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Ďáblova láska je, jak víme z Písma, 

lež. S tou se ztotožnil a oženil. 

Miluje ji, protože vyjadřuje jeho 

osobnost. Miluje i polopravdy, 

protože z nich se nestávají pravdy, 

ale lži úplné. Miluje i malé ležky i 

lžinky, které i když jsou vtipem, 

pokud vyrostou, mají sílu bořit 

hradby. Kdybychom udělali 

průzkum a pokusili se zjistit, zdali 

někomu pomohla lež ke štěstí, co by 

bylo výsledkem? Písmo nás učí, že 

lež přináší zkázu. Známý sexuolog 

radí lidem, kteří se dopustili nevěry, 

aby to svému partnerovi nikdy 

nepřiznali: zatloukat, zatloukat, 

zatloukat. To proto, že co oči nevidí, 

to srdce nebolí. Má to ale jednu 

vadu: Věc se nemůže vyřešit, 

protože problém shnije uzavřený 

v člověku. Těžko uvěřit, že lhát 

partnerovi po celý život, věci 

vylepší. Lháře, pokud lže 

dlouhodobě, lež vždy změní 

k horšímu. Písmo říká jasně: 

„Mluvte pravdu jeden každý 

s bližním svým.“ První bližní, které 

máme po ruce, jsou rodina, sbor, 

lidi v práci a pak ti ostatní. Správnej 

chlap musí být někdy drsnej. Drsnej 

a nesmlouvavej k tomu, co je zlý. 

K tomu, s čím se nemají dělat 

kompromisy. Drsnej chlap byl Ježíš a 

taky Hus, protože se poprali 

s nepravostí a nepodlehli. 

Nedohodli se tam, kde pro dohodu 

nebylo místo. Hodných 

bezvýrazných křesťanských chlapců 

je asi dost. Nemají nepřátele, ale ani 

opravdové přátele. Nejsou pro 

Krista a nejsou ani proti Kristu. 

Taková guma natahovací.  

Vzpomínám si na dobu, kdy jsme 

dělali seznamovací pobyty. Mnoho 

lidí se tam seznámilo. Asi dvakrát, 

možná třikrát za mnou přišly různé 

sestry a řekly mi to samé. Petře, 

pozvi sem pořádný chlapy. Rozuměl 

jsem tomu a Jovanka ještě víc. 

Někteří byli zženštilí, trochu divně 

hodní. Asi si ty ženský kladly otázku, 

jestli by je dovedli ochránit. Když 



3 

 

mluvím o chlapskosti, nemám na 

mysli svaly, i když ty taky nejsou 

k zahození. V Žalmu se říká: 

„Hospodin nemá zalíbení v síle 

koně, ani ve svalech muže. 

Hospodin má zalíbení v těch, kdo se 

ho bojí, kdo čekají na jeho 

milosrdenství.“ Nekamarádit se se 

lží, satanovou manželkou, být chlap, 

aby ženská byla v klidu ženskou, 

měla klid a jistotu. Taky proto, aby 

věci byly na svém místě tak, jak to 

má být 

 

 

 

 Petr Rýgl

 

Loni touto dobou, jsem si na 

stránkách Vinice "povídala" s 

čerstvými maturanty. Letos jsem 

poprosila Anežku, aby mi 

odpověděla na pár otázek. Takže co 

nového? 

Jak mnozí už jistě víte, mám již 

úspěšně odmaturováno. Tímto 

všem děkuji, kdo jste na mě mysleli. 

Za svou maturu jsem se modlila 

minulý rok o prázdninách na táboře, 

když jsem dokončila třetí ročník. A 

tam mě Bůh ujistil, že spolu to 

zvládneme, že v tom bude se mnou. 

A On se opravdu postaral. Veškerý 



4 

 

stres a strach ze mě ten den úplně 

opadl. A to jste mě měli vidět den 

předtím a celé tři týdny o svaťáku, 

jak jsem byla vynervovaná a zhubla 

jsem 4 kila a brečela jsem nad 

učebním materiálem a říkala si, že 

se to v životě nemůžu naučit. 

 

Nejbližší plány? 

Teď je přede mnou jedna velká 

otázka. Co dál? Mám volno. Jak 

využít tento požehnaný čas, abych 

se jen neflákala a nezabila tři měsíce 

prázdnin nicneděláním? 

Měla jsem v plánu tolik věcí a 

upřímně, vychází mi z nich jen pár. 

Byla jsem odhodlána strávit tento 

volný čas především tancováním, 

kterému se věnuji kolem 17-18 

měsíců, ale jelikož jsem přišla o 

svého tanečního partnera, ještě 

nevím, jak to bude s touhle 

záležitostí dál. 

Začala jsem více sportovat. Častěji 

chodím na procházky, nebo jdu 

běhat. Baví mě focení a spamování 

Instagramu fotkami. Můj další plán 

na dlouhé prázdniny byl začít znovu 

psát příběhy. Ale asi jak jsem tak 

strašně dlouho nepsala, moje 

nápady a inspirace se tiše vytratily, 

neznámo kam. Asi si moje inspirace 

řekla, že ta holka se na psaní už 

vykašlala. Ale neee, opravdu jsem se 

na psaní nevykašlala, jen jsem 

neměla čas. Takže, přátelé, pokud 

uvidíte, že se někde ve světě 

potuluje moje ztracená inspirace a 

nemá co na práci, prosím, řekněte jí, 

aby okamžitě naklusala zpátky do 

mojí hlavy, že mi moc chybí. ����� 

 

A co dohledná budoucnost? 

A co plánuji do budoucna? Podala 
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jsem si přihlášku do Nové Paky na 

obor cukrář. A jsem přijatá! Takže se 

vyučím cukrařině a budu vykrmovat 

svět. ����� Pokud mi to ovšem půjde. 

Na jednu stranu se těším, na druhou 

mám trochu obavy. Přeci jen jsem 

úplně levá na nějaké kreslení, 

modelování a takové věci. Strávím 

ve škole další tři roky. Potom, pokud 

ještě bude trvat můj zájem, bych se 

ráda přihlásila na jazykovou školu 

tady v Jičíně a studovala angličtinu, 

protože angličtina mě baví víc, než 

můj rodný jazyk. A pokud dá Pán, 

moc ráda bych někam vyjela. 

Nejvíce mě láká Skotsko a Irsko a 

opravdu ráda bych tyto země v 

budoucnu navštívila. 

Mám v plánu i chodit na brigády. 

Kdybyste chtěli, přijďte mě navštívit 

do Věznice. ����� 

 

Děkuji za rozhovor a přeji krásný 

prázdninový čas. Jovanka Rýglová

 

 

Skoro jako každý rok, i letos se 

smluvilo naše čtvero K. A. P. E., což 

jsem já, Klárka, Eliška a Pavel, jsme 

vyrazili na Konektor. A co to vlastně 

Konektor je? Je to křesťasnká akce, 

která spojuje mladé lidi dohromady 

a hlavně dohromady s úžasným 

Bohem. Letos se Konektor konal v 

Pardubicích. Všichni jsme se sjeli z 

různých končin republiky, z 

Pardubich, Chebu, Aše, někdo 

dokonce z Jihoafrické republiky! Na 

letošní Konektor jsem se velice 

těšila. Program byl nabitý samými 

zajímavými věcmi. Byly zde kapely 

Aioneth, Lévi worship s mým 

oblíbeným zpěvákem Filipem 

Zavřelem. Na Konektoru mluvili 

různí řečníci, nejvíce zde ale 

účinkoval Levi Fousché, což je řečník 

z Jihoafrické republiky. Leviho 

životním cílem je oslavit jméno Ježíš 

vším, co dělá. Proto se rozhodl 

opustit slibnou kariéru v modelingu 

a místo toho se naplno věnuje 
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službě Bohu. Vystudoval 3 roky 

Školy nadpřirozené služby v Bethelu 

v Kalifornii a viděl Boha mocně 

jednat skrze uzdravení, zázraky a 

prorocké dary. Bylo pro mě velikou 

inspirací vidět tak mladého člověka, 

jak to v životě daleko dotáhl. Jeho 

život a příběh mě velice zaujal. Jeho 

matka vůbec neměla mít děti. Její 

děloha byla otočená dovnitř a bylo 

prakticky nemožné, aby mohla 

porodit. Ale někde na nějaké akci 

prožila Boží uzdravení a nyní má tři 

syny, jeden z nich je právě Levi. Na 

Konektoru jsme měli možnost využít 

služby lidí, kteří jsou prorocky 

obdarováni. V sobotu jsem se 

přihlásila, že chci prorockou službu 

využít a šla jsem za sestrami. 

Nebudu rozvádět, ale byla to fakt 

síla. Bůh je opravdu neskutečně 

dobrý a milostivý. Byly zde různé 

semináře, kterých jsme se mohli 

zúčastnit. Já osobně jsem šla na 

tanec. Bylo to o tom, jak nás Duch 

svatý vede a jak ho chválíme 

tancem. Bylo to fakt super. 

Doufám, že příště nás pojede víc. A 

s holkama se uvidíme v srpnu na 

United. Děkuji Bohu za Jeho mocné 

jednání a činy! P.S.: Kdo byste se 

chtěl o Konektoru dozvědět více, 

můžete mě kontaktovat. 

 

 

Anežka Rýglová 

Jelikož z hloubi duše nesnáším 

mluvení před větší skupinou lidí, 

ráda bych se s vámi podělila o své 

zážitky z Konektoru prostřednictvím 

psaného projevu. Na začátek bych 

chtěla zmínit, že se mi letos na tuto 

akci ani moc nechtělo. Říkala jsem 

si, že tam stejně budou zase ti samý 

lidé, a že ten program je stejně pro 

mladší lidi, než jsem já. 

Samozřejmě, že to bylo všechno 

úplně naopak. Přibližně polovinu 
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účastníků jsem sice znala, ale zato 

tam bylo spoustu nových lidí. Celý 

víkend nám ve slově sloužil jeden 

mladík Levi Fouché z JARu. Musím 

říct, že nejen já (viď, Eli, Anež?) jsem 

z něj byla „úplně hotová“, protože 

to je pěkný krasavec (bývalý 

model)! :D A hlavně zároveň se mě 

jeho slova velice dotýkala. O tom 

jsem tady ale nechtěla psát. 

Konektor byla po delší době větší 

akce, kam jsem jela, a bylo to pro 

mě vcelku náročné, jak z fyzické, tak 

psychické stránky. No, a to se 

projevilo po sobotním dnu, kdy 

jsem tak nějak zhroutila, jak 

s lusknutím prstu. V tu chvíli se 

ukázalo, jaké lidi mám okolo sebe. 

Trpělivý, přívětivý, chápající, 

povzbuzující a trpící se mnou. I když 

jsem se snažila se skrývat v rohu, 

chodili se za mě modlit, nebo jen tak 

sedět vedle mě a držet mě za ruku. 

S každým takovým příchodem jsem 

se pomalu vyškrábávala z pomyslné 

propasti a soukala se ven. Ty 

příchody, povolaný Ježíšem, měly 

takový účinek, že jsem večer už 

mohla se všemi ostatními sedět 

vepředu na hlavním programu. 

Další den kvůli mně znova přijela 

jedna paní z Český Lípy, aby se za 

mě mohli jako tříčlenný modlitební 

tým modlit. Bylo to dlouhé a 

osvobozující. Přestože únava stále 

přetrvává, tak na sobě pociťuji silné 

změny, které ve mně Bůh učinil a 

jsem za to neskonale vděčná. Opět 

se mi potvrdilo, že Bůh má úplně 

jiné představy než já (haha). Díky za 

všechny „ty příchody“, cítím velký 

vděk. ♥  

 

Klára 
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neděle 930 h 

knihovna V. Čtvrtka, Denisova 400, Jičín

28. července káže Jirka Smolík 

4. srpna káže Martin Peterka

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. 

 

začínají po prázdninách 

začíná po prázdninách 

 

 

25. srpna po shromáždění

Vždy poslední neděli v měsíci, i přes 

prázdniny.  

Pamatujte, prosím, na občerstvení. 

40 dospělých 

5 nezletilých 

12 dětí 
 

Křesťanské společenství Jičín 

webové stránky: www.ksj.cz 

https://www.facebook.com/ksjicin 

měsíčník Jičínská vinice; vinice@ksj.cz 

Jakub Kůžel krátce po křtu


