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V Bibli je napsáno, že člověku není 

dobře být samotnému. Tak to 

prostě je. Stačí se podívat kolem, 

lidé se hledají, sdružují a shlukují. 

Taky se rozcházejí a zase hledají 

někoho jiného. Kdo zůstal dlouho 

sám, je často divný. Pán Ježíš 

samotu vyhledával, ale nezůstával 

v ní. Zase se vracel mezi lidi. 

Všelijací poustevníci, co zůstali 

sami, mnohdy neprospěli ani sobě, 

ani jiným. Jo, lidi nám někdy lezou 

na nervy a je potřeba se na čas 

uklidit stranou, abychom nabrali sil. 

Pamatuji si, když umřel děda, (byli 

spolu s babičkou mnoho let), že její 

nejčastější výrok byl: „já se tady 

sama zblázním, nemám s kým 

promluvit.“ Když šla spát, říkala, že 

nikoho tady neslyší dýchat. Ale 

nejčastější její výrok byl, že samota 

je zlá. Myslím, že moudrý přístup k 

životu znamená promýšlet a 

připravovat se na budoucí období. 

Lidi spoří na penzi, ale nejsou 

připraveni na to, když děti odejdou 

z domu, na odchod (smrt) manžela. 

A ti mladší nejsou připraveni na 

manželství, i když ho strašně chtějí 

a když do toho vlítnou, tak jsou po 

3 - 4 letech překvapeni, že to není 

tak růžové a že to není jenom sex. A 

že ona po ránu není tak krásná, jako 

na rande. A pak se řeší špinavé 

ponožky, prádlo, malování, rozbitá 

pračka a najednou je víc bolesti než 

radosti. On jde raději na pivo a ona 

se doma užírá a pak vyčítá. A pak tu 

jsou staří lidé, často sami. Děti mají 

svůj život, vnuci o ně nezakopnou. A 

nebo jsou všichni daleko a přijedou 

jen 2x za rok. A tak si stará paní 

koupí psa a nebo kočku. Vídám 

občas jednu paní s kočárkem, ve 
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kterém vozí tlustou kočku. Jiní psi 

chodí oblečení, mají zipy, kapuce, 

svetry a viděl jsem už i psa v botách. 

Před sámoškou jsem slyšel ženu, 

která říkala svému psovi: „Počkej 

tady, maminka jde koupit 

šunčičku.“ A nebo: oblečený pes šel 

do kaluže a majitelka volá, „nelez 

tam, budeš špinavej, kdo to má 

pořád prát.“ Nikomu to nevnucuji, 

ale mně takový vztah ke zvířeti 

připadá zvrácený. Jenže mince má 

ještě druhou stránku. Stará paní je 

sama. Pes je to jediné, co má. 

Nehádá se s ní, je přítulný, vítá ji, 

olizuje, projevuje přízeň, všechno 

vyslechne. Ona věří, že jí rozumí a 

že je jediný, kdo ji má rád. A 

problém je na světě. Člověku není 

dobře být samotnému. Pravda, ale 

je, že pokud se ta prázdnota zaplní 

něčím jiným, než má, začne křivení 

člověka. Když o tom Bůh mluvil, tak 

tu prázdnotu pro člověka vyplnil ne 

sebou, ale Evou. První pár, první 

manželé, první rodina, první muž a 

žena. Někteří na stará kolena, když 

třeba ovdoví, už nikoho nehledají. 

Potom se ukáže, že mít sbor a být 

v něm, je ohromné požehnání. Už 

nejsi sám. Máš přátele, máš bratry 

a sestry, máš radu a pomoc. Být ve 

sboru a trvat v něm je lepší než 

spoření na důchod. Mít v životě 

kvalitní čestné lidi, to si ani za deset 

miliónů nekoupíš. Může to být 

důležitější než příbuzní. Jak se říká 

v Písmu: „Přítel bývá vlastnější než 

bratr.“ Tak mám za to, že budeš-li se 

držet Pána a společenství, nebudeš 

nikdy opuštěn, nebudeš sám. 

 

Petr Rýgl 
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neděle 930 h 

knihovna V. Čtvrtka, Denisova 400, 

Jičín

19. ledna bude kázat Martin Peterka 

2. února bude v našem sboru kázat 

JUDr. Jan Luhan z Církve bratrské 

Čelákovice 

středa 19 h u Kecskèsových 

čtvrtek 1930 h u Kloučkových

pátek 18 h obvyklé místo 

40 dospělých 

6 nezletilých 

11 dětí 
 

 

Křesťanské společenství Jičín 

webové stránky: www.ksj.cz 

https://www.facebook.com/ksjicin 
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