není ani dokonalé, perfektní, ale
není to ani úplná katastrofa. Prostě,
tak nějak to ujde, více, či méně.
Písmo i životní zkušenost nám
ukazuje, že můžeme, a dokonce
máme dělat věci dál, i když to není
dokonalé. Kolikrát jsem si říkal, že
kdybych sám sebe viděl před třiceti
pěti lety, k duchovní práci bych se
Školometské pravilo nás učí, že

nepustil. „Děláš to blbě, ale mám tě

správná odpověď = pochvala a

rád“, říkal mi Pán. A tak šel čas a

špatná

pokárání.

věci se měnily. Jednou lepší, jednou

Správná odpověď je za 1, špatná za

horší, ale někam to vedlo. Známky

5. Dobře, špatně, dobře, špatně.

minulosti jsou jako fotka. Dílo

Dobré známky, dobrý žák. Špatné

okamžiku. Proto Bůh neznámkuje,

známky, špatný žák. Nic to ale

abychom nezastavovali, nebo si

nevypovídá o tom, co že je to za

neřekli ‚hotovo‘ a nežili z rádoby

člověka. Vypovídá to o tom, že dělá

minulých

třeba chyby ve výpočtech a nebo

vystuduje školu a pak už se sebou

v pravopise. Naštěstí Bůh nám

nedělá nic. Za pár let zchátrá. Ale…

známky nedává, ale mluví s námi. O

oprašuje diplom a leští medaili. Jak

čem by Stvořitel tak mohl říct, když

říká Písmo: „Zapomínám na to, co

na nás hledí, že to děláme dobře,

je za mnou a ženu se k tomu, co je

bez

Jsem

přede mnou, k odplatě svrchované

přesvědčen, že o ničem. Protože

v Kristu Ježíši.“ Boží pohled na tebe,

většinou je to tak, že to, co děláme,

a Boží přemýšlení o tobě sahá

odpověď

chyby,

=

dokonale?

2

úspěchů.

Někdo

daleko, dál, než dokážeš vidět i

Pán tě má rád a jen díky tomu se

věřit. Žádné hodnocení chvíle ho

můžeme někam dostat.

nevystihuje. I když to děláš blbě,

Petr Rýgl
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41 dospělých
knihovna V. Čtvrtka, Jičín

5 nezletilých

neděle 930 h

12 dětí

17. dubna shromáždění v knihovně
není
Uskuteční

se

17.

dubna

středa od 1900 h u Smolíkových

Nebákově, začátek v 11h.

čtvrtek od 1900 h u Václavíkových

Prosím, přijeďte včas.

na

pátek od 1900 h 1x za 14 dní u
Šolcových
Díky všem, kdo jste se připojili.
22. dubna v Jičíně
6. května v Hořicích

Křesťanské společenství Jičín
webové stránky: www.ksj.cz

24. dubna od 14h u Smolíkových

https://www.facebook.com/ksjicin
měsíčník

Jičínská

vinice;

vinice@ksj.cz

Poslední neděle v měsíci. Přineste
s sebou něco na zub, prosím. Nejlepší

8. 4. Anežka R.| 21. 4. Daniel R.|

jsou jednohubky, chlebíčky a kafe.

29. 5. Dobruška Č.
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