Spravedlnost má sestru spolehlivost.
Spolehliví lidé jsou příjemní jako
balzám. Jsou požehnáním a úlevou pro
druhé. Nemusíte jim nic připomínat.
Co řeknou, to udělají. Co slíbí, to splní.
Co mají přinést, přinesou, co mají
vrátit, vrátí. Znáte to. Měl se ozvat, ale
nic. Měl přinést, nepřinesl, měl poslat,
V Bibli je napsáno, že Bůh zůstává

neposlal. Tak já zavolám, jak to s tím

věrný, i když my jsme nevěrní, protože

bude. Často se pak ozve magické

nemůže zapřít sám sebe. Chápu to tak,

slovo, zapomněl jsem. Jinak řečeno, to

že i když člověk nesplní slib Bohu,

se stává každému, nemůžu za to.

nepřijde, když přijít měl, Bůh zůstává

Pokud zapomínáš, piš si. A když

věrný. Neoplácí nám naše nevěrnosti.

zapomeneš, jsi nespolehlivý pro svou

Tak se k sobě chovají lidé, vracejí si

zapomnětlivost.

zpátky své nesplněné sliby.

Měřítko

A pak, jak se říká, když teče do bot, lidé

Spravedlivý plní své sliby i ke své

lezou ke křížku. Pomóóc, pomóóc

škodě.

potřeboval

nesnáz,

Měřítka spravedlnosti se nám prudce

trpím, pomoz mi, já pak budu………..

mění. Písmo ukazuje, že neplnění slibů

slibuju,

však

a nespolehlivost je vážný prohřešek

sliby

vůči bližnímu.

většinou

bych...

slibuju.
takto

Mám

Později

se

vyslovené

spravedlnosti

je

jasné.

rozplynou v nic. Plnit své sliby a

Zpráva z tisku: Policistům se po téměř

závazky vůči lidem, kteří své sliby a

roce mravenčí práce podařilo vypátrat

závazky neplní, je znamením duchovní

ženu, která v rybníce utopila 3 slepá

dospělosti a zralosti. Kdo dokáže

koťata. Na vině je žena ve věku 44let.

odolat? Kdo dokáže zůstat věrný, když

Podle policejní mluvčí se koťata snažila

druhý je nevěrný?

zachránit, ale nebyla toho schopna.
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Ženě hrozí 3 roky vězení. Myslím, že

Naproti

moje prababička by z vězení asi

čistokrevnou vraždou,

nevyšla. Podle Božích zákonů by této

postihován. Je to prý právo každé

ženě nehrozilo nic.

ženy. Říká se tomu umělé přerušení

Dvaadvacetiletý

byl

v obchodě

tomu

potrat,

který
není

je

nijak

těhotenství, i když každý ví, že jde o

přistižen, jak se pokusil pronést přes

ukončení těhotenství.

pokladnu sekanou za 29Kč. Protože je

Parametry

v podmínce, hrozí mu nyní 3 roky

z pohledu Písma a světa rozdílné. Jsou

vězení. Bible říká, že nemáme soudit

místa, kde se najdou styčné plochy.

zloděje, který ukradl proto, že měl

Pokud ale nastane konflikt, musíme

hlad. To je první možnost. Neukradl

dávat přednost naučení spravedlnosti

hodinky, ani foťák, ale kus sekané.

z Písma. Bible říká, že spravedlivý se

A nebo má zloděj, dle Písma,

nikdy nezhroutí, že když padne,

ukradenou

nahradit

dokáže zase povstat. Ovšem být

sedmeronásobně. To znamená, měl

spravedlivý nespočívá v názoru na věc,

by zaplatit 203 Kč. A nebo tuto částku

nýbrž

odpracovat.

konáme.

věc

záleží

spravedlnosti

na

jsou

skutcích,

které

Petr Rýgl

spořitelny... Je toho tolik, že se k ránu
Asi to znáte. Zítra vás čeká starostí, že

budíte a v hlavě vám to šrotuje, hlavně

skoro nevíte, s čím začít. Je potřeba si

na nic nezapomenout. A pak přijde

to pořádně sesumírovat. Nejdřív s

tam myšlenka, že by asi bylo nejlepší

malým k doktorce, to znamená vstávat

začít s modlitbou. Tak jo:

dřív, zaplatit obědy – to se musí udělat

Pane Bože, prosím za ten dnešek, Ty

hned ráno, pak už nebude čas, pak

víš, jak to mám nabouchaný, prosím,

zavolat babičce, zajet do práce, vyřídit

ať na nic nezapomenu...

několik nutných telefonátů, pak do
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A po chvilce se velice tiše ozve:

jsme dorazili. A pak se ještě babička

Nechceš, abych tě tím provedl?

sama nabídla, že pohlídá maroda -

Když ti konečně dojde (ale opravdu

„jen mi ho sem dej, jdu mu ustlat

dojde) ten rozdíl, dostaví se úleva,

pelíšek“ - a marod byl velmi potěšen,

napjatý svaly povolují a najednou víš,

protože ví, jak dobře se stoná u

že takhle to bude nejlepší.

babičky. Takže jsem pak jen nevěřícně

Jo, Pane, tohle přesně chci. Děkuju.

koukala na hodinky - to jako budu

PS: A víte, jak to bylo dál? Na parkovišti

ještě o půl hodiny dřív v práci?

jsem dostala poslední volné parkovací

Co

místo, v čekárně jsme šli první na řadu,

bohatstvím 30 minut?

i když tam sedělo víc lidí (nepředbíhali

Co takhle snídani? - Cože, dnes mám

jsme, jen prostě ostatní šli do jiné

čas na snídani???

ordinace), a na rentgenu kupodivu

Jo!

podniknu

s

tím

nečekaným

Ellen Kloučková

začali ordinovat o čtvrt hodiny dřív,
než měli napsáno na cedulce, jen co

ochranu žen a jako definice vlastnictví.
Žena nemá v Saúdské Arábii prakticky
žádná práva, u soudu má její výpověď
jen

50%

platnost,

pravdivost

protože

žena

a
není

rozumným tvorem, ale je majetkem.
Je věcí. Cena dospělé ženy ve věku 20
je v Saúdské Arábii ochranou před

let je zhruba 30 koz. To je směnná

znásilněním.

ve

hodnota, když se muž rozhodne ženu

středověku uzákoněn na arabském

vyměnit. Nezletilé dívky, které ještě

poloostrově

nepřišly

Nikáb
jako

byl

již

oblečení

pro
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o

panenství,

jsou

však

mnohem dražší, jejich cena je až 150

penězi anebo zvířaty jako odškodnění,

koz. Tradiční cena ženy se určuje pro

aby se muž vyhnul bičování. Pokud

případ, že by muž ženu musel zabít a

žena v Saúdské Arábii odloží nikáb a

rodina ženy by musela vyplatit muži

udělá to svévolně, je to považováno za

odškodné za utrpěnou újmu na cti.

výzvu k rozvodu s manželem. Rozvody

Často se stává, že žena v arabském

v Saúdské Arábii probíhají výhradně na

světě se dopustí milostného románku

žádost manžela, žena se nemůže ze

a v takovém případě má manžel právo

svazku vyvázat nijak. Pokud žena je

ženu zabít a navíc rodina ženy musí

rozvedena

zaplatit odškodné za toto zostuzení.

vlastní rodinou, protože je potom už

Muž se ale může obrátit na soud,

nečistá a žádný arabský muž si jí už

pokud nemá žaludek na zabití své ženy

nevezme. Takové odvržené ženy

a rozsudek potom vykoná soud.

potom žijí do konce života na ulici se

Trestem pro ženu je ukamenování v

svými dětmi (manžel ve většině

Saúdské Arábii. Nikáb nemá nic

případů při rozvodu odvrhne nejen

společného s tajemstvím, ale s

ženu, ale i její děti, kterých se zřekne)

pokořením ženy ve vlastnickém pojetí.

a žebrají. Žena ale musí žebrat v

Když má žena na sobě nikáb, nikdo se

nikábu, protože představuje jedinou

jí nesmí dotknout. Je tak chráněná. V

ochranu před znásilněním z pozice

okamžiku kdy se žena odkryje, obvykle

ženy, která nemá manžela, a tím

se

pádem ochranu. Tu jí zajišťuje už

dočká

znásilnění,

protože

v

soudem,

je

odvržena

arabském světě je odhalená žena

jenom nikáb.

považována za „nevěstku“.

Nikáb není oděv, ale majetkový oděvní

Pokud se v Saúdské Arábii muž dotkne

cejch.

ženy v nikábu, začne jí obtěžovat, čeká

oděvního

ho bičování, pokud tak rozhodne její

viktoriánské Anglie, kdy např. pouliční

manžel a požádá soud o tento

zpěváci a muzikanti museli nosit

rozsudek. Často se ale tyto spory řeší

zelené tuniky, aby nebyli označeni za
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Je

obdobou
cejchu

koloniálního
v

dobách

žebráky. V dobách Rakousko-Uherska

mnoho podob oděvních cejchů, které

existovalo také „žebradlo“, což byla

museli lidé nosit proti své vůli nebo

jutová brašna, která opravňovala

jako projev podřízenosti, ale pouze v

žebráka k 1 polévce a krajíci chleba na

islámu

městské útraty. Pokud žebrák na sobě

zachovány dodnes. A také v Indii, ale

neměl žebradlo, neměl na polévku

pouze v podobě kastovních značek na

nárok. Oděvní cejchy známe z dob

čele. I když to nejsou oděvní cejchy,

Protektorátu, kdy Židé museli nosit

ale pouze barvové cejchy.

zůstaly

oděvní

cejchy

našité žluté Davidovy hvězdy na
kabátech. Ve středověku existovalo

Petr Rýgl
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neděle 930 h, knihovna V. Čtvrtka,

Velikonoční slavnost se uskuteční

Denisova 400, Jičín

v neděli 27. března od 11 h v penzionu
Brada, stejně jako minulý rok.
V tuto neděli shromáždění v knihovně

středa 19 h – Spáčilovi, Přátelství 547

odpadá.

čtvrtek 20 h – Kloučkovi, na Chlumu

Přihlášky nejpozději do 16. března a
placení nejpozději do 20. března, obojí

13. března, 14 h - Rýglovi

u Jany K.
Ceny zůstávají stejné jako vloni:
velká porce 225g/180 Kč

pátek 18 h – obvyklé místo

malá porce 150g/110 Kč
Všichni jste srdečně zváni i se svými

Všichni jste srdečně zváni na oslavu

přáteli.

celkem 200 let trvání života manželů
Kecskèsových a Rýglových.

Křesťanské společenství Jičín

Uskuteční se v neděli 3. dubna po

webové stránky: www.ksj.cz

shromáždění

měsíčník Jičínská vinice; vinice@ksj.cz
L. Spáčilová 774 617 239

33 dospělých
8 nezletilých
14 dětí
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