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Dění posledních měsíců přináší do 

budoucích let našeho života změny. 

Pohledy a reakce jsou různé.  Můžete 

se na to dívat pohledem politickým, 

kulturním, sociálním, vojenským atd. 

Podívejme se na to také pohledem 

víry v Boží slovo a to tak, že to, co je 

tam napsáno, je inspirováno Bohem. 

Je to neměnné slovo Boží. Všechno se 

stále mění a je v pohybu. Mění se 

vlády, lidské názory, zřízení, přepisují 

se mapy států. Naproti tomu Boží 

slovo zůstává po generace stejné. To 

je dobrá zpráva, protože se můžeme 

držet něčeho, co nás přesahuje a bylo 

pevné jak pro naše předky tak i pro 

nás. 

Naše zem, potažmo Evropa, byla 

vybudována na křesťanských 

hodnotách pocházejících z Bible.  Ten 

skelet tu stále je, ale už není naplněn 

vírou v Boha Stvořitele, ani vírou 

v Krista.  Lidé se mají tak dobře, jako 

nikdy před tím. Volnočasové aktivity 

zabírají čím dál víc prostoru a stal se 

z nich prosperující průmysl. 

Nepamatuju, že by moje babička jela 

někam na dovolenou a to není dávná 

minulost.  Nový fenomén doby je 

nuda a to zvláště u mladých lidí. 

Z toho vyplývá hledání zábavy, což 

ovšem nemá nic společného 

s hledáním pravdy.  Narodilo se úplně 

jiné pořadí hodnot.  Vzniklo VELKÉ JÁ 

A JEHO NÁROKY.  Pojmy jako pokora, 

trpělivost, dlouhočekání, skromnost, 

snášenlivost nahradily věci jiné - 

výkon, užij si, nečekej, máš svá práva, 

buď první a nenech si to vzít.  Z toho 

se vyvinula jiná měřítka spravedlnosti. 

Zloděje jsi praštil moc, takže 

potrestán budeš ty a ne on. Ublížit 

psovi je trestný čin, ale potrat je 

právem každé ženy.  Říká se tomu 

umělé přerušení těhotenství, ale jde 

o ukončení, zabití, smrt dítěte. 

Homosexualita se stává normou a po 

sňatcích osob stejného pohlaví 

přichází na řadu adopce dětí. Rodina, 

dříve závazný svazek muže a ženy, 

dnes neplatí.  Plakáty hlásající -  mám 
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dvě maminky, už nikoho 

nepřekvapují.  Karty vám ukáží, jak to 

s vámi bude, horoskop to potvrdí. 

Vlna uprchlíků se dělí na dvě části. 

Děti s matkami, které ve své zemi 

nevidí perspektivu a mladí chlapi, co 

jdou za lepším. A ti všichni jsou 

muslimové, kteří něčemu věří. 

Myslím, že příliv těchto lidí je Božím 

soudem nad bývalými křesťanskými 

národy, které si zamilovaly pohodlí, 

blahobyt a rozkoše a chtěly by, aby to 

trvalo věčně. Hlavně mít dost peněz, 

ať máme jistotu, že budeme moct 

v zimě lyžovat. 

Z pohledu Písma jsem si jist, že se 

Bohu nic z ruky nevymknulo, že ti, 

kteří mu věří a zachovávají jeho slovo, 

Bůh může zachovat před nebezpečím. 

Klíčová otázka není, jak ovlivnit věci, 

aby byly tak, jak si přejeme. Klíčová 

otázka je, zdali stojíš na Božích 

cestách. Ježíš varoval: A že 

rozmnožena bude nepravost, ustydne 

láska mnohých. Hodně zla, špatnosti a 

člověk si řekne, co já v tom všem?! 

Nic nezměním, nic neznamenám, nic 

neovlivním. Kašlu na to, je to jedno. 

Chyba! Vítězství Božího Ducha 

v našem srdci je víc, než politické 

vítězství dnešních Pilátů. Boží 

přikázání se pro nás nemění, ať už je 

politická situace jakákoliv. Platí, že 

pokud jsou rozkázání světské vlády 

v rozporu s přikázáním Písma, pak se 

sluší více poslouchat Boha, než lidi. 

Možná, že tlak, kterému bude ne jen 

národ český čelit, ho přivede zpět 

k Bohu. Uvidíme. Platí slovo z Písma, 

že se nemáme dát vytrhovat z mysli. 

To znamená otřesenou, zviklanou 

mysl, která se dá odvést od 

ustáleného a střízlivě usuzujícího 

myšlení.  Předpokladem toho je, mít 

něco pevného, čeho se dá držet 

v bouři, kdy se všechno kymácí. 

Nezapomeňme tedy, že náš úkol se 

nemění. 

Je tu i jistá naděje pro muslimy. I pro 

ně je jedinou cestou ke spáse 

ukřižovaný Ježíš Kristus. A protože 

muslim zabíjí muslima - a ti arci věrní 

muslimové zabili a zničili mnoho rodin 

jiných muslimů, roste zde skrytá 
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pochybnost o tom, zdali je toto to 

pravé. Možná, že se někteří příchozí 

obrátí ke Kristu, ale pokud zůstanou, 

neasimilují se a vzniknou uzavřené 

náboženské komunity tak, jak se to 

dělo dosud v Německu, Francii, Anglii 

i skandinávských zemích, či v zemích 

Beneluxu. Konflikt mezi Araby a židy 

trvá tisíciletí. A málo platné, na 

autobusové zastávky se chodí 

odstřelit Arabové a ne židé.  A 

protože křesťanství je přímým 

pokračováním judaismu, nelze čekat, 

že ve vyznání těchto dvou směrů 

zavládne nějaký pokoj. Písmo říká, že 

pokud to záleží na nás, máme žít se 

všemi lidmi v pokoji.  Jenže ne vždy to 

na nás záleží a záležet bude. 

Nemůžeme opustit pravdu Písma za 

účelem získání pokoje.  Náš úkol není 

předělat svět, ale obstát v Božích 

očích, v očích Pána Ježíše Krista. To, 

pro každého může znamenat něco 

jiného.  Takže se nemáme bát těch, 

kdo zabíjejí tělo, protože už nemají, 

co by více udělali. Nemáme se 

strachovat o zítřejší den, protože 

zítřejší den bude pečovat o své věci a 

dost má den na svém trápení. 

Radovat se máme kvůli tomu, že naše 

jména jsou v knize života a ne proto, 

že máme plné stodoly, protože v tom 

není žádná jistota. 

 

 

Petr Rýgl

 

 

 

 Jsi ve věku, kdy se pomalu roz- 

hoduje, co budeš v životě dělat. Čím 

bych chtěl být, jaké povolání bys chtěl 

vykonávat? 

 To je těžké, ale nechci jen pořád 

sedět v kanceláři. 



5 
 

 Kdybys mohl jeden den prožít 

jako někdo jiný (zvíře, filmová hvězda, 

historická postava), kým bys chtěl být? 

 Nevím, teď mě nic 

smysluplného nenapadá. 

 

 Kdy jsi uvěřil? Prožil jsi nějaký 

Boží dotek nebo jsi to „vzal rozumem 

a rozhodl sejít touto cestou“? 

 Asi postupně, protože mě od 

mala vedli k Bohu. 

 

 Co bylo impulsem k Tvému 

křtu? Dospěl jsi k němu pozvolně nebo 

ses rozhodl ze dne na den? A kde jsi 

byl pokřtěn? 

 Bylo to ze dne na den na táboře 

v Letařovicích od Jednoty Bratrské 

z Nové Paky. Jeden večer po 

modlitbách mi nějak došlo, že není na 

co čekat. 

 

 Můžeme se za Tebe doma mod- 

lit? Za co konkrétně?  

 Abych byl zdravej. Dlouho se 

plácám v nemocech a pořád mě v těle 

něco bolí. 

 

 Je někdo, za jehož obrácení se 

modlíš a my bychom se mohli přidat? 

Stačí křestní jméno.  

 Těch lidí je hodně. 

 

Za rozhovor děkuje Lucie Spáčilová 
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Minulý týden se v Havlíčkově Brodě 

konala už po patnácté křesťanská 

akce s názvem BrodFest za účelem 

setkání mládežníků z různých sborů a 

společné prožití prodlouženého 

víkendu s Bohem. Organizátorem byl 

Odbor mládeže z Církve Bratrské. 

Zúčastnili se i někteří z naší mládeže – 

Rýglovi, Eliška Václavíková, David 

Čeřovský a já.  

 

Na akci jsme dorazili v pozdních 

hodinách a museli jsme najít naši 

ubytovací školu, což bylo za tmy a 

v naprosto neznámém městě ze 

začátku celkem obtížné. Připomínalo 

mi to trochu táborový „výsadek“. :D 

Nakonec jsme se připojili k davu a 

dorazili jsme na místo. Ještě večer byl 

společný program, kde měl slovo 

Dalimil Staněk na téma „Ta kniha je 

k jídlu!“. Celý program byl ukončený 

úžasným koncertem chorvatské 

skupiny October Light. V pátek byl 

ranní program se slovem Bedřicha 

Smoly s názvem „Špatná otázka“. 

Páteční a sobotní den byl plný 

seminářů a workshopů. Měli jsme na 

výběr ze 42 seminářů a 7 workshopů, 

které se navzájem překrývaly, což 

byla škoda. Bylo celkem těžké vybrat 

si jen 5 z nich, protože všechny 

vypadaly zajímavě. Páteční večer byl 

plný možností, mohli jsme jít na různé 

koncerty (Timotej, Restday), na večer 

modliteb a chval, nebo na divadlo Víti 

Marčíka. Každý chtěl jít na něco 

jiného, tak jsme rozdělili. Někdo byl 

chvilku na koncertě a pak šli někteří 

na divadlo Víti Marčíka, které bylo 

velmi vtipné. Mělo být na téma 

Robinson Crusoe, ale na Robinsona 

vůbec nedošlo. :D Někdo byl místo 

divadla na večeru chval a modliteb, 

který vedla skupina Rock Solid Band. 

Sobotní den probíhal podobně jako 



7 
 

páteční, ráno byly chvály a kázání 

Jančí Máhrika na téma „Co vidíš?“, po 

programu jsme šli na semináře nebo 

pro změnu někteří na sporty. 

Odpoledne jsme se zúčastnili 

posledního semináře na téma 

„Evangelizace v praxi“ a okolo 4 

hodiny jsme jeli znavení domů. 

Myslím, že tento víkend byl velmi 

požehnaný a dozvěděli jsme se 

spoustu užitečných věcí. Příště by 

bylo dobré, kdyby nás jelo více.  

 

Mějte se co nejlíp!

 A ještě něco pro zasmání  

 

Jedna anglická dáma chtěla před 

válkou strávit čas v letním bytě v 

Německu a tak napsala jednomu 

venkovskému učiteli. V dopise se 

tázala na vše i na pohodlí. Také chtěla 

vědět, mají-li v tom domě, kde chtěla 

bydlet, WC. Učitel dobře neovládal 

angličtinu a neznal význam té zkratky. 

Zeptal se starosty, ale ten taky 

nevěděl. Po dlouhém přemýšlení ho 

napadlo, že to patrně znamená 

Wesley Church (kostel). Proto 

odepsal: "WC se u nás nachází 7 mil 

od našeho domu, uprostřed 

jedlového háje v překrásné krajině. 

Jest otevřen 2x týdně, v úterý a ve 

čtvrtek. Chápu, že je to pro Vás 

nepříjemné, je-li to vaším zvykem 

chodit pravidelně, ale zajisté se 

přesvědčíte, že je to krásný výlet. 

Hodně lidí si s sebou bere oběd a 

zůstává tam přesčas. V létě je 

obyčejně návštěvnost veliká a proto 

bych vám radil, abyste chodila brzy. 

Je tam 60 míst k sezení, ale pokud 

přijdete pozdě, je tam dost míst i k 

stání. Radil bych vám, abyste chodila 

ve čtvrtek, poněvadž je v ten den 

varhaní doprovod. Po celém okolí 

jsou slyšet i ty nejjemnější zvuky. 

Opatřím Vám s radostí to nejlepší 

místo a bude mi potěšením sedět 

vedle Vás." 

Klára Kecskèsová 
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Prodavač jednoho nevelkého obchůdku 

vyvěsil u vchodu oznámení: „Prodají se 

koťátka“.  Nápis samozřejmě lákal 

především místní děti. Neuběhlo ani pár 

minut a do obchůdku vešel malý chlapec. 

Pozdravil a nesměle se ptal na cenu koťat. 

„Od padesáti do stovky“, řekl prodavač. 

Chlapeček s povzdechem vydoloval z 

kapsy peněženku a začal počítat drobné. 

„S sebou mám jen 20 korun“, řekl 

smutně. „Mohl bych se na ně prosím vás 

aspoň podívat?“, poprosil prodavače s 

nadějí v hlase. Prodavač se usmál a vytáhl 

košík s koťaty z velikánské bedny. Když se 

takhle ocitla na svobodě, dala se koťata 

do mňoukání a rozběhla se na všechny 

strany. Jenom jedno z nich kdovíproč 

zůstalo hodně pozadu za ostatními. Nějak 

divně drželo zadní tlapku. „Co je s tím 

kotětem?“, zeptal se chlapec prodavače. 

Prodavač mu odpověděl, že koťátko má 

vrozený defekt tlapky. „To má na celý 

život, řekl to veterinář“, dodal. „Proto 

taky pokulhává.“ Chlapečka to z 

neznámých důvodů silně rozrušilo. „Tak 

právě tohle kotě bych chtěl!“ „Děláš si 

legraci, chlapče? To není zdravé zvířátko! 

K čemu by ti bylo? Ale jsi-li už tak 

milosrdný, vezmi si je darem, nechci za ně 

peníze“, řekl prodavač. K jeho údivu 

chlapec protáhl tvář: „Ne, nechci ho jako 

dárek.“, řekl sevřeným hlasem. „Tohle 

kotě má stejnou cenu jako ta ostatní. 

Zaplatím vám ji. Peníze vám hned 

přinesu“, dodal rozhodně. Prodavač 

hleděl s úžasem na chlapce. Srdce se mu 

svíralo. „Synku, ty tomu asi dobře 

nerozumíš. Tenhle chudinka nikdy nebude 

běhat, skákat a hrát si, jako ta ostatní 

koťata.“ Během jeho řeči si chlapec začal 

vysoukávat nohavici na levé noze. 

Ohromený prodavač uviděl silně 

zdeformovanou nohu dítěte, vyztuženou 

zevně ocelovými svorkami. Chlapec se na 

něho zadíval: „Já taky nikdy nebudu běhat 

a skákat“, řekl chvějícím se hlasem. „Tohle 

kotě potřebuje někoho, kdo dobře chápe, 

jak mu je těžko a kdo mu pomůže“. Muž 

za pultem se kousl do rtů. Oči měl plné 

slz. Chvíli mlčel a pak se přiměl k úsměvu: 

„Synku, budu se modlit, aby všechna ta 

koťata získala tak laskavé a hodné pány, 

jako tady tohle.“ Není ve skutečnosti 

natolik důležité, KÝM jste. Důležité je, zda 

se najde někdo, kdo vás ocení takového, 

jaký jste, kdo vás přijme a bude milovat 

bez jakýchkoli výhrad. Ten, kdo přichází K 

VÁM v době, kdy celý svět se odvrací OD 

VÁS, je SKUTEČNÝ PŘÍTEL. 

Teta Ellen
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neděle 930 h, knihovna Václava 

Čtvrtka v Jičíně, Denisova 400  
 

středa 19 h – Spáčilovi, Přátelství 547 

čtvrtek 20 h – Kloučkovi, na Chlumu 
 

15. listopadu 14 h – Kloučkovi 

pátek 18 h – obvyklé místo 

neděle 29. listopadu po shromáždění 

Vezměte s sebou prosím kávu, čaj a 

něco k tomu.  

Tentokrát na téma ‚Děti v rodině‘. 

Uskuteční se 4. 12. ve sklípku 

restaurace Dělová koule, začátek v 19 

hodin.  

Přihlášky a platba (100 Kč za pár) do 

29. 11. u Jirky Smolíka. 
 

neděle 20. 12. od 17 h, knihovna 

Václava Čtvrtka v Jičíně 

Příležitost pozvat příbuzné a známé. 

středa 30. 12. od 18 h v Porotním sále 

jičínského zámku 

Než skončí rok starý a započne nový – 

člověče… zastav se na chvíli! 

Čas ke společnému ztišení na sklonku 

roku. 
 

35 dospělých  

10 nezletilých 

20 dětí  

Mezi nezletilé členy sboru přibyl Dáňa 

Rodr, který o prázdninách přijal křest. 

 

Křesťanské společenství Jičín 

webové stránky: www.ksj.cz 

měsíčník Jičínská vinice; vinice@ksj.cz 

L. Spáčilová 774 617 239 

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

