Jan Kobr

mám v pořádku. Vidím to jako Boží
zásah do svého života a připisuju to
Boží dobrotě. Teď povím, proč o tom
píšu.

Vyprávěl

jsem

to

lidem

nevěřícím a ti většinou řekli: „No jo, to
máš dobrý.“ Reakce od křesťanů byla
víceméně jednotná: „Jo, dobrý a teď
řekni, čím to bylo. Zhubnul jsi, tohle
nejíš, tohle nepiješ. Tím to je.“
Jako by říkali, to ne Bůh, ale to že jsi
změnil ty věci. Tím to je.
To, co píšu, je osobní svědectví, které

Když Kristus uzdravil slepého, který se

jsem ani psát nechtěl. Přiměly mě

dostal před veleradu, ptali se ho

k tomu spontánní reakce ostatních.

pořád dokola, jak se mu otevřely oči.

Po dobu cca 16 let jsem bral

Nějaký Ježíš mi pomazal blátem oči a

pravidelně léky na vysoký krevní tlak.

poslal mě, abych si to umyl v rybníku.

Ptal jsem se několika lékařů, zdali by

Aha, takhle se to tedy dělá. Pak se ho

nebyla možnost se obejít bez toho. O

ptali znovu. Slepý řekl: „Už jsem vám

tom ovšem nechtěli krom jednoho ani

to řekl, proč se ptáte znovu?“ Nevěřili,

slyšet. Asi třikrát jsem zkusil léky

že by byl slepý. Zavolali jeho rodiče.

během let vysadit. Ale výsledek byl

Nakonec ho vyhnali. Bible říká, že ti,

vždy stejný. Zhruba po týdnu až deseti

kdo jsou vedeni Duchem Božím, to

dnech jsem měl potíže a k lékům jsem

jsou synové Boží. Je to největší síla

se musel vrátit. Tak plynuly roky. Za

v tvém životě, která tě určuje a vede.

poslední rok jsem několikrát Pána

Ti, kdo jsou určováni Duchem Božím,

Ježíše prosil, zdali by nebylo možné,

jsou synové Boží.

abych mohl být bez léků. Dnes jsem

Čas od času je dobré si uklidit v tom,

bez léků cca 80 dní a hodnoty tlaku

co
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vlastně

milujeme.

Farizeové

milovali písma, ale nemilovali Boha.

„Když On otevře, žádný nemůže

Dnes jsou taky lidé, co milují Písmo.

zavřít. A když On zavře, žádný nemůže

Ale Bůh není Bible. Bůh je bytost živá

otevřít.“

a něco dělá. Kéž se náš vztah ke Kristu

svobodnou vůli znamená mnohé věci

vyvíjí správným směrem. Jako vztah

dopustit. A věci dopuštěné, nejsou

osoby k osobě, co svým časem

většinou vůlí Boží, ale vůlí lidskou,

přesáhne poznání, které ukazuje

která se někdy tváří jako všemocná,

Bible. Bible je jako mapa, co ukazuje

ale není. Mám obavy, že pokud v nás

jenom část věcí, co jsou stvořeny

nebude určující silou Duch Boží, pak

Bohem.

alternativou

Věřím tomu, co učí Písmo, že každý

bloudění, třídění Biblických informací,

lidský život, ať už člověk věří v co chce,

nebo mrtvé náboženské rituály.

je zcela v Božích rukou. Jak říká Písmo:

Ponechat

je

jen

ale

člověku

náboženské

Petr Rýgl

Pondělí ráno, první den Jirkovy dovolené, snídaně s vůní kávy, spolu. Co bychom
tak mohli podniknout? Odněkud z hlubin se vynořuje dávné přání navštívit sklárnu
v Harrachově a Mumlavský vodopád. Všichni už tam byli, jenom já ne. Jirka
souhlasí a říká, že můžeme hned vyrazit? Cože? No tak to tedy nemůžeme! Není
nic nachystaného, svačina, převlečení, plán cesty, kde budeme parkovat, kolik stojí
vstupné, co budeme dělat pak, kudy se jde k vodopádu, kde máme nějakou
mapu… Tohle všechno mi víří hlavou, odhaduji to tak na dvě hodiny příprav. Ale
Jirka jede koupit chleba a dává mi 10 minut na sbalení. Odcházím do ložnice a tam
se mi objeví v hlavě myšlenka: Proč vlastně musím mít všechno dopředu
naplánované? Proč se nenechat jednoduše překvapit? Co kdybych se nechala
obdarovat? Úplně fyzicky cítím, jak mi povolují zatnutý svaly v ramenou. Proč to
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nezkusit? Tak jo. Díky Pane. Plánovač ve mně odkládá pero a papír. Začínám se
těšit na překvapení. Balím plavky, ručník a svačinu. Vyrážíme.
Cesta je krásná, není vedro a v Harrachově na malém parkovišti u skláren se přesně
v momentě, kdy tam vjíždíme, uvolnilo jedno místo. U pokladny se dozvídáme, že
v ceně vstupenky je nápoj zdarma ve zdejší cukrárně, což hned s potěšením
využíváme, a taktéž návštěva muzea skla. Sklárna mě úplně uchvátila – křehká
krása v nespočtu barev a tvarů. Tvoření. Na muzeum jsme měli tolik času, kolik
jsme chtěli, a jen jsme žasli, co všechno je možné ze skla vyfouknout a vytvarovat.
Po svačině pak vyrážíme k vodopádu. Namísto davů turistů byla lesní cesta
chvílemi úplně prázdná a Mumlavský vodopád byl nádherný. Cestou zpět došlo i
na plavky, protože Jirka z dětství znal místo v Jizeře, kam se chodívali koupat. Celý
den byl neuvěřitelně pokojný. Večer ještě poslouchám přímý přenos koncertu
z Velehradu zahájený mým milovaným Velkomoravským chorálem od Hradišťanu.
Nádherná tečka.
Tak krásný den bych nedokázala ani vymyslet, byli jsme tak moc obdarovaní. My
kantoři jsme někdy poznamenaní svým povoláním, protože na každý den máme
rozvrh hodin, které je třeba připravit, a na minutu dodržet. Někdy si tohle břímě
vlečeme i do dnů, kdy nemusíme. A tak jsem se znovu učila, jak nemuset zařídit,
nemuset vymyslet a nemuset naplánovat. Nechat se s důvěrou zahrnout Božími
dary. Žít z milosti, a ne ze svých sil.

Ellen K.
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SBÍRKA POD MOUDROSTÍ… 2
Bůh není služka našich přání.
Největší moc nad tvým životem
dal Bůh tobě.
Svět duší a duchů
je významnější, než tento viditelný svět.
S pravdou nic nehne.
Až si pro tebe přijde smrt,
budeš malinký, ať jsi kdokoliv.
Žádný pozemský neúspěch
ti nemůže sebrat nebe.
Žádný pozemský úspěch tě nemůže dostat do nebe,
pokud nemiluješ Pána Ježíše Krista.
Vzdělání nemá hlavu zaplnit,
ale otevřít.
Útěkem se nespasíš.
Peklo je horší než nejhorší představy.
Nebe je lepší než nejlepší představy.
I věci, které se ještě nestaly,
jsou už teď, jako by nikdy nebyly.
Způsob tohoto světa pomíjí.
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42 dospělých
Do sboru vstoupil Honza Kobr.
5 nezletilých
12 dětí

knihovna V. Čtvrtka, Jičín
neděle 930 h

Je plánována na sobou 15. října.
Máte-li zájem, přihlaste se P.
Rýglovi.

1900 h

středa od
u Smolíkových
čtvrtek od 1930 h u Václavíkových
pátek od 1900 h 1x za 14 dní u
Šolcových

Křesťanské společenství Jičín
webové stránky: www.ksj.cz
https://www.facebook.com/ksjicin
měsíčník
Jičínská
vinice;
vinice@ksj.cz

30. září v Hořicích
7. října v Jičíně
16. – 18. září akce KS na maKSimum
v Kutné Hoře

4. 7. Jarda V.| 10. 7. Libuše R.| 28.
7. Martina P.| 2. 8. Eliška V.| 6. 8.
Lukáš V.| 7. 8. Ilona O.| 22. 8. Vítek
K.| 9. 10. Jovanka R.| 11. 10. Jirka P.

2. října od 14 h na Rýglových
Poslední neděle v měsíci. Přineste
s sebou něco na zub, prosím.

MLÁDEŽNICKÁ KEMPOVAČKA 2022

6

