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Milí bratři sestry, přátelé! 

Držím v ruce Zprávy z Izraele a říkám si, že pozdrav bratra Schneidra by nás mohl 
provázet do prázdninových dnů odpočinku a relaxace. Vykoupením drahou krví Pána 
Ježíše jsme byli vysvobození od hříchu, abychom byli živi spravedlnosti, jak píše 
apoštol Pavel. Náš život, ať jsme kdekoliv, má být svědectvím o Božích řádech, o Jeho 
dobrém a svatém Zákonu, kterým nás ohrazuje před nebezpečnými cestami svévole a 
proměňuje ve světlo a sůl tomuto světu. 

Přeji Vám požehnané dny volna a těším se po prázdninách na shledání! 

Ludmila Hallerová 

Pane, Pane, copak jsme… 
Jsou mi nápadní takoví křesťané, kteří se stále ohánějí jménem Pána Ježíše. Zaráží 
mne to. Nikdo mi nemůže vyčítat, že bych během svého 52letého křesťanství zapíral 
jméno Pána Ježíše. Obrátil jsem se k Pánu Ježíši službou židovského křesťana Ericha 
Weinmanna a když jsem v Düsseldorfu získal modlitebnu pro svobodný evangelikální 
sbor, demonstrativně jsem ho nazval „Ježíšův dům“. Mezitím se mi však toto jméno 
stalo něčím víc, než důvodem k oslavování, v první řadě však velice vážnou výzvou. 
Proto se mi vnucuje čím dál víc to slovo Pána Ježíše z Mt 7,21–23, které se až tak do 
obyčejných chval nehodí. 

Pán Ježíš tady říká: „Ne každý, kdo Mi říká ‚Pane, Pane’, vejde do nebeského 
království, ale ten, kdo koná vůli Otce Mého v nebesích. Mnozí v onen den Mi 
řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve Tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve 
Tvém jménu démony? Nedělali jsme ve Tvém jménu mnoho zázraků?’ A tehdy jim 
jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode Mne vy, kdo činíte 
bezzákonnost.’“ 

To je nejostřejší slovo v Nové smlouvě a pochází nad to přímo z úst Pána Ježíše a není 
určené farizeům, ale učedníkům, tzn. nám. Rozsudek v den soudu nebude vynesený 
podle toho, jak často jsme užívali jméno Pána Ježíše, ale zda jsme opravdu činili vůli 
nebeského Otce. Apoštol Jakub varuje, že víra bez skutků je mrtvá (2,17) 

Nestačí opásat se teologickou pracovní zástěrou, ale je třeba skutečně dělat Boží vůli, 
jinak nás Pán Ježíš v den soudu neuzná jako Své učedníky. Ale copak ti zde 
jmenovaní nejednali podle Jeho vůle, když prorokovali, vymítali démony a dělali 



mnohé divy? Copak takové dary Ducha nejsou ten nejvyšší cíl? Zřejmě nikoliv, 
jelikož v den soudu bude u nás hledat nebeský Otec věrnost Zákonu, jinak by Pán 
Ježíš neprohlásil: „Pryč ode Mne, činitelé bezzákonnosti.“ 

Co vlastně je „bezzákonnost“? To v Nové smlouvě užité slovo amonia se v hebrejštině 
vyjadřuje jako hefkeret – absence Tóry. „Jednali jste, jako by neexistovala Tóra.“ 
Mnozí křesťané si opravdu myslí, že je Pán Ježíš vysvobodil od Zákona a nahradil ho 
duchovními dary. Nikoliv! Pán Ježíš nás vykoupil od hříchu. Tady odmítá 
bezzákonnost. Duchovní dary zajisté do Církve patří, nesmí nás však svádět 
k bezzákonnosti, protože v den soudu nebudeme posuzovaní podle duchovních darů, 
ale podle toho, jak jsme respektovali Boží zákony. 

Jistě, Tóra nás nevykoupí, ale její dodržování je znamením toho, že jsme vykoupení. 
Když jsme před tím sténali pod břemenem Zákona, je nyní pro vykoupené rozkoší 
z celého srdce, ze vší síly a z celé duše činit Boží vůli, vyjádřenou v Tóře. Činitelé 
jsme tak jako tak: buď „činitelé Zákona“, kteří vejdou do nebeského království, nebo 
„činitelé bezzákonnosti“, kteří uslyší od Pána Ježíše (!) „Pryč ode Mne!“ 

Ludwig Schneider 

Falešné probuzení – Zac Poonen 
Ježíš a apoštolé opakovaně varovali, že v posledních dnech se rozšíří svody a přijde 
mnoho falešných proroků (Mt 24,3-5.11.24; 1Tm 4,1) – a v posledních několika 
desetiletích jsme jich viděli dost. 

Jak to, že milióny křesťanů byly svedeny lživými proroky a falešnými „probuzeními“? 
A proč je tolik kazatelů, kteří se stávají kořistí nečistoty a chamtivosti? 

Zde jsou dle mého názoru některé z hlavních příčin: 

1. Většina křesťanů dnes není obeznámena s tím, co učí Nový zákon, protože ho 
nestudují pečlivě; a tak následují učení svých představených, a ne učení Nového 
zákona. 

2. Zajímají se více o zázraky (nadpřirozené dary), než o svůj charakter (nadpřirozený 
život z Boha). 

3. Materiální bohatství je pro ně důležitější než bohatství duchovní. 

4. Nejsou schopni rozeznat duševní vzrušení či psychologickou manipulaci od 
opravdového působení Ducha svatého; příčinou je opět neznalost Nového zákona. 

5. Nejsou schopni rozeznat psychosomatické uzdravení (uzdravení, které se dostavuje 
jako důsledek správného postoje mysli) od zázračného uzdravení v Ježíšově jménu. 

6. Citové vzrušení a neobvyklé tělesné projevy jsou pro ně důležitější než niterná 
radost Hospodinova. 

7. Ti, kdo jsou ve vedení, považují svou službu lidem za důležitější než niterné 
chození s Bohem. 

8. Uznání (též: schválení, souhlas, potvrzení) od lidí je pro tyto vůdce důležitější, než 
uznání od Boha. 



9. Pro tyto vůdce je počet těch, kdo navštěvují jejich shromáždění důležitější, než to, 
zda jsou cele oddáni Kristu. 

10. Budovat vlastní království a finanční impérium je pro tyto vůdce důležitější, než 
budovat místní církev a stát se jejím služebníkem (Jeremjáš 6,13). 

To vše je V PŘÍMÉM PROTIKLADU s tím, co učil Ježíš. Protiklad Krista nazývá 
Nový zákon „anti-Kristem“. Pokud v tom křesťané nebudou mít jasno, až Antikrist 
vystoupí na světovou scénu se svými falešnými znameními a zázraky (2Te 2,3–10), 
slepě ho přijmou i oni. Kdo je veden Kristovým Duchem, bude naprosto opačného 
ducha, než popisují shora uvedené body. 

Zde parafrázuji Ježíšova slova z Matouše 7,13-27 (čtěte celý kontext Matouš 5 až 7): 

„Řekl jsem právě, že brána vedoucí k VĚČNÉMU ŽIVOTU je velmi těsná a cesta 
velmi úzká (Mt 5-7). Přijdou však falešní proroci a budou říkat, že do života se vejde 
snadno, a že brána není těsná, ale prostorná a cesta široká. Takových se varujte. 
Poznáte je snadno, budete-li si všímat, jaké ovoce nese jejich charakter: Jsou svobodní 
od hněvu, jsou svobodní od touhy po ženách, jsou svobodní od lásky k penězům a jsou 
svobodní od toho, aby se úzkostlivě sháněli po materiálním bohatství, jak to dělají lidé 
ze světa? Kážou proti tomu jako nyní já? (Mt 5,21-32 a 6,24-34). Tito falešní proroci 
mohou používat mnohé dary, činit zázraky a mohou uzdravovat v mém jménu, ale v 
poslední den je všechny přesto pošlu do pekla, protože mě nepoznali (jako toho 
SVATÉHO) a ve svém osobním životě neskoncovali s hříchem (Mt 7,21-23). Pokud 
tedy hodláte budovat církev na skále, která se nikdy, ani v tomto čase ani na věčnosti, 
nepohne a nepadne, dbejte na to, abyste sami dělali všechno, co jsem vám právě řekl 
(Mt 5 až 7) a ostatní učte zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Tak budu s vámi 
po všechny dny a moje moc bude vždycky při vás (Mt 28,20; 18). Pokud slyšíte, co 
vám říkám, ale nebudete se tím řídit, pak církev, kterou se vám podaří vybudovat, 
bude možná velmi početná a udělá dojem na lidi, ale jednoho dne se pohne a padne 
(Mt 7,25).“ 

Jak tedy budovat církev, aby byla v posledních dnech neotřesitelná? 

1. Musíme žít Kázání na hoře (Matouš 5 až 7) a kázat ho neustále. 

2. Musíme žít v nové smlouvě, nikoli ve staré smlouvě. Proto musíme dobře rozumět, 
v čem se tyto dvě smlouvy liší (2K 3,6). A novou smlouvu musíme také kázat. 

Když dnes kazatelé padnou do vážného hříchu, ospravedlňují se (a utěšují se) příklady 
starozákonních svatých lidí, kteří také zhřešili. Po nějakém čase odmlky pak svou 
službu obnoví. Citují pak příklad Davida, který spáchal cizoložství, nebo Eliáše, který 
upadl do deprese, a říkají: „Bůh je pak stejně používal dál“! Jako svůj příklad ale 
neuvádějí apoštola Pavla, který žil vítězně a v čistotě až do konce života. 

To, co ti kazatelé (a většina křesťanů) nevidí, je, že dnes pro nás starozákonní svatí 
lidé nejsou určeni za příklad. My žijeme v době milosti, dostali jsme mnohem více a 
„komu je dáno více, od toho bude více požadováno“ (Lukáš 12,48). Prostředníkem 
NOVÉ smlouvy je Ježíš. ON je naším Příkladem a Původcem naší víry – naším 
příkladem není David, ani Eliáš. Rozdíl mezi starozákonními svatými lidmi (o kterých 
hovoří Židům 11) a Ježíšem je jasně vyjádřen v Židům 12,1-4. V této realitě ale žije 



málokdo. Jen málokdo ví, že v nové smlouvě „pro nás Bůh zamýšlel něco LEPŠÍHO“ 
(Žd 11,40). 

Kdokoli z nás může selhat stejně jako ti mnozí kazatelé, nebudeme-li obezřetní a 
bdělí, neboť Satan je úskočný nepřítel. Naše bezpečí tkví v důsledné poslušnosti 
novozákonnímu učení a v poddanosti zbožným vůdcům. (A „zbožnými“ vůdci myslím 
ty, u nichž není ani jedna z těch špatností, které jsem uvedl výše.) Pokud se učíme 
z chyb druhých, můžeme se vyhnout tomu, abychom dělali tytéž chyby. 

Před Pánem vždy padněme tváří do prachu – jen v takovém postoji můžeme od Boha 
přijímat nadpřirozené zjevení jako apoštol Jan (Zj 1,17). Když se pokoříme, obdržíme 
milost, abychom se stali vítězi (1Pt 5,5). A až nám Duch svatý ukáže pravdu v Božím 
slovu a pravdu o nás, buďme naprosto upřímní a „milujme pravdu, která nás může 
zachránit“ z každého hříchu. To je způsob, jak nás Bůh chrání od každého bludu (2Te 
2,10-11). 

Amen. 

Mimobiblické zmínky o Kristu  - Ježíš u Flavia 
Z nějakého důvodu mají lidé často tendenci považovat biblické svědectví o Ježíšově 
životě za nedostatečně spolehlivé k tomu, aby na něm založili důvěru v jeho existenci. 
K takovému závěru je sice pramalý důvod, což však pro tuto chvíli pominu a podívám 
se na zmínky o Ježíši pocházející z jiných než novozákonních dokumentů. 

Flavius Josephus 
Kdo byl Flavius Josephus? Flavius původním jménem Josef ben Matitjahu se narodil 
v roce 37 po Kristu v bohaté židovské rodině. Byl farizeem a vzdělaným člověkem 
obeznámeným s detaily nejen židovského myšlení, ale i řecko-římské kultury. Během 
židovských válek proti Římu se v pozici vysokého velitele za jisté bezvýchodné 
situace vzdal, a protože se mu podařilo získat přízeň vítězů, dožil zbytek života 
materiálně výborně zabezpečený v Římě, jakožto dvorní historik císaře Vespasiána. 

Flavius, který se v posledních třiceti letech svého života věnoval sepisování 
historických prací, má pro křesťanskou apologetiku obrovskou hodnotu. Chci se teď 
podělit o jeden z důvodů, proč tomu tak je. 

Flavius je autorem patrně nejvýznamnějšího raného potvrzení historicity Ježíše Krista, 
které pochází z nekřesťanského prostředí. Tato zmínka, se někdy také nazývá 
„Testimonium Flavianum“ a najdeme ji ve všech dochovaných kopiích osmnácté 
knihy jeho rozsáhlého historického spisu Dějiny Židů.(1) Zde je: 

V té době žil Ježíš, moudrý člověk, pokud ho ovšem máme nazývat člověkem. Dělal 
totiž zázraky, učil lidi, pro které bylo potěšením přijímat pravdu, a získal si mnoho 
Židů i mnoho Helénů. Tento byl Mesiáš (Christos). A když ho na základě udání našich 
předáků Pilát odsoudil k smrti ukřižováním, ti, kdo si ho prve oblíbili, ho nepřestali 
milovat. Zjevil se jim totiž třetího dne znovu živý, jak o něm prorokovali boží proroci, 
toto i přemnoho jiného podivuhodného. A ještě dodnes nezanikla rodina křesťanů 
(christianoi), kteří se jmenují podle něho. 



Fascinující svědectví, nemyslíte? Je tu ale jeden háček. Ačkoliv jsou někteří věhlasní 
učenci proti (např. Harnack, Maier), většina kritických badatelů se shoduje na tom, že 
svědectví zřejmě není zcela autentické. Řekněme, proč je docela rozumné s nimi 
souhlasit. Předně je tu určité vnitřní napětí. Proč by měl vlastně věřící Žid, kterým 
Flavius bezpochyby byl, uznávat Ježíše za Mesiáše? Z textu nicméně vyplývá, že 
právě to Flavius bez jakýchkoliv výhrad dělá. Druhým důvodem je Origenés. Tento 
církevní autor (185 - 254 po Kristu) totiž ve svém díle nazvaném „Proti Kelsovi“ jasně 
uvádí, že Flavius „nevěřil, že Ježíš je Kristus“ a „našeho Ježíše neuznal za 
Mesiáše“. (2) Máme tu tedy problém. I když Origenés Flavia znal, na text citovaný 
výše zjevně nenarazil. Četl pořádně, anebo mělo v jeho době Flaviovo svědectví jiný 
obsah? 

Kdo vlastně první cituje Flaviovo svědectví tak, jak jej známe dnes? Je to proslulý a 
věrohodný církevní historik Eusebios (263 - 339), který „Testimonium Flavianum“ 
cituje ve třech svých spisech. Co se tedy muselo stát? V rozmezí nějakých 200 let 
mezi Flaviem a historikem Eusebiem zřejmě došlo k přepracování Flaviovy původní 
informace o Ježíši v křesťanském duchu, anebo rovnou k dodání celého textu 
svědectví do jeho Dějin Židů. Možnosti jsou to sice dvě, ale jednu si můžeme rovnou 
škrtnout. Představa, že by došlo k doplnění celého textu svědectví (a ne pouze 
modifikaci části textu v křesťanském duchu) je totiž dnes prakticky opuštěná. Proč? 
Většina historiků je přesvědčena o tom, že minimálně kostra Flaviova svědectví je 
původní. Svědčí o tom následující důvody: 

Důvody pro autenticitu větší části Flaviova svědectví o Kristu 
Agapiův text z desátého století 

Pravděpodobně nejvýraznějším důvodem pro závěr, že Flavius opravdu o Kristu na 
sklonku prvního století mluvil, přičemž byl jeho text v křesťanském duchu později 
upraven, je objev učiněný semitologem profesorem Hebrejské univerzity v Jeruzalémě 
Schlomo Pinesem. Ten v roce 1972 nalezl text arabského křesťanského historika 
Agapia z 10. století. Pines a mnozí další jsou přesvědčeni, že v textu, jenž byl 
přeložený nejprve do syrštiny a pak do arabsky psané Agapiovy „Světové historie“, 
máme opravdu původní znění Flaviova svědectví. Text zní takto: 

V té době žil moudrý muž jménem Ježíš. Jeho způsob života byl dobrý a byl znám jako 
ctnostný. A mnoho lidí z Židů i z jiných národů se stalo jeho učedníky. Pilát ho 
odsoudil k ukřižování a ke smrti. Říkali, že se jim zjevil třetí den po ukřižování a že byl 
živ, podle toho byl pokládán za Mesiáše, o němž proroci předpovídali zázraky. (3) 

Není sporu o tom, že tento text nepodléhá kritice, jíž je podrobován zmíněný širší text 
výše. Origenés by při četbě této verze Flaviova svědectví opravdu došel k názoru, že 
Josephus neuznal Krista za Mesiáše a sám Flavius by zcela jistě neměl z pozice 
věřícího Žida problém takto reportovat. Pro autenticitu této kratší verze svědčí přitom 
další důvody, například fakt, že zde chybí obvinění Židů z Ježíšovy smrti. 

Flaviova zmínka z dvacáté knihy Dějin Žid ů 
Flavius o Ježíši nemluvil pouze na jednom místě. V poslední, dvacáté knize svých 
„Dějin“, se objevuje krátká pasáž tohoto znění: 



Ananos shromáždil synedrion a postavil před něj Jakuba, bratra Ježíše, který byl 
nazýván Christos, a některé další, obvinil je, že překračují zákon a nechal je 
ukamenovat. 

Tento Flaviův výrok byl vždy absolutní většinou badatelů považován za autentický. 
Pro pozdější křesťanskou interpolaci tu totiž nesvědčí vůbec nic. Na rozdíl od výroku 
z osmnácté kapitoly o této pasáži ví kromě Eusebia i Origenés. Křesťan, který by text 
obměňoval, nebo přímo vytvářel, by zcela určitě podal informace jinak a v mnohem 
větším detailu. Jakuba, který se v prvotní církvi těšil obrovskému vlivu, Bible nazývá 
bratrem Páně, přičemž v této lakonické pasáži se o něm mluví pouze jako o bratru 
Ježíše, nazývaného Christos. O Ježíši samotném by samozřejmě případný křesťanský 
interpolátor také mluvil výrazně jinak. Takto jej Flavius pouze doprovází od křesťana 
nemyslitelnou poznámkou „který byl nazýván Christov“, aby jej vůbec odlišil od 
dvaceti jiných Ježíšů, které v celém díle zmiňuje... 

Ano, tato Flaviova věta je beze všech pochybností původní. 

Proč je však tato krátká pasáž relevantní k podpoře stanoviska o autenticitě větší části 
Flaviova vyznání výše? Z následujícího důvodu. Skutečnost, že v případě této druhé 
zmínky o Ježíši ve Flaviově díle, je Ježíš bez jakéhokoliv dalšího vysvětlení nazván 
Christos, silně naznačuje, že autor již ve svém díle osobu plněji identifikoval. Kdyby 
totiž toto byla první zmínka o Ježíšovi ve Flaviově práci, pak by pisatel velice 
pravděpodobně frázi formuloval například takto: „bratr jistého Ježíše, který byl 
nazýván Kristem“. 

I zde tedy vidíme důvod pro závěr, že Flavius o Kristu již mluvil. 

K čemu jsme tedy dospěli? 

Slovy doktorky Aleny Frolíkové to můžeme shrnout takto: 

Josephus Flavius se ve svém díle „Dějiny Židů“ z roku 93/94 zmínil o Ježíši, 
považovaném za Mesiáše, který je se vší pravděpodobností totožný se zakladatelem 
křesťanství. Zanechal nám svědectví o tom, že Ježíšův bratr Jakub a jiní byli obviněni 
z nedodržování židovského zákona a že byli odsouzeni a popraveni. Druhá zpráva 
v 18. knize téhož díla je problematická. Byla patrně přepracována v křesťanském 
duchu. Původní znění zachoval s největší pravděpodobností Agapios, ovšem v 
arabském znění. Obě Flaviovy zmínky jsou stručné, jak odpovídá m.j. i nepatrnému 
významu křesťanství v jeho počátcích.(4) 

 

Jak jsem již krátce zmínil výše, existují badatelé, kteří nacházejí důvody pro to se 
domnívat, že je to právě ona širší verze Flaviova vyznání, která je původní a bez 
křesťanských úprav (mezi ony důvody patří například skutečnost, že širokou verzi 
vyznání obsahují všechny řecké rukopisy Flaviova díla, či fakt, že výraz „moudrý 
muž“, který by křesťan o Kristu sotva použil, Flavius používat umí, když referuje o 
Davidovi a Šalamounovi) (5). Ať je nicméně původní verzí ona širší, či kratší 
Agapiova, máme v každém případě ve Flaviově vyznání úžasné potvrzení historicity 
Ježíše Krista z pera křesťanstvím nedotčeného pozorovatele prvního století. 

Jiří Lem. 



Podobné články: 

Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš v židovském Talmudu 

Ježíš nebo Ceasar? Verdikt literárních pramenů 
Poznámky 

1. Flavius Josephus, Židovské starožitnosti 
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4. Alena Frolíková, Rané křesťanství očima pohanů, Hh 1992 
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Proč věřit pravdivosti zpráv o Ježíšově 
vzkříšení? Žena jako klíčový svědek 
Ani po Ježíšově smrti učedníci neztratili víru. Nedbajíce nebezpečí, které jim hrozilo, 
se první den po sobotě vydali k hrobu. Ve skálopevné jistotě očekávali, že spatří, jak 
se odvalí ten veliký kámen a nad smrtí vítězný Ježíš vyjde ven. Ale ženy 
s neohroženými učedníky nebyly. Celé ustrašené se choulily za zavřenými dveřmi... 

Že se vám to nezdá? Máte pravdu. Nový zákon událost popisuje poněkud jinak. 
Zajímavé je, že tak činí způsobem, který dodává zprávě o vzkříšeném Kristu výrazný 
punc autenticity. 

Víte, jak se každý Žid prvního století denně modlil? Kromě jiného také takto: 
„Požehnaný jsi, Pane náš, Bože, vládče nebe, jenž jsi mě nestvořil jako ženu“. (1) 
Dnes nám to může znít neuvěřitelně, ale v té době se nad tím sotva někdo pozastavil. 
Židovským ženám v těch časech nebylo například standardně dovoleno svědčit u 
soudu, neboť jejich svědectví nebylo považováno za spolehlivé. To potvrzuje Flavius 
Josephus, když ve svých Starožitnostech z konce prvního století po Kristu píše: 
„Nechť není přijímáno svědectví ženy kvůli lehkomyslnosti a nestoudnosti tohoto 
pohlaví“ (2). Ačkoliv žádný z výše uvedených nepěkných závěrů ze Starého zákona 
nevyplývá, nevyhřívala se zkrátka židovská žena té doby na vyšších příčkách 
společenského žebříčku. Oproti mužům byly tedy ženy v patriarchální židovské 
společnosti občany druhé kategorie. 

Proč to zmiňuji? 

Chci poukázat na to, že navzdory nízkému společenskému postavení a nemožnosti 
plnit roli věrohodného svědka to byly právě ženy, které dle evangelií první přinášejí 
svědectví o prázdném hrobě. Zajímavé, že? Jestliže je totiž novozákonní vyprávění o 
prázdném hrobě legendou nebo smyšlenkou, je vzhledem k zanedbatelnému 
potenciálu ženy vystupovat jako věrohodný svědek nanejvýš nepravděpodobné, že se 
právě z žen stanou hlavní svědkové prázdného hrobu a vzkříšeného Krista. Nový 
zákon však přesto právě toto činí! Od případného fabulátora by bylo z hlediska 
věrohodnosti zprávy vrcholně netaktické obsadit do role hlavních svědků ženy. 
Evangelista na to nicméně nedbá, přidá dokonce jména těch žen (což by samozřejmě 
usnadnilo odhalení podvodu, kdyby to byly fiktivní postavy) a vše korunuje tím, že si 



za hlavního svědka vybere Marii z Magdaly, na kterou nám evangelista Lukáš 
vyzradil, že bývala posedlá démony. Máte ještě nějaký nápad, jak u dobového 
posluchače snížit věrohodnost? 

Chtěl-li by si někdo opravdu celý příběh vymyslet, vybral by si bezesporu pro takovou 
roli učedníky, a ne ženy. Nedává smysl nechat budoucí sloupy církve schované doma 
a riskovat zanechání dojmu, že jsou ve srovnání s ženami pasivní, bez víry a ustrašení. 

Skutečnost, že si Nový zákon navzdory významnému dobovému riziku snížené 
kredibility trvá na ženách jako na hlavních svědcích prázdného hrobu a Ježíšova 
vzkříšení, je významným indikátorem toho, že zpráva, kterou podává, je pravdivá.  

Jiří Lem. 
Poznámky 

1. Talmud, Berakhot 60b 

2. Flavius Josephus, Židovské starožitnosti 

Mysl v písmenkové polévce. Nebo obráceně? 
Nedávno jsem při úklidu dětského pokojíku nedopatřením vysypal písmenka z krabice 
deskové slovní hry Scrabble. Naštvaně jsem se sehnul, abych je naházel zpátky, když 
jsem si náhle povšimnul věty, kterou na zem spadlá písmenka utvořily. Stálo tam 
následující: VYHÁZEJ TY ŘÍZKY Z LEDNICE DO KOŠE. JSOU ZE 
ZKAŽENÉHO MASA. Byl jsem tehdy na dva dny slaměným vdovcem a na řízky 
připravené manželkou k večeři jsem se moc těšil. Samozřejmě jsem je vyhodil a 
k večeři si namazal chléb. Kdo by si chtěl lehkomyslně zahrávat se zdravím? 

Zdá se vám ta příhoda přitažená za vlasy? Máte pravdu, vymyslel jsem si ji. 
Pravděpodobnost náhodného vzniku toho nepříjemného vzkazu z herních písmenek je 
nesmírně malá. Dobrá, ale o tom tento článek stejně není. To, o čem chci mluvit, je 
onen absurdní moment v mém fiktivním příběhu, kdy se zbavuji dobré večeře 
v návaznosti na informaci, která spatřila světlo světa bez toho, že by ji zformovala 
inteligentní příčina. Udělali byste něco takového? Možná, že zrovna vy ne. Asi vás 
však překvapí, když řeknu, že většina z těch, kteří věří, že jsou lidé produktem 
darwinistické evoluce, něco takového dělá neustále. Jak to myslím? 

Darwinista, stejně tak jako téměř každý jiný normální člověk věří tomu, že nás naše 
smyslové a kognitivní schopnosti pravdivě informují o vnějším světě. Že tedy 
například tchoř, kterého před sebou vidím a cítím, zde opravdu je a není to namísto 
toho třeba kvetoucí ibišek. Důvěra v naši schopnost správně vnímat a racionálně 
vyhodnocovat informace o světě kolem nás není námi lidmi výrazně zpochybňována. 
Řekněte, kam bychom došli, kdybychom neměli věřit vlastním smyslům a úsudku? 
Avšak teď se zeptejme: Na jakém základě může být taková důvěra postavena, věřím-li 
spolu s darwinisty, že jsou mé schopnosti správně interpretovat svět pouze a jenom 
produktem víření atomů a neosobních fyzikálních zákonů? Jestliže se naše mysl 
vyvinula ryze procesem naturalistické evoluce (inteligencí neřízeného procesu), jak jí 
můžeme důvěřovat, že nám poskytuje pravdivé informace o světě? Stejně jako 
písmenka vypadlá z krabice, tak i mysl vzniklá náhodou a bez jakéhokoliv 
inteligentního záměru není nejlepším nástrojem na generování jakýchkoliv pravdivých 



popisů reality. Ateisté zde mají vážný problém. Jestliže nebudou schopni 
demonstrovat, že nám evoluce zajistila mysli, které produkují pravdivá tvrzení, pak za 
žádných okolností nemohou tvrdit, že je ateistický naturalismus pravdivý. Jsou toho 
tedy schopní? Řeknou vám, že ano. V našem příběhu sice faktor inteligence do 
procesu nevstoupil, budou tvrdit evolucionisté, ale evoluce přece netkví v náhodě. 
V čem tedy tkví, zeptáme se? V přežití. Ateista Steven Pinker potvrzuje: „Naše mozky 
vznikly kvůli schopnosti přežít, ne kvůli pravdě“.(1) Ano, jediné, o co se evoluce 
zajímá, je přežití. Je tedy třeba nás přesvědčit o tom, že nám naše evolucí zajištěné 
mysli poskytují pravdivá přesvědčení právě proto, že nám tím pomáhají přežít. Na 
ničem jiném totiž v smutném světě strýce Darwina nezáleží. 

Je opravdu schopnost rozeznat pravdu od klamu rozhodující k přežití? Mnozí se 
domnívají, že zcela určitě ne. Filozof J. P. Moreland píše o tom, že organismus nemusí 
k tomu, aby přežil, vnímat jevy správně. Je pouze třeba, aby na ně reagoval 
konsistentně. (2) Není zjevně vůbec důležité, zda živočich vidí věci, které jsou červené 
tak, jako kdyby byly modré – k přežití stačí například pouze to, aby před tvory, kteří 
jsou červení (a on je vidí modře), vždy utekl, neboť jsou nebezpeční. Výzkumný tým 
pod vedením psychologa Johna Garcii (3) dával pokusným krysám jídlo a pití velmi 
výrazné chuti. Dvanáct hodin po požití byly ty stejné krysy vystaveny silné radiaci za 
účelem navození bolestivých stavů. Krysy si ihned daly konzumované jídlo do 
souvislosti se svými zdravotními těžkostmi a vytvořily si silnou averzi k poživatině, 
která však vposledku vůbec nebyla na vině. To, co se tu stalo, je nutné popsat tak, že 
přírodní výběr dal v organismu v zájmu přežití vzniknout velice nesprávnému 
přesvědčení. Ouha. Když na to přijde, jde v evoluční hře pouze o reprodukci, potravu, 
boj nebo úprk. K čemu je asi tak pravda dobrá? 

Je absurdní myslet si, že je boj o přežití nějak spjat s nutností generovat pravdivé 
představy. Mechanismus evoluce je nepotřebuje, a tak postrádá schopnost poskytovat 
svému výtvoru možnost pravdivě a relevantně popisovat svět. Toto je pro 
naturalistického evolucionistu fatální. Nemůžeme-li věřit závěrům naší mysli, nemá 
smysl tvrdit, že je tento či onen náš závěr či tvrzení jakkoliv smysluplné, a to včetně 
soudů o nezpochybnitelnosti tvůrčí moci evolučního procesu. 

Ve slabé chvilce si toho ostatně všiml i Charles Darwin, když napsal: 

Neustále se mne zmocňují hrozné pochyby, zda jsou závěry učiněné myslí člověka, 
která se vyvinula z myslí nižších živočichů, jakkoliv hodnotné či důvěryhodné. Věřil by 
snad někdo přesvědčení opičí mysli, pokud tedy vůbec v takové mysli nějaké 
přesvědčení je? (4) 

Jiří Lem.  
Poznámky 
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4. Charles Darwin v dopise Williamu Grahamovi z 3. července 1881 



Galileo a církevní tmáři 
Institucionalizovaná církev má velice špatnou pověst. Budeme-li se ptát po důvodech 
této skutečnosti, jistě vedle pedofilních kněží, prudérní sexuální morálky či 
pokrytectví brzy narazíme také na konstatování, že církev z pocitu ohrožení a lpění na 
zkostnatělé tradici vždy bránila vědeckému pokroku. Nějaký příklad? Co takhle 
Galileo? 

Případ Galileo je v mysli téměř každého člověka učebnicovým příkladem církevního 
šlapání po rozumu a pokroku, ale realita je o poznání jiná. Jak moc jiná? 

Populární představa nám říká, že byl Galileo učencem hnaným před inkviziční tribunál 
kvůli závěrům jeho vědeckého bádání, které byly v kontradikci s církevním učením. 
Zatímco prý měl Galileo na své straně vědecké důkazy o tom, že se „přece jen točí“, 
neměla církev nic jiného než písmo svaté. Podle této populární představy byl Galileo 
člověkem moderního typu a mučedníkem svědomí, který se dal vést směrem, jímž 
ukazovaly důkazy. To vše i za cenu opuštění své náboženské víry. 

Jaká je ale skutečnost? Je případ Galileo sporem vědy s náboženstvím 
či svobodomyslnosti s autoritářstvím? 
Galileo celý život byl a zůstal křesťanem. Boha chápal podobně jako později Newton 
jako božského Řemeslníka či Architekta, jenž vytvořil svět jako složitý mechanismus, 
který se řídí geometrickými a matematickými poučkami. (1) Galileo byl přesvědčen, 
že je kniha přírody napsaná Boží rukou v jazyce matematiky. 

Galileo nebyl mučedník. V katolické církvi se těšil až do překvapivě pozdní doby 
obrovské vážnosti, přičemž Papež Urban III. na něho dokonce složil oslavnou báseň a 
mluvil o něm jako o muži, „jehož sláva září do nebe a šíří se po celém světě“. Galileo 
nikdy nebyl obviněn z kacířství, vězněn v kobce, či dokonce mučen. Poté, co byl 
donucen zříci se svých názorů, pobýval ve své vile ve Florencii, a přestože byl 
oficiálně v domácím vězení, bylo mu dovoleno navštěvovat své dcery v konventu San 
Matteo. Umřel přirozenou smrtí. 

Geocentrický model sluneční soustavy, který církev před Galileem hájila, není 
představou křesťanskou, ale antickou. Ale Ptolemaiův model Země, jakožto středu 
sluneční sestavy, byl učenci až do šestnáctého století téměř jednomyslně přijímán jako 
ten, který tehdy nejlépe odpovídal faktům. Thomas Kuhn píše o tom (2), že stejně jako 
nám dnes, i lidem té doby nepřipadalo, že se Země pohybuje, zatímco Slunce 
rozhodně po obloze putuje. K nebi vyhozený kámen také nedopadne na jiné místo na 
zemi, jak by jistě dopadl, kdyby se Země pohybovala. Podobně se považovala za znak 
nehybnosti Země skutečnost, že Země neutíká ptákům či mrakům, kteří s ní nejsou 
spojeni. Koperníkova teorie, kterou Galileo přijal jako fakt, tedy zjevně protiřečila 
tomu, co lidé pozorovali svýma vlastníma očima. 

Galileo nebyl se svým heliocentrickým názorem v opozici pouze oproti obyčejným 
pozorovatelným důkazům pro nehybnou Zemi (viz např. hozený kámen výše), ale také 
proti tehdy nesmírně vlivné aristotelské filozofii té doby. Pro tu byla kupříkladu Země 
(místo zkázy a změny), jak mohl nakonec také každý vidět, tvořená tmavou těžkou 



hmotou, která se evidentně nehýbe. Naproti tomu bylo zřejmé, že jsou nebeská tělesa 
(neměnná a dokonalá) zářivé body, jistě složené z nějaké lehké, žhavé látky. Pro tuto 
filozofii bylo absurdní pomyslet na to, že by Země jako nejtěžší prvek neměla 
přirozeně tíhnout ke geometrickému středu vesmíru. Filozof vědy Philipp Frank píše o 
tom, že církev brala Galileův útok na Aristotela natolik vážně z toho důvodu, že mnozí 
lidé té doby pokládali aristotelovskou filozofii „za nutnou pro formulaci náboženských 
a morálních zákonů“ (3) To protože v této filozofii fyzická hierarchie (aristotelské 
tíhnutí k přirozenému místu) odráží hierarchii společenskou a politickou. Řád 
v materiálním světě byl spojován s řádem v lidské společnosti a Galileo se zdál 
propagovat učení, které tedy bylo nejen chybné, ale i nebezpečné. 

Jak již zaznělo, Galileo do rozpravy vstoupil bez pádných důkazů, přičemž nebyl 
schopen reagovat na kritiku. Pro jeho pozici nesvědčilo o mnoho víc, než 
Koperníkovo zjištění, že heliocentrická hypotéza lépe předpovídá oběhy planet a 
Galileova pozorování měsíců Jupitera, fází Venuše a slunečních skvrn, které bylo 
možné interpretovat ve shodě s heliocentrismem. Ale i tak nebylo mnoho vlivných 
učenců (například Tycho de Brahe) přesvědčeno o správnosti jeho teorie. Dobře 
situaci vystihuje Jerome Langford, když píše: „Galileo byl přesvědčen, že má pravdu. 
Ale objektivně neměl důkaz, jímž by si získal souhlas mužů otevřené mysli. Je naprostá 
nespravedlnost, když někteří historici tvrdí, že nikdo nechtěl naslouchat jeho 
argumentům, že nikdy nedostal šanci. Jezuitští astronomové už dříve potvrdili jeho 
objevy, dychtivě čekali na další důkaz, aby mohli opustit Tychonův systém a solidně 
vystoupit ve prospěch systému koperníkovského. Mnoho vlivných mužů církve věřilo, 
že Galileo má možná pravdu, ale museli čekat na další důkazy.“ (4) Takovým 
důkazem například určitě nebylo jeho svérázné tvrzení, že je příliv a odliv následkem 
rychle se pohybující Země. 

Celou kauzu je potřeba nahlížet ještě pod jiným úhlem pohledu, totiž jako spor o 
interpretaci Bible. V této době se mělo za to, že Písma svědčí o nehybné Zemi. 
Ačkoliv je to zdánlivě pravda, nemluví Bible ve skutečnosti o ničem jiném, než o 
východu a západu Slunce - tedy stejným jazykem, jakým mluvíme i my, kteří velice 
dobře víme, že ve skutečnosti je to Země, která kolem Slunce obíhá. Pod dojmem 
správnosti této interpretace a pod tlakem protestantů, kteří katolíky obviňovali 
z nedostatečné úcty vůči Písmu (Luther Koperníka zavrhl kvůli jím vnímanému 
rozporu jeho teorie s poselstvím Bible) se katolické církvi logicky nechtělo kvůli jedné 
nedokázané teorii měnit výklad Písma. Fascinující je nicméně, že ani zde nebyla 
církev tak rigorózní, jak se obecně soudí. Svědčí o tom například následující 
prohlášení hlavního inkvizitora kardinála Roberta Bellarminiho, který pronesl 
následující: „Zkušenost nám jasně říká, že Země stojí na místě. Kdyby se skutečně 
ukázalo, že středem vesmíru je Slunce, že Země je ve třetím nebi a že Slunce neobíhá 
Zemi, nýbrž Země Slunce, pak bychom museli postupovat velmi obezřetně při výkladu 
pasáží Písma, jež zdánlivě učí opak, a spíše připustit, že jsme je nepochopili, než 
abychom tvrdili, že názor, který je dokazatelně pravdivý, je falešný. Ale já sám 
nevěřím, že takové důkazy jsou, dokud mi je někdo neukáže.“ (5) 

Galileo nepostupoval vždy rozumně a o eskalaci konfliktu se sám vydatně přičinil. 
Papeže ve své práci z roku 1632 nazval „prosťáčkem“ (Simplicio) a ignoroval 



rozumný požadavek církve, aby o koperníkovském systému mluvil jako o hypotéze, 
dokud se pro něj nenajde dost důkazů. Choval se často arogantně a do debaty 
vstupoval bez ochoty k jakémukoliv kompromisu. Místo, aby se věnoval primárně 
vědě, halasně a netakticky vstupoval na půdu teologie. Nestačilo mu, že chybně 
označoval Keplerův objev eliptické dráhy planet za omyl, ale zároveň se pustil do 
křížku s tehdejší teologií, když odmítl v té době běžný doslovný výklad Bible a 
přiklonil se k interpretaci formou tak zvané akomodace. Tento přístup však katolická 
církev (dle mého názoru chybně) oficiálně odsoudila. Karmelitánský mnich P. A. 
Foscarini v roce 1615 publikoval dílo, které Galileův postoj k interpretaci Písma 
formou akomodace vystihuje v následující pasáži. „Písmo mluví v souladu s naším 
způsobem chápání podle toho, jak se věci jeví a s ohledem na nás. Neboť je tomu tak, 
že tato tělesa se zdají být vztažena k nám a jsou popisována běžným a lidovým 
způsobem lidského myšlení, totiž, že Země se zdá být stále v klidu a nepohyblivá, 
kdežto Slunce se zdá obíhat kolem ní. A proto Písmo kvůli nám mluví lidovým a 
běžným způsobem, neboť z našeho hlediska to opravdu vypadá, že Země pevně stojí 
uprostřed a Slunce obíhá kolem ní, a ne naopak." (6) Jakkoliv zde měl dle mého 
názoru Galileo správný pohled na věc, nebral vůbec v úvahu skutečnost, že katolická 
církev v napjaté a zpolitizované atmosféře té doby nemůže učinit ústupek „jakémukoliv 
novému přístupu, který by pak mohl být chápán jako nepřímý ústupek protestantskému 
nároku na legitimitu“. (7) 

Co jsme tedy viděli? Církev svým rozhodnutím cenzurovat Galilea sice rozhodně 
pochybila, ale věc je třeba zároveň posuzovat v kontextu. Galileo na své straně 
opravdu neměl příliš mnoho důkazů, přičemž některé z jeho závěrů byly vyloženě 
chybné. Nejen pro církev, vládnoucí filozofické paradigma, ale i obyčejného laického 
pozorovatele, byla myšlenka heliocentrismu tak trochu přitažená za vlasy a Galileo 
sám si navíc věci notně zkomplikoval svým velice netaktickým přístupem. 

Jak vidno, případ Galileo rozhodně nelze vykreslit v černobílých barvách jako konflikt 
mezi rozumem na jedné a tmářstvím na druhé straně tak, jak by si mnozí zřejmě přáli. 

Jiří Lem. 
Poznámky 
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7. Alistair E. McGrath, Dialog přírodních věd a teologie, Vyšehrad 2003 



Sboru BJB Praha 3 
V Praze dne 13. června 2011 

Milí bratři a sestry, 

Výkonný výbor při svém jednání dne 13. června kromě jiného hodnotil konferenci 
sborů BJB konanou ve dnech 28. a 29. května ve vašem sboru. Sdíleli jsme své osobní 
pocity z konference a řadu osobních vyjádření různých bratří a sester. Všichni se 
shodli v pozitivním hodnocení konference, a to nejen díky obsahové stránce a 
duchovní atmosféře, ale také organizačnímu zajištění. Velmi si ceníme toho, že jste 
vzali na sebe tento úkol hostitelského sboru a s velkou obětavostí a zodpovědností jste 
jej naplnili. Vy nejlépe víte, kdo a v jaké míře se podílel na různé službě před a během 
konference. 

Prosíme, přijměte naše poděkování celému sboru za přijetí náročného úkolu při 
zajištění konference jak po stránce prostorové, tak organizační. Zvláště děkujeme 
všem těm, kteří se přímo podíleli na různé konkrétní službě. Jsme vděčni za to, že 
konference byla pro mnohé účastníky duchovním povzbuzením a Bůh si mohl k tomu 
použít i vás. Bible říká: Bůh nezapomene, jak jste sloužili a ještě sloužíte bratřím a 
sestrám. 

S bratrským pozdravem a přáním Božího požehnání 

za VV BJB Milan Kern, předseda 

Informace z Kanceláře BJB  
Oznamujeme tímto sborům, že 12. července 2011 od 16 hodin se bude konat na 
Vinohradském hřbitově uložení uren bývalého kazatele a předsedy Ústřední rady BJB 
br. Václava Tomeše a jeho manželky. Při této příležitosti chceme vzpomenout na 
dlouholetou službu br. Tomeše. Hrob se nachází v blízkosti hřbitovní kaple. K účasti 
zveme všechny zájemce. Br. Tomeš neměl potomky, kteří by se o uložení ostatků 
postarali, proto vzal výkonný výbor na sebe tuto odpovědnost.  

Chceme Vás dále informovat, že připravovaná návštěva tureckého Izmiru (Smyrny) se 
přesouvá na jaro roku 2012. O podrobnostech Vás budeme informovat.  

Luděk Šíp, tajemník VV BJB  

Filip Žižka – můj životopis 
Vyjde v příštím čísle. 

Narozeniny v červenci
1. Anatolij Kotubej 
3. Ludmila Ševčuková 
4. Věra Kleisnerová 
8. Jaroslava Sedláčková 
8. Valentýn Perets 
9. Libuše Gotzová 

10. Helena Zákoucká 
11. Lydie Špringlová 
11. Bohdan Hrynazhuk 
11. Jiří Lemer 
12. Pavel Hrádek 
20. Ivana Hladíková 

21. František Tuček 
26. Vera Volos 
27. Tomáš Plevka 
29. Elena Staňková



Hlavní bohoslužby v neděli od 9:30
  3. 7. Vlado Vovkanič (Vladimír Hejl) VP 
10. 7. Vladimír Hejl (Vlado Vovkanič) 
17. 7. Filip Žižka (Tomáš Polívka) 
24. 7. Miroslav Ždych (Petr Haller) 
31. 7. Jan Jackanič (David Živor) 
  7. 8. Erik Poloha (Vladimír Hejl) VP 
14. 8. Vladimír Hejl (Erik Poloha) 
21. 8. Erik Poloha (Jiří Boháček) 
28. 8. Vlado Vovkanič (Erik Poloha) 
  4. 9. Erik Poloha instalace, VP , společný oběd 

Mimořádné akce 
Út 12. 7. 16h Vinohradský hřbitov - uložení uren br. V. Tomeše a jeho manželky 
od 18. 7. Brigády v modlitebně 
Út 26. 7. Svatba Ondřej Tláskal + Julie Rozenek 
So 30. 7. 16h Stěhování kazatele 
6. - 13. 8. Letní tábor Čichořice 
14. – 20. 8. Tábor mládež 
Ne   4. 9. Instalace kazatele, společný oběd 
Po 12. 9. 18h SR 
Ne 18. 9.  Sborové shromáždění (volby diákonů) 
1. - 3. 12. Evropská konvokace 

 
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 


