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Obavy o přítele
Už jste si někdy položili otázku, co vás nejvíc fascinuje na hrdinech biblických příběhů?

Jako kluk jsem obdivoval odvahu a statečnost Davida, který dokázal holýma rukama zabít lva i
medvěda. Dalším oblíbeným hrdinou byl Jozue, který se spolu se svým přítelem Kálebem
nezalekl ani „obrů“, kteří žili na území, které Stvořitel slíbil jejich národu. V tom výčtu bych
mohl pokračovat.

Později jsem záviděl těm, které Bůh obdařil zázračnou mocí – třeba prorokům nebo
apoštolům. Přál jsem si, aby se podobné věci děly i v mé církvi, protože jsem věřil, že by pak
více lidí přijalo Ježíše za svého Spasitele a získali by tak přístup ke stejné radosti, jakou mám já.

A dnes? Zaujala mne následující slova apoštola Pavla: „Když jsem přišel s Kristovým
evangeliem do Troady, měl jsem tam od Pána otevřené dveře, ale v duchu jsem neměl klid,
protože jsem tam nenašel svého bratra Tita. Proto jsem se s nimi rozloučil a vydal se do
Makedonie.“ (2.Korintským 2,12+13)

Znám spoustu lidí, kteří mají odvahu a statečnost podobnou biblickým postavám. Potkal
jsem lidi, kteří zažili zázračné události. Stále více si ale vážím těch, kteří se chovají jako bližní.

Apoštol Pavel měl vlastně vše, o čem jsem doposud psal. Zažil události, během nichž
prokázal odvahu a statečnost – například když byl jako vězeň převážen lodí do Říma a spolu s
celou posádkou skončil v rozbouřeném moři. Když se všichni dostali na pevnou zemi, obyvatelé
Malty považovali jejich záchranu za zázrak. Pak ho kousla jedovatá ještěrka a všichni čekali, že
zemře. Jenže on to přežil a všichni ho chtěli uctívat jako Boha.

Jeho Spasitel mu dokonce prostřednictvím Ducha svatého propůjčil i zázračnou moc
uzdravovat. Sám Pavel píše, že má dar mluvení neznámými jazyky a také dar proroctví, kterého
si vážil ještě víc.

Pavel má ale ještě něco, co často těm odvážným, statečným nebo těm, kteří mají za to, že
jsou obdařeni „zázračnou mocí“, chybí – má skutečný zájem o své přátele. Proto se obával o
svého přítele Tita. Když ho nenašel v Troadě, kde měl být, vydává se ho hledat do Makedonie.
Ano, Pavel má vedle všech možných duchovních darů ještě jedno vzácné obdarování – má dar
přátelství.

Sám bych si přál být stejně statečný a odvážný, jako byl tento apoštol. Nepohrdl bych ani
jeho schopností uzdravovat, mluvit jinými jazyky nebo schopností činit v Ježíšově jménu
zázračné činy. Pokud bych si ale měl vybrat z toho všeho, co na něm obdivuji, jen jedno, zvolil
bych dar přátelství.

Často slýchám diskuze o tom, co vše musíme v církvi změnit, abychom se zase stali
společenstvím, které bude přitahovat nové lidi a přivede je také k Ježíši. Pokusů už bylo mnoho,
ale výsledky se zatím nedostavily. Já sám stále více vnímám, že to, co nám chybí, je právě dar
přátelství. …. pokračování na další straně
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Apoštol Pavel se vydal hledat Tita, svého přítele. Neměl klid, dokud ho nenašel. Podobně
jednal i Ježíš. Opustil kvůli mně nebesa a stal se člověkem. A tak, pokud se chceme stát
společenstvím, které bude přitažlivé pro naše děti, příbuzné, spolupracovníky nebo sousedy,
staňme se učedníky Ježíše Krista a dovolme mu, aby nás, podobně jako Pavla, obdaroval darem
přátelství.

Vlastík

J. A. Komenský  * 28. 3. 1592  † 15. 11. 1670
28. března 2021 si připomínáme 429. výročí od narození Jana Amose Komenského.

Jan Amos Komenský dosáhl široké proslulosti v českých zemích, v Evropě ale i po celém světě
díky novým, na tehdejší dobu revolučním myšlenkám a postupům ve formách a metodách
vyučování a přístupu k žákům a právě jako pedagoga jej zná i většina národa.

Komenský však byl především hluboce věřící člověk, který vyznával, že vědění má sloužit tomu,
aby člověka a s ním všecky věci přivádělo k Bohu. Všechno vyučování má být založeno v Bohu
a k Bohu má vést. Právě víra v Boha silně ovlivňovala jeho život a formovala jeho názory,
postoje a vize. Komenský prohlásil, že se chopil práce na zlepšení metod lidské výuky a výchovy
nikoliv jako pedagog, ale jako bohoslovec. Zdůrazňoval potřebu opravdové, niterné zbožnosti a
křesťanské mravnosti.

Jan Amos Komenský byl biskupem Jednoty bratrské - společenství, které navazovalo na dřívější
reformační snahy a samo v nich pokračovalo. Jednota bratrská se nesmazatelně zapsala do dějin
českého národa svým zaměřením na mravný způsob života, důrazem na výchovu a vzdělání dětí i
dospělých, včetně dívek a žen. Dala českému národu Bibli kralickou. Komenský o Bibli, kterou
považoval za jeden ze základních zdrojů poznání, hovořil ve svém díle “Kšaft umírající matky
Jednoty bratrské” následujícími slovy: “... odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Biblí svatou,
kterouž synové moji z původních jazyků do češtiny s pilností velikou uvedli, a Pán Bůh tomu tak
požehnal, že málo ještě jest národů, kteříž by tak pravdivě, vlastně, jasně svaté proroky a
apoštoly v svém jazyku mluvící slyšeli. Přijmiž to tedy za svůj vlastní klenot, vlasti milá, a užívej
toho k slávě Boží a svému v dobrém vzdělání…”

Jan Amos Komenský byl mužem víry a naděje, který v nepříznivé době a stíhaný těžkými ranami
osudu nacházel svou jedinou pevnou oporu a jistotu v Bohu: “Věřímť i já Bohu, že po přejití
vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó
lide český.”

Jan Amos Komenský, Učitel národů, Advent-Orion 2020 - redakčně kráceno

Film (dokudrama) Jako letní sníh - Život J. A. Komenského v České televizi
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13220002066-jako-letni-snih-zivot-j-a-komenskeho/32029838013/



ZPRAVODAJ SBORU CASD BRNO-LESNÁ, BŘEZEN 2021,  -3-

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.
● Vycházky a  jiné prezenční aktivity jsou dočasně zrušeny.
● Vlastík Fürst se nabídl, že může vysluhovat památku Večeře Páně v rodinách, je však třeba

projevit zájem (tel. č. na Vlastíka je 775 789 008).
● V měsíci červnu přivítáme v Brně nového kazatele pro sbory Brno-střední a Brno-Lesná,

bratra Petra Rohana.
● Výbor sboru navrhuje odklad 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 prostřednictvím

mého telefonního čísla 777 645 066 nebo na e-mailu brnolesna@casd.cz.

Narozeniny (n) a výročí křtů (k)
týden 1. - 6. 3. týden 7. - 13. 3. týdny 14. - 20. 3. týden 21. - 27. 3. týden 28. - 3. 4.

Michal S. (n)
František Ch. (n)

Jitka K. (n) Marie S. (k)
Pavel V. (k)

Roman M. (k)
Eva M. (k)
Tereza H. (n)
Tomáš H. (k)

Roman M. (n)
Daniel P. (n)
Noemi S. (n)
Šárka N. (n)

Kalendář
2. 3. út 19:00 Modlitební online
6. 3. so Téma soboty: Modlitební den žen
6. 3. so 9:30 Sobotní škola online
9. 3. út 19:00 Modlitební online
13. 3.so Téma soboty: Den adventistického rádia, sbírka pro Mediální centrum
13. 3.so 9:30 Sobotní škola online
16. 3.út 19:00 Modlitební online
20. 3.so Modlitební týden mládeže (13. - 20. 3.), sbírka MTM
20. 3.so Téma soboty: Den dětí
20. 3.so 9:30 Sobotní škola online
20. 3.so Atmosféra Brno
23. 3.út 19:00 Modlitební online
27. 3.so Téma soboty: Den křesťanského vzdělávání
27. 3.so Sbírka: 13. soboty pro Středovýchodní africkou divizi
27. 3.so 9:30 Sobotní škola online
30. 3.út 19:00 Modlitební online

mailto:brnolesna@casd.cz


ZPRAVODAJ SBORU CASD BRNO-LESNÁ, BŘEZEN 2021,  -4-

DUCH SVATÝ (KOINONIA 11)

Do sborníku přispěla řada kazatelek a kazatelů, teologů i laiků. Nabízíme
odpovědi na otázku, proč věříme, že Duch svatý je osobou a Bohem, a
zveme každého, koho naše odpovědi zajímají.

Rozhovor pro toto vydání poskytl bývalý předseda Generální konference
Církve adventistů sedmého dne Jan Paulsen. Formou kázání se vyjádřili
kazatelka a nemocniční kaplanka Pavla Žůrková, učitel Jiří Pavlán a
spirituál a učitel Adventistického teologického institutu (ATI) Aleš
Zástěra. Další uveřejněné články a studie jsou příspěvky z teologické

konference ATI o Duchu svatém, která se konala v únoru 2020 Brně. Své příspěvky zde zveřejnili
Mikuláš Pavlík, Oldřich Svoboda, Daniel Gomola, Ján Barna, Vítězslav Chán a Marek Harastej.

Sborník doplňuje výběr citátů Ellen Whiteové o Duchu svatém, které uspořádal Danny
Laufersweiler, a překlad článku Jerry Moona, jednoho z autorů nově vydané knihy Trojice.
Poslední části říkáme anketa, ale možná název není přesný. V této části neděláme průzkum
názorů mezi nahodilými lidmi, ale oslovujeme osobnosti naší církve, jejichž pohled na věc
vnímáme jako přínosný. Snad bude přínosný i pro vás, stejně jako sborník KOINONIA.

Cena: 50 Kč   (v  traktátu nebo na https://www.adventorion.cz)

BOŽÍ WIFINA

Křesťanský kreativní sešit pro dívky.

Tvořivý deníček, který nadchne každou slečnu a inspiruje ji do hlubšího
vztahu s Bohem. Sešit obsahuje 24 témat, SMS rozhovory dvou hlavních
hrdinek, otázky k zamyšlení, biblické verše a krásné autorské ilustrace,
které vybízejí k vpisování a dekorování.

Poznávej Boha kreativně! Už jsi někdy vybarvovala duhový modlitební
deník? Voněla jsi stránky parfémem a psala biblické verše krasopísmem?

Připoj se na Boží wifinu i ty!

Deníček můžeš vyplňovat sama, ale dobře funguje i jako materiál pro dívčí skupinku. Skvělé i pro
on-line setkání (vyplňuj doma, hotové stránky sdílej s kamarádkami a nad diskuzními otázkami
popovídejte online - vyzkoušeno)!

Cena: 180 Kč  (https://www.hisland.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/
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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