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Cesty člověka jsou Hospodinu zřejmé,
on sleduje všechny jeho stopy.
Přísloví 5:21
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Milý bratři a sestry,
máme za sebou čas Vánoc. Jsme bohatší o další vzpomínky. Vzpomínky
na čas s rodinou u stromečku, s církví ve shromáždění při vánoční bohoslužbě, na rozbalování dárků, vystoupení dětí, ale i na spoustu dalších.
Když se budeme dobře dívat, uvidíme v každé té vzpomínce otisk Boží
ruky, Boží přítomnosti, Boží milosti.
Čeká nás Silvestr a Nový rok. Pro mnohé čas bilancování,
hodnocení a nových předsevzetí. My křesťané, když se ohlédneme zpět za
uplynulým rokem, pokud žijeme opravdu vírou a s Bohem každý den, pak
vidíme všude otisky Boží. Ač se to na první pohled nemusí zdát, byl náš
život plný Boží přítomnosti. Někdy to uvidíme až na ten pohled druhý, třetí, pátý, desátý, stý. Někdy až po letech. Ale to je jistota, na kterou můžeme vsadit. Bůh zaslíbil, že se nám narodí Spasitel a bude mu dáno jméno
Imanuel - což znamená BŮH S NÁMI. To se stalo. Nikdo na tom nic nezměnil a nezmění. Je to pravda. Je to realita. Bůh je s námi, ať ho vidíme
nebo nevidíme. Je s námi, ať ho vnímáme nebo ne.
Prohlížela jsem si dnes stránky www.vira.cz, jestli by tam nebyl nějaký zajímavý článek i pro náš časopis, a narazila jsem hned na několik
po sobě jdoucích článků s podobným tématem. Zde jsou alespoň jejich
názvy:
„V běhu na dlouhou trať nejsme sami“
„Bůh není ´někde v nebi´“
„Bůh říká i tobě: ´Jsem s tebou, nezapomněl jsem na tebe!´“
Uvědomila jsem si, že v tomto světě samoty, odcizení, opuštěnosti, sobectví,… je to nesmírně důležité téma. Každý z nás s tím někdy zápasí. Ano,
můžeme zápasit s pocity opuštěnosti a samoty. Ale jak říká klasik: „Nedej
na pocity.“ Opak je pravdou. Nikdy nejsme sami. Díky Betlému a Golgotě
už nikdy nejsme sami. A to ani tehdy, když se na to necítíme. Bůh je s
námi. To je realita. Pravda, kterou nikdo a nic nezmění. Po našem boku,
den co den, kráčí milující Otec, Stvořitel a Spasitel světa, Bůh, jemuž není
nic nemožné. Nejsme sami. Už nikdy.
Ve světle této pravdy hodnoťme uplynulý rok a vzhlížejme k roku
dalšímu. S touto pravdou v mysli projděme ve víře a důvěře s Bohem každý den roku 2014.
V Kristově lásce,
Martina Matysová
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Ohlasy ze setkání staršovstva v prosinci
•
•
•
•

•

Setkání jsme zahájili společnými modlitbami.
Naplánovali jsme program bohoslužeb na leden, diskutovali jsme
další akce, které budou v lednu nebo v únoru (Alianční týden modliteb, Sborová hodina).
Miloš nás informoval o situaci ve službě potřebným lidem (lidé bez
práce, bydlení).
Diskutovali jsme otázku nových webových stránek, které nám má
vytvořit br. Adam Novozámský. Z důvodu jeho nynějšího vytížení
(dokončení opravy domu, narození dítěte) se nové stránky vytvoří
později, než jsme počítali.
Podepsali jsme zápis č. 80 z minulého setkání.

Zapsal Jiří Jíra

ZNÁTE JI?
Ten, který si všímal
Andy Adrews
Návrat domů, 2013
Dovolte, abych se s vámi podělila o doteky krásné knížky Ten, který si
všímal od Andyho Andrewse.
Andy vypráví o tom, jak se nacházel v beznadějné situaci, chudobě,
byl bezdomovec a sirotek a jednoho dne ho oslovil muž, stařec jménem
Jones. Jonesův laskavý přístup, přijetí a společné rozhovory si postupně
získaly Andyho důvěru a nakonec změnily od základu jeho život. Jones se
Andymu představil:
„Jsem člověk, který si všímá. Je to moje obdarování. Jiní třeba umí dobře
zpívat nebo rychle běhat – a já si všímám toho, co druzí přehlížejí. Všímám si na situacích a u lidí věcí, které vytvářejí perspektivu. Právě to většině lidí chybí: perspektiva – širší úhel pohledu. Proto jim ten širší pohled
dávám… a oni pak mohou přeskupit síly, nadechnout se a začít svůj život
znovu.“
Jones je zajímavý chlapík a já si říkala, chtěla bych mít někoho, jako je
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on, nablízku…
Způsob, jakým Jones mluví s lidmi, říká jim pravdu v lásce, nikoho
nesoudí a neodsuzuje, ale jen ukazuje širší perspektivu, velikou naději, že
z každého průšvihu je cesta ven, mě hluboce dojímá. Po dočtení jsem
o tom musela moc přemýšlet. Uvědomila jsem si, že někdo takový JE
nám nablízku. Je to Ježíš. A mám takhle s lidmi jednat i já, protože Ježíš
mi dává příklad.
V knížce jsou příběhy několika lidí, jejichž života se Jones dotkl a to
jen tím, že si s nimi povídal, rozebral jejich situaci, nabídl prosté, moudré
rady a pevnou naději. Jejich situace pak už vůbec nebyla tak beznadějná,
jak vypadala.
Zde je jen pár z mnoha úryvků, které mě oslovily:
„Většina lidí je přesně jako ty: otrávení sami sebou kvůli tomu, čím jsou,
co jedí a co řídí. Většina z nás se nikdy nezastaví, abychom se zamysleli,
že na světě jsou doslova miliony lidí, kteří nemají takové požehnání a příležitosti jako my, nemají vůbec žádné jídlo a žádnou naději, že kdy budou
řídit nějaké auto…“
„Mladý muži, prozradím ti zákon vesmíru – zapamatuj si: všechno, nač se
zaměříš, se zvětšuje. Když se zaměříš na to, co potřebuješ, zjistíš, že ty
potřeby narůstají. Když své myšlenky zaměříš na to, co nemáš, brzy budeš myslet na další věci, o kterých jsi dříve ani nevěděl, že by ti mohly
scházet – a bude ti hůř.“
„Všichni lidé jsou buď v krizi, dostávají se z krize, nebo se ke krizi blíží.
Chtěl jsem, abyste věděli, že to není tak zlé, jak se zdá. Nikdy.“
„ ..ve vděčném srdci semena deprese nezakoření.“
A mnoho a mnoho dalších moudrých a povzbudivých myšlenek zasazených do příběhů, do běžného života plného problémů, bolestí, neúspěchů.
Doporučuji přečíst všem, nejvíce pak těm, kdo prožívají beznaděj, strach,
marnost, bezvýchodnost své situace.
Krásné chvíle nad knihou přeje
Martina B.

K ZAMYŠLENÍ
BIBLE a mobil
Co by se stalo, kdybychom s BIBLÍ zacházeli stejně jako s mobilem?
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Kdybychom po ní sáhli hned, jak se probudíme?
Kdybychom ji nosili u sebe v kabelce, na opasku nebo v kapse 24
hodin denně?
Kdybychom se pro ni vrátili, když ji zapomeneme doma nebo
v práci?
Kdybychom se bez ní nevydali na žádnou cestu?
Kdybychom ji otvírali pokaždé, když jsme v nouzi?
Kdybychom z ní posílali zprávy svým známým?
Kdybychom do ní každou chvíli nahlíželi?
Kdybychom ji večer před usnutím věnovali svůj poslední pohled?
Kdybychom si jí v noci nechávali nadosah ruky?
Kdybychom ji koupili svým dětem, abychom s nimi byli neustále
v kontaktu?
Kdybychom bez ní byli celí nesví?

Na rozdíl od mobilu má BIBLE vždy signál. Spojení s Bohem funguje kdykoliv – i na horách a na otevřeném moři. Nemusíme dopředu aktivovat
roaming, sazba za přijaté a odeslané hovory a SMS je stejná v každé zemi. Nemusíme se bát, že nám dojde kredit, protože Pán Ježíš už zaplatil
za dobití a služby jsou neomezené.
Linka nikdy nespadne a baterie je plně nabitá na celý život.
(převzato z časopisu ROZSÉVAČ)
Pro Zpravodaj dodala
Růžena Kucová

ALIANČNÍ

TÝDEN MODLITEB

7 Ježíšových zázraků o něčem víc
Alianční týden modliteb na rok 2014 proběhne v týdnu od 5. do 12. ledna
2014. Průvodce ATM můžete nalézt na stránkách www.ea.cz.
Alianční týden modliteb vychází letos z textů o 7 Ježíšových zázracích z Janova evangelia. Autorem zamyšlení je předseda ČEA David Novák. Klíčem k pochopení těchto zázraků je verš z Jana 20:31, který říká,
že byla tato znamení zapsána, aby lidé uvěřili, že Ježíš je Kristus, Syn
Boží, a věříce měli život v jeho jménu. Jako znamení měla ukazovat na
něco víc. Jinými slovy nám tento verš říká, že se nejednalo o nějaký
„kousek v Ježíšově podání“, který měl posluchačům vyrazit dech, nebo
trik, který předvede kdejaký šikovný iluzionista. Znamení něco znamenají,
tedy nesou v sobě nějaký hlubší symbol a k něčemu nebo někomu nás
odkazují. V současnosti je takovým viditelným znamením pro lidi kolem
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nás samotná církev. A jako církev bychom se měli stále ptát, jaký obraz
Boha jako křesťané a církev lidem prezentujeme. Zda jsme skutečným
znamením, které odkazuje k tomu, že jsme tělem Kristovým.
Doufáme, že bude pro vás i vaše sbory inspirací.
Sbírka ATM 2014: Projekt Finanční kompas
Již tradičně prosíme, abyste během modlitebních shromáždění
uspořádali také sbírku na některý z projektů ČEA nebo na její činnost.
Prosíme proto, abyste zvážili svou podporu služby ČEA a předem děkujeme za vaši štědrost. Prezentaci naší činnosti můžete nalézt na stránce
www.ea.cz. Své dary můžete zasílat s variabilním symbolem 2114 na
účet ČEA u ČS a.s. - č.ú.: 00 138 083 59 / 0800
Chcete-li podpořit některý z projektů ČEA, prosíme vás, abyste darem s
VS 2179 podpořili projekt ČEA s názvem Finanční kompas (www.financnikompas.cz) zaměřený na rozvoj zdravého přístupu k financím a správcovství z křesťanského pohledu. Reaguje na potřebu jednotlivců i sborů,
které tuto oblast vnímají jako stále důležitější. Mnoho lidí dnes čelí zadluženosti nebo finančním obtížím a chybí jim i v rámci církve adekvátní
podpora a vyučování. Existuje jen velmi málo českých materiálů a nástrojů použitelných v církvi a právě tuto mezeru by projekt Kompas měl
zaplnit. V současnosti jsme vydali k tématu tři knihy a chystáme překlad
materiálů o vztahu k penězům a správcovství pro děti.
Projekty ČEA můžete podpořit také přes naši online dárcovskou bránu.
Děkujeme za vaši podporu.
ČEA
(Česká evangelikální aliance)

PRO INSPIRACI
Tentokrát jsem se rozhodla zveřejnit v našem časopisu dvě nabídky, které přišly na můj email.
Jedna je od mého bývalého spolužáka z Rakouska Pavla Opaleckého, který je velmi požehnaným bratrem, slouží Bohu celým srdcem, a tak
věřím, že i projekt, který právě rozjíždí bude požehnaný. Možná se i v
našem sboru najde někdo, kdo potřebuje právě tento projekt. Pokud to
nejsi ty, možná znáš někoho, kdo by ho potřeboval. Tak jen předejte dál.
Druhý přišel z VV BJB. Je to nábídka na výstavu, která by možná
stála za zvážení a uskutečnění i u nás.
Redakce
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Milí přátelé,
v posledních měsících jsem byl z několika stran inspirován, abych připravil Akademii mluvení, která pomůže naší komunikaci všude, kde se pohybujeme.
Mnozí znají můj hlas z pořadů „Světem Bible“ (TWR), ze seminářů a
kázání na různých fórech a samozřejmě i z osobních setkání.
Komunikaci a mluvení jsem vyučoval také v několika sborech, křesťanských a neziskových organizacích, ve firmách, na studentských byznys
fórech a leckde jinde. Odezva na tyto semináře je vždycky velmi povzbudivá... To mě inspirovalo, abych vytvořil internetovou Akademii mluvení,
která bude přínosem většímu počtu a širšímu spektru lidí. Tedy i Vám a
Vašim známým.
Můj první kurz je nyní k dispozici online a nese název:
"Sedm velkých principů malého mluvení"
"Malým mluvením" myslím komunikaci ve skupině zhruba do patnácti
lidí nebo i osobní rozhovory.
Přáli byste si zlepšit své komunikační dovednosti na poradách
v práci, na skupince, ve sborovém týmu, v mládeži, studenti ve škole,
s přáteli, ve svých rodinách a kdekoli jinde v životě? Kurz řeší praktické
situace a poskytuje cvičení, jak si připravit kvalitní obsah, jak úspěšně
bojovat s trémou, jak se nebát otázek ostatních účastníků, jak předcházet nedorozumění, a mnoho dalších oblastí, s nimiž každodenně
zápasíme.
Kurz můžete někomu koupit jako VÁNOČNÍ DÁREK! Program je
velmi vhodný i pro sekulární prostředí. Budu rád, když odkaz na Akademii mluvení přepošlete svým spolupracovníkům a známým. (Jako nadstavbu "malého mluvení" plánuji někdy v budoucnu také "veřejný projev"
a další zajímavé semináře, které jsem mnohokrát vedl naživo.)
Zaregistrujte se prosím na stránkách www.akademiemluveni.cz a shlédněte VIDEA ZDARMA, která tam postupně přibývají.
Přeji Vám všechno krásné pro období Vánoc, kdy si připomínáme příchod
našeho Pána Ježíše, který i v naší době proměňuje životy nás křesťanů i
dalších lidí.
Pavel Vopalecký
P.S.: Všimli jste si, že i pohoda doma závisí na našem "malém mluvení"?
Tak ať se Vám v ní dobře daří. :-)
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Dobrý den,
posílám Vám základní informace o projektu Blahoslavení, který realizuje
občanské sdružení Paprskovec.
Jedná se o putovní výstavu fotografií mentálně postižených klientů a jejich výtvarných prací (obrázků) Dětského centra Paprsek - středisko Setkání v Praze - Horních Měcholupech. To vše je doplněno texty - několik
vět o každém klientovi, představení dětského centra Paprsek, občanského sdružení Paprskovec a především textem "Duchovní idea projektu" (viz příloha).
Rádi bychom Vás požádali o možnost umístit tuto výstavu na dobu cca 14
dnů až jeden měsíc v některém z prostor Bratrské jednoty baptistů. Konkrétní termín je na domluvě.
Fotografií je třináct, jsou zasklené v rámu o rozměrech cca 45 x 45 cm,
určené k zavěšení. Obrázků je do 15 kusů 30 x 45 cm, texty jsou 30 x 40
cm, do 6 kusů. Obrázky a texty jsou v klip rámech, také na zavěšení.
Fotografií i obrázků (a následně i textů) může být, v případě nedostatku
místa, nižší počet.
Přeji hezký den a těším se na spolupráci,
Pavel Ouběch
OS Paprskovec

POZDRAV Z EBWU
Vím, že už je po Vánocích, a tak se tento pozdrav může zdát již trochu
mimo mísu, ale jeho poselství a výzva mi přišly tak silné a aktuální i
(nebo spíš hlavně) ve všedních dnech, že jsem se rozhodla tento dopis
zveřejnit, abyste z něho mohli mít užitek.
Redakce
Drahé sestry,
ten nádherný čas v roce je opět tady. Svátky obohacují náš život,
zvláště pak Vánoce. Uprostřed temnoty a chladu zimních dnů můžeme
slavit skoro celý měsíc. Advent je skvělý pro přípravu na Vánoce.
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Zapalujeme svíčky, rozsvěcujeme elektrická světýlka, máme různé
zářivé dekorace. Světlo a barvy patří
mezi naše základní potřeby k oslavě
Vánoc.
Dovolte mi, abych se s vámi podělila o následující verše, které rozehřály mé srdce.
Izajáš 9:1 Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo
sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo.
Jan 1:9 Bylo tu pravé světlo, které
osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa.
Jaké úžasné poselství! Máme světlo v temnotě. Světlo nám dává život a
nabízí ho každému. Tím, že vezmeme světlo s sebou, kamkoli půjdeme,
máme světlo a ono září skrze nás. To znamená, že neseme světlo v tomto
světě. Jste si toho vědomi? Jak úžasný dar – žít ve světle a dělit se o světlo. My jsme světlo a neseme ho všude kolem.
Samozřejmě, že to není vždy jednoduché, protože žít ve světle znamená být viditelný. A to je někdy nebezpečné. Naše skutky, naše chování
je viditelné. To dává zodpovědnost nejenom vůči nám, ale i vůči ostatním.
Díky tomu světlu vidíme okolnosti jinak a někdy jasněji než ostatní, a to
může být pro nás břemenem. Co dělat? Jak komunikovat ty hodnoty, které vidíme díky tomu světlu jinak než ostatní lidé kolem?
Ano, to znamená, že náš život je živým svědectvím. Platí o nás to
samé co o Janu Křiteli:
Jan 1:6-8 Od Boha byl poslán člověk, jménem Jan. Ten přišel proto, aby
vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví.
Vy všichni jistě znáte ten seznam skutků temnoty z Bible i z vašeho
každodenního života. Slyšíme o tom v médiích, ve zprávách, čteme o nich
v novinách. Takže tu nyní nebudu popisovat temnotu.
Mým záměrem je povzbuzení. Neboj se žít ve světle. Buď jasný a
záři. Ježíš Kristus, který se narodil v Betlémě, nás obdaroval tím jasným
světlem. Kéž obdaří tebe i tvé blízké o těchto Vánocích svou přítomností,
svým světlem!
V Kristu
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Nedělní bohoslužby
5.1.
12.1.
19.1.
26.1.

vedení: Martina Matysová
kázání: Miloš Matys
vedení: Miloš Matys
kázání: Martina Matysová
vedení: Martina Matysová
kázání: Martina Matysová
vedení: Martina Matysová
kázání: Miloš Matys

Nedělní škola
pro děti
5.1. Petra M. (Tomáš)
12.1. Hana K. (Vítek)
19.1. Růžena K. (Ondra)
26.1. Kamila M. (Bety)

Rozhovory nad Biblí

Skupinky

Každé úterý v 18:00 v Oáze
Téma: 21.1. Janovo evangelium
14. a 28.1. Skutky

Smíšená skupinka:
Bude upřesněno po domluvě
Skupinka mužů v Oáze:
čtvrtek 30.1. V 19:30
Skupinka v Mimoni:
středa 22.1. v 18:00 u Hany Šulcové
Skupinka v Novém Boru:
středa 15. a 29.1. v 17:00 u Korolusových
Skupinka ve Stráži pod Ralskem:
čtvrtek v 17:30 u Berkových

Pixit
pátek 17:00
10.1. Miloš
(obč. Květa+Petra)
Číst Leviticus 19,20

17.1. Martina
(obč. Martina)
Číst Leviticus 26,27

24.1. Miloš
(obč. Miloš)
Číst Numery 11,12,13

31.1. Martina
(obč. Tom+Ondra)
Číst Numery 14,16,17
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leden
AKCE SBORU:
Středa 1.1.
Neděle 12.1.
Pondělí 20.1.

Novoroční bohoslužba v 15:00
Modlitební setkání v 17:00
Setkání Staršovstva v 19:00

DALŠÍ AKCE:
Alianční týden modliteb:
Úterý 7.1.
BJB Brniště v 18:00
Středa 8.1. ECM Jablonné v Podještědí v 17:00
Pátek 10.1. BJB Cvikov v 18:00

TAXISLUŽBA:
David Matys, tel. 724066686

BLAHOPŘEJEME
Narozeniny tento měsíc slaví:

22.1.

Martina Matysová

30.1.

Anna Kouřimská

30.1.

Matěj Adamec

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 čtvrtek 23.1.2013
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