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11. ročník

Červen 2018

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem,
na svoji rozumnost nespoléhej.
Přísloví 3:5
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A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala v
důkladnějším poznání a ve vší vnímavosti; abyste uměli rozpoznat
to, na čem záleží, a byli čistí a bezúhonní pro den Kristův,
naplněni ovocem spravedlnosti, které nesete skrze Ježíše Krista ke
slávě a chvále Boží.
Filipským 1:9 – 11

Milé sestry, milí bratři,
za co se modlíme? Pavel se modlí v tomto textu za některé věci, za které
se chci modlit i já.
Za prvé je to za lásku. Ano, je zde použito slovo pro lásku – agapé. Je to láska Kristova, ale jsme takové lásky schopni i my? Musím ti
říct, že to záleží na tobě. Tato láska nezáleží na tvém citovém rozpoložení, ani na tom, jestli je v tobě vrozená, ale na TVÉM ROZHODNUTÍ.
Ježíš se dobrovolně rozhodl, že půjde na kříž za tebe i za mě. Mám pro
sebe radostnou zprávu – I ZA MĚ JEŽÍŠ ZEMŘEL. (A jestli se nenaučíš
mě mít rád, tak na věčnosti budeš bydlet hned vedle mě a budeš na to
mít celou věčnost!)
A bude-li se v nás Jeho láska rozhojňovat, budeme vnímavější k
sobě navzájem, ale zároveň budeme rozpoznávat, na čem opravdu záleží
a to je, být čistí a bezúhonní.
Slovo použité pro výraz čistý—EILIKRINÉS je spojením dvou výrazů. První část je odvozena ze slova EILÉ, sluneční svit a druhé je KRINEIN, soud; celé slovo může označovat to, co je schopno obstát ve zkoušce
slunečního svitu bez sebemenší ztráty vzhledu. To tedy znamená, aby
náš charakter obstál v jakémkoli světle, jemuž je vystaven. (Ježíš říká:
„Hle, přijdu brzy a moje mzda se mnou, abych odplatil každému podle
toho, jaké je jeho dílo.“ Zj – 22,12 – Jsi připraven?)
Ale křesťan není jenom čistý; je také bezúhonný. Čistí a bezúhonní
jsme jen díky Kristu, On nám dává svou čistotu a bezúhonnost, ale druhý
význam tohoto slova - nedávající nikomu pohoršení, znamená: Jdi a od
této chvíle již nehřeš - a to zase záleží ne tvém rozhodnutí.
Existují lidé, kteří jsou bezchybní (téměř), ale jsou tak upjatí, že
lidi kolem sebe od křesťanství odpuzují. Křesťan je čistý, ale jeho láska a
jemnost jsou takové, že druhé ke křesťanské cestě přitahují, nikdy neodrazují.
Křesťané jsou také lidé, kteří nejsou bezchybní a dokonalí ve svých
očích, nemluví jen o sobě a neukazují druhým, co vše už dokázali, ale
jsou si vědomi, že je to jen Jeho milost. Dokonalí jsme jen tehdy, když
jsme pokorní v Něm. (Malý lakmusový papírek - jak na tom jsem já – o
kom mluvím častěji, o sobě nebo o Něm?)
A moje a Pánova poslední prosba je, abychom byli naplněni ovocem spravedlnosti. To znamená, aby bylo vidět komu patříme a kdo v
nás přebývá. A jestli budeme chodit ve skutcích, které nám On připravil,

strana 2

ÚVODNÍK

červen

je zase jenom tvoje a moje rozhodnutí. Ty skutky už jsou připravené,
ale naším rozhodnutím je, jestli budou i udělané.
Tak nám všem přeji, abychom se správně rozhodli, žili pro druhé a
ke chvále Ježíše!
Bůh vám žehnej.
Jirka

OHLASY ZE STARŠOVSTVA

Ohlasy ze setkání staršovstva v květnu
•
•
•
•

•

•
•

Staršovstvo se sešlo v plném počtu.
Setkání jsme zahájili zamyšlením nad úvahou z Deníku mladých a
společnými modlitbami.
Naplánovali jsme rozvrh bohoslužeb, skupinek atd. na měsíc červen.
Zabývali jsme plánovanými akcemi a setkáními – podzimním Díkůvzdáním (již je potřeba začít se domlouvat na organizaci s BJB
Cvikov), evangelizacemi v Jablonném v Podještědí, Dnem spolků v
Brništi v srpnu, English campy během prázdnin, službou J. Šimka
s Bedsolovými ve vězení aj.
V neděli 3. 6. 2018 bude sborové shromáždění. Na programu jsou
tyto body: Schválení rozpočtu na rok 2018; English camp- obědy,
svačiny, večeře pro vedoucí (kdo by se zapojil do přípravy); Den
spolků (co a jak se jako sbor prezentovat, kdo se zapojí); evangelizace v Jablonném (kdo by se zapojil); pozvání na konec školního
roku.
Rozhodli jsme, že volitelnou část členských příspěvků letos pošleme na Odbor pro manželství a rodinu. Vloni jsme podpořili Misijní
odbor.
Setkání ukončil modlitbou br. Jiří Šimek.

Zapsal
Jiří Jíra
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Název: Hledání pramene
Autor: Neil Anderson, Hyatt Moore
Přeložit Bibli do jazyka, jímž se nikdy nepsalo, není snadný úkol. Nejdříve se někdo musí tomuto jazyku naučit, a to bez pomoci učebnice a učitelů. Potom je třeba navrhnout abecedu a sestavit kompletní slovník.
Navíc se toto všechno musí odehrát v lokalitě, kde tento jazyk zní. Ne
každý měl příležitost žít v nějaké zapadlé vesnici na Nové Guineji. Právě
tuto možnost si zvolili manželé Neil a Carol Andersonovi, kteří tam jako
překladatelé Wycliffovy misie /překladatelé Bible/ pobývali se svými
čtyřmi dětmi více než dvacet let. Jejich příběh je velice zajímavý.

Název: Můj kámoš Jób
Autor: Vanda Guznarová a Lucie Žáková
Člověk mívá plány na dlouhé měsíce i roky dopředu. Leckdy se však životní situace změní během pár vteřin. Někdy v těch nejhorších chvílích,
kdy už si myslíte, že to opravdu dál nezvládnete, když se vám zdá, že
jste úplně na dně, se projeví Boží zásah, okolnosti se nadpřirozeným
způsobem změní ve váš prospěch. Možná se objeví člověk, který vám
podá pomocnou ruku, nebo vám řekne několik milých povzbudivých
slov. Tento příběh pojednává o jedné velké lásce mezi mužem a ženou,
o vztahu člověka k Bohu, o Boží dobrotě, ale rovněž o trápení, bolesti a
těžkostech, které jsou někdy součástí života na zemi. Je to opravdový
příběh zkomponovaný životem.

Název: Deprese / Jak se sebrat, když jsme na
dně/
Autor: Edward T. Welch
Autor nám pomáhá porozumět duchovním problémům spojeným
s depresí, ať už je deprese způsobená tělesnými obtížemi, anebo jsou
jejím následkem.Welch se dostává k srdci toho, co deprese říká a co
znamená, a tak nás vede procesem, jak ji zvládnout účinně a biblicky.
Růžena Kucová
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SI SILNÝ, ALE TLUSTÝ

Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako
řvoucí lev a hledá kořist.
1. Petrova 5, 8
Žel opět nemohu být s vámi na bohoslužbách, a tak mi dovolte, abych
se alespoň prostřednictvím zpravodaje s vámi podělil o to, co s Bohem
prožívám. Asi každý se někdy potýkáme s tlakem na svou osobu
v zaměstnání nebo ve škole. Může to být nápor fyzický, ale i psychický
(hodně práce, namáhavé zaměstnání, stres ze zkoušek ve škole, špatné
vztahy mezi spolužáky/kolegy, atd.). Ač žijeme v čase blahobytu, míru a
neskutečných možností (kdy můžeme dělat, co chceme, cestovat kam
chceme), jsme hodně zranitelní.
V tomto klidu, si mnohdy připadám hodně silný, ale opak je často
pravdou. Jednou, takhle po práci, kdy po dvanácti hodinové šichtě jsem
si chtěl odpočinout, jsem totálně oslaben padl. Vyhladovělý jsem spořádal tunu jídla a završil to televizí. Hodiny jsem se díval na neskutečnou
blbost a ještě sprostou, a k tomu všemu do sebe ládoval slané se sladkým dohromady. To vše se protáhlo dlouho do noci, takže jsem druhý
den šel do práce totálně vyšťavený. Nestalo se mi to poprvé. Možná to i
vy znáte. Já jsem si tentokrát hodně uvědomil, jak satan obchází a čeká, až nebudeme silní, aby nás mohl přemoct.
Kolik je v životě věcí, kterými se vyčerpáme až tak, že se pro
ďábla stáváme lehkou kořistí?! V hlavě se mi rázem spustil tok myšlenek se všemi těmi situacemi… Jak rádi máme oslavy a párty, kdy si dáme nejednu sklenku vína či piva, a pak nemáme daleko k pomluvám,
klevetění, flirtování a další věci raději nedomýšlet. Jak všemožně umí
ďábel naši slabost zneužít. Například takový skvělý vynález - televize - a
jak často k ní odpadáme s důvěrou, že si jen „odpočineme“. Kolik nesmyslných seriálů, sprostých filmů plných násilí jsme shlédli (a o počítačových hrách ani nemluvě). Taky všichni známe, co s námi dělá hlad,
když se hladový rozhodneme nakupovat a co teprve, když se to vše rozhodneme sníst. Večer se často s jídlem snažíme dohnat to, co jsme přes
den nestihli a zeleninu ani ovoce mezi to ani nepočítáme. Jak lehce si
nás pak satan obtočí kolem prstu, využije náš jazyk ke zraňování, naplní
naši hlavu strašným odpadem a udělá z nás i tělesné trosky (kdy o obezitě jen neslyšíme, ale zažíváme ji na vlastní kůži).
Ideální, pohodová doba a já si vůbec nepřipadám silný, spíš tlustý. Před týdnem jsem se ale jednou přesto cítil silný a jako vítěz nad
svou slabostí, když jsem opět po dlouhé šichtě v podvečer vyrazil do
lesa, abych se nadechl a pocítil Boží stvořitelské dílo. Zjistil jsem, že
nemusím pořád jen oslavovat a mejdanovat (všeho s mírou). Nemusím
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vysedávat - „odpočívat“ u televize. Můžu aktivně odpočívat, já třeba
sportovat, někdo zase kutit na zahrádce. Mohu si číst nebo jít jen prostě
spát. Mohu jít proti proudu a necpat se stále něčím sladkým, mastným
nebo slaným. Mohu objevovat krásu zeleniny a ovoce.
Chtěl bych být víc v Bohu silný, abych nebyl ďáblu lehkou kořistí.
Bojujme, bojujme dál se svou slabostí a hledejme Hospodina a jeho sílu,
ustavičně vyhledávejme jeho tvář (1.Paralipomenon 16,11).
Lukáš Kuc

Pozdrav z Košic
Ve dnech 4. - 6. května jsem se zúčastnila se sestrou Růženkou Krnáčovou konference baptistických sester z Česka i Slovenska na východním
Slovensku v Košicích. Konference se zúčastnili i někteří bratři - doprovázeli své manželky. Baptisté v Košicích mají krásnou, novou modlitebnu
s 260 místy k sezení, kde se schází 15 let. Původní modlitebnu pronajali
romským křesťanům. Téma konference bylo MOC SLOVA. „Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo.“ 5. Moj. 30,15
Slyšeli jsme tři hlavní referáty a mnoho svědectví ze života sester
z různých sborů. V sobotu odpoledne jsme byli na prohlídce města.
1. téma: MOC BOŽÍHO SLOVA - kázal bratr kazatel Lapčák
Boží slovo stojí na počátku světa i na počátku každého z nás. Bůh si nás
osobně přál. V Bibli je asi 400 x výraz Bůh mluví, Bůh řekl a podobně.
Slovo Boží je živé a my ho máme prakticky žít. Máme kolem sebe šířit
Boží slovo ústy i životy, svými skutky. Ježíš řek: „Kdo mne miluje, zachovává má přikázání.“ J 14, 23 Kdo mne miluje, miluje mé Slovo. Čím
více poznáváme Boží slovo, tím více poznáváme Pána Ježíše a pak můžeme nést ovoce Ducha svatého.
2. téma: MOC PŘIJÍMANÉHO SLOVA - kázala sestra Milka Lapčáková
Jobova slova pozvedly klopýtajícího. Job 4, 4 Slova mohou léčit duševně
i tělesně. I ve sboru, v církvi slýcháme slova povzbuzení, ale někdy i
slova zraňující. Ale i kdyby mě lidi nepovzbudili, Bůh je se mnou!
3. téma: MOC MÉHO SLOVA - sestra Milka Lapčáková
Jaký je můj jazyk, mé slovo? Celý život se učíme ovládat svá slova, aby
povzbuzovaly a nezraňovaly. / Přísloví 12, 18/ Máme privilegium jazykem sloužit, pomáhat, povzbuzovat. A máme porosit o odpuštění, když
se nám to nedaří. To je naší touhou.
To je jen několik postřehů ze všeho, co jsme slyšeli. Celou konfe-
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renci najdete na YouTube BJB Košice. Vřele doporučuji k poslechnutí.
A už se připravujte na účast na výroční 50. konferenci odboru
sester v květnu 2019 v Brně.
Růžena Kucová

PRO POVZBUZENÍ
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Nedělní bohoslužby
3.6.

vedení: Jiří Jíra
kázání: Jim Bedsole
vedení a kázání: Jiří Šimek+ Večeře Páně
vedení: Jiří Šimek
kázání: Martina Matysová
vedení a kázání: Jiří Šimek

10.6.
17.6.
24.6.

Nedělní škola
pro děti
Rozhovory nad Biblí
každé úterý v 18:00 v Oáze

3.6.
10.6.
17.6.
24.6.

Růžena
Aleš
Veronika
(program dle příručky)

Dorost
čtvrtek 16:00
7.6.
14.6.
21.6.
28.6.

Kristy, občerstvení: Filip
Hanka, občerstvení: Mája
Kristy, občerstvení: Ema
Tom, občerstvení: Markét
(program dle domluvy)

Pixit
pátek 17:00
8.6. zamyšlení Vítek
Občerstvení Tom a Kristy
15.6. zamyšlení Bety
Občerstvení Vítek a Lukáš
22.6. zamyšlení Tom
Občerstvení Ondra a Bety
29.6. zamyšlení Ondra
Občerstvení Vítek a Lukáš
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Skupinky
Skupinka v Novém Boru:
středa 13. a 27.6. v 17:00
u Korolusových
Skupinka ve Stráži pod Ralskem:
každé pondělí v 17:00
Skupinka v Mimoni:
pondělí 4. a 18.6 v 18:00
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AKCE SBORU:
Pátek 1.6.
Koncert Shirley Bedsole v 18:00
Neděle 3.6. Rodinné bohoslužby s večeří Páně, společný oběd,
sborová hodina, možnost výletu (informace u Hany Kucové
Pátek 22.6. Setkání staršovstva v 19:30
DALŠÍ AKCE:
8.-10.6.
Víkendovka Ympuls pro dorost a mládež ve Cvikově
Pondělí 11.6. Regionální setkání kazatelů BJB v Brništi
TAXISLUŽBA:
David Matys, tel. 724066686

BLAHOPŘEJEME
Narozeniny tento měsíc slaví:

1.6.

Marie Matysová

6.6.

Lukáš Kuc

14.6.

Jiří Jíra

Vydalo BJB Brniště pro svou vnitřní potřebu
Šéfredaktor: Martina Matysová, martina.matys@bjb-brniste.cz, 607705926
Korektura: Tisk: David Matys
Uzávěrka příštího čísla je ve čtvrtek 21.6.2018
Tento Zpravodaj je k přečtení i ke stažení na našich internetových stránkách:

www.bjb-brniste.cz
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