Jesenné reflexie

Septembrový víkend pre mužov nazvaný Adamova DNA sa niesol v znamení hľadania „správnej
perspektívy“. Spolu s účastníkmi sme sa snažili porozumieť, že veci nemusia byť vždy také, ako vyzerajú.
Veď aj na obyčajný pohár sa dá dívať ako na poloprázdny alebo poloplný ... Porozumieť, ako mňa vidí
Boh, je dôležité (nielen) pre každého muža a nielen počas víkendu v Lučatíne ... ale niekde začať treba.

Povedali o víkende otcov s dcérami:
„Chceme sa veľmi pekne
poďakovať za všetko, čo ste
pre nás všetkých urobili,
námaha jednoznačne stála za
to, víkend sme si vychutnali a
dlho zostane v pamäti.
... a už sme si s dcérou užili
aj spoločné rande!"

„Úprimne vám ďakujem, že sa
manžel aj dcéra v poriadku
vrátili z dobrodružstva. Obaja
mi hovorili zážitky, každý zvlášť
a som rada, že ich nezjedli
medvede a že nezomreli na
výstupe s bicyklami.
Úprimná vďaka za organizáciu a
úžasné spomienky, ktoré im
zostanú na celý život.
Ste super!!! Len tak ďalej!!!
Stálo to za to!!!“

Na septembrovom prípravnom stretnutí NTM sme spoločne
s dobrovoľníkmi z celého Slovenska premýšľali nad tým,
ako môžeme v budúcoročnej kampani inšpirovať manželské
páry HRAŤ SPOLU a čo môžeme pre nich pripraviť, aby sa
spoločná hra stala viac potešením ako bremenom.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa za našu službu modlíte.
Počas jedného z jesenných víkendov pre manželské
páry sme mohli vidieť „zázrak v priamom prenose“.
Vďaka modlitbám a povzbudeniu svojich priateľov
tam prišli manželia, ktorí už podnikli konkrétne kroky
pre rozchod. Po rozhovore s nimi sme si povedali: Tu
pomôže len zázrak! A Pán Boh ho naozaj spôsobil –
Duch svätý im odhalil príčinu ich problémov, dal im
odvahu prevziať zodpovednosť za svoje konanie, silu
odpustiť si navzájom a tiež odhodlanie spolu s Ním to
skúsiť spolu opäť! Prosím, modlite sa, nech Boh
pokračuje v práci, ktorú v nich začal ...

V YWAM obývačke v Lučatíne sme strávili víkend s
piatimi mladými dvojicami, ktoré sa rozhodli
investovať do svojho manželstva skôr, než začne.

