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ŽIVOT Z VÍRY
Vyrůstala jsem v nevěřící rodině a můj otec byl alkoholik. Hádky byly doma velmi
časté a docházelo i k fyzickému násilí mezi mými rodiči. Bylo to pro mě velmi
těžké období, a proto když jsem nastoupila na střední školu, začala jsem pravidelně
o víkendech večer odcházet z domu, našla jsem si partu, kluka, připadala jsem si
šťastná a hlavně jsem nemusela být doma. Toto mé „štěstí“ netrvalo dlouho a
přišly další problémy, rozchod a nakonec mě rodiče vyhodili z domu. Byla jsem
úplně na dně.
V této pro mě velmi těžké době jsem byla pozvána na koncert křesťanské kapely,
kde jsem při jedné písni cítila naprosto jasný Boží dotek. Bůh se dotkl mého
bolavého srdce a já jsem pocítila neskutečnou Boží lásku. Byl to pro mě ten
nejkrásnější pocit, který jsem nikdy předtím nezažila. Bůh naplnil mé srdce
úžasným pokojem a jistotou, že On o mně ví, že Mu na mně záleží. Pocítila jsem
tíhu svých vin a uvědomila si, že Ježíš Kristus prolil svou nevinnou krev na
Golgotském kříži i za mé hříchy. Po tomto koncertě jsem klekla na kolena, prosila
Ježíše Krista o odpuštění všech mých hříchů a odevzdala jsem Mu svůj život jako
svému Pánu a Spasiteli. Ježíš mě doslova vytáhl ze špíny tohoto světa, dal mému
životu smysl, plnost a směr. Očistil mě od hříchu a nazval mě svou dcerou.
Odevzdat svůj život Ježíši Kristu bylo to nejlepší rozhodnutí v mém životě. Nikdy
bych už nevyměnila život s Kristem za prázdný život bez Krista. Vím, že nic
v mém životě nebyla žádná náhoda, ale dokonalý Boží plán pro můj život.
Bůh tluče na dveře tvého srdce, tak se Ho neboj pozvat dál, tak jak jsem to kdysi
udělala i já. S Bohem nikdy nebudeš litovat. Já nelituji.
„Hle stojím u dveří a tluču, kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu
vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou.“ Zjevení 3, 20
Lucie Grygová, SCEAV Třanovice

,,Spoustu věcí jsem držel ve svých rukou a všechno jsem ztratil. Ale když jsem cokoliv vložil
do Božích rukou, tak to stále mám.“
Martin Luther
Drazí XcamPáci už jsme tady zas,
Na další báseň nastal čas.
Aplikačky už byly,
A my jsme si to moc užili.
Bouřky tady hodně řádí,
Ale i přesto jsme všichni kamarádi.
O ochranu se k Bohu modlíme..
Zavřete si všichni dobře své stany,
Aby vám vaše věci neuplavaly.
I přes déšť se na evangelizaci těšíme,

Požehnané bude slovo, v to věříme.
Srandy je na XcamPu kopec,
Je tu i super pokec.
S Rubenem se všichni seznámíme,
Jistě se s ním dobře pobavíme.
Doprovodka už nám zpívá,
Krásné tóny v písních mívá.
XcamP si užijte,
Navzájem se milujte!
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Mojžíš si odepřel život v přepychu mezi bohatými lidmi a raději se přidal k Božímu lidu, který v Egyptě otročil.
Mojžíš žil život z víry.
,,Mojžíš věřil, a proto, když dospěl, odepřel nazývat se synem faraónovy dcery. Raději chtěl snášet příkoří s
Božím lidem než na čas žít příjemně v hříchu;”

Přiznání PADESÁTI účastníků
28%
DOTÁZANÝCH

72%

počítá kroky při
chůzi

ÚČASTNÍKŮ
nevadí, když kluci
nosí růžovou

POGODA
Zítra bude skoro jasno až polojasno, beze srážek.
Maximální teploty 25 °C. Mírný vítr 11, 5 km/h.
Slunce vychází v 05:02 a zapadá v 20:41.

Já když ostatní spí

Ostatní když já spím

70 %

14%
RESPONDENTŮ

XCAMPÁKŮ

chybí rodiče

se někdo líbí na
XcamPu

JEDZENIE
Snídaně: houska, máslo, džem, med, tavený sýr
Přesnídávka: ovoce
Oběd: zeleninová polévka, masové klopsy, rajská
omáčka, těstoviny
Svačina: skořicový kroužek
Večeře: bramborový guláš, chleba, čaj
Když vidíš frontu na oběd a pak zjistíš, že
máš službu

Ruben dává šampónům na vypadávání vlasů 1
hvězdičku z 10
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