Pamatuji si, že jako děti jsme byly rády,

postavili labyrint trati z vláčků TT.

když jsme byly samy doma, protože

Někteří vědí, pro ostatní to byly

odešel dohled, odešlo omezení a my si

mašinky na elektriku. Trať byla

mohli dělat, co jsme chtěli. Pak jsme

perfektní. Domečky, závory, nádraží,

samozřejmě museli po sobě uklidit,

svítící vagónky i mašinky. Bylo to

dát všechno na své místo tak, aby

všude. Pod stolem, pod židlemi,

nikdo nic nepoznal. Vzpomínám, že

gaučem, za kamny, pod kredencem.

nejraději jsme si zvali kamarády na

Nebylo kam šlápnout. Tak jsme si hráli,

návštěvu, když nikdo nebyl doma.

ale pak jsme se poprali, všechno

Jednou jsme se takhle, asi ve čtvrté

zpřeházeli, koberec shrnuli, křesla

třídě, sešli u kamaráda. V ložnici jeho

převrátili, ubrus strhli. Vláčky na

rodičů jsme nastlali všechny peřiny, co

hromadě. No a v tom nejlepším přišla

doma měli, na jejich postel, a pak jsme

máma našeho hostitele. Ten v tu chvíli

tam skákali ze skříně salta a různé

začal brečet a dělal, že ho něco bolí.

skoky. U jiného jsme v obýváku

My ostatní jsme koukali do země a
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čekali, co bude. Chvíli bylo ticho, ale

dozoru? Tady začíná svoboda, ale také

jen do okamžiku, kdy se vzpamatovala

pravda o nás. Dělat něco proto, aby si

a naštvala. Nás rázně vyhodila s tím, ať

někdo nemyslel, neřekl. To není

už k nim nikdy nechodíme. Ochotně

pravda, ale nevolnictví.

jsme poslechli a zmizeli. No a Sváťa si

Tak nás učí i Písmo. Všechny věci jsou

to doma vypil. Ve škole nám pak řek‘,

dovoleny,

že jsme pitomci, a život šel dál.

prospěšné,

Ve světě dospělých už historky tak

dovoleny, ale ne všechny budují.

veselé nejsou a někdy na ně raději

Nikdo nechť neusiluje o svůj užitek, ale

nevzpomínat, protože dospělí řádí

o užitek druhého.

jinak než děti. Zadluží se, zcizoloží,

1Kor. 10.

někoho okradou, ublíží, podvedou.

Přijde čas, že Bůh z lidí sundá funkce,

Mnohé věci končí rozvratem rodiny.

tituly, ze soudců taláry, hodnosti,

Dospělí se také snáz zatvrdí a hůř

uniformy. Co bude pod tím? Co

odpouští. Sveřepě jdou za svým, těžko

zbude? Pouze člověk. Ale jaký člověk?

se jim domlouvá, neradi mění svoje

Zlý? Ubohý? Zbídačený? Zatrpklý?

zvyky. Nad některými věcmi je zde

Ušlechtilý? Pravdivý? Jak je napsáno:

hrozba trestu a tak si lidé dávají pozor.

„Tehdy se obrátíte a porozumíte tomu

Představte si, že by zde nebyl

cele a uvidíte rozdíl mezi tím, kdo

dohližitel... zákon. Můžeš všechno, co

Bohu slouží a mezi tím, kdo mu sloužit

chceš. Tečka. Myslím, že svět by se

nechce.“

zvrhnul. Touha po mamonu a věcech

Má to smysl budovat si dobrý základ

by se rozvinula. Touha prázdná. Ale

pro věčnost víc, než pro tento život.

ale

ne

všechny

všechny
věci

jsou
jsou

byli by tady i lidé, kteří by nic nevzali, i
když by mohli. Jaký bys byl bez

Petr Rýgl
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22. dubna 1330 h u Smolíkových
neděle 930 h
knihovna V. Čtvrtka, Denisova 400, Jičín

Vždy poslední neděli v měsíci. Pamatujte,
prosím, na občerstvení.

15. dubna bude v našem sboru kázat
Saša Štěpánovský, pastor KS Kutná Hora

35 dospělých
8 nezletilých
12 dětí

středa 19 h u Kecskèsových
čtvrtek 1930 h u Kloučkových

Křesťanské společenství Jičín
webové stránky: www.ksj.cz

pátek 18 h obvyklé místo

https://www.facebook.com/ksjicin

měsíčník Jičínská vinice; vinice@ksj.cz
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