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„Vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se můj
dům naplnil."

ÚVODNÍKSrdečně vás opět zdravíme
bratři a sestry. Jsem rád, že
opět spolu s vámi můžeme

vznikla. V posledních měsících jsme měli možnost oslavovat také úspěšné ukončení programu
několika našich studentů a také jsme spolu se

sdílet radostné události z naší
služby. Jsou pro nás důkazem
Božího působení a jednání

sborem Apoštolské církve měli křty. Celkem
ukončili program čtyři muži a dvě ženy a pokřtili
jsme celkem 15 lidí. Měli jsme také několik vý-

mezi námi a proto také věříme, že i pro vás bude povzbuzením se o nich dozvědět. V měsíci dubnu jsme

jezdů do církví a sborů v naší zemi, za což jsme
velmi rádi. Pro nás a naše studenty je vždy požehnáním, když váš sbor můžeme navštívit. Jsme

měli tu výsadu, že jsme již po několikáté mohli

vděčni za vaši otevřenost a ochotu nás přijmout,

www.teenchallenge.cz
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• Evropská konference
• Služba v Izraeli
• Křty a ukončení programu
• Výjezdy do církví

Petr Ministr

být hostitelskou zemí pro uskutečnění Evropské konference Teen Challenge. Tento rok
byla speciální tím, že Teen Challenge v Evropě
oslavilo výročních 40 let od svého vzniku. Na
konferenci přijeli zástupci z více než 30 zemí
a celkový počet účastníků konference byl
okolo 400 lidí. Vyslechli jsme svědectví lidí,
kteří před 40-ti lety byli na samém počátku při
vzniku služby Teen Challenge v Evropě. Stejně
jako současný ředitel Evropského Teen Challenge i my věříme, že toto není konec těchto
40-ti let, ale počátek těch nadcházejících.
V tuto dobu je se službou Teen Challenge
v naší zemi velmi úzce spojen vznik, zakládání
služby a pomoc Teen Challenge v jiných zemích.

jsme vděčni za vaše modlitby, praktickou pomoc
i finanční podporu. Se všemi našimi výzvami

Jistě víte, a snažíme se vás také informovat, o
vzniku služby v Moldávii a nyní také pomáháme
při vzniku a rozvoji služby Teen Challenge
v Izraeli. Již téměř pravidelně tuto zemi navštěvu-

nám vzrůstá potřeba nákladů a my jsme velice
vděčni za podporu a pomoc všech z vás, kteří se
aktivně zajímáte a podporujete nás. Jsme vděčni
za vaši modlitební i finanční podporu a přízeň.

jeme. Pomáháme při otevření prvních středisek a
hledáme služebníky a dobrovolníky, které Bůh
povolává, aby sloužili ve své zemi ztraceným

Pokud máte na srdci podporu služby Teen Challenge, která vzniká v Izraeli, budeme vděčni za
vaše modlitby, abychom byli dobrou pomocí a

lidem. Při našich cestách jsme zjistili, že v Izraeli
není středisko pro ženy a také je veliká potřeba
střediska pro arabsky mluvící obyvatele Izraele.

Pán nám žehnal. Pokud by někdo z vás chtěl
pomoci i jinak, může se s námi spojit. Na závěr
mi dovolte se sdílet biblickým veršem z 1. Korint-

Proto jsme se rozhodli pomoci a začali jsme na
tom pracovat spolu s vedoucími arabských křesťanů z církví v Jeruzalémě, Betlémě a okolí. Mod-

ským 15té kapitoly. „ A tak, moji milovaní bratří,
buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v

líme se spolu s nimi, aby tato služba v Izraeli

Pánu marná.“

Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.
ČÍ SLO 4 4 - Č ER VE N 2 0 0 9

1. Korintským 13:1
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Bůh slíbil, že tě vysvobodí
David Wilkerson

Na tajném obřadu, který naplánoval
Hospodin, pomazal Samuel Davida za
krále v Izraeli. Samuel tomuto zbožnému mladíkovi řekl: „Teď jsi Bohem
pomazaný, abys vládnul jeho lidu.“ Ale
bude to pro Davida ještě dlouhá cesta
k trůnu. Než se slib jeho pomazání naplní, bude tento oddaný a věrný Pánův
služebník čelit mnoha zkouškám
a testování. O pouhých pět kapitol dále
peláší David přes úbočí hor a po prašných cestách, utíká od krále Saula, který
přísahal, že ho zabije. Jak ponižující
začátek pro tak bohabojného, Boha milujícího muže jako byl David. Tady byl
člověk podle Božího srdce, nedávno
pomazaný, teď však běží jako o život,
štvaný, bezmocný, bez domova a sám.
Davidovou jedinou myšlenkou bylo:
„Musím se hned dostat ze země. Jestliže
se nedostanu ze Saulovy pravomoci,
jsem mrtvý.“ Prchal k místu, které bylo
za hranicemi nejblíž. Bylo to filištínské
město Gát, kde vládnul král Achis.
Když se David k této nepřátelské pevnosti blížil, snažil se vypadat jako normální pocestný a doufal, že ho nepoznají. Přesto musel zaslechnout, jak si pohraniční stráž šeptá: „Není tohle David,
muž, který zabil Goliáše? Izraelci o něm
zpívali chvály, protože ‚pobil tisíce‘
našich lidí! Vypadá to, že cena za jeho
zadržení je naše. Přivedeme ho do paláce a předáme ho králi.“ David poznal,
že jeho život je v nebezpečí, protože
nepřátelští Filištíni ho nejspíš obviní
z terorismu. Je pravděpodobné, že ho
hanebně zbijí a udělají si z něj podívanou, budou ho předvádět od města
k městu. Písmo prozrazuje, že „David…
se velmi bál Achisa krále Gát“ (1. Sam
21:12). Když ho vedli do paláce, byl
David čím dál zoufalejší, a tak se rozhodl předstírat šílenství. Začal křivit obličej, koulel očima a měl pěnu u úst.
Všichni filištínští čumilové museli být
v šoku, když viděli, jak tu tenhle kdysi
mocný válečník povídá nesmysly
a vřeští jako idiot. Představuji si, jak se
nepřátelské davy rozcházejí, když vidí
Davida divoce gestikulovat, škrábat na
dveře a útočit na všechny kolem sebe.
V těch dnech existoval veliký strach
z pomatených lidí, protože co kdyby
měli démony, kteří by mohli zaútočit.
Zkuste si představit tu chaotickou scénu, ke které pak muselo dojít v paláci,

kam byl David přiveden. Když hrál
šílence před Achisem, blábolil
a slintal, filištínský král zařval:
„Odveďte odsud toho muže. Je to
šílenec. Proč jste toho blázna přivedli
do mého domu?“ Tak vzali Davida
zpět na hranice, kde ho varovali, aby
odešel a nikdy se nevracel. Náhle byl
volný a utekl do jeskyně Adullan,
kde z vděčnosti, že byl osvobozen,
napsal Žalm 34. V tomto dojímavém
žalmu
David
připomíná celou
epizodu
svého
zajetí, a jak ho
Bů h
v y v ed l
z jeho děsivé
zkoušky. Musím
říci, že ze všech
150 žalmů je
tento nepochybně můj nejoblíbenější. Celý je
o Hospodinově
věrnosti osvobodit své děti z velkých zkoušek a krizí.
David říká: „Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi, vysvobodil mě
od všeho, čeho jsem se lekal…
Hospodinův anděl se položí táborem
kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit…Oči Hospodinovy jsou
obráceny k spravedlivým, když volají
o pomoc, on nakloní své ucho…
Mnoho zla doléhá na spravedlivého,
Hospodin ho však ze všeho vysvobodí.“ (Ž 34:5,8,16,20). Všimněte si
Davidova tvrzení v tomto žalmu:
„ Dotázal jsem se Hospodina…tento
ponížený volal“ (Ž 34:5,7). Ptám se
vás, kdy přesně David volal? Muselo
se to stát, když předstíral šílenství
v Gát. Ale v přítomnosti filištínských
se nemohl modlit nahlas. To nás přivádí k další pravdě ohledně Božího
vysvobození. Někdy je to nejhlasitější volání naprosto bez hlesu.
Vím, jak takové „vnitřní volání“ vypadá. Mnohé z nejhlasitějších modliteb v mém životě – těch nejnaléhavějších, srdceryvných, nejhlubších
volání – proběhlo v naprosté tichosti.
Občas jsem byl tak ochromen okolnostmi, že jsem nedokázal promluvit,
byl jsem tak zdrcen situací, že jsem
nebyl schopen dost jasně myslet,
abych se modlil. Někdy jsem seděl

sám ve své studovně tak bezradný, že jsem
vůbec nedokázal cokoliv Bohu říci, přesto
po celou tu dobu moje srdce volalo:
„Bože, pomoz mi! Vůbec nevím, jak se
mám teď modlit, tak jen poslouchej volání
mého srdce. Osvoboď mě z této situace.“
Byl jsi tam někdy? Myslel sis někdy:
„Nevím, co to znamená. Jsem tak přemožen svými okolnostmi, tak zaplaven hlubokou bolestí, nedokážu to vysvětlit. Pane,
nevím ani, co ti mám říci. Co se to děje?“
Věřím, že to je přesně to, čím procházel
David, když byl zajat filištínskými. Když
psal Žalm 34, přiznával: „Byl jsem v tak
obtížné situaci, že jsem
hrál roli blázna. Ale
uvnitř jsem si říkal: ‚Co
se to se mnou děje? Jak
k tomu došlo? Pane, pomoz!“ Zdá se, že David
říkal: „Tento chudý volal
ze svého nitra, nevěděl
co nebo jak se modlit.
A Hospodin mě slyšel
a osvobodil mě.“ Bylo to
hluboké volání ze srdce
a Pán je věrný, slyší každé zafňukání, bez ohledu
na to, jak je nejasné. Občas můžeme jen tiše stát a vědět, že Hospodin je náš Osvoboditel. V roce 1958
jsem měl zlomené srdce, když jsem četl
novinovou zprávu o sedmi teenagerech,
kteří byli postaveni před soud za vraždu
zmrzačeného chlapce. Duch svatý ve mně
vzbudil tak silný neklid, cítil jsem, že mě
vede, abych jel do New Yorku k soudu,
kde přelíčení probíhalo, a vstoupil do
soudní síně. Byl jsem přesvědčený, že mě
Duch svatý vybízí, abych se pokusil
s těmito mladíky promluvit. Když se zasedání toho dne chýlilo ke konci, začala se
ve mně probouzet představa uskutečnění.
Myslel jsem si: „Ty chlapce vyvedou tamtěmi dveřmi ven v řetězech a já už je nikdy
nespatřím.“ Tak jsem vstal a razil si cestu
mezi sedadly k soudní lavici, kde jsem
požádal, zda by mi dovolili mluvit
s chlapci ještě předtím, než se vrátí do
svých cel. V tu chvíli po mně skočil policista a bez ceremonií mě vyvedl ze soudní
síně. Všude kolem zářily blesky fotoaparátů a dotíraly na mě dotazy reportérů, kteří
soudní přelíčení sledovali. Dokázal jsem
tam jen stát jako opařený, oněmělý,
v potupné, trapné situaci. Říkal jsem si:
„Co si bude moje církev doma myslet?
Lidé na mě budou koukat jako na blázna.
Byl jsem tak naivní.“ Uprostřed všeho
toho zmatku jsem se uvnitř modlil: „Pane,
myslel jsem, žes mi řekl, abych sem přijel.
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Mýlil jsem se?“ Nedokázal jsem se modlit
nahlas, protože by si média myslela, že
jsem ještě větší blázen, než vypadám.
(Vypadal jsem už jako trouba, když jsem
si vzal kolárek!) Ale Bůh toho dne slyšel
volání tohoto chudého muže a od té doby
vím, že poctil moje neslyšitelné volání.
Víte, z této žalostné scény v soudní budově se narodila služba Teen Challenge, která je dnes rozšířená po celém světě.
A s pocitem štěstí sdílím Davidovo pokorné svědectví z Žalmu 34: „O Hospodinu
mluv s chloubou, moje duše, ať to slyší
pokorní a radují se.“ (Ž 34:3). David tu
v podstatě říká: „Musím něco říct všem
Božím pokorným lidem na zemi teď
i v letech, která přijdou. Dokud bude tento
svět existovat, bude Hospodin osvobozovat každého, kdo k němu volá a věří
v něho. Ve své neuvěřitelné milosti a lásce
osvobodil mě, přestože jsem udělal velice
hloupý tah.“ Tohle jsem se z Žalmu 34
naučil: Když k vám nepřítel Satan přichází
jako povodeň…když se octnete
v hlubokých vodách utrpení…když problémy zaplaví vaší mysl pochybnostmi…
když kolem zuří chaos a nedokážete ani
pořádně myslet…nepotřebujete modlitební
knihu nebo doktrínu, jak se to naučit.
A nemusíte se odsuzovat, že ze sebe děláte
blázna. Všechno, co potřebujete, je vědět,
že náš požehnaný Pán slyší každé opravdové a upřímné volání, hlasité nebo nepromluvené, a odpovídá. Bude-li chtít, pošle
anděla, nebo jich pošle celý zástup, aby tě
obklopili a uchránili před nebezpečím.
I když jste jednali hloupě nebo prokázali
strašlivé selhání víry, jediné, co potřebujete, je vrátit se k volání ke svému Vysvoboditeli. On je věrný, aby slyšel vaše volání
a jednal. Petr poskytuje další pohled na
Pánovo osvobození. Apoštol Petr píše
o dvou kataklyzmatických událostech
z Genesis: o Noemovi a potopě, a o zkáze
Sodomy a Gomory. Když o těchto dvou
událostech přemýšlíte, jak si je představujete? První zahrnuje strašlivý křik mnoha
topících se lidí, když Bůh pomstil násilí
Noemovy generace. Když strašlivé povodňové vody vystoupaly nad domy, stromy
a nejvyšší místa na zemi, lidé se zoufale
drželi plovoucích větví, rozbitého nábytku,
jakéhokoliv dřeva, ale všechno bylo mar-

né. Ve druhé scéně si můžeme jen
představit, jak ohromné sirné plameny
stravují celá dvě města. Když dopadnul Boží ohnivý soud, skučeli lidé
v ohromných bolestech, jak se začínali
dusit a umírali po stovkách a tisících.
Bible jasně říká, že tyto události byly
Božími soudy. Ale faktem je, že žádná
z těch událostí se netýkala Božích lidí.
Takže, znamená to, že tyto strašlivé
scény byly výhradně Boží pomstou
nad hříšníky? Pravda je, že tyto scény
byly určené k tomu, aby sloužily jako
znamení, jako příklady Božího varování pro celé lidstvo, v každé generaci:
„Chci, abyste věděli, že jednám krutě
s násilím a bezuzdným hříchem.“ Právě na to Petr ukazuje. Říká nám: „Bůh
přece…neušetřil ani ten starý svět, ale
zachoval Noéma…když uvedl potopu
na svět bezbožných. Města Sodomu
a Gomoru obrátil v popel…aby dal
výstrahu budoucím bezbožníkům,
a spravedlivého Lota vysvobodil…
Pán tedy umí vysvobozovat zbožné
ze zkoušky“ (2. Petr 2:5–7, 9). Navzdory krutosti těchto příkladů posílá
Bůh jasné poselství povzbuzení svému
lidu, když jim říká: „Právě jsem ti dal
dva z největších příkladů mého slitování. Jestliže zprostředka povodně,
která zaplavuje celý svět, dokážu vysvobodit jednoho spravedlivého muže
a jeho rodinu…nedokážu potom vysvobodit také tebe? Nedokážu poskytnout zázračný způsob úniku?“
„Jestliže dokážu seslat soud, dštít oheň
a síru, zničit najednou celá města, ale
také poslat anděly, aby vysvobodili
Lota a jeho dcery…nedokážu pak také
zařídit poslání andělů k tobě, aby tě
vysvobodili z tvých zkoušek?“ Ponaučení, které z toho plyne pro spravedlivé, je toto: Bůh udělá cokoliv je třeba,
aby vysvobodil svůj lid z ohnivých
zkoušek a pokušení. Přemýšlejte
o tom: Bylo třeba otevřít Rudé moře,
aby vysvobodil Izrael ze spárů jejich
nepřítele. Znamenalo to vyvést vodu
ze skály, aby zachránil ty samé Izraelce z jejich zkoušky na poušti. Byl to
i zázračný chléb, pokrm andělů seslaný doslova z nebe, aby je uchránil od

hladu. A archa k záchraně Noeho před
potopou, a „eskorta andělů,“ aby vysvobodili Lota z ohnivé zkázy. Je tedy jasné, že Bůh ví, jak vysvobodit svůj lid,
a půjde do jakéhokoliv extrému, aby
toho dosáhl, bez ohledu na jeho okolnosti. Petrův slovní obrat „Bůh ví, jak
vysvobodit“ je dnoduše znamená:
„Bůh již má plán.“ Úžasnou pravdou
je, že Bůh již má plán pro naše vysvobození, ještě předtím, než k němu voláme. A on na svých plánech nesedí, jenom očekává naše volání o pomoc. Můžeme s e do s t at do nes nází
v celoživotním zápase, přemýšlet, jak
nás Bůh vysvobodí, ale on je vždy připraven uvést svůj plán v činnost. Objasnění vidíme ve 29. kapitole Jeremjáše,
když byl Izrael v babylonském zajetí.
Tohle byla možná největší zkouška,
jakou kdy Boží lid zažil, přesto jim
Hospodin slíbil: „Po sedmdesáti letech
vás navštívím a splním své Slovo, které
jsem vám dal.“ „Neboť to, co s vámi
zamýšlím, znám jen já sám, je výrok
Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji,
nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.“ (Jeremjáš 29:11). Tahle
poslední část věty doslova znamená:
„…abych vám dal, po čem toužíte.“
Bůh jinými slovy říkal: „Říkám vám, že
na vás nejsem naštvaný, že moje myšlenky o vás jsou dobré. A kromě toho
vám dávám slib.“ Ten slib se objevuje
v následujícím verši: „Budete mě volat
a chodit ke mně, modlit se ke mně a já
vás vyslyším.“ (Jeremjáš 29:12). Všimněte si prvního slova v tomto verši. Věřím, že Bůh prostě říká: „Když se budeš
modlit, vyslyším tě. Víš, mám přesný
plán pro tvé vysvobození, a na tobě je,
abys mi důvěřoval, že ten plán uskutečním a vykonám.“ Důvodem, proč Bůh
chce, abychom se stále modlili, je, že
tak budeme připraveni na jeho vysvobození. Stručně řečeno, potřebujeme být
připraveni, abychom uvěřili těm neuvěřitelným myšlenkám, které o nás Bůh
má. Jeho slovo v podstatě říká: „Máš
můj slib, že tě vysvobodím ze všech
tvých problémů a pokušení. Dal jsem ti
mocné příklady, jak jsem vysvobodil
své služebníky v minulých krizích. Teď
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jdi a modli se s očekáváním, nadějí
a vírou, že tě také navštívím. Mám o tobě
jen dobré myšlenky, myšlenky o uzdravení
a obnovení.“ Když jsem v Písmu studoval slovo „vysvobození,“ četl jsem
o Božím plánu pro krále Chizkijáše.
O tomto zbožném králi je napsáno:
„Chizkijáš…činil, co bylo dobré, správné
a pravdivé před Hospodinem, jeho Bohem.
Při celém, díle, které začal pro službu v
domě Božím a pro zákon a přikázání, dotazoval se svého Boha; činil je celým svým
srdcem a dílo se mu dařilo.“ (2. Par 31:20–
21). Mnoha slovy nám Písmo říká, že tento
muž byl největším králem, kterého kdy
Izrael měl. Čteme, že srdce Chizkijáše
bylo tak upnuté na Hospodina, že ani před
ním ani po něm nebylo krále, který by se
mu podobal. Pak si všimněme hned následujícího
verše: „Po těchto událostech a skutcích věrnosti
přitáhl Sancheríb, král
asyrský. Přitáhl do Judska, oblehl opevněná
města a nařídil, aby mu
p r o lom i l i
hr adby.“ (2. Par 32:1). Všimněte si úvodní fráze: „Po
těchto událostech…“
Tohle odkazuje na všechno dobré, co Chizkijáš
udělal: jeho chození
v pravdě a svatosti, jeho hledání Boha,
jeho lpění na Hospodinovi, jeho boj proti
hříchu a kompromisu, jeho hluboké modlitby a víru, národní probuzení, které vedl.
Písmo říká, že bezprostředně po těchto
požehnaných věcech vstoupil Satan. Knížectví a mocnosti temnoty obklíčily spravedlivého krále a Boží lid, aby vedly totální válku, která je srazí a zničí jejich víru.
Ano, k tomu všemu došlo poté, co Chizkijáš založil mnoho služeb. Slovo „založení“
v této pasáži znamená „stabilní, vyzrálý,
dobře upevněný.“ Zkrátka, vidíme vyhlášení války Božímu muži, který byl stabilní
v duchu a vyzrálý ve víře. Satan neplýtval
silami na slabé, nezkušené, váhající Boží
dítě, zamířil své nejsilnější zbraně na duchovního obra. Prakticky přes noc se
Chizkijáš ocitnul v nemožné situaci. Otázkou bylo: „Proč?“ Tento zbožný muž nežil
v hříchu nebo ve vzpouře, byl jedním
z Božích nejvěrnějších služebníků. Přesto
Bůh Chizkijášovi nevysvětlil, proč ho postihlo tohle strašné obležení. Ovzduší
uvnitř Jeruzalémských zdí bylo brzy plné
ďábelských lží a rouhajících se hlasů, spolu se Satanovým obviňováním, které vířilo
v Chizkijášově mysli: „Bůh už s tebou

není, Chizkijáši. Je to jasné, trestá tě.
Jak by ses asi mohl do takového problému dostat, kdyby s tebou byl Bůh?“
Tady je názorný příklad ďáblova
plánu proti každému oddanému
Božímu služebníkovi. V čase našich
zkoušek a pokušení k nám přichází
Satan a přináší podobné lži: „Jsi teď
obklíčený a není cesty ven. Větší služebníci odešli za okolností, které nebyly horší než tohle. Teď je řada na
tobě, abys padl. Selhal jsi, jinak bys
tím neprocházel. Něco děláš špatně
a Bůh je tuze nespokojený.“ Uprostřed
své zkoušky Chizkijáš připustil svou
bezmocnost. Uvědomil si, že nemá
sílu, aby zastavil hlasy, které na něj
dorážely, hlasy zastrašování, hrozeb

a lží. Věděl, že se sám z té bitvy nevysvobodí, a tak hledal pomoc
u Hospodina. A Bůh mu odpověděl.
Poslal k němu proroka Izajáše s tímto
poselstvím: „Hospodin slyšel tvé volání. Řekni Satanovi u svých bran: ‚Ty
jsi ten, kdo padne. Tou cestou, kterou
jsi sem přišel, zase odejdeš.“ Chizkijáš
téměř skočil Satanovi na jeho lest.
Faktem je, že když se Satanovým lžím
nepostavíme – jestliže se v hodině své
krize neobrátíme k víře a modlitbě,
jestliže nečerpáme sílu z Božího zaslíbení vysvobození – Satan zacílí na
naši kolísající víru a zintensivní své
útoky. Chizkijáš získal odvahu ze slova, které přijal, a nezpochybnitelnými
slovy byl schopen Sancheríbovi říci:
„Ďábelský králi, ty mě nebudeš proklínat, nebudeš o mě neuctivě mluvit.
Lhal jsi samotnému Bohu. Můj Pán
mě vysvobodí. A protože jsi ho proklínal, budeš čelit jeho hněvu.“ Bible
říká, že Bůh hned tu noc Chizkijáše
a Judsko nadpřirozeně vysvobodil:
„Stalo se pak té noci, že vyšel Hospodinův anděl a pobil v asyrském táboře
sto osmdesát pět tisíc. Za časného jit-

ra, hle, všichni byli mrtví, všude mrtvá
těla.“ (2. Královská 19:35). Od doby
Kristova kříže má Boží lid ještě lepší
zaslíbení, než měl král Chizkijáše.
V jen několika prvních knihách Bible
Bůh zázračně vysvobodil Noema, Lota,
Davida, Chizkijáše, Daniela a tři hebrejské děti, Mojžíše, Jozua, Izrael, Josefa
a mnoho dalších. Pokud jde o dnešní
Boží lid, Kristova krev nás osvobodila
od hříchu, záhuby a také mnoha dalšího:
„(On) který sám sebe vydal za naše
hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího
zlého věku podle vůle našeho Boha a
Otce“ (Gal 1:4). Věřící dnes nestojí jen
na zaslíbeních, ale také na prolité krvi
Ježíše Krista. A v této krvi máme vítězství nad každým hříchem, pokušením
a konfliktem, kterému kdy budeme čelit. Možná jsi nedávno dostal dopis od
ďábla. Tak se tě ptám: Věříš, že má Bůh
dopředu informace, aby dokázal předvídat každou tvou zkoušku? Každý tvůj
bláhový pohyb? Každou tvou pochybnost a strach? Jestliže ano, máš před
sebou příklad Davida, který se modlil:
„Tento chudý muž volal a Hospodin ho
vysvobodil.“ Uděláš totéž? Pamatuj si:
Když se budeš modlit, i v tichosti…
když odmítneš strach ze Satanových
útoků a budeš odpočívat ve víře…
potom se také jednoho dne probudíš do
velikého vítězství. Bůh sám bude jednat
s tvým nepřítelem a uskuteční svůj plán
pro tvé vysvobození.

On nás vysvobodil ze samého
náručí smrti, a ještě vysvobodí;
v něho jsme složili svou naději,
že nás vždy znovu vysvobodí,
když i vy nám budete nápomocni svými modlitbami. A
tak, když nám mnozí vyprosili
milost, budou za nás mnozí také děkovat.

2.Korintským 1:10-11

M E ZI P L O T Y

z Bílé vody zavolali a oznámili mi, že nemají volné místo.
Hned poté jsem se setkala s mojí mamkou a vnímala jsem
neuvěřitelný Boží pokoj a pohodu, že jsem nemohla ani odejít. Skončila jsem doma s pláčem a modlila jsem se k Bohu,
Jmenuji se Radka Jandíková a je mi aby mi odpustil moje hříchy a pomohl mi. On to udělal a na20 let. V Boha jsem uvěřila, když mi plnil mě obrovským nadšením a radostí. Dal mi naději žít
bylo 13 let a byla jsem z něho nad- zase šťastně a spokojeně. Jsem mu vděčná, že mi dal mišená. Když jsem však nastoupila do lost vrátit se k němu. Uvědomila jsem si, že ta svoboda a
prvního ročníku na střední školu, volnost, za kterou jsem se honila, nebyla skutečná. Právě
začala mě lákat světská zábava „ta naopak, byla jsem svázaná hříchem. Nastoupila jsem do
volnost“. Od Boha jsem se vzdalova- programu Teen Challenge a s tím jsem poznala biblickou
la a postupem času jsem
pravdu: „Všechno je
zcela zapomněla, co
mi dovoleno, ano, ale
všechno jsem s Ním zažine všechno prospívá.
la. Začala jsem se flákat, zanedbávala jsem škoVšechno je mi dovolelu, začala jsem užívat drogy a bavit se. Nechodino, ano, ale ničím se
la jsem domů v čas a nakonec mě mamka munedám zotročit. (1.
sela vyhodit z domu a nechat mě nést následky
Kor. 6:12) Nyní jsem
mého chování. Roky ubíhaly a já jsem to nějak
dokončila program
zvládala až do mých 18-ti let, stala jsem se ale
TC. Ježíš mi pomohl
závislá na pervitinu. Ve škole mi hrozilo vyloučezačít si vážit sama
ní a svůj život už jsem žila jen v noci. Ztratila
sebe i druhých. Věřím,
jsem všechny přátele a vztahy s rodinou byly
že má pro mě skvělý
zničeny. Zůstal mi „přítel“ na kterém jsem byla
plán, který si sama
emocionálně závislá. Byla jsem nešťastná a nespokojená, nedokážu ani představit. V září nastupuji zpět do školy a
cítila jsem se osaměle. V té době jsem si začala říkat, že chci si dodělat maturitu. Vnímám také, že mě Bůh volá zpět
takhle nechci žít a vzpomínala jsem na svou věřící mamku, do služby Teen Challenge a ráda bych se po dokončení škona to jak jsem se s ní měla dobře. Ve škole jsem mohla pře- ly vrátila. Vím, že to nebude jednoduché, ale s Bohem to má
rušit studium jen pod podmínkou, že se půjdu léčit ze své smysl.
závislosti na drogách, anebo mě vyloučí. Chtěla jsem dělat
něco se svým životem a tak jsem souhlasila. Vzhledem
k tomu, že se mi ale nechtělo nic řešit, vybrala jsem si první
Radka dokončila program v květnu 2009 a od záléčebnu, která mi byla nabídnuta. Byla to léčebna v Bílé voří nastupuje zpět do školy. Modlete se s námi za
dě. Když jsem to pak oznámila mamce, zprvu mi nevěřila,
ní, aby jí Bůh pomáhal v těžkých situacích. Aby
ale potom se mě zeptala, jestli nechci jít raději do Teen
vždy mohla hledat moudrost a útěchu v Jeho sloChallenge. Moc jsem o tom nepřemýšlela, ale když jsem se
bavila s holkou, která léčbu v Bílé vodě dvakrát dokončila,
vě, modlete se za požehnání do jejího života i za
říkala jsem si: „No to je hezký a zase se k tomu vrátila. Já
její studium. Modleme se také za Boží plán pro
chci jít někam, kde ten problém opravdu vyřeším a už se
její život. Pán jí požehnej.
k tomu nevrátím.“ Bůh ale viděl, že se nemůžu rozhodnout a
tak udělal jednoduché řešení. Týden před nástupem mi

S Bohem to má smysl

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:

„Podle čeho jiného by se poznalo, že jsem u tebe našel
milost já i tvůj lid, ne-li podle toho, že s námi půjdeš;

* Za službu Teen Challenge v Izraeli. Modlete se za
rozvoj a Boží požehnání
* Ať nám Pán pomáhá vybudovat takovou službu, abychom mohli pokrýt potřeby v našem národě

tím budeme odlišeni, já i tvůj lid, od každého lidu na
tváři země.“ Exodus 33:16

Děkujeme za podporu

* Potřebujeme bratry a sestry, kteří budou odhodláni
a vybaveni pro tuto službu

Tímto bychom rádi poděkovali všem sborům,

* Za požehnání a jednotu mezi všemi středisky služby
Teen Challenge

jejich modlitební i finanční podporu. Jsme velmi

* Za službu Teen Challenge v Moldávii a na Slovensku, kde budeme i nadále sloužit a pomáhat
* 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

církvím a jejich pastorům v České republice za
vděčni a povzbuzeni vždy když nám umožníte
navštívit váš sbor a sdílet s vámi naše svědectví a
potřeby. Děkujeme za vaši hojnou podporu a dary, kterými nám prokazujete svoji neustálou přízeň a podporujete tak Boží dílo, které díky vaší
podpoře může růst. Děkujeme.

Jak říci „NE“

S čím nám můžete pomoci

Letáček, který jste nalezli uvnitř tohoto čísla pravidelně
rozdáváme na veřejných sbírkách a prevenčních přednáš-

Rádi bychom zde zveřejnili aktuální potřeby

kách. Za 5 pracovních dní rozdáme průměrně 2 500 kusů.
Náklad na tisk 20 000 kusů těchto letáků, je 20 000 korun.
Na zadní straně jsou umístěny loga firem, které podpořili
částkou 5000 korun výtisk těchto letáků. My bychom tuto
příležitost k podpoře a propagaci sponzorů služby Teen
Challenge rádi nabídli i jiným firmám či soukromým osobám, které by rádi podpořili dobrou věc. Věříme, že tento
leták je kvalitním zdrojem informací pro veřejnost a proto
budeme usilovat o to, aby byl i nadále šířen. Pro více informací k tomuto projektu nás kontaktujte.

mužského střediska v Poštovicích. Středisko
má naléhavou potřebu žehličky a ložního
prádla pro studenty. Také se potýkají s nedostatkem pracovních oděvů (rukavice, boty,
montérky). Velmi rádi bychom vás tímto poprosili o vaši pomoc a podporu, budeme vděčni za jakýkoli projev vaší přízně a praktické
pomoci.

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

TEEN CHALLENGE

Bankovní spojení:

________________________________________________________

NÁRODNÍ KANCELÁŘ

Č.účtu: Raiffeisenbank a.s.

P.O.BOX 25, PRAHA 86, 186 00

104 110 73 27 / 5500

Se sídlem: NA BENDOVCE 103/24

Název účtu: Teen Challenge

181 00, PRAHA 8

IČO: 68402686

TEL.: 233 541 627, 271 743 607

www.teenchallenge.cz

PSČ __________________

TELEFON ______________ ________

EMAIL __________________________________________________
DATUM_________________ P ODPIS _________________ _____

tcczech@gmail.com

