Kecskèsovi

Hospodář typu, to už nemá cenu, je
špatný

hospodář,

stejně

jako

služebník, o kterém se píše v Písmu,
že přestal rozdělovat pokrm jiným
služebníkům. Je důležitější narození
Krista nebo jeho ukřižování? Obojí.
Bez jednoho by nebylo druhé. Co
bylo, je a bude, je stejně důležité,
protože Bůh v den soudu z toho, co
bylo, učiní přítomnost. Jak říká Písmo,
Život nejde vypnout. Někdy by se

dávej pozor na každý krok, když jdeš

člověku chtělo ty nejhorší chvíle a

do domu Božího a pamatuj, že Bůh je

věci, kdy to nejvíc bolí, prostě

na nebi a ty na zemi. Ať je kdokoliv,

vypnout, přetočit a nebo aspoň

cokoliv, všichni ať věří a nebo si myslí

přeskočit a ocitnout se za tím. Nejde

různé věci, všichni míříme k jednomu

to. Tak jako nejde dobré věci

bodu, k soudnému stolci Kristovu.

zpomalit, prodloužit, nastavit. Čas je

V době zmatků a lží se jistě shodneme

neúprosný i spravedlivý. Život buď

na tom, že výrok Pána, že poznáte

žijeme nebo nežijeme. Jsme buď živí

pravdu

nebo mrtví. Musíme brát všechno a

svobodnými, je dobrý. Pravda nemá

nebo nic. Život má stále stejnou cenu,

nevýhody. Jdu-li špatně, můžu opravit

ať je vám devadesát a nebo devět.

své cesty a myšlení. To je dobré, je to

Dobrý hospodář je ten, kdo do

požehnání. Jdu-li dobře, je to taky

poslední minuty dobře hospodaří.

požehnání,
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a

pravda

protože

vás

učiní

nemusím

pochybovat. Modlím se za to, aby Bůh

vlastně lež. Přiznám se, že lež a lhaní

zjevoval pravdu s velkým P, padni

je to, co mi poslední dobou velmi vadí.

komu padni. Bůh přece nikomu

Jak je psáno v Písmu - v ohnivém

nestraní. Bude-li můj pohled smeten,

jezeru bude každý, kdo miluje a činí

nevadí, budu rád. Vítám to a vítat

lež.

budu.

doslova

spravedlnost, upřímnost a přímost.

odhalit. Milovat máme bez falešnosti

To jsou ctnosti Kristova charakteru,

a pokrytectví, to je nejvyšší přikázání

kéž jsou i naše.

Zjevit,

znamená

Pána. Falešnost a pokrytectví je

Nelhat.

Pravda,

pokora,

Petr Rýgl
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Vzkaz pro všechny, kdo už nějak nemůžou, kdo mají naloženo tolik, že podklesávají
v kolenou, kdo se obávají toho, co ještě se (zase) vysmolí, kdo jsou zavalení
starostmi v práci a třeba i doma; pro všechny, kdo jsou nemocní, osamělí nebo
třeba jen unavení neustálým přívalem negativních zpráv, stále naléhavějšími
výzvami k očkování, a zároveň stále novými děsivými zprávami jeho odpůrců; pro
ty, kdo bojují s nejistotou a snaží se obstát v téhle divné době. Vzkaz pro všechny:

„Proto není důvod k malomyslnosti.
Náš přirozený život směřuje ke konci, ale život, který nám dává
Bůh, se každým dnem obnovuje.
Co musíme dnes podstupovat, to je konec konců stále ještě
snesitelné a brzy to přejde. Zato radost, která nás očekává,
překonává všechnu lidskou představivost, a navíc je věčná, je bez
konce.
Naše budoucnost nestojí na tom, co lze vidět a hmatat, protože
všechno hmotné je pomíjivé. My stavíme na základech
neviditelných, neboť jen ty jsou trvalé.
Proto není žádný důvod k malomyslnosti!“
Slovo na cestu, 2. Korintským 4,16-18

Ellen Kloučková
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VŠEMOHOUCÍ BOŽE,
v tuto tichou hodinu
knihovna V. Čtvrtka, Jičín

hledám obecenství

neděle 930 h

s tebou.
Z ruchu a shonu všedních
povinností,
od neladných zvuků tohoto

Uskuteční se v neděli 19. prosince

světa, od chvály

od 17 h v knihovně. V tuto neděli

a obviňování lidí,

nebude památka Páně a nedělka.

od zmatených myšlenek
a marných představ
svého vlastního srdce
se teď odvracím stranou
a hledám tichost Tvé

Uskuteční se jako tradičně na Štědrý

přítomnosti.

den. Sraz v 16:30 h u hotelu Šikmá

Celý den jsem se namáhal

věž. S sebou baterku nebo lucernu.

a lopotil,

Neváhejte pozvat své přátele. Bude

ale teď, s klidným srdcem

i svařák.

a v jasném světle Tvé
věčnosti,
chci přemýšlet o tom, jaký

Uskuteční se v neděli 26. prosince
od

17h

v knihovně.

Bude

vzorek tká můj život.

to

rozjímací shromáždění, kde nebude
JOHN BAILIE

památka Páně ani nedělka. Zazní
několik

písní

a

několik

čtení

z Písma.
5

Budou do 19. prosince, potom až po

40 dospělých

Novém roce.

5 nezletilých

středa od 1900 h u Rýglových

9 dětí

čtvrtek od 1900 h u Václavíkových
pátek od 1900 h 1x za 14 dní u

Křesťanské společenství Jičín

Šolcových

webové stránky: www.ksj.cz
https://www.facebook.com/ksjicin

dle dohody

měsíčník

Bližší info u Kláry K.

vinice@ksj.cz

14. ledna od 14h u Smolíkových

16. 12. Petr V. | 31. 12. Ondřej S.

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

vinice;

