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Podle Písma jsou tři možnosti, kdy se 

můžete, ale nemusíte, znovu vdát 

nebo oženit: smrt manžela-manželky, 

cizoložství (zde není povinnost se 

rozvést, ale dovolená možnost) a 

nakonec je to situace, kdy manželka 

odejde od manžela, který se vůči ní 

nedopustil cizoložství. Tato možnost 

je Božím dopuštěním. Daň za toto 

rozhodnutí je to, že žena má zůstat 

sama, neprovdaná. Muž je volný 

k manželství. Platí to i obráceně. Jsou 

to přísná, ale dobrá pravidla. Vede nás 

to k pečlivému zvažování vstupu do 

manželství. Ukazuje to, že cizoložství 

může zničit celou rodinu a že 

manželství se nedá jen tak zrušit, když 

se tam někomu už nelíbí, nudí se a 

nebo se omrzel. Některé jen pálí 

dobré bydlo a chtěli by změnu. Stav 

manželství je stav přechodný, který 

někde začal a někde skončí a už se 

nikdy nevrátí. Míříme k vyššímu cíli, 

než je manželství. 

Jak může fungovat vztah, kde jeden je 

věrný a druhý nevěrný? Představte si 

to v manželství, přátelství, 

obecenství. Jeden stojí pevně, 

druhému je to jedno. Nebo čas od 

času lže, zradí, podvede, odskočí si za 

jiným. Kdo by to chtěl? Kdo by to 

vydržel? Kdo by v tom mohl žít? 

Boží moudrost nás učí, že selhání 

jiných lidí nás nemá a nesmí vychýlit. 

Když ano, jsme přemáháni tím 

špatným, co k nám přichází. Bible říká, 

že naše nevěrnost nemůže zrušit Boží 

věrnost. Takový je náš vztah s Bohem. 

My jsme ti stále selhávající. Včera, 

dnes i zítra. Ten vztah trvá jenom 

proto, že Bůh stojí pevně a věrně. 
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Miluje nás víc, než milujeme my jeho. 

Kdyby takový nebyl, tento vztah by 

musel dávno zaniknout. Vztahy 

mezilidské jsou nastaveny níž. Jedná 

se o vztah dvou, nebo více stále 

selhávajících lidí. Pak, jednou 

jednomu z těch selhávajících dojdou 

nervy a řekne dost! Jenže z manželství 

se nedá jen tak zdrhnout jako zloděj 

po tmě. Pamatuj, jsi ten, kdo selhává 

a vedle sebe máš toho, kdo taky 

selhává. Hlídej ale to, abys neselhal 

fatálně. Jak ve vztahu k Bohu, tak 

v manželství, v přátelství, vůči bratřím 

a sestrám ve sboru. Neohlížej se na 

míru selhání jiných, hleď co nejvíce 

zachovávat svou věrnost vůči všem a 

všemu, co ti Bůh svěřil. Tahle věrnost 

má ocenění a odplatu u Boha. Na zemi 

s tím můžeš být tak trochu za vola, ale 

to vůbec nevadí. Boží pochvala a 

odměna je víc. Ale čím svět pohrdá, to 

Bůh mnohdy cení vysoko. Věrný 

znamená také spolehlivý. Spolehlivý 

vždy a stále ať se děje, co se děje. 

Takoví máme být až do konce. 

 

Petr Rýgl
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Co děláš, svědčí o tom, kdo jsi. 

 

Naše duše je oddělek od Boha. 

 

Stav světa je zlý. 

 

Opravdových milovníků Ježíše Krista  

je málo. 

 

Aby něco nad tebou mělo moc 

v dobrém či zlém, 

musíš tomu napřed naslouchat. 

 

Sláva davů neznamená nic. 

 

Moudrá věda 

neleze tam, kam nemá. 
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Co se nepozdvihá k životu, 

k životu nepozdvihuj. 

 

Mlčení je někdy moudrost, 

někdy hloupost. 

 

Abys obstál, musíš mít jen 

jednoho velitele. 

 

Je radost a štěstí zvolit si 

Pána Ježíše Krista. 

 

Pán mě nikdy nezklamal, 

já mnohokrát. 

 

Moudrost nepodléhá času. 

 

Co Bůh nechává, 

nech i ty.



6 
 

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 

24.3. v Jičíně| 7.4. Velikonoční výlet 

26. března od 14 h u Smolíkových 

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 

 

21. 3. Júlia K.| 22. 3. Štefan K.|  

25. 3. Hana Š.| 25. 3. Lucie S.|  

30. 3. Petr R.| 5. 4. Klára K.|  

6. 4. Tadeáš Č.| 8. 4. Anežka R.  

 

Uskuteční se v neděli 9. dubna na 

Ranči na Kamenci u Železnice.  

Začátek v 11h. 

Bude shromáždění, společný oběd. 

Potom opékání, čas na kafe a co kdo 

má rád.  

Jste srdečně zváni i se svými přáteli. 

Přihlaste se u P. Rýgla do 26. 

března.  

Předpokládaná cena cca 100 Kč/os.  

TUTO NEDĚLI SHROMÁŽDĚNÍ 

V KNIHOVNĚ NEBUDE! 

http://www.ksj.cz/
mailto:vinice@ksj.cz

