7. den

Hrášek

2. 9. 2017

na každý den
„Učiteli, které přikázání je v zákoně největší?“
On mu řekl: „‚Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘
To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sebe samého”
Na těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“
Matouš 22,36–40

Detektivka 13: Hod do tmy

MlasK
domlaskal?!
MlasK hledá nový
název! Máš nápad?
Napiš ho a vhoď do
obálky Shana Wanga.
Když si kapela tvůj
návrh vybere,
zamlaskáte si spolu v
Mekáči!

Program dne

Detektivka 15: Poslední hlášení
O dva dny později se v
novinách psalo o událostech ve Starém dole. Kateřina si všimla mezi promítanými výjevy karetních
symbolů na skalách a její
nápad byl jedinečný. Protože tam, kde se proťaly
spojnice černých karetních
symbolů, kříže a piku, a
červených symbolů, srdce

a kára, objevili Šerloci
mezi kameny malou truhlu.

Klíčem, který Plašil zahodil, truhlici snadno odemkli. Byla plná peněz,
které ten provedený páreček získal během posledních let svým falešným
hráčstvím po hernách a
kasinech. Díky Šerlokům

se podařilo Plašila usvědčit
a ukončit jeho povedenou
živnost. Předstíranou smrtí
chtěl uniknout vyšetřování,
které proti němu bylo
vedeno. Aby se prokázalo,
že svůj pohřeb pouze
předstíral, byl jeho hrob
otevřen. V rakvi se našly
jenom cihly.

Víte, co
udělá bezdomovec
jako první, když
najde notebook?
Podívá se, co
je v koši.

Viz 1. Samuelova 17

TO JE NOVINKA... ZBROJ PRO OBRY
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7:50 Budíček
8:00 Modlitební
8:30 Snídaně

9:15 Nástup
cca 10:30
Prezentace workshopů
12:00 Odjezd

Plašilova žena se ukryla
nahoře mezi velkými balvany, byl vidět jenom její
obličej. Protože však detektivové oběma darebákům odřízli zpáteční cestu,
vzdala se bez odporu.
Pokusila se ještě rychle
zbavit dvou malých sáčků,
ale Šerloci jí tento plán
zmařili a zajistili tak velice

důležitý důkazní materiál.
Oba měšce byly naplněné
penězi.
Mirek chtěl oba falešné
hráče ještě prohledat. Ale
než mohla zaklapnout
pouta, stačil se Plašil ještě
bleskurychle zbavit nějakého kovového předmětu.
Velkým obloukem ho
zahodil a ten o několik

metrů dále cinknul mezi
kameny.
„Co to bylo?“ zeptal se
Filip.
Prokop duchapřítomně
vyskočil a za chvíli se
vítězně vrátil zpátky.
Co Plašil zahodil?

Svědectví
Dotknul se mě Duch svatý v
jídelně. (Anička L.) Asi
před dvěma dny se mě
Bůh při chvalách nějak
dotknul. Byl to úplně
skvělý pocit. Uvědomil
jsem si, jak strašně dobrej
Bůh je. Nikdy mě nepřestane překvapovat. Při chvalách se mě Bůh dotknul,
tak jsem ráda. Jednou
večer jsem se šel při výzvě
modlit a ten člověk, se
kterým jsem se modlil mi
řekl věci, které jsem mu ani
neříkal ale platili pro mě.
Bylo to pro mě opravdu
zvláštní. Jednou večer se
mi stala super věc. Přišel,
naplnil mě a přebral kontrolu nad mým tělem.
Moje ruce a nohy se pohy-

bovaly zcela nekontrolovaně podle Jeho vůle. Nebyl
jsem schopen ani vstát a
na pokoj jsem byl odnesen. Bůh slyší naše srdce a
odpovídá! Hledejte nejprve Boha a ostatní vám
bude přidáno. (Ondra N.)
Modlil jsem se se Samem
G. za jeho nohu (prej natáhlej sval) a bolest téměř
odešla. Určitě se za něj
budu ještě modlit. (Beníček
Hoblík) Mám vás rád lidi!
Pokračujte v tom, co jste
začali! Jsem rád, že i když
jsem šel na workshop, na
který jsem zprvu nechtěl,
tak mě bavil. Uvěřil jsem!
(Vojta) Hodně poučné a
pomocné rady do života.
Díky tomuhle týdnu jsem se

na svět začal dívat z lepší
strany a úhlu pohledu. Cítil
jsem Boží přítomnost :)
Bůh semnou udělal hodně
věcí, ale to největší bylo to,
že mi řekl, že mám stavět
mosty s jinými lidmi. Byl
jsem tu velmi ráda. Děkuju vám všem, buďte požehnaní! Bůh mi znovu ukázal,
že jsem pro něj cenná a že
mě miluje takovou, jaká
jsem. Amen. (Boží milovaná dcera) Teen camp tento
rok jsem si moc užila. Bůh
ke mně opravdu mluvil a
uvědomila jsem si spoustu
věci, haleluja. Jednou jsem
koukal, jak se vyhání démoni a pak jsem byl vystrašen.
Rozhodl jsem se, že půjdu
spát. Když jsem ulehl,
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všude byla tma, ale nalevo
ode mě jsem viděl černý
vítr, který vyčnívá, tak jsem
ho vyhnal ve jménu Ježíše.
Tím chci říct, že Ježíš je
větší než ďábel, a abychom
se nebáli, protože Ježíš je
živý Bůh. (Milad Jabali) Už
týden před TC mě Bůh
uzdravil ze závisti, dal mi
větší lásku k lidem a začal
měnit mou sebenenávist.
Stále jsem si ale nemohla
přiznat, že je na mě něco
fajn. Na TC se mi moc
nechtělo, zvlášť proto, že
potřebuju připravit ještě
nějaké věci na nový školní
rok. Ale jsem ráda, že
jsem tu byla. Zažila jsem s
Bohem dvě krásné noční
hodiny v modlitebce. Bůh
mi začal ukazovat, že si
mě dobře naplánoval a že
jsem dobré dílo. Když
Péťa kázala a říkala, že
každá holka chtěla být
princezna, pomyslela jsem
si, že já jsem chtěla být
pirát. Ale stejně jsem pak
šla na výzvu, potřebovala
jsem změnit vztah k sobě.
Modlila se za mě Věrka a
říkala: "Bože, ukaž jí své
zrcadlo, aby viděla, jak ji
vidíš ty." V tu chvíli jsem
se dívala do nějakého
zrcadla. Ale neviděla jsem
sebe, jak se znám a vidím.
Ještě jsem zaslechla, jak
Věra říká: "Ukaž jí, jak ji
vidíš." V mysli jsem otevřela pusu. Dívala jsem se
na krásnou a usměvavou
holku, měla pěkné učesané vlasy, korunku a bílé
šaty se spoustou kvítků.
Sukně byla veliká, to já
bych si sama nechtěla vzít.
Ale vypadalo to nádherně.
A vůbec to nebyl můj styl.
Nadchlo mě to. Bůh mi
ukázal, že mu přijdu nád-
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herná, že jsem princezna.
Ne, že bych si přišla kdovíjak úžasně, ale snažím
se věřit Bohu. Budu v tom
muset vyrůst, budu to
potřebovat opakovat. Ale
něco se zlomilo. A moc
jsem se přiblížila k Bohu.
Takže jsem nakonec ráda,
že jsem jela. (Tonča) Medzi
chválami a kázaním som sa
z ničoho nič rozplakala.
Spomenula som si na svoju
zosnulú babku. Bolo mi
ľúto, že som sa s ňou poriadne nerozlúčila a nemodlila za jej bolavé nohy.
(Adrička) Na TC jsem
zažila spoustu úžasných
věcí. Rozhodla jsem se, že
odpustím jednomu člověku, který mi hodně ublížil
a už léta jsem to s ním
chtěla vzdát. Bůh mi ale
otevřel oči a udělám
všechno proto, aby můj
vztah s tímto člověkem
byl takový, jako dřív. Ve
čtvrtek večer při očekávání
na Boha jsem si v jednu
chvíli přála, aby za mnou
někdo přišel a modlil se za
mě, ale nečekala jsem, že
by se to mohlo stát. Najednou cítím, jak mi někdo
dává ruku a dlouho se
modlil a v mnoha věcech se
trefil. Moc mě to potěšilo.
Bůh mi řekl, abych se
modlila za jednoho člověka a hned po modlitbě se
mě Bůh silně dotknul.
Bůh mě vedl, abych odpustila lidem, kteří mě zranili.
Při pátečním večerním
shromáždění jsem cítila
velikou Boží přítomnost.
Po delší době jsem opět
zažil silné naplnění Duchem
a získal jsem novou radost
a jistotu do života. Mě se
dotklo to, jak za mnou
přišla Terka, najednou mi

řekla: "Nevím, jestli je to
pravda, ale Bůh mi řekl,
že neumíš odpustit svým
biologickým rodičům",
nebo něco takového, já už
si to nepamatuju. Ale pak
jsem poprosila Adriku,
aby šla semnou ven a
pomodlila se za mě a já
jsem fakt cítila Boží lásku
a najednou jsem začala
brečet. A na to, co jsem
zažila asi už nezapomenu.
(Terka) Jsem moc vděčná
za ostatní vedoucí, kteří mi
sami nabízeli pomoc při
ošetřování nemocných.
Bylo to moc milé a vůbec
jsem to nečekala. Taky
jsem vděčná za to, že mi
Bůh dal odvahu vyřídit
jedno slovo, které jsem
dostala při chvalách. Nechtělo se mi, ale nakonec
jsem šla. A prý zasáhlo cíl.
Tento camp mi otevřel
oči. Nechci sem psát, co
jsem tu zažila, protože si
myslím, že pro ostatní by
to moc nic neznamenalo,
ale pro mě ano. Všem
vám moc děkuji! Teen
camp jsem si strašně užila a
obzvlášť jeden večer, kdy
jsem byla na prosloužených
chvalách. Přišla za mnou
jedna holka a začala mi
prorokovat, Ještě nikdy mi
nikdo nic neprorokoval a
strašně mě šokovalo, když
začala mluvit o věcech,
které mi strašně dlouho
lítaly hlavou. Rozbrečela
jsem se a nemohla jsem
dělat nic jiného než děkovat
Bohu stále dokola. Ucítila
jsem strašně obrovskou
Boží lásku. Bůh mě před
prázdninami (na Awakeningu) rozvázal od ducha,
kterého jsem dostal od
vlastní babičky (provozuje
"bílou magii"). Bylo to

osvobození, a připadám si
teď strašně svobodný. Na
co jsem dřív reagoval
strašně agresivně mě teď
tolik nevytáčí (vadí mi to
sice, ale už třeba tomu
člověku nedávám pěstí).
Vím, že lidem kolem
občas připadalo, že to
nejsem já, a měli asi pravdu. Často jsem vůbec
nevěděl, co dělám, zjišťoval jsem to až zpětně, a
bál jsem se, jestli jsem
někomu neublížil. Občas
jsem zase vnímal, co dělám, ale nemohl jsem to
ovládat (třeba až minutu).
Minulý teen camp mi bylo
(zvlášť při duchovních
programech) akorát strašně zle. Letos ke mně
naopak Bůh mluvil a
dával mi odvahu. Třeba
jen v tom, nebát se užívat
si rychlou jízdu nebo
program, ale i nebát se
dalšího dne. Vědět, že
Bůh je semnou a chrání
mě. Strach může být
mocnou zbraní nepřítele.
Nedávejte mu jí do ruky.
Jste Božími dětmi, nebojte se. Nebojte se pádu ve
vašich rozhodnutí. Bůh
vám pomáhá a chrání vás.
(Simon Bort) Celý týden se

mě Bůh dotýkal a skrze
slovo poznání jsem pocítila
svobodu od hříchu, který
mě dlouho trápil. Poslední
dobou (asi měsíc) jsem
měla problém vyhradit si
čas na Boha. Ze začátku
jsem na to opravdu neměla čas, pak jsem si ho
nedělala, a nakonec jsem
si čas nechtěla dělat. Ani
jsem si nepřipadala připravená na Teen Camp
jet, navíc jako vedoucí.
Ale čas strávený na TC
mě začal proměňovat a
začala jsem si uvědomovat, že čas bez Boha je
promarněný čas, a že
nechci nahrazovat Boha
ničím jiným – „odpočinkovějším“ (např. seriály,
videi apod.) Toužím po
živém Bohu ve svém životě a opravdovém vztahu,
kdy chvíle s Bohem pro
mě budou časem toho
největšího naplnění. S
tímto vědomím chci do
každého nového dne.
Zažil jsem Boží přítomnost
ve mně. (Ben Bílek) Byl
jsem naplněnej Duchem
svatým a odevzdal jsem
svůj život Ježíši (Béďa H.)
Bůh mě naplňoval. Duch

svatý se mě dotýkal a já
jsem mohl vidět, jak jedná
skrze mě a přes lidi okolo
mě. Boží láska mě nakopla
do plného vztahu s ním.
Bůh ke mně mluvil skrze
lidi okolo mě. Zažil jsem
duchovní povzbuzení a
požehnání. Duch svatý
jednal a jedná v mém životě. Haleluja. Bůh mě povzbudil skrze proroctví. Bůh
je má láska. Kdo chce
slyšet víc, tak mě najdete.
(Kouba) Mám za sebou
hrozně náročný rok.
V létě jsem jel na řadu
akcí, abych se vzpamatoval a vždycky před koncem každé akce jsem měl
takový strach z návratu
domů do své rutiny a
povinností. Ale tady na
teencampu jsem to neměl,
a i když jsem měl hodně
služeb, tak jsem si spíš ve
skutečnosti odpočinul,
fakt jsem hrozně nadšený :) I letošní TC byl pro
mě něčím speciální. Bůh se
mě zde dotýkal novými
způsoby a ukazoval mi, že o
mně má zájem a že se
zajímá o Čechy. Bůh je
dobrý!

Detektivka 14: Čtyři znamení
Byl to černý litinový klíč,
který tvrdě narazil na
skálu. Prokop ho objevil
mezi kameny, zatímco
Zdeněk s Mirkem zatýkali
dvojici podvodníků.
„To jsou tedy peníze z
herny,“ obrátil se Zdeněk
na ženu, když prohlížel
obsah měšců.
„Je nám líto, ale opravdu
netušíme, o čem mluvíte,“
hájil sebe a svou ženu
Plašil.

„Ale nepovídejte,“ přerušil
ho Mirek, „raději nám
řekněte, co jste tady hledali a k čemu patří ten klíč!“
„Vůbec bych se nedivila,
kdybyste tady hledali karetní symboly, které jste
vyznačili na skále,“ řekla
důrazně Kateřina k překvapení všech.
Její odhalení bylo tak
ohromující, že se ani Bob
Plašil, ani jeho žena nesnažili vymlouvat. Kateřina

pochopila, že je třeba
pomyslnou čarou spojit
dva karetní symboly představující červenou barvu s
těmi, které symbolizují
barvu černou, a označit
bod, kde se kříží. V tomto
průsečíku by se mělo najít
řešení záhady. Tím si byla
Katka jistá.
Na co upozornily
karetní symboly?

čtyři
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