REPORT ČERVEN
Co se děje mezi studenty?

V měsíci červnu bylo v programu Teen Challenge ve Šluknově 15 studentů. Přečtěte si o některých z
nich, co prožili a co Bůh učinil v jejich životech. Prosíme, modlete se společně s námi, aby to, co získali,
neztratili. Aby i nadále Bůh k nim mluvil a oni se mohli proměňovat.

Karel. Do programu jsem nastoupil před dvěma měsíci.
Jako člověk jsem dlouhou dobu nepociťoval radost ani
lásku. To se však změnilo. Díky Bohu jsem prožil, že mu
patřím, že mě Bůh přijal jako svého syna. Nyní mohu
prožívat radost a lásku. Jsem mu za to velmi vděčný.

Zdeněk. Do programu jsem nastoupil minulý měsíc. Během vyučovaní „Bodu obratu“ jsem mohl odpustit těm, kteří mi ublížili v dětství. Prožil jsem totiž násilí a další nepříjemné traumatické zkušenosti, se kterými jsem se nedokázal v minulosti vyrovnat. Díky Bohu
a programu jsem byl uzdraven. Spadl ze mě veliký kámen, který
jsem roky nosil.

Mariusz. V červnu jsem si díky Bohu mohl uvědomit
velmi zásadní věc pro můj život. Žil jsem jako zákoník.
Kladl jsem totiž na lidi okolo sebe obrovské nároky, které
samozřejmě nemohli splnit. Výsledkem bylo, že jsem se
od lidí odděloval a ke všem měl daleko, protože nenaplňovali mé představy. Nyní dělám kroky směrem k nim a
již se necítím tak sám.

Jiří. Do programu jsem nastoupil jako závislý člověk, se kterým se
rozešla přítelkyně (se kterou jsem navíc čekal dítě). V programu
jsem vydal svůj život Bohu a hodně se modlil, aby mi přítelkyně dala
ještě šanci. Šanci mi dala a navíc se těhotenství vyvíjí super způsobem. V minulosti totiž vždy potratila (i v 6 měsíci) a nyní je dítě
téměř venku. Díky Bohu.

Jan. Před dvěma lety jsem prošel rakovinou. Důsledkem nemoci musím chodit o berly (mám novou kost). V
červnu jsme jako středisko šli na tzv. „zátěžák“. Jednalo
se o náročnou pěší túru. Na druhý den po 12 km už jsem
nemohl a byl poslední. Tak jsem se začal intenzivně
modlit, abych dostal sílu. V tu chvíli přišel Bůh a já obdržel novou sílu a po chvíli šel na prvním místě.

Karel. Již se blížím ke konci programu. Minulý měsíc jsem měl
totální krizi a chtěl předčasně odejít. Jeden z pracovníků Teen Challenge měl ke mně slovo od Boha. Díky tomu jsem si uvědomil, že
Bůh se mnou stále počítá a že jsem v Boží vůli, i když se necítím
dobře a není to snadné. Rozhodl jsem se pokračovat a již se úspěšně chýlím ke konci.

Tomáš. V programu jsem již 5 měsíců a během června
Bůh ke mně významným způsobem promluvil. Jako člověk jsem byl vždy velmi náladový, zejména z rána dost
podrážděný, a také v čase únavy. Při modlitbě mě Bůh
usvědčil z těchto věcí a během čtení Bible mi ukázal, co s
tím dělat. Díky Bohu za to, že mohu pracovat na tom,
abych svou náladovostí „neotravoval život“ dalším .

Tomáš. V červnu jsem měl své první face to face. Tzn. že ostatní
studenti říkají, co dobrého na mě vidí, co špatného a co by mi doporučili. Vždy jsem měl strach z těchto věcí a celkově žil v neustálém
strachu. Po skončení této aktivity se studenti za mě modlili, vložili
na mě ruce a poté najednou ze mě zmizel strach. Bůh mi v ten moment ukázal, odkud se strach v mém životě vzal a do mého srdce
přišla Boží láska namísto strachu. Totální úleva.

