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Sbor Bratrské jednoty baptistů v Praze 3, Vinohradská 68 

Letnice, ne lednice 
V nedávném televizním pořadu Prostřeno se ptala cizinka muslimka ostatních českých 
účastníků, co to jsou Velikonoce. K jejímu údivu jim ona jako vyznavač jiného 
náboženství musela objasnit křesťanský obsah tohoto nejvýznamnějšího svátku. Obávám 
se, že na otázku, co to jsou Letnice, bychom se dověděli prazvláštních odpovědí i od 
křesťanů. Letnice jsou Hospodinem přikázaný svátek pro Židy a jsou to vlastně dožínky, 
konec žní. Slaví se 7 týdnů po Velikonocích. 

Je to takový zamaskovaný svátek, protože křesťané neslaví dožínky, ale seslání Ducha 
Svatého, které se stalo na svátek Letnic. A právě sesláním Božího Ducha vznikla církev. 
Tedy ne ve smyslu denominace, ale ve smyslu společenství věřících v Ježíše jako Pána a 
Zachránce od odplaty za naše hříchy. Dostaneme se do problémů, když nějaká 
denominace tvrdí, že ona je ta jediná správná. Křesťan, tedy kristovec, je ten, kdo věří 
v Ježíše Krista a následuje Ho svým životem. A kdo věří v Ježíše Krista, dostává od něj 
Ducha Svatého, který člověka vede. A kromě jiného vede i do společenství, církve, která 
není klubem, ale je to společenství, kde si kristovci slouží navzájem, ale i ostatním, a 
mají být podřízeni jedině Ježíši Kristu jako Pánu. 

Mnoho českých lidí hledá duchovno všude možně a zavrhuje křesťanství z často 
primitivních důvodů ještě před tím, než si přečetli Bibli a pokusili se o vztah 
s Hospodinem skrze Ježíše. Chci nás u příležitosti nadcházejících Letnic povzbudit 
k hledání Boha, k víře v Ježíše Mesiáše a k naslouchání hlasu Ducha Svatého. 
Následovat Ježíše rozhodně není nuda. Ať v našem sboru není jak v lednici nejen o 
Letnicích. 

E. Poloha 

Sborový víkend 10. - 12. 6. 
Blíží se termín přihlašování na sborový víkend. Pojedeme opět do Bělče nad Orlicí u 
Hradce Králové. Ubytování bude v chatkách, koupelny a toalety společné. Jsou to jen 
dvě noci a v Praze běžně nezažijeme hvězdnou oblohu při cestě do koupelny. Smyslem je 
být spolu, více se poznat, hrát hry, užít si přírody. Téma jsme tentokráte zvolili 
"proroctví". Budeme se jím zabývat v sobotu dopoledne a večer. V neděli budeme mít 
společné shromáždění. Přihlásit se je třeba u sborové sestry Věry Hallerové 607678444 a 
uhradit zálohu 500 Kč/osoba/pobyt, zbytek se doplatí na místě. K dispozici je 13 chatek 
po 4 lůžkách s možností přistýlky. Psi jsou za příplatek povoleni. V pátek večer začínáme 
večeří v 18:00 (je možné domluvit i později), v neděli končíme obědem. Cena: 4-12let 
310Kč/den, mládež nad 12 let 349Kč/den, dospělý 381Kč/den, celý pobyt = 2dny. Více o 
místě na www.taborbelec.cz. Těším se na víkendové setkání s vámi. 

E. Poloha 

Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš v židovském Talmudu  
Z nějakého důvodu mají lidé často tendenci považovat biblické svědectví o Ježíšově 
životě za nedostatečně spolehlivé k tomu, aby na něm založili důvěru v jeho existenci. 
K takovému závěru je sice pramalý důvod, to ale pro tuto chvíli velkoryse pomineme a 
podíváme se na zmínky o Ježíši pocházející i z jiných než novozákonních dokumentů. 

Svědectví Babylonského Talmudu 

Babylonský Talmud je obsáhlá sbírka tradičního učení judaismu obsahující mišnu 
(zákoník) a gemaru (komentáře). Mezi roky 70 až 200 po Kristu, v tak zvané Tanaitské 
době, došlo ke kompilaci té nejranější části Talmudu, která nás v souvislosti s Ježíšem 
nejvíce zajímá. 

Je zřejmé, že pokud byl Ježíš tak výraznou postavou, jak popisuje Nový zákon, lze 
očekávat, že o něm bude v Talmudu slyšet. A tak tomu skutečně je. Více či méně jasných 
referencí je tu celá řada, přičemž ta nejvýznamnější pochází právě z tohoto raného 
tanaitského období. 

Babylonský Talmud, svazek 3, Sanhedrin 43a: 

»V předvečer Pesachu byl pověšen Ješu. Čtyřicet dní před konáním jeho popravy vyšel 
hlasatel a volal: „Bude ukamenován, protože provozoval čarodějnictví a sváděl Izrael 
k odpadu od víry. Kdokoli by mohl říci něco k jeho prospěchu, ať předstoupí a promluví 
na jeho obhajobu." Protože však nikdo na jeho obhajobu nevystoupil, byl pověšen 
v předvečer Pesachu.«  

Tato reference je zajímavá z mnoha důvodů. Dozvídáme se tu, že v souladu s biblickou 
zprávou došlo k Ježíšově popravě v předvečer židovského svátku Pesach. Na první 
pohled nás může zarazit způsob popravy pověšením, vzpomeňme však na to, že i Nový 
zákon používá tohoto variantního výrazu pro ukřižování (Gal. 3.13, Lukáš 23:39). 
Zajímavá je i změna způsobu vykonání popravy. Zatímco tato měla podle plánu 



proběhnout ukamenováním, na konci textu již čteme o její realizaci formou ukřižování. 
V souvislosti s římskou zaangažovaností ve věci není těžké pochopit proč. 

Čteme o tom, že důvodem pro Ježíšovu popravu bylo praktikování čarodějnictví a 
vybízení k odpadlictví. Těmito důvody bychom neměli být překvapeni, jedná se konec 
konců o svědectví nepřátel, které má navíc paralely v novozákonním textu. I v Novém 
zákoně totiž čteme o farizejském přesvědčení, že Ježíš vyháněl zlé duchy ve jménu 
knížete démonů. Zde v Talmudu tedy vlastně vidíme přiznání Ježíšovy schopnosti konat 
zázračné činy, které jsou tu však velice pochopitelně přisouzeny čarodějnictví. 

Podobně je tomu i s obviněním ze svádění k odpadnutí od víry. V Lukášově evangeliu 
totiž vidíme, že byl Ježíš vedoucími představiteli židovstva obviňován ze svádění národa. 
I tentokrát Talmud potvrzuje biblickou zvěst o Ježíšově výrazném učitelském působení. 

Profesor F. F. Bruce při pohledu na tuto a další talmudské pasáže shrnuje: 

Podle starých rabínů, jejichž mínění je v těchto spisech zachyceno, byl pro ně Ježíš 
Nazaretský provinilcem, který prováděl magii, opovrhoval slovy moudrých, sváděl lid a 
říkal, že nepřišel rušit zákon, ale přidávat k němu. Byl pro kacířství a svádění lidí 
pověšen na kříž v předvečer židovských Velikonoc.  

Talmud tedy nemá nejmenší pochybnosti o Ježíšovi jako o historické postavě a jeho 
výpověď o něm potvrzuje svědectví Nového zákona. 

Jiří Lem. 

Narozeniny v květnu 
  5. David Piksa 
  6. Petr Ševčík 
  7. Světlana Perets 
10. Michal Piksa 

17. Martin Haller 
18. Julie Hejlová 
19. Sviatlana Wildová 
20. Eliška Živorová  

23. Marta Stárková 
27. Vasil Smužanica 
27. Malvína Michálková

Mimořádné akce 
6. – 8. 5. Konference sester BJB v Banské Bystrici 
Po   9.   5. 18:30 Sborová rada 
So  21.   5. Sestry z Lovosic u nás 
3. – 5.    6. Konference BJB v Brně (Odpočinutí) 
Pá 10. 6. Noc kostelů 
10. – 12. 6. Sborový víkend – Běleč / O. 

Klub seniorů – úterý od 15h 
  3. 5. Jak se rodí sbor v Řepích – br. David Živor  

10. 5. Vývoj sionismu na našem území do vzniku státu Izrael – dis. Hana Lukešová 

17. 5. a) Uprchlická odysea v minulém století 
          b) Nevyzpytatelné jsou cesty Páně 
          c) Život zamotaný, ale konec vše napraví – Dr. B. Bradbooková 

24. 5. Evangelium Matouše – DVD film, 1. díl – br. kazatel Vladimír Hejl 

31. 5. Křesťanství, islám a migrační krize – Ing. Karel a MUDr. Darina Sedláčkovi 

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

1.5. Vladislav Vovkanič Erik Poloha + VP Vladislav Vovkanič 

8.5. Vladimír Hejl Vladislav Vovkanič Vladimír Hejl 

15.5. Erik Poloha/Letnice Gareth Morris Miloš Tresa 

22.5. Pavel Hrádek Erik Poloha - 

29.5. Vladimír Hejl Erik Poloha + VP Erik Poloha 

5.6. Erik Poloha Klingerovi Vladimír Hejl 

12.6. David Živor Vladimír Hejl - 

19.6. Vladislav Vovkanič Erik Poloha Erik Poloha 

26.6. Vladislav Vovkanič Erik Poloha Miloš Tresa 

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