
TONE A FRANK GJERULDSEN

Nechali jsme za sebou velmi zvláštní a náročný rok, a i když víme, že výzvy spojené s pandemií
budou ještě nějakou dobu trvat, modlíme se a doufáme, že brzy uvidíme konec a modlíme se, aby
přišly zas dobré časy. Pamatujte, že jsme obklopeni Boží láskou a péčí jak v bouřlivých dnech, tak ve
slunečných dnech!
Nyní se díváte na nový způsob sdílení informací Armády spásy v České republice. V rámci Armády
spásy představíme novinky a budeme sdílet duchovní povzbuzení a dobré příběhy a svědectví l idí z
jejich každodenního života.
Ať se vám čtení l íbí a jste povzbuzeni. Velký dík všem, kteří se podíleli na uvedení těchto NOVINEK
do života.

ARMÁDA SPÁSY ,  PETRŽ ÍLKOVA 2565/2315800  PRAHA STODŮLKY ,  HTTPS ://ARMADASPASY .CZ/

NOVINKY  Z
ARMÁDY  SPÁSY

ČESKÁ REPUBLIKA
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národní velitel a zástupce národního velitele



GENERÁLOVO NOVOROČNÍ
POSELSTVÍ 2021
Vítejte v roce 2021!

Téměř slyším ozvěnu rezonující z celého světa:
„No, konečně! S radostí se loučím s rokem
2020! “ Poslední měsíce byly pro některé
vyčerpávající a nejisté, naplněné
nepředstavitelnou lidskou bolestí ,  která byla
občas prostě přemáhající. Modlil  jsem se bez
přestání a po celou dobu jsem svou víru
vkládal ve tři skutečnosti:
Především v to, že vím, že Ježíš Kristus zemřel
za mé hříchy. Vím také, že vstal z hrobu. A vím,
že přijde znovu. Takže když přišly temné,
zdánlivě neutěšené chvíle a cesta nebyla jasná,
zopakoval jsem ve svém srdci tato slova
útěchy: Kříž, hrob, nebe. Mohl jsem si říci:  Bůh
je stálý a je přítomen. Pokud si vzpomínám,
vždy jsem vítal nový rok - miluji jeho
nepopsané stránky, předjímal jsem „nemožné“
a činil to s vírou a odvahou a s plným
vědomím, že můj Bůh, Jehova, půjde přede
mnou. I když si toto vše uvědomuji, musím si
přiznat, že když se těším dnes, vidím stíny.

Vidím slíbená data událostí ,  o kterých si
nejsem jistý, zda se uskuteční. Stíny jsou
setrvalými reáliemi, které s sebou pandemie
nese se všemi jejich důsledky. Bude třeba,
abychom ze sebe vydali to nejlepší. Bude třeba
mužů a žen víry. Očekávání, která nemusí být
naplněna podle mého předpokládaného plánu,
se soustředí na vakcínu, úlevu od počtu
hlášených případů a určitou úlevu od počtu
úmrtí. A pak je tu ztráta zaměstnání, škody na
naší světové ekonomice. U mě a komisařky
Rosalie jde o předvídání našich cestovních
plánů a opětovné propojení s naší mezinárodní
Armádou spásy, až se budeme moci shledat se
salutisty po celém světě. Toužím po příslibu
nového normálu. Možná nebudu znát všechny
podrobnosti,  ale chci přidat možnost sdílet se
se svou rodinou, možnost uctívat Boha
společně se svými přáteli a svobodu přijmout
bez výhrad vše, co má  Bůh pro mě - pro nás -
pro Armádu spásy v roce 2021.
 Chci být plný víry - a dávám si velký pozor, aby
byla tato víra dobře ukotvena. Pro mě je to víra
ve svrchovaného Boha, který je Alfa a Omega.
Často jsem říkal, že jakákoli víra, která selže ve
zkoušce, nebo nás zklame uprostřed věcí jako
pandemie, není tou vírou, kterou hledám. Chci
vědět, že Bůh je s námi! A tím jsem si j istý.
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Židům 11, 1 říká: „Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si j ist tím, co
nevidíme.“ Tento verš, vlastně celá kapitola, je svědectvím o dokonalé Boží věrnosti jeho lidu. Vírou
se setkáváme s Bohem -Bohem nemožného - a stáváme se součástí jeho příběhu. Z mého pohledu i
přes výzvy, chaos, nejistotu a mnoho pochybností stále stojím a ‚zvedám svůj Ebenezer‘.  Modlím se
za odvahu a víru, kterou najdeme v příběhu Izraelců, kteří se, když čeli l i  svému nejhoršímu
nepříteli ,  Pelištejcům, obraceli k Samuelovi a nakonec 
k Bohu; a Bůh jednal jejich jménem - nepřítel  byl zničen. 
Na připomínku tohoto vítězství byl vztyčen pamětní kámen. 
Z písma se dozvídáme, že kámen byl pojmenován Ebenezer
a připomínal jednoduchou pravdu: ‚Až doposud nám 
pomáhal Hospodin'. Je mou velkou výsadou vést 
mezinárodní Armádu spásy, ale vězte,  že si mohu 
odpočinout, když si uvědomím, že náš Bůh - věrný Bůh, 
Bůh, který jedná naším jménem - má Armádu ve svých 
rukách. Doposud nám pomáhal, nesl nás na orlích křídlech, 
kryl nás ve stínu Všemohoucího, chránil nás svou mocí a co 
je nejlepší, ujišťuje nás, že  můžeme být víc než vítězi. 
Tento nový rok můžeme s důvěrou přivítat jedině s vírou 
v Boha, který dokázal, že má ve svých rukách moc. Moje 
výzva k misi, výzva, kterou podle mého názoru Bůh svěřil 
Armádě spásy, je výzvou, která kaskádovitě spadá do 
každého sboru  a centra služeb. Jedná se o volání, které 
oslovuje každého přítele,  vojáka a důstojníka a chce, 
abychom:

· Byli připraveni  - připraveni a uváděli do života Boží poslání ve světě
· Byli zapojení  - aktivní v Božím plánu, s poslušnou vírou
· Převzali odpovědnost  - nikdy nenechali svůj úkol na někom jiném

Pokud někdy v dějinách bylo období, kdy náš svět potřeboval přítomnost, službu, lásku a službu
Armády spásy, je to nyní! Modlím se, aby v roce 2021 byla Armáda tam venku, ne zavřená někde 
v kasárnách COVIDu, nebo něčeho jiného, ale abychom byli l idmi mobilizovanými Duchem, voláni
láskou a bojeschopní. Protože Bůh je s námi. „Šťastný nový rok“ je mým přáním pro vás, ale přichází
v kontextu náročných okolností a v některých ohledech v době, kdy se nám štěstí vyhýbá. Ale
modlím se za vás a za ty, které máte rádi. Za ty, kterým se snažíte sloužit, abychom mohli 
v každé výzvě znát podpírající milost mocného Boha, který nás drží ve své dlani.

Pán nám doposud pomáhal a věřím, že s námi bude v tomto novém roce. 
Kéž vám Bůh žehná.
Brian Peddle
generál
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JIŘÍ LEŠTINA 
VOJÁK  SBORU AS PRAHA

Kdo jste?
Jmenuji se J iří Leština, narodil jsem se v Praze roku 1936. 

Po základní škole jsem se vyučil jako elektrotechnik a poté jsem 
celý život pracoval jako elektrikář. Dokonce i nyní v důchodu se 

tomuto řemeslu věnuji. Mám 4 děti,  dvě dcery a dva syny, 
8 vnoučat a 12 pravnoučat. Jedna moje dcera žije v Kanadě spolu 

s dvěma mými vnoučaty a pěti pravnoučaty.
Jaké je vaše zapojení ve sboru?

Poprvé jsem se zapojil  do sboru Armády spásy v Kanadě, kde 
jsem čtyři roky pobýval u své dcery. Moje dcera chodila do sboru 
už mnoho let. Hned první měsíc po mém příjezdu jsem se zapojil  
jako dobrovolník  v místním sboru, kam mě přivedla dcera. Kvůli 

zajištění zdravotní péče jsem se rozhodl vrátit zpět do České 
republiky. Ještě za pobytu v Kanadě jsem se snažil spojit 

s Armádou spásy v ČR. Po příjezdu jsem bydlel na severu Čech, 
ale tam jsem Armádu spásy nenašel. Proto jsem se vrátil  do 

Prahy a hledal jsem armádní sbor. Našel jsem ho na Praze 5 v Lidické ulici ,  ale v té době už se sbor
stěhoval do nových prostor na Hůrce vedle ústředí, což jsem uvítal, protože je to blíž k mému

bydlišti .
Co pro vás znamená víra?

Jako dítě jsem chodil do katolického kostela. Ve škole jsme ještě měli náboženství. Jako dítě jsem
se setkal s Armádou spásy po válce, když mi bylo asi 11 let. Když jsem se zapojil  do pražského

sboru, požádal jsem o členství. A po dokončení všech lekcí jsem byl 28. 6. 2020 přijat jako voják
pražského sboru. Na lekce jsem začal chodit už v Kanadě, ale protože jsem neuměl moc anglicky,

vše mi překládali do češtiny.  To, že jsem se stal vojákem, posíl i lo a utvrdilo mou víru. Jsem vděčný,
že jsem součástí Boží armády, která bojuje s hříchem v tomto světě. Jsem šťastný, že jsem vojákem,

a i v Kanadě to moji přátelé přijali  s nadšením.
  

Praha 10. 1. 2021
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Nová adresa Pražského sboru je Petržílkova 29, v Praze 13, vedle supermarketu Albert a 100 metrů od stanice
metra Hůrka. Bohoslužby od 15. prosince 2019 každou neděli od 10:30.



VÁNOCE 2020 
SBOR AS KRNOV

Vánoce byly v porovnání s ostatními roky
odlišné. J istě nemusím vysvětlovat proč,
protože to ovl ivňuje nás všechny. O Vánocích
vidíme světla v ul icích, vánoční trhy, máme
bramborový salát a kapra. Navzdory
koronavirovým opatření mohla spousta z nás
oslavit Vánoce v rodinném kruhu, ostatní ,
často t i  nejvíce zranitelní ,  byl i  o Vánocích
sami. Zatímco posloucháme krásné vánoční
koledy a máme na Vánoce krásné vzpomínky,
druzí z toho mohou mít sevřený žaludek.

Nicméně je slavíme, Vánoce jsou pro
každého život proměňující  a život darující .
Chtěla bych zanechat toto poselství ,  protože
Ježíš přišel na tento svět pro každého z nás.
Jaký byl pro mě advent a Vánoce?
………….j iné……… hodně j iné. O adventu jsem v
předchozích letech šla z oslavy na oslavu.
Letošní rok byl nejkl idnější  za mnoho let.  Ale
mohu říct ,  že také vánoční čas byl pěkný. V
našem sboru jsme měli  naplánovany zábavné
aktivity a setkání.  Vyrobil i  jsme zpěvníky s
koledami. Na každý zpěvník jsme vyrobil i
zvláštní obal.  Bohužel i  tady nám virus
překazi l  plány a mnoho věcí jsme nemohli
uskutečnit.  To, co jsme mohli  udělat,  bylo
připravit vánoční bal íčky a přání.  A bylo
pěkné, že jsme pro to také mohli  použít
potraviny z potravinové sbírky.
 
Díky fundraisingu jsme obdrželi  a následně
také rozdali  spoustu vánočních dárků dětem.
Každý z dárků byl pečl ivě zabalen a ze všeho
nejvíc jsem si uži la dětské zářící  oči .  Byly
slyšet radostné dětské hlasy. Některé z dětí
okamžitě viděly,  na kterém dárečku pod
stromečkem, je jej ich jmenovka.
 
Bylo také potěšením vytvořit společně s
dětmi ze sboru toho nejkrásnějšího
vánočního osl íka.  Děti si  mohly představit ,
jak by si  Pán Ježíš tohoto krásného osl íka
uži l .  (Mimochodem, já jsem si uži la práci na
tomto projektu stejně jako děti . )

Měli  jsme v plánu představit osl íka na
vánoční sborové oslavě, ale přišel nám do
cesty…….koronavirus……. Znovu nám narušil
plány…….ale nemějte obavy, umísti l i  jsme
oslíka v našem sboru na dobré místo, takže
ho každý v novém roce může vidět.
Myšlenka, která byla za vytvořením osl íka,
byl symbol,  který představuje toto  zvíře
nosící  břemena. Symbolizuje l idi ,  kteří  bojuj í
a jsou obtíženi.  Lidé, kteří  t lačí těžký náklad,
nesou velká břemena rovněž o Vánocích….
Lidé, kteří  musí j í t  dál ,  navzdory velkým
trápením. Lidé, kteří  bojuj í  s velkou bolestí ,
protože jej ich rodina, jej ich děti ,  jej ich
partner, který byl nemocný, už tu není a
nikdy se nevrátí  domů. Tito l idé mohou stát
ve stáj i  v Betlémě. Osel a vůl je mohou
zahřát fyzicky. Ale uprostřed toho všeho je
Boží syn. Boží teplo je chce zahřát a
povzbudit ,  zvláště v těžkých dnech, kdy je
život tvrdý. Ježíš je sol idární a je s trpícími,
se všemi, kteří  nesou břemena. Zve l idi ,  aby
přišl i  k Němu.
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V Matouši 11:28-29 je psáno „Pojďte ke mně, všichni,  kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a
já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé ho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného
srdce: a naleznete odpočinutí svým duším.“ Vánoce roku 2020 byly j iné, než obvykle. Bylo relativně
málo oslav, ale i  tak jsme byl i  úspěšní,  díky velké vzájemné péči a sol idaritě l idí  ze sboru. Tento
pozit ivní postoj je sdílet a při j ímat teplo, které si  poneseme i v těžkých časech. Koronavirus nám
bude mařit plány i  v roce 2021, ale věřím, že jako křesťané v Armádě můžeme tento čas plný
omezení využít k tomu, abychom nacházeli  nové cesty,  jak šíř it  evangelium. Nedávno začalo po
celém světě očkování proti  koronaviru. Moje otázka pro rok 2021 je,  jak si  můžeme, jako církev,
vytvořit imunitní systém proti těmto zlomyslným virům, které dnes ovl ivňují  l idi  po celém světě.
 
S pozdravem a Božím požehnáním,
 

Janneke Rozema

KLUB PRO DĚTI, KOPŘIVNICE
 

V říjnu jsem začala dělat klub pro děti. Jako dobrovolník mi pomáhá slečna z Apoštolské církve. Setkáváme
se jednou týdně v Nízkoprahovém zařízení, v době, kdy už sociální služby končí. Cílem našeho setkávání je

předat dětem evangelium. 
 

Ze začátku jsme pro děti chodili na sídliště, kde se potulují. Brzy si ale zvykly chodit sami. Děti náš klub
velmi vítají, jejich počet musíme regulovat podle vládních nařízení. Těšíme se z každého setkání.

 
Jana Kováčiková (kpt.)
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Věděl i  js te ,  že  ….Věděl i  js te ,  že  ….Věděl i  js te ,  že  ….
… červený kotl ík (v Armádě spásy)… červený kotl ík (v Armádě spásy)… červený kotl ík (v Armádě spásy)
byl poprvé použit v San Franciskubyl poprvé použit v San Franciskubyl poprvé použit v San Francisku
v roce 1891 jako "převlečený”v roce 1891 jako "převlečený”v roce 1891 jako "převlečený”
kotl ík z polní kuchyně.kotl ík z polní kuchyně.kotl ík z polní kuchyně.
Hospodářská krize připravi la oHospodářská krize připravi la oHospodářská krize připravi la o
práci mnoho l idí ,  včetně stovekpráci mnoho l idí ,  včetně stovekpráci mnoho l idí ,  včetně stovek
námořníků a přístavních dělníků.námořníků a přístavních dělníků.námořníků a přístavních dělníků.
Kampaň byla tak úspěšná, že seKampaň byla tak úspěšná, že seKampaň byla tak úspěšná, že se
od roku 1900 začala používatod roku 1900 začala používatod roku 1900 začala používat
celostátně.celostátně.celostátně.



Kvíz pro děti  a mládež:
Otázka:
Když Samuel vybral  Davida za krále,  Bůh nám připomněl,  že zatímco l idé se
dívaj í  na to,  jak vypadáme, na co se dívá Bůh?
 
Vyber správnou odpověď:
 
A) na naše motivace,  náš přístup,  to,  co děláme tady na Zemi,  
B) na naše srdce?
 
Viz také:   1 .  Samuelova 16,  7
 

Kvíz pro dospělé:
Otázka:
Co z níže jmenovaného Bůh NEŘEKL Izraelcům, aby dělal i ,  aby si  uchoval i  Jeho přikázání  ve svých srdcích?
 
Vyberte správnou odpověď:
 
A) Učit  př ikázání  své děti ;  
B)  Háj it  př ikázání  před bohy okolních národů; 
C) Mluvit  o nich,  když sedí  doma když jdou cestou,  když uléhaj í  a když vstávaj í ;
D) Psát je na veřeje svých domů?
 
Viz také:   5.  Mojžíšova 6,  6-9
Své odpovědi zasí lejte Ardi  van Hattem prostřednictvím e-mailu,  SMS, WhatsAppu, nebo Messengeru.
Ze správných odpovědí vylosujeme výherce a pošleme mu malou odměnu.
https://armadaspasy.cz/      
ardi .vanhattem@armadaspasy.cz
Ardi  van Hattem +420 773 795 018
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