V ČEM JE SÍLA, ALE I SLABOST CÍRKVE ?
ZPRÁVY A SVĚDECTVÍ


ve středisku bylo 16 studentů, z toho
2 vydali svůj život Bohu, 6 se připravuje ke křtu, 3 Krista prozatím neznají



Bůh vyslyšel modlitbu a můžeme realizovat 11.-14. července evangelizační
„Kampaň proti drogám“. Získali jsme
prostředky na postavení pódia, vytisknutí letáků a dalších věcí s tím spojených





Tonda a David byli na výjezdu v Uherském Hradišti, kde proběhly přednášky
na školách, pro církev a mohli sloužit
na nedělním shromáždění. Děkujeme
za možnost být s vámi
jeden student dokončil úspěšně program a společně s dalšími dvěma, kteří
zanedlouho program končí, se rozhodují pokračovat ve výcvikovém programu TCI pro nové služebníky
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Ježíš věděl, že pokud chce, aby se šířilo Boží království, musí mít následovníky. Lidi, kteří budou ochotni se od něj učit,
přijmou jeho hodnoty a cíle. Vedle kázání, a praktické pomoci lidem, se kterými se na své cestě potkával, případně
které aktivně vyhledával, se věnoval povolávání a výcviku
těch, kteří budou na jeho díle dále pracovat. Bez nich, a
tedy v podstatě bez nás, by nikdy nevzniklo hnutí, které
zasáhlo celý svět. Když Ježíš končil svoji pozemskou misi,
poslal ty, které vyučil, aby pokračovali v jeho díle. Během
Jeho působení s ním chodilo mnoho lidí. Jejich důvody byly
různé, mnoho z nich prostě nacházelo pomoc v životních
potížích, mnoho pro možnost se nasytit, mnozí pro slova,
která kázal a někteří proto, že chtěli být pomocí v Jeho díle.
A také bylo zřejmé, že lidé od něj odcházeli, právě z těchto
osobních důvodů:

MODLITEBNÍ POTŘEBY A PODĚKOVÁNÍ



nebyli schopni se ztotožnit s jeho myšlenkami, hodnotami nebo cíli





báli se, že by jejich osobní potřeby nebyly naplněny



byli zaměstnáni svými starostmi



nechtěli ztratit vztahy s přáteli či rodinou



chtěli dosáhnout vlastních cílů prostřednictvím následování Ježíše

Ježíš nicméně potřeboval kolem sebe lidi, kteří na jeho slovo půjdou a vykonají to, k čemu je poslal. Jinými slovy: lidi,
kterým mohl důvěřovat, ty kteří nebudou svéhlaví, nebudou preferovat své plány a potřeby, lidi, kteří budou oddáni poslání církve - naplnit zemi učedníky, pomoci potřebným, nesením pokoje a evangelia. A v takových lidech je
síla církve. Napadá mně i jiné slovo; v lidech, kteří nejsou
lhostejní k Boží vůli a aktivně ji hledají. A tak stále zůstává
stejná výzva: „dělníků je málo“.
Petr














především chci poděkovat vám všem,
kteří jste reagovali na naše finanční
potřeby
připravujeme kampaň proti drogám s
cílem otevření poradenství ve Šluknovském výběžku
potřebujeme služebníky na ulice mezi
závislé
připravujeme nový typ prevence na
školách a internátech. Potřebujeme
vše dokončit do srpna a prezentovat
školám
chceme začít stavět další část střediska, kde bude modlitebna. Potřebujeme
zhruba 400.000,- Kč
potřebujeme moudrost pro finanční
udržitelnost našich služeb, která souvisí
s prostředky na mzdy a celkovou efektivitou nákladů
potřebujeme moudrost pro vedení poradenství a učednických procesů jednotlivých studentů (moc a dary D.S.)
potřebujeme ochranu pracovníků před
pokušeními a vším, co by mohlo zastavit naši službu

