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BJB Vinohradská 68 
Milí naši čtenáři a čtenářky! 

Dnes mne v knížečce „MARANATHA“, pojednávající o Božím vedení v životě Josefa 
v Egyptě a mágů z Orientu potěšila úvaha na 25. října tím spíš, že jsme dnes poprvé po 
dlouhé době zase seděli v našem velkém sále, krásně zrenovovaném. Vždyť právě při 
té náročné renovaci jsme v mnohém ohledu mohli opakovaně zakoušet Boží věrnost a 
pomoc v pravý čas. Na ni a o ni se chceme opírat i v další službě, kterou nám otevírá a 
do níž nás volá a staví. 

Hospodin se k Josefovi věrně přiznává Gn 39:21 – 23 
„Boží věrnost zůstává stále stejná, ať naše cesta vede prosluněnými výšinami nebo 
temnými dolinami, protože náš nebeský Otec se nemění. Jak vzácná to byla pro Josefa 
zkušenost! Zapadla za ním vrata vězení. Venku zůstaly jeho úkoly v Potifarově paláci, 
jeho naděje a příjemnosti života v blahobytném domě. Ale ani tlusté zdi vězení 
nemohly vyloučit Hospodina a Jeho věrnost. A tady, na tom beznadějném, temném 
místě mohl Josef zakoušet: Hospodin je se mnou! A to je to jediné, s čím se dá 
vždycky počítat. Okolnosti našeho života se mohou měnit. Naše cesta může vést 
nahoru a dolů. Je-li však s námi náš Pán, nemusíme v žádné situaci malomyslnět, 
smíme v tom ve všem být více než vítězi skrze Toho, který si nás zamiloval, Pána 
Ježíše Krista. Nedívejme se tedy na okolnosti. Nepodléhejme truchlivým myšlenkám a 
pochybnostem. Smíme si být jisti, že pokud jsme na Božích cestách a Pán je s námi, je 
tu vždycky naděje, vítězství. Život není beze smyslu, ale vším tím nás Pán připravuje 
pro svůj slavný cíl. 

Josef našel přízeň u žalářníka a stal se dozorcem nad všemi ostatními vězni. Komu je 
nakloněný Hospodin, ten zakusí Boží věrnost i přízeň u lidí. Tak mohl být Josef 
svobodný i za dveřmi vězení – svobodný ve svém Bohu. Josef zůstal ve všem věrný i 
ve vězení. Službu, která mu byla svěřená, konal věrně a svědomitě, bez reptání a 
liknavosti. Na něm a jeho službě spočívalo Boží požehnání a poznal to i žalářník. 
Předal Josefovi dozor a už se nemusel o nic starat.  

Jsme i my za všech okolností spolehliví lidé? Mnozí věřící svazují Boží ruce a 
promarní Jeho pomoc, protože jen naříkají a váhají, místo aby věrně sloužili. Tím se 
nouze neumenší, spíš zvětší. Pokud chodíme po Božích cestách a důvěřujeme Mu, 
Jeho věrnost nás bude všude provázet. A když je s námi Boží věrnost, je tak 
připravené východisko. Nevěšme hlavu, ať nás potká cokoliv. Pán Bůh je věrný. Má 
připravenou pomoc už dávno hotovou!“ 



  

8. listopad 
byl od mého dětství v naší rodině významným datem. Jistě hlavně proto, že to byly 
tatínkovy narozeniny. V roce 1894 se jako prvorozený ocitl v náručí Bětušky 
Jeníkové, rozené Caňkářové v polabském statku v Hradištku u Sadské – v tradiční 
evangelické rodině, která se po vydání Tolerančního patentu přihlásila k víře otců.  

Brzy se však stal tento den mezi reformačními křesťany v naší zemi dnem pokání a 
půstu při vzpomínce na tragickou bitvu na Bílé hoře v roce 1620, kdy se na staletí ze 
svobodné země stala země postižená protireformací, kdy nejvzácnější děti země 
odcházely raději do ciziny, než by zapřely svoji víru. Jistě, stal se ten věrný lid 
požehnáním celému světu. Vždyť v Zinzendorfově Ochranově vznikla moderní 
protestantská misie, odkud odvážní misionáři odcházeli na sever k Eskymákům, na jih 
na ostrovy v Tichomoří, do Afriky a na americké plantáže k otrokům… Mnozí z nich 
na misijním poli sice zemřeli, ale ovoce jejich práce trvá dodnes. 

Už řadu let je 8. listopad mezinárodním dnem modliteb za pronásledovanou Církev. 
Mysleme na své duchovní sourozence, kteří sedí v žalářích nebo jsou právě vedeni na 
popravu, protože je jim dáno nejen v Krista věřit, ale také pro svoji víru trpět. 

A letos ještě jedna nová tradice:  

Protože letos je 8. listopadu v neděli, zveme na tento den své přátele, aby s námi 
poděkovali Pánu za úspěšně dokončenou práce na rekonstrukci modlitebny a oslavili s 
námi opětovné otevření velkého sálu naší modlitebny. Takže další osmilistopadová 
tradice? 

Kéž při tom nezapomeneme ani na bělohorskou tragédii ani na své trpící duchovní 
sourozence v pronásledování. 

Ludmila Hallerová 

Desatero – pokračování - Přikázání č. 10 
Nebudeš toužit po domě svého bližního ... a vůbec po ničem, co patří tvému 
bližnímu. (Dt 5:21) 
Znáte tu stařičkou anekdotu o tom, jak se jistý "malý český člověk" modlí, aby, když 
jemu uhynulo prase, chcíplo také sousedovi? To musí být pro člověka hrozná rána, 
když uhyne taková němá tvář, o kterou se pár měsíců stará. Mně osobně by to bylo 
líto, i kdybych nevzala v úvahu hmotnou škodu. A což teprve, když se všechno zváží 
dohromady! Co hrozného asi prožívá človíček z naší anekdoty, když nad ránu, která 
ho potkala, ho bolí to, že soused prase ještě má! Závist je trestem už sama o sobě. 

Hospodin nás svým desaterem chce ochránit před hříchem. Už jste také slyšeli od 
nevěřících lidí, že od křesťanství je odrazuje to, že by nemohli hřešit? Že hřích je tak 
sladký? Nuže, každý, kdo jde po cestě s Pánem Ježíšem, kdo poslouchá Jeho hlas, kdo 
Ho miluje, ví, že hřešit ne že nesmí, ale nechce. A ani n e m u s í, neboť prosí-li 
někdo v upřímnosti, aby byl od hříchu osvobozen, stane se tak. To je zkušenost Božích 
dětí, o které mohou svědčit, ale ne každý v to uvěří. Co však prožije bez výjimky 
každý ve svém životě, je zkušenost, že sladkost hříchu je klamná. Zde je ten 



  

nejpádnější důkaz, že původce hříchu je pán lži. To jen zpočátku je hřích lákavý. 
Příjemný a neodolatelný tak, že ho člověk dobrovolně koná. Později zjistí, že je 
závislý, že je otrokem a že hřích vede až k smrti... 

Závist je však hřích, jenž bolí hned od začátku. Samou podstatou závisti je 
neukojitelná nespokojenost. Nikdy nepřestane svou ubohou oběť štvát, protože k ní 
může být vždy důvod. 

Toto přikázání je poslední, snad že je završením. Neuposlechneme-li totiž, jsme hned 
potrestáni. To Bůh je tak milosrdný, že nám peklo ukazuje včas. Abychom zatoužili po 
osvobození a po SPÁSE! 

Připravuje Jana Hrdá  

O opravách VS 
Slavnost díkůvzdání za úrodu jsme již měli 25. října ve Velkém sále. Sice se moc 
netopilo – ještě je tam nějaký problém, ale hřálo nás vědomí, že se tato etapa oprav 
chýlí ke konci. Pozvěte přátele na slavnostní shromáždění ke znovuotevření 
Velkého sálu 8. 11. a kdo jste v průběhu rekonstrukce fotografoval, pošlete mi 
prosím svoje fotografie, abychom je mohli vydat na CD. 

Pokud chcete přispět zakoupením symbolické židličky v hodnotě 3 000 Kč, 
můžete tak učinit ještě v listopadu, během prosince již chceme tuto sbírku 
uzavřít. 

Petr Haller – předseda Sborové rady 

Světový den modliteb baptistických žen  

Hospodinova je země se vším, co je na 
ní, svět i ti, kdo na něm sídlí  (Ž 24,1) 

2. listopadu 2009 v 18.00 hod. 

v modlitebně Bratrské jednoty baptistů, 
Vinohradská 68, Praha 3 

Vidění Božího stvoření novýma očima 

Narozeniny v listopadu 
4. Alena Mathauserová 
6. Vlasta Hrubá 
8. David Živor 

13. Katka Pincová 
19. Irena Keernik 
24. Vladimír Ševčuk 

30. Magda Kapková 



  

Klub seniorů každé úterý v 15:00 hod. 
  3.11. "Na rozcestí" - DVD – br. Hejl V. 
10.11. Ostrov "Madeira" - DVD + výklad – br. Rais J. 
17.11. státní svátek - setkání se nekoná 
24.11. Bratrská sounáležitost křesťanů a Židů v době holocaustu – br. Železník B. 

Bělá pod Bezdězem v neděli od 15 h  
  1. 11. Miloš Tresa 
  8. 11. Praha (otevření modlitebny) 
15. 11. Miloš Matys 
22. 11. Jiří Boháček 
29. 11. Ivo Šrajbr 

  6. 12. Vlado Vovkanič 
13. 12. Vladimír Hejl 
20. 12. Praha (DVS) 
27. 12. Jiří Boháček

Hlavní bohoslužby v neděli od 9:30 
Ne   1. 11. host z Indie (Vovkanič) + VP 
Ne   8. 11. M. Šolc (Vovkanič) 
Ne 15. 11. Will Robinson (D. Živor) 
Ne 22. 11. Vl. Hejl (J. Boháček) 
Ne 29. 11. Marek Macák (V. Vovkanič) 

Ne   6. 12. Vl. Donát (Vl. Hejl) 
Ne 13. 12. V. Vovkanič (Š. Pokorný) 
Ne 20. 12. J. Boháček (P. Haller) 
Ne 27. 12. M. Svoboda (Vl. Hejl) 
Ne   3.   1. M. Šolc 

Program na listopad a výhled dále 
Ne   8. 11. 9:30 Slavnostní otevření modlitebny 
Ne   8. 11. 18:00 koncert Gospel Limited (benefice pro Teen Chalenge) 
Po   9. 11. 18h Sborová rada 
Út 10. 11. Žižkovský podzim 
So 12. 12. Vánoční dvoreček 
Po 14. 12. 18h Sborová rada 
Ne 20. 12. Dětská vánoční slavnost 
Čt 24. 12. 15h Štědrovečerní obecenství (Jiří Boháček) 
Pá 25. 12. 9:30 Hod Boží vánoční – Vladimír Hejl (Vlado Vovkanič) 
Čt 31. 12. Starý rok – skupinky v rodinách 
Pá 1. 1. 10 11h Novoroční bohoslužby (Vlado Vovkanič) 
Ne 10. 1. 10 Společný oběd 
28. – 30. 5. 10 Sborový víkend - Běleč 

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 
SS adopce židliček = 682900;  SS muzikál Křižovatka = 911011

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

 


