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Naši milí čtenáři a čtenářky! 

K mým oblíbeným autorům patří slovenská spisovatelka a básnířka Kristina Royová. 
Jako úvodník ke květnovému Zpravodaji vybírám úryvek z jedné z jejích knih „Na 
rozhraní“. Je to odezva hrdiny knihy na kázání o Truhle úmluvy ze Stanu setkávání: 

Tak se vydali na cestu. Po tři dny putovali od Hory Hospodinovy. Ty tři dny putovala 
Truhla Hospodinovy smlouvy před nimi, aby jim hledala místo k odpočinku. Během 
dne, když byli na cestě z tábora, býval NAD NIMI Hospodinův oblak. (Putovali 
pouštním žárem a potřebovali stín!) 

Kdykoli se Truhla vydávala na cestu, Mojžíš říkával: 
„Povstaň Hospodine, ať se Tví nepřátelé rozprchnou, 

a ti, kdo Tě nenávidí, ať utečou před Tebou!“ 
Kdykoli pak měla spočinout, říkával: 

„Navrať se, Hospodine, k nesčíslným tisícům Izraele!“ 
Numeri 10,33-36 

Na to kázání nikdy nezapomenu. Vzal jsem si z něho mnoho, přemnoho pro celý život. 
Slyšeli jsme, že ta Truhla Hospodinovy smlouvy je Pán Ježíš. Jeho máme nechat jít 
před sebou, aby nám Ho nic nemohlo zastínit a aby to byl ON, kdo se setká se vším, 
co potom potká nás. ON vyhledá místo k odpočinutí s námi. Nesmíme v nemístné 
horlivosti předbíhat Jeho vedení, ani se nemáme usazovat a zůstávat tam, kde On 
s námi odpočívat nebude. 

Jím vedeni se nemusíme ničeho bát. Oblak Jeho všudypřítomné ochrany je nad námi, 
aby nás chránil proti pekelným zlostem, které jsou vysoko. Pokud jdeme věrně 
dopředu v šlépějích Truhly smlouvy, smíme prosit a ON učiní podle naší víry a splní 
naše prosby. Povstane a rozptýlí naše nepřátele v nás i vůkol nás. Protože jsou to 
především Jeho nepřátelé, utečou před Jeho obličejem. 

Pokud však přijde pro nás doba odpočinku nebo tichého čekání, navrátí se Hospodin 
k nám, kteří patříme mezi ty Jeho tisíce. 

Tak tedy vpřed, duše moje, nemáš se čeho bát. 
 (Kristina Royová, Na rozhraní, str. 171) 

Přeji sobě i vám jasné Boží vedení pro dny práce i odpočinku, abychom své dny našli 
vykoupené, až staneme před soudnou stolicí Kristovou, kde bude hodnocený náš život 
z Božího hlediska. 

Vaše babička Hallerová 



 

Evropské svolání národů do Prahy 2011 
Tato konvokace se bude konat v naší modlitebně, tudíž jí věnujeme velkou část tohoto 
Zpravodaje.(JHOPFAN jsou první písmena anglického názvu Jeruzalémský dům 
modliteb všech národů.) 

300 Gedeonů - výzva přímluvcům 
Shalom všem příznivcům, zastáncům a přímluvcům za Izrael. Někteří z vás jste se 
závazným způsobem přihlásili do modlitební stráže za duchovní přípravu a 
uskutečnění konvokace - svolání zástupců evropských národů v Praze 2011. Pro 
jistotu připojuji v přílohách znovu vizi této konvokace, abyste měli možnost s ní 
seznámit i své okolí a přátele. Modlíme se a hledáme 300 přímluvců po vzoru 
Gedeonovy armády, kteří by se závazně přihlásili do této modlitební databáze a 
pomohli nám konvokaci připravit duchovně. Jde o to, že sebelépe zorganizovaná akce 
nenaplní Boží vizi a úmysly, které s ní Pán má, pokud tady nebudou stát v přímluvách 
ti, kteří touží po naplnění Božích záměrů s českou církví a s církví v Evropě, případně 
s evropskými národy. V historii Bůh několikrát použil českou církev k tomu, aby 
vydala prorocký hlas vůči národům Evropy prostřednictvím našich otců víry, jako byli 
Jan Hus, Jan Ámos Komenský, Moravští bratři apod. Prokažme věrnost tomuto 
našemu duchovnímu dědictví a modleme se za to, aby si Bůh v této poslední době, ve 
které žijeme, znovu hlas české církve vůči Evropě prorocky použil. Jan Hus prolomil 
cestu k pozdější evropské reformaci, Moravští bratři drželi stoletou modlitební stráž a 
jejím ovocem mimo jiné bylo, že prolomili cestu a jako první protestantská misie vyšli 
do celého světa. 
Bůh mobilizuje v Evropě duchovní armádu, která by se postavila v moci Ducha vůči 
postupující islamizaci Evropy a znovu ji zabrala pro Krista. K tomu potřebujeme 
duchovní jednotu, Boží moc a strategii Ducha svatého. A samozřejmě radikální 
svatost, oddělenost pro Pána a jeho království. 
Církev v Evropě potřebuje projít hlubokým pokáním z teologie náhrady, která dala 
vyrůst zrůdnému antisemitismu, majícímu ve svém konečném důsledku a součtu na 
svědomí krev a životy milionů příslušníků Božího vyvoleného národa. Je to jeden 
z důvodů, proč je nebe nad Evropou zavřené. Jedním z hlavních důvodů, pro které se 
toto svolání uskutečňuje, je vytvořit prostor pro společné sejití a předstoupení před 
Boha Izraele v duchovní jednotě Kristova těla v hlubokém pokání z dvoutisíciletého 
antisemitismu a výsledného holocaustu. 
Dále chceme podpořit hnutí 24/7 modlitebně uctívacích stráží Domů modliteb, které 
Duch svatý založil po celém světě v posledním desetiletí a používá si je k prorockému 
otevírání cesty pro církev posledních dnů. Církev má být proměněna do podoby 
bojující nevěsty, připravující cestu pro návrat ženicha. V této poslední době vidíme 
jako klíčovou mladou generaci, která má být připravena, vystrojena a vyslána pro 
velkou žeň mezi národy. 
Prosíme, abyste se závazně přihlásili do modlitební databáze a modlili se s námi za 
naplnění vize a zejména vylití ducha pokání na celou evropskou církev ve výše 



uvedeném smyslu. Oslovte své přátele a pozvěte je do toho. Pomozte nám 
zmobilizovat 300 Gedeonů, kteří přijmou na modlitbách strategii Ducha svatého 
v modlitbách za praktickou i duchovní přípravu konvokace. 
Pokud by se někdo chtěl závazně připojit, přihlaste se na adresu koordinátora 
modlitební databáze Aleš Navrátil <a.navratil@centrum.cz>. 
Odtud vám budou přicházet modlitební podněty. Prosím, pošlete kopii svého 
případného přihlášení také na moji adresu. 
Žehnám vám věrností a vytrvalostí, pomazáním a Boží přízní ve všem, k čemu si vás 
Pán chce v této věci použít. 

Za koordinační tým v Mesiášově lásce Alena Krausová 
Coordinator for Eastern and Central Europe 
Jerusalem House of Prayer for All Nations 

e-mail: europefr@jhopfan.org 

Milý brat ře, sestro, 
pokoj tobě ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Chtěl bych tě informovat a přizvat tě 
k důležité akci, která se bude konat na konci roku 2011. 

Možná víš, že Jeruzalémský dům modliteb pro všechny národy (JHOPFAN) pořádá 
každý rok setkání křesťanů z celého světa pod názvem All Nations Convocation in 
Jerusalem (Svolání všech národů do Jeruzaléma). Této akce se zúčastnilo v posledních 
letech každoročně přibližně 2.000 křesťanů z celého světa. Sestřih si můžeš 
prohlédnout na http://vimeo.com/18737493, ale prosíme, abys odkaz nezveřejňoval 
v žádné ze sociálních sítí. 

V návaznosti na to se také konají podobná svolání národů (konvokace) v dalších 
částech světa. V roce 2010 bylo v Jeruzalémě rozhodnuto, že evropská konvokace se 
bude konat v Praze ve dnech 1. - 3. 12. 2011. Rozhodnutí Mezinárodní Rady starších 
při JHOPFAN bylo založeno na tom, že český zástupce Petr Kácha přijal před 
několika lety povolání od Boha takové setkání v Praze uspořádat. 

 Nejedná se o klasickou konferenci s daným tématem, ale skutečně o setkání křesťanů 
z Evropy, kteří se sejdou ke společným modlitbám a chvalám. Chceme, aby celá akce 
nebyla nějak teologicky vyhraněná a aby se na ní mohlo podílet a účastnit široké 
spektrum evangelikálních křesťanů. Také nechceme, aby toto svolání organizovala jen 
jedna církev (sbor) anebo křesťanská organizace, ale tým složený ze zástupců hlavních 
evangelikálních církví a organizací v naší zemi.  

 Celou akci organizuje Výbor konvokace, v kterém je v současné době několik lidí. 
Petr Kácha (člen Rady církve Křesťanská společenství, pastor a starší KS Praha, člen 
Mezinárodní rady starších JHOPFAN), Petr Sikora (druhý pastor 1. sboru Apoštolské 
církve v Praze), Aleš Navrátil (zástupce emeritního biskupa Apoštolské církve a 
administrátor sboru Apoštolské církve Prostějov), David Loula, starší sboru KS Žďár 
nad Sázavou, Alena Krausová (koordinátorka pro země střední a východní Evropy 
v JHOPFAN v Jeruzalémě, členka Apoštolské církve Maranatha v Praze). Dále se 
k vizi připojil Mezinárodní dům modlitby v Praze (IHOPP) a také spolupracujeme 
s ICEJ (Mezinárodní křesťanské velvyslanectví v Jeruzalémě). O celé akci a 



jednotlivých krocích informujeme průběžně biskupa AC Martina Moldána, Radu CKS 
a také Církev bratrskou (která již vyslala dva členy rady CB jako pozorovatele). 
V současné době také oslovujeme další evangelikální církve, křesťany a organizace 
v naší zemi a Evropě. 

V příloze ti posílám vizi konvokace (je to velmi krátké) a pak svědectví z Konvokace 
v Jeruzalémě 2010 (to je zase dosti dlouhé - ale snad ne nudné).  

Moc bychom stáli o spolupráci s tebou a tvým sborem. Můžeš, prosím, zvážit před 
Hospodinem, zda se máš zúčastnit této akce a případně s námi spolupracovat na 
přípravě? Prosím, abys zvážil, zda bys chtěl ty osobně, případně tvůj sbor podpořit 
tuto událost. Tato podpora může mít různý charakter, od přímého zapojení 
v přípravném výboru konvokace až po modlitební a případně finanční podporu. 

V Kristu Petr Kácha, Alena Krausová, David Loula, Petr Sikora, Aleš Navrátil 

Evropské svolání národů do Prahy 2011 
Věříme, že pokud má nastat opravdu změna, pak je potřeba, aby se jednalo o událost, 
na které se sjednotí a na které se bude podílet Boží lid v naší zemi a případně 
v Evropě. Kdy se nebude jednat o akci, kterou pořádá jeden sbor anebo jedna 
denominace, ale bude pořádána zástupci všech (anebo většiny) evangelikálních církví 
a organizací. 

Tuto vizi (věřím, že od Boha) přijal Petr Kácha na jaře 2008. Inspirací bylo All 
Nations Convocation in Jerusalem (Svolání národů do Jeruzaléma), které se 
každoročně koná již mnoho let v Jeruzalémě. 

Tuto vizi pak přijal za své i pastor Tom Hess, vedoucí Jeruzalémského domu modliteb 
za všechny národy (JHOPFAN), který svolává a organizuje konvokace v Jeruzalémě. 
JHOPFAN podporuje a zaštiťuje tuto vizi tím, že Mezinárodní rada starších (která je 
složená z cca 70 vedoucích z celého světa) na letošní konvokaci rozhodla, že celou 
akci duchovně a morálně podpoří. Také bylo stanoveno datum na 1. - 3. 12. 2011 (a to 
vzhledem k dalším podobným akcím, které se pořádají v Evropě a v Jeruzalémě). 

Je však důležité říci, že JHOPFAN tuto akci zaštiťuje, ale jinak se na ní nepodílí ani 
finančně, ani organizačně. Celé organizační a finanční zabezpečení je tedy ponecháno 
jen a pouze na církvi (církvích) v ČR (a v Evropě). 

Nyní jsme v situaci, kdy chceme přizvat další sbory, církve a křesťanské organizace 
s výzvou, abychom tuto akci udělali společně. Tedy nejen, abyste se zúčastnili, ale 
abyste se na tom nějak vy sami podíleli v případě, že budete schopni se s uvedenou 
vizí ztotožnit a budete mít od Hospodina povolání se k tomuto dílu připojit. 

Vize programu Evropské konvokace v Praze 2011 
1. Povstaň, Evropo!  
(Společné volání a vyznání toho, že jako Boží lid v Evropě potřebujeme a přejeme si 
změnu duchovní situace v našich zemích. Už řadu let je Evropa na okraji, na periferii 
vanutí Ducha Svatého. V mnoha zemích světa probíhá probuzení. V posledních deseti 



letech se ve světě ke Kristu obrátilo více lidí než v celých předešlých dějinách 
dohromady. Dynamika růstu je obrovská. Jen v Evropě tomu tak není. Nevěříme, že 
na nás Bůh zapomněl, ani že by nás nějak méně miloval, že by dával přednost 
ostatním. Nechceme se s tímto naším stavem smířit a chceme hledat, kde jsou příčiny 
a co je třeba změnit, aby se stav a úděl naší země a Evropy změnil.) 

Pokud se má jednat o setkání národů z Evropy, pak je třeba, abychom nějakým 
způsobem začali budovat jednotu v Evropě. Víme, že v Kristu jsme jedno, současně 
však nějak vidíme, že Evropa je rozdělená. Konvokace má sloužit k tomu, abychom se 
dozvěděli, co se v jednotlivých zemích děje, a začali se modlit jedni za druhé. Bůh ve 
svém slově říká, že vylije své požehnání tam, kde jsou "bratři svorní". Tedy tam, kde 
je Boží lid jednotný. A my o Boží požehnání stojíme a moc je potřebujeme. Je také 
možné, že tato jednota není možná bez toho, abychom činili pokání z toho, čím jsme 
se v minulosti provinili vůči ostatním zemím a také ze všech předsudků, které vůči 
ostatním zemím a jejím obyvatelům máme. 

2. Církev a Izrael. 
V posledních letech se v mnoha sborech a církvích prudce zvýšil zájem o poznání 
"našich kořenů". Křesťané jezdí do Izraele a zajímají se intenzivně o zemi, kde se Pán 
Ježíš Kristus narodil, a o národ, ze kterého vzešel. Mnoho křesťanů dnes znovu a nově 
přemýšlí o verších:  

Izajáš 40:1 - 2 "Pot ěšte, potěšte můj lid," praví váš B ůh. Mluvte k srdci 
Jeruzaléma, provolejte k němu: Čas jeho služby se naplnil, odpykal si své 
provinění. Vždyť z Hospodinovy ruky přijal dvojnásobně za všechny své hříchy. 
Izajáš 62:6 - 7 Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce; po celý den 
a po celou noc ať nikdy nejsou zticha. Vy, kteří připomínáte Hospodina, 
nedopřávejte si klidu! Nedopřávejte mu klidu, dokud nepostaví Jeruzalém, 
dokud mu nevrátí v zemi chvalozpěv. 
Žalm 122:6 Vyprošujte Jeruzalému pokoj: Kéž v klidu žijí ti, kdo tě milují! 
Genesis 12:3 Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlo řečí. V tobě 
dojdou požehnání veškeré čeledi země.  
Jednou z překážek Božího vanutí v Evropě může být 2000 let antisemitismu, který 
vyústil v holocaust. A také teologie náhrady, která říká, že Hospodin s Izraelem 
skončil a všechna Boží zaslíbení daná Izraeli, nyní platí jen a pouze pro církev. 
(Jednou z mnoha forem teologie náhrady může být i lhostejnost vůči Izraeli a 
netečnost vůči Božímu povolání "stát" duchovně za Izraelem a modlit se za něj. Pokud 
tomu tak je, pak je třeba, abychom z toho jako Boží lid v Evropě činili pokání. Pokud 
se staneme těmi, kdo "žehnají Izraeli", pak můžeme očekávat "Hospodinovo 
požehnání" pro Evropu. 

3. Povzbuzení do modliteb. 
Všichni víme, že bez modliteb se nic nepohne. V našich zemích opět roste touha se 
společně modlit. Vznikají "modlitební stráže" a domy modliteb a chval. V některých 
sborech vznikají iniciativy modliteb 24 hodin denně po několik dní za sebou. Roste 
volání po nepřetržitých modlitebních řetězcích (24/7) po vzoru obnovené Jednoty 



bratrské. Na některých místech to již takto funguje, někde jen částečně a někde je 
zatím jen chuť a touha se více modlit.  

Pojďme nyní spojit síly ke společným modlitbám. Nechme se povzbudit svědectvími 
z míst a zemí, kde to funguje, a nechme se inspirovat ke změně v této oblasti. 

4. Mladá generace. 
Dynamika růstu církve z počátku devadesátých let je pryč a naše generace, která se 
v té době obrátila ke Kristu, už pomalu stárne. Je tady nová generace křesťanů, a je 
třeba je podpořit, vyučit je a vyslat je. Pojďme se modlit za mladé křesťany, dejme jim 
prostor ve službě a požehnejme jim, aby došli dál, než jsme došli my sami. Mladí 
křesťané jsou často radikální a v mnoha věcech jiní než my ze střední generace. Přesto 
jsou velmi důležití pro Boží království zvláště v poslední době, ve které žijeme. Dejme 
mladé generaci prioritu a pomozme jim naplnit jejich povolání od Hospodina. 

Na závěr: 
V historii naší země se několikrát stalo, že si nás Bůh použil jako polnici pro ostatní 
národy. Jsme národem, ze kterého vzešel Jan Hus, Petr Chelčický, Jan Amos 
Komenský, Jednota bratrská a další. Pojďme se spojit a stát se ještě jednou 
Hospodinovou "polnicí" pro ostatní evropské národy. Využijme také toho, že naše 
země leží přesně ve středu Evropy a tvoříme tak most mezi východem a západem. 
Prosíme vás o modlitby, zda pro vás osobně, pro sbory, církve a organizace, které 
zastupujete, je Boží vůlí, abyste se na tomto díle jakýmkoliv způsobem podíleli.  

S přáním pokoje a požehnání 

Petr Kácha, Petr Sikora, Aleš Navrátil, Alena Krausová, David Loula 

Tady není žádný apartheid  
Stan Goodenough, zveřejněno 9. 3. 2011 

Antiizraelské skupiny i osobnosti z cca 14 států jsou nyní zaujaty tím, co nazývají 
“Týdnem izraelského apartheidu”. Podle těchto rozhořčených organizátorů je jejich 
cílem „poučit lidi ohledně rasistické podstaty státu Izrael”. 

Doufají v zesílení sankcí a bojkotů vůči Izraeli; chtějí dotlačit ekonomicky a politicky 
židovský stát ke změně na „demokracii jeden člověk - jeden hlas”. 

Jako to “oni” udělali v Jižní Africe. 

Věhlasné osobnosti, které hlásají myšlenku, že Izrael páchá stejné hříchy, jako kdysi 
páchala Jižní Afrika, jsou bývalý americký president Jimmy Carter a zastánce liberální 
teologie, “křesťan”, arcibiskup Desmond Tutu. 

Společně s vyšetřovateli OSN a skupinami na ochranu lidských práv, se všichni 
společně sjednotili na této “sexy” lži: Izrael je rasistický stát. 

Je pro to nějaké opodstatnění? Je vůbec nějaké? 

Co to byl apartheid? 

V roce 1948, kdy stát Izrael vyhlásil nezávislost, bílá vláda Jihoafrické republiky 
začala uplatňovat zákony na nucenou segregaci odlišných ras. 



Známé jako Zákony apartheidu měly tyto zákony upevnit moc a převahu bílých a 
vztahovaly na lidi, kteří až do té doby byli všichni občané Jižní Afriky. 

Jako pečlivě kladené cihly při stavbě zdi, legislativa založila stavbu uzákoněné rasové 
diskriminace. Ta přetrvala 46 let a masivní nespravedlností a utrpením zničila desítky 
milionů životů. Bílá menšina na druhou stranu přímo těžila ze systému, žíjíc v jedné z 
nejvyšších životních úrovní na světě. 

Systém byl zrušený počátkem 90tých let, z velké části díky mezinárodnímu tlaku, jeho 
bolestné dědictví však ničí tento národ dodnes - neštěstí, pro které není odpovídající 
léčba. 

Jsem Jihoafričan, který se narodil za doby apartheidu a žil v něm po dobu poloviny 
jeho trvání. Během mého dětství a dospívání se moje rodina opakovaně stěhovala a 
žila v každém koutě této země. Změnil jsem 13x školu a po tři roky jsem jako člen 
Jihoafrických obranných sil sloužil na pěti různých vojenských základnách po celé 
zemi. Znám Jižní Afriku velmi dobře. Znám dobře apartheid. Znám taky dobře Izrael. 

A věřte mi, Jižní Afrika nemůže být v žádném ohledu srovnávaná s Izraelem. 

Vůbec žádným způsobem. 

Dovolte mi říci, za jakých okolností by Izrael mohl být považovaný za rasistický stát. 
Ale nejdříve několik ujasnění: 

Námitka je, že izraelské chování k palestinským Arabům je totožné s chováním 
jihoafrických bělochů vůči jihoafrickým černochům (včetně čistokrevných 
“Afri čanů”, míšenců a potomků asijských imigrantů). 

Celé tvrzení ztroskotává právě zde, protože palestinští Arabové nikdy nebyli 
izraelskými občany. Ani neměli nějakou národní historii jako “Palestinci”- ani v 
Izraeli ani kdekoli jinde. Jsou to Arabové - země jejich původu je Arábie. 

Na úvod pak, je to klamné porovnávat v jakékoli oblasti vztah Izraele s palestinskými 
Araby a rasistickými vládami s jejich černými jihoafrickými občany. 

Podívejme se na arabské občany Izraele. Většinou jsou to tzv. palestinští Arabové, ale 
na rozdíl od většiny jejich národa, která zůstává bez občanství, byli ochotní přijmout 
občanství a integrovat se do země Izrael. 

Izraelští Arabové zahrnují něco přes 1,5 milionu ze 7,7 milionů izraelských občanů - 
cca 20 % populace. Proto jsou menšinou. 

Žijí v 15 městech a městečkách, většinou v Galileji a okolí. Mají plné volební právo. 
V Knessetu (parlamentu) je pět arabských stran; je tam 15 arabských poslanců, jeden 
je ministrem, jeden jím byl a další je zástupcem mluvčího Knessetu. 

Izraelští Arabové požívají v Izraeli úplnou svobodu. Mohou žít, studovat a pracovat, 
kde chtějí, a cestovat, kam se jim zachce. Mají státní lékařskou péči a mají stejné 
výhody jako jejich židovští spoluobčané. 

Nemusí, sloužit v IDF (ačkoli někteří Drúzové a Beduíni se rozhodli pro tuto službu a 
získali v ní vyznamenání, někteří při ní dokonce položili své životy. 



Většina izraelských Arabů se ztotožňuje s “palestinskou” národností. Mnozí, včetně 
některých členů parlamentu, otevřeně podporují OOP v jejím cíli zničit židovský 
Izrael a nahradit jej islámskou Palestinou. 

Když se podíváme na výše zmiňované “Zákony apartheidského režimu”, můžeme 
vidět, jaké by to pro izraelské Araby mohlo být, pokud by byl Židovský stát státem, 
kde vládne apartheid: 

- Po Arabech by se požadovalo, aby byli roztříděni a registrováni podle rasových 
kritérií (Zákon o registraci populace). 

- Arabové by byli zákonem nuceni žít v sídelních oblastech, (vyčleněných) pouze pro 
Araby a pracovat v komerčních oblastech, (vyčleněných) pouze pro Araby (Zákon o 
oblastech skupin). 

- Jména Arabů by se systematicky odstraňovala z volebních listin, dokud by všichni 
nebyli zbaveni svého volebního práva (Oddělené zastupování Volebního zákona). 

- Na základě zákona by byli Arabové deportováni z jakékoliv části Izraele a násilně 
umístěni v určených oblastech (vyčleněných) pouze pro Araby (Zákon o orgánech 
Bantu). 

- Arabové by byli vypuzeni a jejich domy by byly zničeny, pokud by se pokusili zůstat 
v oblastech, (vyčleněných) pouze pro Židy (Zákon na ochranu před neoprávněným 
osídlením). 

- Oblasti, (vyčleněné) pouze pro Araby, by byly transformované na zcela samostatnou 
arabskou domovinu (Zákon na podporu samostatné vlády Bantu). 

- Zákon o zbavení státního občanství by změnil status obyvatel Arabstánu (arabské 
domoviny) tak, že by je zbavil jejich Izraelského občanství a všech jejich práv a výhod 
(Zákon o občanství černé domoviny). 

- Většina rozvinutých městských částí v Izraeli (všechna zavedená a ekonomicky 
prosperující města a městečka) by se považovala za “Židovská” a Arabové, kteří by 
chtěli žít v těchto oblastech, by museli žít v ohrazených místech a nosit při sobě 
povolení, zvané “pas” po celou dobu (pozměňující Zákon o domorodých právech). 

- Požadovalo by se, aby arabská populace nosila tyto pasové knížky, kdykoliv by se 
nacházela mimo jejich ohrazené nebo pouze pro ně určené oblasti (Zákony o pasech).  

- Až by se oblasti, určené výhradně pro Araby zmodernizovaly a rozvinuly, byli by 
Arabové vytlačeni a ona oblast by se prohlásila za oblast výhradně židovskou (Zákon 
o rozvoji oblasti skupin). 

- Arabové by byli zbaveni práva odvolání k soudu prostřednictvím interdiktu nebo 
jakéhokoliv zákonného procesu (Zákon o domorodcích (Zákaz interdiktů). 

- Arabové by mohli studovat pouze v arabských institucích. Žádná z izraelských škol 
či univerzit by nemohla přijmout arabské studenty (Zákon a vzdělání Bantu). 
Vládnoucí politická strana v Izraeli by prohlásila, že ve vzdělání vidí klíčový nástroj 
ve svém plánu vytvořit naprosto segregovanou společnost. Napodobuje slova otce 
Jihoafrického apartheidu, Hendrika Verwoerda, by izraelský premiér prohlásil: “Pro 
Araby neexistuje místo v izraelské komunitě nad určitou úroveň jistých forem práce. 



Jaký je užitek z toho, že se arabské dítě naučí matematice, když ji neumí využít v 
praxi? To je zcela absurdní. Výchova musí lidi vzdělávat v souladu s jejich možnostmi 
v životě, podle oblastí, ve kterých žijí.” 

- Arabové by se mohli cvičit v odborné práci, ale byli by omezeni, co se místa výkonu 
práce týče (Zákon o stavebních dělnících Bantu). 

- Veřejná místa a služby, jako pláže, hřiště, národní parky, autobusy a vlaky, 
restaurace a hotely, divadla a kina, atd. by byla oddělená, s tím že Židé by dostávali 
nejlepší a nejlépe vybavená místa a Arabům by byl zakázán vstup nebo používání 
oněch zařízení (Zákon o zajištění odděleného vybavení). 

 - Arabové by mohli být označeni jako “komunisté” (hlásit se ke komunismu je trestný 
čin) za cokoliv, co by podporovalo nepořádek či nepokoje nebo nabádalo k nenávisti 
mezi Araby a Židy (Zákon o potlačení komunismu). 

- Kterýkoliv Arab, podezřelý ze zapojení do terorismu – široce definovaného jako 
cokoliv, co by mohlo “ohrozit právo a pořádek” – by mohl být zadržený na dobu 60 
dní (která by mohla být prodloužena) bez soudního procesu a na základě pravomoci 
židovského policejního úředníka. Nebyl by možný požadavek na uvolnění informaci o 
tom, kdo je zadržovaný, čímž by se umožnilo, aby lidé takto zadržení prostě “zmizeli”. 
(Zákon o terorismu). 

- Sňatky mezi Židy a Araby by byly zakázané (Zákon o zákazu smíšených 
manželství). 

- Bylo by nezákonné pro arabského muže byť jen projevit romantický zájem o 
židovskou ženu; anebo pro židovského chlapce, aby dal najevo zájem o arabskou 
dívku (Novela zákona o nemorálnosti). 

- aby se kvalifikovali jako občané státu podobně jako v Jižní Africe za apartheidu, 
izraelští Arabové by měli tvořit velkou většinu populace a byli by pod surovou a 
vykořisťovatelskou persekucí menšinové židovské populace. 

Jihoafričtí černoši byli převážně křesťané a animisté. Velmi, velmi málo z nich byli 
muslimové. Až na radikální okrajovou skupinu, nikdy neprovolávali, že by bílí měli 
být vytlačeni do moře. Izraelští Arabové jsou z 99% muslimové a jejich hlásaným 
cílem je proměna Izraele na islámskou zemi, nazvanou Palestina.  

Nebudou mít úspěch, díky Pánu, ale pokud by uspěli, můžeme si být jisti, že by zde 
nebyla žádná “Komise pro pravdu a usmíření”; pouze veřejné sharia procesy a veřejné 
popravy. 

Mohl bych pokračovat dál a dál o tom, jak bídný by byl život Arabů, pokud by měl 
Izrael rasistickou vládu. Pravdou je, že tito Arabové žijí jako celek v nesrovnatelně 
vyšší životní úrovni než kdokoli z jejich arabských druhů v okolních státech. 

Předkládat myšlenku, že Arabové v Izraeli žijí životy porovnatelné s bídnými životy 
černých Jihoafričanů, znamená dopouštět se strašné nespravedlnosti, a to jak vůči 
Izraeli, tak vůči obětem jihoafrického apartheidu. 

Týden apartheidu: Fikce nadšeně přijatá historickými nevzdělanci a nenávistnými 
skrytými židofoby. 



Tito lidé si nezaslouží pozornost, jen opovržení a možná soucit. (Možná). 

http://www.stangoodenough.com 

Autor je jihoafrický novinář, působící v Izraeli. 

Žalm 103 aneb "ze všech nemocí uzdravuješ tělo mé" 
Dnes jsem se setkal s učením Andrew Wommacka, kterého mi doporučil ke čtení 
kdosi z našeho sboru. Mimo to, že se jedná o klasického představitele evangelia 
prosperity, mne u tohoto autora zarazila v jeho brožurce "Bůh chce, abyste byli 
zdraví" utkvělá potřeba argumentovat Žalmem 103:3. Touto pasáží především 
A. Wommack (a myslím, že je v řadě kazatelů prosperity asi tak stopadesátýčtvrtý, 
kdo se ohání Žalmem 103) obhajuje svoji tezi, že Bůh chce uzdravit všechny naše 
nemoci. Hned jsem si vzpomněl na to, že jsem nedávno (27. 3.) hrál ve sboru chválu 
"Dobrořeč duše má Hospodinu", která vychází přesně z počátečních veršů stotřetího 
Žalmu - "ze všech nemocí uzdravuješ tělo mé", a která se vcelku jednoduše dá chápat 
jako prosperitářská píseň. 

Pro ujasnění bych chtěl doplnit, že tzv. teologii prosperity nebo evangelium prosperity 
považuji za bludné učení a v žádném případě se k takovým věcem nehlásím. Teologie 
prosperity představuje teologii antropocentrickou a přináší pokřivený obraz Boha. 

Jak je to tedy s tím Žalmem 103? První věc, kterou je třeba poznamenat, je literární 
forma žalmů - žalmy jsou básně, často velmi niterné a osobní modlitby k Bohu. 
V těchto poetických modlitbách je mnoho obrazů a básnických obratů - formovat tedy 
teologický názor především na základě pasáží ze Žalmů je z tohoto hlediska 
minimálně velmi ošidné. Samozřejmě nezpochybňuji, že Hospodin je naším 
průvodcem roklí šeré smrti, ale třeba brutalitu Žalmu 137 je dost těžké už jenom 
citovat. Ale, zpět k tomu uzdravování. Jak přesně je to tam vlastně napsané? 

Ekumenický překlad uvádí (Ž 103:2-3): 2 Dobrořeč, má duše, Hospodinu, 
nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! 3 On ti odpouští všechny nepravosti, ze 
všech nemocí tě uzdravuje... 
Český studijní překlad má: 2 Dobrořeč, má duše, Hospodinu, a nezapomínej, co vše 
vykonal. 3 On odpouští všechny tvé viny, on uzdravuje všechny tvé nemoci. 
A pro doplnění - Bible 21 překládá: 2 Dobrořeč, duše má, Hospodinu a nikdy 
nezapomeň na jeho odměnu! 3 On ti všechny tvé viny odpouští, on tě uzdravuje 
ze všech nemocí. 
Ekumenický překlad jako jediný v tomto výběru ve třetím verši vypouští podmět ve 
druhé větě - neopakuje se zde "on". Ekumenický překlad je jediný, který se k této 
stavbě věty uchyluje. Prošel jsem i několik anglických překladů, zde se všude opakuje 
"který" (who). Anglickým překladům je blízko i Bible kralická, tam najdeme opakující 
se "kterýž". A proč vás trápím tímto gramatickým srovnáním? Mám za to, že právě 
tato anafora (on-on, who-who, který-který) je klíčem ke čtení oddílu. Nejde totiž o to, 
že ze "všech nemocí uzdravuje tělo mé", ale že je to ON kdo odpouští všechny viny, 
ON kdo uzdravuje všechny nemoci. Nikdo jiný neodpouští viny, nikdo jiný 
neuzdravuje nemoci - a proto také Ježíš uzdravoval a odpouštěl (což farizeům činilo 



asi největší problémy, Jeho filozofické názory je tolik netrápily), protože tím 
dokazoval svoje božství. Jeho cílem však nebylo uzdravit všechny nemocné na celém 
světě, a proto to taky neudělal. 

Tedy - Bůh nás nečiní nemocnými ani vinnými, ale jedině On nás může ze všech 
těchto situací dostat a on má tu moc. To, že nás neuzdravuje instantně na počkání a na 
požádání ze všech nemocí absolutně neodporuje třetímu verši Žalmu 103. Jde o to, že 
jen ON uzdravuje a ON odpouští hřích. Odpuštění hříchů a uzdravení nemocí se často 
v Bibli nachází podivuhodně blízko sebe (i když většinou nemoci nesouvisí 
s hříchem). Asi tím pán Bůh myslel i na nás a naši dnešní dobu, abychom náhodou 
jeho Syna nezaměňovali za nějakého lidového léčitele, psychotronika či podobného 
šarlatána. Nechci tím říci, abychom se nemodlili za uzdravení z nemocí. Naopak, 
v tomto směru máme zřejmě ještě jako sbor rezervy. Modlit se je třeba, ale je možné, 
že někdy bude Boží odpověď podobná jako ta, kterou dostal apoštol Pavel, když se 
třikrát modlil - neúspěšně - za svoje uzdravení: Stačí, když máš mou milost; vždyť 
v slabosti se projeví má síla (2 Kor 12:9). 

A kdybyste přesto pochybovali o tom, zda náhodou Pán Bůh nechce teď hned uzdravit 
všechny naše nemoci a zda nejsme málo duchovní, když jsme nemocní, stačí si 
vzpomenout třeba na Jákobův zápas s Bohem (Gen 32:25-33). Jákob odkulhal po 
setkání s Bohem a zůstal do konce života chromý... Zajímavá scéna, že? Ne úplně 
vhodná na uzdravovací shromáždění triumfální víry :-). 

Tomáš Polívka 

PS: Na závěr bych chtěl dodat, že toto zamyšlení je jen takovou malou poznámkou a 
budu vděčný našim sborovým studentům teologie za jakýkoliv příspěvek na toto téma! 

 

Tome, díky, to je moc fajn, že o tom píšeš = je to téma, nad kterým poslední dobou 
dost přemýšlím. Já bych si dovolil dokonce napsat, že "není žádná nemoc, kterou by 
On neuzdravil". Nevím, zda je to problém jen češtiny nebo angličtiny, ale asi ne. 
Takto řečené to opět může být chápáno tak, že tedy by (už) nikdo nemohl být 
nemocný a nemoci by přestaly (jako TBC). Musí se vysvětlit, že "kterákoli nemoc kdy 
zmizela, nezmizela sama od sebe, ale Pán Bůh ji uzdravil". Dokonce "zdraví netrvá 
samo od sebe", ale Pán Bůh je udržuje: Některé překlady Ž23:3 "Na živu mne 
udržuje". Sk 17:28 "Jím živi jsme, a hýbeme se, i trváme" Plus další citáty na téma, 
jak "On mne utvořil v lůně matky" = že se to neudělalo "samo" a že celý vesmír 
"mikrosvět v makrosvětě" On stále vede, nese a řídí (ač to nazýváme přírodními 
zákony). "Otec můj až dosavad dělá, i jáť dělám." J5:17 

Možná by to někdo přeháněl a vedlo ho to zase k panteismu, ale je to lepší než 
evangelium prosperity :-) 

Radši jsem si přečetl http://cs.wikipedia.org/wiki/Panteismus, abych nepoužil něco 
nesprávně, ale možná jsem fakt panteista (přečti si to!) 

Je to úžasné domýšlet Boží velikost, všemohoucnost, vševědoucnost a 
všudypřítomnost + zejména tu všudypřítomnost (JHVH = jsem který jsem = jsem u 
toho) ve smyslu toho udržování každého elektronu na jeho oběžné dráze kolem jádra 



atomu! Nedávno jsem byl právě tam, když jsem studoval gravitační kolapsy oběžných 
drah elektronů. Jindy jsem zase žasl nad tím, že na každém rozvětvení tepen (až do 
těch nejmenších) je sval, který umí přivřít krevní oběh jedním nebo druhým směrem, a 
regulovat tak teplotu a výživu jednotlivých částí těla! Je snadné říct, že to pracuje 
"samo", ale nevěřím tomu! 

ĎPH 

Pozvánka na letní tábor 6. - 13. 8.  
 

ČICHOŘICE 2011 
Křesťanské sdružení POHODA pořádá pro děti ve věku od 
7 do 16 let v termínu od 6. do 13. srpna 2011 letní tábor 
Číchořicích. Stejně jako v minulých letech budeme bydlet 
v chatičkách. Jídelna a hygienické zázemí jsou ve zděné 
budově. Vařit nám budou naše osvědčené tety kuchařky. 
Tak jako na předešlých táborech připravujeme výuku 
angličtiny s rodilými mluvčími. Na táboře nás čekají chvilky 
nad Biblí, celotáborová hra, softball a další sporty, zpívání, 

maňáskové divadlo a všechno, co k táboru patří. 

Cena 1900 Kč (na požádání můžeme vystavit fakturu, nebo potvrzení pro 
zaměstnavatele). Doprava vlastní. 

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 

Další informace budeme postupně vystavovat na našich webových stránkách:  
www.kspohoda.com 



Konference o Zjevení 
Od 13. do 15. května bude opět v Praze Brian Gemel se svým jedinečným výkladem 
biblických proroctví.  

IZRAEL ŽIJE – AM JISREAL CHAI! 
Operace Ester a MO Kostnické jednoty zvou na oslavu založení státu Izrael 

TEREZÍN NEDĚLE 15. KVĚTNA 2011 Kulturní dům na náměstí ve 14 hodin 

PROGRAM: 

NAPLNĚNÁ PROROCTVÍ DANÁ IZRAELI 

Brian Gemel z Velké Británie 

INFORMACE O VŠESTRANNÉ ČESKO-IZRAELSKÉ SPOLUPRÁCI 

Účast přislíbil JUDr. Pavel Smutný prezident Česko-izraelské obchodní komory 

IZRAELSKÉ PÍSN Ě A HUDBA 

Zuzana Wirthová – zpěv 

Jožin Gušlbauer – kytara 

Hejretband - zpěv s doprovodem 

IZRAELSKÉ TANCE 

za příznivého počasí na náměstí s průvodem městem 

taneční skupina SimchaT z Ústí nad Labem 

VÝSTAVA OBRAZ Ů VÁCLAVA LAMRA 

Moderuje Radek HEJRET - ICEJ 

Přihlášky na dopravu autobusem Praha – Terezín – Praha  přijímá L. Hallerová 

email: hallerova@volny.cz,  mobil: 774 572 671, telefon: 242 428 814 

Noc kostelů 27. května 18 – 24h 
� šipky do průjezdu 
� letáček o baptistech 
� pomocníka pro stůl BTM 
� služby po 5 lidech (po hodině = 50lidí!) 
� prezentace o budově 
� koncert sk. FLOW 
� výstava olejů 
� stojany s výstavou ze 100let BJB 



Konference BJB 28. – 29. 5. 
� do konce dubna budeme znát počty přihlášených a my musíme vědět, kolik 

můžeme ubytovat v rodinách 
� pořadatelská služba, organizace ubytování na škole, Nedělní škola pro děti 
� So – bez snídaně, oběd na N. Míru, pak občerstvení = káva čaj, pečivo v MS, 

večeře v MS = guláš / sekaná / kuře (párky ne) 
� Ne – snídaně, nácvik spol. zpěvu, v10h bohoslužby s Památkou Večeře Páně 

Z veletrhu esoteriky 
� Celkem bylo v akčních týmech 15 lidí, plus modlitebníci 
� Většina lidí z týmu se zúčastnila i modliteb = přímo u I. Procházkové 
� Zkušenosti jsou velmi pozitivní a spolupráce s BTM je ideální. 
� Lidé se nesnažili utíkat, ale rádi diskutovali! Ptali se na Bibli. 
� Příště doplníme spoluprácí o stolek s Biblí (A. Flek B21 = předběžně domluveno!) 
� „M ůžeme se za vás pomodlit?“ „A kolik to stojí?“ 
� Příště může být v týmu více lidí, věnujeme se osobně jednomu člověku - dobrá 

pozice v tom rohu! 
� Je dobré, že tam jsou křesťané! (Vinný kmen jsou již po třetí!) 
� Doprovodný pgm (4. duchovní zákony, kostka, Slovo léčí (V. Lamr) 
� Kříž nebo lepší poutač s „provokačním textem“ o vzkříšení 
� Rádi se zúčastníme podobného veletrhu vícekrát do roka. Příklad z Německa = 

veletrh pro novomanžele. 
� Večer svědectví ve Čt 19. 5. v 18:30 

Provozní řád modlitebny 
Pro usnadnění komunikace předkládáme těchto několik bodů členům našeho sboru i 
nájemcům: 
� Pronajimatel musí vědět dopředu o každé akci, která v jeho objektu probíhá. 

Nájemce bude užívat pouze pronajaté prostory ve smluveném čase a pokud je 
v objektu více akcí, bude dbát na to, aby se vzájemně nerušily = omezí hlasité 
nástroje zejména bubny, opatrně vstupovat na galerii VS (třeba pro stoly uložené 
pod galerií) a mezi 22h a 6h se musí dodržovat noční klid dle občanského 
zákoníku - tj. musíme myslet na to, že naše modlitebna je ve vnitrobloku! Ale 
platí to i pro dvoreček nebo klub. 

� Je potřeba aktivně udržovat kázeň a pořádek včetně dozoru dětí a to i na dvorečku, 
třídění odpadu 

� Kouřit, požívat alkohol a jiné omamné látky v celém areálu modlitebny (včetně 
dvorečku) není možné 

� Podnapilé, znečištěné nebo zapáchající osoby nemohou svou přítomností 
obtěžovat ostatní slušné příchozí 

� Žádné jídlo ani káva do Velkého sálu včetně galerie nepatří 



� Žvýkačky nalepené na různých místech nás velmi trápí 
� Jehlové podpatky dělají důlky do parket v podlaze ve VS 
� Nerozpojovat sedadla ve Velkém sále (evakuační bezpečnostní nařízení) 
� Poškozené / rozbité věci je dobré nahlásit a nahradit 
� Kuchyně se po užívání vždy předává tak, že veškeré nádobí je umyté a uklizené a 

jsou setřené povrchy 
� Při odchodu z objektu všude zavřít vodu, zhasnout a vypnout spotřebiče, 

zamknout všechny dveře včetně překlopení západky na vstupních dveřích z ulice 
Pro naše bohoslužby ještě platí: 
� Nevstupovat / neopouštět sál při čtení Slova Božího a při modlitbě (tj. když 

shromáždění stojí) 
� Předsálí je určeno primárně pro rodiče s malými dětmi a platí tam to samé, co 

v sále, že v průběhu bohoslužeb lidé spolu nemluví. 

Jarní úklid modlitebny 
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, leč zbylo ještě docela dost práce, kdo byste ještě 
mohli pomoci, přihlaste se, prosím, u Šimona Pokorného. ĎPH

Narozeniny v květnu
 2. Miloš Šolc 
 6. Petr Ševčík 
 7. Světlana Perets 

18. Julie Hejlová 
20. Eliška Živorová  
24. Kateřina Velková 

25. Dagmar Ždychová 
26. Ivan Kanajlo 
27. Vasil Smužanica 

Bělá pod Bezdězem v neděli od 15 h 
  1. 5. Jiří Boháček 
  8. 5. Vladimír Hejl 
15. 5. Ivo Šrajbr 
22. 5. Filip Žižka 
29. 5. Praha (konference) 

  5. 6. Vlado Vovkanič 
12. 6. Běleč / O. 
19. 6. Ivo Šrajbr 
26. 6. Miloš Tresa

Klub seniorů každé úterý v 15:00 hod. 
  3. 5. Andělé v Bibli a v realitě - s. Hallerová L. 
10. 5. Izrael bojuje - dějiny od r. 1947 - 2000 - br. Železník B. 
17. 5. Film "Na vrchol"  - br. k. Hejl V. 
24. 5. Izrael od roku 2000 - br. Železník B. 
31. 5. Dobro a zlo - Dr. Kasalová Z. 



 

Hlavní bohoslužby v neděli od 9:30
  1. 5. Preston Pearce (Jiří Boháček) + Večeře Páně 
  8. 5. Vlado Vovkanič (Vladimír Hejl) + den matek, TC 
15. 5. Brian Gemel (Vlado Vovkanič) 
22. 5. Marek Macák (Filip Žižka) 
29. 5. Konference (BJB ČR) 
  5. 6. Vladimír Hejl (Vlado Vovkanič) 
12. 6. Vlado Vovkanič (Svatodušní svátky) 

Mimořádné akce 
30. 4. - 1. 5. Konference sester (Litoměřice) 
St  4. 5. 18h Gerlofovi 
Ne 8. 5. Den matek (prezentace Teen Challenge) 
9. – 12. 5. 15 – 19h N. Míru (Jarní kulturně duchovní slavnosti) hud. program., 

koutek pro děti, svědectví 
13. - 15. 5. Konference o Zjevení (Brian Gemel) 
Čt 19.  5. Večer svědectví z veletrhu esoteriky 
Čt 26. 5. Příprava konference (porada) + instalace výstavy na Noc kostelů 
Pá 27. 5. Noc kostelů 
28. - 29. 5. Konference BJB (Praha) 
10. - 12. 6. Sborový víkend (Běleč/O.) Letnice 
Ne 19.  6. Sborové shromáždění po bohoslužbách (volby diákonů) 
So 30. 7. Stěhování (kazatel) 
6. - 13. 8. Letní tábor Čichořice 
1. - 3. 12. Evropská konvokace 
 

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: 241333455/0300   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 


