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ÚVODNÍK

V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým: ženy svým
mužům jako Pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je
hlavou církve, těla, které spasil. Muži, milujte své ženy, jako si
Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval, … Je to velké
tajemství, které vztahuji na Krista a na církev. A tak i každý z vás
bez výjimky ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má
před mužem úctu.
Efezským 5:21-33

Milí bratři, milé sestry,
manželství. Minulý měsíc jsme měli týden manželství. Ještě bych se
k němu rád vrátil.
Bratři a sestry, víte, jaké máte povolání od Boha? Známe je z listu
Efezským. Někdo je apoštol, jiný prorok, evangelista, pastýř nebo učitel.
Tato povolání jsou důležitá, abychom byli připraveni k vybudování církve
Ježíše Krista. Tak jaké je to tvoje povolání? Možná, že nevíš. Možná máš
ostych to říci, možná je ještě hledáš, ale já ti chci říct, jaké bylo to první
povolání, které člověk dostal od Boha. Bylo to manželství. (Ne každý žije
v manželství a není kvůli tomu méněcenný nebo v něčem diskvalifikovaný. Chci ti napsat, tobě, kdo jsi sám, že pro budování těla Kristova jsi
velmi důležitý(á), jedinečný(á) a nepostradatelný(á) a mě velice obohacuješ. Díky!)
Adam dostal svoje první povolání, aby byl manželem a Eva manželkou (my také). Do pádu v tom nebyl problém, ale po pádu vidíme, že
si všimli své jinakosti, začali jí zakrývat (některé listy jsou velmi nedokonalé) a začala jim vadit. Adam začal svalovat vinu na Evu, protože to
byla ona, kdo vzal zakázané ovoce. (Ale, bratři, kde byl Adam? Byl s ní.
Genesis 3:6: „Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži,
který byl s ní, a on též jedl.“) On měl zakročit, a říci: „Neber to!“ (Jak se
chová naše žena, je často tím, jak se chováme nebo nechováme my!)
Od té doby vidíme, jak je ten druhý jiný a za vše může ten druhý a
mě nikdo nemá rád a nikdo mě nechápe. Proto nám Pavel píše tento
text. Aby to mezi námi mohlo fungovat. Manželství je naše první povolání.
1. Je těžké, sestry, aby se žena poddávala muži? Já vím, že ano. Ale následuje to hned po tom, aby se poddávali jedni druhým.
2. A, bratře, žena by se měla poddávat milujícímu manželovi, a jestliže
bude vědět, že děláš každé rozhodnutí z lásky k ní, ne z lásky k sobě,
poddá se ti (měla by – bude to pro ni lehčí).
3. A muži mají milovat jako Kristus. Možná se ti, moje milá sestro, zdá,
že poddanost je těžká, ale milovat jako Kristus, je ještě těžší. Ježíš miloval tak, že se sám vydal za církev. Můžeme to vůbec naplnit? Bratři, bez
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toho, abychom Ježíše učinili prvním i posledním ve svém životě, to nepůjde. (Platí pro tebe „Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus“?)
4. Poddanost je jedním z aspektů lásky. Poddávat se a milovat jsou dvě
různá slova, ale mají stejný význam. Žena, když se poddává, tak miluje,
muž, když miluje, tak se poddává.
5. Sestry, mějte úctu ke svým mužům, nepohrdejte jimi, nezlehčujte je,
neponižujte je (nejsou to vaši mladší bráchové). Mějte k nim úctu (a,
bratři, pro ženu to nebude těžké, když je budeme milovat).
6. Ale, bratři, i my máme mít úctu ke svým ženám (1Pt 3:7), aby naše
modlitby neměly překážku. (Není třeba to, že nevidíme vyslyšení našich
modliteb, v tom, že nemáme úctu ke svým ženám?!)
Dejme si všichni pozor na to, co vypouštíme ze svých úst, jak mluvíme
se svou druhou polovičkou (i s druhými). Je to s úctou? Je to s láskou?
Nezáleží na tom, jestli nás někdo slyší. Slovo má moc samo o sobě, ale
jestli ho navíc někdo slyší, zvláště naše děti, je to moc špatné. (Náš jazyk je to, čím dobrořečíme, ale i zlořečíme. Ale tak to být nemá!) Naopak, z našich úst ať nevychází žádné špatné slovo, ale jen takové, které
je dobré a potřebné k budování. Budujme se navzájem! A nebořme!
Tvoje manželství buduje církev. Tvoje manželství buduje tvoje
děti! Jaké budou, jak se ony budou chovat ke svým protějškům, až vyrostou, jak se ony budou chovat k druhým, jak se ony budou chovat
jednou k tobě, záleží na tom, jak se chováš teď ty.
Ony jsou naši budoucí apoštolové, proroci, evangelisté, pastýři,
učitelé, ale i manželé. Tedy budoucnost církve. Dnes záleží na tobě, jaká
bude církev zítra. Ať nejsme jednou souzeni za to, jakou církev jsme
vybudovali.
Dostal jsi velké a důležité povolání žít v manželství. Tak ho nepromrhej a nepromarni! Už nežiješ sám (sama) sobě.
Bůh vám žehnej.
Jirka Šimek

OHLASY ZE STARŠOVSTVA
Ohlasy ze setkání staršovstva v únoru
•
•

Z důvodu nemoci br. Lukáše a s. Martiny jsme se sešli pouze
ve třech.
Na úvod jsme se společně modlili.
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Naplánovali jsme program na březen – na přelomu března a dubna budeme slavit Velikonoce, na Velký pátek se sejdeme
k Velkopátečnímu ztišení. Další informace najdete v programu
na březen.
Setkání ukončil modlitbou br. kazatel J. Šimek

Zapsal
Jiří Jíra

ZPRÁVY Z YMCA SEVER
Herní maraton 2018
Jedna z věcí, kterou
člověk dostal od Boha
jako součást své přirozené povahy, je
soutěživost a radost
z úspěchu. Každý samozřejmě v jiné míře,
ale kdo by o sobě řekl,
že
ho
radost
z úspěchu vůbec nezajímá?
A
právě
u hraní deskových her
se to projevuje dosti
zřetelně. I když platí, že bez poražených neexistují ani vítězové, tak příjemná atmosféra leckdy lehce zacelí smutek z neúspěchu. Ze soubojů
o přední příčky v řebříčku soutěžících se stává zdravé zápolení s důrazem na přátelství, přejícnost, pravidla fair-play i vědomí, že potrápit své
mozkové závity není nikdy na závadu. A o tom byl i letošní, v pořadí již
5. ročník Herního maratonu konaný v Bělé pod Bezdězem, v klubu deskových her FILEO. Nadšenci deskových her dorazili z Máchova kraje a
okolí, a to ze Cvikova, Brniště, Jablonce nad Nisou, z Bělé pod Bezdězem
i dalších míst. Sešlo se nás celkem 22 hráčů odhodlaných vydržet v zápolení celých 24 hodin se začátkem v pátek 26. 1. v 19:00, beze spánku
až do soboty 27. 1. 2018, a to přesně do 19:00. V nabídce bylo 60 her
různého typu od těch jednoduchých až po složité, strategické, dvouhodinové. Takže vybrat si dokázal každý. Herní systém bodování byl nastaven tak, aby více upřednostňoval počet odehraných her a jejich délku
než bodový zisk za samotnou výhru. Drtivá většina hráčů vydržela být
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vzhůru
po celý ten čas, i když nad ránem to již nebylo tak jednoduché. Vítězem
se stal favorit maratonu, Tomáš Matys z Brniště, který tímto úspěšně
obhájil své vítězství z minulého ročníku. A jak již bývá dobrým zvykem,
nik neodešel domů bez zvířátka… z plastu. Již jich mám na stole pěknou
sbírku. Na této akci však více záleželo na naučení se nových her a překonání únavy než na obsazení předních míst výsledkové listiny. Jinak
tomu však bylo na další akci s názvem:

Turnaj v deskových hrách 2018
Již tradiční zápolení
o putovní pohár se
u
nás
v
Bělé
pod Bezdězem koalo
od pátku 16. 2. do
neděle 18. 2. 2018.
Zde již na umístění
záleželo
mnohem
víc než jen na vytvoření si přehledu
o pestrosti nabídek
herního světa. Akce
byla pořádána organizací YMCA Sever
ve spolupráci se
sborem
Bratrské
jednoty baptistů. Letošní 16. ročník překonal veškerá má očekávání.
Prvně, naprosto mě překvapila rekordní účast, a to 35 hráčů různého
věku od žáků základní školy až po zasloužilé otce a matky svých rodin. I
přesto, že byla překročena kapacita lůžek ve sborovém domě BJB a míst
v jídelně, se vše podařilo na jedničku. Nebylo to zásluhou člověka. Bylo
skvělé pozorovat, jak všichni vzájemně spolupracovali jako tým a Bůh to
požehnal. On sám dal víc, než bych mohl doufat, protože je dobrý. Vládla naprostá pohoda, i když program byl téměř k prasknutí: 4 klání po 3
hrách (každý hráč si vybíral jednu hru z každé trojice), bonusová hra
piškvorky, turnusy ve střídání se v jídelně, plynulá služba při mytí nádobí, chvály, tanec, hry nedeskové i duchovní program. A nad to vše i zázračné rozmnožení jídla. Zeptejte se mé ženy Zuzky, která nejvíce dohlížela na práci v kuchyni. Potvrdí vám, že je to pravda. A kdo nakonec
vyhrál? Jasný favorit: Jan Zelený z Bělé pod Bezdězem, který uspěl nejlépe z nás všech, i když vzdoroval silné konkurenci. Na kontě se svými
48 body z 50 možných překonal druhé místo o rekordních 6 bodů. Á pro-
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pos, to překonal mou maličkost. Bronz vybojoval Vladimír Ševčuk, pouze
12letý kluk z Prahy. Pro představu, o jaké deskové hry se jednalo, uvádím alespoň některé z nich: Ligretto, Trio, Jungle speed, Ty krávo, Agricola, Le Havre, Doba kamenná nebo San Juan. Byly rozdány věcné ceny –
zvlášť pro každou hru sladká odměna, diplomy, medaile, fotbalový míč
pro vítěze Turnaje a putovní pohár a hodnotné moderní deskové hry pro
další místa. Hra Jungle speed byla cenou za nejpřesnější tip a oceněn byl
i skokan roku. Když Bůh dá života, už teď se těším na příští herní zápolení
v roce 2019. Za všechny herní nadšence váš
Miloš Tresa z Bělé pod Bezdězem
(YMCA Sever)

ZPRÁVY ZE SVĚTA
Světově proslulý šiřitel evangelia Billy Graham odešel
na věčnost ve středu 21. 2. 2018 ve věku 99 let.
Vnuk Billyho Grahama (jehož celé jméno je William Franklin Graham Jr.)
uvedl:
„Můj dědeček kdysi řekl: ‚Jednoho dne uslyšíte, že Billy Graham
zemřel. Nevěřte tomu. V ten den budu živější, než kdy předtím, pouze
jsem změnil adresu.‘ Přátelé, dnes se můj dědeček přestěhoval ze země
mrtvých do země živých.“
„Můj dědeček celý svůj život žil tím, že hlásal slib věčnosti skrze
Ježíše Krista, a dnes měl příležitost uvědomit si hloubku této naděje, když
klečel před svým Spasitelem a slyšel Jeho slova: Správně, služebníku
dobrý a věrný.“
Billy Graham se narodil 7. listopadu 1918 v Charlotte ve státě Severní
Karolína a vyrůstal ve farmářské rodině.
Studoval teologii na Floridském biblickém institutu a antropologii na Wheaton
College v Illinois, kde se také setkal se
svou budoucí manželkou Ruth McCue
Bellovou, dcerou chirurga a misionáře v
Číně. V manželství spolu žili více než 60
let; Ruth zemřela v roce 2007.
Billy Graham, evangelikální kazatel z řad jižních baptistů, hlásal evangelium více lidem než kdokoli jiný v historii.
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Evangelizační asociace Billyho Grahama (Billy Graham Evangelistic Association) odhaduje, že kázal naživo téměř 215 milionům lidí ve více než
185 zemích světa a stovkám milionů lidí prostřednictvím televize, videa,
filmů a webcastů. Vedl stovky tisíc jednotlivců, aby učinili rozhodnutí, že
svůj život odevzdají Ježíši Kristu.
Známý byl také jako „pastor prezidentů“. Setkal se s každým prezidentem USA od druhé světové války.
Z manželství Billyho Grahama a Ruth Grahamové vzešlo pět dětí:
Virginia Leftwich (Gigi) Grahamová, Anne Graham-Lotzová, Ruth Grahamová, Franklin Graham a Nelson Edman Graham.
Pro Zpravodaj dodala Růžena Kucová

ZE SBOROVÉ KNIHOVNY
Název: Guru zemřel
(Podivuhodný skutečný příběh ohledání pravdy)
Autor: Rabi R. Maharaj
Mezi předky Rabi R. Maharaje byla řada brahmínských kněží a guruů. Také on sám byl vychován jako jogín. Poutavě líčí hinduistické obřady.
Na tomto pozadí probíhá jeho zápas, zda dát přednost hinduismu, nebo
Kristu. „Bůh mi jako břemeno položil na srdce oslovovat lidi dobrou zvěstí
o Ježíši Kristu - zejména ty vážně hledající, kteří byli oklamáni falešnými
sliby východních náboženství.“

Název: Deník z vězení (aneb šedesát dnů pro Krista)
Autor: Rudolf Bubik
Rudolf Bubik byl jedním ze zakladatelů Apoštolské církve. Narodil se
v prosté rodině v hornické oblasti na Slezsku, od dětství bojoval se zdravotními handicapy, značnou část svého produktivního života strávil
v provozech souvisejících s těžbou nerostných surovin a jako věřící člověk
čelil soustavné perzekuci ze strany tehdejšího komunistického režimu.
Přesto dokázal za svůj život ovlivnit doslova stovky lidských osudů.
Při vzpomínkách na svou duchovní službu Rudolf Bubik vyprávěl, že již
v jejích počátcích mu nebeský Otec ukázal, že přijme-li tuto službu, zavede jej i do vězení.
V této knize budete mít možnost sledovat relativně krátký, avšak
stěžejní výsek Rudolfovy životní cesty. Uvidíte, jak i ve velmi dramatic-

strana 7

březen

ZE SBOROVÉ KNIHOVNY

kých životních okamžicích dokázal zásadně ovlivnit ty, které mu Bůh
postavil do cesty - ať už to byli představitelé tehdejšího mocenského
aparátu či vězňové, s nimiž sdílel společnou celu.
Růžena Kucová

ZPRÁVA ZA SBOR

ZA ROK

2018

Pokud bych měl popsat minulý rok v životě našeho sboru v Brništi dvěma slovy, shrnul bych rok 2017 takto: hledání kazatele. Čas hledání a
rozhovorů s potenciálními kandidáty na kazatele nás jako sbor díky Bohu
nakonec nevedl k rozkolu, ale k tomu být se sebou trpěliví, jako je náš
nebeský Otec s námi. Vedl nás k naslouchání druhým - mohli jsme zakoušet, jak je důležité dát si práci spolu si věci znovu a znovu vysvětlovat, abychom se navzájem více pochopili. Musím říct, že naše já muselo
mnohokrát ustupovat a každodenně být dáváno Bohu, aby s námi jednal. I přes nelehké hledání kazatele, jsme mohli okoušet, že nejkrásnější
chvíle v našem sborovém životě jsou právě při společných setkáváních,
pod mocí Božího slova, a při společném očekávání a odevzdání se, aby
On jednal a proměňoval naše srdce a životy. S vděčností Bohu přijímáme zvolení bratra Jiřího Šimka za plnočasového kazatele našeho sboru.
Díky velkému zápalu starších i členů sboru jsme v roce 2017 podnikli spousty akcí, které posloužily k našemu vlastnímu růstu, ale i jako
otevření dveří a pozvání pro lidi z okolí. V lednu jsme začali rok na modlitbách v rámci Aliančního týdne modliteb spolu se sbory ECM
z Jablonného v. P., KS z České Lípy a BJB ze Cvikova. V lednu bylo též
zvoleno nové staršovstvo, kdy Lukáš Kuc byl zvolen jako předseda staršovstva a Jiří Jíra jako statutár sboru. V únoru jsme byli povzbuzeni
v rámci Národního týdne manželství nedělním slovem bratra Petra Hallera. I přes vydařenou a trvající zimu jsme se pustili do stavění a spolu
s Dětskou misijí u nás přes sobotu vyrostlo několik vydařených legostaveb, a tak nejen malí, ale i velcí stavitelé odcházeli nadšení ze svých
výtvorů. Přicházející jaro s sebou přineslo velký úklid a malování
v našem sborovém domě Oáza. Jarní slunce nás vytáhlo na sborový výlet na naučnou stezku Jeřáb do Hradčan. Největší křesťanské svátky
roku, Velikonoce, jsme zahájili na Velký pátek se skupinou Oboroh pašijovými písněmi a i tento rok jsme se v neděli ráno vydali v malém
kroužku modlitebníků pod vrchol Brnišťáku, kde jsme očekávali východ
slunce s písní a modlitbou na rtech. Květen jsme prožívali spolu
s mládežníky, kdy hlavním bodem byla regionální konference mládeže
ve Cvikově. Na oplátku jsme pak zase my otevřeli naši modlitebnu všem
příchozím při Noci kostelů, kdy mládež měla čas písní a chval a
v nočních hodinách se za odměnu vydováděla při noční pátrací hře, kdy
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byli dokonce schlazeni májovým deštíkem. Konec školního roku jsme
tradičně zakončili celosborovým zahradním grilováním s putovní hrou
nedělní školy.
Čas prázdnin každý strávil po svém, ne však zahálkou. Mnozí členové našeho sboru jsou aktivně zapojeni v Křesťanském sdružení mladých lidí YMCA, které o prázdninách uspořádalo s naší podporou dva
tábory: dětský tábor na chatě Selešce s 68 účastníky a skautský stanový tábor na měsíční louce u Holan.
Nový školní rok přináší pro všechny spousty nového, a zároveň
čas sklizně, a tak jsme mohli ještě jednou hostit okolní baptistické sbory
z Liberce a Cvikova při společném vzdání díků nejen za úrodu. Koncem
října proběhla již zmiňovaná volba kazatele, kdy byl zvolen od ledna
2018 kazatel Jiří Šimek. Sychravý listopad využila mládež s dorostem
k uspořádání YMCA víkendovky Ympuls (pro mládežníky a dorost z Brniště, Cvikova, Jablonce). Čas adventu nás opět více táhl k sobě, kdy
právě s nejbližšími jsme očekávali na příchod Krista a nejen na ten první. Adventním koncertem nám posloužila pěvecká skupina Credo, pozvali jsme také hosta kazatele Sergeje Mihála, jednu adventní neděli jsme
společně vyrazili na adventní trhy do Liberce. Po rodinných štědrovečerních večeřích jsme se sešli na Půlnoční bohoslužbě k poslechu i zpěvu
písní, krátkému slovu a modlitbám. Děti a mládežníci nám posloužili
bohatým programem při Vánoční slavnosti na první svátek vánoční a
celý rok jsme zakončili společným Silvestrem.
Aktivity stěží vystihnou náš vztah, naše prožitky s Bohem a
v kruhu rodinném, přesto však odráží nadšení a radost z následování
Krista. Chceme tak i v nově započatém roce 2018 očekávat na Boží jednání v nás - scházet se, modlit se, chválit a očekávat, že nás Bůh připraví pro nové věci v osobních životech, v rodinách i ve sboru.
Sepsal Lukáš Kuc

OZNÁMENÍ
Jarní úklid modlitebny a
přilehlého pozemku.
V sobotu 24.března 2018 od 9 hodin se uskuteční jarní úklid modlitebny. Můžete s sebou vzít vědro a hadr, hrábě a podobně. Jen v případě
velmi nepříznivého počasí se úklid odloží. Všichni jste zváni na pomoc.
Občerstvení zajištěno, marodi omluveni.
Díky!
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Růžena Kucová

březen

POZVÁNKA
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KDY, KDE, CO?

březen

Nedělní bohoslužby
4.3.
11.3.
18.3.
25.3.

vedení a
vedení a
vedení:
kázání:
vedení:
kázání:

kázání: Jiří Šimek
kázání: Jiří Šimek+ Večeře Páně
Jiří Šimek
Martina Matysová
Jiří Šimek
Tomáš Husár

Nedělní škola
pro děti
4.3. Veronika, Vítek
11.3. rodinné bohoslužby
slovíčko k dětem: Martina
18.3. Hana
25.3. Růžena, Lukáš
(program dle příručky)

Dorost
čtvrtek 16:00
1.3. - (prázdniny)
8.3. Tom, občerstvení: Mája
15.3. Hana, občerstvení: Ema
23.3. Kristy, občerstvení: Markét
29.3. Tom , občerstvení: Filip
(program dle domluvy)

Rozhovory nad Biblí
každé úterý v 18:00 v Oáze

Téma pro 6. a 20.2.:
Pláč
Téma pro 13. a 27.2.:
volné

Pixit
pátek 17:00
2.3. dle domluvy
9.3. Zpěv a hra
na nástroje s Jirkou J.
16.3. dle domluvy
23.3. dle domluvy
30.3. - (velikonoční ztišení)
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Skupinky
Skupinka v Novém Boru:
středa 14. a 28.3. v 17:00
u Korolusových
Skupinka ve Stráži pod Ralskem:
každé pondělí v 17:00

březen

KDY, KDE, CO?

AKCE SBORU:
Pátek 9.3.
Neděle 11.3.
Sobota 24.3.
Pátek 30.3.
Neděle 1.4.
Neděle 1.4.

Setkání staršovstva v 19:30
Rodinné bohoslužby, vyprošení požehnání pro Elišku Kouřimskou
Jarní úklid od 9 hod
Velkopáteční ztišení v 18:00
Modlitební svítání na Brnišťáku, sraz u Oázy v 5:45
Velikonoční bohoslužba

DALŠÍ AKCE:
16-18.3.
Mládežnická konference „Následuj“ v Bánské Bystrici
Sobota 21.4. Sjezd delegátů sborů BJB v ČR v Praze

TAXISLUŽBA:
David Matys, tel. 724066686

BLAHOPŘEJEME
Narozeniny tento měsíc slaví:

3.3.

Adéla Kouřimská

17.3.

Blahoslav Matys

22.3.

Petra Novozámská

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 22.3.2018
Tento Zpravodaj je k přečtení i ke stažení na našich internetových stránkách:

www.bjb-brniste.cz
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