Kde beru sílu?
Snad každý v životě dojde na konec svých sil a začne
si pokládat otázku: „Kde vzít sílu? Jak překonat
všechny problémy a tlaky, které přicházejí do mého
života?“
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Před několika dny mě oslovil verš z Písma, který
promluvil jak do mého života, tak do situace v našem
středisku: Matouš 11:28-30 Pojďte ke mně všichni,

To je tak trochu paradox - jho, které netlačí. Jhem se
totiž spojovala dvě zvířata, jež měla táhnout
společný náklad. Jedno zvíře by náklad neutáhlo,
pluhem by pole nezoralo, tak tam přidali ještě další
zvíře, aby břemeno bylo lehčí.

Naproti tomu Ježíš mluví o „jiném“ jhu. O jhu, které
netlačí a netíží. Je to jho jeho milosti a lásky. Jho,
které je příjemné. Uvědomil jsem si, jak Ježíš stojí
vedle mně a čeká, až se sním skrze stejné „jho“
spojím. Vždy když pracuji na tom, na čem on,
naleznu odpočinutí, protože odpočívám s ním.
David Láník

V kontextu úvodních slov, „Kde vzít sílu?“, musím
říci, že únor byl na jedné straně obtížným měsícem ,
ale na druhé vidíme dlouhodobě touhu studentů
po změně. Vlastně všichni hledají Boha, stále
pokračují ve svých modlitebních skupinkách, které
si sami organizují.
V únoru bylo v programu 17 studentů, z toho dva
studenti program předčasně ukončili. Čtyři studenti
se rozhodli pro křest vodou, jeden student se
rozhodl zůstat po programu jako dobrovolník.
Jeden student nastoupil do programu, přestože
dostal amnestii. Přijal Ježíše a chce mu sloužit.

kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám
dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se
ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a
naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho
netlačí a břemeno netíží.

Zjistil jsem, že Ježíš si výraz „jho“ vypůjčuje od
rabínů, kdy mluvili o jhu Zákona, které musí zbožný
Izraelita nést. Mnozí asi ví, že nebylo možné celý
zákon zachovávat, byl to nadlidský výkon. Proto byli
nábožní lidé v podstatě spoutáni příkazy, které
nedokázali naplnit, tak jako zvíře bylo spojeno s
dalším zvířetem, aby táhli společně těžké břemeno,
které je vysilovalo.

Ze střediska

Stále usilujeme, abychom měli dostatek přednášek
primární prevence na školách. V únoru jsme měli 4
besedy na školách. Začali jsme připravovat nový
projekt zážitkové prevence.

Ve z m ě t e n a s e b e m é
jho a učte se ode mne ,
neboť jsem tichý a
pokorného srdce: a
naleznete odpočinutí
*

únor

Během února jsme absolvovali dva výjezdy do
církví. První do BJB Suchdol, druhý do AC Kolín.
Děkujeme za otevřené dveře do Vašich církví.
Děkujeme za Vaši podporu a možnost sloužit
svědectvím a slovem
Prosím modlete se také za tým. V únoru jsem musel
propustit dva členy týmu. Nebylo to snadné
rozhodnutí. Ačkoli selhali, byli velmi platní ve
službě. Selhání si uvědomilim činili pokání, ale
přesto jsem musel tento, pro mně těžký, krok
udělat. Kluci si již našli práci, ale nám vznikly
nenadále nové organizačně-pracovní potíže.
Petr Král

Dětské centrum
V měsíci únoru jsem byl svědkem několika
úžasných věcí.

Byznys

Účetnictví

Jak jistě víte, dostatek práce pro nás není
důležitý jen s ohledem na získané prostředky,
ale na jejím dostatku také závisí možnost
zapojit studenty do něčeho, co je smysluplné,
kde se naučí být zodpovědní, případně
rozvinout své dovednosti. V lednovém reportu
jsem psal, že jsme do roku 2013 vstoupili
s očekáváním, že situace ohledně získávání
zakázek se bude zlepšovat postupně. A díky
Pánu jsme se dočkali již během následujícího
měsíce. Nešlo však o postupné zvedání
poptávky, kalendář prací máme nabitý na
několik týdnů dopředu. Díky Bohu i všem, kteří
nás modlitebně podpořili a podporují.

Máme uzavřené účetnictví za loňský rok.
Naše příjmy byly sice o 90 tisíc nižší než
výdaje, ale nejednalo se jen o běžné provozní
náklady. Kromě nich jsme do dokončovacích
prací novostavby investovali téměř 150 tisíc,
dalších 200 tisíc dělaly splátky našich půjček z
předchozích let (jsou téměř splacené), také se
nám na 515 tisíc zvedly náklady na platy.
Pokud budete chtít podpořit naše služebníky
finančně, obraťte se na Petra Krále.

Za druhé - nedávno jsem byl na setkání
výchovných poradců ve Šluknově. Ptal jsem se
na některé naše děti, které navštěvují speciální
školu. A výchovná poradkyně ze speciální školy
mi řekla o jednom chlapci: „Nevím, co se stalo,
protože my jsme si nevěděli rady, ale on se
během dvou let, co navštěvuje klub, změnil.
Přestal být agresivní a dokonce pomáhá
druhým.“ Tento chlapec měl být umístěn do
diagnostického ústavu, ale Pán se rozhodl
změnit to, o čem si mnozí mysleli, že změnit
nejde.

Naše podnikání závisí značně na našem VW
Transportétu. Ten je vzhledem k stáří (13 let),
účelu používání (náklaďák a dopravní
prostředek pro stavební a kovo práce) a počtu
najetých kilometrů (400tis.) nutné během
tohoto roku vyměnit za novější a spolehlivější.
Právě teď odešla spojka (18-30tis. oprava) a dle
zpráv ze servisu se závady tohoto typu budou
vyskytovat častěji. O novém neuvažujeme
vzhledem k pořizovacím nákladům. Dobré
ojeté se pohybuje okolo 250tis. Kč. Budeme
vděční za modlitební i hmotnou
podporu,
abychom mohli včas řešit tuto
otázku a vyhnuli se tomu, že bychom byli
nuceni kvůli další závažné poruše auto
definitivně odstavit a tím se zároveň připravit o
možnost vydělávat finanční prostředky, na
kterých jsme závislí.

Antonín Tipan, vedoucí Dětského centra

Tom Kačer, manager divize TC Profi

Za prvé - děti se chtěly modlit za křest v Duchu
svatém. Vnímám, že Bůh vkládá tuto touhu do
dětí, a tak se modlíme o naplnění.

Podrobnější přehled o našich financích
budete moci získat z výroční zprávy, kterou
připravujeme. Děkujeme za modlitby i za
finanční prostředky, které mnozí každý měsíc
posíláte. Jinak bychom pravděpodobně
nemohli fungovat. Dál se ale modlíme
vzhledem k odluce církve od státu za
moudrost a cesty, jak získat prostředky na
ostatní platy - zhruba polovina z našeho týmu
je prozatím placena církví (státem).
Miloslava Camfrlová, ekonom. pracovnice
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