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CO SE UDÁLO V MĚSÍCI LISTOPAD
 V programu jsme měli 15 studentů.
Všichni z nich jsou rozhodnutí následovat Ježíše Krista.
 V listopadu proběhly čtyři besedy, z
čehož dvě na nových školách a jedna v
dětském domově. To vnímáme jako
vyslyšení modliteb.
 Marek Honzík přijal, že školy, dětské
domovy a jiná zařízení, kde jsou umístěné děti a mladí lidé v naší zemi, jsou
plné neobydlených Božích chrámů, po
nichž Pán žárlivě touží.
 Byli jsme také na výjezdu v CB Most (již
pošesté). Děkujeme za vaši věrnost a
přízeň. Zde jsme měli možnost oslovit
několik uživatelů přímo v ulicích města.
Také jsme byli v Chánově spolu s bratry z AC.
SVĚDĚCTVÍ Z CHÁNOVA
V Chánově jsme byli už před měsícem. Šli
jsme do paneláku, který je celý vybydlený a
kde žijí pouze narkomani, kteří tam vyrábějí
drogy. Mluvili jsme s několika mladíky o
Ježíši, který dává naději. Při odchodu jsme
jednomu z nich dali bibli. Když jsme se tam
nyní po měsíci vrátili, řekli nám tamní bratři,
že právě tento kluk - Víťa, se rozhodl jít do
střediska TC v Poštovicích. V této době si
vyřizuje úřední nezbytnosti. Modlete se za
Vítka, ať to zvládne, a nastoupí do TC.

DOSTAT VÍCE
Každý člověk chce přirozeně víc. Zřídka se spokojí s tím,
co je, ale chce v životě postoupit dál. Myslím, že pro křesťanský život to platí také tak. Málokdo se by se měl spokojit s tím, jak zná Boha, co od něho přijal, kam se ve víře
posunul a jak aplikuje Boží principy.
Mnozí ví, že v blízkosti Boží je člověku velmi dobře. Stejně
jako v manželství. Když jsme blízko naší ženě, tak nám je
tak dobře. Anebo v přátelství. Otázkou je, jak se tedy přiblížit k Bohu.
Někdo si možná řekne, že se málo modlí či málo čte Boží
slovo, musím tedy přidat. Jiný přemýšlí, že kdyby víc sloužil,
tak to přijde. Anebo je třeba dělat více skutků víry. Vše je
určitě pravda. A bývá to jedna z příčin.
Přesto bych rád zmínil ještě jednu věc, a to rovinu charakteru. Je nanejvýš důležité číst Boží slovo, modlit se, sloužit,
ale pokud má člověk pokřivený charakter (jakousi vadu),
ten mu jeho pokusy zásadním způsobem zkazí. Apoštol
Jakub v 4,8 říká: „Přibližte se Bohu a přiblíží se k vám. Umyjte
své ruce, hříšníci, a očistěte svá srdce, vy, kdo máte dvojakou
mysl.“
Chceme-li být blíže Bohu, je třeba kromě jiného očistit
srdce a umýt své ruce. Jedná se o dvě rozdílné věci. Umýt
ruce - to je navenek. Když někomu např. něco uděláme,
řekneme, tak je třeba se omluvit. Ale očistit svá srdce - to
je skrytá záležitost. Potřebujeme od Boha zjevit stav našeho srdce, abychom mohli vyznat vše špatné a přijmout více
odpuštění. Také tak se přiblížíme k Bohu a dostaneme více.
David Láník

TEEN CHALLENGE
ŠLUKNOV
MODLITEBNÍ POTŘEBY

 Jsou před námi Vánoce a nový rok,
který bývá pro studenty těžkým obdobím. Jednak tráví tyto svátky ve
středisku bez rodin, současně Silvestr
trávili s přáteli v opojení alkoholu a
dalších látek. Ze zkušenosti víme, že
to bývá pro studenty krizový čas.
Modleme se, aby obstáli „tlak“ svátků
 Abychom jako pracovníci více projevovali dary Ducha svatého
 Do dětského centra sháníme dobrovolníka, aby vedoucí dětského centra
mohl sloužit více na ulicích, což mu
leží již několik měsíců na srdci
 Rádi bychom pokračovali na projektu
modlitebna, ale prozatím nemáme
finanční prostředky. Bylo by super,
kdyby se nám podařilo zajistit nějaký
stavební tým či prostředky na pokračování (předpokládané náklady převyšují 100 000,- Kč)
 Získat pravidelné zakázky pro náš
byznys, ve kterých by se mohli zapojit
i naši studenti

