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Přejeme vám všem mnoho
požehnání do nového roku
2009 a věříme, že se vám

ter vyčlenili z řad organizací poskytujících sociální služby a to pro nás mělo negativní finanční
dopad. Na druhé straně jsme si vědomi, že

bude dařit dobře. Každoroč-

jsme jasně ukázali naše hlavní poslání. Osobně

ně vybíráme verš pro naši
práci a tento rok jsme si

jsem měl velikou radost, když jsem na konci
roku slyšel svědectví studentů, že nástup do

vybrali ze Žalmu 84:11-12
„Den v tvých nádvořích je
lepší než tisíce jinde; raději chci stát před prahem domu svého Boha, než prodlévat v sta-

programu pro ně znamená dát svůj život do
pořádku před Bohem. Modlete se s námi, aby
toto naše hlavní poslání bylo vždy prioritou a
vedlo vždy k cíli ty, kteří jsou v beznaději, osa-

nech svévolnosti, vždyť Hospodin Bůh je štít a
slunce, Hospodin je dárce milosti a slávy, žádné

mocení, v otroctví a velké neschopnosti se
bránit. Celý svět má veliký otazník v souvislosti

dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně.“ Tento verš je pro nás pro všechny velkým povzbu-

s rokem 2009. Především kvůli finanční krizi.
Silvestr 2008

S V Ě D EC T V Í :
ST UD EN T A PO
P R O G RAMU

MODL I TB Y A
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N E J D Ů L E Ž I T ĚJ Š Í
B O DY ÚV O DN Í K U
• Verš pro rok 2009
• Teen Challenge je duchovní
služba
• Svědectví studentů

Silvestr 2008
zením, protože si uvědomujeme, že Bůh ví o

My doufáme a věříme, že Bůh bude s námi a
že o této situaci ví. Vítězně nás jí provede. Naší

našem rozhodnutí stát na Jeho straně a přebý-

vizí je stále pomáhat a být nápomocni také

vat v Jeho domě. Jsme ujištěni, že On je naším
štítem, ochranou a zdrojem života, tak jako je i

v Moldávii a rádi bychom se zapojili do práce
v Izraeli, kde v pásmu Gazy momentálně probí-

slunce. Rovněž jsme šťastni, že se tento verš
spojuje i s velikým zaslíbením, že nám Bůh
neodepře žádné dobro, když před Ním budeme
žít bezúhonně. V roce 2008 jsme se definitivně

há válka. I nadále chceme pokračovat
v rekonstrukci středisek, dětských center a
rozvíjet vizi, kterou nám Pán dal. Očekáváme,
že budeme dělat nové kroky, které jsme ještě

rozhodli, že naše kavárny (kontaktní centra) a
střediska jsou před státem hlavně duchovní

nikdy nedělali. Na závěr bych vám rád popřál
mnoho dobrého do roku 2009. Bratr Petr Mi-

službou. Tím jsme se s výjimkou dětských cen-

nistr.

• Plán

V soužení jsem vzýval Hospodina, ke svému Bohu jsem volal.
Uslyšel můj hlas ze svého chrámu, mé volání proniklo až k jeho sluchu.
2. Samuelova 22:7
ČÍ SLO 4 3 -L ED EN 2 0 0 9
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Služba posilňování druhých
David Wilkerson
Někteří křesťané mají tenden ci přemýšlet o apoštolu Pavlovi, vzhledem k jeho
mocným dopisům a jeho úžasné s lužbě,
jako o super člověku. A le kdyb y Pavel
nebyl ze stej ného masa a krve jako
my – kdyb y nebyl p ředm ětem stejných
pokušení a zkoušek – neměl by církvi co
říci. Všech ny jeho epi štoly by b yly naps ány zbyte čně. Pravdou je, že mnoho ze
svých dopisů Pavel n apsal v průbě hu
těch nejobtížnějších ob dobí své ho života. Církvi v Ko rintu o tevřeně p řiznal, že
z a ž í v á č a s y h l u b o k é h o u t rp e n í
a bolestn ých duševní ch muk: „…nen ašli
jsme ve svých těžkostech žádnou úlev u,
všude jen tíseň : n avenek boje, uvnit ř
úzkosti“ (2. Ko r. 7:5). Kd yž to psal, b yl
tento veliký apoštol v M akedonii, kde
procházel pocit y deprese , sklíčenost i,
bezm oci a úplného odm ítnut í cí rkví. Jak
se Pavel do takového stav u do stal? Podívejm e se na pozadí jeho situace . P avel právě napsal svou prv ní epištolu
Korintsk ým, ost ré pokárá ní, zamýšlené
k nápravě nemorální sit uace v církvi.
Ačkoli jeho dopis obsahoval nesna dné
posel stv í, p sal ho Pave l v slzá ch
a s úzkostí v srdci. Důvodem naps ání
tohoto dopisu b yl o havný skutek smilstva, který v církvi přehlíželi. P avel Korintským napsal: „Jste nadu tí p ýcho u,
odmítáte se kát za tak otevřený hříc h,
který mezi vámi je. Nesou dili jste tuto
situaci spravedlivě. M ěli jste toho, kdo
ten čin spáchal, vylou čit z vašeho společenství, dokud neuvidí te opravdové pokání.“ Pavel jim nařídil, ab y „v ydali takového satanu k zahubení těla, ab y du ch
spasen b yl v den Pá na Ježíše“ (1 . Ko r.
5:5). Bylo to si lné, nep říjemné a tv rdé
poselství. A po nějakou následují cí dobu
Pavel litoval , že ho poslal (viz 2. Ko r.
7:8). Op ravdu , od toho dne se Pavel
trápil, jak na to as i Korint ští zareagují.
Co když jeho m otivy pochopí špatně?
P o z n aj í, že p s a l do p is v lá s c e ,
s hlubokou obavou , kam se církev řítí?
P o z dě j i jim n a p sa l: „N e řík ám to
k vašemu odsouzení“ (2. Ko r. 7:3). Vím,
jak se Pavel cítil . Po léta jsem podle
Pánovýc h instrukcí a skrze jeho Slovo
musel přiná šet to, co by někdo mohl
nazvat tvrdým poselstvím. Potom jsem
v mučivé úzkosti ležel na své tvá ři
a m odlil se: „Pa ne, nep řehnal jsem to?
Tvé Slovo říká, že nem ám e kritizovat
spraved livé nebo žehnat h říšník ům.
Řekni m i, nezranil jsem tím po selstvím
tvé spravedlivé?“ Pavel také učil, že se
do Korint ské církve vplížili faleš ní pro roci a způsobili, že ostat ní opovrh ují jeho

utrpením. Ve skutečnos ti o něm tito
lidé říkali: „K dyb y byl doopravd y
s tímto mužem Bůh , p roč b y se na něj
valila všechna ta hanebná potupa?
Proč by Pavla uv rhli do vězení? A jak
by mohl nějaký Boží muž říci, že si
‚zoufá, zda přežije‘? Nechápeme, jak
může být člověk, který se modlí , tak
často napadá n a tak ponižován. Kdyby m ěl Pavel op ravdovou ví ru, ne mohl b y zažívat taková utrpení.“ Ta ková obvinění dopadají i d nes na
zbožné služebníky, kteří prožívají utrpení a potupu. J ak často jsem slyšel
nějakého křesťana mluvit o dru hém :
„V je ho životě musí b ýt něco špatné ho, když proc hází tolika zkouškami
a trápením .“ V Pavlově přípa dě to
byla věc jeho krit iků, kteří chtěli uštíp nout z jeho duc hovní a utorit y. Ale
Pavel řekl, že toho nelit uje, když Ko rintským posla l dopis. M ís to toho
poslal své ho d uchovní ho s yna Tita do
Korintu , aby jim v ysvětlil sm ysl toho
poselství: „Řekni lidem , že je miluji
a nechc i jim ublížit, ale že s tou situa cí je nut né jed nat. Potom se setkáme
v T roadě a řekneš mi, jaký měl můj
dopis účinek.“
Když psal Pavel svůj druhý dopis Korintským, byl tu ještě větší důvod pro
jeho ustaraného ducha
Poté, co v yslal T ita na jeho m isii, vydal se Pavel do Troad y, cestou se
zastavil v Efezu. Bů h t u skrze Pavla
mocně jednal a jeho pom azané kázání pohn ulo zástup y. M nozí, kdo slyšeli
jeho kázání, spě chali dom ů, aby přinesli své okultní knihy, potom se
shromáždili v ce ntru m ěsta, ab y je na
ohromné h ranici spálili. To však vzbu dilo zlou krev mezi efezskými st říbro tepci, kteří vydělávali předev ším na
výrobě sošek boh yně Dian y. Najed nou viděli, že jejich živob ytí mizí, přímo jim pře d očima , v ohni. Tak vzpláli
hněvem proti Pav lovi, obvinil i ho
z náboženského fanatismu a řekli, že
chtěl zničit jeji ch u ctívání. Obvině ní
jako jiskra zapálilo ohromnou vzpou ru a Pavel jen tak tak v yvázl životem.
Když později napsal, že „ztrá cel nadě ji, že přežije,“ mluvil o tom to inciden tu. „M yslel jsem , že mě zabijí.“
Nejsme si jisti, co je ště se stalo
v Efezu, protože Pavel nám to ne říká.
Všechno, co víme, je, že kvůli tomuto
zážitku „Dolehlo na n ás na dmíru těžce, n ad naši sílu , až jsme se dokonce
v z d a l i n a d ě je , ž e t o p ře ž ije -

me.“ (2. Kor. 1:8). Opravd u, Pavel mluvil
o tom, že b yl pronás ledován, nepoc hopený, sklíčen ý na d uchu . Teď, když m ířil do
Troad y, toužil vidě t svého zbožného s yna
v Kristu Tita , který mohl pozvednout jeho
ducha. Pavel mohl Titovi otev řít své s rdce
a dozvědět se o účinku svého dopis u. Ale
když Pavel p řijel do Troa dy, Tit us tam nebyl. Čekal, až jeho duchovní syn přijde , ale
Titus se stále neukazoval. M ezitím se Pavlovi v Troadě otevřely dveře ke službě, ale
apoštol byl v té do bě velice unaven ý
a vyče rpan ý. „K dyž jsem p řišel do Troad y
zvěstovat evangelium Kristovo, na šel jsem
tam dveře otevřené pro dílo Pá ně, a p řece
jsem neměl stání, nebo ť jsem tam nezastihl brat ra Tita ; rozloučil jsem se s nim i a

vydal se do M akedonie.“ (2. Kor. 2:12–
13). Pavel udělal něco, co předtím nikdy
v životě neudělal , něco, co b ylo opakem
všeho, co kázal. Navzdory tom u , aby slo užil, když měl dveře otevřené , putoval Pavel
s vnitřním neklidem do M akedonie. To je
obrázek zraněného vojáka Kříže: veliký
apoštol b yl ubit ý, slab ý a zniče ný, u padal
do slabom yslnosti v m ysli, těle a duch u.
Proč? Co Pav la p řivedlo do tohoto bodu?
Apoštol sám to v ysvětluje : „Neměl jsem ve
svém duchu úlevu , protože jsem nenalezl
svého bratra Tita.“ B yl sám a zoufale potřeboval, ab y ho někdo utěšil . Něco o tom ,
čím Pavel p rocházel, znám ze své vla stní
zkušenosti i od druh ých , kteří stáli p řed
stejnými zkouškam i. Satan k nám vžd ycky
přichází, ab y zaútočil, kd yž jsme slabí
a unave ní z boje. Te hdy jsme nejvíc zra nitelní a sn adnou kořistí p ro je ho lži. Vě řím,
že nepřítel na Pavla zaútočil dvěma ze
svých zlom ysln ých lží. Předně věřím, že mu
řekl: „Titus nepři šel, protože tě zav rhnul.“
A potom p řišla další lež: „ Titus tu není , p rotože ty už, Pavle, nejsi ú spěšn ý. Še redně
jsi zranil věřící v Korint u a odehnal jsi je.
Tvoje služba už prostě nenese ovo ce.“
Mohu si jen představovat další lži, které
Satan vrhal po Pavlovi
Slyším ďáb la, jak šeptá : „B ůh už s tebou
není, Pav le. Všichni v Asii tě odmítli. Není
tam jediný č lověk, který b y b yl s tebo u.
I tvůj du chovní syn Titus je naočkován pochybnostm i
tv ých
odpů rců
v Korintu.“„ Postav se k tomu čelem, Pavle,
ztratil jsi své pomazání. Uvažuj o Apollovi,
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jeho kázání přitahuje ohrom né zástup y.
Každý se chlubí, jak je jeho služba ús pěšná, zatím co t y ses dotkn ul jen hrs tky lidí.
Kde jsi kázal, t am začaly v ýtržnos ti,
a prob uzení, která jsi vedl, se nakonec
zastavila, podob ně jako v Efezu. Nejsi m ilován a nikdo už tě nepot řebuje. Je jasné , že
tě Bůh trestá . Nějak jsi zarm outil Du cha
svatého a Bůh o d tebe vztáhl své ruce .“
Pokud cho díš důvěrně s Pánem, víš velice
dobře, čem u Pavel čelil. Satan je ote c lži
a vlastně ti m ůže právě teď posíla t s tejnou
lež, jakou mrštil po Pav lovi: „Vši chni tě
odm ítli. N em áš žádnou službu , žádné m ísto v p ráci na Božím krá lovství. Jen zabíráš
m ísto.“ To je lež z pekla. David věděl, co to
je, být přem ožen démonickou lží. V Žalm u
140 píše, že se o citl v „čase války,“ jak
fyzicky, tak duc hovně. Tento zbožný m už
se m odlil k Bohu: „V ysvoboď m ě, Hospo dine, od člověka zlého, c hraň m ě p roti ná silníku, proti těm , kdo mají v s rdci zlé úm ysly
a den ze dne se srocují k bojům, jazyky si
ostří jako hadi, za rt y m ají jed jak zm ije.
Ochra ňuj m ě, Hos podine, před rukam a
svévolníka, chraň m ě proti násilníku , proti
těm , kdo zam ýšlejí pod razit mi
nohy. Pyš ní osidlo m i n astražili,
síť z provazů na ce stu rozestřeli,
nachys tali na m ě lé čky.“ (Ž
140:2–6). Ale navzdory své situaci se David raduje :
„Hospodi ne, Panovníku, m oje
m ocná spáso , hlavu kryješ m i v
den bitv y.“ (Ž 140:8). Zde byla
podstata Davidova poselství:
„Bože, ty jsi překryl m ou m ysl,
ochránil jsi m ě pře d dém onickou lží. Pekelné m ocnosti proti
m ně nabrou sily své jazyk y, a le
ty jsi p řekryl m é m yšlenky, takže
Satanov y lži nem ohly zničit m ůj život.“
Jak Bůh přináší svou útěchu a občerstvení
svému lidu v době jejich sklíčenosti?
Jak Duc h svat ý povzbudil Pavla? Apoštol
sám nám říká: „Ale Bů h, který těší sklíčené, potěšil i nás p říchodem Titovým .“ (2. Kor. 7:6). Titus přišel do M akedonie s duc hem osvěžení a Pavlovo srd ce se
rázem pozvedlo. V tom to společenství
proudila Pavlovým tělem , du ší a duchem
radost, a apoštol napsal: „potěšili jste m ě
a naplnili ne sm írnou radostí uprost řed
všeho našeho soužení“ (2. Kor. 7:4). Pavel
prohlašoval: „Stále ještě stojím před p roblém y, ale Bů h m i dal to , co pot řebuji
k boji. Potěšil m ě sk rze Tita.“ Během let
své služby jsem viděl, jak Boží m uži a ženy
došli až ke konci svých sil, už víc neune sli,
byli dep rim ovaní a úplně zm atení. T rápil
jsem se nad těm ito dra hým i b ratry
a sestrami v jejich bolesti a ptal se Boha:
„Otče, jak se tito tví služebníci dosta nou ze
svého trápení? K de je m oc, která je od sud
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vyvede? Co jim m ohu říc i ne bo co
m ám udělat, abych jim pom ohl?“ Věří m, že od po vě ď je práv ě z de,
v Pavlově svědectví. Tad y b yl m už tak
neskutečně vyčerpan ý, že už to ani
nebyl on. Pavel p rocházel nejtemnějším obdobím své služby, b yl sklíčený
jako nikdy. Přes to z toho byl během
několika krátkých hodin venku a h ýřil
radostí a štěstím . M ilý apoštol se opět
cítil m ilovaný a pot řebný. Jak se to
všechno stalo? Nejdřív se podívejm e,
co se stalo v Ko rintu . Když tam Titus
přijel, ab y se setkal s náboženskými
vedoucím i, sám byl skvěle občerstven.
V církvi došlo k probuzení, protože se
řídili Pavlov ým i radam i a Bů h jim teď
m ocně žehnal. K dyb y tak m ohl Bůh
v tu chvíli jen stáhnou t opo nu a ukázal
Pavlovi, co se skutečně děje. Kd yby
m ohl dosvědčit, že díky jeho poselství
tam přišlo probuzení. Viděl by jasně
Satanov y lži a uvědom il si, že Boží
m yšlení o něm je dob ré m yšlení, že to
vše je součás tí jeho plá nu. Teď přišel
Titus do M akedonie s povzbuzující

zprávou: „Pavle, b ratři v Korintu ti posílají ujiště ní o své lá sce! Od stran ili h řích
ze svého stře du a jednali s fale šnými
proroky. N epohrdají už tv ým ut rpením ,
ale m ísto toho se radují z tvého svědectví.“ Toto ob čerstv ující s lovo, p řinášené d rahým bratrem Titem , okam žitě
vytáhlo Pavla z jeho jám y: „Ale Bůh,
který těší sklíčené, potěšil i nás p říchodem Titovým .“ (2. Kor. 7 :6). Vidíte tu
ten vzor? Bůh používá lidi, a by ob čerstvili a posilnili lidi. Neposlal a nděla,
aby o bčerstvil Pavla. Útěc hu tento m už
přijal ob čerstvením z Titova du cha,
kterého na oplátku obče rstvil duch
Pavlův.
Příklad Pavla a Tita ilustruje model,
který se objevuje v Písmu
Ve 27. kapitole Skutků byl Pavel na
lodi sm ěřující do Řím a, kd yž loď zastavila v Sidonu . Pavel požádal setníka,
který ho měl na starosti , o povolení
navštív it ve měs tě několik p řátel

a „Julius zacházel s Pavlem laskavě a
dovolil m u, ab y navštívil své přá tele a
přijal jejich pohos tinství.“ (Sk 27:3). Zde
je další ukázka, jak Bůh používá věříc í,
aby ob čerstvili jiné věřící. Vid ím e to
i v 2. epištole Tim oteovi, kde Pavel píše
o jistém vě řícím : „Kéž Pá n p rokáže milosrdenství Oneziforově rod ině. Několikrát
m ě potěšil a nes tyděl se za m é řetěz y;
když přišel do Řím a, u silovně m ě hleda l,
až m ě našel. Kéž m u Pán dá, aby u něho našel m ilos rdenství v onen de n. A
jaké služby v ykonal v Efezu, v íš nejlépe
sám .“ (2. Tim 1 :16–18). Onezifor b yl
také jeden z Pavlovýc h duchovních synů
a tak hluboce a bezpodm ínečně Pavla
m iloval, že ho vyhle dal v jeho utrpen í.
Jednou, kd yž byl Pavel ve vězení, p rocházel Onezifor m ěsto a hledal ho, dokud ho nenašel . Jeho m otivace b yla
prostá: „M ůj b ratr je zraněn ý. S nášel
hrůzy ztroskotán í a teď dostává rán y od
Satana. M usím ho povzbudit.“ Služba
občerstvení sam ozřejm ě zahrnuje vyh ledávání těch, kdo jsou zranění. Slyším e
m noho řečí o moci v církvi těc hto dn ů:
o m oci k uzdravení nem ocn ých, m oci
k z í s k á v á n í z t ra c e n ý c h , m o c i
k přem áhání hří chu. Ale já říkám , že
existuje veliká, uzdravu jící m oc, která
proudí z ob čerstvené ho a ob noveného
člověka. Dep rese, duševní úzkost nebo
ztrápený du ch m ůže způsobit všechn y
m ožné fyzické nem oci, ale d uch, který je
občerstven ý a povzbuzený – ten, který
d o d á v á p o c it p ři je t í , m i lo v á n í
a potřeb nosti – je hojivým balzám em,
kterého je nejvíc potřeba. Tuto službu
občerstvení m ůžem e najít i ve Starém
zákoně. Kd yž král S aul slídil po Davidovi, byl David v ysílen ý a zraněn ý, b yl n ucený dnem i nocí utíkat . Během té dob y
se cítil odm ítnut ý jak Božím i vedou cím i,
tak Božím lidem . Potom , v klíčovém okam žiku, k němu p řišel je ho p řítel Jonat a:
„Jónatan, s yn Sa ulův, se vypravil a šel
za Davidem do Choreše . Ve jm énu Božím m u dodal odvah y. Řekl m u : "Neboj
se, ruka mého ot ce Saula tě nenajde. Ty
budeš kralovat nad Izraelem a já bu du
druh ým po tobě. Také m ůj otec Saul to
ví.“ (1. Sam 23:16–17). Toto slovo o bčerstvení nem ohlo přijít vho dněji. David
právě p rožíval s trašlivé odm ítn utí poté,
co projevil nezištn ý skutek laskavost i.
David a jeho m uži riskovali své životy,
aby zac hránili m ěsto Cejla a n a c hvíli
zde našli útočiš tě. Ale později, když b yl
Saul na postup u, se Davi d modlil: :
„Pane, nev ydají mě tito lidé Sa ulovi?“
Bůh m u od pověděl: „Ano, odm ítnou tě.
Hned z m ěsta odejdi.“ Žalm nám zjevuje
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v jak bídném stavu David v tu chvíli b yl.
Jeho duše b yla sklíčená a ne ustále volal:
„Bože, kde jsi?“ Uvažujte také o Jonatově
bolestivé zkoušce proti jeho zlem pose dlému otci. Ale tento zbožný p řítel „pos ilnil
Davidovy ruky v Bohu “ tím, že mu řekl:
„Hospodin je s tebou, Davide , a v Izraeli tě
stále milují. Možná to tak teď necítíš , ale
budeš králem . Tvoje práce p rávě začala .“
Všechno, co David pot řeboval slyšet, b ylo:
„Bůh je s tebou,“ a jeho duch b yl okamžitě
občerstven a mohl jít dál. Vidíme tento
příklad v Písm u znovu a znovu . B ůh neposílá anděla nebo vizi, ale blízkého věřícího,
aby obče rstvil své milované.
Pavel nás učí, že v našich mnohých utrpeních je úžasný záměr
Je možné, že uprostřed naše ho soužení se
dostaneme do nevíry, p rázdnoty, že ztratíme všechn y n aděje a vzdáváme se . Když
k tomu dojde, b udete zahořklí a zatvrzelí,
dokud nebude te svou situ aci konf rontovat
s pravdo u. Vlastně se nikdy ze svého o bdobí zmatků a pocitů odmítnutí nedosta neme, dokud nepochopíme, p roč Bů h tato
trápení v našem životě do pustil. Jsem p ře-

svědčen, že p ro mno ho č tenářů pla tí: tohle
je Boží slovo uzdravení pro tebe. K dyž si
Pavel se dl k psaní d ruhého dopisu Korintským, viděl před sebou velké množství lidí,
kteří čelili stejnému utrpení jako on sám.
Řekl jim: „Chci, ab yste vě děli, že ta to strádání, kterými p rocházím, mají všechna co
dělat s vámi a vaším obdobím u trpení .“
„Máme-li soužení, je to k vašemu povzbuzení a spáse; do cházíme-li útě chy, je to
zase k vašemu povzbuzení; to vám dá sílu,
abyste vydrželi stejné utrpení, v jakém
jsme my.“ (2 . Kor 1:6). Pavel jim říkal:
„Bůh si používá moje zkoušky, ab y mě na učil způsobům utěšen í. Takže, až budete
čelit sv ým vlastním trápením, poznáte, že
moje slova k vám mají moc, protože já
jsem tím také p rošel.“ To bylo nádhe rné
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zjevení z Ducha svatého. Pavel si uvědomil: „To je d ůvod, proč Bůh dopustil
všechny tyhle rány. Duc h sva tý utiší
mou duši a tím mě uzd raví, takže budu
moci vyjít, a byc h potěšil a posilni l d ruhé v jejich trá pení. On nás v našich
utrpeních potěš uje, a bychom tak mohli
potěšit a posilnit ty, kdo také snášejí
utrpení, tím potě šením, kterým jsme
sami byli potěšeni.“ Dnes existuje p římo lavina knih, audio a video kazet na
téma „jak to zvládnout.“ Tohle poselství je vážně nutné a mno ho materiálů
přináš í užitek, kd yž je vyučováno
opravdovými, upřímn ými, spravedliv ými služebníky. Věřím, že se n ám Pavel
snaží říci: „Jediná slova , která p řinášejí
pravé obče rstvení a trvalé uzd ravení,
jsou ta, která vyc házejí z toho, co jsme
se nau čili v na šich mnoha utrpeních
a strádá ních.“ Myslíš, že nemáš žádnou sl užbu ne bo použití v Božím království?
Nedávno jsem dostal dopis od bývalé
jeptišky, která je dne s služebnicí. Této
ženě je 55 let a po nedáv no prodělané
mrtvici upadla do hluboké dep rese.
Když se díva la zpět na sv ůj život, rozhodla se, že si naplán uje svůj pohřeb
a napsala si sv ůj n ásledujíc í nekrolo g:
„Ničí manželka. Ničí matka. Po spasení odcizena od své rodin y. Neudělala
ve svém životě nic významného . Žila
v chudobě. Zem řel opravdov ý ztroskotanec.“ Měl jsem zlomené srdce, kd yž
jsem to četl, hloubal jsem na d smutným pomyšlením p řijít k mému Pánu
s ničím. Ale pastor dal této ženě kopii
mého poselství „Pracova l jsem nad armo“ a ona mi napsala: „B ratře Davide,
vaše slovo mě povzbud ilo a posil nilo.“
Nemylte se. Bůh si používá lidi, aby
občerstvili jiné lidi. On tolik miluje tento dru h sl užby, že vedl pro roka Malach i á še , a b y o n í m lu v il j a k o
o nejpotřebnější prá ci v posle dních
dnech. Mala chiáš píše, jak za je ho dní
Boží lidé budovali jeden druhého osobním ponauče ním: „Tehd y ti, kte ří se
bojí Hospodina, o tom rozmlouvali.“ (Mal 3 :16). Kd y p řesně se to dělo?
Malachiášovo slovo přišlo v do bě stoupající bezbožnosti, když „ten, což zžírá“
zničil mnoho ovoce v zemi. Boží lid byl
čím dál v yčerpa nější a začal poch ybovat, zda chození s Bohem za to vůbec
stojí. Mysleli si: „Říkali nám, že se v yplatí sloužit Bohu, poslo uchat jeho
Slovo a nést jeho břemena . Ale když se
rozhlédneme kolem sebe na p yšné
a ty, kdo dělají kompromisy, v ypadá to,
že právě oni jsou šťastní. Ho ní se za
prosperitou , žijí bezstarostně, užívají si
život v plnosti.“ V Izraeli se začal poh ybovat Duc h svatý a na lidi, kteří hlado-

věli po Bohu, při šel brzy s trach a bázeň.
Rázem se všich ni v Izraeli, mladí i staří,
stali osobními misioná ři. Pobízeni Duchem svatým se jede n d ruhému otevírali, navzájem se vzdělávali a b udovali
a potěšovali ty, kdo b yli kolem. Jsem
přesvě dče n, že Ma lach iášov o slovo
o této službě je zrcadlem, které odráží
současné d ny. Dává nám obrázek vylití
Ducha svatého v posledních dne ch, kd y
Boží lid přesta ne pomlouvat a stěžovat
si a místo toho bude sloužit povzbuzením. Děje se to po telefonu, dopisem, emailem, a osobně tváří v tvá ř. A Bůh je
touto službou tak potěšen, všechno si
zaznamenává. Každé p romluvené laskavé slovo, každý napsan ý dopis, každé
úsilí potěšit sklíče ného je zaznamenáno
v „pamětní knize.“ A Bible říká, že každý
z nás, jehož skutk y jsou zapsány, je pro
něj vzácn ý: „Ti budou, p raví Hospo din
zástupů, v den , který p řiprav uji, mým
zvláštním“ (Mal 3:17). Kéž Bůh pomůže
těm, kdo s i stěžují, že nemají povolání
nebo že pro ně nejsou dve ře služb y otevřené. Každému takovému člověku říkám: Pře staň se dívat na svou situac i,
přestaň se vztekat, že j si uštvan ý
a vyče rpan ý. Přestaň se snažit zalíbit
Bohu tím , že budeš plá novat nějaký
velik ý o bě tn í sk utek . R ad ši v staň
a povzbuď zraněného bratra nebo ses tru. Buď Titem pro někoho, kdo je sklíčený na d uchu . Modli se, ab ys měl du cha
Onezifora, který v yhledal zraněného , ab y
mu přinesl uzdravení. Přemýšlej o tom:
byla ti dá na veškerá moc nebe s, ab ys
občerstvil zraně ného věřícího , někoho,
kdo potřebuje slovo útěch y, které dal
Bůh jednoznačně tobě . A no, j sou lidé,
kteří tě potřebují, a Bů h chce, ab y jim
tvá minulá utěšení p řinesla ob čerstven í.
Takže zavolej dnes někomu a řekni:
„Bratře , sestro , chci se za tebe modlit
a povzbudit tě. Mám p ro tebe do bré
slovo.“

,,Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s
nadějí vzhlíží k Hospodinu,
svému Bohu, jenž učinil nebesa i zemi s mořem a vším,
co k nim patří, jenž navěky
zachovává věrnost. Utištěným dopomáhá k právu, hladovým chléb dává. Hospodin osvobozuje vězně.,,
Žalm 146:5-7
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Bůh opravdu jedná a není mu lhostejný můj život,
záleží mu na mě a na každém jednom z nás.

val mne. Dnes mohu jezdit domů, navštěvovat
svou rodinu, což dříve bylo nemyslitelné. Moje matka se
po 25 - ti letech odnaučila kouřit.

Pán opravdu jedná a není mu lhostejný můj život, záleží
Jmenuji se Lukáš Fiala, je
mu na mě a na každém jednom z nás.
mi 23 let a pocházím
z Českého Krumlova. Od
15 - ti let jsem bral drogy,
kradl a šlo to se mnou
z kopce. Nedoučil jsem se
a měl jsem problémy se
zákonem. Z domova mě
vyhodili a tak jsem se poflakoval po Jižních Čechách a
začal s výrobou a prodejem
drog.
Jednoho dne to všechno zašlo tak daleko, že se mě pokusili zabít a tehdy jsem se poprvé setkal s Bohem, který mi
pomohl. Nikdy předtím jsem nic podobného nezažil, ale
tam jsem si byl jistý, že je to Bůh.
Zanedlouho poté když jsem byl na Detoxu v Českých Budějovicích, se mi dostala do ruky kniha Dýka a kříž. Přečetl jsem ji a přes kavárnu v Českých Budějovicích jsem
se dostal do střediska v Poštovicích, kde jsem dodnes.
Prošel jsem programem a po 17,5 měsících jsem jej dokončil.
Nyní jsem zapojen do Výcvikového programu Teen Challenge pro pracovníky a v budoucnu bych zde chtěl pracovat (být misionářem). Bůh pro mě udělal hodně moc dobrých věcí a jsem mu za to vděčný. Uzdravil vztahy v mé
rodině a to vidím jako největší zázrak.
Bůh stál při mně a pomohl mi, když jsem během programu měl soud a dostal jsem podmínku. Jednal a uzdravo-

Rád bych své svědectví zakončil veršem, který mi Bůh
položil na srdce z 2. Korintským 1:10

,, On nás vysvobodil ze samého náručí smrti a ještě
vysvobodí, v něho jsme složili svou naději, že nás
vždy znovu vysvobodí.,, Amen
Víme, že Lukáš v srpnu letošního roku dokončil úspěšně program Teen Challenge a nyní nadále zůstává ve
středisku v Poštovicích. Pomáhá ve výrobní činnosti a
je studentem Výcvikového programu pro pracovníky.
Modlete se spolu s námi za Lukáše, aby jej Bůh požehnal v jeho životě. Aby byl veden jeho Duchem na své
cestě.

Vaše podpora pomůže ke změně lidských životů skrze Kristovu lásku a odpuštění.
Prosím, jestli můžeš, vyplň informace na zadní straně, odstřihni a zašli ho zpět.
Zaškrtněte, prosím, odpovídající možnost:
( ) Chci zdarma (hromadně) odebírat bulletin na adresu svého sboru (napište plnou adresu sboru)
( ) Přispěji 100,- Kč na poštovné a získám tím zasílání bulletinu do vlastní schránky
( ) Chci měsíčně přispívat na projekty Teen Challenge částkou …………………………………………………………………
( ) Zavazuji se, že budu jeden rok posílat měsíčně 200,- Kč
( ) Přispěji jednorázově na projekty Teen Challenge částkou …………………………………………………………………….
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Odesílatel:

P. P.

Teen Challenge

O. P.

P.O.Box 25

982104000000-0243/2008
273 24 Velvary

186 00 Praha 86

Prosím, modlete se s námi:
* Aby se nám podařilo co nejvíce lidem v České republice pomoci skrze službu Teen Challenge
* Ať nám Pán pomáhá vybudovat takovou službu, abychom mohli pokrýt potřeby v našem národě
* Potřebujeme bratry a sestry, kteří budou odhodláni
a vybaveni pro tuto službu
* Za požehnání a jednotu mezi všemi středisky služby
Teen Challenge

„Podle čeho jiného by se poznalo, že jsem u tebe našel
milost já i tvůj lid, ne-li podle toho, že s námi půjdeš;
tím budeme odlišeni, já i tvůj lid, od každého lidu na
tváři země.“ Exodus 33:16

Ukončení programu
Tento měsíc dokončili program čtyři
naši studenti.
Michal , Václav, Daniel a Jan.

* Speciální prosba - aby Bůh zasáhl a získali jsme
dlouhodobě k užívání budovu pro dětské centrum na
Praze 3, za 2,5 milionu k dokončení
* Za zručné řemeslníky a mnoho dobrých zakázek,
abychom byli schopni financovat práci Teen Challenge
* Sjednání přízně u firem, které by nám mohli darovat
stavební materiál ( nadpřirozené zaopatření)
* Za dostatek prostředků pro zahájení rekonstrukce
střediska pro ženy - 5 000 000,- korun

Poděkování všem, kteří zatím přispěli na pro-

* Za zahájení činnosti „Prevence na školách“ v Praze

tovicích. V měsíci Listopadu jsme mohli tento

Rozloučili jsme se se sestrou Debrou ze Spojených

jekt výsadby nových stromů ve středisku v Pošprojekt díky Boží milosti realizovat. Chtěli by-

států, která s námi strávila několik měsíců jako

chom také ocenit velkou pomoc manželů Walko-

misionářka. Jsme vděčni za její pomoc. V únoru

vých a vstřícnost firmy Arboeko a jejímu vedení,

očekáváme příjezd bratra ze Skotska, který nám

které nám umožnilo nákup stromů na splátky.

bude pomáhat ze stavebními projekty ve středis-

Ještě nám zbývá dvě doplatit, ale věříme, že Pán

ku v Poštovicích.

I nadál e pokraču-

je Výcvikový program Teen Challege pro pracovníky a máme nyní šest studentů, kteří se zde
vzdělávají.

se o to postará nadpřirozeným způsobem. Uvědomujeme si, že pro studenty v programu je důležité, aby měli dobré prostředí a viděli růst.

VAŠE PODPORA POMŮŽE KE ZMĚNĚ LIDSKÝCH ŽIVOTŮ SKRZE KRISTOVU LÁSKU A ODPUŠTĚNÍ
JMÉNO A ADRESA:______________________________________
________________________________________________________
PSČ __________________

TELEFON ______________________

EMAIL __________________________________________________
DATUM_________________ PODPIS ______________________

TEEN CHALLENGE

Bankovní spojení:

NÁRODNÍ KANCELÁŘ

Č.účtu: Raiffeisenbank a.s.

NA BENDOVCE 103/24

104 110 73 27 / 5500

181 00, PRAHA 8

Název účtu: Teen Challenge

TEL.: 233 541 627

IČO: 68402686

tcczech@gmail.com

www.teenchallenge.cz

