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Nějaká organizace provádí kurzy 

přežití pro rodiny a vede je k tomu, 

aby si uměly poradit v nouzi. Jedna 

z disciplín je, že rodině vypustí 

králíka a oni mají za úkol ho chytit, 

zabít, stáhnout a upéct na ohni. 

Většinou to prý probíhá podobně. 

Děti začnou brečet, žena, pokud 

chytí králíka, tak ho tajně pustí a 

muž většinou neví a nebo nedokáže 

zvíře zabít, stáhnout a vyvrhnout. 

Není divu. V době, kdy si každý vše 

koupí zabalené v krabičce 

v obchodních řetězcích, se z nás 

vytrácí potřebné dovednosti. A z lidí 

se snadno stávají humanisté, kteří 

by ani mouše neublížili, ale klobásy, 

tlačenky, řízky a podobné věci 

konzumují ve velkém. Ber se kde 

ber. Měl jsem to štěstí, že jsem 

v dětství dost času trávil u babičky 

na vesnici a dědovi jsem asistoval, 

když se zabíjelo prase, králík, 

slepice, kohout, kuře, kachna, ale 

taky krysa ve stodole, nebo kůzle. 

Učit děti soucitu k živému je 

správné, ale musíme to dělat 

zdravě. Nešlápni na mravenečka, 

vystřídá otázka: „Máš hlad? Tak 

jdeme na klobásu.“ 

 

Lehce čteme v Bibli příběhy praotců 

víry a věříme jim. Ovšem… kdyby se 

něco takového stalo dnes? 

V novinách by vyšel článek: Otec 

psychopat se pokoušel obětovat 

vlastního syna. Naštěstí čin 

nedokonal. Skončil na psychiatrické 

klinice v péči odborníků. Jeho léčba 

bude trvat dlouho. Tvrdil, že slyší 

boha, který mu to přikázal. Jeho 
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manželka mu prý věří. Odborníci se 

jí budou také věnovat. Dítě bylo 

prozatím umístěno do dětského 

domova. Vedou se diskuse, zdali je 

pro něj bezpečné, vrátit se ke 

krkavčím rodičům - Abrahamovi a 

Sáře. Odborníci se radí, zdali jim 

mají ponechat v péči také staršího 

syna. Také pastoři a faráři se k věci 

vyjádřili, že není možné, aby bůh po 

někom něco podobného požadoval. 

On lidi miluje a nechce je zahubit. Že 

by se Bůh měnil s dobou? Dřív byl 

víc zlý ale postupně zmoudřel a stal 

se hodnějším?  

 

Písmo učí, že je stále stejný. On sám 

o sobě řekl: „JÁ HOSPODIN 

NEMĚNÍM SE.“ Pak zbývá jen třetí 

vysvětlení, že my lidé tomu 

nerozumíme správně. V daný čas a 

v danou chvíli. Pokud bychom 

zůstali uzavřeni jen ve světské 

společnosti a nedostávalo se nám 

světlo Boží moudrosti, odchýlíme se 

chtě nechtě od pravého jádra 

měřítek moudrosti páteřní ukázané 

v Písmu. Bůh chce, abych měl sex 

jen v manželství? Hrůza! Chce 

abych dal peníze? Hrůza! (přitom 

Písmo říká, že oběť peněz je ta 

menší) Chce, abych se staral o staré 

rodiče? Hrůza! A co všechno ještě 

bude chtít? V čem všem mě bude 

chtít ještě omezovat? Chci boha, 

který nic nechce. Ano, to je ten 

hodný bůh, toho chci, ten se mi líbí, 

toho beru.  

 

Závěr všeho, co jsi slyšel. Neboj se 

zabít králíka, ale boj se Hospodina a 

cti ho po všechny dny svého 

krátkého života tak, jak On si to 

přeje. 

 

 

 Petr Rýgl
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Kdo uteče, ten vyhraje  
aneb  

doma na gauči se vyhneš námaze, bojování, šrámům, únavě, bezmoci, drhnutí o dno. 
Ale 
taky nezažiješ, jaké to je,  
když za tebe někdo bojuje. 

 

Krev, pot a slzy? Díky. Ne!!! Každý se rád vyhne. Někdy ale není vyhnutí. Utrpení a 

problémy není něco, co bychom si vybrali dobrovolně. Prostě to tak nese život s sebou. 

Třeba takový pobyt v zubařském křesle; tentokrát poněkud komplikovaný. 

Nebo problémy v práci, které nemají řešení a padají na tvou hlavu. 

Voláš o pomoc ze všech sil, pak zatneš zuby a vykročíš. Protože prostě musíš. Není 

vyhnutí. 

A pak se to stane:  

V poslední chvíli přijde Někdo, kdo rozdělí vody a způsobí ti cestu. 

Bojuje za tebe.  

Najednou prožiješ, že to není tvůj výkon, ale že situaci vzal do svých rukou Někdo, kdo tě 

zachraňuje. 

 

V zubařském křesle jsem sice seděla 45 minut, ale bez bolestí. A doktorka, která mi nikdy 

nic nevysvětlila, mě najednou vzala k počítači, ukázala mi oba snímky a vše mi podrobně 

vysvětlila. Ona mi totiž ještě udělala na začátku i na konci zákroku rentgen, aby se 

přesvědčila, že všechno je perfektní. Tak to se mi tady ještě nikdy nestalo. Odcházím s 

pocitem lehkého neskutečna a nevěřícně vrtím hlavou ještě i doma, když to líčím Jirkovi. 

Problémy v práci můžou mít různou podobu. V mém případě to byla cesta se studenty 

naší školy na několikadenní projekt ICEJ do Prahy. Dvě hodiny před odjezdem jsem se 

dozvěděla, že jeden účastník nejede. Náhradníka jsem sice měla, ale ten mě prosil, abych 

ho pokud možno vynechala, protože zrovna je u nich návštěva z Německa, strejda, se 

kterým se neviděli fakt dlouho. Jenomže když teď neseženu náhradníka, padají náklady 

na zarezervovaný hotel a další poplatky na mou hlavu. Nemluvě o dalších komplikacích. 

Co teď??? Uprostřed sobotního dopoledne volám náhradníka a rovnou se do telefonu 

omlouvám, že to jenom zkouším, že naprosto chápu, když mi řekne ne, že už je stejně asi 

pozdě, ale že momentálně nevím, komu jinému zavolat... Náhradník mě nadšeně přeruší, 

že pojede hrozně rád, protože se strejdou už si popovídali a tahle akce ho fakt zajímá. 

„Kdy jede autobus? Za dvě hodiny? Tak to zvládnu.“  
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Pokládám mobil na stůl a skoro doslova cítím, jak mi padá kámen ze srdce. Jsem 

zachráněná. A jak se nakonec ukázalo, bylo moc dobře, že s námi jel zrovna tenhle 

„náhradník“. 

 

Vím, že taky bojujete, dostáváte se do přerůzných situací, které byste si nevybrali; a 

řešení nikde na dohled. Nevíte, co dělat a jak to všechno dopadne. Jsem si jistá, že máme 

někoho, kdo za nás bojuje. Obzvlášť my ženy potřebujeme tohle vědomí. Někdy to 

bojování vypadá jinak, než bychom si představovali a záchrana často přichází v poslední 

chvíli, když už nám padá meč z ruky nebo jsme úplně v koncích. 

Hospodin zástupů je jedno z jeho jmen. Prý to znamená Bůh (bojových) oddílů.  

Jeho další jména: Bůh silný. Rek udatný. Lev z Judy. 

Přeju vám to zažít v těžkých časech, kterými třeba procházíte právě teď. 

 

Ellen Kloučková 
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neděle 930 h 

knihovna V. Čtvrtka, Denisova 400, Jičín

Proběhne první říjnový víkend 4. – 6. 

října. Začátek v pátek navečer, konec 

v neděli po poledni. 

Setkání duchovní obnovy se uskuteční na 

chatě Svinčice v Prachovských skalách. 

Ještě je volných 7 míst. 

Pokud potřebujete zastavit, porovnat si 

věci, přehodnotit cesty, být připraveni na 

věčnost, hledat rozhodnutí a Boží 

blízkost… o tom to bude. 

Budeš potřebovat spacák, tužku, papír a 

Bibli.  

Detaily později. 

 

středa 1930 h u Smolíkových 

čtvrtek 1930 h u Václavíkových 

pátek 18 h obvyklé místo 

 

 

výjezdní z pá na so 14. – 15. června, srub 

pod Bradlecem 

Vždy poslední neděli v měsíci.  

Pamatujte, prosím, na občerstvení. 

40 dospělých 

Do sboru vstoupila Martina Procházková 

5 nezletilých 

12 dětí 
 

Křesťanské společenství Jičín 

webové stránky: www.ksj.cz 

https://www.facebook.com/ksjicin 

měsíčník Jičínská vinice; vinice@ksj.cz 

18. června 2019, novomanželé Procházkovi 


