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MOC MODLITBY
Stejně jako všichni, tak i já mám ve svém životě určité pilíře, na kterých stojí má
rozhodnutí a činy. Jsou to všelijaké události, vzpomínky, informace, které jsem se
dočetla v knihách nebo myšlenky zaseknuté v mém podvědomí. Byla jsem ale
požádána, abych s vámi sdílela jednu velkou událost, která mi změnila život a
úplně překopala můj pohled na něj.
Přibližně dva roky zpátky jsem byla dítě na facku. Neměla jsem moc přátel,
většina z nich byly fiktivní postavy a často jsem se hádala s rodiči. Vždy jsem měla
větší problém s mým tatínkem, než s maminkou, protože jsme oba podobné
povahy. Vyhýbala jsem se mu a nechtěla s ním trávit čas, ale ukázalo se, že Bůh to
chtěl úplně jinak. Jednoho dne jsem měla mít koncert se svou kapelou a hádejte
co! Jediný, kdo se na ten koncert mohl dostavit, byl právě taťka. Strávili jsme
spolu nějaký čas a když koncert skončil, dali jsme se do vzrušujícího rozhovoru o
kapelách, které poslouchám, a které poslouchal on, když byl v mém věku. V ten
okamžik jsme došli k přechodu. Taťka přes něj přešel a kývnul na mě, že můžu jít
taky, vykročila jsem tedy, ale už jsem nestihla zastavit a zareagovat na jeho větu:
„Nebo ještě počkej…“
Bylo pozdě. Najelo do mě auto rychlostí přibližně 80 km/h. Hlavou jsem rozbila
čelní sklo a letěla chvíli vzduchem, než jsem dopadla do čerstvě napadaného sněhu
těsně vedle asfaltové cesty. Nebyla jsem schopna hýbat s ničím od ramen dolů a
nepamatovala jsem si, kdo jsem. Teď mám v hlavě jen slabé útržky a záblesky
chvil, které se tehdy staly. Například taťka plakal a to on nikdy nepláče. Spoustu
lidí se za mě modlilo, včetně mých rodičů a sboru. A výsledek? Po čtyřech dnech
jsem byla propuštěna z nemocnice s diagnózou, že mi až na pár pohmožděnin, a
malé jizvy, která mi zůstala vedle kolena, nic není. Všichni jsme chválili Boha a
chválíme ho doteď za to, co udělal. Bůh vyslyšel modlitby mých rodičů, všech
dalších lidí a ještě si mě tady na tomto světě nechal. I když to vždy není
jednoduché, je jisté, že život ani nikdy jednoduchý být neměl. Bůh si mě postupně
připravuje pro plán, který se mnou má, i když ještě nevím, co to bude. Proto vás
chci povzbudit: Modlete se, Bůh vás slyší a doopravdy to není zbytečné!
Tereza Kropová, 16 let, SCEAV Třinec

MODLITBY OBRŮ

"Ó nejsladší Kriste, táhni nás slabé za sebou, poněvadž když ty nás nepotáhneš,
nemůžeme tě následovat. Dej statečného ducha, aby byl pohotový, a je-li tělo
mdlé, ať předchází, prostředkuje i následuje tvá milost, protože bez tebe

nemůžeme nic činit, a dokonce ne pro tebe jít na ukrutnou smrt. Dej ducha

odhodlaného, srdce nebojácné, víru pravou, naději pevnou a lásku dokonalou,
abychom za tebe nasadili nejtrpělivěji a s radostí svůj život."
Mistr Jan Hus (1370-1415), církevní reformátor a kazatel

Jídelníček
Snídaně: vánočka, máslo, džem, med a kakao
Svačina: ovoce
Oběd: Segedínský guláš s knedlíkem
Svačina: koblihy a čaj
Večeře: vitamínová pomazánka, veka a čaj

Počasí
Oblačno, místy zataženo. Odpoledne ojedinělé
bouřkové přeháňky. Denní teploty v rozmezí 10 až
22°C.
Mírný severní vítr.
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ÚSILÍ O SVATOST
Jeremy Bridges

„Buďte svatí, neboť já jsem
svatý,“ přikazuje Bůh
svému lidu. Svatost ale
v každodenním životě
křesťanům nezřídka schází.
Jerry Bridges nám ve svém
klasickém díle objasňuje,
v čem se mámě spolehnout
na Boží působení a kde už
se máme ujmout
zodpovědnosti.
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KDYŽ JSOU LIDÉ
VELCÍ A BŮH MALÝ
Edward T.Welch

Trápíte se tím, co si o
vás myslí ostatní?
Všechny podoby strachu
z lidí mají jedno
společné: lidé jsou velcí.
Nepozorovaně narostly a staly se z nich
K zakoupení ve
modly, které nás ovládají. Jakmile začneme
stánku Didasko.
uctívat lidi, nezbývá už v našem srdci místo
S ISIC kartou pro uctívání Boha. Welch odhaluje
sleva 20 % na
duchovní rozměr strachu z druhých, i to,
všechny knihy!
jak jej překonat – skrze pravé poznání
Boha, sebe i ostatních.

INFO

Dnešní večer nám zpříjemní kapela Zespół CME, která k nám přijela z nedalekého Polska.
Grupa byla založena v roce 2000.
Jejich první koncert se uskutečnil v Ogólnopolskim Zjeździe Młodzieży Ewangelickiej w Ustroniu a od té doby
už pravidelně zkoušejí a vystupují.
Tak pojďme s nimi chválit Pána!

50 %
ÚČASTNÍKŮ
je na Xcampu
potřetí

Přiznání DVACETI účastníků
90 %
ZÁSTUPCŮ

pojede o
prázdninách na
další tábor

AŽ 75 %

80 %
MLADÝCH
si doma zpívá
písně s
křesťanskou
tématikou

DOTÁZANÝCH
se v časech tísně
modlí
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