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Včera večer jsem se vracel ze srubu. 

Ve zprávách zase mluvili o 

koronaviru. Říkal jsem si, co to je a 

jak to s tím vlastně bude dál. Pršelo, 

byla tma, auta v protisměru svítila, 

všechno se lesklo, do toho stěrače. 

Když jsem míjel protijedoucí auto, 

najednou vidím, že za krajnicí do 

silnice na mé straně stojí chlap 

s baťohem. Byl to mžik. Stačilo 

dvacet – třicet centimetrů a mohl 

jsem ho mít na kapotě. Myslím, že 

by nepřežil. A všechno by bylo 

jinak, z ničeho nic. Zdá se mi, že teď 

jsou v kurzu hrozby. Hlavně 

v novinách, zprávách, televizi. Teď 

hrozí koronavir. V zimě hrozí náledí 

a sněžení, v létě horko a bouřky 

atd., atd. Statisticky ročně v ČR 

onemocní chřipkou statisíce lidí a 

průměrně jich na chřipku ročně 

zemře 2000.  

Lidé prý u nás na mnoha místech 

skoupili v lékárnách roušky. Bojí se, 

chtějí ochránit svůj život.  

 Život je riziko. Musíme ale 

zvažovat, jaké riziko chceme 

podstoupit a proč. Riziko musí být 

rozumné. Kdo nechce vůbec nic 

riskovat, nemůže nic dělat. Musí 

zůstat sedět doma a bát se a bát se. 

Takový životní postoj vede 

k úpadku. Strach nesmí určovat náš 

život! Kolikrát Písmo říká, „zmužile 

sobě čiňte, posilňte své srdce, 

nebojte se.“ To neznamená, 

abychom riskovali jako blázni, 

protože všichni jednou umřeme. 

Když někdo dovolí, aby určujícím 

prvkem jeho života byl strach, a 
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navíc se bojí toho, o čem Bůh řekl, 

že se toho bát nemusí, je pokřivení 

člověka jisté. Vždy máme jít naproti 

životu a když to jde, zachovat ho.  

Jeden z výroků Pána byl: „Nebojte 

se těch, co zabíjejí tělo a pak už 

nemají, co by více učinili. Ukážu 

vám, koho se máte bát. Bojte se 

toho, který, když zabije, má moc 

uvrhnout do pekla. Jistě pravím 

vám, toho se bojte.“  

Nebo: „Kdo z vás může o jedinou 

píď prodloužit svůj život, bude-li se 

znepokojovat? … Kdo z vás může, 

když bude stále ustaraný a plný 

úzkostlivé starosti, prodloužit svůj 

život?!“ 

Ale jo. My na tom makáme. Lékárny 

jsou plné doplňků. Koupili jsme si 

hůlky a chodíme a jíme jenom to, co 

píšou, že je zdravé.  

Nic proti pohybu a zdravému jídlu, 

ale smyslem života to není a být 

nemá. Jak říká Písmo: „Jejich bůh je 

břicho.“ 

Opravdu je to tak, že některé věci, 

kterým lidé říkají neštěstí, podle 

Pána neštěstím nejsou. A jsou věci, 

kterým lidé říkají štěstí a podle 

Boha to štěstí není. Mám za to, že 

aby strachy a radosti v nás byly tím, 

čím být mají, potřebujeme být 

srovnáni s Božím pohledem na tyto 

věci. Jinak je život jen bloudění. 

Riziko ztrát na světě je veliké a 

někdy přichází ztráty náhle. Naděje, 

že se věci na tomto světě budou 

zlepšovat, dojdou rozuzlení a 

vyřešení, je bláhová naděje. Jediné 

možné rozuzlení je možné skrze 

Pána Ježíše Krista. Vše totiž na 

tomto světě, krom lidské duše, 

spěje k neodvratnému zániku, 

kterého se v Kristu bát nemusíme. 

 

Petr Rýgl 
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Davide, jistě máš nějaká přání a 

touhy do budoucnosti. Můžeš se s 

námi podělit o některé z nich? 

Ve skutečnosti žádné zásadní přání 

ani ambici nemám. Momentálně je 

mým hlavním cílem dodělat střední 

a najít si vysokou, která by mě 

mohla bavit. 

Čím bych se chtěl živit stále ale 

nevím, a tak doufám, že se už brzy 

rozhodnu, co chci do budoucna 

dělat. 

Jak se Ti daří či nedaří žít život v 

Boží blízkosti?  

Abych byl upřímný, tak se mi zrovna 

nejlíp nedaří.  Po tom, co jsem 

nastoupil na střední, tak jsem začal 

mít výrazně méně volného času a 

často jsem byl líný si ten čas udělat, 

třeba na čtení bible. Poté jsem se 

na fotbale posunul do kategorie 

mužů, kterým začínají tréninky od 

půl šesté a kvůli tomu nestíhám 

páteční mládež, která začíná v šest. 

Tak se aspoň snažím plnit pokání a 

žít co nejméně hříšný život. 

  

Čím především žijí tví vrstevníci a 

spolužáci a co nejvíce baví Tebe? 

Řekl bych, že každý něčím jiným. 

Každý má své hobby a tomu se 

věnuje nejvíc. Mě konkrétně nejvíc 

baví fotbal, který hraju už od 

malička. Rád chodím na plesy a 

různé taneční. A také neopovrhnu 

nějakou tou počítačovou hrou. 

  

Za rozhovor děkuje Jovanka Rýglová
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neděle 930 h 
knihovna V. Čtvrtka, Denisova 400, 

Jičín

23. února bude kázat Martin 
Peterka 

1. března promluví v našem sboru o 

práci Hospicu Duha paní Siebrová. 

Tuto práci chceme podporovat i 

v tomto roce. Chcete-li se připojit, 

domluvte se s Janou K. Jedná se o 

roční závazek do března 2021.

Vždy poslední neděli v měsíci. 

Pamatujte, prosím, na občerstvení. 

středa 19 h u Kecskèsových 

čtvrtek 1930 h u Václavíkových

pátek 18 h obvyklé místo 

40 dospělých 
6 nezletilých 

11 dětí 

 

Křesťanské společenství Jičín 

webové stránky: www.ksj.cz 

https://www.facebook.com/ksjicin 
měsíčník Jičínská vinice; 

vinice@ksj.cz 
 

23.2. Charlotte S. 

 

David Čeřovský 
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