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Naši milí čtenáři a čtenářky! 
 

Dočítám požehnanou knihu od Wesleye L. Douwela OHEŇ PROBUZENÍ , která 
líčí duchovní probuzení od dob dávného Izraele až po naše dny. Mnozí se i v naší 
zemi už roky modlí za duchovní probuzení v našem národě. Nebude na škodu, 
když se s modlitbou soustředíte na následující test, který z knihy vyjímám. Je tam 
na str. 232 – 233: 

Náměty k přemýšlení a diskusi: 
1. Co to znamená, když se o velmi duchovním člověku říká, že „hoří pro Boha“? 

Znáte někoho takového? 
2. Co nás o Božím charakteru a Jeho činech učí oheň? 
3. Měli by i dnes všichni křesťanští vedoucí „hořet pro Boha“? Měli by takoví 

být i všichni věřící? 
4.  Prožili jste ve svém životě chvíle, kdy pro vás Boží přítomnost byla 

neobvykle skutečná? Popište je! 
5. Prožili jste někdy ve sboru během chval zvláštní duchovní zkušenost, kdy jste 

si neobvykle uvědomovali Boží lásku a přítomnost? Kdy k tomu při 
bohoslužbách došlo? 

6. Znáte lidi nebo sbory, kde Pán Bůh činil velké věci, kteří však dnes z nějakého 
důvodu ztratili svůj vliv? 

7. Co bychom jako křesťané měli učinit pro změnu morálky a pro probuzení 
v naší zemi? 

8. Touha např. Johna Wesleye po Bohu byla tak nakažlivá, že se kolem něj 
shromažďovali další lidé a spolu s ním usilovali o větší svatost. Toužíte vy a 
vaši přátelé po probuzení natolik, abyste přijali životní styl modlitby a postu? 

9. Služba Johna Wesleye a Georgie Whitefiielda opakovaně vyvolávala silná 
protivenství. Proč se dnešní křesťanští vedoucí setkávají s protivenstvím tak 
málo? 

10. Jaké duchovní prostředí připravuje lidi pro přijetí vlády Ducha svatého do 
svých životů? 



11. Když Charles Finney přijal plnost Ducha svatého, začal okamžitě vést lidi ke 
Kristu. Může člověk po naplnění Duchem očekávat ve svém životě a službě 
okamžité změny? 

12. Znáte nějaké lidi, kteří by se dali označit jako modlitebníci? Co je 
charakterizuje? 

13. Kdyby dnes přišlo probuzení, jaký vliv na jeho růst by měly sdělovací 
prostředky? Proč se dnes masmédia tak málo zaměstnávají duchovními 
skutečnostmi? 

14. Které oblasti naší společnosti dnes nejvíce potřebují probuzení? 
15. Je u nás možné, aby se křesťané napříč denominacemi spojili k modlitbám za 

probuzení? 
16. Proč někteří křesťané na všech místech zapalovali oheň probuzení, kdežto jiní 

nebyli nikdy použiti? Znamená to, že je Bůh nepoužívá? 
17. Na velké probuzení v Americe v letech 1904 a 1905 si dnes už málokdo 

vzpomíná. Proč podle vás důsledky probuzení nepřetrvaly? 
18. „Modlitebník“ Hyde se postil a modlil se svými společníky za probuzení celé 

měsíce před konferencemi. Přinesla by ovoce taková dlouhodobá modlitba i 
dnes? Co nám brání, abychom věnovali modlitbám podobné množství času? 

19. Co si myslíte o neobvyklých fyzických projevech svatého Ducha? Jaký účel 
měly v minulých probuzeních? Byly by účinné i dnes? 

20. Pokud se v životech sborů a jednotlivých jeho členů zachovávají biblické 
morální normy, splní se tím podmínky pro probuzení? Jsou vaše osobní 
morální normy stejně vysoké jako po vašem obrácení? 

21. Proč dnes nedochází k probuzení na vysokých školách, a to ani na 
křesťanských biblických školách a teologických fakultách? 

22. Škola Asbury College zakusila tak mocné probuzení částečně proto, že se za 
ně mnoho lidí dlouho modlilo. Jak by mohly dnešní školy (biblické, 
křesťanské) budovat a udržovat modlitební život? 

23. Většina probuzení o publicitu neusilovala, a přece se i díky publicitě probuzení 
šířilo. Mohly by zprávy o modlitbách a touze po probuzení pomoci připravit 
Pánu cestu i dnes? 

24. Jak může váš sbor v místě nebo i v celé zemi naplňovat prorocké poslání? 
25. U mnoha probuzení Pán používal modlitby dětí. Co můžete udělat, abyste 

pomohli svým dětem i dětem ve sboru rozvinout aktivní modlitební život? 
26. V přípravě cesty k probuzení Pán často používal starší lidi. Znáte nějaké starší 

lidi, kteří vám mohou být příkladem modlitebního života? Jak se od nich 
můžete učit? 

27. Kdyby Bůh dal ve vašem, sboru probuzení, co byste konkrétně udělali, abyste 
k Božímu požehnání dovedli i další lidi? 

Knížku moc doporučuji k přečtení. Vaše Ludmila Hallerová 



Izraelský vědec znovuobjevil léčebné účinky biblického oleje 
Zprávy: http://eretz.cz/content/view/2871/41/ 

Autor: Zpravodajství Arutz Sheva pondělí, 23. 7. 2007 
 

Pasáž Tóry, popisující přípravu oleje, používaného v židovském Chrámu, 
inspirovala vědecký výzkum, v jehož důsledku byl vytvořen unikátní skořicový 
extrakt, který potlačuje virové infekce od ptačí chřipky po herpes a HIV. Profesor 
Michael Ovadia z fakulty zoologie telavivské university na webu Israel21c řekl, že 
biblická pasáž popisuje, jak velekněží (kohanim) připravovali svatý olej, 
používaný na jejich těla předtím, než provedli rituální oběť zvířat. Jednou, když 
byla tato pasáž čtena v synagoze, Ovadia náhle pochopil. „Měl jsem předtuchu,“ 
řekl, „že tento olej, který byl připraven se skořicí a dalším kořením, hrál roli 
v prevenci šíření infekce na lidi.“  

Ovadia svoji hypotézu začal ověřovat v laboratoři a připravil skořicový extrakt, 
který se ukázal účinným proti širokému spektru virů. Minulý týden byla 
podepsána dohoda o výzkumu a poskytnutí licence k výrobě mezi společností 
Ramot, která se zabývá převody technologických objevů univerzity, a nadnárodní 
nutraceutikalickou společností Frutarom (zabývající se léčebným vlivem 
potravin), sídlící i Izraeli. Ta hodlá extrakt využívat k řadě věcí, od dezinfekce 
vzduchu proti ptačí chřipce na letištích až jako běžnou prevenci proti klasické 
chřipce.  

„Co víme, je, že tato technologie je schopna neutralizovat viry velmi rychle a je 
aplikovatelná do různých přípravků,“ uvedl Dr. Nissim Chen, obchodněvývojový 
manažer společnosti Ramot. „Například může být užita v klimatizacích 
v nemocnicích a bránit šíření infekcí z jedné osoby na druhou v uzavřených 
prostorech. 

Článek vychází z informací zpravodajského webu Arutz Sheva – Israel National News.  

Dvojí míra - OSN dělá, že nevidí 
Světová veřejnost reagovala v posledních měsících ustaraně na to, co se děje v 
pásmu Gazy. Operace izraelské armády plnily média, ale nikdo nechtěl vidět 
druhou stranu a podat o tom zprávu. 

Psalo se například: "Nelze nevidět, že masivními zásahy izraelské armády v pásmu 
Gazy trpěli i nevinní lidé. Tak například 7. listopadu 2006 při zásahu izraelské 
armády v městě Beit Hanun s 35 000 obyvateli přišlo o život 19 civilistů a desítky 
byly zraněny." 

Mezinárodní tisk komentoval vysvětlení izraelské armády a politiků nanejvýš 
kriticky. Přitom nebylo bez významu, že právě z této oblasti dopadaly na Izrael 
rakety kassam – každodenní zážitek pro pouhých 6 km od Beit Hanun vzdálený 
izraelský Sderot. A žádný tisk a sotva která TV už informovaly o tom, že zranění 



Palestinci byli převezeni do izraelských nemocnic, kde byli co nejpečlivěji 
ošetřeni. 

V narychlo svolaném zasedání rady bezpečnosti OSN referoval palestinský 
zástupce v OSN o „státním teroru“ a požadoval, aby byl Izrael souzen za válečné 
zločiny. 17. 11. 2006 vydalo pak shromáždění OSN rezoluci, která Izrael přísně 
odsuzuje. Ale o palestinském terorismu se nezmínila. 

Izraelské ministerstvo zahraničí k tomu vydalo prohlášení: „Litujeme, že 
shromáždění OSN vydalo tuto rezoluci… Zejména nestydaté je ignorování 
trvalého terorismu, jímž Izrael trpí, také utrpení civilních obyvatel Sderotu a 
hmotné škody, způsobené každodenním ostřelováním raketami kassam.“ Nejen 
OSN, ale také Egypt nevěnuje pozornost tomu, že Saúdská Arábie a Irán podpořili 
vyzbrojování Gazy 4 miliony USD. Při tom je dar Saúdské Arábie deklarovaný 
jako sociální pomoc. 

Nikdo také nevěnuje pozornost tomu, že palestinský ministr zahraničí Mahmoud 
Al-Zahar klidně přiznal, že jeho vláda přijala od Iránu na 120 milionů USD. Jak 
to, že vláda PAO naříká, že její obyvatelé trpí hladem? Asi jsou na vině zase 
„sionisti“. 

Média si ani nevšimla prohlášení vůdce islámského džihádu v TV vysílání 
Hisbollahu, když si stěžoval, že bezpečnostní plot oddělující některé PAO od 
Izraele jim brání provádět teroristické útoky, ačkoliv jejich volba boje jsou právě 
sebevražedné atentáty. 
Co na to říká svět? 

Humanitární akce izraelské medicíny 
pomoc dětem v Kazachstánu 

Delegace izraelských lékařů nedávno odcestovala do Kazachstánu, aby se tam 
věnovala 80 dětem infikovaným virem HIV. 

Jedná se o novorozence a o děti až do 5 let. Infikovaly se HIV pozitivní krví 
transfúzí při nějaké operaci. V Kazachstánu nemají žádné zkušenosti s léčením 
HIV pozitivních pacientů, takže stáli před neřešitelným problémem. 

Když do Kazachstánu přišel nový izraelský vyslanec, ministr zdravotnictví ho 
ihned poprosil o pomoc.  

Izrael byl první zemí, která muslimskému Kazachstánu nabídla pomoc. Během 24 
hodin od požádání ministra zdravotnictví o pomoc byl už izraelský tým expertů na 
cestě do Kazachstánu. Během tří dnů vyšetřil Dr. Itzik Lewi z nemocnice v Šebě 
50 dětí a určil jejich způsob ošetření. V Kazachstánu vzbudil nebyrokratický 
přístup Izraele velký obdiv. V izraelském tisku se objevil děkovný dopis ministra 
zahraničí izraelské ministryni zahraničí Tzipi Livni. Ministr děkoval za izraelskou 
lidskost a morálku a zdůraznil, že Kazachstán nikdy nezapomene na „štědrost a 
přátelství, která jim Izrael projevil.“  



Vedení sboru 
Červnové Sborové shromáždění pověřilo staršovstvo a diákony vedením sboru na 
období, kdy bude sbor bez kazatele. Odstupující kazatel si vzal za úkol tomuto 
vedení sboru předat maximum potřebných informací k tomu, aby sbor mohl 
fungovat i po jeho odstoupení koncem kalendářního roku. Vedení sboru se setkalo 
hned 25. 6. Od 17. 7. se setkává pravidelně (ale ne vždy v plném počtu) 
k modlitbám každé úterý ráno 6:30 – 7:15 a další setkání (v plném počtu) má 
naplánované na 6. 8. Připravujeme volby do staršovstva sboru (9. 9.) spolu 
s volbou statutárního zástupce. Zabýváme se také trošku terminologií (starší, 
diákon) – zejména právě v souvislosti s volbami do staršovstva a plánovaným 
doplněním řad „oficielních“ diákonů = hlavně z řad sester, které v této službě 
(často již dávno) stojí, ale jmenovány nebyly. Potom z toho možná vyplyne 
přejmenování sborové rady na Radu diákonů, čímž bychom ji postavili na biblické 
principy a zároveň by přestaly nejasnosti kolem zodpovědností Sborové rady, 
která nemá v našem Sborovém řádu některé věci (zejména ohledně členství) 
přesně dotažené. Sborová rada / Rada diákonů zůstane otevřená všem členům 
sboru, ale zodpovědnost za rozhodování ponesou stálí členové = diákoni. 

PH 

Komise pro volby do staršovstva 
Připravujeme dopis s informacemi o způsobu a průběhu voleb, který během srpna 
dostane každý člen sboru. Obsahem bude též volební lístek, který bude možno 
zaslat korespondenčně v případě, že se 9. 9. nebudete moci zúčastnit volebního 
shromáždění. Po rozhovorech, s vámi navrženými kandidáty, kandidaturu přijali 
bratři Jiří Boháček, Vladimír Hejl, Jan Jackanič mladší a Vlado Vovkanič. 
V příštím čísle Zpravodaje (vyjde týden před volbami) se vám je pokusíme trošku 
více představit. Ovšem na tomto Sborovém shromáždění je potřeba též zvolit 
druhého statutárního zástupce našeho sboru vedle bratra J. Kubaně, místo br. kaz. 
M. Šolce, aby plynule převzal tuto jeho funkci – takže se pokuste být na místě.  

PH  

Nedělní odpoledne 
Poslední červencovou neděli jsme se na výzvu bratra kazatele sešli ve tři hodiny 
odpoledne ke společné procházce po Riegerových sadech (původně se mělo jít do 
Průhonického parku, ale počasí nebylo jisté) a následné diskusi nad dopoledním 
kázáním, protože téma bylo zajímavé a poněkud obtížné. (Od června máme 
nedělní kázání také na našich internetových stránkách ve formátu MP3, můžete si 
je tam poslechnout většinou již v tu neděli odpoledne). A společná fotografie je na 
další stránce. 

PH 



Narozeniny v srpnu 
 2. Libuše Dryáková 
 4. Jaanus Keernik 
 5. Petr Haller 
 7. Světlana Kuzniatsova 

11. Jan Stavěl 
17. Halina Procházková 
26. Pavlína Cankářová 
28. Dorkas Fajmonová 

28. Božena Prášková 
28. Leonie Kynclová 
28. Jana Stavělová 

 

Dne 2. srpna v 11h měla pohřeb sestra Součková 20. 1. 1922 – 27. 7 2007 
(maminka sestry Libušky Dryákové). 

Program na srpen a výhled dále 
Po 6. 8. 18h Vedení sboru 
19. 8. - 1. 9. Tábor KS Pohoda (Velehrádek) 
Ne 9. 9. Volební Sborové shromáždění po bohoslužbách 
Po 10. 9. 18h Sborová rada 
25. - 28. 10. Konference mládeže v Praze 
 

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.
  

Ludmila Hallerová, Jana Hrdá, Petr Haller, Jaanus Keernik 

Bankovní účet sboru: 9188329 / 0800 KS 0558 (SS stipendijního fondu = 911010)

Sbor: www.baptist.cz/praha3 
Mládež: www.noe59.com 
Dorost: www.kspohoda.com/Dorost 

Tábory: www.kspohoda.com 
Zpravodaj:  www.volny.cz/zpravodajbjbp3 

nebo: www.zpravodajbjbp3.webzdarma.cz 
 


