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Duchovní život v Kristu a odvaha. 

Duchovní život víry v Ježíše Krista je na 

tomto světě něčím nepřirozeným, ale 

přesto existuje. Velmi těžko, s 

odporem a s mnohými problémy se 

v člověku rodí. A pokud přijde na svět, 

pak se ukáže, že zde má víc nepřátel 

než přátel. Snadno se dá zahubit, 

zvláště v mladém věku. Někteří 

křesťané o něm nemluví, nebo ho 

přímo tají, protože jak se o něm 

někteří lidé dozvědí, stanou se terčem 

posměchu a urážek. Duchovní živote, 

jsem rád, že tě mám, ale zalez do 

sklepa a mlč. Rychle, přichází 

návštěva. Až odejdou, pak vylezeš a 

dostaneš najíst, ale musíš být stále ve 

střehu, kdyby zase někdo přišel. 

Taková popelka, až na posledním 

místě, ale jsou chvíle, kdy se hodí. Když 

člověka něco skřípne, nebo když je 

nemocen, nebo má bolesti, nebo 

nejistotu. On věrně zůstává. Stává se, 

že aniž by si dotyčný všimnul, že Duch 

Boží odchází potichu ze života. Žádné 

výčitky, křik, mlácení nádobím, 

prásknutí dveřma, aby všichni věděli… 

Potom ještě zůstávají prázdné zvyky, 

prázdné náboženství. Tak umírá 

duchovní život a zůstává jako vyžraný 

ořech. Zůstane názor na věc, ale nic 

osobního. Vydrží nějakou dobu živořit, 

vydrží ústrky, proměnlivost, když mu 

někdo jednou řekne jsi můj nejdražší a 

druhý den schovej se do sklepa. 

Některým lidem je tvůj duchovní život 

jedno, jiným vadí. A pak jsou lidé i síly, 

které mu jdou vyloženě po krku. Ale 

nejčastěji ho vyžene ten, jemuž 

duchovní život náleží. Rychlá rozkoš, 

lenost, zapomněl jsem, byl jsem pryč, 

babička měla narozeniny… 

Žít duchovním životem v Kristu není 

samozřejmost a není to automaticky 

na věky. Někteří si ho neváží, nestarají 

se… Když si představíte duchovní život 

jako manžela nebo manželku, jak by 

asi byl s vámi spokojený? Jak by se mu 

žilo v tom svazku? Měl by úctu, péči, 

byli byste na něho hrdí, všude ho brali 
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s sebou a chtěli ho – jí představit 

přátelům a známým? Chtěli byste, aby 

byl zdravý a silný? 

Nebo by to byla chuděra – chudák, co 

je dobrý jen když se hodí? Těžko, 

přetežko se dá ztracený duchovní 

život obnovit . 

Potřebujeme taky odvahu, protože ta 

je předpokladem zdravého 

duchovního života. Ale kde ji vzít, když 

chybí? Pros o ni každý den, pokud ji 

nemáš. Strach tě přinutí vrátit se 

z cest, kde vlastně důvod ke strachu 

nebyl. Hůře ani nevykročit. Stát se 

může ledasco. Odvaha se také těžko 

rodí a snadno umírá. Stačí, že něco 

zapraská a konec úvah. Utíkám. 

Odvaha řekne stůj. Teď musíš bojovat 

a nevzdat se. A tak útěkem odnášíš 

svůj duchovní život do úpadku. 

Schovaný, vyděšený, prázdný, čekáš až 

to půjde vylézt ven. Statečnost je 

cnost, zbabělost je nectnost. Jedno 

víru podpírá, druhé ji kosí.  

Známé úsloví říká: 

Můj život je jako když se mezi sebou 

pořád perou dva psi. Jeden bílý a 

druhý černý. Který vyhraje? Vždycky 

ten, kterému dáš víc nažrat.  

 

Petr Rýgl 
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neděle 930 h 

knihovna V. Čtvrtka, Denisova 400, Jičín

20. května bude kázat Martin Peterka 
 

středa 19 h u Kecskèsových 

čtvrtek 1930 h u Kloučkových

pátek 18 h obvyklé místo 
 

13. května 1330 h u Kloučkových  
 

Vždy poslední neděli v měsíci. Pamatujte, 

prosím, na občerstvení. 
 

35 dospělých 

8 nezletilých 

12 dětí 

XVI. Svatodušní bohoslužba  

Ekumenická kaple Marie z Magdaly na 

Zebíně 

v sobotu 19. května 2018 v 10 h  

 

Křesťanské společenství Jičín 

webové stránky: www.ksj.cz 

https://www.facebook.com/ksjicin 

měsíčník Jičínská vinice; vinice@ksj.cz 
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