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Když v nás žije Kristus...

Při čtení příběhu apoštola Pavla vždy smekám před tím, co vše byl během své služby
misionáře ochotný vytrpět. Sám to shrnul do následujícího vyznání: „Namáhal jsem se
usilovněji, ve vězení jsem byl vícekrát, ran jsem užil do sytosti, smrti jsem často hleděl do tváře.
Od Židů jsem byl pětkrát odsouzen ke čtyřiceti ranám bez jedné, třikrát jsem byl trestán holí,
jednou jsem byl kamenován, třikrát jsem s lodí ztroskotal, noc a den jsem jako trosečník strávil
na širém moři. Častokrát jsem byl na cestách – v nebezpečí na řekách, v nebezpečí od lupičů, v
nebezpečí od vlastního lidu, v nebezpečí od pohanů, v nebezpečí ve městech, v nebezpečí v
pustinách, v nebezpečí na moři, v nebezpečí mezi falešnými bratřími, v námaze do úpadu, často
v bezesných nocích, o hladu a žízni, v častých postech, v zimě a bez oděvu.“ (2.Korintským
11,23-27) Pavlův život nebyl vůbec jednoduchý. Víra v Ježíše a přijetí Ježíšovy výzvy stát se
misionářem mu pořádně zkomplikovala život.

Věřící v Korintu, přemýšleli o tom, proč je Pavel ochotný to vše snášet, a on pro to má
jednoduché vysvětlení: „To všechno je kvůli vám, aby se milost ve mnohých hojně rozmáhala, a
tak přibývalo i díků k slávě Boží. A proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně
se den ze dne obnovujeme.“ (2. Korintským 4,15+16)

Pavlovou motivací je nejen jeho vztah s Ježíšem, ale také láska ke všem lidem, se
kterými se setkává a kterým vypráví o Ježíši. Nespokojí se jen s tím, že by jim přednesl své
kázání a pak by je ponechal jejich osudu. Bojuje o ně se silami zla. Předkládá je Bohu a dělá
vše, co mu Spasitel radí.

Pokud chceme rozumět tomu, co Pavel káže a píše, je třeba pozorovat i jeho život a
všímat si, jak jedná nejen s těmi, co mu fandí, ale zvláště s těmi, kteří se veřejně hlásí k tomu,
že jsou jeho nepřátelé.

Pavlovy dopisy není vždy snadné pochopit. Jeho styl nás občas svádí k tomu, abychom v
nich hledali něco, co v nich není. Pavel nebyl teolog, který se zavře ve své poustevně a pak
vymýšlí „teorie“ odtržené od praktického života. Vše, co radí, sám prožívá. Smyslem jeho psaní
není to, aby si čtenáři doplnili své znalosti. On si přeje, aby jim jeho dopisy pomohly lépe
poznat Ježíše, a pak s Kristem prožívali každý den praktické křesťanství. Nádherně to vyjádřil v
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dopise koloským křesťanům: „A to tajemství zní: Kristus žije ve vás; jeho sláva bude i vaší
slávou.“ (Koloským 1,27)

Důležitá je motivace našeho jednání. Ten, kdo miluje, snese mnohem víc než ten, kdo
myslí jen na sebe. Apoštol Pavel poznal nesmírnou lásku svého Spasitele. Pochopil, proč musel
Ježíš přijít na naši zemi. Dovolil také Bohu, aby naplnil jeho srdce svou láskou a tato láska mu
pak pomáhala zvládat vše, co musel podstoupit při plnění svého poslání misionáře.

Jedním z úkolů křesťana je sdílení se o svou víru s těmi, kteří v ní zatím nevidí nic přitažlivého
a občas to dávají najevo nepříjemným způsobem. Mnohé křesťany to dokonce stálo i život.
Položili ho s vírou, že tato oběť přinese milost těm, na kterých jim záleží tak moc, že kvůli nim
jsou ochotni přinést tu nejvyšší oběť. Děkuji Bohu za ty, kteří trpěli kvůli mně, protože jim
záleželo na tom, aby se i v mém životě rozmáhala milost. Věřím, že netrpěli zbytečně.

(Vlastík Fürst)

Kalendář
1. 6. út 19:00 Modlitební setkání - online https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna
2. 6. st 19:00 Výbor sboru
5. 6. so Den biblických korespondenčních kurzů a sobotní školy
5. 6. so 10:00 Sobotní škola
5. 6. so 10:45 Kázání - Daniel STEHLÍK
8. 6. út 19:00 Modlitební setkání - online https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna
12. 6. so Den služby žen
12. 6. so 10:00 Sobotní škola
12. 6. so 10:45 Kázání - Večeře Páně - Vlastimil FÜRST
15. 6. út 19:00 Modlitební setkání - online https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna
19. 6. so Den uprchlíků
19. 6. so 10:00 Sobotní škola
19. 6. so 10:45 Kázání - Tomáš Harastej
19. 6. so 15:00 Vycházka KD - Mariánské údolí
22. 6. út 19:00 Modlitební setkání - online https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna
26. 6. so Sbírka 13. soboty pro Středoamerickou divizi
26. 6. so 9:30 Sobotní škola
26. 6. so 10:45 Kázání - Mikuláš Šétaffy
29. 6. út 19:00 Modlitební setkání - online https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna

Narozeniny
týden 1. - 5. 6. týden 6. - 12. 6. týdny 13. - 19. 6. týden 20. - 26. 6. týden 27. - 3. 7.
Jiřina Ch.
Petr J.

Anita M. Roman J.
David Š.

- Pavel V.
Zbyněk Z.

https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna
https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna
https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna
https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna
https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna
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Výročí křtů
týden 1. - 5. 6. týden 6. - 12. 6. týdny 13. - 19. 6. týden 20. - 26. 6. týden 27. - 3. 7.
Hana P. Tomáš K.

Alena K.
Jaroslav Ch.
Michaela H.

Alena Ch.
Ludmila Z.
Kateřina D.

Jiřina Ch.
František Ch.
Šárka N.
Veronika Č.
Mikuláš Š.
Iva Š.
Tereza E.
Miroslav D.
Roman J.

Karel P.
Marie S .
Marie P.

Oznámení
● V sobotu 12. 6. 2021 proběhne slavnostní bohoslužba spojená s Památkou večeře Páně.

Vzhledem k přetrvávajícím hygienickým opatřením nebude možné si navzájem mýt
nohy. Na bohoslužbě budeme tedy jen přijímat chléb, víno a požehnání z rukou našeho
kazatele a starších sboru.

● Nového kazatele pro náš sbor, bratra Petra Rohana, přivítáme u nás v září 2021. Původně
plánované červnové ordinace ve sboru na Střední se z důvodu stávajících omezení
nezúčastníme.

● Do konce srpna nám bude sloužit náš současný kazatel Vlastík Fürst.

Vycházka  Žebětín 22. 5. 2021
Po uvolnění opatření vlády jsme se sešli v hojném
počtu v Žebětíně a vydali se k Helenčině studánce.
Les byl vlhký a jarně zelený. Myslím si, že se vycházka
vydařila a už plánujeme další. Budete-li mít chuť a 
čas, přidejte se k nám v sobotu 19. 6. 2021. Plánujeme
výlet do Líšně, tam co je ten Bunkr. Upřesníme v 
průběhu června.

(Tomáš Knobloch)

Informace z  církve
● Konference žen 2021. V termínu 11.-12. 6. 2021 Vám nabízíme On-line konferenci žen

na téma Odvaha ke štěstí. Naším milým hostem bude Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.,
přední česká filosofka a fenomenoložka. Pozvání přijaly také Soňa Sílová, Lucka
Chládková, Pavla Žůrková a další. Nebudou chybět chvály, pestrá nabídka workshopů a
tradičně malá pozornost v podobě dárku. Přihlásit se bylo možné do 31. 5. 2021. Cena
300 Kč. Ale věřím, že to půjde i dodatečně. Podrobnější informace o programu a platbě
budou zaslány přihlášeným. (mss.casd.cz)
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● Prožij duchovní růst v malých skupinkách. Rádi bychom Vás pozvali na sobotu 12.
června, kde se budeme sdílet a radovat v tom, jak prožívat pravý duchovní růst v malé
skupině. Bude to revoluce v misii. Pokud Tě zajímá, jak se dělá nenásilná, příjemná a
hlavně úspěšná misie, přihlas se od 26. května ZDE a prožij online bohoslužbu, která Ti
pomůže vidět věci jinak. Jako hlavní host přijal pozvání „skupinkový guru“ László
Szabó. (Dan Kašlík a SGM tým)

● Konference pro neformální pečující v domácím prostředí. Zveme Vás na konferenci
pro ty, kteří pečují o své blízké v domácím prostředí. Představíme Vám možnosti, jak se
na péči připravit, jak pro ni vytvářet co nejlepší podmínky i jak zvládat její úskalí.
Možnosti optimální péče doma představí zkušení odborníci z řad psychologů, sociálních
pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Konference pro neformální pečující v
domácím prostředí se uskuteční v neděli 27. června 2021 od 10.00 hod. v modlitebně
CASD na Lhotce, Zálesí 297/50, Praha 4. Účast na konferenci je bezplatná. Z důvodu
omezené kapacity sálu je třeba se předem přihlásit na e-mailu:
archapomoci@petrklice.cz, nebo na telefonním čísle: 737 385 530. V případě vládních
opatření, která by neumožňovala uspořádání konference osobní formou, se akce
uskuteční prostřednictvím on-line přenosu. Odkaz na něj bude zaslán přihlášeným.
Konferenci pořádá Komunitní centrum Petrklíč, z.s. v rámci projektu Archa pomoci.
Více informací na: www.archapomoci.cz (ceskesdruzeni.cz)

● Biblický týden MSS 2021. „Až dokdy?“ Evangelium pro těžkou dobu. On-line
12÷17. 7. 2021. Jan Barna. Jednou z centrálních myšlenek, která se vine celou Biblí a
vytváří hlavní zápletku mezi Bohem a člověkem, je motiv zla. Od třetí kapitoly Bible zlo
mění původní Boží záměr pro jeho stvoření na Zemi a začíná se bolestný a dlouhý příběh
našich dějin. Kdo, kdy a jak vyřeší to, co tajemný had začal v zahradě Eden? Jakoby
ozvěnou, která zaznívá celými dějinami, byla otázka „až dokdy?“ (Zj 6:10). Jak Bible na
naléhavou otázku odpovídá a jakým způsobem Bůh jako Mesiáš a Zachránce reaguje na
zlo a odstraňuje ho, je tématem Biblického týdne. Možná, že současná těžká doba nás
připravila na to, abychom znovu a lépe zaslechli evangelium, které zaznívá tázajícím se
„až dokdy?“. Protože právě pro ně je určeno, evangelium o Bohu, který poráží zlo.
Přihláška zde. Přihlášeným bude před zahájením akce zaslán na email, který uvedou,
odkaz na Zoom online vysílání. V rámci živého přenosu a dle časové kapacity bude
možná i diskuze. Vždy s krátkým časovým zpožděním budou moci sledovat přednášky
na YouTube MSS  i nepřihlášení. (mss.casd.cz)

● Letní Česko-Moravský Kongres BUDE! Milí mládežníci z Moravy a Čech, Kongres se
uskuteční v krásném areálu Immanuel od 8.÷15. 8. 2021. Možnost přihlášení a
rezervování ubytování spustíme v pondělí 7. června v 18:00. Více informací a přihlášení
na www.mssmladez.cz. Těšíme se na Vás a na společné, krásné a duchovní zážitky
tohoto léta :-). Za Kongres tým
Dan Kašlík, vedoucí MSS mládeže (mss.casd.cz)

https://forms.gle/K44fPckdbgD5KTVXA
https://forms.gle/VvgUTCfKNA5NCoACA
http://www.mssmladez.cz
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UŽ SI SE MNOU NEHRAJ
Gábor Mihalec
Většina knih pojednávajících o nevěře přináší rady, jak
zvládnout tuto traumatickou událost, pokud k ní již dojde.
Tato kniha volí odlišný přístup. Nabízí praktickou pomoc i
rady, jak dlouhodobě udržet kvalitní a zdravý vztah, ve
kterém nám bude natolik dobře, že můžeme nevěře předejít.
Pomáhá čtenářům, aby si uvědomili, jaká jsou "pravidla
hry" v manželství, učí nás objevovat, co z minulosti (aniž to
víme) na nás působí. Kniha nám má pomoci chránit hranice
vztahu, udržovat v něm atmosféru intimity a důvěry. Přináší
příklady ze skutečného života a odkrývá riziková místa,
situace i chování. Vede nás i pomocí praktických cvičení v
závěru každé kapitoly k tomu, abychom na svém manželství
pracovali a aby nám mohlo být v našem vztahu skutečně
dobře.
Cena: 248 Kč                   (adventorion.cz)

NADĚJE V NEKLIDNÝCH DOBÁCH
Mark A. Finley
Svůj strach můžeme odevzdat Ježíši.
Cena: 30 Kč
(adventorion.cz)

KNIHA DANIEL A
MAKABEJSKÁ TEZE
Původně disertační práce
Jiřího Moskaly se zabývá
problematikou autorství,
jednoty, struktury a
prorockých výroků v biblické
knize Daniel.
Cena: 220 Kč
(adventorion.cz)

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: Tomáš Knobloch, 777645066

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

http://brnolesna.casd.cz/
mailto:brnolesna@casd.cz
https://www.facebook.com/sbor.CASD.Brno.Lesna

