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Hodně věcí v životě pokládáme za 

podstatné. Myslím ale, že jedna 

z nejdůležitějších věcí především 

v duchovním životě je nepropadnout 

sebeklamu. Na to člověk sám 

nevystačí. Potřebuje pomoc Boží i 

lidskou. Předpoklad spravedlnosti je 

nestrannost. Písmo nás učí, že není 

přijímání osob u Boha, tzn., že Bůh 

NIKOMU nestraní. Jenže člověk… ne 

tak. Máme neustálou snahu nadržovat 

sobě. Moje vnímání, moje cítění, moje 

vidění. Pokud je naše mysl 

zaměstnána a naplněna Božím 

slovem, máme velkou šanci nestranní 

být. Jinak nadržujeme sobě, svým 

blízkým, dětem atd. David si to 

uvědomoval, a proto se modlil: 

„Pohleď Hospodine a popatř, zdali 

nechodím cestou odpornou tobě.“ A 

nebo: „Od tajných pobloudění mě 

vysvoboď.“ Sebeklam je záludný a 

zrádný. Jste přesvědčeni, že konáte 

dobro a přitom jste na scestí a klamete 

sami sebe. Sebeklam je horší než lež. 

Když lžeš, tak víš, že lžeš a můžeš to 

opustit, přiznat se k tomu a činit 

pokání. Pokud je člověk postižen 

sebeklamem, nic vyznávat nebude. 

Možná, že si pamatujete nějakou 

křivdu z dětství. Máte to jako pocit, 

který vám nikdo nevymluví. Ovšem 

předpoklad spravedlivého soudu je 

vyslechnout obě strany. A věci pak 

vypadají jinak. Člověk zachvácený 

sebeklamem může zabloudit 

v sebelítosti, přesvědčený, že ho nikdo 

nemůže pochopit, že není dostatečně 

milován. Jeho neotřesitelná pravda. 

Přičemž hlavní otázka pro něho by 

měla být, zdali on dost miluje bližní. To 

je to, o čem s ním bude Bůh mluvit. 

Sebeklam je trpkost, kde se ztrácí 

schopnost odpouštět. Je to zavrtávání 

se do sebe a svých pravd. Stále 

musíme bdít, aby sebeklam 

nepostihnul náš život. Naslouchat 

Písmu a jím měřit víru, věci i život. 

A modlit se tak, jako David. Od tajných 

pobloudění mě vysvoboď. 

Petr Rýgl 
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Pánové pozor, tento text se vám bude 

líbit. Ženám už méně, raději jej 

nečtěte. Američtí psychologové 

provedli rozsáhlý průzkum mezi páry 

na téma kvalita jejich vztahů. Závěr? 

Spousta žen si neuvědomuje, že se ke 

svým partnerům chovají kriticky a 

nadřazeně. S přibývajícím věkem jsou 

ještě kritičtější. 

Průzkum prováděla uznávaná 

psycholožka Patricie Love, mimo jiné 

autorka bestseleru Jak beze slov 

zlepšit své manželství. Sestavila 

dokonce žebříček sto jedna způsobů, 

jak ženy v mužích vzbuzují pocit viny. 

A protože dokáže být sebekritická, 

zahrnula do nich padesát způsobů, o 

kterých si je vědoma, že je někdy 

použila. Tak schválně, poznáte vy 

ženy, že někdy něco takového říkáte? 

A vy, pánové, že někdy něco takového 

slyšíte? 

1. Vylučování ze zásadních rozhodnutí: 

Dohodla jsem se s dětmi, že letos 

strávíme Vánoce u nich. 

2. Opravování mužových slov před 

někým jiným: Co to říkáš? Nebylo to ve 

středu, ale ve čtvrtek. 

3. Udělování nevyžádaných rad: 

Kdybys tam zavolal, už bys to měl za 

sebou. 

4. Ignorování jeho potřeb: Určitě nejsi 

tak unavený, abys tam se mnou 

nemohl jít. 

5. Nechválení: No co, sekání zahrady je 

přece tvoje práce. 

6. Blahosklonné jednání: No vidíš, jak 

si umíš hezky uklidit košili. 

7. Snižování významu jeho práce nebo 

koníčků: Co tam vlastně celou tu dobu 

děláš? 

8. Neprojevování zájmu o jeho 

koníčky: Nechápu, co na tom vidíš. 
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9. Přeformulování jeho slov: Když jsi 

říkal, že jsi unavený, myslel jsi tím, že 

se se mnou nechceš bavit. 

10. Obviňování: Kvůli tobě jsem tak 

nervózní, že nedokážu rozumně 

uvažovat. 

Je to jen desítka z té více než stovky, 

ale už tak je to zdrcující čtení, že? 

"Jestliže jste žena a při čtení těchto 

řádků si říkáte, že tohle neděláte, 

možná máte pravdu," uvádí ve své 

práci psycholožka. "Přesto vám 

doporučujeme, abyste si s partnerem 

sedli a jednotlivé položky jednu po 

druhé probrali. Možná se budete divit, 

jak rozdílně různá sdělení vnímáte. 

Ovšem neptejte se: Kritizuju tě? Cítíš 

se kvůli mně provinile? Je to stejné, 

jako byste se partnera zeptali: Mám v 

těhle šatech velký zadek? V takové 

chvíli vám žádný logicky uvažující muž 

neodpoví upřímně. Raději se ptejte: 

Jakým způsobem tě kritizuju nebo v 

tobě probouzím pocity viny?" 

Šedesátiletá Ilona z Prahy je milovnicí 

různých psychologických knih, a tak si 

jednou s partnerem takový rozebírací 

dýchánek uspořádala. Upekla jeho 

oblíbenou krkovičku, koupila dobré 

víno, prostřela na zahrádce pod třešní. 

"Najedli jsme se, napili, Petr vypadal, 

že za chvíli usne, a já se ho zeptala: 

Čím v tobě probouzím pocity viny? 

Místo pěkného rozboru našeho vztahu 

jsem slyšela větu plnou zděšení: 

Proboha, co zas máš, jaké pocity viny, 

právě jsem si říkal, jak jsem se dobře 

najedl a jak mám skvělou ženskou. 

Všechno musíš zkazit." A odešel do 

dílny. 
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neděle 930 h 

knihovna V. Čtvrtka, Denisova 400, Jičín

29. července káže Jirka Smolík 

5. srpna káže Jirka Smolík 

9. září káže Martin Peterka 

16. září káže Jarda Čeřovský snad 
 

začnou opět po prázdninách

začne opět po prázdninách 
 

23. září, 1330 h u Václavíkových  
 

Vždy poslední neděli v měsíci. I přes 

prázdniny. Pamatujte, prosím, na 

občerstvení. 
 

36 dospělých 

8 nezletilých 

12 dětí 
 

 

Křesťanské společenství Jičín 

webové stránky: www.ksj.cz 

https://www.facebook.com/ksjicin 

měsíčník Jičínská vinice; vinice@ksj.cz 

V uvedeném termínu se zrodila sborová 

akce – sjetí řeky Sázavy. Chcete-i se 

přidat, neváhejte. Sežeňte si nějaké 

necky a jedem! Sázavě zdar. 

 

15. – 20. srpna bude tábor na Bradlecké 

Lhotě pro děti. Pořádá Ellen, Pavlína a 

spol. 

vzpomínka na Tábor 2015 

 

Vychází na neděli. Chcete-li a můžete-li, 

přijďte pomoct před táborem. 
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