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OHEŇ Z NEBE NA NĚ
V poslední době se i v naší církvi opět objevují pokusy radikalizovat vztahy s těmi, kdo nežijí

a nevěří stejně jako my. Připomíná mi to mé mládí, kdy jsem měl sám pocit, že pokud někdo
nevěří stejně jako my adventisté, nemůže si myslet, že by Bůh odpovídal na jeho modlitby a už
vůbec nemůže pomýšlet na to, aby ho Bůh použil jako svého služebníka. Dnes jsem rád, že mne
Bůh z tohoto pokřiveného pohledu na ty druhé vyvedl a já se tak mohu radovat z každého člověka,
který hledá Boha a postupně k němu přichází.

Přesto, jak už jsem zmínil, znovu sílí hlasy, abychom se jako církev distancovali od každého,
kdo se na Bibli a její poselství dívá jinak než my. Jakoby ti, kdo něco podobného tvrdí,
zapomínali, že Ježíš učedníky vedl k tomu, aby se místo neustálých bojů s těmi, kdo to vidí jinak,
raději radovali z toho, že jsou jeho následovníky.

Nedlouho poté, co se Jan zúčastnil „setkání na hoře proměnění“, kde viděl svého Mistra v
oslaveném těle, přichází velice rozrušený za Ježíšem: "Mistře, viděli jsme kohosi, jak v tvém jménu
vyhání démony, a bránili jsme mu, protože tě nenásleduje jako my." Ježíš mu řekl: "Nebraňte mu!
Kdo není proti vám, je pro vás." (Lukáš 9,49-50) Spasitel Jana uklidňuje a radí mu, aby v sobě
neživil zlost vůči tomu, kdo ve jménu jeho Mistra pomáhá druhým aniž by byl jedním ze dvanácti
apoštolů.

O něco později se Jan v Samařsku setkává s lidmi, kteří Ježíši odmítli pomoc: Vydali se na
cestu a přišli do jedné samařské vesnice, aby pro něho vše připravili. Ale tam je nepřijali, protože
jeho tvář byla obrácena k Jeruzalému. Když to uviděli učedníci Jakub a Jan, řekli: "Pane, máme
přivolat oheň s nebe, aby je zahubil, jako to učinil Eliáš?" Obrátil se a pokáral je: "Nevíte, jakého
jste ducha. Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit." A šli do jiné vesnice. (Lukáš 9,52-56)
Tentokrát má Jan pocit, že to Samařané přehnali a zaslouží si okamžitý trest. Nejlépe, kdyby
okamžitě zmizeli z povrchu zemského. Ježíš ho znovu uklidňuje a říká mu, že pokud bude v nitru
dávat průchod podobným pocitům, nebude jednat v jeho duchu, ale bude sloužit silám zla.

Občas se mi stává, že mám chuť někomu přát něco zlého, protože se buď staví proti Bohu nebo
odmítá něco z toho, čemu věřím na základě mého vnímání Bible. Přitom to nemyslím zle. Jen si v
duchu přání Jakuba a Jana říkám, že kdyby ho Bůh trochu „přismahl“ ohněm z nebe, aby ucítil
spáleninu, uvědomil by si, že musí v životě víry změnit směr, aby šel správným směrem tak jako
já...

Při čtení těchto textů si znovu uvědomuji, že podobné myšlenky nepřibližují k Bohu ani mne a
ani toho, jehož jednání mi právě zvedá krevní tlak. Opět mi dochází, jaký kousek jsem od toho,
abych v domnění, že sloužím Bohu, sloužil ďáblu.

Prožil to například Petr, kterému Ježíš musí v okamžiku jeho „svatého horlení“ říci pěkně od
plic: "Jdi mi z cesty, satane!" (Marek 8,33) V podobném zastření mysli jednal i apoštol Pavel,
když chtěl ještě jako Saul z Tarsu sloužit Stvořiteli tím, že vyhubí všechny křesťany.

V okamžiku, kdy mám podobně jako Jakub a Jan chuť na někoho sesílat oheň s nebe, bych si
měl připomínat dvě nejdůležitější přikázání: "'Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce,
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celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí' a 'miluj svého bližního jako sám sebe'."
(Lukáš 10,27) Tak se projevuje jednání v tom správném duchu – v Duchu svatém a v lásce Boha
Otce i jeho Syna, Pána Ježíše Krista. To má být také mým cílem.

Pokud se setkám s někým, kdo věří jinak než já, mám s ním sdílet to, co mi Bůh ukázal. Stejně
tak mohu jednat, když se setkám s někým, kdo možná nevěří vůbec, ale bez ohledu na to, jak
zareagují, zůstávají oba dva mými bližními. Vlastík Fürst

Kalendář
10. 4. so Sbírka pro projekty Hope Channel
10. 4. so 9:30 Sobotní škola online
13. 4. út 19:00 Modlitební online
17. 4. so Rozdávání misijních knih (17.–23. 4.)
17. 4. so 9:30 Sobotní škola online
20. 4. út 19:00 Modlitební online
24. 4. so Den služby lidem se zvláštními potřebami (neslyšící, nevidomí...)
24. 4. so 9:30 Sobotní škola online
25. 4. ne 10:00 Nedělní vycházka
27. 4. út 19:00 Modlitební online

Oznámení
● Po dobu vládních opatření neprobíhají ve sboru Brno-Lesná bohoslužby. Scházíme se v

sobotu online na sobotní škole v 9:30 hodin na https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna.
● Každé úterý v 19 hod. večer se koná online modlitební hodinka sboru Lesná, a to také na

https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna. Jste srdečně zváni.
● Případné znovuobnovení bohoslužeb v prezenční formě: v našem sboru počítáme s

naplněním do 20% kapacity sálu (tj. max. 30 osob), podrobnosti budou upřesněny a včas
oznámeny (na webu, emailem, telefonicky) dle aktuálních vládních nařízení.

● Vycházky a jiné prezenční aktivity jsou dočasně zrušeny . Podle prvních náznaků uvolnění
opatření by se první vycházka mohla uskutečnit v neděli 25. 4. 2021.

● Vlastík Fürst se nabídl, že může vysluhovat památku Večeře Páně v rodinách nebo v
kanceláři sboru Střední, je však třeba projevit zájem (tel. č. na Vlastíka je 775 789 008).
První společná památka ve sboru Lesná je plánována na červen.

● V měsíci červnu přivítáme v Brně nového kazatele pro sbory Brno-střední a Brno-Lesná,
bratra Petra Rohana.

● Výbor sboru rozhodl o odkladu sborových voleb na dobu, až to umožní epidemiologická
situace, termín bude upřesněn po dohodě s novým kazatelem.

● Stále platí nabídka knih a časopisů z traktátu. Můžete si je objednávat buď telefonicky na
čísle 777 645 066 nebo e-mailem brnolesna@casd.cz.

Narozeniny (n) a výročí křtů (k)
týden 1. - 3. 4. týden 4. - 10. 4. týdny 11. - 17. 4. týden 18. - 24. 4. týden 25. - 30. 4
Šárka N. (n)
Tereza E. (n)

Ludmila Z. (n) Petr N. (n)
Hana P. (n)

Simona M. (k)
Vlastimil H. (n)
Marcela V. (n)

Petr V. (n)

mailto:brnolesna@casd.cz
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Beránek
Magda Berkyová

Snad každý člověk v  trápení touží
Bližního hledat, s  někým být
Jen tu tíhu nenést sám
Moci se s  někým podělit

Ty jsi byl, Pane, také člověk
Ačkoliv Bůh, přec’ jedním z  nás
Ale když tě obvinili
Kdo může říct, že slyšel tvůj hlas?

I  když jsi cítil lidskou bolest
V  soužení, jakého nikdo nemá
Přesto, že na smrt tě odsoudili
Tvá ústa zůstala němá

Přijal jsi podlou lež i  zradu
S  pokorou tvrdou dřeva tíž
Jak beránek ústa neotevřel
Mlčky za nás nesl kříž

Dovolil jsi rukám katů
Hřeby ti vrážet do těla
Taková byla tvá láska k lidem
Že bránit svůj život nechtěla

Láska, která i  beze slov
Každého umí oslovit
A  říká víc, než můžem’ snésti
Víc, než jsme schopni pochopit

Stále zní světem tvé volání
Den co den tvůj lásky hlas
Kéž ho vždycky uslyšíme
A  kéž zůstává v  nás

FAKTA O ZDRAVÍ / OCHRANA PŘED COVID-19
Dlouho jsem čekal na jednoduchý, ale přitom velmi dobře podložený návod, jak účinně
intervenovat proti COVID-19 „přírodní cestou“, s využitím přístupu prostřednictvím medicíny
životního stylu. Tři špičkoví američtí odborníci, dr. Roger Seheult, dr. Todd Guthrie a dr. Francisco
Ramirez, právě takový návod dali dohromady – už je to tady! 🙂
V první prezentaci se seznámíte s 21 opatřeními na posílení imunity a ve druhé (možná za aktuální
situace ještě důležitější), od osmého slajdu s 11 intervencemi, které je dobré nasadit již při prvních
příznacích onemocnění, a to za účelem snížení závažnosti a průvodních rizik COVID-19 (ale i
dalších infekčních onemocnění). Vše vychází z poznatků zjištěných v 86 vědeckých studiích a je
doplněno příkladovým návodem suplementace plus vzorem denního režimu pacienta.
Poznámka redakce: Obě prezentace lze stáhnou na stránkách našeho sboru
https://brnolesna.casd.cz/2021/04/fakta-o-zdravi-ochrana-pred-covid-19/
Pokud máte zájem o vytištění prezentací nebo zaslání na email dejte vědět na brnolesna@casd.cz

Robert Žižka

“Církevní” mobilní telefony - Změna podmínek a ceníku od 8. 4. 2021
Na co se můžete těšit? Nově neomezené volání a SMS v celé síti O2 za exkluzivní cenu (zdražení
na cenu za Basic 69 Kč, Start 199 Kč, “neomezeně” 5G 449 Kč ). Volání na pevné linky v rámci
základního tarifu zdarma (úřady, lékaři). Navýšení obsahu dat v tarifech + zlevnění vyšších tarifů.
Více hodnoty za nižší cenu oproti běžnému trhu. Nový tarif s datovým objemem 30 GB. V ceně
základního tarifu Basic nově získáte volání a SMS do celé O2 sítě, takže nyní budete volat
neomezeně nejen své rodině, přátelům a všem, kdo mají O2 mobilní číslo, ale i na úřady, lékařům
a dalším uživatelům pevných linek v celé ČR. To znamená volání zdarma na 5 milionů čísel.
Stávajícím zákazníkům bude nastaven tarif z nové tarifní nabídky, informováni o tom budou ve
vyúčtování, které obdrží 19. února. Nové nastavení služeb zohledňuje pravidlo, co nejvíce hodnoty
za cenu, na kterou je zákazník zvyklý. Změna proběhne k 8. 4. 2021 automaticky dle instrukcí

https://brnolesna.casd.cz/2021/04/fakta-o-zdravi-ochrana-pred-covid-19/
mailto:brnolesna@casd.cz
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uvedených v oznámení, které zároveň bude obsahovat i informaci, jaké jsou možnosti v případě,
že by se zákazník rozhodoval ohledně dalšího setrvání v programu O2 Family.
www.casd.cz/mobilni-telefony nebo https://www.casd.cz/wp-content/uploads/2021/02/CASD.pdf

NÁDHERNÝ ŠOK
Katarína Kernová
Kdo má rád životní příběhy, přijde si na své ve vyprávění Kataríny Kernové v
knize Nádherný šok. Tato autobiografie je upřímnou výpovědí o životě.
Odhaluje hluboké vnitřní prožitky na cestě za zdrojem lásky a skutečného štěstí.
Vyprávění má potenciál inspirovat každého, do stejně jako autorka touží po
naplněném životě.   Cena: 128 Kč
https://www.adventorion.cz/knihy/nadherny-sok--brozura

Boží smlouvy s lidmi
Gerhard F. Hasel
Autor úkolů pro toto čtvrtletí působil jako profesor Starého zákona a Biblické
teologie a jako děkan Teologického semináře Andrewsovy univerzity v
americkém Berrien Springs.
Úkolky lze stáhnout z internetu na:
https://www.advent-orion.cz/ke-stazeni/zobrazit/819
nebo https://sobotniskola.casd.cz/

Štúdio Nádej ponuka 50% zľavu
Vo Štúdiu Nádej si tento rok pripomenieme 20. výročie nášho založenia a v tejto
súvislosti sme pre vás pripravili zaujímavú ponuku. Od 1. marca 2021 si u nás
môžete zakúpiť všetky naše produkty so zľavou 50%. Uvedená ponuka platí do
vypredania skladových zásob.

Objednávky nám môžete posielať:
● prostredníctvom e-shopu www.studionadej.sk, (pri odoslaní objednávky 50% zľavu neuvidíte,

ale bude zohľadnená pri fakturácii, ak uvediete do poznámky zľavový kód „CASD“.)
● prostredníctvom e-mailu obchod@studionadej.sk,
● prostredníctvom sms na čísle +421 902 306 747,
● prostredníctvom vášho zborového traktátnika (pri hromadnej objednávke ušetríte poštovné).
Poštovné v prípade zaslania zásielky hradí objednávateľ (podľa veľkosti balíku a zvolenej služby
od 4,-EUR).

Sbor Církve adventistů sedmého dne Brno-Lesná
Společenské centrum Brno-sever (velký sál v 1. poschodí)

Okružní 823/21, 638 00 Brno-Lesná
http://brnolesna.casd.cz, brnolesna@casd.cz,

https://www.facebook.com/sbor.CASD.Brno.Lesna/
https://www.youtube.com/channel/UC13c5b7P-ug0mk_A1wyVcUA

Sobotní bohoslužby: 9:00 – Studium Bible, 10:30 – Kázání
Redakce zpravodaje: Tomáš Knobloch, 777645066

Zpravodaj vychází v  1. týdnu každého měsíce, kromě měsíce srpna.
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