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ŽÍT Z VÍRY
„A ti všichni…osvědčili svou víru…“ Židům 11:39
Na 11. kapitolu Židům se často odkazujeme jako na „galerii víry“. Jsou zde
zmíněny dvě skupiny. První skupina „unikala ostří meče“ (Židům 11:34). Druhá
skupina „umírala pod ostřím meče“ (Židům 11:37). My všichni bychom byli rádi v
té první skupině, ale Bible říká, že obě skupiny „osvědčily svou víru“ (Židům
11:39). Parafrázovaný překlad Písma říká: „tito lidé víry zemřeli, aniž by měli v
ruce to, co bylo zaslíbeno, ale přesto věřili. Jak to dělali? Viděli to z dálky“ (viz
Židům 11:13). Jejich víra jim pomáhala mít stále zaměřený pohled! Někdy je víra
nástrojem změny; jindy je to nástroj k přežití. Dává ti vytrvalost důvěřovat Bohu,
když to vypadá, že Jeho vůle je v rozporu s tvojí. Často je tvá víra zdokonalována
více tehdy, když se věci nemění, než když se mění. Nepotřebuješ víru k tomu, co
vidíš, nebo k tomu, čeho jsi již dosáhl; potřebuješ ji tehdy, když život nedává
smysl, když nedokážeš vysvětlit, proč malé dítě umírá, nebo když to nevyjde s
prací, nebo když manželství nefunguje, nebo když podvodníci prosperují, nebo
když dobrý člověk umírá, nebo spravedlivý trpí, nebo se laskavému člověku
nedostane žádné útěchy. Myslíme si, že existuje pouze jeden dobrý závěr – ten,
který chceme my. Ne, musíme důvěřovat Božímu charakteru a plánu; tomu, kým
On je a co dělá. Musíme Ho vidět při práci, ať se nám cokoliv postaví do cesty. A i
když je nám to zatěžko, musíme Mu důvěřovat a vědět, že „všecko napomáhá k
dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povolání podle jeho rozhodnutí“
(Římanům 8:28). Pochopil jsi to? Všecko!

Abraham důvěřoval Bohu, i přesto že nevěděl, kam jde a jak dlouho půjde. Spoléhal se na Boha, i
když mu některé věci nemusely dávat smysl. Abraham žil život z víry.
,,Abraham věřil, a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl; a
vydal se na cestu, ačkoli nevěděl, kam jde.”
Židům 11,8

CO NÁS ČEKÁ NA XCAMPU?
XcamP 2021 je už konečně tady,

Co si k tomu ještě víc přát?

Po dvou letech jsme se zase sešli dohromady.

Snad na XcamPu hry hrát…

Jsme z toho všichni velice nadšení,

Na aplikačky se už nemůžeme dočkat,

Na program jsme už natěšení.

Ale budeme si ještě muset nějaký den počkat.

Co nás na letošním XcamPu nemine?

Lukáš Sztefek opět všude je,

To všechno vám dnes povíme.

Spam deník už nám propaguje.

Semináře budou určitě skvělé,

Všechno už je ready,

Slovo bude velmi vřelé..

Dokonce už má Bolek Taska hotové své medy.

Michal Klus - náš letošní evangelista,

XcamP si užijte,

Už si pro nás slovo chystá.

Navzájem se milujte!

Obědy budou jako vždy chutné,
K tomu ještě slovo hutné.

,,Neexistuje nic důležitějšího ve Tvém životě než to, abys poznal Ježíše Krista jako
svého Pána a Spasitele.“
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Přiznání PADESÁTI účastníků

27 %
ÚČASTNÍKŮ
chce být ve
videoanketách

Nejčastější
jméno na
Xcampu je
JAN

POČASÍ
Ráno déšť, pak silný déšť, večer oblačno. Zajistěte
si stany,
“beje mokro”. Nejvyšší denní teplota 22 °C. V noci
nejnižší teplota 17 °C. Slunce vychází v 04:57,
zapadá v 20:45.

Nejstaršímu
Xcampákovi
je 69 let

Průměrný věk
registrovaných
je
16 let

JÍDELNÍČEK
Snídaně: vánočka, máslo, džem, med, kakao, čaj
Přesnídávka: Ovoce
Oběd: slepičí vývar s nudlemi a masem,
vepřový závitek, vařené brambory, rajčatový salát
Svačina: oplatek
Večeře: vitamínová pomazánka, veka, čaj

Chceme vás pozvat na dnešní večerní koncert skupiny “XY Uwielbienie”,
kteří k nám přijeli z Varšavy.
“Milujeme Boha a chceme Ho znát hlouběji. Naším snem je, aby uctívání, které proudí z
církve, bylo jako osvěžující řeka, která mění realitu a přináší ovoce. Chceme vzdát chválu
našemu Pánu a chceme, aby se Duch Svatý skutečně zjevil ve své moci. Nechceme jen vytvořit
další hudební projekt - chceme hloubku, z níž budou plynout nové zvuky a texty.”

!!!CHROST BOX!!!
Máš něco na srdci a chceš, aby to každý věděl? Nabízíš něco?
Jako každý rok je zde možnost napsat vzkaz do Chrost boxu,
který je umístěn pod schody hospodářské budovy.
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