VŠICHNI, KDO CHTĚJÍ ZBOŽNĚ ŽÍT V KRISTU JEŽÍŠI, BUDOU PRONÁSLEDOVÁNI. AŽ TAK RADIKÁLNĚ?!
Dnes má svátek Ilja!

Pátek 20. 7.

Kdo touží po milosti?
„Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky.“ (Lk 5,32)
Když jsem po ukončení právnických studií začal pracovat na soudě, mezi mé po- ,,Myšlenka na amnestii nedávala mnovinnosti patřila cenzura dopisů vězňů, kteří byli drženi ve vazbě, aby neovlivňovali ha z nich spát, doufali v ní a upínali k
svědky. Tato činnost nebyla mezi pracovníky soudu moc oblíbená. Mezi vězni neby- ní své mnohé naděje.“
lo mnoho adeptů na Nobelovu cenu za literaturu, ale nudili se, tak psali, a psali často hodně, nudně, rozvláčně a mnozí i nečitelně. Proto cenzurskou činnost „schytali“
zpravidla ti, kdo na soudě začínali.
V té době proběhla volba prezidenta republiky, a bylo zajímavé, že prakticky všichni
vězni řešili ve svých dopisech, zda u této příležitosti bude vyhlášená amnestie. Myšlenka na amnestii nedávala mnoha z nich spát, doufali v ní a upínali k ní své mnohé
naděje.
Na rozdíl od vězňů, ani já, ani lidé v mém okolí nějakou amnestii vůbec neřešili.
Možnost hromadného omilostnění jim byla naprosto lhostejná. Kdo nebyl ve vězení,
o amnesii se nezajímal.
A tehdy jsem si uvědomil, že podobně je tomu i v duchovním životě. Kdo si neuvědomuje, že je Božím zákonem odsouzen, že je ve vězení hříchu, nemá zájem o milost. Zvěstování evangelia – dobré zprávy o omilostnění – je mu naprosto lhostejné.
Naopak pro toho, kdo ve světle zvěstování Božího zákona pozná svůj beznadějný stav před Bohem, je zprávou o Boží milosti
fascinován a upíná k ní veškeré své naděje. Proto je třeba zvěstovat obojí – Boží zákon i Boží evangelium: v nich je plnost Božího
poselství pro člověka.

Recenze panelové diskuse:

Snídaně: Rohlík, máslo, džem, med,
paštika, tavený sýr a čaj

Jako alternativa ke včerejšímu večernímu koncertu skupiny Timothy proběhla panelová diskuse,
do které bylo pozváno hned pět vzácných bratrů. Do debaty bylo položeno přes dvacet otázek,
které pokrývaly jak otázky věroučné, tak praktické z křesťanského života nebo aktuálních témat
ve SCEAV. Ačkoliv smíšené pocity vyvolaly ne vždy zcela přímočaré odpovědi na položené otázky, které by hledaly řešení v Bibli, zmíněna byla řada podnětných myšlenek a pohledů na předložená témata. Povzbudivá byla rozhodně účast, kdy sál obecního domu byl do posledního místa
naplněný. Jako pomyslná ozvěna za diskusí zůstává například výzva k tomu, aby se i mladí lidé
usilovně modlili za Boží moudrost pro ty, kteří duchovně vedou jednotlivé sbory i celé SCEAV.
Konečnou autoritou nemohou být naše pocity či názor většiny, ale vždycky a jenom Bible, skrze
kterou se Bůh rozhodl zjevit lidem. Bez zapsaného Božího slova bychom totiž nikdy nemohli
poznat vtělené Slovo, Ježíše Krista.

Jdou dvě sušenky po cestě, jednu přejede auto a ta druhá ji říká:
,,Pojď a nedrob.“

Loučíme se s vámi, děkujeme za vaši přízeň
a Debbi Chlebkové a Asi Piętak za
příjemné zpestření dne.

Když Henio řekne: ,,Všichni se
postavte.“

Rozhovor s manželi Brunckovými:
Mohli byste se nám představit?
Jmenuji se Peter Bruncko. Mě i moji manželku
vedli rodiče k Ježíši Kristu již od dětství. Jsem
vděčný, že se mi dával během celé doby poznat, že
mě zachránil a že tu dnes mohu být. Vedle mě je
Gabika, už dva měsíce Bruncková. Ona podobně,
jako já, prožila své znovuzrození. Jsme spolu v
manželství a jsme vděční za velkou Boží milost,
kterou nám Pán Bůh projevil tím, že jsme se
poznali. V první řadě se těšíme z toho, že poznáme Jeho osobně a že nás zachránil, a ukázal nám, co všechno pro nás učinil na kříži.
Teď jsme velmi vděční, že spolu můžeme kráčet nejen ve svém osobním i soukromém
životě, ale že můžeme společně sloužit i ve sboru, kam patříme a kam spolu pravidelně chodíme v Bernolákově na Slovensku. Sloužíme také našim dorostencům, ale i
celkově sboru a jiným lidem okolo nás.
Jak jste se poznali?
Před dvěma lety v červnu 2016 jsem si hledal sbor, protože jsem odešel ze svého
předešlého, kde jsem se s některými věcmi nemohl ztotožnit. Hledal jsem si tedy
společenství a modlil se několik měsíců k Pánu Bohu. Bylo to delší a těžší období, kdy
jsem si spolu s mými blízkými přáteli hledal společenství věrné Písmu. Jednou jsme se
šli s přáteli podívat do sboru, odkud je Gabika (ale ne kvůli ní, já jsem ji totiž v té době
ještě neznal). Když jsme tam přišli, velmi mě oslovil způsob, jakým bylo kázano Boží
slovo a také jak lidé milovali Pána Ježíše Krista a že se chtěli podobat jeho obrazu.
Postupem času jsem se přidal do služby dorostu ke Gabice, která už dlouhé roky vedla
dorostence sama. Později jsme se v té službě poznávali a když Pán Bůh vše vedl, před
necelým tři čtvrtě rokem v září 2017 jsme měli tu milost začít se blíže poznávat - intenzivněji a důvěrněji. Pán Bůh nám požehnal, že jsme mohli poznat naši společnou
jednotnou cestu za Kristem. Až jsme se ocitli v květnu 2018 v manželství, ve kterém
jsme až do teď. Manželství - které je pro nás velkou Boží milostí a tou jsme denně
velice pokořováni.
Můžeš říci něco o své službě, o webu, který vedeš?
Já osobně mám velmi velkou touhu po skutečné, biblické, osobní i teologicky zaměřené hluboké reformaci, ve které bude v centru Ježíš Kristus, po nadšení jednotlivců a
kazatelů, všech lidí v církvi pro evangelium, pro Boží slovo, pro výkladové kázání Božího slova, pro věrné a radikální žití v mezích toho, co nám Pán Bůh láskavě odevzdal
ve svém bezchybném slově a skrze oběť Pána Ježíše Krista. Před asi čtyřmi lety mi Pán
Bůh dal jakousi touhu a vizi, abych překládal spolehlivé kazatele, kterými mě dlouho
budoval. Jsou to osvědčení kazatelé z Ameriky, kteří jsou respektováni nejen ve svých
vlastních sborech, ale i na úrovni celé Ameriky a celosvětového evangelikálního spektra. Verně káží Bibli a evangelium. Prostřednictvím jejich služby rostla i má víra a velmi
jsem toužil po tom, aby množství dalších lidí na Slovensku mohlo zažít takové kázání,
které je hluboké ve svém obsahu a hlavně zakořeněné v Božím slově. Postupem času
Pán posílal lidi, kteří se přidali a z Boží milosti se mi podařilo dát dohromady portál
„Pravda v láske“. Momentálně máme svou vlastní webovou stránku www.pravdavlaske.
sk (články, videa, knihy). Jsme taky na Facebooku, na Youtube a na Twitteru. Snažíme se reagovat na různé aktuální věci a šířit biblickou teologii. Modlíme se, aby Pán
budoval svou církev na Slovensku a v Česku. Toužíme také, že si využije i naši službu
k záchraně dalších lidí a že přidá do evangelikálních sborů zdravé beréjské křesťany
(Skutky apoštolů 17:11), kteří budou milovat Krista a Jeho slovo nadevše.

Zde můžete vidět exkluzivní foto ze zákulisí
naší redakce. Děkujeme všem, kteří nás během
XcamPu navštívili a potěšili svým úsměvem.

Kniha Lidia Czyż ,,Słodkie cytryny“ poukazuje na příkladu mladé ženy vychovávající
syna trpícího Aspergerovým syndromem jako
mírnou formou autismu. Takoví lidé jsou
ostatními považováni za divné a mají problémy být přijati mezi ostatní. Autorka dává v
knize pohled na to, jak je možné vypořádat
se s tím, co spojuje takto nemocné po celém
světě. Ukazuje, že ani uprostřed všech obtíží
není člověk sám a když má po boku toho,
ktrerý je mocnější, než cokoliv ostatního, ani
tato zdánlivá tragédie není nad jejich síly.

