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Hřích je jako psí víno
Letos na jaře jsme si pronajali zahrádku. Nejdříve nás čekalo prořezávání ovocných stromů, o
které se mnoho let nikdo nestaral. Potom nastal čas přípravy půdy, abychom mohli i něco
nasadit.
Zahrada byla z velké části zarostlá zvláštní zelení – o nadvládu nad ostatními tu proti sobě
bojovaly břečťan, přísavník – neboli psí víno, svlačec i rostlina, která mi připomíná bambus – je
dutá a naroste do velké výše.
Při likvidování všech těchto plevelů a zvláště psího vína a břečťanu jsem zjistil, jak se dokážou
nenápadně plazit pod zemí a vyrůst třeba o pět metrů dál.
Začal jsem tím, že jsem nejdříve likvidoval to, co bylo vidět. Šlo to rychle. Pak přišly na řadu
kořeny skrývající se pod zemí. Většinu z nich se podařilo vytrhat, ale část zůstala v zemi a brzy
se začaly znovu rozrůstat. A tak je třeba pokračovat, být ve střehu a nevzdávat to.
Při boji s plevelem si vybavuji různé texty Bible. Jedním z nich je následující podobenství: „S
královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když
však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo a
nasadilo na klas, tu se ukázal i plevel. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu: ‚Pane, cožpak
jsi nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal plevel?‘ On jim odpověděl: ‚To udělal
nepřítel.‘ Sluhové mu řeknou: ‚Máme jít a plevel vytrhat?‘ On však odpoví: ‚Ne, protože při
trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici. Nechte, ať spolu roste obojí až do žně; a v čas
žně řeknu žencům: Seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici
shromážděte do mé stodoly.‘“ (Matouš 13,24-30)
Žijeme na planetě, kde vedle sebe pracují rozsévač, který seje dobré semeno, a jeho nepřítel.
Ten chce v připravené půdě pěstovat plevel. Můj boj s plevelem mi připomíná, jak složité a
těžké to má Spasitel při obnově mého zapleveleného nitra.
Mohu mu v jeho snaze nějak pomáhat? Apoštol Pavel píše Timoteovi: „Ty však se tomu jako
Boží člověk vyhýbej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Bojuj
dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil
dobrým vyznáním před mnoha svědky.“ (1.Timoteovi 6,11-12)
Při popisu boje s hříchem používá apoštol Pavel sportovní terminologii i v dopise do Korintu:
„Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu?
Běžte tak, abyste ji získali! Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují
pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný. Já tedy běžím ne jako bez cíle; bojuji
ne tak, jako bych dával rány do prázdna. Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když
kážu jiným, sám neselhal.“ (1.Korintským 9,26-27) Boj s plevelem není něco, co bych dělal
rád. Je to prostě nutnost. Podobné je to i v boji s hříchem. I to je nutnost, pokud chci jít s
Bohem a jednou s ním dojít i do jeho království.
V boji s hříchem poznávám, že jen v lidských silách je to boj marný. Uvědomuje si to i David,
když se modlí: „Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha.“ (Žalm 51,12)
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Dnes už naše zahrada vypadá mnohem lépe. Začínají kvést rajčata a papriky, kousek dál se
zelená bramborová nať, o své místo na slunci bojují dýně, cukety, okurky... Přitom ale vidíme,
že to nevzdává ani plevel, a tak musíme být stále ve střehu.
Podobné je to i s mým nitrem. Díky Boží péči dnes vypadá mnohem lépe než dřív. Boží nepřítel
to ale také nevzdává a snaží se, aby v mém srdci plevel hříchu udusil to dobré, co v něm pěstuje
můj Stvořitel.
Tak jako Pavel chci dál bojovat ten dobrý boj a těšit se na okamžik, kdy Bůh jednou provždy
zničí zlo a já se spolu se všemi zachráněnými ocitnu v prostředí, kde už nebude žádný nepřítel.
Apoštol Jan píše: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou
jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani
žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“ (Zjevení 21,3-4)
Představuji si, jaké to bude, a už se nemohu dočkat. Proto s Janem prosím: „Amen, přijď, Pane
Ježíši!“ (Zjevení 22,20)
Vlastimil Fürst
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Den biblických korespondenčních kurzů a sobotní školy
Sobotní škola
Kázání - Libor KYNCL
Modlitební setkání - online https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna
Den služby žen
Sobotní škola
Kázání - Petr PAVLIŠ
Modlitební setkání - online https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna
Den uprchlíků
Sobotní škola
Kázání - Radka ČÁSLAVOVÁ
Modlitební setkání - online https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna
Sbírka 13. soboty pro Jihoafricko-Indickooceánskou divizi
Sobotní škola
Kázání - Oldřich SVOBODA
Vycházka KD - Moravský kras
Modlitební setkání - online https://meet.jit.si/CASDBrnoLesna

Výročí křtů
týden 1. - 4. 6.

týden 4. - 11. 6.
Hana P.
Tomáš K.
Alena K.
Jaroslav Ch.
Michaela H.

týdny 12. - 18. 6.
Alena Ch.
Ludmila Z.
Kateřina D.

týden 19. - 25. 6.
Jiřina Ch.
František Ch.
Šárka N.
Veronika Č.
Mikuláš Š.
Iva Š.
Tereza E.
Miroslav D.
Roman J.

týden 26. - 2. 7.
Karel P.
Marie S.
Marie P.

ZPRAVODAJ SBORU CASD BRNO-LESNÁ, ČERVEN 2022, -3-

Narozeniny
týden 1. - 4. 6.
Jiřina Ch.
Petr J.

týden 5. - 11. 6.
Anita M.

týdny 12. - 18. 6. týden 19. - 25. 6. týden 26. - 2. 7.
Roman J.
Pavel V.
David Š.
Zbyněk Z.

Oznámení
● Změna začátků bohoslužeb a organizace sobotní školy (SŠ)
Na členském shromáždění a výboru sboru bylo dohodnuto, že vedoucí SŠ osloví
případné učitele do tříd SŠ. Pokud jich bude dostatečné množství, bude od září 2022
probíhat SŠ ve dvou třídách a začátek bohoslužby se posune na 9:30 hod. Vše bude
záležet i na aktuálních hygienických opatřeních (roušky, rozestupy apod.). Případní
zájemci do řad učitelů se, prosím, hlaste na email V.Halfar@seznam.cz. Děkujeme.
● Členské shromáždění dne 21. 5. 2022 schválilo obsazení služebností našeho sboru na
období jaro 2022 – jaro 2024:
Výbor sboru:
Starší sboru
Roman Mičánek
Radka Čáslavová
1. Diakon
Petr Vojáček
Pokladník
Miroslava Halfarová
Tajemník sboru
Miroslav Doupovec
Křes. domov a komunikace
Tomáš Knobloch
Ostatní služebnosti:
Vedoucí sobotní školy
Vlastimil Halfar
Vedoucí dětské sobotní školy Petr Novotný
Traktát
Petr Jurníček
Asistentka pokladníka
Alena Knoblochová
Asistentka traktátu
Eva Mičánková

Discgolf na Lesné 29. 5. 2022
Znáte hru Discgolf? Jde o to dopravit na co nejméně hodů
létající talíř do speciálního koše. Tak tuto hru jsem vyzkoušeli
na Lesné. Je zde volně dostupné hřiště rozkládající se na
loukách a v lesíku mezi paneláky. Hra byla zábavná a tak jsme
se dohodli, že si ji někdy zopakujeme. Příště se k nám přidejte
také.

Informace z církve
● Manželská setkání 2022, v termínu 10. - 17. 7. 2022
Kde: Horský domov Herlíkovice, Strážné 157.
Témata, na která se můžete těšit: Priority v manželství, Dávám Ti odpuštění,
Komunikace, Naplňování potřeb manželů, Sexualita a další…
Je možné vzít s sebou i děti, pro které Klub Pathfinder připravil poutavý prázdninový
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program. Setkání je zaměřeno na obnovu a prohloubení vztahů mezi manžely a v rodině.
Účastnit se mohou i nesezdané páry, které spolu dlouhodobě žijí. Celý týden probíhá v
přátelském duchu a je otevřený všem věřícím i nevěřícím. Kurzů Manželských setkání se
v ČR zúčastnilo již přes 7 000 manželských párů.
Facebook: Prima vztahy.
Registrace: https://1url.cz/@Manzelska_setkani
Promo video: https://fb.watch/be3kja06Ei/
Kontaktní telefon Pavel Smolka 608 739 855
Cena je dotovaná (program, ubytování, plná penze):
dospělý (dítě od 12 let) 4.515-5.320 Kč osoba/týden,
děti 3-11 let 3.955-4.725 Kč, děti 0-2 (bez lůžka a stravy) zdarma.
PERLY MOUDROSTI - BROŽURA
Ellen Gould Whiteová
Jako nádherné a vzácné perly nám tato jedinečná kniha nabízí působivá
podobenství, která pronesl Ježíš Kristus během svého života mezi lidmi. V
těchto podobenstvích spojil každodenní jevy běžného života s duchovním
naučením. Na příkladech z přírody a viditelného světa vede člověka ke
skutečnostem neviditelným a odhaluje mu poznání moudrosti.
Cena: 47 Kč
adventorion.cz

VÝKLADOVÝ SLOVNÍK BIBLICKÝCH JMEN
Jan Heller
Unikátní slovník z pera známého biblisty Jana Hellera.
Kniha shrnuje a završuje výsledky autorova mnohaletého, ba
celoživotního bádání na poli biblické onomatologie. Správné
porozumění významu biblických jmen skýtá hlubší vhled do textu a tím
může podnětně ovlivnit jeho interpretaci.
(dotisk)
Cena: 799 Kč
adventorion.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: 10:00 – Studium Bible, 10:45 – Kázání
Redakce: Tomáš Knobloch, 777645066
Zpravodaj vychází v 1. týdnu každého měsíce, kromě měsíce srpna.

