svoboda. Tak s těmito lidmi se já
dohodnout nechci. Není na čem.
Žádný půlpotrat neexistuje. Proti
tomuto „právu“ budu bojovat. Když
se nenarozeného dítěte nezastane
ani vlastní matka, tak kdo? Když si
představím, že by se Ježíš Kristus
nějak

dohodnul

s Židy,

kteří

Pamatuju si ze školy, ale snad už i ze

představovali náboženskou moc, co

školky, že když jsme jako malé děti

by z toho bylo? Kristus by nebyl

měly

říkala:

Spasitelem a farizeové by se

„Moudřejší ustoupí.“ Dnes vím, že

propadli do většího pokrytectví.

jako klíč k řešení sporů je to

Jsou věci, kde se dohodnout

naprostý

a

nemáme a nesmíme, protože Boží

rozumná dohoda je možná, pokud

přikázání nám ukazuje jenom jednu

se sejdou dva rozumní a moudří

cestu. A pak je mnoho věcí, na

lidé. Pak je to snadné, dobré a

kterých záleží lidem světským, ale

spravedlivé. Jak nás ale učí Boží

pro Boží království mají pramalý

moudrost: Lepší je se potkat

význam. Musíme taky pamatovat,

s medvědicí

než

že dobrou dohodou získáváme

v jeho

podíl na dobrém a zlou dohodou

bláznovství. Když se nesnadníte

získáváme podíl na zlém. Tak jako

s mužem bláznivým, ať vstaneš,

Jidáš zlou dohodou získal zlou

nebo usedneš, nemáš pokoje. Teď

odplatu. Dohoda, kde jde jen o zisk

například proběhla demonstrace za

a je potlačena spravedlnost, je

právo na potrat. Říkají tomu úplná

špatná.

spor,

s bláznem

učitelka

nesmysl.

Dobrá

osiřelou,
(hlupákem)
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Potřebujeme

hledat

moudrost. Tu, která nás bude

z únavy, kdy člověk už nemůže, a

chránit před zlou cestou, před tím,

tak mávne rukou. Ať je po tvém.

kdo

Velká chyba. To si raději nejprve

proradně

mluví.

A

taky

kvapnost škodí. Písmo říká, že kdo

musíš

je kvapný ve všem, co činí, že je

protože než dohoda zlá, je lepší

lepší naděje o bláznu, než o

žádná.

takovém. Také existuje dohoda

odpočinout,

vyspat

se,

Petr Rýgl
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knihovna V. Čtvrtka, Jičín
neděle 930 h

středa od 1900 h u Smolíkových
čtvrtek od 1900 h u Václavíkových
pátek od 1900 h 1x za 14 dní u
Uskuteční se v sobotu 4. června od

Šolcových

10 h. Jste srdečně zváni.
6. května v Hořicích
20. května v Jičíně
Díky všem, kdo jste se připojili.
15. května od 14h u Václavíkových
Křesťanské společenství Jičín
webové stránky: www.ksj.cz
Poslední neděle v měsíci. Přineste

https://www.facebook.com/ksjicin

s sebou něco na zub, prosím.

měsíčník

Jičínská

vinice;

vinice@ksj.cz
41 dospělých
5 nezletilých

15. 6. Eliška R.| 6. 6. Ellen K.|

12 dětí

12. 6. Pavlína V.| 25. 6. Mirka K.
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