září

8. ročník

září 2014

… Ve světě máte soužení.
Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět
Jan 16:33b

strana 1

září

ÚVODNÍK

Drazí přátelé,
bratři a sestry v Pánu Ježíši Kristu, uplynulé týdny mě vedly k mnohému
přemýšlení o mém vztahu s Bohem, o mé víře a důvěře v Něj, o tom
na čem doopravdy záleží. Velmi pozorně sleduji zprávy ze vzdáleného i
blízkého světa. Boje mezi bránícím se Izraelem a útočícím Hamasem ovládajícím Gazu, nově vzniklý Islámský stát na území Sýrie a Iráku, stále se
rozmáhající a tak násilný a vyhrožující celému světu, tvrdé boje mezi proruskými separatisty a ukrajinskými vládními vojsky, kde umírá mnoho lidí,
mezi nimi nespočetně křesťanů… a ptám se Pána Boha: „Proč? A tak blízko… jak můžu pomoci, jak se mám modlit?“ Mnoha lidem jde o život, řeší
základní existenční problémy a já se často hádám o maličkosti, řeším malicherné spory a pak se stydím za svoji pýchu a sobectví. Křesťané, kteří
trpí ve válkách mě velmi zahanbují a zároveň mi jsou velkým povzbuzením. A pak si uvědomuji, jak moc jsem vděčný za svobodu, kterou máme
v naší zemi a nechci ji promarnit. Toužím plně oslavit Krista a využít čas
milosti, který nám dává, toužím, aby celá církev byla Bohem zmocněna ke
službě hlásání evangelia a připravena na Jeho příchod.
Modlím se za sebe, za náš sbor, za jednoho každého z nás a žehnám jednomu každému z Vás těmito slovy z Písma: „Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán…“ (1.Tim.
6:11-12)
A to každý den, v každé chvíli našeho života, protože na tom opravdu záleží. Neklesej na mysli, povstaň a žij plně svoji víru v Ježíše Krista,
protože:
Kdo ztratil majetek, neztratil nic…
Kdo ztratil svobodu, ztratil hodně…
Kdo ztratil víru, ztratil všechno…
V Kristově Lásce
Miloš Matys

OHLASY
Ohlasy ze setkání staršovstva v srpnu
•
•

Setkání jsme zahájili čtením verše a zamyšlení pro daný den z knihy
Vírou k vítězství a společnými modlitbami.
Naplánovali jsme program na září - mj. druhou neděli v září bude
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v rámci bohoslužeb požehnání Květě Kupkové pro její studium na
VŠ, dále po shromáždění možnost vyznání víry ve křtu pro ty, kdo
by se tak rozhodli učinit. Ostatní akce a setkání najdete v rozpisu
pro září.
Miloš informoval ohledně projektu Druhá šance- přibyl další bratr z
KS Česká Lípa, který by se chtěl zapojit do týmu a také Miloš dostal
kontakt od faráře Horniaka na paní ze Stráže p. Ralskem, která pomáhá bezdomovcům, takže ji zkusí také oslovit.
Řešili jsme pastorační otázky.
Probrali jsme věci technického rázu:
•
Aleš nás informoval o zakoupení desek na podlahu, dále
osloví p. Boháčka kvůli osazení střešních oken a p. Lendiela ohledně zateplení a sádrokartonů.
•
Miloš informoval, že obec by měla před naším sborem příští rok vybudovat nový chodník, který nakonec nebude zasahovat do míst, kde jsou nyní túje kolem dět. hřiště. Navíc by se pozemky pod chodníky prodaly obci nebo směnili
za část pozemku pod parkovištěm, který není sboru.
•
Diskutovali jsme potřebu nového mikrofonu na kazatelnu,
protože stávající hůře snímá a při manipulaci s ním dochází
k praskání a různým nepříjemným zvukům. Do Díkůvzdání,
které bude 12. 10. 2014, by měly být dokončeny změny ve
sborové aparatuře.
•
Rozhodli jsme o spuštění nových internetových stránek
sboru, kde všichni starší budou mít administrativní přístup
a tak doufáme v lepší informovatelnost a aktualizaci těchto
stránek.
Podepsali jsme zápisy ze setkání staršovstva č. 87 a 88
Závěrečnou modlitbou ukončil Miloš naše setkání.

Zapsal
Jiří Jíra

VÝZVA
Výzva k intenzivním modlitbám
za Ukrajinu
Proruští separatisté na východní Ukrajině se stále více zaměřují na evangelikální křesťany. Bijí je, mučí a dokonce je zabíjejí. Útoky v posledních
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měsících eskalují v doněckém a luhanském regionu. Představitelé ukrajinských protestantských církví vydali prohlášení, kterým se obrátili na mezinárodní společenství, aby zabránilo tomuto pronásledování.
Při těchto útocích byli zabiti čtyři baptisté, které útočníci v červnu vyvlekli
z kostela ve Slavjansku. Jejich těla byla začátkem července nalezena v
hromadném hrobu.
Prohlášení, podepsané představiteli devíti ukrajinských protestantských
církví včetně ValeryAntonyuka, předsedy Ukrajinského svazu sborů evangelických křesťanů – baptistů, popisuje „záměrné útoky ozbrojených bojovníků proti evangelikálům“. Podle prohlášení se incidenty uskutečňované tzv. Doneckou a Luhanskou lidovou republikou vyskytují opakovaně.
Útoky zahrnují „útoky, bití, mučení, vyhrůžky poprav, pogromy v místech
modlitebních setkání, zmocňování se modliteben, rehabilitačních center a
dalších bohoslužebných a diakonických prostor, útoky způsobující újmu
na zdraví a osobním majetku kazatelů a dalších duchovních“.
Ukrajinští církevní představitelé jsou přesvědčeni, že „celé světové společenství musí odsoudit omezování náboženské svobody v doněckém a luhanském regionu, které dosáhlo až k fyzickému krveprolití a reálnému
ohrožení životů evangelikálních křesťanů na východě Ukrajiny“.
„Voláme věřící po celém světě, aby se připojili k našimi modlitbám za mír
na východě Ukrajiny, za zastavení terorismu a krveprolití, za obnovení
normálního života a obnovení práv a svobod občanů Ukrajiny, kteří žijí v
doněckém a luhanském regionu, bez ohledu na jejich národnost, náboženství, jazyk a pohled na svět.
Znepokojivá situace byla potvrzená baptistou Pavlem Unguryanem, který
je v současné době náměstkem ministra životního prostředí a přírodních
zdrojů Ukrajiny. Vysvětlil, že evangelikální křesťané jsou cílem útoků z
několika důvodů, jako je například pomoc zraněným ukrajinským vojákům či vztahy se Západem.
"Incidenty se bohužel stávají systematickými a představují skutečnou
hrozbu pro život křesťanů,“ řekl. Ozbrojení separatisté opakovaně napadají kostely a domy věřících a přitom zuřivě křičí: „Naše víra je ortodoxní
a vy jste zrádci. Jste američtí agenti a my vás proto musíme odstranit.“
Zastrašují křesťany, protože poskytují většinu pomoci zraněným a hladovým lidem. Dokonce když se sejdou křesťané různých denominací na centrálních náměstích, aby se společně modlili, jsou napadáni a je jim vyhrožováno přísnými tresty, pokud budou pokračovat. Zdá se, že i modlitba
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dráždí separatisty, kteří tvrdí, že chrání lidi před ukrajinskou západní vládou.
Unguryan řekl, že na mnoha místech křesťané, motivované svou vírou, ve
skutečnosti pomáhají povstalcům. „Zacházejí s povstalci stejně jako s
ukrajinskými vojáky, když potřebují lékařskou pomoc.“ Tento druh lásky
zaráží povstalce a separatisty a dobývá je více než jakákoli zbraň. „Místní
lidé vidí autentickou lásku a oddanost Pánu a vede to k přitažlivosti církve
navzdory hrozbě trestního stíhání.“
Unguryan, který koordinuje modlitební skupinu v ukrajinském parlamentu, vyzval britské baptisty, aby se „vroucně modlili k Pánu a prosili o jeho
zásah“. „On je jediný, kdo je schopen přinést mír a zastavit krveprolití.“
„Dále potřebujeme humanitární a finanční pomoc pro poskytování přístřeší pro uprchlíky, jídlo a oblečení pro lidi, léčení raněných a znovuvybudování zničených domovů a kostelů.“
Dary lze poskytnout prostřednictvím místních baptistických jednot a Evropské baptistické federace, která může distribuovat pomoc na Ukrajinu
prostřednictvím své humanitární organizace EBAid.
Tato zpráva byla nejdříve zveřejněna na TheBaptistTimes a poté převzata
Evropskou baptistickou federací.
Zdroj: http://www.ebf.org
Pro Zpravodaj dodal
Miloš Matys

MODLITEBNÍ

CHVÍLE

Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje
(modlitba Františka z Assisi)
Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje:
- kde je nenávist, tam ať přináším lásku,
- kde je křivda, ať přináším odpuštění,
- kde je nesvár, ať přináším jednotu,
- kde je omyl, ať přináším pravdu,
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kde
kde
kde

je
je
je
je

CHVÍLE

pochybnost, ať přináším víru,
zoufalství, ať přináším naději,
temnota, ať přináším světlo,
smutek, ať přináším radost.

Pane, učiň, ať nechci tolik být utěšován,
jako spíše utěšovat,
být chápán, jako spíše chápat,
být milován, jako spíše milovat.
Neboť tak jest:
kdo se dává, ten přijímá,
kdo na sebe zapomíná, ten je nalézán,
kdo odpouští, tomu se odpouští,
kdo umírá, ten povstává k věčnému životu.
Převzato z internetu
Modleme se za:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dorotu Kucovou toho času v nemocnici, stále nepřibírá na váze
Zdárný nástup dětí a dorostu do škol a rozjezd ve studiu a to i pro
„nové“studenty vyšších škol - Luboše Kastnera, Květu Kupkovou a
Kamilu Matysovou
Požehnaný rozjezd sborových skupinek a aktivit
Ukrajinu, útoky na křesťany, aby uměli snášet utrpení a zároveň
byli schopni a ochotni projevovat Kristovu lásku vše, kdo ji potřebují
Izrael čelící útokům Hamasu
Nebezpečí a krutost nově vzniklého Islámského státu na území
Sýrie a Iráku
Boj s Ebolou, za moudrost pro lékaře i světové organizace do toho
zapojené, za sirotky obětí nemoci
Zdárný porod a zdraví pro miminka (i maminky) Markéty Gabriškové a Veroniky Jírové
Zdravý vývoj miminka Václava a Aničky Kouřimských
Zdraví a sílu při léčbě z rakoviny pro Růženku Krnáčovou
Zdraví a další rehabilitaci pro Petru Novozámskou

Tato rubrika je otevřena příspěvkům, podnětům k modlitbám a
vděčnosti od všech čtenářů.
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Putování nedělní školy dne 22. 6. 2014
Na konci školního roku se děti po skončení bohoslužeb dne 22.6.2014
vydaly na putování, při kterém musely odpovídat na otázky a plnit úkoly.
Než opět začne školní rok a s tím nový rok Nedělní besídky, chtěly bychom vám toto putování připomenout a podělit s vámi o otázky a odpovědí dětí, o úkoly a jejich plnění.
Pokud někdo z vás pracně loví v paměti, co to bylo za den, pak jen
připomínám, že ten, co jsme se pak všichni sešli u rybníka ve Velkém
Grunově a opékali společně buřty a mlsali koláče s kávou a čajem. Byl to
i pro nás dospělé příjemný čas odpočinku a obecenství spolu navzájem.
A tímto prošli naše děti:
(Dopsáno redakcí)

1. Otázka: Bůh stvořil zemi. Co vše stvořil v jednotlivé dny a co se poté
důležitého stalo v zahradě Eden?
Odpověď: - Bůh stvořil

1. den- zemi
2. den- světlo
3. den- moře(oddělení vody)
4. den- rostliny
5. den- slunce
6. den zvířata a člověka
- v zahradě Eden byl uskutečněn první hřích, Adam a Eva
byli poté vyhnáni z ráje

Úkol: Najděte v okolí věci, které Bůh v jednotlivé dny stvořil a přineste
je (ke každému stvoření jednoho zástupce).
Úkol splněn.
___
2. Otázka:

Kdo to byli Židé ve Starém zákoně? Co se stalo za Josefa, co
se ti o něm vybaví? Egypt-Mojžíš-zaslíbená zem (Co si pamatujete z těchto událostí?)

Odpověď: Židé - potomci Abrahama, první národ.
Josef - prodali ho jeho zlí bratři do Egypta, byl něco jako
mistr, vyložení snu
Mojžíš - vedl lid do zaslíbené země
Úkol: Nanoste co nejvíc vody do skautské chaty (v puse ne!) za 5min.
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Zvládnete to, nebo zase bude muset pomoci Mojžíš?
Úkol splněn. Nanosili jsme 70 ml vody
___
3.Otázka: Konečně země zaslíbená a Davidův Jeruzalém. Proč ale
spousty Izraelců (Židů) skončili v zajetí v Babylonu?
Odpověď: Nevíme
Úkol: Úprk ze zajetí byl náročný. Vyzkoušejte si i vy úprk (i se všemi
vedoucími). Postavte se k brance a utíkejte k druhé (předškolní stvoření
popředu, ostatní pozpátku… za jaký čas všichni uprchnete z Babylonu?
Jako Izraelcům?)
Úkol splněn. Uprchli jsme za 49s.
___
4. Otázka: Pro Židy v těžké době přišlo skrz proroky velké zaslíbení.
Jaké?
Odpověď: Zaslíbení o Ježíšovi, že zemřeme a budeme znovu žít
Úkol: Nejen při různých putováních sháněli Izraelci různé jídlo. I vy najděte na stromě velký plod, má šťavnatá jadérka! Utrhněte a
snězte si ho.
Úkol splněn.
___
5. Otázka: Bůh mluvil a stále k nám mluví. Jakými způsoby? Vzpomeneš si alespoň na šest způsobů?
Odpověď: 1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bible
prorok
modlitba
historie
dopisy
podobenství

Úkol: Kdo déle vydrží mluvit? Nadechněte se a naráz začněte říkat Hutututututu. Vše na jeden nádech a pořád musí být slyšet hutututu.
Úkol splněn. Nejlepší je Ema - 14,5s.
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___
6. Otázka: Kdo zná nějaká podobenství? V krátkosti podobenství ostatním převyprávějte.
Odpověď: podobenství o pokladu v poli
podobenství o perle
podobenství o plevelu mezi pšenicí
___
7. Otázka: Jak poznáváme Boha? Jak ho můžeme poznávat v životě?
Napište několik nebo raději všechny nápady, jak ho můžeme
poznávat.
Odpověď: v Bibli
ve shromáždění
v nedělní škole
skrze Ducha Svatého
Úkol: Kolik uvidíte od teď zvířat do konce cesty?
Úkol splněn. Viděli jsme 7 zvířat.
___
8. Otázka: Kdo to byl Ježíš? Co o něm víte? Co zažil na zemi? Co lidem
přinesl? (zprávu?), ale jakou? Jaký to byl král?
Odpověď: Ježíš byl Spasitel, ukřižován za naše hříchy, byl pokoušen
ďáblem, večeře Páně, byl pokřtěn, jídlo, štěstí, zprávu o vykoupení, král Židovský, království nebeské
Úkol: Každý dostane bonbón, ale sníst si ho smí až po buřtech u rybníka.
Vydržíte to? Co si mylíte, že se tím můžete naučit? (Napiště nápady.)
Úkol splněn. Naučíme se čekat- trpělivost.
___
9. Otázka: papír s otázkou číslo 9 se bohužel nedochoval
Odpověď: 1 Korinským 15,50- Je vzkříšen už neumírá
Pro Zpravodaj zapsala
Kristýna Matysová
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Když se příliš soustředíme na to, co nás
ohrožuje, snadno nás přemůže strach
Ježíš řekl: „Pojď!“ Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k Ježíšovi.
Zpozoroval však silný vítr a dostal strach. Začal tonout a vykřikl: „Pane,
zachraň mě!“ Ježíš hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl mu: „Malověrný,
proč jsi pochyboval?“ (Mt 14,29-31)
Při jízdě na kole platí základní poučka: nedívat se na
překážku, do které nechceme narazit, ale je třeba se
dívat tam, kam chceme jet.
Čím víc se soustředíme na
to, čemu se chceme vyhnout, tím spíš to trefíme.
Něco podobného platí
o spoustě věcí v životě, do
kterých se pouštíme. Je důležité mít před očima cíl, správný směr, a pokračovat k němu. Jakmile
se však příliš soustředíme na to, co se nám staví do cesty, co nás ohrožuje, co dělá náš úkol náročnější, snadno nás pak přepadne strach a
pochybnosti. Cíl se zdá nedosažitelný a my se v tom začneme topit. Kolik věcí jsme slibně začali, ale pak začali pochybovat, že to zvládneme, dostali strach z neúspěchu či obtíží a vzdali to? Na co jsme se v
tu chvíli soustředili?
Důležité proto je: neztratit ze zřetele cíl, který určuje náš správný
směr, a soustředit se na nejbližší krok. A nezaleknout se dokonce ani ve
chvíli, kdy zjistíme, že se daří i věci, které jsme si neuměli představit. A
pokud jsme na Ježíšovo slovo vyrazili za ním, máme jistotu, že naši cestu jistí on.
Mít Ježíše před očima
a kráčet s důvěrou v jeho slovo
nás může převést i přes nejrůznější bouře.
Je to lék na naše obavy a pochybnosti.
A když se v tom přesto začneme plácat,
je připraven nás vytáhnout
a postavit zase
na nohy.

Zdroj: Internet
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Nedělní bohoslužby
7.9.
14.9.
21.9.
28.9.

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

Nedělní škola
pro děti
7.9. Růžena K.
14.9.
- (Lukáš K.)
21.9. Aleš M.
28.9. Petra M.

Rozhovory nad Biblí

Skupinky

Každé úterý v 18:00 v Oáze
Téma: 2., 16. a 30.9. Římanům
9. a 23.9. Janovo evangelium

Smíšená skupinka:
Středa - až od října
v Brništi Hlemýždí
Skupinka mužů v Oáze:
čtvrtek 18.9. v 19:30
Skupinka v Novém Boru:
středa 10. a 24.9. v 17:00
u Korolusových
Skupinka ve Stráži pod Ralskem:
každý čtvrtek v 17:30 u Berkových

Pixit
pátek 17:00
5.9. Martina
(obč. Tom)
Číst Římanům 1,2,3

12.9. Miloš
(obč. Vítek+Lukáš)
Číst Římanům 4,5,6

19.9. Martina
(obč. Kristy+Bety)
Číst Římanům 7,8,9

26.9. Miloš
(obč. Miloš)
Číst Římanům 10,11,12
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AKCE SBORU:
Neděle 14.9. Modlitební setkání v 17:00
Pondělí 22.9. Setkání staršovstva v 19:00
DALŠÍ AKCE:
19.-20.9
Lužická sedmička, více na www.luzickasedmicka.cz
TAXISLUŽBA:
Anna Kouřimská, tel. 728013812

BLAHOPŘEJEME
Narozeniny tento měsíc slaví:

7.9.

Milada Korolusová

11.9.

Květa Kupková ml.

12.9.

Ondřej Matys

17.9.

Hana Kucová

18.9.

Ema Jírová

24.9.

Růžena Krnáčová

29.9.

Václav Kouřimský

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 25.9.2014
Tento Zpravodaj je k přečtení i ke stažení na našich internetových stránkách:

www.bjb-brniste.cz
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