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Životní předěly jsou zásadní události, 

které přesměrují běh a směr života. 

Bývá to narození dítěte, svatba, 

rozvod, obrácení se k Pánu Ježíši, 

nemoc, stáří, změna bydliště, ale taky 

různé závislosti a věci tomu podobné.  

Po Velikonocích bývají svatodušní 

svátky, připomínka seslání Ducha 

Svatého. Tato událost byla  vždy 

výrazným předělem v životě lidí, 

kterých se týkala. Pán Ježíš žil do svých 

30 let nenápadným, prostým a 

obyčejným způsobem života. Jeho 

život byl však bezhříšný. Myslím, že 

jeho bezhříšnost se ostatním jevila 

spíše jako obyčejnost. Předěl nastal ve 

chvíli, kdy se šel dát pokřtít od Jana 

Křtitele a tam na něho sestoupil Duch 

Svatý. Ježíš byl Duchem vypuzen na 

poušť, kde se postil 40 dní. Potom se 

vrátil v moci Ducha do Galileje a práce 

začala. A toto dílo hýbe světem 

dodnes a to  jak v přitakání, tak i 

v odporu.  

O Janu Křtiteli bylo řečeno, že bude 

naplněn Duchem Svatým hned od 

mateřského klína a že bude největším 

prorokem, který se kdy narodil z ženy. 

Jak se však jevil vnějším 

pozorovatelům?  

Trochu podivín, který bydlel na poušti, 

jedl kobylky a med lesních včel. Přes 

sebe měl přehozenou kůži 

z velblouda. Ale něco na něm bylo, a 

tak ho chodily poslouchat davy a taky 

se od něho dávaly křtít. Pak přišel Ježíš 

a všichni od něho odešli a šli za 

Ježíšem a chtěli pokřtít od něho. Jan 

věděl, že tak to má být. Pak ho zatkli, 

uvěznili. Procházel zápasem 

pochybností a nakonec mu usekli 

hlavu. Tohle byl úspěšný Boží 

služebník. Lidský pozorovatel by 

konstatoval, že se mu ten život moc 

nepovedl, že po něm nic nezbylo.  

Učedníci byli nejistí, pochybovační do 

poslední chvíle a ustrašení. Nakonec 

v nich zvítězilo – uteč, zachraň se, kdo 

můžeš. Po naplnění Duchem svatým 

zde stáli smělí, odvážní a nebojácní 

lidé, kteří neohroženě kázali Krista za 

cenu ztráty vlastního života.  

Apoštol Pavel: Člověk plný nenávisti a 

horlivosti proti křesťanům. Byl 
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zastaven setkáním na cestě do 

Damašku. Viděl světlo a slyšel hlas. 

Poté tři dny nic neviděl a nejedl. Pak 

přichází Ananiáš se vzkazem od Ježíše: 

„ Poslal mě za tebou ten, který se ti 

ukázal. Chce, abys zase viděl a byl 

naplněn Duchem Svatým.“ A stalo se. 

Pavel se dal hned pokřtít a okamžitě 

v synagogách kázal, že Ježíš je Syn 

Boží. Začala práce, začalo pobouření, 

začaly problémy, ale také se lidé začali 

obracet ke Kristu. Tak to je, když se 

tohle začne dít, začnou i problémy. 

Práce na Boží vinici s sebou nese velký 

odpor. Nikdo se nemůže obrátit bez 

přítomnosti Ducha Svatého. To je jako 

by měla plout plachetnice bez plachet, 

a nebo chtít opéct buřta bez ohně. 

V Bibli je napsáno: „Ne silou, ani mocí, 

ale Duchem mým, praví Hospodin 

zástupů.“  

Všimněme si v příběhu obrácení Saula 

Ananiáše. Pán ho volá, aby šel za 

Saulem. Ananiáš byl věrný člověk, 

který poslechl a udělal, co mu bylo 

přikázáno, i když měl strach, protože 

Saula znal a věděl, co způsobil 

křesťanům. Že byl zodpovědný za 

jejich věznění i smrt. Přesto poslechl a 

šel. 

 Chci říct, že bez přítomnosti Ducha 

Svatého se nedělo a nemůže dít žádné 

Boží dílo. Pokud se lidé začali obracet 

k Pánu, vždy tam byl nějaký člověk, 

který byl Duchem Svatým obdařen. O 

Barnabáši bylo řečeno, že to byl muž 

dobrý, plný Ducha Svatého, a tak bylo 

mnoho lidí přivedeno k Pánu. 

Povzbuzoval všechny, aby ve svém 

rozhodnutí setrvali a zůstali Pánu 

věrni. To se stalo v Antiochii a právě 

tady byli učedníci poprvé nazváni 

křesťany.  

Mám za to, že toto je jediná cesta 

služby, která dává smysl. Neříkám, že 

bude mít úspěch ze světského 

hlediska. Říkám, že tato služba dává 

smysl z hlediska Božího.  

Petr Rýgl 
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Pokud naplním sklenici vodou do 

poloviny, je sklenice poloplná nebo 

poloprázdná? Tato otázka může 

vypovědět o člověku, zda je naladěn 

optimisticky nebo skepticky. Někteří 

skeptici mohou říci při procházce 

přírodou, že slunce hnusně pálí, kytky 

smrdí a ptáci řvou. A naopak by se 

možná našel i optimista, který by 

nalezl i něco pozitivního, kdyby byl 

uprostřed válečného střetu, kde by 

kolem něho létaly kulky, vybuchovaly 

granáty a padala mrtvá těla.  

Vidět poloplnost nebo poloprázdnost 

není o správné a špatné odpovědi, ale 

spíše o pocitu, vnímání svého života a 

okolního světa. Vypoví to o člověku, 

čeho má dostatek, čím je nasycen a co 

mu schází a po čem žízní. Pokud je 

člověk opravdu žíznivý, bude pro něho 

sklenice naplněná do poloviny 

poloprázdná, ale nasycenému bude 

poloplná.  

Nelze vše házet do jednoho pytle a je 

nutné věci rozdělovat. Svůj život, který 

nám byl Bohem dán se schopnostmi a 

dary, kterými jsme obdařeni a životní 

pozicí, do které jsme postaveni. Věcí 

druhou je, v jaké společnosti žijeme a 

jaká pravidla a hodnoty daná 

společnost uznává.  

Někteří si za svou špatnou životní 

situaci a problémy mohou sami, svým 

nemoudrým životním rozhodnutím a 

nekřesťanským jednáním, kde dali 

povel VOLNO k nepoctivosti, pýše a 

její sestře ješitnosti, lakotě, lenosti, lži, 

obžerství, opilství, touze po něčem 

nebo po někom. 

Pokud nejsme se svou životní situací 

spokojeni a vidíme sklenici 

poloprázdnou, položme si otázku a 

buďme opravdu k sobě upřímní - proč 

to takhle je? Vpustili jsme do svého 

života hřích, který se tak snadno na 

nás přichytí? Necháme se ovládat 

chtivostí? Nezdravou touhou? 

Honbou za větrem?  Od srdce se 

dotazujeme Boha na jeho vůli a 

toužíme být integrování v jeho plánu? 

Máme důvěru v Boží vedení? Osobně 

svůj živou vidím poloplně. Sklenici 

vidím jako poloplnou a spíše plnou. 

Nepřetéká, ale je plná. 
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Ale co věc druhá. Pohled na to, kde 

žijeme. V jaké společnosti. Co její 

pravidla a hodnoty. Vidíme to 

poloprázdně nebo poloplně? 

Postačuje nám polopravda? 

Spokojíme se s poloviční svobodou? 

Dostačuje nám poloviční 

spravedlnost, poloviční zájem jeden o 

druhého a poloviční ochota pomoci od 

druhých?  Jsme tady v této společnosti 

opravdu plně spokojeni? Nebo 

alespoň poloplně? Nemáme žízeň? 

Ježíš řekl „Kdo by se však napil vody, 

kterou mu dám já, nebude žíznit 

navěky. Voda, kterou mu dám, stane 

se v něm pramenem, vyvěrajícím k 

životu věčnému.“   

Položme si otázku. Kdyby Pán Ježíš žil 

v této společnosti, byl by zde spokojen 

nebo by žíznil? 

Před časem byla mládeži položena 

otázka, zda by otevřeli obálku, 

ve které by bylo datum jejich úmrtí. 

Dobrá otázka. Po chvíli uvažování jsem 

si řekl, že bych obálku otevřel. Hlavním 

důvodem by byla zvědavost, vědět 

kdy. Kolik mám ještě času udělat to, co 

jsem ještě neudělal a měl bych udělat. 

A zbytečně neztrácet čas s tím, co 

jsem chtěl udělat, ale byla by to 

marnost. Nechtěl bych ale vědět jak. 

Není to o správné odpovědi, ale o 

vnímání smyslu svého života. Proč 

neotevřít obálku? Strach ze smrti? 

Lítost opustit majetek nebo své blízké? 

Obava z toho jak to s námi dopadne? 

Jestli jsme uspěli? Něco jako po 

závěrečných zkouškách, kdy 

přemýšlíme, jestli jsme neudělali 

někde v testu chybu, díky které nám 

bude chybět jeden bod k tomu, 

abychom prolezli, a vyčítáme si, že 

jsme se měli na zkoušku lépe 

připravit? Co takhle dostat od Boha 

něco jako pololetní vysvědčení, jak 

jsme si v životě vedli? A pak nad 

výsledkem přemýšlet, kde ještě 

zabrat, abychom si známku na konci 

života vylepšili. Ještě že Bůh ve své 

moudrosti člověku tuhle informaci 

nedal. Nadělalo by to hodně paseky. 

Ale ještě je čas o svém životě 

přemýšlet. Urovnat si priority a hledat 

pravdu. 

Michal Šolc 
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neděle 930 h, knihovna V. Čtvrtka, 

Denisova 400, Jičín

15. května bude v našem sboru kázat 

Tomáš Joska, pastor KS Praha - město 
 

středa 19 h – Spáčilovi, Přátelství 547 

čtvrtek 20 h – Kloučkovi, na Chlumu 
 

20. května, 18 h - Smolíkovi 

pátek 18 h – obvyklé místo 
 

31 dospělých 

Manželé Kerplovi se odstěhovali do 

Jablonce n/N a stali se přáteli sboru. 

V Jablonci navštěvují sbor Baptistů. 
  

8 nezletilých 

14 dětí  
 

 

Uskuteční se v sobotu 14. května na 

Zebíně u kaple Máří Magdalény, 

v případě nepřízně počasí v kapli pod 

Zebínem.

Akce pro mládež s názvem Konektor 

proběhne o víkendu 13. – 15. 5. 

v Bělči nad Orlicí.  

Chválit zde budou i naši mládežníci se 

svojí kapelou ‚K.A.P.E. pro Ježíše‘.  

Více info na konektor.kamted.cz 

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

