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Milí naši čtenáři a čtenářky! 

Pro úvod k březnovému Zpravodaji jsem opět sáhla do pokladnice úvah 
C. H. Spurgeona KLENOTY Božích zaslíbení. Pro každý den v roce jedno zaslíbení: 

Na 27. února je to zaslíbení ze 112 žalmu 7. verš: 

Nemusí se bát zlé zprávy; jeho srdce pevně doufá v Hospodina. 
Nejistota je strašná. Když nemáme od svých milých žádné zprávy, máme sklon 
k obavám a nenecháme se přesvědčit, že „žádné zprávy - dobré zprávy“. Víra je lék na 
takové stavy smutku a obav. Duch svatý naplní duši svatým veselím, a tak zmizí 
všecky obavy z budoucnosti i přítomnosti. 

To upevněné srdce bychom měli usilovně hledat. Není to víra v to či ono Boží 
zaslíbení. Je to prostě stav neochvějného důvěřování v našeho Boha, jistota, kterou 
máme v Něm, že On sám nám nikdy neudělá nic zlého ani nikomu jinému nedovolí, 
aby nám uškodil. To neznámé i známé v našem životě je zahrnuté do této jistoty. Ať 
zítřek přinese cokoliv, náš Bůh je Bohem i zítřka. Ať nás potkají jakékoliv události, 
které známe, náš Pán je Bůh neznámého i známého. Rozhodli jsme se Pánu důvěřovat, 
děj se co děj. I kdyby se stalo to nejhorší, náš Pán je ten vždycky největší a nejlepší. 
Proto se nedáme vyvést z míry zazvoněním poštovního doručovatele ani telegramem, 
který nás vzbudí o půlnoci. 

Náš Pán žije! Čeho by se mohly Jeho děti obávat? 

Právě tento víkend slaví Židé svátek Purim, kdy se radují, že se žádnému 
sebelstivějšímu nepříteli nepodařilo Boží vyvolený lid vyhubit, počínaje faraónem, 
přes Hamana a Hitlera až do současných hrozeb všech nepřátel a antisemitů světa. Tak 
ani Církev brány pekelné zvenčí ani zevnitř nepřemohly a nepřemohou, Izrael a 
Církev zde jsou až do té doby, kdy společně v nebeském Jeruzalémě budou u 
Beránkova trůnu zpívat píseň Mojžíšovu a Beránkovu. Kéž tam nikdo z nás neschází! 

Tak sobě i vám všem přeji tu neochvějnou důvěru, „víru Syna Božího“, o které mluví 
apoštol Pavel Ga 2:20., nebo Pán Ježíš, když nabádá „mějte víru Boží“. Nemusíme 
všemu ve svém životě hned rozumět, ale smíme za všech okolností důvěřovat Tomu, 
kterému jsme tak drazí, že za nás položil svůj život, svému Spasiteli, který je s námi 
ve vodě i v ohni po všecky dny až do skonání tohoto věku. 

Vaše sestra Ludmila Hallerová 



Nestřídmost 
Jan Amos Komenský ve svém díle Haggaeus redivivus píše: Nestřídmost také přílišná 
byla, předně v pokrmích, zbytečná stkvostnost a hojnost, zvláště při tabulích panských a 
rytířských, míry tomu nebylo ... an mezitím chudí poddaní neb jiní hladem nuzeli. Tím-liž 
neměl rozdrážděn býti Bůh? Nebo jsme takovým zlým darů Božích užíváním jiné národy 
daleko byli převýšili, přípovídku z sebe udělali, že luxus perdidit Bohemos. … Lid pak 
obecný ... následoval hovadským obžerstvím a opilstvím... 

Nestřídmost (obžerství, poživačnost, nenasytnost, rozmařilost, hýření, sobectví, gula) je 
v nejužším slova smyslu bezuzdná a nezřízená touha po jídle a pití. Potrava se 
z prostředku, který slouží k sebezáchově, stává cílem. V širším významu je to nadměrná 
konzumace nejen jídla, ale též dalších požitků. Zahrnuje také různé nežádoucí závislosti: 
na návykových látkách, hráčskou vášeň, workoholismus atd. Michael Müller píše: „Může 
být zaměřena jak na tělesnou rozkoš, tak na jiné cíle, jako je pocta či moc. S nestřídmostí 
úzce souvisí vášeň, žádost, nutkání, neukojitelnost, hladovost. Touha vše uchvátit, použít a 
nechat být.“  

Porovnejme s Evženem Kúsem, jaké je to u zvířat. Vždyť jejich život a chování nám 
mohou často ukázat, z čeho jsme mnohdy ke své újmě ustoupili tím, že jsme se 
civilizovali. Jen velmi málokdy platí mýty a pověry kolem nich a antropomorfizace, jako 
je například rčení, že je někdo mírný jako ovečka, či že lev je králem zvířat. „Není pravda 
ani to, že člověk vlastně za negativní rysy svého chování nemůže, že je prostě zdědil po 
svých zvířecích předcích. Pojem ctnosti a nectnosti je záležitostí veskrze lidskou, je 
odrazem našeho myšlení a morálky.“ V přírodě je všechno tvorstvo zaměřeno k jednomu 
cíli: přežít a zanechat po sobě potomstvo. A tak zvířatům nejde tolik o slastné chvilky 
hojnosti a nadbytku, nýbrž právě o výše zmíněné. Jako obžerství bychom mohli vidět, jak 
se někteří zimní spáči na podzim nacpávají. Kús píše: „Bez ohledu na typ zimního spánku 
se zvířata na kritické zimní údobí musí dobře připravit. Alfou a omegou přežití jsou tukové 
zásoby. Hormonální systém zimních spáčů již na konci léta „vypíná“ centra sytosti 
v mozku, zvířata se neúnavně cpou jako o závod a doslova kynou před očima.“ Ale my 
nejsme zimní spáči! 

Jídlo se pro člověka stalo nejen nutností, ale i požitkem a společenskou záležitostí. 
Pokušení spočívá v tom, že zaměníme chuť za hlad, že nepřijímáme pouze to, co je pro nás 
nezbytně nutné, nýbrž že hovíme své rozjedenosti. Kolikrát jenom jsme hleděli do lednice 
a říkali jsme si, že bychom si něco dali, ale že nevíme co? A byl to hlad??  

Věru začíná to nevinně, dojíme porci po dětech – je škoda to vyhodit (mohli jsme jim dát 
menší porci), sem tam si ďobneme něco mimo obvyklé časy jídla – je to jen maličkost (ze 
zásady bychom to dělat neměli), přidáme si - vždyť je to tak dobré (dobrého po málu). 
Mlsáme nikoliv jen svátečně, nýbrž kdykoliv nás jazyk ponoukne. Postupně si nandáváme 
víc a víc a aniž jsme si toho všimli, přejídáme se. To vše děláme, protože máme dostatek, a 
můžeme si to tudíž dovolit. Nebrzdí nás bída. A žel ani sebekázeň. 

Anselm Grün praví: „Přejídání vede k úniku před sebou samým. Mnozí jedí přespříliš, 
protože chtějí přehlušit svou vnitřní prázdnotu, utíkají před zklamáními svého života, 
protože nedovedou sami sebe vystát. Spoustou svého jídla a pití se neuzavírají jen vůči 
Bohu, nýbrž i vůči druhým lidem, vůči tvorstvu vůbec i vůči své vlastní realitě.“ A Billy 
Graham dodává: „Otesánek si kope hrob svým nožem a vidličkou a i s plným žaludkem 



usmrcuje svou duši hladem. Jeho náboženstvím je vlastní blaho, bohem je mu břicho. Jeho 
zájem se scvrkl pouze na věci pozemské, hmotařské, žije jen pomíjejícností, neboť 
věčností žít odmítá. Kromě toho, že poskvrňuje chrám Ducha svatého, popírá Boží milost.“ 
Hospodin před tímto hříchem varuje, vzpomeňme jen na prvorozenství prodané za mísu 
čočovice. 

Již v úvodu jsme si řekli, že nestřídmost se netýká jen jídla a pití, ale čehokoliv, čeho 
bychom měli užívat jako darů, tedy s ostychem. Patříme k desetině lidstva, jež žije v 
bohatství. Kolik známe lidí, kteří se opravdu dělí s ostatními (nejen že odsypou z přebytků, 
ale dělí se, byť ze svého dostatku), neplýtvají, nekupují zbytečnosti, ukládají do sýpek, 
nikoliv pro pocit bohatství, ale pro horší časy? Nestačí nám potraviny, jež jsou plodem naší 
země a práce, dovážíme pochutiny z celého světa. Nespokojíme se s výrobky svých rukou 
a ačkoliv automobily vyrábíme, kupujeme ty ze zahraničí. Již neodpočíváme u rybníků, 
v lesích či horách, brázdíme dálnice i nebe, navštěvujeme daleká mořská pobřeží i horské 
hřebeny. Ne jednou za život, ne jednou za rok, ale několikrát za sezónu. Dopřáváme si. 
Žijeme na dluh budoucnosti, na úkor ostatního lidstva. Ničíme životní prostředí, 
ekologická stopa každého z nás volá do nebes. 

Letos od půli ledna sněží a sněží. Silničáři za jeden jediný měsíc nasypali na silnice 73.000 
t (!) soli, aby se zprůjezdnily. Dříve se prostě auta v zimě odstavila, používala se jen 
v situacích, kdy to jinak nešlo, protože by bylo ohroženo zdraví, nebo dokonce život. Proč 
se jezdí nyní, když si kvůli tomu prosolíme pole a sůl může proniknout i do spodních vod? 
Musíme? Proč? Prý by se zastavil život. Jenomže od těch časů počet obyvatel naší země 
nenarostl, a přece více spotřebováváme, ačkoliv to ve skutečnosti nepotřebujeme. 
Koneckonců o nestřídmosti v České republice (o níž hovoří i Jan Amos v úvodu) svědčí i 
výše dluhů, jež si lidé udělali, a počet exekucí. Nedokážeme si nic odříct, a tak pro naší 
nestřídmost bude mít tato zima nedozírné následky. Ne kvůli přírodě, to kvůli nám. 

Umět unést bohatství je velmi, velmi těžké. Avšak každý, kdo se to nenaučil, platí. Mzdou 
za hřích je smrt. A nehrozí pouze pro devastaci životního prostředí, důsledky čehož se 



mohou někomu zdát vzdálené, trest za obžerství je tady a teď: obezita, diabetes, alergie, 
cévní choroby, rakovina a další civilizační choroby. 

Opakem nestřídmosti je odříkání, askeze. Ne každý dokáže stále jíst záchovné dávky, 
všude chodit pěšky a odříct si veškeré výdobytky civilizace. Ale kdo jednou zakusil, jaký 
užitek alespoň občasné odřeknutí přináší, vrací se k němu. 

Kde je tedy ta pravá míra, co je to střídmost? Max Kašparů nám připomíná: „Měřítkem 
rozlišení je staré přísloví, které říká, že nežijeme proto, abychom jedli, ale jíme proto, 
abychom žili.“ A Anselm Grün: „Správná míra v jídle a pití, kterou nám přidělil Bůh, 
umožňuje život v harmonii sama se sebou i s ostatním tvorstvem. Neboť ve vztahu k jídlu 
se projevuje jedincův vztah ke světu vůbec.“ Nesmíme vykořisťovat své okolí. Musíme 
mít na paměti ty, kteří žijí ze dne na den v neúrodných oblastech nebo v chudinských 
čtvrtích velkoměst Asie, Afriky nebo Jižní Ameriky. Starší Joe J. Christensen praví: 
„V ěřím, že nás Bůh vyzve, abychom před Ním složili účty z toho, jak jsme se svými 
prostředky nakládali, abychom žehnali životům druhých a budovali království.“  

Lékem na nestřídmost je sebekázeň. Nyní je před námi postní doba a je to nejen církevní, 
ale i kulturní záležitost v širším slova smyslu.  

Lidstvo již dávno vědělo o tom, jak je užitečný půst, jakkoliv není příliš příjemný. A v tom 
to tkví, bojíme se nepříjemností, toužíme po blahobytu. A to i přestože škodí nám i 
druhým. Ta touha je léčka, vždyť bez sebezáporu nedojdeme skutečného užitku. 
Neukojitelné nenasytnosti a hlavně jejím důsledkům můžeme čelit štědrostí. Kolik máme 
dávat? C. S. Lewis řekl: „Obávám se, že jediné bezpečné pravidlo je dávat více, než bez 
čeho se můžeme obejít… Pokud nás milodary, které dáváme, vůbec netísní nebo 
neomezují, … jsou příliš malé. Mělo by existovat něco, co bychom chtěli dělat a 
nemůžeme, protože to naše výdaje na dobročinnost neumožňují.“ 

A co můžeme udělat ihned? Snižme příjem o pětinu, zvyšme výdej o pětinu (odhazováním 
sněhu pomůžeme i ostatním). Rozhodnutím se opevníme vůči pokušení, zpevníme tělo a 
upevníme zdraví. 

Připravuje Jana Hrdá 

Třetí světová válka 
Pro Volání uprostřed noci 8. února 2010 

Maličká země na „pupku světa“, kde se střetávají nebo si podávají ruce tři kontinenty: 
Evropa, Asie, Afrika. Zde se odehrály a dosud odehrávají nejdůležitější události dějin 
spásy i dějin světa - IZRAEL. 
Ať jím putujete poprvé nebo po třicáté, vždycky zaujme něčím novým, nejen co do krajiny 
(tak různorodé a pestré), ale také svými obyvateli stejně různorodými a pestrými ve své 
etnické originalitě a vitalitě. Tady národy nestárnou a nevymírají. Mají početné rodiny a ty 
drží pohromadě. Židé, Beduíni, Drúzové, Arabové jsou tak pevně zakotvení ve své 
tisícileté tradici předávané z generace na generaci, že nepochybují o trvání svého etnika po 
další generace.  
Dlouhověký bestseller, který vznikl převážně v této zemičce a jehož autoři se téměř 
všichni zde narodili, BIBLE – je nám nejlepším průvodcem dějinami, přítomností i 
budoucností této země a jejích etnik. Víme, co je cílem Toho, jemuž patří celý svět a 
kterému se zalíbilo na tomto malém kousku Země uskutečnit svůj odvěký plán spasení 
všeho stvoření. Chce požehnat světu skrze Izrael, jak to dávno zaslíbil praotci tohoto 
národa Abrahamovi. Jenže než k tomu od věků určený Král z Davidova rodu a Judova 



pokolení zasedne na trůn spravedlnosti a míru v Jeruzalémě, prožije Izrael a celý svět 
Apokalypsu, začínající nejdříve křehkým mírem na Blízkém východě a pak tam 
vypuknuvší třetí světovou válkou (Ez 38 a 39), v níž padne poslední překážka celosvětové 
globalizace - extrémní islám se svým militantním náboženstvím, aby jeho pád umožnil 
vznik antikristovské říše a s ní době největšího, velikého soužení jaké nikdy nebylo a 
nikdy už nebude od počátku světa. 
Když stávám na pravděpodobném obětním místu Eliášově, Muchraka, na pohoří Karmel, 
srdce mi trne: „Pane, to chceš opravdu, aby to byla hrozná žeň pro peklo? Kolik máš 
v nebi lidí z první a druhé světové války, kolik z katastrofy tsunami či zemětřesení na 
Haiti? Je nějaká možnost, aby ty tisíce padlých nemusely do pekla?“ „Kdo bude vzývat 
jméno JEŽÍŠ, bude zachráněný pro věčnost!“ Od té doby kdykoliv stojím tam na Karmelu 
a kdykoliv mi to Boží Duch připomene, modlím se, aby všichni vojáci, co se shromáždí 
tam na pláních Izraele, měli v podvědomí to spásné jméno, aby je mohli zavolat při svém 
umírání. 
Když jsem dnes ráno po nedávném návratu z Izraele znova u snídaně v srdci plakala a 
volala za všecky ty drahé duše, za které tekla Beránkova krev a na které má právo jen ON, 
měla jsem zvláštní vidění. V duchu jsem viděla, jak se hrnou zástupy k nebeské bráně. 
Bylo vidět, že jsou to padlí vojáci všech armád světa. Anděl u brány chtěl slyšet heslo. A 
tu znělo ve všech jazycích to jedno jediné spásné jméno: Ježíš, Jesus, Isa, Ješua a všichni 
směli dovnitř. Bylo to tak přemáhající a pro mne potvrzením, že mám vytrvat ve svých 
modlitbách za armády světa, za jejich kaplany, za to, aby každý člověk na světě uslyšel to 
drahé jméno, to heslo ke vstupu do Jeho slávy. Naše generace má nikdy nebývalé možnosti 
toto jméno do povědomí lidstva zapsat: neskutečné možnosti rozhlasem, TV, internetem, 
osobními kontakty, letáky. Komu je řekneme, komu je vtiskneme do paměti? Mnoho času 
nám nezbývá, doba milosti skončí a nastane noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Ten, 
koho dnes potkáš, tady zítra nemusí být. Bude v pekle nebo v nebi? Znal heslo? Každý 
máme možnost zachraňovat. Kdo se za Jeho jméno stydí, nemůže počítat s tím, že se 
k němu Král přizná před anděly a svým Otcem. Naléhavě vás prosím, pro milosrdenství 
Boží jménem všech hynoucích kolem nás: Přinášejme své životy jako živou, svatou, Bohu 
milou oběť. Nepřizpůsobujme se tomuto věku tak podobnému době Noemově a Sodomy, 
ale proměňme se obnovou své mysli, abychom mohli poznat Boží vůli, jejímž cílem je 
spása každého člověka. To je dobré, libé a dokonalé (dle Ř 12:1 – 2). V našem národě už 
tři generace propásly svoji příležitost zevangelizovat národ a vyjít k posledním končinám 
světa. Ta poválečná, ta v šedesátém osmém a ta po „sametové“ revoluci. Potěšila jsem se 
na misijním víkendu v Praze z mnoha mladých lidí, ochotných vykročit. Bylo mi jako 
starému Simeonovi a Anně prorokyni, když jejich oči víry uviděly začátek spásy 
v historické realitě Dítěte. Věřím, že tato generace to dokáže. Kdo nemůže vykročit, ať 
poklekne k modlitbám za ty, kteří jdou se stejným zaujetím a nadšením, jako ti, kdo 
6. února Na Žertvách vykročili. 

Ludmila Hallerová 

Centrum Securitatis 
Podle všech znamení doby se zdá, že žijeme ve zlomovém okamžiku dějin. Mnohé lidské 
záruky, jistoty a pojistky selžou a lidem nezbude jiné řešení, než hledat nové jistoty. Před 
dvaceti lety padl komunismus v celé Evropě a několika afrických zemích. Dnes stojíme 
před pádem materialismu. Komunismus je ideologie, tedy náboženství; materialismus je 
ideologie, tedy náboženství. Protože jsou to náboženství falešná, nemohou dlouhodobě 



obstát. Materialismus je falešné náboženství, protože lživě říká: budeš-li bohatý, budeš 
šťastný. A mnoho lidí poznává, že to nefunguje. Moudrý izraelský král Šalomoun napsal: 
„Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí, kdo miluje hojnost, nemá nikdy dosti.“ (Kaz 5:9) 
A jinde je silnější slovo: „Kdo doufá ve své bohatství, padne.“ (Př 11:28) Jedná se zde o 
základy, na kterých lidé postavili svůj život. Bůh jasně promluvil k našim dnům, že ještě 
jednou otřese celým stvořením, aby se ukázalo, na jakých základech lidé postavili svůj 
život. Obstojí jenom ti, kteří postavili svůj život na neotřesitelných základech. Na Ježíši 
Kristu a Jeho slovu. On je ten základ, který se neotřese, On je Skála věků, nikdo nemůže 
položit jiný základ, než ten, který je již položen. Pro ostatní se nastávající období stane 
dobou nejistoty, kdy ovšem budou mít skvělou příležitost od laskavého Spasitele, aby i oni 
postavili svůj život na skále. Aby nezahynuli navěky. Obávám se, že ani mnozí křesťané 
nebudou stát pevně. Možná v srdci skládají větší doufání a více spoléhají na svůj byznys a 
příjem, než na zaopatření z nebe. Pro ně - totiž pro nás všechny - platí výzva apoštola 
Pavla: „Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté 
bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme.“ (1Tm 6:17) Až 
padne materialismus, bude tu prostor pro zvěstování Ježíše, ale toho využijí i mnozí falešní 
proroci a věštci, kteří lidem předloží svoji cestu ke spáse. Nastane konflikt mezi 
Kristovými vyznavači a okultisty a čaroději. Proto dnes musí nastat mobilizace celého těla 
Kristova, aby bylo připravené na tento střet. Celý národ bude otevřený pro zvěstovatele 
jakékoliv duchovní cesty, duchovní jistoty. Tehdy se ukáže víra, trpělivost a věrnost 
Božího lidu a osvědčení zazáří jako slunce, získají vliv ve společnosti, aby mohli vnést 
Boží řád tam, kde je porušení.  
Jan Amos Komenský napsal knihu Cetrum securitatis, neboli „Hlubina bezpečnosti“. 
Mohli bychom ji dnes nazvat Centrum bezpečí. Napsal ji sice v roce 1625, kdy se jako 
nežádoucí kněz Jednoty bratrské musel ukrývat na různých místech v Podkrkonoší, ale 
tiskem vyšla až roku 1633 v polském Lešně, které bylo tehdy těžce postižené morovou 
epidemií. Komenský přišel z lidského hlediska o všechno – o manželku Magdalénu, dvě 
děti, zaměstnání, církev, vlast. Nezbylo mu mnoho lidských jistot ani nadějí, přesto právě 
v této situaci napsal tuto knihu pro povzbuzení sebe i dalších postižených evangelíků. 
Považuji Komenského spis za prorockou výzvu pro současného člověka. Pokusím se ji 
zpřístupnit dnešním lidem, protože mnoho Komenského obrazů a hypotéz jsou 
z vědeckého hlediska překonané, a tudíž se může stát, že se s vaničkou vylije i dítě, totiž, 
že se vzácné dítě Božího poselství zavrhne spolu s pojetím čtyř živlů, jež vše na zemi 
ovlivňují.  
Komenský začíná svoji knihu popisem světa, který není nic jiného než viditelný stín 
neviditelného, v nepřístupném světle bydlícího Boha. Tak jako strom je vidět, ale vyrůstá 
z kořenů, které nejsou vidět, podobně všechno ve viditelném světě vychází a vyrůstá 
z Boha. Nemusí tomu být bezprostředně, ale tak jako u stromu se i ta nejposlednější 
větvička drží jiné větve, a ta se drží kmene a kmen se drží kořene, tak i ve světě vše 
vyrůstá z Boha. „Protož každá bylinka, každý kamének, každý prášek před očima našima 
stojící, jest viditelným znamením neviditelné přítomné Boží moci, kteráž jej sebou v bytu 
drží.“ Skutečný pokoj, bezpečí, štěstí a stálost všech tvorů záleží na tom, zda se drží svého 
centra, neboli kořene. Pokud se větev odlomí od stromu, oddělí se tím od kořene a nutně ji 
čeká záhuba, tak i lidé, kteří se oddělí od své závislosti na svém původci, hynou, až 
zahynou. Dále nám Komenský staví před oči obraz kola vozu, který se skládal ze středu, 
obvodu a špicí. To je obraz světa, který se stále kolem dokola točí. Střed světa je Bůh, 
obvod je tento svět a tvorové jsou špice, neboli paprsky. Bůh sám nepohnutelně trvá sám 



v sobě a okolo něj se točí svět se všemi tvory. Násilí, trápení, bolest a zahynutí pocházejí 
z oddělení se od Boha. Výstižný je popis motanin lidských, do kterých se lidé dostali svoji 
nezávislostí na Bohu: „Často, kdo se přítelem dělá, nepřítel jest; rádce zrádce, vůdce 
svůdce, ochránce okrádce, vrchnost prchlost a tyranství. Žádné naprosto divoké šelmy tak 
s sebou nezacházejí, jako lidé s lidmi, jmění, pověst, zdraví, životy na kusy sobě trhajíce a 
sebe vespolek co nejukrutněji trápíce a hubíce. A to jest hrozný ten vír společných 
chumelenin našich.“ Také mamonáře, nebo materialisty popisuje Komenský, jak se 
v jednom kole točí a stále znovu se zaobírají majetkem, na Boha zapomínajíce. „Zamiluje-
li kdo statek a jmění, vždycky se mu s tím srdce obírá, vždycky truhly, pytlíci, stodoly, 
(akcie, účty, kreditní karty), rolí v očích zavazejí, vždycky v uších břinkot peněz zní, 
vždycky do nosu vůně zisku proniká, vždycky mysl z toho, co má, na to, co nemá, běhá a 
skáče; za ono, aby neubylo, ovšem se nerozmrhalo, se boje, tamtoho jak dostati se trápě.“ 
Již mnoho rozumných lidí si všimlo této lidské bolesti a hledalo východisko. Jedni navrhli, 
aby se lidé rozptýlili na osamělá místa, jiní aby stoickým klidem a s nevšímavostí nesli 
těžkosti lidského pokolení. Obě varianty Komenský zavrhl jako nedokonalé. Osamělost 
neochrání člověka před vnitřním nepřítelem ani před ďáblem, a stoický klid je spíše 
tajením bolestí než necítěním. Skutečný lék najdeme až tehdy, když zjistíme, co nás 
z našeho středu vystrčilo a čím vznikly naše potíže. Je to „samosvojnost“. Komenský 
utěšuje čtenáře, aby se netrápil a nelekal toho nového slova, protože mu snadno porozumí, 
až je popíše. „Jest pak samosvojnost, když člověk Bohem a řádem jeho svázán býti sobě 
zoškliví, sám svůj chce býti; sám svůj totiž rádce, svůj vůdce, sám svůj opatrovník, sám 
svůj pán, sumou sám svůj bůžek. To jest začátek všeho zlého.“ Samosvojnost nás oddělila 
od Boha a přivedla nás k tomu, že se bojíme kdejakého ďábla, kdejakého člověka, kdejaké 
žížaly, kdejakého chřestu a šustu, přitom si na Boha, našeho Otce ani nevzpomeneme. 
V podstatě jde o lidské sobectví, které odvádí od závislosti na Bohu a vede k milování sebe 
nade vše ostatní. Proto samosvojnost kazí dobré vztahy mezi lidmi a ničí spravedlnost ve 
společnosti. Svornost společnou trhá samosvojnost, protože činí lidi vysokomyslné.  
Další originální Komenského slovo je „jinudost“. To je snaha lidí nalézt ztracený pokoj, 
zajistit si spokojený a šťastný život, ale jsou to vesměs bludné cesty ke štěstí. Tak jako se 
tonoucí stébla chytá, tak i lidé upínají svou naději a doufání v cokoliv jiného než v živého 
Boha. Ukazuje nám to na příkladu Adama, který svým prvním hříchem vypadl z centra 
pokoje a hned pocítil strach a nepokoj, jež dříve neznal. Místo aby se vrátil k Bohu, svému 
středu, hledal jinou cestu k přikrytí své nahoty a viny - fíkový list. Schoval se hluboko do 
křoví, aby ho Bůh neviděl. Když mu jeho skrýše nepomohla, zkusil jinou cestu - 
ospravedlňování se skrze žalování na ženu Evu a na samotného Boha, který mu tu ženu 
dal. Avšak i tato cesta nepřinesla odpuštění a odpočinutí jeho duši. Tedy lidé hledají 
ztracený pokoj, bezpečí a slávu Boží jinými cestami, než navrácením se ke svému centru, 
Bohu. Spoléhají na svoji moudrost, sílu a bohatství, krásu a slávu, rozum a přízeň lidí. To 
všechno jsou cesty, které vedou jen dál od centra a původce všeho dobrého. Pro člověka, 
který vypadl ze svého centra, je velmi těžké najít cestu zpět. Proto se Bůh rozhodl, že 
lidem v jejich bloudění a slabostech pomůže. Pomohl Adamovi tím, že mu místo fíkového 
listí dal koženou suknici. Protože vytekla krev, mohla být Adamova nahota a vina přikryta. 
Bůh to stejné učinil pro všechny lidi tím, že dal svého jediného Syna, aby prolil svoji krev, 
a tím umožnil každému člověku vrátit se do centra pokoje - k Bohu Otci. Nikdo se 
nedostane k Otci jinou cestou, než skrze Krista. Ježíš nás pozval k sobě i k Otci slovy: 
„Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a jste obtíženi břemeny. Já vám dám odpočinutí“ 
(Mt 11:28). To je odvěká touha Božího srdce, aby lidé našli pokoj a odpočinutí v Něm. 



Tady máme poslední slovo Komenského, které nám odhaluje tajemství plného a šťastného 
života – „resignatio“. K tomu, aby člověk spočinul v Bohu, musí se nejprve radikálně 
vzdát své samosvojnosti i svých falešných jistot a odevzdat se plně Bohu. To je ta pravá 
rezignace. Rezignovat na svoje možnosti a schopnosti, pojistky a záruky, vzdát se svých 
představ o svém životě a smrti, odevzdat svůj rozum i vůli Bohu do rukou a spolehnout se 
jen a jen na Jeho veliké milosrdenství. Proti tomu se celé lidské nitro bouří. Chceme sami 
rozhodovat o svém životě, vždyť na to máme právo a sami víme nejlépe, co je pro nás 
dobré. Prvním předpokladem a podmínkou k tomu, aby člověk přišel k Bohu, je pokora a 
ochota stát se opět závislým na Bohu a jeho moci a lásce. Avšak kdo je k tomu připraven? 
Komenský pěkně líčí, že je to, jako by někdo vybízel, abychom se vrhli z lodi do 
rozbouřeného moře - to se žádnému údu napřed nechce, nohy drkotají, hlava se točí, oči 
hledají nějaký břeh nebo veslo, srdce se třese a ruce nechtějí pustit to, co uchopily. Přesto 
je to ta nejjistější věc na světě. Kdo se spolehl na Boha, nikdy se nezklamal. Konečný 
užitek, který lidem plyne z odevzdanosti Bohu, je slavný v okamžiku smrti. 
Neodevzdanému a tělesnému člověku je to chvíle hrůzy, ale těm, kteří se Bohu oddali, je 
smrt vítaným hostem, je to chvíle jejich rozloučení se světem a vstoupení do věčné radosti. 
Oni vědí, že patří Pánu, ať žijí, nebo umírají (Ř 14:7), vědí, že je pro ně Kristus ziskem 
v životě i ve smrti (Fp 1:21), dokonce si přejí vyjít z těla a být doma u Pána (2K 5:8). Jsou 
si jisti, že je od Boží lásky neodloučí ani život, ani smrt; ani přítomné, ani budoucí věci 
(Ř 8:38). Příkladem ze současnosti může být paní Věra Luxová, které před deseti lety 
zemřel manžel na leukémii. V rozhovoru pro Mladou frontu Dnes letos v říjnu se vrací 
k okamžiku smrti manžela a říká: „Poslední hodiny jsem prožila v odevzdání Josefa do 
nového domova. Pro mě to byla hluboká zkušenost víry, protože jsem měla pocit, že tam 
opravdu nejsem sama. Během posledních deseti let byly chvíle, kdy jsem se k tomu 
okamžiku ráda vracela, protože jsem tehdy cítila Boží přítomnost. Získala jsem jistotu, že 
život pokračuje dál. Bylo to tak silné, že v duchovní rovině jsem nic silnějšího nezažila. 
Prožila jsem to i s dcerou Veronikou, která u toho také byla.“ Asi každý by si přál takový 
pokojný odchod z tohoto světa. Co však bylo podmínkou pro zjevení Boží slávy a 
přítomnosti v okamžik smrti? Možná se za rodinu Luxových mnozí modlili. Ale hlavní díl 
na tom měla paní Luxová svým rozhodnutím odevzdat svého manžela Bohu. Proto ji 
naplnil hluboký pokoj a bezpečí. Prožila rezignaci, odevzdanost a přišel pokoj jako 
výsledek tohoto kroku. I Mistr Jan Hus prožil toto odevzdání Bohu, proto mohl vyznat, že 
chce dnes vesele zemřít pro evangelium. Věřil, že je lepší dobře zemřít, než zůstat na živu 
se špatným svědomím. Věděl, že kdo se bojí smrti, ztrácí radost ze života. Jen ten, kdo na 
životě nelpí, může si život skutečně užít v pokoji, radosti a spravedlnosti.  
Na závěr ještě jeden Komenského citát. Ukazuje se v něm jeho pohled na pomíjivý svět a 
zdá se, že Komenský viděl blížící se příchod Ježíše Krista, když popisuje svět, který už 
zestárnul a nic v něm nefunguje. Ať vás to, milí čtenáři, pobaví tak jako mne. „Svět jak živ 
nebyl než marnost, na nějž všickni rozumní naříkávali hned od počátku, že od něho 
škrabáni jsou; kteří se jemu do konce oddali, do konce s ním na zmatky těla i duše, zde i 
věčně přicházeli. Nebo svět nic není, než změť. A ještěť prvé, když věkem kvetl, zdárnější 
byl; nyní s šedinami svými k konci pospíchaje, zmotanější jest mnohem a nemotornější, 
všecko jen v něm hrčí, frčí a různo prší. A do těch já se motanin dáti mám. I však kdo do 
proudu leze, od proudu zachvacován bývá; kdo pominutedlné miluje, s pominutedlným 
zahyne.“  

David Loula, KS Žďár nad Sázavou 



Homofobie 
K rukám pana ministra Michaela Kocába 

Vážený pane ministře, 

Nedávno se mi dostal do rukou dokument vytvořený na základě rozhodnutí vlády ČR o 
strategii boje proti extrémismu, nazvaný Homofobie v žákovských kolektivech 
s podtitulem Homofobní obtěžování a šikana na základních a středních školách - jak se 
projevuje a jak se proti ní bránit. Autorka publikace Irena Smetáčková podává pokyny pro 
učitele základních a středních škol, jak bojovat proti homofobii a ve své metodice používá 
nezdůvodněné a nedokázané teorie. 

Autorka vychází především z popírání rozdělení společnosti na muže a ženy a bagatelizace 
jejich specifických rolí a charakteristik. Snaží se přesvědčit pedagogy o tom, že mezi muži 
a ženami nejsou žádné rozdíly - pouze biologické. Na straně 19 píše: Obecně platí, že 
odchylky vyvolávají pochybnosti a nedůvěru, v horším případě i pocit ohrožení a strach. 
V minulosti byla homosexualita považována za ďábelské zlo a za nemoc. Dnes už tomu 
tak není, nicméně ve společnosti stále panují některé předsudky týkající se 
homosexuálních, bisexuálních a transsexuálních lidí. Jejich odstranění je obtížné, právě 
protože vyrůstají z genderového řádu a jsou součástí genderových stereotypů, které určují, 
jaké by měly být „správné ženy“ a jací „správní muži“, včetně jejich heterosexuálního 
chování. Toto je snaha o rozbití starých řádů společnosti, podle kterých žili naši předkové 
po staletí a tisíciletí a společnost na základě nich dobře fungovala. My dnes usilujeme o 
popření odlišné role a identity muže a ženy. Proč se stále utvrzujeme v tom, že my máme 
pravdu a celé generace našich předků se mýlily, když považovali heterosexualitu za jediný 
dobrý základ pro dobrou rodinu a potažmo zdravou společnost? Tento pokus se mi jeví 
jako velice rizikový a povede k rozkladu rodin, a tím i celé společnosti. 

Autorka se staví na stranu utlačované menšiny homosexuálně orientovaných lidí a usiluje o 
vymýcení nejen šikany a obtěžování homosexuálně orientovaných osob, ale též vyzývá 
k trestání těch, kteří mají jiný názor na homosexuální životní styl. To ovšem může vést 
k diskriminaci jiné menšiny, která z principu nemůže akceptovat sodomii - homosexualitu, 
bisexualitu, transsexualitu atd. Ještě před patnácti lety byla homosexualita považována za 
sexuální úchylku většinou společnosti. Několik let stačilo homosexuálním lobistům a 
sdělovacím prostředkům k legitimizaci partnerství osob stejného pohlaví. Odůvodněním 
bylo přesvědčení, že homosexualita není volba, ale vrozená vada, nemoc, kterou musíme 
léčit, nebo lépe akceptovat. Krátce na to převládlo mínění, že to není vada, ale pouze 
přirozená sexuální orientace daná genetickým kódem. A dnes už je homosexualita opět 
považovaná za volbu. Proč? Protože je třeba zdůvodnit a ospravedlnit i bisexualitu a 
transsexualitu. A to nelze, pokud přijímáme sexuální orientaci za něco geneticky daného. 
Je známo, že mezi homosexuály je velká promiskuita a partnerská věrnost mezi nimi 
prakticky neexistuje. Též je známo, že mnoho homosexuálů se posléze začalo orientovat 
bisexuálně! Co to znamená? Jednoduše to, že jim homosexuální orientace nabyla dána "do 
vínku", ale že se pro ni rozhodli. A my se dnes snažíme toto chování ospravedlnit? 
Budeme své děti vychovávat ke "zdravému životnímu stylu", který spočívá v naprostém 
zmatku v sexuální orientaci, a povedeme je do zajetí povrchních sexuálních zážitků? 

Nauka o genderových rolích je čistě teoretický konstrukt a neopírá se o žádné empirické 
důkazy. Původním autorem této teorie je psycholog a sexuolog John Money, který chtěl 
svou nauku ověřit reálným pokusem. Výsledky však byly fatální. Přesvědčil rodiče malého 



chlapce, který nešťastnou náhodou přišel o penis, aby jej převychovali na dívku. Patnáct 
let podstupoval chlapec hormonální "léčbu", měl dívčí jméno a byl vychováván jako dívka. 
Dívkou se však nikdy necítil. V 15 letech rodiče pokus John Moneyho přerušili, jelikož 
jejich syn (dcera) vyhrožoval sebevraždou, pokud bude muset za "doktorem" dále chodit. 
Z následků se rodina nikdy nevzpamatovala. Jeho bratr (dvojče) spáchal sebevraždu poté, 
co se u něj jako následek umělých změn v bratrově pohlaví projevila schizofrenie. Sám 
"pokusný chlapec" se také později zabil. 

V psychologii byl poté pojem genderového stereotypu ze značné části opuštěn ve prospěch 
vrozeného pohlavního chování, vycházejícího z rozdílných způsobů efektivního 
sexuálního chování. 

Na straně 17 píše autorka: „Homofobní obtěžování a šikana mají původ v hetronormativě 
genderového řádu, který staví homosexuální, bisexuální a transsexuální lidi do 
asymetrického postavení vůči heterosexuálním lidem.“ Pedagogům je tu vnucována 
nepodložená představa společnosti bez řádu, kde si lidé dělají jen to, co sami uznají za 
vhodné. Když tuto myšlenku domyslíme do důsledků, za krátký čas nebudeme moci čelit 
argumentaci pedofilů, zoofilů, nekrofilů, protože i oni mají svá práva. Pokud se vám toto 
upozornění zdá homofobní, ocituji zde několik řádků od našeho předního sexuologa 
Radima Uzla: Lidé ale nepokládali zoofilii vždycky za hrdelní zločin. Téměř všechny staré 
řecké pověsti líčí, jak se bohové spojovali se smrtelníky ve zvířecí podobě. A v tomto 
spojení bylo z jejich pohledu něco posvátného. I slavný symbol lékařství, had řeckého 
boha léčitelství Aeskulapa, prý nebyl léčivým hadem. Ženy ho v chrámu zasvěceném 
Aeskulapovi používaly údajně k onanii. Ve starém Egyptě pak uctívání kozla z Mendesu 
spočívalo v sexuálním aktu věřících žen s tímto posvátným zvířetem... Český trestní 
zákoník nepovažuje zoofilii za trestný čin ani ve svém novém znění. Snad by mohla být 
trestána jen podle paragrafu o týrání zvířat. Kdo ale týrání posoudí? Němá tvář obvykle 
neprozradí, zda je jí tato aktivita příjemná, nebo ne. Pokud popřeme hetronormativu 
genderového řádu, pak je všechno dovoleno. 

Jako křesťané rozhodně nejsme proti homosexuálům. Jakékoli projevy šikanování 
odsuzujeme. Nemyslíme si, že homosexuálně orientovaní lidé jsou méně hodnotní než jiní 
lidé. Věříme, že i oni byli stvořeni k obrazu Boha, nikoli pod obraz. Lidská důstojnost a 
hodnota života stojí především na této skutečnosti původu lidské bytosti. Na druhou stranu 
věříme v Bohem daný řád, který je dobrý a má za cíl jen ochranu a bezpečí lidí. Proto, 
když Irena Smetáčková ve své publikaci píše, že škola nemůže dobře plnit své poslání, 
pokud nevytváří bezpečné prostředí, ptáme se, jestli tímto bezpečným prostředím jsou 
školy, kde mladí lidé budou zkoušet nejpodivnější sexuální experimenty, protože jim o 
nich učitelé řekli a schválili je? 

V druhé části publikace o didaktické aplikaci tématu autor Richard Braun popisuje 
zážitkové semináře a skupinové hry a diskuze na téma homosexuality s cílem vytvořit ve 
školách tolerantní prostředí, ve kterém se homosexuálové budou cítit bezpečně. Představa, 
že v roce 2085 budou ve společnosti většinově chodit gayové a lesby je sama o sobě 
podivná, neboť by zřejmě lidstvo vyhynulo po meči i přeslici. Ale metodicky pracovat 
s mladými lidmi - kteří v období dospívání hledají vlastní identitu a sami sobě nerozumějí 
- a chtít po nich, aby radili homosexuálnímu muži v partnerském soužití s jiným mužem, 
který se zamiloval do jedné krásky, co s tím má dělat, mi připadá absurdní. 

Starověký křesťanský učenec Pavel napsal dopis římským křesťanům, kde vysvětluje, že 
homosexualita je důsledkem odpadnutí od Boha a jeho řádů. Proto je Bůh nechal napospas 



nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla. Už v Mojžíšově zákoně, 
který určoval uspořádání židovské pospolitosti a stal se též základem pro založení 
demokratických státních zřízení, je vyjádřena Boží vůle: Nebudeš obcovat s mužem jako 
s ženou. Je to ohavnost. 

Pane ministře Kocábe, rozhodně protestuji proti zavedení zmíněné publikace do českých 
škol. Připomínám, že o takových závažných změnách ve výchově dětí na školách musí 
vědět rodiče dětí a školské rady se k tomu musí vyjádřit! Chci věřit, že pravda a zdravý 
rozum v této věci zvítězí nad demagogií a rafinovanou lží. Nesouhlasím s praktikováním 
trestů na dětech pro jejich otevřeně, svobodně a slušně vyjadřovaný odpor proti 
homosexualitě, bisexualitě, transsexualitě, pedofilii, zoofilii, nekrofilii a dalším 
zvrhlostem. 

S pozdravem David Loula 

Pozvánka 
 

 Na letní tábor 14. až 22. 8.  
HRADEC 2010 

Křesťanské sdružení POHODA pořádá ve spolupráci s naší nedělní školou letní tábor v 
Hradci u Stoda. Tábor je určen pro děti ve věku od 7 do 16 let. Stejně jako v minulých 
letech budeme bydlet v chatičkách. Jídelna a sociální zázemí se nacházejí ve zděné 
budově. Vařit nám budou naše osvědčené tety kuchařky. Tak, jako na předešlých táborech 
připravujeme výuku angličtiny s rodilými mluvčími. Na letošní rok znovu přislíbili svou 
účast Debbie, Michael, Ben a Seth. Na táboře nás čekají chvilky nad Biblí, celotáborová 
hra, softball a další sporty, zpívání, koupání na blízkém koupališti a všechno, co k táboru 
patří. 
Další informace jsou na našich webových stránkách: www.kspohoda.com, kde také najdete 
přihlášku. 
Modlete se prosím spolu s námi, aby Pán Bůh letošní tábor požehnal! 

Na táboře se na vás spolu s týmem vedoucích těší Lenka Boháčková 736 505 551 a 
Hedvika Plevková 728 269 095. 



Konference na téma Proroctví v Bibli 
Poselství knihy Zjevení pro dnešní Církev 14. – 16. května 2010 
Kde: Sbor Bratrské jednoty baptistů v Praze – Vinohrady, Vinohradská 68, 130 00 Praha 3 
Kdy: pátek 19 – 21, sobota 10 – 17, neděle v rámci nedělní bohoslužby od 9:30 
Řečník Brian Gemmell 
Další informace o konferenci poskytne Ludmila Hallerová na hallerova@volny.cz nebo 
Don Gawthorne na don.gawthorne@seznam.cz. 

Vstup na konferenci je volný. Všichni jsou srdečně zváni. 
Vyučování na téma brzký návrat Pána Ježíše Krista, s doslovným výkladem biblických 
proroctví. 
Brian Gemmell je britský teolog, který se zabývá výkladem proroctví Starého a Nového 
zákona již mnoho let. Jako člen týmu učitelů britské Národní rady pro studium biblických 
proroctví (Prophetic Witness Movement International) je často zvaným kazatelem do 
různých sborů ve Velké Britanii. Brian pochází z prostředí Bratrských sborů ve Velké 
Britanii. 
Podrobnosti o jeho službě jsou v angličtině k dispozici na www.raptureday.com. 
Jako přípravu na konferenci, doporučujeme číst výklad Janovy Knihy Zjevení „Kniha 
Zjevení“ od Rev. Clarence Larkina. Prodej zajišťuje Gimel (divize firmy Rosa s. r. o.), 
Thákurova 3/676, 160 00 Praha 6, tel./fax: 224 310 259, mobil: 608 880 046, e-mail: 
gimel@rosamusic.cz web: www.gimel.cz Cena přes e-shop u www.gimel.cz: 150 Kč 

Konferencia Odboru sestier BJB ČR a SR 
BRATISLAVA 30.4-2.5. 2010-02-09 

Téma: RODINA 
Matúš 6,33: Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám 

pridané 
Piatok 18 – 20 Palisády vedenie a modlitebný úvod Želka Praženicová 

prezentácia zboru Bernolákovo 
prezentácia muzikálu Křižovatka s. Radky Žočkové ze sboru P3 

Sobota 9 – 11 vedenie Lidka Englerová 
modlitebný úvod – sestra z domáceho zboru 
pozdravy domáceho kazateľa, zástupcov BJB, hostí 
1. referát – Božia vôľa pre manželstvo a rodinu – manželia Tomáš a 
Ester Kriškovi 

Sobota 14 – 15 vedenie Marie Smilková 
2.referát – Rozdielnosť vnímania muža a ženy – manželia Tomáš a Oľga 
Valchářovi  

Sobota 15 – 17 diskusné skupinky na témy: 
- nevera (s. Gitka Králová, M. Lapčáková) 
- žijem s alkoholikom (s. Želka Praženicová, A. Kizeková, V. Šalingová) 
- antikoncepcia, potrat (s. Juditka Kolaříková, M. Smilková) 
- príprava na manželstvo (s. I. Kernová) 
- zostarli sme spolu (s. J. Hejlová) 
- vdovstvo (s. L. Gubová) 

Sobota 19 – 20 vedenie Ruth Maďarová, večer svedectiev 



manželia Lapčákovi, s. Marta Pribulová, sestry z Čiech, bratislavský 
mládežnícky spevokol 

Nedeľa 9 – 11 vedenia Věra Černíková 
modlitebný úvod – Jarmila Rečníková 
3. referát – Žena podľa Božieho srdca (Čo môže žena urobiť pre rodinu – 
ses. Hanka Pinknerová) 
Bratislavský spevokol  

Zpráva  z jednání Rady zástupců sboru v Žatci - 27. února 2010 
Minulou sobotu proběhlo v Žatci setkání, na kterém jsme měli příležitost se bavit o 
společné budoucnosti naší Jednoty. Mezi hlavní témata patřila otázka společné misie a 
vzájemného respektu v různosti jednotlivých sborů. Hledali jsme cesty, jak vnímat naše 
odlišnosti jako vzájemné obohacení, namísto absolutní jednoty názorů. 
Osobně mám ze setkání radost, věřím že otevírá nové možnosti spolupráce, společných 
projektů i vzájemného přijímání se sborů. V plánech do budoucna se hovořilo o možnosti 
znovu pořádat společné konference, obnovení Zpravodaje BJB nebo společné práci na 
mapování vlastní historie. Budoucnost ukáže, kolik z těch plánů se podaří uskutečnit. 

Honza Jackanič 

Soutěž ze sborového webu (únor) 

 

Br. kaz. Bohuslav Procházka vysluhuje Památku Večeře Páně v Bělé pod Bezdězem 
7. 12. 1997.                     PH

Narozeniny v březnu
  3. Viktor Adam 
  6. Květa Hloušková 
  7. Valentina Hrynazhuk 
  8. Irina Váňová 
13. Petr Brož 

15. Petr Boháč 
15. Miroslav Veselovský 
17. Světlana Smužanica 
20. Táňa Teresčuková 
21. Aneta Podzimková 

21. Petr Staněk 
22. Libuše Zhorná 
25. Zuzana Tresová 
29. Marie Mesteková



Klub seniorů každé úterý v 15:00 hod. 
  2. 3. Cesty apoštola Pavla - Tarsus ... - br. Malý V. 
  9. 3. Více než vítězství - svědectví sportovních hvězd – film - br. kaz. Hejl  
16. 3. Sedm smrtelných hříchů a dnešní společnost - MUDr. Kasalová 
23. 3. Skrytá evang. církev v Čechách a na Moravě v době pobělohorské - br. Železník Ben 
30. 3. Čapkovy apokryfy - Dr. Bradbrooková 

Bělá pod Bezdězem v neděli od 15 h 
  7. 3. Vladimír Hejl 
14. 3. Miloš Šolc 
21. 3. Ivo Šrajbr 
28. 3. Praha (VSH) 

  4. 4. Jiří Boháček 
11. 4. Miloš Šolc 
18. 4. Ivo Šrajbr 
25. 4. Miloš Tresa

Hlavní bohoslužby v neděli od 9:30
  7. 3. Miloš Šolc 
14. 3. Pavel Hrádek 
21. 3. Genadij Gavrilov 
28. 3. Milan Kern 

  4. 4. Miloš Šolc 
11. 4. Mark Edwardi 
18. 4. Jáchym Gondáš 
25. 4. Jan Titěra

Program na březen a výhled dále 
Po   8.   3. 18h Sborová rada 
Ne 28.   3. 14h Výroční sborové shromáždění (do 7. 3. odevzdat podklady) 
Ne 28.   3.  Začátek letního času (o hodinu dříve!) 
Ne  4.   4. 7:30 Jitřní na Vyšehradě (V. Vovkanič) 
Po  5.   4. Velikonoční pondělí - výlet 
Ne 18.  4. 11h Sborové shromáždění ke Sjezdu delegátů (24. 4.) 
Ne 18.  4. Společný oběd 
So 24.   4. Sjezd delegátů Praha 3 
Út 27.   4. 19h Koncert Vernerovi 
30. 4. – 2. 5. Sesterská konference v Bratislavě – téma Rodina 
Ne   2.  5. Spol. shromáždění všech nájemců modlitebny (J. Boháček) 
Ne   9.  5. Den matek, mládež (Filip Žižka) 
14. – 16. 5. Konference o zjevení (Brian Gemmell) 
Ne 23.  5. Southern Nazarene University – „miniotevření modlitebny“ 
28. – 30. 5. Sborový víkend – Běleč nad Orlicí 
Ne 14. 11. 9h! Rozhlasové vysílání 
 

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 stipendijní fond:       911010 
SS krizový fond: 911013, SS muzikál Křižovatka: 911011 

Sbor: www.baptist.cz/praha3 Mládež: www.noe59.com Tábory: www.kspohoda.com 
Dorost: www.kspohoda.com/Dorost Zpravodaj: www.zpravodajbjbp3.webzdarma.cz 


