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MOC MODLITBY
Modlitba. Jeden ze způsobů komunikace mezi Bohem a člověkem. Jakou má
skutečně moc? A co pro mě znamená? Když mi bylo asi deset let, začal jsem kvůli
mé krátkozrakosti nosit brýle. Postupem času se mi tato oční vada zhoršovala a já
byl nucen nosit stále silnější brýle, jejichž nošení mě velmi obtěžovalo. Během
celé této doby jsem se modlil k Bohu o to, aby se mi začal zrak zlepšovat. Ale
marně. Ve třinácti letech jsem podstoupil operaci, která měla nárůst dioptrií
zastavit. Ano, velmi to zpomalilo rozvoj dioptrií, ale pořád se mi zrak postupně
zhoršoval. Vše se ustálilo, až když jsem přestal růst, na asi deset dioptriích. To
znamená, že bez patřičných brýlí vidíte před sebou jen splývající mlhu. Přestože
jsem se dále modlil k Bohu, abych zase mohl vše vidět dobře bez brýlí, nic se
nestalo. V roce 2017, když mě Pán Bůh zachránil a já mohl uvěřit v Ježíše Krista,
jsem to pochopil. Celou tu dobu jsem se modlil špatně. Ne to co chci já, ale to co
chce Bůh. Uvědomil jsem si, že život tady na zemi není o mně, ale o Bohu a o
tom, abych svým životem dosvědčoval, že on je mým Pánem. Spíše než se modlit
za to, aby se mi zlepšil zrak nebo aby mě v životě nepotkala žádná nepříjemnost, je
lepší se modlit o to, aby mi Pán dal sílu a provedl mě danou situací, ať už
prožívám čímkoli. V roce 2018 jsem podstoupil laserovou operaci očí a po čtrnácti
letech jsem mohl opět vidět bez brýlí vše ostře. I když se mi to zdálo na první
pohled jako nevyslyšená modlitba, nakonec mi Pán vrátil zrak jiným způsobem,
než jaký jsem chtěl já sám. Nechci tím říct, že je Pán Bůh automat na přání, a že je
Bůh dobrý, jen když mi splní, co si zamanu. Jestli vyslyší nebo nevyslyší mou
modlitbu, záleží jen na Něm. A proto, když mě Pán ve své obrovské milosti
zachránil pro věčnost, mi stačí a jsem velmi vděčný za to, co od Něj dostávám
každý den. Díky modlitbě mohu mít s Bohem živý vztah, mohu s ním mluvit
kdykoliv a kdekoliv o svých trápeních i radostech, mohu se přimlouvat za druhé,
děkovat za všechno co pro mě Bůh činí a také když čtu Boží slovo, modlím se, aby
mi Pán zjevoval svou vůli a já mohl pochopit, co mi skrze daný text chce říct.
„Muž, který hřeší se přestává modlit. Muž, který se modlí přestává hřešit.“
prohlásil Leonard Ravenhill – britský evangelista. A sám Pán Ježíš Kristus, i když
byl Bohem a věděl, co má přijít, promodlil třeba celou noc a trávil tak čas se svým
Otcem Bohem. Tím je pro nás jasný příklad proto, abychom se modlili taky.
Přemek Humpolec, 24 let, SCEAV Třanovice

MODLITBY OBRŮ

"Prosím Tě, můj milý Otče, dej mi svou milost, abych se dobře učil Tvému

svatému slovu, křesťansky podle něj žil a blažen zemřel. Skrze Ježíše Krista,
Tvého milého Syna, našeho Pána."

Martin Luther, německý teolog, reformátor z 15.-16. století

Jídelníček

Počasí

Snídaně: houska, máslo, džem, med, tavený sýr a bílá káva Většinou oblačno až polojasno. Nejvyšší denní
Svačina: ovoce
teploty 22/25 °C. Pravděpodobnost srážek < 5 %.
Oběd: Milionová s vejcem, pečené kuřecí stehno, šťouchané
brambory a mrkvový salát
Svačina: oplatek
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Večeře: těstovinový salát, pečivo a čaj

VZPOMÍNKOVÉ OKÉNKO - Bratr O. Chowaniok
Jste pravidelným účastníkem Xcampu?
Ano, Xcampu se účastním pravidelně již od roku 1989.
Říkal jste, že jste se zúčastnil táboru v Tošanovicích. V čem se lišil s nynějším Xcampem?
Největší rozdíl vidím v kvalitě technického zázemí. Technika, kterou používáme dnes a tehdy se nedá vůbec
srovnávat.
Sloužil jste nějakým způsobem na táboře v Tošanovicích nebo ve Smilovicích?
S manželkou jsme vykonávali službu duchovních poradců pro manželské páry.
Napadne Vás nějaká vzpomínka, zážitek?
Pamatuji si na obrovskou potopu v Tošanovicích. Vody bylo všude tolik, že museli být účastníci evakuováni do
Komorní Lhotky, kde našli dočasný azyl na místní faře.
Co chcete vzkázet letošním Xcampákům?
Mladí, chyťte příležitost ve službě Pánu a v životě s Ním za pačesy. Vzpomínám na slova, která nám mladým
často opakoval pastor Santarius: "Teraz to je na Was!"
DRUHÝ PŘÍCHOD
John MacArthur
Tato kniha zkoumá jasně a
do hloubky klíčové texty
týkající se druhého
příchodu Pána Ježíše.
Jednoho dne přijde znova a
nikdo z nás nemůže vědět,
kdy to bude. Spousta
fanatiků tvrdí, že znají
podrobnosti Kristova
druhého příchodu. Boží
slovo nám ale přikazuje,
abychom rozeznávali
znamení časů, zůstávali
bdělí a byli připraveni, ať
se Ježíš Kristus vrátí
kdykoli.

X

INFO

But first… coffee!
Nejoblíbenějším nápojem letošního Xcampu je káva od Mercy café!
Neváhejte a běžte si vystát frontu!
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