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Pokojné prožití vánočních svátků 
Najednou toto přání dostává hluboký význam. V době, kdy se mnoha lidem relativní 
pokoj z životů vytratil, si potřebují věřící v Ježíše Krista připomenout Boží zaslíbení jako 
jediný pevný bod v chaotické a panické době. Ve Starém zákoně čteme: „ Člověka s 
pevným postojem chráníš dokonalým pokojem, vždyť spoléhá se na tebe. Doufejte v 
Hospodina vždycky, navěky - Skalou věků je jen Hospodin!“ Iz 26,3-4. Neochvějný je jen 
Hospodin. 

Nebeský Otec poslal na svět svého Syna, aby se stal dokonalou obětí za hříchy všech lidí. 
On vyzývá lidi k víře v Něj a k následování Jeho. Nezaslibuje pohodový život, ale život v 
plnosti, život, který má smysl, zaslibuje věčný život těm, kdo v Něj věří. Jak 
dobrodružné je následovat Jeho čteme v Novém zákoně: „Nebojte se těch, kdo zabíjejí 
tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte Toho, který může duši i tělo zahubit v pekle. 
Neprodávají se snad dva vrabci za haléř? Přitom ani jeden z nich nepadne na zem bez 
vědomí vašeho Otce. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. 
Jste dražší než mnoho vrabců. Kdokoli mě vyzná před lidmi, toho i já vyznám před svým 
Otcem v nebesích. Kdo by mě ale před lidmi zapřel, toho i já zapřu před svým Otcem v 
nebesích. Nemyslete si, že jsem přišel, abych na zem přinesl pokoj. Nepřišel jsem přinést 
pokoj, ale meč. Přišel jsem, abych rozdělil člověka proti jeho otci, dceru proti matce a 
snachu proti tchyni. Člověk bude mít nepřátele ve vlastní rodině. Kdo má rád otce nebo 
matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě 
hoden. Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svou duši, 
ten ji ztratí, a kdo ztratí svou duši kvůli mně, ten ji nalezne.“ Mt 10,28-39 Věřme v Ježíše 
Krista jako svého Pána! Odevzdejme Mu celé naše životy! Pro Otce v nebesích jsme 
dražší než mnoho vrabců. Cena za následování Krista je vysoká, celý náš život. Ale 
investice se vrátí mnohonásobně, život věčný má mnohem větší cenu. 

Přeji každému z nás pokojné dny s připomenutím, že skutečný pokoj dává jen Ježíš 
Kristus. Uvěřme v Něj a věřme Mu, i když nás to bude stát mnoho. 

E. Poloha 

Žena jako klíčový svědek 
Proč věřit pravdivosti zpráv o Ježíšově vzkříšení?  

Ani po Ježíšově smrti učedníci neztratili víru. Nedbajíce nebezpečí, které jim hrozilo, se 
první den po sobotě vydali k hrobu. Ve skálopevné jistotě očekávali spatřit, jak se odvalí 
ten veliký kámen a nad smrtí vítězný Ježíš vyjde ven. Ženy ale 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, vládce nebe, jenž jsi mě nestvořil jako ženu.“ Dnes nám 
to může znít neuvěřitelně, ale v té době se nad tím sotva někdo pozastavil. Židovským 
ženám té doby 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.“ 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 jako první přinášeli 
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 ale 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 samozřejmě usnadní odhalení podvodu, jsou-li 
to fiktivní postavy) a vše korunuje tím, že za hlavního svědka prohlásí 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 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 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. 



Jak pokračujeme v Řepích? 
Jsem našemu Bohu vděčný za vše dobré, co nám dává, za vše špatné, co nám bere a za 
vše, čím nás provází na cestě do svého království. Tuto zprávu o našem misijním úsilí 
píši den po díkůvzdání, které jsme slavili společně s rodinou Robbinsových a přáteli z 
Řep. 

Jsem velice povzbuzený z našeho týmu, se kterým právě procházíme programem M4 
(program pro podporu zakládání nových sborů, který v ČR právě jede druhý běh školení 
a ve kterém je 11 týmů z několika denominací). Každé týmové setkání je povzbuzením 
pro všechny přítomné a motivací pokračovat v dobrém díle. Z toho, na čem jsme v týmu 
pracovali, zmíním formulaci nové vize a hodnot, dali jsme dohromady novou podobu 
našich nedělních bohoslužeb a vedeme rozhovor o podobě večeře Páně. Také 
připravujeme vyučování pro náš tým. Modlíme se za naše (dá-li Bůh zatím) nevěřící 
přátele, se kterými se více či méně pravidelně stýkáme. Tímto se blížíme k naplnění 
našich cílů, které jsme si na společném školení v září v Olomouci předsevzali. 

Naše nedělní bohoslužby mají novou liturgickou podobu, díky které jsme se jako tým 
sjednotili v tom, co, kdy a proč během bohoslužeb děláme. Také jsme na našich 
bohoslužbách mohli přivítat několik nových lidí, z nichž někteří odešli, ale jedna sestra 
zůstala a chce zůstat v našem společenství. Chvála Bohu za to! Tématem našich 
bohoslužeb od září do listopadu byla modlitba Páně podle Matoušova evangelia, Kristova 
dokonalá oběť a Kristův dokonalý pokoj. Adventní čas chceme strávit v duchu adventu – 
připomínkou minulého s očekáváním budoucího; texty letos projdeme podle 
ekumenického lekcionáře: (1) očekávání druhého příchodu s výzvou k bdělosti; (2) 
příchod posla i Pána s výzvou k pokání; (3) radost z Boží záchrany s výzvou k uctívání; 
(4) zjevení Boží spásy s výzvou k následování.  

Velká akce, za kterou se modlíme a na kterou zveme lidi, je Předvánoční focení, které 
jsme se rozhodli zorganizovat podruhé. Naše prostory přestavíme na fotoateliér, kde si 
lidé z Řep budou moct nafotit vánoční fotografie. Když jsme tuto akci dělali minule, 
přišlo 16 rodin z Řep, se kterými jsme více či méně v kontaktu dodnes. Je to příjemná 
rodinná akce, kde máme možnost se více sdílet o tom, kdo jsme, co děláme a čemu 
věříme. 

Věřím, že Vás tato zpráva povzbudila stejně jako mě, když jsem vzpomínal na to dobré, 
co nám ze své milosti Bůh dává. V závěru připojím naší modlitbu za nové lidi, kterou se 
modlíme neustále. Abychom nepřestali být Ježíšovým světlem stále novým lidem kolem 
nás, aby se i jim stal Ježíš světlem života. 

David Živor  

Narozeniny v prosinci 
  1. Jana Kleissnerová 
  4. Galina Adamová 
  4. Jan Kubaň 
  5. Helena Bližíková 

  5. Jitka Paďourková 
  6. Květa Barešová 
11. Soňa Došková 
22. Daniela Vacková 

22. Robin Kotubej 
23. Radka Žočková 
30. Vladimír Hejl 

Klub seniorů – úterý od 15h 
  1. 12.  Bůh připravuje možnosti – br. Ing. Mirek Ždych     
  8. 12.  Cestování po Evropě – br. Ondřej Tláskal 
15. 12.  Kanada – zkušenosti emigrace – br. Michael Huk 
22. 12.  Vánoční posezení – koledy, povídky, zkušenosti – br. kazatel Vl. Hejl 

Mimořádné akce 
Po   7. 12. 18h Sborová rada 
So 12. 12.   Vánoční dvoreček 
Ne 13. 12.   Vánoční dvoreček v Bělé pod Bezdězem 
Po 14. 12. 19h Koncert Pražských učitelek 
Ne 20. 12.   Dětská Vánoční slavnost (v rámci dopoledního shromáždění) 
So 26. 12. 11h Koncert Harmonia Mozartina Pragenzis 
Čt   7.    1. 18:30 Alianční týden modliteb (ATM) –  mládež u nás 
10. – 12. 6.   Sborový víkend – Běleč / O. 

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

  6. 12. Vladimír Hejl Erik Poloha + VP Vladimír Hejl 

13. 12. Erik Poloha David Živor Vánoční dvoreček 

20. 12. Vladislav Vovkanič Erik Poloha -- 

24. 12. v 15h Jiří Boháček Jiří Boháček -- 

25. 12. Erik Poloha Vladislav Vovkanič -- 

27. 12. Erik Poloha Vladimír Hejl Miloš Tresa 

  1.   1. v 11h Vladimír Hejl Erik Poloha -- 

  3.   1. Vladislav Vovkanič Erik Poloha + VP Vladimír Hejl 

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