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Ztratil jsem, zapomněl jsem. Přehlídnul 

jsem, dostal jsem smyk, jsem tlustá, mám 

depresi. On se se mnou rozvedl. Ono to 

spadlo, ono se to ztratilo. Přišel jsem 

pozdě. 

Každý čas od času něco ztratí, ale pokud 

ztrácí pořád a neučinil opatření, je to 

jeho vina. Každý občas něco zapomene, 

ale pokud zapomíná často a věci si 

nezapisuje, je to jeho vina. 

Protože jsem se pořádně nepodíval, 

přehlédl jsem auto. Technologie 

neviditelnosti je teprve v začátcích. Smyk 

se nedostává jako dort v cukrárně. Jel jsi 

moc rychle a nebo měl sjeté gumy. 

Tlustým se obyčejně nestane člověk přes 

noc. Na depresi si člověk taky může 

zadělávat a nepadá se do ní naráz, jako 

do příkopu.  

Lidi se rozvádí, ale asi téměř neexistuje 

případ, kdy je vina stoprocentně jen na 

jedné straně. Lidé, namísto aby hledali a 

přiznali svou chybu, hledají spojence a 

pochopení. 

Přijít pozdě, to se taky stane, ale pokud je 

to pořád, je to tvá vina, protože si neumíš 

zorganizovat čas a nebo je ti to jedno. 

Když použijete výmluvu, „já za to 

nemůžu„ tam, kam ve skutečnosti 

nepatří, nenajdete nikdy řešení a 

východisko. Ještě by se dalo říct, může za 

to Ďábel. Pravda je pod pokličkou- 

Nemám vinu – nemám co měnit. Je doba 

pilulek na všechno. Rychlá úleva, ale 

mnohdy ne řešení.  

Žijeme v době, kdy stále méně a méně 

věcí zůstává na vůli a úvaze samotného 
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člověka. Výzva k návštěvě odborníka, je 

všudypřítomná. Lidi už nechrání 

moudrost a opatrnost, ale stát, předpisy, 

co se smí a nesmí. Je to takové pomalé 

odevzdávání života do rukou jiných lidí, 

jiné vůle. Boží rada pro nás je jiná. 

Hledej moudrost, hledej Hospodina, uč 

se chodit po jeho cestách. Hledej 

moudrost, protože její cena je větší než 

všechny poklady a zlato. Moudrost 

znamená doslova: VĚDĚT SI PRAKTICKY 

RADY.  

Moudrost ti ukáže, co kam vede. Jaké 

myšlení tě kam přivede, jaké touhy kde 

končí. Dobré i špatné. Mnohdy to jsou 

jednoduché věci. Když se nebudeš 

ovládat a budeš se cpát, budeš tlustá/tý. 

Když budeš zanedbávat duchovní život, 

přijde duchovní úpadek. Necháš-li růst 

hněv, ztratíš zdravý úsudek. Nejde 

nevzpomenout na příběh, který vyprávěl 

Pán o deseti družičkách. Jedny si vzaly do 

nádobky olej a druhé ne. Když se vrátily 

z nákupu, bylo pozdě. Navždy pozdě. Že 

by smůla?  

Jde o to, že máme koukat dopředu. 

Opatrnost tě uchrání před zlou cestou, 

před každým, kdo proradně mluví. 

Koukat dopředu máme, ale správně a 

zdravě. Vidíš k první zatáčce a dál ne. 

Dobrá, spokoj se s tím. Někdo se s tím 

nespokojí, začne přemýšlet, co je asi za 

tou zatáčkou, kam nevidí. A tak si láme a 

láme hlavu, až je z toho celý v krizi 

psychické. Nakonec může dojít k závěru, 

že tam na něj čeká medvěd. On tam 

v 99% není, ale toho strachu, co člověk 

vytrpí! Zbytečně. Jistotu máme hledat 

v tom, že zůstáváme v Boží blízkosti. Pak 

se dá projít a zvládnout cokoliv.  

Nedá se popřít skutečnost, že jsou 

situace a chvíle, kdy potřebujeme 

pomoct, protože sami na věc nestačíme. 

To jsou karamboly, ke kterým někdo 

přijde tak, že měl smůlu a někdo se 

k tomu dopracoval svou zásluhou.  

Přeju moudrost na cestách v novém 

roce. 

 

 

Petr Rýgl 
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OZNÁMENÍ…

SHROMÁŽDĚNÍ  

neděle 930 h, knihovna V. Čtvrtka, 

Denisova 400, Jičín
 

SKUPINKY 

středa 19 h u Kecskèsových 

čtvrtek 1930 h u Kloučkových 
 

STARŠOVSTVO  

29. ledna, 14 h u Kloučkových 
 

MLÁDEŽ  

pátek 18 h – obvyklé místo 
 

KAVÁRNA

Koná se 29. ledna. 

Prosím, pamatujte na občerstvení. 
 
 

 

   Nejen  v  roce  2017…

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
PODPORA ARMÁDY 

SPÁSY   

Jedná se o roční přispívání od 50 Kč 

měsíčně. Máte-li zájem se připojit, 

informace poskytne Jana Kecskèsová. 

 

POČET ČLENŮ

33 dospělých 

Do sboru vstoupil Jirka Procházka. 

8 nezletilých 

13 dětí  
 

KONTAKTY 

Křesťanské společenství Jičín 

webové stránky: www.ksj.cz 

měsíčník Jičínská vinice; vinice@ksj.cz 

L. Spáčilová 774 617 239 
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