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Neděle 9.2.
Pátek 14.2.
Sobota 15.2.
Středa 19.2.
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Čtvrtek 27.2.

Rodinné bohoslužby v 9:30
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Promítání filmu v 18:00
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Setkání staršovstva v 17:30
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Úvodník

Kdy, kde, co?

únor

Nedělní bohoslužby

Ale nyní toto praví Hospodin, jenž tě stvořil, ...: Neboj se, neboť
jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Když
půjdeš přes vody, budu s tebou, a přes řeky, nezalijí tě. Když
půjdeš ohněm, nespálíš se a plamen tě neožehne. Protože já Hospodin jsem tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj zachránce. Dal jsem jako výkupné za tebe Egypt. Kúš a Sebu jsem dal místo tebe. Protože jsi
byl vzácný v mých očích a vážený, a já jsem tě miloval, dal jsem lidi
za tebe a národy za tvůj život.
Izajáš 43:1-4

2.2. vedení a kázání: Jiří Šimek
9.2. vedení a kázání: Jiří Šimek (Večeře Páně)
16.2. vedení: Jiří Šimek
kázání: Marek Žitný
23.2. vedení: Jiří Jíra
kázání: Martina Matysová

Milí bratři a sestry,

1.3. vedení a kázání: Jiří Šimek

každý z nás prožíváme nelehké věci. Každý máme nějaké problémy. Někdy to můžou být problémy nemoci, někdy finanční, někdy nějaké jiné,
ale velmi nás bolí problémy vztahové. Někdo je zakouší v práci, někdo se
sousedy, někdo doma v rodině. Proč? Protože tam jsme nejcitlivější, tam
je zasaženo naše srdce, tam je zasažena podstata našeho bytí. A čím
bližší jsou vztahy, tím víc bolí, když jsme v nich zraněni. Někdo to řeší
tak, že se stáhne. Je to naše ochrana, ale nemůžeme se stáhnout ode
všech. Víte, nemůžeme žít bez vztahů, nemůžeme žít sami, nemůžeme
se úplně odříznout od každého vztahu a tím od každého zklamání.
O proroku Izajášovi říkám, že je to prorok útěchy. (Podívejte se
někdy do jeho knihy a hledejte Jeho povzbuzení a potěšení.) Tady ti Bůh
říká, že On tě vykoupil. Vykoupil tě ne zlatem nebo stříbrem, ale převzácnou krví svého Syna, aby ti tím řekl, že kdyby tě opustil otec nebo
matka, On tě neopustí. Ať už procházíš, a budeš procházet, jakoukoli
zkouškou – pouští, vodou, plamenem – On je tvůj Zachránce, On jediný
je ten, který tě nikdy neopustí a nezřekne se tě. On jediný tě převede
přes každou poušť a vytáhne z ohně i vody. Záleží na tom, čemu a komu
věříš. A v jakého Boha jsi uvěřil. V boha policajta, který tě všude hlídá,
aby tě mohl potrestat, v boha senilního dědečka, který jen sedí někde
na obláčku, dívá dolů a o nic se nestará? Nebo v Boha, svého milujícího
(ne jako jsi měl možná ty) Otce, který ti říká: „Stvořil jsem tě, vykoupil
jsem tě, povolal jsem tě. ROZHODNUTÍ JE NA TOBĚ.“
Máme-li naději jen pro tento život, tj. skládáme-li ji v lidi, jsme
nejubožejší ze všech a budeme určitě zklamáni. Skládáme-li ji v Něj,
nikdy nebudeme zklamáni. On ti říká: „Jsi vzácný v mých očích a vážený, miluji tě a svého Syna jsem dal za tebe, abys nebyl nikdy sám.“
Takový je náš Bůh. Ale kde Ho můžeme vidět? Kde Ho můžou vidět lidé okolo tebe? Když pominu přírodu a celé Jeho stvoření, je to
v tobě a ve mně. (Odpusťte mi prosím, že je tak málo vidět náš nebeský
Otec na mně a modlete se za mě prosím.)
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Nedělní škola
pro děti
(program dle příruček)
Mladší děti:
2.2. Anet a Bety (spojeno)
9.2. Rodinné bohoslužby
Slovíčko: Růženka
16.2. Hanka (spojeno)
23.2. Růženka
Starší děti:
2.2. Anet a bety (spojeno)
9.2. Rodinné bohoslužby
Slovíčko: Růženka
16.2. Hanka (spojeno)
23.2. Veronika

Skupinky
Skupinka v Novém Boru:
středa 12. a 26.2. v 17:30
u Korolusových
Skupinka ve Stráži pod Ralskem:
každé pondělí v 17:30
Skupinka v Mimoni:
čtvrtek 6. a 20.2. v 18:00.
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Úvodník

únor

Proto běžme každý den k lidem jako milované Boží děti. A když
jsou na tebe hrubí, nelaskaví, nepříjemní nebo dělají, že nejsi? Viz v nich
stále ty malé zraněné kluky a holky, kteří neví, kdo jsou, potřebují pomoct a kteří očekávají na Boží lásku dávanou skrze tebe (i když si to někteří nechtějí připustit).

Rozhovory nad Biblí
každé úterý v 18:00 v Oáze

Téma:
Lukášovo evangelium
Izrael na poušti

Bůh vám žehnej.
Jirka

Dorost

Ohlasy

čtvrtek 16:00

Ohlasy ze setkání staršovstva v lednu

6.2. Hanka
13.2. Hanka
20.2. Jirka Š.
27.2. Hanka
(program: YouBe)

•

Sešli jsme se v plném počtu, Jirka Šimek četl na úvod setkání
Žalm 23 a modlil se.

•

Naplánovali jsme program na únor. Přehled najdete v rubrice Kdy,
Kde, Co?

•

Diskutovali jsme za účasti Hanky Kucové o zapojení členů sboru,
resp. převzetí vedení služeb Dorostu nebo Nedělní školy (nebo
obou).

•

Hodnotili jsme službu kazatele, službu starších a diakonů. Vzhledem k dokončení podkroví by bylo dobré udělat schůzku starších
s diakony a případně dalšími členy sboru a domluvit se na tom,
co a jak se v podkroví udělá, jakým nábytkem se vybaví atd.

•

Diskutovali jsme o akcích a setkáních o Vánocích a konci roku
2019. Jsme rádi, že lidé přišli do Oázy (Půlnoční bohoslužba) a
také že my jsme vyšli mezi lidi (Živý betlém). Lukáš informoval, že
v rámci letošních Vánoc se nezapojí do tolika aktivit. Bude třeba
nových vedoucích, kteří by se chopili organizace např. Adventního
koncertu, Silvestra a dalších aktivit a setkání v období adventu a
Vánoc, bude-li zájem ze strany členů sboru je uspořádat.

•

Bavili jsme se o mládeži, jejím fungování. Lukáš vidí potřebu, aby
se mezi mládežníky vyprofiloval tým vedoucích. Domluvili jsme se,
že se za to budeme modlit a hledat Boží vůli.

•

Také jsme probírali misijní výjezd Květy Kupkové v rámci Operace
mobilizace po skončení jejího studia na VŠ. Na dubnovém sborovém shromáždění by nám Květa o tom sdělila detailnější informace.

Mládež

pátek 18:00
7.2. v Brništi
14.2. 21.2. dle domluvy
28.2. -
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Pozvánka

Úvodník

•

Dostali jsme opět nabídku na návštěvu z Teen Challenge Poštovice, tentokrát bychom chtěli dát prostor i jiné organizaci, která
pracuje s lidmi se závislostí, jako je např. Bétel.

•

Martina Matysová nás informovala, že sestra Růženka Kucová by
chtěla obnovit skupinku sester v našem sboru. Nemáme námitek.

•

Hovořili jsme o možnostech jak upozornit na to, že bude začínat
shromáždění, abychom se včas usadili a ztišili a nemusel nás překřikovat ten, kdo vede shromáždění. Budeme hledat vhodný způsob.

•

Odsouhlasili jsme žádost Aničky Kouřimské na pořádání bazaru
dětského oblečení v Oáze dne 14. 3. 2020.

•

V rámci bohoslužeb 9. 2. 2020 zazní i svědectví za jednotlivé sborové složky. Tentokrát nebudou žádné předem dané otázky, ale je
na každém, jakou formou své svědectví pojme. Po skončení bohoslužeb bude společný oběd a poté výroční sborové shromáždění,
kde bude předložen finální návrh rozpočtu sboru na rok 2020.

•
•

Podepsali jsme zápisy č. 156-158 z předchozích setkání.
Setkání jsme ukončili společnými modlitbami.

Zapsal
Jiří Jíra

K zamyšlení
Konec
Dva pohledy na KONEC
První: co je na konci konce? Tma tmoucí? Kdeže každý konec v sobě
skrývá jiskru počátku, jas Božího plánu, teplo radostného očekávání. Každý konec je jako žhavý uhlík v mrtvém popelu. Záleží jen na
tobě, probudíš-li ho k novému životu, ke světlu.
Druhý: Co je za koncem? „Co je za koncem?“ opakuje můj vnuk tiše,
až skoro šeptá. Jako by se té otázky bál, jako by se ta šelma otázka plížila a vydechovala nebezpečí. Co by mohlo být za koncem? Za
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Pozvání

K zamyšlení

Už delší dobu myslím na to, zda bychom mohly zase znovu po letech obnovit setkávání sester. Vím, že každá z vás má velmi málo času.
Jsme vytíženy zaměstnáním, mladé sestry studiem, péčí o rodiny, různou službou ve sboru. Mnohé mimo nedělních bohoslužeb dle možností
navštěvují skupinky v týdnu. Ale přesto bychom se jako sestry mohly
setkávat jednou v měsíci třeba ve středu večer nebo odpoledne, kdy
zrovna není jiná aktivita. Je jasné, že nikdy nemohou přijít všechny, ale
myslím, že některé by si čas našly. Na setkáních bývá zamyšlení
nad Božím slovem, sdílení, modlitby a domlouvání praktických služeb,
jak se objevují ve sboru i v našem okolí. Sestra Martina Matysová by se
nás ujala. Zkusme to!
Nedílnou součástí Odboru sester jsou každoroční konference sester
z Čech i Slovenska, které nejsou mnohými doceněny. Jsou to opravdu
hodnotná nezapomenutelná setkání. Letos bude konference sester
1. — 3. května v Nových Zámkoch na Slovensku.
Růžena Kucová
(Sejdeme se ve středu 19. 2. v 17:00. Pak se domluvíme a čas i den
můžeme podle potřeby změnit.)

Bývalo příjemné trávit dlouhé zimní večery jednou za měsíc společně
u filmu v sále modlitebny. Ozývají se hlasy po obnově těchto filmových
večerů. Takže v pátek 14. 2. v 18:00 jste srdečně zváni ke sledování
filmu Na rozcestí. Možná to bude první z mnoha dalších.

V sobotu 15. 2. se v 18:00 uskuteční v rámci Národního týdne manželství seminář o manželství s hosty z odboru pro manželství naší BJB,
s manželi Žitnými.

V sobotu 22. 2. v 17:00 se pro velký ohlas uskuteční další večer chval s
hosty z AC Vansdorf. Kdo jste byli povzbuzeni minule, přijďte znova. Kdo
jste si to minule nechali ujít, využijte příležitosti a nechte se povzbudit
chválou.
(V době tisku Zpravodaje ještě nebyly k dispozici oficiální pozvánky.)
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jakým koncem? Za koncem všeho. Co by mohlo být za koncem?
Co je za úplným koncem? „Za koncem je nový začátek,“ odpovídá
si vnuk tiše sám. Je to jasné, konec není! Nesmírná řeka začátků.
A ta řeka se valí kolem nás, valí se od okamžiku, kdy se narodíme
a nikdy se nepřestává valit. To jenom občas se může zdát, že se
řeka zastavuje, nepokračuje, je na konci. Za každým koncem prosvítá — více nebo méně zřetelně — nový začátek. Ano — není konec. Není a nebude! Proč se bát konce? To čemu se říká konec,
jsou jenom pootevřené dveře... Dveře k novému začátku…

Pro Zpravodaj dodal
Blahoslav Matys

Milí bratři a sestry v Kristu!
Ráda se s vámi podělím o malilinký článeček, jako v prvním čísle.
Když mám možnost, tak píši na Facebook, pro věřící i nevěřící. Někdy
jenom Boží slovo a přidám obrázek a někdy, jak mi je dáno, se trochu
rozepíši.

Ježíš se zastavil a řekl:
„Zavolejte ho."
I zavolali toho slepého a řekli mu:
„Vzchop se, vstaň, volá tě.“
(Marek 10:49)
Při všem tom pozemském pachtění se za něčím a hledání něčeho. Tak
se ta snaha může zdát, jako že člověk chce uchopit neuchopitelné. A
přitom v dnešní době má skoro každý člověk k dispozici knihu, a to
knihu velmi důvěryhodnou:
BIBLI.
V ní se dozvídáme ujištění o tom, že Bůh Stvořitel nebe a země má
o nás takový zájem, že přišel, aby každého z nás osobně hledal.
Ve světě osamělosti, beznaděje a odmítnutí nám nabízí naději a povzbuzení.
Ano, je to úžasná pravda. Stvořitel všeho má zájem o tebe i
o mě. Jestliže Pán Ježíš je Bůh, který přišel v těle, potom bez něho
v životě neprožijeme skutečnou radost, skutečnou hodnotu nás samotných a skutečný pokoj. ON je náš STVOŘITEL a chce s námi navázat
osobní vztah. Má-li Stvořitel o člověka opravdu zájem a hledá toho,
kdo ho ještě nepoznal, pak už záleží jen na tom onom člověku, je-li
ochoten Mu věřit. A víme, že čas, že život se rychle krátí. Tak neváhej-
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K zamyšlení

Ze sborové knihovny

te a využijte té milosti, kterou Bůh nabízí k věčnému životu,
odpuštění a pokoji.
Přeji mně, vám, kteří máme již osobní vztah s Pánem Ježíšem,
abychom si našli čas a mohli se s Ním sdílet. Vždyť víme, jak nás to
vždy obohatí, posílí a pokoj Jeho v nás pak zůstává.
Přeji vám všem Boží požehnání a milost našeho Pána Ježíše, ať
s vámi zůstává v každém čase.

únor

Izraeli. Mosáb byl jakožto nedílná součást tohoto hnutí několikrát vězněn izraelskou tajnou službou. Náhodné setkání s jedním britským turistou nastartovalo období šestiletého hledání, jež ohrozilo Hamás, členy jeho rodiny i jeho vlastní život. Následně Mosab přijal Ježíšovo učení
a získal politický azyl v Americe.
Jedná se o naprosto fascinující a strhující příběh. Knihu mohu jen
doporučit. - Tomáš Pojar, M.A., bývalý velvyslanec v Izraeli.

Veronika Kmetová: Autobus na konečnou

Vlaďka

Třináctiletá Ema, svou maminkou a okolím vnímaná
jako vzorná slečna, má také své sny a přání. Ve slabé
chvilce si kvůli žárlivosti na kamarádku vypomůže
malou lží, jenže zjišťuje, že není tak snadné se včas
zastavit a přiznat pravdu. Na jednu lež se váže
druhá a Ema spustí lavinu, jejíž následky si vůbec
nedovedla představit. Ve chvíli, kdy si uvědomí, že
není v jejích silách vyřešit, co zavinila, zjistí, že je
někdo, ke komu může přijít se svým trápením a hledat odpuštění a pomoc.
Filip to také nemá lehké. Rád by hrál fotbal, ale táta mu to nechce dovolit, jeho spolužák je terčem drsné šikany a Filip se s ní také
setká, dokonce ho falešně obvinili z krádeže... Na jedenáctiletého kluka
je to pořádný kopec problémů, zvlášť když je na ně sám. Ale možná by
nemusel být... Pokud dá šanci někomu, kdo má moc všechno změnit.
Pro čtenáře od deseti do sta let.
Růžena Kucová

Dialog - zákoník
P: Prosím tě, mohl bych s tebou pohovořit? Myslím si, že bys toto dělat
neměl…
M: Ty jsi ale zákoník!
P: Tak teď nevím, jestli je to pochvala, nebo… Z tónu slov, to na pochvalu nevypadá.
M: Ty nevíš, co Pán Ježíš na adresu zákoníků řekl? Běda vám!
P: Ty myslíš troje běda v Matoušovi 23.kapitole, kterým začínají verše
13, 14 a 15?
M: Ano jistě.
P: Dovol, abych ti řekl, co si o daném pojmu myslím. Zákoník je znalec
zákona. Nic víc. Pokud by se Pán Ježíš Kristus negativně vyjadřoval vůči
těm, kdo se orientuji v zákoně Mojžíšově, nejspíš by byl proti svému
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Pozvání
Milé sestry!
Naše předsedkyně Odboru sester BJB, sestra Včeláková, myslí na sestry
ve všech sborech a touží po tom mít s nimi kontakt. Jak jste jistě zaregistrovaly, posílá nám průběžně dopisy, kde nás povzbuzuje ve víře a
službě našemu Pánu v církvi i kolem nás a modlí se za nás.
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K zamyšlení

Svědectví

zích let jsem se dětem tak trochu vyhýbala, a nyní vím, že to byla chyba. Pán Ježíš děti miloval a mně je už teď jasné proč. Děti si nevymýšlí
všelijaké složitosti, neřeší spoustu zbytečností, které my starší pokládáme za nutnost. Máme se toho od nich mnoho co učit. Za Pánem Ježíšem
máme přicházet, jako k němu přichází děti. Prostě Ho vzít za slovo a
stavět na tom, co řekl. Boží slovo je tím jediným základem, na kterém
jsou vystaveny ty ‚nejpevnější budovy‘. Co se staví na lidských myšlenkách, názorech, pocitech a domněnkách – to dlouho nevydrží.
V tomto krátkém období jsem také silně prožívala, že Bůh může
jednat s každým z nás úplně jinak. Že neexistují žádné postupy k tomu,
jak být Bohu blíž, jak žít svatějším životem, jak ‚vytvořit‘ lásku pro druhé – nic takového neexistuje. A jestli nějaká taková poučka je, pak nás
vyvede z omylu, když si na ní přečteme: „Nehledejte zde žádný návod
na produkt, hledejte Ježíše, staňte se jeho osobními přáteli.“ My lidé
jsme příliš slabí na to, abychom dokázali k Bohu přijít, příliš slabí na to
být dostatečně svatí, příliš slabí na cokoliv. A proto nám Ježíš poslal třetí
osobu Boží trojice – Ducha svatého. Bez něj nemůžeme nic, ale s ním –
„pro věřícího je možné všechno.“ A proto na nás je, abychom Boha hledali, v srdci po Něm hladověli a žíznili – a tím více se nechali nasycovat
Jeho slovem, abychom jím byli proměňováni. Tak to přeji všem čtenářům i sama sobě.
Štěpánka Latislavová

únor

Otci, proti samému sobě. Příklad:
Mojžíš:
[ČSP] Deuteronomium 32:46 řekl jim: „Vezměte si k srdci
všechna slova, která vám dnes dosvědčuji a přikazujte svým
synům, aby zachovávali a plnili všechna slova tohoto zákona.“
(Těžko plnit všechna slova když je neznám. Musím je znát, abych
je plnil.)
Hospodin Jozuovi:
[ČSP] Jozue 1:7: „Hlavně se posilni a buď velmi odvážný, abys
zachovával a plnil celý zákon, jak ti přikázal Mojžíš, můj otrok.
Neodvrať se od něj napravo ani nalevo, abys rozumně jednal)
všude, kam půjdeš.“
[ČSP] Žalmy 1:1-2: „Blahoslavený je muž, který nežije podle rady
ničemů, na cestě hříšníků se nezastaví a v zasedání posměvačů
neusedne, ale oblíbil si Hospodinův zákon, nad jeho
zákonem rozjímá ve dne i v noci.“
[ČSP] Ozeáš 4:6: „Můj lid hyne pro nedostatek poznání. Protože
jsi zavrhl poznání, zavrhl jsem tebe, nebudeš mi sloužit jako kněz.
Zapomněl jsi na zákon svého Boha, i já zapomenu na tvé syny.“
Z uvedených citací pro mne plyne jednoznačně negativní vyjádření
vůči těm, kteří podceňují znalost zákona. Ve Staré smlouvě, je podobných varování pro neznalost zákona jistě více.
A co nám řekne Nová smlouva – Nový zákon:
[ČSP] Matouš 23:34: „Hle, proto já k vám posílám proroky a
moudré muže i učitele Zákona; některé z nich zabijete a
ukřižujete, některé z nich budete bičovat ve svých synagogách a
pronásledovat od města k městu.“
[ČSP] Titovi 3:13: „Zákoníka Zénu a Apolla pečlivě vyprav
na cestu, aby jim nic nechybělo.“

Ze sborové knihovny
Mosab Hasan Júsuf: Syn Hamásu
Napínavý příběh o teroru, zradě, politických
intrikách a neuvěřitelných životních rozhodnutích.
Šokující příběh člena Hamásu, člověka, který
se vzepřel svému osudu — a nyní riskuje vše, aby
vynesl na světlo přísně střežená tajemství a ukázal
světu cestu k míru.
Mosab Hasan Júsuf je synem šejcha Hasana
Júsufa, zakládajícího vůdce Hamásu, organizace,
která je na mezinárodním poli pokládána za teroristickou a je zodpovědná za bezpočet sebevražedných
bombových atentátů a řadu vražedných útoků proti

Náš nebeský Otec požaduje, abychom se orientovali v zákoně. Požadoval to od židů, požaduje to jistě také od křesťanů. To, co vytýkal Pán
Ježíš Kristus, nebylo to, že jsou znalci zákona „zákoníci“, ale že jsou
pokrytci. A svou znalost zákona využívají ve svůj prospěch. Bylo to tak
vždy. Vždy se našli znalci práva, zákonů, kteří svoje znalosti využívali
ve svůj prospěch. Je to do určité míry „oblíbený sport“, znát zákony a
obcházet je. Celý Starý zákon vypráví příběhy těch, kteří se snažili
dodržovat zákon a těch, kteří Mojžíšův zákon nedodržovali, neřídili se
jím.
Proto si myslím, že být zákoníkem, tím, jenž se orientuje v zákoně
(myslím teď v Bibli), je pozitivní ocenění. Negativní to může být až ve
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chvíli
obvinění
z
pokrytectví
(Mt
23:13-15),
bezpráví
(Mt 5:20), zaměňování důležitých a nepodstatných věcí (Mt 23:23),
nadutosti (Luk 20:46). A jistě by se daly uvést i další citáty.
Ďábel se snaží stejným slovům dát jiný význam. Vždy se o to snažil.
V poslední době, kdy se na nás hrnou informace ze všech stran, se o to
více potřebujeme orientovat v Bibli. Znát ji, přemýšlet nad jejím textem, rozmlouvat ve společenství. Být dobrými, moudrými, spravedlivými, rozumnými a pokornými zákoníky – znalci Bible.
Tak pokud tvé vyjádření, že jsem zákoník, znělo negativně, které jiné
slovo přidáš k pojmu zákoník? Pro mne je zákoník pozitivní označení,
znalec Bible. Co je na tom negativního, když jsem si dovolil říct, že bys
tohle neměl?
M: Nezdá se ti, že jsi nějaký tvrďas?
P: Ty myslíš ten verš (ČEP) Efezským 4:31: „Ať je vám vzdálena
všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost“?
M: Ano, tam je tvrdost mezi zápornými vlastnostmi.
P: Ano, to je ekumenický překlad. Ale když se podíváme do jiných překladů, tak jsou tam použitá různá slova. Našel jsem si to v řečtině, a to
řecké slovo se podle slovníku obvykle překládá jako „vášeň, vášnivá
touha; vznětlivost; hněv, zlost“. Tak to používají ostatní překladatelé.
Nevím, jak se to dostalo do ekumenického překladu Nového zákona.
M: Tak co mi k tomu řekneš?
P: Obvinění z tvrdosti mám nejraděj. Dovolím si pár slov na téma tvrdost. Známe ty výtky vůči tvrdosti srdce (Mt 19:8; Mk 3:5; Mk 10:5;
Mk 16:14; Řím 2:5). Tvrdost, i z uvedených textů, není nic jiného než
odolnost. Na střední škole mne učili o tvrdosti materiálů. Pokud si to
dobře pamatuji, je tvrdost odolnost matriálu vůči narušení jiným tělesem. I to, že máme deset stupňů tvrdosti s tím, že ten tvrdší materiál
je schopen narušit méně tvrdý materiál. Nikoli obráceně. Takže tvrdost
je pasívní vlastnost – schopnost odolávat narušení. Tak je to i v lidském
životě. Odolnost vůči změně, narušení zažitých zvyklostí. Mnozí tiší a
podle zdání možná i pokorní, jsou mnohokrát ti nejtvrdší ke změně svého smýšlení, ke změně svého života, pochopení něčeho nového. Pán
Ježíš Kristus nás pozval na novou cestu, k jinému a proměňujícímu
způsobu života. Když potom mluvíme o tvrdosti, ať si každý odpoví sám
sobě. Nakolik jsem odolný (tvrdý) Božímu vedení, Božímu slovu, Božím
požadavkům, Božímu proměňování?
M: To je zvláštní výklad tvrdosti.
P: Ono je to ještě také o „měkkosti“. Přece nejde pouze o to, vůči čemu
jsme odolní - tvrdí, ale také o to, čemu rádi podléháme. Čemu otvíráme
své myšlení, konání. Je to na každém z nás, přemýšlet sám o sobě, čemu jsem otevřený, čemu rád podléhám, jsem měkký, nebo odolávám,
jsem tvrdý víc, než by bylo vhodné…
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do ochrany Ježíše Krista, a teď jsem mu ho chtěl svévolně vzít. Ale to
vám všechno dojde až po delší době. Já sám před Pánem jsem pokání
učinil, ale cítím ještě odpovědnost vůči vám. Bůh mě povolal do středu
vaší rodiny, obdařil mě svou milostí a odpustil mé hříchy. A proto prosím také vás o odpuštění svého selhání. Vím, není to zcela normální
forma pokání, ale nevidím jinou možnost, když ležím teď v nemocnici.
Vy jste moje rodina, jako rodinu vás mám také rád. Cítím určitý
díl odpovědnosti ke každému z vás. Před časem, když jsem poprvé
přišel do vašeho společenství, jsem měl dojem, že mi schází ta pravá
jednota.
Teď už vím, že to bylo klamné přesvědčení, které zastíralo mé
oči. Modlím se za vás za všechny a jsem rád za každého jednotlivce,
kterého mi Bůh dal.
Přeji vám každému hodně Božího požehnání do každého dne
váš bratr v Kristu
Petr Malý

Ohlédnutí za praxí
Jsem Bohu vděčná, že mi dal tuto skvělou příležitost – zúčastnit se
dění sboru v Brništi po dobu dvou a půl měsíců. Ještě teď si vzpomínám na své rozvažování o budoucí stáži, kdy mi moje maminka po
nějaké době navrhla Brniště. „To je dobrý nápad!“ pomyslela jsem si.
Vždyť jsem uvažovala o vzdálených krajích a na ten svůj málem zapomněla.
V Brništi jsem se seznámila s lidmi, o kterých jsem jen slýchala, nebo je někdy zahlédla. Je to společenství lidí milujících Boha,
ve kterém jsem se cítila skutečně přijatá. A není tomu tak všude!
Opravdu, Ježíšova láska je mezi nimi přítomná, až má návštěvník chuť
ji šířit dál. Jsem nadšená z toho, že jsem sama mohla vidět, že jsou v
BJB lidé, kteří to s Bohem opravdu myslí vážně a dělají vše pro to, aby
i další lidé mohli Ježíše poznat. Jsem vděčná i za praktické zkušenosti.
Tam jsem zjistila, že si spousta věcí žádá poctivou přípravu. Mohla
jsem nahlédnout do toho, jak se některé věci organizují a stala jsem
se jejich součástí.
Poprvé jsem také vedla besídky a dorosty, na kterých jsem si
kolikrát říkala, že asi nejsem úplně nejlepší vedoucí. Několik předcho-
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Většinou přivedl nové maminky, které byly pro nás „novou krví“. Díky
klubíku jsem navázala bližší vztahy s některými maminkami, takže se
setkáváme i mimo klubík a občas si i zavoláme. Měla jsem i možnost
některým říci svoje svědectví, jak jsem uvěřila, s kladnou odezvou. Občas se za ně modlím, protože vím, že i ony potřebují Boží pomoc
ve svých zápasech.
Baby klubu přeji, aby zde byl ještě za dalších pět let a nadále
sloužil maminkám jako oáza uprostřed jejich každodenních povinností.
Anna Kouřimská

únor

M: Ale prosím tě, vždyť jsme svobodní. Dobře víš, že litera zabíjí a
duch oživuje. Jsme přece svobodní. Já se nenechám svazovat nějakými zákony, omezovat zákoníky.
P: Ano, tak je to správně. Jsme povoláni ke svobodě. Dnes se nám
zatím nepovedlo najít společnou řeč. Budeme se modlit za to, abychom našli společnou řeč, abychom byli vedení stejným slovem a stejným duchem. Abychom hráli podle stejných not. Jestli dovolíš, budu
rád, když budeme v dialogu pokračovat příště.
M: Ok. Jsem zvědavý, co mi řekneš o svobodě. Já se nenechám svazovat!
P: Ok.
Štefan

Věnce
V pátek dne 29. listopadu 2019 se od 16 do 18 hodin konala ve sborovém domě Oáza sboru BJB výroba adventních věnců. Přípravy mi tentokrát zkomplikovala moje mladší dcera Eliška, která před termínem onemocněla. Docela jsem se zapotila, abych vše připravila, ale díky Bohu
za rodinu, kterou mám, takže nakonec moje mamka byla moje prodloužená ruka při nákupu přízdob na věnce a tchýně nám upekla dobré kynuté buchty na občerstvení, po kterých, zvláště po tvarohových, se zaprášilo. Venda připravil sál. Jako každý rok nám David Matys zajistil
větve na věnce, za což mu děkuji.
V předstihu se mi přihlásilo 12 účastnic, další jsem předvídala
podle předchozích setkání. Nakonec vše dopadlo jinak, z dvanácti domluvených přišly jen tři, pak zdravé jádro a poté sedm nových účastnic.
Celkem nás bylo osmnáct. Čas rychle plynul, takže bylo potřeba nové
účastnice naučit, jak přichytit větvičky ke korpusu, aby pěkně vypadal,
a poté věnec patřičně ozdobit. Od přítomných jsem zjistila, že se jim
u nás líbilo a příště přijdou zase. Doufám, a též jsem se za to modlila,
aby vše co zde přítomné viděly, zažily…vedlo k přemýšlení o našem Pánu. Tak se těším, že tento rok nových tváří snad opět přibude.
Anna K.

Ahoj bratři a sestry,
jistě jste slyšeli o mém selhání a mé životní tragédii. A já se ptám, měl
jsem právo si svévolně sáhnout na život? Odpovím si sám, neměl.
Vždyť jsem dobrovolně a s plným vědomím svůj život odevzdal
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Dávání
„Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce.“ Matouš 6:21
V lednu jste s kazatelny slyšeli mé kázání o tom, co nám Bible říká
o dávání. O dávání do místního společenství, na službu křesťanů, ale i
potřebným v našem okolí. Jako starší sboru každým rokem sestavujeme rozpočet, abychom rozdělili peníze na údržbu budovy – topení, vodu, elektřinu, zvažujeme kolik přispět na službu a vzdělávání jednotlivým složkám sboru, kolik dáme na obživu kazateli, kolik přispějeme
lidem, kteří uklízejí, kolik investovat do sborové knihovny a na další
naše bohulibé projekty. Jsme tak moc vděční za každého člena
našeho sboru, ale i každého nedělního příchozího, který nese
náš sbor nejen na modlitbách, ale i finančně. Každý, kdo živí rodinu, ví, jaká je to odpovědnost správně nakládat a rozdělovat je tak,
aby byly správně investovány a přinesly užitek a nebyly jen promrhány.
Je těžké tento rozpočet sestavovat, když nevíme, jaké budou
příjmy sboru. Byli bychom moc rádi, kdybyste si spolu s námi každým
rokem dali závazek před Bohem, jakou měrou chcete přispět. A to
konkrétně tak, že si doma sednete a rozhodnete se, jakou částkou
každý měsíc přispějete (čiňte tak po modlitbách a s radostným srdcem, jak nás učí Písmo). Tuto částku vynásobte 12 měsíci, NAPIŠTE
NA LÍSTEK a VHOĎTE DO KASIČKY na kazatelně (tato kasička bude
na kazatelně ještě do 2. 2. 2020). Lísteček nepodepisujte! Tento závazek je jen mezi vámi a Bohem, učiňte tak bez strachu, že bychom
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někdy po někom tento závazek vymáhali. My se poté pokusíme odpovědně sestavit rozpočet na rok 2020. Rádi bychom v těchto „závazcích
vděčnosti“ (či jak to nazvat) pokračovali. Vždy v měsíci listopadu, aby
byl dostatečný čas na rozpočet a my věděli, zda zvládneme utáhnout
sborovou budovu, správcovský byt, plat kazatele, cesťáky a další investice a výdaje.
Jak Pavel píše ve Skutcích 20:35: „Tím vším jsem vám ukázal, že
máme poctivě pracovat, pomáhat slabým a pamatovat na slova Pána
Ježíše, který řekl: ‚Požehnanější je dávat než dostávat.‘“
Mysleme na naše postoje při dávání. Bůh se dívá na naše srdce.
Veškeré naše dary dávejme tak, jako kdybychom je dávali samotnému
Bohu. Naše peníze neprospějí jen církvi, která bude moci dále sloužit;
hladovým, kteří budou nasyceni; nahým, kteří budou oblečeni; misionářům, kteří budou vysláni. My sami budeme zažívat blízký vztah s Bohem
(Mt 6:21). Naučíme se být nesobeckým dárcem, jako byl Kristus. Poznáme, že je lepší ukládat si poklady v nebi než na zemi (Mt 6:20). Zároveň ale zažijeme i bohatství na zemi (2.Kor 9:6-11). „… kdo rozsévá
štědře, bude sklízet štědře … On rozmnoží naši setbu … budeme obohaceni v každém ohledu.“
Starý zákon nás učí o tom, že máme dávat desátek (Malachiáš
3: 7-10). Nový zákon nás učí, že máme dávat podle výše materiálního
požehnání, které jsme obdrželi. Takže se máme ptát nejprve Boha, kolik
máme kde dávat, než odpovíme kolik! Pokud nám Bůh žehná, dávejme
víc, nebuďme skoupí.
Dávejme tedy ne jen o Vánocích, ale podle toho jak nás učil Pavel:
pravidelně (přibližovat se ke Kristu, dávat jednou ročně je chyba),
osobně (přínos dávání je určen pro každého),
ze svých zdrojů (úrody, platu, zisků, kapesného),
mělo by to být pro nás prioritou (odkládat si peníze hned stranou),
dávat úměrně (dle platu a zisků),
promyšleně („každý ať dává, jak se v srdci rozhodl, ne s lítostí anebo z povinnosti.“ 2.Kor 9:7), s modlitbou a úsilím, jako když do
něčeho investujeme.
Chceme-li zažít Boží požehnání, nedávejme proto, abychom ohromili
druhé (Mt 6,1-4). Nedávejme jen do vlastního sboru a na aktivity
křesťanů, ale i potřebným, jak se píše v evangeliu podle Matouše
25:34-45. Když se dělíme s chudými, dělíme se přímo s Ježíšem – když
se s chudými nedělíme, necháváme Ježíše hladovět a žíznit.
Zakončím slovy o desátcích, tak jako své kázání. Z Malachiáše 3:10
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„Přineste celý desátek do skladu, ať je potrava v mém domě. Vyzkoušejte mě takto, praví Hospodin zástupů, zdali vám neotevřu nebeské
průduchy a nevyleji na vás požehnání, dokud nebude dostatek.“ Já
jsem to zkusil už v mládí, když jsem uvěřil, když jsem ještě nevydělával, ale dostával jsem malé kapesné. Tehdy jsem začal dávat
desátky a snažím se i teď. Vyzkoušel jsem Ho a zažívám na sobě, ale i
ve své rodině, že máme bohatého Otce v nebi. Někdy se říká, že jsme
„příliš chudí na to, abychom dávali desátky“, ale spíše platí, že „někdo
je chudý, protože desátky neplatí“ (myšleno nejen materiálně, ale i
duchovně).
Buďme s Bohem a On s námi!
Lukáš Kuc

Svědectví
Baby klub
Baby klub minulý měsíc slavil 5.výročí svého vzniku. V lednu 2015 se
otevřel pro maminky, které mají chuť se scházet jednou týdně ve sborovém domě Oáza. Ze začátku jsme se scházely každou středu od
9:30 do 11:30, poté jsme ještě dvakrát změnily termín a nyní od
1.1.2020 je klubík každý čtvrtek od 8 do 11 hodin. Pro mě to byl
vždy příjemný čas vidět známou partu, popovídat si o dětech, o problémech s nimi spojených nebo o věcech, které se nám staly během
týdne a popřípadě si vyposlechnout nějakou radu. V rámci možností
jsme si občas vyjely na výlet nebo jsme trávily, hlavně v létě, příjemný čas u jedné maminky na zahradě.
Ze začátku jsem vedla klubík společně s jednou maminkou, ta
se však po dvou letech rozloučila a nastoupila do pracovního procesu.
Během pětiletého trvání klubík navštívilo 25 maminek, některé jsou i
přespolní.
Jelikož vše má svůj začátek a svůj konec, nastoupila jsem i já
do pracovního poměru, takže působení v baby klubu pro mě skončilo.
Jsem však ráda, že tím klubík nekončí, protože nyní se jeho vedení
ujala Hanka Kucová. Věřím, že to pro ni i přes veškeré problémy, které určitě nastanou, bude požehnaný čas, jako byl pro mě. I když jsem
během této doby měla několik zápasů, zda pokračovat s klubíkem,
jsem vděčná Bohu, že mě vždy podržel a velice rychle odpovídal
na moje modlitby. Takže jsem měla poté vždy motivaci vydržet dál.
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