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Ale pokorní obdrží zemi
a bude je blažit dokonalý pokoj.
Žalm 37:11
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ÚVODNÍK

Drazí bratři a sestry,
přemýšlím nad tím, jak život dokáže být plný kontrastů, někdy radostný a
někdy smutný. I když z Písma známe slova o tom, že jako křesťané nebudeme ušetřeni utrpení a bolesti, které jsou v tomto světě, přesto někdy
přicházejí chvíle, kdy se ptáme: „Bože proč?“. Proč jsem bez práce? Proč
jsem nemocný? Proč mi umřel někdo blízký? Těch otázek začínajících proč
mohou být desítky, u každého jiné.
Proč přicházejí těžké chvíle, když Bůh je laskavý a milosrdný? Odpověď je jednoduchá. Na tomto světě bylo, je a bude bolest a utrpení. Jak
jsem zmiňoval v úvodu, Bůh nám nikdy neslíbil, že náš život bude jednoduchý. Naopak. Pro Jeho jméno budou křesťané i zabíjeni (a v mnoha zemích se tak děje).
V těžkých chvílích si vzpomenu na Joba, muže bezúhonného a přímého, jenž se bál Boha. Ten přišel naprosto o vše, co měl, ale přesto zůstal Bohu věrný. A Bůh se k jeho víře přiznal a po všem tom Jobově utrpění mu požehnal. I my máme vytrvat v naší víře a naději v Pána Ježíše.
V každém čase.
Bohužel někdy zjistím, že v tom každodenním shonu jsem se ani
nestihl ztišit v modlitbě a přečíst si Písmo. Ale toužím, aby mě Bůh naučil
rozlišovat mezi věcmi dočasnými a trvalými. Abych žil život v Duchu svatém a uměl pustit věci, které jsou pomíjivé. A i když přijdou těžké chvíle a
utrpení, abych měl jistotu toho, že Bůh je se mnou v každé vteřině mého
života a má pro mě připravené místo v Jeho království. A také ví, kolik
toho každý z nás unese a voláme-li k Němu, On odpovídá a zachraňuje.
Přicházejí-li utrpení, je to pro naše dobro a duchovní růst. V těžkých dobách býváme Bohu blíž než v dobách radostných a mnohdy po projití
„údolím smrti“ vidíme, čemu nás Bůh naučil.

Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás
skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha.
2 Kor 1:5

Pán s vámi.
Jirka
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Ohlasy ze staršovstva
konaného dne 25.5.2015

•
•

•

•

Staršovstvo jsme započali čtením z knihy O. Chamberse Vše pro
jeho slávu a společnými modlitbami.
Naplánovali jsme program na červen. V tomto měsíci nám službou
slovem při nedělních shromáždění poslouží jako hosté René Jirout a
Jan Pospíšil. V neděli 21.6. proběhnou rodinné bohoslužby a poté
bude následovat jako už po několikráte na konci školního roku hra
pro děti, letos nově i kvíz pro dospělé,… prostě čas, který můžeme
strávit společně.
Plánovaný adventní koncert se neuskuteční. Tato skupina “Zvonky
dobré zprávy“ bude mít totiž koncerty v našem kraji už první týden
v září. Zvažujeme uspořádání koncertu v tomto termínu. Očekáváme jen na poslední důležité informace.
Bratr A. Matys nás informoval o průběhu úprav a zateplování půdy.
Nejprve přijdou elektrikáři natahat kabely a pak dojde z nastříkání
zateplovací pěny. Na víc zatím nejsou finance.

Za staršovstvo zapsala
Martina Matysová

STŘÍPKY
Střípky z konference sester
Bratrské jednoty baptistů 2. 5. 2015.
Téma:K čemu jsme povolané? Řím. 1, 6 b

•
•
•
•

Apoštol Pavel povzbuzuje ve svých pozdravech /Řím. 16, 13/. Povzbuzujme se i my navzájem. Máme se povzbuzovat ve službě /
např. manželka manžela a naopak/.
Apolos se nechal poučit... Schopnost nechat se poučit - to je nejlepší vlastnost při službě.
Priscila sloužila v popředí i v pozadí. V Božích očích i malé věci /
služby/ jsou velké.
První obrácený člověk v Evropě byla žena Lydie z Filipis -obchodnice
s látkami.
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Jestli se mi daří sloužit, není to moje schopnost, je to moje reakce
na Boží schopnost /On může všechno/.
Největší chyba je srovnávat se s druhými. Každý jsme originál. Bůh
má pro každého z nás nějaký úkol. Máme následovat hlas Pána Ježíše.
V práci na Božím království nejsou důchodci. Jsou jen užiteční nebo
líní služebníci.
Pro nás moudra zachytila Růžena Kucová

K ZAMYŠLENÍ
Důležitost vztahů
Jistě toužíme mít mezi sebou dokonalé vztahy. Ale ty jsou často rozbíjeny
rozličnými nástrahami.
Určitě mi dáte za pravdu, že na prvním místě je náš vztah s Bohem.
Aspoň by měl být. Protože od něj se pak odvíjí, jaký mám vztah k druhým
lidem. V každé církvi jsou lidé, kteří mají skutečný vztah s Bohem, ale i ti,
kteří o Něm přemýšlí! Člověk může mít přátele v církvi, to je jistě dobré,
ale může mu chybět blízký vztah s Bohem. Je velmi dobré a důležité investovat do tak důležitého vztahu, jako je vztah s Bohem. (Tady mám i já
co napravovat.) Protože jak bychom mohli vystát druhé lidi, kdybychom od
Boha neměli MILOST a LÁSKU k nim. Jsou plni těla (tak i často já).
Základem toho, abychom měli dobré vztahy jedni k druhým, je také
kvalitní komunikace. Podle ní poznáváme druhého člověka. A zde je jedna
z nástrah a to nedorozumění. Když třeba něco řekneme a k danému člověku se ta informace dostane jiná. A nebo špatně si odpověď toho druhého
vyložíme a nebo i ten druhý si odpověď špatně vysvětlí. A konflikt je na
světě! Ale tam zdaleka není ten hlavní problém. Ten nastává tehdy, když
to narazí na tvrdé srdce. Zde se zrodí problém spojený s pýchou. A pak se
těžko jedná. A z tvrdosti srdce útočíme na druhého člověka. V Písmu ale
máme psáno: Láska přikrývá množství hříchů.“ Je schopná vše pojmout,
vstřebat a reagovat nazpátek láskyplně. A Pán Ježíš na jiném místě Písma
říká: „Milujte své nepřátele.“
Další nástraha je, že o druhých lidech posloucháme negativní řeč a
ani ji neignorujeme, posloucháme a přijímáme ji. A pak podle toho druhého člověk tak vidíme. A tak spousta jedů vychází z nás. Ale také od Zlého.
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Jeho hlasy v duchu můžeme slyšet. Jeho našeptávání. Vždyť i sám Pán
Ježíš slyšel v duchu hlasy ďábla na poušti.
Další nástraha může být, když nás někdo, jak se říká, vytočí. To se
může stát a stává se to. Ale důležité je, jak zareagujeme. Když zareagujeme v těle, může to náš vztah rozbít a zničit. A takto a různými způsoby
a v různých podobách přichází rozbití vztahů mezi lidmi. V rodině, v práci
a v církvi.
Když budeme nad tím vším přemýšlet, tak si můžeme uvědomit,,
jak velká je to hloupost, že si necháme ničit naše vztahy. Necháme si rozbíjet to nejdůležitější, co máme. Je tak důležité, abychom si hlídali vztahy! Byli mezi sebou otevření, řešili věci v lásce a v pravdě. A nedali tak
místo ďáblu, který ničí a zabíjí. Chraňme svá srdce před tvrdostí, abychom neútočili proti druhým. Pokořme se, milujme druhé, přemýšlejme o
nich tím nejlepším způsobem. Je to jistě jeden z klíčů a vyřeší spousty
problémů. Tvrdé srdce je zbraní toho Zlého.naše vztahy zabíjí. NEDOVOLME MU TO. Držme se Písma: „…, dovršte mou radost a buďte stejné mysli,
mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení, v ničem se nedejte ovládat ctižádostí, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za
přednějšího než sebe,…“ Filipským 2:1-5. A jestli se nám podaří s pomocí
Boží milosti takto žít, pak bude opravdu Boží sláva na zemi. A také tak se
pozná měkké srdce. To je ta Boží láska, která je v nás rozlitá, kterou jsme
také spojeni. To můžeme číst i v Bibli, kde Pán Ježíš měl toto na mysli,
když se modlil za učedníky i za nás modlitbu k otci, ještě než ho zajali:
„Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já jdu k tobě. Otče svatý,
zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, nechť jsou jedno jako my…
aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby oni byli v
nás,..“ Jan 17:11,21 Pán Ježíš se za nás modlí, abychom byli JEDNO. To
má na srdci. Věřím, že je to možné, protože Ježíš se za to modlil, abychom byli sjednoceni spolu navzájem a s Bohem. On nám dal k tomu přece všechno. Je to proces, ale je možné to uskutečnit. Ten proces už začal,
protože Pán Ježíš se za nás modlí, aby to bylo dokonáno do plností, abychom byli pevně spojeni. Abychom nedopustili nikomu a ničemu, aby naše
vztahy rozdělil. Pán Ježíš se modlil za to nejdůležitější. Za vztah mezi Bohem Otcem a mezi námi. Výsledek toho bude, že svět uvěří a pozná Krista.
„Každé království vnitřně rozdělené pustne a dům za domem padá.
Je-li i satan v sobě rozdvojen, jak bude moci obstát jeho království?... “
Lukáš 11:17-18. Ježíš zde vysvětluje, že je království toho Zlého a Boží
království. My jsme součástí Božího. A jestli ti, kdo tvoří království budou
rozděleni proti sobě, tak to království spustne a padne. A jestli my necháme toho Zlého, aby vešel do našich vztahů, aby nás rozděloval, pak církev bude jistě pustnout a bude padat v mnoha oblastech. A to jen kvůli
tomu, že my mu dáme k tomu prostor.
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Prosím, zamysleme se každý, i já, jaké máme postoje v našich
srdcích. Jak je to s naším vztahem k Bohu k sourozencům v Kristu. Pokořme se pod mocnou Boží ruku. Ptejme se Ho, kde chybujeme. Nechme
se vést Božím Duchem, ať nejsme tělesní křesťané. Ať uzdraví naše vztahy. Nedopusťme, aby naše tělesnost a ten zlý nás rozděloval. Vždyť v
Bohu, v lásce, v pravdě a jednotě srze Jeho milost máme sílu. Jen tak
svět na nás uvidí, že patříme jedinému živému Bohu. Protože všichni
budeme jedno, jako je Otec v Kristu a Kristus v Otci a my jedno s nimi.
Milost a pokoj našeho Pána Ježíše s vámi všemi.
Vaše sestra v Kristu
Vlaďka D.

Představujeme si Boha kdesi v oblacích
Představujeme si Boha kdesi v oblacích,
a přitom ho potkáváme každý den.
Nevnímáme totiž Boha s tváří člověka…
Při nanebevstoupení Kristus zemi neopustil.
Neodešel od nás.
Zůstal tu s námi, pouze ho nevnímáme očima.
Krista jsme už nesčetněkrát potkali,
a vůbec jsme si ho nevšimli, nepoznali jsme ho.
Potíž je totiž v tom, že má až příliš známou tvář:
tvář žebráka,
tvář neposedného dítěte,
tvář puberťáka,
kolegy, kuchařky, bezdomovce,
člověka, který ztratil práci,
manžela, manželky, nadřízeného,
paní na úklid, přistěhovalce,
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nemocného, pobudy, vězně...
A má tvář i toho člověka, kterého nyní potkám po přečtení těchto
řádků…
Ježíš klepe i na dveře mého srdce.
Otevřu mu?
Alessandro Pronzato – Provokující evangelia

Z BOŽÍ ZAHRÁDKY
Máte rádi ovoce?
Je důležité vědět, kdy a jak jíst ovoce. Jaký je tedy správný způsob?
Ovoce by se mělo jíst na prázdný žaludek. Pokud tak činíte, děláte dobře.
Ovoce hraje hlavní roli při detoxikaci, dodává velkou dávku energie, je
zdrojem vitaminů. Pokud jíte ovoce ve správný čas, znáte tajemství
krásy, dlouhověkosti, zdraví a životní energie.
Co se stane, když jíte ovoce po jídle?
Řekněme, že sníte dva krajíce chleba a na to si dáte třeba meloun. Ovoce je připraveno jít rovnou přes žaludek do střev, ale je mu v tom zabráněno. Všechno jídlo začne v žaludku kvasit a měnit se na kyselinu. Ve
chvíli, kdy přijde ovoce do kontaktu s jídlem a trávícími šťávami, produkuje plyn, a váš žaludek se nafoukne. Slyšeli jste lidi si stěžovat: vždy
když sním meloun, tak si říhnu, když sním durian, žaludek se mi nafoukne, když sním banán, musím utíkat na WC, atd. Nic z toho se nestane,
když sníte ovoce na prázdný žaludek.
Máte rádi džus? Pijte jen čerstvý, pomalu po doušcích, protože ho musíte nechat smíchat se slinami než ho polknete. Je dobré si udělat třídenní rychlou očistu těla ovoce. Jezte jen ovoce a pijte jen džus během 3
dnů a budete překvapeni, když vám vaši přátelé řeknou, jak zářivě vypadáte.
Dejte si pozor na pití studené vody nebo piva po jídle. Ti, kteří to
dělají, by měli zpozornět. Studená voda ztužuje olejnaté věci a tím zpomalí trávení. Když tento kal reaguje s kyselinou, rozbije se a bude rych-
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leji střevem než normální jídlo. Pak se přemění na tuky a povede to k
rakovině. Pokud se po jídle musíte něčeho napít, vyberte si horkou polévku nebo teplou vodu.
KIWI je malé ale mocné ovoce. Je dobrým zdrojem draslíku, magnezia,
vitaminu E a vlákniny. Obsahuje dvakrát tolik vitaminu C než pomeranč.
JABLKO denně vás udrží daleko od lékaře. Pomáhá snížit rizika rakoviny,
infarktu a mrtvice.
JAHODY mají mezi ovocem nevyšší celkové množství antioxidantů a chrání tělo před onemocněním rakovinou a ucpáním cév volnými radikály.
VODNÍ MELOUN je hasič žízně. Skládá se z 92% vody, která je zabalena
ve vysoké dávce , což pomáhá imunitnímu systému. Také obsahuje vitamin C, draslík, a glykopen proti rakovině.
GUAVA a PAPAYA jsou jednoznačnými vítězi v soutěži o obsah vitaminu
C. Guava je také bohatá na vlákninu, která pomáhá při prevenci zácpy.
Papaya je bohatá na karoten.
Převzato z časopisu BTM, dodala Růžena Kucová

S HUMOREM VSTŘÍC PRÁZDNINÁM
GENESIS HTML
1.
2.
3.
4.
5.
6.

(pro nadšence světa počítačů)

Na začátku všeho bylo slovo a ve slově byly dva bajty, a víc nebylo
nic.
I oddělil Bůh jedničku od nuly, a viděl, že to bylo dobře.
Bůh řekl: "Budiž data."
Bůh řekl: "Ať se uloží data na svoje místo". A vynalezl diskety, harddisky a kompaktní disky.
A Bůh řekl: "Budiž počítače, aby bylo kam strkat diskety, harddisky
a kompakty". Stvořil počítače a nazval je hardwarem a oddělil software od hardwaru.
Softwaru tehdy ještě nebylo, ale Bůh rychle stvořil programy – vel-
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ké a malé a řekl jim: "Jděte a množte se, naplňte celou paměť."
Ale unudilo se Bohu samému vytvářet programy a řekl si: "Stvořím
Programátora k obrazu svému a ať on vládne počítačům, programům a datům." I stvořil Programátora a usadil ho v Počítačovém
Centru, aby v něm pracoval. Zavedl Programátora ke stromové
struktuře a řekl: "V každém adresáři můžeš spouštět programy,
jenom z WINDOWS nic nespouštěj, sic zemřeš."
Bůh řekl: "Není dobré, když je Programátor sám. Stvořím toho, kdo
bude obdivovat Programátorskou práci." Vzal od Programátora
kost, ve které nebylo mozku, a stvořil To, co bude obdivovat Programátora. I zavedl To za Programátorem. To dostalo jméno Uživatel. A seděli nazí pod nahým DOSem a nestyděli se.
Ale Bill byl chytřejší než všechna jiná zvířata, která Bůh stvořil.
Bill řekl Uživateli: "Určitě řekl Bůh, abyste nespouštěli žádné programy?" A řekl Uživatel: "V každém adresáři můžeme spouštět
programy, ale v adresáři WINDOWS ne, nebo zemřeme."
A řekl Bill Uživateli: "Jak můžeš o něčem mluvit, když jsi to nevyzkoušel! Ten den, kdy spustíte program z adresáře WINDOWS, budete rovni Bohu, protože jedním tlačítkem myši stvoříte to, co budete chtít." I uviděl Uživatel, že ovoce Windows byly pastvou pro
oči a hodně závidění, protože jakékoliv vědomosti byly od této
chvíle zbytečné. I nainstaloval Windows na svém počítači. A řekl
Programátorovi, že to je dobré. A on si Windows také nainstaloval."
A hned šel Programátor hledat nove drivery. A Bůh se zeptal: "Kam
jdeš? A on řekl: "Jdu hledat nové drivery, protože nejsou v DOSu."
A na to Bůh: "A kdo ti řekl, že potřebuješ drivery? Nespustil jsi náhodou programy z adresáře WINDOWS?" Programátor odpověděl:
"Uživatel, kterého jsi mi přidělil, si objednal programy pro Windows
a proto jsem si i já nainstaloval Windows." A řekl Bůh Uživateli:
"Proč jsi to udělal?" Uživatel odpověděl: "Bill mě navedl."
A řekl Bůh Billovi: "Protože jsi to udělal, budeš navěky proklet mezi
vší chátrou, divokou zvěří. A bude nepřátelství mezi tebou a Uživatelem, navěky tě bude Uživatel nenávidět, a ty mu budeš prodávat
Windows."
A Uživateli řekl Bůh: "Windows tě velmi zklamou a zničí tvé rezervy
systémových prostředků, budeš muset používat špatné programy,
a bez Programátora neuděláš ani ránu."
Programátorovi zase: "Protože jsi poslechl Uživatele, prokleté ať
jsou tvoje počítače, vznikne v nich mnoho chyb a virů, v potu tváře
budeš stále opravovat své dílo."
Odpravil je z Počítačového Centra a vstup zabezpečil heslem.
Nakonec do temných zákoutí Počítačového Centra vypustil General
protection fault.
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Před stovkami let se papež rozhodl, že vypudí Židy z Říma. Židé měli vyslat svého zástupce, aby je obhájil, ale nikdo si na to netroufal. Vyslali
tedy starého Mojšu.
Papež povídá: "Začneme náboženskou diskusi. Když vyhraješ, mohou tady Židé zůstat." Mojša souhlasil s tím, že diskuse proběhne beze
slov. Sedí oproti sobě.
Papež vztyčí k nebi tři prsty. Mojša zvedne jeden prst. Papež rukou
udělá kolem hlavy kruh, Mojša ukáže na zem, kde sedí. Papež vytáhne
hostii
a
pohár
mešního
vína,
Mojša
vytáhne
jablko.
Poté papež říká: "Já to vzdávám! Jsi příliš moudrý! Židé tady mohou zůstat!"
Později papež vysvětluje kardinálům:
"Nejprve jsem ukázal tři prsty na znak svaté Trojice,
on odpověděl jedním prstem, symbolizujíce Boha.
Pak jsem mu ukázal, že Bůh je všude kolem,
on ukázal, že taky tady, přímo s námi.
Pak jsem vytáhl hostii a víno na znak odpuštění našich hříchů,
a on vytáhl jablko, aby mi připomněl první hřích lidstva.
Moudrý to člověk, měl odpověď na všechno…"
Mojša povídá Židům:
"Nejdřív mi ukázal, že máme tři dny na to, abychom se vystěhovali.
Já mu ukázal, že ani jeden z nás neodejde!
Ukazoval mi rukou, jestli chceme zůstat tady.
Já mu ukázal, že přesně tady na tomhle místě."
Židé: "A co bylo dál?" – "Já nevím… on si vytáhl svačinu, tak já taky…"

„Jak tahle válka skončí?” Ptá se izraelský generál nejvyššího rabína..
„No, buď to půjde přirozenou cestou, nebo se stane zázrak” odpoví rabín…
„A co je ta, pro Izrael, přirozená cesta?”
„Na nepřátele začnou z nebe padat kameny a oheň, přijdou kobylky a ty
jim sežerou zásoby, všichni nepřátelští vojáci budou raněni slepotou a
zbraně během jedné minuty zrezivějí.” říká rabín.
„A co je tedy potom ten zázrak?” ptá se generál.
„No, že ta hrstka našich vojáků pomocí zbraní a vlastní síly zvítězí proti
tak obrovské přesile nepřátel…”
Zdroj: Internet
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KDY, KDE, CO?

červen

Nedělní bohoslužby
7.6.
14.6.
21.6.
28.6.

vedení: Jiří Jíra
kázání: Martina Matysová
vedení: Martina Matysová
kázání: René Jirout
vedení: Jiří Jíra
kázání: Martina Matysová
vedení: Martina Matysová
kázání: Jan Pospíšil

Nedělní škola
pro děti
7.6. Růžena K. (Tom)
14.6. Petra M. (Bety)
21.6. Rodinné bohoslužby
Slovo k dětem Lukáš

Rozhovory nad Biblí

28.6. Kamila (Kristy, Lukáš)

Každé úterý v 18:00 v Oáze
Téma: kniha Přísloví

Skupinky
Skupinka v Novém Boru:
středa 3. a 17.6. 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
5.6. Martina
Číst Jeremiáš 31,32,33

(obč. Vítek+Lukáš)
12.6. Martina
Číst Jeremiáš 34,35,36

(obč. Kristy+Bety)
19.6. Bowling
26.6. Víkendovka
v Jablonném

KDY, KDE, CO?

červen
AKCE SBORU:
Pondělí 8.6.
Neděle 21.6.
Pondělí 22.6.

Společné studium a rozhovory starších v 19:30
Rodinné bohoslužby s následnou hrou pro děti,
kvízem pro dospělé, občerstvení...
Setkání staršovstva v 19:30

DALŠÍ AKCE:
Čtvrtek 11.6.
26.-28.6.

YMCA - Klub deskových her Fajjún od 16:00 v Oáze
Víkendovka Pixitu se cvikovským dorostem

TAXISLUŽBA:
David Matys, tel. 724066686

BLAHOPŘEJEME
Narozeniny tento měsíc slaví:

1.6.

Marie Matysová

6.6.

Libuše Konfrštová

6.6.

Lukáš Kuc

9.6.

Markéta Mildeová

12.6.

Petra Marková

14.6.

Jiří Jíra

18.6.

Luboš Kastner

21.6.

Jana Kudibalová

Vydalo BJB Brniště pro svou vnitřní potřebu
Šéfredaktor: Martina Matysová, martina.matys@bjb-brniste.cz, 607705926
Korektura: Růžena Kucová
Tisk: David Matys
Uzávěrka příštího čísla je ve čtvrtek 25.6.2015
Tento Zpravodaj je k přečtení i ke stažení na našich internetových stránkách:

www.bjb-brniste.cz
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