červen

10. ročník

Červen 2017

Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce;
když se osvědčí, dostane vavřín života,
jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.
Jakubův 1:12
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ÚVODNÍK

Milé sestry, milí bratři,
Bůh je světlo a není v něm žádná tma. Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom žijeme ve tmě, lžeme a nežijeme v pravdě. Žijeme-li
však ve světle, jako je on ve světle, máme společenství mezi sebou a
krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.
1 J 1, 5-7
Slunce a jeho svit, který v posledních dnech zaplavuje vše kolem nás,
nám přináší nejen radost, teplo a energii, ale je nám obrazem Boha.
Při mé profesi, si víc uvědomuji rozdíl mezi tmou a světlem. Je to
neskutečné, že i bez denního světla dokážeme vyrazit tunel skrz horu.
Nyní stavíme tunel necelých devět kilometrů dlouhý. Pohyb a práce potmě vyžaduje větší soustředění. Lehce se člověk umaže a ani o tom neví, někde se škrábne, do něčeho narazí. Povrch je často kluzký od prachu či mastnot a to vede k uklouznutí či pádu. Chci-li něco dělat, musím
si svítit, abych se orientoval a věděl kde co leží. Po tunelu se pohybuji
pěšky a když jdu ven, trvá to celkem dlouho, než vyjdu. Vždy se těším,
až uvidím denní světlo, až se budu moci ohřát sluncem, umýt si ruce a
„spočítat šrámy“.
Proč o tom všem píši? Když jsem dnes ráno šel z tunelu, uvědomil
jsem si, jak je to moc podobné našemu duchovnímu životu. V tunelu po
- tmě by se nedalo žít, bylo by to spíš přežívání, tak jako se nedá žít
bez Boha. Bolí mě ruka od včerejšího škrábnutí, které jsem si způsobil
svou nepozorností ve tmě, ale zjistil jsem to až venku na světle. Jsem
za to vděčný, jinak bych si neuvědomil, že máme chodit ve světle. I na
světle se nám někdy něco přihodí, ale hned to vidíme a můžeme řešit.
Kéž bychom chtěli být stále ve světle – s Bohem, tak jako se rádi sluníme na letním slunci.
A sluněním v Boží přítomnosti to nekončí. Biblický text nám poukazuje na úžasnou pravdu, žijeme-li naše životy s Bohem, můžeme zažívat krásu společenství s ostatními! Dobrá parta lidí se nemůže utvořit
ve tmě, ve lži v přetvářce. Jen na světle, ve společenství s Bohem se
dostavuje i úžasné spojení lidí, chválících Boha a je pak radost pohledět
na toto společenství.
Modlím se, abychom toužili po světle a chodili v něm, jako Bůh je
ve světle a měli tak společenství mezi sebou.
Pozn.: V následujícím půl roce vás již úvodníkem bude oslovovat Martina Matysová, která tuto výsadu ode mne přebírá. Máte se na co těšit.
Bůh s vámi a vy s ním
Lukáš Kuc
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Ohlasy ze setkání staršovstva v květnu
•

Sešli jsme se v plném počtu

•

Na úvod jsme si četli prvních sedm veršů Žalmu 105 a poté se
společně modlili

•

Diskutovali jsme o možných kandidátech na kazatele sboru, které
bychom chtěli oslovit

•

Naplánovali jsme program na měsíc červen. První červnovou neděli bude sborové shromáždění, kterému bude předcházet společný oběd.
Body k jednání jsou:
1. Kandidátka na kazatele
2. Rozprava o tom, jak bude vypadat konec školního roku a
Noc kostelů

•

Setkání uzavřela modlitbou ses. Martina

Zapsal
Jiří Jíra

ZE SBOROVÉ KNIHOVNY
Název: Krvavý měsíc na obzoru
Autor: Pete Greig // Dave Roberts
Příběh modliteb 24/7
Když obyčejní lidé zaslechnou šepot všemocného Boha a jdou za ním,
nic není nemožné - tato kniha je toho důkazem. Je zde řada skvělých
námětů, které mohou inspirovat a oživit modlitební život jednotlivců i
celých společenství. Pete Greig je zakladatelem Modliteb 24/7, mezidenominačního modlitebního a misijního hnutí, které je rozšířeno do více
než padesáti zemí světa. Je tu i kapitola o modlitebním životě Moravských bratří z 18. století i svědectví ze současných českých měst, která
jsou zapojena do Modliteb 24/7 - organizují to hlavně mladí křesťané.
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Název: Hrdinové víry
Autor: Dave a Neta Jacksonovi
Pravdivé příběhy z dějin křesťanství. Poutavě vyprávěné příběhy, kde se
seznámíme s životy několika křesťanských velikánů. Například Martin
Luther, David Livingstone, John Wesley, Hudson Taylor a další. Příběhy
pokračují i v druhém díle - Hrdinové víry II.
Kniha je určena školním dětem i jejich rodičům a prarodičům. Dozvíme se, co možná dosud o těchto postavách nevíme a povzbudí nás
to, že Pán Ježíš v každé době má své věrné, kteří šíří jeho evangelium.
Knihy jsou k zapůjčení ve sborové knihovně - doporučuji.
Růžena Kucová

K ZAMYŠLENÍ
Svoboda od strachu
Milý sourozenci v Kristu,
Čtu křesťanskou knížku a zaujal mě v ní úryvek, o který se s vámi chci
podělit: „Buďte si jisti svým spasením skrze jedinečnou milost našeho
Pána Ježíše Krista.“ Jak nádherné slovo. Kristus vzal naše hříchy na sebe, zemřel místo nás a osvobodil nás od strachu kráčet stezkou svobody.
Je smutné, že mnozí dnes nezakoušejí to, čemu Pán říká „svoboda
a sláva Božích dětí“ (Ř 8:21). V teorii milost přijímáme, v praxi ji popíráme. Žijeme-li z milosti, nikoli ze zákona, opouštíme dům strachu
a vstupujeme do domu lásky. „Láska nezná strach, dokonalá láska
strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí nedošel dokonalosti v lásce.“ (1Jan 4:18) Mnozí z nás tvrdí, že věří v bezpodmínečnou
lásku Boží, ale mnozí dosud žijí ve strachu. Podívejme se třeba na
množství otázek, které začínají slovem „když“. Např. co se mnou bude,
když nenajdu manželku, dům, zaměstnání, přítele? Co se stane, když
mě vyhodí z práce, když onemocním, když se stane nehoda, když přijdu
o přátele, když se mi nepovede manželství, když vypukne válka? Co
když bude zítra špatné počasí, co když budou stávkovat řidiči autobusů,
co když nastane zemětřesení? Co když mi někdo ukradne peníze, vloupe
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se do mého domu, znásilní mou dceru nebo mě zabije? … Pokud naše
životy neustále ovládají takto různé otázky, budeme žít v domě strachu.
Ježíš říká prostě: „Zůstaňte ve mně a já ve vás.“ (Jan 15:4). Domov není nějaké nebeské sídlo v posmrtném životě, ale bezpečné místo
uprostřed našeho úzkostného světa. „Kdo mě miluje, bude zachovávat
mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u
něho příbytek.“ (Jan 14:23)
Domov je posvátné místo—vnější či vnitřní—kde se nemusíme
bát. Nacházíme v něm pohostinnost a lásku. V naší společnosti je mnoho
bezdomovců, kteří spí na ulicích nebo v různých ubytovnách. Existuje
ale mnoho jiných tuláků, kteří jsou na útěku sami před sebou.
Hledají bezpečné místo v alkoholu, v drogách, v úspěchu, dovednostech,
přátelích, potěšení, věhlasu, poznání ba dokonce troše náboženství. Stali
se sami sobě cizinci. Jsou to lidé, kteří sice mají adresu, ale nikde nejsou
doma. Nikdy neslyší hlas lásky, nikdy nezakusili svobodu Božích dětí.
Ti z nás, kdo jsou na útěku, se bojí otočit, aby nenarazili sami na sebe.
Takovým ježíš říká: Máš domov. Já jsem tvůj domov. Ber mě jako svůj
domov. Zjistíš, že je to důvěrně známé místo, kde jsem svůj domov nalezl já. Je přímo tam, kde jsi ty, ve tvém nitru. Je ve tvém srdci.“
Nevím, jak tomu budete rozumět vy, ale mě ta slova velmi zaujala. Když se nad tím zamyslíme, můžeme vidět tu svobodu od různých
strachů. A to můžeme vskutku vyčíst v tom nádherném slovu : „Jistota
spasení skrze jedinečnou milost Pána Ježíše Krista.“ Vždyť to je samo
srdce evangelia, radostné vysvobození ze strachu ze soudného dne. Tady jsme povoláni a můžeme přijmout sami sebe a můžeme také svobodně vést život plný soucitu s druhými.
A také je v tom jistě svoboda, že si nemusíme na nic hrát před
sebou samými a ani před druhými. Vždyť jsme-li v Kristu Ježíši, pak
nám svoboda od strachu umožňuje vzdát se touhy vypadat dobře, jak
před sebou, ale hlavně před druhými. Ale jestli něčím takovým procházíme (a že naše tělesnost má k tomu velké sklony), můžeme svobodně a
s pokorou přijít k Pánu a prosit ho, aby nás obdaroval schopností přestat
se naparovat a snažit se upoutat pozornost. Abychom jednali pravdivě v
tichosti a neokázale. Přijali své omezení, drželi se evangelia milosti a
radovali se z Boží lásky.
„Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně
a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho.“ (Gal 5:1)
Přeji každému z nás, abychom vírou dokázali přijmout milost, kterou
nám vydobyl Pán Ježíš a pak budeme opravdu svobodně žít.
Vaše setra v Kristu
Vlaďka Danzerová
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I v naší samotě je přítomný Ježíš
"Ježíš řekl svým učedníkům: Nenechám vás sirotky. Ještě krátký čas, a
svět mě už neuvidí, ale vy mě zas uvidíte. Poznáte, že já jsem ve svém
Otci a vy ve mně jako já ve vás." (srov. Jan 14,18-20)
Ježíše se nemůžeme dotýkat…
Stejně tak jako tehdy Ježíš mluvil ke svým učedníkům, tak dnes
oslovuje ty, kteří mu uvěřili, naslouchají mu a chtějí ho ve svém životě
následovat:
„Odcházím, ale nenechám vás samotné. Nemůžete vidět mé tělo
očima, nemůžete se mě dotýkat, ale poznáte, že jsem s vámi.“
…ale nenechal nás samotné.
Možná nás už někdy napadlo, jak by bylo úžasné vidět a slyšet
Ježíše jako tehdy apoštolové. Ale dnes si můžeme připomenout, že i
oni museli začít žít svou víru bez jeho fyzické blízkosti. I když jejich
víra byla postavena na tolika zkušenostech s ním, Ježíš věděl, že je
nemůže nechat v jejich slabosti samotné. Stejně jako tehdy ujišťoval
učedníky, ujišťuje i nás o své nové, niterné blízkosti.
Vzkříšený jde s námi a je v nás. Ježíše nemůžeme vidět navenek, ale můžeme prosit Ducha svatého, aby nám ho dal v našem srdci
poznat. Zakusit setkání s Ním. Prosme, abychom ve ztišení mohli rozpoznat Ježíšovu přítomnost, hlas Milujícího, toho, kdo nás volá od
smutku k radosti, od zoufalství k naději. Hlas, který nás volá
z prázdného přežívání k životu. Hlas toho, který nám ve víru dne zabrání šílet, protože On je dárcem pokoje, který převyšuje tento svět,
pokoje, který tento svět nemůže dát. On dává chápat tajemství života.
Duch dosvědčuje, že život je silnější než smrt, že patříme Otci a
životem nejdeme sami, ale Vzkříšený jde s námi a je v nás.
+++
Přijď Duchu svatý, otevři naše srdce,
abychom mohli zakusit hloubku skutečnosti,
že my jsme v Kristu a On v nás.
Otevři naše srdce, abychom se mohli setkat s Ježíšem,
zakusit jeho blízkost, slyšet jeho hlas
a On nás naplnil radostí
a proměnil nás svou láskou.
Zdroj:Internet
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Modlitba
Děkuji Ti, Pane, že jsi mi dal spasení.
Děkuji, že mi odpouštíš mé hříchy.
Děkuji za novou naději v mém životě.
Děkuji za radost v srdci, kterou mohu mít i v čase soužení.
Děkuji za zkoušky, neboť v nich se tříbí má víra.
Děkuji za každý nový den, který mi dáváš- kéž jej nepromarním.
Uč mne, Pane, následovat Tě každý den.
Uč mne pokoře, milosrdenství a lásce k druhým.
Uč mne trpělivosti.
Uč mne hledat Tvou vůli pro můj život.
Uč mne být Tvým svědectvím pro lidi kolem mne.
Naplň mne Duchem svatým a žehnej mým krokům.
Amen.

ŽIVOTNÍ MOUDRA
Naučil jsem se, že žádná situace není tak zlá, aby jí má ztráta sebekontroly nemohla ještě zhoršit. (Věk: 71)
Zjistila jsem, že nezáleží na tom, jak nádherný máš na sobě makeup,
neskryje výraz tvého smutného srdce. (Věk: 21)
Poznal jsem, že většina lidí nehledá pravdu o životě, ale jen někoho,
kdo by s nimi souhlasil. (Věk: 27)
Lidé dokážou překvapit. Někdy ten, o kom bys předpokládal, že tě nakopne, když jsi na dně, ti naopak pomůže vstát. (Věk: 32)
Zjistili jsem, že pro člověka není nikdy pozdě začít číst Bibli. (Věk: 34)
Všiml jsem si, že když hodíš do pračky 10 ponožek, vypadne z ni jen 9.
(Věk:27)
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Bratrská jednota baptistů Brniště

Sborový dům Oáza, Brniště 13
Program:
17:00 – 18:00

Hry pro děti

20:00 – 21:00

Čas písní a chval

21:30 – 22:30 Promítání filmu
za příznivého počasí venku
22:30 – 24:00
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KDY, KDE, CO?

Nedělní bohoslužby
4.6.
11.6.
18.6.
25.6.

Vedení:
Kázání:
Vedení:
Kázání:
Vedení:
Kázání:
Vedení:
Kázání:

Lukáš Kuc
Martina Matysová
Martina Matysová
Jan Jackanič
Jiří Jíra
Martina Matysová
Martina Matysová
Karel Kuc nebo host

Nedělní škola
pro děti
4.6. Rodinné bohoslužby
11.6. mladší: Jak jednat s druhými (3/2 str. 21)
Růžena, Vítek
starší: Bůh říká: „Kristus je odpověď“ III—Jeho smrt (str. 43)
Miloš
18.6. mladší: starší: 25.6. Závěr školního roku—NŠ v terénu

strana 10

KDY, KDE, CO?

červen

Rozhovory nad Biblí
Každé úterý v 18:00 v Oáze
Téma:
Kniha Kazatel

Skupinky
Skupinka v Novém Boru:
středa 14. a 28.6. v 17:00
u Korolusových
Skupinka ve Stráži pod Ralskem:
každé pondělí v 17:00
Skupinka bratři:
Skupinka u Kucových:
-

Pixit
pátek 17:00
2.6. 9.6. Noc kostelů, program 17:00-24:00
(možnost společného přespání)
16.6. 23.6. Bowling (čas bude upřesněn)
30.6. Vedení: Ondra, Slovo: Kristy
Občerstvení: Kristy a Bety
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AKCE SBORU:
Neděle 4.6.
Pátek 9.6.
Čtvrtek 15.6.
Neděle 25.6.

Rodinné bohoslužby, společný oběd, sborová hodina
Noc kostelů, program uvnitř časopisu
Setkání staršovstva v 15:30
Závěr školního roku (detaily domluvíme na sborovce)

DALŠÍ AKCE:
Neděle 4.6.

Kuličkiáda v 15:00

TAXISLUŽBA:
David Matys, tel. 724066686

BLAHOPŘEJEME
Narozeniny tento měsíc slaví:

1.6.

Marie Matysová

6.6.

Libuše Konfrštová

6.6.

Lukáš Kuc

14.6.

Jiří Jíra

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 22.6.2017
Tento Zpravodaj je k přečtení i ke stažení na našich internetových stránkách:

www.bjb-brniste.cz
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