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Střídají se měsíce,

je tu nová Vinice.  

Petr někde odpočívá, 

Jovanka souhlasně kývá. 

Na mě zbyly tyhle řádky, 

už aby byl zase zpátky!       

 

Včera jsme na skupince mluvili o 

svatosti a jejím vývoji během života -

respektive, jestli se věřící člověk stává 

s duchovním růstem více svatým a 

odolným vůči hříchu. Vím, že se to dá 

rozebírat z mnoha úhlů a správných 

odpovědí může být více. Ale po čistě 

praktické stránce bych řekl, že 

duchovní růst automatickou imunitu 

vůči hříchu nepřináší. Připadá mi, jako 

bychom během svého křesťanského 

života stoupali úzkou kamenitou 

stezkou po úbočí obrovské strmé 

hory. S přibývající nadmořskou 

výškou máme větší rozhled a 

postupně nám některé věci docházejí. 

Nicméně cesta samotná se nijak 

nerozšiřuje a celou dobu máme cca 

metr po svém boku propast. Takže 

stačí chvilková neopatrnost, 

lehkovážnost, noha ujede a už 

svištíme dolů. V lepším případě se 

můžeme zachytit na nějaké zákrutě 

téže cesty o pár set metrů níže, ale 

také lze skončit až úplně na dně. Je 

zvláštní, že v určitém smyslu se riziko 

pádu s duchovním růstem zvětšuje. Je 

to způsobeno sebeklamem svatosti, 

kdy člověk začne nabývat dojmu, že 

už mu nic nehrozí a přestane mít k té 

propasti vlastního hříchu respekt, 

nebo jí začne ignorovat. Vzpomeňme 

si třeba na krále Davida. Jeho největší 

pád (cizoložství + vražda) přišel ve 

chvíli, kdy byl v podstatě na vrcholu. 

Přežil všechno pronásledování, stal se 

králem, porazil nepřátele, zbohatl, 

dokončil královský palác a … BUM. 

Takových příkladů bychom našli 

v Písmu více. Jak se říká, člověk často 

zakopne o kámen, který mu právě 

spadl ze srdce. Proto si myslím, že 

představa duchovního růstu, kdy se 

člověk časem už skoro vznáší je spíše 

blud hinduistického typu. Mnohem 

moudřejší je neustálé férové vědomí 

vlastní hříšné slabosti, která nás bude 

holt provázet, dokud neodložíme toto 

smrtelné tělo. Opravdový duchovní 

růst je (volně parafrázuji Pepu 

Pokorného) pouze ve větším a 

hlubším spolehnutí se na Boží milost, 

tj. na za nás ukřižovaného a 

vzkříšeného Ježíše Krista. 

Jirka Smolík 
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neděle 930 h 

knihovna V. Čtvrtka, Denisova 400, 

Jičín

středa 19 h u Kecskèsových 

čtvrtek 1930 h u Kloučkových

pátek 18 h obvyklé místo 
 

1. prosince u Kloučkových 

Vždy poslední neděli v měsíci.  

Pamatujte, prosím, na občerstvení. 

41 dospělých 

6 nezletilých 

11 dětí 
 

 

Křesťanské společenství Jičín 

webové stránky: www.ksj.cz 

https://www.facebook.com/ksjicin 

měsíčník Jičínská vinice; vinice@ksj.cz 

Proběhne 22. listopadu od 19 h 

v kavárně u Wolfů (pěší zóna u draka). 

Přihlašujte se u Jirky S. Vstupné 50 Kč 

na osobu na základní občerstvení. 

 

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

