
Ester Krišková bola manželkou kazateľa Tomáša Krišku. Spolu vychovali Jána, 
Noemi a Jakuba. Slúžili v dvoch zboroch BJB (Lučenec, Bratislava III) 25 rokov. 
Už pred 16 rokmi vnímali veľkú potrebu služby manželským párom aj vďaka 
vlastným manželským krízam. 
 
Po niekoľkých pokusoch začať a rozvinúť túto službu ju skutočne začali v r. 
2005 a následne rozvinuli v SR, ale aj ČR. Okrem manželkých víkendov a 
budovania tímov pre SR a ČR sa venovali  intenzívne na takmer dennej báze v 
posledných dvoch rokoch manželskému, krízovému a predmanželskému 
poradenstvu. Založili neziskovú organizáciu Naše manželstvo, nezisková 
organizácia, aby sa služba mohla ešte viac rozvinúť. Ester dnes stojí ďalej aj s 
celým slovenským tímom v tejto službe. Okrem toho pracuje  mnoho rokov so 
ženami, deťmi a mládežou. Jej srdce bije pre učeníctvo.   
 

Jmenuji se Dimitrina (Didi) Oprenova. Jsem vdaná 24 let. Máme dvě 
dcery ve věku 22 a 14 let. Má starší dcera studuje na Univerzitě a slouží 
Bohu jako hudebnice ve chválách ve sboru, kde je zapojená. Má mladší 
dcera miluje sport a umění, je to srdečná mladá dáma. Je součástí týmu, 
který jezdí navštěvovat sirotčince a pracují s opuštěnými dětmi v 
Bulharsku.  
 
Stala jsem se křesťankou jako náctiletá během doby komunismu.  
Vystudovala jsem teologii. Absolvovala jsem Spurgeon’s College, kde 
jsem získala titul Bakaláře (BD). Magisterský titul teologie (MTh) jsem 
získala na IBTS. Mám to privilegium sloužit Bohu ve své zemi přes 20 let. 
Do práce mezi ženami jsem zapojená od roku 1996.  
 
V současnosti sloužím v týmu spolu se svým manželem, který je pastorem Baptistického sboru v Sofii. Jsem 
předsedkyní Bulharského odboru sester. Byla jsem a stále jsem zapojena do mnoha sociálních projektů 
mezi sirotky a uprchlíky. Káži, vyučuji, vedu a organizuji studia Bible a další vzdělávací kurzy a konference. 
Miluju lidi a práci s nimi, služba lidem mi přináší radost a naplnění. Služba Bohu v různých okolnostech je 
pro mě výzvou, ale také odměnou.  
 
Ve službě ženám pracuji s různými věkovými skupinami a kulturami. Mladší ženy mají méně času, protože 
pečují o své mladé rodiny, ale když se jim dostane povzbuzení a je jim poskytnuta praktická pomoc, pak 
jsem zjistila, že se rády účastní a zapojují se do služby Bohu a druhým lidem.  
 
V rámci Evropské Baptistické rodiny jsem ochotná přinést svou zkušenost a také se učit sloužit v rámci 
svých schopností. 
 


