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Velikonoční poselství

Když Izrael vycházel z Egypta, dům Jákobův z lidu cizího jazyka, tehdy se Juda stal Boží
svatyní, Izrael stal se jeho královstvím. Moře to vidělo, dalo se na útěk, Jordán obrátil se
nazpátek! Hory skákaly jako beránci, jako jehňata dováděly pahorky! Pročpak ses, moře, dalo na
útěk? Proč ses, Jordáne, obrátil nazpátek? Proč jste, vy hory, skákaly jak beránci, proč jste jak
jehňata dováděly, pahorky? Třes se, země, před tváří Pána, před tváří Boha Jákobova! On obrací
skálu v jezero, nejtvrdší skálu v pramen vod!

Žalmy 114:1-8 B21

Slova Žalmu 114 nás odkazují k nejdůležitějšímu Božímu činu, vyvedení Izraelců z
Egyptského otroctví. Žalmista v osmi verších vystihuje význam této události pro Boží lid.
Ukazuje, jak se Exodus stal základem nové identity Izraele a jeho historického úspěchu. V
důsledku velikonočních událostí se Izrael stal Boží svatyní, tedy místem Božího přebývání a
královstvím Božím, tedy místem, kde Bůh vládne a uplatňuje svá nařízení a práva. Tato
skutečnost Boží přítomnosti přiměla dokonce nepřátelské živly (moře, řeky, hory), aby se daly do
pohybu a uvolnily cestu lidu Božímu. Dobře víme, že na počátku cesty Izraele do zaslíbené země
je moře, které jako nepřátelský element poutníkům brání v dalším putování a které se díky Boží
moci rozestoupí, aby jím Izrael prošel suchou nohou. Na konci cesty, podobně jako na začátku
moře, brání lidu Božímu v cestě rozvodněný Jordán. I ten však ustupuje/prchá před schránou
Boží. Takto Bůh Izraeli dává projít přes překážky do Kanaánu. Mezi mořem a řekou jsou hory a
suchopár - krajina smrti, kterou Bůh mění svým zásahem, když vyvádí vodu ze skály a pomáhá v
nehostinné zemi přežít. Poeticky popsané události Exodu mají samozřejmě svou paralelu v
příběhu církve. Církev – společenství poutníků je také na cestě. My jsme také díky Kristu a Jeho
milosti vyšli ze svého Egypta (hříchu) a putujeme do země zaslíbené, do Nebeského Kanaanu. Již
celá staletí jdeme vzdor překážkám, problémům vnějším i vnitřním a dosud nejsme přemoženi. I
v našem případě, tak jako v případě Izraele, toto nelze jen tak přičíst na vrub našim schopnostem
a silám. Naopak je potřebí připisovat tento historický úspěch neviditelné Boží pomoci. Najdou se
teologové, kteří říkají, že existence církve je vlastně zázrak a jediný důkaz existence Boží.
Přiznám se, že s nimi souhlasím. Někdy se díváme na to, čím jsme prošli, co je za námi a říkáme
si, zvládli jsme to. Při hlubším pohledu si však můžeme uvědomit, že mnohé z těch úspěchů
nelze jen tak obyčejně připsat na vrub našich lidských schopností, ale jen působení Boží milosti.
Uvědomíme si, že jedinou možnou reakcí na úspěšně zvládnuté překážky není pýcha na vlastní
schopnosti, ale jak naznačuje žalmista, bázeň před Hospodinem. Třes se, země, před tváří Pána,
před tváří Boha Jákobova! To je jediná rozumná aplikace velikonočního poselství.

Petr Rohan
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Kalendář
2. 4. so Den modlitby a  půstu
2. 4. so 10:00 Sobotní škola
2. 4. so 10:45 Kázání: Petr ROHAN (youtube)
2. 4. so 12:00 Členské shromáždění
5. 4. út 19:00 Modlitební online
9. 4. so Sbírka pro projekty Hope Channel
9. 4. so 10:00 Sobotní škola
9. 4. so 10:45 Kázání: Dan STEHLÍK (youtube)
12. 4. út 19:00 Modlitební online
16. 4. so Rozdávání misijních knih (16.–22. 4.)
16. 4. so 10:00 Sobotní škola
16. 4. so 10:45 Kázání: Jarek KAŠPAR (youtube)
17. 4. ne 10:00 Nedělní vycházka na Pálavě. Sraz na prvním parkovišti v Klentnici.
19. 4. út 18:00 Klub zdraví a vaření Brno Olomoucká 43, Zdravá záda v každém věku
19. 4. út 19:00 Modlitební online
23. 4. so Den služby lidem se zvláštními potřebami (neslyšící, nevidomí...)
23. 4. so 10:00 Sobotní škola
23. 4. so 10:45 Kázání: Petr ROHAN (youtube)
26. 4. út 19:00 Modlitební online
30. 4. so 10:00 Sobotní škola
30. 4. so 10:45 Kázání: Jakub CHÝLEK (youtube)
3. 5. út 19:00 Modlitební online
7. 5. so Den jednoty v misii
7. 5. so 10:00 Sobotní škola
7. 5. so 10:45 Kázání: Roman MIČÁNEK (youtube)

Oznámení
● Každé úterý v 19 hod. večer se koná online modlitební hodinka sboru Lesná, a to na

https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna. Jste srdečně zváni.
● Plánovaný víkendový pobyt na Sázavě neproběhne. Církev nabídla sázavský areál pro

ubytování ukrajinským maminkám a dětem. O náhradním programu budeme včas
informovat.

● Probíhají sborové volby. Na členském shromáždění byl zvolen jmenovací výbor, který se
schází a navrhne složení nového výboru sboru. Ten bude následně na členském
shromáždění zvolen. Prosíme o modlitby za vedení Duchem svatým při volbě služebností.

● Stávající formát bohoslužby bude zatím zachován. Uvažovali jsme o návratu ke dvěma
skupinkám sobotní školy. Učitelů sobotní školy je dostatek, zdá se, že více chybějí žáci.
Prosíme o modlitby za správné rozhodnutí i v této otázce.

https://www.youtube.com/channel/UC13c5b7P-ug0mk_A1wyVcUA
https://www.youtube.com/channel/UC13c5b7P-ug0mk_A1wyVcUA
https://www.youtube.com/channel/UC13c5b7P-ug0mk_A1wyVcUA
https://www.youtube.com/channel/UC13c5b7P-ug0mk_A1wyVcUA
https://www.youtube.com/channel/UC13c5b7P-ug0mk_A1wyVcUA
https://www.youtube.com/channel/UC13c5b7P-ug0mk_A1wyVcUA
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● Na Slovensku ve Vysokých Tatrách v hotelu Sorea Trigan ve Štrbském Plese se uskuteční
1.-5.7. 2022 Kongres rodin. Každé ráno se spolu s dětmi budete moci těšit na krátké, ale
zajímavé rodinné bohoslužby. Odborné přednášky s tématikou „Labyrint vztahů a cesta
ven“ pro vás už dnes chystá populární český psychiatr, spisovatel a teolog Max Kašparů. V
rámci workshopů si o zajímavých rodinných tématech budete moci popovídat i s řadou
dalších odborníků. Kvalitní program pro děti ve věku do 12 let připravují zkušení vedoucí
Klubu Pathfinder. O zábavu se postarají také klauni, herci a hudebníci, kteří vás a vaše děti
určitě zaujmou. Informace na https://www.domadobre.eu/udalosti/kongres-rodin-2022/, tel.
739345670 nebo info@domadobre.eu.

● Přišly pozvánky na jarní akce oddělení dětí MSS:
- Víkendové setkání učitelů DSŠ nad aktuálními tématy naší služby dětem - 6.-8. května
- Tradiční setkání dětí "Helfštýn 2022“ na téma příběhu Nicholase Wintona - 10.-12.
června - PTD Pathfinder - startuje 26.-30. srpna 2022
- V týdnu od 14.-19. srpna 2022 začíná také rádcovský kurz Klubu Pathfinder určený
pro mládež od 15 let - plakát a bližší informace pošleme do konce dubna.

● Advent-Orion rozšířil nabídku literatury o překlady do ukrajinštiny:
- Lekce sobotní školy pro Ukrajince – jsou k dispozici v ruštině a ukrajinštině (oba
jazyky jsou požadovány). Pro toto čtvrtletí jsou mimořádně zdarma. Pokud máte ve svém
sboru potřebu tištěné lekce, je možné si sešity objednat a my je obratem zašleme.
- Literatura pro misijní účely – máme zatím skladem brožuru s názvem „Neopustím tě...“
– jedná se o výběr výroků Ellen G. Whiteové (téma je patrné z názvu publikace) a dva
traktáty GLOW: Je naděje po smrti? a Bolí Boha moje bolest? Vše je v ukrajinštině. Na
cestě od dodavatele jsou další dva ukrajinské traktáty GLOW: Záleží na tom, zda se
modlím, či ne? a Znamení druhého příchodu – přijde Kristus opět? Rovněž na cestě je
kniha Cesta ke Kristu v ruštině a v ukrajinštině.
- Bible – měl by dorazit Nový zákon v ukrajinštině a Janovo evangelium dvojjazyčně
(čeština a  ukrajinština).
Misijní literatura a biblické texty jsou zatím zdarma. Pouze platí limity: 100 výtisků na
objednatele (sbor). V případě požadavků na vyšší počty prosíme, abyste si získali souhlas
vedoucího oddělení evangelizace na svém sdružení. Objednávat můžete tak, jak jste zvyklí:
telefonem, e-mailem.

● Setkání dobrovolníků se uskuteční 28. dubna v 17:30 v Family a Senior Pointu na
Okružní 21. Setkáte se zde s  koordinátorkou ADRA Kateřinou  Havránkovou a dalšími.

https://www.domadobre.eu/udalosti/kongres-rodin-2022/
mailto:info@domadobre.eu
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Narozeniny (n) a výročí křtů (k)
týdny 1. - 9. 4. týden 10. - 16. 4. týden 17. - 23. 4. týden 24. - 30. 4. týden 1. - 7. 5
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)

-

Bratr Daniel oslavil 90-té
narozeniny
Přejeme Boží požehnání do dalších
let.

Vycházka na koniklece
Tradiční jarní vycházka nás
zavedla na koniklecovou louku na
Kamenném vrchu. Účast byla
poměrně velká. Myslím si, že
setkání po dlouhé zimě bylo
příjemné a  bylo si o čem povídat.

Advent
Poselství tří andělů
Cena: 30 Kč

Žalmy (1–30) Hlas duše
Jiří Beneš

Cena: 500 Kč

Genesis
Jacques B. Doukhan, DHL, ThD
Autor úkolů pro toto čtvrtletí je emeritním profesorem hebrejštiny
a  výkladu Starého zákona na Teologickém semináři CASD na Andrewsově
univerzitě. Cena: 50 Kč
Úkolky lze stáhnout z internetu na:
https://www.advent-orion.cz/ke-stazeni/zobrazit/876
nebo https://sobotniskola.casd.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 zpravodaje: Tomáš Knobloch, 777645066

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

https://www.advent-orion.cz/ke-stazeni/zobrazit/876
https://sobotniskola.casd.cz/
http://brnolesna.casd.cz/
mailto:brnolesna@casd.cz
https://www.facebook.com/sbor.CASD.Brno.Lesna

