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co ho potkalo. Ale nešlo to. U někoho je
to přechodné, u někoho je to na léta. U
někoho na celý život. Všechno záleží na
tom,

jaká

nás

čeká

budoucnost.

Budoucnost mít věčný život v Kristu je
vynikající.
Žádné neštěstí a štěstí na tomto světě
není definitivní. Proto nemusíme nikdy
ztratit naději.
Je podzim, trháme hrušky, jablka a taky

Minulý týden jsem si zapsal do notýsku.

to přebíráme. Shnilé vyhazujeme a stejně

„Nemůžu si vybrat to, co mě potká, ale

tak i s bramborami. Přebíráme a

můžu si vybrat, kým v tom budu.“

vybíráme to, co si kupujeme k jídlu.

To je hodně důležité, abychom si vybírali

Zkrátka si vybíráme to, co je dobré a to,

to, co je dobré. Dobré v Božích očích. O

co je špatné, nebo se nám nezdá být

Ježíši je napsáno, že namísto radosti,

dobré, necháváme být. Je to normální,

která se mu nabízela, podstoupil kříž.

dělá to každý. A je to tak dobře. Jenže to

Vybral si to nejlepší. Ale ne pro sebe, ale

se dá dělat s hruškama a v krámě, ale ne

to, co bylo nejlepší pro jiné. Jak říká

se životem. Do života přichází věci, které

Písmo, nikdo ať nemyslí jen na sebe, ale

jsme nikdy nechtěli, nikdy bychom si je

taky na to, co je jiných. I na to musíme

nevybrali, ani je nezvali. A kdyby bylo na

myslet. Dal bych si to nejlepší, vzal bych

nás, tak bychom se jim vyhnuli a nebo je

si to nejlepší. Pokud je to ale bezohledná

vyhnali. Lehko se to řekne, ale udělat se

chamtivost, pak i když si to ukořistíš,

to nedá. Nezvaní návštěvníci přijdou bez

k dobrému ti to stejně nebude. Někdy si

ptaní, sedí vám v obýváku a otravují

říkáme: Nejlepší bude, když tohle budu

život.

nemoc,

mít, protože to chci a taky se mi to líbí. A

předělejte člověka, aby byl jiný. Asi každý

Bůh by možná řekl, že nejlepší bude, když

v životě zažil, že by byl raději někde jinde

to necháš být. Tak si vybírej a zvažuj.

Co

s nimi?

Vyžeňte

a dělal něco jiného, aby se vyhnul tomu,

Petr Rýgl
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neděle 930 h

37 dospělých

knihovna V. Čtvrtka, Denisova 400, Jičín

7 nezletilých
12 dětí
Lenka Čistecká se stala přítelem sboru.

středa 19 h Kecskèsovi
čtvrtek 1930 h Václavíkovi

Uskuteční se v pátek 9. listopadu od
19 h ve sklípku Dělové koule.
Vybíráme 50 Kč na osobu na základní
občerstvení.
Přihlašujte se a plaťte u Jany K. do 7.
listopadu.
POZVĚTE SVÉ PŘÁTELE!

v listopadu u Kloučkových

pátek 18 h obvyklé místo

rozšířené staršovstvo se koná 28. října od
14 h u Smolíkových
18. listopadu 14 h Kloučkovi

Vždy poslední neděli v měsíci. Pamatujte,

Křesťanské společenství Jičín
webové stránky: www.ksj.cz

prosím, na občerstvení.

https://www.facebook.com/ksjicin

měsíčník Jičínská vinice; vinice@ksj.cz
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