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10. ročník

Červenec-srpen 2017

Nebudou žíznit,
až je povede vyschlými kraji,
vodu ze skály jim vyvede jak bystřinu,
rozpoltí skálu a v hojnosti potekou vody.
Izajáš 48:21
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Milí bratři a sestry,
začínám psát Zpravodaj, vyplňuji informace, vkládám došlé příspěvky a
přemýšlím nad těmito řádky. Musím přiznat, že mám v hlavě úplně prázdno. Před chvílí jsme se vrátili s Pixiťáky a dorostem z bowlingu. Jsem pěkně znavena, ale zároveň povzbuzena časem, který jsme mohli strávit společně a prostě si to užít, i když ne vždy se každému dařilo podle našich
představ. Člověk může na chvíli vypnout, nemyslet na nic, jen na hru, a
povzbuzovat ostatní. Člověk může přijít o kus nehtu (to se mi stává pokaždé), ale na zápalu ve hře to neubere. Horší je, když se člověk bouchne
koulí do kolene. Ale rekordmanem je Markétka, která hodila dopředu, ale
koule letěla opačným směrem mezi její povzbuzující spoluhráče. Ale není
to bowling, o kterém tu chci teď psát. Spíš se jen přiznat, že mám hlavu
úplně prázdnou a žádný úvodník mě nenapadá. Když ale hledám nějaké
další zajímavosti na internetu k doplnění volných stránek, nacházím něco,
co mi přijde jako dobré téma na úvod. Dovoluji si to tedy sem vložit:

Co znamená přání „Šálom“?
Slovo šálom nelze přesně přeložit
Pro biblické hebrejské slovo šálom („pokoj“) nemají jiné jazyky přesný
překlad. Slovo šálom totiž neznamená jen to, co my označujeme slovem
mír, tedy opak války. Šálom znamená daleko více: neporušenost, celost,
něco dokončeného, úplného. Může mít i význam hmotného blahobytu,
štěstí, zdraví, síly a zabezpečenosti, ale i odpočinku, dlouhého života,
úspěchu, vítězství ve válce, souladu a harmonie ve vztazích. Šálom označuje také to, co je dobré, v protikladu ke zlému. Šálom je souhrnem všeho
dobra. Šálom tedy není jen stav bez války, ale znamená plnost všeho dobra a štěstí. Znamená život v souladu mezi člověkem a jeho okolím, ale
také mezi Bohem a sebou samým.
Pravý šálom nám dává Bůh
Člověk si pravý šálom sám nevybuduje. Je ale Božím záměrem, aby každý
člověk žil v „šálomu“. Bůh, který sám je Bohem pokoje, je zdrojem i dárcem pokoje pro každého jednotlivého člověka. Je tvůrcem pokoje nejen
„v nebi“, ale i v lidských srdcích. A je na rozhodnutí každého člověka, kde
hledá své zdroje života a pokoje.
Ježíšův pokoj není náš český „klídek“
Ježíš se po svém zmrtvýchvstání postavil uprostřed učedníků a řekl:
„Pokoj vám!“ Prvním z jeho darů je tedy pokoj („šalom“). Ježíšův pokoj
ale není jen klid nebo mír, ani dát si nohy na stůl a mít „klídek“. Hebrejský
kořen slova "šlm" značí „plnost, celistvost“. Ježíš učedníkům přináší plnost
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všeho, což lze vyjádřit i slovem „spása“. Jenže spása není v prvé řadě to,
co nás eventuálně čeká na konci života, nýbrž to, co naplňuje smyslem
můj život již dnes, a třeba i zítra. Ježíš učedníkům tedy říká: „Přináším
vám plnost všeho, po čem vaše srdce touží, už nemusíte hledat nic jiného.“
Šálom, spása…
Pravý pokoj je tedy výsledkem a znamením Božího záchranného zásahu
do lidských dějin, který nazýváme spása. Spása nám přichází v Ježíši Kristu. Vítězství nad zlem a Satanem je jednou z podstatných stránek spásy, a
tím i pokoje. Toto vítězství se nakonec projevilo především ve vzkříšení.
Všeobecný mír bude nastolen, až se plně projeví vláda Pána Ježíše Krista
při jeho druhém příchodu. Církev je již nyní na zemi znamením míru mezi
národy, rodícího se z překonání rozdílů mezi rasami, třídami a pohlavím.
Co znamená, když někomu přejeme pokoj (šálom)
Když Ježíš někomu řekl: „Jdi v pokoji!“ (šálom) nebo „Pokoj
vám!“ (šálom), znamenalo to víc než obvyklý pozdrav. Byl to dar spásy a
všeho, co s ní souvisí; dar, vydobytý jeho smrtí a zmrtvýchvstáním.
A tak i mezilidský pozdrav a přání „Šálom“, „Pokoj vám!“ znamená
přátelské přání všeho dobra, štěstí, Božího požehnání. Přání pokoje plyne
z vědomí, že pokoj je stav, který je nutno vědomě nastolit a důsledně obhajovat.
Výraz ´pokoj vám´,
v hebrejštině ´shalom´,
shrnuje celé křesťanské poselství.
Bůh, dárce pokoje,
ať vás zdokonalí ve všem dobrém
a nechť působí v nás, co je mu milé
skrze Ježíše Krista.
(srov. Žid 13, 20-21)
Prameny, zdroje, literatura:
Adolf Novotný: Biblický slovník, s. 669-671
Ladislav Heryán, Exotem na této zemi, nakladatelství Portál
Slovník biblické teologie, s. 337 – 340

Kéž je pokoj, ten opravdový Boží pokoj, součástí přicházejících prázdnin,
ale i našich všedních životů. Kéž pokoj prožíváme, ale i neseme s sebou
kamkoli půjdeme a šíříme ho mezi lidmi.
S přáním Božího pokoje
Martina Matysová
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OHLASY ZE STARŠOVSTVA

Ohlasy ze setkání staršovstva v červnu
•

Na úvod jsme si četli Žalm 111 a poté se společně modlili.

•

Domluvili jsme se, že v rámci hledání kazatele se nebude opakovat
hlasování (dne 4. 6. 2017 na sborovém shromáždění) o tom, s kým
vstoupit do dalších rozhovorů. Nicméně uvažujeme o dalších možných kandidátech, které bychom případně oslovili s nabídkou
na kandidaturu a poté přednesli sboru, zda souhlasí se vstupem
staršovstva do dalších rozhovorů.

•

Naplánovali jsme program na měsíc červenec a srpen. Během
prázdnin budeme mít několik hostů na kázání a také druhou srpnovou neděli bude sborové shromáždění, kde bychom rádi jednali
o kandidátech na kazatele a plánech na školní rok 2017/2018.

•

Setkání uzavřel modlitbou br. Lukáš Kuc.

Zapsal
Jiří Jíra

ZE SBOROVÉ KNIHOVNY
Název: HUS a CHELČICKÝ
(Příběh jejich doby)
Autor: Renáta Fučíková
Patnácté století bylo jedno z nejdramatičtějších období našich dějin.
V této době Jan Hus a Jeroným Pražský, kteří se snažili o nápravu církve,
skončili na hranici jako kacíři. Krok za krokem budete sledovat vývoj
ušlechtilých myšlenek i jejich zvrat ve všeobecné násilí. V této době však
žil v Čechách člověk, který násilím hluboce opovrhoval. Jeho myšlenky
ovlivnily mnoho věřících, ale i řadu slavných osobností. Jeho jméno je
Petr Chelčický a dnes ho zná málokdo. Tato kniha vás s jeho myšlenkami
zajímavým způsobem seznámí, je též bohatě ilustrovaná.
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Název: Balíček v ruksaku
Autor: Garold Andersen
Garold je jako poutník. Odvážil se uvěřit, že jeho kroky řídí Bůh a svěřil
mu plán své životní pouti. Předestírá před nás výsledky svého dosavadního putování, omyly pády i cenné zkušenosti s průvodcem, Duchem svatým. Máme šířit evangelium lidem okolo sebe. Pokud to bude nutné, použijme i slova.

Název: Poraněné srdce
Příběh šikany, který naneštěstí není vymyšlený.
Autor: Frank Peretti
Autor se zabývá bolestí, kterou prožil v mladém věku. Pomáhá nám, abychom objevili své vlastní jizvy z minulosti. Ukazuje, k jak strašnému jednání může lidi dohnat výsměch a odmítnutí. S hlubokou citlivostí však
ukazuje i cestu k uzdravení, která se nabízí úplně každému.
Knihy jsou k zapůjčení ve sborové knihovně. Užívejte si prázdnin a dovolených, a abyste se nenudili, čtěte!
R. Kucová

TROCHA HUMORU
Pak vzal Ježíš své učedníky na horu, svolal je k sobě a učil je řkouce:
Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království Nebes.
Blahoslavení plačící...
Blahoslavení tišší...
Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti...
Blahoslavení milosrdní...
Blahoslavení čistého srdce...
Blahoslavení ti, kdo působí pokoj...
Blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni...
Radujte se a jásejte, neboť hojná je vaše odplata v nebesích...
Pak Šimon Petr řekl: "Máme si dělat poznámky?"
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a Ondřej řekl: "A to se máme učit nazpaměť?"
a Jakub řekl: "Bude se z toho psát písemka?"
a Filip se přidal: "Co z toho můžeme zapomenout?"
Jan navrhl, že stačí, aby se to naučil jen jeden z nich.
A Matouš se ozval: "A jak to všechno souvisí s reálným životem ?"
a Jidáš to uzavřel: "Kdy už zas půjdeme dál?"
Nakonec jeden z přítomných farizeů požádal, zda by mohl vidět Ježíšovy učební plány, a ptal se, jaké konkrétní cíle sleduje Ježíšovo vyučování v kognitivní oblasti.

Proč Bůh nemá titul CSc.
1. Má jenom jednu známou publikaci.
2. Ta je v hebrejštině.
3. Nejsou v ní odkazy na další prameny.
4. Nebyla publikována ve známém vědeckém časopise.
5. Mnozí pochybují o tom, že ji napsal osobně.
6. Je nutno přiznat, že je známá po celém světě - ale co dělal potom?
7. Jeho schopnost týmové práce je velmi omezená.
8. Ostatním vědcům se nepodařilo zopakovat jeho experimenty.
9. Nepožádal etickou komisi o souhlas s experimentováním na lidech.
10. Když se mu jeden pokus nevydařil, pokusil se zahladit stopy
utopením pokusných objektů.
11. Jedince, kteří se nechovali podle očekávání,
vyřadil z pokusného souboru.
12. Nechodil do přednášek - jenom vzkázal studentům,
co si mají prostudovat.
13. Nechal za sebe učit svého syna.
14. První dva studenty vyhodil, protože se naučili něco navíc.
15. I když má jen 10 požadavků, většina studentů v praktickém testu
propadne.
16. Konzultace poskytuje jen velmi zřídka,
a to ještě na vrcholku hory.
Zdroj: Internet
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Nedělní bohoslužby
2.7.
9.7.
16.7.
23.7.
30.7.
6.8.
13.8.
20.8.
27.8.

vedení: Lukáš Kuc
kázání: Roman Klusák
vedení: Karel Kuc
kázání: Martina Matysová
vedení: Jiří Jíra
kázání: Jiří Jíra
vedení i kázání: táborníci
vedení: Karel Kuc
kázání: Martina Matysová
vedení: Jiří Jíra
kázání: Jan Bistranin
vedení: Martina Matysová
kázání: Jiří Jíra
vedení: Jiří Jíra
kázání: Karel Kuc
vedení: Lukáš Kuc
kázání: host (Lukáš Kuc)

Nedělní škola
pro děti

Prázdniny

Rozhovory nad Biblí
Prázdniny

Skupinky
Skupinka mužů v Oáze:
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Skupinka v Novém Boru:

Pixit

i ny
p
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AKCE SBORU:
Středa 26.7. Setkání staršovstva dle domluvy
Neděle 13.8. Sborová hodina se společným obědem

TAXISLUŽBA:
David Matys, tel. 724066686

BLAHOPŘEJEME
Narozeniny tento měsíc slaví:

11.7.

Miloš Matys

24.7.

Petra Matysová

27.7.

Hana Matysová st.

28.7.

Lea Jírová

9.8.

Lukáš Berko

13.8.

Hana Šulcová

14.8.

Veronika Jírová

17.8.

Anežka Matysová

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 24.8.2017
Tento Zpravodaj je k přečtení i ke ztažení na našich internetových stránkách:

www.bjb-brniste.cz
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