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11. ročník

Prosinec 2017

...hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl:
"Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii,
svou manželku; neboť co v ní bylo počato,
je z Ducha svatého.
Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů."
Matouš 1:20-21
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Milé sestry, milí bratři,
tak už to za pár dní vypukne. Bude tu advent. Bude to pro nás všechny
možnost přemýšlet o Kristu, Boží milosti a naší víře. Můžeme si číst
evangelijní zprávy o narození Ježíše, budeme určitě poslouchat a
ve shromáždění i zpívat různé písně a koledy. Každý máme své oblíbené. Já ráda poslouchám písně od skupiny The Ball. Jejich písně nejsou
přímo vánoční, přesto mě napadá jedna, která má k Vanocům blízko:
„It´s about the Cross… Je to o kříži“. Můžete si ji najít na Youtube. Stojí
za to, ale lépe když k tomu umíte ještě trochu anglicky. Takže pro neagličtináře alespoň kousek českého textu:
Není to jen o jesličkách, ve kterých dítě leží.
Není to jen o andělech, kteří pro něj zpívají v ten den.
Není to jen o pastýřích nebo o jasné a zářivé hvězdě.
Není to o mudrcích, kteří přišli z dáli.
Je to o kříži, je to o mém hříchu.
Je to o tom, že Ježíš se narodil, abychom se my mohli znovuzrodit.
Je to o kamenu, který byl odvalen,
abychom ty a já mohli jednou žít skutečný život.
Je to o kříži, je to o kříži...

Možná si řeknete, proč přemýšlet o Vánocích o kříži. Proč si tu vánoční
pohodu rušit myšlenkami na utrpení, bolest a hřích. Ale bez kříže by
vánoční příběh byl jen pohádkou pro děti, která by neměla moc měnit
lidské životy. Ano, o Vánocích by přišel Bůh na zem v podobě člověka.
Co by jeho příchod ale změnil v našich životech, kdyby jen učil, a pak
odešel. Možná bychom poznali pravdu o Něm i o sobě, ale nemohli bychom s tím nic udělat. Dál bychom byli jen hříšníci bez naděje na změnu, protože v našich lidských silách není postavit se našemu hříchu a
poprat se s ním a zvítězit. Jsme jeho otroky, nemáme sílu se vzbouřit.
Kříž nabízí Boží milost a vysvobození. Apoštol Pavel jde ještě dále, když
říká:
„Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste
ve svých hříších,…“
Korintským 15:17
Aby byla moc kříže úplná a Kristus mohl porazit smrt, pak je potřeba ještě vzkříšení. Ježíš na kříži zvolal: „Dokonáno jest,“ a mnozí si
mysleli, že to je konec. Konec nadějí na nový život. Ježíš prohrál.
Ale právě vzkříšení nám ukazuje, že to, co se zdálo být největší pro-
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hrou, bylo naopak největším triumfem v historii lidstva. Bůh v podobě člověk zvítězil nad hříchem a porazil smrt. Kristova smrt a vzkříšení jsou důležitou součástí příběhu Vánoc - Kristova narození. Jeden
příběh bez druhého nedává smysl. Bez Velikonoc jsou Vánoce jen
snem, po kterém člověk touží. Bohužel mnoho lidí se s tím spokojí.
Zastaví se nostalgicky u Betléma, poslechnou koledy, řeknou si: „To
je krása, to je idyla,“ a jdou dál, jako by se jich to netýkalo, jako by
to bylo jejich životům příliš vzdálené. Nejsou schopni pochopit tu
hloubku vánočních událostí prvního století, protože jim uniká to, co
následovalo - Ježíšova smrt a vzkříšení. To, že se někdo narodí, je
normální. To, že někdo umře, také. Ale za naše hříchy? A ještě k
tomu vstane z mrtvých? To už je pro ně příliš neskutečné. Nezapomeňme lidem říkat, že příběh vánoční směřuje k Velikonocům a jen
spolu to vše dává smysl. Člověk nemusí být jen „naměkko“ z výjevů
z Betléma, ale díky Velikonocům může ten příběh změnit i jeho život.
I nám, kteří známe oba příběhy, nám, kteří jsme uvěřili v Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele, přeji, aby se nás letos ten
vánoční příběh dotýkal úplně novým způsobem, abychom se v dítěti
v jeslích setkali s Ježíšem jako ještě nikdy předtím.
Pokoj nám všem v Kristu.
Martina Matysová

OHLASY ZE STARŠOVSTVA
Ohlasy ze setkání staršovstva v listopadu
•

Staršovstvo se sešlo v plném počtu. Jako host byl pozván nově
zvolený kazatel sboru br. Jiří Šimek.
•
Naplánovali jsme program na prosinec.
•
Řešili jsme otázku ukončení služby br. J. Šimka ve sboru ECM
v Jablonném v Podještědí a vstup do sboru BJB Brniště vč. administrativních náležitostí.
•
Diskutovali jsme o bodech na prosincové sborové shromáždění:
1. Přijetí J. Šimka s rodinou za členy sboru
2. Převod a ukončení členství některých členů sboru
•
Podepsali jsme zápis z předchozího setkání (č. 133).
Zapsal
Jiří Jíra
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Nově v knihovně:
Název: Poutníkův dar
/ Sedm rozhodnutí, která pozitivně ovlivní váš život/

Autor: Andy Andrews
Autor v této knize vypráví fiktivní příběh Davida Pondera, aby vzbudil
zájem čtenáře strhujícím příběhem, a zároveň mu předal pokyny
k pozitivnímu myšlení. Ponder se v komatu (po autonehodě) setkává se
zbožnými muži a ženami z minulosti. Každý mu předá jedno
z rozhodnutí, která mu pomáhají při překonávání životních překážek.

Pro dorost a mládež:
Název: Zakázaná zóna
Autor: Bill Myers
Při čtení Zakázané zóny se nudit určitě nebudete. Je plná napětí, legrace, řešení skutečných problémů dospívajících i jasného pohledu na reálný svět okultismu.
V sérii Zakázaná zóna vyšlo celkem 12 dílů: Duchové, Klam, Zaklínadlo, Přízrak, Průvodce, Střet, Kletba, Nemrtvý, Křik, Šaman, Čarodějnice, Karty. Nebojte se počtu knih, jsou poměrně útlé. Je zde spojeno
strhující napětí a jasné vyučování. Od knížky se nelze odtrhnout.
Poznámka: Chybí nám druhý díl, který už není k sehnání, ale mohu vám
ho půjčit z knihovny BJB Cvikov.
R. Kucová

SVĚDECTVÍ
Modlitby za „drobnosti“
Byl jsem s rodinou druhý listopadový víkend v Krkonoších na wellness
pobytu. V rámci slevového portálu to byl cenově velmi výhodný pobyt,
ovšem nevýhodou bylo, že hotel měl 166 pokojů. To už mi bylo jasné,
že v noci nemusí být zase až takový klid (což se ukázalo pravdou po obě
v hotelu strávené noci). Někteří lidé si užívali noční zábavu, ovšem
za cenu toho, že při návratu do pokojů budili ty, teří chtěli spát.
Druhou noc chvíli po jedné hodině ráno mě, Veroniku a nakonec i
Emu probudil dětský pláč z pokoje nad námi. Nějaké malé dítě zůstalo
samo v pokoji, vzbudilo se a zjistilo, že rodiče tam nejsou. Začalo plakat
a volat maminku. Ta však nepřicházela a (patrně) chlapec přešel do hysterického pláče a vzlykání. Po dvaceti minutách, kdy se nedalo usnout,
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jsem si říkal, co budeme dělat. Mám se obléct a jít na recepci hotelu
s tím, aby někde v baru či na bowlingu (ten bylo možné hrát do 02.00)
našli jeho rodiče?
Nakonec jsem se rozhodl se modlit. Poprosil jsem Ježíše o to, aby
co nejdříve přišli rodiče toho dítěte. Jinak že se tedy obléknu a půjdu se
pokusit je najít sám. Dal jsem Bohu 10 minut. Za pět minut dorazili
do pokoje rodiče a pláč ustal. Říkal jsem Veronice, že jsem chtěl jít
na recepci to nějak řešit, ale ještě předtím jsem se pomodlil a poprosil
Boha o pomoc. Ona mi odpověděla, že se modlila také. Takže k Bohu
putovala ne jedna, ale dvě modlitby. A Bůh je vyslyšel.
Proč to píšu? Uvědomuji si, že my lidé často prosíme Boha
o „velké věci“ - uzdravení, zázrak, o činění v lidských očích nemožných
věcí. A Bůh jedná, i když ne vždy tak, jak my si představujeme. Ne každý je uzdraven, zázraků je jako šafránu (přinejmenším v Čechách). Ale
na druhou stranu Bůh čeká i naše modlitby týkající se maličkostí, které
bychom byli schopni nějak řešit ze svých sil. Přesto chce, abychom se
k němu obraceli a hledali pomoc u něho. Uvědomuji si, že mě to učí pokoře a spoléhání se na Boha. Mohl jsem si říct: „ Pane, co dělat? Půjdu a
najdu rodiče.“ Anebo nechat působit Boha, aby to byl On, kdo bude jednat.
Takovýchto drobných proseb o pomoc jsem měl po tomto víkendu
v Harrachově více, a Bůh vždy jednal. Ať už to byla výměna žárovky
v autě, kdy se mi nedařilo ji vyměnit (u našeho auta se mění přes otvor
v podběhu kola) nebo prosba o to, abych někoho zastihl ve sboru, když
jsem si potřeboval něco vyzvednout a zapomněl jsem klíče (a byl tam
David).
Takže, milí čtenáři, až budete někdy řešit to, jak vyřešit
„drobnosti“, zkuste zapojit nejen svou moudrost a schopnosti, ale i modlitbu.
Ale má modlitba spěje, Hospodine, k tobě, je čas přízně, Bože nejvýš
milosrdný, odpověz mi, věrný dárce spásy.
Ž 64, 14
Jiří Jíra

OZNÁMENÍ
Předplatné časopisů na rok 2018
Život víry - 453,-/ks (při společném odběru)
Rozsévač - 472,-/ks (při společném odběru)
Předplatné vybírá sestra R. Kucová. Máme jej odeslat nejpozději
do 20. prosince 2017!
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KDY, KDE, CO?

Nedělní bohoslužby
3.12.
10.12.
17.12.
24.12.
31.12.

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

Lukáš Kuc
Sergej Mihál
Jiří Jíra+ Večeře Páně
Václav Hovorka
Lukáš Kuc
Martina Matysová
Martina Matysová
Jiří Šimek
Jiří Jíra
Martina Matysová

Nedělní škola
pro děti
3.12. Jedno - Otec, syn, Duch svatý (3/3, str. 28)
Aleš, Lukáš
10.12. Rodinné bohoslužby
Slovíčko k dětem: Jiří Šimek
17.12. Na návštěvě u Alžběty (4/1, str. 41)
Růženka, Vítek
24.12. Marie je navštívena a navštěvuje (4/1, str. 45)
Hana, Lukáš
31.12. Návštěva v chrámu (4/1, str. 48)
Veronika, Vítek

Dorost
Čtvrtek 16:00
7.12. Tom, občerstvení : Markét
14.12. Hana, občerstvení: Filip
21.12. Kristy, občerstvení: Mája
(program dle příručky)
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Rozhovory nad Biblí
Každé úterý v 18:00 v Oáze
Téma:
Vánoční ztišení

Skupinky
Skupinka v Novém Boru:
středa 13.12. v 17:00
u Korolusových
Skupinka ve Stráži pod Ralskem:
každé pondělí v 17:00
Skupinka bratři:
-

Pixit
pátek 17:00
1.12.

Slovíčko - Tom
Občerstvení Vítek a Lukáš
(od 18:00 nácvik na Vánoce s dorostem)
8.12.

Slovíčko - Ondra
Občerstvení Martina
(od 18:00 nácvik na Vánoce s dorostem)
15.12. Slovíčko - Kristy
Občerstvení Tom a Ondra
(od 18:00 nácvik na Vánoce s dorostem)
22.12.

Slovíčko - Bety
Občerstvení Kristy a Bety
(od 18:00 nácvik na Vánoce s dorostem)
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Nácvik na Vánoce
NŠ+ dorost
(dle domluvy)
Pá 8.12. 17-18h
Pá 15.12. 17-18h
So 23.12. 15-17h
+ besídka
s občerstvením
Po 25.12. 14:15

prosinec
AKCE SBORU:
Sobota 2.12.
Neděle 3.12.
Neděle 10.12.
Pondělí 18.12.
Neděle 24.12.
Pondělí 25.12.
Neděle 31.12.
Pondělí 1.1.
DALŠÍ AKCE:
Pátek 1.12.
Sobota 9.12.

KDY, KDE, CO?
Adventní koncert J. Zmožka s rodinou v 18:00
Služba kázání při bohoslužbách Sergej Mihál
Společný oběd po bohoslužbách, sborová hodina,
pro zájemce výlet do Žitavy - procházka vánočními trhy
Setkání staršovstva v 19:30
Půlnoční bohoslužba ve 24:00
Vánoční slavnost v 15:00
Sborový Silvestr v 18:00
Novoroční bohoslužba v 15:00
Výroba adventních věnců v 16:00, pořádá YMCA Děčín
Adventní koncert skupiny OBOROH v 18:00
v Jiráskově divadle v České Lípě, pořádá Charita Česká Lípa

TAXISLUŽBA:
David Matys, tel. 724066686

BLAHOPŘEJEME
Narozeniny tento měsíc slaví:

11.12. Bohuslav Berko
12.12. Blahoslava Bártová
26.12. Zuzana Bártová

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 středa 27.12.2017
Tento Zpravodaj je k přečtení i ke stažení na našich internetových stránkách:

www.bjb-brniste.cz
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