MILUJTE SVÉ NEPŘÁTELE A MODLETE SE ZA TY, KDO VÁS PRONÁSLEDUJÍ. AŽ TAK RADIKÁLNĚ?!
Dnes má svátek Luboš.
Očima houslisty Josefa Tomaly

Pondělí 16. 7.

Každý hudebník se musí rozhodnout, že chce hrát a nebo to za něj rozhodnou rodiče. Za
druhé je v tom rozhodnutí třeba vydržet, musíte být povzbuzováni, abyste vydrželi. Někdy to bolí – na kytaře
třeba bolí bříška prstů, než si člověk zvykne, bolí ruce.
,,Kdo vytrvá až do konce,
Často to na začátku, když se cvičí stupnice, lidi přestává
ten bude zachráněn.“
bavit, ale kdo vytrvá, je odměněn nejen tím, že ho baví to,
na jaký nástroj hraje (nebo zpívá), ale zároveň tím, že má
způsob sebevyjádření, vyjádření toho, co prožívá. Vztah
s Pánem Bohem je podobný v tom, že se taky pro Něj musíme rozhodnout. Když se člověk
rozhodne pro život s Pánem, získává jiný stav – Pán Bůh mu dá Ducha Svatého, ale musí
ve svém rozhodnutí vytrvat. A také bude odměněn – Boží přítomností, Božím působením,
pokojem, radostí, společenstvím a tím, že Ho může následovat. Radikální je to tedy v tom,
že se musí rozhodnout a vytrvat. Kdo vytrvá až do konce, ten bude zachráněn.
,,Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna.
Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno.“

Židům 10, 35 -36

Snídaně: Croisant sýrový, jogurt,
kakao
Svačina: Čokoládová tyčinka
Oběd: Polévka fazolková, Hovězí
maso SHANG-HAI, dušená rýže,
okurkový salát
Večeře: Vitamínová pomazánka,
veka, čaj

Skupina Winecastles
Dorazila k nám z Prahy. Jsou členy
sboru BJB Vinohrady. Všichni jsou
experti na šachy, španělskou poezii
13. století a na závěr na numismatiku.
Jejich cílem je chválit Boha a vést lidi
k upřímné, radostné chvále.

Nejmenovaný XcamPák:
“Když vám dám moji svačinu z oběda, tak mě
nenatočíte do ankety, jo? ”
Úplatky začínají…

Natočení večerního seriálu trvalo dohromady 90 hodin. Hlavní postavou je David
Pařík, svobodný muž z Horní Suché hledající za ženu Slovenku.

Rozhovor s Laurou Kolaříkovou:
Jaké je to být ženou kazatele?
Nevím, jaké je být ženou jiného kazatele,
ale jaké to je být ženou Radka, to vím. Je to
skvělé. Radek chce žít pro Boží slávu a sloužit Pánu Bohu. Je to milost, ale zároveň je to
těžké, protože se na tebe lidé dívají trošku
jinak. Ono je to tak ale se všemi křesťany.
Lidé nás pozorují a soudí. Musíme pamatovat, že pracujeme pro Pána a pro Jeho slávu. Já jsem ráda, že mám manžela kazatele,
protože mě to učí, že je jedno, co si o nás lidé myslí. My pracujeme pro čest
Pána Ježíše Krista, aby On byl oslaven, ne my, naše jméno může být úplně
špinavé, ale to Jeho musí být vyvýšeno.
Jaká je správná role ženy (obecně, v manželství, církvi,...)?
Ženy obecně, které jsou svobodné i v manželství, mají sloužit Pánu. Ty svobodné mají ale to privilegium, že mají čas sloužit jenom Pánu, jejich rozkoší je sloužit Pánu. Když má ale žena manžela, musí se starat o něho a i o
ty “světské věci”. Ženy v církvi mají sloužit, mají evangelizovat, učit mladší
ženy, mají být učedníky. A manželky? My jsme pomocnice a byly jsme stvořeny k Božímu obrazu. Jsme si s muži rovni, ale máme jiné role. Muž byl
stvořený první, žena druhá. My jsme pomocnice mužů. Máme žít v podřízenosti, máme je podpořit, milovat. Starat se o děti, domácnost. Občas je
těžké poslouchat manžela, ale za manželem stojí Pán Bůh. A ne že mu Bůh
řekne, ať udělá něco hříšného, to ne, ale Pán nám dal toho manžela, abychom
ho poslouchali. To je to, v čem vlastně zároveň posloucháme Pána Boha.
Důvěřujeme mu, že si všechno vede. Já budu stát před Bohem zodpovědna
za to, že Ho mám poslouchat jako je napsáno v 1.Petrova 3. I kdyby manžel
neposlouchal, tak já mám Boha poslouchat.
Mohla bys vzkázat něco Xcampákům?
To, co často používám je: “Ten kdo se pokoří, tak nikdy neprohraje.” Vždycky když se s manželem hádáme, tak pamatuju na to, že Bůh chce, abychom
byli pokorní a já budu ten první, kdo bude pokorný. Když se pokoříme, tak
vyhrajeme. To je moje heslo. A vzkaz pro mladé? Žijte s Bohem-naplno, radikálně.

Na obědě: “ Už přijela ta skupina The Gospel Celebrate!
To jsou ti z Ukrajiny a Polska.”
“ Z Ukrajiny? A na to jsi přišla kde?”
“ V informátoru je, že jsou z UK/ PL.”

Kniha Evangelium Ježíše Krista od Paula
Washera poskytuje shrnutí dobré zprávy o Ježíši
Kristu. Předkládá jednu biblickou pasáž za druhou a
s jejich pomocí vykresluje Boží svatost i lidský hřích.
Poukazuje na to, jak skrze Ježíšův život, smrt a vzkříšení Bůh odpouští všem, kdo činí pokání a uvěří. Ať
už hledáš stručné shrnutí evangelia či základních
křesťanských pravd nebo vás zajímá, kdo vlastně
Ježíš je, pak je tato kniha právě pro Tebe!

Výherci včerejší soutěže se stali Radek
Macháč a Daniel Trombik. Přijďte si
pro odměnu do redakce ;).
Dnes svou první indícii nalezneš
poblíž sportovního areálu.

