NEDĚLEJTE SI STAROSTI O SVŮJ ŽIVOT, O TO, CO BUDETE JÍST, ANI O SVÉ TĚLO, O TO, CO SI OBLÉKNETE. NENÍ ŽIVOT VÍC NEŽ POKRM
A TĚLO VÍC NEŽ ODĚV. AŽ TAK RADIKÁLNĚ?!
Dnes má narozeniny Lukáš Sztefek, Hekera Jaromír.
Čtvrtek 19. 7.
Očima prodejce tužek:
Duchovní život a moje povolání prodejce tužek se podobají především v tom, že neexistuje neduchovní povolání. Čili, v každém povolání člověk může dělat Boží vůli. Jedním
z objevů reformace bylo, že povolání je to, co dělám normálně, a to duchovní se má přenášet do našeho běžného života. V práci mám možnost diskutovat s nevěřícími lidmi o
duchovních tématech.
Často to jsou lidé, kteří by do církve ani nevkročili. Baví se celkem otevřeně, hlavně když jsou
,,Prodej tužek může být vysoce
sami.
Nestačím se divit, že v člověku, kterého znám 25 duchovní záležitostí.“
let, najednou vidím věci, které mě překvapují a
které bych od něj nikdy nečekal. Mám radost z
toho, že se moje duchovní i neduchovní povolaní
takto krásně snoubí.
Tím se i prodej tužek produchovňuje a je vysoce duchovní záležitostí.

Víte, co dělá lenochod, když hoří
prales? Hoří taky.

Zítra se koná koncert doprovodné skupiny v
hlavním stanu v 19.45 hodin. Pojďme se všichni
spojit a chválit našeho Pána.

Víte, proč tak
málo farářů
jezdí mercedesem?
Protože ten
stojí nekřesťanské peníze.

Snídaně: Slunečnicová kostka, máslo, džem,
med, plátkový sýr, bílá káva a ovoce
Svačina: oplatek
Oběd: Květáková polévka, smažený kuřecí řízek a
bramborový salát
Večeře: Smilovická čína, dušená rýže

CO VIDÍ TVOJE BIBLE, KDYŽ SI ČTEŠ
SVŮJ OBLÍBENÝ VERŠ.

Rozhovor s misionářem, který se věnuje překladu Bible a vůbec
tvorbě psaného jazyka pro národy, které zatím žádný nemají:
K misii jsem se dostal tak, že jsem četl knihy o Moravských bratřích
a o jejich misijním zápalu v čase extrémního pronásledování v našich
zemích. Sám jsem vyrůstal blízko oblasti, kde se kdysi Komenský schovával. Bylo to jen 5 km od naší vesnice. Zaujalo mě, že žiji v regionu,
který má bohatou misijní historii. Když jsem viděl, co byl Bůh schopen
udělat s malou skupinou Moravských bratří, řekl jsem si, že i já chci
žít v církvi, která bude mít v dnešní době takový zápal. Modlil jsem se,
koho bych mohl podporovat. Nevnímal jsem, že jsem obdarován misijní službou. Především kvůli jazykům, protože jsem z nich propadal.
Když jsem ale nemohl najít nikoho, koho bych v polovině 90. let mohl
finančně či modlitebně podporovat, řekl jsem si: ,,Pane, jestli to tak
chceš, vyšli si mě.“ Pak jsem několik let čekal, ale neslyšel jsem jednoznačnou odpověď. Pamatuji si moment, kdy jsem stál na zástavce v Ostravě - Porubě. Říkal jsem si: „Misionář bez jazyků, zrovna jsem vyletěl
z němčiny, tak kdybych vyletěl z matematiky, bylo by to v pohodě, ale
misionář bez jazyků, to si nijak neumím představit. Teď je to ve Tvých
rukou, Pane.“

Pak jsem se oženil. Oba dva jsme přemýšleli o misii, ale neměli jsme
jasno v tom kam a náš směr byl nejasný. Manželka se setkala ve Francii s
Wycliffovými překladateli Bible, kteří se chystali do frankofonní Afriky
na stáž. Já jsem však nevěděl, jaké jsou potřeby ve světě, a bojoval jsem
s představou, že bych měl za někoho být ochoten položit svůj život.
Tím pádem pro mě taková služba neměla smysl. Asi rok jsme se tímto
POJĎ S NÁMI. ŘÍKALI. BUDE SRANDA. problémem zabývali, než jsem se setkal s jedním Kanaďanem, který
pracoval jako koordinátor pro oblast jeho země. Přijel nás do České reŘÍKALI.
publiky navštívit, a tak jsem se poprvé dozvěděl, že je ještě řada národů,
které Bibli nemají. Boží Slovo bylo pro mě při obrácení hodně zásadní,
a tak jsem si řekl, že jestli je něco, za co jsem ochoten položit život, tak
je to právě Bible.

Pokud jste ještě neměli příležitost navštívit tuto kavárnu. Tak určitě nepohrdněte a zajděte si dát horkou
kávičku, kakao, anebo svěží limonádu a jako bonus
zažijete příjemné obsloužení. Tak ,,Dej si kávu!“

V roce 2011 jsme s manželkou už po třetí odjeli do jednoho nejmenovaného horského národa, kde jsme zkoušeli několik verzí nové abecedy
a ptali jsme se, co se jim líbí a co ne. Vše jsme nahrávali na diktafony a
pozorovali, co zvládají číst přirozeně a kde se nějakým způsobem zadrhávají. Toto byl důležitý krok pro vytvoření jejich abecedy. Tento malý
národ nás vřele přivítal a říkal, že jsme ti, kteří jim přinesli abecedu takový jejich Cyril a Metoděj. My se však modlíme, aby abeceda nebyla
jediné, co jim předáme, ale aby to bylo hlavně Boží slovo. V současnosti
pracujeme na překladu některých knih Nového zákona a části knihy
Jonáše.

Tvé první kroky ať vedou
ke stopám.

Zveme všechny na seminář Uspořádej
si svůj žebříček hodnot, který bude
veden Václavem Chumchalem. Budeme mluvit o pokladech našich srdcí a
jak se máme odlišovat od tohoto světa.
Odpovědi budeme hledat v Ježíšově
Kázání na hoře.

