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Hodíme sieť!

Volám nás...aby sme
kázali strateným, že

existuje cesta
spasenia a nádeje!

Pokoj vám, som rád, že
sa s nami môžem pode-

liť so svojou radosťou. Mám
obrovskú radosť, lebo vidím, že
náš Boh je s nami. Som rád, že
Jeho ucho nie je zatvo-rené pred
našimi prosbami, ale že je
otvorené. Som rád preto, lebo
vidím, že mocné rameno Božie
je s nami.

Na začiatok tohto roku sme
sa začali modliť zato, aby sme
hodili sieť evanjelia medzi ľudí,
ktorí ešte nepoznajú Pána. Tak
sme v čase od 24.-26.03. hodili
sieť evanjelia v Sabinove. Vďaka
Bohu, že viac ako 20 ľudí
reagovalo na výzvu prijať Ježiša
ako svojho Pána. Medzi nimi
bola aj naša sestra Ečka,
Marcelina mama, ktorá mocne
prijala Pána do svojho srdca.
Haleluja! Niektorí z tých ľudí,
ktorí sa obrátili sú v zbore a rastú
vo viere.

Na začiatku roka sme vníma-
li, že nás Pán chce požehnať
evanjelizačným stanom. Tak sme
sa na nedeľných zhromaž-deniach
modlili za stan. V duchu sme ho
privítali a uvoľnili. Teraz, vďaka
Bohu, môžeme na Božiu slávu
povedať, že Boh nám dal to, o čo
sme Ho prosili. Spolo-čenstvo
z Rakúska, ktoré som nikdy
nenavštívil, o ktorom som ani
nevedel, že existuje sa
ponúklo, že nám darujú
stan so stoličkami pre
200 ľudí. Sláva nášmu
Bohu! Ak chceme,
aby sme sa dotkli
nášho Boha, tak
potrebujeme iba

vieru. Lebo Boha sa dotkneme
iba vierou.

Teraz, keď máme sieť (stan),
treba ju hodiť medzi ľudí. Ježiš
povedal, že budeme rybármi ľudí.
Predstavujeme si tento rok ako rok
lovu. Budeme loviť ľudí, ktorí
potrebujú spasenie. Náš Boh je
ten, ktorý spasí každého, kto bu-
de volať na jeho meno. Na meno
Ježiš Kristus. Budeme kázať nád-
herné evanjelium spasenia a náš Boh
bude zachraňovať. Budeme kázať
o uzdravení a náš Boh bu-de

uzdravovať chorých. Prečo som
si taký istý? Lebo si myslím, že
náš Boh nám nedal stan nato,
aby sme sa stali cirkusom. Nie!
Stokrát nie! Boh nám dal stan,
aby sme cestovali na miesta, kde

máme mi-sijné stanice,
aby sme ho tam
roz-ložili a ľuďom
oz-námili, že
prišla Božia
„ m o b i l n á

nemocnica“.
Haleluja!

Každá
s i e ť

potrebuje ruky, ktoré ju budú
hádzať do vody. Ak nebudú ruky,
ktoré ju budú hádzať, tak sa potom
nemusia čudovať, prečo nemajú
žiaden úlovok. Boh chce naše
ruky posilniť, ale my sme tí, ktorí
musíme naše poslinené ruky
použiť. Boh je ten, ktorý chce naše
ruky pomazať mocou, ale my sme
tí, ktorí musia položiť ruky na
chorých, aby boli uzdra-vení. Boh
vložil do svojho slova obrovskú
moc, ale naše ústa musia tú silu
uvoľniť cez to, že budeme kázať
Božie sväté Slovo.

Volám ťa k najväčšiemu lo-
vu, ktorý si môžeš predstaviť.
Volám nás, ako spoločenstvo
viery, ako tých, ktorí veríme, že
nás živý Boh povolal kázať več-
né evanjelium, aby sme svoju
vieru zjednotili, aby sme kázali
strateným, že existuje cesta spa-
senia a nádeje.

Namiesto Krista stojím kaž-
dý týždeň za kazateľnicou, aby
som kázal mocné Božie Slovo.
Teraz ťa na mieste Krista volám
k tomu, aby si sa v modlitbe
stretol so živým Bohom, aby ti
ON ukázal akým spôsobom
môžeš byť použiteľný. Práve
tvoja viera sa ráta. Tvoja viera je
ako schod na rebríku, ktorý môže
pomôcť iným, aby vyšli zo
zatratenia. Tvoja nespasená
rodina, tvoji kamaráti, tvoji
susedia ťa potrebujú. Teraz máš
možnosť, aby si im dal to, čo
potrebujú. Krista v tebe.

V tomto zmysle ti prajem
Božie povolanie a Jeho požeh-
nanie.

Tvoj pastor Stefan
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Správy z kresťanského sveta

Izrael: Anne van der Bijl, viac
všetkým známy ako brat Andrew
a zakladateľ Open Door,
medzinárodnej organizácie
podporujúcej prenasledovaných
kresťanov, je presvedčený, že
počet moslimov zapojených do
samovražedných atentátov bude
v nasledujúcich rokoch narastať.

Andrew začal navštevovať
Libanon, Izrael a Palestínu
pravidelne od začiatku osemde-
siatich rokov a povzbudzuje
kresťanov aby hovorili s radi-
kálnymi Moslimmi o evanjeliu.
Popisuje militantných Moslimov
ako hlboko deprimovaných.
„Čelia neprekonateľným problé-
mom: nikdy nebudú schopní
poraziť Izrael a Spojené štáty
vojenskou silou a v ich viere je
veľmi ťažké dostať sa do raja,“
povedal. „Moslimi vedia, že
môžu byť spasení jedine
činením dobrých skutkov, ale
tiež vedia, že činia viac zlých
skutkov ako dobrých. Mnoho
Moslimov je presvedčených, že

keď zomrú, skončia pekle.“
Taktiež musia pripustiť, že Alah
nevypočúva ich modlit-by.
Korán im neukazuje žiadnu
cestu, ako byť spasený. Toto
všetko spolu vedie mnohých
radikálnych Moslimov k tomu,
aby si vybrali smrť v Džiháde,
svätej vojne, pretože to je jediná
priama cesta do Raja. „Nevidia
žiaden dôvod žiť, tak si zvolia
jediný dôvod zomrieť,“ povedal
pre 900 poslucháčmi na konfe-
rencii Open Doors v Nemecku,
počas osláv 50 výročia Open
Doors v Nemecku.

„Kým my, kresťania, nepôj-
deme k Moslimom a nepovieme
im, že nemusia zomrieť, pretože
Ježiš zomrel za ich hriechy,
dramatická situácia na Blízkom
Východe, Iraku a Afganistane sa
nezmení,“ povedal, pripomína-júc
kresťanom ich zodpoved-nosť.
Počas mnohých stretnutí
s vodcami Hamasu, Hizbaláhu
a PLO, pravidelne cítil veľký
záujem o posolstvo kresťanstva.

„Dal som tisíce Biblií radkálnym
Moslimom a žiaden z nich
nikdy neodmietol. Taktiež som
často hovoril s nimi o Ježišovi,
ktorý zomrel za hriechy sveta
a nikto ma za to nezabil.“

Buď príklad, nediskutuj.
Andrew apeloval na kresťanov
aby prejavili viac odvahy
a zľutovania voči Moslimom,
ktorí zúfalo hľadajú zmysel
života. Mnohí kresťania sa
vzdali postavení zoči-voči
moslimskej výzve. „Moslimi
neveria, tak ako my, že Ježiš je
syn Boží a že vylial svoju krv na
kríži pre hriechy sveta. Ale toto
je presne tá odpoveď, ktorú im
musíme poskytnúť v ich
situácii.“ Kresťania by mali
hľadať kontakt s Moslim-mi
a zvestovať im dobrú správu
v láske. „Nikdy nevy-hráme
zápas s Islamom cez diskusie
a kázne. Musím ísť a ukázať im
ako Ježiš vie zmeniť ľudí.“
www.opendoors-de.org

Iba krIba krIba krIba krIba kresťesťesťesťesťania vania vania vania vania vedia pomôcť Islamsedia pomôcť Islamsedia pomôcť Islamsedia pomôcť Islamsedia pomôcť Islamským bobmbokým bobmbokým bobmbokým bobmbokým bobmbovým samovým samovým samovým samovým samovrvrvrvrvrahomahomahomahomahom

Nôž v pneumatikách, nôž v chrNôž v pneumatikách, nôž v chrNôž v pneumatikách, nôž v chrNôž v pneumatikách, nôž v chrNôž v pneumatikách, nôž v chrbtbtbtbtbte...e...e...e...e...
Egypt: „Gerges je jeden z naj-
nebojácnejších dedinských
misionárov, ktorého poznáme.
Kamkoľvek ide, tam začína
horieť duchovný oheň,“ píše
švajčiarska misijná organizácia
„Cieľ 19“. Gerges navštevuje
odľahlé dediny v Egypte, ktoré
sú často bez ciest a elektriny.
Jazdi na svojom starom moto-
cykli, raz dokonca bez vzduchu
vo svojich pneumatikách, lebo
niekto s nožom mu ich pre-
pichol.

„Kamkoľvek ide jednoduché
evanjelium, hnevá to tých
mocných. Stále to bolo tak.      V
skutočnosti stoja za tým
neviditeľné sily, ktoré nechcú
evanjelium,“ hovorí, s odvola-
ním sa na Ef 6. Ale to ho ne-
zastaví. Učí ľudí piesne, roznáša
letáky, kazety a Biblie a potom
rýchlo zmizne. Nazýva to ‘udri
a utekaj‘ a seba vidí ako neja-kého
partizána pre Ježiša. „Mať nôž
v pneumatikách nie je také zlé.
Raz sa niekto pokúsil za-

pichnúť mi nôž do  chrbta, ale
nôž sa zachytil v mojej bunde
a nezranil ma. Musel som ujsť
fanatikom, ktorí ma napadli,“
spomína. Po nejakom čase sa
vrátil do tej istej dediny, lebo
ľudia tam boli hladní po evan-
jeliu. „Vyhnali ma, ale nena-
padli nožom. Stále sa to zlep-
šuje,“ zasmial sa. Gerges začal
biblické a modlitebné skupinky
v šiestich dedinách z päťdesia-
tich, ktoré navštívil minulý rok.

Cieľ 19, Švajčiarsko
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Som rád, že vás môžem povzbudiť v tom, čo teraz
píšem, lebo si uvedomujem, že Boh chce zasiahnuť
mladých ľudí a že si používa k tomu naše spolo-čenstvo.

Minulý rok v októbri sme začali slúžiť deťom a mladým
na sídlisku Ťahanovce; a to tak, že každý utorok si od 16:00
– 20:00 objednávame miestnosť na sídlisku, aby sme
zasiahli evanjeliom mladých ľudí. Chceme si s nimi vytvoriť
vzťah a tak im povedať evanjelium o Ježišovi. Prvé týždne,
to bola „tvrdá“ práca.

Niektorí mali úplne inú predstavu ako sme mali my
a to znamenalo konflikt. Konflikt, do ktorého sme sa ako
tím, ktorý tam slúžime (Stefan a Liza, Berty a Silva, Dežko
a Martina) vo viere pustili. Vďaka Bohu, On sa priznal
k našej viere tak, že sme si po nejakom čase mohli vytvoriť
vynikajúce vzťahy s niektorými mladými. Som úplne
presvedčený, že vaše modlitby tomu veľa pridali.

Po polročnej službe v klube Imanuel môžeme vidieť ako
nám Boh otvára dvere medzi mladými. Jedno dievča sa
obrátilo a prosilo Pána o odpustenie svojich hriechov. Aj
keď to dievča ešte neprišlo do spoločenstva, zostávame
v modlitbách za ňu, aby sme si s ňou vytvorili ešte lepší
vzťah a mohli ju priviesť do zhromaždenia.

Po pol roku služby medzi mladými nie je pre nás žiadny
problém sa s nimi pomodliť alebo porozprávať sa
o Ježišovi. No začiatok tak vôbec nevyzeral. Ale vďaka
Bohu, On to mení a ešte bude meniť. Haleluja!

Najbližšia akcia s mladými bude asi v máji, keď
budeme ako mládež tráviť celý deň spolu. Budeme mať
futbalový turnaj a rôzne súťaže. Bude to čas, počas ktorého
očakávam, že sa Boh bude mladých dotýkať.

Teraz pracujeme na tom, aby sme s nimi založili
mládežnícku skupinku. A to priamo tam, kde oni bývajú.
Bude to ďalší krok viery a modlitby, od ktorého chcem
pozvať celý zbor.

Z úradu sme dostali ponuku, či nechceme z týmito
mladými ľuďmi vystupovať na oslave, ktorá bude na
Ťahanovciach. Samozrejme sme túto ponuku prijali.
Vidím, že Boh nám otvára dvere, aby sme mohli svedčiť
o Ježišovi. Vidíme, že náš Pán má veľký záujem zasiahnuť
mladých. Oni potrebujú naše modlitby, našu službu. Tak
sa pridaj, lebo ťa aj my, ako tím, potrebujeme.

Buďte požehnaní. Služobní tím z klubu Imanuel

k l u b u   I m a n u e lk l u b u   I m a n u e lk l u b u   I m a n u e lk l u b u   I m a n u e lk l u b u   I m a n u e l
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Boh žehná svojim vlastným
plánom

Boh svoje vlastné plány
potvrdzuje podpisom.
Zabezpečí nás, ale musí-me

vedieť, k čomu jeho zabezpe-čenie
je. Peniaze v hotovosti sú pre
Hospodinovo dielo. Potre-bujeme
vedieť iba to, čo Boh plánuje robiť.
Zisti čo Boh robí a pripoj sa so
všetkým čo máš k Nemu. Drž sa
pevne! Potom máme právo, aby

Pasca
Božie dielo. Boh sa na spasenie
špecializuje. Ako medicína
patrí lekárom a hud-ba
hudobníkom, tak je spase-nie
zamestnaním Božím. Ježiš
prišiel „hľadať a spasiť to, čo
bolo zahynulo“ (Luk 19,10)
a aby „doviedol mnoho synov
do slávy“ (Žid 2,10).

Sme pozvaní k tomu, aby
sme pracovali spoločne s Bo-
hom, nie ako samostatní jed-
notlivci. Evanjelium je božou
záležitosťou od začiatku až do
konca – Boží monopol, ak si
toto vyjadrenie páči. Nemôže-
me zriadiť obchody evanjelia
pod našou vlastnou výrobnou
značkou. Ježiš Kristus je hla-
vou každého diela spasenia na
celom svete. Môžeme praco-vať
v spolupráci s Ním a musí to
byť urobené, nech to stojí
čokoľvek. Ježiš tieto náklady
pokryje.

Jeden môj priateľ povedal:
„Ak Boh nie je stroj, tak ho
nechcem ani tlačiť.“ Dodal som
k tomu: „Ak však Boh stroj je,
nevadilo by mi, keby som bol
Jeho zadným svetlom.

Pohybuj sa s Bohom a nič
ťa nemôže zastaviť. Nič z to-ho,
čo sa týka jeho plánov, nemôže
byť chybné. Božie plány
nezlyhávajú ani sa nemôžu
vykoľajiť. Čo Boh chce aby žilo,
nemôže zomrieť a nezomrie.

V niektorých prípadoch
cirkevné projekty prežívajú len
vďaka intenzívnej starostlivos-
ti. Majú máločo do činenia
s Božími plánmi. Nie je v nich
Boží život. Vypni ten stroj,
ktorý podporuje život! Ak

v cirkevných programoch
existuje skutočný život, nebudú
potrebovať zariadenia k masá-
ži srdca. Čo Boh chce, aby
zomrelo, nechaj zomrieť a ne-
oživuj to umelým dýchaním.
Ježišova hlboká a osviežujúca
rada znela: „Nechaj mŕtvych
pochovať svojich mŕtvych“
(Luk 9,60). Prečo udržiavať
neproduktívnu cirkevnú maši-
nériu a očakávať, že Boh po-
kryje náklady s tým spojené?
Nepokryje. Skutočnou úlohou
cirkvi je vyhľadávať ľudí pre
Krista.

Zlý a správny spôsob toho, ako
byť opatrný

Keď sa pripravovala evan-
jelizácia, počul som, ako ľudia
s chybným postojom hovoria:
„Musíme byť opatrní na Božie
peniaze,“ ako keby Bohu do-
chádzali peniaze v peňažen-ke.
Mohol to byť úprimný ar-
gument, ale je v ňom skrytá po-
dozrivá lakomosť. Prečo hro-
madiť Božie peniaze v banke?
Cirkev môže zriadiť fond ná-
hlych potrieb, aby mala niečo
na obdobie náhlych dažďov.
Boh sa však bude starať o kaž-
dú potrebu, ktorá sa vynorí.
Okrem toho ta najšpecifickej-
šia a najnaliehavejšia z nalie-
havých potrieb už nastala –
potreba zachrániť zomierajúci
svet!

Kedy bol Boh „opatrný“
a počítal každý halier? Bol Boh
„šetrný“, keď stvoril trilió-

Kedy bol Boh
“opatrný” a počítal

každý halier?
Hospodáril dobre,
keď poslal svojho
jediného Syna?

Odňal nebu svoje
bohatstvo a podelil sa

o svoj najväčší
poklad, svojho

Jediného.

sme si vierou z jeho obrovských
skladov ná-rokovali to, čo
potrebujeme. Môžeme žiadať
Boha, aby zabezpečil to, čo
robíme, ak robíme to, čo On.
Čo vlastne Boh robí? V prvom
rade je Spasiteľ, Boh spasenia.
„Ja, ja som Hospodin a niet
spasite-ľa okrem mňa“ (Iz
43,11). Spasenie nie je
čerešnička na torte práci
evanjelistov, ale je to hlavné
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ny hviezd a planét, kde
nežije ani duša? Hospodáril
dobre, keď poslal svojho
jediného Syna? Odňal nebu
svoje bo-hatstvo a podelil sa
o svoj naj-väčší poklad, svojho
Jediného. Pre spasenie našich
duší sa vzdal všetkého, čo
miloval a všetkého, čo mal.
„Ktorý to neušetril vlastného
Syna, ale ho ta dal za nás za
všetkých, ako by nám s ním
potom i všetkého nedaroval!?“
(Rim 8,32). Tak sa pusťme do
diela! Máme fantastického
Boha!

Boží plán s peniazmi

Hospodin plní naše vrecká
pre spasenie duší. Keď ich vy-
prázdnime, peňazí tam pribud-
ne. Boží plán s peniazmi je
jasný. „Dávajte, a bude vám
dané“ (Luk 6,38). Dávaj
a potom budeš mať viacej
k tomu, aby si dával ešte viac.
Boh nešetrí ani sám seba ani
doláre nato, aby našiel strate-
ných mužov a ženy. Cirkev si
nemôže dovoliť šetriť peniaze
namiesto zachraňovania duší.

Utrácaj na spasenie! Svoje
peniaze však vkladaj do pro-
jektov, ktoré získavajú duše.
Ľudia budú dávať na živé pro-
jekty, nie však na mŕtvy banko-
vý účet. Keď zbierka trvá dlh-
šie ako kázanie, niečo je zlé.
Správa o evanjelizácii by mala
predchádzať správe o stave
pokladne. Je však pravda, že
evanjelizácia sa vôbec neobja-
vuje na zozname jednaní v tisí-
coch cirkevných zhromažde-
niach, týkajúcich sa chodu
zboru. Prehlásenie banky často
vyprovokuje viac diskusie než

počet obrátených za mesiac.
Ale prosperuje tá cirkev, ktorá
dáva. Evanjelizácia a podpora
misionárov je pre zdravie cirkvi
podstatná. Bolo to dokázané
príliš často, aby sa o tom dalo
pochybovať.

Stany  a zámery

Boh vedie, potom zabez-
pečuje. Vedie, potom sýti. To je
Božie pravidlo viery. Jeho
názorný príklad nájdeme
v histórii Izraela. Na púšti pa-
dala mana iba na mieste, kde
sa nachádzal oblakový a ohni-
vý stĺp. Keby Izrael tento Bo-
hom vedený stĺp minul, nemal
by raňajky, obed ani večeru. Ak
sme tam, kam nás Boh vedie,
máme vždy dostatok.

Keď sme v Afrike stavali
náš stan s 34 000 miestami, boli
sme v zúfalej finančnej situácii.
Pán mi povedal, aby som si
nebral pôžičku z banky. Božie
pokyny sú pre mňa svä-té.
V ušiach mi zneli slová: „Moje
je striebro  a moje zlato, hovorí
Hospodin Zástupov“ (Hag 2,8).
Potom sme jedné-ho dňa
obdržali veľmi vysokú sumu
peňazí. Bolo to presne toľko,
koľko sme potrebovali. Ťažko
som mohol uveriť svo-jim
očiam – nie snáď z dôvo-du, že
moja viera bola malá, ale kvôli
tomu, kto ten dar poskytol.
Darkyňou bola pani, ktorá nám
v minulosti posiela-la dva
doláre mesačne. Potom zrazu
poslala tento veľký dar!

Cítil som, že o tomto dare
sa musím dozvedieť niečo via-
cej. Tú pani som navštívil, aby
som zistil, čo ju motivovalo
k darovaniu tejto sumy. To, čo

mi povedala, bolo príliš vzrušu-
júce, než aby sa to dalo vyjad-
riť slovami. Povedala, že
uprostred noci obdržala tele-
fonát. Hlas v telefóne jej dal
konkrétny pokyn k tomu, aby
nám zaslala toto konkrétne
množstvo peňazí. Telefonát
však popisovala takto: „Ten
hovor nepochádzal od ľudskej
bytosti. Bol to Boží anjel, ktorý
ku mne hovoril. Viem to, lebo
moju izbu naplnila božia sláva.
Vedela som, že mi Boh dal jasný
pokyn. A tak som urobila
presne to, čo mi povedal.“

Dobre, pomyslel som si, ak
Boh ustanovil anjela, ktorý je

Na púšti padala
manna iba na mieste,

kde sa nachádzal
oblakový

a ohnivý stĺp. Keby
Izrael tento Bohom
vedený stĺp minul,
nemal by raňajky,
obed ani večeru.

zodpovedný za naše financie,
tak už nemusím prežiť žiadne
bezsenné noci. Pokiaľ som
Božím partnerom, môžem spať
spánkom spravodlivých
a odpočinúť si.

Čí osol to vlastne je?

Aj keď mi Pán vtedy pove-
dal, aby som si nebral pôžičku
z banky, neznamená to, že pô-
žičky z banky musia byť vždy
zlé. Nemali by sme odsudzo-vať
tých, ktorí sú vedení inak
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než my. Boh poskytol
mannu z neba, má však aj iné
cesty. Sám Ježiš používal rôzne
me-tódy. Pozrime sa na jednu
z nich. Keď sa Ježiš pripravo-
val na svoj triumfálny vstup do
Jeruzalema, potreboval zviera,

ka...odviažte ho a priveďte
...Pán ho potrebuje.“ Pán bol
tým, ktorý stvoril všetkých
oslov, ktorí kde boli. Prečo
musel o jedného požiadať?
Neobvyklé detaily uvedené
v tejto správe mi naznačujú to,
že Pán mal potreby. A on nám
dal výsadu ich naplniť!
„Pán...potrebuje.“

Božie dielo má potreby,
ktoré ty, ja a všetky Božie deti
môžeme pokryť. Je to úžasný
Boží plán, ktorý v nás vyvoláva
radosť – Pán sa rozhodol, aby
sme sa s ním podieľali na tom,
čo robí. To by nás malo činiť
šťastnými. Predstavujem si, že
majiteľ osla neskôr, keď tomu
porozumel, musel za túto výsa-
du celý svoj život Pánu ďako-
vať. Dokonca i ten malý oslík
mal svoj veľký deň! Pomohol
Ježišovi míľu či dve na jeho
ceste triumfu.

Všimol som si, že ten člo-
vek svojho osla „pevne uvia-
zal“. Bol jeho „vlastníctvom“
a on ho nechcel stratiť. Pán
povedal svojim učeníkom, aby
osla „odviazali“. Tak odviažme
svojich oslov pre Ježiša! Ježiš
nás vždy vyučoval k tomu, aby
sme na svojich peniazoch pevne
nelipli. Mnohí dávajú Bohu
úver, ale len málokto mu dá
hotové peniaze, ktoré pot-
rebuje na to, aby „vyhľadal
a zachránil, čo je stratené“.
Mali by sme odviazať svojich
oslov teraz, inak ich nakoniec
môžeme stratiť. Ako napísal
jeden spisovateľ: „Strácame to,
čo utrácame pre seba. Čo-
koľvek požičiame Pánovi, kto-
rý je darcom všetkého, máme
jeho poklad bez konca.“

Samozrejme, že poriada-nie
zbierok na Božie dielo je
biblické. Boh miluje radostné-
ho darcu, pretože je ním i on
sám. Nikto nemôže zevanjeli-
zovať svet sám. Všetci máme
dary, ktorými môžeme pris-
pieť: peniaze, nadanie, čas ale-
bo samých seba. Iba úplný prís-
pevok nás všetkých môže do-
končiť túto úlohu. Robiť veci
spoločne je jediným spôso-
bom, ako to môže byť vykona-
né. Nie nečinná ruka, pretože
robotníkov je tak málo a nie bez
úžitku ležiaci dolár, pretože
potrieb je tak mnoho.

Pasca peňazí

Peniaze môžu byť nevinne
vyzerajúcou pascou pre neroz-
vážnych. K tomu, aby sme od-
halili diablove nástrahy, potre-
bujeme čisté srdce, čisté motí-
vy a božie pomazanie našich
očí. Práve som začal evanje-
liom dobíjať Afriku, keď mi
Boh zoslal mimoriadny kvalifi-
kačný test. Zatelefonovala mi
pani, ktorá ponúkla pre našu
službu fantastickú f inančnú
čiastku. Išiel som ju navštíviť,
aby som s ňou diskutoval o po-
drobnostiach. Jej domov vyža-
roval atmosféru bohatstva
a nadbytku.

„Chcela som sa s vami
stretnúť,“ srdečne ma privítala,
„pretože som vás nejaký čas
pozorovala.“

Čoskoro sme prišli k jadru
veci. Jej ponuka tak veľmi pre-
sahovala moju predstavu, že
som mohol iba v prekvapení
zízať vygúlenými očami.
Povedala: „Chcem financo-

Cirkev si nemôže
dovoliť šetriť

peniaze namiesto
zachraňovania duší.
Utrácaj na spasenie!
Svoje peniaze však

vkladaj do projektov,
ktoré zachráňujú

duše.

na ktorom by išiel. V Písme je
to zaznamenané takto:

A stalo sa, keď sa priblížil k
Betfáge a k Betánii, pri vrchu,
zvanom Olivovom, že poslal
dvoch zo svojich učeníkov a po-
vedal im: Iďte do mestečka tu
naproti, a keď budete vchádzať
do neho, nájdete osľa privia-
zané, na ktorom ešte nikdy
nikto z ľudí nesedel, odviažte ho
a priveďte ku mne. A keby sa
vás niekto pýtal, prečo ho odvä-
zujete, takto mu poviete: Pán ho
potrebuje. (Luk 19,29-31).

Matúšova správa uvádza, že
Ježiš mal okrem osliatka aj
oslicu. Ježiš nezvolal modliteb-
né  zhromaždenie k modlit-bám
za to, aby zvieratá získal. V tejto
situácii prevzal iniciatí-vu sám:
„Choďte...do mesteč-
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vať vaše evanjelizačné
kampa-ne v Afrike.“

Skoro som zabudol dý-chať!
Na stole boli zložky, kto-ré
posunula smerom ku mne.
Obsahovali dokumenty s pre-
hľadom jej majetku. Čítal som
to, ako keby som objavoval
Eldorádo.

„Vidíte čo vlastním,“ pove-
dala. „Ložiská železnej rudy,
diamantovú baňu, atď.“ Bolo to,
ako keby som sa stretol
s Rockefellerom.

„Teraz,“ vysvetlila, „chcem
vytvoriť nadáciu a dať polo-vicu
svojho majetku na Božie dielo.
Mohol by ste sa stať jed-ným zo
správcom majetku? Všetky tieto
peniaze majú byť použité na
službu Pánovi. Prijí-mate to?

Bol za takou to štedrosťou
naozaj Boh? Nepočul som však
žiadnu ozvenu radosti z neba.
V mojom duchu nebo-lo žiadne
svedectvo. Namies-to toho som
cítil podivnú obozretnosť, aj
keď som sa svoj nedostatok
nadšenia sna-žil skryť. Všetko,
čo som mo-hol povedať bolo:
„Ďakujem! Je to však veľká
zodpoved-nosť. Mohol by som
sa za to modliť predtým, než sa
rozhodnem?”

Moja žena Anni prežívala
tú istú reakciu – žiadne nad-
šenie, ale skôr pocit podobný
úzkosti. Vedeli sme, že kvôli
tomu musíme na kolena pred
Pána a musíme ho žiadať o je-
ho vedenie.

„Pane, pokiaľ je to diab-lova
pasca, nebudeme s tým mať nič
spoločného, „ modlili sme sa.

Týždne plynuli a my sme
mali množstvo práce s našimi
evanjelizačnými kampaňami.
Nemohli sme k tejto zdanlivo

fantastickej ponuke povedať ani
áno, ani nie. Medzitým som
jednú noc mal strašnú nočnú
moru, na ktorú som nemohol
zabudnúť. Snívalo sa mi, že som
na úsvite stál na nočnom brehu.
V riečnom koryte bolo málo
vody, len kaluže a blato. Malý
muž prešiel okolo mňa a vstúpil
do koryta. Naznačoval mi, aby
som išiel za ním a ja som ho
nasledoval. Keď som bol
uprostred rieky, náhle sa
s hrozným revom predo mnou
vztýčil obrovský hroch. Exis-
tujú dva druhy hrocha a tento
bol ten väčší! Odvrátil som sa
od jeho roztiahnutých čeľustí,
ale za mnou sa zrazu vynorila
ďalšia príšera. Z bahna sa
pozdvihli ďalší a ja som bol zo
všetkých strán obklopený
útočiacimi hrochmi! V nebez-
pečenstve a zúfalstve som reval:
„Ježiš, pomôž mi!“ V dobe, keď
táto nočná mora bola v mojej
mysli doposiaľ čerstvá,
kontaktovala ma tá pani znova
a naliehala na mňa, aby som sa
rozhodol. Dohodli sme sa na
ďalšej návšteve a ona nás znovu
privítala úsmevom. Povedala:
„Pred-tým, než pôjdeme do
domu mi dovoľte, aby som vám
ukázala naše okolie.“ Išli sme
teda s ňou. Po chvíľke sme došli
na miesto, kde jej pozemky kon-
čili pri rieke.

Zrazu mnou prešiel šok,
ako keby som bol zasiahnutý
bleskom. Tá rieka! Bola to tá
istá rieka ako v mojej nočnej
more. Bola úplne identická
a teraz som nesníval. Číhalo tu
nebezpečenstvo – a to zna-
menal i ten sen. Boh mi to
ukázal. Cítil som Božiu prítom-
nosť a bol som si istý, že odp-

oveď príde skoro. Požiadal
som, či by sme mohli ísť do
domu a spoločne sa modliť.

Akonáhle sme pokľakli,
počul som Boží hlas a to ne len
raz, ale trikrát. „Môj synu,
nemaj s týmto nič spoloč-
ného.“ Povedal som bohatej
pani: „Prosím, dovoľte mi, aby
som odmietol vašu veľkú
štedrosť. Dajte svoje milióny
niekomu inému. Boh nechce,
aby som mal tieto peniaze.“
V tej chvíli bola odňatá z môj-

Pán mi dal
nasledujúci pokyn:
“Koše učeníkov sa

začali plniť iba
potom, keď zástupy
boli nasýtené. Dbaj

nato, aby zástupy boli
neustále sýtené

mojim Slovom a ja sa
postarám o naplnenie

košov.”

ho ducha ťažoba. Prečo? Zdálo
sa to tak podivné. Boh však v tej
chvíli robil niečo iné. Vo svojom
Duchu mi ukázal môj pravý
majetok, zasľúbe-nie v jeho
Slove. „A môj Boh naplní
každú vašu potrebu podľa
svojho bohatstva v slá-
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ve, v Kristu Ježišovi“ (Fil
4,19).

Uvedomil som si, že som
mohol  utratiť milióny, ktoré mi
tá pani ponúkala a keď by došli,
moja služba by mohla skončiť
tiež, pretože by som sa prestal
spoliehať na Pána.

Vlastná zmenka

Tá nadácia nemala byť
mojim zdrojom zabezpečenia.
Boh má svoju vlastnú nadáciu.
Ja sám ju musím spravovať.
Boh v skutočnosti plánoval

to nutné, pohne nebom aj
zemou, aby to splnil.

Kráľovské dávanie

Citoval som verš Fil 4,19:
„A môj Boh naplní každú vašu
potrebu podľa svojho bohat-
stva v sláve, v Kristu Ježišovi.“
Predložka „podľa“ (z gréc-keho
„kata“) znamená „podľa miery
niečoho“. Boh teda našu
potrebu naplní podľa miery
svojho bohatstva, nie podľa
miery našej chudoby. Napl-ňuje
náš prázdny mech, ale nemeria
ho.  Dáva nám ako kráľ mieru
„pretekajúcu“, nie takú, ako by
bol schopný dať niekto so
skromnými pros-triedkami.
Nežiadaj: „Pane, mohol by si
zariadiť, aby som dostal 9 a pol
libry, prosím? Myslím, že by to
pre teba mohlo byť prijateľné.
Dúfam, že ti to nevadí.“ Povedz
Bohu svoju potrebu! Dovoľ mu,
aby ťa zabezpečil. Má veľkú
ruku.

Jeho hostia nesedia o su-
chých kôrkach; Boh je produ-
cent každého ovocia na poli.
Dávanie ho neochudobňuje.
Božím  štýlom štedrosti je
„nevystihnuteľný dar“ jeho
milovaného Syna. Jeho miera je
hodná jeho veľkosti.

Moja návšteva na diaman-
tovej farme priniesla do mojej
mysle ešte jedno poznanie:
„Nikdy sa kvôli peniazom ne-
uchyľuj ku kompromisu.“ Ne-
predávaj svoju dušu za tanier
paprikového gulášu.

Neskôr, keď som cítil, že mi
Pán hovorí, aby som objed-nal
prvý veľký evanjelizačný stan,
som zostal stáť na mieste a
povedal som: „Pane, ja som

chudobný misionár. Pozri,
moje vrecká sú prázdne!“ Pán
odpovedal: „Neplánuj podľa
toho, čo je v tvojom vrecku, ale
podľa toho, čo je v mojom
vrecku.“ Pozrel som sa do jeho
vreciek a videl som, že boli
plné. Povedal som: „Pane,
pokiaľ mi dovolíš plánovať
podľa toho, čo je v tvojich
vreckách, potom budem
plánovať ako milionár.“
Doslova som to tak začal robiť.
Zistil som, že Boh je tak bohatý,
ako povedal, a tiež dobrý. Buď
mu sláva! Keď činíme jeho
dokonalú vôľu, môžeme ho
žiadať nie iba o bochník chleba,
ale o celú pekáreň! Jeho
služobníci sa nemusia ani plaziť
pre kúsok koláča, ani sa biť o
dobroty. Pozri sa do Božej
výkladnej skrine – je plná
výborného        a výdatného
pekárskeho tovaru.

Dvanásť plných košov

Testy? Skúšky viery? Prídu.
Mimochodom, do môjho ži-
vota tiež prichádzajú. Pamä-
tám si, ako som v Malawi raz
sedel na kraji svojej postele.
Mal som izbu v baptistickej
ubytovni, za ktorú som platil 3
doláre denne. Musel som si
vtedy sadnúť, pretože mnou
otriasol šok. Naliehavý tele-
fónny rozhovor z mojej kan-
celárie vo Franfurktu v Nemec-
ku mi priniesol novinu, ktorú
som nemohol prijať. Mali sme
dlh státisíce dolárov! Ako je to
len možné?

Na začiatku tohto roku ma
Pán uistil, že to bude „rok dva-
nástich plných košov, jeden koš
na každý mesiac“. Ne-dokázal

Čo Boh nariaďuje,
aby sa urobilo, za to
platí a pokiaľ je to

nutné, pohne nebom
a zemou, aby to

splnil.

dokonca väčší zdroj, než bola
nadácia tejto pani. Mal som
Božiu vlastnú zmenku – jeho
nevyčerpateľné bohatstvo,
kryté jeho vlastným ručením. El
Shaddai – to meno zname-ná
Vše dostačujúci, nie drž-groš.
Týmito zasľúbeniami som bol
viac požehnaný, než všetkým
zlatom a diamantmi na svete.

Nejako som cítil, že som
práve zložil veľmi obtiažnu
skúšku a v škole Ducha Svä-
tého som postúpil do ďalšieho
ročníka. Naučil som sa, že kým
budem pokračovať v kázaní
evanjelia bez ohľadu nato,
koľko to stojí, Pán účty vyrov-
ná. Čo Boh nariaďuje, aby sa
urobilo, za to platí a pokiaľ je
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som pochopiť, ako len by sme
mohli byť tak zadĺžení.

„Pane“, povedal som,
„prečo? Povedal si, že koše
budú plné. Sú však prázdne.
Ako je to možné?“

V takýchto chvíľach mi Pán
otvára oči. Dal mi nasle-dujúci
pokyn: „Koše učeníkov sa
začali plniť iba vtedy, čo
zástupy boli nasýtené. Dbaj
nato, aby zástupy boli neustále
sýtené Božím Slovom a ja sa
postarám o naplnenie košov.“
Užasol som. Božia múdrosť
dávala zmysel. Povedal som:
„Pane, urobím, čo hovoríš a
viem, že ty to urobíš tiež.“

Ale - státisíce dolárov!
Zdalo sa mi to nepochopi-teľné.
Áno, ale Boh uvažuje inak.
Koše zostali prázdne 24 hodín
a potom prišla správa, že Boh
ich znova naplnil. Rok skončil
bez dlhov. Proste sme len
pokračovali v sýtení zás-tupu
Božím Slovom a Pán
pokračoval v zásobovaní.

Keď duchovne hladujú-cim
lámeme chlieb života, Boh nás
nenechá padnúť. Ten rok sme
videli, ako iba na našich
afrických evanjelizáciách od-
povedalo na Božie volanie ku
spaseniu 1,5 milióna vzác-nych
ľudí.

Ani remienok z obuvi

V Genesis je známi príbeh
o Abrahámovi a Lótovi. Lot,
Abrahámov synovec, bol zaja-
tý Kedorlaómérom po bitke
proti piatim kráľom. Jedným z

porazených kráľov bol kráľ
Sodomy. Abrahám s niekoľ-
kými pomocníkmi išiel a za-
chránil všetko, čo Kedorlaó-
mer vzal, vrátane zajatcov.

Sodomský kráľ potom začal
hovoriť Abrahámovi, čo má
urobiť s korisťou: „Daj mi ľudí
a majetok si nechaj“ (Gen
14,21). To bol spôsob myslenia
tých dní. Jedna krajina ako
parazit plienila druhú. Kráľ
Sodomy však bol prekvape-ný,
pretože Abrahám odpovedal:

„Pozdvihol som svoju ruku k
Hospodinovi, silnému Bohu
najvyššiemu, majiteľovi nebies
a zeme, že ani len niti ani
remenca z obuvi, že nevezmem
ničoho zo všetkého toho, čo je
tvoje, aby si nepovedal: Ja som
obohatil Abrama.“ (Gen 14,22-
23)

Ten kráľ sa stretol s niečím
novým. Abrahám bol mužom,
ktorý žil novým spôsobom
života – vieriňou v Boha. Bol
jednou z Božích veľmi dôle-
žitých osôb. Očakával mesto,
„ktorého staviteľom a tvor-com
je Boh“ (Žid 11,10).

Pre Abraháma sa cesta
sveta skončila. Jeho život bol
predaný Bohu a bol Božou
osobnou zodpovednosťou.
Abrahám mal Slovo a zasľú-
benia Všemocného Boha.

Potom Boh povedal:
„Neboj sa Abrame, ja som ...
tvojou odplatou veľmi velikou.
Neskôr zistíme, že „Hospodin
mu vo všetkom požehnal“ (Gen

24,1). Vo všetkom! To je jazyk
Biblie, nie sveta.

„Ktorý to neušetril vlastného
Syna, ale ho ta dal za nás za
všetkých, ako by nám s ním
potom i všetkého nedaroval!?“
(Rim 8,32)

„Lebo to všetko hľadajú
pohania, a veď váš nebeský
Otec vie, že to všetko
potrebujete.“ (Mat 6,32)

„A to všetko vám bude
pridané.“ (Mat 6,33)
„Ako máme všetko jeho
božskej moci, darovanej...“
(2Pt 1,3)

„Lebo všetko je vaše.“ (1Kor
3,21)

To je Abrahámov spôsob
života. Buď abrahámovým
dieťaťom! Dôveruj úplne vo
všetkom! Dôveruj Bohu úplne
vo všetkom.

Boh nemôže zlyhať a
nezlyhá.

Z knihy evanjelizácia ohňom
od Reinharda Bonnkeho
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BTC očami študentov

Milí bratia, milé sestry,
táto časť BTC Sinaj
sa opäť konala na

Drienici, ale bola niečím výni-
močná. Bol to „čistiaci týždeň“,
alebo inak Cleansing classes pre
každého študenta, ktorý tam bol.
Slovom nám slúžil brat Peter
Lorenz z Nemecka a Pán k nám
mocne hovoril a menil naše
životy skrze neho. Študenti
odpovedia na tri otázky a prine-
sú vám aspoň kúsok toho, čo
prežili na poslednom školení:

1. Čo si prijal na tomto
vyučovaní?

2. Aký vplyv má BTC na tvoj
život a službu?

3. Ako vidíš svoju budúcnosť
po skončení tohoto ročníka
BTC Sinaj?

Alex:
1. Na tomto BTC som prijal
jasnejší pohľad na to, čo je to
telo, duša a duch, kde som bol
z tých troch častí. Uvedomil
som si, kde som sa nachádzal
a kde som teraz.
2. BTC mi dáva inšpirácie
a nový pohľad na môj život
a duchovný rast. A to všetko
pre jednu vec - aby ľudia, ktorí
sú stratení, boli zachránení.
3. Viem, že Boh má pre mňa
budúcnosť. Preto Mu dôveru-
jem v tom, že kde ma On bude
chcieť dať, tam ma aj privedie.

Etelka, ml.:
1. Na tomto BTC som prijala
uvedomenie si toho, ako sa
odovzdať, dávať pozor na svoje
slová, aká je moc a poza-die

toho. BTC ma naučilo správny
postoj k očistenie v mojom
živote a ukázalo mi správny
smer v konkrétnych veciach.
Prijala som, ako správne prúdiť
v Duchu a spoznala som
podstatu tela, duše a ducha.
2. BTC je miesto, ktoré mi
zjavne ukazuje môj život, kde
som a kde sa nachádzam.
Zjavuje mi viac to, čo potrebu-
jem pre môj život aj službu.
Každé BTC so mnou zatriasa
v to dobrom zmysle. Zapĺňa
voľný priestor v mojom živote
a službe. Viac ma tlačí v mojej
vízii a je pre mňa kompasom.
3.Všetko to, čo som prijala a
získala, chcem odovzdať tým,
ktorým slúžim. Nezáleží na
tom, v akej forme to bude. Ale
základným cieľom je, aby som
vo všetkom tom žila.

Silva:
1. Viac chápem, ako mám žiť
pod Božím poriadkom, môj-ho
ducha, dušu a telo, aká moc ide
z toho, keď sú tieto časti
podriadené Duchu Svätému.
Prijala som Boží poriadok aj
v rodine - rodina pod Kristo-vou
vládou. Kristus je hlavou muža,
muž je hlavou ženy, deti
podriadené rodičom. Uvedo-
mila som si, ako mám žiť život
v oddanosti, aby nič nestálo
medzi mnou a Bohom (mate-
rializmus, vzťahy, moje Ja), ako
mám tieto časti odovzdať, byť
posvätená. Pochopila som, ako
je dôležité, čo hovo-rím, lebo
slovo má moc pri-niesť život
alebo smrť, požeh-nanie alebo
prekliatie. Boh mi ukazoval veci

v mojom živote, ktoré chcel,
aby som odkryla a nechala
očistiť a prijala v nich Božiu
čistotu, slobodu a požehnanie.
2. BTC Sinaj je pre môj život
a službu neoddeliteľné. Je to
súčasť môjho života a služby.
Odkedy máme BTC, vidím svoj
duchovný rast, a tiež vi-dím, že
to, čo tam prijímam je pre môj
život a službu veľmi pozitívne
posunutie. Uvedo-mila som si,
čo mi Boh zveril a akú mám
zodpovednosť za službu.
A môžem vidieť jasnej-šie svoju
víziu, ako chodiť vo vízii a ako
ju naplniť. Odkedy máme BTC
viem jasnejšie vidieť a prijať od
Boha to, čo má pre mňa a čo
chce robiť skrze mňa.
3. To, čo prijímam na BTC
určite formuje môj život a služ-
bu do budúcnosti. Môj život
a moja služba budú odzrkadľo-
vať to, čo som prijala na BTC.
Nechcem, aby to ostalo len pri
informáciách, ale viem, že to,
čo prijímam, Duch Svätý pre-
náša do môjho života a posu-
nie to do mojej služby. Preto
ďakujem Bohu za BTC Sinaj, za
služobníkov, skrze ktorých nám
On slúžil.

Ďusi:
1. Môžem vidieť a prijať, ako
ma Boh formuje a mení. Prijal
som, že môj život sa má pod-
riadiť Božej čistote.
2. Viem, že Boh má plán
s mojím životom a to, čo som
prijal na BTC, bude uvoľnené
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v mojom osobnom živote
a službe.
3. Môj cieľ je, aby som sa
zdokonaľoval a rástol v Páno-vi
a všetko to, čo som prijal, aby
som aj podal ďalej.

Etelka, st.:
1. Ďakujem Bohu, že chodím
na BTC Sinaj. Na každú časť
ročníka som prišla s očakáva-
ním, prijala som veľa nových
vecí, Božích právd a posilne-nia
pre môj duchovný život. Na
tomto BTC som prijala
očistenie pre môj duchovný
i telesný život. Veľa vecí som sa
zriekla a teraz sa cítim veľmi
dobre. Verím, že všetko, čo som
prežila a urobila, je to, čo Boh
chce. Viem, že toto BTC ma
posunie ďalej.
2. BTC je najväčším príkla-dom
pre môj život aj službu. Som
veľmi vďačná za všet-kých
služobníkov, za ich čas
a službu, ktorá zasahuje moje
vnútro. BTC riadi, usmerňuje,
učí a ukazuje mi každú oblasť
môjho duchovného života
a služby.
3. Po ukončení BTC chcem
všetkým tým, čo som získala
pre môj život, ovplyvniť mo-jich
bratov a sestry, ktorým slúžim.
A chcem investovať všetko, čo
mám.

Rudko:
1. Toto školenie bolo pre mňa
veľmi výnimočné, urobilo to vo
mne nový začiatok. Veľmi som
sa na to tešil a naozaj môžem
povedať, že som aj prijal. Cez
slovo od Petra Lo-renza o tele,
duši a duchu, o živote v duchu,
odovzda-nosti, o stvoriteľskej
moci na-šich slov. Bolo toho

veľmi veľa a nestačili by mi
slová, aby som to opísal. Čo
urobilo vo mne veľmi veľa, boli
výzvy von, pri každej jednej
som cítil prelom, oslobodenie
a uzdravenie. Vi-del som, koľko
veľa je toho, čo potrebujem dať
Bohu. Pred tým som to nevidel,
ale viem jednu vec, že Boh
ukazuje veci, ktoré nevidíme,
aby sme ich potom mohli vidieť
a odovz-dať Mu ich, aby náš
život, ktorý nie je náš, bol na
Jeho slávu a chválu.
2. Celé školenie vybudovalo
môj duchovný dom. Naozaj
vidím veci, ktoré som prijal, ako
zmenili môj postoj a vieru
a celý život. Cez celé BTC vi-
dím aj pestrejšie víziu, ktorú mi
Boh dal a túžim ju naplniť ce-
lým svojím životom. Viem, že
to všetko je cez Božiu milosť.
Práve preto si to musíme opat-
rovať a starať sa o to. Nie na-
darmo som prijal Jeho milosť,
lebo bolo to nezaslúžené. Ďa-
kujem Bohu, že sa mi dal
spoznať.
3. Chcem, aby to, čo som prijal,
mohol dať iným. Nech-cem to
nechať tak, ale chcem tým
slúžiť iným, aby moja služba
rástla cez Jeho milosť. Chcem
vyučovať bratov a ses-try, ale aj
osobne tých, ktorí hľadajú Jeho
vôľu, nezostáva-jú len pri slove,
ale aj pri skutkoch.

Zuzka:
1. Túto časť BTC ma Pán veľmi,
naozaj veľmi oslobo-dzoval,
formoval, čistil, možno to ani
neviem vyjadriť, ale v rôznych
oblastiach som zau-jala iný -
nový postoj. Urobila som
rozhodnutia odovzdať určité
oblasti. Uvedomila som si, ako

často boli moje pocity,
myšlienky, vôľa nad mojím du-
chom. Prijala som Boží poria-
dok aj v tejto oblasti, a to, že
moje telo má byť podriadené
mojej duši, moja duša môjmu
duchu a môj duch Duchu Bo-
žiemu. Naučila som sa dávať
pozor na moje slová, ktoré ma-
jú vplyv na môj život a životy
iných.
2. BTC malo za tie tri roky
najpodstatnejší vplyv na celý
môj život. Boh mi veľmi slúžil
skrze každé BTC, posúval ma
a upevňoval na mieste, kde ma
chce mať. Vidím, že v mojej
službe som zmenila svoj po-
hľad na seba, aj na celú službu.
Duchovne som rástla, čo mô-
žem vidieť v zmenených pos-
tojoch. Pán mi otváral oči, aby
som videla, kde skutočne som.
Vďaka Mu za to.
3. Moja budúcnosť je v Pánovi.
Viem, že Mu budem slúžiť, ve-
rím, že moja služba bude rásť
a množiť sa. Po jednom túžim,
aby som všetko, čo mi Boh dal
cez BTC Sinaj, odovzdala ďalej,
na požehnanie veriacich aj
neveriacich. Chcem ísť krok
s Duchom Svätým.

Katka:
1. Ja som pochopila, aké vzácne
a aké oslobodzujúce je, keď sa
rozhodneme nazývať veci
pravým menom – tak, ako ich
vidí Boh. Uvedomila som si, že
diabol sa snaží nenápadne cez
mnohé veci získať v mojom
živote priestor, ale spoznala som
aj slobodu, ktorú dáva Ježiš. Bolo
to veľmi, veľmi dobré. Verím, že
to isté budeme
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zažívať aj na skupinkách pri pre-
beraní týchto tém.
2. BTC malo a má na mňa – môj
život, službu, charakter -
obrovský vplyv. Keď pozerám
dozadu, vi-dím BTC ako miesto,
kde som sa stretla s Bohom a kde
si ma Boh ťahal bližšie k sebe
a kde ma bu-doval. Na každom
jednom BTC Boh vo mne niečo
menil – sú to také míľniky
v mojom živote. Čo sa týka mojej
služby, vidím, že priš-la väčšia
smelosť k službe, uvedo-mila
som si, že mám duchovnú
zodpovednosť za oblasť, v ktorej
slúžim a chcem v tom rásť. BTC
je vzácne pre mňa aj v tom, že
viac spoznávam svoje sestry
a bra-tov a že naše vzťahy rastú.
3. Neviem, ale v každom prípade
chcem slúžiť Bohu, a ostatné
kon-krétne veci sú už na Bohu.
Mám očakávania, že Boh ma  aj
cez tento posledný rok BTC
Sinaj bude budovať a pripravovať
na všetko, čo má On v pláne.
Chcem to, čo prijímam od Boha
dávať ďalej, aby cirkev rástla
a aby bol náš Pán oslávený.
Viem, že Bohu nie je nič
nemožné.

Fatima:
1. Na tomto BTC som prijala
veľké očistenie pre môj život,
v každej strane a v každom
smere. Bolo to nielen teoreticky
super, ale krásne na tom bolo, že
sme to aj hneď praktizovali. Veľa
som sa naučila a cítim, že
rozhodnutia, ktoré som spravila,
sú uvoľnené v mojom živote.
človek, ktorý mal byť na BTC
a nebol, bude ľutovať. Niektoré
veci sa nedajú vyjadriť slovami,
aby ste pochopili a prežili, čo ja
spolu so mnou. Prijala som veľa

vecí, ktoré chcem uplatniť vo
svojom živote.
2. BTC je veľká škola, najväčšia
zo všetkých škôl, ináč povedané
duchovný dom, ktorý formuje
môj život a moju službu neuveri-
teľne. Je to jedna z vecí, ktorá
patrí medzi tie prvé priority. BTC
mi ukazuje, upravuje a učí všetko
v každej oblasti môjho života
a služby. Som veľmi vďačná, že
máme BTC, že sa Boh stará
o svo-je deti - krásne nám zjavuje
svoje srdce.
3. V každom prípade to, čo som
sa naučila, ako ma Boh formoval
a vychovával skrze BTC, chcem
vložiť do mojej služby, dať to
ľuďom, ktorým slúžim, aby ich
životy a postoje sŕdc boli
sformované podľa Božích prin-
cípov tak, ako Boh chce.

Tibor:
1. Každé BTC je pre mňa niečo
„viac než dobré“, čo mô-žem
prijať pre svoj život. No na toto
BTC som prišiel s veľ-kým
očakávaním a veľmi som sa
tešil. To, čo mi chýbalo, som na
tomto BTC získal. Najkrajšiu
vec, ktorú som dos-tal bolo to,
že mám usporiada-né veci
v každej oblasti môjho života.
V oblasti tela, duše a ducha.
Spravil som veľké rozhodnutia
v oblasti odovz-dania
a zrieknutia niektorých vecí.
Dostal som 100% šťavu, ktorá
ma upravuje a tlačí do-predu,
kde vidím veci jasnejšie.
2. BTC je najlepšie miesto, kde
sa cvičí, trénuje a usmer-ňuje
môj život a služba. Mô-žem to
vidieť, keď prichádzajú
prekážky a rôzne pokušenia.
Ďakujem Pánovi aj za ľudí oko-
lo mňa, ktorým o tom hovorím
a modlím sa s nimi. Sú zmene-
né moje postoje v mojom ži-
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vote aj v mojej službe. Som veľmi rád, že môžem byť
štu-dentom BTC Sinaj.
3. Všetko, čo som prijal, získal a čerpal pre svoj život
skrze BTC, chcem odovzdať ďalej. Základnú vec, po
ktorej túžim je posunúť všetko, čo mám do mojich
bratov, ktorým slúžim.

Arpy:
1. Znova som si uvedomil, aké dôležité je pre Boha aj
pre mňa, aby moja duša bola vedená a inšpirovaná
mojim duchom, skrze Svätého Ducha. Zistil som počas
BTC aj to, že okolnosti a materializmus sú najviac
používané nato, aby človek dosahoval uspokojenie vo
svojej duši a to veľakrát využíva diabol, aby sme nevideli
veci, ktoré chce Boh.
2. BTC je pre mňa ako čerpacia stanica, kde odpočívam
a zároveň posilňujem môjho ducha. BTC prečisťuje
moju dušu a hodnotí moju službu aj život. Prináša mi
veľa inšpirácií pre môj život a službu.
3.Chcem pokračovať v tom, čo som začal v Sabinove.
To, čo som získal skrze BTC chcem podať ďalej
a uplatňo-vať to vo svojej ďalšej službe pre Pána. Možno
začať vysie-lať ďalších kresťanov, ktorí chcú slúžiť na
BTC, keď bude pokračovať ako denná škola.

Miro:
1. Posledné BTC bolo pre mňa veľmi inšpirujúce
a objasnilo mi mnoho právd z Biblie. Bol to veľmi
intenzívny a očisťujúci čas. Toto vyučovanie mi vy-
jasnilo ako žiť život v duchu, čo to znamená vydanosť
Kristovi, ako prísť do slobody v Duchu a akú moc majú
naše slová. To boli vlastne aj témy školenia. Moja duša
prešla „duchovnou práčkou“ a túžim tieto pravdy žiť
každý deň.
2. BTC ma formuje. Formuje môj charakter aj
smerovanie služby. Viem, že počas tých dvoch rokov
na BTC som prešiel určitú cestu, za ktorú som Bohu
vďačný. Je pre mňa požehnaním, že môžem vchádzať
do povolania, ktoré Boh má pre môj život a BTC je
tým nástrojom, ktorý obrovskou mierou k tomu
prispieva.
3. Pred nami je v podstate skoro ešte celý 3. ročník, od
ktorého veľa očakávam. Verím, že Boh bude formovať
mňa aj moju službu. Neviem čo bude po BTC, ale viem,
že chcem Ježiša nasledovať celým svojim životom
a súžiť Mu.

Vyučovanie...

Krátka pauza...
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Milí bratia a sestry. Mnohí z Vás ste boli na evanjelizácii
v Sabinove, 24. až 26. marca. Vám, ktorí ste tam neboli
chcem povedať, že to boli 3 nádherné dni. Mohli sme byť

spolu s jedným zámerom – zvestovať evanjelium. Ako návšteva prišli
bratia a sestry z Nemecka, Rakúska. Počas evanjelizácii slúžil brat
Fric z Viedne a Majo Ovčár z Liptovského Mikuláša.

Verím, že Božia vôľa bola, aby sa táto evanjelizácia uskutočnila.
Celý zbor sme stáli na modlitbách s očakávaním na Pána, že On
bude konať svoje dielo, že uvidíme jeho divy a zázraky a skutočne,
On konal.

V prvý deň, piatok 24.marca, to všetko začalo. Vnímal som ako
Duch Boží sa dotýka sŕdc ľudí skrze chvály a svedectvá aj keď boli
spočiatku nejaké technické problémy. Napriek tomu, bolo vidieť na
ľuďoch hlad po Bohu. Po tom, ako brat Fric kázal, prišlo veľa ľudí
na výzvu dopredu. Niektorí aby odovzdali svoje životy Ježišovi, iní
činili pokánie a iní aby prijali uzdravenie.

V sobotu ráno bol seminár pre čerstvých kresťanov, ale aj pre
kresťanov, ktorí žijú s Pánom krátko. Majo Ovčar, pastor
z Liptovského Mikuláša, vyučoval na tému „Pravé pokánie a viera“.
Hlavnom myšlienkou seminára bolo, že aj veriaci znovuzrodený
kresťan má dávať pozor ako žije s Kristom, lebo aj znovuzrodený
kresťan sa môže dostať do pekla.

V sobotu večer bola znovu evanjelizácia. Bolo to ešte mocnejšie
ako v piatok večer. Prišlo mnoho ľudí, aj vedúci z iných denominácií,
aby spolu s nami oslavovali Pána a sledovali ako Duch Pánov koná
svoje dielo. Bolo to úžasné, prežíval som veľkú radosť.

Nedeľa ráno bol plná očakávania na Božiu prítomnosť. Prišli
bratia a sestry z ďalších miest, kde existujú skupinky, aby sme spolu
oslavovali Pána. Pán zostúpil so svojou slávou na všetkých a začal
sa zjavovať úžasným spôsobom. Pán si použil naše deti, aby mohli
ľudia prežiť jeho mocný dotyk a uzdravenie. Mohol som vnímať, že
Boh je naozaj prítomný a veľmi nás miluje. Brat Fric kázal Božie
Slovo a na výzvu prišli ľudia dopredu, aby boli uzdravení. Ďalší prijali
Pána Ježiša, medzi nimi aj moja svokra – Haleluja! Vďaka Bohu za
jeho služobníkov ako je brat Fric, ale aj všetkých, ktorí nejakým
spôsobom priložili ruku k Božiemu dielu.

Prežil som nádherné tri dni a mohol som vidieť ako Boh veľmi
miluje ľudí, túži, aby boli šťastní, aby sa mohli radovať v Ňom.
A nielen to, ale mohol som vidieť, ako Duch Svätý dokáže zapáliť
srdce človeka preto, aby svedčil o Ňom, aby cestoval niekam ďaleko,
len kvôli tomu, aby povedal svedectvo o Ňom, o našom Pánovi
Ježišovi Kristovi. To dokáže skutočne iba On, svojou láskou. Sláva
Mu za to!     Váš brat Arpy

E v a n j e l i z á c i eE v a n j e l i z á c i eE v a n j e l i z á c i eE v a n j e l i z á c i eE v a n j e l i z á c i e
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Začíname...

Bratia a sestry z Nemecka

Modlitby za spasenie, uzdravenie...

Chvály....

v   S a b i n o v ev   S a b i n o v ev   S a b i n o v ev   S a b i n o v ev   S a b i n o v e
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Ahoj, poznáš jeden
z prvých príbehov
v Biblii? Je o Adamo-

vi a Eve, ktorí boli prví ľudia
na zemi.

Boh stvoril najprv Adama,
neskôr Evu a dal im bývať na
krásnom mieste. Žili
v záhrade Eden, v raji,
v ktorom mali všetko. Boli
šťastní a plní radosti,  Adam
si užíval spolu so svojou ženou
Evou toto krásne miesto,
ktoré im dal Stvoriteľ.
Záhrada bola nádherná a plná
krásnych stromov, ktoré
dávali chutné ovocie. Prví
ľudia sa mali o všetky tieto
stromy starať a ochutnať aj
vynikajúce ovocie na nich.
Boh im však dal jeden zákaz:
„Z jedného stromu, ktorý má
meno strom poznania
dobrého a zlého, nesmiete
jesť!“

Adam a Eva milovali Boha,
často sa s Ním rozprávali
a počúvali všetko, čo im
povedal. No raz k nim prišiel
had, diabol, a povedal im, aby
ochutnali tento strom, že sa im
vôbec nič nestane, keď
neposlúchnu Boha. Obidvaja
zrazu zatúžili ochutnať strom,
ktorý im Pán zakázal... a aj jeho
ovocie zjedli.

Vieš, čo sa s nimi potom
stalo? Do ich srdca vošiel
hriech a zašpinil ich. Adam aj
Eva sa začali skrývať pred
Bohom, lebo sa hanbili, že Ho
neposlúchli. Vedeli, že bolo zlé,
čo urobili. Ich vzťah s Bohom
už nebol taký krásny ako
predtým.
Toto je príbeh nielen o prvých
ľuďoch, ale aj o prvom hrie-chu.
Áno, takto začal hriech – tým,
že dvaja ľudia neposlúchli jeden
Boží zákaz. Vidíš, čo prináša
neposluš-nosť? Je to smutné.
Dám ti otázku: Čo by si urobil
ty, keby si bol v raji, ochutnal
by si ten strom alebo nie?

Ak si ty neposlušný, tak sa
tvoje srdce zašpiní rovnako,
ako ich. Tvoja neposlušnosť
prináša hriech. Môžem ti dať
niekoľko príkladov, ktoré sa ťa
možno týkajú:

- neposlúchneš rodičov, ak ti
kážu upratať si izbu

- neposlúchneš mamu, aby si
prišiel domov načas

- neposlúchneš babku, aby si
išiel spať načas.

- neposlúchaš otca, ale hádaš
sa s ním

- neposlúchneš učiteľku, aby
si bol na hodine ticho

- neposlúchneš učiteľku, aby
si nepodvádzal v škole

Ak vieš, že niekedy si
neposlušný, potrebuješ sa
modliť, aby ti Ježiš očistil
srdce. Ale tiež sa musíš
ospravedlniť ľuďom (naprík-
lad: mama, otec, učiteľka,
niekto v zbore), aby ti od-
pustili, že si ich neposlúchal..
My máme byť poslušní Bohu,
Božiemu slovu, ale aj doma -
rodičom, starým rodičom,
v škole - učiteľom, v zbore –
pastorovi, vedúcim, služob-
níkom... A vieš prečo???

LEBO POSLUŠNOSŤ SA
PÁČI BOHU!
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PrPrPrPrPre dee dee dee dee detititititi

Komu máš byť poslušný? Hľadaj slová medzi písmenkami:

D Z O N P R K O D T
U X U J O N M D E E
C E Č F L I P L D T
H R I H I B A B K A
S O T E C I S O O J
V D E N A B T H K E
Ä I Ľ O J L O P Z Ž
T Č G X T I R E R I
Ý B O S M A M A Y Š
B O Ž I E S L O V O

Domaľuj na tejto dvojstránke všetky chýbajúce dĺžne a mäkčene. Koľko ich chýba?



Spoločenstvo kresťanov Devleskero Kher združuje znovuzrodených kresťanov bez rozdielu rasy a národnosti     k
spoločnému životu a nasledovaniu Pána Ježiša Krista. Veríme v celé Božie Slovo - Bibliu. Stretávame sa k nedeľným
bohoslužbám a na domácich biblických a modlitebných skupinkách. Spoločenstvo Devleskero Kher je
bezpríspevková organizácia, všetky svoje náklady hradí z dobrovoľných zbierok a darov.

KtKtKtKtKto sme:o sme:o sme:o sme:o sme:
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kkkkkontontontontontaktaktaktaktaktyyyyy::::: Devleskero Kher
P.o.Box H-40
04001 Košice

tel.: 055/7998356
fax: 055/7998357

www.devleskerokher.sk
dk@devleskerokher.sk

kkkkkedy a kde sa sedy a kde sa sedy a kde sa sedy a kde sa sedy a kde sa strtrtrtrtreeeeetávtávtávtávtávame:ame:ame:ame:ame:
KKKKKošiceošiceošiceošiceošice Bohoslužba Nedeľa 09:00 Hlavná 68

Klub “Imanuel” Utorok 16:00 Am. trieda 15
Domáca skupinka Streda 17:00 Sládkovičova 3
Modlitebná skupinka Piatok 17:00 Sládkovičova 3

TTTTTurururururňaňaňaňaňa Domáca skupinka Štvrtok 17:00 Zelena 16
Modlitebná skupinka Utorok 17:00 Zelena 16

MedzanMedzanMedzanMedzanMedzanyyyyy Domáca skupinka Piatok 17:00 Medzany 164
Modlitebná skupinka Utorok 17:00 Medzany 164

ČaňaČaňaČaňaČaňaČaňa Domáca skupinka Streda 16:00 Kino Mier
Modlitebná skupinka Pondelok 16:00 Kino Mier

modlitmodlitmodlitmodlitmodlitebné prebné prebné prebné prebné predmeedmeedmeedmeedmetttttyyyyy:::::
Košice - za mládežnícky klub Imanuel

- za Alfa kurz
- za novú miestnosť pre zbor
- za skupinku, aby evanjelizovala v moci Ducha Svätého
- za neveriacich, s ktorými máme vzťah, aby sa obrátili
- za zborové BTC
- ďakujeme Bohu za evanjelizačný stan

Turňa - aby bratia a sestry vedeli dávať
- aby bratia a sestry duchovne rástli
- za miestnosť v Turni
- za ochranu sŕdc veriacich, rozhodnutia podľa Božej vôle
- aby nebola povrchnosť, aby túžili ísť hlboko s Bohom
- za verejné aj osobné evanjelizácie

Čaňa - za evanjelizácie po domoch
- za vzťahy s neveriacimi
- za jednotu medzi bratmi a sestrami
- za službu s mládežou a deťmi

Medzany - za duchovný rast aj v rast v počte
- aby bratia a sestry žili s víziou
- za duchovnú citlivosť a horlivosť
- aby padli náboženské pevnosti v životoch ľudí v Medzanoch,
aby prijali evanjelium

- za evanjelizáciu v moci Ducha Svätého
- aby bratia sestry slúžili v daroch Ducha Svätého

Sabinov - aby bratia a sestry vedeli, kto sú v Kristovi a jednali tak
- za zariadenie do miestnosti
- za tínedžerskú službu a detskú službu
- za manž. pár, ktorý bude viesť modlitebné
- za diakonskú službu

narnarnarnarnarodeninodeninodeninodeninodeninyyyyy:::::

tttttererererermínmínmínmínmínyyyyy:::::

InfInfInfInfInfororororormáciemáciemáciemáciemácie

m
á
j

j
ú
n

Róbert Oláh 01.05.
Lenka Maková 11.05.
Peter Hackenberg 14.05.
Ernest Turták 16.05.
Róbert Horváth 19.05.
Arpád Petráš 27.05.
Marek Ferko 29.05.

Rudolf Godla 07.06.
Mária Oláhová 09.06.
Viktor Tóth 10.06.

Utorok celozborový pôst za
evanjelizáciu

06.05. Zborové BTC
Košice; 10.00h

13.05. Pracovné stretnutie
Košice; 10.30h

19.05. Modlitebná noc
Košice?; 20.00h

21.05. Spoločná Bohoslužba
Košice, 11.30h

27.05. Mládežnícky turnaj
Alpinka?; 12.00h

27.05. Mládežnícky turnaj
Alpinka?; 12.00h

27.05. Ženské stretnutie
Košice; 11.00h

máj

jún
03.06. Zborové BTC

Košice; 10.00h
17.06. Pracovné stretnutie

Košice; 10.30h
24.06. Spoločné ženské stretnutie

Košice; 11.00h
25.06. Spoločná Bohoslužba

Košice; 11:30


