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Takže nejdřív bližní a potom policajt. Bez
ohledu na to, jaký systém moci tu zrovna
panuje. Písmo nás učí, že Boží přikázání
jsou nadřízena pravidlům, která vydává
světská moc. A jsou-li v rozporu, máme
dát přednost Božím přikázáním.
Pán Ježíš pomáhal i římským vojákům,
kteří z hlediska státní moci byli okupanty.
To byla pravda z hlediska politického a
historického. Ovšem z hlediska Božího, to

Asi každý, kdo řídí auto, ale i ten, kdo

byli na prvním místě lidi, pro které Kristus

neřídí, zná ten pocit, když ze za buku
vyskočí

policajt

s plácačkou.

také přišel. Přikázání jak chceš, aby lidé

Stát!

jednali s tebou, tak i ty jednej ve všem

Člověku šrotuje v hlavě, co kde bylo nebo

s nimi, platí pořád. Nemusím schvalovat

nebylo za značku, kde měli schovaný

systém, abych se tímto přikázáním mohl

radar atd. Policajt - přítel, nebo nepřítel?

řídit. Můžu a mám toto pravidlo

Policajti vždy sloužili systému. Jak za dob

uplatňovat vůči všem, bez ohledu na to,

komunismu, tak nyní i kdykoliv předtím.

jaká strana vyhrála volby, nebo kde kdo

Mají své pokyny, nařízení shora… Ovšem

zrovna vládne. Takže, když potkáš

jistě ne jen moje zkušenost ukazuje, že

policajta, tak bude navěky platit, že

jak za dob komunismu, tak i nyní jsou

nejdřív je to bližní a pak policajt. A tak je

policajti různí. Jedni ztělesňují mluvící

to i s řezníkem, truhlářem, popelářem,

sbírku citátů z předpisů a vypadá to, že

modelářem i prezidentem. A taky

nic jiného neumí říkat. Pak jsou policajti,

pamatuj, že bližní jsou si rovni, protože

o kterých bychom řekli, že jsou taky lidi.

především to jsou lidi. Když tomu rozumí

S těmi se dá rozumně domluvit. Nelíbí se

oba stejně, je to milé, pokud ne, je to

ti systém, kde policajt představuje jeho

problém. Podle Písma nemáme mstít

výkonnou moc? Budiž. Takoví lidé vidí

sami sebe, ale máme se zastat druhých,

automaticky policajta jako nepřítele,

pokud se jim děje křivda.

nebo spornou osobu. Ovšem… jsi-li

Petr Rýgl

křesťan, pak je policajt taky tvůj bližní.
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věcech. Ale v čem mám opravdový talent
jsem ještě nezjistil. Hodně se modlím,
aby mi Pán ukázal, v čem si mě chce
použít pro budování Svého království.
Když se zpětně podíváš na svůj život před obrácením, vnímáš v něm nějaké
boží působení? V čem konkrétně?
Pán Bůh se mi dal poznat asi ve třinácti
letech, tak že na dobu před obrácením si
už nevzpomínám. Prošel jsem však
mnoha pády, ve kterých mi Bůh dokázal
svou lásku a milost, když mně odpustil a
dal mi novou šanci. Bůh působí stále a ve
všech, když ho lidé upřímně hledají. Musí
Mu jen věřit, a to vždy a ve všem!
Kdybys měl sám sebe popsat pěti
slovy, jaká by to byla?
Jsem velký perfekcionista, což mě dost
komplikuje život. Nerad se vzdávám.
Myslím, že jsem i hodně obětavý pro
druhé, mnohokrát i za cenu vlastních
ztrát.
Je to více, nežli pět slov! . . . Nevadí?
Víš o nějakém nadání nebo talentu,

Tvůj životní verš – můžeš k němu

který jsi dostal tzv. do vínku? Jinými slovy

něco napsat, prosím? Kdy jsi na něj

- co Ti doopravdy jde a rád tomu věnuješ

narazil, proč je pro Tebe důležitý atp.

čas?

Nemáme kontrolu nad těžkými okamžiky

Svůj čas věnuji sportu. Rád se sám toulám

života, ale můžeme si je ulehčit.

přírodou a často přemýšlím o Božích

Nemůžeme ovlivnit negativní atmosféru
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světa, ale můžeme ovlivnit atmosféru,

Tebe doma modlili.

která panuje v naší mysli. (John C.

Modlím se, aby mě Pán obdaroval

Maxwell)

moudrostí, abych vždy poznal Jeho vůli a

Můj životní verš to sice není, ale myslím,

aby mně dal sílu stále chodit po Jeho

že stojí za to se nad ním zamyslet. Přečetl

cestách. To je smysl mého života a vše

jsem si ho nedávno a hodně mi promluvil

ostatní je tomu podřízeno.

Je někdo nevěřící, za jehož ob-

do duše.
Co zajímavého bys chtěl povědět

rácení se modlíš a chtěl bys, abychom

a nikdo se Tě na to ne a ne zeptat?  Do

se v modlitbách přidali? Řekni třeba jen

toho! Teď je ta chvíle to sdělit.

křestní jméno.

Co o sobě chci říci, to řeknu. Co chci, aby

Modlím se za své rodiče a za sestru, za

věděli jen mí nejbližší, to povím jen jim. A

své přátelé a velkou spoustu dalších lidí,

pak už mám tajemství, o kterých vím jen

které jsem poznal. Je jich opravdu

já a Pán.

mnoho, ale v současné době mi na srdci

Jsme nabádáni, abychom se

nejvíce leží obrácení mých rodičů.

modlili jedni za druhé. Pokud chceš,
řekni, za co bys chtěl, abychom se za

Za rozhovor děkuje Lucie Spáčilová
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Bylo jednou jedno dítě, které si malovalo v pokojíčku pastelkami, vedle něj se posadil
dědeček a začal psát dopis. V jednom okamžiku se ho dítě zeptalo: „Dědo, co to děláš?
Sepisuješ příběhy, které jsme spolu prožili? Není to náhodou vyprávění o mně?“ Dědeček
přestal psát, usmál se a vnoučkovi řekl: „Píšu o tobě, o tom není pochyb. Důležitější než
slova je však tužka, kterou používám. Líbilo by se mi, kdyby ses jí podobal, až vyrosteš.“
Vnuk se na tužku zvědavě podíval, ale nic zvláštního na ní neviděl. Zeptal se: „Co je na ní
tak výjimečného?“
Dědeček odpověděl: „Záleží na způsobu, jak se na věci díváš. Tužka má pět vlastností,
které, pokud si je dokážeš v životě udržet, z tebe udělají člověka žijícího v pokoji se
všemi.“
První vlastnost: Můžeš dělat velké věci, ale nikdy nezapomeň, že existuje ruka, která tvoje
kroky řídí. Tu ruku nazýváme Bohem a On tě vždycky povede podle své vůle.
Druhá vlastnost: Občas musíš přestat psát a použít ořezávátko. Způsobí sice tužce trochu
utrpení, ale nakonec bude ostřejší. Musíš být tudíž schopný vydržet bolest, protože z tebe
udělá lepšího člověka.

Třetí vlastnost: S tužkou máme vždycky možnost použít gumu a vymazat, co jsme napsali
špatně. Any ty nezapomeň, že Bůh je odpouštějící a milující a že ti dopřeje vymazat tvé
hříchy, budeš-li jich litovat a chtít se napravit.
Čtvrtá vlastnost: Vždycky po ní zůstane čára. Stejně i ty bys měl vědět, že všechno, co v
životě uděláš, zanechá stopu. Snaž se tedy být si vědom všeho, co děláš.
Pátá vlastnost: Na tužce není nejvýznamnější dřevo ani tvar, ale náplň uvnitř. Pečuj
neustále o to, co se děje ve tvém nitru.
Zdroj: http://deti.vira.cz/clanky/snaz-se-byt-jako-tuzka.html
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OZNÁMENÍ…
VELIKONOČNÍ
SLAVNOST

SHROMÁŽDĚNÍ
neděle 930 h, knihovna V. Čtvrtka,
Denisova 400, Jičín

Uskuteční se jako obvykle na Velikonoční
neděli 16. dubna v penzionu na Bradech.
Přihlašovat se můžete u J. Kecskèsové.

SKUPINKY

POČET ČLENŮ

středa 19 h u Kecskèsových
čtvrtek 1930 h u Kloučkových

33 dospělých
8 nezletilých
13 dětí

STARŠOVSTVO
26. února, 14 h u Václavíkových

SBOROVÝ FACEBOOK

MLÁDEŽ

Najdete na

pátek 18 h – obvyklé místo

https://www.facebook.com/ksjicin

KAVÁRNA

KONTAKTY

Koná se 26. března.
Prosím, pamatujte na občerstvení.

Křesťanské společenství Jičín
webové stránky: www.ksj.cz
měsíčník Jičínská vinice; vinice@ksj.cz
L. Spáčilová 774 617 239

SBOROVÝ FACEBOOK
Najdete na
https://www.facebook.com/ksjicin
N e j e n v r o c e 201 7 …
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