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Když jsem byl malý a byl jsem sám 

doma, tak jsem se někdy bál. 

Bydleli jsme v hodně starém domě, 

kde byly studené chodby, pavlač a 

spousta dveří, malý uzavřený 

dvorek s dřevníkem a záchod venku 

na dvorku. V zimě se tam dávala 

svíčka, aby nezamrzl. Abych měl 

jistotu, že v domě nikdo není, 

všechno jsem prohlédl. Podíval 

jsem se do skříně, pod postel, do 

dřevníku, sklepa, špajzu. Ale 

nejhorší byla půda. Nebylo tam 

světlo a mně se zdálo, že tam někdo 

je. Tak jsem vzal nůž a šel na půdu 

po starých dřevěných schodech. 

Zastavoval jsem se a poslouchal, 

jestli něco uslyším. Občas něco 

zavrzalo doopravdy, a nebo v mé 

hlavě. Když jsem vylezl nahoru, byl 

tam velký zděný komín. Pomalu 

jsem k němu šel a vykřiknul jsem: 

„Vylez, já vím, že tam jsi.“ Někdy 

jsem se tam podíval, někdy raději 

ne. Ten nůž mi dodával odvahu a 

jistotu. Jenže spíš bych se na něj 

mohl napíchnout, když bych utíkal a 

nebo klopýtl na schodech. Někdo si 

zase bral paličku na maso na 

zloděje. Jsou situace, kdy je dobré 

být ozbrojen a nemít holé ruce, ale 

k tomu je potřeba rozvaha a zdravý 

rozum. Mít jenom strach, být 

vyděšený a k tomu zbraň v ruce = 

malér. Strach dává jiný smysl a radí 

jinak, než víra a zdravý rozum. 

Neozbrojený člověk se stává 

snadnou kořistí třeba v divočině. 
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V duchovním životě je to stejné. 

Pokud je neozbrojen, stává se 

snadnou kořistí. Pavel říká, že 

zbraně našeho boje nejsou tělesné, 

přesto mají od Boha sílu bořit 

hradby. Neboť Písmo říká: „Ne silou 

ani mocí, ale Duchem mým, praví 

Hospodin.“ Jan Hus k tomu přidává, 

že zbraně biskupa jsou slzy a 

modlitby. Ač to na první pohled 

nevypadá, nejsilnější zbraně jsou 

pokora, trpělivost, víra a odvaha. 

Bez pokory prohraješ rychle. Urazíš 

se, nedokážeš přijmout 

napomenutí, namísto debaty se 

zakopeš. Prostě, když to není 

ideální, nic nevydržíš. Bez 

trpělivosti je to podobné. Rupnou 

nervy, je to v háji. Nebo nedočkáš, 

nepočkáš, reptáš, když to není 

rychle a hned. Bez těchto zbraní 

nebo cností (a jejich o mnoho víc) 

jsou křesťané neozbrojeni, a tudíž 

nemají čím a jak bojovat, a proto 

boje prohrávají. Ty zbraně je 

potřeba udržovat a cvičit se s nimi. 

Jsou to vlastnosti charakteru 

vypěstované léty, ne dny. A taky se 

nepěstují jenom tím, že si na ně 

občas vzpomeneš. To jsou ty 

situace, co nechceme. To je ten 

tréning, tam se sílí a roste. Nejde 

jen o to se ubránit, ale přemoci. 

 

 

Petr Rýgl 
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knihovna V. Čtvrtka, Jičín  

neděle 930 h 

středa od 1900 h u Smolíkových 

čtvrtek od 1900 h u Václavíkových 

pátek od 1900 h 1x za 14 dní u 

Šolcových 

dle dohody 

Bližší info u Kláry K. 

13. února od 14h u Václavíkových 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední neděle v měsíci. Přineste 

s sebou něco na zub, prosím. 

41 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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