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ŽIVOT Z VÍRY
A tak zůstává víra, naděje a láska - ale největší z té trojice je láska.
1. Korintským 13, 13
Tento verš z Bible mi v posledních letech přirostl k srdci. Tři
jednoduchá slova se pro mě stala povzbuzením a životní směrovkou. Víra
to je dar, milost. Víra je štít, který odráží všechny ohnivé střely nepřítele.
Za svou víru se můžeš schovat a přečkat každý satanův útok. Naděje nezná
bezvýchodnou situaci, je světlem na konci tunelu, naděje dává sílu žít.
A láska to je jediné řešení na všechno ... na vztahy, na problémy, na starosti.
Láska miluje bez podmínek, láska vidí především svoje vlastní chyby a
projevuje úctu každému člověku byť by měl zcela odlišné názory, než jsou
ty moje. Je třeba se držet víry, žít nadějí a milovat!
Období koronaviru mi připomnělo pár důležitých věcí:
1) Buď připravený na změny – nenech se překvapit. Kdo řekl, že náš
život bude plynout pořád stejně? Bible nás připravuje na to, že na
konci věků přijdou chvíle, které se nám nebudou líbit.
2) Bůh je Bohem změn a chce začít u každého z nás. Neexistuje
„hotový, dokonalý křesťan“, pořád je co zlepšovat a do konce
našeho života nás Pán Bůh chce měnit k obrazu svému.
3) Bůh se nemění! Ano, je Bohem změn, ale On sám se nemění. Je
stále stejný, pevný, věrný, vždycky tě podrží a nikdy tě neopustí.
4) Lidský život je velice křehký, jen taková pára nad hrncem. Na chvíli
se ukáže a už tu není. Náš život má ve svých rukou Bůh. Dokud tady
jsme, žijme k Jeho chvále.
5) Buď vděčný za to, co máš. Nedívej se na problémy jako na
katastrofu, ale proměň je v příležitost.
6) Žij zodpovědně – nejsi tady sám, svým postojem můžeš ovlivnit
životy jiných lidí. Jedna z nejtěžších věcí v tomto období pro mně
byla skutečnost, že mohu nakazit někoho, kdo na následky covidu
zemře. Bydlíme s rodiči, stýkáme se s dalšími lidmi, jak to tedy
udělat? Člověk si uvědomí, že ani tuto situaci nemá pod kontrolou,
ale na druhou stranu co pro bezpečnost druhých můžeš udělat, to
udělej. Nepodceňuj situaci.
Období koronaviru bylo pro mě obdobím, kdy mě Pán Bůh učil dělat
nové věci, kdy mi ukazoval nové příležitosti, nové cesty. Jsem vděčná za
Jeho blízkost, vedení, za Jeho ochranu a dary. Velkým povzbuzením (věřím,
že nejen pro mě), byly online přenosy bohoslužeb z našich sborů. Bohatá
duchovní hostina! Jak velkou výhodu máme oproti lidem, kteří žijí bez Pána
Boha! Mohli jsme se schovat do Jeho náruče a nechat se přenést přes údolí
stínu koronaviru.
Daniela Niemczyková, SCEAV Komorní Lhotka
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Sára věřila Bohu, který slíbil, že je obdaří velkým potomstvem. Důvěřovala Bohu, že ji jednou učiní matkou.
Sára žila život z víry.
,,Také Sára věřila, a proto přijala od Boha moc, aby se stala matkou, ačkoliv už překročila svůj čas; pevně věřila
tomu, kdo jí dal zaslíbení.”
Židům 11, 11
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INFO
V příštím školním roce 2021/22 se otevírá další první
ročník BŠ Timoteus. Zájemce o studium prosíme, ať
pošlou email na bstimoteus@gmail.com. Obratem
pošleme přihlášku a budeme se těšit na společné
studium Božího Slova.
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