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Dobrota Tvá a milosrdenství Tvé provázeti mne budou po všecky dny života 
mého… 

Ž 23:6 
Kdo Boží vůli poddává se 

a skládá v Něm své doufání, 
zachován bude ve zlém čase, 

v žalu a těžkém strádání. 
Kdo v Bohu složil naději, 
nad skálu stojí pevněji. 

To je pravda prověřená v ohni soužení a pokušení. Dobrota a milosrdenství jsou 
jako ochranka, která nás denně provází jako stráž - předvoj i zákryt. Milosrdenství 
a milost je předvoj. Každý den našeho života připravuje cestu a stará se o naše 
potřeby. Jsou to dva strážní andělé, které ovečky dobrého Pastýře nikdy 
neopouštějí. Tak jdou s námi až k cíli, kdy už nebude střídání dnů. Kéž každý den 
na to pamatujeme a svému dobrému a milosrdnému Pánu oddaně sloužíme s 
vděčným srdcem za Jeho věrnost a trpělivost s námi. Kéž každý den Mu něčím 
obzvláštním uděláme radost. Ať roste náš poklad v nebi k tomu dni, kdy se 
ukážeme před Jeho soudnou stolicí, abychom od Něho přijali odměnu (korunu) za 
to, jak jsme ve dnech svého pozemského putování nakládali s hřivnami, které 
každému z nás svěřil 

(Podle C. H. Spurgeona, KLENOTY Božích zaslíbení, 29/2) 

Tento rok sice není přestupný, ale slovo na 29. února se mne dotklo. Jak vypadají 
moje dny? Verš v záhlaví je ze známé písně, jež vznikla ve velice těžké době, a 
přece je plná naděje a jistoty, že i ta nejhorší chvíle v našem životě má smysl a 
patří k naší přípravě pro definitivu v nebeském domově.  

Ať nás začátek jara zastihne připravené s radostným srdcem plným ochoty: „Pane, 
co dnes mohu pro Tebe vykonat?“ A apoštol Pavel nám poradí, že všecko, co 
budeme dělat, máme konat jako pro Pána. I tou nejobyčejnější prací smíme sloužit 
Jemu. Tak to zkusme a naše dny budou plné radosti, že „Pánu Kristu sloužíme“. 

S vámi na cestě za Ním vaše sestra Ludmila Hallerová 



Může si Bůh vzít tak velkou hypotéku, 
že ji nedokáže splácet? 

Co myslíte? A jak si navíc poradí s navýšením úrokové sazby při první fixaci? 

Dotaz v titulku je cíleně komickou variací na oblíbené téma týkající se údajných 
rozporů obklopujících koncept Boží všemohoucnosti. Nejčastější otázkou, kterou 
v této souvislosti zaslechneme, je určitě tato: Může Bůh udělat tak veliký kámen, 
že jej neuzvedne? Tazatel otázkou hodlá demonstrovat absurditu představy o Boží 
všemohoucnosti (a tudíž i absurditu víry v Boží existenci). Místo toho však, 
obávám se, prokazuje odpustitelné nepochopení. 

Bavíme-li se o tom, že všemocný Bůh může udělat vše, co se mu líbí, máme 
samozřejmě na mysli , že může udělat jenom takovou věc, která je logicky možná 
a v souladu s jeho (božskou) přirozeností. Není to totiž tak, že můžeme izolovat 
jednu z Božích vlastností (např. všemohoucnost) a nahlížet na ni, jako kdyby se již 
neměla vztahovat a být limitována žádnými jinými vlastnostmi odrážejícími Jeho 
přirozenost. 

Podívejme se například na toto: 

1.  Bůh je sice všemohoucí, ale přitom nemůže přestat existovat – bytost, jejíž 
přirozeností je být, nemůže přestat existovat – je to logicky nemožné. 

2. Bůh je sice všemohoucí, ale přitom nemůže milovat zlo – bytost, jež je 
dokonale dobrá, nemůže milovat zlo – je to logicky nemožné. 

3. Bůh je sice všemohoucí, ale přitom nemůže změnit svoji přirozenost – bytost, 
jež je neměnná, se nemůže změnit – je to logicky nemožné. 

Proč tedy vlastně nemůže Bůh udělat tak veliký kámen, že jej nezvedne? Kromě 
toho, že je Bůh všemohoucí, je zároveň nekonečný. Pod pojmem „nekonečný“ 
nemyslím cosi ve smyslu nikdy nekončící nitě nebo dovolené – jedná se o výraz, 
který popisuje skutečnost, že Bůh je v každé oblasti své přirozenosti neomezený. 
Pakliže by byl stvořen kámen, který by ani nekonečný (ničím neomezený) Bůh 
nemohl uzvednout, bude nutně tento kámen také nekonečný a ničím neomezený. 
Měli bychom tu najednou dvě nekonečné entity – ničím neomezeného Boha a 
ničím neomezený kámen. Může taková situace nastat? Určitě ne! Kámen by totiž 
limitoval Boha, a ten by tak již nebyl neomezený a obráceně. V důsledku toho by 
nebyl nekonečný ani jeden, ani druhý. Situace je logicky nemožná, a tudíž nemůže 
nastat. 

K pochopení této věci je zapotřebí uvědomit si, co obnáší koncept nekonečnosti 
(neexistence limitu), a také pochopit skutečnost, že Bůh nemůže porušit zákony 
logiky (které vycházejí z jeho přirozenosti). 

Nádherně věc v knize Problém bolesti popsal C. S. Lewis, když píše: 

Nesmyslné kombinace slov nenabudou náhle významu pouze proto, že před ně 



postavíme slova "Bůh může". Stále platí, že "u Boha není nic nemožného". To, co 
je svou povahou nemožné, není nic, je to nula – nejsoucno. Bůh, právě tak jako ten 
nejslabší z jeho tvorů, nemůže uskutečnit najednou obě navzájem se vylučující 
alternativy, ne proto, že se Jeho moci staví do cesty překážka, ale proto, že 
nesmysl zůstane nesmyslem, i když hovoříme o Bohu. 

Jak je to tedy nakonec s tou hypotékou? 

Jiří Lem. (www.rozumnavira.cz) 

Přípravka na křest 
Pokud vás některé téma zajímá, můžete se také zúčastnit, lekce jsou v neděli od 
8:30 do 9:15 v Modlitební místnosti. Před dalším křtem se témata lekcí budou opět 
opakovat. 

13. 2 – Bible – Vlado Vovkanič 
20. 2 Bůh – Vladimír Hejl  
27. 2 Člověk - koruna stvoření – David Živor 
  6. 3 Hřích – Pavel Hrádek 
13. 3 Ježíš Kristus – Pavel Hrádek 
20. 3 Spasení – Vladimír Hejl  
27. 3 Duch Svatý – Vlado Vovkanič 
  3. 4 Křest – Jiří Boháček 
10. 4 Církev Kristova – Filip Žižka  
17. 4 Eschatologie - O posledních věcech – Ludmila Hallerová 
24. 4 (den křtu) Baptisté a sborový řád – Honza Jackanič 

Narozeniny v březnu
  2. Ivan Plevka 
  3. Viktor Adam 
  6. Květa Hloušková 
  7. Valentina Hrynazhuk 
  8. Irina Váňová 
13. Petr Brož 

15. Petr Boháč 
15. Miroslav Veselovský 
17. Světlana Smužanica 
20. Táňa Teresčuková 
21. Aneta Podzimková 
21. Petr Staněk 

21. Karina Kotubejová 
22. Libuše Zhorná 
25. Zuzana Tresová 
25. Jordan Haller  
29. Marie Mesteková 



Bělá pod Bezdězem v neděli od 15 h 
  6. 3. Vlado Vovkanič 
13. 3. Miloš Šolc 

20. 3. Ivo Šrajbr 
27. 3. Miloš Tresa

Klub seniorů každé úterý v 15:00 hod. 
  1. 3.  Skutky sv. apoštolů - DVD - br. k. Hejl V. 
  8. 3.  Celostní medicína - Dr. Kasalová 
15. 3.  Různé druhy judaismu - sestra Hallerová L. 
22. 3.  1. a 2. stol. Říma - DVD - br. Malý Vl. 
29. 3.  Portugalsko - sestra Ždychová D. 

Hlavní bohoslužby v neděli od 9:30
  6.  3. Myles Wilson (V. Vovkanič) + Večeře Páně 
13.  3. Vlado Vovkanič (Vl. Hejl) 
20.  3. Jan Titěra (Šimon Pokorný) 
27.  3. Filip Žižka (David Živor) + Sborové shromáždění 
  3.  4. Vlado Vovkanič (Vladimír Hejl) + Večeře Páně 
10.  4. Filip Žižka (David Živor), odpoledne Výroční sborové shromáždění 
17.  4. Jan Jackanič (Marek Macák) 

Mimořádné akce 
30.  3. v 19h Vernerovci – koncert 
24.  4. Velikonoce + křest (přípravka běží již od února = viz výše!) 
Po 25. 4. Společný výlet 
30.  4. – 1. 5. Konference sester v Litoměřicích 
13. – 15. 5. Konference o Zjevení (Brian Gemel) 
27.  5. Noc kostelů 
28. – 29. 5. Konference BJB Praha 
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: 241333455/0300   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 


