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9. ročník

září 2015

Já miluji ty, kdo milují mne,
a kdo mě za úsvitu hledají,
naleznou mne.
Přísloví 8:17
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ÚVODNÍK

Drazí bratři a sestry,
prázdniny končí a začíná další školní rok, ve kterém je v plánu mnoho akcí. Ať již těch, které mají svou tradici, nebo nových.
Letošní rok je také rokem výročí, kdy jsme si připomněli 600 let
od upálení mistra Jana Husa. Jeho citáty a myšlenky si můžete přečíst
v předsálí našeho sboru, vřele doporučuji, protože jsou aktuální i v dnešní
době. A také si připomeneme 70 let od návratu potomků exulantů
z polského Zelova do Čech a v našem případě založení stanice a následně
sboru v Brništi.
S rodinou nás čeká prvních čtrnáct dní v září dovolená a pozoruji, že
každým rokem je to v práci před dovolenou náročnější. Hodně práce, zařídit do poslední chvíle, co lze, a předat kolegům to, co musí za mě zařídit
oni. Letos jsem do toho všeho měl ještě dvoudenní služební cestu v rámci
jednoho ne moc jednoduchého projektu, ve kterém hrozilo nesplnění termínu odeslání technologie a hrozba penále ze strany kupujícího. Ale zároveň jsem mohl prožít, že Bůh byl v těchto dnech se mnou.
A když jsem mu všechny věci týkající se práce předkládal v modlitbách a prosil, aby On jednal, protože mnoho věcí nebylo v mých silách
zařídit (zejména když závisí na druhých lidech), mohl jsem vidět Jeho dílo.
A i přesto, že se někdy věci nevyvíjely správným směrem, mohl jsem mít
jistotu, že Bůh má vše ve svých rukách a zajímá se i o naše každodenní
starosti. Hlavně jsem si připomínal, že věci tohoto světa jsou sice důležité,
ale dočasné. No, nakonec se snad vše stihne odeslat včas a dopadne to
dobře. Chvála Pánu!
V rámci staršovstva diskutujeme o tom, zda model vedení našeho
sboru je dobrý nebo ne, v čem má své výhody a nevýhody. Myslím, že
bychom se měli více modlit za to, aby nám Bůh ukazoval svou vůli a záměry s naším sborem, a také za to, abychom spolu uměli mluvit v lásce a
pokoji. Učit se naslouchat druhým a povzbuzovat se na cestě víry, protože
svět kolem nás plný materialismu a konzumu je velkým lákadlem.
Také v souvislosti s postupným snižováním platů na církevní pracovníky ze strany státu se budeme muset rozhodnout, kolik budeme mít placených pracovníků a na jaký úvazek. Je to i výzva pro „naše peněženky“ a
ochotu dávat v budoucnu více z našich příjmů na Boží dílo.
Bratři a sestry, na závěr dva verše z 28. žalmu. Doufám, že pro vás
budou povzbuzením na cestě víry.
Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mé prosby! Hospodin je síla
má a štít můj, mé srdce v něj doufá. Pomoci jsem došel, proto
v srdci jásám, svou písní mu budu vzdávat chválu.
Žalm 28, 6-7
V Kristu
Jiří Jíra
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Ohlasy ze setkání staršovstva
Během prázdnin jsme se dvakrát setkali při takzvaném diskusním staršovstvu, kdy jsme se snažili hovořit o směrování a vedení našeho sboru. Naše
setkání však nebyla příliš úspěšná a proto jsme se rozhodli přizvat pomoc
zvenčí. V tomto měsíci se uskuteční setkání s br. Milanem Kernem, který
bude našim hostem 20.9.2015 a odpoledne se s ním sejdeme i my starší a
budeme se snažit pokračovat v naší diskusi.

•
•
•
•

•
•
•
•

Plánovací staršovstvo v srpnu jsme začali čtením z Hesel Jednoty
bratrské.
Poté jsme naplánovali akce na září
Diskutovali jsme o přizvání někoho zvenčí k našim diskusím ohledně
sboru. Padly návrhy na br. Kerna, br. Jackaniče a br. Vovkaniče.
Br. Karel Kuc, který se také staršovstva účastnil, nám pak podal
vysvětlení, proč se rozhodl navštěvovat staršovstva z pozice kazatele v důchodu. Chce napomáhat diskusi a rozhovorům, ale i řešení
problémů. Dále nás povzbudil v boji na příkladu z jiných sborů i
z vlastní zkušenosti.
Miloš Matys povzbudil ke čtení knížky D. Bonhoeffera „Život v obecenství“ - je velice praktická a pomáhá lépe chápat církev.
Nabízí se možnost uspořádat koncert Slávka Klecandra nebo skupiny Oboroh. Zatím jsme se rozhodli nabídku nevyužít.
Aleš Matys oznámil a vysvětlil své rozhodnutí vystoupit ze staršovstva.
Ukončili jsme modlitbou.

Za staršovstvo zapsala
Martina Matysová

K ZAMYŠLENÍ
K zamyšlení
Přemýšleli jsme někdy o tom, že přijde čas, kdy budeme stát tváří v tvář
živému Bohu? Že ten čas může přijít kdykoliv? Když jsem o tom přemýšlela, tak mi nebylo zrovna moc dobře. Co kdyby to bylo třeba zítra. Jsem
připravena? Jsme připraveni? Až si nás Pán postaví před svou tvář, tam už
nebude čas na prázdné fráze, jak jsme my lidé občas zvyklí. Tam se bude
mluvit jen o tom důležitém. Jak je psáno (2. Korintským 5:10): „Vždyť se
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všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal
odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé.“ Jak jsme na tom
my? Z čeho budeme vydávat počet, až nás Pán postaví před svůj soudný
stolec? Na co se nás bude ptát, co ho bude zajímat a jistě nic nepřehlédne?
Za prvé to budou naše skutky. Jak je psáno (Zjevení 20: 12): „Viděl
jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy.
Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle
svých činů zapsaných v těch knihách.“ Je vidět, že Boha bude zajímat, jak
jsme žili na této zemi. Vše je zaznamenáno a bude také odtajněno. A jistě
ne jen, co jsme dělali, ale i to, co jsme měli dělat a neudělali. Budeme
z toho vydávat počet. Ale jistě i z toho, co jsme si nechali v sobě
schované a nikdo z lidí o tom neví. Ale světlo Božího Syna vše odtajní. Na
světlo vyjdou ale i dobré skutky, o kterých nikdo nevěděl. Protože je mnoho lidí, kteří se těmito skutky nechlubí, a budeme žasnout, co ten či onen
dělal pro Pána, aniž by se to kdo dověděl. Jak je psáno (Kazatel 12:14):
„Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé.“
Tak můžeme vidět, že to nebude žádná legrace. V Matoušovi 5:16 je psáno: „Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a
vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“ Smutné je, že lidé na této zemi budou svědky ne jen našich dobrých skutků, ale i těch zlých. A ti, kterým
jsme byli špatným světlem, ti se přestanou o Boha zajímat a prohlásí, že
vlastně není žádného rozdílu. Ptám se, jak pak budou moci vzdát chválu
našemu Otci? Je mi trochu úzko a ptám se sebe i vás. Jaké skutky nás budou provázet na věčnost? Jak je psáno (Zjevení 14:13): „A slyšel jsem
hlas z nebe: „Piš: Od této chvíle jsou blahoslaveni mrtví, kteří umírají
v Pánu. Ano, praví Duch, ať odpočinou od svých prací, neboť jejich skutky
jdou s nimi.““
Za druhé to budou naše slova. A budou to všechna slova. Ne jen ta,
která jsme si ohlídali. Budou to slova, která jsme pronesli veřejně, ale i ta,
která jsme řekli tajně. Ani při této představě mi z toho není nejlépe. Bůh
nám nedal ústa jen na dorozumívání, ale abychom jej v první řadě
uctívali a chválili. Slovy můžeme bořit i stavět. Jak je psáno (Jakub 3:10):
„Z týchž úst vychází žehnání i proklínání.“ a v Izajášovi 50:4: „Panovník
Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem.“ To znamená, že ne pomlouvat a zraňovat. „Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu. Neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen.“ (Matouš 12:36-37) Tato slova k nám nepromluvil jen tak někdo. Ale
náš SPASITEL. Tak se ptejme sami sebe, jaká jsou naše slova? Jsou planá
nebo úrodná? Obstojí před naším Pánem v den soudu? „Vaše slovo ať je
vždy laskavé a určité; ať víte, jak ke komu promluvit.“ (Koloským 4:6) A
když víme, že máme problém se svými ústy a se svým jazykem, můžeme
volat k Pánu, vždyť máme čas milosti. „Hospodine, postav stráž k mým
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ústům, přede dveře mých rtů hlídku, nedej, aby se mé srdce přiklonilo ke
zlu, ať se nedopustím svévolnosti...“ (Žalm 141:3-4) Je čas milosti! Máme
-li problém, pokořme se před Pánem. Čiňme v tom všem pokání. A ON je
tak milostivý, že ten seznam smaže a už na něj nikdy nevzpomene.
A za třetí jsou to naše myšlenky. Možná, že si říká někdo, no to
snad ne. Věřte, že i já bych byla ráda. Protože bych tak i sebe uchránila
před velkým nebezpečím. Ale v Písmu je jasně psáno, že naše myšlenky
Bůh zaznamenává a přivede je na soud. Prosím, uvědomme si to každý
z nás. Je to skutečnost. „Hospodin zná smýšlení lidí; jsou pouhý vánek.“ (Žalm 94:11) Tak tedy nejenom co děláme, co mluvíme, ale Bůh ví i
to, co si myslíme. Nic mu skutečně neunikne. Budeme-li upřímní, musíme
si přiznat, že na nás denně útočí nespočet myšlenek, které nás někam
směrují. Stává se, že některým zlým dáme místo, ony se v nás zahnízdí a
my se jimi začneme zabývat. Ale Bůh nám dal myšlení, abychom vnímali
a pochopili jeho vůli. Abychom rozsuzovali dobré učení od špatného. Proto
věřím, že v den soudu se ukáže, o čem jsme přemýšleli a kam nás ty
myšlenky dostaly. Myšlenka je vlastně u zrodu každého slova, každého
skutku. „...Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po
tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout.“ (1.Mojžíšova 4:7) „Zbraně
našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi
boříme lidské výmysly a všecko, co se v pýše pozvedá proti poznání Boha.
Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušna Krista...“ (2.Korintským 10:4)
Bratři a sestry, jak je to s námi? Jsme připraveni? Jsme připraveni
na příchod Pána? Já za sebe vím, že ještě dnes s naléhavostí musím jít
před Pána. A co vy? Dnes, moji bratři a sestry v Kristu, dnes si ještě můžeme dát své životy s Pánem do pořádku. Dnes je čas přízně. Čas milosti.
Přeji nám všem ze srdce, abychom našli odvahu a vše s upřímností a pokorně přinesli před Pána. Vždyť On je tak dobrý, slitovný a přimlouvá se
za nás.
Vaše sestra v Kristu
Vlaďka D.

Zítra by již mohlo být pozdě
Jeden člověk, jenž hledal radu, přišel k mistru Eckehardovi, mnichu
ze St. Gallen a duchovnímu básníkovi (909-973), s dotazem, který
člověk je nejdůležitější, která hodina je nejdůležitější a který skutek v životě je nejdůležitější.
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Mistr Eckehard na to odpověděl:
"Nejdůležitější člověk je ten, který stojí nyní před tebou,
nejdůležitější hodina je nynější hodina
a nejdůležitější skutek je skutek lásky, který můžeš nyní vykonat.
Zítra by již mohlo být pozdě".
Zdroj: www.vira.cz

O odpuštění trochu jinak, aneb: Chceš-li
být otrokem nějakého člověka, nesnášej
ho
Kdo nenávidí, žije ve tmě
a neví kam jde,
protože jeho oči
pro samou tmu nevidí...
(srov. Bible 1Jan 2,11)
Chceš-li být otrokem nějakého člověka, nesnášej ho. Pak s tebou bude
ráno, po celý den i v noci. Tenhle člověk s tebou bude také jíst a naruší
tvé trávení. Zničí tvou schopnost koncentrace, zničí každou příjemnou
chvilku a zbaví tě tvého drahého pokoje i radosti. Své štěstí vkládáš
do jeho rukou. Dáváš mu skutečnou moc nad sebou samým... (John
Powell)
KŘIVDA SE NEVYHNE NIKOMU
Neexistuje člověk, který by nikdy neprožil křivdu a ublížení. Neexistuje
člověk, kterého by prodělaná křivda a ublížení nebolely. Pocit křivdy,
ublížení a nespravedlnosti se hluboce dotýkají nitra každého člověka a
volají po vyrovnání, odplatě a pomstě. Příkoří nenechává nikoho chladným.
MÁME ZLU NECHAT VOLNÝ PRŮCHOD?
Do této situace vstupuje Ježíšova výzva k odpuštění. Není ale naivní,
nerealistická a odtržená od života? Máme každému jen tak "odpustit"?
Máme zlu nechat volný průchod? Zlu je přeci třeba se postavit! Ale odpustit?
ODPUŠTĚNÍ NESCHVALUJE ZLO
Odpuštění a boj proti zlu si neprotiřečí. Ježíš sám ukazuje cestu k napl-
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něnému životu i skrze odpuštění. Jeho život je ale současně bojem proti
zlu. Nelze totiž ztotožňovat člověka s jeho jednáním. Člověku konajícímu
zlo je třeba odpustit a dát mu šanci. Jeho činy se ale musí odsoudit a
popřípadě je třeba přijmout opatření k zamezení šíření zla. Boj se zlem
ale nesmí odpuštění opomíjet. Jinak by se totiž ke slovu dostala pomsta,
která plodí další zlo, další zášť a další nenávist.
PROČ ODPOUŠTĚT?
Neodpuštění negativně ovlivňuje celý život člověka, včetně jeho těla a
psychiky. Zanedbané, potlačené a někdy i zdánlivě zapomenuté křivdy
nic neřeší. Působí destruktivně. Neodpuštění člověka ničí, rozkládá a znepokojuje. Je zdrojem napětí a podrážděnosti. Neuzdravené křivdy se mění i ve zdroj ubližování druhým. Ať už totiž člověk chce nebo ne, předává
to, co sám zakusil dále. Potřebuje se utrpení zbavit a tak ho přesouvá
dál. Ono se k němu pak ale vždy navrací… Neodpuštění působí jako jed
zasahující všechny oblasti života a vztahů: k Bohu, k lidem, ke světu a i
k sobě. Projevuje se na úrovni osobní, na úrovni rodin, různých skupin i
národů… Skrze odpuštění se naopak člověk stává vnitřně nezávislým na
negativním vlivu zla. Ukřivdění pak ztrácí svou zničující moc.
Odpouštějte a bude vám odpuštěno. (Lk 6,37)
ODPUSTIT NELZE "NA POVEL"
Odpuštění není mnohdy jednoduchou záležitostí. Pocit křivdy člověka
zasahuje v mnoha vrstvách. Proto zpracování křivdy a odpuštění musí
proběhnout ve všech zasažených úrovních a oblastech lidského života.
Rychlé a levné rady typu: "musíš hned odpustit", "zapomeň na to", "čas
léčí rány" jsou neúčinné a k opravdovému odpuštění mohou vést jen
zřídka. Vyrovnání se s křivdou, odpuštění a uzdravení je dynamickou záležitostí, která mnohdy potřebuje svůj čas.
KROKY NA CESTĚ ODPUŠTĚNÍ
Odpuštění je procesem, jehož motivem je spíše rozhodnutí, než pocity.
Na počátku tohoto procesu je dobré uvědomit si svou hodnotu jako člověka i jako milovaného Božího dítěte a připomenout si, že i když se cítíme nemilováni a nedoceněni, Boží láska k nám trvá. V Bohu je naše bezpečí a význam. Na cestě k odpuštění je třeba projít následující kroky:

•

•

PŘIZNAT SI POCIŤOVANOU KŘIVDU, negativní emoce a svá
zranění. Přiznat si, že mi vzniklá situace vadí a že mě bolí. Přiznat
si, že mám problémy odpustit a že možná viníkovi nepřeji rozhodně nic dobrého. V této první fázi je třeba před sebou své pocity
nepotlačovat a nic si nenalhávat.
POJMENOVAT SVÉ POCITY, klidně se i politovat. Tato fáze
může být pro mnohé důležitá. Je možné si najít důvěryhodného
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partnera, před kterým můžeme své pocity slovně formulovat. Může
jím být někdo blízký, náš zpovědník, ale i samotný Bůh. Důležité
ale je, aby se v tomto kroku člověk necítil sám. Mohl by totiž upadnout do pasti nekončícího víru sebelítosti, který člověka uzavírá a
znemožňuje jeho rozvoj.
POHLÉDNOUT NA KŘIVDU NEZAUJATĚ z jiného úhlu, nadhledu,
či odstupu. Připustit si, že vzniklá situace může mít i jiná hlediska,
než ta, která vidíme úhlem svého pohledu. Uvědomit si, že
ukřivdění je obecnou lidskou záležitostí.
SNAŽIT SE POCHOPIT TOHO, KDO NÁM UBLÍŽIL. Možná, že
dotyčný člověk nejedná vědomě zle. Jeho jednání třeba ovlivňuje
jeho podvědomí a špatné zkušenosti. Často lidé jednají zle, protože
ani jinak neumějí. I Ježíš se na kříži modlil: "Otče odpusť jim, neboť nevědí, co činí" (Lk 23,34).
ROZHODNOUT SE NEŠKODIT A ZŘÍCI SE POMSTY. Nepřát, ani
nepůsobit viníkovi zlo. Rozhodnout se ho přijmout jako člověka,
bez ohledu na jeho vinu. Nemluvit o něm zle před lidmi.
ŽEHNAT. Žehnání znamená svolávání Boží přízně na dotyčného.
Tím i křivdu předáváme Bohu.

Když člověk odpustí, neznamená to, že k druhému musí okamžitě pociťovat kladné city.
Odpuštění je někdy delší proces, ve kterém se pocity mohou zákonitě
opožďovat.
Odpouštět je třeba, aby bylo možno žít…

(-taub-)

Jeden druhému odpouštějte, jak i Bůh odpustil vám. (Ef 4,29)
Zdroj: www.vira.cz

OZNÁMENÍ
Podzimní úklid modlitebny a přilehlého pozemku.
V sobotu 3.10.2015 od 9 hodin se uskuteční podzimní úklid modlitebny. Můžete s sebou vzít vědro a hadr, hrábě apod. Jen v případě velmi
nepříznivého počasí se úklid odloží. Všichni, kdo můžete tyto práce zastat, jste zváni na pomoc.
Díky!
Růžena Kucová
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Nedělní bohoslužby
6.9

vedení: Miloš Matys
kázání: Martina Matysová
vedení: Martina Matysová
kázání: Miloš Matys
vedení: Jiří Jíra
kázání: br. Milan Kern
vedení: Martina Matysová
kázání: Miloš Matys

13.9
20.9.
27.9.

Nedělní škola
pro děti
6.9.

Jan Křtitel objevuje
(Růženka a Bety)
13.9. Rodinné bohoslužby
Slovíčko k dětem: Květa
20.9. Rybáři objevují
(Aleš a Vítek)
27.9. Další objevy rybářů
(Ondra a Bety)

Rozhovory nad Biblí
Každé úterý v 18:00 v Oáze
Téma:
8. a 22.9. Kniha Přísloví
15. a 29.9. Evangelium Janovo

Skupinky
Skupinka v Novém Boru:
středa 2., 16. a 30.9. v 17:00
u Korolusových
Skupinka ve Stráži pod Ralskem:
každý čtvrtek v 17:30
Skupinka bratři:
Dle domluvy
Skupinka
(informace u Lukáše Kuce)

Pixit
pátek 17:00
4.9. koncert
11.9. obč. Tom +Ondra
(Jeremiáš 37,38,39)

18.9. obč. Vítek+Lukáš
(Jeremiáš 40,41,42)

25.9. obč. Kristy a Bety
(Jeremiáš 43,44,45)
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září
AKCE SBORU:
Pátek 4.9.
Neděle 13.9.
Neděle 13.9.
Neděle 20.9.
Pondělí 21.9.
Sobota 3.10.

Koncert skupiny Zvonky dobré zprávy v 18:00
Rodinné bohoslužby 9:30
Modlitební setkání v 17:00
Setkání staršovstva s br. Milanem Kernem
Setkání staršovstva v 19:30
Úklid modlitebny a okolí v 9:00

DALŠÍ AKCE:
Úterý 1.9.
Středa 2.9.
18.-20.9.

Vernisáž „Smíření“ kult. dům Crystal Česká Lípa od 17:00
Přednáška „Vytržení církve“ v budově KS v České Lípě od 17:30
YMCA - 17. ročník Lužické sedmičky, informace u L. Kuce

TAXISLUŽBA:
David Matys, tel. 724066686

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

26.9.

Beata Jírová

29.9.

Václav Kouřimský

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 24.9.2015
Tento Zpravodaj je k přečtení i ke stažení na našich internetových stránkách:

www.bjb-brniste.cz
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