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Smrt, proč je tady?
Při diskusích s
našimi studenty
často mluvíme
o tom, co se v
jejich životech
stalo. Jen málo
z nich v životě
neprožilo nějaké trauma. Ztrátu
blízkého v dětství, které nemohli
porozumět. Odešel táta, zemřela
máma, doma bylo peklo zapříčiněné
otcovými výlevy hněvu v opilosti.
Příběhy psychického týrání a dokonce
sexuálního zneužití nejsou ničím
neobvyklým. Vše toto si nesou s sebou
do dospělosti. Dále očekávají rány
„osudu“, uzavírají se do světa, kde se
snaží zabránit všemu tomu nebezpečí,
které na ně může přijít. Uchylují se
nakonec k alkoholu, drogám… Snaží
se zabezpečit svůj život, ale nakonec

jej ztrácejí. Dny jsou prosáklé bolestí,
strachem, nenávistí, výčitkou a
nakonec touhou to vše ukončit.
Myslím si, že touhou však je nalézt
pokoj, odpočinout si, dostat se do
světa, kde již vše to, co člověka potkalo,
není. Ano, ve smrti je odpočinutí.
Minulá zranění druhých vůči nám a
i naše vlastní skutky vůči druhým,
které v nás vyvolávají pocity hanby a
viny, přestávají mít ve smrti svoji sílu.
Nebolí a nedotýkají se nás.
Tento bulletin je krátce zaměřen na
problém smrti ve smyslu sebevraždy.
Ta je vždy zoufalým řešením, touhou
uniknout nebo demonstrovat potřebu
po něčím zájmu, blízkosti. Paradoxně
je sebevražda právě hledáním pokoje,
klidu, úniku, svobody nebo únik z
pocitů viny, hledáním nové kvality
života.

Mám rád Boží slovo pro jeho paradoxy.
TEEN CHALLENGE
Jedním z nich je i paradox života existence. Život se rodí ze smrti, ale ne pomoc závislým
smrti jako útěku, ale smrti minulého.
adresa:
Před veškerou bolestí, minulými
ul.:
Císařský
59
zážitky a i tím, co člověk provede,
407 77 ŠLUKNOV
skutečně neutečeme, řešení je ve
tel.:
smrti, kterou Kristus demonstroval
412 386 429
konec minulého, a ve zmrtvýchvstání
mail:
jako začátku nové kvality.
tcsluknov@gmail.com
Ježíš na jednom místě učí své učedníky
web:
o tom, jak skutečně zachránit svůj
www.bullet-in.cz
život.
-Petr KrálIČO:
„Neboť kdo by chtěl
68402686
zachránit
svůj
život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne
a pro evangelium,
zachrání jej.“

číslo účtu:
0923098309/0800
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V PRAZE PROBĚHLA EVROPSKÁ KONFERENCE TC
Evropská konference
probíhala od 29.5.1.6.07. Od úterý do pátku jsme měli možnost
zúčastnit se několika
shromáždění, jednoho
muzikálového představení, navštívit tři semináře, vyslechnout příběhy TC z ostatních zemí
kolem nás, přijmout povzbuzení od služebníků
z celého světa, či podpořit jednotlivá střediska
TC koupí věcí z jejich workshopů.
Mě osobně velmi zaujaly tři součásti konference. Zřejmě nejvíce mě ze seminářů oslovil v
rámci práce bratr David Weil z RealLifeMedia,
který přinesl hodnotné poznatky z prevenční
práce. A jeho prezentace mi poprvé umožnila slyšet Jump Around od House of Pain na
„shromáždění“ :o)
Dále osobní vyučování Davida Battyho o hranicích. Bylo vynikající. Jednoduché aplikace

Božího slova, žádná abstraktní slova a prázdné
t e r m í n y,
mnoho
povzbuzování k
uchopení
plného
Božího
požehnání. Díky za něj. Konečně se dostávám
k tomu, co vnímám jako jádro celé konference.
Tím je pro mě možnost vidět služebníky z jiných
zemí. Je to vzácná příležitost poznat spoustu
nových zbožných lidí. Velmi mě povzbudil bratr Jonatan z Makedonie. Stále se smál a když
jsem se ho zeptal, jak je možné, že ten úsměv
nosí, odpověděl: „Když se budu smát nebo
mračit, svět se nezmění ani o píď, a tak se radši
usmívám.“ Krásná konference…
-DEllNa konferenci v Praze se mi moc líbilo. Jsem
ještě dnes nadšený z toho, jaké nádherné okamžiky jsem zažil při výzvě. Nedají se s ničím
jiným srovnat. Plakal jsem štěstím a cítil Ježíšo-

vu přítomnost. Bylo to pro mně velikým povzbuzením, přál
jsem si, aby
konference nikdy
neskončila. Byl
jsem dojat
atmosférou, která tam panovala. V každém,
kdo tam byl, zářil Kristus a Jeho láska. Děkuji
Pánu za tyto nádherné okamžiky.
-Martin Poslušný- (student)
Na konferenci bylo na 400 lidí z 29ti zemí
celého světa. Mohli byste na ní také potkat
bývalé
studenty
TC. Například Pavla
Kopala,
který spolu
s ostatními pracovníky TC i studenty vedl před večerním
programem uctívání. Hraje na el.kytaru. -mira-
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děkujeme za počítač potřeby - modlitby
V minulém Bullet-Inu jste si mohli přečíst o naší
potřebě, co se týká výpočetní techniky. Díky Honzovi
Šimkovi z AC Varnsdorf, který vlastní firmu Hosana
nejen s počítačovou technikou, nyní již naše účetní
má nový přístroj ve své kanceláři.

Stále ještě potřebujeme notebook k přednáškám na
školách... a čekáme, odkud nám ho přivane Duch Boží.
Velmi nutně jej potřebujeme. Obzvláště po shlédnutí semináře (prevence) na konferenci bychom chtěli
více využít kvalitní multimédia k oslovení mladých.

 Potřebujeme notebook, pokud možno multimediální, abychom na něm mohli
zpracovávat video a zvuk na rozumné úrovni a navíc ho přenášet po školách na přednášky.
 Finance ve středisku celkově potřebují oživit. Hledáme zdroje, abychom byli
schopni dostat středisko do konečné podoby (kapacita 30ti studentů)
 Jarda Křivánek stále potřebuje prodat své staré auto (a slevil:o), aby mohl jet
s rodinou na pěknou dovolenou. Požehnání
s radostí přijímá.
 10. výročí-modlitební podpora.
 Budeme ve středisku rozjíždět nový
druh výroby, který by měl pomoci při financování chodu střediska. Modlete se za nás
a vedoucí celého projektu, ať máme vedení
Duchem v celé věci

Jak
jsem
prožíval
vražedné sklony
Po několika letech užívání drog, zejména
kombinování marihuany a alkoholu, následně
LSD a pervitinu, jsem začal vnímat novým
způsobem otázku života a smrti a celkově
smyslu života vůbec. Přestal jsem o životě
uvažovat v kontextu životních potřeb. Už jsem
netoužil po ničem zvláštním. Jediné, co jsem
se snažil vyhledat, byly extrémní zážitky při
vyšších dávkách LSD nebo „speedu“.
Tehdy jsem začal uvažovat nad hodnotou svého
vlastního života. Na počátku asi tříměsíčního
období jsem si začal klást první otázky a vážit
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ztratit někoho milovaného nebo nemít peníze
na splacení účtů nebo být neschopent plnit
jednoduché úkoly.
„Nikdo nikdy neuvedl dobrý důvod pro
sebevraždu,“ poznamenal Cesare Pavese, italský
spisovatel, který sebevraždu spáchal. Otázkou je,
proč se vzdávají, když většina lidí v podobných
situacích zůstane při životě i v těch nejhorších
situacích. Výzkum mentálního zdraví se v různých
disciplínách snaží odpovědět na otázky týkající
se těchto rozhodnutí. Na základě toho vyrostla
v nedávných letech celá nová oblast – studium
suicidologie. Ta se snaží zjistit na základě jakých





Oběšení je nejčastější způsob sebevraždy.
V roce 2005
oběšením sešlo
ze světa 64,3%
sebevrahů.

sebe-

všechna pro a proti. Každý den jsem ukončil
alespoň jedním proti navíc. V prvních dnech
a týdnech jsem si položil mnoho otázek, až
jsem si uvědomil, že otázky, které jsem již
zodpověděl, se nevracely. A jak šel čas, tak
postupně ubývaly.
Celé to období jsem vyhledával po nocích místa
vhodná k provedení sebevraždy. Hledal jsem
dostatečně pevné lano, silnou větev. Trávil jsem
čas u vlakových tratí a obcházel mosty a výškové
domy. Nemohl jsem najít žádný pevný bod, o
který bych mohl opřít svůj život. Ztratil jsem



Pokud přijmete naše pozvání na oslavu 10.výročí Teen
Challenge ve Šluknově, nemůžeme Vám zajistit kvalitní
ubytování, jestli se rozhodnete zůstat do následujícího
dne. Vezměte si s sebou spacáky, karimatky, případně
stan. Komfortnější ubytování si můžete zajistit mimo
středisko v některém z penzionů....
Doufáme, že Vás to neodradí a přijedete. Moc se na Vás
těšíme.... POTVRĎTE PROSÍM SVOU ÚČAST.

rodinu, přátele, vzdělání, domov a nakonec i
ten zbytek úcty k sobě samému. Skončil jsem
na mostě a už nebyla žádná pro, zbyla jen proti:
nesmyslnost, prázdnota a bolest k zbláznění.
Ježíš mi však tam připomněl, že si mohu vybrat.
Vybral jsem si ...život....
-DEll-

Proč lidé páchají sebevraždy? 
Je tak mnoho důvodů, proč lidé páchají
sebevraždy. Mezi těmi běžně zmiňovanými
jsou: najít východisko z pocitu beznaděje, utéci
z neřešitelné situace, potrestat milující, upoutat
pozornost, změnit chování druhých lidí nebo
jejich obezřelost, vyhnout se bolesti ze ztracené
lásky, potrestat někoho, vyhnout se starostem,
utéci z bolestivé nemoci, usilovat o mučednictví,
vyjádřit lásku a také usilovat o neskutečné,
impulzivní žerty. Zprávy, které zůstaly po lidech,
kteří se zabili, běžně hovoří o neřešitelných
lidských krizích. Mnozí výmluvně popisují, co
to znamená trpět trvalou chronickou bolestí,











faktorů, lidé páchají sebevraždu. Psychologové
vypozorovali, že někteří lidé řídí své životy
cestou, která je předurčuje k chybování a
sebezničení. Sociální vědci poukazují na sociální
a ekonomické zmatení, které přivádí některé lidi
k sebevraždám. Biologické výzkumy stále více
studují, jak nepravidelnost v mozkové činnosti
způsobuje impulzivní a agresivní chování, které
často provázejí sebevraždy. Všichni zdůrazňují, že
sebevražda je výsledkem stále se měnící souhry
různých faktorů.
- pokračování na www.bullet-in.cz -

