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Kdyby Bible místo vyprávění byla jen
samá fotka, kde byste opravdu viděli,
jak vypadal Ježíš Kristus, bylo by to
ploché a bezmocné. Důležité je slovo.
Slovo mluvené, i psané. Sdělí víc, než
1000 fotek. Rozšířený fenomén je
Youtube. Lidé tam ukazují své zážitky,
pády a všechno možné. Je to takový
blik, žádný příběh ani vyprávění.
Vyprávět má smysl, když je někdo, kdo
Asi každý z nás se občas stává

poslouchá. Mám dojem, že se lidi

svědkem situace, kdy v restauraci,

přestávají

doma, v kavárně, cukrárně a na

facebook, video 1 minuta, 5x fotka.

různých jiných setkáních sedí lidé u

Ale když někdo vypráví, dozvíte se o

jednoho stolu, ale nemluví spolu.

mnoho víc o tom, jak to prožil, co cítil,

Každý má svůj telefon a kouká do něj.

čeho se bál, co ho potěšilo. To chce ale

Objevily se digitální foťáky a během

čas a trpělivost. Pokud namísto

několika málo let vymizely kinofilmy.

příběhu uvidíte pár fotek, je to ploché

Teď je mobil i foťák v jednom, takže

a mělké. Nechci si nechat sebrat

namísto vyprávění se ukazují fotky.

vyprávění. Rád bych, aby byl někdo,

Spousta fotek… Jenže, když nad tím

kdo bude poslouchat mé vyprávění a

přemýšlím, stejně bych si raději vybral

taky chci poslouchat vyprávění jiných.

vyprávění. Sebelepší fotka prostě

Protože jen tak se o druhých dozvím

nezachytí

i

víc a přináší to lepší a hlubší vztahy jak

hloubku… Dobře napsaná kniha je

v rodině, mezi přáteli, i v církvi.

vlastně vyprávění příběhu. Pokud je

Nedávno jsem četl knihu o mořeplavci,

dobrá a nemá obrázky nebo fotky,

co sám přepádloval Atlantik. Bylo tam

nevadí.

fotky

i pár fotek, ale kdyby nebyly, nevadilo

nepomůžou. Fotky jsou jen doplněk.

by to. Byla to prostě dobrá knížka,

Nic víc. Bible je taky vyprávěním.

příběh člověka, jeho myšlenek, které

celou

Pokud

šířku,

je

výšku

špatná,

2

poslouchat.

Blik

na

se mu honily po nocích hlavou, když

které ale dosud mohou měnit cesty

pádloval sám pod širým nebem. Bylo

člověka.

to o tom, jak se dusil pod převrácenou

Ježíš si sedl na břehu moře a vyprávěl

lodí

Fotka

jim podobenství. Boží království, je

převrácené lodi by to asi nevystihla.

jako vrš, hozená do moře. Boží

Setkání s živým člověkem a jeho

království je jako poklad ukrytý v poli.

vyprávěním jsou pradávné záležitosti,

A oni si to představovali a poslouchali

a

myslel,

že

umře.

Petr Rýgl

OZNÁMENÍ…
17. – 18. června, 19 h na Kyjích

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

pátek 18 h – obvyklé místo
Uskuteční se 25. června, kázat bude Karel

neděle 25. června po shromáždění

Řežábek, pastor KS Plzeň na téma: Jak se
dorozumět

a

na

co

v komunikaci

zapomínáme.

35 dospělých
Dáňa Rodr dosáhl plnoletosti a stal se
dospělým členem sboru.
6 nezletilých
13 dětí

Křesťanské společenství Jičín
webové stránky: www.ksj.cz
https://www.facebook.com/ksjicin

měsíčník Jičínská vinice; vinice@ksj.cz
středa 19 h u Kecskèsových
čtvrtek 1930 h u Kloučkových
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