JÁDRO HŘÍCHU

MODLITEBNÍ POTŘEBY




Za tým - znovu a znovu si uvědomujeme slova
Ježíše Krista: Beze mne nemůžete činit nic (J
15,5). Potřebujeme Boží moc, moudrost,
ochranu všech pracovníků včetně jejich rodin.
Za stanici Šluknov, aby mohla růst nejen duchovně, ale i početně. Rádi bychom zasáhli a
ovlivnili město Šluknov a více pracovali mezi
Rómy.



Za naše studenty. Studenti někdy prožívají
„ponorkovou nemoc“, a tím se vytváří těžká
atmosféra. Ale tím se proměňují. Ať umějí
hledat pomoc v Hospodinu.



Speciálně za pracovníka TC Marka Honzíka má již letité bolesti zad a kloubů (artritida),
nyní má přes měsíc zvětšenou uzlinu a doktor
neví co s tím.



Za auto - rádi bychom získali VW Transporter
pro podnikatelský sektor



Za přednášky. Stále se nám nedaří zajistit dostatek přednášek na školách.



V současnosti máme 6 volných míst. Povzbuďte potřebné k nástupu do programu.

0923098309/0800

Když se člověk rozhodne dát svůj život Bohu, je to jakoby byl
znovu posazen do zahrady Eden, kde podle Bible víme, že
Adam a Eva měli panovat nad zvířaty, pečovat o zahradu a
bedlivě ji střežit. Bůh je navštěvoval v denním vánku. Vše
bylo dokonalé a člověk se radoval ze všeho, co Bůh pro něj
učinil. Jednoho dne ale přišel had a začal popuzovat k hříchu,
tak jak to umí jenom on.
Podívejme se, jak chytře to dělal: "Jakže, Bůh vám zakázal
jíst ze všech stromů v zahradě? A chvíli poté: Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“
Jinými slovy: Cože, jakže, Bůh ti tohle fakt řekl? Nee, to není
přeci možný. To není tak, Bůh ti totiž neřekl úplně správně.
Pokud si utrhneš, bude to fajn, budeš jako Bůh. Zkus to. Had
tedy zpochybnil a překroutil slovo Boží a tím udělal zmatek
v hlavě. Tím člověka obelstil, nejdříve Evu a dala Adamovi.
Vždyť plody stromu byli lákavé, slibovali něco nového - tak
to v životě chodí.
Když Adam a Eva pojedli, otevřeli se jim oči. Tak tomu bývá i
s námi. Když uděláme něco špatně, vidíme to. Najednou si
říkáme, ajajaj - a probouzí se pocit viny. Tu poznáme, že
jsme „nazí“ a přirozeně se snažíme zakrýt naše selhání. Oblékáme si pomyslné fíkové listy, protože se stydíme. Když nás
někdo konfrontuje, máme tendenci hledat viníka (důvody).
Co je jádrem pokušení? Slovy apoštola Jakuba 1,13 bychom
řekli: Kdo je pokoušen, je váben vlastní žádostivostí. Ano,
zdroj pokušení je v nás a boj s ním budeme svádět do konce
života.
Půjdeme-li však ještě hlouběji, zjistíme, že problém hříchu je
problémem nedůvěry Bohu, kdy si člověk nevolí Boží vůli, ale
svou vůli plnou žádostivosti. Jakoby na chvíli uvěří, že je to
jinak. Zde je prvopříčina všech hříchů. Vždy, když hřešíme,
jako bychom Bohu říkali, že mu nedůvěřujeme v tom, co On
považuje za zlé. A proto se necháváme zlákat. Bohu se však
libí víra, jinak řečeno důvěra. A tak: Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem a na svou rozumnost nespoléhej. (Př 3,5)
David Láník

REPORT
 V programu bylo v měsíci dubnu 14 studentů

 Ve středisku již delší čas probíhá vyučování
formou prezentace skrze projekci. Multimediální výklad učiva přináší kladné odezvy ze strany studentů - jsme povzbuzeni.

 Ve dnech 18.4. - 21.4 se konala Evropská konference Teen Challenge v Praze. Pro pracovníky byla velikým povzbuzením. V sobotu byli
přítomní i naši studenti, kteří si taktéž odvezli
povzbuzení. Mohli vidět i slyšet Dona Wilkersona (bratr Davida Wilkersona), který byl přes
40 let ředitelem Global Teen Challenge a de
facto celou službu rozvinul do podoby, jak ji
známe dnes.
 Proběhly dva výjezdy do církví (KS Nejdek,
Nová Naděje Jeseník), kde současní i minulí
studenti mohl vydat svědectví o tom, co Bůh
učinil v jejich životě. Děkujeme za otevřené
dveře do vašich sborů.
 Proběhlo několik přednášek na témata: závislosti, šikana, rasismus
 Navštívili nás cestující evangelisté Uhlíkovi a
měli seminář o uzdravení. V určitý moment
vyzvali posluchače, aby každý vložil ruku na
místa, která ho bolí. Jeden z našich studentů
měl dlouhodobě problémy s bolestí zad a kloubů. Protože se naučil žít s touto bolestí a považoval ji za standart, po dvou dnech během
práce náhle zjistil, že ho vlastně nic nebolí. Byl
z toho tak překvapený, že tomu nemohl skoro
ani uvěřit. Bůh ho uzdravil.

STŘEDISKO A DĚTSKÉ CENTRUM TEEN CHALLENGE ŠLUKNOV

PODNIKÁNÍ

DĚTSKÉ CENTRUM (DC)

SVĚDECTVÍ DĚTSKÉ CENTRUM

„Duben, ještě tam budem.“ Jestli jsme
měli v březnu plně vytížené kapacity, potom duben nebyl jiný. S definitivním koncem zimy se zvýšila poptávka spojená
s prací venku. Nastává čas, kdy je třeba
nemít velké oči, brát jen tolik práce, kolik
je v našich možnostech v deklarované
kvalitě do slíbeného termínu odevzdat.

Měsíc duben v Dětském centru byl zaměřen na budování odvahy. Děti se učili, že
život s Ježíšem je plný dobrodružství a zároveň v nich budí odvahu, tak aby byli náležitě připraveni ke každému dobrému skutku.
Měli jsme dvě hlavní aktivity, na kterých si
děti mohli vyzkoušet odvahu a konání dobrých skutků.

Žalmy 116:2 Sklonil k nám své ucho. Po
všechny své dny chceme k němu volat.

Spustili jsem pracovní (dolaďujeme ještě
některé detaily) verzi webové stránky www.tcprofi.com, kde je možno se
seznámit s okruhy nabízených prací a
služeb.

Větší děti byli na výletě v Českém Švýcarsku
na zřícenině hradu. Každý z nich musel splnit obtížný úkol, jehož cílem bylo donést
zásoby do obléhaného hradu (já sám jsem
si to zkusil a měl jsem co dělat J).

Jsme Bohu vděčni, že máme tolik práce a
modlíme se, abychom nás provázela Jeho
moudrost od plánování po realizace.

Mladší děti byli na Šluknovském rybníku,
kde pomáhali místním rybářům sbírat odpad kolem rybníku. Pak měli společný táborák, při kterém všichni společně chválili
našeho Pána Ježíše Krista.

Rád bych zmínil svědectví o tom, jak Bůh
slyší naše modlitby. Minulý týden jsem jel
odpoledne s Verčou C. (dobrovolnice DC)
do jednoho institutu s cílem je požádat o
příspěvek na tábor (čas utíkal a my zatím
neměli vůbec žádné prostředky). Ten den
jsme získali 14 000,- Kč a říkal jsem si: „co
lepšího ho nás dnes ještě může potkat?“

Když jsem večer přišel domů a otevřel
jsem email, zjistil jsem, že MPSV, které
nepodpořilo náš tábor z důvodu toho, že
nejsme registrovaní jako sociální služba,
nám dalo 30.000,- Kč. Vůbec jsem nerozuměl tomu, jak to Ježíš udělal, ale díky,
že On je tak úžasný. Bůh vyslyšel naše i
vaše modlitby a nyní máme téměř všechny finance, které potřebujeme.

MODLITEBNÍ POTŘEBY DC
Prosíme vás o modlitby, aby se nadcházející tábor nesl v Duchu Svatém, a my jsme
mohli vidět děti, které budou vědět, že
Bůh je miluje, mohli jsme vidět, že jejich
srdce hoří pro Ježíše Krista, mohli jsme
vidět, jak Bůh dává svůj křest a dary.
Antonín Tipan

