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10. ročník

Září 2016

...vždyť Hospodin Bůh je štít a slunce,
Hospodin je dárce milosti a slávy,
žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně.
Žalmy 84:12
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ÚVODNÍK
Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani
nevíme, jak a za co se modlit., ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.
Římanům 8:26

„Vyslýchá Bůh jen to, za co v modlitbě prosíme, nebo jedná nad naše
očekávání? Očekáváme, že Bůh učiní mnohem více, než zač dokážeme
prosit a než si dovedeme představit, když se modlíme?“ Těmito slovy
začínalo text tzv. ranní duchovní rosy (ztišení) na YMCA táboře,
ze kterého jsme se s rodinou právě vrátili. Rád bych se i s vámi
ve sboru podělil o slovo, které mě na začátku tohoto tábora oslovilo.
Tábor rád připodobňuji k rodině. Bůh nám do rodiny dává děti
různého vzhledu, povahy, temperamentu. Tak jako v rodině si tyto
děti nevybíráme. Není to však náhoda, věřím, že Bůh přesně ví, koho
nám do života posílá. Jako rodič, ale i jako vedoucí, prožívá bázeň
v této pozici, očekávání, někdy až strach. Často jsem toužil být jen
jedním z davu, maximálně v týmu. Tady se však nalézám v roli vedoucího (rodiče), kde mám odpovědnost ne jen za sebe. Je to Boží volání
do role vedoucího. A mně se na začátku chtělo couvnout. Nějak jsem
dostal strach. Člověk si rád užívá při hrách, při rozhovorech
s ostatními, kdy vtípky a historky baví okolí, ale přijmout odpovědnost
se mnohdy nechce. Začátek tábora mne vedl k pokoře, k odevzdání se
víc Bohu do rukou. Ne já, ale ty se, Bože, oslav, mi znělo v hlavě.
V modlitbách jsem prosil, přikryj mou nedokonalost. Ani jsem nevěděl,
jak víc a za co se modlit, moc se mi nechtělo do rozhovorů, kde se ode
mne očekávalo rozhodování. Bůh však poslal lidi, kteří mne slovem či
skutkem pomoci povzbudili. Možná o tom ani nevědí, ale nechali se
Bohem vést.
Duch Boží přichází na pomoc naší slabosti! Možná se i vy někdy
nacházíte v takové situaci. Díky Bohu, že nás staví do věcí, v kterých
se cítíme malí, zranitelní, právě v takových situacích může být Bůh
oslaven a používat si nás jako svůj nástroj. Možná jsme slabí, necítíme
se na to do některých věcí vstoupit, ale možná to je pro nás výzva
od Boha!
Lukáš Kuc
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Ohlasy ze setkání staršovstva v srpnu
•
•
•
•

•

•

Po společných úvodních modlitbách jsme naplánovali program
na září.
Zvolili jsme nového předsedu staršovstva, kterým nyní je br.
Lukáš Kuc.
Rozhodli jsme se pro letošní společné Díkůvzdání spolu s dalšími
sbory BJB (Liberec, Cvikov). Bude se konat 23.10.2016 odpoledne (čas bude upřesněn) v našem sboru.
Miloš informoval o informaci z Fin. úřadu v Č. Lípě, který po nás
požadoval daň z pozemků kolem sborové budovy za 3 roky zpětně (nový zákon od r. 2014), což by znamenalo cca 30.000,- Kč.
V zákoně je však možnost minimální nebo žádné platby pro církev, a i díky pomoci fin. poradce uvedenou daň platit nemusíme.
S obcí Brniště bychom rádi udělali směnu resp. vzájemný prodej
a odkup pozemků. Jedná se o pozemky pod novými chodníky,
které bychom odprodali a nově odkoupili pozemky pod parkovištěm.
Podepsali jsme zápis ze setkání staršovstva č. 115 a setkání
ukončila modlitbou sestra M. Matysová

Zapsal
Jiří Jíra

OZNÁMENÍ
Podzimní úklid
modlitebny a přilehlého pozemku
V sobotu 1. 10. 2016 od 9 hodin se uskuteční podzimní úklid modlitebny. Můžete s sebou vzít vědro a hadr, hrábě a podobně. Všichni, kdo
máte pro tuto práci zdraví a sílu, jste zváni na pomoc.
Díky!
Růžena Kucová
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TROCHA HUMORU

Na světě jsou dva druhy lidí. Jedni se ráno probudí a řeknou: "Dobré
ráno, Bože!" A pak jsou ti, kteří se ráno probudí a řeknou "Dobrý Bože,
ráno!"
Dva kněží jedou velmi rychle na motocyklu a vysoce překročí povolenou
rychlost. Zastaví je policista a káravě jim říká: "Uvědomujete se vůbec,
co děláte? Co kdyby se stala nehoda?" Jeden z kněží opáčí: "Žádné strachy, synu, Ježíš je s námi." Policista nato vytáhne blok a povzdechne: "V
tom případě vám musím dát pokutu. Je zakázáno, aby na motocyklu jely
tři osoby."
Ptá se Kudlanka nábožná Jetele: “ Hele Jeteli, pověz, proč se nemodlíš?“
Jetel smutně zašeptá: „Víš Kudlanko, já nechci být spasen.“
Přijde pastor na bohoslužbu a postěžuje si svému spolupracovníkovi: "To
není možné! V církvi ani noha! Kde jsou všichni? Dokonce ani klávesista
nepřišel - kdo bude teď hrát?" ... "Česko s Kanadou!"
Pro Zpravodaj dodal Jiří Jíra

K ZAMYŠLENÍ
Jak se mění hodnoty života
Hodnotový svět předchozích generací znal tzv. sedmero hlavních hříchů:
pýcha
lakomství
závist
hněv
smilstvo
nestřídmost
lenost
Postupem času se jejich obsah proměnil do dnešní podoby,
z pýchy se stalo zdravé sebevědomí,
z lakomství zákon ekonomiky,
nestřídmost se povýšila na vyšší životní úroveň,
závist v boj o spravedlnost,
hněv ve zdravou reakci na nekorektní jednání druhých,
smilstvo v prevenci proti neurózám,
lenost se proměnila v prokrastinaci.
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Díky této moderní nomenklatuře zbavil se starý kontinent těžkých hříšníků. Připočteme-li k tomu ještě jiné, dnes už málo známé, skoro archaické pojmy jako:
hulvátství, které se změnilo ve svobodu projevu,
okrádání definované jako svobodný trh,
zanedbanou výchovu dětí jakožto tvorbu vlastního názoru potomstva,
neúctu k tradici proměněnou ve vítězství zdravého rozumu a
likvidaci pozitivních hodnot jakožto zbavení se předsudků,
nacházíme se v aktuálně nám známém prostředí uprostřed Evropy.
K tomu dodám, že:
svoboda se povýšila na svévoli jednotlivce,
tolerance se proměnila v ustupování zlu a
korektnost v povinný názorový koridor.
doc. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů,
Ph.D., dr. h.c
Pro Zpravodaj dodala Růžena Kucová

Když máme pocit, že s námi Bůh není...
Zachraňuje mě tvá pravice, Bože.
Hospodin pro mě dokončí, co začal.
Hospodine, tvá dobrota trvá navěky,
dílo svých rukou neopouštěj! (srov. Ž 138, 7-8)
Žijeme naše životy a připadají nám zcela běžné. Prožíváme radosti, bolesti, zkoušky, trápení a možná se nám daří všemi životními událostmi
proplouvat bez větších modřin. Připadá nám, že všechno dobře zvládáme, žijeme správně a pomalu začínáme nabírat sebedůvěru. Věříme sami v sebe a v to, že nikoho dalšího, kdo by nám na naší cestě životem
pomáhal, vlastně nepotřebujeme.
Jiná situace ale nastává, když se dostaneme do bodu, kdy pochopíme, že naše lidské síly nestačí. Najednou už nejsme tak sebevědomí a
pyšní. Začneme hledat oporu, někoho, kdo nám pomůže najít správný
směr. V takové chvíli na nás osamění, které jsme si vybudovali, začíná
těžce dopadat. Začneme si připadat opuštění a doufáme, že je tu někdo,
kdo nás zachrání a znovu nás pozvedne.
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Uvědomuji si, že mě stále znovu zasahuje, jakou trpělivost s námi
lidmi Bůh má. Přesto, že jsme někdy pyšní a máme pocit, že náš život je
neovlivnitelný a že ho držíme pevně v rukou, Bůh se k nám neobrátí zády. Naopak – stále znovu nás zachraňuje, nikdy nás neopouští. I když
jeho přítomnost často nejsme schopni vnímat, On se od nás nikdy nevzdaluje.
Ve chvíli, kdy vnímám sílu Boží přítomnosti, si přeji, abych už nikdy neměla pocit, že se mnou není. Pochopila jsem však, že záleží jen na
mně, zda jsem ochotna Bohu nabídnout svůj život a zda se skutečně rozhodnu, že chci, aby měl v mém životě první místo.
Bůh nikoho z nás neopustí,
to jen my lidé často nevidíme,
že jsme to my, kdo opouští Jeho.
Zdroj: Internet

Nedívej se na překážky, ale na cíl
Odhoďme všechno, co by nás mohlo zatěžovat, hřích, do kterého se člověk snadno zaplete, a vytrvale běžme o závod, který je nám určen. Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti. (srov. Žid 12,1-2)
Jedna z cyklistických rad říká: „Dívej se tam, kam chceš, aby kolo jelo,
ne na to, čemu se chceš vyhnout. Kolo má zvláštní schopnost následovat
tvůj pohled.“ Domnívám se, že tato zásada má mnohem širší platnost.
Něco podobného čteme v listu Židům: „Mějme oči upřeny na Ježíše.“
Nevěnujeme příliš mnoho pozornosti tomu, čeho se bojíme? Možným komplikacím, překážkám, své slabosti, hříchu, kterého se chceme
vyvarovat? Neplatí podobně jako na kole, že když se na to budeme soustředit, tak do toho nakonec nabouráme? Možná úskalí je dobré zaregistrovat, ale jen proto, abychom mezi nimi zahlédli a sledovali dobrou cestu. Upni svou pozornost na to, kam míříš.
Mysli na Ježíše – cestu i cíl svého života.
Projedeš mnohem bezpečněji.
Zdroj : Internet
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Nedělní bohoslužby
4.9.
11.9.
18.9.
25.9.

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

Nedělní škola
pro děti

Martina Matysová
Martina Matysová
4.9. mladší:
Lukáš Kuc
Smrt a nový život
Růžena a Vítek
Miloš Matys
starší:
Miloš Matys
Jak jsem se dostal na svět? I
služba žen z Poštovic
Hana
Jiří Jíra
11.9. rodinné bohoslužby
Miloš Matys

Rozhovory nad Biblí
Každé úterý v 18:00 v Oáze
Téma:
6. a 20.9. List do Korintu
13. a 27.9. Kniha Přísloví

Skupinky
Skupinka v Novém Boru:
středa 7. a 21.9. v 17:00
u Korolusových

Slovíčko k dětem: Kamila

18.9. mladší:
Víra vede k poslušnosti
Aleš a Lukáš
starší:
Jak jsem se dostal na svět? II
Bety
25.9. mladší:
Učit se z chyb
Kamila a Vítek
Starší:
Co je ve světě špatného? I
Tom

Pixit
pátek 17:00
2.9. Občerstvení: Čtení: Žalm 85-91

9.9. Martina

Skupinka ve Stráži pod Ralskem: Občerstvení: Tom + Ondra
Čtení: Žalm 92-98
každé pondělí v 17:00
Skupinka bratři:
Dle domluvy
Skupinka
(informace u Lukáše Kuce)

16.9. Miloš
Občerstvení: Vítek + Lukáš
Čtení: Žalm 99-105

23.9. Martina
Občerstvení: Kristy + Bety
Čtení: Žalm 106-112

16.9. Miloš
Občerstvení: Miloš
Čtení: Žalm 113-118
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AKCE SBORU:
Neděle 11.9.
Pondělí 12.9.
Sobota 1.10.

Modlitební setkání v 8:45, zamyšlení Lukáš Kuc
Nácvik NŠ v 9:00
Setkání staršovstva v 19:30
Úklid modlitebny a přilehlých prostor v 9:00

DALŠÍ AKCE:
16.-18.9.

Lužická sedmička

TAXISLUŽBA:
David Matys, tel. 724066686

BLAHOPŘEJEME
Narozeniny tento měsíc slaví:

7.9.

Milada Korolusová

11.9.

Květa Kupková

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 22.9.2016
Tento Zpravodaj je k přečtení i ke stažení na našich internetových stránkách:

www.bjb-brniste.cz
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