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Všeobecně se to chápe tak, že když 

si dobře vyberete, nemáte 

problémy. Naopak špatný výběr, 

rovná se problém. Třeba si koupíte 

ojeté auto a je to dobrá volba, 

nejsou s ním problémy, neutrácíte 

peníze, neřešíte závady. S věcmi to 

tak většinou funguje. S ostatním už 

to tak být nemusí. Pokud si něco 

vybereme, a nemusí to být jen věc, 

a přináší-li nám to problémy, potíže 

a nepříjemnosti, pak si klademe 

otázku, kde se stala chyba. Pokud je 

pro někoho hlavní cíl a smysl života 

cítit se šťastný, pak bude hledat tu 

chybu a věřit, že až ji najde a 

odstraní, opět se to napraví a zase 

se bude cítit šťastný. Potom se 

člověk stane takovým opravářem 

svého štěstí. Většinou je to pořád 

rozbité, ale sem tam se to povede a 

chvíli to štěstí jede, než zase bum a 

prásk. Je to pořád dokola. A co 

člověk, který uvěří v Ježíše Krista a 

rozhodne se ho následovat a ujasní 

si to, že On bude tím hlavním v jeho 

životě? Jasně je to dobrý výběr a 

správná cesta, jenže i tato dobrá 

volba přináší mnohým problémy a 

potíže. A mnohdy větší, než měli 

dřív. Některým to přineslo i smrt. 

Kde se stala chyba? Nikde. Dobrý 

výběr je vybrat si Krista, a to mimo 

jiné znamená, obrátit se proti 

proudu. A jít proti proudu, je jít 

s odporem a obtížně. Značí to víc 

obtíží, víc únavy, ale taky víc pravé 

radosti a pravého štěstí. Jak 

v tomhle všem najít a cítit štěstí? 

Štěstí světa letí po proudu, když se 

nemusí pádlovat a vše jede samo. Já 
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si myslím a Písmo to vlastně říká, že 

opravdové křesťanství není pro 

sraby. Když někoho milujete, tak 

mu i rozumíte. Když někoho 

nemilujete, tak ho můžete leda tak 

kvalitně nenávidět. Mnohokrát 

jsem dával radu rozhádaným lidem, 

ať už to byli manželé a nebo bratři 

v tom smyslu, že není pravda to, že 

pokud se dohodneme, tak se 

budeme mít rádi, ale bude to tak, že 

až se budeme mít rádi, pak se i 

dohodneme. Klíčem k moudrosti je 

láska k Pánu Ježíši Kristu. V něm 

jsou skryty všechny poklady 

poznání a moudrosti. ON je ten 

dobrý a nejlepší výběr, protože tam 

je budoucnost až se všechny 

budoucnosti na tomto světě 

vyčerpají. Věřte, že to nebude 

dlouho trvat. Pro mě je největším 

štěstím to, že mě Ježíš miluje. To 

nemusím opravovat. Funguje to 

dobře a spolehlivě a nikdo a nic mi 

to nezničí. Kdo nemiluje, nezná 

Boha, protože Bůh láska jest.  

 

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 

24. 2. v Jičíně| 10. 3. v Hořicích 

26. února od 14 h u Václavíkových 

Minikavárna vždy v neděli po 

shromku. Velká kavárna poslední 

neděli 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 
 

12.2. Marek A.| 23. 2. Charlotte S. 
 

V neděli 9. dubna, Ranč na Kamenci 

 

Národní týden manželství: 13. – 19. 2. 

2023 

Další ročník celonárodní aktivity, která 

je příležitostí pro různé subjekty (sbory, 

církve, občanská sdružení), jejichž cílem 

je pracovat na rozvoji a kvalitě instituce 

manželství v ČR. 

Téma ročníku: Manželské kontrasty 

Kontakt: info@tydenmanzelstvi.cz 

Bližší informace, seznam akcí a 

inspirace: www.tydenmanzelstvi.cz 
  

Kurz Alfa – online 

Třeba je ve vašem okolí někdo, koho 

byste mohli pozvat… 

Termín: 2. 2. – 6. 4. 2023 

Z tepla a bezpečí domova můžete 

prozkoumat křesťanství, diskutovat, 

ptát se a hledat, co je v životě opravdu 

podstatné. 

Pořádá: KMS 

Kontakt: veronika.filipova@kurzyalfa.cz 

Tel.: 603 207 725 

Bližší info a přihlášky: www.kurzyalfa.cz 
  

Kurz alfa pro mládež 

21. 2. -18. 4. 2023 

Pořádá KMS 

Kontakt: iva.jenickova86@gmail.com 

Bližší informace: www.kurzyalfa.cz 
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