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Čistým je všechno čisté. Ale 

poskvrněným a nevěřícím nic není 

čisté.         Titovi 1,15 

 

Čas od času vzpomenu na svou 

spolužačku ze střední. Radka měla 

své chyby jako každý, ale měla ráda 

lidi. Projevovalo se to tak, že na 

každém viděla především to dobré. 

Dokázala najít na lidech fakt 

nesympatických i různých prudičích 

vždycky něco dobrého, a i méně 

vzhledné tváře lidí viděla jako 

krásné. Přiznávám, že nás tím často 

docela štvala, ale jak říkám, 

mnohokrát jsem si na ni vzpomněla 

a až s odstupem času zhodnotila 

tuto její vlastnost jako něco 

obdivuhodného. 

Přeci je to dost často právě úhel 

pohledu, který nám dává možnost 

vidět vše z různých stran. Jsme 

vybízeni k tomu, abychom usilovali 

o čistotu srdce, protože nám 

umožní vidět lidi i situace lépe. Ne, 

nebudeme vidět dokonale. Pokud 

jsme v tomto těle, tak zatím vždy 

jen jako přes matné sklo, ale 

uvidíme pravdivěji… 

Vnitřní nečistota zkresluje náš 

pohled, pokřivuje pravdu a 

upevňuje v nás falešné jistoty. 

Bojujeme za svá přesvědčení, 

zlobíme se na lidi s jiným názorem a 

pak se jistě najdou mnozí, kteří nás 

budou chtít získat do své armády. 

My však máme být služebníky Krista 

a bojovat dobrý boj víry. Představuji 

si Boží armádu jako mohutnou, ale 

klidnou řeku, která je 

nezastavitelná a vždy doteče tam, 

kam má. Nezastaví ji ani vítr, ani 

déšť, a i kdyby změnili její koryto, 
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poteče dál… Mnohé úzkosti jsou 

spravedlivého, ale Hospodin ze 

všech jej vytrhuje. Žalm 34,20 To mi 

dává velikou naději a ačkoli si 

nedávám předsevzetí, myslím, že 

jedno ke mně během posledních 

týdnů samo doputovalo. Nechci se 

znepokojovat, strachovat a 

poskakovat podle muziky, která 

kolem zní. A protože je hlasitá, 

musím zesilovat svůj vnitřní sluch, 

abych slyšela Jeho píseň a mohla 

tančit podle nebeské hudby. 

Nedrážděme oči, uši ani mysl tím, 

co znečišťuje. To, co za něco stojí, 

obvykle nelze koupit za peníze a 

úsilí, které vynakládáme pro dobré 

a ušlechtilé věci, v nás trénuje 

duchovního člověka. To je tak široký 

lán, který obděláváme, že je těžké 

se jen dotknout všech věcí, které s 

tím souvisí. Já teď třeba obdělávám 

jeden řádek na tom obrovském poli 

a abych se v tom úplně neztratila, 

udělala jsem si takovou pomůcku 

svých priorit. Je to prostě pořadník 

hodnot, který nechávám probíhat 

hlavou tak, abych se cvičila v tom, 

co je důležité. Co udělat teď a co 

potom… 

Přeji vám všem dobré časy.  

Jovanka Rýglová 
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knihovna V. Čtvrtka, Jičín  

neděle 930 h 

středa od 1900 h u Smolíkových 

čtvrtek od 1930 h u Václavíkových 

pátek od 1900 h 1x za 14 dní u 

Šolcových 

dle dohody 

15. ledna od 14 h u Kloučkových 

 

Minikavárna vždy v neděli po 

shromku. Velká kavárna poslední 

neděli v měsíci. Přineste s sebou 

něco na zub, prosím.  

41 dospělých 

5 nezletilých 

12 dětí 

Křesťanské společenství Jičín 

webové stránky: www.ksj.cz 

https://www.facebook.com/ksjicin 

měsíčník Jičínská vinice; 

vinice@ksj.cz 
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