prosinec

15. ročník

Prosinec 2021

Já vytvářím světlo a tvořím tmu,
působím pokoj a tvořím zlo,
já Hospodin konám všechny tyto věci.
Izajáš 45:7
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Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine
vláda a bude mu dáno jméno: „Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec
věčnosti, Vládce pokoje.“ Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce
spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času až navěky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní.
Izajáš 9:5‒6

Milé sestry, milí bratři,
blíží se Vánoce. Jeden z nejkrásnějších svátků v roce. Děti se na ně těší
už od prázdnin nejen proto, že budou zase mít nejméně týden prázdniny.
Těší se na dárky, světýlka, vůně…
Letošní svátky, alespoň to tak vypadá, budou ovlivněny vývojem
epidemické situace. Je pravděpodobné, že se nás dotkne spousta omezení, a to i při bohoslužbách. Z lidského hlediska vyhlídky nic moc.
Jako křesťané stojíme před volbou. Budu jako jiní, reptat na vládní
rozhodnutí, rozčilovat se nad omezeními, kritizovat, mračit se nebo jinak
znepříjemňovat život sobě i druhým? Nebo zvolím cestu světla a pokoje?
Když přišel Ježíš na tento svět, Židé očekávali, že Mesiáš jim přinese svobodu od římské nadvlády, že se postaví proti autoritám jejich nepřátel a dovede je k vítězství a samostatnosti a ustanoví nezávislý stát.
Byli velice zklamaní. Ježíš nic takového neudělal. Neřešil politickou situaci
ani nesvobodu svého lidu. Řešil otázku lidských srdcí a životů. Řešil hřích
v životě člověka.
Text z Izajáše mluví o Mesiáši, tedy o Ježíši Kristu, jako o Vládci
pokoje. (Líbí se mi kralický překlad, kde se mluví o Knížeti pokoje.) Když
se Ježíš narodil, anděl pastýřům zvěstoval narození Mesiáše a celý zástup
andělů pak chválil Boha:
„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh
v nich má zalíbení.“
Lukáš 2:14
Bůh je Bohem pokoje. Kristus je Knížetem pokoje, ten, kdo pokoj působil
a šířil v podobě odpuštění, pokoření, smíření… Ježíš nebyl revolucionář.
Neměnil dějiny. Jen lidská srdce, a tak i lidské životy.
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Ani své učedníky Ježíš neposlal měnit politický svět. Neříká svým
učedníkům: „Jděte ke všem národům a měňte politickou mapu světa,
bojujte proti nespravedlnosti politických vlád, proti jejich rozhodnutím
a nařízením…“ Místo toho posílá své následovníky, aby hlásali evangelium pokoje a získávali mu učedníky, učedníky Knížete pokoje.
Vánoce jsou svátky pokoje. Nebo si alespoň lidé přejí, aby byly.
Honí se, uklízejí, chystají, aby si ten „pokoj“ mohli užít, a než řekneš
„švec“, je po Vánocích. A zase do práce. Jaká pomíjivost. Tak zase
za rok.
Pro Boží lid je to čas připomenout si narození Ježíše Krista a to, že
přijde zase. Je to čas zamyslet se na nad tím, jak využijeme čas mezi
jeho dvěma příchody, čas připomenutí si, proč tu jsme a co je naším
úkolem. Určitě ne měnit svět. Máme se učit od Ježíše Krista. Jít v jeho
šlépějích. Šířit pokoj, světlo, lásku, smíření, odpuštění… Navzdory tomu,
co se děje ve světě, v Evropě či našem státě, náš úkol je stále stejný.
Být velvyslanci Knížete pokoje. Je úžasné číst svědectví lidí z koncentráků, pracovních táborů, gulagů, kteří takovými nástroji Božími byli
na temných místech a přinášeli do těchto děsivých míst navzdory všemu
Boží pokoj a světlo. Ovlivňovali mnohé lidi, jejichž životy byly změněny.
Ne vždy se nacházíme na tak vyhraněných místech. Ale i v našich
domovech, zaměstnáních, školách, …, prostě tam, kde jsme, navzdory
tomu, co se děje okolo nás, náš úkol zůstává stejný. Působit pokoj.
Jak jsem na tom já? Chci změnit svět, nebo být nástrojem pokoje
a světla, který ovlivní lidské srdce, lidský život, aby lidé mohli nalézt
Vládce pokoje a konečně pokoj žít? Pokud chci být Božím nástrojem, pak
nemohu být stejný jako oni, jako tento svět. Musím být jiný. I Ježíš byl
jiný. Ale právě to přineslo onu změnu do srdce lidí, kteří se ho rozhodli
následovat. Bohužel je tak
jednoduché sejít
z cesty. ZapoOHLASY
menout, proč tu
jsem.
Buďme jiní. Buďme nástroji pokoje.
Pokoj Vám.
Martina Matysová

strana 3

prosinec

OHLASY

Ohlasy ze setkání staršovstva v listopadu
V listopadu jsme měli dvě setkání. První bylo 10. 11., druhé 25. 11.
2021. Kromě krátkého zamyšlení a společných modliteb na úvod setkání
jsme probírali následující body:














Diskutovali jsme o adventním koncertu. Bude zpívat pěvecký soubor Carillon z Bělé p. Bezdězem, a to v sobotu 4. 12. 2021
od 16.00. Pokud to bude možné, tak se koncert uskuteční na
návsi obce Brniště, v opačném případě v parčíku vedle našeho
sboru.
Situace s koronavirem se zhoršuje (viz poslední opatření vlády),
přesto jsou stále povolena bohoslužebná setkání, a proto prozatím
počítáme s konáním Půlnoční bohoslužby o Vánocích.
Diskutovali jsme o stanici BJB v Bělé pod Bezdězem a o případné
bližší spolupráci s touto stanicí (spadá pod vinohradský sbor BJB).
V rámci podpory misie a schválené celkové částky 12 000,‒
na rok (celková doba podpory byla odsouhlasena na 3 roky) jsme
se rozhodli podpořit Nadaci mezinárodní potřeby. Konkrétně studentku Roshni, dívku studující Presbyteriánský teologický seminář, která se chce po ukončení studia věnovat dětem, které se
staly oběťmi obchodu s dětmi, jako ona sama. Výše podpory bude
6 000,- ročně. Další podpora se rýsuje v rámci misijního odboru
BJB, kde bychom se po dobu 3 let podíleli částkou 6 000,- ročně
na platu pro kazatele v Turecku.
Štefan nás informoval o Sjezdu delegátů v Brně, průběhu, hlasování atd. Detaily budou sděleny na prosincovém sborovém shromáždění.
Jirka Šimek informoval o semináři Odpuštění v rodině, kterého se
zúčastní 27. 11. 2021. Dále o možnosti požádat Misijní odbor BJB
o grant na misijní projekty.
Naplánovali jsme program na prosinec.
Druhou neděli v prosinci bude sborové shromáždění. Zatím jsou
k jednání tyto body:

Návrh na společné obědy každý měsíc

Zpráva ze SD v Brně (Š. Halža)

Rozpočet na rok 2022 – finalizace návrhu, hlasování
Jirka Šimek informoval o přípravě vánočních balíčků pro děti, vdovy a osamělé.
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Martina Matysová se ujme přípravy veršů (záložek) na rok 2022.
Bavili jsme se o pastoračních věcech.
Technické otázky:
Je potřeba informovat Vaška Kouřimského o
akcích, které
jsou mimo pravidelná setkání, aby
mohl zatopit. Naopak, pokud se nějaké setkání ve
sboru zruší, tak mu také dát vědět, aby netopil
zbytečně.

Diskutovali jsme a odsouhlasili od nového roku
zvýšení odměn pro uklízející za podmínek, o
kterých budou srozuměni.





Na závěr setkání jsme se vždy společně modlili.

Sepsal

Jiří Jíra

Haralan Popov: Mučen pro víru
Příběh statečného bulharského křesťana vězněného třináct let
komunistickým režimem.
Haralan Popov původně spravoval největší protestanský
sbor v Bulharsku a ve své vlasti patřil k nejhorlivějším zvěstovatelům evangelia. Proto strávil třináct let v krutém komunistickém vězení.
Popov v předmluvě říká: „Dvě věci mi pomáhaly během třinácti let
a dvou měsíců v komunistickém vězení. Za prvé jsem věděl, že můj život
je v rukou Božích a ne v rukou mých věznitelů. A za druhé mi pomáhala
naděje, že když přežiji, budu moci vydat svědectví světu
a vyprávět, co jsem zažil. Smyslem této knihy není popisovat zlo, jehož je člověk schopen ‒ zlé skutky vyprávějí
svůj vlastní příběh a já jsem jej prožíval dnem i nocí nekonečných třináct let. Mým cílem je ukázat bezmeznou
Boží lásku. Tato kniha by měla dosvědčit, že pravda o
nezměrné Boží lásce trvá i uprostřed hrůz, které páchají
lidé.“

Aleš Mrázek: Jan Amos ‒ historický komiks
Kdyby žil „učitel národů“ Jan Amos Komenský v dnešní době, asi by nevznikl tento komiks. Ale jeho doba poznamenaná válkou, morovými rana-
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mi a pronásledováním se spolu s Komenského nezlomným duchem postarala o to, že Komenského život byl jedním obrovským
dobrodružstvím.

Aleš Mrázek: Přítel indiánů David Zeisberger
‒ historický komiks
Tento komiks otevírá čtenáři výhled na nelehký život moravských
misionářů Jednoty bratrské. Úspěšné misijní působení v Americe
mezi indiány i bílými osadníky bylo ovšem provázeno i nebezpečím, těžkou dřinou, opakovaným stěhováním se z místa na místo,
brutálním násilím, nemocemi i umíráním.
Díky vytrvalosti Moravanů a jejich věrnosti až na smrt zasáhla dobrá zpráva evangelia mnohé indiány a proměnila a zachránila pro věčnost řadu ztracených životů nejen v Americe, ale i
na bezpočtu dalších míst, kam vstoupila noha moravských bratří.
Komiksy vřele doporučuji nejen dětem a mládeži, ale i dospělým. Myslím, že se neotřelou formou dozvíte mnoho nového a
zajímavého, co jste možná dosud nevěděli.
Růžena Kucová

Podzimní mlhy
Milí bratři, milé sestry,
rád bych se s vámi podělil o jeden malý prožitek. Léto skončilo
a nastoupil podzim. Listí stromů se barví do krásných tónů žluté,
oranžové,
červené
nebo
h n ě d é .
Pokud
je
slunečBÁSEŇ
ný den, je
to
nádhe rný
koncert
barev.
Ale podzimní rána přinášejí také častější mlhy. A někdy se
za celý den ani nerozpustí. Jednoho mlhavého rána jsem koukal
z okna a viděl jsem sotva sousedův dům. Stromy v dálce měly
nejasné obrysy a konec ulice jakoby zmizel. Vše bylo přikryté mlhou a špatně viditelné.
Připomnělo mi to verš z Bible z 1K 13:12: „Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní
poznávám částečně, ale potom poznám plně, jak Bůh zná mne“.
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V životě víry přichází okamžiky, kdy jsme jako v mlze. Nevidíme
jasně, cesta se nám ztrácí. Hledáme odpovědi, ale nepřicházejí. Některým veršům z Bible ne a ne porozumět. Časem se mnohé věci vyjasní,
přijdou odpovědi od Boha a verše, kterým jsme nerozuměli, jsou nám
najednou úplně jasné.
Ale zůstane stále hodně věcí nejasných, otázek bez odpovědí.
Tak jako se v některých dnech nerozpustí mlha. Úplné poznání bude až
tam – v nebeském království.
Bůh je svrchovaný a některé naše otázky nechává otevřené. On
ví nejlépe proč. A my? I když někdy nevidíme jasně nebo se nám nedostává odpovědi, „žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme“ (2K 5:7).
Požehnaný podzim přeje

Jiří Jíra
(Příspěvek, který přišel po uzávěrce listopadového čísla)

Kníže pokoje. (M. Brož)
Ve světě je mnoho lidí
nerozOZNÁMENÍ
Jeden
když slídí
zneuctít chce jeho jméno.
Někdy také vlastní děti
odcizí se otci, matce.
A tak lidé po staletí
vzpírají se Boží lásce.
Kdo nás ‒ rozdělené ‒ spojí?
A kdo zboří, co nás dělí?
Poslyšme zvěst o pokoji,
co andělé pověděli:
Narodil se, v jeslích leží ‒
a na kříži pro nás zmírá.

strana 7

přátelsky
děleno.
po druhém

prosinec

ADVENTNÍ

PŘÍBĚHY PRO DĚTI I

...

Pastýři tam k němu běží,
tam se rodí dobrá víra.
Všecky naše hradby boří
v životě i v tmavém hrobě,
nové společenství tvoří,
nese pokoj v každé době.
Sláva na výsostech Bohu
za tu zprávu o spasení!
V nové důvěře zas mohu
najít v lidech zalíbení.
Když se zalíbilo Jemu
ve všech lidech bez rozdílu,
i já nepříteli svému
odpustit mám opět sílu.
Svátek smíření ať slaví
každý
z nás!

A mír ať roste.
Kristus je náš pokoj pravý,
sláva Bohu na výsostech.
Pro Zpravodaj dodala

R. Kucová

Informace pro předplatitele časopisů:
předplatné Života víry: 499,‒ Kč/rok
předplatné Rozsévače: 612,‒ Kč/rok
Prosím ty, kteří mají časopisy objednané, aby je zaplatili během prosince
přímo na účet sboru s poznámkou „Rozsévač 2022“, „ŽV 2022“, nebo
v hotovosti mně.
Děkuji.
Růžena Kucová
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Rozhovory nad Biblí
každé úterý v 18:00
v Oáze

Téma:
Lukášovo evangelium
Bůh a jeho vlastnosti

Mládež

Dorost

čtvrtek 16:00 nebo 16:30
(dle domluvy s vedoucím)
2.12. Anička
9.12. Jirka
16.12. Zuzka
23.12. Jirka

pátek 19:30
3.12. Ympuls
10.12. Elisabeth
17.12. Luko
24.12. ‒ (Štědrý den)
31.12. ‒ (Silvestr)

Skupinky
Skupinka v Novém Boru:
‒
Skupinka ve Stráži pod Ralskem:
dle domluvy
Skupinka v Mimoni:
dle domluvy
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Nedělní bohoslužby
5.12. vedení i kázání: Jiří Šimek
12.12. vedení: Jiří Šimek
slovíčko nejen pro děti: Jiří Šimek
19.12. vedení i kázání: Jiří Šimek
26.12. vedení i kázání: Martina Matysová

Nedělní škola
pro děti
v klubovně v 1. patře (pro děti 3–10 let):
5.12. dle domluvy
12.12. Slovíčko nejen pro děti:
Jiří Šimek
19.12. dle domluvy
26.12. dle domluvy
HLÍDÁNÍ DĚTÍ
v podkroví
(pro děti do 3 let, které vydrží bez rodičů)
Martina Berková, Irenka Šimková
Hlídání bude k dispozici, pokud
se sejdou alespoň 2 děti
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AKCE SBORU:
Sobota 4.12.
Neděle 12.12.
Středa 8.12.
Středa 22 12.
Pátek 24.12.
Neděle 2.1.

Adventní zpívání v 16:00
Sborová hodina ihned po skončení shromáždění
Setkání staršovstva v 18:30
Setkání staršovstva v 18:30
Půlnoční bohoslužba ve 24:00
Novoroční bohoslužba v 9:30

DALŠÍ AKCE:

TAXISLUŽBA:

David Matys, tel. 724 066 686

BLAHOPŘEJEME

Narozeniny tento měsíc
ví:

sla-

11.12.

Bohuslav Berko

27.12.

Štefan Halža
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