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ŽIVOT Z VÍRY
Jsem spíše introvert, a proto jsem si zpočátku období koronaviru velmi užíval. Byli
jsme vyzváni, abychom zůstali doma, vyhýbali se kontaktu s lidmi,... Člověk mohl
sedět doma, dívat se na filmy, surfovat po internetu, válet se na gauči a považovat
se za zodpovědného člověka, který pomáhá ostatním v epidemické situaci, kdežto
v roce 2019 by byl takový člověk považovaný za lenocha. Na online bohoslužby
jsem mohl vstávat 8:55 (někdy i později :D), udělat si kávu , obléci si župan, dát
nohy na stůl – no prostě paráda. Nicméně mě brzy tento styl bohoslužeb přestal
bavit a po normálních setkáních se mi začalo stýskat. Začal mi chybět kostel,
dorosty F2F, společné modlitby, chvály.
V tomto období byly pro mě velkým povzbuzením modlitební procházky. V okolí
bydliště jsem poznal nová krásná místa, o kterých jsem neměl vůbec tušení, že
mohou ve Stonavě existovat. Našel jsem si takové luxusní osamocené místo, kde je
nádherný západ slunce. Chodím tam často trávit čas s Bohem a modlit se pomocí
modlitebního deníku. Určitě doporučuji si udělat modlitební deník a v něm si
vypsat seznam nevěřích lidí, kteří ještě nepoznali Krista, a pravidelně se za ně
modlit.
Velmi mi pomohlo si v tomto nelehkém období udělat každodenní ranní ztišení.
Vzorem nám v tom je Pán Ježíš Kristus. Pro Něho byl čas s Bohem priorita. V
Markově evangeliu 1, 35 se píše:
„Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu, odešel na pusté místo a tam se
modlil.” Naučil jsme se vstávat minimálně o půl hodiny dřív, je jedno jestli
vstávám v 5:00 nebo v 10:00, ale vždy si jdu udělat kávu a sednu si do svého
křesla v pokoji, modlím se, čtu z Bible, nebo si čtu nějakou fajnou křesťanskou
knihu a dělám si poznámky do sešitu... To bych přál i vám tady na Xcampu –
Začínejte každý den v osobním ztišení s Bohem.
Bohuslav Koukol, SCEAV Albrechtice

"Evangelium není nějakým úvodem do křesťanství, je ústřední křesťnaskou zvěstí a každý
věřící by měl poznávání a následnému zvěatování jeho slávy zavětit celý život. Svět je plný
věcí, které bychom mohli studovat, a křesťanských pravd máme k objevování také bezpočet.
Existuje široká škála témat a doktrín, jež zvou ke studiu. Nad tím vším se však tyčí evangelium
slávy blahoslaveného Boha a jeho Syna, Ježíše Krista. Poselství o spasení, nástroj posvědcění
a pramen veškeré správné motivace ke křesťanskému životu. Skrze ně se Bůh nejjasněji
zjevuje jak v životě církve, tak v životě jednotluvých věřících. Věřící, který pochopí alespoň
něco málo z jeho povahy a obsahu, nikdy neztratí duchovní zápal a nikdy se duchovně
nevyčerpá natolik, aby hledal sílu v puklých a vyschlých cisternách vytesaných lidskou
rukou."
Moc a poselství evangelia, Paul Washer
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Noe poslechl Boha a postavil koráb pro svou rodinu a zvířata. Nedíval se na lidi kolem, kteří ho měli pro smích.
Jeho pohled byl soustředěn jen na Boha. Noe žil život z víry.
,,Noe věřil, a proto pokorně přijal, co mu Bůh oznámil a co ještě nebylo vidět, a připravil koráb k záchraně své
rodiny.”
Židům 11,7

Přiznání PADESÁTI účastníků
86%
DOTÁZANÝCH
má raději Kofolu
než Coca-Colu

94%
ÚČASTNÍKŮ
bylo včera na
koncertě
doprovodky

POGODA

52 %
XCAMPÁKŮ
má bezdrátové
sluchátka

66%
RESPONDENTŮ
má dva a více
sourozenců

JÍDELNÍČEK

Zítra bude polojasno, nejvyšší denní teplota 21 °C,
nejnižší ranní teplota 13°C.
Během dne hrozí riziko bouřkových přeháněk.
Slunce vychází v 05:01, zapadá v 20:43.

Když vidíš, jak hrajou ziymioki na
fotbalovém hřišti

Snídaně: croissant sýrový, jogurt, kakao, čaj
Přesnídávka: ovoce
Oběd: česneková polévka s bramborem, Moravský
vrabec, hlávkové zelí, houskový knedlík
Svačina: oplatek
Večeře: budapeštský krém, veka, čaja

Když ubiješ v ziymiokach do hedki
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REALITA

Jaký druh ježdění na koni preferuje
letošní evangelista?
- Klus
Kocour Mikeš
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