říjen

12. ročník

Říjen 2018

Bůh má moc zahrnout vás
všemi dary své milosti,
abyste vždycky měli dostatek všeho,
co potřebujete, a ještě vám přebývalo
pro každé dobré dílo...
2 Korintským 9:8
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Moji milí bratři, sestry i vy ostatní, kteří čtete tyto řádky,
přeji vám, aby vám Bůh dal vždy porozumět, co dělat, co nedělat, kde
být, kde nebýt, s kým mluvit, s kým ne, … Zkrátka, aby nám všem dal
porozumět své vůli. Vím, že se na ní často ptáme. „Ó Bože, jaká je tvoje
vůle? Co mám dělat?“ Rád bych se nad tímto tématem zamyslel.
(Nemyslím, že tento můj výčet biblických pasáži je úplný, ale je to to, co
mě oslovilo.)
1. Boží vůlí je, aby všichni byli zachráněni.
Bůh si nevyvolil jednoho a jiného zavrhl, jak to někteří vyznávají, neboť
ve 2. listu Petrově 3:9 nám píše, že „Pán neotálí s naplněním svého zaslíbení, jak si někteří myslí, nýbrž je k vám shovívavý, nechtěje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.“
A Ježíš nám přímo říká: „Neboť toto je vůle mého Otce, aby každý,
kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já ho vzkřísím v poslední den.“ (Jan 6:40)
Bůh nechal svého jediného Syna zemřít za tebe, abys měl život
věčný. Není to o tobě, je to o Něm. Na tobě je, jestli to vírou přijmeš a
uvěříš. „Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3:16) A
věříš-li tomu, On tě vzkřísí poslední den.
A když nám Ježíš říká, abychom šli do celého světa a na křižovatky
cest a každého, koho nalezneme pozvali, na tu hostinu, která se pro nás
chystá, je jen na tobě a na mně, jestli to uděláš.
2. Boží vůlí je, aby nikoho neztratil.
Jan 6:39: „A toto je vůle toho, který mne poslal, abych neztratil nic
z toho, co mi dal, ale vzkřísil to v poslední den.“ A jestli jsi už uvěřil a
vyznal Ježíše jako svého Pána a Spasitele, celý svůj život jsi Mu svěřil, jsi
před Ním upřímný a na nic si nehraješ, nic nezakrýváš, nemusíš se strachovat, jestli dojdeš, jestli se neztratíš. Protože Jeho vůlí je, aby ses neztratil. A On je VĚRNÝ!
3. Boží vůlí je, tvoje posvěcení.
1 Tesalonickým 4:3,7-8 Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste
se zdržovali smilstva… 7 Neboť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k
tomu, abychom žili v posvěcení. 8 Proto kdo toto odmítá, neodmítá
člověka, ale Boha, který také do vás dává svého Svatého Ducha.“
A co tvůj denní život? Co máš dělat a co ne? Chceš dělat to či ono
a nevíš, jaká je Boží vůle? Usiluj o pokoj se všemi a o posvěcení, bez něhož nemůžeš spatřit Pána. V listu Galatským v 5. kapitole od 19. verše
máme zapsány některé skutky těla (smilstvo je jen jedním z nich, je tam
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např. i svár, hněvy, závisti… ). Pro ty když se rozhodneš, nečiníš Boží
vůli, ale kdykoli se rozhoduješ pro ovoce Ducha svatého - pro lásku, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrotu, … plníš Jeho vůli.
Jednou větou to řekl Ježíš: „Všechno, co bys chtěl, aby lidé činili
tobě, dělej i ty jim; …“ (Matouš 7:12)
A jestli chceš na Jeho zahradě okopávat mrkev, nebo sbírat jablka…, On ti říká dělej, z čeho máš radost, co chceš dělat. Hlavně se z toho raduj.
Kazatel 3:12: „Poznal jsem, že pro člověka není nic lepšího, než
aby se radovali a aby konali ve svých životech dobro.“ (Čiň dobro a radost bude ve tvém srdci.)
4. Boží vůlí je, za vše Mu vzdávat díky.
1. Tesalonickým 5:18: „Ve všem vzdávejte díky, neboť toto je pro vás
Boží vůle v Kristu Ježíši.“
A potom ve všem, co budeš dělat, Jemu za vše děkuj, raduj se,
vzdávej Mu chválu a buď vděčný.
Nakonec ti chci říct, že není takový problém, jestli činíš něco, co možná
Bůh po tobě nechce, ale ty jsi upřímně hledal. Větší problém je, že děláš
to, o čem víš, že dělat nemáš. Takže dělej to a chovej se podle toho, co
už víš, a Bůh ti osvětlí další.
Bůh vám žehnej.
Jirka

OHLASY ZE STARŠOVSTVA
Ohlasy ze setkání staršovstva v září
•

Staršovstvo se sešlo kompletní a setkání jsme zahájili čtením
z Bible, zamyšlením nad krátkou úvahou a společnými modlitbami.

•

Naplánovali jsme měsíc říjen, který je bohatý na různá společná
setkání. První říjnovou neděli budou rodinné bohoslužby, společný
oběd a poté sborové shromáždění.
Druhou neděli v říjnu nebudou v Brništi dopolední bohoslužby –
sejdeme se odpoledne v 15.00 na Díkůvzdání ve Cvikově. Poslední
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víkend budou mít mládežníci regionální setkání v Liberci. Více opět
v přehledu akcí/setkání na říjen.

•

Témata pro sborové shromáždění 7. 10. 2018 jsou:
1.
Cestománie (br. V. Malý)
2.
Program na Vánoce – Půlnoční, Živý Betlém, Vánoční slavnost (kdo se čeho ujme nebo do čeho se zapojí)
3.
Rada zástupců sborů – pro zájemce informace k setkání a
diskuzi na témata RZS
4.
Dotazníky k otázce sborové dovolené

•

Domluvili jsme se, že návštěvu sourozenců z BJB Litoměřice
v našem sboru necháme na příští rok.

•

Diskutovali jsme technické otázky jako např. schematismus BJB
na rok 2019.

•

Setkání ukončil modlitbou br. Karel Kuc

Zapsal
Jiří Jíra

SVĚDECTVÍ
Milí sourozenci v Kristu,
ke svému nedávnému svědectví bych přidala malinký střípek.
Když Bohu vše svěřujeme, je to pro Něho výzva, že mu důvěřujeme a očekáváme, že bude nějakým způsobem jednat. Tak jak nám zaslíbil: „Kdo vkládá ve mně důvěru, nebude zahanben.“ To svědectví, které jsem napsala a ta, která slyším od sourozenců v Kristu, jsou pro nás
jistě povzbuzením. Je to o tom, že je mezi námi. Že si to můžeme uvědomit a čerpat z nich pro naše životy.
Před časem se mi stalo, že jsem jednala podle těla. Začala jsem
se zabývat v myšlenkách tím, co se odehrálo nedávno kolem mého syna
Davida. Na tom by ještě nebylo nic špatného, ale špatné byly ty myšlenky, protože byly negativní a velmi mě znepokojily. Bylo mi najednou
velmi těžko, protože jsem o něm nic vlastně nevěděla. Začalo mi být
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hůř a hůř. Ale musím říct s pokorou a velkou radostí, že děkuji za Ducha svatého, neboť mne v lásce napomenul a ukázal mi na mou nepravost. A já si ji uvědomila. Vždyť jsem přeci svého syna plně odevzdala
se vším všudy Bohu. A teď si ho zase beru zpět, jako bych přestala Bohu důvěřovat, a v tu chvíli byl Jeho pokoj fuč. A já věděla, že je vše
špatně a co mám dělat. Šla jsem před Pána a vše mu vyznala. Bylo mi
odpuštěno. Oblékla jsem se zpět do důvěry a vrátila se k Bohu Otci. A
mohla jsem znovu zažívat a čerpat z JEHO POKOJE, KTERÝ ON DÁVÁ.
A náš Tatínek nebeský je tak milosrdný a laskavý. Když jsem
uznala a vyznala hřích a navrátila se v důvěře k Pánu, stalo se to. Šla
jsem mezi paneláky přes louku a Pán mi zjevil svou lásku tím, že po
chodníku přede mnou nechal projít mého syna David. Náhoda? Ne! U
Boha náhody neexistují! Byla to milost pro mě od Pána. On věděl rozuměl srdci matky Ale musela jsem v pokoře uznat chybu a dát si vše
s ním do pořádku.
A tak jsme znovu mohli společně na malý okamžik pohlédnout do
Božího srdce. A být si jistí jeho věrností. A vědět, jak Jeho láska a milost jdou spolu ruku v ruce vstříc nám, kteří mu patříme a důvěřujeme
mu.
„Ano, Pane, jen Ty sám nám vládni. Ať jsi každý den naším vůdcem a vládcem ve vnitřním i vnějším životě. Nechť Tvoje přítomnost
vším proniká. Naše myšlení i city, prosím Tě, ukázni v poslušnosti kříže
Svým Duchem svatým tak, abychom zůstávali na oltáři u tvých svatých
nohou.“
To vám i sobě přeje sestra v Kristu
Vlaďka D.

ZE SBOROVÉ KNIHOVNY
John a Stasi Eldredgeovi: Láska a boj
Cesta ke spokojenému manželství
John Eldredge je dnes jeden z nejpopulárnějších autorů duchovní literatury.
V této knize nás přivádějí manželé Eldredgeovi k samotné podstatě manželství. Popisují svůj příběh - od naivních představ o manželství přes myšlenky na rozvod, přes nové hledání lásky skrze Boha až
po nalezení smyslu trvalého vztahu. Všichni žijeme ve velkém příběhu,
který se odehrává uprostřed boje. Je pouze na nás, zda chceme tento
boj vést s Boží pomocí. Manželství Johna a Stasi však ilustruje, že to
stojí za námahu.

strana 5

říjen

ZE SBOROVÉ KNIHOVNY

Francine Riversová: Rachab - žena za hradbami
Druhý román o ženách z rodokmenu Ježíše Krista. Žijeme v těžké době
plné problémů. Tyto ženy nám ukazují cestu. To, co se od nich můžeme
naučit, lze použít i dnes, ačkoli žily před několika tisíciletími.
Růžena Kucová

K ZAMYŠLENÍ
Při brouzdání na internetu jsem narazila na tuto knížku, která mne velice
zaujala. Je sice z katolického nakladatelství, ale i tam se dají najít hotové
poklady. Třeba je takovým pokladem i tato kniha. Pokud někoho z vás
zaujme a seženete ji dříve než já, dejte mi vědět.
Martina

Chrám uprostřed tržiště
Spiritualita všedního dne
Juraj Jordán Dovala
Často se setkávám s názorem, že je nemožné žít hlubším duchovním životem a zároveň plnit každodenní povinnosti. To lze jen v ústraní, v tichu
samoty, ne uprostřed světa. Vždyť člověk nemá dost času ani na rodinu
a na sebe, jak by tedy mohl mít čas na to, aby se zastavil a vnímal ticho?
(autor)
Kniha nabízí jednoduché náměty k tomu, jak žít spiritualitu všedního
dne. Předložené meditace lze praktikovat na ulici, v práci, v rodině,
při jízdě autem – zkrátka všude tam, kde se běžně vyskytujeme. Jsou
protříbené letitou praxí a mnohokrát vyzkoušené. Chtějí nás naučit žít s
Bohem uprostřed nároků běžného života: ztišit se a vnímat Boží přítomnost, ale též sebe i lidi kolem; učit se žasnout, děkovat a radovat se
v Bohu, ale i bojovat se svými vášněmi, usilovat o pokoj srdce. Pomohou
nám co nejčastěji přicházet k prameni veškerého života, jímž je Bůh
sám.
Ukázka z knihy:

Každý nový okamžik je novou příležitostí…
Každý nový den, každý nový rok, každý nový školní rok… jsou pro nás
novou příležitostí a milostí. Vždy začínáme svou životní pouť jakoby na-
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novo. Rány a jizvy z minulosti sice mohou pořád bolet, ale přesto zůstaly ve včerejšku. Naučme se vnímat každý nový časový úsek, každé nové tady a teď jako neopakovatelný dar a novou příležitost.
Mluvil jsem s lidmi, kteří se uzdravili z rakoviny, a všichni do jednoho říkali, že život po nemoci je pro ně úplně jiný než předtím. Ráno
vstávají s poděkováním a vychutnávají si každou minutu svého života.
Nestresují se tak jako předtím. Vnímají každý den s hlubokou
vděčností a jako nekonečný dar.
Každé nové ráno má pro nás vzácný rozměr – můžeme se vždy
nově rozhodnout prožít ho celý s Bohem. Dýchat s Bohem, kráčet s Bohem, oslavovat Boha ve všem, co děláme. Každý nový den, každé nové
tady a teď je pro nás neopakovatelnou příležitostí být nově s Bohem a
žít jako dítě Boží.
Přítomný okamžik je tím nejdůležitějším časem v lidském životě.
Jedině přítomnost nám odkrývá a nabízí to nejpodstatnější. Můžeme-li
něco změnit, pak jedině v přítomnosti. V přítomném okamžiku, tady a
teď. V přítomnosti si tvoříme budoucnost a konzumujeme plody minulosti.
Jestliže chceme v našem životě něco změnit, žijme tady a teď.
Buďme s Bohem tady a teď, otevřme se Bohu v (každém) tady a teď.
Čas totiž plyne jako řeka a co se jednou stane, se již nikdy nevrátí. Momentální možnost otevřít se Bohu, vykonat něco dobrého se již nikdy
nebude opakovat.
Přítomný okamžik
je tím nejdůležitějším časem
v lidském životě.
Můžeme-li totiž něco změnit,
pak jedině v přítomnosti.

OZNÁMENÍ
Podzimní úklid
modlitebny a přilehlého pozemku
V sobotu 20.10.2018 od 9 hodin se uskuteční podzimní úklid modlitebny. Můžete si vzít vědro a hadr, hrábě a podobně. Všichni, kdo máte
pro tuto práci zdraví a sílu, jste zváni na pomoc.
Díky!
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POZVÁNKA
Růžena Kucová
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KDY, KDE, CO?

Rozhovory nad Biblí
každé úterý v 18:00 v Oáze

Téma:
Pokušení Božích dětí
Izrael na poušti

Dorost
čtvrtek 16:00
4.10.
11.10.
18.10.
25.10.

Hanka
Kristy
Tom
Hanka
(program: Exit 316)

Mládež
pátek 18:00
5.10. zamyšlení: Tom
občerstvení: Ondra a Bety
12.10. není - studijní cesta do Prahy
19.10. zamyšlení: Lukáš
Občerstvení: Tom a Kristy
26.10. regionální
konference
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Nedělní bohoslužby
7.10.
14.10.
21.10.
28.10.

vedení a kázání: Jiří Šimek+ Večeře Páně
bohoslužby se nekonají
vedení a kázání: Jiří Šimek
vedení a kázání: Jiří Šimek

Nedělní škola
pro děti
(program dle příručky)

Mladší děti:
Verš na měsíc říjen:
Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
(Žalm 23:1)
7.10. Rodinné bohoslužby
14.10. 21.10. Anet
28.10. Růženka
Starší děti:
7.10. Rodinné bohoslužby
14.10. 21.10. Bety
28.10. Hanka

Skupinky
Skupinka v Novém Boru:
středa 3., 17. a 31.10. v 18:00
u Korolusových
Skupinka ve Stráži pod Ralskem:
každé pondělí v 17:00
Skupinka v Mimoni:
pondělí 1., 15. a 29.10. v 18:00
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AKCE SBORU:
Neděle 7.10. Rodinné bohoslužby, sraz NŠ a dorostu v 8:55, společný oběd,
sborová hodina
Neděle 14.10. Dopolední bohoslužby zrušeny,
sejdeme na Díkůvzdání ve Cvikově v 15:00
DALŠÍ AKCE:
Sobota 20.10. Společný úklid sborových prostor v 9:00
26. - 28.10. Regionální setkání mládeže v Liberci
TAXISLUŽBA:
David Matys, tel. 724066686

BLAHOPŘEJEME
Narozeniny tento měsíc slaví:

28.10. Filip Matys

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 25.10. 2018
Tento Zpravodaj je k přečtení i ke stažení na našich internetových stránkách:

www.bjb-brniste.cz
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