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Nechceme sice ve sboru nic měnit, 
ale chceme lepší sbor 

Nic neměnit je sice pohodlné, ale chceme-li dosáhnout změny, a předpokládám, že 
k lepšímu, jistě je třeba něco dělat. Někdo definoval šílenství tak, že stále děláme to 
samé, ale očekáváme jiné výsledky. Pokud toužíme po početním růstu sboru, je třeba se o 
nové lidi postarat. Ježíš se nevěnoval zejména velkým zástupům, ale nejvíce svým 
učňům. Kolik jich bylo? A ti se starali o další, a ti se starali o další po krátkém období, 
kdy je někdo vyučil v základech. Rádi bychom, aby se o nás někdo stále staral, ale Ježíš 
volá své učně k činění dalších učňů. To nevylučuje péči i o dospělé ve víře. Kdy budeme 
duchovně dospělí? Kdy se začneme starat o duchovní novorozeňata? Kdy se začneme 
zajímat o nově příchozí? Neočekávejme změnu, nejsme-li ochotni se měnit. Ježíš nás 
volá k následování Jeho, ne ke členství v klubu. 

E. Poloha 

Svědectví o službě v Řepích 
Evangelium obětovaného syna 

Milí bratři a milé sestry, rád bych se s vámi podělil o radost, kterou mám z naší služby 
zakládání sboru v Řepích. Pokud pozorně čtete tyto zprávy, jistě víte, že každou středu 
máme klub anglické konverzace, po kterém je vždy možnost zůstat na biblické diskuze. 
O jedné takové se právě chystám napsat. 

Ještě než začnu psát o této konkrétní biblické skupince, rád bych vám představil člověka, 
kterého se týká nejvíce. Říkejme jí paní K. Paní K. si nás našla díky naší pravidelné 
inzerci v místních radničních novinách a začala na náš klub anglické konverzace chodit 
od září. Během podzimu s námi začala číst Bibli na skupinkách po angličtině. 

Z rozhovorů s ní víme, že je zatím (věříme, že to Pán Bůh změní) nevěřící a že si sice 
sama Bibli občas čte, ale nerozumí jí. Po prvních několika setkáních jsme mohli vidět její 
nadšení, když jsme jí mohli Písmo otevírat ve světle evangelia. Jeden příběh však 
nemohla přenést přes srdce a byl jí velikou překážkou pro další čtení Písma. Byl to 
příběh z Gn 22 o obětování Izáka. 



Minulou středu tento příběh přišel na řadu a dovolil mi zvěstovat evangelium velice 
otevřeně. Diskuze začala ztuha, protože jsem se pořád nemohl chytit ničeho, co by 
zarezonovalo. Po chvíli jsem však dostal ta správná slova a na tomto příběhu jsem začal 
ukazovat paralely s evangeliem, dalšími příběhy Staré smlouvy a Boží charakter. 

Paní K. zářily oči, když jí ten příběh poprvé v životě promlouval o Bohu Zachránci a ne 
nějakém krvežíznivém božstvu, vyžadujícím slepou víru a rituály i přes mrtvoly těch 
nejbližších. Po této diskuzi se mi svěřila, že jí příběh Gn 22 již dlouho ležel v žaludku a 
tato diskuze byla poslední šance, kterou Bibli dávala. Pokud by jí nikdo evangelium na 
Gn 22 nepřinesl, řekla mi, že by Bibli zahodila a dále nečetla. 

Evangelium je dobrá zpráva. Pro mě osobně je dobrá zpráva, o kterou se s vámi chci 
podělit také tento střípek z naší služby, ze kterého jsem nadšený. Vytrvalost a věrnost 
v této službě přináší i takovéto ovoce. Doufám, že tato zpráva vás povzbudí k dalším 
modlitbám za naší službu. 

David Živor 

Pozdrav z Maďarska 
Zdravím z Maďarska, již brzy budu v polovině tohoto studijního roku a pořád mi připadá 
jako by to bylo jen několik týdnů co jsem odjel z Prahy. I když to letí tak rychle, 
rozhodně bych zatím ten čas označil, jako dobu svého největšího duchovního růstu. Mohl 
jsem přijmout hodně věcí, věřím jako pevný základ pro svůj život, a to hlavně co se týče 
vztahu k Písmu. Je taky pár věcí, jež jsem přijmout nemohl a se kterými se neztotožním, 
avšak i to patří k duchovnímu životu a praxi v rozsuzování. 

Minulý týden jsme měli skvělou příležitost přivítat učitele ze Spojených států. Dr. Jonh 
Burnett s námi probíral 2. list Petrův a následně vyučoval na víkendové misijní 
konferenci, jež navazovala na školní týden. Znovu jsem si uvědomil, jak moc je důležité 
chodit ve svatosti a být připraven sloužit Bohu v každé chvíli.  

Tento týden k nám zavítal židovský pastor Meno Kalisher z Jeruzalémského 
křesťanského sboru, aby vyučoval knihu Galatským. Bylo úžasné vidět jeho vztah 
k evangeliu, který je vybudovaný v silně zákonickém prostředí, a tak stejně jako on prosil 
nás, prosím i já vás, modlete se za křesťany v Izraeli a za kazatele, kteří čelí mnohým 
útokům nejen ze stranyPalestinců, ale i ortodoxních židů. 

Dnes nám poprvé napadl sníh, jenomže skoro všichni studenti jsou na pokojích 
zahloubaní do čtení knihy Římanům, která nás čeká příští týden, jen pár studentů 
z Brazílie poletuje venku v žabkách a užívají si sněhu, který většina z nich vidí poprvé 
v životě. 

Budu rád za jakýkoli dopis na mail jhaller@seznam.cz a pokud mě chcete podpořit 
finančně, můžete tak učinit darováním jakéhokoli obnosu na stipendijní fond našeho 
sboru. 

Děkuji za modlitby Jordan Haller. 



Mimořádné akce 
Ne 9. 2. 17h Klinická smrt – svědectví Boštík 
Po 10. 2. 18h Sborová rada 
Po 3. 3. Koncert Vernerovci 
Ne 30. 3. Výroční sborové shromáždění, společný oběd (změna času) 
11. – 13. 4. Festival Evolution = dříve Veletrh esoteriky 
Ne 20. 4. Velikonoce 
So 26. 4. Svatba P. Klepáček + A. Donskich (odd. J. Pospíšil) 
16. – 17. 5. KMS – Hirschmann 
Pá 23. 5. Noc kostelů 
VI / IX Sborový víkend 

Narozeniny v únoru 
  7. Jan Jackanič   
  8. Milada Pohlová 
10. Helena Breyová 

11. Iveta Procházková 
11. Helena Včeláková 
14. Marek Macák 

18. Miloš Tresa 
26. Alexandra Klikarová 
27. Lenka Boháčková 



Klub seniorů - úterý od 15:00 hod. 
  4. 2. Procházka Jeruzalémem – přednáška s DVD – br. Vlastimil Malý 

11. 2. Bídníci – DVD film, V. Hugo –  2. díl – br. kazatel Vladimír Hejl 

18. 2. Důležité samozřejmosti – MUDr. Zuzana Kasalová 

25. 2. Síla lidských myšlenek – ses. Ludmila Hallerová 

Bohoslužby - neděle 9:30 – 11h 
datum vedení kázání Bělá p. B. 

  2. 2. Vladimír Hejl Erik Poloha, VP Vladislav Vovkanič 

  9. 2. Erik Poloha Vladimír Hejl Erik Poloha 

16. 2. Erik Poloha Ken Wilson Roman Klusák 

23. 2. Vladislav Vovkanič Erik Poloha Miloš Tresa 

  2. 3. Vladislav Vovkanič Erik Poloha, VP Vladimír Hejl 

  9. 3. Erik Poloha Roman Klusák Erik Poloha 

16. 3. Vladislav Vovkanič Erik Poloha, CDM TeenChallenge Vladislav Vovkanič 

23. 3. Vladimír Hejl David Živor Roman Klusák 

30. 3. Vladislav Vovkanič Erik Poloha, výr.sbor. h. Miloš Tresa 
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