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VE VINICI NAJDETE:

slyšeli, nebo je viděli v televizi. Nebude
nás hodnotit podle toho, co jsme
Záleží na tom, z jakého úhlu na ně

kritizovali, ale podle toho, co jsme

koukáš

opravdu dělali. Je dobré mít svou
hlavu, svůj názor, ale něco dobře
kritizovat ještě neznamená mít podíl
na pravdě. Všechny tvé události jsou
důležité, protože to jsou skutky, které
bude mít Bůh na stole. Naše činy jsou
nezvratně

nevratné.

Vezměte

si

Mojžíše. Do zaslíbené země nevešel
„jen“ kvůli tomu, že se rozčílil u vod
sváru.

Už

Boha

nepřemluvil.

Zaslíbenou zemi uviděl jen z dálky a
zemřel.
Jedna z mých událostí, které mám
před sebou, je očekávané narození
vnučky. To je pěkné a důležité. Nový
Možná si řekneš: V mém životě se nic

život, nový příběh a my v něm budeme

zvláštního ani mimořádného neděje.

mít úkol.

To se děje všude okolo, ale u mě se to

Ve čtvrtek na skupince jsem se díky J.

pořád točí dokola. Nic zvláštního.

Kloučkovi po 35 letech víry dozvěděl,

Škoda.

že Enochové byli dva a že ten druhý je

Jenomže je to jinak. Tvé události jsou

ten, který stále chodil s Bohem a

nanejvýš klíčové a důležité. Vždyť Bůh

nakonec ho nebylo, protože byl vzat.

nás posuzuje podle toho, jak jsme se

Enoch byl s Bohem v důvěrném styku.

chovali k lidem, se kterými jsme se

To bych chtěl také. Putoval, pohyboval

setkali a ne podle toho, co jsme si

se s Ním tímto způsobem v celém

mysleli o těch, o kterých jsme jenom

svém životě. Znal Boží tajemství.
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Tohle je nejvíc. Tohle je maximum,

pro

kam to lze v pozemském životě

příležitostí ke změně. Možná dobré

dotáhnout. Dorůst zralého lidství

změně. Byl by chybný životní přístup,

měřeno

plnosti.

že nám život bude přinášet jen dobré

V pozemském životě cesta dál nevede.

a příjemné události a těch těžkých se

Leč by bylo mimořádného zjevení,

musíme co nejdřív zbavit a ať nám

jako měl například ap. Pavel. Je ale

v tom Bůh co nejdřív pomůže. Neslyšel

málo lidí, kteří se na to soustředí. Spíš

jsem, že by se někdo modlil za těžkost,

milují světský úspěch a postavení. A

která by ho posunula dál, nebo ho

tak to i vedou ve svém životě, tak

zatavila. Slyším jen prosby za pomoc

vedou i své děti. Čím víc medailí, tím

v těch událostech nepříjemných. A to

líp. Dobré bydlo je štěstím. Vyslechl

je dobře, není to chyba. A je na tom

jsem na ulici rozhovor: Jak se máš?

taky vidět, jak to člověka vede do Boží

Dobrý. Děti se učí dobře, chodí na

blízkosti.

hokej, běhají, dovolená, jde to dobře.

Přeju všem moudrost a porozumění

Jde to dobře do pekla. Přeju lidem

událostem,

dobré, ale ne za každou cenu. Někdy

neodvratně naproti.

mírou

Kristovy

opravdu jen trápení nebo těžkost

něj

může

stát

které

jedinečnou

nám

jdou
Petr Rýgl

člověka zastaví. Jenže člověk to chce
vrátit zpátky, aby to šlo jako dřív.
Nerozumí, že ta událost jisté krize se

Otázka od Verči Š.:
Máš nějaký výjimečný zážitek s Bohem?

Těch zážitků je dost. Zpětně
jsem si uvědomila, jak Bůh zasahoval
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do mého života ještě před mým

potřebné a naposledy před odchodem

obrácením. Měla jsem věřící babičku a

do důchodu pro zdravotně postižené. A

sousedku. Občas mě babička brala do

kdybych si mohla na jediný den vybrat,

kostela. Pak už se to nesmělo, hlavně

kam se podívat, tak asi na Madeiru. Říká

můj otec si to nepřál. Myslím, že se za

se, že je to květinový ostrov a kytičky – ty

mne obě modlily. Moc ráda na ně na

mám moc ráda.

obě vzpomínám.

Kdybys měla tu moc jednou pro

Výjimečný zážitek – spíše si uvědomuji

vždy změnit jedinou věc na tomto světě –

velkou boží lásku, milosrdenství a Jeho

co by to bylo?

jednání se mnou v průběhu let.

Aby skončily války.

Obzvlášť silné a udivující zážitky
s Bohem jsem měla v době před

Pamatuješ si na svou první modlit-

obrácením, kdy jsem prožívala velmi

bu? Jaké to bylo?

těžké životní období.

Matně si pamatuji na modlitby
v dětství, které byly naivní. Pak jsem žila
dlouhá léta bez Boha. Když Jirka těžce
onemocněl, bylo to zoufalé volání „Bože,
Bože, zachraň ho“. Bůh vyslyšel moje
volání beze zbytku. Nejen, že ho zachránil
pro tento život, ale i pro věčnost. Jsem za
to Bohu v srdci moc vděčná. Taky jsem si
na tom uvědomila, že modlitby nemusí

Kdybys na jeden den mohal být

být dlouhé, ale upřímné.

kýmkoliv a kdekoliv…
Takto

jsem

nikdy

nepřemýšlela.

Myslím, že snění má člověk v mládí – co
by chtěl a kde by chtěl být, to se mi
naplnilo. Asi do dětství jsem toužila
pracovat s malými dětmi a pomáhat.
Obojí se mi splnilo. Pracovala jsem léta
v mateřské škole, dále pak pro lidi soc.
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Co z duchovních věcí bys daro-

cení se modlíš a chtěla bys, abychom se

vala lidem kolem sebe, kdyby to šlo?
Lásku,

vzájemné

přijetí

v modlitbách přidali?
a

Léta se odlím za své nejbližší i za

pochopení jeden druhého.

známé. Velikou radost bych měla

Jsme nabádáni, abychom se

z obrácení syne Patra a za to, aby jeho

modlili jedni za druhé. Pokud chceš,

život dostal smysl v boží ruce. Pokud

řekni, za co bys chtěla, abychom se za

se přidáte, budu ráda. Samozřejmě,

Tebe doma modlili.

jestli můžu ještě prosit, tak za

Za

moudrost

do

řešení

Matouška. Moc vám všem za modlitby

jednotlivých životních situací.

za něho děkuji.

Je někdo nevěřící, za jehož obrá-

Za rozhovor děkuje Lucie Spáčilová

požehnáním! Požehnám těm, kdo
žehnají tobě, a na toho, kdo tě
proklíná, uvedu prokletí. V tobě budou
Když se Bůh rozhodl, že vytvoří z

požehnány všechny čeledi země. Ve

potomků

svém

Abrahamových

svůj

článku

se

zabývat

vyvolený národ, věděl, že tím velice

především

popudí svého nepřítele, a že ten se

prokletím. Hospodin o sobě říká, že je

bude

národu

„Bůh silný, skrývající se“ (Izajáš 45,15).

Bůh

Přirozený a nadpřirozený svět existují

Abrahamovi zároveň se zaslíbením

paralelně, lze mezi nimi přecházet, ale

sdělil, že ho bude zvláštním způsobem

pokud se rozhodneme žít pouze ve

chránit. V Genesis 12,1-3 čteme:

světě přirozeném, nemusíme ten

Hospodin řekl Abramovi: Odejdi ze své

nadpřirozený vůbec vnímat. A přece je

země, ze svého příbuzenstva a z domu

jedno

svého otce do země, kterou ti ukážu. A

nadpřirozena

učiním tě velkým národem, požehnám

Připomíná mi to skálu, která za odlivu

tě a tvé jméno učiním velkým, a buď

vystupuje z moře a upozorňuje, že pod

snažit

všemožně

vyvolenému
škodit.

Proto
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oním

budu

místo,

požehnáním

kde
takřka

je

a

existence
hmatatelná.

mořskou hladinou je celý horský

hloupost. Izrael je i nadále ostrůvkem

hřeben. Chci tím říci, že pozorujeme-li

demokracie,

Izrael v průběhu dějin, lze jen těžko

prosperity

pochybovat, že ona slova, řečená před

narůstajícího

mnoha tisíci lety Abrahamovi, se

Statisíce lidí z této oblasti proudí do

naplnila – a naplňují. To, co jsem v

Evropy, aby unikly chudobě. Odborníci

předchozích odstavcích napsal, bych

upozorňují, že probíhající klimatické

mohl napsat stejně dobře před deseti

změny povedou ke katastrofálnímu

či dvaceti lety. A někdo jiný by to mohl

nedostatku

napsat před sto lety, a bylo by to

Blízkého východu.

stejně pravda. Jenže tato dávná

letech snah se mu podařilo uvést v

pravda se neustále aktualizuje. A v

život technologii finančně dostupného

současné

odsolování mořské vody, která mu

době

se

aktualizuje

právního
a

státu,

stability
chaosu

vody

v

uprostřed
a

celé

zmaru.

oblasti

A co Izrael? Po

způsobem, který není pro Evropu

umožňuje

vůbec dobrý. Jak tedy Bůh ohradil

klimatických změn. Celý Izrael se z

Izrael před jeho nepřáteli? Žehná těm,

pouště postupně mění v kvetoucí

kdo Izraeli žehnají, a kletby, vyslovené

zahradu. To vše by bylo možné i v

proti Izraeli, obrací na ty, kdo je

okolních státech – v Libanonu, Sýrii,

vyslovují. Myslím, že to je dobře

Egyptě, Jordánsku i Saudské Arábii. A

patrné každému nezaujatému čtenáři.

kdyby tyto státy spolupracovaly, šlo by

Proklínání Arabů a jiných národů

to ještě rychleji. Takto Izrael alespoň

Blízkého východu se obrací proti nim.

nechává více vody z Genezaretského

Okolní národy chtěly od vzniku státu

jezera Palestinské samosprávě. Jaká je

Izrael tento národ zničit, ale jejich

ovšem reakce arabského světa na

snahy se obrátily proti nim. Po

vstřícné kroky Izraele? Stále jen větší

dlouhou dobu se tvrdilo, že až se

nenávist, proklínání, které se obrací

vyřeší „problém Blízkého východu“, tj.

proti těm, kdo proklínají. Když jsem o

problém s Izraelem, zavládne v této

tom přemýšlel, vzpomněl jsem si na

oblasti mír. Posledních pět let myslím

krutého

dostatečně jasně dokládá, jaká to byla

tajemníka
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přežít

krajského
Jonáše,

i

důsledky

církevního
který

v

osmdesátých letech působil v Hradci

se tehdy nepřímo postavila, jednou

Králové. Jednomu knězi prý řekl: „Víte,

zasáhne ji samotnou v podobě

na co vy křesťané dojedete? Na lásku.

teroristických útoků. Skandinávské

To je vaše slabost. S láskou nemůžete

státy vesměs zachránily své židy před

ve světě obstát.“ A co mu ten kněz

hitlerovským Německem. Známá je

odpověděl? „A víte, na co dojedete vy

noční akce z roku 1943, kdy Dánové

komunisté? Na nenávist. Možná nás

dopravili několik tisíc Židů přes průliv

všechny pozavíráte, ale ta nenávist

Oresund do Švédska. Věřím, že jejich

vám zůstane. A postaví vás proti

poválečná

sobě.“ První německý kancléř Konrad

odpovědí na to, že byli pro Židy

Adenauer usiloval od samotného

požehnáním. Doba se ale změnila.

vzniku Německé spolkové republiky o

Antisemitismus je v Evropě opět na

přátelství s Izraelem. Izraelci byli

vzestupu. Dvojí metr, kterým se měří

zpočátku nedůvěřiví, ale když viděli, že

Izraeli

to Adenauer myslí se svými omluvami

státům,

vážně, navázali s Německem přátelské

hanebný. Mnozí politici či publicisté

vztahy.

že

tento dvojí metr ani neskrývají a

Německo začalo po několika letech

zdůvodňují ho tím, že Izrael patří do

zakoušet svůj hospodářský zázrak.

našeho civilizačního okruhu, a proto

Francouzský president de Gaulle se

ho musíme posuzovat jinak. Tisíce,

postavil proti Izraeli roku 1967. Uvalil

desetitisíce, ba statisíce muslimských

embargo na dodávky zbraní Izraeli,

migrantů budou vykonávat velký tlak

když se bránil obrovské přesile

na evropské vlády, aby se postavily

okolních států, které mu vyhlásily

proti Izraeli. Hrozí, že Evropa tím na

válku. Možná se v té době v duchovní

sebe uvede vážné prokletí. Švédsko,

oblasti rozhodlo, že Francie bude

pěstující

upadat. V oné době se ještě mohla

protiizraelskou politiku, se mění z

poměřovat s Německem, neměla-li

kvetoucí země s nízkou kriminalitou v

dokonce navrch. Možná se v té době

zemi, v níž je stále více chaosu a no-go

rozhodlo, že nenávist, na jejíž stranu

zón, kde už švédské zákony neplatí.

Nepřekvapuje

mě,
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prosperita

a

jiným
je

již

byla

Boží

blízkovýchodním

hanebný,

dlouho

hanebný,

křiklavě

Turecko, dlouholetý spojenec Izraele,

uznávám, že německý hospodářský

svou vstřícnou politiku radikálně

zázrak z padesátých a šedesátých let

změnilo.

a

minulého století, stejně jako úpadek

politických svobod je v Turecku prudký

Francie, mohou mít i zcela jiná

a všem patrný. A právě tomuto

vysvětlení.

Turecko se někteří evropští politici

nejsou ani zdaleka jediné faktory,

snaží vydat na milost či nemilost.

které jsou ve hře. Přesto prosím

Pokud k tomu dojde, nepovede se

čtenáře, aby se nad nimi alespoň

dobře ani Evropě, ani Turecku.

zamyslel. Není na tom prokletí a

Netvrdím, že v Izraeli se neděje nic, co

požehnaní přece jenom něco? A

by

pokud

Úpadek

zasloužilo

občanských

kritiku.

Konkrétní

Prokletí

ano,

a

zkusme

izraelská vláda jistě není totožná se

žehnajícími

společenstvím Izraele, které je v

Povede se nám pak lépe.

podstatě duchovní veličinou. Rovněž

a

nikoli

požehnání

být

těmi

zlořečícími.

Dan Drápal, 18. 5. 2016

nemohla

najít

noty,

vtipnými

průpovídkami :D A Anežka se div
V pátek 13.5. jsme já, Anežka a Pavel

neudusila, jak zuřivě vyhrávala na

vyrazili na víkendovku do Bělče. Tyto

flétnu a téměř zároveň zpívala.)

akce organizuje už několikátým rokem
náš starý známý Karel Havlíček  Jako
obvykle se sjela mládež z různých
sborů a také modlitebníci, kapely a
přednášející. My sami jsme se účastnili
programu

jako

jedna

z prvních

chválicích skupin a i přes roztřesené
začátky si myslím, že jsme to docela
rozjeli. (Pavel dokonce vyplnil trapné

Kolem tábora byla úžasná příroda,

ticho,

dokonce jsme měli možnost projet se

které

nastalo,

když

jsem
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na loďkách! (Nebo v mém případě

3. Užil jsem si kapelu K.A.P.E. a SMILE

zahučet do bláta.)

Back, 2U a také ty další co tam byly.

Seznámili jsme se s mnoha lidmi a také

4. Bylo úžasný, to že Bůh jednal na tom

prohloubili už načnuté kamarádství

místě.

z dřívějších Konektorů. Zablbli jsme si
při několika skvělých hrách, kdy jsme

Anežka

museli hledat a učit se skryté, záludné

1. Letošní Konektor byl naprosto

básničky téměř ve sprintu a nebo se

bombový! Jako každý jiný Konektor byl

producírovat v noci po lese a snažit se

tento originální. Moc se mi líbil.

soupeřům sfouknout svíčku.

2. Moc se mi líbila noční hra. Ta

A to nejdůležitější – navštěvoval nás

přemýšlecí

tam Bůh, dotýkal se a uzdravoval. Bylo

náročná.

to překrásné. Já osobně jsem s Ním

3. Všechny kapely se mi líbily. Nejvíc

prožila opravdu úžasné setkání plné

Smile Back, 2U, a Rock solid band.

rozhovorů a silných pocitů.

4. Když byly chvály se Sebastianem

A teď tu mám pár otázek pro oba

Palaščákem, tak jsme se potom

zbývající zúčastněné, aby nepřišli

modlili… byla to fakt síla, prožila jsem

zkrátka.

Boží dotyk a sestoupil na mě Svatý Boží

1. Jak se ti líbilo na letošním

Duch. To bylo naprosto úžasný.

Konektoru? Poznal/la jsi nějaké nové

Pardon, ale popsat se to moc nedá, jen

lidi?

že to bylo nádherné a příjemné .

2. Která hra se ti líbila nejvíc?

P. S.: Příště musíte jet s náma!

na

mě

byla

trochu

3. Kterou kapelu sis nejvíce užil/la?
4. Odvezl/la sis odtamtud nějaké
svěděctví? Máš nějaký zážitek s
Bohem, o který by ses chtěl/la podělit?
Pavel
1. Na Konektoru se mi moc líbilo. Ano
poznal.
2. Nejvíce se mi líbila noční hra.

Eliška Václavíková
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Origami rybička
Budeš-li mít chuť, můžeš si poskládat
papírovou rybičku. Budeš potřebovat
čtvercový papír libovolné velikosti.
Možná ti návod připadá složitý, ale
postup připomíná papírovou čepici
nebo lodičku.
Ahoj děti,

Ohýbej papír podle přerušovaných čar

Viděly jste už někdy tento znak?

ve směru šipek na návodu. Při troše

Možná na nějaké samolepce nebo u

trpělivosti

někoho na autě. V prvních stoletích

poskládáš celé hejno rybek. Třeba i

našeho letopočtu byli křesťané krutě

různě barevných.

pronásledováni, museli se scházet

to

určitě

zvládneš

a

teta Ellen

potají. A tak používali znak ryby jako
tajné znamení, že dotyčný je křesťan
nebo k označení míst, většinou
podzemních kobek, kde se tajně
scházeli. Proč zrovna rybu? Ryba se
řecky řekne ICHTYS a píšou to takhle:
ΙΧΘΥΣ
Je to zkratka - každé písmenko
znamená jedno řecké slovo:
Ježíš Kristus Boží Syn Spasitel.
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OZNÁMENÍ…
Jako obvykle poslední neděli v měsíci,
26. června po shromáždění. Prosím,
pamatujte na občerstvení.

neděle 930 h, knihovna V. Čtvrtka,
Denisova 400, Jičín

5. června bude v našem sboru kázat
Petr Plaňanský, pastor KS Nymburk

V sobotu 18. června jste srdečně zváni
i s přáteli na Bradleckou Lhotu, kde se
koná sborové setkání s gulášem od
Jirky Kloučka. Čas posedět, popovídat
si, zapálit oheň…
Dejte prosím do 15. června vědět
Jirkovi, zda se zúčastníte, aby měl
představu o počtu porcí.

středa 1930 h – Rýglovi
čtvrtek 20 h – Kloučkovi, na Chlumu

19. června, 17 h - Václavíkovi

pátek 18 h – obvyklé místo

Křesťanské společenství Jičín
webové stránky: www.ksj.cz
měsíčník Jičínská vinice; vinice@ksj.cz
L. Spáčilová 774 617 239

31 dospělých
8 nezletilých
14 dětí

Eliška Václavíková
Anežka Rýglová
Pavel Rýgl
alias
K. A. P. E. chválili
na Konektoru 2016
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