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Milí bratři a sestry, 

dovolte, abych se tentokrát já, namísto nepřítomné Ludmily Hallerové, zamyslela 
nad aktuálním námětem: Proč jsou ŽIDÉ tak nenáviděni, že Evropa nedoceňuje 
jejich heroický boj proti terorismu a i navzdory pudu sebezáchovy straní 
agresorům? 

Deuteronomium 7:6 Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha; tebe si 
Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil ze všech lidských pokolení, která jsou na tváři 
země, abys byl jeho lidem, zvláštním vlastnictvím. 
První, na co se ze svého dětství pamatuji, byl údiv, že lidé Židy považují za 
někoho jiného, než jsou oni sami. Na jedné straně jsem slyšela obdiv k jejich 
jazykovým, intelektuálním a jiným schopnostem, na druhé jsem slyšela ošklivé 
nadávky a dozvěděla jsem se, že dokonce na ně dělali pogromy a ten největší byl 
ve druhé světové válce. Ptala jsem se tehdy: „Jak se pozná Žid, liší se něčím od 
jiných lidí?“ Na to mi můj otec velebně zazpíval Schillerovu a Beethovenovu Ódu 
na radost a přeložil mi z němčiny, že „všichni lidé bratři jsou a náš Otec je 
v nebesích“. 
Později jsem pochopila, že lidé podle jakýchsi zcela iracionálních hledisek dělí 
jiné lidi na skupiny, a ty diskriminují. Ve skutečnosti příčinou tohoto 
nevysvětlitelného úkazu je vnitřní nejistota, závist a často dokonce touha si 
přivlastnit cizí bohatství. Viděla jsem, že rasismus, šovinismus a další postoje 
odporu vůči skupině lidí, který je založen prostě na tom, že se někdo k nějaké 
skupině dá přiřadit (kolektivní vina), je obvykle veden hnusnými motivy a je 
nepřípustný.  
Když jsem uvěřila v Boha, dočetla jsem se v Bibli, že Hospodin si vyvolil jeden 
národ – a hleďte – byli to Židé! Celým Písmem svatým se táhne jeho vyvolenost, a 
i to je nejspíš trnem v oku lidstvu, vždyť jak si někdo může troufnout tvrdit, že je 
vyvolený?! A jako ta Boží volba i její důsledky, totiž určitá výjimečnost tohoto 
lidu, zůstávají velikým tajemstvím. Kolikrát jen vyvedl Hospodin svůj lid 
z různých „egyptů“, znovu a znovu jej k sobě přitahoval provázky milování!  

Z tohoto národa vyšel náš Spasitel – přesně podle Božích slibů. Ježíšovým 
prostřednictvím nás Bůh narouboval na svůj ostatek. A tak jsme se podivuhodnou 



  

cestou i my stali vyvolení. Žel vyvolenost znamená také všechny výše uvedené 
důsledky lidské nenávisti. 

A tak přeji všem Božím vyvoleným, aby okoušeli následující Davidovu zkušenost 
a mohli s ním a s jeho lidem – s Židy - vděčně zpívat Bohu: Podal jsi mi štít své 
spásy, tvá péče mé síly rozmnožila (2.Samuelova 22:36)! 

 Jana Hrdá 

Desatero - pokračování 
PŘIKÁZÁNÍ 1. 

Nebudeš mít jiného Boha mimo mne...(Dt 5:7) 
"Jsem zklamaný. Nevím, koho budu volit, není komu věřit," slyšíme často 
v poslední době. 

Mnohde a mnohdy se v životě cítíme bezmocní. Svírá nás zlý režim, nevhodné 
prostředí, naši bezohlední bližní, naše vlastní neschopnost, nedostatečnost, ne-li 
zrovna nemoc. Jistě každý z nás by mohl povídat o tom, jak se snažil to nebo ono 
dobře zařídit a jaká protivenství, před kterými nebylo obrany, ho při tom potkala. 

Mnohé nám mnohdy už naopak připadá býti j i s t o t o u, kterou pořád hledáme. 
Ať už pro tu chvíli, či pro tu věc, či záležitost, anebo pro celý život. Na co se 
spoléháme? Na kariéru, na peníze, na dobrého partnera, na sebe sama... 

Potřebujeme někoho, komu bychom mohli věřit, ať už mezi svými nejbližšími, 
nebo třeba i mezi těmi politiky. A poněvadž tušíme, že jistota "jistoty" jako by 
rostla, když v ni věříme, tvrdíme o své víře, že je pevná, až naše "jistota" je téměř 
absolutní. Je však dobré věřit v člověka? Už slyším, jak říkáte: "Někomu přece 
věřit musím a nevěřím-li druhým, protože neznám nikoho důvěryhodného, věřím 
aspoň sám sobě." Ale ptám se znovu: Je dobré spoléhat se na člověka? 

Co říká Bible? "Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo 
a srdcem se odvrací od Hospodina." (Jer. 17:5). Je to tam snad proto, že by to 
Bůh chtěl, že by to byl Boží program? Naprosto ne, to jen Bůh ví, že člověk je 
nedokonalý. Toto slovo má pro nás být v a r o v á n í m. Neboť člověk je omylný, 
slabý a smrtelný. My pak, doufáme-li v člověka, zažíváme zklamání, zrady, nebo 
bolestnou prázdnotu. 

Věříme svému blízkému, anebo třeba nějakému tomu politikovi. Věříme jeho 
chtění nebo činění? A jaké to je, když věří lidé sami sobě? Je lákavé myslet si, že 
mám svůj život ve svých rukou. Ale mohu se na ně spolehnout? Mohu vždycky 
počítat se svým rozumem a se svými city? Jsem schopen za každých okolností 
udělat to, co chci? Nevěřím spíše svému chtění než činění? 

Pořád hledáme jistotu. Mnohdy mnohé se už už kýženou jistotou zdá být. To pak 
proklamujeme svou víru v tuto "jedinou jistotu". Sloužíme jí. Přinášíme jí oběti. 
Držíme se jí. A potom už se snažíme ji jen udržet. Neboť každá z těchto jistot, ať 
už je to náš talent, peníze, postavení či cokoliv jiného, padne. Modla, jíž jsme se 



  

klaněli, modla, která nejprve slibovala vše dát a nic moc za to nechtít, nás hrozí 
pohltit. 

Pak se snad vydáme hledat Boha. Potom, když sami v sobě - v hloubi duše bortíme 
modly, nalezneme živého Boha. Žasneme, když zjišťujeme, co vše nám Bůh dává. 
Slibuje a taky dává. 

Ale Bůh po nás něco chce. Podmínkou toho, abychom mohli přijímat od Něho, je, 
že musíme přijmout Jeho. Musíme ho milovat. Musíme s Ním vstoupit do vztahu, 
mít s Ním obecenství. Abychom Ho mohli cele přijímat, musíme se Mu cele dát. 
Bůh nás miluje a Jeho láska je absolutní, jako On sám je absolutní. Bůh nás 
miluje, proto i my Ho musíme milovat celým svým srdcem a celou svou duší a 
celou svou silou. (Dt. 6:5) 

Připravuje Jana Hrdá  
Bělá pod Bezdězem v neděli od 15h  
Ne   1. 2.  Vl. Hejl 
Ne   8. 2.  M. Šolc 
Ne 15. 2.  J. Boháček 
Ne 22. 2.  M. Tresa 
 
 

Ne   1. 3.  Vl. Hejl 
Ne   8. 3.  M. Šolc 
Ne 15. 3.  M. Matys 
Ne 22. 3.  V. Vovkanič 
Ne 29. 3.  M. Tresa 

Klub seniorů - každé úterý v 15:00 hod. 
  3. 2. Malé pátrání ve stopách ap. Pavla v Malé Asii – Istanbul (Vl. Malý) 
10. 2. Historický film „Proti všem“ (Vl. Hejl) 
17. 2. Ostrov Tenerife – nejkrásnější z Kanárských ostrovů (br. Rais) 
24. 2. Uprchlická odysea z Prahy do Cambridge po 50ti letech (PhDr. B. Bradrooková) 

Milé sestry, 
srdečně vás zvu na poradní schůzku sester dne 2.února 2009 v 18.00 hod. 
Sejdeme se v modlitebně. Chtěly bychom hovořit o náplni sesterského kroužku, 
vyhodnotit „vánoční dvoreček“ a domluvit další postup při jeho přípravě. Hlavně 
se chceme za náš sbor modlit. 
Přijďte v hojném počtu a přineste své nápady. 

Julka Hejlová  

Narození v lednu 
Sestře Lucii Eliášové se 2. 1. 2009 narodil syn František. 

Manželům Zdeňce a Benovi Železníkovým se 12. 1. 2009 narodila dcera Hana. 

Přejeme Boží požehnání a moudrost při jejich výchově. 



  



  

Narozeniny v únoru 
  2. Filip Žižka 
  7. Jan Jackanič   
  8. Milada Pohlová 
10. Helena Breyová 

11. Iveta Procházková 
11. Helena Včeláková 
14. Marek Macák 
16. Jaroslava Jeřábková  

17. Jan Pěkný 
18. Miloš Tresa 
26. Alexandra Klikarová 
27. Lenka Boháčková 

Program Sborového shromáždění 
v neděli 22. 2. po bohoslužbách 

- Volba statutárního zástupce: kandiduje br. Ing. Ján Jackanič st. 
- Volby diákonů: kandidují:   ses. Ludmila Hallerová 

ses. Elen Staňková 
ses. Helenka Včeláková 

- Informace o možné kandidatuře br. Thomase Hemphila za kazatele našeho sboru.  

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

Ne   1. 2. Vlado Vovkanič (V. Hejl) 
Ne   8. 2. Jan Jackanič (V. Vovkanič) 
Ne 15. 2. Jiří Nečas, host z ČCE Strašnice (V. Hejl) 
Ne 22. 2. Marek Macák (J. Boháček) + sborové shromáždění 
Ne   1. 3. Miloš Šolc (V. Hejl) 
Nahrávky uplynulých kázání jsou na sborovém webu v rubrice „kázání MP3“. 

Program na únor a výhled dále 
So 14.  2. Celostátní sejití statutárních zástupců a účetních u nás 
Ne 22. 2.  Po bohoslužbách - Sborové shromáždění (viz program) 
29. 3. - 5. 4. Pro Christ (Parzani) 
So 25.  4. Singels - CB Č.Most v naší modlitebně 
zač. června Sborový víkend 
léto 2009 Rekonstrukce Velkého sálu II. etapa (od konce května do září) 
 

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

 


