, starších než 
jsme my, kterým nejsme schopni sloužit. Máme kolem sebe několik dětí, kterým bychom rádi 
věnovali nějakou službu, protože věříme, že touto cestou můžeme oslovit celé rodiny. Máme 
kolem sebe několik mládežníků, kteří by potřebovali vedení. Máme dost možností, ale 
nechceme začínat něco, kde nebudeme moct zaručit, že tento běh dokončíme. 
(4) Finančním darem na fond Řepy. 
Kde se o nás můžete dozvědět víc? 
Na webu: www.pochoden-praha.cz 
Na sociálních sítích: https://facebook.com/Pochod. Praha https://twitter.com/pochodenpraha 
YouTube kanál: https://www.youtube.com/channel/UC08N5qElS-dWeDqUPWMYkEQ 
 
*) Školení pro týmy zakladatelů sborů, jehož jsme součástí. Je zaměřeno především na misijní růst 

sborů, týmovou práci a povzbuzení do služby. Více informací na http://czech.m4europe.com 

David Živor 



Hřích 
Zmínil jsem se před Benem Ž., že v řečtině je pro hřích užíváno dvou různých slov hamartía a 
paraptóma a že mi toto zjištění pomohlo pochopit zdánlivý rozpor mezi některými verši 
v Bibli, kde se hovoří o Hříchu (v některých překladech opravdu s velkým H a v jednotném 
čísle) jako postoji/stavu vůči Bohu, kořeni zla a o hříších jako skutcích, 
prohřešcích/poklescích. 
Ben mi na to řekl, že v hebrejštině jsou pro hřích užívána čtyři slova. Tři ze čtyř základních 
hebrejských výrazů pro hřích jsou pohromadě v Ž 32,1-2 

Blahoslavený je ten, z něhož je sňato přestoupení a jehož hřích je přikryt. Blahoslavený 
je člověk, jemuž Hospodin nepočítá vinu a v jehož duchu není záludnost. 

v tomto pořadí:  
péšá (vzepření se, zrada, nevěrnost vůči Bohu pocházející z pýchy, zpronevěření...) 
chet/chattá (přestoupení, porušení přikázání, spíš formální hřích – sejití z pravé cesty 

určené zákonem - šlápnout vedle, sejití z cesty z omylu) 
ávón (hřích svévolný - úmyslné sejití z cesty, zaviněný hřích vyplývající z nedobrého 

smýšlení) 

a v pátém verši znovu v tomto pořadí: chattátí - ávóní - p:šááj - ávón - chattátí    

Pak jsem ti svůj hřích oznámil; svou vinu jsem neukryl. Řekl jsem: Vyznám na sebe svá 
přestoupení Hospodinu. A tys sňal vinu mého hříchu. 

Tak mám zas co studovat. Však o tom bude jistě mnoho zajímavého také na Biblické rozpravě 
koncem února (viz níže). 

PH

Narozeniny v únoru 
  6. Pavel Skokan 
  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 

Biblická rozprava 
Neděle 26.2.2017 od 16:00 Vinohradská 68, Praha 3 
jde o další setkání sborů BJB v Praze 3 a v Praze 4, ale zveme i ostatní zájemce z řad BJB 
Na každé uvedené téma bude přednesen referát na cca 20 minut s následnou diskuzí. Záměrem 
je ozřejmit vzájemné postoje a pokusit se sblížit, či ujednotit. 
Program: 
Co je vlastně hřích? Gn3; Ex 20,1-17; Mt5,20-48 (zaměření na vv. 27-28) - Erik Poloha 
Ježíš jako jediná cesta k Bohu J 14,6 - Vlado Vovkanič 
Je praktikování homosexuality hříchem? - Jiří Lemer 

Mimořádné akce 
Po 13. 2. 18:30 Sborová rada 
Ne 26. 2. 16h Biblická rozprava s Topolkou a ostatními sbory 
24. – 26. 3. Festival Evolution 
Ne   2. 4. VSH + SO: do 19. 3. odevzdat zprávy, 26. 3. rozdat členům 
So 22. 4. Sjezd delegátů: do 13. 3. zaslat zprávy 
  5. – 7. 5. konference sester v Karlových Varech 
  5. – 7. 5. výlet dorostu do Bělé p. B. 
Ne   4.  6. Letnice + SO 
Pá    9.  6. Noc kostelů 
  9. – 11. 6. sborový víkend Běleč/O. 
29. 7. – 5. 8. Dětský tábor KS Pohoda 
21. – 25. 8. příměstský tábor 

Bohoslužby - neděle 9.30 – 11h 
datum vedení kázání Bělá p. B. 

  5. 2. Vladislav Vovkanič Erik Poloha+VP Jordan Haller 

12. 2. Jordan Haller Erik Poloha Erik Poloha 

19. 2. Vladislav Vovkanič Erik Poloha Jiří Boháček 

26. 2. Erik Poloha Vladimír Hejl Miloš Tresa 

*  V Bělé jsou bohoslužby v neděli v 15h a v Řepích v 17h www.pochoden-praha.cz 
Ranní modlitební chvíle ve čtvrtek 6:30 – 7:30 mchr@googlegroups.com 
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