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Ráj. Místo, jež by se dalo vystihnout jako 

bezpečí, pokoj a úplná bezstarostnost. 

Jenže ráj krátce po stvoření zaniknul. Svět 

ale zůstal a ráj vystřídaly jiné poměry. Ty 

by se daly charakterizovat jako zápas, boj 

a smrt. Život pokračuje dál, ale v úplně 

jiných podmínkách, v zápasu a soupeření.  

Než ráj zaniknul, zvířata se nenapadala a 

navzájem se nepožírala. Nebylo boje ani 

soupeření. Všichni se k sobě mohli 

přiblížit a být v bezpečí. Nebyla plachost 

a utíkání. Ostražitost, spaní napůl oka. 

Všichni byli v bezpečí v každém 

okamžiku. Ani lidem ani zvířatům nic 

nehrozilo.  

Po pádu do hříchu začal zápas o dobývání 

chleba ze země. První vražda na sebe 

nenechala dlouho čekat. Přidala se závist, 

boj o kořist a zisk, zápas o přežití a o první 

místo ve smečce. Dnes to pokračuje. 

Soupeří se na silnicích, soupeří firmy, 

které štvou své zaměstnance. Říká se 

tomu úspěch…jednička na trhu.  

V Bibli se píše, že člověk se po pádu do 

hříchu dostal do situace, že každá 

představa, každá myšlenka jeho srdce, 

byla každý den veskrze zlá. 

Tak to viděl Bůh, nikoliv však člověk. Ten 

kráčel směle dál za svými cíli a úspěchy.  

Země byla před Boží tváří zkažená, 

protože byla naplněna násilnictvím. 

Bůh na zem pohleděl a hle. Byla zkažená, 

zvrhlá, propadla dokonalé zkáze. Byla 

naplněná násilím, křivdou a útlakem, 

protože všechno tělo zkazilo a porušilo 

na zemi svou cestu. Panovala atmosféra 

nepřátelství a soupeření.  Zlikviduj 

protivníka, jinak nepřežiješ. Silnější 

vyhrává a přežije. 

Když máte úplně shnilé jablko, co s ním? 
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Pád člověka, zvířat i přírody byl rychlý a 

strmý. Je to i naše historie. 

Myslím, že každý člověk, když vidí, jak 

liška vybírá z hnízda malé králíčky a trhá 

je svým mláďatům, nemá z toho dobrý 

pocit. Je v tom kus krutosti. Zabije jiná 

mláďata, aby ta její přežila. Toto znamení 

pádu je pozorovatelné téměř ve všem.  

Bůh ale poslal svého Syna, aby ti, kdo 

v něho uvěří, došli spásy a mohli se 

navrátit k životu věčnému v ráji.  

Přikázání, „jak chceš, aby lidé jednali 

s tebou, tak i ty ve všem jednej s nimi,“ je 

návrat k tomu, jak to mělo původně a 

správně být. Miluj bližního jako sám sebe. 

Z protivníka a konkurence je najednou 

bližní. Cesta zpět je cestou zápasu. 

Započal ji Pán Ježíš, když se nechal 

potrestat za cizí provinění. Cesta 

následování Pána Ježíše je také cestou 

zápasu. Milujte nepřátele, žehnejte těm, 

co se vám protiví. Dobře čiňte, nic 

nečekejte zpět. Jak s tímhle může člověk 

v tomto světě obstát? Uspět a někam se 

dostat, někam to dotáhnout??! Vždyť 

bude leda za blbce! Za rohožku, o kterou 

si každý jen otře boty. Boží vedení se při 

nás uskutečňuje, pokud posloucháme 

Boží rady a přikázání a varujeme se toho, 

o čem Bůh říká, že se toho máme bát. Mít 

moudrost, znamená doslova VĚDĚT SI 

PRAKTICKY RADY. Moudrý člověk 

neupadne v beznaděj a zoufalství. 

Moudrost, to je něco, co potřebujeme 

každý den a budeme potřebovat až do 

konce pozemského života. Jinak se dá 

bloudit, jak říká Bible, v bezcestných 

pustotách. Fyzicky, psychicky, duševně i 

duchovně. To by ale neměl být náš úděl.  

 

Petr Rýgl 

Letošní táboření na Bradlecké jsme poprvé 

pojali jinak. Mládež si jej zorganizovala 

samostatně – a nutno říci, že jsou fakt 

šikovní. Od jídla až po program si vše 

zajišťovali sami. Chtěla bych tady 

poděkovat všem, kdo přiložili ruku k dílu, 

nejvíc Klárce, která nesla největší díl 

příprav, postarala se o dopravu jídla a 

nákupy a celkově, aby to šlapalo. 
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A jelikož jsme nechtěli ošidit další „várku“ 

mladších dětí, rozhodli jsme se pro 

táboření maminek s dětmi.  A kdo se 

nebál a vydržel až do konce? Eva 

Krusberská s Josífkem a Johankou, Irča a 

Martin Peterkovi s Aničkou a Tomáškem, 

Ellen s Míšou,  já s Adélkou a Dáda 

Antony. První den s námi byla také Katka 

Hodulová s Vojtou a Kačkou. 

Od čtvrtka 11. do neděle 14. 8. jsme se 

ponořili do příběhu tučňáků, kteří 

propašovali na Noemovu archu svého 

třetího kamaráda. Inspirovala nás knížka 

„Na arše v šest“ a s dětmi jsme se nad ní 

nasmáli. Také jsme vyráběli, zpívali, hráli 

hry, batikovali a vařili.  

V našem počtu – 7 dětí a 5 dospělých – 

jsme obědy nevozili, ale klohnili si sami. 

Děkujeme Elišce Rýglové, že nám přivezla 

na pochování obřího tučňáka 

„Kowalského“, taťkům za pomoc při 

balení tábora a mládežníkům za 

postavení jídelny a konečné balení. 

 

 

Klárka, Eliška V. a Pavel tam s námi byli od 

pátku a Lukáš se tam dvakrát objevil.  

Představte si, že Pavel jel na kole do 

Jičína koupit chybějící trička na 

batikování (asi za hodinu byl zpět), že 

Marek Antony s námi vařil nedělní oběd 

a v sobotu večer strašil na stezce odvahy, 

že Josífek ani moc nebrečel, když ho 

píchla vosa, že Davídek viděl během 

šipkované lišku, že se Tomášek batolil po 

táboře s úsměvem, byv očividně ve svém 

živlu, že Míša s Adélkou připravili každý 

cestu za pokladem, že jsme zvládli asi 

nejstudenější noc léta (ta první), že se 

Anička rozdělila o poklad, že Elleniny 

speciality šly na dračku (hlavně ta 

zeleninová směs na kari s těstovinami), 

že... příště doufáme pojedeme zase!    

Pavlína Václavíková 
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Jako každý rok tak i letos se uskutečnilo 

táboření na Bradlecké Lhotě. Tento rok 

jsme si to ale jako mládež organizovali 

úplně sami. Obstarali jsme si jídlo, 

kontaktovali kamarády a připravili 

program. Tábor jsme zahájili v neděli 24. 

7. jako vždy Bobří hymnou. Hned druhý 

den nás přijeli navštívit bratři Jirka 

Mikloš, Jarda Novák s rodinou a Leon. V 

kroužku u ohně nám vyprávěli různě o 

svém životě, my jsme se postupně všichni 

představili a pak kdo chtěl, za toho se 

modlili. Bylo to moc fajn. V úterý jsme 

měli další návštěvu, a to Joela Staaba. 

Vyprávěl nám, jak byl v Africe na misii a o 

svých evangelizačních zážitcích z Harvest 

teamu. Joelie mluví jen anglicky, takže 

nám Sam Havlíček dělal překladatele. 

Nakonec jsme mohli přijít do budky, kde 

se za nás Joel modlil a pro některé měl 

prorocké slovo. Musím říct, že to bylo 

dost silné. Když jsme postupně z budky 

vycházeli, tak většina z nás z toho byla 

paf. Dokonce jsme to někteří museli jít 

rozdýchat do lesa. Každý den jsme měli 

nějaké hry, buď od Lukáše a Štěpána 

nebo od Sama H.  

Často jsme chodili dolů na hřiště hrát 

volejbal nebo se vykoupat do přírodního 

koupaliště, někdy i nedobrovolně. Také 

nás poctil svou přítomností Karel 

Havlíček, s nímž jsme si užili spoustu her 

a hlavně pro nás připravil naprosto 

suprový noční výsadek, což tu ještě 

nebylo. Ve zkratce: přibližně v deset 

hodin večer nás po skupinkách vysadil 

někde uprostřed lesa a museli jsme se 

dostat do tábora. Myslím, že to byl jeden 

z nejlepších zážitků tohohle tábora, 

alespoň pro mě. Zkrátka Karel se o nás 

opravdu senzačně staral, vlastně pro nás 

také zajistil ty první dvě skvělé návštěvy. 

Čtvrteční odpoledne bylo moc pěkné. 

Sam měl 18. narozeniny a tak jsme mu 

udělali překvapení v podobě lesního 
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pikniku s dortem. No a v pátek jsme měli 

další překvápko, přijela poslední 

návštěva, a to holky z Konektoru. Byly 

tam s námi celý den a tak různě jsme hráli 

hry a povídali si.  

Nebylo jednoduché se o všechno 

postarat, zařídit a zorganizovat, ale na 

druhou stranu to překonaly všechny ty 

nezapomenutelné zážitky, které jsem 

tam zažila. A hlavně se nikomu nic 

nestalo, což byly vyslyšené modlitby na 

120 %. 

Účastníci tábora: 

Pavel, Eliška R., Anežka, Štěpán, Lukáš, 

Eliška V., Vítek, Sam, Ondra Hlušička, 

Adrianka Srnská, Štefan, Áňa, Andrejka, 

Kája, Rozárka, Karel, Martin Maux (náš 

nový kamarád z Hradce Králové) a já 

 

Klára Kecskèsová 
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OZNÁMENÍ…

SHROMÁŽDĚNÍ  

neděle 930 h, knihovna V. Čtvrtka, 

Denisova 400, Jičín

SKUPINKY 

středa 1930 h u Kecskèsových 

čtvrtek 20 h u Kloučkových  
 

STARŠOVSTVO  

9. září na Kyjích 

MLÁDEŽ  

pátek 2. září,  18 h – obvyklé místo 
 

POČET  ČLENŮ

31 dospělých 

8 nezletilých 

14 dětí  
 

KAVÁRNA

Koná se jako obvykle poslední neděli 

v měsíci – tedy 25. září. 

Prosím, pamatujte na občerstvení. 
 

KONTAKTY 

Křesťanské společenství Jičín 

webové stránky: www.ksj.cz 

měsíčník Jičínská vinice; vinice@ksj.cz 

L. Spáčilová 774 617 239

SVATBA 

3. září se provdala Silvie Rodrová za Jana 

Dezorta. 

BLAHOPŘEJEME NOVOMANŽELŮM A 

VYPROŠUJEME POŽEHNÁNÍ!!!

FOTKY Z TÁBOŘENÍ 

MALÝCH I VĚTŠÍCH  

 

http://www.ksj.cz/
mailto:vinice@ksj.cz

