V pátek 28. října si děti mohou opět upéct něco dobrého voňavého na
Besedě. Jako vždy od 15:00. :-)

ZVĚSTNÍK

V sobotu a v neděli 29. - 30. října přijedou na návštěvu František a
Ivanka Apetauerovi. Bližší informace budou včas dodány.:-)

UPNI SVÉ MYŠLENKY NA JEŽÍŠE
Písmo svaté nám jasně ukazuje, že máme ctít každou prorockou zprávu
doručenou zbožnými muži a potvrzenou Písmem. Sbírejme všechno
poznání, které můžeme, o přicházejících bouřích, ať můžeme připravit
naše srdce na to, čemu budeme čelit.
Nedovolme ale strachu či úzkosti pohltit naše myšlení či svírat naše
srdce. Temnota zajisté přichází a soud je přímo před našimi dveřmi. Jako
Boží lid ale nemůžeme dovolit žádnému temnému mračnu, aby zakrylo
veliké světlo, jež nám Bůh zaslibuje, lásku a milosrdenství pro Jeho lid.
NEDOVOL SATANU UKRÁST TI NADĚJI
Musíme být dobře informovaní z Božího Slova a od Jeho proroků, ale
nevyhrocujme to s poznáváním proroctví až tak, že by nás to úplně
přemohlo. Ďábel by rád, aby se to stalo. Ví, že nás nemůže dohnat k
pochybování o Pánově Slovu, které se týká soudu, tak se pokouší nás
dostat do jiného extrému a vést nás do posedlosti strachem z nebezpečí,
které má přijít.
Jednoduše Satan nám chce uloupit všechnu naši naději tak, že nás
naplňuje myšlenkami plnými strachu z budoucnosti. Nemůžeme ale
vyřešit budoucnost tím, že se budeme úplně vším dopředu zaměstnávat.
Ve skutečnosti můžeme zakrnět kvůli strachu a utkvělým myšlenkám o
hrozných zážitcích.
UPNI SVÉ MYŠLENKY NA JEŽÍŠE
Apoštol Pavel nás uklidňuje tímto návodem:
Konečně, bratři, přemýšlejte o všem tom, co je pravdivé, ušlechtilé,
spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst, jestli je nějaká ctnost a
jestli je nějaká chvála, přemýšlejte o těchto věcech ( Filipským 4:8, mé
zvýraznění).
Jinými slovy: “Slyšeli jste všechny tyto varování. Nyní čtěte, co Boží
Slovo zjevuje a co Jeho strážci říkají. A konečně upněte své myšlenky
na Ježíše a Jeho dobrotu.“
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SPOČINUTÍ V OTCOVĚ LÁSCE
Již roky věrně varuji před brzkým příchodem celosvětového ekonomického
holocaustu. Dokonce i teď vidíme, jak postupně přichází na celý svět.
Varoval jsem, že na křesťany přijde utrpení, že budou obrovské ztráty a
tíživé životní situace, a již se to děje. Spousty vzácných svatých všude po
celém světě snášejí obrovský finanční a duševní stres.
MĚNÍ SE STYL ŽIVOTA
I když jsou tyto věci hrozné, na žádnou z nich bychom neměli zaměřit
svou energii a službu. Místo toho musíme pokračovat v hlásání o lásce
Boha Otce a o něžném soucitu našeho Spasitele.
Znám americký styl života – vskutku se životní styl všech prosperujících
národů natrvalo změní. Vím, že se všechno potácí a otřásá. Když ale ráno
vstávám, nedělám si starosti: „Co budeme jíst? Co si oblékneme? A co
topení, světlo, bezpečnost?“ Ježíš nás varoval, abychom se o to
nestrachovali.
DOKONALÝ POKOJ
Spočívám v lásce svého Otce. Opravdu vím, že já nejsem Bůh a že jedině
On má všechny tyto věci pod kontrolou. Dělám prostě totéž co prorok
Izajáš: Nechal svou mysl spočinout v plné důvěře svému Pánu.
„Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, neboť v tebe doufá.“
(Izajáš 26:3).
Prorok Izajáš oznamoval tuto pravdu všem věřícím bez ohledu na věk
– a Bůh nemůže lhát!
David Wilkerson
PRAVIDELNÉ AKCE
Setkání v Třemošnici bude 9. a 23. října od 17:00 v cukrárně
„Na terase“. Součástí je i modlitební obcházení městečka.
Vždy ve čtvrtek od 18:00 setkání na Besedě. Každý je srdečně zván.
Pojďme společně chválit našeho Pána, modlit se, sdílet svědectví a
zamýšlet se nad Božím slovem.

Kroky budou 7. října od 16:00 na Besedě a 21. října od 16:00 u
Klimentů!!!
Modlitební skupinka za Izrael se sejde 3., 17. a 31. října v 17:30
u Míly Kroupové.
DALŠÍ AKCE v měsíci říjnu :-)
Skupinka mladších sester se bude i v říjnu scházet vždy ve středu
od 16:00 do 18:00 na Besedě. Bližší info u Jarky Ponerové.
Do 4. října jsou tu na návštěvě Davisovi.:-)
V sobotu 8. října od 10:00 proběhne oblastní setkání dorostu a
mládeže na Besedě a Malé scéně. Předpokládaný konec kolem 21:00.
Přespolní mají možnost přespat na Besedě. (Doufám, že se vejdou.)
V neděli 9. října na to naváže oblastní shromáždění od 10:00 na Nové
scéně Dusíkova divadla. Kázat bude bratr biskup Martin Moldan. V
rámci shromáždění proběhne sbírka! Po shromáždění bude společné
jídlo na Malé scéně. My jako sbor zajišťujeme pití, případně buchty ke
kávě (hlaste se, prosím, u Majky). Jinak si k jídlu každý přinese to, co si
pak sám sní.:-)
V sobotu 15. října vyrazí první skupina na návštěvu k Evě Dolejší.
Další návštěva je v plánu předběžně na přelomu listopadu a prosince.
Ve dnech 21. - 23. října (pátek, sobota, neděle) se můžeme těšit na další
přehlídky EDDE! Zájemkyně (ale i zájemci:-)) si již mohou objednávat
či kupovat lístky. Vždy po přehlídce bude, jako již tradičně, malé
občerstvení na Besedě. Proto moc prosím ochotné sestry o pomoc!
Děkuji.

