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Archiwum
Archiwum to zawiera całośd bloga z czasów kiedy był jeszcze umieszczony na blog.pl.
Nie chciałem się przejmowad zachowywaniem starego konta, więc skopiowałem wszystkie wpisy
razem z komentarzami. Wpisy są w postaci niezmienionej z dwoma wyjątkami. Poprawiłem błędy
(chod pewnie nie wszystkie :D) i pominąłem posty, w których był tylko link, który jest już nieaktywny.
Treśd komentarzy bez żadnych zmian.
JF

2006-04-08 21:48:21 >> 1
Przeniosłem bloga na nowy serwer, powinno byd lepiej :P Treśd i przesłanie się nie zmieniają:+
Wersja na poprzednim serwerze nadal działa:) W razie czego, dla przypomnienia daję link:)
--|
2006-04-10 22:11:07 | 62.141.199.117

Sorry, moze źle sie wyraziłam... ale masz racje, ze to
moja sprawa, ze jestem taka leniwa... ale i tak bede
czytac:P

JF |
2006-04-09 23:29:50 | 84.10.14.136

Ale ja czytam wszystkie notatki w blogach, na których mi
zalezy. Z resztą, nie musisz czytad. Twoja sprawa.

eilianu |
2006-04-09 21:15:36 | 62.141.213.219

Jezeli treśd się nie zmieni, to mi znów nie będzie sie
chciało tego czytad:P
(Wiem, co na to powiesz... tak jakbyś Ty nie był leniwy:P)

2006-04-08 21:48:37 >> 2
Przeczytałem właśnie, że jeśli pożyczę od kolegi płytę i zgram na własny użytek, to zgodnie z
kodeksem karnym , jest to legalne :D Fajnie :D
W każdym razie, chciałbym napisad o czymś z tym związanym, czyli o różnych formach nielegalnego
zdobywania muzyki, programów itp. Tak, wiem, że większośd z was dobrze wie swoje i w ogóle ich to
nie obchodzi, ale pomyślcie sobie, jak to będzie, jak za kilka(naście) lat będziecie pracowad, a później
ktoś będzie sobie bez płacenia brał to, co wy zrobicie. Jak się będziecie czud? I niech mi ktoś
wytłumaczy, jaka jest różnica, między piractwem i kradzieżą chociażby samochodu. Chętnie
posłucham.
--JF |
2006-04-12 20:44:43 | 84.10.14.136

Że też spodziewałem się po Tobie poważnej
odpowiedzi:D:P

Madllene |
2006-04-12 17:32:21 | 62.179.67.177

Mmm.. troche jakoś tak trudniej go ukraśd, i trudniej
schowad :D:D:D
A właściwie to nie mam prawa jazdy:P

Karcia |
2006-04-11 21:14:04 | 84.205.19.115

Nie wiem gdzie się wpisad, no to tu!
Byłam i zobaczyła. :P

JF |
2006-04-11 20:08:10 | 84.10.14.136

Dokładnie, więc czemu samochodu też nie ukradniesz?

Milkunia |
2006-04-11 18:03:12 | 62.179.67.177

Pfe XD
Ja myśle, ze sławni ludzie mają juz tyyyyle pieniędzy, że
to nie zrobi im jakiejś specalnej różnicy..
A skoro już nie mam pieniędzy zebysobie kupowac, to
co..:P
Zresztą już sie przyzwyczaiłam do takiego trybu życia:P
(Moi rodzice też.. no im nie zabronie..:P)
A czym sie różni kradzież samochodu od kradziezy płyty?
Zupełnie niczym.. no może wartością:D

e. |
2006-04-09 21:13:05 | 62.141.213.219

zaraz, czy 'przegram', to to samo co 'zgram'? :P

yo |
2006-04-09 21:11:24 | 62.141.213.219

Ale fajnie, mogę legalnie przegrad płytę Hillsonga, którą
właśnie pożyczyłam i z bólem serca chciałam oddad
nieprzegrywając(ze niby uczciwie)
:D

2006-04-12 20:43:01 >> 3
Napisane w wakacje '03, na obozie, i od razu oficjalnie zakazane :D
Nie jest to szczyt moich możliwości, ale te lepsze teksty nie pasują do tematyki bloga :P

Przez rynek z nadnaturalną prędkością przeleciał nietoperz i skierował się poza miasto. Chwilę później
przez rynek przetoczył się mały tłumek. Wielu z tych ludzi miało pochodnie, a jeszcze więcej miało
widły. Jeden z nich miał też przy pasie parę kołków. Tłumek też skierował się poza miasto. Ludzie
najwyraźniej chcieli dotrzed do znajdującego się nieopodal zamku.
Nietoperz wleciał do zamkowej komnaty tak szybko, że prawie uderzył w ścianę. W ostatniej chwili
wyhamował i opadł na ziemię, po czym przemienił się w kobietę. Jak przystało na wampira, była ona
bardzo wysoka. Czarna suknia podkreślała głęboką czero włosów i kontrastowała z grobową bielą
twarzy. Czerwone oczy nienaturalnie świeciły w ciemności.
Wampirzyca podeszła do swojego łóżka i ciężko na nim usiadła. Spojrzała na znajdujący się na nim
napis i przez jej twarz przemknął grymas niezadowolenia. Na łóżku wyryte było imię „Lacci”.
Nienawidziła tego zdrobnienia. Uważała, że Lacrimosa brzmi dużo lepiej.
Do jej uszu doszły krzyki wściekłego tłumu. Jeszcze do niedawna przynajmniej w zamku nie musiała
się nikogo obawiad. Pilnowały go dwa duże golemy strażnicze. Niestety jakiś czas temu wynajęty
przez wieśniaków czarodziej je zniszczył. Sam był na tyle głupi i nieostrożny, że Lacci bez problemu go
zabiła. Z jednej strony kim byli zwykli wieśniacy w porównaniu z czarodziejem, ale z drugiej strony
było ich wielu i właśnie tego należało się bad. Dodatkowo, ludzie ci byli przerażeni, a przerażenie
często dodaje sił i chęci do walki. Już nie jeden wampir zginął przez to, że rzucił się na niego tłum
wieśniaków.
Tym razem było jednak jeszcze gorzej. Lacci zabiła tej nocy dwójkę noworodków. Nie chciała tego, ale
czuła straszliwy głód. Przez długi czas nikogo nie pozbawiła nikogo życia. Nie zabiła, bo nie chciała.
Czasami nienawidziła się za to, że musi zabrad jedno życie, żeby ocalid drugie. Wiele razy obiecywała
sobie, ze tym razem ocali niewinne życie, a zabierze swoje. Za każdym razem zwyciężał jednak głód.
Ostatnim razem zmusił ją do zabicia pierwszych ludzi jakich napotkała – właśnie dwójki noworodków.
Ludzie w wiosce, mimo, że oczywiście byli wściekli, byli też w pewien sposób przyzwyczajeni, że co
jakiś czas ktoś ginął. Jednak gdy zostały zamordowane bezbronne dzieci, byli wstrząśnięci i wściekli
jak nigdy przedtem. Tłum to rzecz niebezpieczna, ale tłum z motywacją, to rzecz śmiertelnie
niebezpieczna.
Lacci bardzo dobrze o tym wiedziała i dlatego sama była przerażona nie mniej, niż ścigający ją ludzie.
Gdy do jej komnaty wpadł pierwszy człowiek, nawet się nie broniła. Nie broniła się też, gdy spadły na
nią ciosy wieśniaków. Gdy wbijano jej kołek w pierś, patrzyła tylko w oczy człowiekowi, który to robił.
Gdy jej czerwone oczy straciły blask, ludzie przestali się cieszyd. Ostrożnie zabrali ciało i następnego
dnia pochowali je na pobliskim cmentarzu. Zrozumieli, ze zabili istotę, która miała życie jeszcze gorsze
niż oni sami. Zrozumieli, że to nie ich ofiara była potworem, tylko oni byli.
--i|
2006-04-19 22:09:18 | 212.76.33.104
62.121.112.192

o, dzis u mnie tez dziala :P

JF |

Twój komputer jest dziwny:P U mnie działa:P

2006-04-18 22:13:26 | 84.10.14.136
i|
2006-04-17 20:51:54 | 212.76.33.74
62.121.112.192

nie chce mi sie załadowac ;p

JF |
2006-04-17 12:54:05 | 84.10.14.136

Za duż pisania, sama zobacz:P
http://en.wikipedia.org/wiki/Lacrimosa

i|
2006-04-17 12:46:34 | 212.76.33.114
62.121.112.192

a co wyczytales? ;p

JF |
2006-04-16 22:40:18 | 84.10.14.136

Wiem tyle, co wyczytałem na wikipedii:P

i|
2006-04-16 22:06:09 | 212.76.33.69
62.121.112.192

a wiesz co znaczy? ;]
tak myślałam,że za dobrze nie ma i nieświadomie ;)

JF |
2006-04-16 15:29:46 | 84.10.14.136

Nieświadome:P Imię wziąłem z Pratchetta:P

ida |
2006-04-16 08:15:46 | 212.76.33.83
62.121.112.192

ciekawie..
Lacrimosa ^^ pewnie nieświadome nawiązanie, ale tak
przy okazji - jeden z moich ulubionych zespołów ;+

Moonlight_Lily |
2006-04-14 18:26:58 | 83.24.37.78

zakazane rzeczy:D przeczytalam z uwaga:)

2006-04-15 12:56:34 >> 4. Czy jesteśmy rybakami
Była pewna grupa ludzi, która nazywała siebie rybakami. A wszędzie w wodach dookoła było dużo
ryb. A ryby te były głodne. Tydzieo po tygodniu, miesiąc po miesiącu i rok po roku, ci, którzy uważali
się za rybaków spotykali się, żeby mówid o swoim powołaniu do pracy z rybami, o obfitości ryb i co
mogli robid jeśli chodzi o łowienie ryb.
Rok po roku ostrożnie definiowali co oznacza łowienie ryb, bronili bycia rybakiem jako zawodu i
deklarowali, ze łowienie ryb zawsze będzie głównym zajęciem rybaka.
Bezustannie szukali nowych i lepszych metod łowienia ryb. Sponsorowali kosztowne narodowe i
ogólnoświatowe konferencje, aby dyskutowad o łowieniu ryb, o jego promowaniu, oraz aby usłyszed
o wszystkim dotyczącym łowienia ryb, jak ekwipunek, zawołania ryb i nowe przynęty.
Dodatkowo spotykali się regularnie i organizowali komisje mające zajmowad się wysyłaniem rybaków
tam, gdzie jest dużo ryb. Wszyscy rybacy zgadzali się z tym, ze powinna byd komisja, która
pilnowałaby, żeby wszyscy rybacy byli wierni łowieniu ryb.
Byty budowane wielkie centra, których pierwszym i jedynym celem było uczyd rybaków jak łowid
ryby. Z biegiem lat, organizowano kursy mówiące o potrzebach ryb, naturze ryb, o tym gdzie znaleźd
ryby oraz o tym jak podchodzid do ryb i je karmid. Ci, którzy uczyli, mieli doktoraty z rybologii. A Ci,
którzy zostali wysłani z misją, robili dokładnie to samo, jak Ci, co ich wysłali. Tworzyli grupy i
organizowali specjalne spotkania, aby zdefiniowad łowienie ryb, aby je bronid i udowadniad jakie ono
jest ważne. Mówili o wielkiej potrzebie łowienia ryb. Modlili się, by dużo ryb mogło byd złowionych.
Analizowali ryby i dyskutowali nad tym, co jest potrzebne by je łowid. A jedyną rzeczą, której nie
mieli, były ryby.
Nadszedł czas, w którym wielu z rybaków musiało ponieśd różne ofiary i zmagad sie z wieloma
trudnościami. Niektórzy żyli w pobliżu wody i musieli sobie radzid z zapachem zdechłych ryb. Wielu
się z nich wyśmiewało i szydziło z tego, ze uważają się za rybaków, mimo, że nigdy nie łowili.
Wyobraź sobie, jak zranieni musieli się czud, kiedy pewnego dnia ktoś stwierdził, że Ci, co nie łowią
ryb, nie są tak na prawdę rybakami. Czy ktoś jest rybakiem, jeśli nigdy nie złapał żadnej ryby?
Source unknown
--ranaway |
2006-04-18 13:18:34 | 193.238.180.224
10.1.194.15

aaa w tym znaczeniu :)... Bo sam sens opowieści
zrozumiałam, ale nie mogłam jakoś skojarzyd do czego
pijesz ;]

Kasieoka |
2006-04-17 22:56:26 | 83.19.128.154
192.168.1.48

Bo chrześcijanie powinni byd rybakami ludzi siecią Słów
Bożych ;))

JF |
2006-04-17 22:51:26 | 84.10.14.136

Z grubsza mówiąc o to, że samao mówienie o
chrześcijaostwie nie czyni z nas chrześcijan.

ranaway |
2006-04-17 17:56:03 | 193.238.180.224
10.1.194.15

tak właściwie:
o co chodzi?

Kasieoka |
2006-04-15 23:29:38 | 85.128.26.162

Ciężko się czyta... :> Ale sens dobry :)

2006-04-19 23:39:41 >> 5
W 'GW' czytałem dzisiaj o raporcie helsioskiej fundacji praw człowieka na temat tortur w Polsce.
Trochę to smutne, że w kraju, który jest uznawany za chrześcijaoski, ludzie, którzy uznają się za
chrześcijan, dopuszczają się takich rzeczy...
Nauczycielu, które przykazanie jest największe?
(...)
A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego.'
Mt 22,36.39
--JF |
2006-04-25 22:36:24 | 84.10.14.136

Chodziło mi o to, że 'nasza' etyka wypływa z dekalogu.

merigold |
2006-04-24 01:24:48 | 212.76.37.134

Prawdę mówiąc, to dekalog wypływa z etyki, chod etyk
jest wiele - to określenie rodzaju systemu, a nie samego
systemu. Etyka chrześcijaoska jest jedną z nich.

ranaway |
2006-04-22 18:31:22 | 193.238.180.224
10.1.194.15

nie - jakkolwiek się nie nazywając, w jakimkolwiek
ustroju nie żyjąc- byd tak nie powinno. I ch*j z religia w
tym momencie tak naprawdę.

Madllene |
2006-04-22 12:05:04 | 62.179.67.177

Heh, mogą sie nazywac chrześcijanami, ale byd nim
naprawde jest bardzo trudno.
O, a jakie to tortury? Wybacz, nie czytam takich gazet, i
nie oglądam wiadomości XD
'Czy Chiny, czy Polska, Rosja, Tajwan - what's the
diffrence?'
Chcociażby taka, zę u nich jest komunizm, co wpływa na
wiele rzeczy.

JF |
2006-04-21 22:48:43 | 84.10.14.136

'Człowiek jest człowiekiem, każdy z nas ma jakieś zasady,
każdego obowiązuje coś takiego jak MORALNOŚD i
ETYKA (chrześcijan - dekalog).'
Nie tylko chrześcijan. Etyka wypływa z dekalogu, nawet
jeśli ktoś go jako takiego nie uznaje.
'I czy to ma znaczenie, że jesteśmy krajem katolickim z
założenia? (i kłamliwych statystyk o tym ile osób nalezy
do K.k)'
No właśnie taka, że jeśli ktoś się uznaje za katolika, to
powinien się zachowywad jak katolik.

ranaway |
2006-04-21 21:44:17 | 193.238.180.224
10.1.194.15

Nie rozpatrujmy tego w kwestii wiary !!!
Czy Chiny, czy Polska, Rosja, Tajwan - what's the
diffrence? Człowiek jest człowiekiem, każdy z nas ma
jakieś zasady, każdego obowiązuje coś takiego jak
MORALNOŚD i ETYKA (chrześcijan - dekalog).

I czy to ma znaczenie, że jesteśmy krajem katolickim z
założenia? (i kłamliwych statystyk o tym ile osób nalezy
do K.k)
Żadnej różnicy - powinniśmy szanowad się nawzajem na
zasadzie równości bez znaczenia na drobne
odmienności.

Fórcia |
2006-04-20 19:53:22 | 83.31.92.199

...Ehh. Niestety. Tak było, jest i będzie. 'Człowiek
człowiekowi wilkiem', 'Ludzie ludziom zgotowali ten
los'... Trudno mi wypowiedzied się inaczej. Jedyne, co MY
możemy zrobid jest DAWANIE Z SIEBIE WSZYSTKO, BY
TAK NIE BYŁO.

JF |
2006-04-20 17:33:18 | 83.5.255.237
192.168.0.246

No i właśnie o to mi chodzi. Bo, że w takich krajach jak
Chiny stosuje się tortury, to jeszcze potrafię zrozumied,
mimo, ze tego nie popieram, ale jęsli ludzie sie uażają za
chrześcijan i nadal robią takie rzeczy, to tym bardziej coś
jest nie tak.

Kasieoka |
2006-04-20 15:45:31 | 83.19.128.154
192.168.1.48

Było napisane, że ludzie, którzy tortulowali, byli
chrześcijanami? Bo że kraj niby- chrześcijaoski, to nic nie
znaczy ;)

2006-04-22 21:09:42 >> 6 - Kocham Cię
Są to chyba słowa, które jednocześnie powiedzied najłatwiej i najtrudniej.
Z jednej strony, ludzie bardzo często wyznają miłośd osobom, których tak na prawdę nie kochają. Z
różnych powodów. Bo im się wydaje, że to miłośd, bo chcą przez to coś zyskad od drugiej osoby. A
przecież miłośd, to nie jest coś, co powinno się dawad byle komu. Zanim komuś powiemy, ze go
kochamy, to zastanówmy się, czy tak jest na prawdę.
Z drugiej strony, często ludzie nie potrafią powiedzied 'kocham Cię' osobie, którą na prawdę kochają.
Nie mówię tu o miłości chłopak-dziewczyna, bo tutaj akurat opory rozumiem, ale o np. miłości do
przyjaciół. Zastanawiam się, dlaczego niektórzy tak się boją.
Tak więc, uważajmy na to, komu mówimy, ze kochamy, ale jeśli tak już jest, to nie bójmy się o tym
mówid:)
---

dżejek |
2006-04-25 22:11:56 | 83.31.120.252

frazesy są git inaczej by nie były frazesami :D
a z miłością to uważam że jest tak: ta prawdziwa nie
potrzebuje potwierdzenia w postaci słów, bo ona po
prostu egzystuje; zaś ta, która pragnie uchodzid za
prawdziwą, jest tak krucha i niepewna, że potrzebna jest
jej jakaś podpora, np. w postaci słów.
nigdy nie powiedziałam do mężczyzny, że go kocham.
przez brak okazji, ale też dlatego, że słowa powinny mied
znaczenie. zaś moim przyjaciołom zdarzyło się wyznad
miłośd może z raz, dwa razy w życiu. oni o tym po prostu
wiedzą i nie potrzebują, bym na dzieo dobry krzyczała, że
"nie potrafię bez nich żyd!" (kolejny frazes, kocham nasz
język :D)
ojej, ale się naprodukowałam.
pozdro (ohydny już frazes :D)

escape |
2006-04-24 18:06:40 | 212.76.33.89
62.121.112.192

więc w skrócie to co pisałam wcześniej - nie ma sensu
gadad po próżnicy, jeśli nie idą za tym czyny :P
[ah, te frazesy;-)]

Kasieoka |
2006-04-24 16:56:02 | 83.19.128.154
192.168.1.48

Escape, chyba dobrze gadasz ;) Ale ja bym dodała jeszcze
jedną rzecz- ważniejsze od słów są czyny. Dlatego nie
biegam za moimi przyjaciółmi z okrzykami wielkiej
miłości do nich, ale STARAM SIĘ ją okazywad. Czasami
owszem, mówię o uczuciach, ale jest to raczej
sporadyczne :)

escape-to-heaven |
2006-04-24 15:35:45 | 212.76.33.125
62.121.112.192

może boją się dlatego,że słowo "kocham" w pewnym
sensie wymaga jakiejs kontynuacji,nie powinno byc tylko
pustym frazesem. może nie mówią,bo obawiają się,że
ich na tą kontynuację nie stad.
albo nie mówią bo nie kochają.

a jak już mówią to często pewnie o tym nie myślą do
kooca na poważnie.
albo są odważni i świadomie decydują się na obranie
jakiejś drogi.takim pogratulowad.
argh co ja gadam..

JF |
2006-04-23 07:21:43 | 84.10.14.136

'"miłośd, to nie jest coś, co powinno się dawad byle
komu." Wiem o co chodzi Ci w tym zdaniu, ale bardzo źle
to ująłeś. Od razu sie mi rzuciło w oczy. Bo chodzi Ci o
milośd pomiędzy chłopakiem a dziewczyną:P Bo co z
miłością np. matczyną:)) Tego tu nie przyrównasz:D'
Oczywiście, ale ja pisałem tylko o miłości pomiędzy nierodziną.
'Ale to już kwestia pogarszania sie polskiej młodzieży:D'
I nie tylko polskiej:|
"miłośd, to nie jest coś, co powinno się dawad byle
komu." Wiem o co chodzi Ci w tym zdaniu, ale bardzo źle
to ująłeś. Od razu sie mi rzuciło w oczy. Bo chodzi Ci o
milośd pomiędzy chłopakiem a dziewczyną:P Bo co z
miłością np. matczyną:)) Tego tu nie przyrównasz:D

Madllene |
2006-04-22 23:18:09 | 62.179.67.177

To zależy od kontaktów tych, którzy sie kochają. Mi
czasem trudno rodzicom powiedzied że ich kocham. Ale
jeśli chodzi o chłopaka, to powiedziałam to raz (znaczy
jednemu w życiu:D bo czasem mówimy to sobie dwa
razy dziennie a czasem raz na rok:)) w życiu narazie. I
jestem tego w stu procentach pewna. Nigdy tego nie
powiem męźczyźnie, jesli nie będe tego czuła. Bo z
kobietami to innaczej:D Ja np. uwielbiam Kajkę, i czasem
mam wrażenie ze ją kocham (jak siostre, noo) i jej to
mówie.
A w dzisiejszych czasach, owszem to jest straszne, że
tego słowa sie tak nadużywa. Nienawidze
dwutygodniowych zwiążków. Kompletna głupota.. Albo
sie myśli o czymś poważnym, albo sie jest ze sobą dla
"miziania". Ale to już kwestia pogarszania sie polskiej
młodzieży:D
No i zawsze będzie nam trudno powiedzied "kocham"
tym najbliższym.

2006-04-28 22:16:34 >> 7
Przepraszam za chwilowy brak czegokolwiek. Jutro wyjeżdżam, więc dopiszę coś (prawdopodobnie
:P) jak wrócę:+
--Madllene |
2006-05-01 14:33:41 | 62.179.57.180

Czeeeekaaaaam :-)

ida |
2006-04-29 13:44:46 | 212.76.33.103
62.121.112.192

ostatecznie mogę wybaczyd :P

2006-05-02 23:18:51 >> 8
Ponieważ jestem leniwy, oprę się dzisiaj na przesłaniu ostródzkich wykładów :P
Jak wiadomo Biblia się składa z 2 części, ale niestety bardzo często czyta się tylko Nowy Testament i
zapomina albo bardzo rzadko przypomina sobie o Starym Testamencie. Jednakże, żeby móc
dokładnie zrozumied przesłanie NT, trzeba znad też ST. Obie części Biblii wzajemnie się uzupełniają i
do siebie nawiązują. Nie można w pełni poznad Biblii, jeśli ominie się ponad połowę z jej ksiąg. Bóg
nie zawarłby w Swoim piśmie czegoś, co byłoby niepotrzebne. Studiujmy więc cała Biblię, po
zapomniany przez wielu ST też się bardzo przydaje:)
--JF |
2006-05-27 12:04:32 | 62.179.56.231

Jedno drugiego przeciez nie wyklucza.
Bóg okazuje łaskę wszystkim, ale jeśli ktoś ja odrzuca to
sam siebie skazuje na karę.

Madzia (Lydia) | madeleine91@go2.pl
2006-05-27 10:41:53 | 85.198.201.107

no właśnie. ale dlaczego?
to wygląda jak metoda: wychowawca straszy
przedszkolaki, a potem głaszcze je po główkach :/

JF |
2006-05-26 23:11:22 | 62.179.56.231

Bóg się nie zmienił. Jest tylko pokazany z innej
perspektywy. Bóg sądzi w całej Biblii i jest dobrym,
wybaczającym i miłosiernym Ojcem w całej Biblii. Po
prostu w niektórych księgach są bardziej uwypuklone
pewne cechy a w innych księgach inne cechy.

madeleine91@go2.pl | Madzia (Lydia)
2006-05-26 20:34:10 | 85.198.201.107

Jakos nie potrafię pojąd, dalczego w ST Bóg jest tym,
który sądzi (chociaż w języku hebrajskim słowo sędzia
znaczy równiez obrooca, a nam kojarzy się wręcz tylko z
wyrokiem), którego nalezy się bad, a w NT Bóg jest tym
dobrym, wybaczającym i miłosiernym Ojcem.

eilianu |
2006-05-04 20:45:42 | 62.141.199.248

jest ok, bo powtórzyło mi się to trzy razy...

JF |
2006-05-04 20:16:43 | 62.179.56.231

Przepraszam za wywalenie jednego komentarza.
Przypadkowo usunąłem przy wywalaniu powtórzonego
komentarza.

eilianu |
2006-05-04 19:23:23 | 62.141.199.248

Masz rację, ostatnio zastanawiałam się trochę nad tym...
W NT pisze: "badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich
żywot, a one składają świadectwa o mnie". Więc czytając
Stary testament należy szukad tam Jezusa :) na każdym
kroku jest tam nawiązanie do tego, co zostało napisane
później w NT...

precious | precious_of_god@o2.pl
2006-05-04 13:27:57 | 212.191.172.13

Muszę powiedzied, że masz rację.
Kiedyś mówiłam, że ST jest bez sensu, nudny, nic się tam
nie dzieje, okropna składnia itp.
Jednak przełamałam się jakiś czas temu i jestem na

dobrej drodze do sukcesu. Bóg jest dobry i daje mi
poznanie i zrozumienie.
Nawet w Psalmach, NT są nawiązania do obietnic,
wydarzeo ze ST, więc nie znając go, nie można starad się
rozumied np. NT.

2006-05-04 18:03:01 >> 9
W sobotę będzie wspólne spotkanie młodzieży Chrystusowej i Reformowanej. Nie powiem, z lekka
mnie to zdziwiło. WKCh raczej nie pali się do współpracy z kościołami ewangelickimi.
W każdym razie fajnie:) Cieszę się, że coś takiego się odbędzie. Tak sobie tylko myślę, ze fajnie by
było, gdyby przywódcy kościoła(ów) wzięli przykład z młodzieży.
--JF |
2006-05-26 23:06:33 | 62.179.56.231

Z tej młodzieży, ktora się razem spotyka, mimo różnicy
wyznao.

Madzia (Lydia) | madeleine91@go2.pl
2006-05-26 20:36:34 | 85.198.201.107

zależy jeszcze z jakiej młodziezy.
ja z pewnością nie chciałabym, żeby ktokolwiek brał go
ze mnie :/

Madllene |
2006-05-05 16:42:56 | 195.234.40.254
Kasieoka |
2006-05-05 00:20:03 | 83.19.128.154
192.168.1.48

Na pewno jest:-)
Też sie ciesze:P

Ciekawa jestem, jaka jest między nimi różnica.. :>

2006-05-05 18:52:47 >> 10
W Chinach paostwo wyświęciło dwóch biskupów kk wbrew władzom kościoła. Kościół w Chinach jest
w zupełnie innej sytuacji niż ten w wielu krajach Europy, ale na nas też jest wywierany nacisk z
zewnątrz. Na kościół nie działają rządy (zwykle, patrz Francja (tak, zgadza się, nie lubię ich :P)), ale
działają zwykli ludzie. W ramach 'tolerancji' nie mówi się w UK i US 'Christmass' tylko 'Holidays', nie
umieszcza sie choinek w biurach itp. itd. Jak często robimy coś, tylko dlatego, że boimy się, co o nas
pomyślą nie-chrześcijanie. Nie bójmy się robid swojego. Nie dajmy wleźd sobie na głowy ludziom z
zewnątrz. I pamiętajmy, ze kościół odpowiada jedynie przed Bogiem i tylko Jego zdaniem powinien
się przejmowad.
[edit:
Two man saw a poster saying 'Put back Christ into X'mas'.
One of them said:
'God, they try to put religion into everything...']
--Kasieoka |
2006-05-12 16:52:20 | 83.19.128.154
192.168.1.48

:) Jeśli kiedyś będziesz kandydowad, to będę na Ciebie
głosowad :P

dżejek |
2006-05-11 22:59:45 | 83.31.109.67

traktuję to jak komplement :D jestem tak kompletnym
ignorantem politycznym, że stwierdziłam iż wybiorę
zawsze źle. po co obciążad sobie sumienie... :D
Dzięki Emku :)

Kasieoka |
2006-05-11 22:37:53 | 83.19.128.154
192.168.1.48

"..ale to nie wina katolików, tylko kretynów, których nasz
naród wybrał (nie utożsamiam się, do wyborów
parlamentarnych nie poszłam)"- kiepska postawa
obywatelska... :>

dżejek |
2006-05-11 17:43:20 | 83.31.94.170

to dobrze, nie zmienia to jednak faktu, że religia jest
sprawą kontrowersyjną i budzi, niestety, często
negatywne emocje, czego mamy liczne przykłady w
historii. tym bardziej jest to smutne, że przecież
opierając się na nauce bożej powinniśmy okazywad
wyrozumiałośd i tolerancję. sama niestety się do takich
nie zaliczam, ale jeśli mam tolerowad skrajną głupotę, to
wolę pozostad nietolerancyjna. ale cóż, nic co ludzkie
obcym byd nie powinno...

JF |
2006-05-11 16:07:29 | 62.179.56.231

Kasia jest katoliczką i ani to, co ja pisałem, ani tym
bardziej to, co ona pisała, nie było powiedziane na
powaznie.

dżejek |
2006-05-11 14:09:58 | 83.31.90.106

przepraszam bardzo! ja np. jestem z wychowania
katolikiem, obecnie głoszę wszem i wobec, że wyznaję
filozofię teizmu, jednak nie można wszystkiego
sprowadzad do wspólnego mianownika, bo to jest

krzywdzące. ludzie są wszędzie tacy sami, niezależnie od
wiary. jeśli mają dobrze w głowie, to potrafią żyd
spokojnie i nie przeszkadzad innym, zaś jak im się
pomiesza, to przeszkadzają wszystkim, niezależnie czy
jest ateistą, katolikiem, protestantem itd. kwestia religii
to indywidualna sprawa i wstyd mi za to, co się dzieje w
naszym kraju, ale to nie wina katolików, tylko kretynów,
których nasz naród wybrał (nie utożsamiam się, do
wyborów parlamentarnych nie poszłam). a że
przypadkiem zostali ochrzczeni w tym kościele, to czysta
kwestia przypadku.
dixi (skooczyłam)
JF |
2006-05-09 23:28:09 | 62.179.56.231

AMEN!!!
:D:P

Kasieoka |
2006-05-09 22:43:24 | 83.19.128.154
192.168.1.48

A wszystkiemu są winni katole, tak jest! Tfu!

eilianu |
2006-05-08 21:36:09 | 62.141.199.248

Dokładnie tak:)
Nie przepraszaj, o to chodzi, żeby dyskutowad:+

JF |
2006-05-08 21:29:59 | 62.179.56.231

My nie traktujemy kogos jako gorszego, tylko dlatego, że
jest ateistą. Mogę się nie zgadzad z tym, co robi, ale
nigdy z góry nie skreślę kogoś tylko z powodu
odminnego zdania na jakiś temat.
No więc w sumie mamy coś wspólnego. Zapominam, że
jesteście protestantami :)
W takim razie wycofuje się, bo faktycznie. Stosunek K.k
do Was też nie jest najlepszy...

ranaway |
2006-05-08 21:17:19 | 193.238.180.224
10.1.194.15

Mi generalnie chodziło o w ogóle eksponowanie wiary,
jako jakiejś WYŻSZOŚCI, klubu dla elity - nie należysz to
spadaj, jesteś bezwartościowy.
Sorry, że tak zakręciłam dyskusję.

eilianu |
2006-05-08 20:30:06 | 62.141.199.248

JF |
2006-05-08 20:07:58 | 62.179.56.231

No właśnie, dlaczego ja muszę WSZĘDZIE glądad
papieża? dlaczego ludzie mnie traktuję gorzej, tylko
dlatego, że nie miałam komunii? dlaczego śmieją się ze
mnie, że jestm 'moherem' co tu dużo mówid - jestem
mniejszą mniejszością niż ateiści i moim zdaniem oni
zdecydowanie powinni czud się tu lepiej niż wierzący.
My też się tak czujemy, nie jesteście sami:|

Mówisz, żebyśmy my nie narzucali się innym, ale
dlaczego inni mogą narzucad się nam?

ranaway |
2006-05-08 19:33:41 | 193.238.180.224
10.1.194.15

ależ jasne, że możecie.
Ale nie narzucad innym sposobu myślenia...
Wbrew wszystkiemu ateiści czują się lekko gnojeni w
tym paostwie.

JF |
2006-05-08 16:22:46 | 62.179.56.231

Co nie znaczy, że ze względu na 'tolerancję' mamy się w
ogóle nie odzywad.

ranaway |
2006-05-08 16:13:42 | 193.238.180.224
10.1.194.15

No tak, tylko to było ekhm tak ponad 2000 lat temu,
kiedy to ateiści byli zakopywani żywcem, a teraz mamy
wolnośd wyboru wiary - lub też i bezwiary, i niewiem
czemu mam byc na siłę ewangelizowana - tylko dlatego,
żeby ktoś mógł spokojnie sie uśmiechnąd przy modlitwie
i powiedzied " Szerzyłem wiarę- co z tego, że na siłę"

eilianu |
2006-05-07 21:37:04 | 62.141.199.248

Ale co przykazał Jezus...? "IDĄC NA ŚWIAT głoście
ewangelię..."

ranaway |
2006-05-07 15:31:20 | 193.238.180.224
10.1.194.15

I nie chodzi o to, że wy nam przeszkadzacie - nie. Chodzi
o to, że ... To jest jakaś presja.
Mi akurat może i choinki nie przeszkadzają, ale jak ktoś
się "obnosi" ze swoją wiarą to mnie to już wkurza.
Jestem jak najbardziej za Francją - wiara w kościele i
domu, a na zewnątrz kategorycznie nie.

ranaway |
2006-05-07 15:29:18 | 193.238.180.224
10.1.194.15

:|
Ale jak ja teraz robię prace konkursową na angielski o
Sławnych na świecie Polakach to MUSZĘ (jeśli chcę
wygrad-a chcę) wkleid JP2 :|:|
Jestem temu kategorycznie przeciwna, ale obawiam się,
że nie zrobienie tego i trafienie w komisji jakiegoś
moherowego-katolika skooczy się dyskfalifikacją.
I co ?
Byd wierna swoim poglądom i robid plakat tak jak mi się
podoba, czy dostosowywad się?

Madllene |
2006-05-07 14:07:17 | 62.179.57.180

Ja tam to robie ze względu na tradycje. Tak już jest i
kropka. A to ze w tych świętach w ogóle nie ma Boga ani
Chrystusa,, to już co innego.
Niekoniecznie po to, zeby zadbad o reputacje.

ida |
2006-05-06 22:06:45 | 212.76.33.120
62.121.112.192

czytam jakby co.

eilianu |

Mądre słowa. Tak samo jak Kościół odpowiada przed

2006-05-05 20:05:28 | 62.141.199.248

Bogiem, tak samo jednostka. Ja osobiście często boję się
wyrazid zdanie ze względu na strach przed
wyśmianiem... i myślę, że nie jestem jedyna...

2006-05-12 19:04:11 >> 11
Jeśli ktoś potrzebuje modlitwy w jakiejś sprawie, to piszcie:) Zawsze chętnie pomogę w ten sposób
każdego, kto tego potrzebuje:+
--JF |
2006-05-27 11:58:24 | 62.179.56.231

Zarozumiałe by bylo, gdybyś uważała, że Bóg wysłucha
tylko Ciebie.

Madzia (Lydzia) | madeleine91@go2.pl
2006-05-27 10:45:02 | 85.198.201.107

kiedyś tez tak myślałam. i przejechałam się na tym. nie
tylko ja, bo to nawet zrozumiałe mogło by byc.

JF |
2006-05-26 23:05:36 | 62.179.56.231

Boga obchodzi każda modlitwa o każdego. Bóg kocha
każdego, bez względu na to, kim ta osoba jest:)

Madzia (Lydia) | madeleine91@go2.pl
2006-05-26 20:40:53 | 85.198.201.107

ale czy Boga będzie obchodziła marna modlitwa o
jakąśtam Madzię, o chęd i umiejętnośd życia dla niej?

eilianu |
2006-05-16 21:12:55 | 62.141.215.196

'Trzeba wierzyd, ze to jest potrzebne, zeby miec ochote
robid:D'
To w takim razie potrzebujesz modlitwy, abyś widziała
potrzebę i miała ochotę :):P

Kasia_kiwi |
2006-05-15 18:15:10 | 83.28.37.67

Witaj Emku! Byłabym Ci wdzięczna, gdybyś pomodlił się
o to, abym na nowo odnalazła Boga, bo chyba trochę się
zagubiłam i ciężko mi wrócid na wcześniejszy szlak...
Dziękuję :*

Madllene |
2006-05-15 14:22:10 | 83.14.103.250

Trzeba wierzyd, ze to jest potrzebne, zeby miec ochote
robid:D

JF |
2006-05-14 22:23:01 | 62.179.56.231

Płatności brak:P

ida |
2006-05-14 21:38:30 | 212.76.33.71
62.121.112.192

płatnośd przelewem czy za poświadczeniem
pocztowym?:P

eilianu |
2006-05-14 19:39:27 | 62.141.213.48

zawsze można spróbowad od nowa :)

Madllene |
2006-05-14 16:28:01 | 62.179.57.180

... ale nie za bardzo chce i mam ochote:P I nie za bardzo
w to wierze..

JF |
2006-05-13 21:36:21 | 62.179.56.231

Ale?

Madllene |
2006-05-13 19:54:06 | 62.179.57.180

Heh, przestałam sie już w to bawid... Może powinnam do
tego wrócid, ale...

2006-05-19 11:50:18 >> 13
Widziałem ostatnio jak u mnie pod szkołą po człowieku przejechała wojskowa ciężarówka. Zginął w
zasadzie natychmiast. Przypomniała mi się w związku z tym jedna piosenka zespołu OX.
4:
----------'poczekaj, poczekaj, poczekaj...
jeszcze nie teraz, nie, nie, jeszcze nie czas
jeszcze nie teraz, tak, tak, zarobid coś
jeszcze nie teraz, tak, tak, wyszaled się
jeszcze nie teraz, o tak, mam jeszcze czas
jeszcze nie teraz, nie, nie, nie
tyle rzeczy jeszcze do zrobienia - czasami
jeszcze nie teraz... tak wiem!
byłoby głupio przecież przed kumplami
na poznanie Boga jak mówią - zawsze jest czas
przecież dziś nie umierasz
w głowie pieniądz, zabawa i kariera, a więc może później
ale jeszcze nie teraz
to nic, że ludzie nagle umierają,
to nie, że śmierd nagle zaskakuje
ciebie to nie spotka - hehehahahaa
ktoś tu oszukuje
masz swoje plany, swoje cele
dom samochodów i na lewo trochę kasy
każdy tak robi więc i ty nie czujesz się winny
ale pamiętaj nie znasz dnia ani godziny
a mogło byd tak pięknie
mogłem poznad Boga i żyd z nim
ale ktoś mi powiedział... że mam jeszcze czas'
--Madzia (Lydia) | madeleine91@go2.pl
2006-05-26 20:49:02 | 85.198.201.107

to śmieszne (a może przygnębiające?):
ci, którzy chcą żyd jak najdłużej - umierają nagle.
ci, którzy pragną śmierci jak niczego innego - nadal żyją.

ranaway |
2006-05-20 11:34:22 | 193.238.180.224
10.1.194.15

(chociaż absolutnie zaszokowało mnie, że człowiek
zginął... w taki sposób... )

ranaway |
2006-05-20 11:33:28 | 193.238.180.224
10.1.194.15

złośliwie dodam...
to znak?

Madllene |
2006-05-19 19:34:27 | 62.179.57.180

Ueeee....

Asia |
2006-05-19 19:10:45 | 62.141.198.244

Swoją drogą współczuję... to musiało byd straszne, byd
tego świadkiem... Ja chyba nie doszłabym po tym do
siebie po roku...

eilianu |
2006-05-19 19:06:28 | 62.141.198.244

Nie masz czasu! Możemy umrzed w najmniej
oczekiwanym momencie! A wtedy będzie o wiele za
późno! Więc czemu tak dużo osób myśli, że "jakoś to
będzie"?

2006-05-23 17:26:55 >> 14
'Dr Elizabeth Targ, psychiatra w Pacific College of Medicine w San Francisco, testowała modlitwę na
chorych na AIDS, znajdujących się w krytycznym stanie. Wszyscy z dwudziestu pacjentów otrzymali
ten sam lek, ale tylko o 10 z nich się modlono. W koocu, wszystkich dziesięciu z tych, o których się
modlono, przeżyło, podczas, gdy czterech z drugiej grupy zmarło. W wyniku większych badao, które
nastąpiły po tym eksperymencie, dr Targ odkryła, że ludzie, o których się modlono, potrzebowali
tylko 1/6 opieki w szpitalu, a pobyty w nim były dużo krótsze, niż w przypadku tych ludzi, o których
się nie modlono.'
źródło: Christian Standard
--ania_241 | ania_241@vp.pl
2006-07-11 22:17:54 | 83.26.137.220

Modlitwa-najlepsze lekarstwo na cierpienie.

Madzia (Lydia) | madeleine91@go2.pl
2006-05-27 13:33:31 | 85.198.201.107

no właśnie. (:

JF |
2006-05-27 11:57:33 | 62.179.56.231

Ale oni przecież nie mieli wpływu na to, jak lekarstwo
zadzaiała.
"ale tylko o 10 z nich sie modlono"

Madzia (Lydia) | madeleine91@go2.pl
2006-05-27 10:46:32 | 85.198.201.107

chozi mi o to, ze ci, ktorzy sie modlili, wierzyli, ze to cos
da (:

JF |
2006-05-26 23:13:53 | 62.179.56.231

Szczególnie jeśi byli nieprzytomi i bliscy śmierci:P

Madzia (Lydia) | madeleine91@go2.pl
2006-05-26 20:50:44 | 85.198.201.107

wystarczy w cos mocno wierzyd. wtedy się uda.
widad modlący się wierzyli..

JF |
2006-05-24 17:59:41 | 62.179.56.231

Bo przecież bez Boga też można żyd, tyle, ze z Nim jest
lepiej:]

Madllene |
2006-05-24 15:41:36 | 62.179.57.180

Ale jakoś o dziwo, te sześc też przeżyło ;+

eilianu |
2006-05-23 21:11:24 | 62.141.212.164

dobre oceny - 1 osoba - modlitwa
złe oceny - większośd klasy - brak modlitwy

2006-05-23 17:35:21 >> 15
W związku z tym, że niedługo wakacje, będzie mała reklama :P
www.proem.pl
--JF |
2006-05-26 18:07:31 | 62.179.56.231

Postaram się:D:P

escape-to-heaven |
2006-05-25 18:50:26 | 212.76.33.106
62.121.112.192

tylko się nie popłacz :P

JF |
2006-05-24 20:51:49 | 62.179.56.231

A szkoda:P

ida |
2006-05-24 20:44:39 | 212.76.33.89
62.121.112.192

PS a to moja reklama: www.pomaranczarnia.org ; )

ida |
2006-05-24 20:42:22 | 212.76.33.89
62.121.112.192

mam już swoje plany na wakacje xP

JF |
2006-05-24 17:59:00 | 62.179.56.231

Tylko, że to nie jest spam:P
Tiaaaaa;]
Jak ja kocham te spamy;]
Ej, najlepsze jest to ze sie nigdy z nich nie korzysta:D

Madllene |
2006-05-24 15:40:36 | 62.179.57.180

Bo ja czytam i ide dalej, bo interesuje sie tym dopiero
wtedy kiedy szukam. A ze znaleźieniem nie ma
problemu;]
(Ale pokreciłam ^^)

2006-05-27 12:16:30 >> 16
Przybył papież! Woohoo! Polacy jak zawsze w takich sytuacjach pokazują jacy to oni nie są religijni.
Miliony ludzi idących na spotkanie z papieżem. Ludzie mówiący w telewizji, jak to poprzedni i obecny
papież nie zmieniają ich życia.
Ciekawe tylko, jak ci samo ludzie będą się zachowywad jutro, za miesiąc, czy za rok, w pracy, w szkole
czy w domu, jak już nie będą pamiętad o wizycie papieża. Czy będą pamiętali o jego naukach? Czy
będą je stosowali?
Niektórzy na pewno. Ale większośd z nich, jak zawsze jest religijnych na pokaz, a w praktyce o tym
wszystkim zapominają. A szkoda. Katolikiem nie jestem i za bardzo wizytą papieża się nie przejąłem,
ale jestem pewien, że gdyby ludzie się wsłuchali i przede wszystkim zaczęli stale stosowad to co
mówi, na pewno dużo by im to dało. Chociaż jeszcze lepsze by było 'wsłuchiwanie' sie w Biblię, ale z
tym jest chyba jeszcze większy problem.
--Komu brakuje, temu brakuje:P
JF |
2006-05-31 19:05:38 | 62.179.56.231

Ale jeśli chodzi o większośc Polaków, to niestety masz
rację...

Kasieoka |
2006-05-31 18:38:59 | 83.19.128.154
192.168.1.48

Msza św. w telewizji "nie zalicza jej" (chyba wiesz, o co
mi chodzi? ;)), chyba ze ktoś nie ma możliwości
normalnego w niej uczestnictwa- chyba coś takiego jest
ustalone. Chociaż jeśli ktoś nie uczestniczy tak naprawdę
we mszy św. w kościele, to tak, jakby oglądał ją w tv.. Ale
z drugiej strony waznym też jest, żeby chociaż Słowa
Bożego i kazania wysłuchad- i to przyjąd. Bo zeby czytad
w domu Pismo, to chyba brakuje nam trochę ambicji.

Kasieoka |
2006-05-31 18:34:23 | 83.19.128.154
192.168.1.48

Skoro mamy w Polsce mniejszości narodowe po kilka
procent każda, to czemu programy telewizyjne są tylko
w języku polskim?

eilianu |
2006-05-31 10:34:26 | 62.141.197.82

I nagle wszyscy, (tym co wcześniej nawet nie chciało się
pójśd do kościoła) zaczęli byd chrześcijanami na tę
okazję... :|

Madllene |
2006-05-30 18:01:40 | 62.179.57.180

ranaway |
2006-05-29 20:39:43 | 193.238.180.224
10.1.194.15

Em.. no sorry.. Zawsze tak będzie.. I zawsze było.. I nic
tego nie zmieni.. No chyba ze znajdzie sie kos myslący za
cały naród...
Ale szczerze mówiąc to najbardziej sie ukazało kiedy nasz
papiez umarł.. Nagle wszyscy sobie przypomnieli jaki on
wspanialy... A był wspaniały cały czas..
1) Święto nie święto - o trzęsieniu w Jawie była
MINIMALNA wzmianka między śniadaniem B16 a jego
modlitwą po obiedzie (i wcale nie w wiadomościach, a w
niebieskim pasku na TVP)... a jednak ekhm - troche ludzi

tam umarło...
2) ja niewiem czy to popieranie 90% katolików nie jest
też ignorancją 10% innowierców.
3) dalej czy msza w TV to nie jakieś naruszenie obrządku
liturgicznego - kto jak kto, ale ja nie widzę ludzi
klęczących przed TV, czy potrafiących się na niej
maksymalnie skupid wiedząc, że np. w kuchni kipi
mleko...
4) To, że ludzie pomachają na ulicy papieżowi nie znaczy,
że nie traktują tego jak po prostu jakiegoś rodzaju
festyn...
Piątego i szóstego punktu nie mam... dla mnie to było
takie sztuczne, na siłe i wymuszone... oh ah papież
przyjeżdza, pomachajmy mu itd, ale czy wniosło coś do
społeczeostwa to nie powiedziałabym...

JF |
2006-05-29 20:11:23 | 62.179.56.231

Ignorancja niektórych ludzi mnie dobija (chociaż sam się
dziwię, ze to jeszcze możliwe). Pewna pani w
wypowiedzi dla Wiadomości powiedziała o papieżu:
'Jest namiestnikiem Piotra i następcą Jezusa':|
Każda osoba publiczna jest skazana na to, że ludzie będą
chcieli na niej zarobid (najlepsze przykłady mamy w
codziennych tabloidach).

Kasieoka |
2006-05-29 16:41:39 | 83.19.128.154
192.168.1.48

Może jeśli zewsząd będą bębnid o tym, ze papież i że w
ogóle, i ludzie (deklarujący się jako katolicy) pomyślą, że
w sumie fajnie by było go zobaczyd, to pójdą na mszę św.
i usłyszą troszkę Pisma? :) Niestety ludzie muszą mied
wszystko podane jako sensację, wszystko głośno.
Zapominamy, że dobro działa najlepiej w ciszy...
Ad. 1
Tak, ale to nie znaczy, że powinienem to ignorowad.

JF |
2006-05-28 19:55:58 | 62.179.56.231

Ad. 2
Zwykle. Ale chodziło mi o to, że przeciętny Polak, ma
jeszcze wiekszy problem z zajrzeniem do Biblii niż ze
słuchaniem papieża.
Ad. 3
A czy papież jest od tego, żeby zarabiad na nim? Z resztą
jak kto chce. Ale niech przynajmniej się otwarcie
przyznają, ze robią to dla forsy i niech nie ściemniają cały
czas, ze robią to dla ludzi. Tja... Czego ja wymagam od
Polaków:|

Kasieoka |
2006-05-28 18:55:21 | 83.19.128.154
192.168.1.48

O Bogu, o Kościele.. No ale niestety takim jesteśmy
społeczeostwem.

eilianu |
2006-05-28 17:57:56 | 62.141.212.164

No tak, 90% deklaruje się katolikami, a jak wspomni się o
Bogu to jedno wielkie zgorszenie... (w większości
przypadków)
Po 1.: Emek- nie przyzwyczaiłeś się już? :) Religijnośd jest
w modzie raz na jakiś czas. i już.
Po 2.: Papież raczej mówi o tym, co jest w Biblii.

Kasieoka |
2006-05-28 16:02:05 | 83.19.128.154
192.168.1.48

ranaway |
2006-05-27 20:57:41 | 193.238.180.224
10.1.194.15

Po 3.: Pewnie jest to dla Was wkurzające (te niekooczące
się transmisje informujące o śniadankach itd.) i
rzeczywiście powinno to byd na jednym kanale, ale z
drugiej strony... To bardzo ważne wydarzenie dla
katolików (chod dla mnie chyba ciągle zbyt mało) i trzeba
to spróbowad zrozumied... Jednak ~90% Polaków
deklaruje się katolikami, no więc tv chce na nich zarobid.
Ja widzę tylko tych ludzi przed TV, którzy siedzą na
wygodnych fotelach, w ciuchach domowych
słuchacjących mszy przełączając w między czasie na inne
kanały (jak toś ma kablówkę to nie musi cierpied patrząc
jedynie na B16)... świetnie. Żywa profanacja mszy...
Jeszcze jakby na jednym kanale to rozumiem, że dla
ludzi, którzy chcielby tam byd ale nie mogą - powiedzmy
niech już będzie TVP1... ale po co na paru?
I te wkurzające paski niebieskie informujace ze : rano
papież zjadł śniadanie, pojechał tu, posiedział pomodlił
się, przeniósł się 10 km. dalej i spotkał tłum wiernych
blablabla... Chyba samego tego człowieka musi to
potwornie męczyd... dookoła sam język polski, on w
centrum zainteresowania...
Jak dla mnie Polska znów niepotrzebnie zamarła na 4
dni...

sg |
2006-05-27 13:29:43 | 62.179.75.194

i tak najbardziej mi się podobał ten niebieski napis przez
cały dzieo pod wyświetlanym filmem w jedynce (ktoś się
pomylił i napisał, ze papież nawiedził kościół xDDDD)

JF |
2006-05-27 13:08:40 | 62.179.56.231

Oczywiście, ale teraz chodziło mi o 'religijnośd' Polaków
tylko w kontekście pielgrzymki.

ida |
2006-05-27 12:47:47 | 212.76.33.107
62.121.112.192

nie musi przyjezdzac do polski, zeby zaczeli sie
wsluchiwac w to,co mowi.

2006-06-05 22:18:00 >> 17
Niedawno w Fakcie była informacja o tym, że w pewnym jeziorze woda ma 30% alkoholu. Dołączone
było m. in. zdjęcia ludzi pijących razem z psem wodę bezpośrednio z jeziora. Dostali 50 złotych za
pozowanie do tych zdjęd.
Tak się zastanawiam, ile potrzeba człowiekowi, żeby się poniżył dla kilkudziesięciu złotych. No cóż, w
koocu nie od dawna wiadomo, że ludzie dużo rzeczy zrobią dla pieniędzy, więc czemu ja się dziwię?
Ciekaw jestem tylko, czy chod przez chwilę pomyśleli o konsekwencjach...
Wydaje mi się, że ludzie częściej (w ogóle) powinni myśled nad tym, co robią. Niech się zastanowią
nad tym, co ich działania przyniosą nie tylko im, ale też ludziom, w koło i niech nie rzucają się bez
zastanowienia na pieniądze.
--|
2006-06-06 14:48:07 | 62.141.199.60

fuj, to tak jakby pid wodę z kałuży, w której się rozlało
piwo... :|

2006-06-08 11:00:40 >> 18
Amerykanie zabili wczoraj Zarkawiego. Rozumiem, ze ten człowiek był odpowiedzialny za zabicie
wielu ludzi i trzeba go było powstrzymad, ale czy nie powinno się jego śmierci uznawad za smutną
koniecznośd, a nie za powód do świętowania?
--~|
2006-06-13 14:21:37 | 83.24.41.213

chyba jestem czlowiekiem malego formatu...

rabi |
2006-06-09 15:35:30 | 83.27.120.31

Prawda-to była smutna koniecznośd a nie radosne
zabicie człowieka. Najbardziej zasmucają ci którzy się z
tego radują. Sam już nie wiem o czym to świadczy. Ja się
od tej radochy odcinam i jestem out(punk). Jezus not
dead. Pozdrawiam.

2006-06-13 22:11:43 >> 19
Był sobie kiedyś Georg Thomas - pastor w małym mieście Nowej Anglii.
Pewnego niedzielno-wielkanocnego poranka przyniósł do kościoła zardzewiałą,
pogiętą, starą klatkę na ptaki i postawił ją na kazalnicy. Brwi wszystkich podniosły się ze zdziwienia a
w odpowiedzi pastor Thomas zaczął mówid:
Szedłem wczoraj przez miasto i zobaczyłem małego chłopca idącego w moim
kierunku i wymachującego tą klatką na ptaki. Na dnie klatki leżały trzy
dzikie ptaszki, drżące z zimna i strachu. Zatrzymałem się i zapytałem:
Co tam masz, synu?
- Tylko kilka starych ptaków - odpowiedział chłopak.
- Co zamierzasz z nimi zrobid? - zapytałem.
- Wziąd je do domu i się pobawid nimi - odpowiedział - Podokuczam im trochę,
później powyrywam pióra żeby je przestraszyd. Będę się dobrze bawił.
- No ale prędzej czy później znudzą ci się te ptaki. Co wtedy zrobisz?
- No, mam koty. - powiedział mały chłopak - One lubią ptaki. Zaniosę je im .
Pastor milczał przez chwilę.
- Ile chcesz za te ptaki, synu?
- Co?? Chyba pan nie chce tych ptaków. To tylko szare, stare polne ptaki.
Nawet nie śpiewają. Nawet nie są ładne!
- Ile? - ponownie zapytał pastor.
Chłopiec zmierzył pastora jak gdyby był szalony i odpowiedział:
- 10 dolarów?
Pastor sięgnął do kieszeni i wyciągnął 10-cio dolarowy banknot. Wręczył go
chłopcu. W mgnieniu oka chłopak zniknął. Pastor podniósł klatkę
i delikatnie doniósł ją do kooca alejki gdzie było drzewo i trochę trawy.
Położywszy klatkę na ziemi, otworzył drzwiczki i delikatnie uderzając
o szczebelki zachęcał ptaki do wyjścia, uwalniając je. To wyjaśniło dlaczego
ta klatka znajdowała się na kazalnicy. I wtedy pastor opowiedział tę
historię.
Pewnego dnia Szatan i Jezus mięli rozmowę. Szatan właśnie wrócił z Edenu i chwalił się:
- Tak, właśnie złapałem cały świat ludzi tam na dole. Zastawiłem na nich
pułapkę, zwabiłem ich. Wiedziałem, że nie będą mogli się oprzed. Mam ich
wszystkich!
- Co zamierzasz z nimi zrobid? - zapytał Jezus.
- No, zamierzam się nimi pobawid! Nauczę ich jak się żenid, wychodzid za mąż
a potem rozwodzid, jak nienawidzid i wykorzystywad siebie nawzajem, jak pid,
palid i przeklinad. Nauczę ich jak wynaleźd broo i bomby i zabijad siebie
nawzajem. Ale będzie zabawa! - odpowiedział Szatan
- A co zrobisz kiedy skooczysz? - zapytał Jezus.
- No, zabiję ich wszystkich - odpowiedział dumnie Szatan
- Ile za nich chcesz? - zapytał Jezus.
- Chyba nie chcesz tych ludzi. Oni nie są dobrzy. Po co, Ty ich weźmiesz, a oni Cię znienawidzą Będą
plud na Ciebie, przeklinad Cię aż w koocu Cię zabiją. Chyba nie chcesz tych ludzi!
- Ile? - zapytał ponownie Jezus.
Szatan spojrzał na Jezusa i zadrwił :
- Całą Twoją krew, łzy i Twoje życie.
Jezus odpowiedział:
WYKONANE!
I wtedy zapłacił cenę.
Pastor podniósł klatkę, otworzył drzwiczki i wyszedł zza kazalnicy.

--::Z@jebOOngO:: |
pogromca_wiesniakow@vp.pl
2006-07-22 10:51:31 | 83.5.151.99

ło Boziu... niezłe... powala z nóg...

In_Out_Side |
2006-06-25 21:59:57 | 87.206.203.248

"jak nienawidzid i wykorzystywad siebie nawzajem,jak
pid"
hmm...skądś to znam;)

eilianu |
2006-06-19 11:41:23 | 62.141.199.60

wow.dobre.

2006-06-20 21:12:25 >> 21. Dlaczego czytasz moją koszulkę?
Tekst z jednego z moich T-shirtów (dzięki, Olga:* ).
Czemu ludzie tak dużą uwagę przywiązują do tego, co inni mają na sobie? 'Nie toleruję dresów', 'nie
toleruję punków', 'a ten to na pewno jest gejem, bo ma różową bluzkę'. Nie zapominajmy, że inny,
nie znaczy gorszy.
// Motto dnia: 'Don't set yorself on fire!'
--ida |
2006-06-21 17:46:36 | 212.76.33.90
62.121.112.192

punków jak najbardziej toleruję ;))

tęcza |
2006-06-21 17:04:45 | 62.141.199.60

To nie argument :P

JF |
2006-06-21 16:39:43 | 62.179.91.93

Bo tak:P

tęcza:P |
2006-06-21 15:08:31 | 62.141.199.60

A czemu miałabym nie czytad Twojej koszulki?:P

Madllene |
2006-06-21 14:04:53 | 84.10.18.26

Wreszcie jakiś mądry producent ;+

2006-06-22 13:02:11 >> 22. Nie łowimy dzieci w cudzym stawie
'Podstawówka nr 2 w Wiśle, to niezwykła podstawówka (...) bo chodzą do niej dzieci aż 6 różnych
wyznao. Na 122 uczniów najwięcej - ponad 70 proc. - wychowuje się w rodzinach ewangelickich.
Drudzy pod względem liczby są katolicy, a potem kolejno: świadkowie Jehowy, Adwentyści Dnia
Siódmego i zielonoświątkowcy. Do niedawna uczył się tu również chłopiec z kościoła prawosławnego,
ale przeniósł się do Cieszyna.
(...)
- Nikogo nie odpychamy, ale też nie uprawiamy prozelityzmu, nie łowimy w cudzym stawie. Uczymy
dzieci bycia ze sobą.
(...)
- Dzieci nie wytykają sobie wyznania. Uczą się szanowad drugiego człowieka. Koledzy Wojtka
przychodzą na ping-ponga do naszego kościoła. I nie ma znaczenia, że to kościół katolicki, a ktoś jest
ewangelikiem czy zielonoświadkowcem.'
Żródło: GW
Niestety zdziwiłem się jak przeczytałem ten artykuł. Niestety, bo coś takiego nie powinno byd
zdziwieniem. Czemu ludzie nie mogą częściej zyd ze sobą właśnie w taki sposób? Nie patrząc na
dzielace ich róznice... Pamiętajmy, ze wszyscy jesteśmy dziedmi jednego Boga.
// Motto dnia: 'Konfucjusz mówi: Kto? Ja?'
---

dżejek |
2006-06-30 22:42:05 | 83.31.110.233

najważniejsze jest patrzenie na ludzi. bo oni nie dzielą się
na różne wyznania, na dobrych czy złych. świat nie jest
czarnobiały i dlatego tolerancja jest tak ogromnie ważna,
a jeszcze ważniejsze jest, by wpajad ją od dziecka.
osobiście tylko dodam, ze tolerancyjna nie jestem, bo nie
mogę znieśd ewidentnej głupoty i i czyjejś nietolerancji.
reszta jest w porządku :P

JF |
2006-06-23 17:38:57 | 62.179.91.93

Zgadza się, pilnujmy. ALe nie wpajajmy ich na siłę innym.

Madllene |
2006-06-23 17:30:42 | 84.10.18.26

"wchodzenie w Boże kompetencje" O_O

Madllene |
2006-06-23 17:28:20 | 84.10.18.26

Nie jesteśmy w stanie mysled identycznie...
I nic na to nie poradzimy...
Pilnujmy naszych wartości.

JF |
2006-06-23 08:02:03 | 62.179.91.93

Runaway, miałaś szczęście. Większośc nie ma.

JF |
2006-06-23 08:01:35 | 62.179.91.93

Ad 1. Nie będę się kłocił. Ja tylko powiedziałem dlaczego
to jest różnica, bez stwierdzania kto ma rację. Mówiłem
już, że nie chcę, żeby tu prowadzic dysputy teologiczne i
dochodzi do tego, kto 'dobrze' wierzy, a kto 'źle'.
Ad 3. Mówiłem tylko o różnicach między dwoma

kościołami a nie o tym, co jest wyznacznikiem danej
wiary.
Kasieoka |
2006-06-22 23:49:57 | 83.19.128.154
192.168.1.48
Kasieoka |
2006-06-22 23:42:47 | 83.19.128.154
192.168.1.48

I jeszcze jeden komentarz- pytanie :) Tak więc KK można
nazwad Kościołem ewangelickim? :> Tylko że pewnie ci
"prawdziwi ewangelicy" nie czczą Maryi.. :>
Poza tym, dzieci ogólnie są okrutne- nawet jeśli nie
chodzi o religię.
Chociaż przykład Runci obala ten mit... ;)

Kasieoka |
2006-06-22 23:39:42 | 83.19.128.154
192.168.1.48

Boże kompetencje? Przytoczę tu fragment, którego
chyba nie interpretujecie dosłownie, tak jak chyba resztę
Pisma... J20,21-23: "I znowu rzekł do nich Jezus: Pokój
wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam./A to
rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha
Świętego./Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane."

ranaway |
2006-06-22 23:34:09 | 193.238.180.224
10.1.194.15

Ja nigdy nie czułam się dyskryminowana z tego powodu.
owszem były pytania czemu nie chodze : "bo nie wierze"
"aha, okej"
Akurat spowiedź lub jej brak, to jest duża różnica, bo dla
nas to jest wchodzenie w Boże kompetencje.

JF |
2006-06-22 22:20:46 | 62.179.91.93

A z tą obojętnością, to wcale nie jest tak dobrze.
Szczególnie w podstawówkach. Dzieci potrafią byd
bardzo nieprzyjemne dla kogoś, tylko dlatego, ze ta
osoba nie chodzi na religię.

ranaway |
2006-06-22 22:02:04 | 193.238.180.224
10.1.194.15

niewiem po co wy się wszyscy tak podzieliliście. Co za
różnica czy dorosły, czy dzieciak czy Testament Stary czy
Nowy, czy ksiądz, czy spowiedz...pffff... no skoro dzieci
jednego Boga to i jakoś żądania i prośby jedne... pfff...
a ja się tam nie zdziwiłam. w koocu ludzie na ulicy też się
nie gryzą. chyba największy PROBLEM widzą jedynie
katoliccy księża, a nie nawet sami katolicy. Albo po
prostu w Wwie każdy jest obojętny na religie drugiego
człowieka, orientacje seksualną czy kolor włosów...

JF |
2006-06-22 17:46:48 | 62.179.91.93

To zalezy od konkretnego kościoła, ale główna jest taka,
że w kościołach ewangelickich chrzci się dzieci, a w
ewangelicznych doroslych.

Kasieoka |
2006-06-22 17:33:07 | 83.19.128.154
192.168.1.48

Jaka jest różnica pomiędzy Kościołem ewangelickim a
ewangelicznym?

tęcza |
2006-06-22 17:06:42 | 62.141.199.60

aha! pomyliło mi się :+

JF |
2006-06-22 16:19:34 | 62.179.91.93

tęcza |
2006-06-22 16:00:54 | 62.141.199.60

Słowo 'ewangelicy' odnosis ię do kościołów
ewangelickich, natomiast Zielonoświatkowcy to kościół
ewangeliczny.
Niestety taki jest nasz kraj, że raczej nie ma dużej
tolerancji i kiedy ona jest, to nic dziwnego, że ludzie sa
zaskoczeni...
A tak w ogóle, to czy zielonoświątkowcy to nie
ewangelicy?

2006-07-02 23:36:56 >> 23
Po dacie aktualizacji widad wpływ sesji na studenta :D:P
Cytat z Pratchetta, z pamięci i z angielskiej wersji, więc może byd niedokładny :P
Kontekst: pewna osoba nie przychodziła kilka razy pod rząd do pracy pod pretekstem pogrzebu babci.
'- Nobby, ile Ty masz tych babd?
- Cztery.
- Jak to cztery? Przecież pogrzebów było 5.
- No tak, ale jedna babcia okazała się nie do kooca martwa.'
:D
Zdarza nam się czasem pogrzebad kogoś za życia. Bo się obraziliśmy, bo usłyszeliśmy jakieś plotki, bo
itp. Czasem przydałoby się, żebyśmy przed pogrzebem zobaczyli, czy dana osoba jest na prawdę
martwa, bo możemy pogrzebad kogoś, kto jest jeszcze w pełni sił. I nie śpieszmy się z wkładaniem
ludzi do trumny.
// Motto dnia: 'Konfucjusz mówi: Lepiej słychad gdy zamkniemy usta.'
--Podobno, to ja się czepiam:D:P
JF |
2006-07-09 22:00:33 | 62.179.91.93

- nie czyni Cię chorą
- nie czyni Cię paranoiczką

sg | wojsko
2006-07-09 21:06:49 | 83.8.232.183

naprawdę pisze sie razem.
nie lubię chodzid na pogrzeby
śni mi się mój zmarły dziadek którego nigdy nie
poznałam
czy to czyni mnie chorą psychicznie?
czy fakt, iż pragnę byd żołnierzem, tak jak on, czyni mnie
paranoiczką na jego punkcie?

::Z@jebOOngO:: |
pogromca_wiesniakow@vp.pl
2006-07-07 18:12:02 | 83.5.151.168

hey Emek! fajny ten blogasek, zwlaszcza, ze wiesz, jak
wyglada moja wiara :)
hm.. piosenka wpadla mi w ucho. mimo, ze
chrzescijanska, to fajna :) (na 100% lepsza od piosenek
Kirka Franklina, ktorego Aga lubi... znaczy sie lubi z
piosenek chrzescijanskich.)
no to koncze i pisze u siebie to zdanie: 'serce
podskoczylo mi do gardla' :D papa :*

JF |
2006-07-06 17:07:37 | 62.179.91.93

Przypadek:P

yo |
2006-07-06 12:28:58 | 84.40.191.9
192.168.2.7

'Konfucjusz mówi: Lepiej słychad gdy zamkniemy usta.'
dlatego Bóg dał nam dwoje uszu, a tylko jedne usta *:
a tak w ogóle, to skąd to upodobanie do cytatów
Konfucjusza?:P

2006-07-12 20:45:17 >> 24
'Gdyż bój toczymy nie z krwią i ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z
władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich.'
Ef 6,12
Wielu chrześcijan uznaje, że skoro chodzą do kościoła, czytają Biblię od czasu do czasu, modlą się,
itp., to wszystko jest w porządku i nic więcej nie muszą robid. Że wszystko jest OK, Bóg się cieszy i w
ogóle, po co się czymkolwiek martwid? Pamiętajmy jednak, że dookoła nas toczy się wojna. I jeśli
jesteśmy bierni, to znaczy, że walczymy po stronie przeciwnika.
// Motto dnia: 'Dorośli, to przeterminowane dzieci.'
--eilianu |
2006-07-13 18:42:59 | 62.141.199.129 ja wolę mied tę świadomośd i żyd bez komfortu, niż
odwrotnie.

2006-07-15 20:24:39 >> 25
'Z mojej płonącej miłosci, nie możesz zbawid demonów'
Oomph, 'Brennende Liebe'
Oczywiście, demona nie można zbawid, ale mimo wszystko ten tekst mnie zastanowił. Ile można
zdziaład, jeśli do rzeczy, dla których wydaje się nie byd szans, podejdzie się z miłością.

2006-07-26 18:05:09 >> 27
Z powodu wakacyjnych wyjazdow nastepny wpis jak wroce, czyli ok 20.08.
--Ms.Ballack | ms.ballack@onet.eu
2006-08-21 17:44:14 | 81.190.101.165 Strasznie podoba mi się Twój blog, polubiłam Cię za Twoje
poglądy oraz wiarę, którą wspólnie wyznajemy ^^
Czekam z niecierpliwością na nową notkę xD
Pozdrawiam!

2006-08-22 16:39:43 >> 28
Na początek obozu była dyskusja z technomanami na punkcie muzyki. Później, jeden z chłopaczków
zapytał mnie, czy mi płacą za pracę. Powiedziałem, że nie pracuję dla pieniędzy, na co ktoś
powiedział: 'pracujesz dla heavy metalu'
LOL
Przez dwa tygodnie pracy z dziedmi się zmęczyłem. Pieniędzy nie dostałem. Obozy miały swoje mniej
lub bardziej udane momenty, ale satysfakcja z tego, że mogłem zrobid coś dla Boga i dla tych dzieci
została. Czasami warto zrobid coś, z czego pozornie nie ma sie zysków, bo jak mówi Biblia, nawet jeśli
nie dostaniemy zapłaty teraz, to dostaniemy ją w niebie:+
--JF |
2006-08-25 16:24:57 | 83.5.207.30
192.168.0.246

Przynajmniej nie przez większośd czasu:D:P

Ms.Ballack |
2006-08-24 21:43:34 | 81.190.101.165

Ale przecież obozu koncentracyjnego to z pewnością nie
przypominało... Prawda?

JF |
2006-08-23 16:23:02 | 83.5.227.37
192.168.0.246

No ja nie wiem, czy to byla zabawa:P

Kasieoka |
2006-08-23 00:44:57 | 83.19.128.154
192.168.1.48

Za pracę z dziedmi, to chyba będą podwójnie płacid.. ;))
Chociaż może to ona jest tą najlepszą zapłatą sama w
sobie?

Ms.Ballack | ms.ballack@onet.eu
2006-08-22 23:45:11 | 81.190.101.165

Dokładnie, na dodatek założę się, że też nieźle się
bawiłeś, prawda? xD
A satysfakcja - bezcenna ^^

2006-08-25 17:36:32 >> 29
Zastanawiam się, czemu jest tak, że osoby nazywające nas przyjaciółmi, przestają się do nas odzywad
dosłownie, albo niemalże z dnia na dzieo...
Dbajcie o swoich przyjaciół, bo są oni jednym z największych skarbów, jakie można zgromadzid.
--jAdi |
2006-09-05 18:08:10 | 69.116.60.22

ahoj! Emek kochamy cie!!! (tlum: NIE KLAM!)

Anastazja |
2006-09-02 10:37:20 | 81.15.210.251

Czasem po prostu okazuje się,że z jednej strony przyjaźo
się "wypaliła"..(tak było w moim przypadku). Cały czas
wyciagałam ręke do tej osoby.. Ona jej nie widziała..
Jednak potem poznałam inną osobę,wartą mojej uwagi...
Jednak sporo czasu mi zajęło,otrząśniecie ztakiej straty..
I zrozumiałam,ze to nie była prawdziwa przyjaźo..

morderca |
2006-08-31 23:11:54 | 195.136.49.21
195.136.114.2

coz ja nie powiedzial ze ta osoba musi byc egoista,
chodzi o to ze tak na serio to kazdy z nas jest egoista
troche i czasem potrzebuje czasu TYLKO dla siebie, wg
mnei to normalne, i nie oznacza to tego ze ma sie kogos
w tyłku. Nigdy nie miałem kogos w tyłku tylko dlatego ze
teraz potrzebowałem byd "sam" poprostu na jakis czas
nie utrzymywalem z dana osoba tak scislego kontaktu jak
przedtem lub nawet mozna by powiedziec ze zrywałem
kontakt ale tak na prawde zawsze pamietam o tych
ludziach i jestem pewien ze i tam ten przyjaciel pamieta
tylko sie pogubil i szuka czasu dla Ciebie... koniec:D
Hmm... Morderco, jesteśmy coraz bliżej sedna, ale to
wciąż nie to.

Ms.Ballack |
2006-08-31 21:30:24 | 81.190.101.165

Nie sądzę, aby dało się pogodzid te dwa pojęcia przyjaźo i egoizm. One się nawzajem wykluczają, więc
postrzegając relację z drugą osobą jako transakcję
niewymagającą oddania i troski, mijamy się z celem.
No bo, jakby nie patrzed, trudno nazwad przyjacielem
kogoś, kto w sytuacji, gdy jest nam potrzebny
powiedziałby: "Radź sobie sam. Teraz interesuje mnie
tylko mój własny tyłek..."
I tutaj chyba wracamy z powrotem do punktu wyjścia.
Gdy zawodzą ludzcy towarzysze, warto pamiętad o
niezawodnym Przyjacielu, który nigdy nie zachowuje się
egoistycznie, a nawet wręcz przeciwnie - poświęca się
nam w całości.
Musiałam to napisad xD W koocu to blog chrześcijaoski
^^

morderca |

warto warto nawet neiw eisz jaka to przyjemnosc

2006-08-31 16:19:36 | 195.136.49.21
195.136.114.2

czasem pobyc egoistą:)

JF |
2006-08-31 16:12:34 | 83.5.245.1
192.168.0.246

A czasem tylko sie wydaje, ze warto:P

morderca |
2006-08-31 15:15:45 | 195.136.49.21
195.136.114.2

a dziekuje Kasieoko:))
musze przyzanc ze ja sam wiele razy w zyciu zawiodlem
ludzi ktorzy uwazali mnei za przyjaciela, bywalo wlasnie
tak jak opisał JF ale nigdy nie tracilem do nich sympatii
tylko czasem brakowalo mi czasu i zrozumienia, poza
tym ja jestem taki lekkoduch:P i egoista.. czasem warto
byc egoistą:D

Kasieoka |
2006-08-31 12:00:20 | 83.19.128.154
192.168.1.48

Ja przeczytałam i po raz pierwszy w życiu zgadzam się z
jakimś Mordercą ;))

JF |
2006-08-30 16:48:40 | 83.5.199.39
192.168.0.246

Mi się nie chciało czytad:) Poprosze o więcej takich
komentarzy:]

morderca |
2006-08-29 20:29:21 | 195.136.49.21
195.136.114.2

coz, a moze to nie tak. czasmi kazdy z nas potrzebuje
zajac sie soba, zostac egoista na jakis czas, gdy posiweca
sie czas swoim przyjaciolom czesto zapomina sie o sobie,
moze ten ktos potrzebowal odpoczac, poznac nowych
ludzi. a moze nie odzywal sie bo wiedzial ze nie ma teraz
dla ciebie czasu i ty tego nie zrozumiesz? moze wcale nie
byl twoim przyjacielem? nie bral tej znajomosci na
powaznie? wciaz szukal nowych wrazen? moze tak na
prawde nic do ciebie nie ma tylko jego tryb i styl zycia
jest taki? jesli to byla przyjazn to na pewno sie odezwie..
moze nawet nie zauwazyc ze cie skrzywdzil, bo widzi
wszystko inaczej? dobra rozpisalem sie za bardzo,
pewnie i tak nikt tego nei bedzie chcial przeczytac, w
kazdym razie fajny blogasek;)

JF |
2006-08-29 09:07:40 | 83.5.205.191
192.168.0.246

Bardzo długa chandra

Kasieoka |
2006-08-28 23:49:42 | 83.19.128.154
192.168.1.48

Wg mnie niekoniecznie. W koocu "przyjaciel, który
przestaje byd przyjacielem nigdy nim nie był". Podobno.
Może takie nieodzywanie się, o którym Emku piszesz, to
po prostu "(c)handra"?

escape-to-heaven |
2006-08-28 21:25:30 | 83.31.211.234

hmm właśnie jestem na etapie nie odzywania się.
bo przyjaźo to czasem za duźe słowo

JF |

To jest bardzo duża różnica. Bo to naturalne, ze czasami

2006-08-28 16:50:29 | 83.5.205.191
192.168.0.246

drogi różnych ludzi sie rozchodzą, ale jeśli rano ktoś z
Tobą rozmawia, a wieczorem nie, to już jest coś nie tak.

Kasieoka |
2006-08-28 15:22:38 | 83.19.128.154
192.168.1.48

Jest jakaś różnica pomiędzy "z dnia na dzieo" a "w
przeciągu miesiąca/innego czasu"? Odejście to odejście,
zerwanie kontaktów to ich zerwanie.

not Bond... |
2006-08-27 23:32:24 | 83.31.240.34

To prawda... ale niełatwa to sztuka w dzisiejszych
czasach...

Madllene |
2006-08-27 16:28:52 | 84.10.18.26
JF |
2006-08-27 09:28:00 | 83.5.181.225
192.168.0.227

Kasieoka |
2006-08-26 21:46:48 | 83.19.128.154
192.168.1.48

A siut, zapomniałam o tym kodzie durnymn XD
Na pewno odchodzą z jakiegoś powodu.
Zauważ, że mowa była o zerwaniu przyjaźni z dnbia na
dzieo.
Teoretycznie tak. Ale w praktyce, przynajmniej dla mnie,
sprawa ma się trochę inaczej... W niektórych
przypadkach.
Były mi osoby bardzo bliskie, z którymi z różnych
względów kontakt się urwał.. I mówid, ze te chwile, które
razem przeżyliśmy, to nie była przyjaźo? Okrutne i
nieprawdziwe.

eilianu |
2006-08-26 19:53:08 | 89.228.241.125

też się nad tym zastanawiałam. bardzo smutne..

Ms.Ballack |
2006-08-26 18:32:37 | 81.190.101.165

Jeśli przyjażo kooczy się z dnia na dzieo - to znaczy, że to
wcale nie była przyjażo... :/

Kasieoka |
2006-08-26 01:31:05 | 83.19.128.154
192.168.1.48

Oj tak, utrata przyjaźni jest jednym z gorszych uczud :/

2006-09-01 16:36:59 >> 30
http://www.proem.pl/proem.php?id=multimedia&download=51〈=pl
Wprawdzie filmik nie mam nic wspólnego z tematyką bloga, ale występuję w nim ja, więc nie mogłem
się powstrzymad, żeby go nie zaprezentowad :P
--Wczesniej link byl dobry.
JF |
2006-09-05 15:51:20 | 83.5.249.94
192.168.0.246

Madllene |
2006-09-04 16:31:04 | 84.10.18.26
Madllene |
2006-09-04 16:29:39 | 84.10.18.26

Ms.Ballack |
2006-09-01 23:26:56 | 81.190.101.165

Jak nie dziala, to wejdz na
http://www.proem.pl/proem.php?id=multimedia〈=pl i
wybierz ten plik, co ma 58,7 MB.
Oj, zapomniałam, ze nie lubisz jak mówie nie po ludzku...
A mui sie nafet nie uotfiera ^^
(A tyn link tuo napewno dopry? ;])
Z moim transferem zbuforowanie jakiegokolwiek
większego pliku jest niemożliwe, więc teraz wstrzymam
się z komentarzem. Ale w przyszłości nie omieszkam go
nie oblukad xD

2006-09-10 15:02:32 >> 31
Oglądałem dziś rano transmisję z jakiegoś Kościoła ze Stanów i w czasie kazania padło takie
stwierdzenie: 'Nie zostałeś zbawiony dla samego siebie'.
Czy nie na tym właśnie polega bycie chrześcijaninem? Zamiast zamykad się w sobie, czy w swoim
Kościele, powinniśmy żyd dla Boga i dla innych.
// Motto dnia: 'Dziś dzieo schizofrenika. Czas na refleksje.'
--Madllene |
2006-09-12 17:38:03 | 84.10.18.26

Nie mówmy, a czyomy ;+

ida |
2006-09-11 20:08:32 | 83.31.215.223

cóż,realizujesz swoje ambitne plany :P nie to,co ja :D

JF |
2006-09-11 16:15:56 | 83.5.244.87
192.168.0.246

W koocu po to powstał, żeby były na nim
przemyślenia:D:P

ida |
2006-09-10 18:48:01 | 83.31.204.182

Ty to masz ciągle jakieś przemyślenia na blogu:D ja u
siebie czasem chyba naprawde nie mam o czym pisac:P
;))

2006-09-20 17:02:59 >> 32
Poznałem ostatnio osobę z kościoła, o którym wiedziałem tyle, że jest to kościół ewangeliczny i
chciałem sie dowiedzied o nim czegoś więcej. To, co usłyszałem, delikatnie mnie do niego zniechęciło,
ale później sobie pomyślałem, że często ludzie uważają się za lepszych, tylko dlatego, że w danym
kościele, robi się coś w inny sposób niż w ich kościele. Oczywiście, są rzeczy, których nie powinno się
robid i są zachowania, których powinno się unikad, ale czy nie jesteśmy wszyscy dziedmi jednego
Boga? Uczmy się szacunku do siebie nawzajem i pamiętajmy, że Bóg kocha wszystkich i jest obecny
wśród wszystkich swoich dzieci.
--yo:) |
2006-09-22 21:13:35 | 89.228.241.125

nie jestem! amen amen bracie;) pozdr!:*

2006-09-26 17:31:03 >> 33
Ponieważ niektórzy mieli problem ze ścignięciem, daję wersję youtube'ową:P Podzielony na dwie
części, bo YouTube nie przyjmuje plików powyżej 10 minut.
http://www.youtube.com/watch?v=5Gocqsu7Kwg
http://www.youtube.com/watch?v=pWrcLKCvXAM
--JF |
2006-10-02 09:25:32 | 83.5.223.234
192.168.0.246

A kogo obchodzi jego zdanie?:D:P

Kasieoka |
2006-09-29 22:25:55 | 83.19.128.154
192.168.1.48

Ja myślę, że tak, ale nie wiem co na to "dziadziuś" ;)

JF |
2006-09-28 09:45:57 | 83.5.206.132
192.168.0.246

Uważasz, że powinniśmy dodad więcej mąki na
siwiznę?:D
Dziadek trochę mało dziadkowy... :P

Kasieoka |
2006-09-26 18:10:40 | 83.19.128.154
192.168.1.48

Ale macie wyobraźnię, super ;)
Czarownica bardzo przekonująca... :D

2006-10-06 20:54:03 >> 34
KK uchwalił, ze dzieci nieochrzczone idą do nieba.
No fajnie, fajnie. Cyt:
'Według "Timesa" niezależnie od przekonao teologicznych papież chce w ten sposób pozyskad dla
chrześcijaostwa ludnośd misyjnych krajów Afryki i Azji, gdzie śmiertelnośd noworodków jest wysoka.'
Czy kościół nie jest m.in. od tego, żeby stad na straży swoich przekonao, bez względu na okoliczności,
zamiast zmieniad je wtedy, kiedy wygodnie? Dobrze tyle, że porzucili pomysł otchłani dla
noworodków....
// Motto dnia: 'I'm bored. Let's go and eat some campers'
---

Ewica | ewicatg@gazeta.pl
2006-10-29 15:35:05 | 88.156.115.64

chrzczenie niemowlat jest jak dla mnie zupelna pomylka.
przeciez Bogu nie chodzi o jakis obrzadek, czy
wypelnienie obowiazku. Chodzi o serce, o wyznanie
wiary- a tego niemowleta raczej nie posiadaja. Czy Bog
jest az tak niemilosierny i niedobry, zeby wsadzac dzieci
do piekla tylko dlatego ze nie sa ochrzczone? bo ja tak
nie uwazam... wierze, ze kocha wszystkie dzieci. :)

ajka. |
2006-10-17 14:00:23 | 83.31.206.145

czuję się strasznie poważnie na tym twoim blogu. oj
Emuś czek sylwester in ostróda ałt, ok? ach!to już tak
wracając na ścieżkę nie związaną z chrztem ani
kościołem . chociaż zwracając? nie ok łotewer ^^.
trzymaj się w swych rozważaniach!
ps. co za durne dają te hasła to antyspamu (bhanw) ;P
No właśnie, bo przecież dzieci nie moga się nawrócid...
Z resztą, wierzay mieli dzieci, a Biblia nie wspomina o
tym, żeby je chrzcili.

JF |
2006-10-16 22:42:24 | 62.179.92.105

Jakiekolwiek by te wasze powody nie były, to Biblia
mówi o chrzcie jako potwierdzeniu wiary. I po co na siłę
wymyślad co innego?
Inna sprawa, to kwestia wrodzonego grzechu
pierworodnego, która jest dośd dyskusyjna:P
A nie dlatego, że to ludzie dorośli się nawracali? ;> Czy
wiadomo coś o ich dzieciach? :)

Kasieoka |
2006-10-16 22:12:43 | 83.19.128.154
192.168.1.48

U nas świadectwem dojrzałej wiary jest (a raczej
powinno byd) bierzmowanie. Chrzest jest właśnie po to,
żeby dziecko mogło uczestniczyd w życiu Kościoła, mogło
przyjmowac sakramenty itd., żeby nie miało grzechu
pierworodnego. To przecież do niczego nie zobowiązuje
tak naprawdę... Człowiek "sam" wybiera wiarę lub ją

odrzuca.
JF |
2006-10-15 23:13:03 | 62.179.92.105

I dlatego Biblia mówi o chrzcie dorosłych:+

ranaway |
2006-10-15 21:11:51 | 193.238.180.224
10.1.194.15

Ale jak to przyciągnąd? Czym?
Jak rodzice katolicy, to ochrzczą w ciągu ilu? 3 miesięcy?
Że niby, z obawy jeśli dziecko umrze, to ... czyste
sumienie, że pójdzie do nieba?
nierozumiem całej tej kwestii..dla mnie troche taka
lipna. Niby w sumie życie bez grzechu to przepustka do
nieba, czyż nie? Pozatym dziecko nie rozumie jeszcze
całej kwestii "boskiej" (dlatego właśnie, uważam, że
powinno się poddawad chrztu dopiero ok. 15 roku
życia)...

JF |
2006-10-14 20:36:02 | 62.179.92.105

Chodzi o to, że kk uznaje, ze żeby byd zbawionym,
potrzebny jest chrzest, więc dzieci nieochrzczone nie
mogą trafid do nieba. Wymyślono dla nich czwartą poza
niebiem, piekłem czyśdem przestrzeo, czyli odchłan
(skleroza uniemozliwia przytoczenie oficjalnej łacioskiej
nazwy:P). No i teraz, żeby więcej ludzi do kościoła
przyciągnąd, chcieli dad tym dzieciom zbawienie, nawet
bez chrztu. Co i tak papież w koocu odwołał.
Antyspam jest odgórnie wprowadzony przez blog.pl.

ajka. |
2006-10-14 17:38:26 | 83.31.242.227

też nei rozumiem co napisałeś^^. dlaczego nie mogą byd
zbawione:P?
ej po co ci to na antyspam;D?

JF |
2006-10-11 19:25:27 | 62.179.92.105

No właśnie o to chodzi, że stanowisko oficjalne kk jest
takie, że take dzieci nie mogą byd zbawione.

Madllene |
2006-10-11 16:49:44 | 84.10.18.26

JF |
2006-10-10 23:15:17 | 62.179.92.105

Ale KK ma racje bo dzieci nieochrzczone też są dziedmi
Boga, to dlaczego mają nie iśd do nieba? :-)
Tak właściwie to nie wiem o co sie spieracie ^^
Chyba nie zrozumiałam co tam apisałeś ;D
Kasiu, a co z dziedmi urodzonymi ale nie ochrzczonymi?
-KK uchwalił, ze dzeci nieochrzczone idą do nieba.

yo |
2006-10-10 20:46:43 | 89.228.241.125

-...bo papież nie dał dzieciom zbawienia...
(widzę tu dwie sprzeczności)
a tak w ogole, to papież daje zbawienie? nie wiedziałam!
(to byłoby kiepsko bo on kiedyś stwierdził, że protestanci
nie mogą byd zbawieni! no fantastycznie!)

Kasieoka |
2006-10-10 17:51:33 | 83.19.128.154
192.168.1.48

Wg mnie to jest tylko po to "ustalone", żeby matki parę
razy przemyślały swoją decyzją dot. aborcji- i tyle.

JF |
2006-10-09 22:12:39 | 62.179.92.105

Teraz to już i tak nie ważne, bo papież nie dał dzieciom
zbawienia...

ranaway |
2006-10-09 21:46:38 | 193.238.180.224
10.1.194.15

A ciekawe co z pochowaniem nieochrzczonych na
cmenatarzach...

2006-10-23 17:28:02 >> 35
Komentarze do wysłania przez księży SMSów z przypomnieniem o mszy:
'Bycie chrześcijaninem, to przede wszystkim uczęszczanie na mszę. Nie będę się rozwodził, dlaczego
jest taka ważna, bo każdy kto zwie się "wierzącym", powinien to wiedzied.(...)'
Żródło: 'Metro'
Sam nie wiem, czy śmiad się czy płakad. Jak można uważad się za chrześcijanina i mówid coś takiego.
Zastanawiam się, czy to nie podpucha, ale patrząc po Polakach, to wątpię. Z resztą, jak patrzę na
niektórych znajomych, to wcale nie jest lepiej. Wprawdzie uważają, ze robią dużo, ale ogranicza się t
wszystko do chodzenie na nabo co tydzieo. Pamiętajmy, że chrześcijaninem jest się przez 7 dni w
tygodniu, a nie tylko przez jeden.
// Motto dnia: 'Damn orks. Damn them all to hell.'
---

Ewica | ewicatg@gazeta.pl
2006-10-29 15:39:27 | 88.156.115.64

"Bycie chrześcijaninem, to przede wszystkim
uczęszczanie na mszę*...+" czy mozna napisac cos
takiego? bycie chrzescijaninem to wiara, gloszenie
Dobrej Nowiny, nasladowanie Jezusa Chrystusa. a nie
dobre uczynki, czy chodzenie do kosciola! to oczywiscie
tez jest wazne, ale przychodzi wraz ze szczerym
wyznaniem i wiara- tak ja uwazam.

JF |
2006-10-25 18:20:56 | 62.179.92.105

Skrót myślowy i nadużycie semantyczne... :D

Kasieoka |
2006-10-25 18:06:20 | 83.19.128.154
192.168.1.48

Zapewne został użyty skrót myślowy (może
niekoniecznie słuszny)- katolik, który uczęszcza na msze
św., przystępuje do komunii i zjednoczony z Bogiem i
umocniony przez Niego czyni tak, jak powinien każdy
chrześcijanin. Niestety jest to "normalne", iż nie zawsze
tak jest- nie tylko w naszym Kościele...

dżejek |
2006-10-25 12:46:07 | 88.156.65.8

eucharystia jest nic nie warta jesli ludzka wiara i
ideologia na niej sie konczy. lepszy jest czlowiek, ktory
nie podchodzi do komuni, ale pomoze czlowiekowi na
ulicy niz taki, ktory biega do spowiedzi i przyjmuje
eucharystie, a potrzebujacych mija obojetnie. takie jest
moje zdanie.

JF |
2006-10-25 10:06:03 | 62.179.92.105

Ale czy coniedzielna eucharystia może zastąpid wszystkie
inne rzeczy składające sie na bycie chrześcijaninem?:

dżejek |
2006-10-24 23:32:03 | 88.156.65.8

i dlatego się nie deklaruje jeśli chodzi o moją wiarę. po
prostu staram sie byd dobrym człowiekiem, z pomocą
dobrych dusz może mi się uda...

Kasieoka |
2006-10-24 17:02:11 | 83.19.128.154

Pamiętaj, że dla katolików coniedzielna Eucharystia jest
bardzo ważna.

2006-10-30 19:05:35 >> 36
'Napiszcie, że ja matkom tych chłopców z serca współczuję i wybaczam.'
Źródło: GW
Dużo się teraz pisze na temat tego, co się ostatnio wydarzyło w Gdaosku. Już mi się nie chce tego
wszystkiego czytad. Zwróciła tylko moja uwagę wypowiedź mamy tej dziewczyny. Postawa niezwykle
rzadko spotykana, a czy nie tak właśnie powinniśmy się zachowywad? Wybaczad też wtedy, gdy ktoś
skrzywdził nas nawet w tak niezwykle bolesny sposób.
//Motto dnia: 'No hug till you shave'
---

i|
2006-10-31 17:25:23 | 83.31.202.132

osobiście słyszałam, że powiedziała tak, bo jej grożono.
ale spoko. może faktycznie aż tak wiele w niej
miłosierdzia.
"bo to przecież dobrzy chłopcy, nie marnujmy im życia"..
:|

Kasieoka |
2006-10-31 15:58:50 | 83.19.128.154
192.168.1.48

Ale akurat w tym wypadku taki kontrast... :/ Jakoś mi nie
pasuje ;>

Ewica |
2006-10-31 14:11:29 | 88.156.115.64

Szczerze mówiąc też najpierw rzuciło mi się w oczy
motto :) a co do tematu posta, to zgadzam się i nie... bo
ok, przebaczyła, to jest dobre, ale czy to jest normalne
zachowanie matki, której dziecko popełniło
samobójstwo? że nie ma żalu do tych chłopaków? dla
mnie odrobinę dziwne...

JF |
2006-10-30 20:58:41 | 62.179.92.105

Wiem. Motto nigdy nie było dopasowywane do wpisu.

Kasieoka |
2006-10-30 20:30:37 | 83.19.128.154
192.168.1.48

To motto jakoś nie pasuje, wiesz :/

2006-11-06 20:41:03 >> 38. Każdego dnia wyrywamy serca
Fragment tekstu piosenki zespołu ox (oxband.com, polecam, na prawdę ciekawy:) ).
Często nie zwracamy nawet uwagi na to, co robimy i na to, jakie to ma konsekwencje. Jeśli już, to
raczej jakiej to będą konsekwencje dla nas, a nie dla innych. A bardzo często poprzez nasze działania
wyrywamy komuś kawałek serca. Zastanówmy się, czy to, co robimy, kogoś nie rani. Zwłaszcza wtedy,
gdy z góry zakładamy, że nie.
// Motto dnia: 'Ta sala jest brudniejsza niż mój pokój, a to już coś.'
--i|
2006-11-11 22:42:55 | 83.31.194.21
JF |
2006-11-11 21:52:39 | 62.179.92.105

i|
2006-11-11 17:33:31 | 83.31.194.21

Zobaczymy.
Jakiś pokrętny związek ma:P
Spoko, więcej nie będę Cię męczył.
to nie ma związku ze sprawą,tzn z Twoim blogiem :P
swoja drogą, 2 miesiące to nie tak dużo.. ;))

Ewica |
2006-11-11 12:22:45 | 88.156.115.64

a ja się o pochwały nie proszę :D Sama się cieszę, że
dotarłam do tego bloga :) :PP hihi ^^

JF |
2006-11-11 10:17:29 | 62.179.92.105

Za te dwa miesiące:P

i|
2006-11-11 09:50:25 | 83.31.194.21

jak to nie?!
no właśnie..nie wiem, czemu :|

JF |
2006-11-10 23:58:57 | 62.179.92.105

Ida, Ty nie zasługujesz na pochwały i dobrze wiesz
czemu:P

kaczken |
2006-11-10 23:09:43 | 212.76.37.184

tutaj trzeba się prosid o pochwałę :) nic tak samo z siebie
nie przychodzi.

i|
2006-11-10 17:25:07 | 83.31.254.77

hmm a stałych bywalców to już się nie chwali, co? :P

kaczken |
2006-11-09 18:34:04 | 212.76.37.184

ach, jak miło się zrobiło :)

JF |
2006-11-09 16:50:16 | 62.179.92.105

Zostajesz oficjalnie pochwalona:D

kaczken |
2006-11-09 15:43:41 | 217.153.29.146

bo jak jesteśmy przekonani że nie ranimy, najmniej
zwracamy uwagę na swoje zachowanie. Czasami też
tracimy umiar i wyczucie co w konsekwencji sprawia, że
kogoś ranimy.

Mój pierwszy komentarz :) należy mi się pochwała :P
i|
2006-11-08 22:31:36 | 83.31.221.187

juz Ci mowilam,ze sprowadza to na mnie jakis ogromny
smutek..

�|
2006-11-08 09:56:36 | 83.31.134.79

Odpowiem cytatem:
"You're damn right about that..."

mephala |
2006-11-06 20:53:17 | 212.186.156.134

aż mnie chwyciło za serce... ~ ale refleksja prawdziwa,
dobra. zastanowię się nad tym przed snem

2006-11-11 10:47:30 >> 39. [ocenzurowano]
Wpis na tym blogu został ocenzurowany z powodu obowiązującej w dniu dzisiejszym ciszy
przedwyborczej.
---

۞|
2006-11-18 14:39:23 | 212.186.156.134

so that day...
lost my mind
(...)
maybe in time he'll want to be mine

ʪ|
2006-11-12 18:50:26 | 83.31.101.120

Cenzurze i parówkowym skrytożercom mówimy
stanowcze nie!

2006-11-19 19:29:25 >> 40. Cenzura po raz drugi
Jakieś dwa lata temu, przed świętami, u mnie w zborze była akcja zbierania jedzenia itp., żeby dad je
potrzebującym na święta. Akcję prowadziła też znajdująca się u nas szkoła językowa, w której
zachęcano nas, żeby wrzucad rzeczy do specjalnego koszyka. Powiedziałem wtedy nauczycielce, że
wolę sam przekazad pieniądze, czy jedzenie, bo wtedy wiem, że na pewno zostaną dobrze
spożytkowane. Nauczycielka poszła z tym do pastora. Pastor wziął mnie na rozmowę i zrobił wykład
na temat tego, że pieniądze u nas są dobrze wydawane i nie powinienem oczerniad własnego
kościoła.
Są rzeczy u mnie w kościele, które mi się nie podobają, ale go lubię i jestem do niego przywiązany.
Nie uważam jednak, że nie mam prawa go krytykowad. A słowa pastora zabrzmiały dla mnie jak
zamknięcie ust i zakaz jakiegokolwiek krytykowania 'władz'. W domyśle, zwłaszcza jego.
Nie chodzi mi tylko o krytykę mojego pastora, ale o zwrócenia uwagi na tendencję do pewnego
zachowania, którą można zauważyd u ludzi 'na szczycie'. Tacy ludzie, zwłaszcza w kościele, powinni
byd przykładem dla innych. Także pod względem przyjmowania krytyki. Zwłaszcza, jeśli się ona
powtarza. A my wszyscy pamiętajmy, że nie powinniśmy dad zamknąd sobie ust.
// Dzisiaj zamiast motta dnia, pozdrowienia dla Gosi, która uwierzyła, że poprzedni wpis był na
prawdę ocenzurowany:D
--JF |
2006-11-20 20:14:13 | 62.179.92.105

Ależ nie ma za co:D

Gosia |
2006-11-20 20:06:30 | 84.10.154.147

dzieki za pozdrowienia. :D

Kasieoka |
2006-11-19 23:34:47 | 83.19.128.154
192.168.1.48

Tak jest!

2006-11-20 21:01:31 >> 41
Wypowiedź jednego z nauczycieli chłopaka, który zaczął strzelad do ludzi w swojej byłej szkole.
'Był zamknięty w sobie. Trudno było do niego dotrzed. Cały czas ubierał się na czarno.'
Jak mnie wkurzają ludzie, którzy mówią takie rzeczy... Może to dlatego, ze sam cały czas wielbię
sejtana i nie lubię jak ktoś źle mówi o mi podobnych...
// Motto dnia: 'Dobrze jest umied śmiad się z samego siebie'
(Nie, to nie jest aluzja:D)
--JF |
2006-11-26 21:11:26 | 62.179.92.105

Wydaje Ci się:P

k. |
2006-11-26 20:09:57 | 212.76.37.184

Emek, jakieś uprzedzenia?

JF |
2006-11-22 20:07:53 | 62.179.92.105

NIE!!!!!!!!!!!!!
Tłu, wypluj to słowo!
Orłom mówimy NIE!!!

Kasieoka |
2006-11-22 19:33:43 | 83.19.128.154
192.168.1.48

Każdej życiowej decyzji towarzyszy orzeł.

ƀ|
2006-11-22 09:40:15 | 83.31.98.123

Rzud monetą - będzie łatwiej. Tylko najpierw sprawdź
czy nie jest przypadkiem orło- lub reszkolubna, bo
inaczej cały rzut na nic się nie zda.

i. |
2006-11-21 17:08:10 | 83.31.205.208

a ja nie znam odpowiedzi:P

JF |
2006-11-20 22:00:55 | 62.179.92.105

Ja się tylko pytam:P

i. |
2006-11-20 21:25:41 | 83.31.244.12

właściwie to nie wiem..
sugerujesz, że czas przestad? :P

JF |
2006-11-20 21:16:08 | 62.179.92.105

To czemu jeszcze ze mną rozmawiasz?:D:P

i. |
2006-11-20 21:13:26 | 83.31.244.12

ano dobrze jest:))
co nie zmienia faktu,że jesteś maniakiem dziwnych zdjęd
szesnastoletnich dziewczynek.. xP

2006-11-28 16:59:01 >> 43
http://www.youtube.com/watch?v=Q5im0Ssyyus
:D
---

ksywa |
2006-11-29 21:34:54 | 83.31.107.177

Są wpisy, które powinny zostad ocenzurowane. Dla
dobra świata.
Chwilę temu widzieliście jeden z nich :P

JF |
2006-11-29 15:24:11 | 62.179.92.105

Oj, czasem musi byd coś w stylu Charliego, żeby nie było
za poważnie. Czepiasz się:P

dżejek |
2006-11-29 14:44:13 | 88.156.65.8

normalnego....
cóż....
:|

precious |
2006-11-28 17:58:55 | 212.191.172.13

Witaj JF!
Nie omieszkam i powiem Ci, że aż dodałam Cię do moich
linków w specjalnym miejscu. Nie mogłam tego
pozostawid tak sobie i trzeba było coś zrobid. Tak więc
ciesze się, że do mnie zajrzałeś i cieszę się, że gdy
wchodzę na Twój blog, wchochę do Twojego świata,
zawsze mogę znaleźd tu coś konkretnego, normalnego i
ciekawego.
Pozdrawiam serdecznie!
P.S
A tak prywatnie, to co u Ciebie słychad??

2006-11-29 22:41:01 >> 44
Dziś na nabo prowadzący mówił o kobiecie, która wykryła u siebie guz piersi. Ona się modliła o
uzdrowienie i ludzie w kościele się modlili. Dziś miała iśd do lekarza, ale okazało się, że z dnia na dzieo
guz zniknął.
I jak tu nie wierzyd w cuda?:D
// Motto dnia: 'Tylko głupcy myślą, że miecze i młoty wyszły z mody po okresie średniowiecza.'
---

dolina piękna | PUNK888
2006-12-02 23:12:50 | 83.17.139.118
192.168.30.60

JF |
2006-12-02 08:59:16 | 62.179.92.105

Słucham spichlerza i byłem osobiście tam z moją
narzeczona, i jakoś jeszcze niczego złego nie
dostrzegłem.Jak zmienie zdanie to ci napiszę, puki co
robia wiecej dobrego niz złego. Może nawet więcej
dobrego od ciebie:)
Załóżmy:P
Sama wybrałaś, więc nie narzekaj:P
ale jednak Cię nie przekonałam,skoro wierzysz;))

i. |
2006-12-02 00:21:59 | 83.31.193.5

PS we wtorek mam sprawdzian z geografii. (entuzjazm..).
w nastepny wtorek mam..sprawdzian z geografii (jeszcze
wiekszy entuzjazm) -> to tak a propo czego sie teraz ucze
:P na pewno strasznie Cie to ciekawi xP jak i to,ze od
11tego do 15tego gr mam 5 sprawdzianów.
KOCHAM TĄ SZKOŁĘ!

JF |
2006-12-01 18:48:27 | 62.179.92.105

Brzmiałaś bardzo przekonywająco, jak mówiłaś, że nie
powinienem wierzyd:P

escape-to-heaven |
2006-12-01 16:28:57 | 83.31.193.5

to przecież mówię, że wierzysz :))
cóż, najwyraźniej nie brzmiałam zbyt
przekonywująco,gdy próbowałam Ci to "wmówid" :P

eter |
2006-11-30 23:32:34 | 80.53.188.150

a ja Wam powiem, że wystarczy umied patrzed, a
zauważy się całą masę cudów w tym świecie.
tylko ludzie są egoistami i konformistami i w ogóle
materialistami i nie umieją docenid tego, co ukryte, a
niesamowite...
Jeśli guz znika z dnia na dzieo, to co ma psychologia do
rzeczy?

JF |
2006-11-30 17:11:27 | 62.179.92.105

i. |

Czy ja kiedykolwiek mówiłem, że w nie nie wierzę? To
raczej Ty próbowałaś mi wmówid, że nie ma co na nie
liczyd:P
no tak,Ty ponod w nie wierzysz ;-)

2006-11-30 16:24:32 | 83.31.186.246
dżejek |
2006-11-29 23:08:08 | 88.156.65.8

psychologia i niepoznane możliwości ludzkiego
organizmu.

2006-12-02 11:39:05 >> 45
'(...) replikuje protestem, że Duchowi Świętemu nie robi się zdjęd. Jak to się nie robi? (...) Robi się cały
czas. Tylko na żadnym zdjęciu Duch Święty się nie pokazuje. Co dowodzi, że go nie ma.'
Źródło: GW
Dziwne w tym jest, że ci sami ludzie akceptują istnienie ufoków, mimo, że im też jak dotąd nikt
zdjęcia nie zrobił (zwracam przy okazji uwagę na to, 'latający spodek' a sam alien, to nie to samo).
Oczywiście, można powiedzied, że nie ma dowodów na istnienie Boga, chod ja bym się z tym
sprzeczał, ale czy z tego musi od razu wynikad, że On nie istnieje? Na ciemną materię tez nie ma na
razie dowodów, a jakoś nikomu to nie przeszkadza...
// Motto dnia: 'It was a beach' :D
--JF |
2006-12-03 20:02:41 | 62.179.92.105

Wystarczyło mi, że poczytałem wypowiedzi
spichlerzowców na gronie.

wojtazz!!!!!!! | punk88@wp.pl
2006-12-03 19:47:01 | 83.17.139.118
192.168.30.60

cytuje"nienawiści do katolików". Nie ma nienawisci, to
nie fakty tylko bzdury!!!!!!Fakty=osąd. Tak stwierdziłes
ze tam jest zło!!! alez ja słucham spichlerza i byłem tam i
niczego złego się nie dopatrzyłem, co jeszcze? 3 braci ze
zboru mojego słucha spichlerza, sa dłużej po nawróceniu
niz ja i dziś ich pytałem czy dostrzegli cos takiego jak
nienawisc do katolików, NIC TAKIEGO NIE DOSTRZEGLI, a
więc puki co to będe cię traktował z dystansem,masz
bujna wyobraźnie:) Pozdrawiam

k. |
2006-12-02 22:23:43 | 212.76.37.184

może ja nie jestem osobą, która powinna się
wypowiadad, ale uważam, że na istnienie Boga
dowodów nie ma i na tym polega jego potęga. Bo trzeba
uwierzyd.

dżejek |
2006-12-02 14:04:31 | 88.156.65.8

już wiem czy się zajmujesz w wonych chwilach ->
wyszukiwaniem głupot w gazetach :P wiatru jako takiego
też nie widad, a jakoś nikt nie zaprzeczy że istnieje... :P
a czy ktoś widział kiedyś prąd? xD I to znaczy, ze nie
istnieje?

eilianu. |
2006-12-02 13:18:23 | 89.228.241.125

oczywiscie, mozna powiedziec, ze sa skutki dzialania
pradu i to jest dowod. Ale skutki działania Boga tez
widac, o.

2006-12-03 20:28:28 >> 46
Żeby nie rozwalad innych tematów komentarzami nie na temat i żeby wyjaśnid niezorientowanym o
co chodzi.
Otóż, pewna osoba na swoim blogu zamieściła temat, w który nawoływała do jedności chrześcijan,
dokładając przy tym informacje o Spichlerzu. Miałem trochę do czynienia z ludźmi z tego kościoła i
napisałem, ze trochę śmieszne wydaje mi się wstawianie Spichlerza do tego tematu, bo nigdzie nie
widziałem większej nienawiści do katolików. Wynik tego, można zobaczyd w komentarzach do
różnych tematów. To tak w skrócie.
Cóż... Wydaje mi się, że jeśli w jakimś kościele dzieje się coś, co nie powinno się dziad, to nie powinno
się na siłę udowadniad, że wszystko jest w porządku, tylko powinno się wziąd za ten problem. I nie
mam tutaj na myśli tylko Spichlerza. Mi ta sytuacja przypomina ukrywanie przez kk przypadków
molestowania przez księży. Z zewnątrz widad problem, wewnątrz wszyscy uważają, że wszystko jest
w porządku. Walczmy z problemami, a nie unikajmy ich. We wszystkich kościołach.
Jeszcze mała uwaga do tych, którzy chcą mi koniecznie pokazad, że Spichlerz robi dużo więcej dla
Boga niż ja. Jeśli tak jest, to super. Cieszę się razem z Wami. Nie zależy mi na tym, żeby robid
najwięcej. Ja się będę cieszył, jeśli pomogę nawet tylko jednej osobie.
// Motto dnia: '5.Zabij każdego, kto nie zgadza się z twoją wiarą.'
---

Tomasz | tpetry@wp.pl
2006-12-07 23:18:44 | 83.11.252.95

Kitka nie wierzy w kościoły , religie....i cieczy się z tego,
za to wierzy w siły wyższe. I ma rację, bowiem w zyciu
kościoła uczestniczy się , będąc jego członkiem; jest się
wyznawcą religii, a to jest coś innego niż wiara. My
wierzymy w Boga Którego inni, nazywają siłą wyższą nie
chąc oficjalnie nazywąd Go Bogiem.Tomasz

σ|
2006-12-07 22:48:39 | 83.31.124.225

Sił to ja już wiele widziałem opisanych, ale wśród nich
nie było żadnej z przypisanym przymiotnikiem 'wyższa'.
Może podręczniki do fizyki z których korzystam są
przestarzałe?

kitka |
2006-12-07 22:32:04 | 88.156.65.8

jak dobrze, że nie wierzę w kościoły, religie, tylko w siły
wyższe i zdrowy rozsądek. :D

Tomasz | tpetry@wp.pl
2006-12-07 00:12:39 | 83.11.213.46

Kochani, ale my tu razem tworzymy przecież jednośd! Jak
niewiele trzeba! Duch Boży jest wśród nas i
rozmawiamy, chociaż zapewne też się różnimy. Czyż to
nie jest piękne?!Pozdrawiam Ciebie i Kasię / Moja córka
ma na imię Katarzyna i wiedzie żywot konsekrowany.
pomódlcie się w jej intencji- je, zakonne imię s.
Dominika/Z Bogiem, Tomasz

JF |
2006-12-06 20:01:58 | 62.179.92.105

He he, masz teraz, Kasiu, wsparcie:D

Kasieoka |
2006-12-06 15:35:12 | 83.19.128.154

Brawo Tomasz! ;)

192.168.1.48

JF |
2006-12-06 08:20:11 | 62.179.92.105

Możliwe, ze jest tak jak mówisz, ale dla osoby postronnej
to wygląda tak, że nikt z tym nic nie robił, seria spraw
wyszła na jaw, zapłacili gigantyczne odszkodowania, więc
się zmieniają.
Jeśli jest inaczej, to dobrze:)

Tomasz | tpetry@wp.pl
2006-12-06 00:51:33 | 83.11.208.153

Pieniądze, odszkodowania nie mają tu znaczenia.
Oczywiście jest w moim Kościele sporo kaplanów
większą wagę przywiązujących do spraw finansowych niż
duchowych i ja ich nazywam nie duszpasterzami, lecz
duszpastuchami. Ale jednocześnie modlę się o ich
pokorę i skromnośd, aby stali się wiernymi powołaniu.Ta
odnowa , o której pisałem, , ma podłoże religijne,
duchowe - to powrót do korzeni, do Źrodła. W moim
KOściele były w przeszłości też, znane upadki, które
doprowadzily min. do Reformacji, ale to dowód na to, że
szatan nie złożył broni. Bóg dopuścił przecież go do
Siebie, pozwolił , by kusił samego Crystusa. Kościół
odradza się, tak jak człowiek, który upada i powstaje z
grzechu, bo kościół to wspólnota ludzi.
Masz rację, że pod tym względem kk zaczyna się
zmieniad, chociaż mam wrażenie, że tylko z powodu xset milionów odszkodowao. Ale najważniejsze, że się
zmienia:)

JF |
2006-12-05 23:50:49 | 62.179.92.105

Tomasz | tpetry@wp.pl
2006-12-05 22:47:54 | 83.11.208.153

Swoją drogą, to czasem dobrze jest, jeśli (jakikolwiek)
kościół, musi zapłacid za swoje błędy. Może je wreszcie
dostrzec. Czasami kościół może się zmienid tylko wtedy,
gdy zacznie brakowad mu pieniędzy. Szkoda, że nasi
przywódcy są tacy nieskorzy do przyznania się do
błędu...
Kościól tworzą ludzie i kaplani/ kzięża , pastorzy, popi/
też sa ludźmi ze swoimi słabościami, grzechami, ze swoją
ułomną naturą. W życiu duchownych kościoła
katolickiego pojawia się dodatkowy problem związany z
celibatem / dziś niektórzy hierarchowie chcą na ten
temat wszcząd dyskusję/.Kościól nie ucieka jednak od
problemu, o którym pisałes . Sprawiedliwie podałeś /i to
cenię/, że problem dotyczy także innych
kościołów.Papież poświęcił problemowi
homoseksualizmu wsród niektórych duchownych
specjalny dokument i nakazał otoczyd specjalną troską
ofiary molestowania, a popełniający ten grzech i inne
wyroczenia z tej sfery kapłani podlegad mają surowej
karze. Jak widad, Kk dokonuje u siebie proces
oczyszczania. Wydaje mi się , że w oparciu o procentowo
nieliczne przykłady niewłaściwych, gorszacych postaw

części duchowieostwa, krzywdzącym byłoby negatywne
ocenianie Kościoła jako całości. Pozdrawiam, Tomasz
JF |
2006-12-05 20:45:57 | 62.179.92.105

Bo to niestety bardzo dobry przykład.

Kasieoka |
2006-12-05 19:44:20 | 83.19.128.154
192.168.1.48

Ale w tym kontekście zawsze KK jest podawany jako
przykład ;)

JF |
2006-12-04 23:13:35 | 62.179.92.105

Oczywiście. KK to był tylko przykład. Złe rzeczy zdarzają
się w _każdym_ kościele.

Kasieoka |
2006-12-04 21:51:57 | 83.19.128.154
192.168.1.48

We wszystkich Kościołach- proszę to podkreślid
zwłaszcza w kontekście zdania tego akapitu.

Tomasz | tpetry@wp.pl
2006-12-03 23:38:11 | 83.11.209.93

Nie wiem, czy jesteś katolikiem, czy protestantem, a
jeżeli protestantem , to z jakiego kościoła - dla mnie to
nie jest ważne. Ja jestem katolikiem praktykującym , ale
patrzę na wszystkich ludzi przez pryzmat Miłości
Chrystusowej. Kiedyś stanowiliśmy , chrześcijanie jedną
owczarnię, ale zdążyliśmy się skutecznie podzielid. Dziś
jest czas dialogu , jedności w różności. Temu służa
spotkania w TEZE, temu slużyły w szerszym zakresie, bo
obejmowały inne religie, spotkania w Asyżu. Więc o co
spor? znowu o to, kto jest lepszy? To już było . Bóg Ojciec wszystkich stworzeo najlepiej to osądzi. My
pracujmy dla Jego chwały.Tak, masz rację,. w tym co
piszesz.Chociaż przeaz Twego adwersarza nie przemawia
nienawiśd, tylko żarliwośd typowa dla neofitów /nie jest
to, w moim pojęciu określenie pejoratywne/.Oczywiście
w tej żarliwości niebezpieczne jest to, że można poddad
się fanatyzmowi. Pozdrawiam. Tomasz

2006-12-08 10:11:48 >> 47
Z okazji 15 urodzin, życzę RM, żeby rzeczywiście by rzeczywiście było radiem chrześcijaoskim. By
motywem do działania była chęd pokazywania Boga, a nie chęd dostawania pieniędzy. By emanowało
miłością Chrystusa, a nie nienawiścią do tych, których On wybrał. Żeby teksty w stylu 'RM - 666kHz'
straciły sens. Żeby było czymś, do czego Bóg mógłby się przyznad.
// Motto dnia: 'Sto lat, załogo przeklętego bastionu.'
--jesusfreak |
2006-12-11 21:56:29 | 62.179.92.105

Co nie zmienia faktu, że Ty nie masz racji:P

mephala |
2006-12-11 21:51:54 | 212.186.156.134

i wtedy nie było wikipedii

mephala |
2006-12-11 21:51:37 | 212.186.156.134

freud byl analfabetą
Cytuję:

jesusfreak |
2006-12-11 21:50:45 | 62.179.92.105

Kastracja (od wł. castrare), zwana też wytrzebieniem,
jedna z metod sterylizacji, polegająca na chirurgicznym
usunięciu gonad męskich (jąder) lub żeoskich (jajników)
wikipedia.pl

mephala |
2006-12-11 21:46:48 | 212.186.156.134

przypominam, ze freud ostrzegal przed uogolnianiem tej
tezy! dziewczeta nie boja sie o kastracje bo nie mama
czego; sa tylko zawsze zazdrosne o to, ze mezczyzni maja
co kastrowac

JF |
2006-12-11 21:45:27 | 62.179.92.105

To na pewno przez Twoje przeżycia z dzieciostwa i lęk
przed kastracją:D:P

sg |
2006-12-11 20:54:45 | 212.186.156.134

niemożliwe! Emek nie może się czepiad :P
ja tam wierzę że RM już jest takie, jakiego życzyłeś sobie
proszę pana :DD! wiem, pozytywne myślenie mi nie
wychodzi

i. |
2006-12-09 21:28:43 | 83.31.236.111

byłoby nudno jakbym cały czas mówiła to samo, nie
sądzisz? ;)
ps możesz do mnie mówid po imieniu ^^

JF |
2006-12-09 20:05:41 | 62.179.92.105

I., nie moja wina, że raz coś mówisz, a później mówisz
coś sprzecznego:P

i. |
2006-12-09 19:53:15 | 83.31.236.111

no dziwne, prawda? ^^ :P
strasznie mnie to zaskoczylo ;-)

e. |
2006-12-09 17:00:52 | 89.228.241.125

o! patrzcie! Emek się czepia! no coś takiego!

i. |
2006-12-09 10:46:50 | 83.31.229.40

pff.
czepiasz się :P

JF |
2006-12-09 06:06:59 | 62.179.92.105

O, to coś nowego, cały czas mówisz co innego:D:P
ej nie odchodź od swojej wiary w cuda ! xD

i. |
2006-12-08 23:21:05 | 83.31.229.40

nieważne,ja w tej chwili nie mysle - dopiero co wrocilam
z pidżamy i jestem ledwo żywa :P ale cuuuudownie bylo
;))
'nie za mojej kadencji' :|

JF |
2006-12-08 22:04:25 | 62.179.92.105

i. |
2006-12-08 15:57:24 | 83.31.255.34

Cóż, nie wierzę, żeby kiedykolwiek się spełniły, ale
byłoby fajnie, jeśli w ogóle:)
to chyba jakieś długoterminowe życzenia..

2006-12-11 22:00:23 >> 48
Parę dni temu przeczytałem, że Wiśniewski się nawrócił. Dziś zobaczyłem teledysk:
http://www.youtube.com/watch?v=M8SLqPH6OMQ
Może przesadzam, myśląc, że to tylko po to, żeby na tym zbid kasę. Jakoś Wiśniewski mi nie pasuje
takich piosenek. Ani teledysk do takiej treści.
Jeśli to, co on mówi, to prawda, to fajnie. Bardzo się z tego cieszę. Nie chciałbym tylko, żeby Bóg był
wykorzystywany w ten sposób. Chociaż w przedświątecznym okresie, to czego się można
spodziewad... :|
// Motto dnia: 'Malczik gej'
:D
--JF |
2006-12-15 18:18:12 | 62.179.92.105

Nie. Co to jest?:P

sg |
2006-12-15 18:16:49 | 212.186.156.134

znasz zasady ironii, Emku?

ewica |
2006-12-13 18:02:15 | 88.156.115.64

Zobaczylam kilka dni temu, w sumie dziwne, ze tyle sie o
tym mowi... z tego co slyszalam, nawet praw autorskich
kupowac nie musial, bo to standard. ;| (dosc
niedoslownie tlumaczony) mysle, ze jesli do kogos trafia
te slowa, to chwala Bogu. :]
Skojarzyło mi się z oskarżeniem Konrada z 'jakiejś książki'
'któregoś wieszcza narodowego':

肼|
2006-12-13 01:02:24 | 83.31.123.74

"Kłamca, kto Ciebie nazywał miłością,
Ty jesteś tylko mądrością."

Tyle. Pointy nie będzie.
ciekawe, ciekawe... właśnie już jakaś chwilę temu
czytałam u kogoś innego w opisie o tym jego teledysku.
precious |
2006-12-12 16:18:34 | 212.191.172.13

Trochę dziwne tak na pierwszy rzut. Ok, po prostu nie
pasuje nam do tego, co wiemy i do czego Michał W. nas
przyzwyczaił.
Ciekawe, ciekawe, jaka jest intencja tego nagrania i
dlaczego powstała?

JF |
2006-12-12 09:33:12 | 62.179.92.105

Motto po raz kolejny nie dotyczy wpisu przy którym się
znalazło:P
Tak, to jest przeróbka.

Tu masz oryginał.
http://www.youtube.com/watch?v=-XjjhHwV7zc
Dosyd słaba jakośd. Jak chcesz lepszą to musiałbym Ci
wysład piosenkę.
ida |
2006-12-11 22:38:17 | 83.31.208.135

jak zobaczyłam sam tytuł to mnie powaliło xP

mephala |
2006-12-11 22:07:49 | 212.186.156.134

bo wyjdzie, ze sugerujesz, ze michal to gej! ja tam go
lubie i uwazam ze ta piosenka jest fajna. podobno to
przerobka ale ja tam wierze ze on umie cos sam napisac.
naprawde.

2006-12-15 08:08:34 >> 49
Ilu baptystów potrzeba, żeby wymienid żarówkę?
Zmienid?
Ilu kalwinistów potrzeba, żeby wymienid żarówkę?
Żadnego. Bóg predestynował ją do tego, żeby nie świeciła.
Ilu charyzmatyków potrzeba, żeby wymienid żarówkę?
Jednego, ponieważ jego ręce już są w górze
albo
Trzech. Jednego, żeby wymienił żarówkę, jednego, żeby dziękował Bogu za dar światła i jednego, żeby
odganiał duchy ciemności.
Ilu katolików potrzeba, żeby wymienid żarówkę?
Żadnego. Oni używają tylko świec.
Ilu niezależnych fundamentalistów potrzeba, żeby wymienid żarówkę?
Tylko jednego, bo więcej mogło by spowodowad zbyt dużo współpracy.
Ilu liberałów potrzeba, żeby wymienid żarówkę?
Przynajmniej dziesięciu, bo muszą urządzid debatę na temat, czy żarówka w ogóle istnieje. Nawet jeśli
uznają, ze istnieje, nadal mogą jej nie zmienid, aby nie izolowad tych, którzy korzystają z innych form
światła.
Ilu neo - prawosławnych potrzeba, żeby wymienid żarówkę?
Nikt tego nie wie. Nie potrafią powiedzied jaka jest różnica między światłem a ciemnością.
Ilu telewangelistów potrzeba, żeby wymienid żarówkę?
Jednego. Ale jeśli chcesz, żeby przesłanie światła było kontynuowane, prześlij już dzisiaj swoją
donację.
// Motto dnia: 'Smuteczek' :D
--Mstone |
2006-12-18 15:28:10 | 83.10.109.68

Też się uśmiałam.
Pozdrawiam.

JF |
2006-12-16 17:24:07 | 148.81.117.203

Nie. Było w CDA:P

mephala |
2006-12-16 12:10:08 | 212.186.156.134

sam to wymyśliłeś, prawda? :D

JF |
2006-12-16 06:03:37 | 62.179.92.105

Ilu potrzeba ŚJ, żeby wymienid żarówkę?
Nie wiem, żadnego nigdy nie wpuściłem do domu.

precious |
2006-12-15 22:29:52 | 212.191.172.13

ha ha ha, ostatnie mi się najbardziej podoba :D

sg |

blahaha

2006-12-15 18:17:54 | 212.186.156.134

a co ze świadkami? :

2006-12-17 06:49:11 >> 50
Na tlenie jest artykuł o tym, że kilka osób z polski, będzie uznanych za świętych. Wśród zasług jednej z
nich, znalazłem coś takiego:
'W następnych latach prowadziła misję w Bułgarii wśród unitów i tamtejszych prawosławnych.'
'Dekret o heroiczności jej cnót podpisał Jan Paweł II w 1982 roku.'
Cóż... Czy kościół nie powinien przypadkiem promowad _dialogu_ z innymi chrześcijanami?
--sg |
2006-12-18 15:20:29 | 212.186.156.134

a myślisz, że nie rozmawiali? :D

dżejek |
2006-12-17 14:17:20 | 88.156.65.8

mam tylko jedno do powiedzenia:
ZONK!

2006-12-19 13:18:41 >> 51
http://www.youtube.com/watch?v=mlCl4O5XwZE
Film z Fisharta z roku '03.
// Motto dnia: 'Co to jest EMO? Metal nieszlachetny.'
--Good choice:D
JF |
2006-12-20 07:44:37 | 62.179.92.105

Last year guys from one of the Californian churches
wanted me to stop listening to SoaD because of it being
satanic and they wanted me to start listening to EMO.
I'm so glad you were not like that:D

Kira | flymetoanywhere@gmail.com
2006-12-20 04:58:15 | 66.116.33.199

Your thought of the day made me laugh:) I'd take metal
over emo any day:D

JF |
2006-12-19 18:27:53 | 62.179.92.105

Coś się nie podoba?:D

sg |
200612-19
[sciana][sciana][sciana][sciana][sciana][sciana][sciana][sciana][sciana][sciana][sciana][sciana][
17:57:
sciana][sciana][sciana][sciana][sciana][sciana][sciana][sciana][sciana][sciana][sciana][sciana][s
35 |
ciana][sciana][sciana][sciana][sciana][sciana]
212.1
86.15
6.134
sg |
2006-12-19
17:57:07 | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
212.186.15 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
6.134
JF |
2006-12-19 16:35:11 | 62.179.92.105

Nie ma za co:D

ja, bo niby kto^^ |
2006-12-19 16:10:40 | 83.31.171.254

dziękuję, dziękuję, dziękuję!!!!^^

2006-12-20 14:16:52 >> 52
PiS i LPR chcą przegłosowania ustawy uznającej Jezusa za króla Polski. Bardzo zachęcająca jest
motywacja, sprowadzająca się z grubsza do tego, że będziemy mieli dzięki temu więcej pieniędzy.
Niech politycy zajmą się swoją pracą i niech zostawią Boga w spokoju.
// Motto dnia: 'Das Schicksal hat mich angelacht und mir ein Geschenk gemacht'
---

k. |
2006-12-22 23:24:42 | 212.76.37.184

tsaaa...
Ja chcę polityków, którzy nie obrzydzają mi
katolicyzmu/chrześcijaostwa! Ja chcę polityków, którzy
umieją oddzielid politykę od religii. Mam ich już DOŚD.
Kolejny absurdalny pomysł chyba mnie załamie...

sg |
2006-12-22 10:28:52 | 212.186.156.134

tak, to prawda. MarYja jest krolowa polski, ale to jeszcze
od czasow jakiegośtam króla (human human) i że niby to
już nieodwracalne. swoja drogą polska to bardzo
specyficzny kraj, więc nie zdziwiłabym się, gdyby uznali
Jezusa i Marję za małżeostwo

JF |
2006-12-21 22:03:43 | 62.179.92.105

To ich się pytaj:P

eilianu |
2006-12-21 20:35:24 | 89.228.241.125

Emek, proszę wytłumacz, bo ja nie rozumiem. Dlaczego
partie te miałyby sie wzbogacid, gdyby Jezus został
królem Polski?

fartek |
2006-12-21 11:06:18 | 62.40.80.246

Z moich "obliczeo" wynika że w tym przypadku Jezus i
MarYja zostaliby uznani za małżeostwo bo ponod MarYja
jest "królową Polski" :P
"Jezus Maria"

sg |
2006-12-21 10:21:25 | 62.121.70.211
192.168.186.210

SMUTNO! jak zaczelam szperac (hehe) w swoim
archiwum blogowym znalazlam komenta ORENA!
XDDDDDDDDDD i pamietam, jak napisal po angielsku ze
zupelnie nic nie rozumie oprocz jednego linka - happy
tree friends ale blog jest niesamowity xD

JF |
2006-12-20 22:42:32 | 62.179.92.105

Po prostu zazdrościsz, że Ty nie masz takich gości na
swoim blogu:P

i|
2006-12-20 22:04:48 | 83.31.232.132

rzesze Twoich fanów z całego świata ;))

JF |
2006-12-20 21:39:28 | 62.179.92.105

Pisanie po angielsku jest potrzebne, jeśli czytają osoby
nie rozumiejące polskiego:P

i|
2006-12-20 20:47:39 | 83.31.232.132

nie większy niz pisanie notek po angielsku^^

sg |
2006-12-20 20:29:14 | 212.186.156.134

1.czy to nie snobish ze myslisz, ze wszyscy zrozumieja
polish?
2.czy to nie popish, ze pokazujesz, ze umiesz napisac
komenta in english? *szpaaaan* XD

i|
2006-12-20 14:43:51 | 83.31.210.205

*too lazy,of course.

i|
2006-12-20 14:42:32 | 83.31.210.205

maybe you should employ a translator.. don't you think
writing the same text two times is boring?
what about creating a new,special blog in english only..?
as I told you before, now it's quite useless to write in
polish.you can use english only. sorry,but I'm sure that
everybody would understand phrases such as "there was
a meeting".. :P
PS I'm to lazy to write it in polish.

2006-12-23 17:34:26 >> 53
Pokazywałem już pierwszą stronę z 'mojej' książki, tym razem będzie okładka: D Wiem, że na niej nie
ma mojego nazwiska, ale i tak jestem z siebie dumny, jak na nią patrzę :D:P
// Motto dnia: 'Ida jest cudowna'
--i|
2006-12-23 22:26:00 | 83.31.237.175

:aww:

JF |
2006-12-23 17:48:02 | 62.179.92.105

Nie ma za co:D

ida |
2006-12-23 17:46:48 | 83.31.237.175

dzięki :D

2006-12-24 13:15:43 >> 54
Byłem dzisiaj na świątecznym nabożeostwie... Nie. Może inaczej.
Byłem dzisiaj na świątecznej imprezie. Porozstawiane stoliki, ciasto, dziecięce przedstawienie itp.
Bardzo fajnie, tylko to wszystko powodowało, że człowiek się skupiał na samym świętowaniu, a nie
na tym, co świętował. Oczywiście, nie jestem zwolennikiem braku jakichkolwiek 'ozdobników,' ale
wydaje mi się, że w przypadku takiego nabożeostwa, atmosfera powinna byd trochę inna.
Zwłaszcza biorąc pod uwagę ogólną atmosferę świąt, które niektórzy już nazywają np. 'zimowymi
świętami' zamiast Bożym narodzeniem, to przynajmniej w kościele powinniśmy skupid się na tym
najważniejszym, czyli na świętowaniu urodzin naszego Pana.
A szczególnie zastanowiło mnie przedłożenie ciast, nad wieczerzę, o której chyba zapomniano...
// Motto dnia: Moja mysz mnie kocha:D
--i|
2007-01-01 13:55:21 | 83.31.236.151

staram sie :P

JF |
2006-12-29 22:29:17 | 62.179.92.105

Nie niszcz tynku:P

i|
2006-12-29 22:17:34 | 83.31.253.2

|sciana|

JF |
2006-12-29 09:29:31 | 83.5.213.245
192.168.0.246

Więc...
:D

i|
2006-12-29 08:28:45 | 83.31.253.2

wiec..? ;)

jesusfreak |
2006-12-28 22:02:25 | 62.179.92.105

I z tym i z tym:P

i. |
2006-12-28 09:55:16 | 83.31.226.71

możesz powiedzied, ja Ci pozwalam :D
ps z 'czym' czy z 'kim'? ;)

JF |
2006-12-26 17:33:08 | 62.179.92.105

Jasne... A jak sadzisz, z czym ta mysz najbardziej mi się
kojarzy?:P

sg |
2006-12-26 16:56:20 | 83.8.210.112

wcale nie!

JF |
2006-12-25 22:32:51 | 62.179.92.105

Bo Ty wiesz, o co mi chodzi:P

sg |

no to po co gadasz?

2006-12-25 21:36:46 | 83.8.211.51
JF |
2006-12-25 21:29:26 | 62.179.92.105

Nie jestem pewien, czy mogę Ci powiedzied:P

i. |
2006-12-25 21:24:53 | 83.31.214.108

to o czym? :P

JF |
2006-12-25 20:17:53 | 62.179.92.105

Nie:P

sg |
2006-12-25 20:16:46 | 83.8.211.51

że należy wymieniad sianko?

JF |
2006-12-25 20:16:01 | 62.179.92.105

Oczywiście, że się cieszę:D
Przypomina mi o pewnych ważnych 'rzeczach' :D

sg |
2006-12-25 20:13:26 | 83.8.211.51

ok, ok...
widzę, że cieszysz się z prezentu Emek :D
hm myszy są kochane! i srają

i|
2006-12-25 10:03:47 | 83.31.214.108

możliwe. nie wiem - nigdy nie miałam żadnej :P

JF |
2006-12-24 23:45:28 | 62.179.92.105

Myszy, wbrew pozorom, są inteligentniejsze, niż spora
ilośd ludzi:P

i|
2006-12-24 23:40:35 | 83.31.207.196

nie ma to jak personifikacja myszy xP

JF |
2006-12-24 22:31:16 | 62.179.92.105

Tak, w przeciwieostwie do niektórych ludzi:P
tak też myślałam, że ją bardzo kochasz ;P

i. |
2006-12-24 22:26:32 | 83.31.207.196

JF |
2006-12-24 18:36:38 | 62.179.92.105

myślisz, że myszy są zdolne do tak głębokich uczud jak
miłośd? xD
Tragedia. Świat się kooczy!
:D
No ba. Bardzo ją kocham:D
zupełnie się z Tobą zgadzam :) (no nie! znowu..:P)

i|
2006-12-24 18:11:29 | 83.31.207.196
a jest to miłośd odwzajemniona? ^^ xP

2006-12-26 20:44:48 >> 55
W wiadomościach mówili o parze, która adoptowała dwóch chłopców z poważnymi wadami układu
pokarmowego. Mówili, że zdają sobie sprawę z tego, ile pracy będzie konieczne, ale chcą, żeby w
swojej chorobie mieli jak najmniej cierpienia.
Podziwiam tych ludzi. Zwłaszcza, że mają jeszcze swoją córeczkę. Podziwiam ich za to, ze chcą
poświecid swój czas i siły, po to, żeby dam dwóm małym dzieciom trochę miłości. Szkoda, że nie ma
więcej ludzi, którzy potrafiliby bezinteresownie robid coś dla innych.
Nie wiem, czy Ci ludzie są chrześcijanami, ale tak właśnie chciałby Jezus, żebyśmy postępowali.
Żebyśmy pomagali innym z myślą, co jeszcze możemy dad, a nie z myślą, co za tą pomoc dostaniemy.
W tych samych wiadomościach mówiono o rzeczach, które Polacy darowali klasztorowi na Jasnej
Górze. Była tam między innymi rubinowa szata dla 'cudownego' obrazu Marii.
Pomijając biblijny aspekt tego...Czy tych pieniędzy, nie można było przeznaczyd na co innego?! Przez
za te setki (przy czym setka w tamtych czasach, to dużo więcej niż teraz) złotych wydanych na jakąś
głupią szatę, można było pomóc tylu ludziom. I jestem pewien, że Bogu by się to spodobało bardziej
niż ta szata.
Pamiętajmy, że Bogu nie chodzi o to, ile pieniędzy wydamy, tylko o to, jak je wydamy.
--piecia2009 | piotr.los@wp.pl
2007-01-24 19:57:58 | 83.20.192.234

oto dowód na to, że dobry uczynek jest lepszy niż kupa
forsy...

jesusfreak |
2006-12-28 22:03:09 | 62.179.92.105

Cóż...

Kasieoka |
2006-12-28 20:40:00 | 83.19.128.154
192.168.1.48

No tak, bo katolicy to kupa egoistow nadal wierzacych,
ze zbawienie to mozna sobie kupic na odpuscie. ;|

Chyba niestety masz rację...
JF |
2006-12-28 13:02:11 | 62.179.92.105

k. |
2006-12-28 11:48:16 | 212.76.37.184

A jeśli chodzi o torę, to stosunek do tego mam podobny,
ale to przynajmniej nie kosztuje takiej ciężkiej forsy...

wymagasz od katolików (ok, ludzi z małymi wyjątkami)
robienia czegoś w stronę pomagania innym. Duża częśd z

nich, może wyoblżymiam, liczy że jak się na otoczkę
wokół Boga/Kościoła da pieniążki, to Bóg/Kościół zrobią
coś, żeby ludziom żyło się lepiej. Kościół się pomodli a
wtedy Bóg da tym ludziom szczęście i zdrowie.
Skąd się biorą pieniądze na samochody, zabudowania i
inne takie dla Ojca Dyrektora?
I chyba już wolę, żeby na Jasnej Górze były szaty dla MB
niż dotacje dla Radia M.
A co do szat, przecież nieużywana Tora też jest ubierana.
To chyba wyraz szacunku dla świętości

precious |
2006-12-27 22:52:35 | 212.191.172.13

szczerze mówiąc, wiedziałam już, co odpowiesz, bo to
było raczej oczywiste :) ale dla formy i tak po prostu
chciałam zapytad.

sg |
2006-12-27 16:24:38 | 83.8.218.177

sweet

JF |
2006-12-27 09:08:26 | 83.5.255.211
192.168.0.246

Stąd, że chciałem, żeby mogli to czytad też Amerykanie:)

precious |
2006-12-26 23:20:38 | 212.191.172.13

skąd wziął się pomysł, by notki były dwujęzyczne? jak dla
mnie bomba.

JF |
2006-12-26 21:44:14 | 62.179.92.105

Tu nie ma nic do rozumienia. Gdyby nawet to był sam
goły obraz, a pieniądze na niego wydane wydane by były
na realną pomoc innym, to Bogu by się to bardziej
podobało.
Z resztą, patrz, drugie przykazanie.

Kasieoka |
2006-12-26 21:38:57 | 83.19.128.154

Nie zrozumiesz czcicieli obrazu (a raczej MB)- i kropka :)

2007-01-04 09:12:25 >> 56
'Pięcioletni kanadyjski chłopczyk może mied dwie mamy i jednego tatę - uznał sąd apelacyjny
prowincji Ontario (...) Zgodnie z opublikowanym w tym tygodniu orzeczeniem, partnerka biologicznej
matki chłopca może byd uznana za trzecie z rodziców.'
Żródło: o2.pl
Czy mi się tylko wydaje, czy to jest nienormalne?:|
// Motto dnia: 'W życiu pewne są tylko 2 rzeczy: śmierd i Kevin sam w domu w każde święta'
--piecia2009 | piotr.los@wp.pl
2007-01-24 19:54:04 | 83.20.192.234

dziwny jest ten świat...

JF |
2007-01-07 07:28:47 | 62.179.92.105

W zasadzie, to co to są dwie kobiety. Salomon miał ich
więcej:D

sg |
2007-01-06 13:14:30 | 81.18.216.165

w przyszłości będzie próbował założyd rodzinę z dwoma
kobietami naraz
to już było

JF |
2007-01-05 22:21:52 | 62.179.92.105

Wszystko przed nami oO

dżejek |
2007-01-05 18:49:48 | 88.156.65.8

osobiście nic nie mam do kochających inaczej niż ja, ale
dwie matki? dzieciakowi psychika kompletnie się
skrzywi, brakuje jeszcze 2 tatusia...

i|
2007-01-05 18:12:55 | 83.31.239.110

a ja Kevina ogladalam tylko ze 2 czy 3 razy ;-)
może dlatego, że przecież ja prawie o ogóle nie oglądam
TV =P

e. |
2007-01-05 14:57:26 | 89.228.241.125

Jak to? Nie mów, że znudziło Ci się to:P Ja uwielbiam ten
film i chociaż oglądalam go już ok. 50 razy, dalej mi się
podoba:D

JF |
2007-01-04 20:13:54 | 62.179.92.105

It's sad, I can't remember Christmas without Home
Alone...
It is abnormal. I feel sorry for the child.

Kira |
2007-01-04 19:46:27 | 66.116.33.172

Kasieoka |
2007-01-04 16:56:28 | 83.19.128.154
192.168.1.48

Home Alone on Chirstmas is certain. You can't go a
Christmas without watching it cause then it doesn't
seem like Christmas:D

O kurcze... ;|

2007-01-07 20:11:57 >> 57
'Katolicki system wartości jest jedynym przyjętym w Polsce. Nie ma alternatywy'
Prezydent RP, Lech Kaczyoski.
Bez komentarza...
Motto dnia: 'Teraz jest wakat na stanowisku metropolity warszawskiego? Czyżby coś dla
Marcinkiewicza?
--adi | znany@redakcji.pl
2007-02-16 23:54:33 | 83.6.212.36

o matko!

JF |
2007-01-09 08:38:36 | 62.179.92.105

Byle przed koocem kadencji tego rządu:D

sg |
2007-01-09 00:13:33 | 81.18.216.165

boję się już wychodzid z domu!
ej, może w POLSZCZE narodzi się Carpathia? +:>

k. |
2007-01-07 22:56:30 | 212.76.37.184

chyba znowu czytałam konstytucję jakiegoś innego
kraju...
A Marcinkiewicz mógłby się nadawad :P

2007-01-11 21:22:29 >> 58
http://img172.imageshack.us/img172/5144/zdjecie24xp1.jpg
Wojskowa Akademia Techniczna umarła śmiercią nienaturalną po ponad 50 latach...
--sg |
2007-01-15 17:34:47 | 81.18.216.165

no nie, JF!
dziewczyny wprost garną do Ciebie! :PP

www.czy-boisz-sie-ciemnosci.mylog.pl ||
Eve. |
2007-01-14 23:10:36 | 83.9.253.85

Przepraszam ,że napisze nie na temat..Może dlatego ,że
nie jest dla mnie jasne , to co napisałeś , ponieważ Cię
nie znam...
***
Hm... Wiesz..Już dawno nie spotkałam się z tym ,że
chłopak prowadzi bloga ..
Zdziwiłam się ^^
Ale bardzo pozytywnie : )
***
Mam nadzieję , iż nie masz mi za złe ,że tak.. odbiegłam
od tematu : P Ale obiecuję ,że postaram się tutaj kiedyś
zajrzed i wypowiedzied się na temat treści zawartej w
notce ^^
***
A tymczasem pozdrawiam..

JF |
2007-01-13 15:04:43 | 148.81.117.195

A zebym to ja wiedzial czego... Na razie opcja jest taka,
ze bedzie Uniwersytet Obrony Narodowej, a mnie
przeniosa na dawny AON. Ale z ministrem to nie
wiadomo...

dżejek |
2007-01-13 14:32:17 | 88.156.65.8

wow :/, to czego teraz otrzymasz dyplom?

sg |
2007-01-13 11:13:22 | 81.18.216.165

;* kiedyś się ją jeszcze wskrzesi :)

eter |
2007-01-12 23:31:28 | 83.31.240.94

ale... w jakim sensie..?

2007-01-25 20:38:20 >> 59
Wczoraj było u Baptystów ekumeniczne nabo organizowane przez Polską Radę Ekumeniczną. Mówcą
był pastor z mojego kościoła. Jednakże, u nas, ani nawet w zborze, którego jest pastorem, nikt nic o
tym nie wiedział. Dziwnym trafem zapomniał o tym wspomnied.
Doskonale wpisuje się to w tradycję olewania przez mój kościół wszystkich 'heretyckich' kościołów
ewangelicznych. No bo przecież z tymi poganami nie powinnyśmy się zadawad, prawda?
W takiej sytuacji zastanawia mnie tylko jedno. Czemu on tam w ogóle poszedł...
// Motto dnia: 'Ciasta bez czekolady są niezgodne z moją wiarą'
---

jesusfreak |
2007-01-27 13:18:07 | 62.179.92.105

Mamy baptystow, ktorzy w ramach dzialan Polskiej Rady
Ekumenicznej zorganizowli nabozenstwo i mamy
naszego pastora, ktory mial kazanie na tym
nabozenstwie, ale w naszym kosciele nic o nim nie
powiedzial.

sg |
2007-01-27 11:55:04 | 83.144.77.155

czyli jesli dobrze rozumiem
mamy baptystow i Twojego pastora
i sprosił baptystow i mowil
i nikt nie przyszedl?
//troche chaotycznie ale dopiero wstalam dlatego nic nie
rozumiem
w sumie dosc smutne

患|
2007-01-26 22:55:52 | 83.31.85.171

Z heretykami najlepiej walczyd w pojedynkę, żeby innych
na szwank nie narażad.

a|
2007-01-26 20:55:35 | 83.6.107.42

pewnie tak...

JF |
2007-01-26 20:06:00 | 62.179.92.105

Pewnie dlatego, ze nie chcial namawiac nikogo do
kontaktow z heretykami...

a|
2007-01-26 13:10:56 | 83.6.103.190

no właśnie czemu on nic nie powiedział o tym? :/

2007-01-27 13:28:24 >> 60
Znalazłem ostatnio taki fajny programik na komórkę, zawierający Biblię. Szkoda trochę, ze akurat
wersję KJV, ale i tak fajnie:) Pewnej osobie, gdy o tym usłyszała, bardzo się to nie spodobało, bo jak
to, że Biblia na komórkę, że to niemalże profanacja.
Pomijając oczywistą wygodę takiego programiku, to wydaje mi się, że każdy sposób, na jaki Biblię
można rozpowszechniad, jest dobry. Oczywiście w pewnych granicach. Raczej nie z pismami
erotycznymi:P Ale nie ma różnicy, czy to komórka, czy wersja drukowana czy jeszcze inna. Jeśli dzięki
temu Biblia do kogoś dotrze, albo ktoś będzie mógł ją dzięki temu częściej czytad, to super:)
// Motto dnia: 'największy wkład Turcji dla cywilizacji europejskiej to sweter Kononowicza.. '
---

adi | znany@redakcji.pl
2007-02-16 23:53:15 | 83.6.212.36

ale sie ludzie rozpisaliscie na temat komorki...
ja rozumiem jakby emek u jakiejs kolezanki komokre
zostawil, to mozna by rzec ze odbior za 9 miesiecy i to
moze byc affera, moze nawet sex(sic!)AFFERA, ale o
telefon... nie pojmuje...

喠|
2007-02-09 22:33:17 | 83.31.114.18

Chciałbym pozdrowid osoby z ograniczoną wyobraźnią i
zawężonym postrzeganiem rzeczywistości=)

Madllene |
2007-02-09 20:55:11 | 84.10.16.22

Co za chory pomysł ^^
Jak ktoś bedzie chciał przeczytad Biblię, to ją przeczyta.
A jak nie bedzie chciał... To nawet komórka mu nie
pomoże :)

sg |
2007-02-05 23:33:16 | 83.8.221.64

wniosę coś do rozmowy

JF |
2007-02-03 21:24:01 | 62.179.92.105

Nie ma za co:P

Kasieoka |
2007-02-02 22:44:31 | 83.19.128.154
192.168.1.48

Tia ;+ dzięki Emku! ;)

JF |
http://www.wiadomosci24.pl/artykul/czy_jezus_jest_twoim_ziomalem_18163.html#ar
2007-02-01
tykul-narzedzia
21:39:48 |
62.179.92.10
Z dedykacja dla Kasi:P
5
ĸ|
2007-01-31 22:57:26 | 83.31.129.68

Chyba inaczej rozumiesz słowo 'ziomek' od ziomków.
Jeżeli jak oni przyjmniesz to za synonim 'człowiek' wtedy
staje się to mało rażące i całkowicie dopuszczalne.

Kasieoka |
2007-01-31 22:39:37 | 83.19.128.154

Jeszcze nie spotkałam takich ziomków, którzy by nie
zrozumieli takich słów, no ale nie wiem, nie wiem...

192.168.1.48
Coś dla dziecka a coś dla osoby straszej to co innego.. ;>
Zresztą tam postacie biblijne są nimi cały czas, nie
zamieniają się w ziomków itp. :)
Próbowałem z nimi rozmawiad, jednak tłumaczenie słów
znajdujących się, moim zdaniem, w podstawowym
zakresie słownictwa każdego człowieka było niezwykle
męczące.

ᆚ|
2007-01-31 21:30:02 | 83.31.129.68

Uważając że "zrozumieją" - mylisz się zwyczajnie. Nie bez
powodu w szkołach dwiczy się *jaaasne+ czytanie ze
zrozumieniem. To nie jest umiejętnośd wrodzona i częśd
tekstów jest zwyczajnie zbyt trudna jak na rozpoczęcie
przygody z literaturą.
Niski poziom zaznajomienia ze słowem pisanym u dzieci
był powodem stworzenia historyjek obrazkowych. Może
takie trywializowanie treści Słowa też jest niewłaściwe?
Tak, polski w dialekcie mazowieckim jest jedynym
właściwym językiem ;+

Kasieoka |
2007-01-31 20:55:18 | 83.19.128.154
192.168.1.48

Brakiem szacunku jest nazywanie osób świętych mianem
ziomków. Jakbyś chcoiaż w wiadomościach podał
informację, że ziom Leszek Balcerowicz coś tam zrobił,
na co jego laska (czyt.żona) coś tam coś tam, no to
wiesz.. ;>
Obawiam się, że to Ty traktujesz ziomków jako jakąś
podkategorię ludzi- ja uważam, że zrozumieją treści Biblii
w patosie- Ty, że muszą mied durnowate czytanki.
Uważasz że tłumaczenie na inny żargon/dialekt to brak
szacunku dla Pisma?
Może przykładowo na kaszubski też nie powinno się
przekładad treści, bo przecież częśd słów traci pierwotne
znaczenie?

腕|
2007-01-31 00:46:53 | 83.31.98.20

Swoją drogą - co masz do 'elo elo'? Są jakąś niższą
kategorią ludzi niegodną poznawania treści Biblii?
Zanim zacznie się szukad kolejnych znaczeo przypowieści
czy wyciągad wnioski z rozrzuconych po różnych księgach
fragmentów trzeba poznad zupełne podstawy. Temu
służą właśnie Czytanki i inne.

Kasieoka |
2007-01-30 20:10:10 | 83.19.128.154
192.168.1.48

Oczywiście nie wielowątkowości a wieloznaczeniowości
:D (powiedzmy, ze to jest po polsku) i możliwości
rozpatrywania historii w kilku aspektach :)

Kasieoka |

A tak poza tym- czy takie upraszczanie sobie (wg mnie

2007-01-30 00:45:26 | 83.19.128.154
192.168.1.48

głupie uproszczanie) nie pozbawia Pisma jego
wielowątkowości i wielu jego rozumieo?
No tak, skoro nie zatytułowali tego Biblia, to nie ma
sprawy- na pewno nie chodzi tu o Zbawiciela czy
św.Jana, yhm.

Kasieoka |
2007-01-30 00:35:44 | 83.19.128.154
192.168.1.48

Taka sama wiadomośd przekazana innymi słowami, ale
wyrażającymi szacunek, to chyba jednak co innego.. :/
Kontekst jest zazwyczaj tłumaczony... Ale proszę- więc
doszło do tego, że naszą Biblią dla prostaczków będzie
tekst elo elo? No litości! W ogóle zacznijmy ten przekład
czytad na mszach św. czy nabożeostwach, zeby wszyscy
zrozumieli.. ;| Mam więcej wiary w ludzi na szczęście.
Oboje nie macie racji.
Nikt nie zatytułował takiego tłumaczenia treści *nie mylid
z przekładem+ jako 'Biblia' więc w czym problem? Gdzie
tu brak szacunku?

ʎ|
2007-01-30 00:20:10 | 83.31.108.21

Tak samo można podchodzid do analiz tekstu Pisma - to
przecież także ta sama wiadomośd przekazana innymi
słowami. To też profanacja?
Do każdego człowieka mówi się tak, aby zrozumiał treśd
wypowiedzi. Jeżeli ledwo potrafi czytad to nie można od
niego wymagad, by zrozumiał skomplikowany język
biblijny i to bez znajomości kontekstu.
Ty rozumiesz go w pełni?

JF |
2007-01-29 22:01:42 | 62.179.92.105

Kasieoka |
2007-01-29 21:31:47 | 83.19.128.154
192.168.1.48

JF |
2007-01-29 17:55:33 | 62.179.92.105

Kasieoka |
2007-01-29 17:48:32 | 83.19.128.154
192.168.1.48

Heh, czyli wywrzaskiwanie Bibli jest lepsze od jej
'unowoczesniania'?
Tymoteusz nie uwłacza wg mnie świętości ;> a takie elo
elo tak, niestety.
Zresztą ciekawa jestem opinii o tym jakiegoś faktycznego
"zioma", który po raz pierwszy by miał Biblię w ręku- i to
w takim wydaniu. Ja bym chyba wyśmiała...
Takie ograniczenie, ze niektorzy nie przeczytaja czegos,
co nie jest napisane przystepnym dla nich jezykiem.
To Tymka tez nie powinnas sluchac. Jesli nie akceptujesz
Czytanki, to ich piosenek tez nie powinnas akceptowac.
Ale gdzie tu ograniczanie?! Myślę, że tzw. ziom, który
miałby potrzebę przeczytania Pisma, po prostu by je
przeczytał. Nie jesteśmy narodem bezmózgowców,
którzy nie rozumieją języka, jakim napisana jest Biblia.

A gdzie tu brak szacunku?
JF |
2007-01-29 17:44:57 | 62.179.92.105

Wolisz, zeby w ramach 'zachowywania swietosci'
ograniczyc ez ludziom dostep do Boga?
Faryzeusze tez 'zachowywali swietosc.'

Kasieoka |
2007-01-29 17:19:57 | 83.19.128.154
192.168.1.48

Coś świętego nie może byd "zziomowane"- i dziękuję.
Trochę szacunku!

JF |
2007-01-29 07:15:19 | 62.179.92.105

Podaj jeden powod dla ktorego cos takiego jest zle i
wade, ktora przebije zalety.

Kasieoka |
2007-01-29 00:20:11 | 83.19.128.154
192.168.1.48

Biblia to Pismo Święte, więc patos jest tu jak najbardziej
wskazany.. Wersja dla ziomów- bez przesady :/

JF |
2007-01-28 20:45:43 | 62.179.92.105
|
2007-01-28 20:41:02 | 89.228.241.125

http://home.planet.nl/~blade068/languagefun/spelling.htm
Na samym dole.
haha super:d skąd to jest?
Dokladnie. Rozumiem, ze moze sie to komus nie
podobac, ale nie skreslajmy od razu takich rzeczy, bo
moga przyniesc wiele dobrego.
A i tak lepsza Czytanka niz biblia napisana smsowym
jezykiem:D

JF |
2007-01-28 20:39:33 | 62.179.92.105

God: I'm No.1
No pix, plz.
Uz my name nicely.
Day7holy
Take care of mum'n'dad
Don't kill, scrUround, steal or lie
Keep your hands (&eyes) off wot isnt yrs!
:D

.|
2007-01-28 20:13:38 | 89.228.241.125

dlaczego nie?? Czytanka Ziomka Janka jest super!:P I
myślę, że nawet o wiele bardziej zrozumiala od zwykłego
przekładu. przynajmniej dla mnie :) więc skoro przez nią
można lepiej zrozumied przesłanie Ewangelii, to co w
tym złego??

JF |
2007-01-28 15:43:44 | 62.179.92.105

Co masz do Czytanki?:P
Mi sie podobala:]

k. |
2007-01-28 13:28:25 | 212.76.37.184

JF |
2007-01-28 12:30:11 | 83.5.209.3
192.168.0.246

każdy sposób? "Biblia dla ziomów"? eee nie.
Ok, może jestem tradycjonalistką, ale jednak...
Komorka nie zniszczy mi wzroku bardziej niz czytanie
przy slabym swietle, co zdarza sie duzo czesciej:P
Motto bedzie, jak wymysle:P

Fallen |
2007-01-28 12:21:08 | 83.10.141.190

A gdzie motto dnia?

i. |
2007-01-28 11:58:13 | 83.31.237.53

:))
Nie zgadzam się!

ʬ|
2007-01-28 09:49:42 | 83.31.124.46

Chcesz żeby ludzie wzrok tracili od czytania malutkich
literek? Potem będziesz widział młodzież na nabo w
okularach jak denka od butelek.
Zatem - najpierw trzeba to jakoś unormowad. Które
modele mają wystarczająco duże wyświetlacze i które są
kompatybilne z wersją Biblii.

a|
2007-01-27 22:07:39 | 83.6.117.78

zgadzam się :)

2007-02-06 08:53:22 >> 61
Dzis pierwsze urodziny mojego bloga :D
--Madllene |
2007-02-09 20:53:31 | 84.10.16.22

Uooooo :P
Staruch z niego, nie ma co.. :]
Dalszego ciągu życzę :)

i. |
2007-02-06 23:59:53 | 83.31.202.52

ano impreza :P
ja mojemu przedwczoraj wcale nie wyprawiłam urodzin.
ojeeej.

Kasieoka |
2007-02-06 14:48:57 | 83.19.128.154
192.168.1.48

Najlepszego! ;)

sg |
2007-02-06 14:35:17 | 83.8.223.41

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO BLOGU EMKA!1111111 ;*
etc pfeee

2007-02-07 23:05:55 >> 62
W ramach urodzinowego rozprężenia, filmik, który mnie rozbraja :D
http://www.youtube.com/watch?v=oBvozWsdu5c
--a widziałeś to:
Christie_alive | asia_aha@op.pl
2007-04-07 17:35:41 | 83.14.248.202
10.1.0.1

http://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs

tylko warto obejżed do kooca...
Kuban |
2007-02-24 10:31:47 | 83.20.57.240

Najlepsza była chyba druga scena:D Całośd świetna.

krasia |
2007-02-18 15:26:02 | 83.9.41.179

mother (tiiit) mother (tiiit) mother (tiiit) nie no rewelacja
:)

adi | znany@redakcji.pl
2007-02-16 23:50:26 | 83.6.212.36

genialne...

Madllene |
2007-02-09 20:52:56 | 84.10.16.22

Depresja jest najlepsza xDDDD

JF |
2007-02-08 21:22:00 | 62.179.92.105

Cos nie pasuje?:P

i. |
2007-02-08 20:04:38 | 83.31.210.70

emek (2007-02-07 22:58:19): kolejny raz ogladam zyrafe
:D
emek (2007-02-07 22:58:23): nie moge sie od tego
oderwac :D
//
:P

2007-02-12 22:37:27 >> 63
Słyszałem dziś piosenkę niezwykle utalentowanej artystki, JoJo. Był w niej tekst 'just a little too late',
czy cos w tym stylu(:P). Fanów JoJo błagam o wybaczenie, jeśli cos przekręciłem :P
Jezus przyjdzie jak złodziej w nocy. I może sie zdarzyd, ze zabraknie Ci tylko jednej chwili do tego,
żeby przyszedł tez po Ciebie. I będzie 'tylko trochę za późno'. Albo dużo za późno.
// Motto dnia: 'Muzyka chrześcijaoska, to w głownie muzyka dla grzecznych chłopców. A tacy są w
mniejszości.' (Jeden z członków 2 Tm 2,3, gdy mówił o powodach, dla których powstał zespól.)
--Ewica |
2007-02-14 21:10:02 | 88.156.115.64

czyzbym zostala posadzona o bycie fanka JoJo? :PP ok,
dziewczyna glos swietny ma... ale teledysk
przekomiczny, w sumie poziom wiekowy zachowany :D

JF |
2007-02-14 19:08:13 | 62.179.92.105

Jest taka przypowiesc, w ktorej z grubsza chodzi o to, ze
kobiety, ktore mialy przygotowana oliwe do lamp
dostaly sie na impreze, a te, ktorym oliwy zabraklo, nie
dostaly sie. I codzi o to, zeby byc gotowym na przyjscie
Jezusa, bo mozna sie nie zalapac.

aga |
2007-02-14 17:36:54 | 83.8.238.177

witam po raz pierwszy. o co chodzi z tymi dziewojami?

JF |
2007-02-13 22:14:22 | 62.179.92.105

Nie pokrecilas:P

sg |
2007-02-13 21:25:50 | 83.144.77.155

jak z tymi dziewojami i świecznikami? chyba coś
przekręciłam
że jedne miały oliwy a drugie się z ręką w nocniku
obudziły

JF |
2007-02-13 20:45:16 | 62.179.92.105

Jasne, oczywiscie, ze nie:D

Ewica |
2007-02-13 18:15:41 | 88.156.115.64

"It's just too little too late" tak to leci :D nie zebym byla
fanka, czy cos :D :PP

2007-02-14 21:02:36 >> 64
Papież Pius IX:
'Bóg powierzył Marii skarby wszystkich dobrych rzeczy, aby każdy mógł wiedzied, że przez nią może
otrzymad wszelką nadzieję, każdą łaskę i pełne zbawienie. Ponieważ taka jest Jego wola, abyśmy
wszystko otrzymywali przez Marię.'
Papież Leon XIII:
'Jak żaden człowiek nie może przyjśd do Ojca jak tylko przez Syna, tak nikt nie może przyjśd do
Chrystusa, jak tylko przez Jego matkę.'
Kardynał Saint Alfonsus de Liguori nazywa Marię:
'bramą niebios, ponieważ nikt nie może wejśd do tego błogosławionego królestwa, zanim nie
przejdzie przez nią.'
Papież Pius XII:
'Taka jest wola Boża, abyśmy nie otrzymywali niczego, co nie przechodzi przez ręce Marii.'
Pozostawię to bez komentarza...
// Motto dnia: 'Wedlug kalendarza chinskiego ten rok jest rokiem swini... a Andrzej Lepper w
wywiadzie powiedzial ze ten rok jest jego rokiem...'
---

sg |
2007-02-23 21:29:15 | 83.144.77.155

chyba nie mam nic do powiedzenia oprocz tego, ze
irytuje mnie wymaganie na polskim znajomosci na
pamiec bogurodzicy oraz jej pieknego recytowania

JF |
2007-02-21 23:03:53 | 62.179.92.105

Co to jest, przy fizyce zaliczonej przez 0 osób za
pierwszym razem i 3 za drugim na 120.

ϛ|
2007-02-21 23:02:41 | 83.31.118.95

Bo Ty nie wiesz że botanika to zło. Rozbójnika po oblaniu
kilku poprzednich 'sprawdzianów' zaliczyły 3 osoby. Na
trzydzieści kilka.
Ale my tu nie o tym.

dżejek |
2007-02-21 00:26:09 | 88.156.65.8

zapomniałam powiedzied, że w chwili obecnej nie mam
w domu biblii, ale mam mnóstwo książek do botaniki :D

dżejek |
2007-02-21 00:24:19 | 88.156.65.8

jak znajdziesz mi czas, to z chęcią, ale może byd niejaki
problem, bo Akademia Medyczna moja kochana zabiera
mi pół życia, drugie pół przesypiam :D

/Q |
2007-02-20 20:17:48 | 83.6.6.5

Erm... żadne z nas nie jest teologiem, bo na WATcie
przykładowo chyba takiego wydziału nie ma. A może
jestem niedoinformowany?

Skoro masz w domu Biblię to możesz ją sobie nawet

przeczytad, a nie tylko mied.
Potem, czytając, dowiadujesz się co tam jest napisane.
Następnie, przeczytawszy, analizujesz treśd pod różnymi
kątami.
Po przeczytaniu większej czy mniejszej liczby
fragmentów i ich analizie możesz komentowad
komentarze komentarzy innych czytających i
analizujących analogiczne fragmenty.
A kiedy widzisz że coś jest sprzeczne z tym co było
czytane, analizowane i komentowane, chociaż takie
zupełnie byd nie powinno, to umieszczasz to na blogu
dzieląc się z innymi takowym odkryciem.

Tym razem dla odmiany się podpisałem.

dżejek |
2007-02-18 16:36:22 | 88.156.65.8

wiem, że nie masz nic do katolików. nie jestem
teologiem, ani nie znam się na biblii tak dobrze jak ty,
więc nie będę wchodzid z tobą w dyskusję, gdyż będę od
razu na przegranej pozycji. powinieneś porozmawiad z
którymś z oświeconych (bez ironii) księży, oni by ci
wyjaśnili skąd to się bierze itede. dixi

JF |
2007-02-18 12:45:35 | 83.5.205.52
192.168.0.235

Ja nigdzie nie napisalem, ze moj kosciol jest jedynie
slusznym :P

i. |
2007-02-18 12:29:45 | 83.31.197.58

poniekąd każdy uważa, że jego wiara jest najbardziej
słuszna. to chyba nic dziwnego :P
Asiu, nie do konca mnie zrozumialas:P

JF |
2007-02-18 07:39:17 | 62.179.92.105

Nie chodzi o to, ze jestem protestantem i nie lubie
katolikow. Kazdy moze wierzyc, jak chce, ale jesli jest sie
chrzescijaninem, to za podstawe swojej wiary powinno
sie uznawac Boze Slowo, a dogmat o swietosc Marii w
zaden sposob nie jest z nim zgodny.

zabro | zabro@chs.pl
2007-02-17 23:46:47 | 193.239.80.32

To ja też pozostawie bez komentarza :)

dżejek |
2007-02-17 21:13:09 | 83.31.126.56

bo emek jest protestantem, a ci nie uznają świętości
Maryi.
nie to, żebym miała w związku z tym jakieś wąty, ale
pozwólmy każdemu wierzyd w to co chce. a komentarz,
czy jego brak nie ma tu nic do rzeczy.
p.s. jako teista dalej szukam własnej prawdy. :)

k. |
2007-02-17 20:39:12 | 212.76.37.184

motto jest fajne
a reszty nie rozumiem. Czemu bez komentarza?

JF |
2007-02-17 08:52:40 | 62.179.92.105

'Słowo Prawdy' :P

adi | znany@redakcji.pl
2007-02-16 23:45:29 | 83.6.212.36

lol. emek, skad ty to wytrzsnales?

㊁|
2007-02-16 13:13:47 | 83.31.142.88

A ja skomentuję: a gdzie motto dnia?

Kasieoka |
2007-02-16 11:59:13 | 83.19.128.154
192.168.1.48

i ja też bez komentarza

a|
2007-02-15 19:17:57 | 83.6.115.90

właśnie... bez komentarza...

2007-02-18 12:44:22 >> 65
Prawie 100% Polaków mówi o sobie, że są chrześcijanami. Jednocześnie, tylko 1% deklaruje, że wiara
jest dla nich najważniejsza.
Jak możesz mówid o sobie, że jesteś chrześcijaninem, jeśli Bóg nie jest na pierwszym miejscu? Jak
możesz mówid, że jesteś chrześcijaninem, jeśli Boga odkładasz na dalszy plan?
// Motto dnia: 'Czy zmieniając łącze z neostrady na net24 przestane byd dzieckiem neo?'
--JF |
2007-02-21 23:19:59 | 62.179.92.105

No wlasnie:P
Nie pamiętam, mam już zaliczone^^

⌅|
2007-02-21 23:11:43 | 83.31.118.95
W każdym razie skoro 0,(9)=1 to wszystko jest możliwe.
JF |
2007-02-21 23:10:14 | 62.179.92.105

Relatywistyka i probabilistyka w jednym?:D

Ţ|
2007-02-21 23:05:22 | 83.31.118.95

Dla alfy standardowo równej pięd setnych liczba 100
może byd równa dziewięddziesiąt pięd. Co w tym
dziwnego i niecodziennego?

a|
2007-02-21 08:59:16 | 83.6.103.181

ja nie umiem liczyd, więc 95 czy 100 ... co mi tam ;p

JF |
2007-02-21 07:17:48 | 62.179.92.105

To zależy od przyjętego układu odniesienia.

dżejek |
2007-02-21 00:31:10 | 88.156.65.8

ja jako w połowie chemik zapytam, a co jest po przecinku
tych 95? bo od tego zależy czy możemy zaokrąglad do
doły, czy udo góry i czy można przyjąd te 100 czy nie :P

JF |
2007-02-20 23:12:16 | 62.179.92.105

Przy odpowiednio wielu i odpowiednio zdefiniowanych
wymiarach, wszystko jest możliwe:P

k. |
2007-02-20 22:28:16 | 212.76.37.184

w takim wypadku nie ma możliwości, żeby 95=100. Nie
nie nie. Będę bronid praw mniejszości ;p

JF |
2007-02-20 22:26:37 | 62.179.92.105

Zawsze przydatne, ale w tym wypadku niekonieczne:P

k. |
2007-02-20 22:21:15 | 212.76.37.184

i zakrzywienia czasoprzestrzeni oczywiście.

JF |
2007-02-20 22:16:50 | 62.179.92.105

Jak sie uprzec, to 95 = 100, wiec sie nie czepiaj:P
Wystarczy przyjac odpowiednie wiele wymiarow:D:P

k. |
2007-02-20 22:11:53 | 212.76.37.184

Mój drogi... 95% to nie prawie 100 tylko 95. Jest różnica.

JF |
2007-02-20 21:59:05 | 62.179.92.105

Nie napisalem, ze 100%, tylko, ze _prawie_ 100%, czyli
ok. 95:P

k. |
2007-02-20 21:31:04 | 212.76.37.184

z przedmówcą zgodzę się jedynie w części formalnej. Bo
w ten sposób można by powiedzied, że ja jestem
chrześcijanką, nie wiem jak się stało, że jest 100%...
jestem w tej reszcie której nie ma.
Czyli jeżeli dobrze rozumiem - pozwolisz się ochrzcid i już
jesteś chrześcijaninem? Dają na to jakiś papier? A kiedy
go podrzesz to nagle wiara znika.

縦|
2007-02-20 21:27:41 | 83.31.128.40

Wierzyd nie znaczy przytakiwad kiedy wypada, bo tak
uczyli.
"Wierzący niepraktykujący" to tylko wygodna wymówka.
Powiedziałbym nawet, że w pewnym stopniu
oksymoron, antylogia, sprzeczny epitet.

|
2007-02-20 20:48:16 | 83.28.73.16

jeśli zostałeś ochrzczony to jesteż chrześcijaninem i nie
przestaniesz nim byd do momentu wyrzeczenia się
wiary...
wiara w świecie nowoczesnym traci na wartości i więcej
jest wierzących nie praktykujących... taka lipa...

i. |
2007-02-19 23:43:59 | 83.31.181.139

chyba nie mogę mówid, że jestem chrześcijanką. ups.

sg |
2007-02-19 13:24:40 | 62.121.70.211
192.168.186.209

nie możesz! jupi!

2007-02-24 15:39:34 >> 66
Od razu zaznaczam, że nie chcę, żeby ten wpis był odebrany jako antykatolicki. Post i zachowania z
tym związane są tylko punktem wyjścia:)
Dowiedziałem się, że katolicy w czasie postu mają sobie odmawiad różnych przyjemności. Różne
osoby mówiły, czego nie robią. Było to m. in. jedzenie słodyczy, gra na gitarze itp.
Co z tego, ze odmówimy sobie jakiś rzeczy, jeśli cale nasze życie nie będzie wskazywad na Boga?
Oczywiście, takie rzeczy niekoniecznie są złe, ale takie pokazywanie całemu światu, ze jaki ja jestem
fajny, bo w czasie postu czegoś nie robie, nie ma sensu, jeśli jednocześnie nienawidzimy, zabijamy,
oszukujemy...
Nie róbmy czegoś tylko dlatego, że kościół wymaga, albo żeby pokazad innym, jeśli nie jesteśmy do
tego przekonani. Nie róbmy tego, jeśli reszta naszego życia temu przeczy.
Oz 6,6
Gdyż miłości chcę, a nie ofiary,
i poznania Boga, nie całopaleo.
// Motto dnia:
'Co to jest: małe, żółte i przemienne?
Mala abelowa cytrynka'
--a|
2007-02-26 14:34:18 | 83.6.131.125

uważam że w czasie postu nie powinniście korzystad z
internetu ;p

JF |
2007-02-25 21:30:34 | 62.179.92.105

Grzesznicy:P

i. |
2007-02-24 23:16:47 | 83.31.237.57

a racja, post jest. a my klasowo całą noc imprezowaliśmy
! ^^ omg.

Kasieoka |
2007-02-24 22:51:37 | 83.19.128.154
192.168.1.48

Wielki Post ma nam pomóc w przemianie swojego życia,
mamy wyzbyd się jakiegoś grzechu (bo jedzenie słodyczy
w nadmiarze wiadomo, też moze byd grzeszne; tak samo
i gra na gitarze). Jasne, że to można robid cały rok, ale
czas przed Zmartwychwstaniem jest czasem
szczególnym...
Pokazywanie całemu światu rzeczywiście nie ma sensu,
bo nie o to chodzi w uczynkach względem duszy.. ;> To
chyba wiedzą wszyscy, którzy chod w maleokim stopniu
znają NT :)
Kościół niczego nie wymaga- On proponuje, zaleca; czy
człowiek skorzysta, to jego sprawa.

eilianu |
2007-02-24 20:35:36 | 89.228.241.125

post to przede wszystkim przeszkoda w imprezowaniu,
na co wszyscy w mojej klasie narzekają :D

i po co ten post? to jakis dziwny przymus do
wstrzymywania się od czegoś. jak ktoś chce miec post, z
chęci serca, to zawsze może sobie zrobid kiedy chce, czyż
nie?

dżejek |
2007-02-24 16:33:09 | 88.156.65.8

nie wiedziałeś? dziwne... i dlatego ja postu nie uznaję,
zresztą jak podają mądre źródła jest to bardziej tradycja
niż cokolwiek innego. owszem, pamiętam, że Jezus był
zdaje się 40 dni i nocy na pustyni bez jedzenia i picia, ale
motyw ten wykorzystano, ponieważ kiedyś dawno temu
(czyli zanim wynaleziono lodówki i dobre suszarnie... :P)
właśnie mniej więcej w tym okresie roku następowało
kooczenie się zapasów jedzenia zgromadzanych na zimę.
w związku z tym trzeba było drastycznie ograniczad
porcje, żywieniowe. niedługo potem zaczynała się
wiosna i zaczynało kiełkowad zboże ozime, posiane
jesienią, ale na nie też trzeba było poczekad aż dojrzeje,
co następowało w okolicach pierwszej wiosennej pełni
księżyca, co ludy pogaoskie (pierwotne) wykorzystywały
do świętowania. przyszli chrześcijanie (katolicy),
stwierdzili, że im to ładnie pasuje do biblii i
chrystianizując dopasowali klocki do siebie i powstał
Wielki Post i ustalono Wielkanoc, jako święto ruchome.
ot i cała filozofia. to tak z deka historyczno-pragmatyczny
punkt widzenia. nie trzeba czytad :+

2007-02-26 18:54:05 >> 67
W GW są wyniki sondażu mówiącego m. in. o tym, jakie zdanie o mieszkaocach innych miast mają
Polacy. Znajdują się w nim takie pytania jak 'Mieszkaoca którego z miast najchętniej wybrałbyś, aby z
nim wyjśd na miasto na imprezę i dobrze się zabawid?'.
Cóż... Nie wiem, co ma do rzeczy to, gdzie ktoś mieszka. Tego nie lubimy bo nie jest z Warszawy
(Warszawiacy). Tego nie lubimy, bo jest z Warszawy (reszta kraju). A jakie to ma znaczenie, czy z
Warszawy, czy nie? Bóg kocha wszystkich ludzi i my też powinniśmy.
--e|
2007-03-21 14:14:37 | 81.15.151.2
unknown

lubię emka

dżejek |
2007-03-03 18:38:15 | 88.156.65.8

nie to żebym miała coś do ludzi z warszawy, sama znam
paru i nawet można powiedzied, że jesteśmy na stopie
przyjacielskiej, ale na własnej skórze przekonałam się, że
jeśli ktoś ma niedobory oleju w głowie, to mu
"Warszawka" odbija, ale mówię tu głównie o
przyjezdnych np. studentach. wszędzie można spotkad
zarozumialców i to czy jest się z miasta czy ze wsi, z
Warszawy czy Białegostoku nie ma żadnego znaczenia.
jak się dostanie po dupie, to każdego boli tak samo :P
ja też się boję.

a|
2007-02-28 15:14:29 | 83.6.132.214

jak przyjechała moja przyjaciółka z poznania do
warszawy to cały czas mówiła " bo u nas w poznaniu..." (
wyrażając się pozytywnie o swoim mieście, a negatywnie
o warszawie). usiadła obok jakiegoś gościa w autobusie i
mówi " u mnie w poznaniu, to ten pan już by ze mną
rozmawiał...".
to było strasznie denerwujące. ja nie widzę różnicy
pomiędzy miastami. żadnej kompletnie.
pozdrawiam:)

Kasieoka |
2007-02-26 22:57:34 | 83.19.128.154
192.168.1.48

Stereotypy mój drogi, stereotypy ;) Ja sama też niestety
nie jestem od nich wolna i z niektórymi nacjami bałabym
się podróżowad samotnie chociażby autobusem ;>

2007-03-09 17:24:56 >> 69
'Komiksowy superbohater Capitan America zginął na obrazku najnowszego zeszytu o swych
przygodach. W ostatnich dniach media w całych Stanach Zjednoczonych z żalem informują o jego
śmierci.'
o2.pl
Zawsze wierzyłem niezwykle mocno w inteligencję naszych braci zza wielkiego morza, ale po tym...
Codziennie umierają prawdziwi bohaterowie, o których nikt nie pamięta, ale rozpacza się po śmierci
jakiegoś gościa z komiksu.
Odwródmy nasze głowy o telewizora czy komiksu, a za to spójrzmy na tych bohaterów, którzy
znajdują się dookoła nas.
// Motto dnia: 'Programowanie jest pokręcone. Już wolę byd politykiem.'
--₪|
2007-03-13 23:12:58 | 83.31.139.249

Jak Ci się Aniu podoba... nasz wydział? ;+

ichtios.blog.pl |
2007-03-11 20:07:11 | 84.10.159.168

witaj bracie :) wpadłam bo nazwa twojego bloga to
jedna z moich ulubionych piosenek :) jeśli nie masz nic
przeciwko to będę zaglądad cześciej :+ pozdrawiam
serdecznie.
ale wy tego nie rozumiecie! on walczył z nazistami i
komunistami i niezliczoną ilośd razy uratował świat!!!

Lemur |
2007-03-11 14:55:13 | 83.31.142.195

tylko że na niby... ale bracia z za morza często nie wiedzą
co znaczy "na niby".
zresztą i tak wolałam wolverine'a i daredevila a ci jeszcze
żyją :P

JF |
2007-03-11 08:03:12 | 89.78.207.184

Czemu tak uwazasz?

|
2007-03-10 23:51:02 | 83.31.140.164

Wpis tylko po to, żeby pochwalid się nietypowym
znalezionym znaczkiem=D

k. |
2007-03-10 14:00:46 | 212.76.37.184

mam wrażenie, że trochę źle do tego podchodzicie ;p

precious | precious_of_god@o2.pl
2007-03-09 20:04:47 | 212.191.172.13

przyznaję Ci słusznośd.
Wiesz, co? Gdy otworzyłam okno Mozilli i weszłam w
"aktualności", przeczytałam nagłówek, że umarł
amerykaoski bohater. Na początku kompletnie nie
wiedziałam o co chodzi. Nie słyszałam ostatnio o żadnym
człowieku, co by można go było nazywad bohaterem na
tak wielką skalę. Wchodzę, czytam i okazuje się, że to

postad komiksowa. Byłam zmieszana, nie wiedziałam, jak
zareagowad. Pomyślałam sobie, jakie to głupie i nie mają
już o czym pisad. Może to dlatego, że nie lubię tego typu
komiksów...

2007-03-12 22:01:41 >> 70
Sąd odebrał emeryturę i przywileje sędziemu z okresu stanu wojennego. I dobrze. Wszyscy się cieszą
(oprócz tego sędziego, zapewne :D). Ale czemu się cieszą?
Oczywiście, dobrze, ze sąd wydał taki wyrok. Ale dobrze, jeśli powodem tego, była chęd odebrania
czegoś, na co ten człowiek nie zasłużył. Chęd odebrania nagrody za niszczenie innym życia. Ale
podejrzewam, że wielu się cieszy na zasadzie, że 'mi kiedyś było źle, to niech jemu też będzie źle'.
Sprawiedliwośd sprawiedliwością, ale wybaczajmy ludziom. Nie można chcied krzywdy dla kogoś tylko
dla samej krzywdy.
// Motto dnia: 'Może to jej urok, może to photoshop'
--Christie_alive |
2007-03-15 19:31:58 | 83.14.248.194
10.1.0.1

RAcja, trafnie, trafnie
Doedukowałam się moralnie, nie powiem;+

i. |
2007-03-13 20:27:24 | 83.31.213.224

photoshop jest beznadziejny i w ogóle obrabianie zdjęd
jest do kitu :D
w przypadku zdjec mojego autorstwa to jest zawsze "ich
urok",tzn moich wspanialych "modelek" ;)
mam tyle zdjec dobrych z dzieczynami, ze chyba w zyciu
sie nie ogarne z wstawianiem tego na devarta ^^

Kasieoka |
2007-03-13 18:46:00 | 83.19.128.154
192.168.1.48

"Odebrał emeryturę" znaczy mam nadzieję "zmniejszył
emeryturę"? ;>

2007-03-25 09:49:36 >> 72. The Voice of the Martyrs
Dodałem do linków stronę The Voice of the Martyrs. Jest to organizacja pomagająca chrześcijanom
prześladowanym za swoją wiarę. My mamy szczęście żyd w kraju, w którym (z grubsza) nikt nie jest
prześladowany za bycie chrześcijaninem. Przynajmniej nie oficjalnie (jeszcze). Jednak są kraje, w
których chrześcijaostwo jest zakazane, a nawet jeśli oficjalnie nie jest, to i tak niewiele to zmienia. A
my możemy tym prześladowanym ludziom pomoc. Nawet jeśli to będzie 'tylko' modlitwa.
Przy okazji zachęcam do przeczytania książek 'Jesus Freaks', które zawierają świadectwa ludzi, którzy
byli bici / wiezieni / torturowani / zabijani etc. za swoja wiarę. Niezwykłe książki zawierające historie
będące niezwykłym świadectwem Bożej potęgi, miłości i tego, jak może działad w życiu ludzi.
// Motto dnia: 'Moja siostra jest nienormalna. Wracam do domu, a tam wisi kartka na drzwiach:
"TATUSIU POSZŁAM DO KOLEŻANKI. PS. KLUCZE SĄ POD WYCIERACZKĄ"'
--JF |
2007-03-27 16:34:25 | 83.5.195.252
192.168.0.246

Tobie tez sie to zdarza?:D

Lemur |
2007-03-27 15:37:07 | 83.31.95.80

o dziewczynce

JF |
2007-03-26 19:58:41 | 89.78.207.184

Protestanci nie sa traktowani na rowno z katolikami, ale
przynajmniej nasza wiara nie jest zakazana. I nalezy sie z
tego cieszyc.

JF |
2007-03-26 19:56:17 | 89.78.207.184

Lemur, ale o czym Ty mowisz?:P
u nas był system wkładania w drzwi kartek tak żeby
spadały pod nogi a nie było ich widad od zewnątrz ;) w
dobie komórek to już nie działa. się pisze smsa i kiedyś
go przeczytają :D

k. |
2007-03-26 15:40:53 | 212.76.37.184

Lemur |
2007-03-26 15:27:04 | 83.31.106.188

Hm, w Polsce nie wszyscy chrześcijanie są równo
traktowani. Ostatnio rozmawiałam z jedną dziewczyną
która uważała, że protestantyzm jest podwiarą, bo jest
prostszy, łatwiejszy od katolicyzmu. Potrzeba mniej
wyrzeczeo (czyżby?), trzeba wierzyd w mniej postaci
(trzeba?) i jest mniej surowych obrzędów (czyżby?).
jak dla mnie to ona jest całkiem normalna :P

2007-03-27 20:36:42 >> 73
Kościół ewangelicko-luteraoski jest w Norwegi kościołem paostwowym, więc pracodawcą księży jest
paostwo. A paostwo zabrania dyskryminowania pracowników ze względu na orientację seksualną. W
związku z tym, kościół musiał uznad pastora homoseksualistę.
Sytuacja bez wyjścia? A dlaczego kościół ma robid coś sprzecznego z Bożym Słowem tylko dlatego, że
paostwo tak chce? Przecież można oddzielid się od paostwa. Ale wtedy, przestałyby płynąd pieniądze.
A tego byśmy nie chcieli...
// Motto dnia:
'- (...) to adam wygra 4 krysztalowa kule
- czyli jeszcze 3 i wezwie smoka'
--ichtios |
2007-04-01 12:57:49 | 89.77.201.226

ehh to jest dramat.. :(

JF |
2007-03-31 19:29:33 | 89.78.207.184

Pomylka:P Chodzilo mi o List do Rzymian 1,21-31.

JF |
2007-03-31 19:17:54 | 89.78.207.184

W Liście do Rzymian 2,21-31, jest taki fajny fragment
mówiący o homoseksualizmie. Sa jeszcze inne, ale ten
akurat pamietam, a dosc dobrze oddaje to, co Bog o tym
mowi.

k. |
2007-03-31 18:50:00 | 212.76.37.184

a czemu homoseksualista nie może zostad pastorem? się
pytam, bo nie wiem i się nie znam. I odpowiedź "bo nie"
mnie nie usatysfakcjonuje

sg |
2007-03-30 19:32:42 | 84.10.84.155

"oogsd"
motto mi się najbardziej podoba.
z serii pytania o homo:
to jest choroba, którą można leczyd czy też
*normalnośd*?

a|
2007-03-28 13:04:53 | 83.6.140.205

czytałam o tym....
brak słów.

JF |
2007-03-27 21:33:20 | 89.78.207.184

Dzisiejsza GW.

zabro | zabro@chs.pl
2007-03-27 21:09:14 | 193.239.80.32

a skąd masz takie informacje?

2007-04-01 14:20:09 >> 74
Partie rządzące ogłosiły, że 2.04 będzie od jutra świętem narodowym. Ponadto, religia katolicka, w
myśl tego, że prawdziwy polak, to katolik, stanie się w niedługiej przyszłości religią paostwową.
Bez komentarza :|
// Motto dnia: 'Boli mnie, więc jestem.'
--Kasieoka |
2007-04-01 21:41:26 | 83.19.128.154
192.168.1.48

Ja też to zostawię bez komentarza ;| Ale "chyba" z
innego powodu.

JF |
2007-04-01 19:28:49 | 89.78.207.184

No przeciez rocznica smierci papieza.

|
2007-04-01 19:26:56 | 89.228.241.125

a z okazji czego ma byd to święto?
prawdziwy polak to katolik? śmiechu warte! w takim
razie my jesteśmy jacyś "niepolscy"?

eilianu |
2007-04-01 19:26:02 | 89.228.241.125

Adam Małysz, Piłsudzki, Rej, Zamoyski, Starzyoski,
Żeromski itp. - Ci wszyscy znani Polacy, niektórzy z nich
posiadający miano bohaterów - NIEKATOLICY, a jednak
chrześcijanie (!!!), i co teraz to już nie będą prawdziwi
Polacy?
dziwni ludzie rządzą w Polsce...

2007-04-06 22:45:20 >> 76
Dzisiejszą drogę krzyżową prowadzili razem biskup katolicki i biskup luteraoski. Na koniec jeden z
biskupów powiedział, mniej więcej coś takiego, że wszyscy są razem, katolicy, ewangelicy i
prawosławni. A co z ewangelicznymi? A tak, przecież te sekty to nie chrześcijanie.
Z jednej strony mamy krk, który uznaje kościoły ewangeliczne za sekty. Z drugiej strony mamy
Spichlerz, z którego ludzie (przynajmniej Ci, których wypowiedzi słuchałem), uznają kk za wytwór
szatana. A po środku rzesza różnych kościołów ewangelicznych, z różnym stosunkiem do obu
skrajności, najczęściej negatywny.
Możemy się nie lubid. Możemy się nie zgadzad. Możemy się kłócid. Ale pamiętajmy, że wszyscy
jesteśmy dziedmi tego samego Boga.
// Motto dnia: 'wiesz ze polska jest jedynym krajem w którym poniedziałek po Wielkanocy jest
wolny? nawet Rosjanie nie potrzebują tyle żeby wytrzeźwied'
--'Nie mozesz powiedziec ze jest az tak zle ;)'
Jak jeszcze swojego czasu dosc aktynie uczestniczylem w
zyciu chrzecijanskich gron tematycznych, to conajmniej
dwa razy zdarzylo sie tak, ze dyskusja rozpadla sie, bo kk
i Spichlerz wzajemnie sie oskarzali o pochodzenie od
szatana.
JF |
2007-04-18 20:10:25 | 89.78.207.184

'Bardzo czesto sa to ludzie zagubieni w systemie
koscielnym, ktory nie pozwala im siegnac bo Boga
Zywego'
Z drugiej strony wielu charyzmatykow jest zagubionych
w charyzmanii, ktora nie ma wiele wspolnego z
prawdziwym uwielbieniem Boga (i nie mowie tylko o
KChWE).
Spojrzalem na bloga, zaproszenie przyjalem:]

Amiee | amiee@vp.pl
2007-04-18 13:17:51 | 140.97.37.183

Nie mozesz powiedziec ze jest az tak zle ;) Bylam w
Spichlerzu kilka razy i co jak co, ale te wizyty zawsze byly
wypelnione obecnoscia Ducha Swietego. Mysle ze Bog
ma dosyc poprawnosci politycznej bo taki nie byl Jezus.
Ale tez zgadzam sie z tym ze wielu katolikow to ludzie
ktorzy naprawde szukaja Boga i chca zyc tak jak On tego
chce. Ale gdyby czytali Pismo Swiete to powiedzieliby
wielu rzeczom nie. Bardzo czesto sa to ludzie zagubieni
w systemie koscielnym, ktory nie pozwala im siegnac bo
Boga Zywego. Czesto tez tak jest w kosciolach
protestanckich - skoro sie wyrwali spod papieza to juz
wystarczy. Ale jezeli nie napelniamy sie kazdego dnia na
nowo namaszczeniem Ducha Swietego to w koncu
wielbimy w swoim zyciu nowego bozka - Nehusztana. Ja
wierze ze Bog zbawi Polske - trzeba tylko obedrzec ludzi
z religijnosci bo to jest cos co trzyma wielu ludzi przed

poznaniem Boga takim jaki On jest.
Byc moze bedziesz chcial spojrzec na mojego bloga
www.amiee.blog.onet.pl.
P.S. zaprosilam Cie na epie do klubu Nowonarodzeni.
Mam nadzieje ze przyjmiesz zaproszenie.
Pozdrawiam
Amiee
jesusfreak |
2007-04-08 20:48:39 | 89.78.207.184

No ba:D:P

k. |
2007-04-08 13:17:53 | 212.76.37.184

och, och och, jestem twardy ;]
Nie. Jedno nie wyklucza drugiego.

JF |
2007-04-07 19:58:38 | 89.78.207.184

k. |
2007-04-07 17:02:53 | 212.76.37.184

Bo nadal podpisuje sie pod wszystkim, co tam
napisalem. Ale mimo tego, ze nie akceptuje wielu rzeczy
w kk, to uznaje ich nadal za chrzescijan i Boze dzieci. Nie
zmienilem zdania, jesli chodzi o cokolwiek, co wczesniej
pisalem. Po prostu akurat wczoraj zobaczylem przyklad
tego, jak jeden kosciol nie akceptuje drugiego. I nie ma
to nic wspolnego z komentarzami do poprzedniego
wpisu:P
czyżby komentarze spod ostatniej notki zrobiły na Tobie
wrażenie i jednak zszedłeś z tonu?

2007-04-09 21:45:34 >> 77
Mówi się, że najliczniejszą religią jest chrześcijaostwo. Miliard ileś wyznawców chyba. Ale jest bóg,
który ma prawie sześd miliardów wyznawców.
Jak widad, żyjemy w erze religii pieniądza.
W wiadomościach mówili dziś o Tybecie. Ze względów oczywistych nie zgadzam się z tymi ludźmi, ale
chciałbym, żeby jeśli tego chcą, mogli w spokoju wyznawad swoją religię. Problem można by było bez
problemu rozwiązad, jeśli by tylko ktoś na świecie zwrócił na to realną uwagę. Ale wiadomo, że nikt
tego nie zrobi. Czemu? Bo _dzienna_ wartośd handlu z Chinami to kilkaset milionów USD.
O Tybecie przynajmniej w ogóle się mówi. O Czeczeni już całkiem zapomniano. Czytałem taką
historię. Rosjanie ustawiają w szereg złapanych Czeczeoców. i pytają kto chce adwokata. Parę osób
podnosi rękę. Na co Rosjanin krzyczy 'Adwokat, bierz ich!', na co wypada bojowy wilczur i rzuca się na
Czeczeoców. O takich rzeczach się nie mówi. Czemu? Patrz wyżej.
To są przykłady z wielkiego świata, ale czy my nie robimy tak samo?
// Motto dnia:
'- Kierunek studiów Forma studiów (czas trwania) Specjalno studia I-ego stopnia stacjonarne
inżnierskie (3,5 roku) bez podziału na specjalnoci Automatyka i Robotyka studia II-ego stopnia
stacjonarne magisterskie (1,5 roku) * Automatyzacja procesów przemysłowych Robotyka
sztuczne sieci neuronowe, systemy eksperckie, układy logiki rozmytej
jaki po tym moze byc zawod?
- robot kuchenny'
--JF |
2007-04-09 22:41:53 | 89.78.207.184

Jesli chodzi o np. Tybet, to nic. Ale jesli chodzi o
codzienne zycie, to bardzo duzo:)
'bo religia mamony ma też wielu wyznawców'

k. |
2007-04-09 22:32:13 | 212.76.37.184

Coś Kazika, ale nie pamiętam co :(
Przykre to co dzieje się na świecie, ale cóż polska myszka
jak ja albo ktokolwiek z nas może zrobid?

2007-04-12 18:56:37 >> 78
'Czy aby byd dobrym chrześcijaninem, trzeba wierzyd w zmartwychwstanie? - Nie - uznał jeden z
luteraoskich biskupów, zabierając głos w debacie o zmartwychwstaniu Jezusa, która rozgorzała tuż
przed Wielkanocą w Danii'
'Podstawą wiary luteranina jest ewangelia, a tam nie ma jasnych zapisów potwierdzających
fizycznośd zmartwychwstania - mówi.'
Źródło: GW
No cóż... Jeśli tacy ludzie są przywódcami kościoła, to ja współczuję jego członkom. aż trudno mi
znaleźd komentarz na poziomie do takiego stwierdzenia:| Chciałbym tylko, żeby duchowni znali Biblię
chod trochę, zanim zaczną nauczad.
'Nie udało się intronizowad Chrystusa na Króla Polski. Ale za to parlamentarzyści będą mieli zacną
patronkę: Matkę Bożą Trybunalską.'
'O tej nietypowej inicjatywie polityczno-religijnej pisze najnowsza "Polityka": Polski parlament jako
pierwszy w Europie będzie miał swoją patronkę - Matkę Bożą Trybunalską. Poprosił o to papieża
marszałek Sejmu Marek Jurek i wszyscy wicemarszałkowie. Benedykt XVI zgodził się i wydał specjalny
dekret, który będzie ogłoszony 26 maja. W związku z tym wkrótce w Sejmie zawiśnie kopia obrazu z
wizerunkiem patronki. 26 maja zeszłego roku ów obraz został ukoronowany przez Benedykta XVI.
Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej ma zresztą swoją stronę w internecie.'
Źródło: pardon.pl
Myślałem, że naszym politykom trudno będzie zrobid coś, co mnie zaskoczy. Ale jak widad, chyba
nigdy nie powinienem myśled, że to niemożliwe:|
Podobno w Polsce istnieje konstytucyjny rozdział paostwa i kościoła. Ale pewnie mi się tylko
wydawało. Z resztą, ostatnio chyba mało kto się przejmuje konstytucją. Bo po co?
Ale prawo prawem, ale smuci mnie to, ze wykorzystuje się religię, do własnych celów. Chodzisz na
msze? Super. Modlisz się? Super. Ale nie musisz narzucad tego innym. I nie musisz zbijad na tym
kapitału (materialnego / politycznego / cokolwiek). Bóg (może w tym przypadku nie do kooca On, ale
zasada jest taka sama) nie jest jakąś tanią zabawką, z którą można się pokazad i za moment ją
wyrzucid do kosza. Nie jest jakąś tanią zabawką, na której można zarobid. Takie coś może byd bardzo
niebezpieczne...
Motto dnia:
'- ej ludzie co to jest lechtaczka??
- taczka lecha kaczyoskiego ;+
- serio? a po co mu taczka?'
--fartek |
2007-05-01 11:06:27 | 62.40.80.104

miało byd jeszcze k na koocu ;) sick!

fartek |
2007-05-01 10:55:06 | 62.40.80.104

a czy jest w ewangelii jakiś fizyczny dowód tego że Jezus
jest Mesjaszem? sic!

ichtios |
2007-04-15 20:39:28 | 89.77.201.226

dramat..

JF |
2007-04-13 22:33:56 | 89.78.207.184

W sumie to nie mozna, ale nie wszyscy to chyba
wiedza:P

k. |
2007-04-13 17:25:07 | 212.76.37.184

po drugim cytacie zacząłeś poruszad sprawę na tyle
poruszoną i na tyle niereformowalną w tym momencie,
że aż szkoda na nią czas tracid.
W sumie jak wierzyd chrześcijaosko i nie wierzyd w
zmartwychwstanie Jezusa?

2007-04-22 18:55:39 >> 79
W ramach kontynuowania ciekawych wypowiedzi duchownych:
Dogmat trójcy jest zły.
Żydzi dzisiaj uznają Jezusa za Mesjasza.
Zamachy (WTC itd.) są po to, żeby się wypełniło Słowo.
Chrzczenie w imię Ojca, Syna i Ducha jest złe.
Dary Ducha nie oznaczają posiadania Ducha.
Moc uzdrowicieli [wszystkich] jest diabelska.
Ponownie bez komentarza oO
// Motto dnia: 'Kocha, lubi, podskakuje.'
--sg |
2007-04-23 20:34:18 | 84.10.84.155

oneone jeszcze tu jestem. diabeł

asia |
2007-04-22 20:02:05 | 83.5.130.11

hahahahhahahahahahah nie mogę ale ubaw!

ajka |
2007-04-22 19:15:33 | 83.31.247.72

Eeeemeeeek! Powinieneś tutaj umieścid pozdroweinia
od SAKROPOLO!!!!
a więc poczuwam się od umieszczenie pozdrowieo od
SAKROPOLO! pozdro respekt;* taniec to szatan..śpiew to
zło!
Waliców i moja komórka;D

2007-04-28 09:55:08 >> 80
Poniższą wypowiedź dedykuję wszystkim, którzy uważają Czytankę Zioma Janka za bluźnierstwo /
profanację / etc.
Dziękuję Ekipie Zioma Janka za udostępnienie nagrania:)
http://www.youtube.com/watch?v=MJysld6XonI
// Fobia dnia: Anablephobia - Fear of looking up
--|
2007-05-04 00:47:30 | 83.31.164.168

JF |
2007-04-29 16:48:13 | 89.78.207.184

autophobia- fear of being alone or of oneself.
hedonophobia- fear of feeling pleasure.
Do uslug:P
A jakis komentarz dotyczacy narania?:P
Co z tego, ze w Progresji?

Kasieoka |
2007-04-28 20:37:21 | 83.19.128.154
192.168.1.48

Dziękuję, jesteś bardzo kochany :))
(koncert Tymoteusza 15 maja!!! ale w Progresji... :/)

2007-05-05 21:24:01 >> 81
Jakiś czas temu byłem w EMPiKu i widziałem cały stoliczek zapełniony Bibliami i książeczkami typu
'Moje pierwsze modlitwy do Marii' etc. Z jednej strony to fajnie, bo dzieciaki maja dostęp do Biblii,
którą mogą zrozumied. Ale z drugiej strony, takie rzeczy są dostępne, a przynajmniej w takiej ilości,
tylko w okresie przed komunijnym. Takie rzeczy sprzedaje się tylko wtedy, kiedy można na nich
zarobid. Mam wrażenie, że sporo z tych rzeczy drukuje się tylko po to, żeby na nich zarobid. Teraz
dużo takich rzeczy schodzi, więc trzeba skorzystad z okazji i zarobid trochę na Bogu. Bo przecież od
tego On jest, prawda?
// Fobia dnia: Arachibutyrophobia - Fear of peanut butter sticking to the roof of the mouth
--I podzielę się jeszcze czymś.

Kasieoka |
2007-05-06 23:48:49 | 85.128.26.162
192.168.1.48

Ostatnio chłopczyk, który przygotowuje się do pierwszej
komunii, przyznał mi się do tego, że oglądał Pasję (a
przecież też ktoś na tym zarabia!!!). Trochę o tym
pogadaliśmy, o cierpieniu Boga i w ogóle... I skooczył
rozmowę stwierdzeniem, że nie moze się już doczekad
komunii :)) I to nie dla samej uroczystości, ale dla
KOMUNII, uczestnictwa w Eucharystii.
Uważajcie, prawdziwy katolik rośnie :))
Mam Biblię Towarzystwa Biblijnego, chociaż jestem
katoliczką (a dostałam ją od księdza ;>). ;)

Kasieoka |
2007-05-06 23:45:39 | 85.128.26.162
192.168.1.48

Nie widzę nic złego w tej masówce, o ile jest to
rzeczywiście Biblia (chodby ta w obrazkach). Większym
przegięciem są wszystkie albumy pierwszokomunijne
itp., bo wtedy zatraca się ważnośd samej uroczystości..
Nie wiem czy jasno napisałam, ale mam nadzieję, że
wiecie ocb ;)

i. |
2007-05-06 20:40:29 | 83.31.254.149

to było z taką lekko no jakby ironią (;

k. |
2007-05-06 16:16:13 | 212.76.37.184

przypadkiem? Na Bogu zarabia się całkowicie świadomie.
A może nie na Bogu, lecz na tym, co "narosło" na Boga.
Obrzędy itp.

i. |
2007-05-06 14:11:33 | 83.31.166.56

kiedy coś się sprzedaje, to się (mniej lub więcej) zarabia.
więc niech rozdają Biblię za darmo. po co
kupowad,jeszcze ktoś przypadkiem zarobi na Bogu.

JF |
2007-05-06 09:46:05 | 89.78.207.184

'z twojej notki wynika, że uważasz, że w innych
momentach roku 'Biblie dla dzieci' nie są sprzedawane.'
Nie mowie, ze nie sa w ogole sprzedawane. Chodzi mi o
to, ze przez wiekszosc czasu takich rzeczy jest malo i sa
raczej schowane, a jak mozna na tym porzadnie zarobic,

to od razu na samym wierzchu, duzo itp.
'zastanawiałyśmy się czy ci nie kupid takie ilustrowanej
Biblii, bo pewnie byś się trochę zirytował,'
Bez komentarza...
'Lepszy taki prezent (nawet "skomercjalizowany") niż
zegarek, łaocuszek czy rower. Ja pierwszy raz
zachwyciłam się Bogiem dzięki ilustrowanej Biblii, którą
dostałam od którejś ciotki.'
Oczywiscie, masz racje. Ale ja nie mowie o tych, co daja,
tylko o tych co sprzedaja. Jak ktos chce kupic Biblie, to
zapraszam do Towarzystwa Biblijnego, ktore zajmuje sie
tylko tym i wiem, ze tam sprzedaje sie Biblie na chwale
Bogu, a nie na chwale pieniadzu.
Kasieoka |
2007-05-06 00:33:31 | 85.128.26.162
192.168.1.48

k. |
2007-05-05 22:51:43 | 212.76.37.184

Lepszy taki prezent (nawet "skomercjalizowany") niż
zegarek, łaocuszek czy rower. Ja pierwszy raz
zachwyciłam się Bogiem dzięki ilustrowanej Biblii, którą
dostałam od którejś ciotki.
z twojej notki wynika, że uważasz, że w innych
momentach roku 'Biblie dla dzieci' nie są sprzedawane.
I tu cię zadziwię. Jak byłam w Empiku jakoś w lutym albo
styczniu, z Olgą zastanawiałyśmy się czy ci nie kupid takie
ilustrowanej Biblii, bo pewnie byś się trochę zirytował, a
to wszystko dlatego, że na półce stało 5 różnych wydao.
Niemniej prawdą jest to, że odstawia się szopkę wokół
sakramentów.
'Brzmi to brutalnie: jeśli nie mamy Boga, miejmy
przynajmniej papieskie kremówki' z Tygodnika
Powszechnego artykuł "Bóg nam umiera" albo coś w tym
stylu.

2007-05-09 12:51:25 >> 82
Ostatnio jedna osoba powiedziała mi, że zazdrości Amerykanom ich patriotyzmu. Tego, ze zawsze są
dumni ze swojego kraju i z tego, że są Amerykanami. Dokładne przeciwieostwo Polaków. Tak sobie
pomyślałem, że z byciem chrześcijaninem jest trochę jak z byciem patriotą.
Chrześcijanin powinien byd dumny z tego kim jest. Powinien byd dumny z tego, do kogo należy.
Większośd chrześcijan, to tacy Polacy. Nawet jeśli przyznają się do tego kim są, to się tego wstydzą. A
powinnyśmy byd jak Amerykanie.
Z drugiej jednak strony, Amerykanie w swoim patriotyzmie są czasem wyjątkowo zaślepieni. Bez
względu na to, czy robią dobrze, czy źle, uznają sie za najlepszych. I tak samo jest w przypadku
chrześcijan. Nie zwracają uwagi na to, jaki jest ich kościół, ale i tak uważają go za najlepszy. Nawet
jeśli publicznie się do niego nie przyznają. Powinno się byd dumnym z bycia chrześcijaninem, ale we
wszystkim potrzebny jest rozum, a duma nie powinna przysłaniad nam prawdy.
Z serii inteligentnych powiedzeo naszych braci zza oceanu.
'-Powinnaś okazywad dzieciom szacunek
- Dzieciom?!'
No comment...
// Motto dnia: 'Gdyby nie ludzka głupota, nie potrafilibyśmy zrozumied pojęcia nieskooczoności'
Einstein

2007-05-17 17:23:53 >> 84
'Pierwszy raz w moim życiu zorientowałem się, że ludzie to fajerwerki w ciemnym wszechświecie.
Przebywad w obecności najpodlejszego, najbardziej upadłego i odpychającego człowieka, to nadal
byd bliżej Boga, niż patrzyd w gwiaździste niebo albo na piękny zachód słooca.'
Źródło: christianstandard.com
To normalne, że wiele osób wydaje nam się z różnych powodów niegodnymi naszej uwagi. Ale
jakkolwiek dana osoba by nam sie nie wydawała odpychająca, to i tak jest Bożym dziełem, a przez to
kimś niezwykle pięknym. Trzeba tylko umied dostrzec to piękno:)
// Motto dnia: 'Vista is something that Satan looks at and goes "FUCK, why didn't I think of that?"'
--dżejek |
2007-05-18 15:43:42 | 88.156.65.8

dalej wolę gwiaździste niebo albo piękny zachód słooca.
żaden człowiek nie sprawi, że poczuję oddech i
przestrzeo wewnątrz siebie :D

i. |
2007-05-17 17:57:31 | 83.31.229.76

żadne fajerwerki.
ludzie to figury szachowe a świat to szachownica.
motyw świata-szachownicy to jest chyba coś co strasznie
uwielbiam :P

2007-05-22 18:53:41 >> 85
'Gdy brat z zakonu zapytał: "co należy czynid, by byd dobrym kaznodzieją?", Szymona *z Lipnicy+
odparł, "Ora, labora, despera" (módl się, pracuj i rozpaczaj).'
Źródło: GW
Mnisi w 'Imieniu Róży' Umberto Eco zastanawiali się, czy Jezus się śmiał.
Bóg nie jest Bogiem smutku, tylko Bogiem radości. Są ludzie, którzy uważają, że chrześcijanin nie
powinien byd szczęśliwy. A mi się wydaje, że Bóg nie chce, żebyśmy się smucili. Cieszmy się życiem i
tym, co Bóg nam daje. Za dużo smutasów chodzi po świecie :D
// Motto dnia: 'There was a period in history where the French were the intellectual and cultural light
of the world, it was called the dark ages.'
--JF |
2007-05-23 18:23:01 | 89.78.207.184

Amen:]

eilianu |
2007-05-23 14:52:09 | 89.228.241.125

Gdyby Bóg chciał abyśmy byli smutni, nie stworzyłby tak
pięknego świata! tylko spójrzcie! On jest prawdziwym
Artystą, stworzył wszystko tak wspaniale, że nie
pozostaje nam nic innego jak cieszyd się życiem!! :)
Biblia "nakazuje" się smucid w jednym przypadku, ale to
zupełnie inna sprawa!
Kz 11,9-10

JF |
2007-05-23 07:42:43 | 89.78.207.184

W tym fragmencie, ktory podalas, Pawel mowi o smutku
wynikajacym z grzechu i prowadzacym do jego
zaniechania, a nie o to mi chodzilo.
Spojrz z reszta np. pare wersetow dalej do 7,13:P

g. |
2007-05-22 20:40:35 | 83.25.8.220

a jednak: 2Kor 7, 8-11 ;)

2007-05-27 22:25:03 >> 87
Dzisiaj, w ramach Światowego Dnia Modlitwy, odbyło się nabożeostwo, w którym brali udział ludzie z
różnych warszawskich kościołów. To było niesamowite patrzyd jak razem się modlą, śpiewają, skaczą,
taoczą. Wszystko na Bożą chwałę. Nie patrząc na rzeczy, które nas dzielą, tylko na Boga, który nas
łączy.
Szkoda, że nie było tam, przynajmniej oficjalnie, katolików, ale wierzę, że w przyszłości będzie to
możliwe:) Bo cóż jest niemożliwe, jeśli trwamy w Tym, który nas łączy?
Na całym świecie, w ŚDM brało udział razem kilkaset milionów ludzi z wielu różnych kościołów. Coś
niesamowitego:)
I teraz, żeby tylko to zaczęło się przenosid na codzienne relacje. Wierzę, że może powoli, ale to się
będzie zmienia, aż w koocu wszyscy chrześcijanie wspólnie będą wielbid swojego Stwórcę:)
// Motto dnia: 'Kościół jest jedyną organizacją na świecie, której członkowie działają głównie na rzecz
tych, którzy nie są jej członkami.'
---

JF |
2007-06-04 08:29:58 | 87.206.125.150

Kasieoka |
2007-06-03 20:08:18 | 83.19.128.154
192.168.1.48

O tym, ze SDM w ogole jest, to watpie, zeby nikt u Was
nie wiedzial, skoro bierze w tym udział tyle ludzi. A mi
chodzilo o to nabo, ktore bylo, czy katolicy chcieliby
wziac oficjalnie udzial w tym razem z kosciolami, ktore z
nich uznaje za sekty.
Nie, bo katolicy się nie modlą. Wierzą w innego Boga,
więc nawet nie warto by było wspominad im o takim
ŚDM.
Chod zapewne ktoś tam wiedział, nie sądzę, że każdy jest
tak niedoinformowany jak ja ;)

i. |
2007-06-03 17:47:57 | 83.31.249.125

ojej chyba nie sądziłam, że coś takiego jak światowy
dzieo modlitwy jest,a (tym bardziej) kiedy jest.

JF |
2007-06-01 21:17:47 | 87.206.125.150

A czy katolicy w ogole by sie przejeli, gdyby o tym
wiedzieli?

Kasieoka |
2007-05-30 01:31:38 | 83.19.128.154
192.168.1.48

To było coś takiego...? ;|
oo, biedni katolicy, jak zwykle niepoinformowani! ;))

JF |
2007-05-28 10:41:23 | 89.78.207.184

Mozliwe:P A gdzie siedzialas?:P

ichtios |
2007-05-28 10:33:57 | 89.77.201.226

hej, ja też ram byłam :) ciekawe czy się widzieliśmy?

g. |
2007-05-27 23:16:55 | 83.25.18.243

w koocu Ef. 4, 1-6 ;)

2007-06-04 17:00:58 >> 88
Do dzisiejszego wpisu natchnęła mnie niżej przedstawiona historia, ale zaznaczam, ze jest ona tylko
przykładem i nie chcę w żaden sposób roztrząsad ani komentowad tych konkretnych
przedstawionych, ale ogólną zasadę.
Jakiś czas temu, pewna osoba, którą wtedy jeszcze nazywałem przyjaciółką, zdecydowała, że
przestanie się do mnie odzywad. Przez dłuższy czas próbowałem się dowiedzied, co się stało, jednak
próby rozpoczęcia rozmowy regularnie były ignorowane. Efektem tego jest to, że w tej chwili
jesteśmy dla siebie praktycznie obcymi ludźmi.
Jakiś czas temu wyraźnie się też psuła relacja z inną ważną dla mnie osobą, ale ona nie unikała
rozmowy i wynikiem tego było wyraźne poprawienie się relacji między nami.
Morał jest oczywisty:P Bez rozmowy nie może się obejśd żadna relacja. Zwłaszcza wtedy, kiedy
najmniej ma się na nią ochotę. Zwłaszcza wtedy, się nam wydaje, że ta druga osoba zrobiła coś, co
powoduje, że nie zasługuje ona na to, żeby się do niej odezwad.
Tak samo jest z nami i Bogiem. Jeśli z nim nie rozmawiamy, poprzez modlitwę, poprzez Jego Słowo, to
taka relacja też się rozpada. Oczywiście, są takie osoby, którym to nie przeszkadza, ale jeśli ktoś chce
byd prawdziwym Bożym dzieckiem, to nie można Boga olewad. Trzeba z nim rozmawiad. Bo później
może się okazad, że wtedy kiedy najbardziej byśmy tego chcieli, Bóg powie, że wcale nie jesteśmy
Jego przyjaciółmi.
// Motto dnia: 'IPN jest jej *koalicji+ Szeherezadą opowiadającą baśnie z tysiąca i jednej teczki.'
/* Update:
Czasami Bóg działa w niesamowity sposób. 2 dni temu modliłem sie o jedna rzecz, a dzisiaj to sie
stało i to w sposób o który nigdy bym siebie nie podejrzewał. Oto co znaczy potęga modlitwy :D */
---

k. |
2007-06-15 13:24:42 | 212.76.37.184

jednocześnie i tak warto pogadad, bo jest szansa, że to
nie będzie to 'czasami' kiedy rozmowa nic nie daje.
Trzeba działad, a nie poddad się po tygodniu/dwóch
braku tematu do porozmawiania. (Nie da się codziennie
mied tematu do rozmowy na dwie trzy godziny jeśli się
minimalna ilośd zainteresowao łączy rozmówców, sory)

i. |
2007-06-13 20:41:53 | 83.31.193.223

czasem nawet rozmowa nie pomaga.. (z ludźmi
oczywiście)

k. |
2007-06-12 14:52:09 | 212.76.37.184

Trochę za późno i trochę nie na miejscu.
Rada z serii tych niby bezsensownych:
Jeśli Ci zależy na relacji z kimś powiedź dosłownie 'stary,
ignorujesz mnie, nie podoba mi się to. Porozmawiaj ze
mną.' To nie jest łatwe, brzmi banalnie, ale jest
niezbędne. Sama tego nie robię, ale wiem, że taktyka
jaką obierałam do tej pory nie jest skuteczna.
Ale to już na przyszłośd.

ichtios |

z napomnieniem trafiłeś do mnie idealnie..

2007-06-06 23:56:02 | 89.77.201.226
g. |
2007-06-06 16:44:00 | 83.25.1.20

Ef 3, 20
dwa dni temu ze slowo.pl dostałam, ale sprawdziłam
teraz i skojarzyło mi się z Tobą od razu :P

2007-06-08 23:19:17 >> 89
Dzisiaj na szabatnim nabo:
'Jeśli narzekasz, to uznajesz, ze Bóg źle rządzi wszechświatem.'
Komentarz uważam za zbędny:)
// Fobia dnia: Cathisophobia - Fear of sitting
--joanna el |
2007-07-03 03:03:22 | 71.96.252.28

hahahaha. rozbawilo mnie to.

madziarek | madziarek112@wp.pl
2007-06-15 19:29:20 | 83.15.238.106
10.5.42.10

bardzo fajne.. ;-)

i. |
2007-06-13 20:43:07 | 83.31.193.223

NARZEKAM. i niczego szczególnego poprzez to nie
uznaję.

ma. |
2007-06-11 21:59:39 | 83.16.43.254

:)

Kasieoka |
2007-06-09 14:06:07 | 83.19.128.154
192.168.1.48

Dobre! :)

2007-06-15 21:52:31 >> 90
Dzisiaj przeciwwaga dla wpisu z 04.06 i rozwinięcie update'u z tego samego wpisu.
Bóg znów mnie zaskoczył. Ostatnio, można powiedzied, od nowa poznałem pewne osoby. Ludzi,
których niby znałem, ale z którymi nie miałem nic wspólnego i w zasadzie nie zanosiło się na tym, że
może nas kiedykolwiek łączyd, coś więcej niż tylko 'cześd'.
Bóg na prawdę jest niesamowity:+
// Motto dnia: 'Dostajesz z liścia w twarz'
---

Kasieoka |
2007-06-17 00:47:44 | 83.19.128.154
192.168.1.48

Mnie, tak "złośliwie", zawsze daje poznad osoby, z
którymi nie mam ochoty się poznad i zwykle się mile
rozczarowuję ;) (na przykład zostaję uziemiona z kimś,
kto robi na mnie złe wrażenie czy muszę gdzieś z nim
jechad etc.)
Ale fakt, to jest niesamowite ;)

eilianu |
2007-06-16 22:36:57 | 89.228.241.125

cieszę się!
Bóg jest totalnie niesamowity! Jemu warto zaufad :)

2007-06-21 20:32:35 >> 91
Dzisiaj w wiadomościach po raz kolejny mówiono o osobach, które mają, powiedzmy, alternatywne
podejście do rodzicielstwa. Często słyszy się o dzieciach bitych, maltretowanych, głodzonych,
molestowanych, etc.
Bóg jako nasz Ojciec różni się od tych, chod nie tylko tych ludzi, bo On nas kocha zawsze, wszędzie i
bezwarunkowo. I zawsze możemy mied w nim oparcie. Jeśli tylko do Niego przyjdziemy i jeśli Mu
zaufamy. I On nigdy nie zapomni, na czym na prawdę polega bycie rodzicem.
Chodby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie.
Ps 27,10
// Nauka na dziś: Nigdy nie nadrabiaj kilku kilometrów piechotą przy 30 stopniach w cieniu tylko po
to, żeby zahaczyd o KFC...
---

eilianu |
2007-06-22 16:51:41 | 89.228.241.125

moja nauka to nie iśd do szkoły na piechotę, co w
rezultacie zajmuje godzinę, kiedy szkoła jest nieczynna
:D
ahh te nasze mądrości życiowe:P
a Super Tata jest najlepszy :)

Kasieoka |
2007-06-22 00:02:06 | 83.19.128.154
192.168.1.48

Dlatego pewnie części osób trudno jest uwierzyd w BogaOjca, bo mają negatywne doświadczenia z tym swoim..

2007-06-26 22:23:17 >> 92. Przebacz mi Nataszo
Przeczytałem, znów:P, książkę pt. "Przebacz mi Nataszo'. Są to wspomnienia Rosjanina, który
kierował grupą mającą na celu walkę z chrześcijanami. Przez większą częśd książki opisuje on tą
walkę, która polegała głównie na tym, że wchodzili na spotkanie chrześcijan i ich bili. Nie przejmowali
się czy biją starych czy młodych, mężczyzn czy kobiety.
Tytułowa Natasza, to jedna z dziewczyn, którą pobili. Mimo tego, kilka dni później pojawiła się na
kolejnym spotkaniu. Tam dosłownie ją zmasakrowali, doprowadzeni do furii tym, że śmiała mimo
nauczki kontynuowad swoją 'wywrotową' działalnośd.
Ta historia, to nie jest odosobniony przypadek. Takie rzeczy były powszechne w ZSRR i nadal są
powszechne w wielu krajach. Módlmy się za tych chrześcijan, którzy są prześladowani. O to, żeby
mogli w nieskrępowany sposób wyrażad swoją wiarę. Ale przede wszystkim o to, żeby nie uginali się
pod przeciwnościami. Żeby wytrwali przy Bogu.
Pod koniec książki, autor opisuje swoje nawrócenie i ucieczkę do Kanady. Mimo, że był zbrodniarzem,
Bóg mu wybaczył. Mimo tego wszystkiego, co zrobił, Bóg przyjął go do siebie. Na samym koocu autor
pisze, że chce się poświęcid pracy na rzecz chrześcijan w ZSRR. To cudowne, w jaki sposób Bóg może
zmieniad ludzi.
Pamiętaj, że bez względu na to, co robisz, albo kim jesteś, nie ma takiej rzeczy, która by Cię oddaliła
od Boga tak daleko, że nie mógłby on wyciągnąd do Ciebie ręki. Nie ma takiej rzeczy, której nie
mógłby On Ci wybaczyd. Bez względu na to, jak grzeszny czy bezwartościowy się czujesz, Bóg i tak Cię
do Siebie przygarnie, jeśli tylko będziesz tego chciał.
// Fobia dnia: Consecotaleophobia - Fear of chopsticks.

2007-07-08 14:16:19 >> 93
Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyd uczniom swoim, że musi pójśd do Jerozolimy, wiele
wycierpied od starszych arcykapłanów i uczonych w Piśmie, że musi byd zabity i trzeciego dnia
wzbudzony z martwych. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominad, mówiąc: Miej litośd nad
sobą, Panie! Nie przyjdzie to na Ciebie. A On, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: Idź precz ode mnie,
szatanie! Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co Boskie, lecz o tym, co ludzkie.
Mt 16,21-23
Piotr, zapewne w dobrej wierze, chciał oszczędzid Jezusowi cierpieo. Nie myślał jednak o tym, że to,
co ma się stad, jest Bożą wolą. Często wydaje nam się, że lepiej jest, jak coś zrobimy, czy czegoś nie
zrobimy. Najczęściej z troski o własne lub czyjeś zdrowie / samopoczucie / finanse / cokolwiek. Często
jednak nie myślimy, albo nie chcemy myśled o tym, czego w danej sytuacji chciałby od nas Bóg. A
często może byd tak, że On chciałby czegoś zupełnie innego. A często jest tak, że mimo, że chcemy
coś zrobid w dobrej wierze, to okazuje się, że jednak nie mieliśmy racji. Często też jest tak, że czasami
dobrze jest trochę pocierpied, żeby później uzyskad coś jeszcze lepszego, niż moglibyśmy dostad,
gdybyśmy tego cierpienia unikali.
Tak więc, po pierwsze, szukajmy Bożej woli w tym, co robimy. A po drugie, jeśli widzimy, że coś
pochodzi od Boga i w długiej perspektywie może mied dobre skutki, to nie bójmy się, że w krótkiej
perspektywie, może się stad coś nieprzyjemnego. Bo w ostatecznym rozrachunku i tak wyjdziemy na
plus.
// Nauka na dziś: Nie odinstalowywad antyvira i firewalla, jeśli nie ma się działającego CD-ROMu, żeby
je od nowa zainstalowad :D
--OK, przepraszam. Rzeczywiscie, zle zrozumialem. Ale
mam nadzieje, ze zrozumialas do czego aluzja bylo
pierwsze zdanie:P

JF |
2007-07-10 22:22:14 | 89.78.211.5

Wydaje mi sie, ze chodzi o to, ze Bog na wszystkim
czuwa. I nie ma tak, ze cos jest poza Jego kontrola. I to
nie ma tak, ze Bog mowi, ze Bog decyduje o kazdym
najmniejszym elemencie naszego zycia, ale tak, ze On po
prostu nad wszystkim czuwa. Pozostawia ludziom wybor,
co do roznych rzeczy, ale mozna powiedziec, ze dzieja sie
tylko za Jego zgoda. Nie nazwalbym tego
determinizmem. To jest troche jak z rodzicami i dziecmi.
Rodzice zostawiaja dzieciom swobode, ale czasem musza
interweniowac po to, zeby dzieci sobie nie zrobily
krzywdy.
Mam nadzieje, ze zrozumiesz o co mi chodzi, bo sam
mam problemy ze zrozumieniem, a tym bardziej
tlumaczeniem niektorych rzeczy:D:P

k. |
2007-07-10 22:12:39 | 212.76.37.184

nie zrozumiałeś mojego pytania. Wiem co znaczy słowo
determinizm, wiem co to fatalizm i tak dalej. Po prostu
odniosłam wrażenie po tym co mówi Olga, że wierzy w
to, że przypadek nie istnieje, że to co się z nią dzieje jest

już wiadome, nie dla niej, ale dla Boga. Chcę wiedzied
skąd jej się to wzięło.
Uwazaj z takimi trudnymi slowami jak determinizm:D:P

JF |
2007-07-08 22:55:31 | 89.78.211.5

Wydaje mi sie, ze troche mylisz dwie rzeczy. To, ze ktos
wie, co sie stanie, nie znaczy, ze sam t to ustanowil.
Wyobraz sobie taka sytuacje, ze przeniesiesz sie w czasie
i zobaczysz, ze Lepper zostal prezydentem. Wiesz o tym,
ze to sie stanie, ale to nie Ty go wybierzesz.

k. |
2007-07-08 21:28:57 | 212.76.37.184

jeszcze mam jedno pytanko: skąd się wzięło, że życie
człowieka jest już zdeterminowane przez Boga, że wie co
nas czeka zanim cokolwiek zrobimy?
To najczesciej albo nie sluchamy / nie slyszymy tego, co
On mowi, albo musimy bardziej natarczywie sie pytac:P

JF |
2007-07-08 20:03:33 | 89.78.211.5

Bóg mówi do nas na różne sposoby. Poprzez Biblię, ludzi,
wydarzenia, sny itd. Nie zawsze jest tak, że Bóg mówi
nam coś bezpośrednio. Często jest np. tak, że usłyszymy
coś, co pochodzi od Boga, ale ponieważ bezpośrednio
powiedziała to nam jakaś 'zwykła' osoba, to nie
uznajemy, albo nie chcemy tego za ważne. Jeśli wydaje
się, że Bóg nic do nas nie mówi, to może powinniśmy się
dokładniej 'wsłuchad' w otaczający nas świat:)
Czasami jest jednak tak, że Bóg rzeczywiście nie daje
nam odpowiedzi. Wtedy zostaje nam tylko jedno modlid się. I prosid Boga o to, żeby nam ją pokazał. I
szukad tej odpowiedzi, zwłaszcza w Jego Słowie. Bo
czasem po prost nie jesteśmy gotowi na odpowiedź.

k. |
2007-07-08 14:48:18 | 212.76.37.184

A co jeśli Bóg nie mówi w danej sytuacji co chce żebyśmy
robili? Może to brzmi śmiesznie...

2007-07-10 22:39:46 >> 94
Widziałem dziś teledysk Eminema. O ile generalnie nie lubię gościa, zwłaszcza za niektóre kawałki, to
czasami zdarza mu się napisad coś mądrego :D
I w tej piosence był taki mądry kawałek: 'Pokaż im swoją miłośd, zanim będzie za późno'. Jeśli kogoś
kochamy, okazujmy to. Bo może się skooczyd tym, że w momencie, kiedy się na to zdecydujemy, tej
osoby już przy nas nie będzie. Że bojąc się okazad miłośd w jakimś momencie, straciliśmy tą miłośd już
na zawsze.
// Fobia dnia: Dextrophobia - Fear of objects at the right side of the body.

2007-07-26 16:05:54 >> 95. Amerykanie - jacy sa?
Dzisiaj moze troche nie na temat:P
Artykul, ktory napisalem na warsztaty dziennikarskie na obozie.
Zapytałem mniej więcej 30 Polaków o trzy rzeczy, które kojarzą im się z Amerykanami. Chciałem
przez to zobaczyd, jaka panuje wśród nas opinia na temat naszych przyjaciół zza oceanu.
Odpowiedź, jaka padała najczęściej, to ‚junk food‘ pod róźnymi postaciami. ‚Junk food‘, ‚haburgery‘
itp. W ten sposób odpowiedziało 17 osób, z czego u 12 odpowiedż ta wystąpiła na pierwszym
miejscu, a 6 osób wymieniła to więcej niż raz.
Druga najczęstsza odpowiedź to ‚otyłośd‘, co w zasadzie jest uzupełnieniem poprzedniej. Z obu tych
odpowiedzi wyłania się obraz grubego Amerykanina, który nieustannie opycha się niezdrowym
jedzeniem. Co w zasadzie nie powinno dziwid, skoro coś takiego jak fast food w zasadzie powstało w
Stanach.
Jeszcze jedna rzecz, na którą dużo ludzi zwróciło uwagę, to głupota Amerykanów. Powszechne jest
przekonanie, że kompletnie nie znają się oni na historii, geografii, a czasem nawet mylą podstawowe
fakty. W internecie krąży mnóstwo filmów, które tylko pogłębiają to przekonanie. Na przykład jeden z
takich filmików pokazuje, jak kilka tysięcy osób podpisało petycję mającą na celu zakazanie uźycia
niezwykle groźnego tlenku wodoru (H20).
Skłamałbym, gdybym powiedział, że padały tylko negatywne odpowiedzi. Parę osób wspomniało o
patriotyzmie Amerykanów, który bez wątpienia jest dużą zaletą.
Jednak, wygląda na to, że Polacy myślą o Amerykanach jako o grubych debilach.
Jako ciekawostkę dodam, że inni Europejczycy, którym zadałem to samo pytanie, mówili głównie o
tym, że Amerykanie dużo się uśmiechają.
--eilianu |
2007-07-27 21:26:53 | 89.228.246.246 Ja na pierwszym miejscu wymieniłabym właśnie ich zaraźliwy
uśmiech :) na każdym zdjęciu, na którym są Amerykanie i Polacy, nie znając żadnych z nich,
Amerykanów można łatwo poznad po uśmiechu właśnie :)
Potem, kojarzą mi się oni z tym że są szczęśliwi, zadowoleni z życia, optymiści i wyluzowani, no i że
mają dużo kasy.
Fast foody może na 4 miejscu. :P

2007-08-09 07:35:07 >> 97
Wczoraj jechałem na lotnisko i tym samym autobusem jechała dziewczyna na oko mniej więcej w
moim wieku. Jak wysiadaliśmy, zobaczyłem, że ma dosyd ciężką torbę i zaproponowałem, że pomogę
ją przenieśd. Dziewczyna była bardzo zaskoczona ale się zgodziła. Po drodze do terminalu powiedziała
'Ale mi się miło zrobiło, a jednak Polacy są czasami fajni' :+
Nie chodzi mi o to, żeby pokazad jaki ja jestem fajny, czy coś. Chodzi mi o to, że czasami jedna
niepozorna rzecz, którą zrobimy dla kogoś może sprawid, że lepiej się poczuje. Czasami możemy
zrobid coś, co z nas nie będzie nic kosztowad, a drugiej osobie bardzo pomożemy.
'A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od
tego, który chce od Ciebie pożyczyd, nie odwracaj się.'
Mt 5,41-42
Mam wrażenie, że jak większośd ludzi się modli, to to najczęściej ich modlitwa, o ile nie ogranicza się
do klepania regułek, których tak na prawdę nie biorą sobie do serca, składa się z 'dziękuję', 'proszę',
'przepraszam' i w każdym z tych trzech punktów następuje lista różnych rzeczy. Z resztą u mnie też to
tak najczęściej wygląda.
Wczoraj modliłem się dosyd długo i najczęściej ta modlitwa, o ile w pewnym sensie ograniczała się do
trzech powyższych punktów, to przez sporą częśd czasu wyglądała tak, że po prostu Bogu o czymś
'opowiadałem'.
I z jednej strony wydawało mi się to trochę dziwne. Przecież Bóg i tak wie o wszystkim, co się dzieje.
Wie, co ja myślę, na dany temat. Ale z drugiej strony, pomyślałem sobie, że przecież czy nie na tym
powinna polegad modlitwa z Bogiem? Czy nie powinno się z Nim rozmawiad jak z Ojcem, czy jak z
przyjacielem?
Modlitwa to rozmowa z Bogiem. A Bóg chce mied z nami, ze Swoimi dziedmi, prawdziwą relację. A
relacje opierają się na rozmowach. Więc jak można się ograniczyd do 5 minut modlitwy dziennie, w
której powie się parę zdao i natychmiast się o niej zapomni? Wydaje mi się, że im naturalniejsza
będzie nasza rozmowa z Bogiem, tym lepszą będziemy mieli z Nim relację. A przecież o to chodzi,
prawda?:)
// Fobia dnia: Ereuthrophobia - Fear of blushing.
--a|
2007-08-27 14:21:09 | 83.6.109.212

mądrze piszesz, więc mógłbyś częściej coś pisad.
pozdrawiam.

alutka |
2007-08-13 16:00:11 | 87.224.54.188

dokladnie Emku.
tak trzymac

a|
2007-08-13 15:19:32 | 83.6.147.253

mądrze piszesz.
ostatnio zauważyłam jak wielką moc ma modlitwa. i

odkryłam, że można modlid sie kilka godzin dziennie i
ciągle nie mied dosyd. chyba o to chodzi? z przyjacielem
ma się ochotę rozmawiac jak najczęściej prawda?
ściskam.

eilianu |
2007-08-13 11:59:08 | 89.228.246.246

I to jest w Bogu super, że mogę mu o wszystkim mówid...
kiedyś moje modlitwy ograniczały się do "dziękuję",
"przepraszam", "proszę"..., ale im lepsza była moja
relacja z Nim, tym częściej zaczęłam mówid mu o
wszystkim, tak po prostu... to jest super i nie sposób
opisad słowami. ;)

i. |
2007-08-11 00:05:40 | 83.31.203.197

a ja miałam na obozie taki ciężki plecak..

Kasieoka |
2007-08-09 23:00:54 | 83.19.128.154
192.168.1.48

Zwródmy uwagę na uwagę dziewczyny- że Polacy są
czasem fajni.
Tak, ale zazwyczaj w Krakowie :P
chyba pierwszy raz mogę się z Tobą zgodzid tak zupełnie,
w 100% :P

g. |
2007-08-09 22:16:12 | 83.25.11.56

(ale wiesz, chyba też wszystko z umiarem, ostatnio
dostałam po kostce, bo przy modlitwie przed jedzeniem
(w McDonaldzie, tak w ogóle :D) zaczęłam coś
opowiadad i chyba trochę długo mi to zajęło :D)

2007-08-29 18:32:33 >> 98
Na MTV jest taki ynteligentny program o imprezach urodzinowych. Koszt tych imprez idzie w tysiące
dolarów i najczęściej są takie wspaniałe, że ach i och. Rekord ceny, jaki widziałem, to 750.000$ (!) za
jedną imprezę.
Zauważyłem w tym programie jedną rzecz.
Żeby nie było zbyt różowo, to zawsze są jakieś problemy, np.
- och, złamał mi się paznokied
- ta sukienka nie jest biała, tylko kremowa
- nie chcę takiego kiepskiego zespołu, dlaczego mamy na to wydad tylko 100.000$?
- BMW? chciałam mercedesa!
itd.
Tragedia, prawda?
Wiele ludzi przez jeden rok nie dostaje tyle pieniędzy, ile taka panna, a w zasadzie jej rodzice, wydaje
przez kilka godzin. I jeszcze narzeka. Nie jest nic złego w tym, że się ma dużo pieniędzy i się je wydaje,
ale trzeba doceniad to, co się ma. Są ludzie, którzy mają mniej. Nawet jeśli wydaje nam się, że mamy
za mało, to powinniśmy byd wdzięczni Bogu, że mamy tyle, ile mamy i nie narzekad, że nie dał nam
więcej. Nawet, jeśli wydaje nam się, że mamy za mało, to powinniśmy dobrze wykorzystywad to, co
mamy, bez względu na to, ile by tego nie było.
// Fobia dnia: Genuphobia - Fear of knees
---

a|
2007-08-30 09:14:08 | 83.6.121.2

ponieważ tv nie oglądam, to nie widziałam czegoś
takiego, ale jestem w szoku. jak tak można.
ja sama jestem strasznie rozrzutna i muszę z tym
walczyd. mogłabym mied 1/3 rzeczy jakie mam teraz a i
tak miałabym dużo... ;/ ;/
Ach, my sweet sixteen :)

Kasieoka |
2007-08-30 00:59:42 | 83.19.128.154
192.168.1.48

eilianu |
2007-08-29 20:24:28 | 62.141.207.230

Można pogratulowad rodzicom tych jakże uroczych
dzieciaków- zazwyczaj nie szanują one nikogo i niczego
(bo oczywiście oglądam te bzdetne programy :) chod i
tak moim faworytem jest "co na to tato" i "date my
mum", o tak!)...
hehehe dlaczego od razu pomyślałam o Paris Hilton? :D
mądre... oj, i jakie prawdziwe... ja powinnam więcej
doceniad, bo mam dużo. i za dużo trwonię kasy
rodziców.. :(
głupie dziecko xD

2007-09-09 22:41:57 >> 99
Są tacy ludzie, którzy kupują Vistę dlatego, że ładnie wygląda. Cóż... Życzę im powodzenia, będzie
potrzebne.
Tak sobie ostatnio pomyślałem, że trochę podobnie jest, jeśli chodzi o Boga. (Nie, bycie
informatykiem w ogóle nie wpływa na zdrowie psychiczne i sposób myślenia:D:P) Ludzie często
wybierają coś co ładnie wygląda, ale jeśli się głębiej temu przyjrzed, to to jest pełne bugów i jednym
słowem nie do użytku. A Bóg jest jak stare dobre (jak na Windowsa oczywiście:D), Win XP. Może i nie
wygląda tak ładnie, ale jest sprawne, stabilne i nie wywala błędów w obsłudze wszystkich urządzeo
wewnętrznych naraz:D
Życie z Bogiem może się wydawad czasami szare i nudne. Ale za to jest bezpieczne i mamy
całodobową, nieograniczoną pomoc techniczną, która zawsze pomoże:D
// Motto dnia: 'Vista to jest coś, takie, że jak szatan na to patrzy, to sobie myśli, >>Czemu ja na to
wcześniej nie wpadłem?<<'
--a|
2007-09-18 11:41:17 | 83.6.146.90

szare i nudne to było moje życie zanim poznałam Boga

eilianu |
2007-09-13 13:14:26 | 62.141.207.230

sami jestescie tragedia ^^

Kasieoka |
2007-09-13 01:31:11 | 83.19.128.154
192.168.1.48

Oj, popieram Emka- 98 to tragedia! :P

eilianu |
2007-09-11 22:21:23 | 62.141.207.230

nie denerwuj mnie ^^

JF |
2007-09-11 21:39:02 | 89.79.94.245

No tak, od DOSa tez jest lepszy:D

eilianu |
2007-09-11 19:19:56 | 62.141.207.230

czepiasz się :P (no, no, nie poznaję Cię ;D) mi chodziło o
to, że 98 w ogóle jest lepszy xD

JF |
2007-09-11 18:09:14 | 89.79.94.245

Eilianu, Win 98 jest oczywiscie lepszy, ale chyba od Win
Me, bo to nie jest trudne:P
Go, zycie zawodzi, ale Bog nie:]

go |
2007-09-11 15:24:04 | 83.5.219.247

Czasami z życiem jest jak z moim komputerem. Ładnie
wygląda z zewnątrz, ale w ważnym momencie nagle
zawodzi.

eilianu |
2007-09-11 13:09:36 | 83.8.12.97

więc napiszę, żeby nie było, w koocu to ja poprosiłam o
następną notkę ;D
jak zwykle dobrze piszesz, ale dodam, że Windows 98

jest jeszcze lepszy ;P
precious |
2007-09-10 21:37:39 | 78.131.148.13

Och Ty! ;> -

Kasieoka |
2007-09-10 00:38:47 | 83.19.128.154
192.168.1.48

XP jest ładny.

2007-09-16 20:45:34 >> 100
Terroryści wyznaczyli nagrodę za głowę autora karykatury Mahometa i naczelnego gazety, która tą
karykaturę opublikowała. Grożą atakami całej Szwecji.
Nie zgadzam się z takimi metodami obrony wiary. Nawet niektórzy muzułmanie się nie zgadzają. Ale
jest w tym jeden pozytyw. Jeśli ktoś atakuje chrześcijaostwo, to nic się nie dzieje. Jeśli ktoś atakuje
Islam, to czasami jest afera na pół świata. Nie mówię, że powinniśmy zabijad krytykujących nas, ale
fajnie by było, gdybyśmy mieli w sobie tą chęd do walki o naszego Boga i nasze przekonania, bo
najwyraźniej bardzo ich nam brakuje.
W październiku u mnie w zborze będzie ogólny wyjazd do Zakościela pt. 'Weekend dziękczynienia'.
Odbędzie się on zamiast normalnego nabożeostwa dziękczynienia, które mieliśmy co roku. Pastor
chce, żeby pojechali wszyscy, więc w niedzielę nabożeostwa w ogóle nie będzie. Pomiomy to, że jest
fizycznie niemożliwe, żeby ośrodek pomieścił tyle osób, bo to przecież nieistotny szczegół.
Jednak co z tymi, którzy z jakiegoś powodu nie chcą, lub nie mogą pojechad. Trochę smutno, że w
imię jakiś niezwykłych pomysłów, które same w sobie nie muszą byd złe, pozbawia się tego dnia
części ludzi możliwości wyboru i poniekąd kontaktu z Bogiem i kościołem.
Pomysł może i ciekawy, ale wydaje mi się, że mimo wszystko powinno się brad pod uwagę wszystkich,
a nie tylko ambicje, żeby wszyscy byli razem. Bo nie będą. Ja sobie pójdę nabo gdzie indziej
(pozdrowienia dla Baptystów:+ ), ale dla niektórych to nie będzie takie proste...
O tym, o czym teraz napiszę, nie usłyszałem od osoby, której to bezpośrednio dotyczy, ani sam tego
nie widziałem, więc dopóki tego nie potwierdzę, potraktuję sytuację jako wydarzenie hipotetyczne,
bo możliwe, że w rzeczywistości jest inaczej i ktoś coś po drodze coś przekręcił.
Usłyszałem, że w pewnym ze zborów jest tendencja do tego, żeby nie robid nic, co mogło by
zniechęcid ludzi do kościoła. W sumie mają rację. Jednak w związku z tym, że bywają tam
Świadkowie, skasowano krzyż i pozbyto się z piosenek nawiązao do Trójcy.
Taa... Rozumiem, że nie powinno się zniechęcad ludzi do kościoła, czy do Boga, ale czy można w tym
zatracid swoją tożsamośd? Czy dla ludzi z zewnątrz można się pozbywad Boga z kościoła? Jeśli ma się
kogoś do Niego przyprowadzid , to nie można mu pokazywad fałszywego obrazu. Można pominąd, że
Bóg jest Trójcą, ale czy wtedy osoba, która Go poznaje, poznaje prawdziwego Boga?
Cóż, mam nadzieję, że w tym jest przesada, bo byłoby to dla mnie przerażające, gdyby w
chrześcijaoskim kościele działo się coś takiego...
// Motto dnia: 'You know, the only good thing about Vista is that even the viruses have compatibility
issues'.
---

JF |
2007-09-27 16:31:31 | 89.79.94.245

Oczywiscie. nie chodzi o to, ze ja mam z tym problem.
Chodzi mi o podejscie pastora, ktorego nie obchodzi, czy
ktos jedzie czy nie, bo zaklada, ze wszyscy pojada i nie
interesuje go, co z reszta.

˙|
2007-09-27 15:47:34 | 83.31.176.187

W Wawie jest parę miejsc, które można odwiedzid
podczas nieobecności własnego zboru. Analogicznie do
dłuższej wizyty w innym mieście. Jeżeli komuś koniecznie

zależy na wizycie w kościele, to przecież możliwości jest
wiele.
Jednak zakrawa mi to odrobinkę na dewocję
budynkowo-orgaznizacyjną, ponieważ równie dobrze
można spotkad się w mniejszym gronie i spędzid czas
czytając/modląc się. Coś na wzór tymczasowejniedzielnej-grupy-domowej.
wszystkiego najlepszego po raz trzeci :D

eilianu |
2007-09-18 19:37:15 | 62.141.207.230

bardzo mądrze piszesz.. z większością tego, co piszesz
jest tak, że nie zastanawiam się nad różnymi rzeczami, a
dopiero po przeczytaniu na jakiś temat u Ciebie dociera
do mnie coś... niby oczywiste, a jednak... ehh odnośnie
tego, co u góry nic dodad nic ująd ;D
ok napitoliłam to idę ;*

a|
2007-09-18 11:44:14 | 83.6.146.90

mnie 2niedziele nie było na nabo i nie wiem za dużo o
tym wyjeździe do Zako.... i chyba nie pojadę... trochę
szkoda szczerze mówiąc. ja bym wolała normalne
nabożeostwo jak co roku, a nie jakieś nowe pomysły. no,
ale ja nie lubię zmian:)
ściskam.

JF |
2007-09-17 07:39:09 | 89.79.94.245

Niestesty mam juz inne plany:P

Kasieoka |
2007-09-17 00:23:01 | 83.19.128.154
192.168.1.48

Więc w październiku zapraszam na Siekierki :D "Globus"
jest teraz srebrny, chyba nie odmówisz sobie tej
przyjemności... :P

2007-09-26 19:07:39 >> 101
Ponieważ nie jestem historykiem i mogłem pomieszad trochę fakty, opisywaną sytuację potraktuję
jako hipotetyczną ilustrację, która ma sens nawet jeśli coś przekręciłem.
Uwaga!
Wpis wysoce niepatriotyczny i niepoprawny politycznie :P
Wielka afera, bo Białorusini postanowili uznad odzyskanie Kresów jako święto paostwowe. Przecież
to ziemie rdzennie polski i jak oni w ogóle śmią. Problem jest tylko jeden. Jak długo Polacy tam byli i
komu oni wcześniej te tereny zabrali. Bo może to jednak nie my straciliśmy coś co do nas należało,
ale ktoś odzyskał to, co mu zabraliśmy?
Dośd historii :P Często jest tak, że tracimy coś, co do czego jesteśmy przekonani, że nam się
bezdyskusyjnie należy. Nie bierzemy jednak pod uwagę tego, że ktoś może mied do tego większe
prawa. Że może wcześniej ta rzecz została komuś zabrana w nieuczciwy sposób. Że może ktoś
ucierpiał na tym, że my zyskaliśmy.
Patrzmy czasem nie tylko na własne zyski, ale też na innych. Może czasem warto coś stracid, ale
zyskad przyjaciela, zamiast coś zyskad, zyskując przy tym i wroga.
// Motto dnia: 'Jak nazywała sie Mama Muminka zanim go urodziła'?
---

k. |
2007-10-11 16:23:59 | 212.76.37.184

Do tego co napisałeś (z historii) mogę się jedynie
dorzucid z wyśmiewaniem 'odzyskanymi ziemiami' które
częściej były czeskie lub niemieckie niż polskie (okolice
Wrocławia i na południe). Paranoja.
twoją notkę można streścid zdaniem: Czasem pozorna
strata jest większym zyskiem.

Kasieoka |
2007-10-01 22:28:52 | 83.19.128.154
192.168.1.48

Dopiero macierzyostwo nadaje sens życia kobiecie! A
również i prawdziwe imię- Matki!

eilianu |
2007-09-29 20:51:01 | 62.141.207.230

odezwał się ten nie czepiający ^^

JF |
2007-09-28 18:44:04 | 89.78.254.210

Oj, zjadlem jedno slowo, a Ty sie czepiasz;P
jesteś historykiem? ocb? Oo

eilianu |
2007-09-28 17:23:03 | 62.141.207.230

a może Mama Muminka ma jakieś prawdziwe imię, tylko
po urodzeniu Muminka, zaczęto ją nazywad Mamą
Muminka? :D
Żona Taty Mumin... a nie, odpada :P.

lemur |
2007-09-26 20:33:25 | 83.31.75.178
Ona. Miała na imię "Ona" :)

2007-10-11 20:48:45 >> 102
Gdzieś kiedyś ogłoszono konkurs, który polegał na znalezieniu sposobu na rozwiązanie światowych
problemów. Większośd prac to elaboraty na xxx stron. A wygrała propozycja, która zawierała tylko
trzy słowa: 'Uwierzcie w Jezusa'.
W związku ze zbliżającymi się wyborami przekształciłbym je na 'Wybierzcie Jezusa'. Ciężko mi sobie
wyobrazid, żeby nasi politycy zachowywali się jak prawdziwi chrześcijanie, chod wierzę, że nie jest to
niemożliwe, ale możemy wybrad, kto będzie rządził nami osobiście.
Cytując fragment piosenki zespołu OX: 'Są tylko dwie drogi. Jedna, to życie, druga, to ten gośd'.
Wiersz dnia:
'OS X for the Mac users, pretentious in their coffeeshops
Gentoo for the nerd-lords in their mother's basement
XP for the everyday user, bound to muck around with bloody settings and registry values they should
damn well leave alone
Then Vista from the Dark Lord behind his desk
In the Microsoft office, where crappy programming is performed
One OS to eat your RAM, One OS to spy on your digital media
One OS to screw them all, and in frustration bind them
In the Microsoft office, where crappy programming is performed'.
--JF |
2007-10-12 17:11:46 | 89.79.94.245

O to mi wlasnie chodzilo, ze politycy z Bogiem nie maja
niewiele wspolnego, ale mozemy osobiscie wybrac Boga
jako Pana naszego zycia:)

eilianu |
2007-10-12 12:52:23 | 62.141.207.230

tak, to dlaczego w takim razie politycy nawiązujący do
Boga kojarzeni są z Rydzykiem i wcale to nie jest
skojarzenie pozytywne?
czemu w takim razie politycy będący przeciwko
morderstwom (sorry, ale słowo aborcja nie oddaje tego,
co to jest na prawdę), są tak nieprzychylnie traktowani?

k. |
2007-10-11 20:59:27 | 212.76.37.184

Byłoby idealnie gdyby Jezus prowadził każde paostwo.
Niestety żyjemy po to, żeby do ideału dążyd - nie jest on
nam dany.
Wierszyk jest genialny xD

2007-10-14 21:53:04 >> 103
Dziś na kazaniu pastor powiedział jedną ciekawą rzecz: 'Powinniśmy uczestniczyd w życiu politycznym
kraju, poprzez modlitwę o tych, którzy będą nim rządzid. Ktokolwiek wygra wybory.'
Nic dodad, nic ująd.
Motto dnia: 'Inne jest fajne'.
--a|
2007-10-31 21:22:28 | 83.31.251.105

no tak, zapomniałam :)
ale powinieneś z góry założyd, że pastor powiedział
więcej niż jedną ciekawą rzecz :)

JF |
2007-10-27 21:05:39 | 89.79.94.245

Jak sie spedza kazanie na tlumaczeniu Amerykanom, bo
im sie nie chcialo uczyc jezykow, to trudno sie skupiac na
tym, czy pastor mowi cos ciekawego:P

a|
2007-10-27 15:48:11 | 83.31.213.166

rozumiem ,ze pastor powiedzial tylko JEDNA ciekawa
rzecz? tak to zabrzmialo:)
pozdrawiam.

eilianu |
2007-10-24 20:57:34 | 62.141.207.230

napisz coś nowego :+ :P

i|
2007-10-18 23:20:48 | 83.31.255.249

tyle że niektórym wygranym potrzeba więcej,a innym
mniej tych modłów.

2007-10-28 19:05:08 >> 104
Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąd; bo
chod niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego imienia.
Obj 3,8
Czasami jest tak, że wydaje nam się, że jesteśmy mali i nic nie znaczymy. Może nam się wydawad, że
nie mamy tyle siły, żeby zrobid coś ważnego. Jednak dla Boga nie jest ważne to, ile zrobiliśmy, ale to,
czy działaliśmy na miarę naszych sił. Jeśli wytrwamy przy nim, to nagroda nas nie minie, bez względu
na to, jak mało nam się wydaje, że dokonaliśmy:)
// Motto dnia: 'Spieprzaj szatanie' :D
--eilianu |
2007-11-06 16:10:42 | 62.141.207.230

poproszę o coś nowego :D

a|
2007-10-31 21:20:40 | 83.31.251.105

:)

lemur |
2007-10-30 18:35:46 | 83.31.92.161

zresztą przecież to co robimy dla innych może dla nas
byd czymś mało istotnym i niewielkim, a dla nich może to
byd bardzo ważne.
przepraszam, że tak ogólnikowo, bo nie lubie sypad
ogólnikami ale lepszy rydz niż nic :P

eilianu |
2007-10-28 21:10:28 | 62.141.207.230

jejku to jest taka totalna prawda! :) jak zawsze nie wiem,
co tu napisad, ale jak zawsze piszesz mądrze i tak nawet
pocieszająco. thx ;*
a motto miałam kiedyś po ang. na opisie xD

2007-11-06 23:50:28 >> 105
'A Ty mówisz: To tylko są przedsionki.
My zaś tak kochamy je.
A Ty mówisz: To tylko marne cienie.
Nas nad grobem dławi szloch.'
Tomasz Żółtko, 'Pieśo żebraków'
Tak się zastanawiam, czemu ludzie są tak przywiązani do tego życia. Bóg przygotował dla nas coś o
wiele, wiele lepszego. Oczywiście, są ludzie, których na ich własne życzenie, czeka co innego. Ale nie
rozumiem chrześcijan, którzy wiedzą, że przed nimi jest wiecznośd z Bogiem, a mimo tego się boją.
Nie rozumiem, czemu nad grobami chrześcijan tak się rozpacza. Przecież znajdują się w miejscu, w
porównaniu z którym ziemskie życie blednie.
Ludzkie życie trwa kilkadziesiąt lat, a wiecznośd trwa... cóż, wiecznośd :P Czym jest w porównaniu z
tym, kilkadziesiąt lat? :D
Ja się nie boję śmierci. Jestem gotowy na spotkanie z Bogiem. I nie miałbym (prawie) nic przeciwko,
gdyby nastąpiło to nawet teraz. Wiem, że to będzie coś niewyobrażalnie wspaniałego i nie ma co
żałowad tego, co zostawię za sobą:)
// Motta dnia nie ma, jestem dziś zbyt leniwy, żeby coś wymyślid :P
--2007-11-09 20:27:20 | 83.31.227.195

k. |
2007-11-08 16:17:05 | 212.76.37.184

Kasieoka |
2007-11-07 23:39:20 | 83.19.128.154
192.168.1.48
Fallen |
2007-11-07 17:41:51 | 83.26.240.28

tak, tak ! niech przyjdzie chodźby dzisiaj :)
rozpacza się z ludzkiego, ziemskiego przywiązania. Jeśli
umiera któreś z małżonków normalne jest dla człowieka,
że boi się samotności lub inaczej - osamotnienia.
Co z wierzącymi? Przywiązanie, przywiązanie do tego co
pewne, namacalne i znane. Taka ksenofobia. Może mają
małą wiarę.
A ja nie wyobrażam sobie, żeby w wieczności mogło byd
jeszcze lepiej niż jest teraz, więc się boję.
Głupia katoliczka, głupia! :P
Ja też nie miałabym (prawie) nic przeciwko. Wizja
wieczności pomaga mi żyd tu na ziemi.

2007-11-09 22:50:14 >> 106
Ostatnio było święto zmarłych. Miliony Polaków podróżowało czasem nawet przez pół Polski, żeby
dostad się na czyjś grób.
Fajnie, fajnie. Mam tylko wrażenie, że czasem Polacy mają tendencję do tego, żeby bardziej się
przejmowad tymi, którzy już nie żyją, zamiast tymi, którzy są jeszcze żywi.
Okazywanie szacunku zmarłym nie jest złe. Tylko dlaczego jest tak, że za życia kogoś nienawidzimy, a
po śmierci, nagle okazujemy szacunek? Dlaczego za życia zachowujemy się tak, jakby dana osoba nie
istniała, a po śmierci za wszelką cenę musimy odwiedzid jej grób? Skupmy się na tych co żyją. Okażmy
im zainteresowanie. Pokażmy, że ich kochamy dopóki będą to mogli zobaczyd i odczud.
Okazywanie szacunku zmarłym nie jest złe, ale inna sprawa, jeśli ktoś uważa, ze świeczka, modlitwa
etc. może w jakikolwiek sposób zmienid ich obecny stan. To, czy ktoś trafi do Boga, czy 'do tego
gościa', zależy od niego, w czasie jego życia. I nic tego później nie zmieni. Więc zamiast starao po
śmierci, które nie mogą przynieśd żadnego skutku, pokażmy ludziom Jezusa jeszcze za ich życia.
Przyprowadźmy ich do Niego dopóki możemy, żebyśmy nie zorientowali się nad grobem, że jest już
za późno.
// Motto dnia: 'Parabole taoczą, taoczą, taoczą, taoczą'.
--Szanuję wiarę. Ignorancji już nie.
픤|
2007-11-22 20:17:54 | 83.31.200.207
Over and out.
sh |
2007-11-17 21:24:02 | 84.10.84.155

nanana będę się ukrywad a Ty przeklinac pod nosem na
pewno zresztą cholernie trudno się domyślid naprawdę
:P

JF |
2007-11-17 20:07:58 | 89.79.94.245

Nie do konca:P
Jak zauwazyla Kaczken, we wpisie chodzilo mi o pewne
zachowania, a nie o roznice miedzykoscielne.

Fall |
2007-11-17 19:42:37 | 83.10.129.35

Ale dyskusja...nie wiem czy zamierzona przez autora :)

asdf | marcelwoj@gmail.com
2007-11-17 11:47:27 | 83.16.10.186

Możliwości jest zajebiście mało, więc to trochę
bezcelowe. I dziwne.

JF |
2007-11-17 11:40:47 | 89.79.94.245

SG, prosila, zeby nie mowic, kim jest. Nie wiem czemu:P

Kasieoka |
2007-11-17 00:03:06 | 83.19.128.154
192.168.1.48

Idę o zakład, że nie jesteś Katolikiem :P (przepraszam,
masz dziwny znaczek jaki nick i trudno mi powtórzyd ;))
Wiem wiem, bystrzacha ze mnie, ale tacy to już
jesteśmy... ;+
Nie wciskajcie proszę rzeczy, o których nie macie pojęcia

a propos mojego Kościoła- przecież ja Was tutaj nie
krytykuję ;> (Waszej wiary) więc uszanujcie i moją (od
której zresztą wzięliście początek)
Bez odbioru :P
asdf | marcelwoj@gmail.com
2007-11-15 22:53:24 | 78.8.112.148

JF |
2007-11-15 21:13:47 | 89.79.94.245

kto to jest sg?
'prosząc o uzasadnienie czegoś na podstawie Pisma
niejako zmuszasz osobę proszoną do dokonania
interpretecji, co w KK jest *niedozwolone* przez osoby
do tego nieuprawnione.'
Nie do konca. Nie mowie, ze nie moze korzystac np. kkk.
A katechizm podobno opiera sie na Biblii.
Jedno to analiza Pisma, drugie to decyzja o tym kto do
Nieba idzie.
Pierwsze niech każdy wedle uznania własnego stosuje.
Racji mied nie musi, bo i tacy na tym świecie są.

Պ|
2007-11-15 20:59:19 | 83.31.177.141

Drugie nie do nas należy, więc z łaski swojej - nie
decydujcie kto do Piekła/Nieba/miejsca-na-C-które-ktośsobie-wymyślił trafid powinien, a kto nie.

JF - prosząc o uzasadnienie czegoś na podstawie Pisma
niejako zmuszasz osobę proszoną do dokonania
interpretecji, co w KK jest *niedozwolone* przez osoby
do tego nieuprawnione.
sg |
2007-11-15 19:27:42 | 84.10.84.155

precious |
2007-11-14 20:49:42 | 212.191.172.13

nieźle, marcel!
Nie bój się, maleoka trzódko! ^-^" Gdyż upodobało się
Ojcu waszmu dad wam Królestwo :3
A tutaj macie parabole:
http://j-klimek.ovh.org/
Drogi chrześcijaninie :>
:-P Dlaczego wypisujesz takie smutne komunały na
swoim blogu? (:

asdf | marcelwoj@gmail.com
2007-11-14 19:03:55 | 87.105.83.194
Właśnie sobie uświadomiłem, że w biblii powinny byd
emoty.
Dokonam na nich wielkiej pomsty za pomocą srogich kar.

>:-( Wtedy poznają, że Ja jestem Pan, gdy dokonam na
nich pomsty. ]:-P>
Ez25:17 (:

JF |
2007-11-13 23:22:30 | 89.79.94.245

'Ale jeśli człowiek żyje w naszym rozumieniu ok, a w
momencie śmierci nie jest w stanie łaski uświęcającej
(bo przecież wszyscy grzeszymy), to wg nas idzie do
czyśdca ;>'
Zdefiniuj mi prosze biblijnie co to jest laska uswiecajaca i
poprzyj mi prosze czysciec czyms jeszcze przynajmniej
jednym wersetem z ksiegi kanonicznej.
:))

Kasieoka |
2007-11-13 19:51:02 | 83.19.128.154
192.168.1.48

Drodzy chrześcijanie, bądźmy miłosierni i dajmmy
każdemu szansę ;> :P Jeśli ktoś się nie nawróci, to
pewnie nie pójdzie do nieba. Ale jeśli człowiek żyje w
naszym rozumieniu ok, a w momencie śmierci nie jest w
stanie łaski uświęcającej (bo przecież wszyscy
grzeszymy), to wg nas idzie do czyśdca ;>
i jednak ufam też "naszym" księgom ST :)

ichtios |
2007-11-12 23:09:41 | 89.77.86.69

amen, amen..

eilianu |
2007-11-12 13:41:24 | 62.141.207.230

nie rozumiem... skoro na łożu śmierci ktoś się nawrócił,
to chyba i tak pójdzie do nieba? a powiedz, czy to byłoby
ok, gdyby i wierzący i niewierzący poszli do nieba? chyba
nie na tym to życie polega... że można mied Boga gdzieś,
bo i tak jest czyściec, więc nikt nie pójdzie do piekła...
heh właśnie, gdyby był czyściec, to nikt by nie poszedł do
piekła, więc po co ono jest?

JF |
2007-11-11 16:29:18 | 89.79.94.245

Coz, ksiegi deuterokanoniczne to maja do siebie, ze sa
czasami sprzeczne z ksiegami kanonicznymi, wiec raczej
nie uznawalbym ich za wiarogydna podstawe
jakiejkolwiek doktryny, ktora nie mam poparcia tez w
ksiegach kanonicznych.

Kasieoka |
2007-11-11 00:17:21 | 83.19.128.154
192.168.1.48

eilianu |
2007-11-10 18:48:10 | 62.141.207.230

My wierzymy w to, że jest czyściec i za dusze w nim
cierpiące modlimy się i wierzymy, że to im pomoże.
Nigdy nie wiemy, czy ktoś na łożu śmierci nie nawrócił
się- więc chyba warto ;>
Odwołuję Was też do Księgi chyba przez Was
nieuznawanej: 2Mch12,44 (
http://online.biblia.pl/rozdzial.php?id=1081 )
a o co chodzi a parabolami?

eilianu |
2007-11-10 18:00:53 | 62.141.207.230

smutne. bardzo...
Kasieoka, powiedz w takim razie, jak modlitwą możemy
zmienid to, że dana osoba, chociaż za życia Bóg był dla
niej nikim, nagle pójdzie do nieba?

k. |
2007-11-10 10:37:10 | 212.76.37.184

to nie był atak Kościoła, o nie. To było zauważenie faktu,
dośd smutnego. I sądzę, takie sytuacje mogą się zdarzad
w każdej religii i w każdym odłamie.

JF |
2007-11-10 08:32:10 | 89.79.94.245

Musze Cie rozczarowac, ale tym razem nie to bylo moim
zamiarem:P

Kasieoka |
2007-11-10 00:08:30 | 83.19.128.154
192.168.1.48

Toż to jawny atak na mój Kościół! ;>
Abyśmy byli jeeedno, podajmy sobie rę-ęce!

2007-11-19 23:04:10 >> 107
Kupiłem sobie zbiorek wierszy Tomasza Żółtka, wiec teraz Was trochę pokatuję wpisami opartymi na
tych wierszach:P
A zbiorek polecam wszystkim.
'Dziękuję, że nie krzyczałem
wtedy
"Hosanna" - gdy On wjeżdżał na osiołku
Bo chod przez chwilę krótką
- mimo zastrzeżeo w stolicy zaczynał mi się jawid K r ó l e m
To jednak ledwie tydzieo później
w amoku darłbym się: Na krzyż z Nim!!!
Raczej "Hosannę" przeklinając
Dziwiąc się tamtej egzaltacji...'
Tomasz Żółtko, ze zbioru 'Namolne drapanie się w duszę'.
Często jest tak, że przy różnych okazjach pokazujemy jakimi wspaniałymi jesteśmy chrześcijanami,
albo nawet rzeczywiście staramy się nimi byd, a niedługo później okazuje się, że już o tym wszystkim
zapomnieliśmy. W niedzielę idziemy do kościoła, śpiewamy, modlimy się, a w poniedziałek wszystko
jest po staremu, a dla Boga nie mamy nawet 5 minut dziennie. I pokazujemy światu, jak bardzo Go
kochamy, kombinując razem z innymi, myśląc tylko o zysku, a nie o tym, czy osiągnęliśmy go we
właściwy sposób.
Często w szale uniesieo Bóg jest naszym Królem, ale w szarej rzeczywistości, jest dla nas nikim, a
nawet wrogiem. A przecież On zawsze jest naszym Królem i Panem i powinniśmy zawsze o tym
pamiętad. I zawsze powinniśmy się zgodnie z tym 'pamiętaniem' zachowywad.
--JF |
2007-11-21 22:45:16 | 89.79.94.245

Amen:)
Czy my sie znamy, czy to przypadkowa wizyta na moim
blogu?:P

Gilotyna |
2007-11-20 21:56:33 | 83.22.198.250

"Namolne drapanie się w duszę"? Dobra nazwa. Aż coś
mnie tam w środku zaswędziało.
Naprawdę trudno znaleźd punkty wspólne dla szarej
rzeczywistości i tego szału, kiedy to panuje w nas Bóg i
tylko On. Upadki są nieuniknione. Pociechą jest
pewnośd, że zawsze może byd lepiej. I że nie jesteśmy
samotni w tym zmaganiu z ludzkimi słabościami.

2007-11-26 18:26:55 >> 108
01.12.2007, o godz. 17.00, na Zagórnej 10, odbędzie sie ogólno warszawski wieczór uwielbienia.
Będzie brad w tym odział młodzież z rożnych warszawskich kościołów:) W programie uwielbienie i
wyżerka :D Planowany czas trwania to ok. 3h.
Dojazd autobusem 171, a mniej bezpośrednio wszystkim, co staje na Rozbracie albo przy Torwarze.
Zapraszam :)
// Motto dnia:
'-O? What's the matter? Why are you carrying a weapon?
-December's almost here... Christmas is upon us... Be ready'
--To było tak.

|ڗ
2007-11-28 22:28:55 | 83.24.87.247

150 lat temu ktoś w kraju stwierdził, że należy się
wyłamad ze wszystkich spotkao młodzieżowych.
Ustanowił tym samym ideę, która trwa do dziś i polega
na organizowaniu w najdogodniejszych terminach
własnych uroczystych wydarzeo.

A tak na serio - Baptyści nie mogliby przerzucid o te parę
tygodni obchodów 150lecia? Co za różnice robi jeszcze
trochę czasu?
JF |
2007-11-28 16:21:20 | 89.79.94.245

Pominmy milczeniem:P

a|
2007-11-28 12:48:40 | 83.31.161.247

ej. i jak to jest , że Baptystó nigdy nie ma na takich
spotkaniach, bo zawsze mają coś innego u siebie? :)
jejku, będzie tam jedzenie :) ( ach, ta biedna studentka
;p)

a|
2007-11-28 12:47:36 | 83.31.161.247

dojeżdża tam jeszcze poza 171, także 155 ( np. z metra
świętokrzyska). przystanek na którym powinno się
wysiąśd do "Górnośląska" bodajże. nie wiem.
można jeszcze dojśd pieszo :D

JF |
2007-11-26 21:00:27 | 89.79.94.245

Nie rob mi konkurencji:P

nfo |
2007-11-26 20:55:30 | 83.31.170.34

01.12.2007, o godz. 17.00, w kaplicy przy ul. Waliców 25,
odbędzie się koncert chóru zboru białostockiego z okazji
rozpoczęcia obchodów 150-lecia baptyzmu na ziemiach
polskich.
W drugiej części koncertu usłyszymy kolędy i pieśni
adwentowe. Podczas koncertu życzenia od Europejskiej

rodziny baptystycznej przekaże sekretarz generalny
Europejskiej Federacji Baptystów dr Tony Peck.
*źródło: http://baptysci.waw.pl - Aktualności+
Dojazd tramwajami 16, 17, 19, 33 do Hali Mirowskiej, lub
metro Ratusz i kilka minut spaceru w kierunku
zachodnim.
Zapraszam=)

2007-12-01 22:18:32 >> 109
Za duże, żeby cytowad, wiec podaje tylko link.
'http://www.pardon.pl/artykul/3221/uczniowie_poddawani_sa_odurzajacemu_dzialaniu_muzyki_ro
ckowej'
Jak ja to kocham, jak znajdują się tacy eksperci, którzy biorą się za wychowywanie młodzieży. Jeden z
drugim ma misje zbawienia świata poprzez oddzielenie dzieci od tych wszystkich szataoskich
wynalazków. Czy Ci ludzie siedzą cały dzieo i tylko szukają, czego by jeszcze można zabronid i co
jeszcze złe, mroczne i odciąga ludzi od kościoła?
Proponuję dołożyd do tego zakaz korzystania z innych dzieł 'tego złego', takich jak telewizja poza
'Trwam' (gejowskie teletubisie), książki poza Biblią (Harry Potter to reklama okultyzmu), CD poza
nagraniami chórków przykościelnych (wszyscy wiedzą, że metale to słudzy szatana) itd.
Powodzenia w życiu...
Cytat dnia: 'Za to wszystko odpowiedzialni są pewnie Żydzi, Masoni, liberałowie, sataniści (...). No i
oczywiście Twoja stara :D'
---

Lisa |
2007-12-30 22:04:18 | 77.89.126.56

a|
2007-12-02 17:36:01 | 83.31.187.156

No niby zdarzają się ludzie, którzy są jacy są, bo słuchają
takiej, a nie innej muzyki... Tylko ciekawe, czemu
wszyscy narzekają na te "ciężkie" rodzaje muzyki, a te w
stylu hip hop czy techno zostawiają w spokoju, chociaż
czepiad się jest czego... A przecież wśród młodzieży
chrześcijaoskiej wiele osób słucha rocka i metalu...
nawet księża (znam takiego, który słucha Metallicy :P).
No niby jest tam jakaś postawa ateistyczna, ale kto to
bierze tak zupełnie na serio..? Ludzie mają prawo
śpiewad o czym chcą, a to, że zachęcają do samobójstwa,
jest absurdem, bo przecież jeśli wszyscy ich fani się
pozabijają, nie będzie nikogo, kto by kupował ich płyty..
>
a ja telewizję przestałam oglądad parę lat temu... bo
zabierała mi czas. :) który np. mogłabym poświęcid Bogu.
a książek już nie czytam.... ( gupie studia)... no chyba, że
sredniowieczną literaturę francuską...
ale za to jak wspaniale mi się czyta teraz Biblię:)
do rocka nic nie mam, a metalu nie lubię.
i tyle :)

eilianu |
2007-12-01 23:08:52 | 62.141.207.230

..który ma na Ciebie taki dziwny wpływ ;D jeszcze może
oglądasz tv trwam ;P

eilianu |
2007-12-01 22:43:51 | 62.141.207.230

ahh no tak, zapomniałam, że Ty masz Ojca Dyrektora ;P

JF |
2007-12-01 22:37:59 | 89.79.94.245

Jak mozesz?! Nie ma czegos takiego jak chrzescijanski
rock i metal!!!!! Nie wiedzialas, ze ludzie z Tymka

odprawiaja codziennie o polnocy czarna msze?
eilianu |
2007-12-01 22:28:10 | 62.141.207.230

zwłaszcza, jak to jest chrześcijaoski rock, metal itd. ;P
Twój stary! xD

2007-12-04 23:29:59 >> 110
Większośd pewnie uzna, że to głupie, ale nie mogę się powstrzymad :P
Jakiś czas temu miałem kolosa z fizyki, którego nie miałem prawa zaliczyd (rewelacyjne wyniki w stylu
prędkośd pływaka -4,5*m/s+ oO ). Okazało się, że zaliczyłem, jako jedna z 6 osób na roku i jedyna w
grupie. Nie mam pojęcia jak, Bóg musiał maczad w tym palce :D
16.01 będzie koncert Within Temptation. Jako, że zostało jeszcze półtora miesiąca, to nie
przejmowałem się biletami. W niedzielę dowiedziałem się, że w Stodole biletów już nie ma:| Więc w
panice zacząłem szukad gdzie indziej. Byłem wczoraj w Złotych Tarasach, ale nie miałem kasy, a
powiedzieli, że nie biletów nie można zamawiad. Więc pojechałem dzisiaj, już z nastawieniem, że nie
zdziwię się, jak nie będzie. Okazało się, że zostało tylko _dwanaście_ biletów. Zdążyłem w ostatniej
chwili :D
I jak tu nie wierzyd w cuda :D
---

eilianu |
2007-12-05 14:53:38 | 62.141.207.230

a|
2007-12-05 14:46:07 | 83.31.255.32

wcale nie głupie! to cudowne ;) bo 'cuda zdarzają się
tym, których oczy potrafią je dostrzec' :)
mogłabym tu wypisad tysiąc takich Cudów.. np. wczoraj,
dostałam 5 z fizyki, chociaż nie byłam przygotowana.. to
taki mały, ale Cud..
a kiedy idę sobie ulicą, albo gdziekolwiek, prawie zawsze
mam łzy w oczach, bo cały świat jest taki cudowny, Bóg
jest cudowny :+ i w ogóle ;D
ja miałam ostatnio coś podobnego.
ale już nie chce mi się rozpisywad.
pozdrawiam:)
ale kolosy zaliczad też bym chciała ;/

2007-12-06 11:17:08 >> 111
Źródło:
http://www.cybersalt.org
If Biblical Headlines were written by
today's liberal media
On Red Sea crossing:
WETLANDS TRAMPLED IN LABOR STRIKE
Pursuing Environmentalists Killed
On David vs. Goliath:
HATE CRIME KILLS BELOVED CHAMPION
Psychologist Questions Influence of Rock
On Elijah on Mt. Carmel:
FIRE SENDS RELIGIOUS RIGHT EXTREMIST INTO FRENZY
400 Killed
On the birth of Christ:
HOTELS FULL, ANIMALS LEFT HOMELESS
Animal Rights Activists Enraged by Insensitive Couple
On feeding the 5,000:
PREACHER STEALS CHILD'S LUNCH
Disciples Mystified Over Behavior
On healing the 10 lepers:
LOCAL DOCTOR'S PRACTICE RUINED
"Faith Healer" Causes Bankruptcy
On healing of the Gadarene demoniac:
MADMAN'S FRIEND CAUSES STAMPEDE
Local Farmer's Investment Lost
On raising Lazarus from the dead:
FUNDAMENTALIST PREACHER RAISES A STINK
Will Reading to be Delayed
// Obrazek dnia:
http://img403.imageshack.us/i/04c0a20c34ea472c8a421e2uc2.jpg/
--Kasieoka |
2007-12-09 13:45:40 | 212.244.91.2

Może dlatego, że lewą rączkę chłopca i samolot w ręku
nauczycielki kiepsko widad- ja dopiero teraz zobaczyłam..
;)

k. |
2007-12-06 18:31:03 | 212.76.37.184

obrazka nie zrozumiałam, ale reszta jest boska :D

2007-12-15 12:17:28 >> 112
'Wszyscy razem
choinkę kochają celebrowad i prezenty
kolędę gromko rykną
święcie w Mikołaja wierząc...
... pasterzom niekoniecznie...
Niech więc żyje karp
i przedświąteczny handel hipermarketowy
... Bóg się nam rodzi...!???'
Tomasz Żółtko, ze zbioru 'Namolne drapanie się w duszę'
Nie lubię świąt. Są takie fałszywe. Ludzie zajmują się bardziej prezentami, zakupami i innymi
głupotami niż tym, o co w tych świętach chodzi. Jedni kupują jak najwięcej, inni chcą jak najwięcej
sprzedad. Nie ma co się oszukiwad, świętami rządzi teraz pieniądz.
Co jest jednocześnie śmieszne i bardzo smutne, że święta są w dużej mierze obchodzone przez tych,
których one tak na prawdę w ogólnie nie obchodzą. Świętują ateiści, Żydzi i inni ludzie, którzy albo
nie pamiętają, albo ich to nie obchodzi, albo nawet temu zaprzeczają, że 2000 lat temu urodził się
Mesjasz. A co już w ogóle jest tragiczne, że na przykład w US czy UK, niepoprawne politycznie jest
używanie słowa 'Christmas', bo może urazid nie-chrześcijan...
Bardzo mi się podobało stwierdzenie, "Nie obchodzę świąt, tylko Boże Narodzenie'. Niech cała ta
otoczka gdzieś sobie będzie, ale powinniśmy pamiętad, że świętujemy narodzenie Bożego Syna. A jak
ktoś chce święto pieniądza, to niech je sobie zrobi kiedy indziej.
// Motto dnia: 'Life would be so much easier if we just had the source code'
---

Orzełek:) |
2007-12-27 17:51:09 | 83.25.250.153

Tak, to jest przykre. Nawet jeśli spojrzymy na te
wszystkie "filmy Bożonarodzeniowe" typu...no zresztą
nieważne. Czy zdarzają się tam jakiekolwiek wzmianki o
tym, KTO się właśnie rodzi? Nie. Jest Mikołaj, prezenty,
choinka, rodzina, wigilijny stół. To wszystko też jest
potrzebne, owszem. Ale... ludzie, zapominamy o
najważniejszym.

a|
2007-12-21 21:55:17 | 83.31.214.98

mam szczęście, że moja rodzina podchodzi do świąt
zdrowo i rozsądnie. no i pobożnie :)
a w tym roku pierwszy raz maksymalnie nie czuję tych
świąt. i dobrze. grunt to pamiętad o Jezusie. :)
a ja i tak wolę Wielkanoc. bo przypomina o tak ważnej
rzeczy. no i nie ma tego wszechoragniającego szaleośtwa
:)

ichtios |
2007-12-19 21:52:04 | 89.77.84.170

taak.. syf panuje straszny.
oby się nam nie udzieliło.
uchowaj nas Boże.

eilianu |
2007-12-15 20:34:16 | 62.141.207.230

dokładnie.. to takie trafne! ja wprawdzie lubię święta,
ale co roku się zastanawiam, po co to wszystko, skoro i
tak nie obchodzimy (większośd ludzi) narodzenia Jezusa,
tylko to jest czas, w którym najważniejsze są choinki,
prezenty, jedzenie, sprzątanie i inne niezwiązane z
narodzinami Jezusa, niepotrzebne rzeczy... :( i dzięki
temu ludzie jak daleko byli od Jezusa przed świętami, tak
samo będzie po..
smutne, bardzo smutne..

2008-01-02 18:02:21 >> 113
'Ślub humanistyczny nie jest tylko dla niewierzących (...) lecz także dla wierzących, jeśli ci uważają się
za humanistów i jeśli uważają, że niekoniecznie muszą do małżeostwa mieszad Boga'.
Źródło: GW
To znaczy, że jest dla wierzących w co? Bo chyba nie w Boga?
Proponuję jeszcze humanistyczne kościoły, humanistyczne chrzty i humanistyczną komunię. Bo
przecież do tego też niekoniecznie trzeba mieszad Boga, prawda? A w zasadzie, to przecież nie my
mieszamy Boga do tego wszystkiego, tylko On sam się bezczelnie do nich wpycha. Po co On nam w
ogóle? Wyrzuciliśmy Go już prawie ze wszystkich dziedzin naszego życia, wyrzudmy i z tej ostatniej,
której się jeszcze kurczowo trzyma. Po co nam Bóg w Kościele? Niech On sobie nie myśli, że jest nam
potrzebny!!
// Motto dnia: 'If at first you don't succeed, don't skydive'.
--k. |
2008-01-02 22:18:00 | 212.76.37.184

ale sama religia nazywa się Shinto więc poza myślnikiem
napisałam dobrze.

a|
2008-01-02 22:16:15 | 83.31.236.219

mocne.

Faye |
2008-01-02 21:21:03 | 77.89.126.56

Właśnie o to mi chodziło, że ludzie, którzy nazywają
siebie niepraktykującymi, w rzeczywistości... W zasadzie
nie mam prawa nikogo oceniad, ale to jest tylko moje
zdanie, więc mogę je wypowiedzied. No więc uważam, że
albo się w Boga wierzy, albo nie, a bez sensu jest coś
takiego, że wierzy się w Boga, ale się Go ignoruje. A
może ja jestem po prostu ograniczona i nie rozumiem
tego, co może jest współczesnym deizmem... Tych
humanistycznych ślubów też nie rozumiem. Dla mnie
ślub jest uroczystością, tak jak pisałam, ważnym
momentem w życiu, na który zapraszamy wszystkich,
którzy coś dla nas znaczą. Zapraszamy ciotki, wujków,
kuzynów, znajomych z pracy... A Boga nie?
Dla mnie to On powinien byd na pierwszym miejscu "listy
gości", a tu się okazuje, że jestem może zacofana, bo
niektórzy "wierzą" (celowo piszę te cudzysłowy), a Jego
w ogóle nie zapraszają...

JF |
2008-01-02 19:11:20 | 89.79.94.245

Ad K.
Shintoizmu:P
Cytat z mojego podręcznika do geografii: 'W shintoizmie
kaplan jest potrzebny tylko przy trzech najwazniejszych
okazjach w zyciu: slubie, pogrzebie i kupnie nowego
samochodu' :D

Ad Faye.

No wlasnie, tylko czy mozna powiedziec, ze jest cos
takiego, jak wierzacy-niepraktykaujacy?
Mozna do Boga przychodzic, nawet jesli sie go wczesniej
wyrzucilo, oczywiscie, Bog nikogo nie odrzuca. Tylko jesli
kogos kochamy, to czy chcielibysmy, zeby nie byl na
naszym slubie? A jesli nie kochamy Boga, to czy mozna
nas nazwac chrzescijanami>

Faye ^^" |
2008-01-02 19:03:04 | 77.89.126.56

Był kiedyś taki łaocuszek - niby głupia sprawa, bo
łaocuszek, ale w treści było coś takiego, że ludzie
najpierw starali się wypchnąd Boga ze swojego życia, a
teraz mają pretensje, że są wojny, ludzie giną itd. Może
(a nawet na pewno :P) to nie na temat, ale jakoś mi się
skojarzyło... Myślę, że nawet jeśli ktoś teraz nie pozwoli
Bogu uczestniczyd w jednym z najważniejszych przecież
momentów życia, a jest... chrześcijaninem? Później może
jeszcze prosid Boga o uratowanie tego związku, jeśli coś
by poszło po nie po jego myśli... Oczywiście byd może
moje wynurzenia są tu całkowicie nie na miejscu, bo ja
sama jestem tu tylko obserwatorką.
Co do tych właśnie "wierzących" - mnie się wydaje, że tu
chodzi o osoby, które ("niepraktykujący chrześcijanie"... .-) niby wierzą, ale Bóg ich nie obchodzi, jakby był na
jakiejś odległej planecie, a nie tu, w sercu każdego z nas.

k. |
2008-01-02 19:01:13 | 212.76.37.184

Japooczycy czasem zamawiają sobie ślub w kaplicy
przypominającej którąś z chrześcijaoskich, raczej
protestancką, w stylu amerykaoskim, odprawiający jest
aktorem i wszyscy sobie z tego zdają sprawę. Najlepsze
jest to, że dużo z tych Japooczyków jest wyznawcami
Shin-to czy jakkolwiek się to pisze ;)

2008-01-04 20:29:02 >> 114
Źródło: christianstandard.com
Ile czasu potrzeba było Adomowi i Ewie w ogrodzie Eden by byd nieposłusznym Bogu i zjeśd zakazany
owoc?
Ile czasu potrzeba było Izraelowi by zacząd czcid złotego cielca, gdy Mojżesz przebywał na górze
Synaj?
Ile czasu potrzeba było Salomonowi zanim jego serce zwróciło się ku innym bogom poprzez wpływ
jego pogaoskich żon?
Ile czasu potrzeba było uczniom by zapaśd w sen, gdy Jezus prosił ich o czuwanie i modlitwę?
Ile czasu potrzeba było by powstały fałszywe doktryny po śmierci uczniów?
Ile czasu potrzeba było Demasowi by opuścid Pawła z powodu jego miłości do świata?
Ile czasu zajmie Ci wtopienie się w świat i odrzucenie relacji z Jezusem Chrystusem?
Czego potrzeba, by odsunąd się od Boga?
Ile czasu potrzeba, by odsunąd się od Boga?
--moniak |
2008-01-20 14:24:40 | 79.162.45.6

zależy ile ludzi w około... i jacy...

JF |
2008-01-15 08:23:25 | 89.79.94.245

Niestety znam ludzi, ktorzy ;gleboko wierzyli' a jednak
opuscili Boga. Czasami wystarczy jedna mala rzecz, rzeby
czlowiek zostawil Boga.

distroj |
2008-01-14 22:06:57 | 83.25.222.86

nie rozumiem, dlaczego miałby sie odsuwad.jeśli głeboko
wierzy,to zostanie bo wie co dobre.
za duzo wielkich słow w twych postach. pozdrawiam

a|
2008-01-08 20:21:05 | 83.31.255.214

dokładnie.

k. |
2008-01-05 20:35:44 | 212.76.37.184

chwilę. Zajmuje chwilę. Wystarczą krzywe słowa tych,
którzy mają pomóc ci utrzymad się przy Jezusie a od
Niego odchodzisz. A żeby wrócid potrzeba dużo więcej.

2008-01-16 10:40:53 >> 115. Jesus saves
Jesus and Satan were having an on-going argument about who was better on the computer. They
had been going at it for days, and frankly Jesus was tired of hearing all the bickering.
Finally fed up, Jesus said, "THAT'S IT! I have had enough. I am going to set up a test that will run for
two hours, and from those results, I will judge who does the better job."
So Satan and Jesus sat down at the keyboards and typed away.
They moused.
They faxed.
They e-mailed.
They e-mailed with attachments.
They downloaded.
They did spreadsheets!
They wrote reports.
They created labels and cards.
They created charts and graphs.
They did some genealogy reports
They did every job known to man.
Jesus worked with heavenly efficiency and Satan was faster than ever.
Then, ten minutes before their time was up, lightning suddenly flashed across the sky, thunder
rolled, rain poured, and, of course, the power went off..
Satan stared at his blank screen and screamed every curse word known in the underworld.
Jesus just sighed.
Finally the electricity came back on, and each of them restarted their computers. Satan started
searching frantically, screaming: "It's gone! It's all GONE! "I lost everything when the power went
out!"
Meanwhile, Jesus quietly started printing out all of his files from the past two hours of work.
Satan observed this and became irate.
"Wait!" he screamed. "That's not fair! He cheated! How come he has all his work and I don't have
any?"
God just shrugged and said,
JESUS SAVES
--ewicatg | ewicatg@wp.pl
2008-01-30 21:12:41 | 88.156.116.137

o kuuuurczę... prześliczne :D

ichtios |
2008-01-16 17:28:34 | 212.87.3.182

uśmiechnęłam się szczerze :)

2008-01-24 19:09:08 >> 116
'Irek Warmowski z żoną na niepłaceniu podatku kościelnego w Niemczech mogli zaoszczędzid 500
euro. I kupid wymarzony profesjonalny aparat fotograficzny Canona.
Z powodu tych oszczędności zostali wykreśleni w Polsce z ksiąg chrzcielnych i uznani za apostatów.
Czyli tych, którzy wyrzekli się wiary chrześcijaoskiej. Nie mają prawa do katolickiego pochówku. Nie
mogą iśd do komunii, ich dzieci nie zostaną ochrzczone.'
Źródło: GW
Cala idea przymusowego podatku kościelnego jest dla mnie absurdem. Ale to już inna sprawa.
Jeśli ktoś podpisuje oficjalny dokument i przy świadkach wypiera się kościoła, to jak później może
mied pretensje, że kościół wypiera się jego? Nie można nikogo siłą trzymad przy Bogu, ale jeśli dla
kogoś tak ważne są pieniądze, to jak dalej może mówid, że jest chrześcijaninem? Jak może oczekiwad,
że Bóg, którego sprzedał, za 500 srebrników, 'niczego nie zauważy'?
Pamiętajmy co jest dla nas ważne i pamiętajmy, żeby tego się trzymad. Bogactwa przeminą, a życie z
Bogiem będzie trwad na wieki.
I pamiętajmy, że to, cena tego, co Jezus dla nas zrobił, była dużo wyższa niż cena aparatu.
'Nikt nie może dwom panom służyd, gdyż albo jednego nienawidzid będzie, a drugiego miłowad, albo
jednego trzymad się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyd i mamonie.'
Mt 6,24
'Ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, i Ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie'.
Mt 10,33
Motto dnia: 'Zakon serjystow do boju'
--JF |
2008-01-28 21:52:01 | 89.79.94.245

Problem w tym, ze ci ludzie formalnie wyrzekaja sie
kosciola dla kilkuset euro, ale nadal chca miec mozliwosc
chrztu, pogrzebu itp. w tym samym kosciele.

eilianu |
2008-01-28 21:44:55 | 62.141.207.230

tak, po części to prawda..
ale jednak życie z Bogiem, a przynależnośd do danego
kościoła to też co innego..

Faye | elaclaire@vp.pl
2008-01-28 18:31:03 | 77.89.126.56

eilianu: W zasadzie też tak myślę, ale jeśli ktoś woli
odejśd od Kościoła niż zapłacid te tam podatki... To jest
to chyba trochę bez sensu, bo niby nawet twierdzi, że
żyje z Bogiem, ale od Niego woli pieniądze..

eilianu |
2008-01-28 16:44:23 | 62.141.204.68

a od kiedy kasa dawana na kościół równa się tamu, czy
ktoś żyje z Bogiem czy nie?
bez sensu..

Faye | elaclaire@vp.pl

Podatki kościelne? Powrót do dalekiej przeszłości? No

2008-01-26 19:59:13 | 77.89.126.56

cóż, nieważne. Z pewnością, jeśli ktoś naprawdę kocha
Boga, to w byciu z Nim (i, co się z tym łączy, z Kościołem)
nie powinny mu przeszkodzid i podatki. W zasadzie to
nawet niezłe jako swoista selekcja, bo można oddzielid
ludzi, którzy wierzą w Boga od tych, którzy tylko mówią,
że wierzą.
'A tak swoją drogą ja nie widzę w notce GW żadnej
informacji, że ci paostwo podpisali cokolwiek :)'
To byl caly duzy artykul, a to, co zacytowalem to tylko
wstep. Pozniej jest mowa o tym, co podpisywali.

JF |
2008-01-26 09:35:10 | 89.79.94.245

'A poza tym, kościół (w sensie instytucja) chyba powinien
dawad ludziom szansę.. bo kto inny jak nie oni :)'
Oczywiscie. Ale co innego, jesli ktos sie 'zagubi' i pozniej
wraca do kosciola, a co innego, jesli ktos w tym samym
czasie wystepuje z kosciola i w tym samym czasie nadal
chce w nim byc.
oczywiście, że bez... ładnie pachnie, rośnie w moim
ogródku przy wejściu :D

moniak |
2008-01-24 22:19:31 | 79.162.33.191

ale tak poważnie to uwielbiam kiedy ludzie nie
rozróżniają pojęd i dają znak = pomiędzy katolicki a RK
albo chrześcijanin a katolik, czy wiara a religia albo
jeszcze lepiej kościół a kościół. A tak swoją drogą ja nie
widzę w notce GW żadnej informacji, że ci paostwo
podpisali cokolwiek :) A poza tym, kościół (w sensie
instytucja) chyba powinien dawad ludziom szansę.. bo
kto inny jak nie oni :)
A co do skarbów... przecież nie tylko pieniądza mogą byd
skarbem naszym, który gromadzimy sobie na ziemi.
Może to byd też czas, ludzie, książki, muzyka, wiedza i
mnóstwo innych rzeczy...
a co do zapierania się Boga... to napiszę jeszcze kiedyś
coś :)
pozdrawiam

2008-01-26 09:45:28 >> 117
http://img177.imageshack.us/i/wykresgx4.jpg/
Motto dnia: 'Jak przechodze przez swoj pokoj to mam wrazenie jakbym gral w twistera'
--a|
2008-01-31 16:15:52 | 83.31.216.7

yyy....

eilianu |
2008-01-28 16:41:54 | 62.141.204.68

żaden z tych.. coś jak x, ale trochę inaczej... a teraz to
jest tak, ze nie starczy kartki=)

JF |
2008-01-26 21:55:33 | 89.79.94.245

|x|

moniak |
2008-01-26 21:45:42 | 79.162.27.223

A jaki jest twój wykres??

2008-02-05 08:43:48 >> 118
'(...) w wielu krajach (...) praktykowanie wiary w Chrystusa jest uważane za przestępstwo przeciwko
paostwu. Chrześcijan na wstępie uznaje się za winnych i to oni mają dowieśd swojej niewinności. Lecz
w tym celu musieliby wyrzec się Chrystusa! Tak sprawa przedstawia się w ludzkim, ziemskim sądzie.
Lecz w sądzie niebiaoskim wyrok skazujący wydany na ziemi traktowany jest jak zwycięstwo.
Orzeczenie winy oznacza, że nagromadzono tak dużo dowodów, świadczących o czyjejś wierze w
Chrystusa, że w żaden sposób nie można takiego człowieka oczyścid z zarzutów! Warto by się
zastanowid nad następującym paradoksem: Gdybyś został postawiony przed sądem za to, że jesteś
chrześcijaninem, to czy znalazło by się wystarczająco dużo dowodów do wydania na Ciebie wyroku
skazującego?'
z 'Bezgraniczne odanie Chrystusowi', I AM, Bielsko-Biała, 2007
---

JF |
2008-02-14 07:55:23 | 89.79.94.245

Dokladnie:D

Faye |
2008-02-12 20:05:06 | 77.89.126.56

Z tego można by wysnud baaardzo dziwnie brzmiący
morał.. "Żyj tak, by można było cię skazad". ;)

moniak |
2008-02-06 00:04:29 | 87.96.7.62

Pewnie nie jedna osoba chciałaby, żeby takie dowody się
znalazły. I pewnie jeszcze więcej osób uważa, że takie są.
Czy jednak nasze dowody, to te, które oczekuje od nas
Bóg?

2008-02-17 22:16:13 >> 119
W związku z ogłoszeniem niepodlełości przez Kosowo, wypowiedział się tamtejszy zwierzchnik
kościoła prawosławnego, nawołując do zbrojnej walki o odzyskanie świętych miejsc. Apelował m. in.
do Rosji o przysłanie broni i żołnierzy.
Może się mylę, ale czy Bóg nie mówił czegoś na ten temat? Zastanawia mnie jak to jest, że ludzi,
którzy mienią się byd Bożymi przedstawicielami na ziemi, nawołują do czegoś, co jest tak sprzeczne z
Jego charakterem. Jak ludzie, którzy mają nauczad miłości, mogą szerzyd nienawiśd.
Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześd oddają,
głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi.
Mt 15,8-9, BW
// Motto dnia: WSKU

2008-02-26 21:00:34 >> 120
Dziś w wiadomościach był reportaż na temat tego, jak wielu Polaków żyje w ubóstwie. Jedna
dziewczynka powiedziała tam następującą rzecz: 'Nie dostaję kieszonkowego, ale wiem, że babcia się
stara'. Niby takie proste, ale jakie niesamowite. Ile z nas powiedziałoby coś takiego? Ilu z nas nie
mając nic, zamiast narzekad, dziękowałoby za rodzinę?
Ludzie bardzo lubią narzekad, czego ja chyba jestem najlepszym przykładem :D Zawsze nam mało i
inaczej niż byśmy chcieli. A może powinniśmy doceniad to, co w ogóle mamy? Może powinniśmy
dziękowad Bogu, że daje nam jedzenie i mieszkanie? Że nie grożą nam wojny i prześladowania?
Niektórzy nie mają jedzenia, a my narzekamy, że nie stad nas na kawior. Dziękujmy za chleb.
Niektórzy nie mają gdzie mieszkad, a my narzekamy, że nie mamy willi. Dziękujmy za mieszkanie w
bloku. I można by tak długo wymieniad. Jak bardzo niewdzięcznymi ludźmi jesteśmy, jeśli tyle
dostajemy od Boga, a mimo to, mamy do Niego pretensje, że nie dał nam więcej.
Na koniec historia z życia wzięta.
W książce 'Jesus Freaks' czytałem historię, w której człowiek wyszedł z więzienia po odsiedzeniu
wyroku za głoszenie Bożego Słowa. Niedługo po tym sam wrócił do więzienia, żeby dalej móc głosid
ewangelię innym więźniom. Jak w obliczu ludzi, którzy sami wszystko oddają, możemy jeszcze
narzekad, że mamy za mało...
// Motto dnia: 'Wszyscy myślą o sobie, tylko ja myślę o mnie'.

Kyriellen |
2008-03-23 22:10:16 | 89.78.208.199

Tak, radośd z tego co się posiada nie zawsze jest łatwa.
Ba. Uważm, że i za przykrye rzeczy, które nas spotykają
powinniśmy byd często wdzięczni. Wiele razy już
doświadczyłąm tego, jak wiele nauczyły mnie rzeczy
przykre. I chod to bardzo trudne, to trzeba się starad.
Gdyby nie to, że zostałąm pozbawiona wszystkich
przyjaciół i znajomych nigdy nie doceniłabym wagi
prawdziwej przyjażni :)

Faye |
2008-03-10 15:49:44 | 77.89.108.100

No cóż, jak to się ostatnio uczyłam na WOSie: "Potrzeby
rosną w miarę ich zaspokajania, potrzeby ludzkie są
nieograniczone, w przeciwieostwie do czynników
wytwórczych". ;)Ciężka sprawa, ale niewielu chce
ograniczyd swoje zachcianki.

moniak |
2008-03-02 22:55:45 | 91.94.36.97

... bo łatwiej wyliczyd czego nie mamy, niż to co mamy...
ciekawe...

a|
2008-02-27 14:53:16 | 83.31.218.64

yyy aż mi głupio :(

2008-03-03 20:09:23 >> 121
Dla wielu 'chrześcijan' niedzielny poranek to czas bardzo trudnego wyboru - iśd do kościoła, czy nie.
Doskonale ich rozumiem. Jest przeciez tyle ważniejszych rzeczy, np. obejrzenie filmu, czy pospanie w
weekend trochę dłużej niż zwykle. Bo przecież Bóg zrozumie, jeśli nie pójdziemy do Jego świątyni
dlatego, żeby trochę się zrelaksowad, prawda? Przecież Jemu zależy na tym, żebyśmy się dobrze czuli.
A wyprawa do kościoła jest taka męcząca.
Im więcej czytam o prześladowaniach chrześcijan, tym bardziej zdumiewa mnie to, jak wiele mamy, a
mimo to, jak bardzo oddalamy się od Boga. Jak wiele mamy, a jak mało z tego korzystamy. Są kraje, w
których ludzie daliby się zabid, i to całkiem dosłownie, za to, żeby móc uczestniczyd w nabożeostwie.
Są miejsca, w których jest jeden kościół w promieniu kilkudziesięciu albo i kilkuset kilometrów i ludzie
robią wszystko, żeby móc w nim byd. Ostatnio czytałem o człowieku, który na spotkanie z pastorem
szedł piechotą 70 kilometrów. My mamy kościoły niemalże na każdym rogu, a nie chce nam się
przejechad autobusem 15 minut...
Czasami sobie myślę, że może dobrze by było, gdyby w Polsce nie było takiej swobody jeśli chodzi o
religię i to, co się z nią wiąże. Może wtedy byśmy zrozumieli, czym tak na prawdę jest bycie
chrześcijaninem.
// Motto dnia: 'Cóż oddam Panu, za wszystko, co mi wyświadczył'
--2008-03-10 15:45:53 | 77.89.108.100

Wybór pozostawiamy dla własnego sumienia. Jeśli
komuś zależy, pójdzie na pewno, sęk w tym, że
większości nie zależy, chodzą, bo "wypada".

a|
2008-03-05 19:36:20 | 83.5.186.193

a my mamy aż dwa przecież :) luksus.

JF |
2008-03-05 18:24:46 | 89.79.94.245

Jak sie jest katolikiem. Protestanci zazwyczaj nie maja
tylu nabozenstw.

wiera |
2008-03-04 13:42:28 | 83.5.69.137

Przepraszam, za banał, ale przecież można pójśd na
osiemnastą.

ichtios |
2008-03-04 10:50:55 | 212.87.3.182

święta prawda..
mi też się czasem nie chce tej godziny drogi odwalid..a
przecież .. to niewiele.

JF |
2008-03-03 21:22:48 | 89.79.94.245

Dobre serduszko :]
" a nie opuszczajcie wspólnych zebrao waszych jak to u
niektórych jest w zwyczaju"
Hbr.10:25

a|
2008-03-03 21:20:46 | 83.20.73.221

cóż ludzie są jacy są :)
a ja kiedys jechalam 1,5 h w jedna strone na nabo lub
mlodzie. razem 3h dojazdu. to bylo w zamierzchłych (czy
tak sie pisze?) czasach, kiedy komunikacja byla kiepska
na mojej wsi.

2008-03-12 18:54:56 >> 122
Bajka autorstwa Moniki (http://czarnamalina.bloog.pl/).
'Było dwóch ludzi; biedny i bogaty.Bogaty miał wiele zamków, skarbców, ale nie posiadał
przyjaciół.Wiadomo; nie mógł nikomu zaufad w obawie ze wszystko straci.
Drugi był obiektem kpin bogatego.Jedyne co posiadał to strzęp materiału który wyglądem
przypominał bardzo stary płaszcz.Miał za to Przyjaciela.
Pewnego razu bogacz pojechał sobie na wycieczkę.W tym czasie wszystko co posiadał zgarnął jego
zawistny brat.Kiedy wrócił uświadomił sobie że nie posiada nic.Siadł na kamieniu przy drodze i
zapłakał.Wtem obok niego usiadł biedaczek i przytulił go.Bogaty zapytał;
-Dlaczego ty to robisz?Przecież nie mam ani zamków ani nawet zlamanego denara w sakiewce.
Biedaczek odpowiedział:
- bo to ile jesteśmy warci nie określa ile warte jest to co posiadamy ale jak kochamy.
Bogaty zastanowił się...
-Ale przecież nie mam czym nawet Ci za to zapłacid...
Biedaczek sięgnął do kieszeni i wyjął Krzyż.
-On nie Zapłacił ludziom złotem ani bogactwem.On tak Ukochał ludzi że Poświęcił to co jest
najcenniejsze.Ludzkie życie.Teraz Twoja kolej.Poświęd swoje życie dla innych a On Wybaczy ci
wszystkie krzywdy.
Bogacz od tamtego dnia zrozumiał że nie jest sam.Że ma obok siebie Kogoś Kto Kocha go
bezinteresownie i jest w stanie oddad za niego Źycie.I nie mając nic stał sie naprawdę szczęśliwym
człowieczkiem.'
Amen:)
Motto dnia: 'Jestem dnem... Dnem i wodorostami...'
--TineX |
2008-03-15 11:43:37 | 83.24.217.154

a|
2008-03-13 22:35:52 | 83.27.99.50

fajne, trochę przypomina przypowieśd biblijną (tylko, że
podczas powstawania przypowieści Jezus jeszcze żył).
Poza tym - to motto mi tu nie pasuje.
pf fajnej.
chyba bardzo fajnej

JF |
2008-03-12 20:51:44 | 89.79.94.245

Od takiej jednej fajnej kolezanki:P

a|
2008-03-12 20:43:33 | 83.27.100.147

hm,
ciekawe skąd takie fajne motto dnia :)

2008-03-20 20:34:27 >> 123. Jesus is my junk
http://completelyaverage.deviantart.com/art/Jesus-is-my-junk-34605284
Dla nieznających angielskiego: 'Jezus jest moją heroiną'.
Zdaję sobie z tego sprawę, że niektórzy, po obejrzeniu takiego obrazka, z miejsca chcieliby mnie
oskarżyd o obrazę uczud religijnych i najchętniej przy okazji zlinczowad. Fakt, obrazek jest pewnie
dośd kontrowersyjny, ale mówi jedną ważną rzecz.
Dla prawdziwego chrześcijanina Bóg jest jak narkotyk. Jest czymś bez czego nie można żyd. Jest czymś
czego się pragnie i do czego się dąży za każdą cenę. Tak jak życie narkomana jest podporządkowane
temu, żeby zdobyd narkotyk, tak życie chrześcijanina powinno byd podporządkowane temu, żeby
'zdobyd kolejną działkę Boga'. Żeby byd coraz bliżej Niego. Żeby On wypełniał i kierował.
Różnica jest taka, że Bóg daje szczęście prawdziwe i wieczne, a nie złudne i ulotne.
Jezus jest moją heroiną i nie mogę bez Niego żyd.
// Motto dnia: 'Jezus jest jedynym narkotykiem, jakiego potrzebuję'.
--eilianu |
2008-04-01 16:54:57 | 62.141.207.230

ja też jestem uzależniona od Niego! :)

Kyriellen |
2008-03-23 21:57:08 | 89.78.208.199

no i co tu dużo gadad. Zgadzam sie W pełni :D Jestem
uzależniona od Jezusa i jest to najwspanialsze z
możliwych uzależnieo :D

a|
2008-03-20 21:11:33 | 83.6.114.190

a mi się podoba :)
Kiedyś mój znajomy napisał wiersz, którego fragment
brzmiał:

moniak |
2008-03-20 20:42:10 | 83.30.88.4

'Pytasz co jaram?
Mój towar to wiara'
pozdrawiam
P.S. Do kontrowersji Ci daleko :)
m.

2008-03-23 19:25:23 >> 124
Z czym większości ludzi kojarzy się teraz Wielkanoc? Sądząc po życzeniach jakie dostaję, to z
króliczkami, barankami, kurczaczkami i jajkami. No fajnie, fajnie. Tylko co do ma do świąt?
Króliki - bo podobno to symbol płodności.
Kurczaki / jajka - bo podobno symbol rodzącego się życia.
Blah blah blah... Zwłaszcza płodnośd to takie bardzo wielkanocne... Bo mi to się bardziej kojarzy z
pogaoskimi obrzędami.
Jedynie baranek pasuje do świąt. Tylko kto teraz kojarzy baranka z Barankiem. Dla wielu to figurka,
która nie ma większego znaczenia, poza takim, że czasami można ją zjeśd.
Wielkanoc stała się takim samym świętem, jak Boże Narodzenie, przynajmniej w Polsce - obchodzą ją
wszyscy, bez względu na to, czy utożsamiają się z prawdziwym znaczeniem tego święta.
Chciałbym, żeby Ci wszyscy ludzie, których Wielkanoc tak na prawdę nie obchodzi, odwalili się od
tego święta. A jeśli je obchodzą, to żeby pamiętali, że chodzi o śmierd i zmartwychwstanie Bożego
Syna, który umarł po to, żeby dad zbawienie. Każdemu, kto do niego przyjdzie. Żeby pamiętali, że
chodzi o to, że Boży Syn umarł, żebyśmy my mogli żyd. Że chodzi o coś więcej, niż tylko jakieś głupie
figurki i składanie pustych życzeo.
Jezus vs. króliczki: 0:1.
// Motto dnia: 'Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyd i oddad swe
życie na okup za wielu' (Mk 10.45).
--więc piszę, jak prosiłeś :P
Zacznijmy do tego, że na koocu (początku też)
napisałam, że nie wyszło mi całkowite niezgodzenie się z
Tobą. :)Co więcej, nie wszystkie podpunkty odnoszą się
bezpośrednio do twojego posta, raczej do ogólnie
poruszonego tematu.

2008-04-04 10:03:45 | 79.162.55.221

To, że króliczki wygrywają nie znaczy, że musimy im
przyznawad to zwycięstwo, a to, że oficjalnie piszesz to
na stronie możne skłonid do pomyślenia, że tak jest
(wiem, że Ty byś tak nie pomyślał... ale). Piszesz, że
ludzie nie rozumieją tego święta, jest dla nich zlepkiem
słów i symboli, których nie rozumieją. Więc ja piszę, żeby
wyjaśniad te słowa :). Tak ot dodaję moją myśl. A co idzie
za wyjaśnianiem, tak się zastanawiam, czy siedzenie po
cichu nie jest przypadkiem utożsamianiem się ... hmmm.
Tak, napiszesz, że nie siedzisz po cichu, bo właśnie to tu
napisałeś w tej przestrzeni masowej... ale czy to się w
niej nie gubi? Czy Polska nie potrzebuje mocnego i
głośnego sprzeciwu wszystkich chrześcijan razem?
Takiego, sprzeciwu, który zostałby usłyszany? No ale to

już nie jest tylko w twoim geście ale moim też, więc się
po prostu zastanawiam. :) A co do prawosławnych..
komercja zostanie, ale w zupełnie innym czasie... :) i
rodzą się tak "święta wiosenne" - Wielkanoc i "święta
rodzinne" tudzież "Gwiazdka" - Boże Narodzenie. A Oni
nie biorą w tym udział bo w swoim czasie mają święta,
kiedy cały świat już zapomniał, że to działo się kilka
tygodni wcześniej, więc w pewnym sensie się odcinają,
tak mi się zdaje.
Jednak z drugiej strony. Czy faktycznie potrzebujemy
dodatkowych świąt? Czy nie chodzi o to, żeby
narodzenie, śmierd i zmartwychwstanie Chrystusa
obchodzid codziennie w naszym życiu? Jednak jeśli
miałaby to byd okazja do tego, żeby w kościołach,
zborach, społecznościach, na ulicy, w pracy, na uczelni, w
szkole i innych.... więcej mówid o Zmartwychwstałym
Chrystusie... to może specjalna data ma sens? Byleby
tylko mówid! :)
pozdrawiam
m.

eilianu |
2008-04-01 16:59:12 | 62.141.207.230

ahh te dyskusje.. ;)
niestety, święta to 'święta', a nie obchodzenie
zmartwychwstania.. :( przynajmniej u większości ludzi..
wybacz, ze tak rzadko tu wchodzę, czasu brakuje na
wszystko..
www.eilianu.fbl.pl :)
po 1. Ogolnie tak, ale jednak patrzac na ludzi dookola, to
u wiekszosci niestety kroliczki wygraywaja.

JF |
2008-03-26 22:17:55 | 89.79.94.245

po 2. Ale z czym konkretnie, z tego co napisalem, to sie
nie zgadza?:P
po 3. Nie pisalem nic o utozsamianiu sie:P
a po 4. Komercja zostanie i tak:P
a ja się nie zgodzę!!

moniak |
2008-03-26 22:05:56 | 87.96.2.134

a przynajmniej nie ze wszystkim.
po 1. wcale nie jest tak, że Jezus vs. króliczek to 0-1... dla
mnie na odwrót!
po 2. o Zmartwychwstałym Chrystusie ma nam
(chrześcijanom) przypominad każdy dzieo, ewentualnie
każda niedziela, którą obchodzimy właśnie na pamiątkę
zmartwychwstania :) i de facto nie potrzebujemy na to
dodatkowego dnia komercji! A jeśli już jest to można
oświecad nieoświeconych, że zaczynając program
rozrywkowy słowami "Alleluja" powiedzieli na dzieo

dobry 'Chwała Panu!' :)
po 3. nikt nie każe utożsamiad się z tym co dzieje sie
dookoła, zawsze wydmuszki można pomalowad w kolory
Książeczki Bez Słów :P
a po 4. może zacznijmy i Wielkanoc i Boże Narodzenie
obchodzid z prawosławnymi? Oni raczej nie mają
problemu z komercją... a przecież te daty i tak są
umowne :)
ok, wiem, że z częścią i tak się zgodziłam...
pozdrawiam
m.
a|
2008-03-26 19:23:09 | 83.5.181.212

Solange |
2008-03-25 18:11:25 | 83.24.240.247

oczywiście masz rację. nic więcej nie chce mi się pisad.
masz dobre serduszko :)
kurcze co innego mam napisad niż to że masz racje?
chyba nic :)
Pozdr :*

Kyriellen |
2008-03-23 20:31:23 | 89.78.208.199

co tu duzo mowic, masz racje. To przykre, ze ludzie
zapominaja tak naprawde czym sa swieta Wielkanocne.
A jesli chodzi o kurczaki... Ten sumbol wcale nie jest bez
sesu. Bo Jezus umierajac za nas na krzyzu dal nam szanse
na nowe zycie, ktorej wczesniej nie mielismy. Zajaczkow
tez nie rozumiem. Smutne jest tez to, ze ludzie nie
rozumieja czesto, ze jest to najwarzniejsze ze swiat. Tak,
przykre to... Tez, nawet jak ktos nie wierzy, to Wielkanoc
nie jest tylko dniami wolnymi, z figurkami itp. Dla moich
dziadkow na przyklad jest to bardzo wazne swieto, bo
moga spotkac sie z rodzina. Oboje maja po 80 lat i
swiadomosc ze malo przed nimi zycia, dlatego tak cenia
swieta.

2008-04-02 22:45:21 >> 125
Zainspirowane sytuacją w Tybecie, ale nie ograniczające się tylko do niej.
Chrześcijanie są jedną najbardziej prześladowanych grup w historii. Za wiarę zginęło już ponad
100.000.000 ludzi (dane Voice of Martyrs, persecutions,com). I wydaje mi się, że wiemy, że każde
wsparcie w takiej sytuacji się liczy. Zwłaszcza wsparcie modlitewne. Bo jakie silniejsze mamy ponad
modlitwę?:) I wydaje mi się, że jako społecznośd, która w swojej historii doświadczyła wielu cierpieo,
powinniśmy wspierad tych, którzy znajdują się w podobnej sytuacji. Chyba nie często mówi sie o
wsparciu chrześcijan w stosunku do muzułmanów czy buddystów. Bo jak możemy wspierad dzieło
szatana, prawda? Bóg kocha wszystkich ludzi, bez względu na wyznanie. I my też powinniśmy. Nie
uważam, że musimy 'mieszad się w politykę' i modlid się o niepodległośd dla Tybetu czy o podobne
sprawy. Ale uważam, że powinniśmy się modlid o to, żeby ludzie nie cierpieli. Bez względu na to gdzie
żyją i w co wierzą. I żeby nie byli prześladowani za to, w co wierzą. Bez względu na to jak 'oddaleni'
od nas się wydają.
// Motto dnia: 'Nanoprosiaki grasują w Twoim domu, miej się na baczności.'
--koter |
2008-04-03 20:31:41 | 89.78.247.128 bez tego motta dnia wszystko byloby pełniejsze.
zgadzam się w zupełności, chod to bardzo ciężkie, modlid się za wszytkich ludzi świata. bo tak
naprawdę każdy z nas cierpi, tylko inaczej.

2008-04-04 17:05:06 >> 126
http://www.youtube.com/watch?v=QrKnhOJ-R80
'Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie
dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze'
1 Kor 10,13, BW
Dla osób nie znających angielskiego, reszta niech obejrzy cały film, a nie idzie na łatwiznę :P
Generalnie w filmie chodzi o to, że gośd dostaje wybór: albo wciśnie przycisk i dostanie 10.000.000$
ale ktoś zginie, albo weźmie klucz i wyjdzie. Wybiera przycisk i sie okazuje, że jego zabiła poprzednia
osoba, a on tak na prawdę stał przed wyborem zbawienie - potępienie.
Komentarz uznaję za zbędny, pomyślcie sami trochę :P

2008-05-02 21:12:39 >> 130
'Słyszeliście, iż powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści
nieprzyjaciela swego. A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy
was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słooce jego wschodzi nad
złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeślibyście miłowali tylko
tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeślibyście pozdrawiali
tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Mt 5,43-47
Dziś w Wiadomościach ususzałem wypowiedź rzecznika praw obywatelskich (chyba), który mówił o
sędziach skazujących opozycjonistów w okresie stanu wojennego. Stwierdził on, że ludzie ci zasłużyli
na to, żeby darzyd ich pogardą za to, co zrobili.
Rozumiem RPO, bo jego postawa jest taka typowa dla nas. I rozumiem też, że trudno jest przebaczyd
komuś, kto robi takie rzeczy. Ale... W książce 'Jesus Freaks' (tak, będę ją cytował do znudzenia),
czytałem o kobiecie, która przez kilka lata była więziona przez radziecki aparat bezpieczeostwa. I w
momencie, gdy ją bito, z miłością modliła się o tych, którzy ją torturowali.
Wiem, że to nie jest takie łatwe, ale może czasami warto by spróbowad?
// Motto dnia: 'Każdy jest ignorantem, tylko każdy w innej dziedzinie'.
--ichtios |
2008-05-15 09:54:55 | 89.77.86.183

dziękuję..

JF |
2008-05-05 21:02:47 | 89.78.42.175

Mozliwe. Ale na pewno nie tylko dla siebie.

Anna. | ania_we@yahoo.com
2008-05-04 14:58:56 | 83.5.149.119

ale mówie o w pewnymn sensie prywatnej korzyści,
musisz robic to również dla siebie, nie?

moniak |
2008-05-04 13:02:41 | 91.94.77.21

Czy przebaczenie to tylko słowa "wybaczam Ci", czy
może coś więcej? Ale co, w takim razie?? A jeśli słowa to
komu je trzeba wypowiedzied: osobie, której
przebaczamy, Bogu, sobie? Skąd wiadomo, że się
przebaczyło, a nie, że ciągle się jest na etapie "wiem, że
muszę ale..."?

...bo nie chodzi o to, żeby coś powiedzied ale żeby coś z
tymi słowami zrobid...
pozdrawiam
m.

JF |
2008-05-03 23:26:42 | 89.78.42.175

'czy istnieją rzeczy niewybaczalne?'
Nie.
'Jednak czy ten, który popełnia grzechy wobec Ciebie w

pewien sposób "doceni" (albo lepiej zauwazy) to, ze mu
przebaczasz, czy twoje przebaczenie bedzie tylko i
wyłącznie osobistym, wewnętrznym "oczyszczeniem"?'
Grzechy popelniam wobec Boga:P
To zalezy. W przypadku osoby, ktorej historie opisalem
w poscie, jeden ze straznikow sie nawrocil. Wiec to nie
musi byc tylko cos 'wewnetrzenego'. Poza tym,
przebaczam komus, ale przed Bogiem. I to tez jest
wazne.

Anna. | ania_we@yahoo.com
2008-05-03 22:03:51 | 79.186.12.167

czy istnieją rzeczy niewybaczalne? Hmm... postawa
przedstawiona w Biblii jest niezwykle wzniosła i godna
podziwu. Jednak czy ten, który popełnia grzechy wobec
Ciebie w pewien sposób "doceni" (albo lepiej zauwazy)
to, ze mu przebaczasz, czy twoje przebaczenie bedzie
tylko i wyłącznie osobistym, wewnętrznym
"oczyszczeniem"?

2008-05-17 12:07:16 >> 131. Ἀποκάλυψις*
*(gr. apokalipsa)
'Tylko nie piszcie mi tu, że rok 2012 to bzdura! Od kilku-kilkunastu lat mamy do czynienia z
nienormalną erupcją tsunami, cyklonów, orkanów, trzęsieo ziemi, aktywnością wulkanów, suszy,
powodzi, mrozów, itp. Jest to związane z przebiegunowaniem ziemi w roku 2012. Tam gdzie jest stały
ląd będzie woda, tam gdzie woda - wyłoni się ląd -> ale już bez nas. Tak mi się wydaje. PS. Za dużo
grzeszymy (aborcja, in vitro, rozwiązłośd seksualna, powszechne kłamstwa i obłuda, korupcja, itp).'
Źródło: joemonster.org
Przebiegunowanie? WTF?
Zdaję sobie sprawę z tego, że ludzie wierzą w różne rzeczy. Kalendarz Majów, kosmici itp. Ich sprawa.
Ale strasznie mnie śmieszy, jak chrześcijanie (a mam wrażenie, że do tej grupy, przynajmniej
teoretycznie przynależy autor(ka) wypowiedzi), mieszają takie rzeczy z tym, co mówi Biblia. A Biblia
wyraźnie mówi: 'A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisad. Sami bowiem dokładnie
wiecie, iż dzieo Paoski przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówid będą: Pokój i bezpieczeostwo, wtedy
przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną.' (1 Ts 5,1-3, BW).
Jakiś czas temu czytałem wypowiedź, że o. Pio przepowiedział w 2012 3 dni ciemności od 22.12, po
których nastąpi koniec świata. Akurat na rocznicę Bożego Narodzenia. Co z tego, że data jest umowna
a i tak 3 dni to będzie dzieo przed świętem.
Przygotujmy się na przyjście Boga i żyjmy tak, jakby to miało nastąpid dziś. I nie przejmujmy się
jakimiś bezsensownymi teoriami, przepowiedniami czy datami.
Motto dnia: 'Trzy dni?! Przecież to już jutro!'
--a co do motta dnia :
a|
2008-05-24 17:11:14 | 83.27.102.102

a|
2008-05-21 16:18:34 | 83.27.96.162

jak to ktoś powiedzial : " zostało 48 godzin do egzaminu.
48 godzin to 6 dni pracy. czyli mam 6 dni. więc mogę
sobie zrobid 3 dni wolnego " :)
Amen.
p.s. niech Pan przyjdzie przed sesją ! :)

2008-05-22 21:31:58 >> 132
Przez cały dzieo zastanawiałem się, jak to napisad. I nic nie wymyśliłem :P
Wiec będą tylko dwa wersety bez żadnego komentarza.
Może kiedyś, jak coś mi przyjdzie do głowy, to napiszę coś więcej.
' Nie dawajcie diabłu przystępu. (...) Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale
tylko dobre, które może budowad, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieostwo tym, którzy
go słuchają'.
Ef 4,27.29, BW
'Czy nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, idzie do żołądka i na zewnątrz się wydala? (18)
Ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca, i to kala człowieka. (19) Z serca bowiem pochodzą złe myśli,
zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To właśnie kala
człowieka'.
Mt 5,17-20a, BW
Uporczywie chodziło mi to po głowie ostatnio w kontekście opowiadania 'nieprzyzwoitych'
dowcipów.
// Motto dnia: 'Nie dostarczaj kamieni, które mają byd rzucone w Ciebie'.
--JF |
2008-05-26 22:33:06 | 89.78.42.175

'Jakieś wnioski bądź zamiary z nich wynosisz?'
Ze bede tego unikac.

Zenob |
2008-05-26 19:12:59 | 83.6.175.247

Ostatnio prowadziłem o tym młodzieżowe. W Biblii masa
jest pomocnych wytycznych na ten temat. Jak komuś
bardzo potrzeba to mogę notatki wysład na maila
[kontakt przez autora bloga].

kaś |
2008-05-25 18:11:43 | 81.219.10.204

wiesz.. często zastanawałam się nad tymi wersetami.
Właśnie słysząc różne rzeczy od Ciebie.
Jakieś wnioski bądź zamiary z nich wynosisz?
Żarty to jedno. Dośd łatwo je zauważyd.
Najgorsze są wg mnie słowa, które wypowiadamy bez
namysłu, raniąc innych i źle świadcząc o samych sobie.
to ja też tylko wersety :)

moniak |
2008-05-22 21:38:36 | 79.162.17.73

Jk 3:1-12 „Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami,
bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy
wyrok.(2) Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu
uchybieo; jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem
doskonałym, który i całe ciało może utrzymad na
wodzy.(3) A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła,
aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich
ciałem.(4) Także i okręty, chociaż są tak wielkie i
gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają

maleokim sterem tam, dokąd chce wola sternika.(5) Tak
samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z
wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogieo!(6) I
język jest ogniem; język jest wśród naszych członków
swoistym światem nieprawości; kala on całe ciało i
rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło.(7)
Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i
stworzeo morskich może byd ujarzmiony i został
ujarzmiony przez rodzaj ludzki.(8) Natomiast nikt z ludzi
nie może ujarzmid języka, tego krnąbrnego zła, pełnego
śmiercionośnego jadu.(9) Nim wysławiamy Pana i Ojca i
nim przeklinamy ludzi, stworzonych na podobieostwo
Boże;(10) z tych samych ust wychodzi błogosławieostwo
i przekleostwo. Tak, bracia moi, byd nie powinno.(11) Czy
źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i
gorzką?(12) Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzid
oliwki albo winna latorośl figi? Tak też słony zdrój nie
może wydad słodkiej wody.”

Ps 141:3 "Panie, postaw straż przed ustami moimi, Pilnuj
drzwi warg moich!"
m.

2008-05-25 22:35:14 >> 133
Kiedyś słyszałem rozmowy dwóch osób na temat tego, ile osób kochają i za ile osób były by gotowe
oddad życie. I czy nie ma ich za dużo.
No i biorąc pod uwagę, że byli to chrześcijanie, to w sumie to trochę dziwne.
'Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem. Większej
miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich'.
Jana 15,12-13, BW
'A myśmy poznali i uwierzyli w miłośd, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w
miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim'.
1 J 4:16, BW
Dlaczego mamy kochad? Dlatego, że Biblia nam każe? Dlatego, że przykazania, nakazy? Dlatego, że
Bóg jest miłością. Dlatego, że Bóg jest uosobieniem miłości. A my jesteśmy stworzeni na Jego obraz i
powinniśmy byd do Niego podobni w każdym calu. Także, a może zwłaszcza pod względem miłości.
Ten, który powinien byd dla nas największym przykładem, ukochał nas tak bardzo, że poszedł za nas
na krzyż. Jezus nie umarł przecież dla własnej zachcianki. Wszystko, co się zdarzyło w Jerozolimie dwa
tysiące lat temu było dla nas. On umarł po to, żebyśmy my mogli żyd. I w tym też powinniśmy brad z
niego przykład. A jeśli będziemy to robid, to Bóg będzie w nas mieszkał, a my w Nim. Kochając ludzi,
przybliżamy się do Niego, a czy to nie jest najważniejsze, co może byd?
Nie wyobrażam sobie, żebym miał powiedzied komuś, że się dla niego nie poświęcę, bo jest szesnasty
na liście, a mogę kochad tylko piętnaście osób. Oczywiście, przykład absurdalny, ale oddaje ideę.
Czy nie powinno byd tak, że powinniśmy kochad wszystkich? Bez względu na to, kim oni są dla nas?
'A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują,
abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słooce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i
deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was
miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeślibyście pozdrawiali tylko braci
waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak
Ojciec wasz niebieski doskonały jest.'
Mt 5:44-48, BW
Czy nie powinniśmy byd gotowi, by oddad swoje życie za każdego? Jezus już to zrobił.
Motto dnia: 'Jeśli coś nie jest zepsute, nie naprawiaj tego'.
--łatwo jest mówid/pisad o miłości. gorzej w czynach.

a|
2008-05-30 21:17:52 | 83.27.89.218

kochac to nie oceniad, nie szufadkowad, nie obgadywad,
akceptowad, troszczyd się, myśled najpierw o drugiej
osobie, byd cierpliwym, byd gotowym pierwszym
wyciągnąd rękę, wybaczad....... lista mogłaby dalej się
ciągnąd...
to jest trudne.

ciągle nie umiem.
a ciągle się staram.
a może nie ciągle.
czasem wydaje mi się, że mam to już gdzieś.
ale potem znów się staram. staram się kochad nie
słowem i językiem lecz czynem i prawdą.
dobra, teraz powaznie..
calkowicie sie zgadzam z m.
chociaz milosc to nie uczucie.
milosc pelna, prawdziwa taka która daje tylko Bóg jest
piekna i pomaga kochac innych..
ale kiedy ludzie są tak bardzo niewdzięczni, są pełni
nienawiści itd, to mimo wszystko ciężko kochad..
staram sie, daje wszystko z siebie - i co mam w zamian?
często same negatywne uczucia..
tyle razy sie zawiodłam, ze już nie chce tak na sile
wszystkich kochad..
ale Matka Teresa z Kalkuty napisała tak:

eilianu |
2008-05-30 17:16:46 | 62.141.207.230

* Ludzie są nieracjonalni, egocentryczni. Nieważne kochaj ich.
* Jeśli czynisz dobro, przypiszą ci ukryte egoistyczne cele.
Nieważne - czyo dobro.
* Jeśli będziesz realizowad swoje cele, spotkasz
fałszywych przyjaciół i przewrotnych wrogów. Nieważne
- realizuj je.
* Dobro, które uczyniłeś zostanie jutro zapomniane.
Nieważne - bądź szczery i uczciwy.
* To co budowałeś przez lata może byd zniszczone w
jednej chwili. Nieważne - buduj.
* Jeśli pomożesz ludziom, będą urażeni. Nieważne pomagaj.
* Jeśli służąc światu dasz z siebie wszystko, w
odpowiedzi dostaniesz po głowie. Nieważne - dawaj z
siebie wszystko.
to tak totalnie oddaje to, co czuję.. ale naprawdę warto
kochad wszystkich ;)

eilianu |
2008-05-30 10:34:11 | 79.187.166.226

JF |
2008-05-26 22:37:09 | 89.78.42.175

dzieki, ten temat o milosci to dla mnie? ;P
zeby nie bylo ze nie komentuje, madre spostrzezenia :D
'Piszesz jakby to wszystko było takie łatwe...'
Ja zawsze tak pisze. Ale nigdy nie mowie, ze to latwe. Czy
Jezus mowil, 'to jest trudne, ale... '? On po prostu mowil
jak ma byc.
'Stajesz się chrześcijaninem i od razu kochasz cały świat,
dostajesz i znasz swoje dary, powołanie. Twoje życie od
razu zmienia się o 180 stopni i wszystko jest cool.'
Nigdzie tak nie powiedzialem i wcale nie uwazam, zeby

tak bylo.
'W moim krótki (acz, wydaje mi się, że treściwym życiu)
nauczyłam się, że nie jest łatwo kochad ludzi.'
Oczywiscie. Ale nie jest to niemozliwe:)
'A swoją drogą. Jak można mówid, że kocha sie ludzi, jeśli
codziennie mija się setki tych, którzy idą na śmierd i
nawet palcem nie raczy się kiwnąd?'
O wlasnie, dobre pytanie...

moniak |
2008-05-25 22:59:47 | 91.94.194.183

Piszesz jakby to wszystko było takie łatwe... Stajesz się
chrześcijaninem i od razu kochasz cały świat, dostajesz i
znasz swoje dary, powołanie. Twoje życie od razu
zmienia się o 180 stopni i wszystko jest cool.
Tylko, że tak nie jest. Myślę, że dobrze o tym wiesz...
Kochad innych. Piękna idea. A co dalej?
W moim krótki (acz, wydaje mi się, że treściwym życiu)
nauczyłam się, że nie jest łatwo kochad ludzi. Nie jest
łatwo, szczególnie jak sami się staramy coś z siebie dad,
coś wydobyd. Jakieś uczucie, emocje, gesty... miłośd.
Zazwyczaj nie wychodzi. Miłośd przecież zaczyna się w
domu. Uczymy się kochad rodziców, rodzeostwo,
sąsiadów, ludzi ze szkoły, kościoła. Tak, uczymy się
kochad, bo uważam, że miłości trzeba się nauczyd (też).
Jak to wszystko ładnie brzmi... szkoda tylko, że jest ale...
ale nie zawsze wychodzi.
Aż pewnego dnia odkryłam, że miłośd jest darem, który
Bóg nam daje, jest lekcją, którą On chce nas nauczyd, jest
uczuciem, którym nas obdarza. I najpiękniejsza miłośd,
którą możemy dad(okazad) innym, to właśnie ta od Boga,
którą On nam daje a my mamy pokazywad innym.
Jeśli miłośd, którą mamy nie pochodzi od Boga... to długo
nie pociągniemy i po chwili, ludzie dla nas ważnie będą
musieli ograniczyd się do jakiejś liczby... bo braknie sił na
kolejnych. Z Bożą miłością sił nie brakuje.
A swoją drogą. Jak można mówid, że kocha sie ludzi, jeśli
codziennie mija się setki tych, którzy idą na śmierd i
nawet palcem nie raczy się kiwnąd?
pozdrawiam
m.
_____________________________
Informuje, że mój komentarz nie ma na celu nikogo
osądzid, potępid czy pokazad, że jesteśmy jako
chrześcijanie źli. Wiem, że często sama palcem nie
kiwam, widząc jak moi znajomi spadają coraz głębiej w
otchłanie piekielne. Aczkolwiek wiem, że Bóg może
zmienid nastawienie, może zmienid zachowanie, może
dad miłośd. Trzeba się tylko modlid i prosid.

2008-05-31 22:24:04 >> 134
Znalazłem dziś przypadkiem piosenkę Illuminandi, w której jest tekst,
BTW, polecam Illuminandi, świetny zespół (illuminandi.kdm.pl)
'*Zacheusz:*
Panie wejdź do mego domu, chod nie jestem godny,
Chod krzywo na mnie patrzą i mną pogardzają,
Chod wiesz, że ma dusza nie jest kryształowa,
Bo me ręce niejedną krzywdę wyrządziły!
Ja wiem, Ty nie dbasz o to, co o mnie myślą inni
I właśnie u mnie pragniesz dzisiaj się zatrzymad.
Ty nie zważasz na pozory, ani moje podłe czyny,
Bo przyszedłeś szukad oraz zbawid TO, CO ZGINĘŁO!!!'
Zacheusz był celnikiem. Kimś, kto nalerzał do jednej z najbardziej pogardzanych grup w Izraelu. Kims,
kto zarabiał na oszukiwaniu i zabieraniu pieniędzy innym. Był grzesznikiem i kimś, kogo
prawdopodobnie religijni przywódcy skreślili.
A jednak, gdy Jezus poprosił go o gościnę, z radością Go przyjął i zmienił swoje życie o 180 stopni.
Jezus nie widział w nim, tak jak 'oświecieni' ludzie, kogoś, dla kogo już nie ma szans. Widział w nim
kogoś, kto był pełen grzechu. Kogoś, kto był pełen brudu i niegodziwości. Ale widział w nim też tego
człowieka, którym Zacheusz mógł się stad. I dał mu szansę, której nie chcieli dad mu inni. Bo przecież
Jezus przyszedł własne do takich ludzi jak Zacheusz, którzy żyją w ciemności, żeby dad im światło.
Ale wydaje mi się, że szczególnie ważne jest to, co pokazuje nam piosenka Illuminandi.
Zacheusz wiedział, że jest pełen zła. I zadawał sobie sprawę z tego, jak wielka przepaśd dzieli go od
świętego Jezusa. Ale mimo to, z radością zaprosił Go do Swojego domu.'
Nie raz słyszałem, jak ludzie mówili mi, że oni są niegodni tego, żeby Bóg na nich spojrzał. Że są zbyt
brudni, zbyt grzeszni. Że nigdy nie będą wystarczająco 'dobrzy' dla Boga. Bądźmy w takich sytuacjach
jak Zacheusz. Nie ma zbyt wielkiej przepaści, która by mogła nas oddzielid od Boga. Jeśli chcesz do
Niego przyjśd, to On Cię przyjmie zawsze, bez względu na to, jak bardzo niegodny tego się samemu
sobie wydajesz. Przychodźmy do Boga ze świadomością naszych win, ale też świadomością tego, że
właśnie do nas Bóg przyszedł. Nie do świętych ale właśnie do grzeszników.
'A Lewi wyprawił wielkie przyjęcie dla niego w domu swoim. I była liczna rzesza celników oraz innych,
którzy zasiedli wraz z nimi do stołu. I szemrali faryzeusze i ich uczeni w Piśmie, mówiąc do uczniów
jego: Dlaczego z celnikami i grzesznikami jecie i pijecie? A Jezus odpowiadając, rzekł do nich: Nie
potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają.'
Łk 5,29-31
Motto dnia: To jest poufne. Najwyższy poziom tajności. Nie mogę przedstawid dzisiejszego motta.

2008-06-02 20:42:27 >> 135
Specjalna dedykacja dla wszystkich, którzy uważają, że metal pochodzi od szatana i którzy byli
inspiracją do poniższych przemyśleo :D
Metale powstają z polaczenia lekkich pierwiastków i te procesy zachodzą w wnętrzu ziemi.
I tam jest bardzo gorąco
A skoro pod ziemia i gorąco, to piekło.
Poza tym, wszystkie pierwiastki pierwotnie pochodziły z kosmosu, wiec od jakichś kosmicznych
bóstw.
Wiec jednym słowem, metal to szatan :D
I dlatego chrześcijanie nie powinni słuchad metalu.
I BTW, to dowiedziałem się ostatnio, że w jakieś książeczce pewnego księdza jest zestaw pytao
przygotowujących do modlitwy wstawienniczej. I oto jedno z nich: 'Czy nie słuchasz dużo ostrej
muzyki, rockowej, satanistycznej, techno, metal?'.
Bez komentarza...
Motto dnia: 'Daj mi mojego naleśnika'!
--eilianu |
2008-06-13 10:32:48 | 79.187.166.226

czyli chrzescijanski metal nie moze istniec? ;p

a|
2008-06-02 20:45:04 | 83.27.102.218

super.

2008-06-05 20:34:03 >> 136
Rozmawiałem ostatnio z jedną osobą na temat tego, co ma zrobid z relacją z kimś, kto przestał się do
niej odzywad.
Dziś czytając 'Extreme Devotion' znalazłem kilka bardzo ciekawych fragmentów.
Przemyślenia więźnia z komunistycznego rumuoskiego więzienia:
'Błogosławieni ci, którzy dzielą się radością, wypływającą z ich własnego cierpienia. Ten, który zapiera
się samego siebie dla innych, odziewa się w Chrystusa. Szukaj tego, który nie ma odwagi zbliżyd się do
ciebie. Dawaj temu, który nie prosi. Kochaj tego, który cię odtrąca. Oby moje radości nigdy nie
wypływały z cierpienia innych. Oby moje cierpienie przyniosło innym nieco radości.
Historia Rumunki która ratowała Niemców przed komunistami:
'-Czy pamiętasz, że to właśnie my wysłaliśmy cię do więzienia?
- Oczywiście, że tak. Ale jestem chrześcijanką, a Bóg nie pozwala mi żywid do nikogo urazy.
Wybaczyłam wam i teraz mam okazję, by wam pomóc. Jezus was kocha więc i ja okażę wam miłośd'.
Jeśli ktoś nad odrzuca, my nie odrzucajmy jego. Nigdy nie odwracajmy się od niego. Niech wie, że
nawet jeśli my nie możemy przyjśd do niego, to on może przyjśd do nas. I nie zapominajmy o nim,
nawet jeśli on zapomniał o nas.

2008-06-08 22:55:20 >> 137
Znalazłem dziś świetną rzecz.
101 rzeczy ze świata nauki, które są zapisane w Biblii, a które przez naukowców zostały odkryte
nawet kilka tysięcy lat później.
Polecam:)
Niestety po angielsku, ale jeśli tylko dostane zgodę, to będzie polska wersja:)
http://www.eternal-productions.org/101science.html
Szczególnie polecam wszystkim, którzy uważają, że Biblia i nauka nie idą ze sobą w parze :D
Motto dnia: 'I will dance, i will sing, to be mad for my King'.
--ewicatg | ewicatg@gmail.com
2008-06-24 15:52:29 | 88.156.116.137

mocne ;) i prawdziwe... jak już będziesz tłumaczyd, tom
zainteresowana :)

JF |
2008-06-11 22:48:27 | 89.78.42.175

Trafilem przez link na ichtios.blog.pl/ :]

inspiration.blog.pl |
2008-06-11 22:12:53 | 91.94.195.222

witam,
dziękuję za odwiedzenie mojego bloga i mam
pytanie..jak trafiłeś na mnie w tym ogromnym
wirtualnym świecie..?
a co do Twojego wpisu u mnie na blogu..fakt,że to
zabrzmiało jak komplement..a takie komplementy
rozbawiają mnie do łez :P i ta wizja garba w
przyszłości..sama słodycz ;)
pozdrawiam
Chodzi Ci o tzw. 'kod Biblii'? Widzialem to. Moim
zdaniem to jest bardzo naciagane i blizsze np.
kabalistycznej mistyce niz temu, jak my powinnismy
podchodzic do Pisma.

JF |
2008-06-11 17:46:52 | 89.78.42.175

To tak samo jak z Apokalipsa i Ks. Daniela, nad ktorymi
rozni ludzie pracuja i wymyslaja rozne interpretacje
proroctw, ktore pasuja do ich wizji swiata.
Kiedys czytalem o gosciu, ktory korzystajac z kabaly i
jakichs dziwnych przeksztalcen, imie kazdego papieza w
historii, oprocz dwoch, dopasowal do 666 :|

Caroline Flower |
2008-06-11 16:46:19 | 83.28.55.209

A ja słyszałam, że w Biblii zostały "zakodowane" ważne
wydarzenia. Pewien człowiek (już nie pamiętam
nazwiska) odkrył, że przeskakując co ileś liter, układają
się wyrazy, które mówią o historycznych, ważnych dla
świata wydarzeniach. Np. "Hiroszima" i rok zrzucenia
bomby. Ciekawe...

2008-06-13 23:20:25 >> 138
Od wczoraj obserwuję jedną ciekawą rzecz.
To, że prawdziwy Polak jest katolikiem (w jednym z sondaży GW, na pytanie, 'czym się charakteryzuje
prawdziwy Polak' odpowiedziało ok 90% osób) i koniecznie musi się fascynowad piłką nożną i
wspierad 'naszych chłopców', jest oczywiste i wiadome od dawna. Ale wczoraj najwyraźniej dołączyła
do tego zestawu nienawiśd do angielskiego sędziego. Otóż od wczoraj, prawdziwy Polak powinien
nienawidzid Howarda Webba.
Oczywiście, rozumiem rozgoryczenie, żal i tak dalej, ale czy w tym wszystkim co się dzieje, nie ma
trochę przesady?
W internecie szerzą się zdjęcia pokazujące co o Webbie myślą Polacy. Groźby, zachęcanie do
zabójstwa, przedstawianie go z penisem zamiast głowy itp. itd. Czy to nie jest trochę żałosne? Czy w
ten sposób, ludzie nie zniżają się do poziomu jeszcze gorszego niż Webb, zakładając, że rzeczywiście
cała ta sytuacja była związana z pieniędzmi.
Jeśli prawdziwy Polak jest katolikiem, to czy nie powinien wziąd przykładu z Jezusa i okazywad miłośd?
'A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej,
i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: Będziesz
miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i
prorocy.'
Mt 22,37-40,BW
'Słyszeliście, iż powiedziano przodkom: Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A Ja wam
powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu:
Racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł: Głupcze, pójdzie w ogieo piekielny.'
Mt 5,21-22, BW
--JF |
2008-06-16 21:55:56 | 89.78.42.175

Heh, niesprawiedliwosc. Wszyscy go oskarzaja o blad na
nasza niekorzysc nie pamietajac tego, ze wczesniej dal
nam bramke ktorej nie powinnismy dostac.

inspiration |
2008-06-16 14:06:03 | 77.242.236.242

masz rację.
rozgoryczeni kibice przesadzają, ale z kolei na
niesprawiedliwośd na ziemi nie ma niestety rady ..
pozdrawiam.

2008-06-17 09:14:32 >> 139
Autor: nieznany
Źródło: http://ashleyjordan.deviantart.com/art/Letter-from-the-Devil-88224679
Tłumaczenie: ja:P

List od diabła
Widziałem Cię wczoraj
Gdy zaczynałeś swoje codzienne obowiązki
Obudziłeś się i nie uklęknąłeś do modlitwy
Tak na prawdę
Nawet nie pobłogosławiłeś swojego posiłku
Ani nie modliłeś się wczoraj przez pójściem spad
Jesteś taki niewdzięczny
I bardzo to w Tobie lubię
Nie potrafię tego wyrazid jak bardzo cieszy mnie to
Że nie zmieniłeś sposobu w jaki żyjesz
Mój głupcze
Jesteś mój
Pamiętaj
Ty i ja przez lata szliśmy ramię w ramię
A ja nadal Cię nie kocham
Tak na prawdę
Nigdy nie będę
Nienawidzę Cię... ponieważ nienawidzę Boga
On mnie wykopał z nieba
Więc będę Cię wykorzystywał
Tak długo jak będę mógł
By się mu odpłacid
Widzisz, głupcze
Bóg Cię kocha
Ma dla Ciebie wielkie plany
Ale Ty mi powierzyłeś swoje życie
A ja sprawię, że ono się stanie piekłem na ziemi
W ten sposób, podwójnie będziemy razem
To na prawdę zaboli Boga
Dzięki Tobie, wyraźnie mu pokazuję, kto jest szefem Twojego życia
Z tymi wszystkimi dobrymi chwilami które razem przeżyliśmy
Robiliśmy tyle rzeczy...

Oglądaliśmy nieprzyzwoite filmy
Przeklinaliśmy ludzi
Kradliśmy
Kłamaliśmy
Byliśmy hipokrytami
Cudzołożyliśmy
Obżeraliśmy się
Opowiadaliśmy nieprzyzwoite dowcipy
Plotkowaliśmy
Osądzaliśmy
Wsadzaliśmy ludziom nóż w plecy
Mówiliśmy nieprzyzwoite i niewłaściwe rzeczy
Nie szanowaliśmy dorosłych i przywódców
Patrzyliśmy na ludzi z pożądaniem
Piliśmy i bawiliśmy się
A także dużo innych rzeczy, o których myślisz, że są schowane w ciemnościach
Mamy wiele bożków, takich jak pieniądze, obrazy samych siebie, gwiazdy albo inne ziemskie rzeczy
Nie mamy szacunku do Kościoła
Mamy złe nastawienie
I razem żyliśmy dotąd wspaniałym życiem
NA PEWNO nie chcesz z tego wszystkiego zrezygnowad?
Chodź, głupcze, będziemy razem płonąd na wieki
Mam dla Ciebie gorące plany
To tylko list z podziękowaniem
Ode mnie do Ciebie
Chciałem powiedzied 'dziękuję' za to, że pozwoliłeś mi wykorzystad większośd z Twojego niemądrego
istnienia.
Jesteś taki łatwowierny, śmieję się z Ciebie
To jest takie fajne, mieszad w Twoich emocjach i w Twojej duszy
A gdy kuszę Cię do grzechu
Poddajesz się tak łatwo
Już nawet bez walki
HA HA HA... niedobrze mi jak na Ciebie patrzę
Jesteś taki żałosny i bezwartościowy
Grzech zbierze w koocu swoje żniwo w Twoim życiu
Wyglądasz na dwadzieścia lat więcej a teraz
Potrzebuję świeżej krwi
Więc idź
Naucz dzieci jak grzeszyd
Jak podążad za Twoim przykładem
Wszystko co musisz robid to...
Kłamad

Palid
Upijad się, albo
Pid jeśli jesteś niepełnoletni
Oszukiwad
Uprawiad hazard
Plotkowad
Cudzołożyd albo żyd
Będąc samolubnym tak jak to tylko możliwe
Rób to wszystko w obecności dzieci
A one też będą to robid
Dzieci są takie, wiesz o tym?
Takie łatwowierne, jak Ty
Tak więc, Głupcze, na razie muszę Ci pozwolid odejśd
Za kilka sekund wrócę
Żeby znów Cię kusid
Jeśli jesteś mądry
Uciekniesz gdzieś
Wyznasz swoje grzechy
I będziesz żył dla Boga
Z tą resztką czasu która Ci została
W Twoim zmarnowanym życiu
Nie leży to w mojej naturze by kogokolwiek ostrzegad
Ale mied tyle lat co Ty i wciąż grzeszyd
To już się staje trochę niedorzeczne
Nie zrozum mnie źle, nadal Cię nienawidzę
Tylko chodzi o to, że DUŻO lepszym głupcem mógłbyś byd dla Chrystusa
--ichtios |
2008-06-24 13:28:27 | 89.76.200.43

straszne..

medaga89 |
2008-06-18 10:34:42 | 83.19.145.234

wielu ludzi uważa Jezusa za Tego ,który odbiera im
wolnośd i szczęście.Chrześcijanie i niewierzący różnią sie
perspektywą patrzenia na życie.Tekst zyciowy.Chod
delikatny to jednak mocny.Pozwoliłam sobie go umieścid
na moim blogu, i dostałam komentarz nakłaniający do
odrzucenia Chrystusa i "załganego Kościoła".To był
"kopniak" w Miłośd....żal mi takich ludzi ;-(

sg |
2008-06-17 19:09:53 | 89.77.144.149

ostatnie wyznanie nie pasuje do koncepcji, ale i tak
świetne. JF, mógłbyś dla dociekliwych (Mad)
wytłumaczyd (na gronie), co jest złego w hazardzie?

a|
2008-06-17 09:54:53 | 83.5.183.197

mocne

2008-06-26 19:20:04 >> 141.
Natchnął mnie spacer z Inowłodza do Zako i burza, która mi towarzyszyła w tym spacerze :D
Byłem kiedyś na koszykarskim obozie (tak, wiem, mi tez trudno w to uwierzyd) i jak zawsze rano,
wszyscy modlili się o ładną pogodę, żeby można było rozegrad mecze. A mój kolega: 'Panie, i proszę
Cię o deszcz dla rolników, żeby im plony rosły'. Lider się wkurzył, że mu przeszkadzamy i mieliśmy
później cichy czas oddzielnie, bez reszty grupy :D Uroczo.
Nie pamiętam już, czy mówił to poważnie, czy tylko żartował, ale nawet jeśli, to cała ta sytuacja
pokazuje jedna rzecz. Najczęściej chcemy tego, czego my chcemy, co będzie dobre dla nas. I nie
zastanawiamy się nad tym, jakie konsekwencje będzie miała dana rzecz dla innych. Ładna pogoda jest
oczywiście fajna na obozie, ale mało kto z nas zwraca uwagę na to, że może to powodowad usychanie
roślin. A nawet jeśli zwracamy na to uwagę, to się tym nie przejmujemy.
Zastanawiajmy się nad tym, czego chcemy od Boga i może czasami prośmy też o rzeczy dobre dla
innych, nawet jeśli niekoniecznie są dobre dla nas.
// 'Nie będzie padac'. oO
---

a|
2008-06-28 12:28:19 | 83.27.97.40

rozumiem. rozumiem.
aluzja do mnie.
poprosilam o modlitwe o pogode bo jade na wakacje.
a nie mysle o roslinkach !
dziekuje bracie za upomnienie !
haha,

eilianu |
2008-06-27 22:26:45 | 62.141.207.230

hahah pamietam jak opowiadal to ;D nie ma to jak
dowcip szfagra ;]

2008-06-29 23:01:53 >> 142. Jestem mordercą
'Niestety, przesłanie zbawienia jest zwykle zniekształcane nienawiści wychodzącej z ust niewiernych,
ustępującej tylko hipokryzji tak widocznej w życiu wielu chrześcijan. Ten rodzaj fałszywego
świadectwa jest bardzo niszczący. Jednym z moich głównych celów jest pokazanie niewierzącym, że
Prawdą stojącą za chrześcijaostwem nie jest ani kościół, ani nie są nią inni "chrześcijanie"'.
Źródło: christiangoth.com, wyznanie wiary
Może się wydawad, że głównym przeciwnikiem Kościoła są 'niewierni'. Że to głównie przez nich ludzie
odchodzą od Boga. Ale nie bez powodu funkcjonuje powiedzenie, 'Bóg tak - kościół nie'. Znam
niestety sporo osób, które zniechęciły się do chrześcijaostwa i wszystkiego, co z nim związane właśnie
w związku z tym, czego doświadczyły w kościele. Smutne jest, że przedstawiciele Boga odstraszają
ludzi od Niego. I wtedy nie są przedstawicielami Boga, tylko 'tego gościa'.
'A kto przyjmie jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje. Kto zaś zgorszy jednego z tych
małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamieo młyoski i
utopiono go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeo! Wprawdzie zgorszenia muszą przyjśd,
lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi'.
Mt 18, 5-7
'A tak, grzesząc przeciwko braciom i obrażając ich słabe sumienie, grzeszycie przeciwko Chrystusowi'.
1 Kor 8,12
Jeśli naszym zachowaniem powodujemy, że ktoś odwraca się od Boga, to skazujemy go na śmierd.
Najczęściej nie fizyczną, ale zawsze na duchową. Jeśli ktoś przez nas odchodzi od Boga, to jesteśmy
zwykłymi mordercami. Co jest tym gorsze, że w tym momencie sprawiamy, że śmierd Jezusa staje się
bez znaczenia. Bo On daje komuś przez nią życie, a my je zabieramy.
Kiedyś miałem taką sytuację, że siedzieliśmy w kościele i jedna koleżanka po raz kolejny zwróciła nam
uwagę. Nie pamiętam już czy to było zwykłe czepialstwo czy rzeczywiście coś zrobiliśmy, ale ja
wkurzony zapytałem ją, że skoro tak jej ciągle coś przeszkadza, to po co ona tu w ogóle przychodzi.
Więcej w kościele się nie pojawiła. I nawet jeśli to, co powiedziałem było tylko kroplą przepełniającą
czarę, a nie bezpośrednim powodem, to wiem, że w tym momencie ją zabiłem. I wiem, że to ja
jestem winien jej krwi.
Zastanówmy się, jak zachowujemy się w stosunku do ludzi będących daleko od Boga. Czy przybliżamy
ich do stwórcy? A może jesteśmy mordercami?
--JF |
2008-09-17 23:50:12 | 89.78.78.16
a|
2008-09-17 20:20:14 | 83.5.190.97

medaga89 |
2008-06-30 11:39:34 | 83.19.145.234

Tak.
moje pytanie brzmi :
czy rozmawiałeś później z tą koleżanką?
przyznam szczerze,że próby nakierowania ludzi(
uznającyhc sie za chrzescijan!)na myslenie ewangeliczne
sa bolesne i trudne.niektórzy ludzie po prostu nie chcą
słuchad, inni sa .....zbyt...no ograniczeni(tak,musze tak to
nazwad) aby zrozumied np. jakąś metaforę.Wczoraj

próbowałam pomóc jednej osobie-a usłyszałam,ze Boga
nie mam w sobie i jestem przesiaknięta nienawiścią do
szpiku kości....no coż,szatan różnych okreslen sie
trzyma.Tak naprawdę to najlepszym sposobem na
szerzenie tresci zawartych w ewangelii jest wzorowa
postawa,dawanie przykładu samym sobą.Wtedy moze
kogoś ona zaintryguje i zacznie nasladowac,tak potem
po nitce do kłębka( do Chrystusa).Kiedy obrywam za cos
czego nie zrobiłam,to wcale sie nie załamuje.Wzmacnia
mnie to i nie dotyka.Wtedy dopiero czuje jak mam w
sobie siłe-że chodbym była w środku ognia to nic mnie
nie zniszczy ,bo Pan jest ze mną.Gdybym też miała
patrzec na to co czynią katolicy(ta wiekszosd) to też
penie bym od Koscioła odeszła.Internet był moim
narzędziem poznawczym Chrystusa(ze
str.teoretycznej).Pozdrawiam.

2008-07-07 10:31:51 >> 143
Po raz kolejny wpis ze specjalną dedykacją dla tych, według których metal pochodzi od szatana.
http://www.myspace.com/christiandoomalliance
http://www.gothicchristianity.com/04musicband.html
http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=19931473
http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=194679378
http://www.geocities.com/christianmetalfellowship/bands.html
I najbardziej niesamowita rzecz, jaką ostatnio znalazłem.
http://www.metalbibel.nu/enginfo.htm
Nowy Testament ze świadectwami członków różnych chrześcijaoskich zespołów.

2008-07-13 21:05:23 >> 144
Przy okazji parady równości grupka ludzi zrobiła specjalne ulotki i rozdawała je uczestnikom parady.
Oczywiście cała akcja była skierowana przeciwko homoseksualizmowi jako grzechowi, ale była
skierowana ku ludziom, a nie przeciwko nim. Jeden z uczestników parady powiedział, że zawsze
wszystkie kościoły ich atakują, a tutaj pierwszy raz spotkał z tym, że ktoś go nie atakuje, tylko
podchodzi do niego z miłością.
I wydaje mi się, że takie podejście zawsze powinniśmy mied względem innych ludzi. Nie powinniśmy
ich skreślad. Nie powinniśmy im mówid, jacy są źli i niedobrzy. Itp. Często podejście kościoła jest
takie, że homoseksualiści to źli ludzie, którzy zasługują na piekło. Oczywiście. Ale kto z nas nie
zasługuje? Z Bożej perspektywy wszyscy jesteśmy źli i powinniśmy trafid do piekła. Ale Bóg tak nas
kocha, że Jego Syn zmarł, żeby piekło mogło nas ominąd. Jezus zmarł za każdego, bez wyjątku. Więc
jeśli Bóg kogoś kocha, to czemu my go potępiamy? Napominad trzeba z miłością.
Bóg nienawidzi grzechu, ale kocha grzesznika.
// Motto dnia: 'Nigdy nie jedz żółtego śniegu'.
---

ewicatg | ewicatg@gmail.com
2008-08-14 18:09:53 | 88.156.116.137

zdaje się, że postawa kościoła (ludzi) wobec
homoseksualizmu często wynika z niedoinformowania,
braku wiedzy... niby tak... ale czy poprostu tak nie jest
nam wygodniej? niech się zmienia... my zmieniajmy
swoje podejście i nastawienie... :)

2008-07-16 22:36:57 >> 145
Historyjka zasłyszana na kazaniu :D
Pewien mnich poszedł do nieba, a po jakimś czasie wrócił na ziemię. Inni mnisi z jego klasztoru
chcieli, żeby opowiedział im jak było, ale on nie potrafił tego opisad. Więc zaczęli mu zadawad
pytania:
- Jakie tam są dogmaty?
- Trochę inne niż tutaj.
- A jaka tam jest teologia moralna?
- Zupełnie inna.
Cóż. Jednocześnie śmieszne i bardzo smutne. Bo czy my rzeczywiście mamy takie samo spojrzenie na
moralnośd jak Bóg? Czy w ogóle myślimy o tym, czy Bóg zgodziłby się z naszymi poglądami?
- Mówimy, że ściąganie jest dobre, bo to nie jest oszustwo, tylko pomaganie sobie.
'Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąd będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając.
Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył.'
2 Tm 3,13-14, BW
- Nie płacimy podatków, 'bo rząd nas okrada i tylko zabieramy co nam się należy'.
'Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te,
które są, przez Boga są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu
postanowieniu; a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają.'
Rz 13,1-2, BW
- Nienawidzimy tych, którzy nas nienawidzą, bo przecież sami na to zasłużyli i nie ma w tym nic złego.
'Bo jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie
czynią? A jeślibyście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie
czynią?'
Mt 5,46-47, BW
- Odnosimy się do innych bez szacunku. Ale tylko czasami i tylko do niektórych. To przecież normalne,
że nie musimy wszystkich lubid.
'A Ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu
swemu: Racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł: Głupcze, pójdzie w ogieo piekielny.'
Mt 5,22, BW
I tak dalej.
WWJD? już dawno stało się sloganem, który masa ludzi ma na bransoletkach, ale ilu z nich, na
prawdę bierze to sobie do serca? Chyba nie tak wielu, niestety. A może warto by było zawsze zadad
sobie pytanie, co w danej sytuacji zrobiłby Jezusa.
Czy oszukiwałby? Kradłby? Nienawidziłby?
--ewicatg | ewicatg@gmail.com
2008-08-14 18:13:05 | 88.156.116.137

:) mocny tekst... w sumie... bardzo mocny... w sumie...
dziękuję :)

Paulina |
2008-07-19 19:42:00 | 81.190.116.94

Serio? No to fajnie:P A ja byłam pewna, że nie można....

JF |
2008-07-19 06:05:10 | 89.78.39.189

Zly przyklad:P
Wedlug polskiego prawa, dopoki nie udostepniasz,

muzyke i filmy mozesz sciagnac i jest to legalne.

Paulina |
2008-07-18 21:07:28 | 81.190.116.94

To samo też tyczy się słuchania plików mp3 ściągniętych
z internetu...czy też filmów. Bądź co bądź jest to
nielegalne, chociaż czasem trudno jest się połapad w tym
naszym polskim prawie.

2008-08-03 22:05:35 >> 147. Człowiek wiadro
http://www.youtube.com/watch?v=5sbCLwVFsVk
http://www.youtube.com/watch?v=1QSgIa1RDjs
--kaś |
2008-09-04 20:43:27 | 81.219.10.204

Uroczy filmik, pewnie sporo zabawy przy nim mieliście
a odgłosy w tym roku dobrane mistrzowsko ;)

JF |
2008-08-09 20:08:01 | 89.78.52.60

Bo Emek robil techniczna robote :P

Kasieoka |
2008-08-05 23:48:35 | 212.244.91.2

Ojj coś mało Emka było ;)

2008-08-13 21:11:04 >> 148. Jestem cudzołożnikiem
Kościół jest oblubienicą Chrystusa. I jako oblubienica powinniśmy mu byd bezwzględnie wierni. A my
ciągle go zdradzamy.
Bardzo często słyszę jak chrześcijanie przyznają, że wiedzą, że to, co robią nie spodoba się Bogu. I z
uśmiechem na twarzy dalej to robią. Jakby Bóg był dla nich kimś odległym, kim w ogóle nie należy się
przejmowad. Najczęściej dotyczy to używek i muzyki. Ale nie tylko. I może się wydawad, że to drobne i
niewiele znaczące rzeczy. Ale jak się do tego przyzwyczaimy, to przestaniemy zauważad, że coś jest
nie tak i przejdziemy o krok dalej. I w ten sposób od 'niewinnej' zdrady dojdziemy do rozwodu.
Ojcem grzechu jest szatan. Więc za każdym razem, gdy grzeszymy, zdradzamy Jezusa z szatanem. A
najgorsze jest, gdy robimy to z premedytacją i poczuciem, że wszystko jest w porządku. Widziałem
ból bliskich mi osób związany ze zdradą ich chłopaka/dziewczyny. I nie potrafię sobie tego wyobrazid
jak Boga to boli, jak musi patrzyd na to, jak go zdradzamy dzieo po dniu. Jak ciągle Mu pokazujemy, że
w naszym życiu ważniejszy jest ktoś inny.
Motto dnia: 'Cel nie jest celem. Celem jest podróż'.
--JF |
2008-08-13 23:09:34 | 89.78.52.60

Nie spalilem bluzy, bo zal by mi bylo kasy, ktora na nia
wydalem:P Ale jej nie uzywam.

Kasieoka |
2008-08-13 23:07:54 | 212.244.91.2

Więc koszulki i bluzy spaliłeś i nie propagujesz? Kurcze :/

JF |
2008-08-13 23:05:23 | 89.78.52.60

Chyba jednak Ci nie podpasuje:P O ile cenie SoaD za
muzyke, ktora jest dla mnie na prawde swietna, to
wypowiedzi Serja, ktore zachaczaja o panteizm i kilka
podobnych, sprawiaja, ze nie moge ich sluchac. Z reszta,
spojrz na wszystkie te symbole na jego stronie.
A poza tym, jak sie wczytalem w ich teksty, to doszedlem
do wniosku, ze to jednak nie jest cos, czego powinienem
sluchac.

Kasieoka |
2008-08-13 22:54:37 | 212.244.91.2

Jeśli chodzi o muzykę.. To czy SOAD jest w porządku?
Słyszałam skrajnie różne opinie a wiem, że Ty wypowiesz
taką, która mi pasuje :D (w koocu system to nie byle co!)

2008-08-17 18:11:28 >> 149
Tekst z kazania.
Pewien człowiek modlił się, żeby Bóg mu pozwolił wziąd coś ze sobą z ziemi do nieba. Po wielu latach
modlitw Bóg powiedział, że może wziąd ze sobą jedną rzecz. Człowiek ten zaczął się więc zastanawiad
co to będzie za rzecz, którą ze sobą weźmie. I w koocu wpadł na pomysł. Sprzedał wszystko co miał,
za pieniądze kupił złote przedmioty, które w koocu przetopił w jedną dużą sztabę złota. I zabrał ją do
nieba, gdzie dumny chodził po ulicach trzymając ją pod pachą. I w pewnym momencie usłyszał, jak
rozmawiają o nim dwaj inni mieszkaocy nieba: 'Widziałeś tego gościa? Chodzi po ulicy z kompletnie
bezwartościowym kawałkiem krawężnika pod pachą.'
--ichtios |
2008-09-05 19:25:02 | 82.210.165.5

lol :D

Caroline |
2008-08-25 17:47:00 | 127.0.0.1
83.28.46.5

Bo 0po co w niebie złoto? Tam liczą się inne wartości.

inspiration |
2008-08-20 09:35:27 | 127.0.0.1
77.242.236.242

to się nazywa próżnosc.

"które w koocu przetopił w jedną wielką dużą złota" :D
ewicatg | prrt :D
2008-08-17 23:16:42 | 88.156.116.137

tak było w oryginale :P tak było lepiej, ale się nie słucha i
zmienił noooo :D

2008-09-10 20:15:28 >> 150
Jakiś czas temu, dwie osoby obraziły za to, że nie chcę napisad za nich jakiegoś zaliczenia. Jedna od
razu mnie zablokowała na gadu-gadu. Drugą śmiertelnie obraziłem tym, że najpierw nie zrobiłem
tego zadania, a później śmiałem dad link do najlepszego źródła na ten temat, z dużo większym
zasobem wiedzy niż mój, zamiast samemu to tłumaczyd. W obu przypadkach wyszedłem na tego,
który nie chce pomóc. Dla nich nie było argumentem to, że to jest nieuczciwe. Argumentem było
tylko to, że nie obchodzą mnie ludzie w potrzebie. Jednym słowem, argumentem były tylko ich
własne korzyści.
Każdy taki przypadek to kłamstwo, czego wiele osób wydaje się nie zauważad. A wiadomo, kto jest
ojcem kłamstwa. Powinniśmy w takich chwilach zastanowid się, komu służymy.
// Motto dnia: 'Liczydło powstało 3000 lat p.n.e. w Chinach. Więc nie śmiejmy się z nich, że tylko
trampki robią'.
--ewicatg | ewicatg@gmail.com
2008-09-13 20:21:45 | 88.156.116.137

apropo trampek (trampkow?) cale rano dzisiaj chodzilam
i nie moglam znalezc czarnych za kostke 39... ;/

a|
2008-09-10 21:16:35 | 83.6.203.105

noooo w koocu ! coś napisałeś! !

2008-09-17 23:56:16 >> 151
Wracałem dziś wieczorem do domu, trzymając w ręku biblię i zastanawiałem się co by było gdyby
ktoś mnie napadł. I tak sobie pomyślałem, że fajnie by było, gdybym się zasłonił Biblią, on by w nią
trafił, a jego ręka stanęłaby nagle w płomieniach :D Tak, wiem, bardzo inteligentne rozważania :D
A później sobie pomyślałem, co by było, gdyby ta osoba mnie zabiła, ale zobaczyła tą Biblię, którą
niosłem. Słyszałem historię o dpunach, którzy się nawrócili, bo czytali Biblię, z której robili skręty.
Oczywiście, to są bardzo hipotetyczne rozważania, ale pomyślałem sobie, że czasami najbardziej
'bezsensowna' śmierd, może przynieśd wspaniałe efekty. Gdyby ktoś zginął, ale ktoś inny się nawrócił
przez to, to czy większą stratą jest śmierd czy większym zyskiem jest nowe życie?
--przykład z misji:
lider " no i przyjdą do tej sali ludzie z zewnątrz, więc
pozabierajcie swoje rzeczy , która się tutaj walają po
całej sali..."
a|
2008-09-20 23:38:36 | 83.27.90.4

my : " jakie rzeczy?"
" no nie wiem, swetry, bluzy, zeszyty, Biblie...."
A. " a ja chcialbym zeby tak ktos mi ukradl Biblie. Moze
przeczyta i sie nawroci. Hm. To ja zostawie swoja
Biblie..."
:) :) :)

eilianu |
2008-09-18 21:58:33 | 62.141.200.40

..no ale mimo wszystko, byłoby bardzo smutno jakby Cię
ktoś zabił ;)
happy birthday to Yoouuu ;D

