
ZZpprr aavvooddaajj   
Duben 2012 

BJB Vinohradská 68

Viník se již našel: Je to Ježíš Nazaretský. 
Lidé na celém světě hledají viníka, toho zodpovědného za násilí ve světě, za války, 
za korupce, úpadek, společenskou demolici a osobní prohry. Lidé hledají toho 
„obětního beránka“ za své nemoci a všeobecný společenský rozklad. Nemohou 
mít pokoj, dokud ho nenajdou a neodsoudí. Chtějí se mu krutě pomstít. Pán Bůh 
do srdcí lidí vložil smysl pro spravedlnost. Také u nás povstávají různá hnutí, 
která chtějí lidi zodpovědné za společenský úpadek obvinit, odsoudit, pranýřovat, 
vést k zodpovědnosti. Například hnutí Holešovské výzvy v těchto dnech plní ulice 
v českých regionech a městech a žádají demisi vlády a prezidenta, který podle nich 
ztratil důvěru národa. Vedle toho hnutí povstává další frakce vzpoury, vedená 
jedním taxikářem. Na Slovensku vrcholí hnutí „goril“, které chce stejné cíle: 
Sesadit zkorumpované zastupitele a dosadit vládu lidu. 

V celém světě vidíme tato hnutí nespokojenosti a sledujeme řetězec revolucí 
v arabských zemních, které vrcholí v Sýrii. Lidé v těch revolucích zabíjejí druhé 
lidi, chtějí vidět krev nepřátel. 

Lidé potřebují vidět viníka, chtějí na něho plivnout, chtějí ho sesadit, odsoudit, 
potupit, zlynčovat, uvěznit, popravit... Mezinárodní soud v Haagu nestačí 
zpracovávat návrhy na odsouzení osob a právních subjektů. Tisíce podnětů 
k soudům ve světě se valí jako lavina světem. 

Všem těm lidem, hnutím a vůdcům revolucí musíme říci: Přestaňte! Ten viník za 
vše špatné a negativní ve světě se již našel, byl řádně odsouzen a byl již za vše 
popraven. Tím viníkem světa, který se stal zosobněnou vinou, hříchem, nositelem 
světového prokletí a zločinů, je Ježíš Kristus, židovský muž z Nazareta. On se stal 
za nás všechny lidi a hříšníky světa samotným, ztělesněným hříchem 
(2 Korinským 5:21). On se stal osobně za nás všechny samotným zlořečenstvím a 
prokletím celého světa (Galatským 3:13). On, Ježíš z Nazareta na sebe vzal naše 
nemoci a stal se samotnou nemocí všech lidí trpících po celém světě. (Izaiáš 53:3-
5). Vzal na sebe naši bídu, chudobu, opuštěnost, zoufalství, strach, ubohost, 
méněcennost, byl deklasován za mne a za tebe. On na sebe vzal vinu za všechny 
války, genocidy a vraždy. Byl jasně za tebe a mne obviněn, odsouzen a děsivě 



popraven na kříži, kde několik hodin za tebe trpěl mučivou bolestí, kterou si lidé 
sadisticky vymysleli, než zemřel. Lidé slyšeli jeho předsmrtný křik a viděli 
krvavou pěnu z jeho úst. Dokonce probodli Jeho srdce, aby se definitivně 
přesvědčili, že je ten muž mrtev a Jeho již posmrtná krev se na ně vylila.  

Byla to taková vesmírná hrůza, že nastalo zatmění slunce za poledních hodin, 
protože ani nebe ani země se nemohla dívat na toho umírajícího všelidského 
zločince. Pán Ježíš se stal černou dírou lidstva, ve které byly absorbovány všechny 
ukrutnosti dějin a tragedie jednotlivců od Adama po tvůj život, čtenáři. A v té 
chvíli Hospodin roztrhl oponu mezi sebou a lidmi. Spravedlnosti bylo již učiněno 
zadost. Lidstvo bylo na tom jediném muži jménem Ježíš odsouzeno a popraveno. 
Z každého z nás byla sejmuta vina a soud. 

Proč hledat viníka, zločince, vraha, uchvatitele, korupčníka, podvodníka a tyrana, 
když se Pán Ježíš tím vším stal za všechny tyrany, sadisty, mučitele, podvodníky a 
nesl za ně a na jejich místě vinu a trest. 

Když Jej spatřil Jan Křtitel, zvolal: ,,Hle Beránek Boží, který snímá hřích 
světa!“(Jan 1:29). Svět už nemusí hledat obětní beránky. On - Ježíš z Nazareta, 
Mesiáš světa se ztotožnil se všemi viníky světa. Nejenom obyvatelé Jeruzaléma, 
ale i my s nimi jsme volali: ,,Krev jeho na nás a na naše děti.“ Před Pilátem, který 
Ho nechtěl odsoudit, i my jsme křičeli: Ukřižuj, ukřižuj. Naše vina a nepravost 
byla na Něho uvržena. (Izaiáš 53:6). On ji nesl na kříž a donesl ji do pekla. Jsme 
volní a zbaveni viny a neodvratnosti trestu. 

Řekněte to všem lidem ve městech a obcích: Našel se viník, a byl odsouzen. Našel 
se ten zločinec lidstva a byl popraven. Ustaňte v hledání viníka, a obětního 
beránka.  

Také ty jsi Jím byl zbaven svého zločinu, kterým je neúcta k Pánu Bohu - 
Stvořiteli světa. Také na tebe se vztahuje ta náhlá amnestie Boží milosti, také ty jsi 
ten viník, hříšník, zločinec, velezrádce Boha Stvořitele, kterému bylo odpuštěno. 
Také ty jsi byl otrok, který byl díky Pánu Ježíši osvobozen a propuštěn. Jdi to 
oznámit lidem zmateně a zoufale hledajícím viníka. Řekni jim: Našel se viník a 
byl za nás všechny odsouzen. Je to Pán Ježíš, Mesiáš světa. Měli bychom si podat 
ruce a prožít mír smíření. Měli bychom být Pánu Bohu vděčni, protože nám toho 
viníka opatřil. Pán Ježíš vstal z mrtvých a chce s námi žít věčně. 

Václav Lamr 

Proč jsem členem sboru? 
Členy místní církve se stáváme, protože se chceme aktivně zapojovat do jejího 
života. V různých obdobích života se zapojujeme více, či méně do sboru, který 
jsme si vybrali z různých důvodů, resp. kam nás Bůh přivedl. Ale pokud jsem 
členem sboru, nesvědčí to hlavně o mém statutu dle sborového řádu, ale o mém 
vztahu k místní církvi. 



Podobně jako s manželstvím nejde jen o právní stránku věci, ale hlavně o můj 
vztah k manželce/manželovi. A i kdyby měl někdo svatbu v chrámu sv. Víta, nemá 
to velký vliv na aktuální vztah mezi manželi, který se buduje (nebo ničí) každý 
den. 

Buďme členy místní církve jako výraz našeho závazku, zodpovědnosti a zapojení 
se. Nebuďme pasivními účastníky „církevního klubu“. Základem je samozřejmě 
náš vztah s Bohem skrze Pána Ježíše Krista. To On z nás udělal nová stvoření a 
Kristova církev je společenstvím nových stvoření žijících po vzoru Pána Ježíše. Je 
jednodušší se nechat obsluhovat a kritizovat ty, kteří něco dělají, než se sám 
zapojit. Na vzoru Pána Ježíše však vidíme, že sice sloužil, ale dovedl si nechat i 
posloužit. Nechme se Jím inspirovat. 

kazatel Erik Poloha 

Dopolední biblické hodiny 
Milí bratři a sestry, 

po poradě se staršovstvem chci nabídnout těm z vás, kterým nevyhovuje čtvrteční 
večerní biblická hodina a máte čas a sílu dopoledne, možnost scházet se ve čtvrtky 
dopoledne od 9:00 do 10:00 (nebo od 10:00 do 11:00 - dle zájmu). Prosím, dejte 
mi vědět, zda někdo z vás má zájem a v kolik je pro vás výhodnější. První 
dopolední biblická hodina by byla 29.3. 

Budeme se tak, jako večer a na některých domácích skupinkách, zabývat hlouběji 
nedělním kázáním na základě otázek ke studiu, zpívat a společně se modlit. 

Přeji vám požehnaný zbytek dne 

Erik Poloha 

Kdy jste naposledy někoho pochválili? 
Pokud vám tento nadpis připadá jako správný začátek kázání, zadržte své 
podvědomé reflexy, zbystřete a vnímejte text jako jisté zamyšlení. Zamyšlení nad 
tématem, které se zrovna často neřeší, protože to možná zdánlivě nikomu nevadí.  

V církvi se málo chválí. Paušálně vyřčený axiom, řeknou si mnozí, hloupost, 
řeknou si zase jiní. Ale pohleďte na situaci zpříma. Pochopitelně zde nemám na 
mysli chválení Pána Boha, ale pozitivní zpětnou vazbu pro naše bližní. 

Poslední rok (možná rok a půl) mi umožnil pohlédnout pod pokličku „zpětných 
vazeb“. V církevním prostředí je dlouhodobě zažitý (osvědčený? no, nevím – asi 
bych se to neodvážil shrnout do „tradic“) přístup, že když komunita pracuje na 
nějakém společném projektu (nyní nezáleží, zda jde o dva lidi nebo půlku sboru), 
motivace jednotlivců je závislá na jakési pomyslné úrovni zbožnosti a ani ne tolik 
na „pozemských“ náladách. Pokud jednotlivec cosi pokazí, dostane pokárání, 



popřípadě obdrží takové decentní kázáníčko přímo v terénu, s cílem zpytování 
svědomí, zvýšení „zbožnosti“, ..  

.. ale přitom by bylo možná daleko efektivnější ho pochválit, když se mu něco 
povede. Tím se už (opět silně paušálně řečeno) zase tolik neplýtvá. To, co člověka 
posouvá v motivaci, v osobním i profesionálním rozvoji a vlastně celkově posouvá 
dopředu, je právě pozitivní zpětná vazba. On pak i člověk po té práci je výrazně 
plnější dobrého pocitu, že se mu něco povedlo – a tím se myslím neposiluje ego, 
ale vědomí smysluplnosti. Že plno aktivních křesťanů odmítá pocity, s tím, že to je 
klam a překážka plného vnímání Boží vůle? 

I takhle vznikají předuchovnělá individua, která chodí do církve spíše už jen ze 
setrvačnosti, než že tam patří a že jejich služba má smysl. 

Prosím vás, lidi, zajděte právě teď za prvním člověkem, kterému se něco povedlo, 
a je to běžně považováno za samozřejmost, a pochvalte ho! Když se někomu něco 
nezdařilo úplně nejlíp, nekárejte ho, spíše mu poskytněte konstruktivní kritiku, 
bude-li o ni stát. A někdy je mlčeti zlato, pokud si dotyčný chybu uvědomuje, je 
zcela demotivující přilévat olej do ohně tím, že mu to budete ještě připomínat. 

I křesťan potřebuje občas „refill“ ☺ 

Anonymous 

Aneta Podzimková a poslední novinky 
Milí přátelé, kamarádi, bratři a sestry, 

návrat do Čech byl velmi příjemný. Tentokráte mě nečekaly žádné strasti na 
letištích, při kontrolách ani v letadle. Už jsem tu druhý měsíc a přijde mi to jako 
půl roku. Musím si toho vážit, než opět odcestuju. 

Současný plán 

14. března odlétám opět do Ohia v USA, kde budu pokračovat v budování 
realizačního týmu. Vyšle mě dlouhodobě do služby, do níž mě Pán volá. Plán se 
mi poslední dva měsíce neustále měnil, a tak finální verzi oznamuji až dnes. 

V Ohiu budu do konce května, abych splnila podmínky bezvízového styku. 
Ideálně bych se tam měla vrátit na konci června a v červenci v USA zase trénovat 
s dětičkami náš hezký český fotbal. V srpnu přiletím do vlasti na český každoroční 
tábor v České Třebové. 

Dá-li Bůh… 

Do Anglie, mé cílové země, bych se měla stěhovat v září. Ne však dříve, než budu 
vědět, že mám dostatek finančních prostředků na alespoň 1 rok, aby nebyla 
ohrožena práce, kterou začnu. Není to mé rozhodnutí, a tak nevím, na jak dlouho 
mě Bůh volá do Anglie, ale určitě zná moje vlastenecké srdce a mé úzké vazby na 
rodinu a přátele. Možná je to opět jeden s dalších kroků, který mám v životě 
udělat. Jsem Bohu vděčná, že mi žehná, otevírá nové dveře a dává pokoj zejména 



do přijímání neustále se měnících skutečností. 

Moc si vážím… 

Vašeho času věnovaného přečtení tohoto newsletteru a zvážení možné podpory mé 
služby. Ráda vám poskytnu podrobnější informace a zodpovím vaše dotazy, proto 
mě neváhejte kontaktovat. Moc ráda si čtu vaše e-maily a vždycky mě potěší. 
Děkuji za vaši přízeň. 

Anetka 

Zveme děti na letní tábor Čichořice 2012 
Termín: 25. 8. až 1. 9. 

Cena: 2100 Kč 
Téma: Tajemství královny Ester 

V době, kdy se izraelské království rozpadlo - v době, kdy 
už dávno nevládl v Božím lidu ani král David, ani moudrý 
král Šalomoun - v té době se znovu Izraelci dostali do zajetí. 
Mnoho z nich se muselo vystěhovat ze svých domovů a bylo 

rozptýleno na mnoha místech. V říši, kam teď byli odvedeni, vládl mocný král 
Achašveroš. Jeho říše byla obrovská a on svoje bohatství a svou moc rád 
předváděl. Když se mocní předvádějí a naparují - dokážou leckdy nadělat hodně 
škody. A ostatní se ptají: Kdo se zastane práva, kdo bude riskovat, aby se zastal 
utištěného proti všehoschopnému králi a jeho rádci...? Co královna Ester? Bude 
mlčet? Má přihlížet bezpráví, které se chystá...? Král ví o své královně málo. Jaké 
tajemství Ester skrývá...? Budeme po něm pátrat poslední týden v srpnu 
v Čichořicích. Tak pojeď s námi na tábor - ať jsi u toho. Vydej se s námi do říše 
krále Achašvera! 



 
Pojedeme opět do Čichořic, kde se nám minulé léto moc líbilo. Je tu dostatek 
místa pro všechny sportovní aktivity a v bezprostředním okolí pěkné lesy. Areál 
tábora se skládá ze čtyřmístných chatek a hlavní budovy, ve které je kuchyň a 
jídelna. Sociální zázemí je v další zděné budově. Kapacita tábora je dost velká, 
pokud víte o dalších dětech, které by s námi rády jely, neváhejte je pozvat. 

Stejně jako v předešlých letech s námi pojedou „naši“ Američané, součástí 
programu tedy bude výuka angličtiny. Připravujeme celotáborovou hru, společné 
studium Bible, zpívání a chybět nebude ani oblíbený baseball a další sporty. 
Těšíme se také na dobroty, které nám budou vařit naše tety kuchařky. 

Další informace a přihlášku najdete na našich webových stránkách 
www.kspohoda.com 
Tento tábor připravujeme především pro děti z naší nedělní školy a jejich 
kamarády. Jezdí s námi však i děti z jiných sborů. Tábor je otevřený také dětem, 
které nejsou z křesťanského prostředí a i těm se s námi každý rok líbí. Základem 
týmu vedoucích jsou tři rodiny z našeho sboru – Boháčkovi, Hallerovi a Plevkovi. 
Modlete se prosím spolu s námi za požehnání a ochranu pro celý tábor! 

Za tým vedoucích Hedvika Plevková 

Sborová knihovna 
Představujeme vám naši sborovou knihovnu. 
Již několik měsíců si můžete půjčovat knížky z nově pojaté sborové knihovny. 
Naleznete ji v předsálí Velkého sálu. Otevírací doba je ve chvíli, kdy nás 
zastihnete. Tedy minimálně každou neděli. 
Naší snahou je šířit kvalitní křesťanskou literaturu, proto u nás nenajdete plné 
police knížek, ale to, co najdete, bude stát za to! Všechny knihy pořizujeme buď 
po osobní zkušenosti, nebo na doporučení. 
Každý měsíc by se ve Zpravodaji mělo objevovat knižní okénko, v němž bychom 
vám rády představily tituly, které v současnosti nabízíme. 
Po dokončení prvotní katalogizace plánujeme také uveřejnit seznam knih na 
Internetu. 
V současné době si můžete u nás i zakoupit Bible – Ekumenický překlad za 
210 Kč a Bible 21. století za 200 Kč.  
V nejbližší době budeme mimo půjčování knihy i prodávat. Bude se jednat o 
prodej knih zprostředkovaný křesťanskými internetovými knihkupectvími. Jednalo 
by se převážně o knížky z nakladatelství Didasko, Samuel, Návrat domů či 
Poutníkova četba. 
Čtenářský poplatek ani půjčovné se neplatí, ale jsme vděčny za každý příspěvek. 
Přece jenom knihy nejsou levná záležitost a v tuto chvíli je knihovní fond lehce 
v mínusu. Nákup nových knížek je proto trochu problematický. 



Jak se můžete zapojit? No přeci půjčit si knížky a číst! Také můžete darovat 
knihy (viz inzerát), podpořit nás finančně a jsme také rády za každý tip na dobrou 
křesťanskou knížku. 

Kontaktními osobami jsou Míša Hallerová a Lucka Lemerová. 

Narozeniny v dubnu
 6. Jiří Brudňák + 
  6. Michaela Hallerová 
10. Alena Vojířová 
11. Jiří Boháček 

15. Monika Humpálová 
17. Jiří Pohl 
18. Libuše Procházková 
18. Karel Sedláček 

20. Javad Rezai 
23. Věra Tučková 
26. Ján Jackanič 
30. Jana Kubaňová 

Hlavní bohoslužby v neděli od 9:30
  1.  4.  Ef 5,3-5 Erik Poloha (Vláďa Hejl) VP, VSH, SO 
  8.  4.  Ef 5,6-14 Erik Poloha (Vlado Vovkanič) VP, Velikonoce 
15.  4. Ef 5,15-20 Erik Poloha (David Živor)  
22.  4. Ef 5,21-31 Vláďa Hejl (Erik Poloha) 
29.  4. Ef 5,32-33 Vlado Vovkanič (Filip Žižka) 



Bělá pod Bezdězem v neděli od 15h
 

  1. 4. Praha, Výroční sborové 
shromáždění 

  8. 4. Erik Poloha + VP 

15. 4. Jiří Boháček 
22. 4. Miloš Tresa 
29. 4. Miloš Tresa 

Klub seniorů v úterý od 15h 
  3. 4.   Václav Lamr - Téma symbolů v Bibli 
10. 4.   PaeDr. Jaroslava Novotná - Modlitba starého člověka 
17. 4.   Ben Železník - ptáci a hmyz 
24. 4.   MUDr. Zuzana Kasalová - Společenství s Martinou 

Mimořádné akce 
Ne   1. 4.  Výroční sborové shromáždění po bohoslužbách + Společný oběd 
6. - 7.  4. Celonárodní čtení Bible – Řepy (celý NZ) 
Pá   6.  4.  v 19h Velký pátek, VP 
Ne   8. 4. 7:30 Jitřní Riegerovy sady (v místě s výhledem na Prahu) 
Po   9. 4. 11:11 Velikonoční výlet Vinoř - sraz na Hl. nádraží u pokladen 
Ne 15. 4. Sborové shromáždění ke Sjezdu delegátů 
16. - 19. 4. Kornelius Novak – evangelista z Německa (motorkář) – Řepy 
20. - 22. 4.  Veletrh esoteriky Výstaviště (misijní akce) 
So   21. 4. Sjezd delegátů Lovosice 
Ne  29.  4.  prezentace Centra dětí a mládeže Teen Challenge v rámci 

shromáždění 
11. - 13. 5.  Regionální konference mládeže u nás 
Pá   1. 6.  Noc kostelů 
8. - 10. 6.  Sborový víkend Běleč nad Orlicí 
25. 8. - 1. 9.  Dětský tábor KS Pohoda (Čichořice) 
Ne 23. 9.   9h Rozhlasový přenos 

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.
  

Redakce: Ludmila Hallerová, Erik Poloha, Jana Hrdá, Petr Haller, Jaanus Keernik 

Bankovní účet sboru: 241333455/0300      KS: 0558  SS stipendijní fond: 911010 
SS muzikál Křižovatka: 911011,    SS krizový fond: 911012,     SS fond Řepy: 911013  

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


