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8. ročník

Duben 2015

Nebyl-li však Kristus vzkříšen,
je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších,…
...Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch,
kdo zesnuli.
1 Korintským 15:19.20
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Drazí bratři a sestry,
je to již celkem dlouho, co jsem naposledy psal úvodník do Zpravodaje,
ale znovu přišel čas pro to podělit se s vámi o své zamyšlení.
V době, kdy vychází nové číslo Zpravodaje, zbývá do Velikonoc necelý týden. Blížíme se vrcholu připomínky a oslavy oběti Pána Ježíše
za hříchy každého člověka, Jeho slavného vzkříšení a vítězství nad smrtí.
Když se znovu a znovu zamýšlím nad Kristovou obětí, nad tím, čím
si musel projít, abych já mohl být ospravedlněn, žasnu nad tou velkou a
úžasnou Boží láskou a milosrdenstvím. Bůh zaslíbil Mesiáše, ale nikoliv
nového krále Izraele, ale toho, který bude tou největší a jedinou obětí
pro očištění hříchů. A navíc skrze Něj přišla spása i dalším národům, i pohanům - tedy i mně.
Zároveň si však v poslední době připomínám i to, že tím, že jsme
uvěřili v Krista a přijali jsme jej jako svého Pána a Spasitele, jsme se ocitli
na jiné cestě, než kterou kráčí tento svět. Vzpomínám si na jednu anglickou píseň, v níž se zpívá o rozhodnutí následovat Ježíše, o tom, že se nebudu vracet „zpět“ (tedy do světa). V dalších slokách se zpívá o tom, že
přede mnou je kříž a za mnou svět, a že i kdyby se mnou nikdo nešel, já
budu dál následovat Boha. Připomněla mi to, že máme jako Boží děti následovat plně Ježíše, nechodit ve tmě, ale žít ve světle. Z naší strany nestačí jen uvěřit a tím jsme tzv. za vodou, ale je potřeba i úsilí. Máme usilovat o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost a mírnost. Bojovat
dobrý boj víry, abychom dosáhli věčného života. Naše víra se projeví
na našich skutcích. Na našem jednání, chování. A tak si musím položit
otázky: Jaký je můj vztah s Bohem? Je Ježíš Pánem mého života? Hledám
Ho každý den? Jsem pro lidi nevěřící solí? Ukazuji jim na Krista? Chovám
se stejně před křesťany jako před nevěřícími?
Položme si každý takovéto otázky a ve světle Písma a v modlitbách
hledejme odpovědi. Čiňme pokání z věcí, ve kterých nás Duch svatý bude
usvědčovat.
Nechme Ježíše, aby v nás mohl působit. Pusťme ty věci, které nám
brání v bližším vztahu s ním. Učme se stát na Písmu, umrtvovat naše staré já, bojovat s pokušením a hříchem. Povzbuzujme se, učme se napomínat a přijímat napomenutí od druhých, i když nám to není příjemné. Nepovažujme napomenutí za odsuzování, ale berme ho jako prostor pro zamyšlení nad svým jednáním, jako pomoc na cestě víry.
Přeji nám všem, abychom si s příchodem Velikonoc znovu připomněli a prožili to, že se nám dostalo velké milosti, když jsme slyšeli evangelium, poznali svou hříšnost a uvěřili v Pána Ježíše.
Vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní, neposlušní, zbloudilí,
byli jsme otroky všelijakých vášní a rozkoší, žili jsme ve zlobě
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a závisti, byli jsme hodni opovržení a navzájem jsme se nenáviděli.
Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha:
On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme
konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž
jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého.
Bohatě na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho
Spasitele, abychom ospravedlněni jeho milostí měli podíl
na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje. Tato slova
jsou spolehlivá, a chci, abys tomu všemu neochvějně učil, tak
aby ti, kdo uvěřili Bohu, snažili se vynikat dobrým jednáním.
To je dobré a lidem prospěšné.
Titovi 3, 1-8
Pán s vámi.
Jirka

OHLASY
Ohlasy ze staršovstva konaného dne 23.3.2015

•

Staršovstvo jsme započali čtením z knihy O. Chamberse Vše pro
jeho slávu a společnými modlitbami.

•

Naplánovali jsme program na duben. Dne 3.4. se uskuteční Velkopáteční ztišení, v neděli Modlitební svítání na Brnišťáku - odchod
od modlitebny v 5:30. Nedělní velikonoční bohoslužby proběhnou ve
stylu rodinných - služba dětí a Pixitu + Večeře Páně. Ve stejnou
neděli by měla proběhnout také i sborová hodina. Po různých podnětech a omluvách jsme se rozhodli ji neuskutečnit v daném termínu, ale přesunout ji na neděli 12.4. od 17:00 místo modlitebního
setkání. Je nutné probrat materiály ke Sjezdu delegátů a schválit
rozpočet. Proto není možné sborovou hodinu oddálit o další měsíc
nebo dva.

•

Rozhodli jsme se navázat na e-mailovou korespondenci Miloše Matyse a pokusit se domluvit návštěvu Lukáše Lhoťana s přenáškami o
Islámu v druhé polovině května, a to na sobotní odpoledne a neděli.
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•

Probrali jsme podrobnosti k rozpočtu, Noci kostelů, Adventnímu koncertu, k Slovům života - čtení na každý den BJB v ČR, do kterého se
nyní zapojují sbory s příspěvky na jednotlivé dny.

•

Hovořili jsme o potřebě doplňujících voleb do staršovstva. Už před
časem ze staršovstva odešel Milan Dvořák a v tuto chvíli je omluven
i Miloš Matys, který si vybírá placené volno. Tím je staršovstvo ještě
více oslabeno. Rozhodli jsme se oslovit a na sborové hodině v neděli
12.4. v 17:00 navrhnout volební komisi.

•

Novým předsedou staršovstva byl schválen Jiří Jíra.

•

Probrali jsme jednotlivé body materiálů ke Sjezdu delegátů BJB, který se uskuteční dne 18.4. v Aši. Při této příležitosti jsme se také rozhodli věnovat část členských příspěvků na Odbor pro manželství a
rodinu.

•

Podepsali jsme předchozí zápis a ukončili setkání modlitbou.

Sepsala
Martina Matysová

K ZAMYŠLENÍ
Proč se vlastně postíme,
a ne jen před Velikonocemi
Odpověď by mohla znít: „Protože se postil Pán Ježíš. Je to záležitost
našeho vztahu s Ním.“
A proč se postil On? Možná, že o tom ani nepřemýšlíme, a tak nám
uniká ten nejhlubší smysl těch skutečností. Proč se postil Ježíš? Proč začal
své veřejné působení právě tímto způsobem? On tak vstoupil do toho našeho lidského údělu. Aby tak prožil pokušení, které prožíváme my. Když se
zamyslím nad Ježíšovými, potažmo našimi, pokušeními tak, jak nám o tom
mluví, co vlastně mají společné a o co tady jde?
O tom prvním osudovém pokušení člověka již víme od počátku prvních kapitol Bible. Vlastně už od počátku chtěl mít člověk svůj život
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ve svých rukách. Chtěl vlastnit to, co mu Bůh dal jako dar. Od té doby
jsme všichni ve stejných rovinách pokušení. Místo toho úžasného daru
Božího synovství, ve kterém se o nás Bůh chce starat ve všem a vždycky,
tak my si ten svůj život chceme zařídit a řídit sami. A tak je Ježíš vystaven tomuto velkému pokušení o základní identitu, kterou přišel žít na tuto
zemi jako Syn Otce. On mohl tento svůj pozemský život prožít samozřejmě jiným způsobem, ale On se rozhodl žít v naprosté závislosti na Otci,
aby nám tak vybojoval to synovství zpátky. Protože my se jenom díky
Kristu můžeme znovu zpátky stát Božími syny, které Bůh obdarovává a
kteří mohou v tomto světě plném pokušení žít ve svobodě Božích dětí.
Třikrát byl Ježíš na poušti pokoušen. „Jsi-li Syn Boží,…“ (už tady
ďábel jakoby napadá právě tu postatu Jeho poslání). „Jsi-li syn Boží, tak
proměň tyto kameny v chléb.“ Mohl to udělat? Mohl! A snadno! Ale Ježíš
odmítl jednat podle vůle někoho jiného. On se rozhodl vytrvat v té oddanosti Otci. A tak nakonec místo těch několika chlebů, které mohl mít
pro sebe, ne jenže nasytil zástup hladových, ale sám se stal chlebem. A
od té doby sytí všechny hladové všech dob.
A samozřejmě mohl skočit z cimbuří dolů, ale On to zaměnil za něco jiného. Dokonce neposlechl ani ty pokušitele, kteří mu, když byl na
kříži, říkali: „Jsi-li Syn Boží, sestup.“ Ne. On dovolil Otci, aby Ho vzkřísil
z mrtvých. A On se tak mohl stát přijatelným pro všechny své, aby nás
všechny nakonec vykoupil a zachránil. Člověku tak nabízí věčný život.
A v třetím pokušení, kdy mohl přijmout bez boje vládu nad celým
světem, si Pán nechal tento svět darovat Otcem. Cestou, která je pro nás
někdy tak těžko pochopitelná. Stal se naším Pánem tím, že je naším služebníkem. A od té chvíle my máme před očima tento Ježíšův zápas v těch
našich pokušeních. Protože my sami jsme denně pokoušeni, abychom zaměnili život věčný za věci tohoto světa. A možná to druhé pokušení je
pro nás to největší, protože s tím souvisí tak trochu s Bohem manipulovat. Aby Bůh dělal to, co chci já, místo toho, že já dovolím Bohu, aby On
byl Bohem mého života. A že budu věci přijímat tak, jak mi je dá On.
Protože jsem Jeho. A půjdu tou cestou Ježíšovou, ve které nezaměním
lidské vztahy, vztahy lásky a bratrství ya to, že můžu druhými manipulovat. Každá láska totiž umírá, když do ní vstupuje manipulace.
V té nejhlubší hloubce našeho bytí se nás dnes před svátky velikonočními dotýká evangelium, protože mluví o životě každého z nás. Mluví o
tom, kým máme být a co nám v tom brání. A ten postní čas před svátky
velikonočními, které máme před sebou (ale i jindy, když si ho stanovíme),
je časem milosti. Je to doba, kdy nám Bůh dává prostor a čas, abychom si
znovu uvědomili, k čemu jsme povoláni. Abychom se vrátili k žití tohoto
synovství vůči Otci, abychom se stali na Něm závislými úplně ve všem. A
samozřejmě to, že si člověk občas něco odřekne, mu pomáhá uvědomit
si, jak moc si ten život zařizuji a řídím sám a jak už jsem necitlivý vůči
tomu, co dává Bůh. A tak je pro nás těch několik dní postních obrovskou
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milostí, protože se můžeme vrátit k té nejhlubší radosti, která tryská z
našeho srdce a z té svobody, že jsme děti Boží, o které se Bůh Otec stará. A že si nemusím ty věci zajišťovat sám, a stanu se tak citlivější na
pokušení, která v tomto světě čekají na nás každý den stále znovu a
znovu. A abych se co nejvíce připodobnil Kristu. A nakonec o Velikonocích se mohl radovat z té radosti vzkříšení. Když si člověk nechá vzít tu
vnitřní svobodu, ke které nás Kristus osvobodil, a vezme svůj život do
svých rukou, nakonec si udělá peklo na zemi a udělá peklo i ze života
těm druhým. My jsme pozváni, aby to bylo úplně jinak. A to nejde bez
Pána Ježíše. My ten svůj životní boj sami nevybojujeme. ON HO VYHRÁL!
Proto jsme s Ním, protože ON je s námi. A pro nás to vše podstoupil,
abychom i my mohli zakusit svobodu dětí Božích.
V půstu nacházíme Boží milost a blízkost.
Vaše sestra v Kristu
Vlaďka Danzerová

Víra je...
Víra je ... spolehnout se na Boha, že bude konat zázraky skrze
to, jaký jsem.
Víra je ... mít na paměti, že pro Boha jsem nepostradatelným, i
když mám dojem, že na zemi jen překážím.
Víra je ... přejít z uctívání svého vlastního oltáře k oltáři Božímu.
Víra je ... připomínat si, že v tom "sourozenci v Kristu", který mě
dovádí k šílenství, sídlí Bůh, který ho miluje.
Víra je ... přijmout skutečnost, že můj duchovní růst je podřízen
Bohu, i když já sám chci mít právě tuto oblast co nejvíce pod kontrolou. Musím být na Bohu až takhle závislý?
Z knihy Pamely Reeveové, Víra je ...
Pro Zpravodaj zaslala
Kamila Matysová
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Trápí Vás viróza či nachlazení?
Vyzkoušejte zázračné cibulové ponožky!
Co je to vlastně cibule?
Všichni víme - je to plodina, která nás rozpláče a bez které si neumíme
mnoho jídel. Z medicínského hlediska patří cibule mezi zázračné plodiny,
které by měly být každodenní součástí našeho jídelníčku.
Cibule se skládá až z 89% z vody, její pevné složky jsou hotovým
herbářem zdraví. Patří mezi silná přírodní antibiotika. Obsahuje vitamíny
B1, B2, B3, B6, C, E, K a má mnoho bílkovin, cukrů, minerálních látek
(patří sem především draslík, vápník, fosfor, sodík, železo, síra, fluór).
Nejvíce silice (nositel antibakteriálního účinku cibule) obsahuje šalotka.
V cibuli je i mnoho bioflavonoidů (především ve fialové, hnědé, červené a
žluté - podstatně méně je jich v bílých odrůdách) a složky stimulující srdeční činnost. Flavonoidy působí antioxidačně, snižují tlak, rozšiřují cévy,
podporují účinek vitaminu C při nemocích dýchacích cest a zápalu plic.
Cibule obsahuje substance, které předcházejí infarktu tak, že rozpouštějí
krevní sraženiny - tromby. Celkově se dá říci, že cibule udržuje srdce a
cévy v dobrém stavu a zaručuje jim mladost.
Cibule má silně antibakteriální účinky, zabraňuje infekcím, odbourává pozůstatky dusíku, podporuje krevní oběh i činnost ledvin, zabraňuje houstnutí krve, udržuje hladinu cholesterolu v přijatelných hodnotách, hydratuje unavenou a suchou pokožku, pomáhá při poruchách
spánku, dovolí nám lépe dýchat, a to nejen přes den, ale též v noci, pro
obsah fytoncidů zmírňujících poruchy trávení. Vyhání škodlivé bakterie ze
střev a uklidňuje nervy. Účinné látky cibule pomáhají vykašlávat nahromaděný hlen. Cibule obsahuje látky vyvolávající radost (endorfiny) a reguluje produkci stresových hormonů. Tyto skutečnosti by ve vás mohly
vyvolávat dojem, že cibule je zázračná plodina. Nemýlíte se. Je.
Zázračné cibulové ponožky
Příprava cibulových ponožek vůbec není složitá. Rozkrájím nadrobno jednu velkou cibuli. Rozložíme ji na lněný nebo bavlněný šátek (resp. na
dva, které můžeme nahradit bavlněnými kapesníky), přitlačíme a ohřejeme na obrácené poklici od hrnce, ve kterém se vaří voda. Pozor! Cibuli
nikdy neohříváme v mikrovlnce, neboť se už po pár vteřinách zničí vitaminy a léčivé složky. Kromě toho potřebujeme, aby zahříváním cibule
nevyschla, proto je lepšívzpomínaný hrnec a poklička dnem vzhůru. Šátky si dejte na chodidla tak, aby se pokrájená cibule dotýkala chodidel.
Natáhněte si na nohy hrubé ponožky a udržujte nohy v teple. Měli byste
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je mít po celou noc. Ráno si nohy umyjte v teplé vodě a důkladně vysušte
ručníkem. Už tehdy pocítíte, že se přes noc stalo něco zvláštního. Nevěříte? Tak to vyzkoušejte. Cibulové ponožky opravdu fungují a jejich účinek
je tisíckrát lepší než se cpát antibiotiky.
Převzato z časopisu BTM
Pro Zpravodaj dodala
Růžena Kucová

BÁSEŇ

Tři kříže
Tři kříže jsou tam na Golgatě,
tři kříže stát tam zřím,
ten uprostřed pro mne, pro tebe,
je křížem tvým i mým.
Ten uprostřed byl pro mne vztyčen,
já na něm mřít jsem měl,
však jiný než já - bolem sklíčen pro mne rozpjat čněl.
On, Ježíš, tam za mne zmírá,
za dluh a vinu mou,
lítostivě na mne zírá
a pláče nade mnou.
Mé místo na potupném kříži
On za mne zaujal,
mou vzal hříchu na kříž tíži,
trest smrti ze mne sňal.
Já přibit jsem měl být, hříšník kletý,
já trest svůj strpět měv,
lásky pln - On, Ježíš svatý,
svou cedí za mne krev.
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Já hoden byl jsem potupení
pro hříchy své a vzdor,
On Ježíš za mne v utrpení
své lásky dal mi vzor.
On za mne z lásky dobrovolné
tu oběť kříže nes,
snášel muka hřebů bolné,
až smrti za plen kles.
Pod křížem svým teď stojím,
zřím těžký jeho skon,
svoje rány krví jeho hojím,
již prolil za mne On.
Tři kříže stojí na Golgatě,
ten uprostřed jestiť mým,
tam zmírá Ježíš za mne za tě!
Já miluji jej - a ctím.
Autor neznámý
Pro Zpravodaj dodala
Růžena Kucová

PRO ZASMÁNÍ, NE

INSPIRACI

Staří manželé se dostali do nebe. Tím, co je tam čekalo, byli doslova
uneseni - bylo to ještě asi tisíckrát lepší, než si to během svého pozemského života představovali. Čím déle nad tím žasli, tím byla babička stále
nadšenější a nadšenější a dědeček smutnější a smutnější—až se nakonec
usedavě rozplakal.
Babička do něho šťouhla a povídá: „No tak, dědo, nebul! Vždyť
jsme v nebi a je to tady tisíckrát lepší, než jsme si to kdy představovali…!“
„Za to za všechno můžeš ty, babko,“ pronesl mezi jednotlivými
vzlyky dědeček. „To bylo pořád: vem si šálu, jez vitamíny, běž k doktorovi, nelež jen na gauči, musíš se hýbat… Za to za všechno můžeš ty! Vždyť
my jsme tu mohli být už o dvacet let dřív!“
Z knihy Mozaika Duchovní moudrosti
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Nedělní bohoslužby
5.4.
12.4.
19.4.
26.4.

vedení: Jiří Jíra
kázání: Martina Matysová
vedení: Martina Matysová
kázání: Jiří Jíra
vedení: Jiří Jíra
kázání: Martina Matysová
vedení: Martina Matysová
kázání: host

Nedělní škola
pro děti
5.4. Velikonoce
12.4. Chana se učí věřit
(Petra, Vítek)
19.4.

Není třeba se bát
(Hana, Kristy)

26.4.

Patřit do Božího týmu
(Aleš, Bety)

Rozhovory nad Biblí
Každé úterý v 18:00 v Oáze
Téma: kniha Přísloví

Skupinky
Skupinka v Novém Boru:
středa 8. a 22.4. v 17:00
u Korolusových
Skupinka ve Stráži pod Ralskem:
každý čtvrtek v 17:30
Skupinka bratři:
Dle domluvy
Skupinka (téma: 1.Timoteovi)
Lichý týden dle domluvy
(informace u Lukáše Kuce)
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Pixit
pátek 17:00
3.4. Velkopáteční ztišení
Číst Jeremiáš 13,14,15

10.4. Martina
(obč. Vítek+Lukáš)
Číst Jeremiáš 16,17,18

17.4. Cvikov
Číst podle Cvikova

24.4. Martina
(obč. Kristy+Bety)
Číst Jeremiáš 19,20,21

KDY, KDE, CO?

duben
AKCE SBORU:
Pátek 3.4.
Neděle 5.4.
Neděle 5.4.
Neděle 12.4
Pondělí 13.4.
Pondělí 20.4.

Velkopáteční ztišení v 18:00
Modlitební svítání na Brnišťáku sraz v 5:30 u Oázy
Velikonoční bohoslužba v 9:30 s Večeří Páně
Sborová hodina v 17:00
Společné studium a rozhovory starších v 19:30
Setkání staršovstva v 19:30

DALŠÍ AKCE:
Čtvrtek 9.4.
Sobota 18.4.

YMCA - Klub deskových her Fajjún od 16:00 v Oáze
Sjezd delegátů BJB v ČR v Aši

TAXISLUŽBA:
David Matys, tel. 724066686

BLAHOPŘEJEME
Narozeniny tento měsíc slaví:
3.4.

Růžena Kucová

4.4.

Alena Ptáčková

5.4.

Vlaďka Danzerová

7.4.

Markéta Matysová

17.4.

Geňa Pospíšilová

19.4.

Vít Berko

20.4.

Artur Kuc

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 23.4.2015
Tento Zpravodaj je k přečtení i ke stažení na našich internetových stránkách:

www.bjb-brniste.cz
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