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Budování 
Někteří říkají, že je to Prahou, ale je to zejména tím, že se setkáváme a střetáváme 
s různými učeními, názory, výklady Bible, ať už v našem společenství nebo v rámci 
misie, ale i v rámci BJB. Pokud jsme zalezlí a nejsme vystaveni tlakům, nemáme příliš 
potřebu si vyjasňovat, jak rozumíme té či oné pasáži Bible, jak věříme Ježíši Kristu a jak 
panuje v našich životech, jestli a kde Mu necháváme prostor k vládnutí. Je dobré vědět, 
z čeho se skládá duchovní výzbroj a je jistě přínosné slyšet kázání na tento text, ale 
mnohem podstatnější je tuto výzbroj nosit a používat. Někdy se křesťané chovají jako 
řidiči teoretici, kteří dovedou hodně napovídat o tom, jak se má řídit a mají dokonce 
řidičský průkaz, ale za volant neusednou a kritizují ty, kteří řídí. Potřebujeme věci 
promýšlet, ale potřebujeme je i dělat. Potřebujeme se modlit, nechat se vést Božím 
Duchem, studovat Bibli a tak skutečně následovat Ježíše ne ve volných chvílích, ale 
následování Jeho má být náš životní styl, má být určující a rozhodující. O Duchu Svatém 
můžeme také dlouze mluvit, ale máme Ho poslouchat a zkoumat různá vnuknutí. Jsem 
vděčný za náš sbor, buďme nadále společenstvím, kde si skutečně vzájemně sloužíme 
dary, které nám Bůh dal, a to jistě pomůže v našich střetech, nedorozuměních a přispěje 
k zachování jednoty. 

E. Poloha 

Jaké byly Velikonoce v Řepích? 
Přátelé,  

rád bych se s Vámi podělil o zážitky ze služby během Velikonoc. Ty jsou pro nás vždy 
hektickým, ale požehnaným obdobím. Na Velikonoce jsme se připravovali v rámci série 
kázání S Pánem Bohem! (#SpanemBohem), během které jsme strávili čtyři neděle před 
Velikonocemi rozjímáním nad Božím pozváním, Božím zaopatřením, Božím novém 
stvoření a nad poslušností Božího Služebníka. Mým přáním bylo, abychom se na 
nejdůležitější křesťanské svátky připravili duchovně i duševně, abychom je mohli prožít 
v opravdové Boží blízkosti – S Pánem Bohem. 

Samotné Velikonoce jsou v naší službě misijně zaměřené – a proto probíhají formou 
„čtyřboje“ Celonárodního čtení Bible na Velký pátek, Honu za Velikonočními vajíčky na 

Bílou sobotu, bohoslužbou při východu Slunce na neděli vzkříšení a společným výletem 
v pondělí. 

Celonárodního čtení Bible jsme se letos zúčastnili již pošesté. Letos nám pomáhali bratři 
a sestry ze Zličína, ze sboru Církve XXI. století (jeden z ruských sborů, kde je kazatelem 
Oleg Grytsyk). Přečetli jsme celé Janovo evangelium a pašije ze synoptických evangelií. 
Během toho jsme rozdávali Velikonoční noviny, Bible a letáčky o vzkříšení. Z těch 2 a 
půl hodin, co jsme tam byli, nám počasí nepřálo dvě hodiny – pořád mírně pršelo a byla 
zima.  

Letos byl Velký pátek poprvé státním svátkem, což se projevilo i na provozu v Řepích – 
bylo tam mnohem méně lidí, než jsme zažili v minulých letech, protože na svátky odjeli 
z Prahy. Ani nepřízeň počasí, ani slabý provoz nás však neodradily. Byl to požehnaný 
čas, kdy jsme měli možnost oslovit celou řasu lidí, rozdat zhruba 400 výtisků 
Velikonočních novin, několik Biblí a letáků. Věřím, že tato akce má své místo v naší 
službě. Mnoho lidí mohlo slyšet slova Písma, aniž by to plánovali. Někteří byli zvěstí 
uraženi, ale to je dobře – byli uraženi ne křesťanskou kulturou, ale zvěstí. Mnozí však 
vnímali akci pozitivně, za což jsme moc rádi.  

Největší akcí Velikonoc je Hon za velikonočními vajíčky. Již počtvrté jsme připravili 
rodinný festival, kam přišla celá řada lidí z Řep. Mnozí z nich byli na této akci poprvé. 
Všichni ale odcházeli spokojení. Máme velikou radost z toho, že tato akce přirostla k 
Řepím takovým způsobem, že se na ni místní vyptávají a těší. S povolením z radnice a 
zvěstmi ze zastupitelstva o tom, že je to již tradiční akce, kterou mají lidé rádi, jsme 
organizovali i tento ročník. 

Měl jsem možnost oslovit polovinu přítomných evangeliem – formou pro děti, ale 
s jejich rodiči poslouchajícími možná ještě bedlivěji než malí účastníci. Druhou polovinu 
oslovil Jenda, se kterým jsme se u prezentace evangelia střídali. Celkem se nás na louce 
letos sešlo asi 125 lidí. Na fotografie z akce se můžete podívat na našem webu: 
http://pochoden-praha.cz/2016/03/fotky-z-honu-za-velikonocnimi-vajicky/  

Ježíšovo vzkříšení z mrtvých si na Velikonoce připomínáme na našich bohoslužbách 
dvakrát. Naše oblíbená je však Bohoslužba při východu Slunce. Sešlo se nás 11 a během 
bohoslužby jsme mohli pozorovat krásný východ Slunce nad kopcem, kde jsme se sešli. 
Viděli jsme Řepy jako na dlani a modlili jsme se za ně. Po bohoslužbě jsme společně 
posnídali u Silbyových. Velkou radost mám z toho, že na tuto bohoslužbu dorazila i 
jedna paní, se kterou se vídáme v rámci English clubu. Modlíme se za ni, aby v ní 
slyšené slovo působilo. Velikonoční bohoslužby měly témata Naděje ve vzkříšení Ježíše 
Krista a Petrovo kázání Korneliovi. 

Definitivní tečku za Velikonocemi jsme udělali v pondělí, kdy jsme se sešli a strávili 
dopoledne v lesoparku Řepy. Je na krásném místě, odkud lze vidět celé Řepy jako na 
dlani, je tam spousta aktivit pro děti i dospělé, a tak jsme se tam vyřádili. Aktivně 
odpočatí jsme pak navštívili sbor KS na Palmovce, kde měl Jenda koncert chval se svou 
kapelou. Velikonoce jsme tak strávili od začátku do konce v Boží blízkosti. Vyčerpaní, 
ale duchovně načerpaní tak vykračujeme do dalšího období. 

David Živor 



Ježíš nikdy netvrdil, že je Bůh. Toho z něj 
udělali až jeho učedníci.  
Lidé jsou často překvapeni, když se dozvědí, že žádný ze zakladatelů velkých 
náboženství se nikdy neprohlašoval za Boha a vykupitele lidstva. Tedy žádný kromě 
Ježíše Krista. Výroky, které o sobě Ježíš pronášel a které jsou zaznamenány ve čtyřech 
podáních Ježíšova života v Novém zákoně, jsou někdy tak nesmírně troufalé, že bychom 
dnes byli při setkání s někým, kdo by je o sobě pronášel, v pokušení vážně pochybovat o 
jeho duševním zdraví. Ježíš dle evangelií nechává jenom málokoho na pochybách, za 
koho se považuje a za koho ne. 

Co když to ale bylo jinak? Ježíš byl možná jenom lehce neobyčejný dobrý chlapík, 
kterého by i přesto, že udělal několik pozoruhodných triků, nikdy ani nenapadlo tvrdit o 
sobě něco tak šíleného jako to, co mu později do úst vložili jeho učedníci. Vykupitele a 
Božího syna z něj udělali jeho následovníci později. Během času došlo i vlivem tvorby 
legend k zásadnímu překroucení skutečnosti a z Ježíše, který se nikdy neprofiloval jinak 
než jako obyčejný člověk, tu dnes máme božského spasitele. 

Tolik tedy oblíbené tvrzení, kterému chci nyní oponovat. 

• Je samozřejmě možné, aby se kolem nějaké události či osoby postupem času 
nahromadil balast přehánění a zbožných přání. Někdo jako Robin z Loksley (Robin 
Hood) například pravděpodobně existoval, daleko méně pravděpodobné ale určitě budou 
všechny ty nesmírně působivé představy o jeho střeleckém umění, které dnes vidíme ve 
filmových zpracováních. O Robinovi dnes můžeme bájit, jak chceme, protože tu není 
nikdo a nic, co by naše výmysly korigovalo. Zkuste ale to samé udělat třeba s bratry 
Mašíny. Ani šedesát let po jejich probití se na západ z komunistického Československa, 
není možné fabulovat v tom smyslu, že se tak stalo třebas na jaře nebo díky jejich 
spolčení s Fantomasem. Kromě skutečnosti, že stále žije mnoho přímých aktérů oněch 
událostí, máme také dobové záznamy. Prostor pro tvorbu případných legend je tak 
prakticky eliminován. Jak se to vztahuje k Ježíši? Jednoduše. Existují dobré důvody 
k tomu, datovat vznik synoptických evangelií do padesátých či šedesátých let prvního 
století (ani jedno evangelium například nezmiňuje pronásledování křesťanů za Nerona 
(64 n.l.), smrt Pavla či Petra (zřejmě 67 n.l.), nebo pád Jeruzaléma v roce 70 n.l., přičemž 
je ale velice rozumné předpokládat, že by se autoři evangelií o těchto nesmírně 
důležitých událostech zmínili, kdyby se odehrály před jejich sepsáním). To ale není vše. 
Některé Pavlovy epištoly (Galatským, Tesalonským) byly s největší pravděpodobností 
v oběhu dokonce již koncem čtyřicátých a počátkem padesátých let. Tyto skutečnosti 
zkracují dobu mezi Ježíšovým životem a záznamem událostí jeho života na nějakých 20 
let, což je pro hypotézu „legend" naprosto smrtící. Není totiž dostatek času k tomu, aby 
byla fakta nahrazena mýty. Oxfordský profesor antické historie A. N. Sherwin-White ve 
prospěch tohoto závěru argumentuje v jedné ze svých knih. Píše, že ani čas dvou 
generací mezi událostí a jejím popisem neposkytuje dostatek prostoru pro to, aby byl 
historický fakt pokřiven působením mýtů a legend. Teolog a filozof W. L. Craig 
argumentuje, že časové rozpětí potřebné pro významnější rozvoj legend týkajících se 
událostí zaznamenaných v evangeliu by nás přeneslo do druhého století našeho letopočtu, 

což je právě to období, kdy se začaly objevovat první legendární apokryfní evangelia. 
Když v roce 1844 německý teolog Julius Müller vyzval odbornou veřejnost, aby někdo 
nalezl jediný případ v historii, kdy se legenda vytvořila tak rychle, reagovali tehdejší 
učenci naprostým mlčením – moderní učenci na tom jsou úplně stejně.  

• Vznik křesťanské víry a její šíření se odehrávaly na stejném místě velice záhy po 
předmětných událostech. Kdyby se pisatelé evangelií nechali příliš unést a začali si 
vymýšlet, ozvalo by se zcela určitě množství nepřátelsky laděných očitých svědků oněch 
událostí, kteří měli moc a eminentní zájem na tom celou tu nepříjemnou pověru velice 
rychle sprovodit ze světa. Je jednoduché otisknout v Blesku článek o tom, že byl na 
Vyšehradském hřbitově při společné procházce spatřen obživlý Bedřich Smetana s Janem 
Nerudou. Těžší je nicméně balamutit o tom s úspěchem národ ještě poté, co byla 
příslušnými povolanými odborníky potvrzena přítomnost jejich tělesných pozůstatků 
v jejich hrobech.  

• Bibličtí pisatelé velmi často vehementně zdůrazňují, že to, o čem reportují, opravdu 
zažili. Příkladem může být třeba Petr, který ve svém druhém dopise píše: "Nedali jsme se 
vést vymyšlenými bájemi, ale zvěstovali jsme vám ... Pána Ježíše Krista jako očití 
svědkové..." (2Pt 1:16). Další příklady jsou Lk 1:1-4, Jan 19:35, Skutky 2:22-38, 17:30-
31, 1 Kor. 15:3-8, Gal. 1:11-12, 1 Jan 1:1-2. K dnešnímu dni byla mnohokrát potvrzena 
přesnost obrovského množství historických detailů objevujících se v jednotlivých 
knihách Nového zákona. Jeho autoři si tak již dávno vysloužili právo na to, aby jim 
mohlo být důvěřováno i v této věci.  

• V kontextu světonázoru striktně monoteistického Žida prvního století je nesmírně 
složité představit si důvod pro to vůbec přijít s myšlenkou „bohočlověka". Přesně toto ale 
množství lidí stojících za Novým zákonem udělalo. Žid, který by v té době za takovou 
judaismu cizí představou stál, nemohl čekat nic jiného než pronásledování a dokonce 
hrozbu zatracení vlastní duše. Zní to sotva jako dobrá motivace k vymýšlení. Přesto 
skončili téměř všichni apoštolové mučednickou smrtí...  

• Kdyby měla být osoba Ježíše a jeho nároky pouhým konstruktem vycucaným 
z prstu, bude velice legitimní ptát se po důvodech, proč se tento konstrukt více nepodobá 
mesiánskému očekávání judaismu prvního století. Z židovských apokryfních knih, 
z prací Flavia či Filóna, písemností od Mrtvého moře, ale i z jiných zdrojů (4) se 
dozvídáme o mnoha rozdílech mezi skutky očekávaného Mesiáše a těmi, které konal 
Ježíš Kristus v novozákonním podání. „Mašiach“, kterého Židé čekali, měl být totiž 
například symbolem a aktivním vykonavatelem vysvobození Izraele, které mělo mít jak 
politický, tak duchovní charakter. Měl žít věčně, být svrchovaným pánem světa, 
přebudovat chrám a Jeruzalém, uchránit ono město před nepřáteli či učinit z Tóry 
univerzální světový zákoník. Skutečný Kristus jak vidno často neladil s dobovými 
představami o mesiáši, o čemž nakonec přímo svědčí jeho odsouzení k smrti ze strany 
samotných duchovních vůdců židovského národa. O důvod víc nemít porozumění pro 
teorii o vyfabulovaném Kristu.  

Existuje celá řada extrabiblických pramenů pocházejících z židovského či ke křesťanství 
lhostejného prostředí, které do velké míry potvrzují hrubé obrysy novozákonní zvěsti. 
Tato skutečnost citelně oslabuje argument o mýtickém Ježíši. 



Hypotéza, která vysvětluje Ježíšovo v Bibli zaznamenané vnímání sebe sama jako 
Božího syna, odkaz na akumulaci mýtů, legend a přehánění tedy zcela popírá velké 
množství historických zdrojů a skutečností, které podporují autenticitu biblických zpráv 
o Kristu. Je jenom jeden racionální způsob jak vysvětlit skutečnost novozákonního 
vykreslení Ježíše jako Boha a Spasitele. On se za něj skutečně považoval. 

Jiří Lem 

Libanon 2016 
Minulý rok jsem před Vás předstoupila s prosbou o modlitby za můj letní výjezd do 
Libanonu. O jeho výsledku jste někteří slyšeli v rámci podzimní prezentace.  

Letošní léto bych chtěla navázat na spolupráci s jednotlivými organizacemi a více méně 
se podílet na identických činnostech, stejně jako minulý rok. Jedná se především o 
pomoc místním organizacím (baptistům a svobodnému křesťanskému sboru) s pořádáním 
následujících aktivit: 

• Tábor pro děti uprchlíků i děti z církve (na horách) 

• Příměstský křesťanský tábor pro děti uprchlíků (Letní biblická škola) 

• Práce se syrskými ženami v centru pro uprchlíky 

Termín výjezdu: 6.7. – 5.8. 2016 

Modlitební témata:  

• Vedení Duchem svatým 

• Moudrost v komunikaci a v detailním plánování 

• Zlepšení mojí arabštiny  

• Vytvoření modlitebního podpůrného týmu 

• Finanční podpora na letenku: 16 320,- Kč 

Máte-li zájem o podrobnější informace a pravidelné zasílání emailů, neváhejte mě 
osobně kontaktovat. 

S díky Minia 

Narozeniny v dubnu 
10. Alena Vojířová 
11. Jiří Boháček 
15. Monika Humpálová 

18. Libuše Procházková 
18. Karel Sedláček 
23. Věra Tučková 

26. Ján Jackanič 
30. Jana Kubaňová 

 

Mimořádné akce 
Ne  10.   4. Společný oběd, Výroční sborové shromáždění 
Po  11.   4. 18:30 Sborová rada 
15. – 17. 4. Regionální konference mládeže BJB v Aši (Obklopen Kristem) 
15. – 17. 4. Regionální konference mládeže BJB v Litoměřicích (Boj o život) 
So  23.   4. Sjezd delegátů BJB (u nás) 
So  30.   4. Koncert Harmonia Mozartina Pragenzis 
6. – 8. 5. Konference sester BJB v Banské Bystrici, poplatek 1500Kč 
So  21.   5. Sestry z Lovosic u nás 
3. – 5.    6. Konference BJB v Brně (Odpočinutí) 
10. – 12. 6. Sborový víkend – Běleč / O. 

Klub seniorů – úterý od 15h 
  5. 4. David Zeisberger – apoštol indiánů - DVD – br. kazatel Vladimír Hejl 
12. 4. Pohled na současnost podle biblického zjevení – ses. Ludmila Hallerová 
19. 4. Světová náboženství a sekty – br. Radek Hejret 
26. 4. Ty jsi můj Bůh? – naše zklamání z Boha – MUDr. Z. Kasalová 

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

  3.   4. Vladimír Hejl Erik Poloha + VP Jordan Haller 

10.   4. Erik Poloha David Živor - 

17.   4. Jordan Haller Erik Poloha - 

24.   4. Vladislav Vovkanič Erik Poloha Vladimír Hejl 

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

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:  Petr Haller, Michaela Klusáková 
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Předseda staršovstva, misijní pracovník: Vladislav Vovkanič 734 237 304 

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.baptistepraha3.cz Mládež: www.facebook.com/pages/Noe/194768693885739 
Tábory: www.kspohoda.com    Zpravodaj: www.zpravodajbjbp3.webzdarma.cz 


