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Naši milí čtenáři a čtenářky! 

Nový rok 2012 nám začal nedělí, je o den delší (přestupný) a kdo ví, co ještě 
zvláštního a nebývalého v něm zažijeme. Ale Ten, který od počátku existence 
člověka na Zemi o něho neztratil zájem, zůstává stejný, plný lásky a ochoty se nás 
ujímat. Pro Něho neexistuje žádné překvapení, nic Ho nevytočí, nepřivede do 
úzkých. Každou situaci předvídá a s přehledem zvládá, jen se nebojme a 
spoléhejme na Něho. O tom je i následující úvaha z „Klenotů Božích zaslíbení“ od 
„knížete kazatelů“ Spurgeona: 

 

Tento Bůh je náš Bůh na věky věků, ON bude naším vůdcem, dokud jsme naživu! 
Žalm 48,15 

Potřebujeme ukazatele cesty. Často bychom dali všecko, co máme, za to, kdyby 
nám někdo řekl, kam se máme obrátit. Opravdu chceme jednat správně, jenže 
nevíme, kterou z obou cest se máme dát. Ach, kéž by nám jen někdo řekl, co 
máme dělat! 

Hospodin, náš Bůh se k tomu snižuje. ON zná tu pravou cestu a chce nás provést, 
dokud v pokoji nedosáhneme cíle své cesty. Určitě si nepřejeme nějaké 
nespolehlivé vedení. Známe však spolehlivého Vůdce. Chceme se Mu cele 
podřídit. Pak nemineme správnou cestu. Dovolme Hospodinu, aby byl naším 
Bohem, pak shledáme, že naši cestu vede. Když budeme poslouchat Jeho Zákon a 
předně se naučíme na každém kroku, který uděláme, spoléhat se na Něho, pak 
nemineme v životě tu správnou cestu. 

Našim potěšením v životě i ve smrti je, že Ten, který vždycky a na věky je náš 
Bůh, nám nikdy nepřestane stát po boku. Až do smrti chce jít s námi a pak budeme 
na věky u Něho. To zaslíbení celoživotního Božího vedení znamená celoživotní 
bezpečí a jistotu: vysvobození a zároveň a zachování až k naší poslední hodině a 
pak nekonečnou blaženost. Neměl by to každý člověk v mládí hledat, ve středním 
věku se z toho radovat a ve stáří v tom odpočívat? Tak k Němu dnes vzhlédněme 
s prosbou o Jeho vedení, než se vůbec odvážíme vyjít z domu. 

C. H. Spurgeon, Klenoty Božích zaslíbení, str. 5 



Zvon dějin 
Zvon dějin vyzvání veliké svítání. 
Temnoty proráží nebeská zář. 
Od stáje betlémské zní zpěvy 
nadzemské. 
Vichrem a vánicí svítí v svět lkající 
Knížete pokoje vznešená tvář. 
 
Ach, Králi nad králi, věkové čekaly 
Tebe, Tvou vládu, Tvé žezlo Tvou říš. 
Vidiny proroků, úpění otroků, 
útrapy národů, toužících v svobodu, 
duch lidstva vzdychal tak, přijdeš-li již! 
 
Přišel´s. A v rozbroje poselství pokoje 
zaznělo vítězně pro všecku zem. 
A co z úst anděla zem kdysi slyšela 
a zač jsi Ty, Pane, dal žití uštvané, 

není a nebude to zašlým snem. 
 
Koho kde pozdraví pohled Tvůj 
laskavý, 
tam v duší zmítané tiší se vír. 
Do srdcí znavených, svědomí 
zraněných, 
v strachy a úžasy, smrtelné zápasy 
přinášíš útěchu, sílu a mír. 
 
I kdyby na chvíli války tu zuřily, 
Ty, Kníže života, zvítězíš přec. 
Nad spory nad vzdory Tvé vlají 
prapory. 
Slepota zástupů nezdrží v postupu 
Tvé, Bože, království, Tvou, Kriste, 
věc. 

Modlitba 
přednesená 23.1.1996 při otvírání zasedání Kansaského parlamentu 

Nebeský Otče, 

přicházíme dnes před Tebe poprosit Tě o odpuštění a požádat Tě o vedení a Tvou 

přítomnost. 

Víme, že Tvoje Slovo říká: „Běda tomu, kdo zlo nazývá dobrem“, ale to je přesně 

to, co jsme udělali. 

Opustili jsme svou duchovní rovnováhu a převrátili jsme své hodnoty. 

Vyznáváme, že jsme 

znevážili absolutní pravdu Tvého Slova a nazvali jsme to pluralitou; 

vzývali jsme jiné bohy a nazývali to multi-kulturností; 

podporovali jsme zvrácenosti a nazývali to alternativním životním stylem; 

vykořisťovali jsme chudé a nazvali jsme to loterií; 

zanedbávali jsme nuzné a nazvali to sebeobranou; 

odměňovali jsme lenost a nazvali to prosperitou; 

zabíjeli jsme své nenarozené děti a nazvali jsme to volbou; 

zanedbávali jsme disciplínu u svých dětí a nazvali jsme to budováním jejich 
osobností; 



zneužili jsme moc a nazvali to politickou šikovností; 

dychtili jsme po sousedově majetku a nazvali jsme to ambicemi; 

otrávili jsme vzduch rouháním a pornografií a nazvali jsme to svobodou 
vyjadřování; 

vysmívali jsme se starobylým hodnotám našich předků a nazvali jsme to osvětou. 

Přezkoumej nás, Bože a poznej dnes naše srdce; vyzkoušej nás a podívej se zda 
nejsme na zlé cestě; očisti nás od každého hříchu a učiň nás svobodnými. 

Bože, požehnej tyto muže a ženy, které sem poslali lidé tohoto státu a kteří byli 
Tebou určeni, aby vládli v tomto velkém státě Kansas. Daruj jim svou 
moudrost k vládě a ať jejich rozhodnutí nás nasměrují na jádro Tvé vůle. 

O to Tě prosím ve jménu Tvého Syna, živého Spasitele Ježíše Krista. 

Amen! 

Zdá se, že modlitba ještě stále rozčiluje některé lidi. Odpověď přišla ihned. 
Někteří zákonodárci na protest už při modlitbě odešli ze sálu.  

Za šest týdnů Centrálně křesťanská církev, kde je Rev. Wright pastorem, 
zaznamenala víc než pět tisíc telefonátů, ze kterých bylo jen 47 bylo negativních. 
Dostali i žádosti o kopii modlitby z Indie, Afriky a Korey. 

Článek v novinách měl nadpis Pastor s odvahou. 

Napsáno devadesátiletou 
Život není spravedlivý, ale je pořád dobrý. 
Život je příliš krátký na to, abychom marnili čas nenávistí ke komukoliv. 
Tvůj zaměstnavatel se o tebe nepostará, když budeš nemocen. Tvoji přátelé a 

rodiče ano. Udržuj s nimi kontakt. 
Nemusíš vyhrát každý spor. Souhlas s nesouhlasem. 
Plač s někým. Je to mnohem hojivější nežli pláč o samotě. 
Usmiř se s minulostí, aby ti nekazila přítomnost. 
Je správné dopustit, aby tě tvé děti viděly plakat. 
Neporovnávej svůj život s životy jiných. Nemáš představu o tom, čím vším museli 

projít.  
Jestliže vztah musí být tajný, neměli byste v něm pokračovat. 
Vše se může změnit během mrknutí oka. Ale nebojte se, Bůh nikdy nemrká. 
Zhluboka se nadechni. Uklidňuje to mysl. 
Zbavte se všeho, co není užitečné, krásné nebo radostné. 
Když dojde na to, jít za tím, co v životě miluješ, nepovažuj ne za možnou 

odpověď. 
Buď výstřední teď. Nečekej na stáří, abys oblékl purpur. 
Nejdůležitější pohlavní orgán je mozek. 
Nikdo kromě tebe nemůže za tvé štěstí. 
Vždycky zvol život. 



Odpusť každému všechno. 
Co si o tobě myslí ostatní lidé, to tě nemusí zajímat. 
Čas léčí všechno. Dopřej času čas. 
Ať je situace jakkoli dobrá nebo špatná, změní se. 
Neberte se tak vážně. Nikdo jiný to také nedělá. 
Věřte na zázraky. 
Bůh tě miluje, protože je Bohem, ne pro to, co jsi udělal či neudělal. 
Nebilancuj život. Vyjdi na světlo a prožívej ho právě teď. 
Stárnutí vítězí nad jinou možností – zemřít mlád. 
Tvoje děti dostanou jenom jedno dětství. 
Všechno, na čem nakonec doopravdy záleží, je, že jsi miloval. 
Vyjdi ven každý den. Zázraky čekají všude. 
Když naházíme naše problémy na hromadu a uvidíme ještě problémy někoho 

jiného, měli bychom si ty svoje vzít zpátky. 
Závist je mrhání časem. Už máš všechno, co potřebuješ. 
Bez ohledu na to jak se cítíš, vstaň, oblékni se a vyjdi na světlo. 
Dávej. 
Nemusíme žít v poníženém předklonu, ale vděčnost za život je i tak namístě. 
To nejlepší teprve přijde …! 

Poznání Hospodinových cest 
David Wilkerson 19. května 1931 – 27. dubna 2011 

Je před námi doba, kdy slovo vykoupení nabere zcela nový význam! V minulosti, 
křesťané uvažovali o vykoupení zejména ve smyslu fyzického uzdravení, ale již 
brzy největší vykoupení bude vykoupení ze strachu a hrůzy! Vykoupení bude v té 
době znamenat, že člověk má „jisté slovo z nebe“. Pán Ježíš řekl, že lidská srdce 
budou zmírat strachy kvůli zoufalé situaci na celé zemi (viz Lukáš 21:16). Lidé se 
opravdu budou dožadovat toho, aby věděli, jaký další krok se Pán Bůh chystá 
udělat. Budou hledat všude, aby slyšeli hlas někoho, kdo je tichý, klidný a 
neblázní. Budou volat: „Prosím, řekni mi – je toto Boží soud? Kdy to celé 
skončí?“ 

A kdo si myslíš, že jim dá odpovědi? Ty! Obyčejný křesťan, který tráví čas v Boží 
blízkosti. Budeš plný klidu a pokoje, díky tomu, že Pán Bůh je s tebou a 
promlouvá k tobě z nebe, přestože vše kolem se hroutí. On tě varoval, že tohle má 
přijít a zaslíbil ti ochranu! 

Věřím, že Pán Bůh si v těchto posledních dnech použije svůj svatý pozůstatek 
k tomu, aby pohnul zástupy, obnovil pastory a probudil církve. Tato armáda obrátí 
srdce lidí zpět k Pánu Bohu tím, že je přivede k pokání – skrze modlitbu a zbožné 
pokárání. 

Když mluvím o svatém pozůstatku, nemám na mysli armádu kazatelů, evangelistů 
a misionářů. Mám na mysli běžné svaté, milující Pán Ježíše, kteří sami budou 



důkazem a zázrakem pro svět pro jejich pokoj a klid. Pán Bůh si nežádá 
profesionální armádu, vycvičenou lidskými metodami. Chce muže a ženy, které 
Duch Svatý vytrénoval v modlitbě! Hledá věřící, kteří s Ním tráví čas, připravují 
svá srdce před Ním a učí se naslouchat Jeho hlasu. 

Sedí tento popis na tebe? Je zrovna teď tvůj život svědectvím pro vystrašený a 
otřesený svět? Naléhám na tebe, abys trávil se svým Bohem čas a dovolil Mu 
promluvit k tobě. Požádej Ho, aby odkryl hřích ve tvém životě. Zanech všeho, 
z čeho tě Duch Svatý usvědčí. Dej se Mu k dispozici skrze vytrvalé modlitby a 
tehdy budeš připraveným vojákem v Jeho úžasné armádě posledních dnů. 

Na prahu nového roku 
Poslouchám Václava Neckáře: „Beránku náš, na nebesích, neopouštěj nás…“ a 
myslím při tom, že dokonce ani křesťané namnoze nechápou a dost nežasnou nad 
tím, jaká vesmírná změna proběhla, když Jeden z Boží Trojice, a to zrovna ten 
nejmilovanější a jediný obraz neviditelného Boha, sama Jeho podstata, skrze 
kterého povstalo všecko, co povstalo, ve chvíli, kdy z úst anděla zaznělo 
stvořitelské Boží Slovo „Počneš a porodíš Syna“, se najednou oddělil od Trojice a 
omezil Své bytí do lidského zárodku v Mariině těle. 

To právě proto, aby se začalo uskutečňovat v lidské historii Jeho odvěké „ano“ 
k oběti, vyslovené PŘED ustanovením světa. Už na věky zůstane Beránkem 
zabitým, ne už JEDINÝ Boží Syn, ale prvotina sourozenců, kterým Svojí obětí 
umožní znovuzrozením přijmout Boží podstatu a stát se Jeho spoludědici a dědici 
Jeho Otce – Boha Stvořitele. Beránek na trůnu nesoucí na věky znamení Své oběti 
je pro celou věčnost zárukou, že smíme s Ním být ve slávě a hledět na odvěkou 
slávu Beránka. 

Vnímají vůbec krví Beránka vykoupené Boží děti všecky rozměry té Lásky, která 
přišla spasit celý vesmír? Beránek Boží sestoupil hluboko do pekla, kam už nikdo 
nemusí, zrušil svojí obětí zápis svědčící proti nám a vrátil se, aby do široka 
zvěstoval pokoj pro všecky lidi od Adama až po posledního v každé době na tomto 
světě žijícího člověka: Všichni patří Jemu, neboť byli Jím stvořeni a Jím z moci 
protiprávního okupanta vykoupeni. Ta nedozírná výška Lásky, kdy v Něm a s 
Ním, v jednotě s Ním, jako jeho spoluvladaři smíme vysoko nade vším, 
spasitelnou láskou objímat celý Jeho Jím vykoupený svět a navracet jej pod Jeho 
žezlo svým vykoupeným životem jakožto Jeho svědkové. 

To všecko tušit a vnímat a žít sobě i vám, to všem ze srdce přeji a u Jeho trůnu 
v žasnoucí pokoře nárokuji. Jsme velvyslanci nebeského Krále. Naše korouhev je 
Jeho nekonečná, všeobsáhlá a bezpodmínečná láska. Ke Dni vykoupení jsme 
zapečetěni Jeho Duchem, který tuto Boží lásku do našich srdcí vylévá, aby se 
v našem životě stávala tryskajícím zdrojem pro svět, do kterého nás proto postavil 
jako své vyslance a svědky. Zatím jako partyzány na okupovaném území, dokud 
se nevrátí spolu se svou vykoupenou Církví ve veliké moci a slávě, aby zjevil 



celému vesmíru své vladařské nároky a uplatnil je viditelně. A z nebeské svatyně 
k nám zní žehnání Velekněze: 

Ať ti Hospodin žehná a chrání tě! Ať nad tebou Hospodin rozjasní svou tvář a je ti 
milostiv! Ať k tobě Hospodin pozvedne svou tvář a zahrne tě pokojem! Nu 6, 24-26 

Ludmila Hallerová 

Boží zastavení 
Z Boží milosti naše práce v Řepích pokračuje a vyvíjí se 

Milí bratři a milé sestry, nedávno jsem prožil asi nejsilnější událost Božího slova 
ve svém životě. Toto slovo bylo mimo jiné i ujištěním v mém poslání v Řepích a 
zároveň povzbuzením při zpětném pohledu na naši službu. Bůh mi řekl něco ve 
smyslu: „Podívej se nazpět do minulosti, co bylo před třemi lety a co je tu dnes. 
Podívej se, zda v tom vidíš moje dílo.“ A byl jsem ohromen. 

Před třemi lety jsem se rozhodoval, zda se mám nějakým způsobem zapojit do 
misijní činnosti s Willem, který mluvil o zakládání sboru, o skupinkách biblického 
studia a o velkých Božích plánech. Já jsem byl tehdy čerstvě ženatý student ve 
druhém ročníku na semináři a neměl jsem žádnou představu o tom, co bude dál. 
Proto jsem se zapojil s vědomím biblického textu: Ať půjdeš napravo či nalevo, 
požehnám ti. A protože tato služba nebyla v rozporu s ničím v Písmu, rozhodl 
jsem se do toho jít. Po půl roce práce s Willem jsme měli pravidelná nedělní 
setkávání nad Biblí (Biblickou diskuzní skupinku) a klub anglické konverzace, na 
který jsme se scházeli každou středu ve třech až čtyřech lidech. 

Dnes máme vlastní pronajaté prostory, kde se setkáváme k většině našich aktivit. 
Máme čtyři misijní kluby a chceme začít další dva, a to během následujícího 
měsíce až dvou. Již nemáme nedělní biblickou diskuzní skupinku, ale pravidelné 
bohoslužby, do kterých tato skupinka postupně přerostla. Máme pravidelné 
kontaktní akce pro lidi z okolí a pravidelné modlitební setkání modliteb za Řepy. 
Toto všechno máme z Boží milosti. Ne svou zásluhou, ale Boží milostí, vždyť 
věříme, že nám tyto lidi i prostředky posílá sám Bůh, který nás k této práci poslal. 

Současnost 

Ze současné situace bych rád poukázal na několik služeb a jejich současný stav: 
Klub anglické konverzace, který jsme téměř zrušili, když jsme se před třemi lety 
scházeli ve dvou až třech lidech, dnes máme problém vtěsnat do místnosti. Na 
posledním setkání nás bylo 23 (z toho 19 lidí z Řep). Během listopadu jsme 
zahájili klub pečení a vaření, kam chodí pravidelně 8-10 lidí (z toho 6-8 z Řep). 
Dále se snažíme nějak rozjet diskuzní večery ‚Proč Bůh?‘, kde jsme zatím měli 
možnost oslovit 4 lidi. Věřím, že tato služba chce ještě čas, vytrvalost a hodně 
modliteb, protože právě zde se lámou některé otázky a zajeté pohledy na 
křesťanství. Oproti tomu klub maminek s dětmi se těší pravidelné účasti 8-10 
maminek z Řep (plus Rachel jako vedoucí této služby). Poslední, avšak pro mě 



nejdůležitější službou, na které se podílím a do které nejvíce investuji, je nedělní 
bohoslužba, kam chodí pravidelně 10-15 dospělých lidí, z toho polovina je z Řep. 

Patero modliteb za nás 

Závěrem bych rád uvedl několik modlitebních témat, která vnímám jako klíčová 
pro budoucnost misie v Řepích (nejen) pro leden 2012:  

(1) Vedoucí postavy ve sboru: nelze se spokojit se stavem, kdy veškeré služby 
stojí na jednom člověku nebo omezeném počtu lidí. Věříme, že každý křesťan je 
povolán do služby Bohu a do misie. Proto každý ve sboru má mít nějakou službu, 
která není čistě pro církev, ale je i misijní. Každý z nás je misionářem ve škole, 
v práci, mezi přáteli… Proto se modlíme za vedoucí postavy pro tento budoucí 
sbor, abychom je dokázali rozpoznat a abychom jim dokázali poskytnout 
přiměřený trénink pro jejich budoucí službu. 

(2) Jeden nový člověk do března: V našich prostorách máme jednu bílou židli, 
která nám připomíná, abychom se neustále modlili za jednoho nového člověka. 
Aby naše modlitby byly konkrétnější, dáváme si vždy nějaký limit. Bůh zatím 
vždy odpověděl na tyto modlitby. Proto se spolu s námi můžete modlit za to, aby 
do března začal chodit alespoň jeden nový člověk. A až začne chodit, stanovíme si 
další termín a budeme se modlit dále! 

(3) Větší vliv na město, větší informovanost o našich aktivitách: Chceme být 
nejen v podvědomí lidí z našeho okolí, ale chceme mít i pozitivní vliv na své 
okolí. Věříme, že k tomu nám pomůžou nejen akce ‚pomocné ruce‘, ale i naše 
misijní kluby a naše životy. 

(4) Nové služby: Během ledna, nejpozději v únoru, bychom chtěli rozjet dvě 
nové služby: basketbalovou mládež a biblickou diskuzní skupinu. V prosinci nás 
kontaktoval jistý Američan, který je basketbalový trenér a je v ČR na misii. Slovo 
dalo slovo a máme velkou naději, že se nám podaří rozjet nový misijní klub pro 
mladé lidi. Máme předběžnou dohodu se zástupcem ředitele místní základní školy, 
že nám poskytne tělocvičnu. Dále bychom chtěli rozjet biblickou diskuzní 
skupinu, která bude místem pro hledající lidi, kteří však na bohoslužbu 
z nejrůznějších důvodů nepřijdou. Chceme vytvořit otevřené polocírkevní 
prostředí, kde budou mít lidé šanci zkoumat křesťanství z toho praktického 
pohledu na život. Jedna tato skupinka po třech letech přerostla v bohoslužbu, a 
proto chceme začít další, která bude jakýmsi mezistupněm mezi misijním klubem 
a bohoslužbou. Třetí aktivita je pravidelné setkávání vedoucích postav budoucího 
sboru ke společným modlitbám a tréninku pro službu. 

(5) Čistá zvěst: Může to znít ohraně, avšak je to jedna z nejdůležitějších věcí. 
Modlíme se za to, abychom dokázali s Boží pomocí udržet zvěst evangelia čistou, 
ostrou a zároveň kulturně relevantní a přitažlivou pro dnešního člověka. Pro to je 
třeba zvláštního dílu Boží moudrosti. Věříme, že nám ji náš Pán dá, a proto se za 
ni modlíme. 



Náš Bůh je štědrý dárce, který nás zatím nikdy nezklamal. Protože zůstáváme 
v Jeho díle a snažíme se naplňovat Jeho vůli, posílá nám lidi, situace i finanční 
prostředky, abychom se nemuseli starat o „provozní záležitosti“ a mohli se plně 
věnovat hledání Jeho království. 

David Živor 

Sen se stal skutečností 
Při plánování své červnové cesty na Ukrajinu domlouvám celý program své téměř 
třítýdenní cesty, tzn. odkdy dokdy budu v tom městě, kde budu bydlet, nákup 
jízdenek na vlak, službu v dětském domově i službu ve sborech. Prakticky jsem 
měl již všechno naplánováno, když jsem volal Romanovi Kornyjkovi, abych 
domluvil přesný plán své služby v Otčím domě, když mě Roman poprosil, abych 
ten první víkend zůstal v Kyjevě, protože v sobotu bude slavnostní otevření 
křesťanského domova důchodců ve Vatutino. Takže se plány trochu změnily, 
abych byl na této slavnostní události. Než se začal stavět domov důchodců, Bůh 
udělal několik zázraků. Roman má hodně otevřené srdce pro děti na ulici, pro děti 
v dětských domovech i pro opuštěné nebo zneužívané dědečky a babičky. 
Mnohokrát přišli staří lidé, kteří přinesli dětem v Otčím domě nějaké brambory, 
cukr nebo mouku, a dnes Roman slouží a pomáhá těmto starým lidem. Roman se 
sestrou Wilmou z holandské misie „Linda fonds“ sdílel vizi otevření křesťanského 
domova důchodců. Problém byl v tom, že ne a ne najít vhodný objekt ke stavbě 
domova. 

V té době se pastor Anatolij modlil, co má udělat s tak velkým domem (školka), 
který před pěti lety koupil. Bůh mu řekl, aby zavolal Romanovi. Anatolij nevolal, 
ale rovnou zajel do Kyjeva a navštívil Romana v Otčím domě. Na tomto prvním 
setkání jsem byl přítomen a pamatuji si, jak byl Roman Anatolijovou nabídkou 
nadmíru překvapen. Roman hned volal Wilmě, že už má vhodný objekt pro 
babičky a dědečky. Wilmě se celý objekt velmi zalíbil, a tak se začalo stavět. 

Loni v únoru Wilma volala Romanovi, že se stal další zázrak. Jeden člověk vyhrál 
v loterii. V noci měl sen, kde mu Bůh řekl, aby část peněz dal na Vatutino. Druhý 
den vidí leták z „Linda fonds“ s telefonním číslem. Hned tam zavolal a mluvil 
s Wilmou a hned jí řekl celý příběh a zeptal se, kde leží stát Vatutino, kam má dát 
nějaké peníze. Wilma mu řekla, že Vatutino je na Ukrajině a že tam stavějí domov 
důchodců. Za dva dny tento člověk sedl do letadla, aby se do Vatutino podíval. 
Byl celý uchvácený a spolu s „Linda fonds“ financoval přestavbu bývalé školky na 
domov důchodců spolu s celým speciálním vybavením pro tyto staré lidi. 

V sobotu to tedy vypuklo. Přijela spousta hostů z Kyjeva, z Čech, a hlavně všichni 
sponzoři z Holandska. Zpívaly děti z Otčího domu, slovem se sdílel Roman 
Kornyjko, pak všem pracovníkům a sponzorům poděkoval a nakonec se 
slavnostně přestřihla páska a domov důchodců se otevřel. Do domova se 
nastěhovalo 10 babiček a dědečků. Na jejich tvářích byly vidět slzy štěstí, úsměv a 



srdečné díky za tuto velikou pomoc, které se jim na stáří dostalo. Tito staří lidé 
zůstali opuštěni rodinou i společností. Někteří žili v nelidském prostředí, 
v rozpadlých domech, bez topení, často jen o chlebu, protože jim nestačil důchod. 
Všichni se narodili před 2. světovou válkou, zažili kolektivizaci a těžké časy 
v zemi, kde předběhli zítřek a zapomněli na dnešek. Nevím, jak dlouho tito lidé 
ještě budou žít, ale vím, že Bůh se nad nimi smiloval a dal jim skrze tento projev 
Boží lásky „nový život“, jak fyzický, tak i duchovní. 

Věřím, že tato služba se rozšíří po celé Ukrajině stejně rychle, jak se rozjela služba 
dětem na ulici a zakládání křesťanských dětských domovů, kterou začal v roce 
1996 Roman Kornyjko. 

Den s Julií a Andrejem 

V poslední době se s adopcemi v Otčím domě roztrhl pytel a vždy po mém 
příjezdu do domova se dozvím, kdo již v domově není, protože byl adoptován a 
má – hurá – novou rodinu. 

Jednoho dne jsem seděl s babuškou Mášou a u kávy jsme si povídali, co je 
v Otčím domě nového. Vyprávěla mi, že Julie a její bratr byli adoptováni. Zítra 
odjíždějí k nové rodině a po vyřízení všech dokumentů se přestěhují za oceán. 
Babušce říkám, že Julii znám a pamatuji si, jak se do domova dostala, ale že vůbec 
nevím, že má bratra. Druhý den sedím v kanceláři a přišla za mnou Julie se svým 
bratrem. Jak jsem byl překvapen, když jsem zjistil, že tento Andrej je jejím 
bratrem – to jsme se nasmáli! Po obědě jsme s Julií a Andrejem a rovněž 
s Romanem Kornyjkem jeli koupit do tržnice národní ukrajinskou košili. Děti 
zkoušely velmi mnoho košil, některé se jim líbily a některé ne, až nakonec si 
vybraly. Koupily ještě pár dárků pro přátele a nakonec krásně vyšitý ubrus na 
jejich kulatý stůl. 

Odpoledne jsme je odvezli k novým rodičům, kteří Julii a Andreje adoptovali. Na 
malou chvíli jsme si s rodiči popovídali, předali nové mamince krásně vyšitý 
ubrus, pak jsme se za ně pomodlili a jeli zpět do Otčího domu. 

Je to Boží milost, že tolik dětí, které žily v nedobrých podmínkách ve svých 
rodinách, kde byly různě týrané, se Boží cestou dostaly do dětského domova Otčij 
dom. Zde strávily pár let, aby se setkaly s Bohem a s námi, a pak se našla nová 
rodina, která tyto děti adoptovala a dala jim nový domov, lásku, přátelství, bezpečí 
a nový život. Jsem vděčný Bohu, že jsem poznal tyto děti, mohl s nimi mluvit a 
doufám, že jsem měl i vliv na jejich život. S mnohými adoptovanými dětmi stále 
komunikuji a nejen s nimi, ale i s jejich rodiči. 

Jednou přijela do Otčího domu rodina, která adoptovala hned 4 děti – sourozence. 
Když jsem si s nimi večer povídal, ptal jsem se jich, jak tento domov našli. Řekli 
mi, že se rozhodli adoptovat děti z Ukrajiny, a tak na internetu hledali, až našli 
webové stránky nějakého Vaška Bednáře z Čech, kde viděli děti z Otčího domu a 
zamilovali se do dvou dětí. Pak našli adresu Otčího domu a přijeli sem, aby děti 
adoptovali. Ale že jsou čtyři, to nevěděli, to jsem vlastně nevěděl ani já, že jsou 



tyto čtyři děti sourozenci. Byli moc překvapeni, když jsem jim řekl, že se dívali na 
moje stránky, samozřejmě, že i mne to velmi potěšilo, že jsem jim nevědomky 
pomohl k dětem. Když jsem o tom mluvil s Romanem Kornyjkem, Roman mě 
poprosil, zdali bych jim nepomohl s jejich webovými stránkami, o které jsem se 
pak začal starat. 

Evangelizace ve sboru Spasení 

Ještě se zmíním o evangelizační akci sboru Spasení, kterou pořádali o letnicích. 
Sbor Spasení pojal tuto akci ve velkém. Nejenže se celý sbor za tuto evangelizaci 
modlil a postil, ale celý sbor se celý měsíc k této akci připravoval. Pořádaly se 
semináře, jak přivádět lidi ke Kristu a nakonec lidé rozdali 150.000 pozvánek, kde 
bylo napsáno velmi jednoduché a jasné evangelium a dvě svědectví o Božím 
uzdravení. 

Evangelizace se konala v pronajatém kyjevském sále, kde se konají výstavy. Do 
sálu bylo rozmístěno asi 5.000 židlí, autobusy svážely lidi ze všech koutů Kyjeva. 
Zanedlouho byl sál plný a mnoho lidí stálo okolo stěn. Po chválách kázal pastor 
evangelista Dmitrij Makarenko, který lidi přivedl před Boží trůn. Na výzvu 
reagovalo asi 1000 lidí, kteří odevzdali svůj život Ježíši Kristu. Pak se Dmitrij 
modlil za nemocné lidi a mnozí byli uzdraveni z různých nemocí. 

Vašek Bednář 

Vašek již od svého obrácení v roce 1991 vnímá silné Boží povolání do zemí 
bývalého Sovětského svazu. V současné době je zapojen do projektu „Podpora 
dětských domovů a práce na ulici s dětmi“. Jezdí pravidelně na Ukrajinu, kde se 
prakticky podílí na práci mezi dětmi v dětských domovech. Součástí jeho služby 
jsou kázání v ukrajinských církvích a organizování seminářů. Zároveň slouží 
v církvích v Česku, kde motivuje věřící ke službě a k misii. Rovněž pořádá 
přednášky pro školy a veřejnost na témata spojená s jeho službou. Každoročně již 
déle než 15 let organizuje letní misijní výjezdy do dětských domovů na Ukrajinu. 

Článek byl převzat z webových stránek Nadačního fondu Nehemia. Více o 
Nadačním fondu Nehemia i o službě Vaška Bednáře se můžete dozvědět na 
webových stránkách www.nehemia.cz. 

Klub seniorů každé úterý v 15:00 hod. 
   3. 1.    DVD film Všichni moji blízcí  - br. kaz. Hejl 
 10. 1.    Ostrov Rodos - br. Jan Rajs 
 17. 1.    Rabínské poznávání Bible - pokr. - Dr. Kasalová Zuzana 
 24. 1.    Fakta z evropské konvokace - s. Hallerová Ludmila 
 31. 1.    Poznatky z Egypta - br. kaz. Pospíšil Vlastimil 



Milí sourozenci v Kristu, 
dovolujeme si vás pozvat na kurz o VEDENÍ MALÉ SKUPINY biblického studia: 

- vyučuje: Fred Průdek 

- termín: 13.-14. ledna a pokračování 27.-28. ledna. Začíná se v 18.30 v pátek, 
závěr v 16.00 v sobotu 

- cena 600 Kč 

- místo konání: nová sborová budova KS Nymburk 

- možnost přespání v Nymburce v rodinách místních křesťanů 

- přihlášení: v nabídce kurzů pro veřejnost na stránkách ETS 
http://www.etspraha.cz/cs/branches/public_courses (je tam podtržítko, ne mezera!) 

Kurz je vhodný pro všechny, kdo vyučují v menších skupinách. Kurz se věnuje jak 
přípravě biblického výkladu, tak porozumění pro skupinkovou dynamiku a řešení 
problémů s jejím vedením. 

Doporučte prosím svým spolupracovníkům. 

Za sebe a své spolupracovníky na ETS vám přejeme radost z narození Krista Pána, 
Spasitele, protože "nám, nám narodil se". 

Jan Valeš 
Evangelikální teologický seminář Stoliňská 2417/41a, Praha 9 – Chvaly 

www.etspraha.cz 

Narozeniny v lednu
  2. Jana Pánková 
  5. Adam Novozámský 
16. Jana Jackaničová 

17. Alena Donskich 
21. Larisa Kotubejová 
23. Jana Mejsnarová 

27. Michal Hejl 
30. Luboš Došek 
 

Bělá pod Bezdězem v neděli od 15h
 

  1. 1. Vlado Vovkanič 
  8. 1. Erik Poloha, VP* 
15. 1. Jiří Boháček 
22. 1. Miloš Tresa 
29. 1. Miloš Tresa 

  5. 2. Filip Žižka 
12. 2. Erik Poloha, VP* 
19. 2. Vladimír Hejl 
26. 2. Miloš Tresa 



Alianční modlitební týden 2012 
Shromáždění ATM 2012 se v této podobě konají na základě práce iniciativní ekumenické 
skupiny kazatelů sborů několika křesťanských církví Prahy od neděle 8. do čtvrtka 
12. ledna vždy v 18:30. 

Ne 8. 1. ČCE – Libeň Roman Mazur P. Černý (CB) a E. Poloha (BJB) 
Po 9. 1. BJB – Vinohrady Erik Poloha  Robert Hart (CB) a Jiří Unger (ČEA) 
Út 10. 1. CB – Soukenická Pavel Černý  Tomáš Halík (ŘKC) 
St 11. 1. CB – Žižkov Bronislav Kaleta E. Čašková (ČCE)a L. Ondráček (KS) 
St 11. 1. BJB – Na Topolce Jáchym Gondáš  Jáchym Gondáš (BJB) 
Čt 12. 1. CB – Smíchov Bronislav Matulík R. Mazur (ČCE) a D. Fajfr (CB) 
Čt 12. 1. BJB – Vinohrady Shromáždění mládeže 

Hlavní bohoslužby v neděli od 9:30
  1. 1. Ef 3:1-6 Erik Poloha (Vladimír Hejl) VP 
  8. 1. Ef 3:7-11 Jiří Boháček (Erik Poloha) 
15. 1. Ef 3:12-13 Erik Poloha (David Živor) 
29. 1. Ef 3:14-19 Filip Žižka  (Vlado Vovkanič) 
  5. 2. Ef 4:1-6 Erik Poloha (David Živor)  VP, SH, SO 
12. 2. Ef 4:7-10 Erik Poloha (Vladimír Hejl) 
19. 2. Ef 4:11-15 Erik Poloha (Vlado Vovkanič) 
26. 2. Ef 4:16 David Živor  (Erik Poloha) 

Mimořádné akce 
Po 16.  1. 18h Sborová rada 
Ne 5.  2. Sborové shromáždění (rozhovor o narovnání + prezentace průčelí) + SO 
Ne 1.  4. Výroční sborové shromáždění po bohoslužbách + SO 
20. - 24. 4. Veletrh esoteriky 
Pá 1.  6. Noc kostelů 
8. - 10.  6. Sborový víkend Běleč nad Orlicí 
Ne 23.  9.  9h Rozhlasový přenos 

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 muzikál Křižovatka: 911011,    SS krizový fond: 911012,     SS fond Řepy: 911013  

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


