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11. ročník

Únor 2018

Obavy lidské srdce tíží,
ale dobré slovo vrací radost.
Přísloví 12:25
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ÚVODNÍK

A ty, Izraeli, služebníku můj, Jákobe, tebe jsem vyvolil, potomku
Abrahama, mého přítele, tebe jsem vychvátil z končin země, zavolal jsem tě z odlehlých míst, řekl jsem ti: »Ty jsi můj služebník, tebe jsem vyvolil, nezavrhl jsem tě.« Neboj se, vždyť já
jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám
ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
Izajáš 41:8 - 10

Milí bratři a sestry,
poprvé vás oslovuji Úvodníkem, ve Zpravodaji. Asi jste to mnozí čekali
(tak vám můžu poblahopřát k trpělivosti, dočkali jste se), a možná to
někteří z vás nečekali nebo by byli raději při starém, abych Úvodník nepsal já (tak vám musím říct, že já taky, ale bylo mi řečeno, že je to výsada kazatele a protože jste si mě zvolili, tak si za to můžete sami).
Tak jsme po volbách prezidenta. Když píši tento úvodník, jsme
zrovna mezi prvním a druhým kolem. Když jsem si všímal reakcí lidí
na prezidentské kandidáty v prvním kole, zdálo se mi vše tak nějak v
poklidu. Ale jen co byly známy výsledky, objevilo se mi na facebooku
množství názorů na jednoho, či druhého kandidáta. Názorů, které nebyly nějak hezké, které se mnohdy nezakládaly na pravdě nebo to byla
jen pravda částečná či překroucená. To, co mě na tom mrzelo nejvíc
bylo, že to bylo od křesťanů. Ano, vidím, že církev se rozděluje i na volbě prezidenta a pro obhajobu svých názorů se nebojí použit cokoli, co
se komu hodí. Také je smutné, také je, že tvrdíme, jak nelžeme, že se
nám každá lež protiví, ale na internetu přeposíláme věci, které si vůbec
neověříme a které jsou často lživé. A proč? Protože se bojíme. Bojíme
se imigrantů, bojíme se spojenectví s Ruskem, bojíme se nemastnosti a
neslanosti kandidáta nebo naopak jeho arogance, bojíme se…
Je začátek roku, a co bych vám chtěl přát? Vybral jsem tento text
z Izajáše, protože nám všem přeji, abychom se nebáli. A jasně ti také
ten text ukazuje, kým jsi. Jsi Jeho, Jeho služebník, jsi JEHO, On si tě
vyvolil, On za tebe zaplatil a vymazal dlužní úpis, který svědčil proti
tobě, tím, že ho přibil na kříž. Haleluja. Neboj se toho, kdo bude prezidentem, ani toho, kdo bude premiérem, ptej se sám sebe, zda opravdu
žiješ z víry, zda neočerňuješ, nepomlouváš či neroznášíš lživé informace
o prezidentovi či o svém bratrovi. Co vynášíš ze svých úst? Žehnání nebo proklínání?
Ježíš nám říká, abychom se nebáli ani svých nepřátel, abychom
jim naopak žehnali a modlili se za ně. Teď máš příležitost to zkoušet.
(Protože žehnáním přímých se město pozvedá, ale ústy svévolníků se
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boří. Do jaké kategorie patříš ty?)
Můžeš se modlit za svého prezidenta a děkovat Bohu, že zvítězil
tvůj kandidát anebo žehnat a být vděčný (protože za vše máme být
vděční), jestli zvítězil ten druhý. (Můžeš se modlit a žehnat bratrovi, či
sestře, se kterým máš rozdílné názory, nebo kteří ti dokonce nějak ublížili.) Hlavně nedovol hněvu, hořkosti či strachu, aby ovládal tvé srdce,
protože strach paralyzuje, svírá a zabíjí, hořkost a hněv rozežírá tvou
duši. Ježíš dokonce přišel proto, aby vzal náš strach ze smrti (Žd 2:1415). Vše jednou skončí. Tato vláda, mandát dnešnímu prezidentu i naše
pouť v tomto slzavém údolí. To, co nikdy nepomine, už je pro tebe připraveno v nebi. Nebojuj zbraněmi, kterými bojuje svět. Ani se jimi nebraň. Naše zbraně jsou jiné a mají sílu od Boha bořit hradby – lidské
výmysly a vše, co se v pýše pozvedá proti poznání Boha (2K 10,:4-5).
Hledej nejprve Jeho království a spravedlnost a vše ostatní ti bude přidáno.
Bůh vám žehnej. Těším se na společnou službu našemu Pánu. Haleluja.
Jiří Šimek

OHLASY ZE STARŠOVSTVA

Ohlasy ze setkání staršovstva v lednu
•

Staršovstvo se sešlo bez L. Kuce.

•

Na úvod jsme si přečetli úvahu ze Slova života a společně se modlili.

•

Naplánovali jsme program na únor, kdy budeme mít např. instalační bohoslužby, výroční sborové shromáždění, zapojíme se
do Národního týdne manželství aj.

•

Domluvili jsme se, že oznámení v rámci bohoslužeb bude mít buď
br. Lukáš nebo br. Jiří J.

•

Modlitební témata za sbory BJB budeme distribuovat zejména
emailem, pár výtisků bude vždy k dispozici ve sboru. Také se bu-

strana 3

únor

OHLASY

dou sdělovat v rámci skupinek nebo Rozhovorů nad Biblí.

•

Uvažujeme o možnosti uspořádat English camp. Je otázkou, kdo
ze sboru by se zapojil, a také, zda sestra Karen z USA bude moci
přijet.

•

Bavili jsme se o tom, jakou máme vizi pro tento rok, co vyhlížíme.
Br. kazatel bude potřebovat nějaký čas na detailnější poznání sboru, takže nyní je na nějakou konkrétní vizi ještě brzy. Ale rádi bychom se pravidelně scházeli ke společným modlitbám a chválám,
třeba 1x za dva měsíce v sobotu. Také v neděli před shromážděním chceme opět dát prostor k modlitbám, a to od 8.45. Po shromáždění bude zase možnost popovídat si u kávy, čaje a drobného
občerstvení.

•

Druhou únorovou neděli bude Výroční sborové shromáždění, kde
jednotlivé sborové složky formou odpovědí na dopředu položené
otázky zhodnotí, jak prožili rok 2017. Také se budeme věnovat
akcím na první polovinu roku 2018 a výsledku hospodaření za rok
2017.

•

Setkání ukončil modlitbou br. kazatel J. Šimek.

Zapsal
Jiří Jíra

ZE SBOROVÉ KNIHOVNY
Název: Krize svědomí ,
/Pohled do zákulisí nejvyššího vedení
organizace/
Autor: Raymond Franz
Kniha odkrývá zákulisí jedné z dnešních největších sekt - svědků Jehovových. Podává množství zasvěcených informací o její funkci a praktikách přímo ze zdroje dění. Pravdivá a strhující výpověď člověka, který
po mnoha letech oddanosti organizaci prožil pochybnosti o správnosti
její cesty. Ty vedly až k jeho dramatickému odchodu z jejích řad.
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Název: Znamení poslední doby
/Biblické úvahy o druhém příchodu Krista/
Autor: Ján Ostrolucký
Největším znamením „poslední doby“ je existence státu Izrael a všechno, co se kolem něho děje. Samozřejmě, pozornost věřících lidí je stále
zaměřena na příchod Ježíše Krista pro Církev, na vytržení. Každý den
očekávají okamžik odchodu do nebeského domova. Přesto, když vidí, co
se v Izraeli a ve světě děje, nepřehlížejí toto dění, ale ve smyslu doporučení apoštola Petra čtou prorocké knihy, které přinášejí do všedních dnů
světlo, aby se mohli orientovat. To je rovněž účelem této publikace.
Sborová knihovna je umístěna ve skříňkách v předsálí modlitebny, abyste si mohli knihy prohlédnout a vybrat k zapůjčení.
Růžena Kucová

K ZAMYŠLENÍ
První kniha, kterou jsem v tomto roce přečetla je „Můj zápas
s rakovinou“ od kazatele Daniela Heczka. Myslím, že vloni si ho už Pán
povolal k sobě, ale jeho svědectví víry nám zůstalo a může nás nadále
povzbuzovat.
Dovoluji si z jeho knihy citovat několik myšlenek z kapitoly „Co se stále
učím“:
Existují duchovní principy, které se učím naplňovat a integrovat do života.
O BOHU. Důvěřovat, že Pán Bůh je ve své podstatě dobrý a milosrdný,
že všechno může, a že obrací zlé na dobré.
O BIBLI. Poznávat Bibli s očekáváním, že z ní promluví Bůh, že zažiji
Boží dotek. Budovat svůj život na tom, co říká Bible a opouštět to, co
Bible neříká.
O SOBĚ. Dávat pozor především na pohnutky srdce. Nepodléhat pocitu,
že jsem sám, protože Bůh je vždycky se mnou. Nemít o sobě příliš vysoké mínění, protože srdce člověka je neobyčejně zrádné.
O ŽIVOTĚ VÍRY. Prožívat svou víru spokojeně, vděčně, s „vnitřním odpočinkem“. Myslet na to, abych se líbil především Bohu. Počítat s tím, že
můj život vede Duch Boží. Bránit se zákonické zbožnosti, která nahrazuje skutečné následování Boha.
O MOTIVACI. Klást důraz na lásku k Bohu na prvním místě. Mít rád Boží
království, nehledat jen své věci, ale mít na prvním místě Ježíše Krista.
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O POKÁNÍ. Nezapírat své pády, nesvalovat vinu na druhé, nepoukazovat
na hříchy druhých, ale především vyznávat vlastní hříchy. Nebát se být
zlomený a pokořený před Bohem.
O ODPUŠTĚNÍ. Odpouštět a zapomínat na špatné zkušenosti z minulosti
v tom smyslu, aby křivdy neměly negativní vliv na život a nepodmiňovaly budoucí jednání.
O POSLUŠNOSTI. Konat s rozhodností Boží vůli a neustupovat světské
mentalitě. Respektovat Boží zákony a poslouchat zjevenou Boží pravdu.
O DŮVĚŘE. Nedržet věci příliš pevně ve svých rukou. Spoléhat na Boží
svrchovanost a moc. On uskutečňuje svou vůli navzdory lidským chybám a nedostatkům. Děkovat Bohu za to, co je, a příliš se netrápit tím,
co není.
O POKOŘE. Nepovyšovat se nad ostatní. Nesnažit se „zapůsobit“. Nebýt
ješitný. Málo mluvit o sobě. Přiznávat si svá omezení. Chlubit se především Kristem.
O PODDANOSTI BOHU. Raději přijímat Boží rozhodnutí než
„bojovat“proti nim. Spíše děkovat za zavírající se dveře, než ty zavírající
se dveře „násilím“ otevírat.
O HLEDÁNÍ BOŽÍ VŮLE. Dotazovat se na Boží vůli a ptát se na Jeho cesty. Bát se toho, aby Pán Bůh „nevyslyšel“ moje pošetilé prosby. Být otevřený pro překvapení.
O ŽIVOTĚ V BOŽÍ MILOSTÍ. Spoléhat na Boží milost. Denně prosit o milost, která působí v srdci, přináší konec „tělesné dřiny“, osvobozuje a
zbavuje strachu. Přiznávat a přijímat s úlevou svou slabost, a tak zakoušet Boží sílu. „Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit
po tvých stezkách.“ (Ž 25:4)
Růžena Kucová

Radost je přirozený stav života
Navykli jsme si být naštvaní, dotčení, podráždění a nervózní
Radost je přirozená. Když jsme šťastní a máme radost, znamená to, že
je všechno v pořádku. Všechno je, jak má být. Náš život plyne v Boží
harmonii. Radost je přirozený stav věcí. To jen my jsme si navykli být
naštvaní, dotčení, podráždění a nervózní. Mám pocit, že častokrát už ani
nevíme proč. Je to nemoc duše.
Součást života z víry je vnitřní radost
Učitelé duchovního života, tzv. pouštní otcové vnímali jako nedílnou součást zdravého života z víry vnitřní radost, veselost srdce. Jestliže byl
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nějaký mnich nadmíru utrápený, úzkostný, až depresivní, věděli, že se
někde stala chyba. Někde sešel z cesty. Zabloudil. Potřeboval opět najít
směr a nastartovat se, aby žil v radosti jako Boží dítě.
Apoštol Pavel proto na mnoha místech svých biblických listů zdůrazňuje čistou radost jako principiální přiznání se ke Kristu: „Radujte se
v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!“ (Flp 4,4). A jinde: „Stále se
radujte“ (1 Te 5:16).
Začarovaný kruh
Setkávám se s mnoha smutnými lidmi a vane na mne jejich skličující
smutek. Člověk často už ráno vstane a říká si: V tento den mě nic pěkného nečeká, zase budu plnit rutinní povinnosti a strhne mě proud každodenního shonu. Do toho přijde hloupý šéf, výčitky od partnera, spousta
starostí... Je to začarovaný kruh beznaděje.
Důvodů, proč mít radost a být šťastný, je nekonečně mnoho
Svět je ale krásný, je dílem věčného Ducha. Život je krásný. Bůh je radost, štěstí, světlo a láska... Důvodů, proč mít radost a být šťastný, je
nekonečně mnoho. A nejde o klišé, o povrchní způsob nahlížení na život
v intenci hesla „keep smiling – vždy s úsměvem“. Mluvíme tu o základní
vlastnosti Božího světa a Boží energie. Radost je trvalou součástí Božího
úmyslu stejně jako stvoření a jako Boží iniciativa záchrany člověka.
Radost v srdci je přirozený stav věcí. Vše je, jak má být.
***
Ráno otevřu oči a první myšlenka je: RADOST.
Mám radost, že žiji.
Mám radost, protože mě Bůh miluje.
Mám radost, protože svítí slunce.
Mám radost, protože dýchám.
Mám radost, protože jsem člověk, lidská duše,

otisk Boha stvořený pro věčnost.
Prostřednictvím Boží milosti jsem věčný.
Radost mě pozvedá do Boží blízkosti,

v radosti se stávám paprskem Božího světla.
***
„Radost otvírá srdce, smutek je zamyká.“ (Sv. František Saleský)
Z knihy Juraje J. Dovala, Chrám uprostřed tržiště
Pro Zpravodaj dodala Martina Matysová
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KONFERENCE SESTER

M O C S LO VA
Hlavní hosté konference: Milka a Michal Lapčákovi.
,,Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo.“
Drahé sestry,
dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozvala na sesterskoukonferenci, která se z Boží milosti tento rok uskuteční

ve dnech 4. – 6. května 2018
v Košicích
Pokyny k přihlášení pro české sestry:
Na naší hlavní webové stránce www. bjb.cz najdete odkaz na slovenské webové stránky, kde je přihláška, kterou vyplníte a odešlete. Vrátí se vám potvrzení a číslo
přihlášky = registrační číslo, které potřebujete pro platbu. Platbu poukážete na náš účet Odboru sester BJB
v ČR, který spravuje sestra Ivetka Procházková. Ona
odešle platbu za české sestry v jedné platbě na Slovenstrana 8
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sko v EUR. Sestru můžete kontaktovat v případě nejasností týkajících se plateb na tel. 734 680 026, email: iveta.prochazkova@baptist.cz
Celková částka za celou konferenci včetně ubytování, stravování a konferenčního poplatku činí 1.500,Kč Přihlásit se a zaplatit konferenční poplatek je třeba, i když nebudete požadovat ubytování ani stravování. Konferenční poplatek činí 135,- Kč. Ostatní si
vyberete v přihlášce. Přihláška je platná po zaplacení.
Platbu je nutné zaslat

NEJPOZDĚJI DO 15.3.2018

Číslo účtu: 631 123 09
Kód banky: 0800
Variabilní symbol: 911 815
Specifický symbol: vaše registrační číslo přihlášky (dostanete ho
emailem po přihlášení)
Zpráva pro příjemce: vaše jméno a sbor
S dotazy k přihláškám nebo k programu konference se obracejte na:
Helenu Včelákovou, tel 608 880 138, e-mail: helen.vcelak@gmail.com
Jiřinu Vimpelovou, tel 602 140 028, e-mail: vimpelova@quick.cz
Místo konání konference a registrace: bude probíhat v prostorách modlitebny BJB, ul. Slovenskej jednoty 16, Košice.
Začátek registrace je v pátek 4.5.2018 od 14.00 hod.
Ubytování se snídaní:
Hostel Barno, Tolstého 22, Košice
V areálu je možnost bezplatného parkování vozidel a dvou autobusů. Parkování autobusů je třeba hlásit předem sestře Jarmilce Balážové.
Stravování - obědy a večeře:
Restaurace TOBI, Slovenskej jednoty 10, Košice
Ruth Maďarová – předsedkyně OS BJB SK
Helena Včeláková – předsedkyně OS BJB ČR
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KDY, KDE, CO?

Nedělní bohoslužby
4.2.
dopolední bohoslužby zrušeny
odpoledne Vedení:
Lukáš Kuc
Kázání:
Jiří Šimek
11.2.
Vedení:
Jiří Šimek+ Večeře Páně
Kázání:
Jiří Šimek
18.2.
Vedení a kázání:
Jiří Šimek
25.2.
Vedení:
Lukáš Kuc
Kázání:
Martina Matysová

Nedělní škola
pro děti
4.2. - (instalace)
11.2. rodinné bohoslužby, slovíčko k dětem: Tom
18.2. Růžena, Vítek
25.2. Aleš, Lukáš
(program dle nové příručky)

Dorost
Čtvrtek 16:00
1.2.
8.2.
15.2.
22.2.

Kristy, občerstvení: Mája
Tom, občerstvení: Ema
Hana, občerstvení: Markét
Kristy, občerstvení: Filip
(program dle příručky)
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Rozhovory nad Biblí
Každé úterý v 18:00 v Oáze
Téma pro 6. a 20.2.:
Pláč
Téma pro 13. a 27.2.
volné

Skupinky
Skupinka v Novém Boru:
středa 14. a 28.2. v 17:00
u Korolusových
Skupinka ve Stráži pod Ralskem:
každé pondělí v 17:00

Pixit
pátek 17:00
2.2. pololetní prázdniny
9.2. zpěv a hra na nástroje s Jirkou J.
16.2. turnaj deskových her v Bělé
23.2. společná mládež se Cvikovem v Kamenickém Šenově
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AKCE SBORU:
Neděle 4.2.

Instalace bratra kazatele Jiřího Šimka v 15:00
(dopolední bohoslužby zrušeny)
Pátek 9.2.
Setkání staršovstva v 19:30
Neděle 11.2. Rodinné bohoslužby, vyprošení požehnání pro Elišku Kouřimskou,
společný oběd, výroční sborové shromáždění

DALŠÍ AKCE:
16.-18.2.

YMCA Turnaj deskových her v Bělé pod Bezdězem

TAXISLUŽBA:
David Matys, tel. 724066686

BLAHOPŘEJEME
Narozeniny tento měsíc slaví:

3.2.

Elisabeth Matysová

20.2.

Jiří Korolus

Vydalo BJB Brniště pro svou vnitřní potřebu
Šéfredaktor: Martina Matysová, martina.matys@bjb-brniste.cz, 607705926
Korektura: Hana Kucová
Tisk: David Matys
Uzávěrka příštího čísla je ve středa 22.2.2018
Tento Zpravodaj je k přečtení i ke stažení na našich internetových stránkách:

www.bjb-brniste.cz
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