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Sbor Bratrské jednoty baptistů v Praze 3, Vinohradská 68 

Evangelizace na Veletrhu esoteriky 
Náš sbor se 19. - 21.4. rozhodl zúčastnit jeho 9. ročníku tak, jak se již některých ročníků 
zúčastnil v minulosti. Našim cílem bylo ukazovat na Ježíše jako jedinou pravdu, cestu a život, 
což byla slova na našem stánku, který díky štědrému sponzorovi mohl být jedním z největších. 
Po tři dny jsme oslovovali lidi, kteří se zastavili zaujati ponejvíce letáky Brněnské tiskové 
misie, a také Biblemi, či promítanými verši z Bible. Své portfolio jsme rozšířili i o časopis 
Život víry, jehož vydání 4/2013 se věnovalo právě esoterice. Prodali jsme jej 20 výtisků, rozdali 
jsme 2188 letáků a více jak 100 ks Nových zákonů. Největší váhu měly však osobní rozhovory 
s hledači různých cest a zážitků. Mluvili jsme s přibližně sto lidmi trochu více o hledání, o Pánu 
Ježíši Kristu a o životu s Bohem. Přibližně 10 lidí projevilo zájem přijít i do našeho sboru. 
Přímo na veletrh nás z našeho sboru přišlo evangelizovat cca 14. Po celou evangelizační událost 
nás modlitebním řetězem podporovalo cca 18 bratři a sester z našeho sboru. Personálně nás 
podpořili i z BTM dva pracovníci a dalších 5 přátel v průběhu celého víkendu. Rádi bychom 
viděli konkrétní ovoce svého úsilí v podobě nových spasených. Modlili jsme se za deset. 
Zasévali jsme, vzrůst necháváme na Bohu, ale nezapomeňme se dále modlit za oslovené – 
celkem to bylo za ty tři dny, na dvou místech (stánek a stolek) na 700 lidí. 

Specifikem účasti na takovémto festivalu je, že zde potkáváte pouze hledající lidi otevřené pro 
cokoliv transcendentního, kteří často tvrdí, že duchovno je vlastně jen jedno a je jedno, jak to 
pojmenujeme, proto jsme zdůrazňovali, že jedině skrze Pána Ježíše Krista se můžeme dostat 
k Bohu. Rozhovory byly často v tom duchu, že si dotyční něco ujasňovali. Věřím, že alespoň 
některé to posunulo blíže k Ježíši. 

U našeho stánku se zastavilo i několik křesťanů, kteří projevili radost i vděčnost, že právě na 
takovémto místě se mohou lidé setkat i s Ježíšovým evangeliem. Byli i tací, kteří se přišli od 
nás přiučit, jak evangelizovat na podobném veletrhu na Slovensku. 

Pokládám za smysluplné, aby se křesťané účastnili takovýchto "podivných" akcí, kde se 
koncentrují lidé hledající různé životní cesty, ačkoliv je to finančně náročné. Největší přínos a 
"efekt" jsou osobní rozhovory, nikoliv polemické, ani toliko apologetické, ale poukázání na 
Ježíše jako Pána a Krista. Děkuji všem, kteří jste se zúčastnili přímo na veletrhu i vám, kteří 
jste se za nás modlili. Chci povzbudit ostatní, aby hledali takové příležitosti ke sdílení 
evangelia, které vám vyhovují, např. http://pro-mise.cz/?page_id=359. S Ježíšovým evangeliem 
je vyslán každý křesťan. 

Erik Poloha 



Festival esoteriků na Výstavišti. 
Letos opět jsem přišel na pomoc baptistickému sboru z Prahy, který ve spolupráci s Brněnskou 
tiskovou misií a Gedeonci měli velký stánek v levém křídle Výstaviště a ještě stolek 
s literaturou na jiném místě. Letos zde skupina Ukrajinců nebyla, protože loni velmi horlivě 
rozdávali do všech stánků výstaviště evangelizační literaturu, takže jim letos vedení festivalu 
stánek nedovolilo. Proto jsme zvolili umírněnější taktiku rozhovorů s lidmi, kteří procházeli jen 
kolem našeho stánku. Další misijní materiály jsem posléze trousil v hromadné dopravě. Jeden 
z organizátorů, který mne poznal z loňské evangelizace, ke mně přišel a preventivně mě 
upozornil, kde sedí za stánky ortodoxní Židé a abychom jim nic nedávali, protože jsou na to 
citliví a hlásí to. 

Vzápětí na to přišli ke stánku dva anglicky mluvící mladíci, mesiánští Židé z Haify v Izraeli. 
Mohl jsem je pozvat na svou výstavu judaistických obrazů v synagoze v Kolíně a zazpíval jsem 
jim ,,Adan hakavod“. Kupodivu tu píseň zpívají ve svých sborech. Velice je to potěšilo, že 
v tom Babylóně zní Siónská píseň. 

Mohl jsem rozdávat kolemjdoucím bétéemky a zájemcům Gedeonské Bible. Na stěnu stánku 
jsem vylepil několik svých evangelizačních plakátů i v angličtině. 

Během rozhovorů došlo i k modlitbám vydání sebe Pánu Ježíši Kristu. Jeden muž nám neustále 
oponoval, a tvrdil, že už toho Krista dávno má v sobě a že Ježíš zemřel, aby nám ukázal, jak 
bojovat proti egu eticky. Kříž byl jen symbol, ne realita. Tak jsem ho vyzval, když toho Krista 
má již dávno, abychom se spolu pomodlili a aby začal on. Byl tím vyveden z míry, že je to jen 
mystické nazírání a že se ještě nahlas nemodlil. Tak jsem ho vyzval, že tedy toho jeho Krista 
jasně oslovíme, jestli je pravý, abychom poznali, kdo je zač a toho pravého a biblického 
pozveme na pomoc. Ten muž byl náhle překvapen, že se s tím Kristem dá navázat kontakt 
modlitbou a opakoval modlitbu vydání sebe Pánu Ježíši Kristu. Jestliže na počátku hovoru byl 
až nepřetržitě odmítavý, nyní poděkoval za modlitbu, že je možno se takto modlit. Projevil 
zájem o chození do sboru. Je nutno moc nediskutovat a vést lidi ke konfrontaci s Písmem. Jiný 
muž na mne opakovaně volal: ,,Vždyť všechny cesty vedou do Říma.“ …Mohl jsem ihned 
doplnit: ,,Ale jediná vede do nebe – Pán Ježíš“. 

Jedna mladá dáma nás neustále označovala za bigotní fanatiky, co věří s jistotou, že Pán Bůh 
jest. Zeptal jsem se ji, zda používá s vírou metro a autobus MHD při cestách Prahou a nyní na 
Výstaviště. Řekla, že ano. A to je tedy projev vašeho silného fanatismu víry, řekl jsem, že 
denně svěřuje svůj život smrtelnému, neznámému řidiči, vpředu. Může podlehnout záchvatu 
mrtvice, nebo se lidsky zmýlí zrovna na křižovatce. To obdivuji vaši fanatickou jistotu, že vás 
vždy kamkoliv doveze. Dáma si uvědomila, že je to fakt a že musí věřit i tomu šéfkuchaři 
v restauraci, že jí do steaku nevhodil špetku strychninu. Řekl jsem ji, že bez fanatismu tvůrců 
v kultuře a vědátorů ve vědě, bychom neužívali výsledky všech možných civilizačních 
vymožeností oborů, na jejichž počátcích byli vždy fanaticky věřící učenci či politikové. Nezdá 
se vám, že lidé používají pojem fanatik  v pejorativní hanlivé podobě podezřele vždy pro věřící 
v živého Pána Boha? Proč ne u vrcholových sportovců? Ostatně nemusím věřit, že mám ruku, 
já to vím a není to fanatismus. Víte, že jste žena? Odkud ta jistota? Stejně tak vím, že mne Pán 
Bůh miluje a stejně i vás. Dáma mi poděkovala, že jsem ji posunul od užívání stádových 
standardních masmediálních pojmů směrem k vlastnímu myšlení. „A nyní si bez předsudků 
přečtěte Nový zákon a Žalmy“ …Nyní tedy vzala do ruky tu KNIHU… a odnesla si ji. Ku 
podivu.  



S odpovědí, že odmítám okultní praktiky, jsem odmítl zasednout k meditaci aktivizace čaker 
před fotografií Indky s rudou tečkou mezi očima. Vtíravou uvaděčku, mladou, oslovila sestra 
z našeho týmu a modlila se za záchranu její duše. Ta mladá žena byla na chvíli jako ochrnutá, 
ale byla již viditelně silně svázaná duchem Kundalini – hadí síly. Sledoval jsem delší dobu, 
s jakou naléhavostí se snažila uvést do čarovné seance kohokoliv. Půvabná rudovlasá posedlost. 

Jedna šedesátnice nám přivedla psychicky retardovaného tlustého syna a řekla, že si s ním užívá 
peklo na zemi. Viditelně zde hledala zoufale nějakou pomoc, bylo jí jedno, od koho. Řekla mi, 
že syn jí jen hamburgery a sedí u facebooku, jinak se o nic nezajímá. Co s ním bude, až zemřu? 
Pozval jsem je na kávu ve stanu a seznámil jsem je s vedoucím mládeže, jenž tu právě sloužil 
ve stánku. Oba je bude zvát na programy mládeže do sboru a jistě tam Petřík najde nějaké 
kamarády. A s tou paní si také někdo pohovoří.  

Jiná stará osmdesátnice na otázku, má-li ještě s někým kontakt, řekla, že je léta jen sama, jen ji 
občas někdo pozve do restaurace na večeři zadarmo, kde ji nakonec nutí si koupit na splátky 
vysavač a sadu hrnců. Byla ráda, že ve sboru je klub seniorů, kde se při pohoštění setká 
s dalšími lidmi jejího věku. Měly by se také pořádat kluby alfa pro seniory, nazval bych je spíš 
kluby omega. Ti lidé opravdu mají poslední zvonění. 

Jistý inženýr, vynálezce extraktů a různých léčiv, se nechal s jednou dámou asistentkou pozvat 
na kávu a kreslil jim schéma přírodní medicíny. Potom jsem nenápadně nakreslil schéma 
s evangelizačním poselstvím, což je zaujalo a sebrali si ze stánku vše, co se  vešlo do kabelky, 
že to rozdají svým klientům. Tito lidé tvoří početnou skupinu ,,nezávazných zájemců“, kteří 
léta a léta oscilují mezi rozhodnutím a obavou ze ztráty své svobody, až jednou v předpeklí po 
smrti zvolají: ,,KDYBYCH jen tehdy řekl své ano“. Slečnám odnaproti, jež nabízely ,,živou 
vodu“ v baňce s vibrujícím energotonem, jsem vysvětlil, že voda ne náhodou krystalizuje do 
tvaru hvězdy Davidovy a že Boží slovo je spíš tou vodou živou. Byly příliš pěkné, než aby mne 
braly vážně. Škoda. Nebyli jsme sami ani při letošní akci (s absencí Ukrajinců), protože hned u 
vchodu do haly si v neděli otevřela stánek společnost ,,Voda života“. Žádná diamantová voda, 
ale Boží slovo. Dali mi štos malých brožurek na cestu od stánku ke stánku, od duše k duši. 
Kousek dál měli stánek PRIMENT (Nový život). 

Poblíž našeho stanu nadšeně zvaly emisarky pana Pfeifra, žáka slavného Zezulky, na vodnářský 
koncert na tibetské míse, který se bude pořádat v Betlémské kapli po modlitebním setkání 
křesťanů. Po chválách Pána Ježíše zde mají zaznít lamaistické kosmické zvuky věku Vodnáře. 
Za časopis, který mi vnutily, musely ode mne přijmout traktát o jediné cestě a pojednání: ,,Proč 
Ježíš?“ Letos jsem si uvědomil, že v tomto prostředí je nutné mimořádné pomazání, aby Pán 
Ježíš potvrzoval naše slova činěním divů a zázraků. Jen moc Ducha svatého a mimořádná 
demonstrace Boží milosti učiní v duších těch lidí jasný rozdíl mezi tím, co je od Pána Boha a co 
od ďábla.  

Václav Lamr 

Narozeniny v květnu 
  2. Miloš Šolc 
  6. Petr Ševčík 
  7. Světlana Perets 
18. Julie Hejlová 

19. Sviatlana Savitskaya 
20. Eliška Živorová  
23. Marta Stárková 
24. Kateřina Paudel 

25. Dagmar Ždychová 
27. Vasil Smužanica 





Klub seniorů – úterý od 15h 
  

Bohoslužby – neděle 9:30 – 11h 
datum Vedení kázání událost Bělá p.B. od 15h 

  5. 5. Vladimír Hejl + VP Vlado Vovkanič Sestry v Ostravě Jiří Boháček 

12. 5. Vladimír Hejl Erik Poloha Den matek Erik Poloha + VP 

19. 5. 
v 10h 

Vlado Vovkanič Erik Poloha 
Gereth Morris 
Jáchym Gondáš 

 
Letnice 

 
Miloš Tresa 

26. 5. Vlado Vovkanič Erik Poloha + Teen Challenge Vladimír Hejl 

  2. 6. Vlado Vovkanič Erik Poloha + VP  Erik Poloha + VP 

  9. 6. Vlado Vovkanič David Živor Sborový víkend Vlado Vovkanič 

16. 6. Vladimír Hejl Erik Poloha  Vladimír Hejl 

23. 6. Vlado Vovkanič Erik Poloha Křest, konec šk.r.  

30. 6. Vladimír Hejl Vlado Vovkanič  Miloš Tresa 

Mimořádné akce 
3. –   5. 5. Konference sester Ostrava 
Po 13. 5. 18h Sborová rada 
Ne 19. 5. od 10h! Letnice spolu s IBC + Společné občerstvení 
Pá 24. 5. Noc kostelů 
7. –   9. 6. Sborový víkend – Šlovice u Rakovníka 
Ne 23. 6. křest, závěr školního roku + Spol. oběd 
10. – 17. 8. Tábor KS Pohoda 

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.  
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