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BJB Vinohradská 68 
„P ůjdeš-li pouští, Tvou stopu neztratím, 

půjdeš-li vodou, nestrhne Tě proud, 
půjdeš-li ohněm, plamen Tě nespálí, 
svítím Ti na cestu, půjdeš-li tmou. 

Ať jsi kdekoli, kdekoli, kdekoli, já jsem s Tebou, 
Ať jdeš kamkoli, kamkoli, kamkoli, já jsem s Tebou, 

Ať jsi kdekoli, kdekoli, kdekoli, já jsem s Tebou, 
Ať jdeš kamkoli, kamkoli, kamkoli, já jsem s Tebou.“ 

Rok 2009, plný naděje v očekávání návratu Krále přeje redakce Zpravodaje. 

Naši milí čtenáři! 

Ráda bych vás na začátku nového roku, před nímž varují ekonomové i jiní prognostici, 
pozdravila vyznáním proroka Abakuka 3: 17 - 19: 

I kdyby fíkovník nevypučel, réva nevydala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala 
pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat 
Hospodina, jásat k chvále Boha, který je má spása. Panovník Hospodin je má síla. 
Učinil mé nohy hbité jako nohy laně, po posvátných návrších mi dává šlapat. 

Je to jedno z nejúžasnějších biblických svědectví. Prorokovo jméno se dá přeložit 
„obejmout“ a vnímáme, že v tom Božím objetí spočíval bezpečně za všech okolností. 
Prorokoval v Judsku invazi Chaldejců za nesnadných, smutných okolností. Stav 
národa (1: 2 - 4) potvrzuje zpráva 2K 21 - 22. Byla to doba morálního a duchovního 
úpadku. Abakuk měl něžnou povahu, jeho duchovní úroveň byla vysoká a svůj národ 
nade všecko miloval. Jeho otázky i pochybnosti tryskaly ze srdce horlícího pro svatost 
a spravedlnost. Byl strážným svého lidu. Děsil se, že Hospodin dovoluje tolik zla a že 
Babylon chce používat jako karabáč na svůj vyvolený lid.  

Ústřední myšlenku knihy vyjadřuje ve verši 2, 4b: Spravedlivý bude žít vírou. Hřích 
vede do zkázy, víra vede bezpečně k duchovnímu životu. 

Na konci svého proroctví pak vyznává, že láska každého vírou Pánu zasvěceného 
člověka není odpovědí na Boží dary, je nejsilnějším a nejkrásnějším ovocem víry 
v Boží slovo. 

Podobně píše Petr (1Pt 1: 5 - 9). Je to slovo apoštola, upírajícího pohled na návrat 
Pána Ježíše, tedy velmi aktuální pro naši dobu: 



Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. 
Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých 
zkoušek, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než zlato, jež přece též bývá 
zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. 
Ač jste ho neviděli, milujete ho. Ač ho ani nyní nevidíte, přece v něho věříte a jásáte 
nevýslovnou, vznešenou radostí, a tak docházíte cíle víry, spasení duší. 

Spolu s vámi spojená v očekávání na návrat královského Ženicha zdravím a žehnám 
Jeho láskou a pokojem. 

Ludmila Hallerová 

Dobrý den bratři a sestry,  
chtěla bych se s vámi podělit o maličko z toho, co v tento čas prožívám. Jak asi většina 
z vás ví, ležím od října doma kvůli zdravotním problémům se zády – vyhřezlé 
plotýnce. Hodně častá otázka, kterou mi druzí kladli, byla, co celý ten čas doma dělám 
a jestli se nenudím. Musím říct, že se opravdu nenudím! Můj čas ze začátku naplňoval 
hlavně fyzický, duševní a duchovní zápas. Byla jsem vděčná za každé malé rozptýlení 
a povzbuzení SMSkou, návštěvou - kterých rozhodně nebylo málo. S mojí 
spolubydlící jsme si dělaly legraci, že si budu muset začít svůj program zapisovat do 
diáře ☺. 

Chtěla bych s vámi sdílet jeden zážitek, který se mi tento týden stal. Je to trošku se 
zpožděním, jelikož vydání prosincového zpravodaje jsem prošvihla. Bylo to v 
polovině prosince. Prožívala jsem jeden z těžších dnů. Bojovala jsem o naději a 
vytrvalost. Souviselo to s mým zdravotním stavem a cvičením, do kterého jsem se 
pustila a které mi začalo pomáhat, ale zároveň rozbolavělo moje tělo novým 
způsobem. Začala jsem prosit Pána o naději, která by mi dala sílu k vytrvalosti v 
dalším cvičení. Večer, když přišla moje spolubydlící domů, dala mi jeden letáček, 
abych si jej přečetla. Aniž by věděla, o co jsem Pána ten den prosila a co se mi honilo 
hlavou. Chci se s vámi podělit o jeden úryvek, který v tom letáčku byl napsaný. Je to 
úryvek z knihy „Naděje na každý den“ ☺ od Billyho Grahama: 

Sluneční svit a stín 
„Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni.“ (1Pt 3: 14a) 

Všechna mistrovská díla světového malířství obsahují jak světlo, tak stíny. Jimi umělec 
zvýrazňuje určité rysy znázorňovaného předmětu a dosahuje jimi kontrastu a 
harmonie, aby zjevil krásu nebo charakter. 

Šťastný život není naplněn jenom slunečním svitem, ale využívá světla i stínů, aby 
vytvořil krásu. Utrpení nebo pronásledování se může stát požehnáním, protože může 
vytvářet tmavé pozadí pro záři křesťanského života. Největší hudebníci jsou zpravidla 
ti, kteří dokáží ze smutku vytvořit píseň. Fanny Crosbyová, jejíž duch planul vírou v 
Krista, viděla svýma nevidomýma očima víc, než vidí většina z nás, kdo máme zdravý 
zrak. Dala nám některé ze skvělých gospelových písní, které dokáží rozveselit naše 
srdce a životy.  



Pavel a Sílas zpívali ve Filipech píseň chvály o půlnoci v žaláři plném krys. Nohy měli 
v kládě, záda rozdrásaná od žalářníkova biče. Ale jejich trpělivost v utrpení a 
pronásledování přivedla k obrácení pohanského dozorce a jeho rodinu.  

Nezavrhujme stíny, které Bůh uvádí do našeho života. Může je použít k tomu, aby 
vytvořil mistrovské dílo.  

Úplně mě to dostalo! S těmito slovy opravdu přišla naděje a s ní i radost a odhodlání. 
Teď mám za sebou další týden cvičení a pozoruji citelné zlepšování. Ještě není úplně 
vyhráno, ale je mi mnohem lépe. Chtěla bych vám moc poděkovat za vaši veškerou 
podporu: modlitební, hmotnou, fyzickou, za vaše návštěvy a povzbuzení. Moc to pro 
mě znamená!  

Kéž vás Pán zahrne svou radostí a pokojem,  
Vaše sestra Markéta Dolejšová 

Desatero 
Moje povídání o desateru by nemělo být 
učenou theologií. Mělo by být svědectvím 
křesťana, jak s ním žije. 

Mnoho lidí - i nevěřících - uznává část 
desatera za svůj morální kodex a snaží se 
podle něho žít. Každá lidská snaha má však 
své meze. Neodvratně přijde v životě 
okamžik, kdy vypadá plnění nějakého 
příkazu desatera nemožné. Přinejmenším by 
"člověk figuroval jako hlupák, kdyby to bral 

tak doslovně". Vždy je tu hranice, za kterou splnit doslovně přikázání znamená 
obětovat víc, než jsme ochotni, nebo máme sílu. Tady - na hranici své nemohoucnosti 
poznáváme živě Boha. Jsme-li ochotni přijmout Jeho samého a Jeho vůli, vždy se k ní 
přiznává a pomáhá. 
Bůh nám dal svobodnou vůli k rozhodování. Pan profesor Matějček říkal, když mluvil 
o výchově: "Rozhoduje-li se dítě pro něco, musí se obvykle toho druhého vzdát. Ne 
každé dítě je pro to dost zralé." Ani my se mnohdy nedovedeme něčeho vzdát. 

Bůh nám dal svobodnou vůli . Svoboda však neznamená dělat, co 
se nám zamane. Svoboda není možná bez zodpovědnosti. 
Zodpovídáme za to, co jsme zvolili. A před volbou stojíme v 
každém okamžiku svého života. Volíme dobro, nebo zlo. Volíme 
ze dvou zel to menší... Volíme v drobnostech i tam, kde jde o 
život. Můžeme se rozhodnout žít podle své, nebo podle Boží 
vůle. Jeho vůle se ukazuje v desateru a zároveň se nám v něm 
nastavuje zrcadlo. V něm vidíme, čeho jsme schopni, k čemu 

jsme ochotni. V každém okamžiku stojíme v zodpovědnosti za svou volbu. Můžeme 
přijmout Boha do svého života a jít s Ním. Můžeme brát doslovně Jeho přikázání i 
Jeho zaslíbení. A můžeme je ž í t. Jde totiž o život - i v drobnostech jde o život. O 
život zde i o život věčný. 



Narozeniny v lednu 
2. Jana Pánková 
5. Adam Novozámský 
7. Martina Kapková 

16. Jana Jackaničová 
17. Alena Donskich 
21. Larisa Kotubej 

27. Olga  Vajsejtlová 
27. Lukáš Tuček 
27. Michal Hejl 

Klub seniorů - každé úterý v 15:00 hod. 
13. 1.   Kořeny schizofrenie - příběhy - Dr. Kasalová 
20. 1.   Rozhovory o umění -  Vlado Vovkanič 
27. 1.   Izrael versus Gáza -    Ing. Sedláček     

Hlavní bohoslužby v neděli od 10h 
9:00 - 9:45 společná modlitební chvíle 

Ne  4.  1. Miloš Šolc + Večeře Páně 
Ne 11. 1. Jan Titěra 

Ne 18. 1. Keen Wilson 
Ne 25. 1. Tomas Hemphil 

Nahrávky uplynulých kázání jsou na sborovém webu v rubrice „kázání MP3“. 

Program na leden a výhled dále 
5. - 11. 1. Alianční týden modliteb - všechna shromáždění od 18:30: 
     Po 5. 1. Římská 43: P. Mošner, shromáždění se koná ve spolupráci ekumeny 
     Út 6. 1. u nás 
     St 7. 1. Na Topolce 14 
     Čt 8. 1. u nás (mládežnický večer) 
     Pá 9. 1. Korunní 60 
Po 12. 1. 18h Sborová rada 
So 24.  1. 10 - 14h Mimořádný Sjezd delegátů (v IBTS P6) 
Ne   8. 2.  Po bohoslužbách - Sborové shromáždění (volby diákonů a 

statutárního zástupce) 
So 14.  2. Celostátní sejití statutárních zástupců a účetních u nás 
29. 3. - 5. 4. Pro Christ (Parzani) 
So 25.  4. Singels - CB Č. Most 
léto 2009 Rekonstrukce Velkého sálu II. etapa 
 

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 
Klub AJ: www.vecery.cz/klub 

Tábory: www.kspohoda.com 
Dorost: www.kspohoda.com/Dorost 
Zpravodaj: www.zpravodajbjbp3.webzdarma.cz

 


