J 17:3

A toto je život věčný: „Aby poznávali tebe, jediného
pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista“.
Ve svém životě jsem se seznámil s mnoha lidmi, aniž by měli
jakýkoliv vliv na můj osobní život, na mé rozhodování a jednání. Nepoznal jsem jejich myšlení a nestal jsem se jejich
přítelem, prostě jen prošli kolem mne. A opačně jsou lidé,
kteří do značné míry formovali a formují můj život. V čem je
rozdíl? Zatímco se známým se pozdravím a to je vše, případně si s ním vyměním pár frází či debat o kole, přítel je součástí mého života, a nikdo nemůže být součástí mého života,
aniž bych ho skutečně poznal, jak přemýšlí, po čem touží,
jaké jsou jeho hodnoty a aniž bych ho pustil do svého osobního života. Přátelé se o sebe mohou opřít a většina lidí má
takové vztahy pouze v rodině.
Ježíš své nejbližší oslovuje slovem přátelé - bratři, právě
proto, že oni poznali jeho záměry, žili s ním natolik, že věděli
kam jde, proč tam jde, mohli se jej zeptat na cokoli a on s
nimi sdílel svůj život a hodnoty.
Mnozí z nás si jistě vzpomínáme na první setkání s Ježíšem a
jeho osobní pozvání k tomu jej následovat. V mém životě
díky tomu nastala revoluce, zjistil jsem, že život nekončí smrtí, ale naopak. Tuto jistotu mohu znova a znova prožívat při
setkávání s ním v modlitbě, v rozjímání, při toulkách přírodou, v jeho působení v životech druhých, při čtení a čtení
Bible. Vnímání věčnosti je podstatou proměny.

Věčnost není jen nekonečno bytí, ale především přítomnost
Ježíše v každodenním životě. Díky tomu, že jej poznáváme a
trávíme s ním čas, můžeme nabírat sílu pro každodenní zápasy s vlastní přirozeností, kroky do neznáma, rutinu, odpuštění, ochotu snášet bolest a utrpení, obětovat se pro něco nebo někoho, snášet nemoc, skutky milosrdenství.
Mohl bych se ptát, co přimělo obchodníka na cestě „ztratit
čas“ a možná i lukrativní obchod, když našel na cestě polomrtvého, neznámého člověka a obětovat svůj čas na jeho
záchranu , zatímco mnohem „povolanější“ jej obešli. Mohl
bych se ptát, co způsobilo, že chudá žena darovala peníze,
ačkoli sama sotva uživila sebe, mohl bych se ptát, proč naši
kluci každý týden vyjedou do měst okolo nás, jdou do míst,
kde není bezpečno a pomáhají těm, kdo si to „nezaslouží“,
mohl bych se ptát, proč lidé opustí lukrativní zaměstnání
nebo podnikání, aby dělali něco, z čeho nemají žádný zisk,
mohl bych se ptát, ale nemusím.

Ačkoli přemýšlím o sobě, o tom, jak sám poznávám Ježíše,
kolik s ním trávím času a jak moc díky tomu vnímám přesah
věčného života do mých běžných dní, zároveň si kladu otázku, do jaké míry má tato zkušenost vliv na můj běžný den a
jednání. Jinými slovy: Síla pramení z poznávání Ježíše, díky
tomu jsme schopni jít i tam, kde sami ztrácíme, protože něco
o věčném životě víme. Poklady v nebi nikdo nekrade, mol je
nesní a rez je nerozloží.
Petr Král

Studenti do programu
Často se nás lidé ptají, jak se k nám do programu dostanou studenti. Odpověď je v zásadě jednoduchá,
jednak náš tým dobrovolníků jezdí pravidelně do Ústí nad Labem, kde spolu s místními slouží lidem přímo
na ulicích, ale také lidé ve sborech i tam, kde služba TCi není povzbuzují své blízké k změně. Pro každého
je tak jednoduché dát kontakt na nás svému blízkému. Co můžete udělat?
1.
2.
3.

Prosím stáhněte si číslo na help linku do svého telefonu (helpline 732 734 623)
sledujte web propojenagenerace.cz (brzy bude zprovozněn)
předejte tyto informace lidem s problémy ve své blízkosti (škola, práce, přátelé, rodina)

Založení služby TCi ve svém městě nebo regionu
V každém městě, vesnici, regionu jsou lidé, kteří potřebují naději na změnu. Jsou buď závislí nebo jejich blízcí. Součástí služby TCi jsou týmy lidí—dobrovolníků, kteří se rozhodli svůj čas
věnovat těmto lidem a založili ve svých městech práci mezi
závislými. Jejich činnost je práce na ulicích, poradenství v tzv.
Kavárně TCi (často pronajaté místa), budování sítě spolupráce s
dalšími organizacemi, praktická pomoc, realizace podpůrných
skupin Bodu obratu. Pokud máte zájem vybudovat takovéto
centrum nebo se k některému přidat, kontaktujte nás!
777 180 549

2,3 mil. denních kuřáků
1,5 mil. lidí v riziku konzumace alkoholu, 500tis.
ve vysokém riziku, přes 100 tis. denních konzumentů nadměrných dávek alkoholu.
120 tis. problémových uživatelů konopí
900 tis. lidí zneužívajících sedativa a hypnotika
45. tis. injekčních uživatelů drog
500 tis. osob v riziku vzniku problémového hráčství, cca 100 tis. patologických hráčů

Blíží se vánoce, pokud chcete studentům
udělat radost a koupit jim dárek (max. do
200,-) napište si mailem o konkrétního
studenta. Vy koupíte a pošlete a my předáme pod vánočním stromkem :-)

Žebřiny - stále sháníme žebřiny do naší
malé tělocvičny

Kola - pokud máte doma funkční! horské
kolo a chcete jej darovat, ozvěte se

Nové montérky a boty
Prací a mycí prostředky
Nářadí do dílny (i z končící dílny)
Povlečení
Ozvěte se Milanu Červeňovi: 731 805 848

Petr S: Potřebuje modlitby za svou rodinu - má
doma manželku a tři děti
Josef L: Je v programu krátce, aby nadále vydržel v programu a neodešel
Vojtěch B: Za zdraví svých rodičů, oba jsou
nemocní, sám bude program končit a jde k nám
do firmy do „učení“, tak aby vše zvládl
Tomáš Ch: Již asi 4x z programu utekl, i on
potřebuje najít sílu a důvod aby to neudělal
znovu
Pracovníci bývají často nemocní, tak za ně
V Programu je 13 studentů a 2 kluci na re-entry,
modlete se za ně, po programu potřebují nalézt
místo, kde začnou nový život

Jako služba nezískáváme žádné prostředky od státu. Pokud byste chtěli
podporovat konkrétního pracovníka a
jeho platové náklady napište nám.
Všechny pracovníky a jejich role naleznete na našich stránkách
www.tcsluknov.cz
pro podporu kontaktujte ekonomku:
Milušku Camfrlovou 776 821 592
Naše provozní náklady ročně činí zhruba
2 miliony korun. Na jejich zajištění se
podílí většinou drobní dárci a samotní
studenti ze sociálních dávek, které velmi
často nemají. Jsme vděční za vaši podporu a dary. Darovat můžete snadno zde:
https://www.darujme.cz/projekt/957

Svědectví Marka
V programu Tc jsem už skoro 9 měsíců. Na první dovolence, na kterou jsem jel, jsem to nezvládl. Byl jsem
v Ústí nad Labem odkud pocházím a protože jsem potkal staré přátele, tak jsem to nezvládl. Díky Bohu jsem
se mohl vrátit do programu. Jednu věc vím jistě, že už nechci zpátky do Ústí nad Labem. Neměl jsem proto
kam jezdit na dovolenku a čekal jsem až do teď, na to, co mi Bůh připraví. Můj poradce mi nabídl, abych jel
na dovolenku do Valašské Meziříčí k pastorovi Tomáši Galdovi a jeho rodině, kam jsem díky Tomášově pozvání taky nakonec jel. Byl to skvělý čas a já Bohu děkuji, že mám rodinu v Kristu, kterou jsem zatím neznal, čas s nimi byl skvělý. Blíží se mi konec programu a tak přemýšlím kam půjdu. Čím dál tím víc věřím, že
mě Bůh volá právě do Vlašské Meziříčí. Díky Bohu, že on otvírá dveře, které nikdo nemůže zavřít a zavírá
dveře, které nikdo nemůže otevřít.
Naši studenti často, a to téměř ve 100% případů, přicházejí z ulice, bez „minulosti“, bez kontaktů s rodinou,
bez zázemí. Marek je toho typickým příkladem. Léta žil na ulici. Naši dobrovolníci jej takhle našli a přivezli do
programu. Takovéto příběhy se dějí neustále. Studenti v programu naleznou Krista, rozhodnou se, že chtějí žít
jinak, ale ačkoli v programu získají svobodu od závislostí a nové návyky, to, co jim velmi často chybí jsou
vztahy. A tím myslím vztahy mimo TC, vztahy s „normálními“ lidmi v církvi. Často mají tendenci zůstávat po
programu v naší blízkosti, ale toto není cesta. Věříme, že církev je místem, kde mohou nacházet blízké a závazné vztahy. Naší touhou je, aby církve v ČR je byly schopny přijmout a zahrnout do svých řad, dát jim možnost sloužit, ale také možnost další pastorace a praktické pomoci. Často to s našimi studenty není snadné, ale
věříme, že církev je nástrojem pomoci v další etapě jejich života. Jsme vždycky vděční, když konkrétní sbor a
především konkrétní člověk z daného sboru příjme za svého „učedníka“ bývalého studenta z programu. Pokud
je vám komukoli takováto služba blízká, ozvěte se a „adoptujte“ nového člena vaší rodiny církve!

ADOPCE
Ozvěte se Tondovi Tipanovi 734 369 120

Telegraficky: dětské centrum místo tábora pořádalo víkendovku pod „širákem“ kde bylo 16 dětí - program ukončili dva studenti, kteří jsou nyní v re-entru střediska a pracují v místních firmách - stále se staráme o naší farmu, kde nám chybí seno pro zvířata - během září jsme tady měli sborové bohoslužby, při kterých
sloužil Tom Bremer ředitel TC Evropa - firma, ve které se mimo jiné mohou vyučit někteří z našich studentů, přežila náročné období zavádění systémů kvality a
dál přináší očekávané benefity - probíhají také přednášky na školách - stále s týmem jezdíme sloužit do církví v ČR slovem a povzbuzením - rozjíždíme projekt
propojenagenerace.cz - nalézt naše středisko můžete na facebooku a www.tcsluknov.cz, kde naleznete informace jak nás finančně podpořit. Děkujeme

