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Jste naší chloubou 
Při čtení obou Pavlových dopisů do Korintu je dobré si všímat toho, jak dokáže pracovat nejen s                 

oprávněnou kritikou hříchů, ale také toho, jak se mu daří motivovat pochvalou a zdůrazněním toho,               
v čem mu jeho spoluvěřící dělají radost. Je to něco, co se od něho můžeme učit i my. 

V 1. kapitole 2. dopisu do Korintu Pavel píše „Náš dopis nemá jiný smysl, než jak mu sami                  
rozumíte, když ho čtete. Jednou, doufám, dokonale pochopíte, co jste snad aspoň zčásti již              
pochopili, že v den našeho Pána Ježíše budeme vaší chloubou, tak jako vy zase naší.“              
(2.Korintským 1,13+14)  

Ještě dříve, než se dostaneme k oné pochvale, bych si rád všiml toho, co čteme v první větě. Často                   
se mi stává, že si při komunikaci s druhými, zvláště když se jedná o někoho, kdo je vůči mně                   
kritický nebo mne nemá moc rád, domýšlím. Něco od něho slyším a moje mysl už zpracovává, co                 
tím myslel a jak mi chtěl uškodit nebo ublížit... 

Apoštol Pavel ale píše, že v jeho slovech nemáme hledat nic jiného než to, co skutečně znamenají.                 
Nepíše nic mezi řádky, nenaznačuje... Pokud se tedy zamyslíme nad jeho slovy, pochopíme, co nám               
vzkazuje. Myslím, že je to dobrá rada jak pro toho, kdo hovoří (píše), tak i pro toho, kdo naslouchá                   
(čte). Pokud se naučíme jasně vyslovovat své myšlenky a současně se budeme učit naslouchat bez               
„domýšlení“, stane se náš život jednodušší, klidnější a díky tomu budeme šťastnější. 

Problém je v tom, že se často v komunikaci řídíme heslem: „Podle sebe soudím tebe!“ Čím dříve                 
se tohoto nesprávného způsobu komunikace zbavíme, tím dříve nám bude líp. V rodinách bude              
méně napětí, spousta párů se nerozvede a mnohé svůj vztah dovedou k manželství... Bude lépe také                
v církvi, bude méně zbytečných sporů a zlepší to naše vztahy na pracovišti i v místě, kde bydlíme. 

Vraťme se ale ke chvále. Pavel i za své spolupracovníky píše Korintským, že jsou jejich               
„chválou“. Jsou něčím, za co se nemusí stydět. To je pro nás možná překvapující, protože z jeho                 
předchozího dopisu víme, kolik závažných hříchů v tom malém sborovém společenství v Korintu            
měli. Pavel je ale vidí očima svého Spasitele a také optikou toho, čím sám prošel. Kdysi byl                 
„vrahem křesťanů“, nyní se stal součástí cesty, proti které kdysi tak zuřivě bojoval. 

Pavel vnímal touhu Korintských po změně, a proto se stali „chloubou“. Sám prožil proměnu a tak               
mohl uvěřit, že stejnou cestou povede Ježíš i jeho spoluvěřící. Pokud nevěříme našim blízkým, že              
se opravdu chtějí změnit, možná je problém v nás, že v této oblasti nevěříme ani sami sobě, a                  
hlavně, že nevěříme tomu, že by to Bůh mohl dokázat v nás, natož pak v těch druhých. 

Apoštol Pavel dovolil Ježíši, aby mu ukázal, jak on sám vidí Korintské. Pochopil, že jednou, až               
projdou proměnou, ocení i všechno Pavlovo úsilí, které věnoval jejich sboru. Pamatujme na to              
vždy, když budeme mít pocit, že druzí nedoceňují to, co pro ně a jejich spasení děláme. Nakonec, s                  
tím se potýká i Bůh, jehož pomoc nedokážeme plně docenit ani my. 

Přeji nám všem, abychom i v roce 2021 dokázali vidět sebe i své bližní Ježíšovýma očima.                
Snažme se slyšet, co nám skutečně říkají, a vyhněme se „domýšlení“. Život bude jednodušší a               
budeme šťastnější. Nebojme se druhé pochválit, když je k tomu příležitost a společně se radujme z               
proměny, kterou díky Ježíšově moci i milosti procházíme.                                              Vlastík Fürst 
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Kalendář 
1. 1. pá Novoroční vycházka 
2. 1 so Den modlitby a půstu 
2. 1. so 9:30 Sobotní škola online 
5. 1. út 19:00 Modlitební online 
6. 1. st 10 dnů modliteb za vylití Ducha svatého (6. - 16. 1.) 
9. 1. so Den zdraví 
9. 1. so 9:30 Sobotní škola online 
11. 1. po 18:30 ZOB online 
12. 1. út 19:00 Modlitební online 
16. 1. so Den náboženské svobody (sbírka DNS pro ČSU) 
16. 1. so 9:30 Sobotní škola online 
19. 1. út 19:00 Modlitební online 
23. 1. so 9:30 Sobotní škola online 
26. 1. út 19:00 Modlitební online 
30. 1. so 9:30 Sobotní škola online 
30. 1.  so 17:00 Atmosféra online 

Narozeniny 

Oznámení 
● 10 dnů modliteb - za vylití ducha svatého - 6. ÷ 16. 1. 2021 

„Toto je slovo Hospodinovo k Zerubábelovi: Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví              
Hospodin zástupů.“ (Za 4,6 (ČEP) 
Ve dnech 6. až 16. ledna 2021 pořádá naše církev po celém světě Deset dnů modliteb za vylití                 
Ducha svatého. Tématem setkávání v průběhu těchto dnů je „Hledání oživení“. 
V rámci modlitebních setkání se nám nabízí příležitost, abychom reagovali na potřeby, které             
máme v rámci sborového společenství. Materiál, který zpracovává témata na každý den,           
případně pokyny pro vedoucí skupinek a další potřebné informace najdete zde. 
Ježíš nás v této mimořádné době způsobené celosvětovou pandemií povolává nejen k            
modlitbám, ale i k praktické službě lidem kolem nás. Přemýšlejme nad tím, čím můžeme jako              
sborové společenství sloužit ostatním. 
Závěrečná sobota 16. ledna může být vyjádřením vděčnosti za Boží požehnání, které přichází             
z Boží ruky jako odpověď na Vaše společné modlitby. Věříme, že tyto společné chvíle, ať už                
prostřednictvím online nebo osobních setkání, pomohou, aby Deset dnů modliteb bylo           
obdobím, které povede k prohloubení vztahu s Bohem pro Vaši modlitební skupinu či            
sborovou rodinu.                                        Peter Čík, Mikuláš Pavlík, Marek Škrla 

● Začínáme první čtvrtletí nového roku a v něm i nové téma sobotní školy „Izajáš„. Materiály               
ke studiu si můžete otevřít nebo stáhnout ze stránek https://sobotniskola.casd.cz nebo zde.            
Tištěné materiály lze objednat v traktátu přes email jurnicekp@gmail.com nebo na můj            
telefon 777645066. Internetová televize HopeTV.cz připravila na toto téma rozhovory s           
teologem Jirkou Benešem. Audio verze úkolků najdete na YouTube kanále Radio Oreb.  

týden 1. - 9. 1. týden 10. - 16. 1. týden 17. - 23. 1. týden 24. - 31. 1. 
- - Marie P. - 

http://www.adventorion.cz/ke-stazeni/modlitebni-prednasky-2021
https://sobotniskola.casd.cz/
https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/zobrazit/810
mailto:jurnicekp@gmail.com
http://www.hopetv.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=0FgwyzZ0f1w
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Zamyšlení 
„Podvečer tvá čeládka, 
co k slepici kuřátka, 
k ochraně tvé hledíme, 
laskavý Hospodine.“ 

Asi tuto modlitbičku z Karafiátových Broučků znáte. A snad mi dáte za pravdu, že modliteb není                
nikdy dost. Je jedno, jestli to je modlitba v podvečer před spaním, v podvečer končícího roku, nebo                
v podvečer dějin. 

Doba, kterou prožíváme, není jednoduchá. Ale stejně jako Ježíšovi učedníci, a po nich další              
následovníci, máme jistotu. Jistotu, že Bůh má vše pevně ve svých rukou, i když se dějí věci,                 
kterým nerozumíme. 

Pozvedněme tedy svůj zrak i svá srdce vzhůru, a čekejme na návrat našeho Pána. 
Neboť noc pomine, a zazáří den. 
Ať vás Pán provází po celý příští rok.                                                        Radka Čáslavová 

 
"On je naší pohotovou pomocí přes rozbouřené vlny..." 

Radka Čáslavová 

Verš pro náš sbor na tento rok: 

Nahum 1:7: Hospodin je dobrý, útočištěm je v den soužení, zná se k těm, kdo v něj doufají. 
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NOVOROČNÍ VYCHÁZKA 
V pátek 1. 1. 2021 jsme se sešli na již tradiční Novoroční vycházce. V počtu               
tentokráte nižším (12 statečných) jsme vyrazili na průzkum lesů v okolí           
brněnské přehrady. Náš Pán pomocí mrazu vykouzlil krásné jíní a tak jsme            
cestou nejen dýchali téměř horský vzduch, ale také hojně fotili.  

DOBRODRUŽSTVÍ ŽABKY KUŇKY 
Vyprávění pro děti předškolného a mladšího školního věku nás zavede do říše 
žabek, které prožívají stejná dobrodružství, radosti a starosti jako i malí 
čtenáři. Cena: 150 Kč 

 
TROJICE 
Autoři této knihy si dali za cíl oslovit všechny, kteří si           
kladou otázky ohledně Trojice: členy jednotlivých      

sborů, kazatele a administrátory, studenty teologie. Chtějí představit to         
nejlepší z biblického bádání na toto téma tak, aby to bylo srozumitelné            
věřícím v různých částech světa, mladým i starým, žákům ve třídách sobotní            
školy i studentům na školách. Tato základní kniha o trojičním učení vrhá            
nové světlo na ústřední věroučný bod křesťanství a ukazuje, jak Bůh stále            
vede svou církev v hlubším poznání pravdy. Cena: 300 Kč 

 
10 DNŮ MODLITEB 2021  
https://www.tendaysofprayer.org 
https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/zobrazit/806 

 
IZAJÁŠ 

Průvodce studiem Bible 1/2021 ( Roy E. Gane: Izajáš) 
https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/zobrazit/810 

 

Tištěné materiály lze objednat v traktátu přes email jurnicekp@gmail.com nebo na můj telefon 777645066. 

 

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/ 
YouTube.com Sbor CASD Brno Lesná 
Redakce: Tomáš Knobloch, 777645066 

Zpravodaj vychází v  1. týdnu každého měsíce. 

https://www.tendaysofprayer.org/
https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/zobrazit/806
https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/zobrazit/810
http://brnolesna.casd.cz/
mailto:brnolesna@casd.cz
https://www.facebook.com/sbor.CASD.Brno.Lesna
https://www.youtube.com/channel/UC13c5b7P-ug0mk_A1wyVcUA/featured

