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Naši milí čtenáři a čtenářky! 

Tak zase poslední ZPRAVODAJ v dalším roce, který nás přiblížil cíli v nebeském 
domově! 

Volím jako úvod předmluvu vzácného Božího svědka Dr. Billy Grahama k jeho 
knížce NADĚJE PRO KAŽDÝ DEN , kterou Vám vřele doporučuji. Vydal Návrat  
(ISBN 80 –  7255 – 150 – 7) jako vhodný dárek k Vánocům a průvodce na každý den 
v roce. Pro zájemce možno objednat hromadně. 
 

Proto žiji pro dnešek - 
jist, že spatřím východ slunce 
a naleznu vedení a sílu na cestu. 
 

Sílu pro každou chvíli slabosti,  
naději pro každý okamžik bolesti,  
útěchu na každý smutek, 
sluneční svit a radost po dešti. 

K českému vydání autor napsal: 

„Živ ě si připomínáme naši návštěvu Československa v roce 1982, srdečnost vašich 
lidí. Vždy jsme se radovali, když jsme slyšeli o tom, jak Pán Bůh pokračuje ve svém 
díle mezi vámi v České republice. Modlím se za to, aby se tato malá knížečka stala 
požehnáním a povzbuzením každému z vás, kteří budete den za dnem usilovat o 
následování Krista. 

-Billy Graham, Montreal, Severní Karolina 

              17. července 2006 
PŘEDMLUVA 

Už mnoho let se každý den snažím chodit s Bohem. Jaká je to radost se ráno probudit 
a vědět, že On je se mnou, bez ohledu, jaký je zrovna den. Jaká je to radost večer se 
ohlédnout a moci Mu poděkovat za Jeho věrnost a za to, že jsem zakoušel Jeho pokoj. 
Jaká je to radost vědět, že už brzy všechny břemena tohoto života zmizí a já se 
probudím v Jeho přítomnosti. 

Když přemýšlím o Boží lásce, mám sklon zabývat se všemi dobrými věcmi, které pro 
mne udělal. Ale potom se musím zastavit a uvědomit si, že i tehdy, když okolnosti 
byly těžké a cesta nejasná, mne Bůh obklopoval svou láskou. Boží láska je stejně 
reálná a stejně mocná jak v temnotě, tak i ve světle. A právě proto smíme doufat! 

Každý den otevírám Bibli proto. aby mi dodala sílu a moudrost na celý den a naději do 
budoucna. Její slova mě provázejí chvílemi dobrými i zlými – chvílemi štěstí i 



zármutku, ve zdraví i v nemoci, ve vítězství i ve zklamání. Boží slovo může dělat totéž 
i pro vás. 

Nechť Bůh tento výběr myšlenek na každý den  použije, aby vás povzbuzoval a dával 
vám  naději. Kéž vás rovněž povzbudí k plnějšímu každodennímu životu pro Krista a 
k důvěře v Jeho nesmírnou lásku – bez ohledu na to, co vám právě stojí v cestě. 

                                                                                            -Billy Graham 

Vaše sestra Ludmila Hallerová 

Poněkud nevážné slovo potěšení 
Jana Hrdá 

Čím dál víc lidí si stěžuje, že zapomínají. "Co si nenapíšu, to neudělám," hořekují. "A 
někdy se zapomenu podívat i na to, co jsem si zapsal." 

Kdo ví, čím to je, že zapomínáme. Zda tím, že jsme přetíženi, nebo že v již 
produktivním věku hloupneme. Ostatně tady nejde o to, abychom určili příčiny tohoto 
trápení, ale abychom se naučili s ním žít. Musíme si poradit s dvěma důsledky "děravé 
hlavy". Ta nás jednak znemožňuje společensky, jednak nám přidělává práci. 

Zjistila jsem, že je užitečné smířit se s tím, že o mně lidé říkají, že už jsem starý 
sklerotik. Jakmile totiž mé okolí počítá s tím, že čas od času něco prošvihnu, mám 
vyhráno. Mohu apelovat na pochopení svých bližních, na jejich soucit. Rozhodně 
nepřipouštím, že jsem nespolehlivá a nezodpovědná, ale hlasitě prohlašuji, jak jsem 
nešťastná, když jsme zapomněla na záležitost právě toho člověka, který mě teď zrovna 
poslouchá. Není na škodu zahořekovat si i u nepoškozených lidí, jistím se tak pro 
příště. 

Také se tak naběháte? To je horší, že? Mně pomáhá, že jsem si vybudovala 
připomínací systém. U někoho spočívá v uzlech na kapesníku, v záznamech v diáři, na 
počítači apod., u mne se na něm podílejí i moji nejbližší. Zde mám pro vás důležité 
upozornění! Je chyba, když svým blízkým a bližním odpovídáme nevrle či dokonce 
podrážděně na jejich připomínky! Myslí to dobře a mnohdy jde o věci, na nichž jim 
záleží. Ale hlavní důvod je, že bychom se k těm, kteří nesou naše břemeno zapomínání 
s námi, protože i jim škodíme, měli chovat přinejmenším jako ke svým němým 
připomínatelům. Hulákáme snad na diář, že nejsme žádná béčka? Nebo na computer, 
že už máme toho věčného připomínání dost? Pokývněme hlavou, poděkujme, 
usmějme se úsměvem, který znamená: "Však mě znáš..."  

Víte, největší odměnou mi je, když uslyším: "Je báječné, že se s tebou nenudíme." 

K čemu je náboženství 
Benjamin  Kuras 

Náboženství má účel buď zušlechťující  nebo žádný.  Když účel neplní, přestává být 
náboženstvím a stává se modlářským kultem, smysluprázdným dogmatem, mocenskou 
strukturou, akademickou teorií, muzeálním artefaktem, nebo archeologickou 
vykopávkou. Než se něčím takovým stane, ocitne se nejprve v krizi, která mu skýtá 



poslední možnost se tím nestát.  Krize vzniká pokaždé, když přirozený tok událostí 
začne rozleptávat statickou konstrukci postavenou na zaručeně pravdivých poznatcích 
minula.  Projevuje se obvykle ostrým střetem skepse s bigotností.  Jak dlouho krize 
potrvá, či  jak  hluboká a bolestivá bude a jak dopadne, závisí na tom, jak hbitě  –  či 
zda vůbec - se obnoví vědomí původního účelů. Což v případě náboženství znamená 
návrat k účelu zušlechťování. 

Zušlechťování probíhá ve dvou proudech.  Pěstuje  jednak ušlechtilost, jednak  
šlechetnost. Ušlechtilost je vědomí vlastní důstojnosti, šlechetnost je vědomí 
důstojnosti druhých. Ušlechtilost se projevuje sebevědomím,  šlechetnost pokorou.  
Sebevědomí a pokora nejsou protiklady,  nýbrž spojité nádoby udržované v rovnováze 
důstojností. Jestliže se důstojnost vytratí, sebevědomí se promění v nabubřelost a 
pokora v patolízalství.  Všechna arogance  a všechna podlézavost jsou důsledkem 
popření či nevědomí lidské důstojnosti. 

Bez ušlechtilých a šlechetných jednotlivců se těžko tvoří spravedlivá společnost.  
K vytvoření spravedlivé společnosti  jsou nutné tyto předpoklady: 

1. Schopnost rozeznávat mezi dobrem a zlem. 
2. Víra,  že dobro je odměňováno dobrem a zlo trestáno zlem. 
3. Radost z konání dobra. 
4. Strach a zlé svědomí z konání zla. 
5. Zákony, které dobro odměňují dobrem a zlo trestají zlem. 
6. Platnost těchto zákonů pro všechny bez rozdílu. 
7. Instituce, které tyto  zákony  vykonávají tak,  aby potvrzovaly  a obnovovaly 

víru, že dobro je odměňováno dobrem a zlo trestáno zlem. 

Za těchto předpokladů náboženství může být jedním z možných zdrojů spravedlivé  
společnosti. Druhým zdrojem může být sekulární  humanistická demokracie založená 
na konsenzu jejich členů, kteří i bez náboženství vyznávají všechny výše uvedené 
předpoklady. K obojímu je však zapotřebí vědomí všeobecné lidské důstojnosti. 
Nejznámějším příkladem sekulární spravedlnosti založené na lidské důstojnosti je 
americká ústava. 

Důstojnost a  z ní odvozená ušlechtilost a šlechetnost, tedy i sebevědomí a pokora – 
pramení z přesvědčení, že všichni lidé jsou tvory téže tvůrčí všudypřítomné 
životodárné energie. Což je jeden ze základních pilířů monoteistické víry.  Je to 
naneštěstí jeden z těch, na které náboženství nejvíc zapomíná, a proto se opakovaně 
ocitá v nedůstojných krizích.  Druhým z pilířů, na které se zapomíná, je vědomí, že ač 
důstojnost je člověku přirozeným dědictvím, není to vlastnost statická, nýbrž 
kinetická, která je v neustálém proudění a která se vyvíjí, posiluje a vytřibuje 
překonáváním překážek a výzev, řešením konfliktů a konfrontací. A naopak krní, 
kdykoliv se jim vyhýbá.  Navíc, i kdybychom důstojnost měli dokonale teoreticky 
vyjasněnou, ne vždy a za každých okolností ji dokážeme prakticky použít. Jako by 
nám občas přestala být k dispozici, odmítla poslušnost.  Takže i ti nejdůstojnější se 
ocitují v situacích, kdy jednají nedůstojně, třebas i proti svým zásadám a ke svému 
zděšení. Pokora je mimo jiné i vědomí, že právě to se nám každému může kdykoli a 
bez varování stát. 



Ale to už je toho příliš mnoho k mudrování. Tak mudrujme jen tak, abychom 
nedopadli takto: 

Naše tradice 
Dvě sousedské kongregace nemají dost peněz, aby si  platily dva rabíny, a tak se 
dohodnou, že si budou platit jednoho dohromady. Sejdou se na první společné 
bohoslužbě a vesele spolu zpívají. Než dojde na modlitbu Šema, kdy jedna kongregace 
vstane a druhá si sedne. Bohoslužba se zastaví, začnou se hádat, zda mají všichni sedět 
či všichni stát, a jak ti to dělají správně a oni špatně. Po chvíli  hádání někdo navrhne: 

„Nechme toho, ať rozhodne rabín.“ 

„No tak rabíne, že se na Šema tradičně musí stát,“ pokřikuje jedna kongregace. 

„To není naše tradice,“  odpovídá rabín s úsměvem. 

„Vidíte,“ vyk řikuje druhá kongregace, „na  Šema se tradičně musí sedět, že rabíne.“ 

„To taky není naše tradice,“ odpovídá rabín s úsměvem.  

„Takhle to přece, rabíne, nemůžeš nechat,“ pokřikují na něj obě kongregace. To  
bychom se tady hádali do zblbnutí.“  

„No vidíte,“ řekne rabín s úsměvem, „a to je naše tradice.“ 

Převzato z časopisu HATIKVA 

Narozeniny v prosinci 
1. Jana Kleissnerová 
2. Jana Hrdá 
2. Jiří Kolařík 
4. Galina Adamová 
4. Jan Kubaň 

 5. Helena Bližíková 
 5. Jitka Paďourková 
 6. Květa Barešová 
 7. Marie Rajchertová 
 9. Kateřina Kanajlová 

21. Šárka Pokorná 
22. Daniela Vacková 
23. Radka Žočková 
24. Radvan Mathauser 
30. Vladimír Hejl

Klub seniorů - úterky od 15h: 
  2. 12.  Island - sestra Šimánková 
  9. 12.  Jan Žižka - historický film - Vladimír Hejl 
16. 12.  Kořeny schizofrenie - příběhy - Dr. Kasalová 
23. 12.  Vánoční posezení - koledy - příběhy - Vladimír Hejl 
30. 12.  klub nebude 

Biblické hodiny - čtvrtky od 18:30 
  4., 11. a 18. 12. budeme probírat ještě Desatero 
25. 12. biblická nebude (dopoledne v 10h Hod Boží Vánoční) 
  1.   1. biblická nebude (dopoledne v 11h Novoroční bohoslužby) 



  

Bělá pod Bezdězem v neděli od 15h  
Ne   7. 12.  Vl. Hejl 
Ne 14. 12.  M. Šolc 

Ne 21. 12.  Vánoční slavnost v Praze 
Ne 28. 12.  M. Tresa (místní) 

Hlavní bohoslužby v neděli od 10h 
9:00 - 9:45 společná modlitební chvíle 

Ne   7. 12. Vlado Vovkanič (o křtu) + Večeře Páně 
Ne 14. 12. S. Johnson  
Ne 21. 12. Dětská Vánoční slavnost, J. Boháček (P. Haller) 
St  24. 12. 15h Štědrý podvečer J. Boháček 
Čt 25. 12. Hod Boží Vánoční Vl. Hejl  
Ne 28. 12. Vl. Pospíšil 
Čt   1.  1. 11h Novoroční bohoslužby Vl. Vovkanič 
Ne  4.  1. M. Šolc + Večeře Páně 
Ne 11. 1. J. Titěra 
Ne 18. 1. Keen Wilson 
Ne 25. 1. Marek Macák 

Program na prosinec a výhled dále 
So   6. 12. 18:30 Předvánoční koncert skupiny Maják z Jablonce / Nisou 
Po   8. 12. 18h Sborová rada 
So 13. 12. Vánoční dvoreček 
Ne 14. 12. Po bohoslužbách - Sborové shromáždění (o členství) 
Ne 21. 12. Dětská vánoční slavnost (sbírku na děti) 
St 24. 12. 15h Štědrodenní odpoledne 
Čt 25. 12. 10h Hod Boží Vánoční (BH večer není) 
St 31. 12.   ? 20h Silvestrovské posezení – ještě se neví, zda bude 
Čt   1.  1. 11h Novoroční bohoslužby (BH večer není) 
 

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.
  

Ludmila Hallerová, Jana Hrdá, Petr Haller, Jaanus Keernik 

Bankovní účet sboru: 9188329 / 0800 KS 0558 (SS stipendijního fondu = 911010)

Sbor: www.baptist.cz/praha3 
Mládež: www.noe59.com 
Klub AJ: www.vecery.cz/klub 

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

 


