duben

10. ročník

Duben 2017

Slovo o kříži je bláznovstvím těm,
kdo jsou na cestě k záhubě;
nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.
1 Korintským 1:18
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ÚVODNÍK

Milé sestry, milí bratři,
nacházíme se v postním období. Čas před Velikonocemi nás vede
k úvahám nad tím, kým byl a je pro nás Ježíš Kristus. Při těchto úvahách mne zaujalo slovo od bratra Tomáše Pavelky, a tak bych se rád
s vámi o něj v krátkosti podělil.
„Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel
do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali.“
Jan 1,10
Když se říká „vlastní“, opravdu se tím myslí vlastní. Farizeové, zákoníci, nakonec i zdánlivě nechápaví učedníci se vždy Ježíše ptají už jako
ti, kteří se pokusili jít cestou spravedlnosti. Kteří mají bohaté zkušenosti s tím, jak naplňovat Zákon, jak žít správně. Otázky, které kladou
Kristu, jsou otázky, které si musí položit každý, kdo to s vírou myslí
upřímně. Jsou to ti, kteří došli ve zbožnosti nejdál, kam jen člověk může dojít. Ptají se, protože narazili na praktické hranice lidské snahy.
Ptají se za nás. Ježíšovy odpovědi dávají smysl jen spolu s těmito
otázkami. Co Ježíš odpoví, nelze v evangeliích často předvídat - většinou se jeho odpovědi všichni diví.
Sám Ježíš jasně říká, že přišel Zákon nikoliv zrušit, ale naplnit. A
že ze Zákona nepomine jediná čárka. Že kdo neposlouchá Mojžíše a
Proroky, neobrátí se, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. A naposled, že
pokud naše spravedlnost nebude o mnoho větší než ta zákoníků a farizeů, nikdy do Božího království nevejdeme. S Kristem nepřicházejí
nová pravidla, v Kristu přichází ten, jenž je nade všemi pravidly.
Pravidlo „oko za oko“ je spravedlivé k viníku i postiženému. Nebudeme přece odsuzovat oběť za to, že žádá spravedlnost, trestat
oběť místo viníka. To by byla zvrhlost. Ale jen oběti samé Ježíš říká
„Nemusíš tu odplatu žádat, můžeš jít až za Zákon, protože já jsem nad
Zákonem.“ Kristus jí to říkat může, nikdo jiný ne. Když mě uhodí někdo do pravé tváře, nejspíš mu ji natáhnu. Ale teď už vím, že mohu
také váhat, že od tohoto svého práva mohu ustoupit. Všimněte si nakonec, že je daleko těžší neodplácet lidem blízkým, nevrátit jízlivost
třeba manželce. A že nepřátelé (které máme milovat) jsou pro většinu
z nás v sousedství, v rodině, na pracovišti, ne někde za hranicemi.
Nepřátelé na den, na měsíc, na rok, než se věci urovnají. Proto moudrý s fackami tělesnými i duchovními šetří - ne proto, že musí, ale proto, že může.
Není nic takového jako „zákon Kristův“. „Berte na sebe břemena
jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův“ (Gal 6,2). Ježíšovo kázání
nemá povahu zákona, který by byl lidem vnucován. Jde za Zákon,
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za všechna pravidla. Chceme to slyšet? Nebojíme se, že bude nabourána
naše samospravedlnost? A tak se lidé snaží umlčet Boha–Krista jako velekněží, kteří osnovali zatčení a popravu Ježíše. Myslím, že ani letošní
Velikonoce se nikomu nepodaří navěky umlčet Krista. Vstává třetího dne
a pro ty, kteří jej následují platí: Nikdy nevystihneme, nikdy se nedokážeme řídit žádným Zákonem Kristovým tak, abychom měli od Boha pokoj. Naopak, jeho přikázáními se máme řídit, aby on byl stále při nás,
aby nám živě do všeho mluvil, aby v našem srdci nebyl nikdy umlčen. A
abychom my dobrovolně přijímali pokání a s radostí brali odpuštění.
Buď Tobě sláva, jenž jsi z mrtvých vstal!
Lukáš Kuc

OHLASY ZE STARŠOVSTVA
Ohlasy ze setkání staršovstva v březnu
•

Setkání staršovstva se uskutečnilo v plném počtu starších.

•

Na začátku setkání jsme se zamýšleli nad textem z Dobré setby
na daný den a společně se modlili

•

Naplánovali jsme služby na měsíc duben, kdy se toho ve sboru i
mimo něj bude dít hodně - jarní úklid sborové budovy, sborové
shromáždění, sborový výlet, koncert skupiny Oboroh v rámci Velikonoc, Sjezd delegátů BJB aj. Více v programu na měsíc duben.

•

Body pro Sborové shromáždění 9.4.2017 jsou: Schválení rozpočtu
-investic sboru na rok 2017, volba delegáta pro dubnový Sjezd
delegátů BJB, seznámení s materiály pro Sjezd delegátů.

•

Probírali jsme otázku hledání kazatele sboru, jak pokračovat dále,
koho případně oslovit. Na dalším staršovstvu bychom se rádi dohodli na dalších krocích, do té doby se chceme modlit za moudrost
a Boží vedení.
Zapsal Jiří Jíra
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UPOZORNĚNÍ

Dne 1.4.2017 proběhne každoroční jarní úklid modlitebny a okolí a ještě
k tomu se bude malovat chodba v přízemí. Bude potřeba i vaší pomoci.
Úklid začne v 9:00 a domů půjdeme, až to bude hotovo. Občerstvení
bude zajištěno. Marodi omluveni.
Děkujeme předem všem, kteří přiloží ruce ke společnému dílu.
Martina Matysová

PRO POVZBUZENÍ
Žáby
Nastalo jaro a s ním se probouzí příroda. Po nedávných deštích a při teplejších dnech se pomalu začínají objevovat i žáby putující do rybníků,
jezírek a tůní za účelem rozmnožování.
Na poslední setkání staršovstva jsem jel na kole a při návratu
zpět pršelo. Na silnici mezi Velkým Grunovem a Novinami bylo spousta
žab, dá se říci, že každých 20-30 metrů jsem nějakou potkal. Ani nijak
nespěchaly, aby silnici co nejrychleji překonaly. Některé setrvávaly
na místě i delší dobu (patrně toho v noci moc nevidí). A protože jsem je
nechtěl přejet, kličkoval jsem po silnici jako zajíc (naštěstí nic nejelo).
Autem bych si to nedovolil, a tak by pravděpodobně nějaká ta žabka zahynula na úkor mé bezpečnosti a stal by se z ní flek na silnici.
Ale proč to všechno píšu? Tento obraz s putujícími žábami mi připomněl i naše křesťanské životy. Také jsme se vydali na cestu, v našem
případě cestu víry. Uvěřili jsme v Ježíše Krista, přijali Jeho odpuštění
hříchů. Dalo by se říct, že jsme za vodou.
Ale Satan se všemožnými způsoby snaží uchvátit nás z Boží moci.
Stejně jako ne všechny žáby nakonec doputují do místa svého rozmnožování, i nám by se mohlo stát, že nedojdeme do nebeského království.
Znám křesťany, kteří odpadli od víry a „vrátili se“ k životu bez Boha.
V 1. Petrově 5, 8-9 je psáno:
„Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako lev
řvoucí a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž
utrpením jako vy.“
Bůh nám otevřel svou náruč skrze Krista a jeho novou smlouvu. A Satan
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nechce, abychom došli spásy. Písmo nás varuje, že máme být na pozoru
a máme se mu vzepřít. Kristus je mocnější než ten zlý a pokud Mu budeme věřit, budovat s Ním vztah, tak věřím, že nás Satanovy nástrahy nedostanou. A nestaneme se oním „duchovním“ flekem na silnici, ale dojdeme do cíle našeho putování - do nebeského království.
Jiří Jíra

Milí sourozenci v Kristu,
byla jsem požádána, zda-li nemám nějaký přípěvek do Zpravodaje.
S lítostí jsem oznámila, ze ne. Protože neumím napsat hned něco od boku. Většinou je to tak, jako by Bůh do mého nitra zasil semínko a ono
pomalu vyklíčí a nakonec vyústí v něco, co se rozprostře před můj duchovní zrak a silně mě to oslovuje. A pak mě to motivuje k zapsání toho,
co ve mně uzrálo.
Přemýšlela jsem, zda-li někde v hloubi srdce se něco nerýsuje
na nějakou blízkou dobu. A tak si v duchu říkám: „Tak nic, Pane, no.“ A
pak najednou jako by se v mém srdci rozžehlo světýlko, které mě vedlo
k tomu, abych si sedla, vzala papír a pero a psala. Že když jdu po Boží
cestě, tak po ní nemůžu jít sama. Že potřebujeme jeden druhého. (To
také v poslední době tolik zažívám.) Že tak zprostředkováváme Boha. Že
tak On skrze nás jedná v každé těžké i radostné životní situaci. Dává
nám vztahy, které jsou úplně jiné, než jsme žili před tím. Jsou to lidé,
kteří touží patřit Kristu, tak jako já. Kteří touží jít cestou Ježíšova učedníka. Lidé, kteří dávají Bohu prostor a uvědomují si tak, že ten nejkrásnější a nejlepší plán v našich životech má jen Bůh. A tak mohu zažívat, že
vedle sebe mám lidi, se kterými když se setkám, tak je mi dobře u srdce. Vím, že touží a jdou stejným směrem. Mohu s nimi mluvit o životě.
Ale, a to především, sdílet se, co prožíváme s Bohem, rozmlouvat a přemýšlet o Písmu. Jsem si zcela jistá, že to jsou vztahy, které mi dal Bůh.
Vím, že to jsou lidé, kterým hoří srdce pro Boha. Vím současně, že to
jsou také jen obyčejní lidé jako já. Ale kteří stojí vždy při mně.
A tak bych touto cestou chtěla poděkovat všem, kteří si na mě
vzpomenete myšlenkou, modlitbou nebo i zavoláte. Děkuji i vám, kteří
mi věnujete svůj čas a někam mě odvezete nebo se mnou někam dojdete a jste mi oporou. Děkuji za vaši lásku a slova povzbuzení. Děkuji
za vás Bohu Otci, že mi vás daroval a stali jste se součástí mého života.
Vaše sestra v Kristu
Vlaďka Danzerová
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10 věcí, které Bůh chce, aby sis pamatoval:
Dám ti odpočinutí.
Dám ti sílu.
Odpovím ti.
Věřím ti.
Požehnám ti.
Jsem tu pro tebe.
Neopustím tě.
Postarám se o tebe.
Budu s tebou.
Miluji tě.
Zdroj: Internet

Modlitba když člověk nechápe Boží plán
Drahý Otče,
dnes byl jeden z těch dnů,
Ty je znáš,
kdy život prostě nedává smysl.
Kdy svět se nezdá být fér.
Protože není fér.
Potřebujeme tě, Pane, já tě potřebuji.
Potřebuji, abys kolem mne ovinul své paže
a pomohl mi porozumět,
že je to v pořádku, když nerozumím všemu.
Jak bych mohl pochopit tvůj plán
plán pro celý svět plný složitostí a detailů?
Ty jsi Bůh.
Já ne.
Ty jsi slovem stvořil celý svět.
Člověka jsi zformoval z prachu.
Jen ty můžeš stvořit krásu z prachu.
A tak mohu očekávat unikátní práci tvých rukou,
které přetvoří mé nic ve Tvé všechno.
Amen.
Zdroj: Internet
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Tady
mohl
být
váš
příspěvek!!!
ZE SBOROVÉ KNOHOVNY
Název: MARIE - žena statečná
Autor: Francine Riversová
Toto je poslední z pěti románů o ženách z rodokmenu Ježíše Krista. Zajímavým způsobem je tu popsán život Marie, matky Pána Ježíše.
I my žijeme v době plné problémů, kdy miliony lidí hledají odpovědi. Mnohému se od těchto žen můžeme naučit, i když žily před mnoha
lety.

strana 7

duben

SBOROVÁ KNIHOVNA

Název: Zlatá stezka
Autor: Marie Anne Hirschmann
Příběh Marie Magdaleny pochází přímo z Nového Zákona.
Věřím, že tato kniha přiblíží čtenářům období starověku a pomůže porozumět, že ačkoliv kultura a zvyky se mění, Bůh zůstává tentýž a jeho láska
stále trvá. Ježíš Kristus, náš Pán, je stejný včera, dnes i zítra. Stále touží
měnit utrápené lidské životy. Za to Ho budeme vždy chválit.

K VELIKONOČNÍMU ZAMYŠLENÍ
„Vezmi kříž svůj a následuj Mne…“
Každý, kdo za Tebou, Kriste, vykročil,
jednoho dne uzří svůj kříž.
Střetne se s ním na křižovatce cest,
z nichž jedna je široká a druhá úzká.
Jedna láká svým bezpečným pohodlím,
na druhé je vidět vždy jen místo,
kam je třeba v příští chvíli položit nohu.
Je to vlastně jen řetěz šlépějí – šlépějí Beránka.
Po té první se jde velmi lehce,
se srdcem oproštěným od těch, kteří kolem trpí,
v sladkém opojení vlastní zbožnou dokonalostí.
Ale na úzké cestě čeká
bída toho, jenž upadl mezi lotry,
bezmocnost ztracené ovce, vydané na pospas lvu,
a celý les rukou, vztahujících se po chlebu života.
A to je, Pane, můj kříž:
Postavit se zástupně na místo bratra,
vzít na sebe cizí bolest a bídu,
nechat po sobě plivnout za cizí hřích –
a přitom pro sebe nečekat nic…
Pane, tak mnozí jdou za Tebou,
a přece jen málo z nich je Tvými učedníky,
protože nevzali na sebe svůj kříž…
A přece svět může proměnit jen moc tvého kříže,
zjevená v životech poutníků
jdoucích šlépějí Beránkovou.

Zdena Garajová
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KDY, KDE, CO?

Nedělní bohoslužby
2.4.
9.4.
16.4.
23.4.
30.4.

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

Martina Matysová
Karel Kuc
Martina Matysová
Lukáš Kuc
Jiří Jíra
Martina Matysová
Lukáš Kuc
Jiří Šimek
Martina Matysová
Jiří Jíra
Zkoušky
na velikonoce:

Nedělní škola
pro děti

Sobota 1.4. v 16 h
Sobota 8.4. v 18 h
Sobota 15.4. v 16 h
Neděle 16.4. v 8:30

2.4. mladší: Pochvala i pokárání (3/2, str. 32)
Kamila, Lukáš
starší: Bůh říká: „Toto jsou mé normy.“II
Miloš
9.4. slovíčko k dětem: Hana
16.4. velikonoční bohoslužby
23.4. mladší: Noc kdy Petr zklamal (3/2, str. 39)
Aleš, Vítek
starší: Bůh říká: „Kristus je odpověď.“ I
Kristy
30.4. mladší: Pokřtěn: Co to znamená? (3/2, str.5)
Růžena, Lukáš
starší: bůh říká: „Kristus je odpověď.“ II
Hana
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Rozhovory nad Biblí
Každé úterý v 18:00 v Oáze
Téma:
Kniha Kazatel

Skupinky
Skupinka v Novém Boru:
středa 5. a 19.4. v 17:00
u Korolusových
Skupinka ve Stráži pod Ralskem:
každé pondělí v 17:00
Skupinka bratři:
Středa 19.4. v 19:30
Skupinka u Kucových:
Pátek 7.4. v 16:30 Židům 11

Pixit
pátek 17:00
7.4. Jedeme do Cvikova
14.4. Velkopáteční koncert
21.4. vedení: Martina, Slovo: Tom
Občerstvení: Tom a Ondra

28.4. Turnaj deskových her
v Bělé p. Bezdězem
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AKCE SBORU:
Sobota 1.4.
Neděle 9.4.
Pátek 14.4.
Neděle 16.4.
Úterý 18.4.
Neděle 14.5.

DALŠÍ AKCE:
Sobota 8.4.
Sobota 22.4.
28.-30.4.

KDY, KDE, CO?
Jarní úklid modlitebny a okolí + malování chodby od 9:00
Modlitební setkání v 8:45
Rodinné bohoslužby, společný oběd, sborová hodina, výlet
Koncert skupiny Oboroh - Pašijové písně
Modlitební svítání na Brnišťáku, sraz u modlitebny v 5:00
Velikonoční shromáždění 9:30
Setkání staršovstva ve 20:00
Společné bohoslužby v rámci regionálního setkání
mládeže ve Cvikově
YMCA školení táborových vedoucích v Brništi ve 14:00
Sjezd delegátů BJB v Praze
Turnaj deskových her v Bělé pod Bezdězem

TAXISLUŽBA:
David Matys, tel. 724066686

BLAHOPŘEJEME
Narozeniny tento měsíc slaví:
3.4.

Růžena Kucová

4.4.

Alena Ptáčková

5.4.

Vlaďka Danzerová

7.4.

Markéta Matysová

17.4.

Geňa Pospíšilová

19.4.

Vít Berko

20.4.

Artur Kuc

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 27.4.2017
Tento Zpravodaj je k přečtení i ke stažení na našich internetových stránkách:

www.bjb-brniste.cz
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