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O JEDNOTĚ
mám, že Bůh vede církev a týmy k tomu, aby
byly jednotné. Slyšel
jsem tento důraz
v mnoha kázáních a já
osobně cítím tuto výzvu
také. Mám pocit, že si
nás Bůh připravuje pro
něco nového, velkého,
ač to zní pateticky.

Minulý týden jsme se
vrátili z evropské konference Teen Challenge
v Itálii. Celkově to byl
skvělý čas s částí našeho
týmu. Prvních pár dní
jsme spolu trávili
v horách jen tak na
modlitbách a zábavě,
což je vždycky dobře. Je
to čas odpočinku, ale
také sdílení svých snů,
svědectví…
Zbytek týdne jsme strávili na konferenci, kde
nám sloužil Gary
Wilkerson, Joao Martins
a Howard Foltz. Tématem byla jednota, ale to,
co znělo především,
bylo: „podstata jednoty
je úplné bytí v Ježíši“.
Nevím, jak to vnímáte
vy, kteří čtete tyto řádky, ale já osobně
v poslední době vní-

Bible na mnoha místech
ukazuje, že jednota je
základ pro to něčeho
dosáhnout. Když se
mluví o modlitbě (tam
kde se dva nebo tři
„sjednotí“…), když se
mluví o nesení evangelia
(buďte jedno, jako já a
Otec jsme jedno; já
v něm, On ve mně).
Jednota není imaginární
hodnota, ale schopnost
být spolu, spolupracovat na společném cíli a
ctít hodnotu, dovednosti a roli druhého
člověka či organizace.
Jednota je možná jen
při svobodném přijetí
Boží vůle pro sbor,
službu, organizaci, tým.
Z toho vyplývá, že základem pro ni je vztah,
ve kterém se dozvídáme
o tom, co Bůh zamýšlí,
s kým má v plánu to
realizovat, na jakých

hodnotách a principech
to bude stát.
Lidé jsou často frustrovaní, protože jsou součástí něčeho, kde tyto
principy nefungují, neexistuje komunikace,
nikdo nic neplánuje,
role lidí nejsou definované, lidi dělají to,
k čemu nejsou povoláni
nebo nemají dovednosti. Když to obrátíme,
pak jednota vzniká z:
1. vztahu s Bohem a
lidmi
2. komunikace
3. přijetí vize, strategie,
plánu a role
4. úcty

Jsem rád za tým, který tvoříme. Máme před očima cíl –
tj. přinést evangelium každému závislému v naší zemi.
Tým jedním dechem říká,
jak toho Pane můžeme dosáhnout? Co můžeme udělat? Jak se navzájem můžeme podporovat? Kde najdeme zdroje? A díky Bohu
můžeme vidět růst v každé
oblasti naší služby. Mám
naději, že naše zprávy
v těchto bulletinech jsou o
tom dokladem a oslavou
jména Ježíše Krista, který je
hlava a dokonavatel naší
víry.
Petr Král
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INFORMACE Z PROGRAMU
Minulé číslo našeho reportu
jsme se zmínili, že máme
poměrně málo studentů.
Společně s našimi studenty
jsme se za to modlili. A velmi rychle na se začalo ozývat
mnoho zájemců o program.
Nyní máme v programu 12
studentů a dva další očekáváme příští týden. Z toho
máme velikou radost.
Chceme vás poprosit o
modlitby za naše nové studenty, aby našli naději
v Kristu a o modlitby za
moudrost pro nás při vedení
těchto kluků.
Jakub Anderle

STUDENT KAREL BY RÁD NA MISII
Jeden z našich studentů Karel přišel do programu před
šesti měsíci. Byl ve velice
kritickém stavu. Cestou do
programu měl dva epileptické záchvaty v důsledku jeho
závislosti na alkoholu. Na
začátku programu to neměl
vůbec jednoduché, ale kupodivu ušel obrovský kus cesty.
Dnes je na tom o mnoho
lépe. Karel projevil zájem
účastnit se misijního výjezdu
na Ukrajinu, což chceme
podpořit. Tento výjezd ho
bude stát okolo 2 500Kč.
Pokud ho máte zájem podpořit, můžete zaslat peníze
na účet TC a do poznámek
napsat MISIE.

NÁSTUP
DO PROGRAMU
Pokud víte o někom ve Vaší blízkosti, kdo má problémy se závislostí anebo sami máte tyto problémy, zde jsou k dispozici kontaktní údaje. Stejně tak nás můžete kontaktovat v případě jakékoliv
rady.

Helpline: 732 734 623
Email:
Číslo účtu: 0923098309/0800
Poznámka: MISIE

helplinetc@gmail.com
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Dětské centrum
Milí bratři a sestry,
chtěl bych vám naspat pár
řádek o tom, co se
v poslední
době
událo
v Dětském centru Klokan ve
Šluknově.
Jsme moc rádi, že nám město Šluknov schválilo dotaci
na letní tábor. Díky tomuto
příspěvku vezmeme na letní

tábor cca 30 dětí. Jsme za to
městu i Bohu vděční. Je paráda vědět, jak se všichni
služebníci i děti na tábor těší.

počasí.

V rámci našich pravidelných
klubů
(probíhají
vždy
v pondělí a ve středu) chodí
pravidelně cca 12 dětí.
V těchto posledních dnech
zažíváme mírný úbytek dětí,
ale nejspíše je to jen zlepšení

Máme také několik modlitebních potřeb. Sháníme
finanční prostředky na provoz, protože tento rok nebyl
schválen projekt na tyto účely. V praxi potřebujeme
20.000 Kč.

Díky Bohu, že máme dostatek dobrovolníků, kteří se
službě věnují.

Také vás prosím o modlitba
za našeho bratra a kolegu
Marka Honzíka, který je již
více jak půl roku nemocný.
Věřím, že se blíží čas jeho
uzdravení – díky množství
modliteb.
Děkuji všem, kteří nás podporujete, jak finančně, tak
modlitebně.

Velikonoce
Velikonoce jsou významným
křesťanský svátkem. Připomínáme si, že Ježíš Kristus zemřel a třetího dne vstal
z mrtvých. Také jsou připomínkou možnosti nového
začátku. Člověk, který se
vzdává svého dosavadního
způsobu života, umírá sám
sobě, povstává vírou do nového života, který se vymaňuje
z moci minulosti, mrtvých
skutků, marnosti a pomíjivosti.
Již několik let za sebou slavíme tyto svátky společně
s pozvanými přáteli a obyvateli v Císařském. Letos jsme se
sešli v místním kostelíku, kde
proběhla bohoslužba. Povzbuzujícím slovem nás provedl Antonín Tipan, který je
důkazem toho, že Boží moc
v člověku působí obnovu.
Kdysi byl studentem programu, dnes je pracovníkem Teen Challenge. Má srdce služebníka a úžasnou schopnost
kázat Boží slovo.

Petr, student následného programu TCI se sdílel svědectvím. Než vydal svůj život
Bohu, byl ovládán strachem,
pocity méněcennosti a osamělostí. Tyto pocity jej přivedly
k drogám. Proto nedokončil
školu, ztratil podporu a důvěru rodiny. Dnes je vše jinak.
Jak sám říká: „Zázrakem jsem
dostal odvahu ozvat se a nastoupit do programu Teen
Challenge. Když přišel Petr do
programu, tak hleděl do země,
nikomu se nebyl schopen
podívat očí a vůbec nemluvil.
Prostě nebyl schopen. To byl
listopad roku 2015. Dnes Petr
vydává svědectví o odvaze,
kterou získal v Kristu, jezdí
spolu s dalšími sloužit mezi
závislé na ulice, podílí se na
práci ve středisku TCI… a
díky touze Petra dále žít
s Bohem, dává Bohu příležitost budovat jeho charakter,
nový život.
Poté co byla bohoslužba
ukončena modlitbou a písní

chval, jsme se všemi pozvanými vydali do střediska. Zde
nás v jarně vyzdobené modlitebně a kavárně čekalo pohoštění. Jako tradičně každým
rokem jsme měli z našeho

vlastního chovu pečeného
beránka. Celkem se nás sešlo
přibližně 80 lidí. Všem za
účast na oslavě Velikonočních
svátků v Císařském děkujeme.
Vladimíra Králová

Stránka 4

Uzdravení hledej v odpuštění
Posledních pár měsíců jsem
prožíval špatné časy. Byl jsem
naštvaný, negativistický a cítil
se špatně. Do to jsem dostal
pořádnou depku. V neděli jdu
na bohoslužbu, vyjdu schody
a můj kamarád, který má službu v kavárně, mi říká: „Běž do
„Healing room“. Healing room je naše místnost uzdravení, která funguje pravidelně
každou neděli od 09:00. Já mu
říkám: „Proč bych tam měl
chodit?“, a on mi odpoví:
„David říkal, že když uvidím
někoho, kdo vypadá blbě, tak
ho tam mám poslat. Souhlasil
jsem.
Začal jsem se sdílel s tím, co
prožívám, jak mám stále hněv
a nemohu přijít na jeho příči-

nu. David mi říká, ať si vzpomenu na první moment, kdy
jsem začal prožívat tento
hněv. Začal jsem se modlit a
přemýšlet, kde to začalo. Najednou se mi objevil před
očima jeden spolupracovník
z Teen Challenge, se kterým
se to nastartovalo. Tak jsme
se modlili za odpuštění. V tu
chvíli jsem pocítil ohromnou
úlevu. Ačkoliv stále bojuji
s hněvem, protože jsem nervák, od té doby cítím a vidím
na sobě změnu. Prožívám
Boží pokoj a přítomnost
v každé buňce svého těla, a
jsem nadšený pro Krista jako
nikdy předtím.
Tomáš Bosák

20. let výročí

Kavárny TC

V tomto roce slavíme 20 let
od chvíle, kdy jsme začali
novou práci ve středisku pro
muže ve Šluknově. Od září
roku 1997 prošlo programem
493 mužů a žen, mnoho tisíc
studentů na základních a
středních školách slyšelo poselství naděje v rámci besed,
které jsme spolu se školami
realizovali.
Otevřeli jsme také práci s
dětmi a mládeží ve Šluknově s
významnou podporou města,
pracujeme na ulicích v Ústí
nad Labem, poskytujeme poradenství rodinám závislých,
pomáháme s zakládáním sboru AC Varnsdorf ve Šluknově.
Děkujeme všem, kteří spolu s
námi sdílejí vizi "nést evangelium každému závislému v

Již 14 měsíců jezdíme pravidelně
do Ústí nad Labem, kde jsme založili kavárnu. Máme 9 lidí v týmu (z
toho 7 služebníků, 2 studenti). Na
kavárnu dochází stabilně 6-10 lidí.
Po dobu naší službu přišlo do programu 10 studentů.
Plánujeme založit kavárnu v Liberci. Díky Bohu jsou tam lidé, kteří
mají na srdci se zapojit do služby
závislým.

naší republice" a podporují
nás prakticky a tím, že na nás
myslí na modlitbách a šířením
dobrého jména TEEN
CHALLENGE!

Pokud byste měli někdo zájem o
tuto službu, můžete nás kontaktovat a my vám rádi poskytneme
know how a nastartovat tuto službu.

