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Pátek 2.11.
Cestománie - Po stopách apoštola Pavla v 17:00
Neděle 11.11. Rodinné bohoslužby, sraz NŠ a dorostu v 8:55
Čtvrtek 15.11. Setkání staršovstva v 18:30
DALŠÍ AKCE:
Sobota 3.11. Rada zástupců sborů BJB v ČR
23.-25.11.
Víkednovka Ympuls
Pátek 30.11. Výroba adventních věnců od 16:00
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Kdy, kde, co?

Úvodník

Věrohodné je to slovo: Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním také
žít. Jestliže vytrváváme, budeme s ním i kralovat. Zapřeme-li ho, i on
nás zapře. Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám
sebe. Toto připomínej a před tváří Boží zapřísahej bratry, aby se nepřeli
o slova. K ničemu to není, jen ke zkáze posluchačů.
2 Timoteovi 2:11–14

Nedělní bohoslužby
4.11.
11.11.
18.11.
25.11.

Milí sourozenci v Ježíši Kristu, milí čtenáři,
měsíc uběhl tak rychle, že jsem téměř zapomněl, že budu muset psát
úvodník. Ale včera, když jsem po shromáždění mluvil s jednou mně vzácnou sestrou, Pán mi připomněl tento text. To, co bych chtěl je, abys byl
povzbuzen. Myslím, že i ty procházíš ne vždy lehkým obdobím. Někdo
má zdravotní problémy, někdo vztahové, někomu se nedaří v práci, někdo o ní možná i přišel a neví, co bude dál, a někdo je možná i v ohrožení života (asi ne zrovna ty, ale na světě je křesťanství nejvíce pronásledovaným náboženstvím, a mnozí za svou víru platí životem).
Bůh nás tady povzbuzuje, že když „jsme s Ním zemřeli, budeme
s Ním také žít.“ A kdy jsme s Ním zemřeli? No přece, když jsme v Něj
uvěřili a ve křtu to vyznali. A stala se úžasná věc, nežiješ už ty, ale Ježíš
žije v tobě. Haleluja. A jestliže On žije v tobě, neumřeš na věky, ale budeš mít život věčný, „protože On skrze svou smrt zahladil toho, kdo má
vládu nad smrtí, totiž Ďábla, a osvobodil ty, kteří byli strachem ze smrti
drženi po celý život v otroctví.“ (Židům 2:14–15) Prosím, přisvoj si toto
vírou, abys nemusel žít ve strachu. Jsme tady na zemi jenom na přechodném pobytu, tak si ho nekaž ještě strachem.
A když v té víře vytrváš a nevzdáš to (protože vždy máš naději,
jenom, když to ty vzdáš, nemáš už ani naději), budeš s Ním kralovat. A
je to jedno, jak se cítíš a jak vypadáš, Bůh tě má rád a On splní to, co
říká.
Jediný problém nastává, jestliže Ho zapřeme. Pak i On nás zapře
před Bohem i anděly. Je to tvoje a moje rozhodnutí. (A je jedno, jestli
pocházíš z věřící rodiny nebo z nevěřící. Ani vírou rodičů nebudeš mít
věčný život. Důležitá je TVOJE VÍRA). Bůh nemůže přes tvou svobodnou
vůli dělat nic. Dal ti svobodnou vůli, protože tě miluje. Láska bez svobodné vůle nejde.
Ale proč bychom Ho zapírali? Vždyť přece víme, co pro nás udělal.
Náš trest smrti vzal na sebe, zemřel, ale nedělního rána vstal živý a každého, kdo tomu uvěří, dal moc stát se Božími dětmi. A Boží dítě nezapírá
Otce, protože Ho zná a miluje. A společně vyznáváme:„My přece nepatříme k těm, kdo odpadají a zahynou, nýbrž k těm, kdo věří a dosáhnou
života.“ (Židům 10:39) Haleluja
A jsme-li nevěrní, On zůstává věrný. I kdyby se celý svět kolem
tebe hroutil a celý svět tě zklamal a dokonce zklamal-li jsi ty sám, On
zůstává věrný, nemění se a nelituje toho, co udělal, protože nemůže za-
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vedení a
vedení:
kázání:
vedení a
vedení:
kázání:

kázání: Jiří Šimek
Lukáš Kuc
Martina Matysová
kázání: Jiří Šímek
Jiří Šimek
Daniel Kuc

Nedělní škola
pro děti

(program dle příručky)
Mladší děti:
Verš na měsíc listopad:
Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
(Žalm 23:1)
4.11. Růženka
11.11. Rodinné bohoslužby
18.11. Anet
25.11. Anička

Starší děti:
4.11. Veronika
11.11. Rodinné bohoslužby
18.11. Bety
25.11. Aleš

Skupinky
Skupinka v Novém Boru:
středa 14. a 28.11. v 17:30
u Korolusových
Skupinka ve Stráži pod Ralskem:
každé pondělí v 17:00
Skupinka v Mimoni:
pondělí 12. a 26.11. v 18:00
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přít sám sebe. ON JE VĚRNÝ, ON TĚ NIKDY NEZKLAME, ON TĚ STÁLE
VOLÁ A ČEKÁ NA TEBE. Aby tě mohl potěšit, uzdravit a odpustit ti tvoje
hříchy. Aby ti dal smysl života, aby si tě použil pro svou slávu.

Rozhovory nad Biblí
každé úterý v 18:00 v Oáze

Téma:
Pokušení Božích dětí
Izrael na poušti

Toto jsem ti chtěl připomenout, a toto připomínej ostatním, a prosím
vás, nepřete se, a už vůbec ne o slova, není to k ničemu.
Bůh vám moc žehnej.

Jiří Šimek
váš brkaz

Dorost

čtvrtek 16:00
1.11.
8.11.
15.11.
22.11.
29.11.

Kristy
Hanka
Tom
Hanka
Kristy

Ohlasy ze staršovstva
Ohlasy ze setkání staršovstva v říjnu

(program: Exit 316)

•

•

•

Mládež

pátek 18:00

•

2.11. - Cestománie
9.11. zamyšlení: Ondra
občerstvení: Vítek a Lukáš

•

16.11. - Studijní cesta do Prahy
23.11. - Víkendovka Ympuls
30.11. zamyšlení: Anet
občerstvení: Ondra a Bety

•
•
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Setkání jsme zahájili čtením z knihy Jozue, krátkou úvahou a společnými modlitbami.
Naplánovali jsme měsíc listopad. Více informací najdete
v přehledu setkání a akcí, nicméně zajímavá bude určitě Cestománie br. Malého z BJB Litoměřice 2. 11. 2018, kdy bude vyprávět
o svých cestách po stopách apoštola Pavla v Malé Asii.
Krátce jsme se bavili o Radě zástupců sborů, kam pojedou br.
J. Šimek a L. Kuc.
Lukáš Kuc shrnul anketu ke sborové dovolené – nejvíce členů chce
jet na víkend, na chatu nebo do chatek, mít společné obědy a večeře, uspořádat výlet, večer chval, nedělní bohoslužby, zahrát si
nějaké sportovní, případně společenské hry. Cena ideálně do 800
Kč/osobu/pobyt.
Hovořili jsme o společných Díkůvzdáních. V roce 2019 bychom se
rádi zúčastnili společného Díkůvzdání v Liberci, a tím uzavřeli kolečko společných Díkůvzdání. Nad další podobou Díkůvzdání bychom se společně pobavili za rok na plánovacím sborovém setkání.
Na základě volby nového správce sboru máme již nový výpis
z Ministerstva kultury, kde je uveden br. Jiří Šimek. Ses. Anna
Kouřimská je i nadále druhým správcem sboru.
Br. kazatel informoval o kurzu Vzdělávání na cestě, do kterého se
zapojili naši mládežníci. Vyžaduje to spoustu čtení biblických textů
a knih, což některé odrazuje. Jako starší povzbuzujeme naše mlá-
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•

Ohlasy

Pozvánka

dežníky, aby vytrvali a kurz dokončili.
Setkání ukončil modlitbou br. Lukáš Kuc

Zapsal

Jiří Jíra

K zamyšlení
Bolí mne zub
„Zub. Zub mne bolí. Bolí mne zub,“ říká si Pepík. „Jsem křesťan, který
věří, že i v dnešní době Bůh uzdravuje. Zubaře se bojím a zvuk zubní
vrtačky nesnáším. Budu se modlit. Pane Ježíši, prosím Tě, uzdrav mne
od bolesti zubu. Já vím, že je to od té doby, co mi Franta dal do zubů.
Prosím nezapomeň to Frantovi.“ Zub bolí dál. Pepík si čistí zuby pečlivěji
a důkladněji. Bolest nepřestává. Již se za Pepíkovu bolest zubů modlí i
na skupince. Bolí. „Tak se budu postit a naléhavěji modlit.“ Pepa se postí
několik dnů a intenzivně se modlí. Bolest nepřestává. Ve městě je evangelizace s modlitbami za uzdravení. „To je ono. Půjdu tam“. Po výzvě na
závěr shromáždění jde Pepík dopředu. Evangelista se modlí za jednoho,
potom za druhého. Dojde k Pepíkovi. „Copak tě trápí?“ ptá se Pepíka.
„Bolí mne zub“. Tak se evangelista modlí za uzdravení zubu a vymítá
démona bolesti. „Bolest sice nepřestala, ale jistě přestane, vždyť to byl
požehnaný evangelista,“ věří Pepík a s nadějí jde domů. Týden uběhl a
bolest neustupuje. Pepík je dobrý křesťan. Každou neděli je ve shromáždění. Zná Bibli. Vzpomene si na text v Bibli - Jakub 5:14. Pozve starší
sboru, domluví se na setkání. Starší se modlí, aby bolest zubů ustoupila,
pomažou Pepíka olejem. I když se nic nestalo, Pepík věří, že tentokrát
postupoval přesně podle Bible a bolest přestane. Ani po týdnu nepřestala. A když se zoufale modlí, přece jen dostává odpověď. „Před dvěma
měsíci jsi ty praštil do zubů Jirku a on ti nastavil i druhou tvář.“ „Aha,
půjdu se Jirkovi omluvit.“ Vyrazí za Jirkou a říká. „Víš, já jsem tě před
dvěma měsíci praštil do zubů, tak já se ti teda, když chceš, omlouvám.“
Bolest trošičku polevila. „Jé, paráda, to bude dobré, jistě přestane úplně.“ Za celý týden bolest úplně nepřestala. „Co je špatně? Bože, vždyť
jsem se omluvil.“ Ve vidění vidí černý list papíru jak trošičku, zcela zanedbatelně zešednul. Nerozumí tomu. Ví, že 300 km odtud žije Boží
prorok, docela dobrý prorok. Vybere si den volna, na cestu tam a zpět.
Vypráví prorokovi o tom vidění i o tom, jak se omluvil Jirkovi. „Pepíku,
ty ses omluvil kvůli němu, ale ne kvůli svému provinění, ze srdce a v
plné pokoře. Modli se za to, abys viděl hloubku svého provinění vůči Jir-
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kovi, a jdi ještě jednou za Jirkou a s pokorou se omluv. Neuškodí, když
mu něco přineseš jako vyjádření své hluboké lítosti. Smiř se s ním.“
Pepík se modlí a skutečně mu Bůh dá poznat hloubku svého provinění
a Pepíkovi je to skutečně velice líto. Je mu divné, že tak dlouho nechápal a nelitoval svého jednání vůči Jirkovi. Domluví si schůzku s Jirkou.
Jirka má sice obavy, jestli si to Pepík nerozmyslel a nedostane druhou
ránu. Ale jako věrný křesťan se schůzkou souhlasí. Pepík se upřímně a
se slzami v očích omlouvá a prosí Jirku o odpuštění. Přinesl Jirkovi i
trochu medu. Jirka má v očích slzy a rád Pepíkovi odpouští. Bolest
ustupuje. „Tak to je paráda. Pane Ježíši, děkuji Ti, že mne zbavuješ
bolesti zubů.“ Bolest je znatelně menší, ale ani po týdnu úplně neustoupila. „Co s tím? Mám s tím žít jako apoštol Pavel? Když se modlil
za své uzdravení, tak mu Pán dal najevo, že ho neuzdraví. Tak i já se s
tím smířím. Bolest není tak nesnesitelná, tak s tím vydržím,“ myslí si
Pepík. Jen co to domyslel, bolest se vrátila s plnou intenzitou. Jde do
shromáždění. „Cítím takovou přítomnost Ducha svatého, že za cokoli
byste se modlili, stane se,“ slyší ve výzvě Pepík a tak se opět modlí,
aby bolest zubů ustoupila. Nic. Už je nešťastný a zoufalý. Už nezve ani
starší sboru. Domluví si schůzku s prorokem a vyrazí 300 km vlakem.
Ve vlaku si přisedne jiný cestující a dají se do hovoru. I on je křesťan.
Tak mu Pepík vypráví své peripetie s bolavým zubem. Spolucestující. „
I já mám dar proroctví a slyš, co praví Duch svatý. Bolest neustoupí,
ale máš ji kvůli tomu, abys byl stále pokorný.“ „Tak to jsi mne nepotěšil,“ myslí si Pepík. Přece jen to nevzdá a dojede k prorokovi. Vypráví
mu vše, co se mezitím stalo, i jak bolest ustoupila, i jak se opět obnovila. Vypráví mu i o tom shromáždění, kde vedoucí cítil takovou přítomnost Ducha svatého, také o tom spolucestujícím. „Duch svatý tady není
k tomu, aby plnil naše prosby, abychom žili bezproblémový život. Ten
vedoucí shromáždění nepochopil, k čemu je Duch svatý a jak působí,
nebo možná ještě hůř, byl tam falešný duch. A ten spolucestující ti neprorokoval slova od Boha, ale buď je to falešný prorok, nebo povídal
jen sám ze sebe,“ povídá prorok na Pepíkovo vyprávění a pokračuje:
„Když je to tak, Pepíku, ty jsi mi něco minule zamlčel. Neřekl jsi mi
plnou pravdu o tom, jak tě začal bolet zub.“ Pepík už se stydí, ale vypráví o tom, jak mu Franta dal do zubů a jak se potom modlil. „No vidíš, Pepíku, mohl sis ušetřit jednu i obě cesty, kdybys hned činil pokání
ze svého jednání. Franta tě sice praštil, ale ty jsi věděl, že si to zasloužíš, je to spravedlivé, protože i ty jsi dal do zubů Jirkovi. A tvá modlitba, aby Bůh nezapomněl na Frantovu ránu do tvých zubů. Pepíku, styď
se. Jdi se Frantovi pokorně omluvit za své jednání i za svou modlitbu.“
Už má toho Pepík dost. Ještě od proroka zavolá Frantovi, že s ním chce
mluvit a omluvit se mu. Když dorazí na schůzku k Frantovi, již ví, že
jenom upřímná a pokorná omluva má účinek. „Františku, moc tě prosím, odpusť mi mé chování vůči tobě. Je mi to moc líto.“ Pepíkovi tečou
slzy. „Ty jsi měl plné právo mne praštit za mou nerozumnost, za mé
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Svědectví

K zamyšlení

chování, já jsem si to plně zasloužil, vždyť i já jsem předtím praštil Jirku,
a on mi v pokoře nastavil i druhou tvář. A víš, byl jsem tak hloupý a namyšlený, že jsem se modlil k Bohu, aby na tvou ránu nezapomněl. Moc
se omlouvám. Teď prosím Boha, aby na tvou ránu do mých zubů nevzpomínal, zapomněl. Prosím odpusť.“ I František se omlouvá za to, že praštil
Pepíka do zubů. Spolu si pobrečí, odpustí si. Pepíka již zuby nebolí.
Štefan

Svědectví

listopad

Věřím, že kdykoli zavítáme na nákup do místní prodejny nebo
pojedeme okolo, budeme si moci připomenout tuto událost a společně
pozorovat růst „naší“ lípy.
Děkuji Davidovi a Tomášovi Matysovým, kteří nám lípu dopravili ze sboru, Aničce Kouřimské, která nám posloužila jako výborný „paparazzi“, a
tak nám zajistila i fotografickou dokumentaci, a za účast i bratru Blahošovi Matysovi.
Děkuji všem, kteří se modlili, protože myslím, že to byl dobrý
způsob, jak se přiblížit našim sousedům a dětem povědět, že náš stát
nestojí jen na ekonomice, ale i na hodnotách, jako jsou víra, láska, svoboda, pravda a důstojnost.

VÝROČNÍ SLAVNOST ZALOŽENÍ NAŠEHO
STÁTU A VÝSADBA LÍPY STOLETÍ
Dnes, v neděli 28. 10. 2018 oslavujeme výročí sta let založení Československé republiky. To jsou kulaté narozeniny našeho moderního státu a
velká příležitost připomenout si historické události vzniku republiky
na konci první světové války. Jako BJB Brniště jsme se proto zapojili do
projektu „Výsadba lípy století“.
V pátek 26. 10. 2018 od 9 hodin proběhla přednáška s prezentací
na naší základní škole v Brništi o důležitých osobnostech našich dějin,
jakými byli Cyril a Metoděj, Jan Hus, J. A. Komenský a T. G. Masaryk.
Poté jsme se
s dětmi, paní ředitelkou a učitelkami
přesunuli k budovám
Ekocentra,
kde jsme společně
zasadili „Lípu století“. Všechny děti i
dospělí jsme společně zaházeli naši
lípu, zazpívali národní
hymnu
a
strom opatřili dřevěnou tabulkou se
znakem
projektu
staletých kořenů,
kterou krásně zhotovil Tomáš Matys.

Jiří Šimek

Ze sborové knihovny
Stanislav Kaczmarczyk: Šťastná rodina

Každý člověk chce být šťastný. Každá rodina chce být spolu šťastná. Je
to vůbec možné, aby v tomto světě byl člověk šťastný ve svém osobním
životě, v manželství i v rodině? Jako upoutávku uvedu jen několik názvů kapitol: Rodina v Bibli, Poslání křesťanského muže, Poslání ženy
v rodině a v církvi, Křesťanská rodinná výchova, Duchovní zdraví rodiny.

Stanislav Kaczmarczyk: Běžím k cíli, abych získal nebeskou korunu

Svůj život můžeme přirovnat k cestě vlakem. Stanicí, ze které vyjíždíme, je místo narození. Pak projíždíme mnohými stanicemi a ptáme se:
Kde je cílová stanice našeho života? Na tuto zem přišel Pán Ježíš, aby
nám zjevil, že cílovou stanicí je věčná existence v duchovním světě.
Jsou jen dvě možnosti: věčný nebeský domov nebo věčný úděl bezdomovce v temnotě a zoufalství. Ježíš nás nechce děsit, jen pravdivě popisuje skutečnost, která v duchovním světě existuje. On přišel na zem
proto, aby nás od této děsivé skutečnosti zachránil. „Vytrvejme v běhu,
jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši
víru od počátku až do cíle.“ (Židům 12,1-2)
Je to útlá brožura a stojí za to si ji přečíst.
Růžena Kucová
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