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Důvěra i „v údolí stínu smrti“  
V posledním roce jsem mnohokrát z úst křesťanů ve spojitosti s Covid-19 slyšel tvrzení, že               

nás se nějaká nákaza netýká. V Bibli přece máme Boží slib, že křesťana něco takového nemůže                
postihnout. Jako důkaz pro toto tvrzení citovali slova 91. žalmu, zvláště tu část, v níž čteme: 

„Nebudeš se báti přístrachu nočního,  
   ani střely létající ve dne.  
Ani nakažení morního, vlekoucího se v mrákotě,  
   ani povětří morního, v polední čas hubícího.  
Padne jich po boku tvém tisíc,  
   a deset tisíců po pravici tvé,  
   ale k tobě se to nepřiblíží.“ (Žalm 91,5-7 ČEP)  

Zní to sice krásně, ale já se obávám, že ten, kdo na těchto slovech postaví svou víru, že se mu                    
nemůže nic stát, prožije zklamání. 

Proč? Protože je to nesprávný přístup k této nádherné písni a k žalmům jako takovým. Při                
jejich čtení si je třeba uvědomit, že jde o poezii, v níž její autor popisuje svou osobní zkušenost,                  
kterou není možné vždy vztáhnout na každého, kdo bude tuto píseň číst. Zkuste si představit,               
jak byste se dívali na člověka, který by své spory s jinými lidmi řešil doslovným jednáním                
podle slov 137. žalmu: 

„Záhubě propadlá babylónská dcero,  
   blaze tomu, kdo ti odplatí za skutky spáchané na nás.  
Blaze tomu, kdo tvá nemluvňata uchopí  
   a roztříští o skálu..“ (Žalm 137,8+9 ČEP) 

Osobní zkušenost je naším prožitkem, pokud něco podobného jako my prožívá jiný člověk,             
může to vnímat úplně jinak než my. V historii každého sboru bychom našli případy, kdy jeden                
člen byl po přímluvných modlitbách spoluvěřících zázračně uzdraven, a jiný i přes spoustu             
modliteb stejné chorobě podlehl. 

A tak, pokud hledáme vhodný žalm pro dnešní dobu, pak bychom si měli raději připomínat               
slova Davida:  

„Když Bůh je můj pastýř, 
   co by mi mohlo chybět? 
Pase mne na zelených pastvinách, 
vodí mne k poklidným vodám. 
   Být s ním je pro mne osvěžení 
   i záruka, že nesejdu z cesty. 
I kdybych musel jít údolím smrti, 
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   budeš mi, Bože, nablízku, 
   čeho bych se bál? 
   Tvůj prut i hůl jsou mým potěšením. 
Před tváří nepřátel ty stůl mi prostíráš, 
   mou hlavu korunuješ ctí, 
   má číše přetéká tvým požehnáním. 
Navíc, tvá laskavost a tvoje slitování 
   zůstanou se mnou do posledního dechu 
   a potom budu navěky žít ve tvém domě.“ (Žalm 23, SnC) 

Stvořitel nám nikde neslibuje, že budeme stále zdraví, ani to, že budeme imunní vůči              
jakémukoliv viru. Jako křesťan si nemám namlouvat, že mne víra ochrání před jakoukoliv             
nemocí a že mi nahradí léky a vakcíny. To není smysl a cíl víry. Pokud ale budu mít důvěru ve                    
svého Spasitele, pak se jím nechám vést i tehdy, kdy mne povede přes „údolí stínu smrti“ (KP). 

Na jaře jsem se setkal s člověkem, který se mi smál, když na mých ústech viděl roušku.                 
Dokonce mne považoval za někoho, kdo se klaní „šelmě“. Tvrdil, že jemu a jeho rodině se                
nemůže nic stát, protože je chrání věrnost učení Písma. Na mou námitku, že znám spoluvěřící,               
co onemocněli, odpověděl, že mají slabou víru. Když později onemocněl on i jeho manželka,              
jejich víra se málem zhroutila. 

Buďme opatrní, když používáme slova Bible, a nelákejme lidi k Bohu sliby, které nemají se               
Stvořitelem nic společného. Život křesťana nikdy nebyl a nebude procházkou „růžovým           
sadem“. Vždyť i Ježíš varuje všechny své následovníky: „To jsem vám pověděl, abyste nalezli              
ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.“ (Jan 16,33 ČEP). 

I my křesťané býváme nemocní a pokud se nedočkáme příchodu Pána Ježíše, všichni              
nakonec zemřeme. Pokud ale důvěřujeme našemu Stvořiteli, tak budeme i ve chvíli umírání             
vnímat Boží přítomnost a budeme se těšit na to, až se zastaví u našeho hrobu, aby vyplnil naše                  
přání, které David vyjádřil slovy: „a potom budu navěky žít ve tvém domě.“ 

Vlastík Fürst 

Kalendář 
5. 12. so Den křesťanského správcovství 
5. 12. so 9:30 Online sobotní škola (https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna) 
5. 12, so 14:00 Vycházka (informace na tel. 777645066) 
8. 12. út 19:00 Online modlitební setkání (https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna) 
12. 12. so - 
12. 12. so 9:30 Online sobotní škola (https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna) 
15. 12. út 19:00 Online modlitební setkání (https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna) 
19. 12. so - 
19. 12. so 9:30 Online sobotní škola (https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna) 
22. 12. út 19:00 Online modlitební setkání (https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna) 
26. 12. so Sbírka 13. soboty pro Jihoasijskou divizi  
26. 12. so 9:30 Online sobotní škola (https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna) 
29. 12. út 19:00 Online modlitební setkání (https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna) 
1. 1. pá 10:00 Novoroční vycházka (informace na tel. 777645066) 
2. 1. so Den modlitby a půstu 
2. 1. so 9:30 Online sobotní škola (https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna) 
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Narozeniny 

Výročí křtů 

 
Modlitební týden 2020 
Prožili jsme modlitební týden tak jako v jiných sborech jen online. Přesto jsme cítili              
vzájemnou blízkost a  mohli jsme načerpat ze společenství a z  Božího slova pro dnešní dobu.  

 

Oznámení 
● Bohoslužby jsou stále omezeny jen na online setkávání. 
● O zahájení bohoslužeb budeme informovat s předstihem. 
● Nabídka knih z traktátu je na poslední straně zpravodaje. Knihy můžete objednat            

telefonicky nebo emailem. Kontakty najdete pod nabídkou.  

 
Hledáme spolupracovníky! 
Zapojte se do aktivity podporující stolečkovou evangelizaci a její omezené možnosti v době             
nouzového stavu. Můžete nabídnout informaci uvedenou v letáčku ve Vašem necírkevním           
okolí, můžete doručit objednané knihy a popřát vše nejlepší do nového roku lidem, které byste               
jinak neoslovili. Můžete se finančně podílet na možnosti šíření evangelizační literatury, číslo            
účtu najdete na www.listynadeje.cz, podpořte nás a buďte kreativní! Děkujeme ... . 

týden 1. - 5. 12. týden 6. - 12. 12. týden 13. - 19. 12. týden 27. 12. - 2. 1. 
Alena Ch. Eva M. Mirka H. Míla V. 

týden 13. - 19. 12. týden 20. - 26. 12. týden 27. 12. - 2. 1. 
Vladimír J. 
Martin Š. 
Petra V. 

Gabriela N. 
Petr N. 
Miroslava H. 
Vlastimil H. 

Daniel P. 

http://www.listynadeje.cz/
http://www.listynadeje.cz/
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JSEM DCERA KRÁLE 
Modlitební deník pro ženy 
Cena: 149 Kč 

 

... VĚČNOST ZAČÍNÁ UŽ DNES 

Slovenský kazatel, který část svého života sloužil také 
sborům na Moravě, bývalý předseda Slovenského 
sdružení CASD, sestavil zamyšlení na rok 2021. 
Jejich duchovní rozměr může být čtenáři každodenní 
výzvou k prohlubování vztahu s Nebeským Otcem. 
Cena: 128 Kč  

ZŮSTAT V JEŽÍŠI 

Helmut Haubeil je kazatel v důchodu, ale jeho 
aktivity ani s věkem neustávají. Po první knize, kterou 
do našeho prostředí dodal z vlastní iniciativy a na 
vlastní náklady (Kroky k osobnímu oživení), je zde 
další jeho dílo: Zůstat v Ježíši. Věříme, že i tyto texty 
poslouží jako materiál pro prohloubení našeho 
vztahu s naším Spasitelem. Cena: 85 Kč  

DESATERO PŘIKÁZÁNÍ 

Drobná brožurka, ve které se autor zabývá biblickým 
textem s jemu příslovečnou snahou o očištění od 
nánosů tradic. Vychází z původního znění v 
hebrejštině a v jednotlivých slovech pak poctivě hledá 
jejich význam a především aktuální poselství pro 
dnešního čtenáře. Tato kniha nebyla psána jako 
učebnice ani jiný odborný text, ale má být příležitostí k 
oslovení čtenáře, který toho o desateru mnoho neví. 

Fundovanost autora však umožní, aby dílo přesáhlo původní zadání a i 
znalý čtenář v něm mohl najít řadu nových podnětů. Cena: 25 Kč  

MODLITBA (KOINONIA 10) Cena: 80 Kč 

DETEKTIV ZACK A ZÁHADA ZTRACENÝCH JESLIČEK Cena: 108 Kč 

Časopis Advent 9/2020 a 10/2020 Cena: 30 Kč 

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

