štědrovečerní zpívání koled na Prachově

pohledem. Náš pozemský pohled je
ovlivněn námi, světem i jeho lží.
Svět v pravdě není, protože tvrdí,
že Bůh není. Tímto se s vámi chci
podělit o to, co věřím, že mi Bůh
ukázal. Nikoho to samozřejmě
k ničemu nezavazuje, ani nečiní
čímkoliv povinným. Pokud si něco
vezmeš, pak dobře. Pokud nic, tak
Už řadu let mám zvyk, že se chodím

nic.

na nový rok modlit a prosím za
světlo i požehnání pro rok budoucí.

Člověk si začal myslet, že může

Pamatuju si, že 1.1. 2020 mi Bůh

cokoliv, co chce, a že není už žádná

řekl, že

moc nad ním. Ale není tomu tak.

přelomový.

nadcházející rok bude
Říkal jsem to doma

Mít VŠE pod kontrolou náleží

Jovce a ani jeden z nás tomu

pouze Bohu. Pokud to chce někdo

nerozuměl. Tak jsem si řekl, že to

jiný, jde o ďábelský úmysl ovládat.

napíšu, zalepím do obálky, ale

Bůh hledá a poznává (dává se

nakonec jsem to neudělal. Nevěděl

poznat) těm, kdo ho mají rádi.

jsem, co s tím dělat.

Vědomost, ani názor nikoho na
dobré cestě neudrží.

1.1. 2021 jsem měl modlitební čas

V církvi

delší. Byl jsem skoro tři dny na

(ukázání se). Ale nebude v tom nic

srubu. Modlil jsem se, abych mohl

násilného. Bude to spočívat v tom,

uvidět věci tak, jak je vidí Pán svým
2

nastává

čas

tříbení,

že si každý sám stoupne tam, kam

v tento den, co vede k pokoji, ale je

ve skutečnosti patří.

to skryto tvým očím, protože jsi

Bude čas náhlých změn. To bude

nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě

jen příprava před tím, co nastává.

sklonil“.

Pokud byste se mě zeptali na to, co

Pokud si někdo myslí, že se na světě

má tedy přijít, tak jistě nevím. Rád

neděje

bych čekal dobré, ale upřímně

převratného, pak se mýlí. Nestačí

řečeno, nevidím moc toho, z čeho

se schovat pod peřinu, nebo se

by to dobré mělo vyrůstat. Podle

zavřít doma a přečkat, přežít. Tento

světa

neexistuje.

čas bude vyžadovat rozhodnutí jak

Boha.

v oblasti života duchovního, tak

Bůh

Nepotřebujeme
Potřebujeme

být

zajištěni,

nic

důležitého,

ani

života pozemského.

abychom se měli dobře.

Hledej moudrost tam, kde může

Ani od křesťanů moc neslyším, že

být nalezena, jinak budeš jako

jsou v Boží ruce a že Bůh je může

houbař na severním pólu.

zachovat. Jako by se dopad víry do
praktického života ztrácel.

Člověk je bytost skrytá v těle. Když

Boží požehnání je v tom, že

ztratí tělo, existuje dál ať v dobrém,

rozumíme věcem, které se dějí,

nebo ve zlém. Na tu budoucnost

protože pak se nám nestane to, o

potřebujeme myslet, k ní prozírat a

čem mluvil Ježíš, když vjížděl na

s ní také počítat. Tento život není
vše, co jest.

oslu do Jeruzaléma.
Když uviděl město, rozplakal se a

Petr Rýgl

řekl: “Kéž bys poznalo alespoň
3

neděle 24.1. od 14 h u Kloučkových

neděle 930 h a 1045 h

40 dospělých

knihovna V. Čtvrtka, Denisova 400,

6 nezletilých

Jičín

11 dětí

na shromáždění se přihlaste SMS na
tel. číslo 724 440 391

Křesťanské společenství Jičín
webové stránky: www.ksj.cz

středa od 19 h u Smolíkových

https://www.facebook.com/ksjicin

čtvrtek od 1930 h u Václavíkových

měsíčník

pátek od 1830 h u Šolcových – 1x za

vinice@ksj.cz

Jičínská

vinice;

14 dní
4. 1. Martin P.| 12. 1. Jana K.| 21. 1.
Pavel R.| 25. 1. Miloš R.| 26. 1. Jarda

dle dohody

Č. ml.|1. 2. Jarda Č. st.|12. 2. Marek A.

4

