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Jak rychle se přiblížil Advent, Vánoce, konec roku 2010, naši milí čtenáři! 

Máme za sebou dva večery s bratrem Fredi Winklerem, naším izraelským 
průvodcem, který nám naléhavě přiblížil znamení doby, v níž žijeme. Doba 
zdánlivého klidu, uspávajícího blahobytu, kde však se podprahově chystá bouře 
závěrečného aktu tohoto věku, doby milosti… 

Vybrala jsem proto na úvod posledního letošního Zpravodaje jednu z adventních 
úvah Otty Stockmayera z každodenního čtení „Zjevila se milost Boží“. Tady je: 

Víte přece, co znamená tento čas. Už nastala hodina, abyste procitli ze 
spánku. Vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili. 
Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblecme se ve 
zbroj světla. Žijme řádně jako za denního světla. Ne v hýření a opilství, 
v nemravnosti a bezuzdnostech, ne ve sváru a závisti, nýbrž oblecte se v Pána 
Ježíše Krista a nevyhovujte svému tělu, abyste nepropadli vášním. 

Řím 13:11-14 
Čím dál více mají děti Boží na celém světě pocit, že nastal večer, že příchod Páně 
je blízko. Zjevuje se moc temnosti, satan zuří. Podle toho vidíme, že mu už mnoho 
času nezbývá (Zj 12:12). Lehkomyslnost a lhostejnost v závažných otázkách, duch 
nevěry a odcizení Bohu nabývá ve světě převahy, ba hrozí proniknout i do církve 
Kristovy. Všecko nás naléhavě a vážně nabádá: Bděte! Neusněte!  O nějakém 
probuzení a bdění nemůže být ovšem řeč, dokud vedeme život, který dělá Pánu 
Ježíši hanbu a který každé upřímné svědomí musí odsoudit, když nad hříchem jen 
vzdycháme, aniž bychom s ním rázně skoncovali. Pak si čím dál víc navykáme 
nebýt tím, čím bychom chtěli být, a snadno může dojít k tomu, že vůbec 
přestaneme věřit, že je možné žít bohulibým životem. Tak se náš spánek  změní ve 
spánek smrti. Své povolání ke svatému, bohulibému životu, k životu s čistým 
srdcem a neposkvrněným svědomím, si mají děti Boží v adventní době uvědomit 
v pohledu na příchod Páně, aby jednou pro vždy skoncovali s hříchem, podepřeni 
o Boží slovo, v moci krve a Ducha Kristova. Jestliže se nedá podložit Písmem 
křesťanství, jež se zmítá mezi pádem a povstáním, kdy se opakovaně necháme 
přemoci a pošpinit, jestliže skutečně Pán Ježíš přemohl svět, hřích a ďábla, jestliže 
jsme povolaní k životu stálého vítězství nad hříchem a Pán je hotový nás do 
takového života uvést a v něm zachovat, jak je možné, že tak málo křesťanů 



takovým životem žije? Je potřebí držet se Písma. Dost dlouho už církev vzdychala, 
že není schopná zhodnotit hřivny jí dané a skutečně svítit. Jestliže sůl pozbývá 
slanosti, není to především důsledek toho, že si Kristova přikázání a Boží zaslíbení 
už dost vysoko neceníme? Když je v plném smyslu slova znova uchopíme a 
uvěříme jim, budeme pro svět znovu přesvědčivým důkazem pravdivosti 
evangelia, jak se od nás očekává. Takovým důkazem je pravé, biblické 
křesťanství, které mění lidská srdce a životy. 

Kéž jako ty moudré družičky máme olej Ducha svatého v srdci, abychom rozuměli 
Božímu slovu, převáděli je vírou do praxe a očekávali s láskyplným srdcem návrat 
Pána Ježíše. To sobě i vám ze srdce přeji. 

Babička Hallerová 

Věda prokázala, že Bůh neexistuje 
Neslýcháte toto prohlášení v jeho mnoha podobách často? Já ano. Je však zcela 
mylné a pokusím se vysvětlit proč. 

Věda je skvělá věc a vděčíme jí za obrovské množství dobrého. Nedávno jsem si 
to znovu velmi jasně uvědomil poté, co mi v nemocnici anesteziolog poskytl 
možnost milostivého úniku před bolestivým operačním zákrokem. Věda 
oprávněně požívá velikého respektu, neboť funguje a výsledky jejího praktikování 
jsou velice praktické a navýsost hmatatelné.  

Věda má však také svoje mantinely, přičemž rozhodně neplatí, že to, co 
nemůžeme podrobit vědeckému zkoumání, neexistuje. Jak věda pracuje? Tak 
zvaným induktivním postupem. Vědec pozorováním určitého jevu shromažďuje 
údaje, jež posléze generalizuje. Budeme-li se například vždy a všude setkávat 
s bílými labutěmi, odvodíme ze své zkušenosti obecný závěr, že jedním 
z charakteristických vlastností tohoto ptáka je jeho bílá barva. Tento závěr vznikl 
jako zobecnění naší opakované zkušenosti, a budeme jej tedy v rámci vědecké 
metody považovat za pravdivý. Ale pouze  do momentu, kdy se setkáme s labutí 
v černém kabátě (Evropanem byla v Austrálii poprvé nalezena na sklonku 
sedmnáctého století). Černý opeřenec naší jistotu zcela bortí a ukazuje na limity 
vědy, která může pracovat pouze s tím, co jí je známo a k dispozici, a ne s tím, co 
jí známo není. Smí poskytovat pouze závěry činěné s určitou mírou 
pravděpodobnosti, nikdy však ne s jistotou.  

Nemůže tedy už z principu nastat situace, kdy by mohla věda za pomoci své 
stávající metodologie prohlásit cokoliv za neexistující. Dokonce ani jednorožce, 
kentaura či králíky Boba a Bobka z klobouku. Jediné, co k jejich existenci či 
neexistenci může říci je, že z důvodu chybějící zkušenosti s těmito bytostmi není 
jejich reálné bytí pravděpodobné. Chceme-li si na něm mermomocí trvat, budeme 
tak činit navzdory absenci jakéhokoliv stávajícího racionálního opodstatnění. No 
dobrá, ale je toto nějaké prokázání neexistence? Jistěže ne. K tomu věda ten 
správný aparát opravdu nemá.  



Bude-li vám někdo přesto tvrdit opak, požádejte jej o laskavou demonstraci 
doložení způsobu, jakým je věda schopna prokázat neexistenci jakékoliv logicky 
konsistentní věci. Garantuji, že toho nebude schopen.  

Jiný člověk vám zase může oponovat názorem, že k vyvrácení existence dané věci 
úplně postačuje, když věda neposkytuje důvody k tomu v ní věřit. Pouze věda nám 
podle tohoto názoru může poskytovat informace o světě. Pakliže informace 
nedodává, věc neexistuje. Je to skutečně tak? Mohu kupříkladu dostat vědecký 
důkaz toho, že milujete svojí ženu? Není to náhodou tak, že odpověď znáte, aniž 
byste zapojil vašich pět smyslů, které při vědeckém zkoumání nutně používáte? 
Není to také spíše tak, že pravdivost samotného prohlášení „věda je jediným 
zdrojem poznání“ není paradoxně vědecky jakkoliv ověřitelné, a navíc spadá do 
kompetence filozofie? 

Není tedy pravdou, že by věda byla jediným kanálem, kterým k nám putují 
informace o světě, vněmž žijeme, byť je kanálem veskrze spolehlivým. Není také 
ani náhodou pravdou, že by věda mohla prokázat neexistenci čehokoliv – není 
toho ze samé svojí podstaty schopna. Až vám to opět někdo předhodí, vězte, že 
neví, o čem mluví.  

Jiří Lem. 

Bibli p řece sepsali lidé… a ti jsou omylní a chybující 
Tento argument proti myšlence důvěryhodnosti Bible jste určitě slyšeli. Jak by 
mohla být Bible důvěryhodná, když, jak praví románová postava z knihy Šifra 
mistra Leonarda, nespadla s nebe, ale sepsali jí chybující lidé? Víme, že všichni 
lidé jsou omylní, a na Bibli, která prokazatelně nevznikla bez přičinění člověka, se 
to bezesporu muselo projevit. Není proto doporučeníhodné jí věřit a hotovo. Nebo 
snad ano? 

Je tu jeden nepříjemný problém. Jestliže je to opravdu tak, že jsou všechny 
myšlenkové výstupy člověka chybné, proč by měla být zrovna kritikova teze 
o nutné nedokonalosti Bible pravdivá? Není snad ona také produktem lidského 
uvažování? Skeptik, který s podobnou myšlenkou přichází, odřízl větev, na níž 
právě odpočíval. Jeho vlastní argument nevyhovuje kritériím, která si sám 
stanovil. Možná se pokusí vrátit do hry tvrzením, že nechtěl nutně mluvit o tom, 
že lidé chybují vždy, ale pouze často. Ach tak. Pak se však určitě nedá vyloučit, že 
Bible je jedna z těch mála knih, které prostě bez chyby jsou. Zkuste si projít svoji 
knihovnu a popřemýšlejte, zda tam nenajdete knihy, jejichž obsah je prokazatelně 
naprosto spolehlivý a bezchybný. Já takové knihy vlastním a mám v ně naprostou 
důvěru, i když stoprocentně vím, že s nebe nespadly.  

Na závěr to nejdůležitější. Neexistuje žádný důvod předpokládat, že by měla mít 
všemocná bytost nějaký problém s použítím člověka k napsání přesně toho, co si 
předsevzala. Nebo o nějakém víte?   

Jiří Lem. 



Pozvánka na ADVENTNÍ KONCERT, který se uskuteční 
v našem sboru 

v pátek 17. 12. 2010 od 18.30 hod. 

Účinkují: Pěvecké sdružení pražských učitelek 
dirigent: Ivan Zelenka 

 
Hosté: 

• Daniela Radosa – zpěv – sólistka Státní opery Praha 
• Jana Benáková - flétna 
• Gabriela Kubátová - housle 
• Tomáš Secký – lesní roh - sólista SO ČRo 
• Vratislav Jambor – klavír 
 
 

Na programu výběr koled a adventních skladeb: 
• Laburda - Missa Clara (výběr) 
• Hand me down my silver trumpet 
• Bach - Air 
• Machovec - Směs koled 
• Zelenka - My Lord 
• Tichá noc 
• Fum, fum 
• Narodil se syn boží 
• Staré koledy (výběr) 
• Křička - Vánoční koledy (výběr) 
• Ó, svatá dobo 

 
 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 



Narozeniny v prosinci
1. Jana Kleissnerová 
2. Jana Hrdá 
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 
22. Markéta Žižková 
23. Radka Žočková 
24. Radvan Mathauser 
30. Vladimír Hejl 

Bělá pod Bezdězem v neděli od 15 h 
 5. 12. Ivo Šrajbr 
12. 12. Miloš Šolc 

19. 12. Praha (DVS) 
26. 12. Miloš Tresa

Klub seniorů každé úterý v 15:00 hod. 
   7.12.  Po stopách ap. Pavla v Sýrii - br. Vlastimil Malý 
 14.12.  Ch.Brontë  "Jana Eyrová"  - ses. Dr. Bradbrooková 
 21.12.  Předvánoční posezení - koledy - br. kaz. Hejl 

Hlavní bohoslužby v neděli od 9:30
 5. 12. Vladimír Hejl (Vlado Vovkanič) Večeře Páně 
11. 12. Vánoční dvoreček v Bělé pod Bezdězem 
12. 12. Filip Žižka  (David Živor) + Sborové shromáždění 
19. 12. Jiří Boháček (Petr Haller) Dětská Vánoční slavnost 
23. 12. nebude Biblická hodina 
24. 12. v 15h Jiří Boháček rodinné posezení 
25. 12. Vladimír Hejl Hod Boží Vánoční, Večeře Páně 
26. 12. Vlado Vovkanič 
30. 12. nebude Biblická hodina 
  1. 1. Nový rok = shromáždění nebude 
  2. 1. Novoroční, Večeře Páně 
  9. - 16. 1. ATM Alian ční týden modliteb 
10. - 12. 6. Sborový víkend Běleč/O. 
 

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 


