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Náš život je jediná Bible, kterou lidé dnes čtou 

Před pár roky byl kazatel z jiného státu zvolený za kazatele v Houstone, 
v Texasu. Pár týdnů po příchodu jel příležitostně autobusem do centra. 
Když si sedl, zjistil, že mu řidič omylem vrátil o 25 centů víc. Uvažoval, co 
udělat a myslel si: „Raději mu ten čtvrťák vrať, bylo by to špatné, kdyby sis 
ho nechal.“ Ale potom si řekl: „Ále, vždyť je to jenom čtvrťák. Koho 
takové nic zajímá? Autobusová společnost vydělává víc než dost. Nikomu 
to nebude chybět. Ber to jako dar od Boha a mlč.“ Když vystupoval, 
zastavil se na chvíli ve dveřích a dal minci šoférovi: „Tu máte! Vrátil jste 
mi víc!“ Šofér s úsměvem odpověděl: „Nejste vy ten nový kazatel ve 
městě?“ „Jsem“ odpověděl. „No, akorát jsem uvažoval, že bych někam 
chtěl chodit chválit. A chtěl jsem jen vidět, co uděláte, když vám vrátím 
víc. Tak se tedy v neděli uvidíme ve sboru!“ Když kazatel vystoupil 
z autobusu, opřel se rukama o nejbližší lampu a vzdychal: „Ach Bože, já 
jsem skoro právě prodal Tvého Syna za 25 centů!“ 

Naše životy jsou někdy jediná Bible, kterou budou někteří lidé kdy číst. 
Tohle je dost hrozný příklad, jak pozorně nás lidé sledují jako křesťany. A 
budou nás zkoušet! Buď vždy ve střehu a pamatuj, že na zádech nosíš 
jméno KRISTA, když říkáš, že jsi křesťan. 

Dej pozor na své myšlenky, stanou se slovy. 
Dej pozor na svá slova, stanou se skutky. 
Dej pozor na své skutky, stanou se zvyky. 

Dej pozor na své zvyky, stanou se tvým charakterem. 
Dej pozor na svůj charakter, stane se tvým osudem. 

 



  

Tři stromy 
Kdysi dávno rostly na kopci v lese tři stromy. Diskutovaly o svých nadějích a 
ideálech, když tu první strom řekl: „Doufám, že se jednoho dne stanu truhlicí plnou 
pokladů. Mohl bych být naplněn zlatem, stříbrem, drahocennými klenoty a drahokamy 
a ozdoben nádhernou dřevořezbou. Každý by viděl mou krásu.“ Potom druhý strom 
řekl: „Jednoho dne budu mocnou lodí. Budu převážet krále a královny a povezu je do 
všech koutů světa. Každý se bude cítit v bezpečí díky mé síle.“ Nakonec třetí strom 
řekl: „Chci růst, abych byl nejvyšším a nejrovnějším stromem v lese. Lidé mne uvidí 
na vrcholu kopce, vzhlédnou k mým větvím a pomyslí na nebe, na Boha a na to, jak 
blízko k nim dosahuji. Budu největší strom všech časů a lidé si mě provždy 
zapamatují.“ 

Po několika letech modliteb, aby se jejich sny staly skutečností, se pod stromy objevila 
skupina dřevorubců. Když jeden z mužů přišel k prvnímu stromu, řekl: „Vypadá jako 
silný strom, myslím, že budu moci prodat jeho dřevo tesaři.“ A začal strom kácet. 
Strom byl šťastný, protože se domníval, že tesař z něj udělá pokladnici. „Mohl bych 
ho prodat do loděnice.“ A začal kácet další strom. Druhý strom byl šťastný, protože 
věděl, že je na cestě stát se mocnou lodí. Když dřevorubec přistoupil k třetímu stromu, 
strom se polekal, protože věděl, že jestliže ho skácí, jeho sny se nenaplní. Jeden 
z dřevorubců řekl: „Z tohoto stromu nepotřebuji nic zvláštního.“ A pokácel ho. 

Když se první strom dostal k tesařům, vyrobili z něj jesle pro krmení zvířat. Umístili je 
do chléva a naplnili senem. To nebylo to, o co předtím strom prosil v modlitbě. Druhý 
strom rozřezali a vyrobili z něj rybářský člun. To byl konec jeho snům o tom, že se 
stane mocnou lodí a poveze krále. Třetí strom byl rozřezán na velké kusy a ponechán 
sám ve tmě. 

Roky plynuly a stromy zapomněly na své sny. A potom jednoho dne přišli do chléva 
muž a žena. Žena porodila dítě a položila ho do sena v jeslích, které byly vyrobené z 
prvního stromu. Muž by si byl raději přál pro dítě kolébku, ale nebylo to možné. Strom 
si uvědomil závažnost této události a věděl, že v něm leží největší poklad všech dob. 

O několik let později se skupina mužů objevila v rybářském člunu vyrobeném 
z druhého stromu. Zatímco se plavili, strhla se silná bouře a strom se obával, že není 
dost silný, aby muže udržel v bezpečí. Rybáři probudili spícího muže. On vstal a bouři 
utišil. Bouře ustala. Tehdy strom poznal, že vezl Krále králů. 

 Nakonec jeden muž nesl ulicemi třetí strom, zatímco se mu lidé posmívali. Když 
přišli na místo za městem, přibili toho muže k tomu stromu a vyzvedli ho do výše, aby 
zemřel na vrcholu kopce. Když přišla neděle, strom si uvědomil, že je dost silný, aby 
na vrcholu kopce stál, a byl tak blízko Bohu, jak je to jen možné, protože Ježíš byl na 
něm ukřižován. 

Poučení z tohoto příběhu je, že když se ti zdá, že věci nejdou tak, jak by sis přál, vždy 
věř, že Bůh má pro tebe svůj plán. Jestliže v Něho vložíš svou důvěru, Bůh ti dá veliké 
dary. Každý strom dostal, co chtěl. Ale ne způsobem, který si představoval. Nevíme, 
jaké má Bůh s námi plány. Jenom víme, že Jeho cesty nejsou naše cesty, ale Jeho cesty 
jsou vždy nejlepší. 



  

Pochodeň 
Jak pokračujeme? 

Jak se situace v Řepích vyvíjí od září? Zbytek září a v říjnu jsme s Willem nadšeně 
pokračovali s naší službou v Řepích, převážně pravidelnými aktivitami. 

Pořád se nám nedaří sehnat prostory pro náš kulturní 
klub, kde bychom mohli jednou za čas dělat nějaké 
akce pro veřejnost. Díky této situaci se nám zatím 
podařilo pouze zorganizovat koncert ve Starbucks 
coffee. Tato situace mě mrzí, protože věřím, že skrze 
tuto službu můžeme zasáhnout jiné cílové skupiny lidí, 
než jsou například ty, kterým sloužíme ve Starbucks 

coffee a na naší biblické skupince. 

Úspěšně jsme rozjeli klub anglické konverzace ve Starbucks coffee na Zličíně, kde 
každé setkání má určité téma, jež je zastřešeno velkým 
tématem, které měníme jednou za měsíc. Máme již 
několik pravidelných návštěvníků a navázali jsme 
velmi dobré vztahy s tamním personálem. Navíc se k 
nám téměř pokaždé přidá nějaký nový člověk, ať už se 
k nám vrátí na dalších setkáních nebo ne. To je pro nás 
velkým povzbuzením, protože vidíme, že tato služba 
zasahuje potřeby lidí, a tudíž má smysl. Do brzké 
budoucnosti plánujeme další koncert pro Starbucks 
coffee, jehož detaily budou již brzy na našich 
webových stránkách. 

Skupinka biblického studia úspěšně obnovila svoji činnost. Scházíme se každou 
neděli večer a společně čteme a debatujeme nad evangeliem podle Jana. Právě 
probíráme sedmou kapitolu. Občas se stane, že některé téma máme dvakrát za 
sebou, protože se zrovna minou lidé, kteří na skupinku chodí. Co se týče 
programu, nemáme žádný harmonogram, protože jsme tam pro lidi, kteří k nám na 
skupinky chodí, a proto se klidně pozastavíme nad určitým tématem na delší dobu, 
abychom jej důkladně prodiskutovali. Věřím, že tato studia jsou velkým 
duchovním přínosem pro naše přátele, kteří skupinku navštěvují (víceméně 
pravidelně), kde máme možnost otevřeně svědčit o našem Pánu. 

Will odlétá do USA 

První týden v prosinci Will s rodinou odlétá do USA, kde bude až do začátku 
června. Do té doby budeme na službu v Řepích s Eliškou sami. Osobně z toho 
mám trochu strach, protože Will v Řepích udělal obrovský kus práce a sehnal 
spoustu lidí, kteří chodili na naše akce kvůli Willovi, což se má v brzké 
budoucnosti změnit. Modlím se, aby se nám podařilo tyto vztahy nejen udržet, ale 
i rozvíjet a navazovat další. 



  

Zde je naše velká modlitba, totiž abychom našli další spolupracovníky na tomto 
díle, dále abychom získali další podporu v jakékoliv formě (modlitby, pomoc 
s přípravou různých akcí, finanční podpora, získávání kontaktů…). 

Věříme, že tento zvláštní čas, který nám je v Řepích dán, zužitkujeme tím 
nejefektivnějším způsobem pro Boží království. Až Will odletí do USA, budeme 
pokračovat v našich biblických skupinkách a pokusíme se naplno rozjet kulturní 
klub. Po Willově návratu z USA v červnu pak chceme naplno rozvíjet všechny 
možné služby a aktivity pro Řepy. 

Osobní situace 

Největší novinkou, s jejímž vypuštěním na veřejnost jsme chtěli chvíli počkat, je, 
že čekáme nového člena rodiny, a tudíž nám začíná úplně nová životní etapa, na 
kterou se moc těšíme. 

Přiznám se, že mám trochu strach z toho, co nás všechno čeká v příštím půl roce 
(rodina, služba, studium, sbor...). Kolikrát se přistihnu, že se bojím, místo abych 
dělal, co mám dělat. Pak si však vzpomenu na Toho, který má vše ve svých rukou, 
a ten strach se pak zdá zbytečný a rychle mizí. Chci spoléhat na Boha. Ve své 
situaci na Něj musím spoléhat, protože jinou možnost už prostě nemám. Zprvu je 
to děsivá představa, ale z druhé strany krásná. To je skutečný život:ne jednoduchý, 
ale opravdový. 

V posledním týdnu mě složila nemoc, takže jsem hodně věcí zameškal, a teď se to 
snažím postupně dohánět. 

Prosba o modlitby 

Modlitby potřebujeme více než cokoliv jiného, bez nich je naše práce poloviční. 
Za jaká témata se můžete modlit? 

Především za Boží požehnání do našich životů, bez kterého se člověku nic nemůže 
dařit, za naše zdraví, sílu a vytrvalost v tom, co děláme. Dále za naší službu 
v Řepích – za prostory pro setkávání kulturního klubu, za spolupracovníky na 
Božím díle, za nové lidi do našich skupinek, klubů a našich životů. Za otevřené 
možnosti zvěstovat evangelium a moudrost v tom, jakým způsobem zvěstovat. 
Dalším tématem je moje studium, které je velmi náročné, tak abych vše včas a 
zodpovědně zvládal. 

Věříme, že vás tento newsletter nejen informoval, ale také povzbudil a třeba 
inspiroval. Děkujeme vám za vaše modlitby, kterých si velice vážíme, modlitby 
které nás nesou a připravují pevný duchovní základ pro naší další službu na Božím 
díle a další způsoby, jak ukazovat Boží lásku praktickým způsobem. 

David a Eliška Živorovi 

Will a Rachel Robbinsovi 

http://pochoden-praha.cz 



  

Co se dělo na Jánském vršku na výstavě „Smíření“ 
Ve dnech od 8. 10. do 8. 11. proběhla v galerii Jánský vršek výstava obrazů a 
kreseb Václava Lamra pod názvem ,,Smíření“. Šlo o cyklus obrazů s výrazně 
biblickými tématy. Hlavní myšlenka byla postavena na starozákonní a 
novozákonní spojitosti mezi Židy a křesťany a zazněl zde také česko-romský dluh. 

Názvy obrazů samy vypovídaly o biblickém poselství. Na to jsem navazoval při 
rozhovorech. Tato témata mi dala výborný základ pro evangelizační rozhovory. 
Pro cizince zde byly překlady v angličtině a němčině. S Italy a Španěly jsem mohl 
mluvit díky esperantu, kterému překvapivě rozuměli. Několikrát mi Pán přivedl 
zázračně překladatele. 

Názvy některých obrazů: Levité, Setkání v Jeruzalémě, Rut a Boaz, Smíření otce 
se synem, Jákobův žebřík, Požehnání a zlořečenství, Nebeský Jeruzalém, Izrael- 
zřítelnice Božího oka, Betlém, Mesiáš v Židovské hvězdě, Romská dívka Natálie, 
Chválící církev, Večerní modlitby romské rodiny, Jobův zápas a Ježíš a 
cizoložnice. To jsou jen některé obrazy. 

Během výstavy jsme mohli rozdat velké množství misijního materiálu, jak 
v prostoru galerie, tak i před galerií a na Nerudově ulici. Nejvíce bylo rozdáno 
v angličtině evangelizační pojednání o významu postav orloje. 

Během měsíce vidělo obrazy 524 lidí. Na základě záznamů a zápisů z knihy 
návštěv přišlo na výstavu 322 lidí z ČR a 202 cizinců ze všech kontinentů, 
převážně turistů. 

Z pastorů a misionářů přišli dva ze Súdánu a zaujal je obraz ,,muslimky“, protože 
prý vyjadřuje přesně touhu sudánských muslimů po Ježíši. Křtí jich tam na stovky. 
Mnoho muslimů z Afriky dnes přijímá Ježíše. Přišel i bratr Yomi, pastor a 
misionář vyslaný z největší Africké církve ,,Ohnivá hora zázraků“ a dva misionáři 
z Jižní Koreje. Poslední čtvrtek jsme měli s nimi mezinárodní modlitební 
konferenci, na kterou přišel jeden Jordánec, aby se za něj modlili. 

Přišel i jeden redaktor rozhlasového vysílání, který řekl, že ho to překvapilo svým 
duchovním nábojem a že to na svém rozhlasovém programu ,,kritické hlasy“ bude 
doporučovat. 

Byl jsem překvapen, že anglosaští turisté znali docela dobře příběhy z Bible, ale 
z Čechů docela málo. Někteří mladí Češi dostali český misijní materiál a byli 
odkázáni na následnou výstavu, kde se bude prodávat nový překlad Bible 21. 
století. Pro zmíněného Iránce jsem měl perské pojednání o Ježíši a Arabové si 
vzali vše, co jsem měl v arabštině, prý to dají přátelům v Jordánsku. Modlete se za 
tyto návštěvníky, z nichž se někteří i vraceli na výstavu znovu, protože je příběhy 
z Bible zaujaly. Nejvíce potěšen jsem byl, že turisté z Tel Avivu se znovu přišli 
podívat a někteří přivedli své přátele. Zaujalo mne, že nejen turisté, ale i recepce 
blízkých hotelů, které jsem navštívil, mají zájem například o pojednání o orloji, 
protože turisté mají zájem o informace, které jim průvodci nesdělují. Jedna 



  

z prodavaček českého skla mi řekla, že sem občas přicházejí velké skupiny 
Američanů ze sborů a ptají se, kde je v Praze centrum Unitas fratrum, že by tu 
měli mít Moravští bratři nějaký veliký chrám, protože toho tolik udělali v misii. 
Jen skromně jsem poznamenal, že také pocházím z Moravy, a ve svém svědomí 
jsem musel přiznat, že jsme hodně daleko od toho jejich nasazení. Nicméně 
Moravané jsou v Praze v jakémsi pohybu, o čemž svědčí tato i následující výstava 
v galerii Jánský vršek. 

Václav Lamr 

Galerie Jánský vršek a vydavatelství Biblion 
Vás srdečně zvou na 

ADVENTNÍ VE ČER NAD KNIHOU KNIH 
Přijďte se zaposlouchat do nového znění Bible v podání překladatele Alexandra Fleka. 

Večer je součástí výstavy ilustrací Aleše Lamra k novému českému překladu Bible. 

Čtvrtek 3. prosince 2009 od 18 hod. 
Jánský vršek 15, Praha 1, Malá Strana 

Předvánoční nabídka dárkových Biblí za speciální ceny 

na přání i s podpisy ilustrátora a překladatele. 

Otevřeno: po-pá 11-18 hod., so-ne 14-18 hod. 

Výstava potrvá do 3. ledna 2010. 

www.bible21.cz 

Z vedení sboru 
Po úspěšném dokončení oprav v naší modlitebně (i když ještě nějaké práce nás 
tam čekají = např. nábytek pod galeriemi a definitivní podoba průčelí) se modlíme 
za obnovu v našich srdcích a v našem obecenství. Plánujeme tradiční prosincové / 
vánoční akce: především Vánoční dvoreček jako misijní akci, dále Dětskou 
Vánoční slavnost a další slavnostní bohoslužby na oslavu narozenin našeho Pána, 
plus bohoslužby kolem přelomu roku. Na leden chceme uspořádat zase jeden 
společný oběd = abychom byli spolu, hovořili o vizích a plánech a modlili se za 
nového kazatele. Od prosince 2007 jsme bez prvního kazatele! To už začínáme 
třetí rok… 

Věnujte pozornost (a finance) našemu stipendijnímu fondu: (Specifický symbol na 
poslední stránce dole) podporujeme z něj pravidelně = měsíčně studium dvou 
bratří, čili to vyžaduje i pravidelný přísun do tohoto fondu. Važme si přátelství a 
rodinných vztahů v našem sboru a dělejme si čas jeden na druhého, abychom 
mohli nosit břemena jedni druhých, a tak plnili zákon Kristův (Ga 6:2) 

Petr Haller – předseda Sborové rady 



  

Sedm „hlavních či smrtelných“ hříchů 
Smrtelné hříchy se sice obvykle uvádějí v katolické tradici, nikoliv mezi 
námi protestanty, neboť v Bibli je psáno, že mzdou za každý hřích je smrt 
(Ř 6:23). Nicméně mě zaujal poznatek amerického baptistického kazatele 
Billyho Grahama, který o nich napsal dokonce knížku: Právě tyto hříchy 
nejsou v naší euroamerické kultuře nelegální, zákon je nezakazuje a 
nepostihuje. A přece všechny otravují lidem život, kazí vztahy, deptají 
jejich nositele, a hlavně: jeden plodí vždy další. 

Pojmem hlavní hřích se nemyslí hřích, který je před Bohem nejvážnější, 
nejtěžší či „nejsmrtelnější“. Hlavní totiž znamená, že hřích vychází z hlavy 
(lat. caput), proto se v jiných jazycích nazývají „kapitální hříchy“. Podobně 
kardinální hřích (lat. cardo = pant) znamená stavy mysli, okolo kterých se 
„otáčí“ celá hříšnost člověka. Jde tedy o hříchy a lidské slabosti, ze kterých 
vychází další hříšné činy. Zavádějící význam slova smrtelný v tomto 
případě je důvodem, proč by se tradiční označení sedm smrtelných hříchů 
nemělo používat. 

Výčet sedmi hlavních hříchů zavedl na konci 6. století Řehoř I. Veliký, 
avšak otázka jejich vzniku je nejasná. Podle některých autorů jde o 
upravenou verzi seznamu osmi zlozvyků, vytvořeného ve 4. století 
Evageriem z Pontu. Jednotlivé položky potom už zůstaly neměnné, jen se 
v některých jazycích měnily výrazy kvůli lepšímu vystižení podstaty 
daného hříchu, v češtině na příklad nestřídmost – obžerství. Pořadí stálé 
nebylo; jako první je dnes uváděna pýcha a většinou tomu tak bylo i dříve, 
jak ukazují díla Tomáše Akvinského i Danteho Božská komedie. Ale 
nebylo to tak vždy: na příklad na počátku 14. století byla na prvním místě 
uváděna nestřídmost (resp. obžerství). 

V moderní době se vyskytly i návrhy na zavedení nového výčtu, žádný 
z nich však výrazněji neuspěl, neboť v těchto moderních seznamech se 
zaměňují příčiny za příznaky. Zvláštním případem je novinářská kachna 
z března 2008, podle níž prý katolická církev seznam aktualizovala. A tak 
se v dalších dílech spolu podíváme na ty tradiční. 

Připravuje Jana Hrdá  

Inzerát 
Dlouhodobě pronajmu krásný cihlový byt 3 + 1 v Praze, blízko Metra C 
Chodov, u lesa. +420 603112326, zdeherman@gmail.com 



  

Narozeniny v prosinci 
1. Jana Kleissnerová 
2. Jana Hrdá 
4. Galina Adamová 
4. Jan Kubaň 
5. Helena Bližíková 

  5. Jitka Paďourková 
  6. Květa Barešová 
  7. Marie Rajchertová 
  9. Kateřina Kanajlo 
21. Šárka Pokorná 

22. Daniela Vacková 
23. Radka Žočková 
24. Radvan Mathauser 
30. Vladimír Hejl 

Klub seniorů každé úterý v 15:00 hod. 
  3.12. Zážitky z cestování po U.S.A.  - s. Ždychová D. 
  8.12. Ruční práce + rozhovory  - s. Hallerová V. 
15.12. Únavový syndrom a syndrom vyhoření - Dr. Kasalová 
22.12. Vánoce – koledy – příběhy  - kaz. Hejl V. 

Bělá pod Bezdězem v neděli od 15 h  
  6. 12. Vlado Vovkanič 
13. 12. Vladimír Hejl 

20. 12. Praha (DVS) 
27. 12. Jiří Boháček

Hlavní bohoslužby v neděli od 9:30 
Ne   6. 12. Vl. Donát (Vl. Hejl) 
Ne 13. 12. V. Vovkanič (Š. Pokorný) 
Ne 20. 12. J. Boháček (P. Haller) DVS 
Ne 27. 12. M. Svoboda (Vl. Hejl) 
Ne   3.   1. M. Šolc 

10. 1. V. Hejl 
17. 1. Ken Wilson 
24. 1. Jiří Boháček 
31. 1. Jaroslav Pospíšil

Program na prosinec a výhled dále 
So 12. 12. Vánoční dvoreček 
Po 14. 12. 18h Sborová rada 
Ne 20. 12. Dětská vánoční slavnost (DVS) 
Čt 24. 12. 15h Štědrovečerní obecenství (Jiří Boháček) 
Pá 25. 12. 9:30 Hod Boží vánoční – Vladimír Hejl (Vlado Vovkanič) 
Čt 31. 12. Starý rok – skupinky v rodinách 
Pá 1. 1. 10 11h Novoroční bohoslužby (Vlado Vovkanič) 
Ne 10. 1. 10 Společný oběd 
28. – 30. 5. 10 Sborový víkend - Běleč 
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 
SS adopce židliček = 682900;  SS muzikál Křižovatka = 911011

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

 


