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Sem tam přijde k nám do sboru na 

návštěvu jeden bratr z Pražského CB a 

opakovaně se mě ptá, jak to zvládáme. A 

co jako, ptám se místo odpovědi. No, to 

všechno. Zajistit pravidelně 

shromáždění, chvály, nedělku, kázání, 

Vinici, zajistit vše finančně. Kroutil 

hlavou. Nás je ve sboru asi sto a máme 

s tím problémy. To byla veliká pochvala, 

ani si to možná neuvědomoval. Pak jsem 

o tom ještě přemýšlel a vzpomněl jsem si, 

že to nebyl jediný člověk, který mi něco 

podobného říkal. Tak mě napadá, že na 

tom asi něco bude. Trošku to smrdí, 

protože když budeme chválit sami sebe, 

není to zdravé. Jsou sbory, které své 

členy zahubily. Namísto lásky, hádky. 

Namísto služby, nároky. Málo ochoty, 

dobroty, milosti i pravdy. Někteří 

z takových sborů museli jinam, jiní to 

duchovně nepřežili. Ovšem, pokud sbor 

má být zdravý, zadarmo to není. Je 

k tomu potřeba práce, námahy, mnoho 

modliteb, kázně, služby, oběti, pokory i 

štědrosti. Pak taky moudrosti, Božího 

požehnání i blízkosti, snášenlivosti, 

důvtipu, odhodlání a ochotu přiložit ruku 

k dílu. Církev biblicky znamená místní 

sbor. Ten je pro duchovní život jednou 

z klíčových věcí. Buď je vám tam dobře a 

duchovně rostete, nebo trpíte. Bez 

společenství nejde duchovně obstát, 

nemůže se uskutečňovat duchovní růst. 

Být sám, znamená bloudit a upadat. Jsou 

lidé, kteří do církve patřit nechtějí. Chtějí 

ale využívat jejích služeb. Přijdou, napijou 

se a řeknou dobrý. A když přijdou příště, 

doufají, že to tam pořád bude. Dobrý 

sbor je ostrov milosti, pravdy, stínu a 

občerstvení v žhavém oceánu. Můžeme 

udržet a budovat to, co už vybudováno 

bylo. Nesmíme se stát kyselými. Lidé 

kyselí sbor nebudují. Jen jsou 

nespokojení a ukazují, proč toho není víc 

a tohle není lepší. Kyselí sbor rozboří. 

Kyselost je pýcha. Je-li málo lásky, miluj 
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víc, je-li málo modliteb, víc se modli. 

Jsou-li lidi lakomí, víc dávej. Jsou-li vlažní, 

buď horlivý. Kyselí nic nebudují, jen 

fňukají, vzdychají, nebo jsou nespokojení 

a uražení. Mají hodně nároků a 

požadavků a nejsou to dělníci na Božím 

díle. Zdravý sbor je ten, který není na 

nikoho odkázán. Jak je to napsáno 

v 1.Tes. Myšleno, že je svébytný po všech 

stránkách. Tak ať se s Boží pomocí 

v novém roce dobrého přidržíme a zlé 

opouštíme. 

Petr Rýgl 

Jirka Smolík (odpovědi JS) 

 Od kdy jsi ve staršovstvu? Stalo se 

za tu dobu někdy, že jste se mezi sebou 

neshodli? Jak jste to nakonec vyřešili? 

JS: Popravdě si okamžik svého vstupu do 

staršovstva přesně nepamatuji, ale 

odhaduji, že to mohlo být kolem roku 

1995. Neshody se občas vyskytnou, ale to 

bych bral spíše jako pozitivní projev 

normálního fungování. Naší velkou 

předností je totiž nesmírná různorodost 

povah, zaměření i profesí. Důležité je, že 

se nikdo neuráží, nemanipuluje ani 

nedělá zákulisní politiku. 

 

 Předpokládám, že jako starší sboru 

jste byli někdy požádáni, abyste se modlili 

za nějakého člena sboru a byli třeba přímo 

u něj doma. Jsou tyto modlitby pro Tebe 

něčím jiné, zvláštní? A stal se někdy v této 

situaci okamžitý zjevný zázrak - Boží 

působení, které vám bylo všem zřejmé a 

nelze popřít? 

JS: Ano čas od času možnosti takové 

modlitby využíváme a můj hlavní pocit je 

poslušnost Božímu doporučení. 

Připadám si při tom jako praktikant na 

operačním sále, který operujícímu drží 
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plato s nástroji, aby si mohl v pravou 

chvíli vzít, co zrovna potřebuje. Většinou 

při samotné modlitbě ani hned po ní nic 

výrazného nepozoruji a popravdě ani 

žádné okamžité dramatické projevy 

neočekávám. O to více mě nedávno 

překvapilo, když po jedné modlitbě Petra 

Rýgla byl u dané osoby pozorovatelný 

bezprostřední pozitivní efekt přesně ve 

smyslu toho, co řekl. Navíc se pak 

ukázalo, že tato modlitba odstartovala 

dosti dramatický a hlavně dlouhodobý 

zdravotní obrat k lepšímu. 

 

 Skončil rok 2017 – co do Tvého 

duchovního života přinesl a co naopak 

vzal nebo změnil? 

JS: Loni v létě jsem oslavil 25 let od svého 

obrácení a křtu v roce 1992. Opět jsem si 

mohl uvědomit a vyzkoušet, že člověk 

nesmí nikdy podlehnout negativnímu 

návalu těžkého životního okamžiku, aby 

nebyl jako ten příslovečný umrzlý 

cestovatel, kterého druhý den ráno 

najdou 5 metrů od chaty. Vysvobození je 

často mnohem blíže než se nám svět, 

ďábel a naše stará přirozenost snaží 

namluvit. 

 

 Tvé přání do roku 2018… 

JS: Zde bych si dovolil zopakovat, co jsem 

napsal do úvodníku prosincové Vinice, tj. 

abychom si vždy zachovali onu DVOJÍ 

NADĚJI, tj. pro tento svět i ten budoucí. 

Prvně v to, že se Pánu na tomto světě nic 

nevymklo, Jeho mlýny stále melou a má 

moc nás zachovat až do onoho dne. 

Zadruhé v to, že i kdybychom jakkoliv 

zahynuli, máme již přípravné lepší místo. 

 

 

Za rozhovor děkuje Lucie Spáčilová 
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Dobrý den, 

pan Tomáš Kolondra mě požádal o 

zaslání pár řádků, jak využíváme vaši 

finanční podporu. Podpora osob 

závislých na alkoholu a hráčských 

aktivitách vyžaduje komplexní, 

dlouhodobou a intenzivní podporu. Naše 

služba pomáhá lidem, kteří skončili na 

dně a nejen z důvodu závislosti, ale i 

bezdomovectví. Jsou to lidé, které 

většinová společnost odsoudila, a pomoc 

nacházíme u lidí, které provází láska k 

bližnímu dle vzoru našeho Pána. Vaše 

finanční prostředky využíváme k zajištění 

běžného provozu. Nechci lhát a uvádět, 

že můžeme uživatelům nabídnout něco 

navíc. Nabízíme jim program, kterému 

věříme, dále víru v jejich schopnosti a 

naději v lepší život. V případě zhoršení 

finanční situace je nuceno vedení šetřit a 

na prvním místě se nachází pracovní 

terapie a naše farma. Nejsou to peníze na 

zvířata, ale finance, které slouží lidem 

najít cestu k obnovení pracovních 

návyků, odpovědnosti, řádu v životě a 

vztahu k živým tvorům. Je to první krok k 

přijetí odpovědnosti za svůj život, své 

závazky vůči věřitelům často dětem a 

radost z práce. Lidé, kteří v rámci 

programu již ušli kus cesty, pak vyrážejí 

jako dobrovolníci a pomáhají seniorům, 

dětem… Začínají se tak radovat z práce, 

nacházejí hodnotu pomoci bližním. V 

poslední třetině základního programu 

pak přichází nástup do práce. 

Na závěr bych se ráda podělila o radost 

dnešního dne, kdy za mnou přicházel pan 

Michal. Je to člověk, který žil na ulici, 

rodina již ztrácela naději, že jejich syn a 

bratr někdy najde cestu k abstinenci. Psal 

se datum 15. září 2015, kdy vstupoval do 

programu. Nebyla to lehká cesta. 

Nacházel cestu k důvěře v lidi, budoval 

zdravé sebevědomí, znovu se učil 

pracovat a žít. Dnes je 2.1.2018 a tento 

člověk mi s úsměvem na rtu mluví o ženě, 

které uměl říci mám tě rád a ona toto 

vyznání opětovala. Je to žena, kterou 
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potkal v práci, kde pomáhá starým lidem 

na pozici pracovníka v sociálních 

službách. Jeho pracovní kariéra začala v 

domově důchodců, kde si povídal s 

osamělým starým mužem jako 

dobrovolník. Díky této zkušenosti se 

rozhodl nastoupit na kurz pracovníka v 

sociálních službách a dnes mluvím o 

svém kolegovi z Armády spásy. Byla to 

dlouhá cesta. Nemyslím si. Mohu vidět 

tolik zázraků díky Božímu milosrdenství v 

jeho životě.   

Děkuji i Vám za každou korunu, která je 

pro běžný provoz. Korunu, která mění 

lidské životy. Děkuji Bohu za lidi, jako jste 

vy.   

S pozdravem 

Monika Powiesníková AS 

Dům pod svahem – služba následné péče 

Pod Svahem  
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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 
 

21. ledna  

Vánoční procházka na Prachově

Vždy poslední neděli v měsíci. Pamatujte, 

prosím, na občerstvení. 

35 dospělých 

8 nezletilých 

11 dětí

 

Křesťanské společenství Jičín 

webové stránky: www.ksj.cz 

https://www.facebook.com/ksjicin 

měsíčník Jičínská vinice; vinice@ksj.cz 

 

 

Mládežnická 

nadílka 

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

