včas,

bude

z toho

ztráta.

Ztráta

reputace, finanční, ztráta zaměstnání.
Musím to stihnout!!! Tak jo. Všechno
stranou a jedu. Utřu zpocené čelo,
dopadlo to dobře. Jsem včas, vše je
zachráněno, nic se nestalo. Snad jen…
snad za mnou nepřijde nějaká fotka od
policajtů. Šéf je spokojen. Já taky, sice
trochu vyklepaný, ale to přejde. Ne že by
Kdo by si v obchodě vybral shnilý

to takhle člověk chtěl, ale sem tam se to

pomeranč

namísto

musí, nedá se nic dělat, svět už je

Kdo by si koupil nakřáplé

takovej. Svět jistě nepředěláme, ale

zdravého?

nebo

banán

vajíčko nebo prasklý hrnek?

Vždycky

můžeme volit to, kým na světě budeme

raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A

my.

je to tak správně, je to přirozené. Když

Je lepší, než vyrazím na šílenou stíhací

někdo hraje na hudební nástroj, chce

jízdu, si položit otázku:

hrát lépe, když někdo něco vyrábí, chce,

Co je lepší pro posvěcení Božího jména?

aby to bylo lepší, dokonalejší. V těchto a

Zmrzačit ženu ve vesnici, když šla domů

podobných záležitostech fungují všichni

z kravína, protože já jel 80km/h?

lidé stejně. To proto, že Bůh stvořil

Co je lepší pro tvou rodinu, tvé děti?

člověka s tvořivým duchem. Člověka,

Co je lepší pro tvé bližní na silnici?

který je v tomto ohledu podobný Bohu.

Co je lepší pro tebe?

Je to v nás, je to přirozené a netřeba nad

„Šéfe, jedu pozdě, protože jsem si to

tím moc hloubat.

špatně naplánoval…“ Teď nesu riziko, že

Pak jsou věci daleko důležitější, kde

se naštve, že o něco přijdu, ale je to

mnohdy platí, že to, co se tváří jako

100x lepší.

lepší, může ve skutečnosti být pro tebe

Je jasné, že život se okolo řítí a má sací

horší. Nejlépe to ukážu na příkladu.

účinky. Lidi to vtahuje. Řítí se po

Jedete někam autem a nestíháte. Jenže

silnicích, řítí se skrz vztahy hlava

je to důležité, a pokud se nedostanete

nehlava.
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Leckdy

to

přináší

škody

obrovské ……… škody zbytečné. Je jasné,

se mi, že nejlíp to vyjadřuje slovo Písma:

že pokud chce někdo žít jinak, musí

Láska neučiní bližnímu zlého, proto je

přemýšlet, naslouchat, zvažovat. Jak se

láska naplněním zákona a taky: Celým

říká: buď jsme životem vlečeni, nebo

svým srdcem důvěřuj Hospodinu, na

vedeni. A taky platí, že pozdě bycha

rozumnost

honit. Na druhou stranu nasadit svůj

Položím-li si otázku, co je lepší, ve světle

život a riskovat ho proto, abych jiného

těchto slov najdu odpověď rychle.

pak

svou

nespoléhej.

zachránil, smysl dává. Nebýt přihlížející
zbabělec, který chce zachránit sebe. Zdá

Petr Rýgl
Jak to vím? Znám Jeho paže, znám Jeho
pevné objetí, vím jaké to je, protože já
jsem tam byla a neustále se tam chci
vracet. Nikdy se nemůžu dočkat toho, až
ke mně večer přijde a lehne si ke mně a
pevně mě obejme. Miluju to! Uklidní mě
to a rozveselí. Moc!
Moc vám všem přeji, aby se vás Bůh
dotkl tak jako mě. Přeji, abyste všichni
poznali Jeho nekonečně milující dlaně a
náruč,

kterou

má

otevřenou

pro

Jaké to je, když vás obejme přítel, matka

každého z nás! Volba je na tobě.

nebo otec? Jistě krásné! Ale co teprve

Každému z vás přeji, abyste poznali Jeho

když vás obejme Bůh?! Je to úžasné!

náruč, protože já jsem v ní byla a

Pevné objetí plné lásky a něhy, které

neustále se tam chci vracet, nebo ještě

vám říká: Nikdy tě nepustím. Jeho silné

lépe, aby mě Bůh už nikdy, nikdy, nikdy

paže pevně svírají vaše tělo a vám uvnitř

nemusel pustit! Protože já se tam chci

bude tak krásně, že Ho budete prosit,

vrátit! Bez Něj jsem jako neznějící nota.

aby vás nepouštěl.

Ale s Ním jsem něco víc!
Anežka Rýglová
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se mít NEJ. Přestanou být závistivý,
Skončil rok 2015 a začal rok 2016.

sobecký, nenávistný a pomlouvačný?

Proběhl silvestr a s tím spojené oslavy.

Dovede je to k zamyšlení? Začnou se mít

Hromada chlebíčků, alkoholu, zábavy,

více rádi?

petard a raket. Jaká velká událost nutí

Mám v rodině zkušenost, že nadbytek a

lidi k takové radosti?

blahobyt může přivést člověka k úpadku,

Řekl bych, že slovo oslava není na místě.

a přání všeho dobrého by daného

Připadá mi, že je to den povolení

člověka mohlo duchovně zabít. Dle

morálních uzd. Den obžerství, opíjení se

mých zkušeností vidím, že životní facka

alkoholem. Co se vlastně v ten den děje

dokáže člověka přivést na správnou

zvláštního? Nic! Změnil se pouze rok!

cestu a s odstupem času můžu sledovat

Když pozoruji ten cirkus okolo, jak si lidi

změnu charakteru a uvažování. Musím

podávají ruce, objímají se, líbají se a

říci, že mám z dané osoby a její proměny

přejí si vše nejlepší k Novému roku.

velikou radost!

Sleduji, že se děje NĚCO, co lidi na

Takže správné přání, které by nebylo ke

krátký čas spojuje, a to, že lidi spojí

škodě ale ku prospěchu pro daného

pouze změna roku, mi přijde zoufale

člověka, by asi znělo: Přeji Ti těžkou

smutný, povrchní, neupřímný a naprosto

životní zkušenost a trápení, které tě

marný. Radost z ničeho.

přivede na správnou cestu a Pán Ti buď

Pak zase všechno přejde do starých

v tom nápomocen. To je docela divný a

kolejí a lidi se k sobě chovají stejně tak

hodně drsný přání, že? Ale pro daného

hnusně jako předtím.

člověka to je to NEJ.

Pokud mi někdo ze světa přeje vše

Když svým dětem přejeme vše nejlepší a

nejlepší k Novému roku, tak musím říci,

chceme jim dát vše nejlepší, tak proč jim

že přát mu zpětně jen ze slušnosti vše

to nejlepší nedáváme? Proč k obědu

nejlepší mi přinejmenším drhne na

nedostanou zmrzlinový pohár nebo

jazyku. Přání všeho nejlepšího, nebo

čokoládový dort místo výživné domácí

všeho dobrého by třeba mohlo danému

polívky, brambor, zeleniny a masa? Proč

člověku spíše ublížit než pomoci. Kam to

s nimi často nejezdíme do MacDonaldu

lidi dovede, když budou mít vše a budou

na jejich „pochoutky“ a nemusíme je ani
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nutit vystupovat z auta, jídlo nám podají

vše, neboť Já jsem ten, který Tě opatruje

z okénka přímo do auta. Vždyť pro naše

od Tvého zrození a Já Ti dám to, co

děti by to z jejich pohledu bylo třeba to

nikdo jiný. Život věčný.

nejlepší.

To by byly ale přání, co? Dosadit tam

Dokážete si představit, jak by Pán Ježíš

můžeme cokoliv. Za sebe musím říci, že

chodil přát svým dětem k Novému roku?

bych si to moc přál a to i za cenu, že by

Jak by zněla ta skutečná přání? Upřímné,

to pro mě bylo hořké zjištění, ale měl

láskyplné a mnohdy drsné a bolavé.

bych ještě naději s tím něco dělat.

Uvedu pár příkladů:

Dokud je ještě čas! Protože tady jde o

Já Ježíš Ti přeji, aby jsi zabojoval,

hodně. Jde o život - ale co víc, jde o život

zapřel sám sebe a skončil s pitím

věčný!

alkoholu a navrátil se na cestu, odkud jsi

Stejně tak si novoroční přání můžeme

klesl. Abych nemusel přijít a zakročit,

představit z knihy Zjevení, kde Ježíš

jestliže s tím neskončíš.

mluví k sedmi církvím. Například kapitola

Já Ježíš Ti přeji, abys mě věnovala

2: 1-5

kousek tvého času a začala číst Boží

Andělu církve v Efezu piš: Toto praví ten,

slovo. Poznala bys pravdu, a ta pravda

který drží sedm hvězd ve své pravici,

by Tě osvobodila. Aby jsi nebyla jako

který se prochází mezi sedmi zlatými

družička, která neměla dostatek oleje, a

svícny:

zhasl plamen její lampy.

„Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé

Já Ježíš Ti přeji, abys začal jednat

vytrvalosti; vím, že nemůžeš snést ty,

poctivě a spravedlivě. Víš, že miluji

kdo jsou zlí, a vyzkoušel jsi ty, kdo se

právo, spravedlnost a věrnost. Chtěl

vydávají za apoštoly, ale nejsou, a

bych, abys začal dělat čest Mému jménu

shledal jsi, že jsou lháři.

a byl jsi jak svíce hořící. Abych až přijdu

Máš vytrvalost a trpěl jsi pro mé jméno,

se svými anděli, neřekl Ti - neznám Tě!

a nepodlehls únavě.

Já Ježíš Ti přeji, abys mne začala

Ale to mám proti tobě, že už nemáš

milovat, neboť Bůh miluje svět, a vydal

takovou

mě světu na odpuštění i Tvých hříchů.

Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a

Přál bych si, aby jsi mě milovala nade

jednej jako dřív. Ne-li, přijdu na tebe a
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lásku

jako

na

počátku.

pohnu tvým svícnem z jeho místa,

Přeji Vám Boži vedení po nelehkých

jestliže se neobrátíš.

cestách. Ať Vám Pán dá to, co opravdu
potřebujete. Přeji Vám, abyste celým

S výhledem do budoucna to vidím

srdcem následovali Pána a aby byl na

špatně. Sleduji dění ve světě a čtu Bibli a

vrcholku Vašich priorit a centrem

nemyslím si, že rok 2016 bude lepším

Vašeho života, abyste ze své cesty

rokem, než byl ten minulý. Řekl bych, že

odstranili vše, co tomu brání. Přeji

bude hůř. Nepíšu to jako skeptik, ale

dostatek sil bojovat se světem i sami se

jako realista, který věří Božímu slovu a

sebou,

proroctví.

nástrahami tohoto světa.

s hříchem,

pokušením

a

Pokud bych měl bratrům a sestrám
popřát do nového roku znělo by to asi
takhle:

Michal Šolc
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neděle 930 h, knihovna V. Čtvrtka,
Denisova 400, Jičín
Minulý rok jsme přispívali na azylový
středa 19 h – Spáčilovi, Přátelství 547

dům Armády spásy pro matky s dětmi

čtvrtek 20 h – Kloučkovi, na Chlumu

v Ostravě.
Chcete-li

v tomto

roce

podpořit

středisko, kde AS pomáhá lidem

10. ledna - Kloučkovi

uvolnit se z drogové, alkoholové a
gamblerské závislosti a navrátit se do

pátek 18 h – obvyklé místo

běžného života, nahlaste Janě K.
měsíční

částku,

kterou

chcete

přispívat. Příspěvek můžete dávat

v neděli 31. ledna po shromáždění

měsíčně nebo zaplatit na celý rok

Vezměte s sebou prosím kávu, čaj a

předem. Nemusí to být velká suma,

něco dobrého k tomu.

každá částka pomůže.
Jedná se o projekt od února 2016 do
prosince

33 dospělých

2016

a

je

třeba

příspěvky dodržet po celou dobu.

10 nezletilých
20 dětí

Křesťanské společenství Jičín
webové stránky: www.ksj.cz
měsíčník Jičínská vinice; vinice@ksj.cz
L. Spáčilová 774 617 239
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