březen

8. ročník

Březen 2015

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem,
na svoji rozumnost nespoléhej...
...Ulehneš-li, nebudeš se strachovat,
ulehneš a příjemný bude tvůj spánek.
Přísloví 3:5.24
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ÚVODNÍK

Drazí bratři a sestry, přátelé,
blíží se čas Velikonoc, oslav událostí, které daly nový směr dějinám lidstva. Za hřích člověka, jednoho každého z nás, byl obětován Kristus, ten
poslední a plně dostačující obětní beránek, proto, abychom mohli skrze
víru v Něj získat věčný život a mít podíl na Božím království. Bůh nám dal
vše, co mohl, sebe samého, dal nám záchranu z našich hříchů, nemocí,
bolestí, zoufalství, prázdnoty a zmaru. V Kristu nám dal plný smysl života!
Rád bych nyní upozornil na jednu událost, která předcházela Kristovu zatčení, utrpení, smrti a slavnému vzkříšení. A to událost ZRADY!
Jidáš Iškariotský a Petr, dva apoštolové, které Kristus miloval (před
oběma se sklonil a myl jim nohy), ho zradili. Jidáš svou zradu později neunesl, ač si uvědomil, že zhřešil a chtěl to napravit, spoléhal se v tom však
pouze na sebe a velekněze a starší (viz Mt 27:1-6) a vzdal to, rozhodl se
zmařit svůj život a spáchal sebevraždu.
Oproti tomu Petr po té, co si uvědomil, že Krista zradil, vyšel ven a
hořce se rozplakal (viz Mt 26:75) a Bůh mu odpustil a z Petra se stal
po Letnicích odvážný kazatel Kristova evangelia.
Jidáš přemýšlel lidsky a jeho myšlení bylo čistě pozemské, chtěl napravit chyby pouze přiznáním omylu před člověkem a vrátit mu zpět co za
to získal. Třicet stříbrných. Oproti tomu Petr se hořce rozplakal, jeho srdce
bylo pohnuté lítostí a vedlo ho k pokání před samotným Bohem, ano v tu
chvilku „nefrajeřil“ a nešel si to vypořádat s těmi, před kterými Krista zapřel (jako Jidáš), ale svůj zrak a své srdce obrátil cele zpět k Bohu.
Bůh cele zná člověka, znal Jidáše i Petra i ostatní, cele je miloval i
přesto že věděl, co učiní. Stejně tak miluje mne i tebe. Zná nás. Nemůžeme před Ním nic skrýt. Zároveň nás miluje a dává nám svobodu k našim
rozhodnutím. Je na nás, jak budeme opětovat Kristovu lásku. Je na nás,
pokud se něco v našem životě pokazí a my selžeme a zklameme Krista a
Jeho slovo, zda-li si to pak budeme nějak omlouvat, nebo dokonce i toho
litovat. Podstatné však je, ke komu se v tu chvíli obrátíme! Buď k živému
Bohu, a tím znovu získáme odpuštění, naději a radost z nalezené svobody,
nebo k člověku a lidským kalkulacím, které nás povedou k ještě většímu
zoufalství a k sebezničení.
Myslím si, že v duchovním slova smyslu se v nás někdy projevuje
Jidáš a jindy Petr, že vedeme zápasy s našimi rozhodnutími a jejich následky.
Buďme ještě více jako Petr!
V Kristově Lásce
Miloš
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Ohlasy ze setkání staršovstva v únoru
•

Na začátku jsme si přečetli zamyšlení od O. Chamberse a měli čas
pro společné modlitby.

•

Rozhodli jsme se, že se jako starší budeme ještě navíc setkávat 1x
v měsíci ke společným diskuzím nad různými tématy. První takovéto
setkání bude 9.3.2015, tématem bude „Církev a její vedení“.

•

Probrali jsme pastorační záležitosti Luboše a Terezy a shodli jsme se
na dalším postupu v této věci.

•

Lukáš a Hanka Kucovi napsali dopis staršovstvu, ve kterém navrhují, abychom měli tzv. otevřená staršovstva, kde by členové, kteří
mají zájem, diskutovali nad dalším směřováním sboru. Vidí to jako
důležité. Souhlasíme, první takovéto otevřené staršovstvo bude
15.3.2015 v 15.00.

•

Dohodli jsme se, že počkáme na materiály k Sjezdu delegátů a poté
se rozhodneme, na jaký odbor pošleme volitelnou část 55 Kč
z členského příspěvku.

•

Podepsali jsme zápis ze setkání staršovstva č. 93 a 94.

Setkání ukončil Miloš modlitbou.
Zapsal
Jiří Jíra

K ZAMYŠLENÍ
Ukaž mi své cesty, Bože!
Ukaž mi své cesty, Hospodine,
a pouč mě o svých stezkách.
Veď mě ve své pravdě a uč mě,
neboť ty jsi Bůh, můj spasitel.
(Žalm 25)
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Život každého z nás je cestou.
Cestou plnou křižovatek, příležitostí i nebezpečí.
V každém okamžiku stojíme před rozhodnutím, jak a kudy dál.
Krása i tíže života spočívá v tom,
že putovat musíme každý sám za sebe.
Náš život za nás nemůže prožít nikdo jiný.
Pomocí pro náš život je ale přátelství.
Přátelství s druhými lidmi, přátelství s Bohem.
Přátelé si na cestě pomáhají a vidí společně více, než jednotlivec.
A náš přítel Bůh - bohudíky - vidí v souvislostech,
vidí dopředu, zpět, ale hlavně:
vidí do srdce!
Ukazuj mi své cesty, Hospodine!
Cesty tohoto dne, týdne,
roku, života.
A dávej mi sílu a odvahu
se po nich (stále nově)
vydávat!
Zdroj: www.vira.cz
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Malá ochutnávka z facebooku
Na facebook jsem se přihlásila před několika lety. Asi mě tam někdo pozval, už ani nevím kdo a z počátku jsem ani netušila, o čem to vlastně je.
Někteří křesťané před ním varovali, že se tam ukládají všechny informace
o nás a že je to nebezpečné. S tím ovšem k facebooku přistupuju a zveřejňuji a sdílím jen to, za čím si mohu stát.
První zajímavou zkušenost jsem prožila při povodních 2010. Sdílela
jsem pár fotek z Brniště, které se dostaly i do vysílání ČT a díky kterým
dokonce přijela parta dobrovolníků z Plzeňska a odstartovala tak docela
významnou pomoc našeho sboru i celé BJB v rámci obce i okolí.
Po té, co se mi podařilo vyselektovat různé skupiny přátel, kteří jen
žvatlali o „hloupostech“ typu, „Jdu si čistit zuby“ a podobně, a nechala si
jen ty, o jejichž zprávičky skutečně stojím, umožnilo mi to „potkávat se“ a
„povídat si“ s lidmi, které osobně nevídám příliš často, třeba proto, že
jsou ze zahraničí nebo bydlí na druhém konci republiky, ale zažili jsme
spolu něco pěkného. Pravidelně mám přehled o tom, kdo má narozeniny a
mohu poslat přáníčko. Jeden čas mi facebook připomínal pošťáka - přinášel zprávičky o tom, kdo se zasnoubil, oženil nebo komu se narodil potomek. V jiný čas se zase hodně objevovala videa s chválami a tak se člověk mohl občerstvit zpívanou modlitbou. V současné době si docela často
přečtu nějaký zajímavý článek na aktuální témata, jak křesťanská, tak
z běžného života nebo jen zamyšlení na daný den. Občas se tu objeví nějaké vtipné obrázky či texty pro odpočinek, jindy zase zajímavé reportáže,
které se ve „velkých“ mediích neobjevují.
Když byla před mnoha staletími sepisována Bible, stal se úložištěm
záznamu svitek, pak se objevily knihy a díky knihtisku jich dnes máme
desetitisíce. Přemýšlím, jestli by v dnešní době zvolil Bůh variantu facebooku či jiné podobné sítě. V malém okamžiku se zprávy přenesou
z jednoho konce světa na druhý, a pokud o to stojím, mohou se šířit mezi
obrovské množství lidí. A také se šíří. Facebook je plný svědectví křesťanů
z běžného života, výzev k peticím za propuštění nespravedlivě stíhaných
lidí v islámském světě, kvalitních textů českých i zahraničních křesťanských autorů.
Jednu takovou zprávičku, která před pár dny kolovala, mám i pro
vás. Ukazuje na pravdivost starozákonních záznamů, ve kterých se středověk mýlil a dnešní věda potvrzuje, že Bible má prostě pravdu. Není to
povzbudivé?

Kamila Matysová
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Co říká Bible?

Co říkala středověká věda

Co říká
současná
věda

Země je kulatá
On se nad obzorem na trůn usadil ...
Izaiáš 40,22
Nespočetné množství hvězd
Jak se nedá sečíst nebeský zástup
ani změřit mořský písek ....
Jeremiáš 33,22

Země je placatá ....

Země je
kulatá

Pouze 1100 hvězd

Nespočetné množství hvězd

Vzduch má váhu
Větru váhu dává a vody v míru
odvažuje ...
Job 28,25

Vzduch nemá váhu

Vzduch
má váhu

Každá hvězda je odlišná
Hvězda od hvězdy dělí se ve své
slávě a jasnosti ..
1. Korintským 15,41
Světlo se pohybuje
Kudy vede cesta k příbytku světla? A kde přebývá temnota? Umíš
je dovést na jejich místa? Znáš
stezku do jejich domova?
Job 38:19,20
Země se volně vznáší vesmírem
On prostírá sever nad prázdnem a
zavěšuje zemi na ničem ...
Job 26,7

Všechny hvězdy jsou stejné

Každá
hvězda je
odlišná

Světlo zůstává na místě

Světlo se
pohybuje

Země sedí na velkém zvířeti

Země se
volně
vznáší
vesmírem

Větry vanou přímočaře

Větry
vanou v
cyklónech

Větry vanou v cyklónech
Severní vítr se mění v jižní, sem a
tam točí se, tam a sem, kolem
dokola stále vrací se.
Kazatel 1,6
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Co říká Bible?

Co říkala středověká
věda

Co říká
současná
věda

Dno oceánu je tvořeno hlubokými příkopy a horami
Koryta moří byla obnažena, základy světa odkryty před řevem Hospodina, před jeho dechem zuřivým. 2. Samuelova 22,16
Voda mě obklopila ze všech stran,
kolem dokola je hlubina, má hlava
tone v chaluhách. Ke kořenům
hor se propadám ..
Jonáš 2,6 -7
Krev je zdrojem života a zdraví
Vždyť život těla je v krvi!
Leviticus 17,11

Dno oceánu je rovné

Dno oceánu
je tvořeno
hlubokými
příkopy a
horami

Nemocní lidé musí vykrvácet (aby z nich nemoc
vyšla ven)

Krev je
zdrojem
života a
zdraví
Stvoření se
skládá z
neviditelných částic

Stvoření se skládá z neviditelných částic
Vírou rozumíme, že vesmír byl
stvořen Božím slovem, takže to co
vidíme, nevzniklo z ničeho viditelného.
Židům 11,3
Oceán je napájen prameny
Pronikls tam, kde moře pramení? ...
Job 38,16

Věda toto téma víceméně
ignoruje.

Oceány jsou napájeny
pouze řekami a deštěm

Oceán je
napájen
prameny

CITÁT
„Mnozí slyší pravdu, ale nejsou jí nikdy očištěni,
protože se jí nepodřídí ani ji neposlechnou.“
Autor neznámý
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Vitamin D – látka pro naše zdraví
Po celém moderním světě se šíří epidemie nedostatku vitaminu D. Bylo
zjištěno, že jeho nedostatek je základní příčinou mnoha vážných nemocí
jako rakovina, cukrovka, osteoporóza a srdeční choroby.

Aktivátor imunitního systému.
Nedávné výzkumy provedené na univerzitě v Kodani objevily, že vitamin
D aktivuje imunitní systém tím, že „vyzbrojí“ T buňky k boji proti infekci.
Tento výzkum zjistil, že bez vitaminu D je imunitní systém T buněk neaktivní a poskytuje jen malou nebo žádnou ochranu proti napadení mikroorganismy a viry. Ale s vitaminem D v krevním řečišti se tyto buňky
„ozbrojují“ a začnou vyhledávat vetřelce, které zničí a vyloučí z těla. Jinými slovy, vitamin D účinkuje tak trochu jako klíček k zapalování auta:
auto nepojede, pokud neotočíte klíčkem a nenastartuje se motor. Podobně ani váš imunitní systém nebude pracovat, pokud nebude biochemicky
aktivován vitaminem D. Při nedostatku vitaminu D je váš imunitní systém
v podstatě proti sezonní chřipce bezbranný.
Vitamin D proti civilizačním nemocem. Dle nového výzkumu se stává
stále jasnějším, že nedostatek vitaminu D může být společným jmenovatelem pro většinu ničivých degenerativních nemocí. Pacienti se selháním
ledvin téměř všeobecně mají nedostatek vitaminu D a rovněž tak pacienti
cukrovkou. Lidé trpící rakovinou a lidé s roztroušenou sklerózou mají
vždy těžký nedostatek vitaminu D.
Vitamin D je důležitý pro absorpci kalcia. Vitamin D napomáhá vstřebávání vápníku, jeho uchování a využití. Pomáhá uklidnit nervy, snížit
citlivost na bolest, křehnutí kostí, hojení zlomenin, snížit výskyt křivice a
zubního kazu.
Vitamin D v období přechodu. Návaly tepla, noční pocení, křeče
v nohách, nervozita, duševní deprese jsou mylně považovány
jen
za známky přechodu. Ve skutečnosti jsou důsledkem nedostatku vitaminu D a vápníku + hořčíku, jejichž spotřeba je v období přechodu zvýšená.
Zdroj vitaminu D. Vitamin D vzniká hlavně sluněním. Zajímavé je, že
nevzniká v samotné kůži, ale v mastnotě na kůži. A to jen tehdy, pokud
vzduch není příliš vlhký a pokud jsme se ani před sluněním či po opalování neumývali a tím nesmyli kožní mastnotu. Vytvořený vitamin D se pak
postupně vstřebává kůží do těla. Dalším zdrojem vitaminu D je rybí tuk.
Důležité je také vědět, že vitamin D může být do krve vstřebán jen za
přítomnosti tuku. Při nedostatku vitaminu D přirozeným způsobem lze
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využít potravinové doplňky z lékárny, např. rybí tuk nebo Epavit.
Převzato ze Zpravodaje BTM
Pro Zpravodaj dodala
Růžena Kucová

KONFERENCE SETER
,,…vy jste byly povolané Ježíšem Kristem.“ Řím. 1:6b

Drahé sestry,
pomalu se přibližuje termín naší každoroční sesterské konference a já
Vás všechny co nejsrdečněji chci pozvat jménem Odboru sester ČR a SR
ve spolupráci se sborem v Praze 3 na Vinohradech, Vinohradská 68, kde
se společná česko-slovenská sesterská konference bude konat
ve dnech 1.5.-3.5.2015
Téma konference :

K čemu jsme povolané?

Chceme se společně zamýšlet nad tím, co říká Boží slovo o povolání ženy.
Uvědomovat si, k čemu nás Pán Bůh povolává. Naším nejdůležitějším
povoláním je žít v co nejbližším osobním vztahu s Pánem Ježíšem Kristem. Hlavním povoláním zůstává povolání k tomu, abychom někým byly
a potom abychom něco dělaly. Ve středu našeho života musí stát Pán
Ježíš Kristus, ne splněné úkoly.
Jak víte, v loňském roce došlo ke změnám ve způsobu přihlašování a
platby konference. Také letos se budete přihlašovat přes internetové
stránky.
¨
Prosím čtěte pozorně následující informace!
PŘIHLÁŠKA
Přihlášku najdete na internetových stránkách www.bjb.cz/članky/sestry
Na této stránce je odkaz ,,Konference sester 2015 v Praze“ kde je možnost registrace (kliknete na ,,zde“). Zde budou také veškeré informace
týkající se konference sester.
Po vyplnění a odeslání přihlášky vzápětí dostanete e-mail

strana 9

únor
březen

KONFERENCE SESTER

s potvrzením přihlášení a údaji k platbě. Číslo přihlášky použijte jako
specifický symbol (to platí pro české i slovenské sestry).
Vyplňte přihlášku i v případě, že nebudete chtít ani ubytování ani
stravu, protože budete platit konferenční poplatek - 1 den 100 Kč, 2 dny
200 Kč, 3 dny 300 Kč
PLATBA české sestry
Číslo účtu: 631 123 09/0800. Variabilní symbol: 911 815, Specifický
symbol: číslo vaší přihlášky. Zpráva pro příjemce: jméno a sbor. Platba
za celou konferenci včetně konferenčního poplatku, ubytování a stravy
činí 1520 Kč. Tyto údaje platí pouze pro platbu sester z České republiky v českých korunách.
Přihlášku a platbu za konferenci je nutné zaslat
do 31.3.2015

nejpozději

Registrace bude probíhat ve sboru Prahy 3 Vinohradská 68
v pátek 1.5.2015 od 14 hod.
Chci Vás, drahé sestry, povzbudit k tomu, abyste se na toto setkání připravily spolu s námi na modlitbách. Každé pondělí večer probíhají na některých místech modlitby speciálně za konferenci, pokud chcete být informované, za co konkrétně je třeba se modlit, ozvěte se, ráda Vám
modlitební předměty budu sdělovat.
Věřím, že tak jako předešlé roky prožijeme společně nádherné
chvíle v Boží přítomnosti, kde můžeme být proměňovány Duchem Svatým. Pro každou z Vás je jistě připraven ten Boží dotyk, který Vás bude
provázet i v každodenním životě v místě služby, kam Vás Pán povolává.
Za výbor Odboru sester BJB v ČR
Helena Včeláková – tajemnice OS

OZNÁMENÍ
Jarní úklid modlitebny a přilehlého pozemku.
V sobotu 21. března 2015 od 9 hodin se uskuteční jarní úklid modlitebny. Můžete s sebou vzít vědro a hadr, hrábě apod. Jen v případě velmi nepříznivého počasí se úklid odloží. Všichni, kdo můžete tyto práce
zastat, jste zváni na pomoc.
Díky!
Růžena Kucová
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Nedělní bohoslužby
1.3.
8.3.
15.3.
22.3.
29.3.

vedení: Jiří Jíra
kázání: Miloš Matys
vedení: Miloš Matys
kázání: Martina Matysová
vedení: Martina Matysová
kázání: Miloš Matys
vedení: Miloš Matys
kázání: Martina Matysová
vedení: Jiří Jíra
kázání: Miloš Matys

Nedělní škola
pro děti
1.3. Aleš (Bety)
8.3. Rodinné bohoslužby
Slovo k dětem: Hana
15.3. Růžena (Tom)
22.3. Kamila
(Lukáš, Kristy)
29.3. Lukáš (Ondra)

Rozhovory nad Biblí
Každé úterý v 18:00 v Oáze
Téma: 10. a 24.3. Evangelium Janovo
3., 17. a 31.3. List Římanům

Pixit
pátek 17:00

Skupinky
Skupinka v Novém Boru:
středa 11. a 25.3. v 17:00
u Korolusových
Skupinka ve Stráži pod Ralskem:
každý čtvrtek v 17:30
Skupinka bratři:
Dle domluvy
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6.3. Miloš
(obč. Kristy+Bety)
Číst Jeremiáš 1,2,3

13.2. Martina
(obč. Martina)
Číst Jeremiáš 4,5,6

20.2. Miloš
(obč. Miloš)
Číst Jeremiáš 7,8,9

27.2. Martina
(obč. Tom+Ondra)
Číst Jeremiáš 10,11,12

KDY, KDE, CO?

březen
AKCE SBORU:
27.2.-1.3.
Neděle 8.3.
Pondělí 9.3.
Neděle 15.3.
Pondělí 23.3.

Společný víkend Pixitu v Jablonném v Podještědí
Modlitební setkání v 17:00
Společné studium a rozhovory starších v 19:30
Otevřené staršovstvo v 15:00
Setkání staršovstva v 19:30

DALŠÍ AKCE:
Čtvrtek 12.3.
Pondělí 30.3.

YMCA - Klub deskových her Fajjún od 16:00 v Oáze
Regionální setkání kazatelů v Brništi

TAXISLUŽBA:
David Matys, tel. 724066686

BLAHOPŘEJEME
Narozeniny tento měsíc slaví:

15.3.

Marek Kuc

17.3.

Blahoslav Matys

22.3.

Petra Novozámská

23.3.

Martin Sitař

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 26.3.2015
Tento Zpravodaj je k přečtení i ke stažení na našich internetových stránkách:

www.bjb-brniste.cz
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