
 

 
 

Poznání činí člověka domýšlivým, ale láska buduje. 
                1 Kor 8,1 
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Zasvěť už chlapce do jeho cesty, 

neodchýlí se od ní, ani když zestárne.  

Bláznovství přivázáno jest k srdci 

mladého, ale metla kázně vzdálí je od 

něho. (Př 22, 6. 15) 

 

Dnes se začíná propagovat tzv. 

nevýchova. Děti přece ví, co je pro ně 

dobré a sami najdou cestu. Jen jim 

máme ponechat dost svobody a 

volnosti, aby se mohly zorientovat, a 

ony si už poradí. Je třeba s nimi jen 

diskutovat.  

Musím připomenout příběh, který se 

udál před lety kdysi v Africe, kde 

z neznámého důvodu začali sloni, 

kteří byli dřív klidní a živili se, jak mají, 

z ničeho nic ničit na poli úrodu 

domorodcům. Dokonce se odvážili do 

vesnice a napadli a zabili několik lidí. 

Nikdo tomu nerozuměl a tak se 

rozhodlo, že se sloni budou muset 

postřílet. Mezitím byl pozván 

odborník na slony, který se jel na 

stádo podívat. 

Potom dal radu. Lovci slonoviny 

vylovili ze stáda staré kusy pro jejich 

kly a ve stádu zůstali jen mladí. Takoví 

sloní „teenageři“, kteří prostě začali 

řádit. Rada odborníka zněla, aby 

dovezli jednoho, dva, staré samce a 

oni je už srovnají. A stalo se tak. 

Jakmile přišli do stáda staří samci, 

mladí sloni zkrotli a chodili poslušně 

ve stádu a řádění byl konec. Nebylo 

nutné stádo vystřílet.  

 

Písmo nás vede k tomu, že za děti 

máme zodpovědnost a nemáme a 

nesmíme je ponechat sobě samým.  
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To je jasné, že kdyby bylo na nich, tak 

by raději místo shromka koukaly 

doma na televizi, nebo seděly u 

počítače.  Ale to by byla chyba. U nás 

doma se nikdy nediskutovalo o tom, 

jestli se v neděli na shromko jde, 

nebo ne.  Myslím, že je třeba dětem 

pomoci naučit se dobrým zvykům, ke 

kterým ony samy nemají žádné 

sklony. Jako jíst zeleninu, čistit si 

zuby, nejíst moc čokolády. 

V duchovním to platí obzvlášť, 

protože výše zmíněné najdete i v 

ABC, ale kde najdou, že poslouchat 

Boží přikázání je cesta moudrá a 

bezpečná? Mezi 15. – 18. rokem 

života si už děti musí vybrat samy, ale 

do té doby si mohou vytvořit dobré  
 

zvyky, a kdyby se z Božích cest 

uchýlily, budou mít na co navázat.  
 

 

Slyšel jsem od jednoho kolegy 

pastora, který říkal, že jedna žena, 

která umírala, litovala jedné věci 

nejvíc. Že věnovala málo úsilí tomu, 

aby děti více vedla ke vztahu k Bohu, 

Písmu a společenství. Pozdě. To, co 

neuděláte do 15 - 18 let života svých 

dětí, už neuděláte nikdy. K tomu je 

potřeba trpělivost, moudrost i 

statečnost. 

                                         Petr Rýgl 

To je ale den. Manželka má dnes 

odpoledne operaci a chci jet do 

nemocnice a ke všemu se mi 

porouchal motor na traktoru a ještě 

musím nakrmit všechna ta zvířata. 

Opravuju motor a ruce mám až po 
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lokty od šmíru a oleje, odnesly to i 

montérky. Odnáším nářadí a cestou 

šlápnu až po kotníky do močůvky a 

pak uklouznu a spadnu do hnoje. No 

paráda! Snažím se to otřít slámou, ale 

nejde to. Není čas, musím do 

nemocnice. Sedám do auta a jedu. 

V nemocnici procházím chodby a 

hledám operační sál, abych už byl u 

svý manželky. Lidi na chodbách se za 

mnou nechápavě otáčejí a první 

sestra, kterou potkám, mě zastaví a 

ptá se mě, koho hledám, a když vidí, 

jak vypadám, vykazuje mě z nemocni- 

ce s tím, že až se převleču a umyju od 

hříchu, můžu přijít. Nepochopil jsem, 

o čem to mluví. Chtěl jsem jenom za 

svojí manželkou na sál. 

Stejně tak by se dala připodobnit 

naše nečistota od hříchu a operační 

sál jako místo v Boží přítomnosti, kde 

nemůže být nic nečistého. 

Dobře, umyju se a pojedu zase do 

nemocnice. Doma to drbu, čím se dá, 

ale nechce to pustit. „Co je tohle za 

špínu?“ Musím někde koupit něco, 

čím to půjde dolů. V samoobsluze 

v drogérii hledám mycí prostředek a 

po půl hodině hledání se ptám 

prodavačky: „Dobrý den, nemáte 

nějaký mycí prostředek na hřích?“ 

Prodavačka se mě nechápavě ptá: 

„Cože to sháníte?“ Ona je asi hluchá, 

tak jí to znovu opakuju. Po třetím 

pokusu to vzdávám a odcházím. Spíš 

zkusím nějaký supermarket, tam mají 

lepší výběr. Zase nic! No když ne 

super, tak zkusím hyper – 

hypermarket je jistota. Odcházím 

opět s nepořízenou k autu a přemýš- 

lím, jak se toho zbavím. Najednou 

slyším hlas: „Běž ke svým ovcím a 

vyber jednu bez vady a přiveď ji jako 

oběť za tvůj hřích.“ Doma přicházím 

do ohrady a jako vždy přibíhá moje 

oblíbená ovečka. Poplácám ji po boku 

a rozhlížím se okolo, kterou vlastně 

vyberu. Slyším znovu hlas a říká mi: 

„Vezmi tu, která je při tvém boku.“ 

Cože? Tuhle ne! To raději dám dvě 

nebo tři jiný, ale tuhle ne! Je jako můj 

pes, kam se hnu, chodí za mnou. Hlas 

říká: „Vezmi tu, která je při tvém boku 

a odveď ji jako oběť za tvůj hřích.“ 
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Tohle nemůže bejt pravda. Musím to 

ale udělat, jinak se tý špíny nezbavím. 

Přivazuju ovci a odvádím. Tohle je 

fakt blbej den. U obětního stánku 

předám ovci knězi, otáčím se a chci 

odejít a pro jistotu si chci zacpat uši, 

abych nic neslyšel. Kněz mě ale 

zastaví a řekne: „Kam jdeš!? Musíš 

být u toho, abys viděl, co obnáší hřích 

a jak se cítí Nebeský Otec, když 

hřešíš.“  

Jdu domů a v očích mám slzy. Hřích je 

fakt hnus! Už s tím nechci mít nic 

společnýho, tohle už nechci opako- 

vat.   

Zas slyším ten hlas, který říká: „Pojď, 

ukážu ti, co jsem pro vás udělal.“ 

Jsem přenesen zpět v čase o více jak 

dva tisíce let. Ležím někde u cesty a 

jsem ochrnutý. Slunce pálí a je tam 

hrozný vedro. Kolem běží nějaký 

člověk a volá: „Ježíííš, Ježíííš mě 

uzdravil!“ Vzpomínám si, že to jméno 

jsem už někde slyšel. V dálce vidím 

přicházet nějakýho chlapa v bílým 

rouchu a s ním šlo ještě dalších 

dvanáct. Přišel ke mně a řekl mi: 

„Chceš být zdráv?“ To je otázka! 

Odpověděl jsem „ano chci.“ Dotkl se 

mě a řekl: „Tvé hříchy jsou ti 

odpuštěny, vstaň, vezmi lože a pojď 

za mnou.“  Cítím, že se můžu hýbat, 

tak vstanu a jdu za ním. Jak tohle 

udělal? Po cestě přemýšlím, jak to 

bylo s tou ovcí a nemůžu pochopit, 

jak mě mohl tak snadno odpustit 

hříchy. Vyšli jsme na nějakou horu a 

on nám tam kázal a říkal různý 

podobenství a já jsem žasnul nad jeho 

učením. Vyzařovala z něj taková moc 

a pokora! Když jsme pak došli do 

města, tak k němu přišli nějaký 

představený z chrámu a zkoušeli ho 

zákeřnýma otázkama chytit za slovo, 

aby ho mohli obžalovat, ale on jim tak 

odpověděl, že se nezmohli ani na 

slovo a suše odešli. Překvapil mě, jak 

dobře jim odpověděl. Když procházel 

městem, uzdravoval nemocný a 

myslím, že by byl trnem v oku 

farmaceutickýmu průmyslu. Postupně 

přicházeli další a další lidi. Šlo za ním 

tolik lidí, že nás snad muselo být víc 

jak pět tisíc. Byl už večer a začal jsem 
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mít hlad. Zastavili jsme a on nás 

rozsadil po skupinkách asi po 

padesáti. Vzal pět chlebů a dvě ryby a 

rozdával. A to jsem fakt nepochopil, 

jak to udělal, ale všichni jsme se 

najedli a ještě jsme posbírali dvanáct 

plných košů z toho, co zbylo. A viděl 

jsem ještě další věci. Pak jsem byl 

přenesen do nějakýho města a viděl 

jsem, jak ho vedou ulicí a byl celý od 

krve a za ním šel nějaký chlap a nesl 

kříž. Něco jsem v davu zaslechl, že je 

to nějaký Šimon z Kyrény. V duchu 

jsem se ptal, co ten Ježíš vlastně 

udělal. Vždyť dělal samý dobrý věci? 

Svět je fakt hnusnej. V tom jsem byl 

přenesen zpátky domů. Našel jsem 

Bibli, protože si pamatuju, že když z ní 

děda četl, tak tam to jméno Ježíš 

bylo. Otevřel jsem Bibli, kde byla 

záložka v knize Izajáš. A tam jsem 

pochopil, jak to bylo s tou ovcí a 

Ježíšem. „Byl trápen a pokořil se, ústa 

neotevřel; jako beránek vedený na 

porážku, jako ovce před střihači zůstal 

němý, ústa neotevřel.“  (IZ  53,7)      

 

Michal Šolc  

 

 

 

Překlad Handbook of Christi- 

an Apologetics - pokračování 
 

2. Důkaz z příčinné souvislosti 
 

Je očividné, že určité věci zapříčiňují 

existenci věcí jiných (aby začaly být, 

pokračovaly v bytí, nebo obojí). 

Například člověk hrající na piáno 

vytváří hudbu, kterou slyšíme. Když 

přestane hrát, ustane i hudba. 

 

Nyní si položte otázku: Jsou právě 

nyní všechny věci svou existencí 

závislé na jiných věcech? 

Předpokládejme, že ano. To znamená - 

předpokládejme, že neexistuje žádná 

Nezapříčiněná Bytost, žádný Bůh. Pak 

by ale právě nyní nemohlo nic 

existovat. Neboť pamatujme, že na 

základě hypotézy žádného Boha 

potřebují všechny věci nějakou 
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příčinu vně sebe sama, aby mohly 

existovat. Takže právě nyní všechny 

věci, včetně všech těch věcí 

způsobujících existenci jiných věcí, 

potřebují příčinu. A mohou dát 

existenci pouze pokud ji samy 

obdržely. Proto všechno, co existuje 

na základě této hypotézy, potřebuje 

mít příčinu vlastní existence. 

Ale příčinu danou čím? Mimo všeho, 

co je, může být jen nicota. Ale to je 

absurdní: celá realita závislá – ale 

závislá na nicotě! Hypotéza, že je 

všechno bytí zapříčiněné, že neexistu- 

je žádná Nezapříčiněná Bytost, je 

absurdní. Takže musí existovat něco 

nezapříčiněného, něco, na čem jsou 

závislé všechny ostatní věci, které 

potřebují skutečnou příčinu existen- 

ce. 

Existence je jako dar daný od příčiny 

následku. Jestliže není nikdo, kdo 

tento dar má, tak tento dar nemůže 

být předán po řetězci příjemců, 

jakkoli dlouhý nebo krátký takový 

řetězec může být. Jestliže si každý 

musí půjčit určitou knihu, ale nikdo ji 

ve skutečnosti nemá, pak ji nikdo 

nikdy nedostane. Jestliže není Bůh, 

který má svou existenci ze své vlastní 

věčné podstaty, pak tento dar 

existence nemůže být předán po 

řetězci bytostí a my ho nikdy 

nemůžeme dostat. Ale my ho 

dostáváme; existujeme. Proto tedy 

musí existovat Bůh: Nezapříčiněná 

Bytost, která nemusí dostat existenci 

jako my – a jako každý jiný článek 

v řetězci příjemců. 

 

Otázka č. 1: 

Proč potřebujeme nezapříčiněnou 

příčinu? Proč by prostě nemohla 

existovat nekonečná série věcí 

vzájemně se udržujících v bytí? 

Odpověď: To je atraktivní hypotéza. 

Představte si nějakého opilce. Sám 

pravděpodobně stát nedokáže, ale 
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skupina opilců vzájemně se 

podpírajících by stát mohla. Možná by 

dokonce dokázali jít po ulici. Ale 

povšimněte si: Máme-li skupinu 

opilců a máme-li pevnou zem pod 

nimi, dokážeme pochopit, jak se jejich 

klopýtání může vzájemně vyrušit a jak 

jejich skupina může zůstat (relativně) 

vzpřímená. Nedokázali bychom si 

představit, že by se mohli udržet ve 

vzpřímené pozici, kdyby je ta země 

nepodpírala – kdyby se například 

všichni vznášeli několik metrů nad ní. 

A samozřejmě kdyby neexistovali 

žádní opilci, nebylo by nic 

k pochopení. 

To nás přivádí k našemu důkazu. Věci 

musí existovat, aby na sobě byly 

vzájemně závislé; nemohou záviset 

jedna na druhé celým svým bytím, 

neboť pak by musely být zároveň 

příčinou a následkem jedna druhé. A 

zapříčiňuje B, B zapříčiňuje C a C 

zapříčiňuje A. To je absurdní. Tento 

důkaz se snaží ukázat, proč svět 

zapříčiněných příčin může být dán 

nebo proč vůbec může být. A prostě 

poukazuje na toto: Jestliže tato věc 

může existovat pouze proto, že ji 

něco jiného dává existenci, pak musí 

existovat něco, čemu nebyla 

existence dána. Jinak by všechno 

potřebovalo být obdarováno bytím ve 

stejný okamžik, ale nic (navíc ke 

„všemu“) by nemohlo existovat, aby 

bytí darovalo. A to znamená, že by ve 

skutečnosti nic nebylo. 

 

Otázka č. 2: 

Proč by nemohla existovat nekonečná 

řada zapříčiněných příčin sahající zpět 

do minulosti? Pak by vše bylo 

uskutečněno a vše by opravdu bylo – i 

když by příčiny již nemusely existovat. 

Odpověď: Zaprvé, je-li Kalam důkaz 

(důkaz č. 6, pozn. překladatele: lze 

najít na internetu, bude přeloženo 

později) pravdivý, tak nemůže 

existovat nekonečná řada příčin 

sahající zpět do minulosti. Ale 

předpokládejme, že by taková řada 

existovat mohla. Tento důkaz se 

nezabývá minulostí a byl by pravdivý 

ať už by minulost byla konečnou nebo 
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nekonečnou. Zabývá se totiž tím, co 

existuje právě nyní. 

Dokonce i když právě teď čtete tyto 

řádky, závisíte na jiných věcech; 

nemohli byste bez nich právě nyní 

existovat. Předpokládejme, že 

takových věcí je sedm. Kdyby těchto 

sedm věcí neexistovalo, ani vy byste 

neexistovali. Nyní předpokládejme, že 

všech těchto sedm věcí závisí svou 

existencí právě nyní na ještě dalších 

věcech. Bez těchto věcí by oněch 

sedm věcí, na kterých vy závisíte, 

neexistovalo – a ani vy byste 

neexistovali. Představte si, že celý 

vesmír se skládá z Vás a oněch sedmi 

věcí, které vás udržují v existenci.  

 

Jestliže neexistuje nic kromě 

takového vesmíru měnících se 

závislých věcí, pak by takovýto vesmír 

– a Vy jako jeho součást – nemohl 

existovat. Neboť všemu, co je, by 

právě nyní musela být dána existence; 

ale nebylo by nic, co by bylo schopné 

ji dát. A Vy přesto jste a věci jsou. 

Takže v tomto případě musí existovat 

něco mimo vesmír závislých věcí – 

něco nezávislého. 

A jestliže to musí existovat v tomto 

případě, tak to musí existovat i 

v našem případě. V našem světě je 

jistě více než sedm věcí, které právě 

nyní potřebují být obdarovány 

existencí. Ale tato potřeba není 

zmenšena tím, že je více než oněch 

sedm věcí. Jak si jich můžeme 

představovat více a více – dokonce 

nekonečné množství, bylo-li by to 

možné – jednoduše bychom jen 

rozšiřovali soubor věcí, kterým musí 

být dána existence. A tato potřeba – 

po bytí, po existenci – nemůže být 

uspokojena ničím v tomto souboru 

věcí. Ale je očividné, že tato potřeba 

byla uspokojena, neboť závislé věci 

existují. A tak tedy existuje jakýsi 

zdroj bytí, na kterém náš hmotný 

vesmír právě nyní závisí. 

Z originálu přeložil Martin Peterka  
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Česká duchovní píseň z druhé pol. 15. stol. Autorství se připisuje Matěji Kunvaldskému. 

5. Obnov nám své sliby svaté, 

slovem víry v srdce vsáté, pro 

milost to učiň svoji, ať se lid tvůj 

v jedno pojí, 

6. jenž jest velmi rozptýlený, z 

cesty pravdy pomýlený; ó Pastýři 

předůstojný, dávej církvi pokoj 

hojný. 

7. Rač se, Pane, přičiniti, lidi ze 

sna probuditi, ať tvá pravda 

všechny bludy rozptyluje vždy a 

všudy, 

8. aby pravdu poznajíce, 

nesloužili bludům více, nežli tobě 

jen samému, Pánu Bohu 

jedinému. 

9. Sám tys Pán nad pány všemi, i 

král nad nebem i zemi; ukrotiž, ó 

božský reku, bouři ukrutného 

vzteku. 

10. Dejž, ať tvoji vyvolení z 

propasti jsou vychváceni, račiž, 

Pane, pospíšiti, pravdu v světě 

vyvýšiti. 

11. Sešli k nám, ó Otče milý, 

Ducha milosti a síly, abychom v 

tvé pravdě stáli, všemu zlému 

odolali. 

12. Dejž, ať v lásce trvajíce i své 

bližní milujíce, pokoj Boží v 

srdcích máme, v milosti tvé 

prospíváme, 

13. naději se těšíc‘ jisté, že nás 

všechny, Pane Kriste, ruka tvoje 

spolu spojí tam, kde trůn tvůj 

věčný stojí. 
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Ahoj děti, 

 

když se o někom řekne, že je osel, 

myslí se tím, že je pořádně hloupý. 

Jenomže osel z jednoho příběhu, 

který vám chci vyprávět, byl chytrý: 

Všecky těžkosti a problémy, které se 

na něj hrnuly, dokázal využít ve svůj 

prospěch. Nevzdal to! Buďte jako 

tenhle osel. :-)  

Budete-li mít chuť, můžete oslíka 

nakreslit a předat mi ho. Za obrázky 

bude odměna! 

 

Žil kdysi jeden sedlák. Měl osla, který 

mu poctivě sloužil po celý svůj oslí 

život. Jednou byl osel neopatrný a 

spadl do studny. Začal hlasitě křičet a 

volat o pomoc. Když sedlák přiběhl a 

viděl, co se stalo, samozřejmě se 

vyděsil, vždyť měl jen toho jednoho 

osla! Přemýšlel, co dělat. A jak tak 

přemýšlel, řekl si: „Osel už je to stejně 

starý. Svoje si odsloužil. A tahle 

studna buď jak buď je skoro vyschlá, 

už dávno jsem ji chtěl zasypat. Osla 

stejně vytáhnout nedokážu. Tak ho 

tam rovnou zasypu. Ze zasypané 

studny nikdo mršinu neucítí. A časem 

si koupím mladého oslíka, pořádného 

pracanta.“ 

Vzal tedy sedlák lopatu a začal studnu 

zasypávat. Osel hbitě pochopil, o co 

jde, a začal ve své oslí řeči zoufale 

naříkat. Vtom náhle zmlknul. Sedlák 

naházel do studny ještě dost lopat, 

ale pak mu to nedalo a zvědavě se 

naklonil přes roubení, proč osel už 

nekřičí. A nestačil se divit! Každou 

trošku země, která mu spadla na 

hřbet, osel setřásl a kopyty hrnul pod 

sebe. Postupně se tak dostával výš a 

výš, k okraji studny. Zrovna když se na 

něj sedlák chtěl podívat, dokázal už 

sám ze studny vyskočit. 

Ahoj příště! 

Teta Ellen 
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neděle 930 h, knihovna Václava 

Čtvrtka v Jičíně, Denisova 400  

 

středa 19h – Kecskèsovi 

čtvrtek 20h – Kloučkovi 

 

15. května 19h – Kyje 

 

pátek 18h – obvyklé místo 

neděle 31. května po shromáždění 

Vezměte s sebou prosím kávu, čaj a 

něco k tomu.  

 

34 dospělých + 31 dětí  

Klára Kecskèsová se po dovršení 18let 

přesunula mezi dospělé cleny sboru. 

31. května po shromáždění v rámci 

kavárny. Účast aktérů nutná. Pokud  

 

 

 

 

bude chtít kdokoliv další pomoci, je 

vítán… 

Protože jsme, jakožto sbor, členem 

KMS a již dva roky jsme nijak 

nepřispěli, pořádáme na KMS sbírku, 

která potrvá do 10. května. Výstavní 

skříní činnosti Křesťanské Misijní 

společnosti je časopis Život víry, který 

je ve sboru ke koupi. Můžete-li, 

přispějte do krabičky na shromku 

nebo Janě K.

Křesťanské společenství Jičín 

webové stránky: www.ksj.cz 

měsíčník Jičínská vinice; vinice@ksj.cz 

L. Spáčilová 774 617 239 

 

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

