
 

 

Velikonoční slavnost 2019



2 

 

 

Než se larvy červotoče vyvinou 

v brouka, požírají dřevo. Pod 

povrchem je spleť chodbiček a otvor, 

který je vidět na povrchu, je výlezový 

otvor dospělého brouka. Dřevo 

provrtané červotočem ztrácí pevnost. 

Ovšem, toto vše se dlouho děje 

v skrytu a poznat přítomnost 

červotoče se dá jen pozorným 

sluchem a nebo hromádkami pilin. 

Existují i duchovní červotoči, kteří 

vrtají skrytě v životě člověka a 

výsledkem je ztráta duchovní 

pevnosti. Možností je mnoho. Uvedu 

jen pár příkladů duchovních 

červotočů.  

Touha mladých lidí po vztahu je někdy 

sžíravá. Chudáci si myslí, že bez toho 

nemůžou být, že už je pozdě, že jim 

ujel vlak a musí rychle něco udělat. 

Rychle, ukvapeně a hloupě padají do 

nesmyslných známostí, ze kterých nic 

není a nebo je vede touha po sexu, 

který pak zhořkne. Prostě červotoč 

myšlenek, pokud hlodá dost dlouho, 

nakonec vede k tomu, že člověk 

povolí. Pokud si křesťan vezme 

nevěřícího člověka, tak se v jeho životě 

nenaplní na 95% Boží plán s ním. 

Nakonec nebude spokojen ani jeden, 

protože smíchat vodu a olej nejde. 

Pocit štěstí vystřídá pocit neštěstí a 

zmaru. Tak to je. Písmo to říká a 

zkušenost života to potvrzuje. Jaké 

další důkazy jsou potřeba?  

Červotoč KAPACITA:  

Bůh nás stvořil s určitou kapacitou. 

Zkrátka pojmeme jen něco a jen něco 

se do nás vejde. Jak fyzicky, tak 

duševně i duchovně. A tak každý má 

svůj batoh. Někdo na 15l, někdo na 20l 

a největší borci třeba na 30l. Jenže, 

když nebudeme respektovat to, co 
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nám bylo dáno a s tím pracovat, tak si 

ještě přibereme do každé ruky dvě 

tašky a jdeme dál. Ono to taky nějak 

jde. Ovšem jen nějakou dobu. Kolaps 

vysílení na sebe nedá dlouho čekat. 

Člověk pak sedí u cesty, nemůže dál a 

pláče, jak to má těžké. Hloupý člověk.  

Nesmíme si nic přibírat. Nic nad to, jak 

jsme byli stvořitelem ustrojeni. Věci 

v batohu se můžou měnit. Ovšem… 

pokud z důvodu úspory vyřadíš věci 

Božího království, možná vyděláš víc 

peněz, ale hrozí ti, že duchovně 

padneš. Nedělní křesťane, s odřenýma 

ušima vstaneš na nedělní bohoslužbu, 

přijdeš stejně pozdě a pak rychle pryč. 

Jo, lidi věří v Pána Ježíše a milujou ho, 

ale jen trošku. Protože jeho přikázání 

pro ně znamenají málo.  

Odborníci říkají, že když je nějaký 

dřevěný díl provrtaný červotočem a 

ztratil pevnost, tak je nejlepší ho 

vyříznout a vyměnit. Je to prý 

nejúčinnější. Všelijaké nátěry prý 

pomáhají málo. 

 

 

slouha Kristův, Petr
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neděle 930 h 

knihovna V. Čtvrtka, Denisova 400, Jičín

2. června od 14 h 

Hotel Olšanka 1000/23, Praha 3 
 

středa 1930 h u Kecskèsových 

čtvrtek 1930 h u Kloučkových 

pátek 18 h obvyklé místo

 

 19. května v knihovně 

Vždy poslední neděli v měsíci.  

Pamatujte, prosím, na občerstvení. 

39 dospělých 

5 nezletilých 

12 dětí 
 

Křesťanské společenství Jičín 

webové stránky: www.ksj.cz 

https://www.facebook.com/ksjicin 

měsíčník Jičínská vinice; vinice@ksj.cz 
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