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KDYŽ BŮH SPÍ… (L 8,22-25) 
Spánek je skvělá věc a každý si někdy rád dobře pospí. Odpočinek nám totiž pomáhá nabrat novou                
sílu. Spánek může být ale problémem, pokud spí ten, kdo má bdít – ať už je to strážný ve službě,                   
nebo řidič za volantem. V takové chvíli totiž hrozí všem kolem nebezpečí. 
Jeden z nejdramatičtějších okamžiků v životě Ježíšových učedníků přišel ve chvíli, kdy pluli za             
bouře po jezeře, a jejich Pán spal. Zděšeně volali: „Mistře, Mistře, zahyneme!“ (L 8,24) V té chvíli                
se cítili bezmocní, vydáni napospas nepříznivým okolnostem. Ježíšova přítomnost v loďce ale byla            
zárukou toho, že nejsou sami. Byl s nimi, připraven udělat vše proto, aby bezpečně dopluli do cíle. 
V životě každého z nás přicházejí chvíle, kdy se nám zdá, jako by Bůh spal. Vše kolem nás                 
„bouří“, přicházejí problémy, nemoci, komplikace, a On se nijak neprojevuje. Neznamená to však,            
že by nás opustil. Stále o nás ví a je připraven nás tím vším provést. 
Milý Pane, nauč mě uprostřed „bouří života“, kdy zdánlivě „spíš“, důvěřovat tvému slibu, že jsi              
se mnou a máš mě rád. Oldřich Svoboda 

Pozvánky 
7. 7. so  Den modlitby a  půstu  
7. 7. so 10:30 Kázání: Jan JUSTRA (9:00 Studium Bible) 
14. 7. so 10:30 Kázání: Oldřich SVOBODA (9:00 Studium Bible) 
21. 7. so  Den evangelizace prostřednictvím médií 
21. 7. so 10:30 Kázání: Oldřich SVOBODA (9:00 Studium Bible) 
28. 7. so  Sobota dětí 
28. 7. so 10:30 Kázání: Oldřich SVOBODA (9:00 Studium Bible) 
4. 8. so  Den evangelizace prostřednictvím projektů Globální misie 
4. 8. so 10:30 Kázání: Mikuláš ŠÉTAFFY (9:00 Studium Bible) 
11. 8. so  Den zakládání sborů 
11. 8. so 10:30 Kázání: Oldřich SVOBODA (9:00 Studium Bible) 
18. 8. so  Den vzdělávání 
18. 8. so 10:30 Kázání: Vlastimil FÜRST (9:00 Studium Bible) 
18. 8. so 15:00 Odpoledne KD ve školce pod Špilberkem 
25. 8. so   Den prevence zneužívání a domácího násilí 
25. 8. so 10:30 Kázání: Jan JUSTRA (9:00 Studium Bible) 
1. 9. so  Sbírka na stavební projekty sdružení 
1. 9. so 10:30 Kázání: Karel KLODA (9:00 Studium Bible) 
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Narozeniny 
týden 1. - 7. 7. týden 8. - 14. 7. týden 15. - 21. 7.  týden 22. - 28. 7. 
Lenka P. Tomáš K. Jaroslav Ch.  
Mária M. Pavel P. Kateřina D.  
Bohumil D.    
týden 29. 7. - 4. 8. týden 5. - 11. 8. týden 12. - 18. 8.  týden 19. - 25. 8. 
Miroslav D.  Marie S. Gabriela N. 
Petra V .  Miriam S. Ludmila K. 
týden 26. 8. - 1. 9.    
Vladimír J Jana O.   

Oznámení 
● O letních prázdninách se již většina pravidelných aktivit nekoná. To znamená, že modlitební             

chvilky, přednášky Klubu Zdraví, Atmosféry, ZOB, floorball či vycházky budou pokračovat           
až po prázdninách. O začátku vás budeme informovat. 

● Přesto, že se nebudeme scházet k pravidelné modlitební chvíli našeho sboru, potřeba           
modliteb je v současné době naléhavá. Proto vás prosíme, myslete na potřebné i přes             
prázdniny při soukromých modlitebních chvílích. Děkujeme. 

● Bratr Pražan vás prosí o odpověď na zajímavou otázku: Jak to dělat, aby mě věřit “bavilo”?               
Odpovědět můžete přímo bratru Pražanovi nebo emailem do redakce zpravodaje. Nejlepší          
odpovědi budou odměněny! 

Velké pověření (Matouš 28:16-20) 
Evangelijní příběh Ježíšovy pozemské cesty končí zajímavým dodatkem. Ježíš svým učedníkům          
přikázal, aby se s ním po událostech v Jeruzalémě setkali na hoře v Galileji, kam se potom na jeho                  
příkaz všech jedenáct vydává (28:16). Z Matoušova podání se nedozvídáme mnoho detailů o tomto             
setkání, pouze několik posledních Ježíšových slov v tomto evangeliu. Jakmile učedníci dojdou do            
Galileje a setkávají se s Ježíšem, ihned padají na zem a klaní se (ř. προσκυνέω [proskyneo]):               
“Když ho spatřili, poklonili se [mu]; ale někteří pochybovali” (Mt 28:17). Ukazuje se, že někteří z               
učedníků se Ježíši klaní, zatímco v jejich mysli bují pochybnosti (ř. διστάζω [distazo]). Zde             
uvedený akt poklonění se není jen očividným projevem úcty před autoritou, ale jde o úkon, kterým               
se vzdává úcta pouze Bohu (srov. Mt 14:33). Například na jiných místech v Bibli Petr (Sk                
10:25–26) i Anděl (Zj 19:10) takovou poklonu odmítají, protože ta patří jen Bohu. V této              
návaznosti lze říci, že pochybnosti učedníků se týkají Ježíšovy identity. Naopak, když se ženy             
setkávají s Ježíšem, také se mu klaní, avšak bez pochybností (Mt 28:9). 
Ježíš dobře ví, co se odehrává v myslích jeho učedníků. Proto k nim přistupuje a promlouvá k nim.                 
Ježíšova promluva je obalena ze začátku i na konci ujištěním o jeho moci: “Byla mi dána veškerá                
pravomoc na nebi i na zemi.” (Mt 28:18) a ujištěním o jeho přítomnosti: “hle, já jsem s vámi po                   
všechny dny až do skonání tohoto věku. [Amen.]” (Mt 28:20b). Ježíšovo ujištění o jeho moci je ale                
zároveň důvodem k pověření učedníků: “Jděte [tedy] a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve               
jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.” (Mt                
28:19-20a). Podle původního řeckého textu je gramaticky příkazem pouze fráze “čiňte učedníky”           
(ř. μαθητεύσατε [mathétesate]). Ostatní slova “křtěte” a “učte” (ř. βαπτίζοντες [baptizontes],          
διδάσκοντες [didaskontes]) jsou takzvaná participia, která blíže konkretizují, co je obsahem tohoto           
příkazu. Být učedníkem zahrnuje být pokřtěn (srov. Ř 6:3-8) a podřídit se Ježíšovým slovům. 
V tomto textu dvakrát, a tedy důrazně, Ježíš ujišťuje učedníky o své angažovanosti v misii, ke               
které je povolává. Ježíš je v ní angažovaný svou mocí a přítomností. V misii se učedníci setkají s                 



 
ZPRAVODAJ SBORU CASD BRNO-LESNÁ, ČERVENEC-SRPEN 2018,  -3- 

působením Ježíše, a tak na vlastní oči budou svědky jeho Božské moci. Ačkoliv Ježíš odešel, jeho               
lid zde nezůstal sám s jeho pověřením, Ježíš se ho svou mocí účastní. Jeho lid v naději očekává                 
jeho návrat. 
Tímto záznamem se Matouš vrací k důrazům učednictví (čiňte učedníky), které se objevují napříč             
celým evangeliem. Širší smysl celého tohoto pověření se ozřejmuje v podání dalšího evangelisty            
Lukáše v tzv. skutcích apoštolů, které jsou ale ve skutečnosti skutky Ducha svatého, který realizuje              
zaslíbení Ježíšovy přítomnosti a moci. Michal Schejbal 
 

 
Vycházka KD na Akátovou 
rozhlednu 
V sobotu 2. 6. 2018 jsem se v malém počtu          
vypravili do Židlochovic na kopec Výhon,      
abychom si prohlédli poměrně nově     
vybudovanou a architektonicky neobvyklou    
Akátovou rozhlednu (2009). 18 metrová     
vížka je tvořena točitým schodištěm, které je       
obložené akátovými trámy (akátové dřevo     
roste v  dané lokalitě na každém kroku).  
Na okruh jsme vyrazili ze židlochovického      
náměstí Míru směrem na Blučinu po žluté a        
pak nahoru po zelené. Kráčeli jsme po naučné stezce a z informačních tabulí jsme se dozvídali o                
historii Židlochovic. Cestou jsme si pochutnali na volně rostoucích višních. Jelikož je přístup k             
rozhledně možný pouze pěšky, byla krajina, kterou jsme procházeli malebná a  velmi klidná. 
Na rozhledně nechyběla svačina z domova, ale hlavně výhled do širokého okolí, např. na              
brněnský vrchol Hády, jižní část Drahanské vrchoviny, Žďánické vrchy a Pálavu. Obdivovali jsme            
se i nádherně se ve větru vlnícím polím s obilím. Na závěr jsme si dali v Židlochovicích dobrou                 
zmrzlinu. Příště pojďte s námi!                                                                                 Tomáš Knobloch 
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Mravní přikázání Komenského 
 
Následuj cestu ctností, střež se neřesti a zla, první tě povede k blahu, druhá ke hříchu a k bolu. To                   
je začátek vědy, která má zdobit tvůj život. Slyš, jaké jsou následky toho a pomni na konečný cíl. 
 
1. Nehovoř o všem, cos v životě poznal, nevěř všemu, co jsi slyšel, nedychti po všem, co jsi viděl!                  
Nechť umíš cokoli, dělej to, co máš. 
 
2. Zabraň svým rtům mluvit drzé a prostořeké řeči! Važ si slov svého přítele, následuj příkazu               
Páně! 
 
3. Ke všem lidem buď přívětivý, ale střež se jednat úlisně! Pokrytci sklidí jen hanbu. Běda těm,                
kdo učí lživě! 
 
4. Spravedlivě měř sobě, svému příteli i svým druhům! Važ si i jmění svých nepřátel, neber a                
nedychti po něm. 
 
5. Zmužile se chápej práce a pokračuj v ní poctivě; lenost je poduška hříchu, zahálku pojmi v                
nenávist! 
 
6. Cvič se v trpělivosti mlád. Tak se staneš pánem svých časů, které často bez ustání v trudu a                  
trpkosti běží. 
 
7. Prokazuj dobrotu a milosrdenství, jak chce Otec náš nebeský, a pomáhej vždy a všude. Bůh sám                
tě jednou odmění. 
 
8. Odpouštěj urážky a buď vždy pánem svého hněvu! Ublížil-lis však někomu, pospěš napravit             
křivdu! 
 
9. Poctivě vždy konej dobré, závist a nenávist zavrhni, nedbej slov utrhače a zůstaň vždy čestným               
přítelem. 
 
10. Štítem ti buď vždy pravda! To bude šlechtit tvůj život. Lež je každému muži hanbou, každému                
dítěti zkázou. Sám přijdeš na to, že nade vše vzácný je ráj srdce, že jedno potřebné ti nevezme                 
žádná moc. Vědomost tě neobohatí, je ti jen cestou ke štěstí, pokladem, který nikdy neztratí cenu,               
je ctnost. 
 
Z eposu ST. DOMINITA „COMENIUS IN FULNEK" z r. 1891. Vydala Brněnská tisková misie 
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Advent 6/2018     Časopis církve adventistů sedmého dne: 
Klub Pathfinder – Helfštýn 
Dotkni se nebe 
Mezinárodní mistrovství ve znalostech Bible 

Cena 30 Kč 
Adventy najdete i v elektronické podobě na advent.advent-orion.cz. 
 
Leviticus 
Pozvání k oltáři 
Roy Gane 
Cena: 260 Kč  
Rozsah: 256 stran 
Formát: 148×210, tuhá vazba 
Vydáno: 2018, Adventistický teologický institut a Advent - Orion 
Tato kniha s podtitulem „Pozvání k oltáři“ srozumitelně vysvětluje 
význam obřadů ve svatyni a odpovídá na otázky, které mají úzkou 
souvislost s tím, jaký mají křesťané vztah k Bohu a jak Kristova oběť 
ovlivňuje naše spasení. Prostřednictvím obřadů v pozemské svatyni, 
ve které přebýval Hospodin uprostřed starozákonního Izraele, nám 
Bible představuje Boží charakter a službu Ježíše Krista. 

BIBLE PRO DNEŠEK 

Hostem Jindry Černohorského bude    
ve třetím čtvrtletí Jozef Kučera a      
budou spolu probírat knihu Skutky     
apoštolů. Seriál je ke shlédnutí na      
stránce http://www.hopetv.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://plus.google.com/u/0/117575262909727977460 

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

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