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ROSTEME SKRZE PÁDY
Přesně tak se jmenuje
jedno z našich vyučování pro studenty
v programu a myslím
si, že je jedním
z nejdůležitějších. Toto vyučování konfrontuje náš zažitý způsob
uvažování, který nás
vede k tomu, abychom před druhými
skrývali naše slabosti
a nedokonalosti. Naopak bychom si měli
naše slabosti a pády
přiznat, sdílet je s
druhými a skrze ně
růst.
Nedávno jsem chvíli
seděl vedle dcerky mé
kamarádky. Ta měla
za úkol nalézt cestu
v dětském bludišti a
tužkou tuto cestu nakreslit. Po chvíli mi
hrdě
oznamovala:
„Strejdo, mám to hotové!“
A
vzápětí
s radostí v hlase bezelstně
prohlásila:
„Podváděla jsem.“ Jako
dítě byla spokojená
s tím, že dosáhla cíle.
Naučila se ale něco?

Věděla, jak k řešení
dospěla? Podařilo se jí
skutečně vyřešit problém?
Bude
mít
schopnost vyznat se
ve složité cestě životem? Bude vědět, kým
je a jaké je její místo?
Asi se shodneme na
tom, že „NE“. Ale nejednáme
v různých
situacích
podobně?
Když jsou před námi
situace
přesahující
naše současné možnosti či znalosti, co
děláme, jak se k nim
stavíme? Proč holčička (i my) nechtěla
procházet celou cestu
a narážet na těžkosti?
Proč se bála dělat chyby, když výsledkem
bude znásobení současných chyb?
Nedávno jsem poslouchal skvělý rozhovor s doktorem
neurologie Martinem
Janem
Stránským,
který bych každému
rád doporučil. Během
rozhovoru se snažil

vysvětlit,
jak
se
z hlediska neurologie
mozek učí. V podstatě
poukázal na jednoduchou věc. Mozek se učí
chybami.
Jinými slovy - mozek se
učí ve chvíli, když se
před něj postaví problém, který musí vyřešit a na který nemá žádnou šablonu, žádný návod. Rozhovor byl
v mnoha směrech inspirativní a donutil mne
přemýšlet o tom, jak
vlastně chápu učednictví a jestli náš způsob
práce s lidmi odpovídá
tomuto modelu.
Připomněl se mi text
apoštola Jakuba, ve kterém ukazuje jednoduchý princip. Mějte rádi
těžkosti a problémy,
protože když se v nich
osvědčí vaše víra, pak
výsledkem bude vytrvalost a vytrvalost přinese skutek, tedy aktivitu, která ukazuje na
to, že jsme se něčemu
naučili a jsme to v praxi
schopni prokázat. Také

zmiňuje, že právě tyto
těžkosti a problémy
nás nutí hledat moudrost u Boha, tedy řešení.
Jak Jakub, tak doktor
Stránský mluví o tomtéž: „Člověk roste skrze chyby, protože ty
jej nutí hledat funkční
řešení.“ Jakub používá dokonce velmi
emotivní
výraz
„radujte se“ z těžkostí, když přicházejí.
Přemýšlel jsem, jak se
člověk může radovat
ve chvílích, které by
měly způsobovat nezvladatelný stres. Nepřišel jsem na nic lepšího než na to, že člověk věří, že lze nalézt
řešení a s každou takovou výzvou bude o
něco „bohatší“. Jediné, na co je potřeba
dát si pozor, je NEPODVÁDĚT!!!

Rozhovor s MUDr. Stránským můžete shlédnout na těchto stánkách:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11867/137292#2378

Petr Král
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S TŘEDISKO ŠLUKNOV
Momentálně máme ve středisku
(kromě několika předjednaných nástupů) 12 studentů.
Mezi nimi jsou tři studenti, kteří dlouhodobě a intenzivně užívali alkohol,
což poznamenalo jejich životy.
Karel se propil k poškození mozku. Díky tomu má
epileptické záchvaty a
špatnou paměť. Je si velmi nejistý, má obrovská
pokušení kouřit a neumí
se dobře ovládat.
Jan měl po nástupu do
programu obrovský třes
rukou, takže nemohl psát,
ani pořádně jíst. Jeho stav
se zlepšil, ale přetrvává
problém se soustředěním
a pamětí.
Vojta prožil po třech
dnech v programu delirium tremens. Měl těžké
halucinace. Sanitka ho odvezla na JIP na psychiatrii,
kde strávil přes týden.
Prosíme, modlete se za tyto studenty,
za jejich fyzické i psychické zotavení.
Modlete se prosím i za nás služebníky,
abychom měli moudrost a zmocnění
ke službě.

Na stavbě jsme začali rekonstruovat poslední část staré
stodoly. Chceme, aby tyto prostory sloužily jako šatny a
nové zázemí pro studenty (pink ponk, posilovna apod.).
Téměř veškeré stavební práce zajišťují naši studenti a
dobrovolníci, kteří jsou součástí týmu TC. Je skvělé, že
jsou studenti zároveň spolubudovatelé tohoto střediska a
zanechávají zde svou prací otisk.

S VAZEK 1, V YDÁNÍ 1
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SVĚDECTVÍ
Měl jsem několik nevlastních otců, ale žádného jsem nedokázal
přijmout. Všem jsem
vzdoroval a když jsem
zkusil v 15 pervitin,
byla to pro mě jasná
volba, jak být sám sobě
vlastním pánem.
Jmenuji se Michael a je
mi 29. let. Od malička
jsem byl plný nenávisti.
Můj otec byl kriminálník a alkoholik. Když
zrovna neseděl ve vězení, tak nám vykopával dveře od bytu a
mlátil moji mamku.
Museli jsme před ním
v noci utíkat a jezdila
k nám často policie.

Utekl jsem na ulici, kradl a neměl v ničem brzdy. Nikoho jsem nerespektoval. Byl to můj
útěk, dobře jsem věděl,
že to není správné. V 19
mě poprvé zavřeli za
krádeže a distribuci
drog. Dohromady jsem
odseděl 4 roky. Měl
jsem hepatitidu C, kterou mám zaléčenou.
Během posledního tres-

tu jsem si uvědomil
svou beznaděj, protože
jediný smysl života
jsem viděl v drogách,
které jsem zároveň nenáviděl.
Na oddílu byli dva kluci, kteří se pravidelně
chodili modlit do kulturní místnosti a četli si
z bible. Seznámil jsem
se s nimi a po třech
dnech jsem vydal život
Kristu. Po spoustě let
jsem se cítil znovu svobodný, přestože jsem
byl ve vězení. Po propuštění se začala moje
víra a naděje vytrácet.
Dostal jsem kontakt na
kamaráda, se kterým
jsem bral drogy. Ten
Ve středisku říkáme
našim studentům, že
pro ně se tato cesta ještě zužuje, protože to, co
si může „normální smrtelník“ dovolit, může
být pro bývalého závislého nebezpečné.
Zkušenost ukazuje, že
z kompromisů se časem stávají standardy,
které jsou dalším krůč-

Když Michael úspěšně
ukončil
program,
v rámci rozlučky zazněl výrok o dvou
cestách. O široké cestě,
která vede do záhuby,
a úzké cestě, která vede
do života (Mt 7,13-14).

Jít za Bohem a žít svobodný život vyžaduje
úsilí, mít pevně stanovené hranice a nedělat
kompromisy. Problém
je v tom, že lidé často
hledají svobodu v kompromisech.

prošel programem TC a
momentálně dělá poradce. Nabídl mi nastoupit do programu.
V programu jsem se
přiblížil k Bohu a přišel
na mnoho věcí, které
potřebovaly změnit a
na kterých musím i nadále pracovat. Program
je první věc, kterou
jsem v životě dokončil.
Je to nový začátek, nová naděje. I když pořád
s něčím zápasím, vím,
kdo stojí při mně a že
stojí za to bojovat. Momentálně
pracuji
v businessu TC a chci
se upevnit v tom, co
jsem přijal.

kem k jiným kompromisům.
Zanedlouho
člověk s údivem zjistí,
že je tam, kde nikdy
být nechtěl.
Proto svoboda není
pouze dar, ale zejména
úkol. Nestačí ji jen obdržet, člověk musí svobodu také střežit a bojovat o ni, jinak ji ztratí.
Jakub Anderle

KÁVARNA ÚSTÍ NAD LABEM

Každé pondělí vyrážíme do Ústí nad Labem
a přinášíme naději
místním narkomanům.
Přes léto jsme několikrát navštívili čtvrť
Předlice. V posledních
týdnech jsme se stáhli

zpět do centra. Mluvíme s lidmi o Ježíši
Kristu a zveme je do
naší kavárny. Tu máme v prostorách Apoštolské církve. Dochází
k nám pravidelně okolo 10 narkomanů, kte-

rým sloužíme poradenstvím, praktickou
službou a snažíme se
většinu z nich směrovat do programu TC.
V našem týmu pracuje již 5 lidí z místního
sboru (viz foto), z če-

hož jsme maximálně
nadšení. Bůh tak odpovídá na naše modlitby.
Prosím, modlete se,
aby i skrze tuto službu
byl
Bůh
oslaven
v životech lidí.
Jan Mašek

TROCHU JINÁ

„ STATISTIKA “
Kromě své práce účetní a ekonoma ve středisku dělám také korektury reportů, takže
až narazíte na gramatickou chybu, je to moje zásluha :-). A protože v reportu často čítávám, kolik studentů je
v programu, kolik nových přišlo, kolik odešlo apod., napadlo mě
podělit se s Vámi o trochu jinou „statistiku“.

Od 27. září se doma
radujeme z třetího
vnoučete. Za 13 let mé
služby ve středisku se
tu kromě studentů na-

rozených do duchovní
rodiny narodilo pracovníkům TC již 15
dětí. To je víc než jedno úžasné požehnání

ročně. Jako máma i
babička jsem Bohu
moc vděčná za každé
z nich.
Milu Camfrlová

