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Znám jenom jednoho člověka na 

světě, který má na všechno stejný 

názor jako já. Tím člověkem jsem já. 

Dřív byli lidé zákonem potrestání za 

to, co udělali. Třeba když něco ukradli 

a nebo rozbili. Dnes je člověk 

potrestán také za to, že něco řekl. 

Potkal jsem před týdnem známého a 

ten mi říkal to samé. Dnes nejsi 

potrestán jen za to, co uděláš, ale taky 

za to, co řekneš. Musíme pamatovat 

na to, že ten, kdo má jiný názor než ty, 

ještě neznamená, že je tvůj nepřítel. 

Pokud by to tak bylo, pak by mi 

v životě zbyl jenom jeden přítel, a to 

bych byl já sám. Říká se, že mnoho lidí 

si postupem času rozumí jen sami se 

sebou a mají jen jednoho kamaráda. 

To je životní úpadek a léčka. My 

máme růst v Krista. Růst znamená 

změnu, takže to, co jsme nějak viděli, 

hodnotili, řešili dnes, bychom za 5–10 

let dělali jinak. Moudřeji, pokud 

rosteme, hůře, pokud upadáme. A 

protože nikdo nemůže tvrdit, že vidí a 

jedná dokonale, slušela by nám 

pokora. To, o čem se diskutovat nemá 

a nesmí, jsou Boží pravdy. Pravdy 

neměnné, pevné, nás přesahující, 

z BOHA a Písma pocházející. To, co 

pochází z nás je slabé, nedokonalé a 

nevytříbené. 

Celý život si vybíráme, čemu dáme 

přednost. Jisté je, že k dobrým 

rozhodnutím budeme potřebovat 

odvahu, statečnost a lásku. Cesta za 

Pánem Kristem je zápas, co dává 

smysl. Kdosi se Ježíše zeptal: „Pane, je 

opravdu málo těch, kdo budou 

spaseni?“ On odpověděl: „Zápaste, 

bojujte a usilujte stůj co stůj vejít 

úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím 

vám, se budou snažit vejít, ale 

nebudou schopni a nedokáží to.“ 

Marná snaha je marná snaha. Jak nám 

radí Písmo, je dobré nemít zalíbení 

v sobě samém. 

Petr Rýgl 
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knihovna V. Čtvrtka, Jičín  

neděle 930 h 

středa od 1900 h u Rýglových 

čtvrtek od 1830 h u Václavíkových 

pátek od 1830 h u Šolcových 

Setkává se online, bližší info u 

Kláry K. 

16. 5. od 14 h u Václavíkových

41 dospělých 

6 nezletilých 

11 dětí

Křesťanské společenství Jičín 

webové stránky: www.ksj.cz 

https://www.facebook.com/ksjicin 

měsíčník Jičínská vinice; 

vinice@ksj.cz 
 

29. 5. Dobruška Č.| 4. 6. Michal K.| 

6. 6. Ellen K.| 12. 6. Pavlína V.
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