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„Pamatujte na ty, kte?í jsou povoláni, aby se vám stali vzorem a u?ili vás Božímu slovu. Pozorujte jejich život.
Napodobujte jejich víru v to, že Ježíš Kristus je stejný v?era, dnes i navždy“ (viz Žid?m 13,7-8).
V této pasáži se uvádí, že Boží lid – naše d?ti, rodiny, p?átelé a každá drahocenná duše, kterou nám Pán postavil
do cesty – musí mít možnost vid?t naši víru a d?v?ru v Boha skrze každou zkoušku a bou?i, naše hodnoty,
horlivost, reakce, rozhodování a priority, a doslova napodobovat ji. Tento nem?nný a pozoruhodný princip
znamená, že m?j život se musí stát sv?dectvím, proklamací a nevyvratitelným d?kazem toho, že Ježíš Kristus je
stejný v?era, dnes i navždy. B?h chce, aby moje víra a d?v?ra k n?mu vybízela každého, kdo sleduje m?j život a je
v pokušení odejít, aby v??il, že B?h je v?rný, nikdy se nem?ní, není žádným mihotavým stínem, a že ten, kdo
d?v??uje Bohu, nebude nikdy zklamán!
B?h chce, aby vaše i moje d?ti sv?d?ily svým p?átel?m: „Sledovali jsme svou mamku a svého ta?ku, jak každý den
žili svou víru i když p?išly hrozné tragédie a zkoušky, bolesti a tlaky, a rozhodli jsme se i my žít pro Boha, protože
víra našich rodi?? nám dokázala, že B?h je živý.“
Pro každého v??ícího je nesmírn? d?ležité si uv?domit, že má sféru vlivu, která je pro n?ho jedine?ná. Každý
máme kolem sebe lidi, kterých se m?žeme dotknout nebo je ovlivnit, práci, kterou je t?eba dokon?it, nebo cíl,
kterého m?žeme dosáhnout jenom my sami a nikdo jiný.
To, k ?emu jste povoláni, je setkat se s lidmi, které B?h p?edur?il k tomu, aby byli vámi ovlivn?ni; v??ný zám?r, k
jehož napln?ní jste byli povoláni a které ani ten nejv?tší Boží muž na sv?t? nem?že u?init! Je to vaše víra, která
p?ináší ovoce d?v?ry v Boha lidem, kte?í vás obklopují.
Víra, láska, radost a horlivost n?kterých lidí je p?enosná na další lidi. Být v jejich blízkosti nám d?lá dob?e, inspiruje
nás to, uzdravuje a smi?uje s druhými lidmi. Jsme rádi, když jsme jim nablízku a d?kujeme Bohu za jejich víru,
která vytvá?í nad?ji a žene ostatní k novým výšinám, úkol?m a možnostem v Bohu.
Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church - Církev nového života) v Montrealu
v Kanad?. Pod jeho vedením vzrostla New Life Church z hrstky lidí na více než 3 500, a to v ?ásti Kanady, kde je
jen málo úsp?šných protestantských církví.
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