Jirka Procházka a Martina Mědílková

mohou padat jako kameny. A co David?
Říká: „Avšak vždycky jsem byl s tebou
Pane.“ To hlavní pro něj bylo být s Pánem

V Americe, když se někoho zeptáte, jak

a ne najít rychle ten správný prášek.

se má, tak obvykle odpoví, že dobře,

Bible nás také učí, že když člověk nehledá

výborně, úžasně atd. Jak jsem se

Boží moudrost, (a ta se hledá pokorným

dozvěděl od vícero lidí, ukazovat tam své

a tichým nasloucháním, které trvá

problémy se nenosí. Takže se všichni mají

dlouho), potom ho zmorduje pokoj

úžasně, ale spolykají nejvíce antidepresiv

hloupých a štěstí bláznů.

na světě. U nás je to trochu obráceně.

Písmo nás učí, že král nemá pít opojný

Řekl bych, že my jsme spíše národ

nápoj,

skuhralů, reptáků a stěžovačů. Ale zdá se,

aby

spravedlnosti,

že ani to nepomáhá, protože i tady

nepřevrátil
že

opilství

stezky
vede

k výtržnostem. Na druhou stranu říká, že

raketově stoupá spotřeba antidepresiv.

máme dát opojný nápoj hynoucímu, aby

Lidi se o sebe bojí, sledují, co se komu kde

zapomněl na své trápení. Zdá se, že to jde

stalo, a říkají, „no, to je hrozný, co se to

proti sobě? Bez pohledu Boží moudrosti

děje“. Šmírují po Facebooku, čtou Blesk a

ano. Moudrý ale porozumí a ví, jak to je.

při tom všem se nenápadně stávají

Hloupý a jednoduchý člověk potřebuje

ubožáky, zahleděnými do sebe a svých

jednoduchý, černobílý svět, aby se v něm

problémů. Fronty u doktora, prášek na

vyznal. A taky jednoduše a rychle soudí.

všechno. Jen mě rychle zbavte bolesti a

Mám za to, že ztratit pokoj v duši, souvisí

trápení, abych se mohl vrátit k tomu, co

se ztrátou odvahy jít dobrou cestou.

miluju. Jen ten pokoj v duši chybí. Bible

Nelhat, mluvit pravdu a hledat ji, je

říká, že peněz a zlata je na světě dost, ale

základ. Mít potěšení duše, znamená

vzácnost je člověk moudrých rtů.

nebýt uvnitř zmačkaný. Své potěšující

David se modlí a říká: “Srdce mě pálí

blaho a slast měj jen na Hospodinu a dá

v hrudi, v zneklidněné mysli mi plá

ti vše, oč požádá tvé srdce. To už jsem

oheň.“ Nebo: „Každého dne v smutku

slyšel. A nic? Tak to bude asi někde

chodím.“ Bylo to pro zlé věci, co se děly a

chyba.

padaly i do jeho života. Život ničí hříchy.

Petr Rýgl

Tvé a nebo hříchy jiných. Ty na nás
2

neděle 930 h
Uskuteční

knihovna V. Čtvrtka, Denisova 400, Jičín

se

v neděli

21.

dubna

v penzionu U Pospíšilů. Nová Ves nad
Popelkou. Začátek v 11 h. Přijet je možné

středa 19 h u Rýglových

od 1030 h

30

čtvrtek 19 h u Václavíkových

pátek 18 h obvyklé místo

28. dubna u Václavíkových

Vždy poslední neděli v měsíci.
Pamatujte, prosím, na občerstvení.
Pokud budete mít zájem zúčastnit se
39 dospělých

víkendové duchovní obnovy, ZASTAVENÍ,

Benjamín Rodr dovršil 18 let.

ZTIŠENÍ,

5 nezletilých

LEGRACE… na přelomu září a října,

12 dětí

Herlíkovice v Krkonoších, přihlaste se u

ROZJÍMÁNÍ,

Petra Rýgla

Křesťanské společenství Jičín
webové stránky: www.ksj.cz
https://www.facebook.com/ksjicin

měsíčník Jičínská vinice; vinice@ksj.cz
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ÚKLID

DUŠE,

