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úzkostlivé.

U

křesťanů

je

to

podobné. To, co mě zaskočilo, je ,
že jsem od křesťanů téměř vůbec
neslyšel to, že patřím Pánu, on mě
tím může provést, může nás
i

ochránit. Debaty o informacích, jak

nekřesťanům je jedna věc společná.

dodržovat či nedodržovat nařízení,

Víc a častěji, než cokoliv jiného,

jestli je to dobré, nebo zbytečné, co

čtou zprávy na internetu. Člověka

si o tom kdo myslí atd., těch

může formovat a určovat jenom to,

proběhlo mnoho, ale… Kristus

co slyší a vidí a nikoliv to, co nevidí

v tom mnohdy vůbec nebyl. Možná

a neslyší. Já jsem vždy měl za to, že

proto, že Ježíš Kristus nebyl vědec a

duchovně zralý křesťan každého

nemá k tomu co říct.

času doufá v Boha, počítá s jeho

Co kdyby, říkám kdyby, protože to

přítomností ve svém životě a ví, že

nevím, to, co se děje, bylo

je to Bůh, kdo má jeho život ve

uskutečňování Zj.9., kde se píše, že

svých rukou a také, že je to Bůh,

bude usmrcena třetina lidí? Jaká

kdo má poslední slovo. Tato doba

informace, nebo lidská vůle může

mě vyvádí tak trochu z omylu. Mám

změnit

mnoho přátel mezi křesťany i

záměrů? Písmo nás nikde nevybízí

nekřesťany. A chtěj nechtěj, všude

k víře bez rozumu. Z toho vzniká

se nějak debatuje o CV 19. Na tom

fanatismus. Ježíš se často učedníků

nic není, mluvíme o tom, co se děje.

ptal, zda rozuměli všemu, co jim

Nevěřící přátelé se dělí na odvážné,

říkal a nebo vytýkal. Jak jste

co se nebojí, na opatrné a pak i

nechápaví. Chtěl, aby přemýšleli,

Myslím,

že

křesťanům
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uskutečňování

Božích

aby mysleli. Ale taky chtěl, aby věřili

že zemřou. Nakonec zemřeli a život

a počítali s Bohem. K čemu upínáš

dožili bídným způsobem na poušti,

svou naději v této době a této

ve vyprahlých krajinách. Chci tím

situaci?

co

říct, abys pustil Ježíše Krista do

spoléháš? Čeho se držíš? Co tě

tvého příběhu a bude to lepší.

určuje?

Trochu se bojím, že pro mnohé je

Když stál Izrael před zaslíbenou

Kristus jen pojem a text v Bibli, než

zemí a zvědové se vrátili, tak to bylo

skutečná osoba, s níž mají prožívat

deset ku dvěma. Deset tvrdilo -

osobní vztah. Je to rozdíl s ním a

dobrá země, to je pravda. Ale jít

bez něj.

tam

protože

Když Izraelský národ táhl do boje,

obyvatelé, kteří tam jsou, porazit

Bůh mu určil toto pravidlo boje:

nemůžeme.

racionální

5Moj. 20. Ten, kdo je bojácný a

Pravdivá

zbabělý, ať se vrátí domů, aby jeho

z hlediska pohledu bez Boha. Bez

bratři neztratili odvahu jako on.

něj by to dopadlo přesně tak, jak

Lidem, kteří se rozhodli zůstat

říkali.

doma, nikdo nic nevyčítal. Tím bylo

věříš?

nemůžeme,

úvaha.

A

Čemu

ti

Správná
Pravdivá.

dva,

Jozue

Na

zajištěno to, aby se právě oni

s Kálebem,

nestali

uklidňovali bouřící se lid. Říkali:

určujícím

a

vedoucím

prvkem, protože by to vedlo

„Nebojte se! Půjdeme, Bůh bude

k útěku, porážce a zkáze celého

s námi. Dobře to dopadne.“ Ale… s

Izraele.

tím nepochodili. A tak bylo všechno

Petr Rýgl

jinak, než být mělo a mohlo. Báli se,
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Bude letos vůbec tábor?
„Letos

dětský

jsem

se.

Pavel

nebude“

Bachmann měl na starosti program

uvažovala jsem já, Irena, v květnu

a já kuchyni a organizaci tábora.

tohoto

Tábor jsme časově hned navázali na

roku.

tábor

Uklidňovala

Kvůli

všem

koronavirovým opatřením a taky

mládežnický

protože

týmu

s přípravou měli co nejméně práce

organizátorů táboru už nadobro

a nějak ho i v takto malém počtu

odešla Ellen s Pavlínkou, se kterými

služebníků zvládli.

jsem minulé tábory ráda dělala.

Téma

Ellen a Pavlínce se už děti plynule

loupežnického kluka, který se setká

přesunuly na mládežnický tábor.

s Bohem a začne s ním žít, kniha

Pak mne ale kontaktoval Pavel

Tom a jeho velké dobrodružství od

Bachmann, který chodí do CB

Ursuly Marcové

Hořice, že by na tábor znovu jet

Počet dětí: 10

chtěli a přidaly by se i další 2 rodiny

Počet dospělých: 8 + 2 (Ellen

z CB z Hradce Králové. Přidat se

s Jirkou)

chtěla i Jitka Častulíková s Eliškou

Výběr z her a tvoření

z Prahy, které už také 2 uplynulé

1. Den – tvorba královské koruny,

roky na tábor přijely. Setkali jsme se

hledání ingrediencí na oběd

tedy s Bachmannovými a po delší

v lese, navigátor

z našeho

tábor,

abychom

tábora:

příběh

úvaze, kdy jsme si rozdělili hlavní

2. Den – výlet na Kumburk do

role, se domluvili, že nakonec tábor

loupežnického doupěte, tvoření

uspořádáme. „Nebude tam tolik

závěsných ozdob do oken

dětí, tak se to snad nějak zvládne.“
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3. Den – tvorba luku, při obědu jíst

v podobě povídání Petra Rýgla o

jako slepý, němý nebo ochrnutý

skutečném pokladu a předání perly

4. Den

–

hledání

pokladu

a

pro každé dítě zavěšené na řetízku.

návštěva srubu Rýglových

Poslední den jsme měli pro každé

5. Den – tvorba táborových triček,

dítě připravený jako dárek ručně

focení, předání kamínků
Závěr

tábora:

Po

malovaný kamínek od Ellen a při
jeho předávání jsem se za každé

absolvování

disciplín, které každé dítě hravě

dítě osobně pomodlila.

zvládlo a vyluštění kvízu, kde se

Počasí: jako každý rok počasí

poklad nachází (řešení: Rýglův srub)

nezklamalo

jsme

propršelo. Naštěstí se jednomu

se

za

deštivého

počasí

a

2

dny

přemístili na druhý konec Bradlecké

šikovnému

Lhoty. Cestou jsme našli poklad

zprovoznit kamínka v budce, takže

(sáčky

jsem měli kde sušit prádlo a

zavěšené

do

malého

tatínkovi

úplně

dokonce se i okoupat!

stromu), ale hlavní poklad nás čekal

5

podařilo

Poděkování: Děkujeme za čas a

Děkujeme Elišce Rýglové, která

velkou podporu Ellen a Jirkovi

pomohla

Kloučkovi, kteří s námi 2 dny strávili

disciplín a zavedla nás na Rýglův

a výraznou měrou pomohli ve

srub.

tvoření, namalování kamínků jako

Děkujeme za milou návštěvu Klárce

dárek pro každé dítě, přípravě jídel

s Anežkou.

dětem

v absolvování

a chutným gulášem zasytili naše
hladové krky z výletu.

A za dočtení až sem vám všem
děkuje Irena Peterková
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Uskuteční se v pátek 27. listopadu
od 19 h v Hotelu pod Šikmou věží v
Prachovských skalách.
Skvělá příležitost pozvat své známé.

neděle 930 h
knihovna V. Čtvrtka, Denisova 400,
Jičín

Křesťanské společenství Jičín
webové stránky: www.ksj.cz
https://www.facebook.com/ksjicin

středa od 19 h u Smolíkových

měsíčník

čtvrtek od 1930 h u Václavíkových

Jičínská

vinice;

vinice@ksj.cz

dle dohody

11. 10. Jirka P.

1. listopadu od 14 h u Kloučkových

Vždy poslední

neděli

v měsíci.

Pamatujte, prosím, na občerstvení.

39 dospělých
6 nezletilých
Do sboru jako nezletilý člen přibyl
Jirka Šolc, který přijal křest.
duchovní obnova – procházka skalami

11 dětí
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