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BJB Vinohradská 68
Naši milí čtenáři! 

Duben začíná Velikonocemi a k nim patří vrchol života Pána Ježíše, Getsemane, křížová 
cesta, Golgata, ovšem také prázdný hrob a obecenství se Zmrtvýchvstalým Pánem. 

Myslím, že mnoho následovníků Pána Ježíše často zapomíná, že následujeme Beránka, 
který, ač Mistr a Pán, umýval nohy učedníkům, včetně zrazujícího Jidáše, zapírajícího 
Petra a ostatních vystrašených zbabělců. Možná že i naše víra a věrnost Mistrovi bude na 
cestě za Ním prověřovaná vnějšími i vnitřními pokušeními. Nezapomínejme, že jsme se 
vydali za Beránkem a že i do našeho života určitě patří Getsemane, kde se vzdáváme 
vlastní vůle a Golgata, kde umírá naše já. Kéž vztáhneme ruce, jak to vzkříšený Pán řekl 
Petrovi a dáme se Jím opásat na cesty, které namnoze nemusí být zrovna podle našeho 
chtění. 

Vám i sobě k tomu přeji plnost toho Ducha věčného, jehož mocí vyzbrojený mohl Pán 
Ježíš tuto cestu projít vítězně. 

O tom je i následující úvaha ze Stockmayerových úvah na každý den „Zjevila se milost 
Boží“. 

Hle, zvítězil Lev z pokolení Judova, potomek Davidův. On otevře tu knihu sedmkrát 
zapečetěnou (Zj 5:5.). 

Na vrcholu novozákonního zjevení stojí dva obrazy, protipóly stvoření - lev a beránek - a 
setkávají se v slávě. Lev je králem zvířat, jeden z nejsilnějších, symbol síly a moci mezi 
zvířaty. "Lev zvítězil." A opravdu: k přemožení všeho toho, co zapříčinil hřích, je 
zapotřebí lví síly. "Vtom jsem spatřil" - co? Lva, který rve? Nikoli, rozervaného Beránka, 
zabitého Beránka, Beránka obětovaného, který nese zjevné stopy zabití. Má však sedm 
rohů. Roh je symbol síly. Z Beránkovy podstaty vyrůstají rohy. To přesahuje přirozenost. 
Jehňátka nemají rohy. Zabitý Beránek jich má však sedm. Skrze Svou smrt přijal moc 
všecko napravit, podmanit si veškeré moci a mocnosti. Tím, že nemiloval Svůj život až ke 
smrti, se stal lvem, kterému se koří celý svět duchů, protože se při Něm ukazuje moc, 
kterou nemohl dát Pán Bůh nikomu jinému, než jen Jemu. Pán Bůh dal Beránkovi na Jeho 
cestě umírání věčného Ducha v celé Jeho plnosti. Mocí Ducha věčného šel Pán Ježíš 
cestou Beránka, obětoval se, stal se Beránkem a prolomil tak cestu pro Své potomstvo, 
zvané Jeho jménem. Když Beránek prokáže více než lví sílu, bude mít símě - lidi, jimž 
Duch mohl otevřít zrak pro slávu Beránka, který všecko vytrpěl, a tak nade vším zvítězil. 
Sláva bez konce - sláva Beránkova! 

Blaze každému, na jehož obzor vzešla tato sláva. Blaze tomu, kdo ji tak hluboce vstřebal 
do srdce, že se mu tiché důvěřování Lvu z Judy stalo přirozeností. Celé stvoření Mu leží u 
nohou. On je hlava církve. 



Vzdejme Mu čest! 
Ó Beránku Boží, Ty´s za mne vylil krev! 
Ó přijmi díky mé, přijmi můj chvalozpěv. 

V hlubiny milosti tvé já se ponořím, 
drahou Tvou krví čist, ospravedněn se zřím. 

Buď též mým životem zvěstováno: 
Dokonáno! Dokonáno! 

Drazí bratři a sestry v Jednotě EBF, 
Elvin Mirzayev, tajemník Baptistické Jednoty (dále Baptisté) v Ázerbájdžánu nás žádá o 
modlitby za Baptisty a za složitou situaci, ve které se právě nacházejí. Země zrušila 
všechny předchozí registrace a představila nový Zákon o náboženství. Tento zákon 
povoluje náboženské aktivity pouze registrovaným skupinám a pouze ve schválených 
budovách, a žádná literatura nesmí být tištěna nebo dovážena bez oficiálního povolení. 
Hlavní Baptistický sbor v hlavním městě Baku požádal o novou registraci, ale zatím 
nedostal od příslušných autorit žádnou odpověď. Mezitím sledují Baptistický sbor novináři 
a píší o něm negativní články a žádají o zrušení Baptistů. Sbor navštívila policie a také 
členové teroristické organizace a požádali je, aby sbor uzavřeli a ukončili své aktivity. 
Tlak ze strany policie není legální, protože Baptisté požádali o registraci, ale zatím nemají 
odpověď. 

Prosíme modlete se: 
- za odvahu, víru a moudrost pro Baptisty a vedení sboru 
- za registraci – aby dostali souhlas 
- aby média přestala šířit negativní informace 
- za vývoj země směrem k náboženské svobodě 

V Kristu Christer Daelander 

Konference na téma Proroctví v Bibli 
Poselství knihy Zjevení pro dnešní Církev 14. – 16. května 2010 
Kde: Sbor Bratrské jednoty baptistů v Praze – Vinohrady, Vinohradská 68, 130 00 Praha 3 
Kdy: pátek 19 – 21, sobota 10 – 17, neděle v rámci nedělní bohoslužby od 9:30 
Řečník Brian Gemmell 
Další informace o konferenci poskytne Ludmila Hallerová na hallerova@volny.cz nebo 
Don Gawthorne na don.gawthorne@seznam.cz. 

Vstup na konferenci je volný. Všichni jsou srdečně zváni. 
Vyučování na téma brzký návrat Pána Ježíše Krista s doslovným výkladem biblických 
proroctví. 
Brian Gemmell je britský teolog, který se zabývá výkladem proroctví Starého a Nového 
zákona již mnoho let. Jako člen týmu učitelů britské Národní rady pro studium biblických 
proroctví (Prophetic Witness Movement International) je často zvaným kazatelem do 
různých sborů ve Velké Britanii. Pochází z prostředí Bratrských sborů ve Velké Britanii. 
Podrobnosti o jeho službě jsou v angličtině k dispozici na www.raptureday.com. 
Jako přípravu na konferenci doporučujeme číst výklad Janovy Knihy Zjevení „Kniha 
Zjevení“ od Rev. Clarence Larkina. Prodej zajišťuje Gimel (divize firmy Rosa s. r. o.), 
Thákurova 3/676, 160 00 Praha 6, tel./fax: 224 310 259, mobil: 608 880 046, e-mail: 
gimel@rosamusic.cz web: www.gimel.cz Cena přes e-shop u www.gimel.cz: 150 Kč 



Jarní koncert Verner Collegia 
Rodinný profesionální soubor Verner Collegium vás srdečně zve na své vystoupení 
pořádané ve spolupráci se Sborem Bratrské jednoty baptistů na Vinohradech 

v úterý 27. dubna 2010 v 19.00 hod. 
PROGRAM: 
G. F. Händel Oratorium Mesiáš - Předehra a dvě 
sopránové arie: He shall feed His flock like a 
shepherd How beatiful are the feet of Him 
T. Albinoni  Koncert pro hoboj, smyčce a basso 
continuo D dur , op. 7 č. 6 Allegro, Adagio, Allegro 
W. A. Mozart  Adagio E dur KV. 261 pro housle a 
smyčce 
J. S. Bach Ich habe genug, BWV 82 Kantáta pro 
bariton, hoboj, smyčce a continuo Aria: "Ich habe 
genug" 
H. Purcell Sonata in D major pro trubku, smyčce a 
basso continuo Pompovo, Adagio, Allegro 
---------------------------přestávka------------------------- 
A. Vivaldi  Koncert pro fagot, smyčce a basso 
continuo a moll RV 497 Allegro, Larghetto, Allegro 
J. Kř. Vaňhal Stabat mater - O quam tristis arie pro 
soprán smyčce a basso continuo 

Antonio Vivaldi  Koncert pro housle, smyčce a cembalo E dur, Op.8/1 RV 269 „JARO“ 
Z cyklu „Čtvero ročních dob“ Allegro, Largo e pianissimo sempre, Allegro (Danza 
pastorale) 
J. S. Bach Jauchzet Gott in allen Landen, BWV 51 Kantata pro soprán, trubku, smyčce a 
continuo Aria: Alleluja! 

Verner Collegium à 12 
Ludmila Vernerová – soprán 
Julie Vernerová – housle 
Jan Verner – baryton 
Jakub Verner – housle 
Pavel Verner – hoboj 
Radka Vernerová – viola 
Jan Verner jun. – trubka 
Pavel Verner jun. – violoncello 
Michael Verner – fagot 
Lukáš Verner – kontrabas 
Petr Verner – housle 
Barbara Kürstenová – cembalo 

www.vernercollegium.cz           Vstupné 100,- Kč 
rezervace vstupenek po telefonu: 603271032, emailem: info@vernercollegium.cz 
Předprodej v papírnictví Manekýn – Korunní 60, Praha 2, Po-pá 10 – 18 hod. 
V den koncertu v místě konání od 17:30 hod. 



Soudobý antisemitismus a neonacismus  
Vážení přátelé, Česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém 
(ICEJ) pořádá v dubnu 2010 v Praze sérii veřejných akcí zaměřených na problematiku 
antisemitismu a neonacismu. Srdečně vás zveme k účasti.  

Níže naleznete hlavní informace, další podrobnosti budou postupně zveřejňovány na 
stránkách www.vsichnijsmelidi.cz. 

Mezinárodní konference "Soudobý antisemitismus a neonacismus - jakou roli hrají 
média?" ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy 
Pátek 16. 4. 2010 - v prostorách Velkého zasedacího sálu Magistrátu hl. m. Prahy, 
Mariánské nám. 2  

  9:00  Registrace 

10:00  Slavnostní zahájení: primátor hl. m. Prahy Pavel Bém 
J. E. Jaakov Levy, velvyslanec Státu Izrael v ČR 
Téma: Projevy neonacistů v ČR a jejich mediální reflexe 
Souvislost extremismu s absencí historického vědomí 
Panelová diskuse, moderuje Ivan Gabal 
Téma: Nový antisemitismus a antiizraelismus 
Úvod: Irena Kalhousová 
Panelová diskuse, moderuje Jefim Fištejn 
Účastníci: Tom Gross (Velká Británie), Naomi Tsur (Izrael), Jan Fingerland (ČR) 

17:00 Závěr konference 

Dopolední jednání bude v českém jazyce, odpolední v anglickém. Simultánní tlumočení je 
zajištěno po celý den. 

Pro účast je nutno se zaregistrovat na icej@ecn.cz do 14. 4. 2010. 

Pochod dobré vůle ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy 
Neděle 18. 4. 2010 - sraz před 13:30 na Staroměstském náměstí 

Pochod dobré vůle povede ze Staroměstského náměstí do Valdštejnské zahrady, kde se 
jeho účastníci připojí k navazujícímu shromáždění "Všichni jsme lidi". Cílem je pokojně a 
kulturně reagovat na agresivitu a nevědomost rasistů. Na Palachově náměstí ztvární 
profesionální tanečníci a hudebníci uměleckými prostředky prvky židovsko-křesťanské 
tradice. 

Všichni jsme lidi ve spolupráci s předsedou Senátu PČR Přemyslem Sobotkou Neděle 
18. 4. 2010 - od 15:00 hodin ve Valdštejnské zahradě - sídle Senátu 

Veřejné shromáždění ve Valdštejnské zahradě konané pod záštitou primátora hl. m. Prahy 
Pavla Béma a předsedy Senátu Přemysla Sobotky již sedmým rokem se stává dobrou 
pražskou tradicí. Jeho součástí bude vystoupení pamětníků holocaustu i významných 
politických osobností z domova i ze zahraničí. Hlavním cílem je deklarovat, že 
antisemitismus do slušné společnosti nepatří. 

Důstojnou kulturní prezentaci zajistí vystoupení vynikajícího izraelského jazzového 
hudebníka Amose Hoffmana s kapelou. Dále zazpívá kantor liberecké židovské obce 
Michal Foršt a texty modliteb přednese herec Jan Potměšil. 

Shromážděné pozdraví předseda Senátu Přemysl Sobotka, primátor hl. m. Prahy Pavel 



Bém a velvyslanec státu Izrael v ČR J. E. Jaakov Levy. Hlavními řečníky budou Tommy 
Karas, pamětník, který přežil holocaust, tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus, 
který seznámí přítomné se zprávou o projevech antisemitismu v ČR, a zástupkyně starosty 
Jeruzaléma paní Naomi Tsur.  

Proč to děláme  
Je smutnou a znepokojivou skutečností, že antisemitismus je v současném světě opět na 
vzestupu, a to i v Evropě, kde se v roce 2009 zvýšil počet útoků na Židy a židovská 
zařízení o 50% oproti roku 2008. Íránský prezident Mahmúd Ahmadínežád svými 
otevřenými hrozbami na adresu Izraele i popíráním holocaustu překročil všechny meze 
civilizovaného chování. Jeho země současně intenzivně usiluje o získání jaderné zbraně a 
tato kombinace představuje opravdové vážné ohrožení bezpečnosti ve světě. Objevují se 
sofistikované nové formy protižidovských předsudků, které obviňují Židy z rasismu, 
srovnávají je s nacisty a zpochybňují legitimitu Státu Izrael. 

Evropa byla v historicky zcela nedávné době svědkem šíření nenávistné protižidovské 
ideologie a dějištěm největšího pokusu o genocidu Židů v historii. Právě jako křesťané 
sdílející se Židy velkou část duchovního dědictví, jež formovalo naši civilizaci, jsme si 
vědomi toho, jak je pro společnou evropskou budoucnost důležité připomínat si tyto 
historické události. Vždyť idea sjednocení kontinentu vznikla na troskách poválečné 
Evropy a byla vyjádřením vůle už nikdy nedopustit opakování těchto hrůz. 

Proto již tradičně iniciujeme tento projev aktivní angažovanosti občanů, kterým není 
lhostejný současný vývoj v naší zemi i v širším evropském kontextu.  

Protest proti nenávisti a násilí však nemůže být veden nenávistně a násilně. Proto 
vyjadřujeme své naléhavé poselství pokojným a kultivovaným způsobem. Zveme všechny 
stejně smýšlející občany, aby se k nám připojili.  

K triumfu zla postačí, když slušní lidé nebudou dělat nic. 
Jaroslav Sloboda tajemník 

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém 
Komárkova 4, 148 00 Praha 4 Tel.: 272 732 636 Mobil: 602 958 502 

Skype: icejcr e-mail: icej@ecn.cz www.icej.cz 
Smilstvo 
Jan Hus o něm píše: Neb jestiť tento hřích tak lepký, jehož když člověk ihned na počátku 
nepřomůž, vždycky dušičku poskvrní. Na znamení tomu syn Boží učinil, že nechtěl býti 
tím hříchem pokoušín od ďábla. 

Za smilstvo se v Bibli považují dvě oblasti: Jedna souvisí se sexualitou, druhá 
s náboženstvím. V souladu s Husovým citátem výše uvedeným jako motto je zde to i ono 
smilstvo považováno za hřích velmi těžký. Dokonce na rozdíl od ostatních tzv. smrtelných 
hříchů je zmíněn v desateru jednak přímo (nesesmilníš, nepožádáš manželky svého 
bližního), jednak nepřímo (jediného Boha milovati budeš). A přece stejně jako u ostatních 
těchto hříchů není až na výjimky (např. krvesmilstvo) postihováno v současných zákonech 
v euroamerické civilizační zóně.  

Smilstvo vždy souvisí se zpronevěřením se, je to zrada. V sexuálním slova smyslu je to 
podle Bible pohlavní styk neženatého s nevdanou nebo mezi blízkými příbuznými, 
s rozvedeným mužem nebo ženou, homosexualita, styk se zvířaty, cizoložství, tedy 



manželská nevěra, orgie, promiskuita a prostituce. Může to být též sledování pornografie 
či erotických snímků, nebo sebeuspokojování (onanie), necudnost, pikanterie, dvojsmysly, 
oplzlost, hrubost, zhýralost, perverze, zvrácenost, zpustlost, vášeň, zlá touha, chlípnost, 
bezuzdnost, nezřízenost a prostopášnost. 

Kristus mínil smilstvem i cizoložství srdce, vždyť upozorňuje, že každý, kdo hledí na ženu 
chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci. Jde totiž především o vlastnosti srdce, stav nitra a 
o úmysl.  

Boris Cvek píše: „Smilstvo se nemusí projevovat sexuální nevázaností, ale i třeba jen 
citovou lhostejností, sexuálně-vlastnickými pocity, přístupem k druhému jako k pouhé věci 
na sexuální uspokojování, prostě ztrátou vztahu, který je teprve uskutečněním (a nikoli 
sexuální akt) toho, co Pán nazývá „a budou jedno tělo“. Případ smilstva je tedy, když si 
znovu v mysli projdeme, jak je pojem smilstvo v Písmu užíván, situací, v níž chtivost 
v sexuální sféře vítězí nad láskou, lidskostí a vztahem. … V tomto odporování lásce je 
kořen odmítnutí Boha a pravdy.“  

Čím dál více se šíří homosexualita, například se párům nabízejí speciální dovolenkové 
pobyty v hotelech, kde nesmí být děti, prý aby je nerušily svým pláčem či křikem (a 
hoteliéři si to pochvalují, neboť dobře platí). Přiznejme si, my křesťané, že s postojem 
k homosexualitě máme problém. Buďto jsme liberální, a potom nejsme v souladu 
s Písmem, nebo ji bereme jako hřích, a pak je náš názor v rozporu se společností, ba 
dokonce prudce koliduje s legislativou.  

Podívejme se s Ivo Procházkou a Helmutem Graupnerem do historie právních postojů 
k homosexualitě (podstatně kráceno): „Právní normy odrážejí postoj společnosti 
k sociálním jevům a zároveň je zpětně pomáhají vytvářet. Souhlasné homosexuální 
chování mezi dospělými je v současnosti ve středoevropských podmínkách běžně právně 
tolerováno, přesto postoje veřejnosti k homosexualitě nejsou vždy liberální.  

Ve středověku, v raně křesťanských dobách spadalo hodnocení homosexuálních vztahů 
pod jurisdikci církevních soudů. Mezi obvyklé rozsudky církevních soudů raného 
středověku patřily mírné tresty, které mohlo nahradit pokání. Od 11. století byly případy 
předávány světským soudům, což znamenalo návrat ke smrtelným trestům pro pachatele. 
Podobně se hodnotilo čarodějnictví, expozice genitálu na veřejnosti, orální sex, případně 
vzájemná masturbace, incest, pohlavní styk s mrtvolami, nepřirozená chlípnost mezi 
mužem a ženou, nemanželský styk. Pohlavní styk s nekřesťanem, tedy židem či 
muslimem, byl přitěžující okolností. Trestána byla prostituce i znásilnění.  

V novověku se začíná rozlišovat mezi konstituční a získanou homosexualitou, jež se 
považuje za duševní poruchu. Avšak nacisté lidi s jakoukoliv odlišností zavírali do 
koncentračních táborů, stejně tak i homosexuály. V současnosti je postižitelné, jen když je 
partner mladší než osmnáct let nebo obviněný za sex poskytl úplatu, a též styk budící 
veřejné pohoršení.“  

Domnívám se, že dost dobře nejde obejít názory Bible a přijmout mínění společnosti. 
Homosexualitu lze z biblického pohledu jen stěží považovat za odpovídající sexuální 
chování. Avšak osoby, které jsou – ať už z jakékoliv příčiny – homosexuální, máme 
milovat. Jejich život je těžký, a to i nyní, kdy je společensky přijatelné být homosexuálem. 
Měli bychom být připraveni jim pomáhat. Funguje to. Mezi mými osobními asistentkami i 
kolegy jsou někteří jedinci s těmito sklony. Zmatek, který jim jejich orientace způsobuje 
v životě, je jen těžko popsatelný. A jsem vděčná, že někteří z nich díky své víře v Pána 



Ježíše Krista své orientaci nepřizpůsobili své chování. Celibát je také jeden ze způsobů 
života – mimochodem v Knize knih dokonce vřele doporučovaný. A s pomocí Boží může 
být velmi radostný! 

Přeneseně znamená smilstvo modlářství. Adventisté 7. dne považují už "intimní vztah se 
světem za velké duchovní smilstvo. Tak jako manželská nevěra způsobuje bolest v srdci 
nevinného partnera, tak duchovní smilstvo zraňuje srdce nebeského Otce.“  

Pravoslavní východní křesťané na svých stránkách „Křesťanská ortodoxie“ píšou: 
Duchovní nevěra (myslí se zpronevěření se Kristu) je spojena se zapřením Krista před 
lidmi, a to buď výslovně, anebo tím, že učiníme něco, co je pro křesťana vyloučeno. Dále 
je nevěrností Kristu duchovní smilstvo s démony: sem patří magie, okultismus, horoskopy, 
psychotronika atd. A patří sem i přijetí alternativní nabídky od ďábla. A k takovým 
alternativám patří i drogy a alkohol. Nerozlišujeme tzv. tvrdé a měkké drogy, neboť 
duchovní podstata všech drog je tatáž – je to únik do alternativního ďáblova světa, je to 
přijímání potěšení a blaženosti z jiného zdroje, než je Bůh, a jako takové je toto počínání 
smrtonosné.“   

Derek Prince dodává: „Když jde věřící člověk ke kartáři, je to jako by řekl, že si jde jen 
pro legraci sexuálně povyrazit s manželkou souseda. Duchovní smilstvo je však z Božího 
hlediska mnohem vážnější než tělesné.“ A konečně také John Wilkerson výstižně 
upozorňuje, že je smilstvo „pojídání démonické stravy doktrín, které omlouvají hřích.“ 

Jako všechny ostatní tzv. smrtelné hříchy, o nichž jsme již psali, přicházívá smilstvo 
plíživě. Hranice mezi běžným chováním a sexuálním je někdy neznatelná, a to jak v řeči, 
tak třeba při mazlení. Křesťanské učení považuje pohlavní styk za dar od Boha, ale pouze 
pro manželské soužití. Křesťan svou sexualitu musí ovládat, vždyť od Boha dostává 
schopnost a sílu bojovat proti všem hříchům, tedy i svodům tělesným. Přitom důsledky 
nevázanosti jsou vždy negativní, ba fatální. To nejmenší je citová plochost a k nejhorším 
patří děti v neúplných rodinách, potraty a nemoci. 

Neznámý autor ve svém článku Bible a sexualita (Co říká Nový Zákon a moderní 
křesťanství o sexualitě) mimo jiné píše: „Jak může smilstvo uškodit našemu tělu? Samotný 
sex tělu neškodí. Ale současná medicína potvrzuje, že při střídání sexuálních partnerů se 
zvětšuje riziko nakažení původci pohlavně přenosných chorob, z nichž některé nás mohou 
ohrozit i na životě (virus HIV – AIDS, onkogenní viry např. HPV 16 a 18 – rakovina 
děložního čípku).“  

Také duchovní smilstvo můžeme zpočátku považovat jen za hru. Ne nadarmo nás Písmo 
nabádá, abychom rozlišovali duchy.  

Nick Lica praví: „Kompromis začíná v hlavě jako přijetí učení, potom v srdci zakoření 
morální hřích a nakonec vše poškozuje ducha, protože kompromis má za cíl odvrácení od 
Boha. Církev nemůže tolerovat ve svých řadách žití na hromádce, nemorální život, 
smilstvo, cizoložství a modlářské hostiny. Bůh dává čas k pokání … Toužíme po tom být 
svatí jako On je svatý? Nebuďme spokojení na mělčině v duchovním životě, nebuďme 
spokojení s tím, jací jsme. ... Nedejme Boha do krabice našich představ, protože s Ním se 
dá dojít daleko výš a dál. Jen to zkusme, a modleme se a dělejme odvážné kroky ve víře. 
Duchovní obnova je poznání Boha, tak jako jsme Ho doposud nepoznali. Duchovní 
obnova je zažít s Bohem něco víc. Je to něco, co udělá jen On pro nás, v nás i skrze nás.“ 
Billy Graham ve své brožurce mluví o smilstvu jako o nečistotě. Zdůrazňuje především 
záludnost tohoto hříchu, jenž se zpočátku jeví svůdný a krásný. Vypadá tak přirozeně a 



láká rozkoší, kterou sotva skýtají jiné hříchy. Leč je to podvod, jenž převrací lásku a vleče 
ji dolů. Za podlehnutí se platí bolestně rozvrácenými rodinami, impotencí ducha, jenž 
nevnímá Boha. Nejprve si člověk zahraje s hříchem, a potom si hřích pohraje s člověkem, 
jen si připomeňme Šalomouna a Davida. Avšak v krvi Beránkově je naděje, uchylujíce se 
k Němu, můžeme i z tohoto hříchu dosáhnout ospravedlnění a vítězství nad hříchem. 
(volně převyprávěno) 

Ježíš Kristus je zároveň cíl, k němuž směřujeme, i prostředníkem, jenž nám jej umožní 
dosáhnout. On je pravda, cesta i život! Zrada a uhnutí od této cesty vede ke smilstvu. 
Nemusíme přímo uctívat satana (provozovat černé mše, satanistické obřady či dokonce 
oběti apod.), a přece mu můžeme propadnout.  

Opakem smilstva je zdrženlivost, cudnost a věrnost. V současnosti nejsou tyto vlastnosti 
moderní. Tvrdí se dokonce, že prostředky umožňující zabránit nežádoucímu početí je 
učinily zbytečnými. Avšak ten, kdo vskutku miluje, chce obvykle sám sebe dát 
milovanému jako dar. Nemá zájem sdílet své tělo a duši s nikým jiným kromě milovaného 
protějšku. Touží být s ním a i krátká nepřítomnost milované osoby bolí tolik, že by ani 
nepřicházelo v úvahu, že by ji mohl kdokoliv jiný jakýmkoliv způsobem zastoupit nebo 
nahradit. Opravdová láska je věrná. A naše naděje tkví v tom, že pán Ježíš Kristus je věrný 
a je stejný včera, dnes, i na věky! 

Připravuje Jana Hrdá 

www.smlouva-politickastrana.cz 
Narodil se nám velice důležitý nástroj k šíření našich myšlenek. Náš web se právě narodil, 
a tak není určitě dokonalý. V současné době bychom sice měli ještě pracovat na grafickém 
ztvárnění a odstraňování různých pravopisných a textových chyb v textech, ale jsem 
přesvědčený, že v našich podmínkách se jedná o velice důstojné provedení, se kterým se 
dá velice dobře pracovat. Pište mi, mailujte, telefonujte - co by tam mělo být, jaké odkazy, 
jaké zprávy, vylepšení, vychytávky, atd. atd.... Osobně jsem za tyto stránky velice vděčný 
a moc děkuji Ondrovi Kočímu, že se mu je v takové podobě podařilo dát dohromady a 
spustit. A žehnám jim, aby byly další hlásnou troubou Božího hlasu v našem národě - aby 
nám pomohly ukázat, jak důležité je pevné zakotvení ve víře v Ježíše Krista pro práci ve 
veřejném životě, pro budování skutečně demokratického státu postaveného na biblických 
hodnotách, na těch pravých morálních a mravních hodnotách osobní odpovědnosti - na 
kterých jsou postaveny další stupně společenských hodnot, jehož vrchol tvoří skutečně 
svobodná společnost. 

Pro všechny zájemce máme v ruce konečně něco, na co je možné odkázat a kde je možné 
získat veškeré dostupné informace o naší činnosti. Bůh vám všem mocně žehnej a mějte se 
všichni moc a moc hezky! 

Daniel Veselý 

Pochodeň NewsLetter 
Co je nového? 
Během ledna jsme se několikrát v Řepích na biblickou diskuzní skupinku sešli „sami“ 
s Eliškou, takže jsme měli více času se modlit za naší službu a plánovat další akce. Věřím, 
že se to daří, a tak mi dovolte, abych vám představil některé výsledky našeho plánování.  

Dále jsme během ledna měli u Willa doma havárii plynového kotle, který bylo třeba co 



nejrychleji spravit. Nakonec se to povedlo dva dny před příjezdem misionářů, kteří tam 
budou pobývat do června, kdy se Will s rodinou vrátí do ČR. 

Znovu jsme po dvouměsíční pauze obnovili činnost klubu anglické konverzace, který se 
koná ve čtvrtek dvakrát do měsíce. Podařilo se nám zkontaktovat skupinu čtyř Američanů, 
se kterými tento klub vedeme. Tito Američané jsou z Bridge Community, což je sbor, 
který zakládají naši kolegové z IMB ze Stodůlek a Velké Ohrady (Bridge Community se 
schází na Újezdu v centru Prahy každou neděli večer). Jsem velmi rád, že tato služba může 
fungovat i nezávisle na mně a zároveň jako spolupráce křesťanů z různých sborů v okolí 
Prahy 17. 

Dalšími plány, které máme do budoucna, je uspořádání výstavy obrazů v kulturním 
středisku, zapojení se do projektu Celonárodní čtení Bible 2010, který proběhne o 
Velikonocích, a uspořádání veřejné diskuze o Bibli (Bible: slovo lidské nebo Boží?), 
kterou rovněž chceme nabídnout místním obyvatelům v Řepích v tamním kulturním 
středisku.  

Pozvánky na naše jednorázové aktivity dáváme do radničních novin Prahy 17, čímž 
dáváme širší veřejnosti možnost dozvědět se o našich aktivitách.  

Dále jsme na začátku března opět rozdávali kávu zdarma 
na Slánské ulici a měli jsme několik příležitostí svědčit 
lidem o tom, kdo jsme a co děláme. Některé jsme zkoušeli 
pozvat na naše kulturní akce či kluby anglické konverzace. 

Jak velkou radost může udělat šálek horké kávy... 

Naše biblická diskuzní skupinka se po několika setkáních, 
na něž se nikdo nedostavil, opět úspěšně rozjela, a tak 

pokračujeme ve čtení evangelia podle Jana na pokračování (momentálně dokončujeme 10. 
kapitolu). Na těchto skupinkách máme dva pravidelné návštěvníky (Irenu a Patrika), kteří 
jsou velice otevření diskuzi nad Písmem, z čehož máme velikou radost. Ne vždy jsou jejich 
otázky příjemné, ale jsou velmi budující. Posledně jsme měli s Irenou velice zajímavou 
debatu o „nespravedlivém Bohu“ - je to zkušenost, kterou bych doporučil každému. Právě 
v neustálé konfrontaci víry s realitou zjišťujeme, jak je náš Bůh velký a jak je naše poznání 
nedostatečné a že ať již použijeme jakékoliv argumenty, v otázce Božího promlouvání k 
člověku nehrají vůbec žádnou roli.  

Jaké máme plány do budoucna? V září opět očekáváme skupinu Američanů z Covingtonu 
(stejná skupina, co tu byla před rokem), kteří s námi budou podnikat různé akce pro Řepy. 
Dále máme díky Willovu úsilí další dvě skupiny, které mají přiletět během jednoho roku, 
abychom mohli společně ještě intenzivněji působit v Řepích. Na podzim nebo na jaro 
plánujeme sérii koncertů se skupinou Counting the Day (USA), která rovněž přijala naše 
pozvání do Řep. Z dlouhodobějších plánů zatím přemýšlíme o English Campu mimo Prahu 
pro rodiny s dětmi, dále zvažujeme zahájení činnosti alfa-kurzů pro veřejnost (tím bychom 
mohli zasáhnout trochu jinou cílovou skupinu, než je ta, kterou máme na našich biblických 
diskuzních skupinkách, protože se jedná o tématické vyučování, a ne o čtení textů na 
pokračování) a několika dalších aktivit. 

V nejbližší době nás čeká výstava obrazů, Celonárodní čtení Bible 2010 a přednáška s 
diskuzí na téma Bible: fakt nebo pohádka? 

Prosím modlete se za nás a za naší službu, potřebujeme to více než cokoliv jiného. Několik 



aktuálních modlitebních témat: 

• Biblické diskuzní skupinky: za větší zájem účastníků stávajících i nových. 
• Patrik a Irena jsou naši věrní návštěvníci biblických diskuzních skupinek, za 
jejich otevřená srdce pro Toho, komu sloužíme. 
• Andy, Pavel a Kuba jsou ti, se kterými momentálně nejsme moc v kontaktu, za to, 
abychom se mohli vídat častěji. 
• Povolení Celonárodního čtení Bible 2010, žádost leží na úřadu MČ Prahy 17, za 
její kladnou odpověď. 
• Veřejná přednáška s diskuzí o Bibli, kterou plánujeme po Velikonocích. 

Pokud byste měli zájem nám s něčím pomáhat, ať již jednorázově či pravidelně, nebo se 
jen tak přijít podívat do Řep, jak taková služba vypadá, neváhejte nás kontaktovat.  

Věříme, že vás tento newsletter nejen informoval, ale také povzbudil a třeba inspiroval. 
Děkujeme vám za vaše modlitby, kterých si velice vážíme, modlitby které nás nesou a 
připravují pevný duchovní základ pro naší další službu na Božím díle a další způsoby jak 
ukazovat Boží lásku praktickým způsobem.  

David a Eliška Živorovi, Will a Rachel Robbinsovi 

Pozvánka do klubu deskových her Fileo  
Klub deskových her FILEO vznikl v roce 2004 pod záštitou YMCA. Jedná se o aktivitu 
určenou lidem různého věku, kteří mají rádi tento druh zábavy. Klub je otevřen každý 
čtvrtek od 16:30 hodin. Jeho sídlem jsou prostory sborového domu Bratrské jednoty 
baptistů na Masarykově náměstí 85.  

K založení klubu nás vedlo naše osobní nadšení pro moderní deskové hry, které chceme 
předat i ostatním. Pozorujeme, že můžeme hlavně dětem a mladým lidem nabídnout 
možnost smysluplně trávit čas se svými kamarády a také je tu možnost navázat nová 
přátelství.  

Pokud jde o hry, které se v klubu hrají, je to např. Carcassonne, Puerto Rico, Bang, 
Scrabble a pod., jsou tu i klasické hry jako např. Šachy a pod. V klubu si můžete zahrát 
hry, které už znáte, nebo se naučit něco nového, pravidla jednotlivých her vám rádi 
vysvětlíme. Nabídku her pravidelně rozšiřujeme. 

Klub je finančně podporován organizací YMCA Děčín za podpory MŠMT, Sborem BJB 
v Bělé pod Bezdězem a Městem Bělá pod Bezdězem. Bližší informace vám v případě 
zájmu poskytneme osobně nebo telefonicky. Vstup je volný pro každého návštěvníka 
klubu. Přijměte tímto naše pozvání, užijeme si spolu spoustu legrace.  

Ve dnech 9. – 11.4. 2010 se koná již 8. ročník Turnaje v deskových hrách, bližší info 
najdete v tomto čísle Zpravodaje, každý je srdečně zván. 

Kontakt: Miloš Tresa 775 642 449, milos.tresa@centrum.cz 
Turnaj v deskových hrách 2010 
Kde:  Sborový dům BJB, Masarykovo nám. 85, Bělá p.B. 
Kdy:  9.-11. dubna 2010 (pátek-neděle) 

Cena: 230 Kč (zahrnuje zápisné do turnaje, strava, příspěvek na ceny do turnaje, 
ubytování) 



S sebou: přezůvky, spacák a hlavně dobrou náladu :) 

Co se bude hrát: hry klasické, moderní i pohybové, všechny hry se účastníci mohou naučit 
v průběhu turnaje 

Turnaj je určen pro hráče každého věku, přihlašujte se prosím do 4.4.2010 na e-mail: 
deskovky2010@seznam.cz anebo volejte na číslo: 775 642 449  

Pořádá: Klub deskových her FILEO – YMCA Děčín za podpory BJB Bělá pod Bezdězem 

Konference "Křesťanské manželství" 
Církev živého Boha sbor ARCHA VÍRY Příbram vás srdečně zve na sérii biblických 
seminářů KŘESŤANSKÉ MANŽELSTVÍ 23. – 25. dubna 2010 v prostorách sboru 
ARCHA VÍRY: Mariánská ulice 411, Příbram (vedle vinárny Simona) 
Vyučují: Leon a Patsy Southwey 
Leon a Patsy jsou Angličané. V duchovní službě pracují dlouhý čas, včetně 10 let, kdy 
sloužili jako pastoři Assemblies of God. Manželé jsou více než 30 let a mají dvě dospělé 
děti. 
pátek 23. 4. 1. seminář 16:00 

2. seminář 18:00 
sobota 24. 4. 3. seminář 10:00 

4. seminář 14:00 
5. seminář 17:00 

neděle 25. 4. 6. seminář   9:30 
7. seminář 16:30 v CžB Praha na adrese: Domov Sue Ryder, 

Michelská 1/7, Praha 4 Michle, ekumenická kaple 
Vstup zdarma. Během seminářů proběhne dobrovolná sbírka. Každý je srdečně vítán! 
Více informací na: www.archaviry.cz Dan Kolinger, pastor: 604 855 135 

Křesťanské sdružení POHODA pořádá ve spolupráci s naší nedělní školou letní tábor 
v Hradci u Stoda. Tábor je určen pro děti ve věku od 7 do 16 let. Stejně jako v minulých 
letech budeme bydlet v chatičkách. Jídelna a sociální zázemí se nacházejí ve zděné 
budově. Vařit nám budou naše osvědčené tety kuchařky. Tak, jako na předešlých táborech 
připravujeme výuku angličtiny s rodilými mluvčími. Na letošní rok znovu přislíbili svou 
účast Debbie, Michael a Seth. Na táboře nás čekají chvilky nad Biblí, celotáborová hra, 
softball a další sporty, zpívání, koupání na blízkém koupališti a všechno, co k táboru patří. 
Další informace jsou na našich webových stránkách: www.kspohoda.com, kde také najdete 
přihlášku. Modlete se prosím spolu s námi, aby Pán Bůh letošní tábor požehnal! 

Lenka Boháčková 736 505 551 a Hedvika Plevková 728 269 095. 

Narozeniny v dubnu
  6. Jiří Brudňák 
  6. Vyacheslav Zherzdev 
  6. Michaela Hallerová 
10. Alena Vojířová 
11. Jiří Boháček 
15. Monika Humpálová 

17. Jiří Pohl 
18. Libuše Procházková 
18. Karel Sedláček 
19. Anna Wachtlová 
21. Marcela Křížová 
22. Mbonji Marková 

23. Věra Tučková 
26. Ján Jackanič 
26. Monika Vitnerová 
30. Jana Kubaňová

Letní tábor HRADEC 14. – 22. 8. 2010 



Klub seniorů každé úterý v 15:00 hod. 
  6. 4. Řím a Vatikán - DVD a přednáška - br. J. Rajs 
13. 4. Česká krajinomalba - sestra D. Ždychová  
20. 4. Sedm smrtelných hříchů a dnešní společnost – pokračování - Dr. Kasalová 
27. 4. Pompeje-Vesuv-Ischia-DVD a přednáška – br. J. Rais 

Bělá pod Bezdězem v neděli od 15 h 
  4. 4. Jiří Boháček 
11. 4. Miloš Šolc 
18. 4. Ivo Šrajbr 
25. 4. Miloš Tresa 

  2. 5. Vladimír Hejl 
  9. 5. Miloš Šolc 
16. 5. Ivo Šrajbr 
23. 5. Miloš Tresa

Hlavní bohoslužby v neděli od 9:30
  4. 4. Miloš Šolc (Vladimír Hejl) 
11. 4. Roger Harsh (Jiří Boháček) 
18. 4. Jáchym Gondáš (Petr Haller) 
25. 4. Jan Titěra (Vladimír Hejl) 

  2. 5. všechny sbory (Vlado Vovkanič) 
  9. 5. David Živor  (Filip Žižka) 
16. 5. Brian Gemmel (konference o Zj.) 
23. 5. SNU (Jiří Boháček)

Program na duben a výhled dále 
Pá   2.  4. Velkopáteční shromáždění s Památkou Večeře Páně 
Ne  4.   4. 7:30 Jitřní na Vyšehradě (V. Vovkanič) 
Po  5.   4. 10:00 Hl. n. Velikonoční výlet do Hrusic 
Čt 15.  4. Role mužů dle Davida v rámci biblické hodiny (T. Polívka + F. Žižka) 
Ne 18.  4. 11h Sborové shromáždění ke Sjezdu delegátů (24. 4.) 
Ne 18.  4. Společný oběd 
So 24.  4. Sjezd delegátů Praha 3 
Po 26.  4. 18:30 Role žen v církvi 
Út 27.  4. 19h Koncert Vernerovi 
30. 4. – 2. 5. Sesterská konference v Bratislavě – téma Rodina 
Ne   2.  5. Spol. shromáždění všech nájemců modlitebny (J. Boháček) 
Ne   9.  5. Den matek, mládež (David Živor a Filip Žižka) 
14. – 16. 5. Konference o zjevení (Brian Gemmell) 
Ne 23.  5. koncert Southern Nazarene University – „miniotevření modlitebny“ 
28. – 30. 5. Sborový víkend – Běleč nad Orlicí 
Ne   6.  6. Křest 
So 12.  6. Regionální setkání sborů v Jablonci nad Nisou 
Ne 14. 11. 9h! Rozhlasové vysílání 
 

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 stipendijní fond:       911010 
SS krizový fond: 911013, SS muzikál Křižovatka: 911011 

Sbor: www.baptist.cz/praha3 Mládež: www.noe59.com Tábory: www.kspohoda.com 
Dorost: www.kspohoda.com/Dorost Zpravodaj: www.zpravodajbjbp3.webzdarma.cz 


