
ZZpprr aavvooddaajj   
ŘŘííjj eenn  22001155  

Sbor Bratrské jednoty baptistů v Praze 3, Vinohradská 68 

Vzdání 
díků, sebe, čeho vlastně? Ježíš Kristus volá nás lidi k následování Jeho. Čeho jsme 
ochotni se vzdát my? On se vzdal sám sebe. Jeho oběť, péče o nás, úroda zahrad, 
polí a sadů, pokoj a prosperita v naší zemi, to je jen malý výčet Jeho darů, za které 
máme být vděčni. Už starosmluvnímu Božímu lidu říkal Hospodin před vstupem do 
zaslíbené země, aby až se usídlí, bude se mu dařit dobře a bude žít v míru a 
hojnosti, nezapomněl na Hospodina a Jeho přikázání, řády a zákony. Zapomněl. Jak 
se chováme my, když jsme zabezpečeni? Chci nás povzbudit, abychom se Pánu 
Ježíši Kristu vzdali a odevzdali sebe v úplnosti - i náš dík. Můžeme si vzít tužku a 
na okraj tohoto článku vypsat, co nám dal dnes a včera. Jsem zvědav, zda nám bude 
stačit toto volné místo. 

E. Poloha 

Jsou všechna náboženství v podstatě stejná? 
Tezi o tom, že jsou všechna náboženství ve své podstatě stejná, budeme slýchat 
převážně od těch, kdo mezi vyznavače žádného konkrétního náboženského směru 
nepatří. Tato věta je v našem prostředí často vyřčena za účelem otupení ostří 
představovaného konceptem jedinečnosti biblické zvěsti o spásonosné smrti a 
vzkříšení Ježíše Krista. Jinými slovy se tu říká, že „jelikož jsou všechna 
náboženství stejná, není důvod být tak nějak přehnaně znepokojen řečmi o tom, že 
Ježíš je ta jediná cesta apod.“ V tomto článku se chci dotknout jenom jednoho 
aspektu tohoto problému.  

Jsou opravdu všechna náboženství stejná nebo ne? 

Náboženství jsou obecně tvořena třemi částmi.  

Jedná se o a) etický kód, b) kult a c) krédo. 

Kategorii etický či morální kód můžeme pro ilustraci naplnit příkazy „nezabiješ“ či 
„nepokradeš.“ 

Do kultu řadíme ceremoniální či rituální prvky daného náboženství - v případě 
křesťanství je to například slavení večeře Páně, nebo křest. 

Poslední komponent, krédo, je samozřejmě tvořen doktrínou, či učením daného 
náboženství. Jako křesťané sem řadíme učení o božství Ježíše Krista či jeho 
zástupnou smrt za hříchy světa. 

Když lidé řeknou, že jsou všechna náboženství v podstatě stejná, mluví 
zpravidla o tom, co jsme zde zahrnuli pod popisek „etický kód.“  Je jasné, že až 
na výjimky se skutečně téměř všechny náboženské systémy světa v hrubých 
obrysech shodnou na tom, že láska je lepší než nenávist, štědrost než lakota a 
statečnost je lepší než zbabělost. Mluvíme-li tedy o etickém kódu, můžeme 
kritikovi přiznat bod. Jakmile bychom ale měli začít hovořit o kultu a krédu, bude 
vše jinak. Rozdíly zde budou enormní, přičemž samozřejmě není možné je 
ignorovat. Tvoří určující část toho, co dané náboženství představuje. Máme snad 
jako křesťané upustit od křtu, abychom ladili s těmi náboženskými systémy, které 
jej neznají? Neměli bychom rezignovat na přesvědčení, že je Ježíš Božím synem, 
abychom souzněli s muslimy, pro které je ta představa rouháním? Jak naložíme 
s křesťanským konceptem soudu, či posmrtného života v konfrontaci s východním 
pojetím těch věcí, které je tomu našemu úplně cizí? Vzdáme se obsahu naší víry 
v zájmu globální náboženské jednoty? Zcela určitě ne a neučiní to ani žádné jiné 
z relevantních náboženství. Proč? Prostě proto, že kult a krédo jsou 
fundamentálními částmi náboženských systémů, které nelze odstranit, aniž bychom 
zároveň odstranili samotné systémy. 

Možná se částečně shodneme na etickém kódu, rozdíly mezi krédy a kulty jsou 
však nepřekonatelné. Všechna náboženství tedy nejsou stejná. 

Ani omylem. 

Jiří Lem. www.rozumnavira.cz 

Náboženství vzniklo jako projekce našich tužeb 
Před mnoha lety jsem tuto větu poprvé slyšel z úst muže s nádherným jménem - 
Pravda. Nevěděl jsem tehdy, jak a zda vůbec odpovědět. Co když má pravdu? 
S takovým jménem… 

Lidé bez naděje na lepší svět, kteří tak či onak živoří, zoufají si a trpí, si možná 
opravdu mohou ve své touze po vysvobození a záblesku naděje vyfantazírovat 
bytost, která by jejich nenaplněné tužby mohla naplnit. Proč by Bůh nemohl být 
berličkou, kterou si lidé vyřezali proto, aby se jim po trnité životní cestě lépe 
putovalo? 



Pan Pravda samozřejmě nebyl první, kdo s tímto nápadem přišel. V devatenáctém 
století se touto myšlenkou zabýval Ludwig Feuerbach a později třebas Karel Marx. 
Pro prvního byla myšlenka Boha odrazem pravdy o naší psychologii, pro druhého 
stejným odrazem o naší společenské situaci. „Neztrácejme čas a neplýtvejme silami 
pro iluzorní nebe, ke kterému se upínáme jenom proto, že nám je ouzko,“ říkají. 
„Váš Bůh či nebe jsou pouhým snem, ze kterého je třeba procitnout a věci měnit 
zde na zemi a v našich životech.“ Karel Marx prohlašuje: „Náboženství sice 
pomáhá, je ale pouhým opiem. Chcete-li opravdové štěstí, musíte nejdříve 
skoncovat s tím iluzorním!“ 

Jsem přesvědčen, že je výše uvedená myšlenka v určitém rozsahu nosná. Platí ale 
jenom omezeně, a to, co se s její pomocí mělo zbořit, stojí pevně dál. Věřím, že po 
uvedení důvodů níže Vám bude jasné proč. 

„Víra v Boha počala z vaší touhy,“ hlásá ateistický kritik. Nějak si ale nevšiml, že 
v ruce drží krajíc namazaný z obou stran. Jak to? Vzniká-li totiž víra v existenci 
Boha takto, proč se podobným způsobem nezamýšlet nad tím, jak vzniká víra 
v neexistenci Boha? Psycholog Paul Vitz například v knize Faith of the Fatherless 
argumentuje ve prospěch názoru, že je ateismus výsledkem touhy po odstranění 
otcovské postavy, která brání získání plné autonomie. To už není tak dobré, že? Je 
třeba veliké upřímnosti a odvahy k doznání známého ateistického filozofa, 
profesora Thomase Nagela, který otevřeně potvrzuje to, o čem mluvím v tomto 
bodě. Říká totiž jasně: „Nechci, aby Bůh existoval, (…) doufám, že neexistuje.“ 
Podobně se už vyjádřil třeba Friedrich Nietzche, který napsal: „Kdyby nám tohoto 
Boha křesťanů někdo dokázal, věřili bychom v něj ještě méně.“ Je jasné, že 
existence Boha je tématem, které je vše, jenom ne neutrální. Po jeho existenci je 
proto možné zrovna tak silně toužit, jako si ji toužebně nepřát. 

Připusťme nyní, že mnozí po Bohu touží. Není ale poněkud absurdní tvrdit, že 
jelikož si něco přeji, pak to vlastně neexistuje? Přesně toto je nám ale v rámci 
tohoto nyní diskutovaného přístupu předkládáno. Opravdu neexistuje voda jenom 
proto, že mám žízeň, chléb, protože mám hlad nebo teplo, protože je mi zima? 
Mám za to, že naše každodenní zkušenost ukazuje přesně opačným směrem. 
(C.S.Lewis ve své stěžejní knize K jádru křesťanství na základě existence našich 
tužeb a jejich naplnění konstruuje velice přesvědčivý podpůrný důkaz pro Boží 
existenci.) 

Podle výše citovaných pánů je Bůh zhmotněním nenaplněného lidského snu o 
otcovské postavě, jenž naplní naše potřeby a upokojí naše obavy. Může být ale 
právě biblický Bůh projekcí takových tužeb? Opravdu tolik toužíme po nekonečně 
svatém Bohu, před jehož tváří se nemůže schovat jediná naše nepatrná nečistota? 
Budou naše obavy a touha po spočinutí upokojeny požadavky morálně nesmírně 
náročné bytosti, která záchranu člověka před věčným zatracením podmiňuje 
absolutní dokonalostí? Pakliže by si lidé opravdu bohy vytvářeli, (a já nepochybuji 
o tom, že se tak dělo a děje) budou tito bohové do velké míry ovladatelní, krotcí a 

daleko více se podobající člověku. Takové bohy ale hledejte spíše na Olympu než 
na Sinaji. 

Podívejme se na závěr na to, co pánové Feuerbach, Marx či Freud vlastně říkají. 
Tvrdí, že skoncovali s racionalitou víry v Boha poté, co odhalili psychologický 
původ víry v něj – víry, jež tedy měla domněle vzniknout jako projekce našich 
tužeb. Dobrá. Připusťme opět, že takto opravdu víra v Boha vznikla a všimněme si, 
kam tato logika vede. Co když jsem například ke svému přesvědčení, že je 
Hitlerova Mein Kampf nebezpečná kniha došel poté, co mi spadla z police na 
hlavu? Přestává být nebezpečnou knihou jenom proto, že jsou okolnosti vzniku 
tohoto mého přesvědčení poněkud tragikomické? Nebylo by snad možné najít 
nějaké opravdu přesvědčivé důvody pro názor, že je to dílo šílence? Nebo jiný 
příklad. Přestane být skutečností, že je součet čísel pět a pět číslo deset jenom 
proto, že mě matematiku v první třídě učil člověk odsouzený za neplacení 
alimentů? Ludwig Feuerbach se ve svém závěru mýlí dopouštěje se přitom 
logického lapsu zvaného v angličtině „genetic fallacy". Tento logický omyl 
pácháme vždy, když nerozlišujeme dvě odlišné věci - okolnosti původu určité víry 
či přesvědčení na straně jedné a racionální důvody pro takové přesvědčení na straně 
druhé. To odkud určitý názor pochází, je něco úplně jiného, než tázání se po 
důvodech k důvěře v něj. Psychologická motivace něčemu věřit leccos vypovídá o 
daném člověku, nemá však nic společného s tím, zda je předmět jeho víry skutečný 
či pravdivý. 

Jiří Lem. www.rozumnavira.cz 

Jak pokračujeme v Řepích? 
Začnu v létě. Na začátku srpna jsme spolu s Martinem Hejlem (Scripture Union) a 
týmem z Michiganu z USA pořádali English camp. Letos na novém místě, 
v Bedřichově. Tábor pro rodiny s dětmi, s výukou angličtiny a se sporty měl 
rekordní účast 130 lidí. Osobně mám velikou radost, že jsem se mohl seznámit 
s novými lidmi, kteří jeli na camp poprvé, ale i s těmi, kdo na něj jezdí déle, než já. 
Z Řep se na camp vypravilo prakticky celé mateřské centrum včetně rodiny jeho 
ředitelky. 

S úderem září jsme začali novou sezónu služby. S rozjezdem nám již tradičně 
pomohl tým z New Orleans z USA spolu, se kterým jsme o sobě dávali vědět lidem 
z Řep, představili jsme jim naše aktivity a zvali je na kulturní večery USA, kterými 
zahajujeme naše kluby anglické konverzace. Americké večery v kulturním centru 
přinesly své ovoce: přišlo dohromady ke čtyřiceti lidem, z nichž jsme některé viděli 
poprvé. Máme nová přátelství a pár nových lidí chodí na naše kluby (letos mám na 
mysli klub anglické konverzace a klub maminek; snažíme se také rozjet kurzy 
Objevování křesťanství). 



Nedělní bohoslužby se nesou ve znamení modlitby Otčenáš, která bude naším 
tématem do adventu. Rád bych ještě prošel sérií kázání Desatero, abychom uzavřeli 
tzv. Páteř – starocírkevní vzdělávání křesťanů, kterým se předávalo Desatero, 
modlitba Páně a Apoštolské vyznání víry. Schází se nás asi 15 + děti a většinu 
společenství tvoří Češi. 

Největší událostí pro Řepy je ale vstup našeho týmu do tréninku M4, což je 
dvouletý trénink pro celé týmy zakládající sbory. Celkem nás čekají čtyři 
dvoudenní školení (jedno za půl roku), několik setkání s naším koučem (Vladimír 
Zeman – BJB Vysoké Mýto) a především spousta modliteb a práce na „domácích 
úkolech“, které si na těch školeních zadefinujeme. Následující půlrok se chceme 
usilovněji věnovat třem oblastem, které vnímáme jako klíčové pro naši budoucnost: 
(1) Vize – sice nějakou vizi máme, ale vnímáme silnou potřebu ji revidovat a předat 
do DNA společenství; (2) Tým – vyučování v týmu a vyjasnění si našich rolí a 
závazků; (3) Osobní kontakty – máme kolem sebe lidi, se kterými se chceme 
intenzivněji a misijněji setkávat. 

Doufám, že Vás tato krátká zpráva povzbudila stejně jako mě, když jsem vzpomínal 
na tu spoustu dobrého, co nám ze své milosti Bůh dává. V závěru připojím naší 
modlitbu za nové lidi, kterou se chceme modlit neustále. Nové lidi, kterým budeme 
světlem evangelia stejně jako Řepím, kde sloužíme. 

David Živor 

Klub seniorů – úterý od 15h 
  6. 10.   Biblické svátky – vazba Starého a Nového zákona 

       – Ing. Karel a MUDr. Darina Sedláčkovi  

13. 10.  12 podmínek dědictví – život se musí žít, nestačí přežívat – DVD film 

       – br. kazatel Vladimír Hejl 

20. 10.  Mexiko – 1. díl – Mexiko City k Pacifiku – br. Vlastimil Malý 

27. 10.  Bible ve zkratce – DVD film, 1. díl – br. kazatel Vladimír Hejl 

Narozeniny v říjnu 
  1. Roman Klusák 
  2. Ruth Matějková 
  7. Zorka Hedbávná  
13. Antonín Špringl 

18. Vladislav Vovkanič 
19. Ludmila Mocková 
19. Petr Cankář 
21. Lydie Mildnerová 

27. Františka Staňková 
31. Petr Michálek 

Mimořádné akce 
Ne   4. 10. 9:30 Společný výjezd do Litoměřic na díkůvzdání 
So 10. 10.  10h Oslava 130. / 100. / 30. výročí 
Ne 11. 10. 9:30 Díkůvzdání 
Po 12. 10. 18h Sborová rada 
So 24. 10.   Konference Misijního odboru BJB (u nás) 
So 31. 10. 11h Koncert Harmonia Mozartina Pragenzis 
So   7. 11.   Sestry z Žatce (u nás) 
Po   9. 11. 18h Sborová rada 
So 28. 11.   Adventní vyrábění 
Po   7. 12. 18h Sborová rada 
So 12. 12.   Vánoční dvoreček 
Po 14. 12.   Koncert Pražských učitelek 
So 26. 12.   Koncert Harmonia Mozartina Pragenzis 
10. – 12. 6. 2016 Sborový víkend – Běleč / O. 

Bohoslužby - neděle 9.30 – 11h 
Datum Vedení Kázání Bělá pod Bezdězem* 

  4. 10. Pavel Hrádek Vladimír Hejl + VP Vladimír Hejl 

11. 10. Vladimír Hejl Erik Poloha Erik Poloha 

18. 10. Vladislav Vovkanič Erik Poloha Jiří Boháček 

25. 10. Erik Poloha Jordan Haller Miloš Tresa 

* V Bělé jsou bohoslužby v 15h a v Řepích v 17h. 
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