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Boží království je mezi vámi
Máme za sebou další dva měsíce služby. V následujících
řádcích se dozvíte, jak proběhly z pohledu pracovníků, ale
také studentů programu. Věřím, že to pro vás bude povzbuzující čtení, které vás
inspiruje k modlitbám i praktické pomoci.
V poslední době si stále více
uvědomuji, že úspěch souvisí

Řekl také: "K čemu přirovnáme Boží království?
Jakým podobenstvím ho
představíme? Je jako zrnko hořčice, které když je
zaseto do země, je nejmenší ze všech semen na
zemi. Jakmile je však zaseto, roste, až je větší než
všechny byliny, a vypouští
mohutné větve, takže i
ptáci mohou hnízdit v
jeho stínu." (Mk 4:30-32)

s prostředím, které budujeme, ve kterém žijeme. Když

píši o úspěchu, mám na mysli
podobenství o hřivnách, kdy
majitel firmy vyráží na dlouhé
cesty a předá zodpovědnost
svým zástupcům. Každý
s touto zodpovědností naloží
po svém. Po čase se majitel
vrací a většina jeho zástupců
po jeho příjezdu získá odměnu - byli úspěšní.

To co zpravovali bylo
v lepší kondici, než když
majitel odjížděl.

Stejně tak můžeme číst podobenství o Božím království, kde malé zrno vyroste
ve velký strom, který je
k užitku mnohým. Vidím
tady jednoduchou rovnici:
tam, kde je Boží království,
tam je úspěch. Vím, že by
mnozí mohli namítnout, že
kážu evangelium prosperity,
ale tak to není. Chci jen říct,
že nalezení, nebo spíše vidění duchovní reality Božího
království a rozvinutí jeho
hodnot ve svém prostředí je
klíčové pro úspěšné manželství, vztahy, firmy, sbory,
organizace, projekty…
Kdybych měl jednoduše vyjádřit slovy vlastnosti Božího
království, napadají mně:
podpora, úcta a spolupráce,
radost z bytí ve smyslu jistota, důvěra, odhodlání, oběť,
laskavost, ochota odpouštět,
jednota, společný zájem, síla

a dovednost dosáhnout
cíle, rozumnost, moudrost
a porozumění cíli, poddanost a především to, že

Bůh skutečně kraluje
v našich srdcích - není
jen „Britskou královnou
bez pravomocí“.

Každé z těchto slov, vyjadřujících nějakou podstatu
Božího království, má svůj
„prováděcí protokol“, kterým se každý vedoucí musí
zabývat. Nicméně pokud
se nám podaří objevit realitu Božího království mezi
námi, jsem si jistý, že uvidíme úspěch. Zasívám-li

hodnoty Božího království, sklidím prostředí,
kde budou chtít druzí
přebývat.

U příležitosti dokončení další části našeho střediska (konferenčního sálu/modlitebny) chceme ve
dnech 23.-24.10. 2015 pořádat, ve spolupráci s AC Varnsdorf, konferenci na téma:

„Hledejte nejprve Boží království“.
Prosíme, zaregistrujte si toto datum do kalendáře a sledujte naše stránky www.tcsluknov.cz
Účast bude omezena místem!
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Středisko Šluknov
 V dubnu bylo v programu 14 stu-

dentů. Přišel nový student a současně jeden odešel.
 V květnu bylo v programu 14 stu-

dentů. Přišel jeden nový student
 Podařil se nám dokončit nový po-

koj pro studenty. Tento pokoj
vznikl na místě, kde byla učebna,
která se přesunula do modlitebny.

Nová koupelna a záchody
 Potřebujeme nutně získat

prostředky na novou koupelnu a záchody. Stávající
prostory jsou v dezolátním
stavu. Rozhodli jsme se, že
starou koupelnu nebudeme
rekonstruovat a uděláme
úplně novou v prostorech
vedle modlitebny.
 Toto

řešení je vhodné
hlavně proto, že tím vzniknou sociálky nejen pro studenty, ale také pro modlitebnu. Předpokládané náklady jsou 250 000,- Kč. Je
to tak obrovská suma, že
prosíme kohokoliv o přispění jakékoliv částky či
materiálu. Děkujeme

Duben
 4 besedy na ZŠ, 1 SOŠ, výjezd BJB Karlovy Vary
Květen
 besedy: 1x ZŠ a 5x Gymnázium
 výjezdy: AC Frýdek Místek, AC Olomouc – zde jsme sloužili
na páteční mládeži (moc fajn čas) :-) a v sobotu jsme byli na
squatech, kde jsme měli možnost mluvit s několika lidmi
 2x jsme navštívili mládežnické volnočasové kluby
 navštívili romské komunity v Břeclav v rámci misijního výjezdu. Hledali jsme inspiraci pro naši službu ve Šluknově
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Co prožili někteří z našich studentů a jaké mají potřeby
Tomáš V.
 Před programem jsem neměl k nikomu důvěru, žádné sebevědomí a neměl smysl života. Prožil jsem, že
mám hodnotu a že mám pro co žít
Marek J.
 Byl jsem pokřtěn ve vodě a potom jsem prožil křest v Duchu svatém. Nyní se modlím za dary Duch svatého.
Andrej Č.
 Za měsíc budu končit program a vracím se ke své ženě. Prosím o modlitby za mě a ženu, abychom nový
začátek společně zvládli
Tomáš W.
 Někdy prožívám těžké chvíle a chci to vzdát. Ale vím, že musím bojovat. Prosím, modlete se za mě, abych
to zvládl
Radomír B.
 Před nástupem do programu jsem měl strach z omezení, které v programu jsou. Když jsem poznal Krista,
prožil jsem svobodu, přestože mám omezení. Před tím jsem sice neměl omezení, ale byl otrokem.
Dušan Č.
 16 a půl roku jsem odseděl v kriminále. Přestože v Krista věřím 4 roky, tak jsem bral drogy. Nedokázal
jsem skončit. Proto jsem nastoupil do programu Teen Challenge. Modlete se prosím spolu se mnou, abych
závislost definitivně zlomil.

Modlete se spolu s námi
 Dva z našich byznys pracovníků měli úraz. Jeden při jízdě na kole spadnul a má tříštivou zlomeninu klíční

kosti. Druhý pracovník rozebíral střechu a trám, na kterém stál, se pod ním prolomil. Spadl hlavou z 2,5m
na suť. Zlomil si nos a měl tržnou ránu pod okem. Zdá se, že nic vážného nemá, ačkoliv to vypadalo velmi dramaticky.
 S tím souvisí pracovní vytíženost v byznysu. Rostou nám zakázky a dva klíčoví lidé jsou zdravotně indis-

ponováni. Máme velmi mnoho práce, napnuté termíny a nestíháme. Potřebujeme moudrost, jak vzniklou
situaci řešit.
 Jeden z poradců by se měl od příštího měsíce stát 2. pastorem Apoštolské církve ve Varnsdorfu. Jeho úva-

zek se v Teen Challenge zkrátí a proto je potřebné nastavit program tak, aby vše fungovalo, jak má
 Za celý tým střediska Teen Challenge, za děti a rodiny pracovníků
 Za naše studenty. Nemají to snadné. Na jedné straně se v konečném důsledku sami rozhodli pro drogy a

alkohol, současně se dostali v životě tak hluboko, že udržet si nový způsob života, už není tak snadné.
Předtím to byla sranda, zábava, pohoda, dnes je to zodpovědnost, dřina a disciplína.
 Potřebujeme získat 250 000,- Kč na novou koupelnu.
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Dětské centrum
Milí bratři a sestry, během
měsíců dubna a května
jsme v rámci služby Dětského centra Klokan, pokračovali v našich pravidelných aktivitách, ale také
jsme měli několik speciálních akcí.
První z nich je rozběhnutí
Fotbalové ligy, do které se
nám podařilo zapojit 5 neziskových organizací ve
Šluknovském výběžku. Organizace si utvořili fotbalové týmy a většinou o víkendech probíhají zápasy.

Dobrovolníci, kteří mají
tuto službu na srdci, vytvořili tabulku a každý tým
hraje s každým dvakrát jednou doma a jednou jako
host J. Jsme rádi, že se nám
daří propojit práci neziskových organizací, ale také, že
během společného času
zápasů můžeme svědčit o
tom, že to byl a je právě
Ježíš, který proměňuje naše
životy. Myslím, že všechny
týmu si už všimli, že před
každým zápasem se společně na hřišti kluci modlí.

Další akcí byla celoměstská
hra Matrix. Bylo to již třetí
ročník a za sebe mohu říci,
že nejlepší. Přišlo asi 50
dětí a v terénu bylo zapojeno 19 agentů. Moc děkuji
studentům Teen Challenge,
kteří se na průběhu hry
velkou měrou podíleli. Děti
opět luštili hesla, pracovali
s počítačem, četli mapy a
hlavně se snažili uniknout
agentům.
Motto letošního Matrixu
bylo „Hledejte především Jeho

království a spravedlnost a vše
ostatní, vám bude přidáno“.
Také se nám rychle blíží
tábor a mi se snažíme dokončit poslední přípravy.
Stálé nám chybí 15.000 Kč.
Pokud byste někdo chtěl na
tábor přispět, můžete tak
učinit jakoukoli částkou na
účet č. 0923098309/0800.
Do zprávy pro příjemce
prosím napište Tábor. Děkujeme moc za vaši všestrannou podporu.
Antonín Tipan

VTIP
Dva kněží jedou velmi rychle na motocyklu a vysoce překročí povolenou rychlost. Zastaví je policista
a káravě jim říká: "Uvědomujete se vůbec, co děláte? Co kdyby se stala nehoda?" Jeden z kněží opáčí:
"Žádné strachy, synu, Ježíš je s námi." Policista nato vytáhne blok a povzdechne: "V tom případě vám
musím dát pokutu. Je zakázáno, aby na motocyklu jely tři osoby."

