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Život z víry se žije
Období pandemie virové choroby covid-19 stále přetrvává. Tato situace
přinesla mnoho změn do našich životů. Jednou změnou bylo omezení pro
konání bohoslužeb. Z toho důvodu bylo možné zaplnit 10% kapacity
kostela.
Před nějakým časem jsem se provdala do sboru v Bystřici. Tento sbor má
velký kostel. V kostele je celkem asi 1800 míst. Diakon sboru – Bolek
oznámil, že do kostela může přijít během tohoto omezení 180 lidí. A tak
jsme v tomto omezení mohli s manželem chodit do kostela v neděli ráno i
v neděli odpoledne a slyšet Boží slovo.
Když jsem hledala informace o našem kostele, dozvěděla jsem se, že nebyl
stavěn v lehké době. Bylo období válek, země byla neúrodná a v zemi
dokonce také vládla epidemie - epidemie úplavice. Z dokumentu Život a
kostel Andryse Mrúzka od V. Ciesara: ,, na hřbitově v Bystřici pohřbívali
denně 2 až 3 oběti nákazy“. Navíc prý došlo i ke státnímu bankrotu.
I přesto že se naši předkové nacházeli v těžší situaci než my dnes, nepřestali
žít život pro Krista a podíleli se na stavbě kostela – měli srdce při díle (viz
Nehemjáš 3, 38). Díky nim, že postavili tak velký kostel, jsme my v období
pandemie mohli každou neděli v rámci bohoslužeb a biblických hodin slyšet
Boží slovo a navzájem se povzbuzovat.
Jsem vděčná, že jsem se mohla i během pandemie řídit Božím
slovem: ,,Nezanedbávejme své společné shromažďování, jak mají někteří
ve zvyku, nýbrž povzbuzujme se, a to tím více, čím více vidíte, že se ten den
přibližuje.“ (Židům 10, 25)
Doris Szymeczková, SCEAV Bystřice

Dobrořeč má duše Hospodinu,
Vždyť on na kříži smyl všechnu mou vinu,
Bože, dej ať nikdy nezapomenu,
Co jsi pro mne vykonal,
Že jsi za mne na kříži umíral.
Hospodin je soucitný a milostivý,
Vždyť On vládne nad vším a je svrchovaný,
Mocné je jeho milosrdenství nad těmi kdo se ho bojí,
On naše rány neustále hojí.

Dny člověka jsou jako tráva,
Jako polní květ,
Vítr zafouká a už tu není,
Bůh však svůj lid dá na místo lepší než tento svět,
To místo bude krásnější než tvé nejhezčí snění.
Chvalte Hospodina všechny národy země,
Zpívejte chvalozpěvy hlasitě, tiše i jemně,
Bůh své vyvolené zachrání,
Vždyť u něho není žádné trápení.

„Nebyly to hřeby, které držely Ježíše k mizernému křízi, bylo to jeho bezpodmínečné rozhodnutí – z lásky ke
svému Otci, aby vykonal vůli Otce – a tou byla Jeho láska k hříšníkům jako já."
D.A. Carson
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,,Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.”
Židům 11, 1
Učme se věřit Bohu, i když nám některé věci zrovna nedávají smysl. I ve chvílích, kdy máme pocit, že se náš
svět hroutí nebo naopak prožíváme obrovskou radost. ŽIJME ŽIVOT Z VÍRY!
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V pátek bude převážně skoro jasno až polojasno, v Snídaně: rohlík, máslo, džem, med, plátkový sýr, bílá
odpoledních hodinách zejména na horách ojediněle
káva, čaj
slabé přeháňky. Maximální teploty budou
Přesnídávka: ovoce
Oběd:
čočková
polévka
s uzeninou, dukátové buchtičky
dosahovat 25°C.
s krémem, čaj
Svačina: čokoládová tyčinka
Když ti to zase nevyjde a skončíš na 3. místě

Když na modlitebku vyberou píseň, kterou
neznáš, ale pak někdo navrhne tvou oblíbenou

Když máš hlad, ale venku se hraje fotbal

Farář čte kázání. Zezadu se k němu přimota
kostelník a šeptá mu:
"Otče, na chóru hrají poker."
A farář mu šeptem odpoví:
"Díky, ale nejdřív musím dokončit to kázání."
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