BUĎTE TEDY DOKONALÍ, JAKO JE DOKONALÝ VÁŠ NEBESKÝ OTEC. AŽ TAK RADIKÁLNĚ?!
Dnes má svátek Karolína!!!

Sobota 14. 7.

Letošní téma očima Daniela Spratka:
Co je normou našeho křesťanství? Jaký je jeho „vztažný bod“? Když přemýšlíme
o naší víře a o našem duchovním životě, kam toužíme dospět? Chceme dospět
k průměru běžného „církevníka“? Nebo chceme dorůst „zralého lidství, měřeno
mírou Kristovy plnosti“ (Ef 4,13)?
Obávám se, že často se spokojíme s tím, že žijeme jako většina lidí, kteří se hlásí
ke křesťanství. Spokojíme se s průměrem… možná i podprůměrem… Větší horlení pro víru je už jaksi nepatřičné, neřku-li fanatické.
A právě z tohoto postoje nás vytrhuje Kristovo Kázání na hoře. Vytrhuje nás z
„teplíčka“. Možná znepokojuje. Připadá nám příliš radikální: výzva k ničemu
menšímu, než je dokonalost, chtivý pohled daný naroveň cizoložství, výzva k
neprotivení se zlu, výzva k lásce k nepřátelům, půst jako samozřejmost…
Proč nám to připadá radikální? Možná
proto, že jsme příliš zakotveni v tom- ,,Chceme dospět k průměru běžto světě – v „pozemském království“, ného „církevníka“? Nebo chceme
kdežto Kázání na hoře je „ústavou“ dorůst „zralého lidství, měřeno
jiného království – Království nebes- mírou Kristovy plnosti“ ?
kého. Jednou až se budeme dívat z
perspektivy věčnosti na náš život,
budeme vidět, že to, co se zdálo z perspektivy „pozemské“ radikální, bylo vlastně normální. A to, co se zdálo normální., bylo pošetilé. My jsme dosud perspektivu věčnosti nemohli zažít. Ale Kristus, který v ní byl, vstoupil do našeho
časoprostoru, aby nám ji zprostředkoval. Můžeme se jí chopit vírou. Zabráníme tím riziku promarnění mnoha vzácných chvil nedlouhého života, který je nám na této Zemi vyměřen. Zabráníme „papučovému křesťanství“.
Učme se i na letošním XcamPu, jaký život Kristus od nás očekává a je připraven svou proměňující mocí v nás tvořit.
Láska ke Kristu není sentiment, je to čin – On řekl: „Milujete-li mne,
budete zachovávat má přikázání.“ (Jan 14, 15).

Snídaně: Vánočka s mazáním
(máslo, džemík) a kakao
Svačina: ovoce
Oběd: Segedínský guláš s houskovým
knedlíkem a čajem. K zakousnutí si
můžete odnést koblihu.
Večeře: Chalupářská pomazánka,
chleba a čaj

Průměrný věk na XcamPu je 15,9
let.
Zaregistrovaných je 129 holek a 107
kluků.
Účastníků nad 18 let je 36.
Účastník, který pochází z největší
dálky, je z Itálie.
Nejčastěji vyskytující se příjmení je
Klus.

Na počátku Bůh stvořil zemi a vydechnul si. Potom stvořil muže a vydechnul si. Pak stvořil ženu…
A od té doby si ani Bůh ani muž už nikdy nevydechli.

Co pro tebe znamená Xcamp?
Xcamp, to je pro mě.. krásné počasí.. ehm :D
Denis, 18 let

Xcamp? Rozhodně čas s přáteli.
Šimon, 18 let

Tak určitě – přátelé, večeře..druhá večeře..a čas
s Bohem!
David, 22 let

Kniha Základy interpretace Bible splňuje to, co svým
názvem slibuje. Zabývá se základy a nemate čtenáře
nepodstatnými otázkami. Zaměřuje se na Bibli jako
Boží slovo, a přistupuje k němu „s úctou a zbožnou
bázní“. Ukazuje nám, jak Knihu knih vykládat, a
dokonce čtenářům umožňuje vyučované principy
ihned uvádět do praxe. Po všech stránkách představuje praktický nástroj pro ty, kteří to se studiem i
aplikováním Bible do života myslí vážně.

Martin N. : „Wy dzieuchi żeście sóm
fakt dobre! Mówicie - baby sóm rowne z
chłopami, wszystko zwladómy same, nie
potrzebujymy pomoc. Ale jak je trzeba
dźwignyć Chrostowom bude, tak my sóm
pro was dobrzi.“
Michal Jirkův: „ Týjo, tady vám za den
napršelo víc než nám za rok v Brně!“

