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Vojdime do nových vôd!

Boh nás volá, aby
sme sa pustili s Ním
do nových vôd; tam,
kde úlovok bude ešte

väčší a lepší pre
nášho Pána.

Milé sestry a milí bratia,
začalo leto a s ním
prišlo aj pekné po-

časie, ktoré pôsobí na nás tak,
že máme dobrú náladu. Zdá sa
nám akoby všetko ožilo a my
máme chuť robiť veci s no-vou
motiváciou a radosťou. Nové
obdobie prináša novú
motiváciu.

No vďaka Bohu, že nové veci
sa nedejú iba v prírode ale aj v
duchovnom živote. Duchovná
motivácia nie je závislá na tom,
aké máme „duchovné počasie“.
Lebo naše slnko sa volá Ježiš
Kristus, ktoré je vždy na vrchole
svojej moci a svieti vo svojej
plnej sláve. A tak cirkev Ježiša
Krista môže zažívať vždy nové,
dobré a Božské veci. Zopár
takýchto Božích nových vecí
zažívame aj my, ako
spoločenstvo.

1) Boh nám daroval na
začiatku tohto roka veľmi
peknú aparatúru. Prečo
aparatúru? Lebo chceme,
aby evanjelium bolo
hlásané a aby ho bolo jasne
počuť. Je to nástroj, aby
sme mohli zasiahnuť stovky
a možno aj tisíce ľudí.
Pevne tomu verím.

2) Najprv sa chcem
každému poďako-
vať kto stál pred
Božou tvárou na
modlitbách za
evanje l i začný
stan. Boh počul
naše modlitby a
daroval nám

nádherný evanjelizačný
stan. Haleluja! Je to pre
naše spoločenstvo úplne
nová vec, ktorá prinesie aj
nové skúsenosti.

3) Evanjelizačný stan treba
nejako transportovať. Ale
ako? Zase sme išli pred
Božiu tvár prosiť ho, lebo
vieme, že náš Boh má dosť
nákladných áut. Po neja-
kom čase vidíme, že Boh
nám dáva peniaze cez ľudí.

Niektorých sme ešte nikdy
nevideli ani o nich
nepočuli. Pokiaľ píšem

tento úvodník, pripra-
vujem sa na to,
aby sme kúpili
transport na
stan. Haleluja!
Náš Boh je úžas-

ný.

4) Ďalšia nová vec, ktorá ma
veľmi motivuje je to, že
máme novú modlitebňu.
Od augusta budeme mať
zhromaždenia už v nej.
Prvá bohoslužba, ktorá
bude spojená s krstom sa
uskutoční 6.8.2006. Za-čali
sme rekonštrukciu tejto
budovy, aby sme sa tam
dobre cítili.

To všetko píšem preto, lebo
je pre mňa dôležité, aby sme si
ako spoločenstvo všimli, že Boh
niečo medzi nami koná. Niečo
dobré, niečo, čo má večné
hodnoty. Môžno, že si niekedy
znechu-tený zo svojho
kresťanského života a diabol to
používa proti tebe. Modlím sa,
aby ťa Duch Svätý cez úvodník
mocne povzbudil aby si videl,
že tvoje chodenie s Bohom nie
je bez cieľa. To, čo robíme
spoločne pre Pána a pre ľudí
okolo nás má obrovský význam.
Pán to vie najlepšie a preto nám
daruje také možnosti, aby sme
vedeli čo najlepšie naplniť víziu,
ktorú nám dal – zakladať zbory,
ktoré majú kvalitu, aby sa
multiplikovali cez učeníc-tvo.

Boh nás volá, aby sme sa
pustili s Ním do nových vôd,
tam, kde úlovok bude ešte väčší
a lepší pre nášho Pána.

Srdečne ti prajem Božie
požehnanie

Stefan Horn
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Letné stanové evanjelizácie!

Milí súrodenci, zima je
už konečne za nami
a nachádzame sa

uprostred horúceho leta. Všet-
ko okolo nás je zelené a plné
života. Veľa z nás je skrze takéto
pekne počasie motivo-vaných
robiť veci, na ktoré predtým
nemali náladu.

Vďaka Bohu, že motivácia
robiť prišla aj do nášho zboru.
Motivácia, ktorá sa volá evan-
jelizácia. Pripravujeme stan      a
stanové evanjelizácie; budú
aspoň štyri počas leta.

Celý jeden týždeň bude
postavený stan a budeme každý
večer kázať evanjelium a volať
ľudí k večnému životu. Potom
bude týždeň pauza a znova
postavíme stan na inom mieste
nato, aby sme volali ľudí k
Ježišovi. Budú to evanjeli-začné
týždne, týždne spasenia a
obnovenia. Kto vie, čo môže

Boh všetko zmeniť cez evanje-
lizácie, ktoré sú pred nami.
Dôverujme mu pre veľké veci!
No keďže evanjelizácie budú vo
večerných hodinách, ako nám
môže stan poslúžiť cez deň?
Cez deň budeme posil-ňovať
miestny zbor/skupinku tak, že
budeme mať vyučo-vanie, ktoré
posilní súroden-cov v duchu.
Takže stan nám poslúži ako
mobilná nemoc-nica v ktorom
stratení dostanú liek, ktorý ich
zachráni – evan-jelium a chorí
dostanú uzdra-venie. Ale aj
bratia a sestry budú dostávať
dobré veci, aby boli ešte viac
uzdravení a odvážni volať ľudí k
večnému spaseniu.

Chcem sa ťa úprimne opý-
tať, kde je tvoje miesto v tejto
nádhernej akcii? Kde ty polo-
žíš ruky na sieť, aby sme pri-
niesli Pánovi to, začo On zom-
rel – večné a vzácne duše ľudí,

za ktoré on tak draho zaplatil?
Je to veľká sieť, ktorú nám Boh
dal a tá potrebuje každú ruku,
ktorá chce pomáhať. Boh nám
dal stan, ktorý je ako sieť nie
ako udica. Ide o veľký rybolov.
Nebudeme hádzať sieť do
akvária, ale do rieky, kde sú
ľudia, ktorí potrebujú Pána. Vo-
lám ťa k tomu, aby si sa pridal
k budovaniu večného kráľovst-
va nášho Boha. Pozri si fotky
nášho evanjelizačného stanu a
predstav si zástupy ľudí, ktorí
prídu aby počuli ako Boh bude
ku nim hovoriť. Otázka je , či
môžeš vidieť seba ako Boh cez
teba hovorí, cez teba uzdravuje
a cez teba povzbudzuje?

Prajem ti, aby si bol požeh-
naný v tom, ako sa budeš roz-
hodovať.

Tvoj spolu služobník Stefan

Termíny evanjelizácií:

evanjelizácia v Sabinove – 17.7. - 22.7.2006
evanjelizácia v Medzanoch – 31.7. - 5.8.2006
evanjelizácia v Košiciach – 14.8. - 19.8.2006
evanjelizácia v Turni – 28.8. - 2.9.2006
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Správy z kresťanského sveta

“““““Ak ma zabiAk ma zabiAk ma zabiAk ma zabiAk ma zabijejejejejettttte,e,e,e,e,
budem s Jebudem s Jebudem s Jebudem s Jebudem s Ježišom”žišom”žišom”žišom”žišom”

DesaťDesaťDesaťDesaťDesaťtisíc ľtisíc ľtisíc ľtisíc ľtisíc ľudí naudí naudí naudí naudí navšvšvšvšvštítítítítívilo evilo evilo evilo evilo evvvvvanananananjelizačnújelizačnújelizačnújelizačnújelizačnú
kkkkkampaň v Kampaň v Kampaň v Kampaň v Kampaň v Karararararachiachiachiachiachi

India: „Ak ma zabijete, budem
s Ježišom,“ Fakar povedal jeho
mučiteľom. Na jar roku 2004,
Fakar dostal zelený leták, ktorý
vysvetľoval evanjelium
pomocou výrokov o Ježišovi
(Išu) v Koráne. Uveril, bol
pokrstený spolu so svojou
manželkou a troma dcérami a
nevedel prestať hovoriť o svojej
novej viere. Po niekoľkých
mesiacoch ho miestny Islamskí
vodcovia varovali a vyhrážali sa
mu. Jedného dňa ho napadol a
zbil asi tucet mužov. Svojim
zraneniam podľahol.      Friday fax

India:  Raju, odovzdaný
Moslim, mal sen, v ktorom na
ulici ležali dve mŕtvoly. Podľa
Islamskej tradície, mŕtvy musí
byť okamžite pochovaný. Raju
pochoval jedného, ale druhý na
neho prehovoril: „Ja nie som
mŕtvy. Mám večný život a ty ho
môžeš tiež mať. Choď za svojim
priateľom. On má čiernu knihu.
Strana “xy” ti povie ako nájsť
večný život.“
Nasledujúceho dňa, Raju
navštívil svojho priateľa, ktorý
bol tajným nasledovníkom Išua.
Jeho priateľ otvoril „čiernu
knihu“ (Bibliu) a Raju našiel
večný život, presne tak, ako to
videl vo svojom sne. Doteraz
založil 30 domácich zborov.
       Friday fax

SnSnSnSnSny v Ky v Ky v Ky v Ky v Kašmírašmírašmírašmírašmíreeeee

Bangladéš: V ten horúci deň v
1983 videl Tom, misionár, na
svojej ceste v rikši domov
mladého muža na kraji cesty a
spýtal sa ho, či sa nechce zviesť.
Mladý muž, Abdul, prechádzal
ťažkým časom - bol pod
zámkom vo svojej vlastnej izbe,
väzenie na samotke, bitky,
hrozby smrti, pokus o
sebevraždu, a to všetko preto,
lebo spochybnil Korán. Išiel s
Tomom domov, ktorý mu dal
Bibliu. Keď sa vrátil Abdul
domov, prečítal celý Nový
zákon za jednú noc. Verš Ján

“He“He“He“He“Hej brj brj brj brj bratkatkatkatkatku, chceš sa zviesť?”u, chceš sa zviesť?”u, chceš sa zviesť?”u, chceš sa zviesť?”u, chceš sa zviesť?”
3,17 ho naplnil úžasom, pretože
mu povedal, že Boh
neodsudzuje ľudí ale ich
zachraňuje. V ten večer otvoril
svoje srdce tomu Bohu! O
týždeň neskôr už prečítal celú
Bibliu. Jeho spasenie bolo
začiatkom jedného z najdy-
namickejších súčasných evan-
jelizačných hnutí v Islamskom
národe. Státisíce moslimov
nasleduje Ježiša a okolo 10 000
ľudí sa krstí každý mesiac. Toto
je udalosť tisícročia!

Friday fax

Pakistan: Misijná agentúra
„Zasiahnuť nezasiahnutých“
(RTA) zopakovala minulo-
ročnú evanjelizačnú kampaň
v Karachi s evanjelistom Bern-
dom Goldbachom. Nasledujú-
ce je výťah z ich správy:
Pakistan, národ dvakrát tak
veľký ako Nemecko, je so 160
miliónmi obyvateľov druhým
najväčším islamským náro-dom
vo svete. Evanjelizačná kampaň
sa konala v Karachi
v septembri 2005. Posledný
večer navštívilo udalosť viac
ako 10 000 ľudí. Počas piatich
večerov približne 8000 ľudí
odpovedalo na výzvu prijať
Ježiša Krista do ich života ako
Spasiteľa. Boh potvrdzoval
svoje Slovo skrze mnohé divy
a zázraky: stovky ľudí bolo uz-
dravených alebo vyslobode-

ných z démonických poviaza-
ní. Po modlitbe za uzdravenie
jeden Moslim nám povedal, že
bol uzdravený z problému so
srdcom, ktorý mu spôsobo-val
neznesiteľnú bolesť a ve-rejne
ukázal certifikát od leká-ra
potvrdzujúci jeho zdravotný
stav.
Dvaja muži svedčili, že jeden
z nich bol ochrnutý. Jeho pria-
teľ ho priniesol na večerné
zhromaždenie. Počas modlit-by
za uzdravenie sa Boh dot-kol
tohto muža, okamžite sa mohol
postaviť a chodiť po prvýkrát
po mnohých rokoch. Jeden
muž prišiel na pódium so
svojimi barlami na pleciach
a povedal ako bol uzdravený
v jedinom momente z paralý-
zy.

RTU Mission, Germany
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Svedectvo o uzdravení

Toto svedectvo je na
slávu nášho Pána Ježiša
Krista, ktorý ma uzdra-

vil, aby som spoznala Jeho
lásku, milosrdenstvo a pokoj,
a aby Jeho meno bolo oslá-
vené.

Pred 6 rokmi som začala
mať zdravotné problémy. V tom
čase som už bola spase-ná, ale
uspokojila som sa s tým. Čítala
som Bibliu a modlila som sa
a myslela som si, že môj
duchovný život je v po-riadku.
Pritom som žila v ná-boženstve
a Ježiša som vlast-ne nepoznala
ani Jeho lásku. Keď ma moja
lekárka poslala do nemocnice
na jedno vyšetrenie, mala som
sa po ňom na druhý deň vrátiť
do práce. V nemocnici si ma
však nechali 2 týždne.
Vyšetrenia boli každý deň a ja
som vôbec nevedela, čo sa deje,
iba že výsledky sú dobré. Už to
mi naháňalo strach, ale keď mi
povedali diagnózu – RAKO-
VINA – zhubný nádor, prišlo
zúfalstvo a beznádej. Hneď
som si premietla moju rodinu
– Zuzka mala končiť základnú
školu, Katka strednú, Peťo mal
pred svadbou, Ivka mala malé
bábätko a manžel mal ísť na
operáciu. Uvedomila som si, že
nemám veľkú nádej byť sú-
časťou toho všetkého. V tejto
beznádeji som si otvorila Bib-
liu, ktorú som mala so sebou
v nemocnici a čítala som si Ev.
Jána 14. kap. ako Ježiš hovoril
učeníkom: „A čokoľvek bude-te
prosiť v mojom mene, učiním
to“ a ešte prikázanie lásky
a verš 27 „ Pokoj vám

zanechávam, svoj pokoj vám
dávam“. To bol balzam na moju
dušu.

Takto povzbudená som išla
z nemocnice domov na
Vianoce s tým, že medzi
sviatkami prídem ešte na jedno
vyšetrenie a po novom roku
nastúpim na onkologickú
liečbu. Vyšetrenie medzi sviat-
kami malo byť skoro ráno, preto
som išla do nemocnice večer,
aby som tam prespala. Ale
spánok neprišiel. V tú noc som
si uvedomila, že mojej situácii
pomôže len Ježiš, ktorý ma

ožarovanie nemôžem ab-
solvovať, lebo nádor je príliš
veľký, a že som prišla príliš
neskoro, nebála som sa. Ježiš so
svojim pokojom bol so mnou.
Chodila som ďalej na
ožarovanie a chemoterapiu,
ktorú vo všeobecnosti pacienti
veľmi zle znášajú (sprevádzajú
ju zažívacie ťažkosti, bolesť,
vypadanie vlasov, atď.). Ale aj
tu ma Pán ochránil od toho
všetkého. Táto liečba trvá 6
týždňov. Ja som na tom bola 3-
krát a žiadne problémy som
nemala. Keď som prišla 4.-krát,
mala som zlý krvný obraz, tak
sa liečba musela odložiť.
O týždeň bolo to isté, o ďalší
znova. Vtedy som skončila
ožarovanie. Po ňom ma vyšetril
lekár – ten, ktorý mi nedával
nádej na prežitie a zistil, že môj
stav sa veľmi zlepšil a on sám
sa tomu veľmi potešil. Keď som
potom prišla k lekárke na
chemoterapiu a povedala jej, čo
mi povedal doktor, zavrela
moju kartu a povedala, že viac
tam nemusím chodiť. Haleluja!
Bol to Boží zázrak.

Naďalej som chodievala na
pravidelné prehliadky na
onkológiu a stále som nemala
istotu, že či som uzdravená. Tú
som prijala, keď sa za mňa
modlila moja dcéra s man-
želom, keď prišli k nám. Keď
na mňa Majo položil ruky
a modlil sa, vedela som vo svo-
jom srdci, že mám uzdravenie.

Každá choroba je zlá
v živote človeka, ale ja som

Ale spánok
neprišiel.

V tú noc som si
uvedomila,

že mojej situácii
pomôže len Ježiš.

miluje a ja som tam činila
pokánie z môjho pre-došlého
spôsobu života a odovzdala
som všetko do Božích rúk.
Vtedy som vo svojom vnútri
počula slovo z Fil. 4, 7: „A
pokoj Boží, ktorý prevyšuje
každý rozum, bude strážiť vaše
srdcia a vaše mysle v Kristu
Ježišovi.“

Keď som po novom roku
nastúpila na ožarovanie,
chemoterapiu a súčasne s tým
na špeciálne ožarovanie v Ko-
šiciach, všetko som to prešla
v tom Božom pokoji. Keď mi
primár v Košiciach povedal, že
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Dejiny na povraze

Zdá sa mi, že spústa
tlačených riadkov v
mojej Biblii na mňa

pozerá Ježišovými očami. Stále,
keď ho sledujem, sa jeho obličaj
stáva jasnejším a ja nemôžem
nesprávne vyložiť odstavce,
ktoré ma oslovili. Čítal som
nasledujúci oddiel tak, ako keby
som v deji, uvedenom v ňom,
bol prítom-ný. Príbeh v sebe
skrýva mohut-nú scénu, ktorú
dúfam, uvidíš tak živo a
pohyblivo, ako som ju videl ja.

Vtedy bol Dávid v pevnosti
a posádka Filištínov bola
vtedy v Betleheme. A Dávid si
zažiadal a riekol: Ó, keby sa
mi dal niekto napiť vody zo
studne v Betleheme, ktorá je
pri bráne! A tí traja hrdinovia
prebili sa táborom Filištínov
a navážiac vody zo studne
v Betleheme, ktorá je pri
bráne, vzali a doniesli k
Dávidovi. Ale ju nechcel piť,
lež ju vylial v obeť
Hospodinovi. A povedal: Nech
ma od toho zachráni
Hospodin, aby som to mal
učiniť! Lebo či mám piť krv
mužov, ktorí boli odišli
doniesť vodu za cenu svojich
životov?“ A teda nechcel ju piť.
To učinili tí traja hrdinovia.
(2Sam 23,14-17).

Túžba a volanie po vode

Dávid mal smäd a túžil:
„Keby mi tak niekto priniesol
vodu zo studne, ktorá je pri
bráne v Betleheme!“ Tá studňa
sa však nachádzala na území
nepriateľa. Okupovali ju
Filištínci. Keď Dávid nahlas
vyslovil svoje prianie, počulo to
niekoľko jeho najlepších
bojovníkov. Dávidovo prianie
bolo pre nich rozkazom. Traja
z nich sa na seba vzájomne
pozreli, pokývali hlavami a
uzavreli trvalé partnerstvo. Bez
ďalších slov sa spoločne vydali
na špeciálnu misiu za účelom
naplnenia Dávidovej túžby.

Poznali nebezpečenstvo,
ktoré im hrozilo. Za pohár vody
pre Dávida mohli zaplatiť krvou
svojho života. Takéto úvahy im
však neprivodili žiadne
zaváhanie. Protesty a sťažnosti
neprichá-dzali do úvahy. Keď si
Dávid niečo zažiadal, jeho
potreba musí byť naplnená aj
keby ich on sám k studni nikdy
nevyslal. Dávid bol ich pánom.
Poznali jeho myseľ a to im
stačilo. Riskovanie bolo ich
všednou povinnosťou. Vernosť
nečaká na rozkazy. Váhanie by
mohlo naznačovať, že neboli
ochotní potešiť svojho vodcu.

Dávidovo prianie vody mi
pripomína ďaleko dôležitejšie
Ježišove slová v situácii, keď
visel na kríži. Tiež volal: „Žíz-
nim“ (Ján 19,28). Jeho smäd
bol bez pochyby fyzický, ale
zasiahol ešte ďalej. Žíznil po
spasení mužov a žien.

Bol to smäd, ktorý ho
priviedol na zem a na kríž. Jeho
fyzický smäd bol tiež iba
výsledkom jeho nekonečnej
túžby po dušiach jeho
stvorenia.

To volanie z kríža „žíznim“
zneje v našich ušiach navždy a
má omnoho hlbší význam než
Dávidovo „žíznim“. Koľko ľudí
tento fakt rozpozná? Máme uši
na počúvanie alebo pohodlne
míňame pravý význam týchto
slov? Venujeme tomu volanie z
kríža vážnu pozornosť a do-
voľujeme mu, aby pohlo naši-mi
srdciami aj životmi k akcii?
Počuje teraz niekto to volanie?

Kvôli prianiu, ktoré bolo o
trochu viac než chvíľkovým
nápadom, sa Dávidovi muži
vydali na cestu, aby Dávida
potešili. Mohli priniesť vodu  z
bezpečnejšieho miesta, mož-no
aj lepšiu vodu, ale to by

skrze ňu spoznala Ježiša,
ako ma Ježiš miluje a chce
viesť a chrániť, ak mu
dovolím. Naučila som sa, že
sa s Ním nemusím báť. A tak
teraz môžem vyznávať :

Požehnaný Hospodin, lebo mi
učinil predivnú milosť v ohra-

denom meste. Ale ja som bol
povedal vo svojom predesení:
Odrezaný som spred tvojich očí.
Avšak ty si počul hlas mojich
pokorných prosieb, keď som
volal na teba o pomoc. Milujte
Hospodina, všetci jeho svätí,
lebo Hospodin ostríha verných

a hojne odpláca tomu, ktorý
robí pýchu. Buďte zmužilí, a on
posilní vaše srdce, všetci vy, ktorí
očakávate na Hospodina!
(Žalm 31, 22-25)

Vaša sestra Mária Kollárová
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neuspokojilo ich vedomie
naprostej odovzdanosti ich
pánovi. Keď sa to týkalo
Dávida, nebrali v úvahu cenu
svojich životov.

Je to pre mňa výzva. Koľko
z nás by bolo pripravených
podobne jednať pre Ježiša
Krista? Poznáme jeho túžbu –
spasenie duší – ale
potrebujeme, aby nám boli
predtým, než si ju priznáme,
vydané naliehavé rozkazy? Je
vedomie jeho smädu naším
záväzkom k okamžitej akcii?
Ktoré volanie by mohlo byť
hlasnejšie než túžby Syna
Božieho? Aj keby to
znamenalo, aby si riskoval svoj
život, pamätaj, že tí muži
riskovali svoje životy pre
obyčajný pohár vody pre
Dávida. A ako často sa pri
napĺňaní túžby Božieho Syna
vystavujeme nejakým spô-
sobom nebezpečenstvu?

Betlehemská studňa

Betlehemská studňa bola
obklopená nepriateľskými
jednotkami. Dávidovi traja
bojovníci však vzali okrem ná-
doby na vodu svoje meče a pus-
tili sa do svojho hrdinského
výkonu. Studňa bola ponorená
veľmi hlboko, čo nebezpečen-
stvo ešte zvyšovalo. Vzácna voda
bola hlboko v zemi. Bola to
však voda, po ktorej Dávid túžil.
Niekto musel vliezť dole a vodu
priniesť hore.

Akým živým obrazom
evanjelizácie je táto scéna!
Musíme získať zástupy, ktoré sú
v hlbine temnoty. Tieto zástupy
musia byť vyvedené na svetlo –
prejsť zo smrti do života. Celé

národy sú v du-chovných
hroboch. Niekto musí zliezť
dole a túto úlohu vykonať.
Betlehemská studňa bola v
rukách Filištíncov tak isto, ako
sú vzácne duše chytené v
satanovom zovretí. Znamenalo
to, že bojovníci sa museli najprv
prelomiť skrze šíky nepriateľov.
Najprv došlo k šarvátke, potom
k prielomu. Tí traja muži boli
vedení a po-silňovaní cieľom

a zároveň pozorovať pohyb
nepriateľa, aby ho mohli v
prípade potreby zahnať.

Toto je iste metódou
evanjelizácie sveta. Tímová
práca je absolútne
nevyhnutná. Zasiahnutie
sveta evanjeliom dnes
potrebuje a vždy potre-bovalo
tých, ktorý sú ochotní zliezť
dole, a tých, ktorí sú ochotní
držať povraz! Povraz je
oporou tým, ktorí zošplhali
dole a tí, ktorí ho držia, sú
práve tak dôležití ako tí dole.
Tí, ktorí sú oporou sa
neodvažujú lano povoliť,
dokiaľ človek s vodou nebude
úplne hore. Ten povraz je
záchranné lano. Tí, ktorí ho
držia, si nemôžu dovoliť ani
„prestávku na kávu“! Akékoľ-
vek uvoľnenie zovretia a muž
visiaci na lane je stratený.
Vzácni mužovia a ženy, ktorí
vchádzajú naplniť Ježišovu
túžbu a priniesť vodu, po
ktorej túži, sú presne v tom
istom postavení. Bez tých,
ktorí držia lano (ktorí sú
oporou), môže dochádzať ku
tragédiám.

Tímová práca v kráľovstve

Je to veľmi vážne, keď
dnes niekto hovorí, že by sme
mali zredukovať svoje
nasadenie pre evanjelizáciu
sveta. Z dôvodu tlačiacich
domácich ekonomických
problémov je potreba sveta
odsúvaná miestnou potre-bou.
Moje hlboké presved-čenie je
toto: Nemôžeme si

Musíme získať
zástupy, ktoré sú
v hlbine temnoty.
Celé národy sú
v duchovných

hroboch. Niekto
musí zliezť dole

a túto úlohu vykonať.

priniesť svojmu vrchnému
veliteľovi niečo, čo iba začuli,
že si praje.

Držanie sa povrazu

Studňa ma obvykle nejaký
mechanický prostriedok, po-
mocou ktorého je možné
vytiahnuť vodu hore. Aby sme
si však túto scénu spojili s na-
šim novozákonným obrazom,
predstavme si, že tam takýto
prostriedok nebol. Keď traja
muži dorazili ku studni, museli
čeliť veľmi ťažkej úlohe.
Potrebovali zorganizovať celý
postup a rozhodnúť, kto vlezie
do studne. Znamenalo to, že
zatiaľčo jeden šplhal dole po
povraze, ostatní ho museli držať
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dovoliť, aby sme povolili
povraz opory pre tých, ktorí
riskovali pre túto úlohu tak
mnoho. Príliš mnoho záleží na
ich úsilí. Evanjelisti a misionári
závisia na tomto záchrannom
lane a čo je dokonca ešte
dôležitejšie, celý Kristov
projekt evanjelizácie (čo je jeho
vodou) tiež musí dosiahnuť k
nášmu Nebes-kému Dávidovi!

Takto vyzerá tímová práca
v kráľovstve. Chválim Boha za
mužov a ženy, ktorí nás
podporujú modlitbou a prího-
vorom a tak udržujú napätie
povrazu. Dobre si pamätám na
mnoho dní, kedy som rybárčil
hlboko v temnote studní či jám
po celom svete a cítil som
prítomnosť pekelnej vyhne.    V
každom čase som však vedel, že
existovali verní mod-litební
partneri, ktorí držali môj
povraz a stáli pri mne vo dne v
noci. Vďaka Bohu za tých, ktorí
držia povrazy!

Nakoniec bol Dávidov
bojovník na konci povrazu zo
studne vytiahnutý. Vo svojich
rukách držal nádobu naplnenú
vzácnou vodou. Všetci traja sa
radovali a okamžite sa vydali na
cestu späť domov. Viem si
predstaviť, ako opatrne niesol
ten bojovník svoju nádobu! Za
žiadnych okolností nechcel
stratiť ani kvapku z toho, čo
bolo cieľom tejto výpravy. Muži
po jeho ľavici i pravici zvierali
v rukách svoje meče   a otvárali
cestu pre muža uprostred. Bola
to dokonalá tímová spolupráca.

Kráľovstvo Božie tiež záleží
na jednote služobníkov
pomazaných Duchom Svä-tým.
Evanjelizácia a misia požadujú
úplný súčet každého úsilia

každého z nich. Spie-vame:
„Cirkev sa pohybuje ako mocná
Božia armáda.“ Je však
potrebné, aby sa toto stalo
skutočnosťou, pokiaľ máme
vyplniť Veľké poslanie.

Nenápadní hrdinovia neba

Nakoniec bojovníci dora-
zili s vodou a zakrvavenými
mečmi do stanu Dávida, ich
pána. On však na ich prekva-
penie vodu piť odmietol!
Uvedomil si, že tí traja muži
riskovali svoju vlastnú krv, aby
mu vodu doniesli. Keď Dávid

istý, že tam budeme svedkami
mnohých veľkých prekvape-ní.
Tí, ktorí boli tak nenápadní, sa
náhle stanú v Božom kráľovstve
hrdinami. Ich odmena bude
veľká. Pán nepovie: „Urobil si
veľa,“ ale „Dobre sluha, dobrý
a verný“ (Mt 25,21).

Domovníčka hrdinkou?

Nemecký pastor mi
rozprával príbeh o jednej starej
pani v jeho zbore, ktorej úlohou
bolo upratovanie zbo-rovej
budovy. Prišla k nemu       a
povedala, že mala úžasný sen.
Snívalo sa jej, že stála pred
bránou večnosti. Mnoho ľudí
tam stálo v rade a tak sa   k nim
pridružila. Potom si uvedomila,
že všetci títo ľudia držali v
rukách snopy, zatiaľ čo ona
mala len niekoľko zrniečok
pšenice. Cítila sa veľmi
nepríjemne a pustila dopredu
tých, ktorí prišli až po nej.
Potom sa zrazu brána otvorila
a bolo vyvolané jej meno. Bol
to Pán. Trasúc sa vykročila
dopredu s tými žalostnými
zrnkami vo svojej ruke. Pán
však ku nej pre-hovoril
utešujúce slová: „Bola si verná
v malom, ustanovím ťa
správcom nad mnohým.“
Potom sa zobudila. Pastor mi
povedal, že tá pani presne
týždeň po tomto sne zomrela.
Bol som hlboko oslovený.
Držanie povrazu nie je vždy
atraktívne, ale vždy užitočné.
Ako napísala Ester Kerr
Rusthoiová: „Keď uvidíme
Ježiša, bude to stáť za to.“

Neochabujme teda! Priná-
šajme neustále Ježišovi „vo-du“,
ktorá uhasí jeho smäd. Ježiš

Zasiahnutie sveta
evanjeliom dnes
potrebuje a vždy
potrebovalo tých,
ktorý sú ochotní

zliezť dole, a tých,
ktorí sú ochotní držať

povraz!
Ten povraz je

záchranné lano.

ich čin hodnotil, označil tých-
to mužov za hrdinov! Niektorí
by možno ctili len toho muža,
ktorý vliezol do studne. Dávid
však takýto nebol. Všetci traja
bojovníci sa na víťazstve
podieľali rovnakým dielom.

Jedného dňa pokľakneme
pre Nebeským Dávidom.
Všetky Božie deti tam budú –
tí, ktorí šplhali do jám aj tí, kto-
rí verne držali povrazy. Som si
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žízni – túži po tom, aby mal so
sebou vo svojom Kráľovstve
spasených mužov a ženy,
chlapcov a dievčatá. Túži po
tom, aby ľudia počuli a prijali
evanjelium. To je vlastne
úlohou evanjelizácie.

Aj keď je jama hlbšia a
tmavšia než kedykoľvek pred-
tým, budeme omnoho produk-
tívnejší, keď budeme pracovať
ruka v ruke. Boh je verný. Ak
máme naplniť slová nášho
Pána, musíme byť pripravení
nato, aby sme zliezli dole ku
strateným alebo aby sme pevne
držali podporný povraz.

História na konci povrazu

Muži z Dávidovej armády
neboli jedinými mužmi, ktorí držali
povraz. Vieme, že veľký prorok
Jeremiáš bol tiež vytiahnutý z jamy
a Jozefovo vyslobodenie dokonca
zachrá-nilo staroveký svet pred hla-
domorom. Existovali tiež muži,
ktorí v Damašku spustili Pavla, keď
jeho život bol v ohrození,         v
koši dolu po múre. Všetci títo
pomocníci iba držali povrazy aj
keď súčasne vo svojich rukách
držali aj budúcu históriu.

Predpokladajme, že by
Jozef zostal v jame. Čo by sa
stalo s Egyptom a s Jákobovou
rodinou, tak isto ako s budúcim
Jákobovým synom, naším
Pánom Ježišom? Ak dovedie-
me túto myšlienku až do konca,
naháňa nám to hrôzu.

Predpokladajme, že by Je-
remiáš nebol zachránený a že
jeho dielo by zahynulo spolu s
ním v tej strašnej diere. Mali by
sme jeho proroctvo? Mohol by
Izrael po celé dlhé storočia z
jeho slov čerpať potešenie a

nádej, ktoré mu patrili? Niekto
však držal povraz a Jeremiáš
bol zachránený.

Predpokladajme, že by
apoštol Pavol neunikol tým,
ktorý ho hľadali, aby ho
zavraždili, alebo žeby ho tí,
ktorí držali povraz s košom
pustili a Pavol by zahynul! Pavol
bol mužom, ktorý pri-niesol
kresťanstvo do Európy. Keby tí,
ktorí držali kôš s Pav-lom
poznali osudy národov
hojdajúcich sa na konci toho
malého povrazu, o koľko
pevnejšie by ho držali! Aj tak

nádherného Božieho svetla?
Tieto vzácne spasené duše sú
budúci obyvatelia Nového
Jeruzalema. Dnes si nemôžeme
dovoliť zreduko-vať celkové
úsilie vynaložené nato, aby sme
priniesli evanjelium spasenia
svetu. Neodvažujme sa robiť
menej – musíme robiť viac. V
stávke je príliš mnoho. Večnosť
miliónov závisí na tom, čo
robíme dnes.

Súčasne by som rád
poďakoval všetkým tým verným
mužom a ženám, ktorí držali
naše povrazy, či už sú to
povrazy modlitby príhovoru, či
povrazy f inančnej podpory.
Jedného slávneho rána, až
pokľakneme pred Ježišovými
nohami, obdržia svoju veľkú
odmenu.

Komu je určená naša
podpora? Nemôžeme to pove-
dať presne, ale niekto niekde vo
svojich rukách drží budúc-nosť
mnohých – možno celého
sveta.

Aby si zachránil svet, drž
povraz – to je všetko o čo môžeš
byť požiadaný, ale je to životne
dôležité. Ak chceš stratiť svet,
so žiadnou pomocou sa neob-
ťažuj – to je všetko, čo musíš
urobiť.

Z knihy Evanjelizácia
ohňom od Reinharda

Bonnkeho

Kráľovstvo Božie
tiež záleží
na jednote
služobníkov

pomazaných Duchom
Svätým. Evanjelizácia

a misia požadujú
úplny súčet

každého úsilia
každého z nich,

ho držali dostatočne pevne a
my sme vďaka nim na veky
požehnaní.

Som vo svojom srdci
presvedčený, že tí, ktorí dnes
držia povraz evanjelizácie sveta,
tvoria históriu od tohto času až
do večnosti. Cítiš ten ťah?
Počuješ ako zástupy volajú ku
spaseniu Pánovo meno? Vidíš
ten obrovský exodus z
kráľovstva temnoty do
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Cleansing Classes

Drahí súrodenci v Kristu,
určite každý z vás vie
o kurze, ktorý pre-

biehal na domácich sku-
pinkách počas mesiacov máj
a jún. Tento kurz sa volá
Cleansing classes (Čistiaci
kurz). Bolo to vyučovanie na
témy Život v duchu, Cesta
k odovzdaniu, Moc slova
a Cesta k slobode. Každá plná
právd, ktoré majú moc zmeniť

Zdravím vás v mene
Ježiša Krista. Chcela by
som sa s vami podeliť

o to, čo prežívam cez kurz
Cleansing classes. Ako každá
matka (samozrejme
znovuzrodená) má zodpo-
vednosť za svoju rodinu. Na
prvom mieste, aby vychovala
svoje deti tak, aby sa Bohu
páčili.

Mám 2 slečny, 15 a 14-
ročné dcéry, ktoré chodia od
malička do živého zboru. Prijali
Ježiša ešte ako malé dievčatá.
Po nejakom čase, keď vyrástli,
sa pár vecí v ich duchovnom
živote zmenilo. Začala som ich
korigovať (a to je správne) tak,
že som si neuvedomila, že idem
veľmi ďaleko za moju autoritu
ako rodiča. Veľakrát boli hádky,
slová a sklamanie zo seba
samej, pretože som vždy

zlyhávala.
Prosila som Boha, aby mi

dal múdrosť, trpezlivosť, a vždy
som dávala moju situáciu do
Božích rúk, ale aj tak sa to
točilo stále dokola – tie isté
pocity, sklamanie, smútok. Ale
ja som si neuvedomila, že to
bolo vždy v MOJICH rukách.

Počas jedného nedeľného
zhromaždenia sme mali chvály,
ja som zatvorila oči a začala
som chváliť Boha a naraz Svätý
Duch hovoril ku môjmu duchu:
„Odovzdaj tvoje dcéry a JA
budem konať!“ Začala som
plakať, lebo som jasne vedela,
že Svätý Duch ku mne hovoril.
Bolo to len pár slov, ale veľa
hovorili do môjho života. Zistila
som, že všetko, čo som robila
bolo dobre myslené, ale bola
som to JA a nie Boh. Vďaka
Bohu, že On je dobrý

naše životy. A to bolo aj cieľom
– vojsť do slobody a života
v hojnosti, ktorý pre nás Ježiš
pripravil (Ján 10,10). Hoci sa
tento kurz na skupinkách
skončil, „Boží kurz“ v našich
životoch pokračuje. Boh bude
naše myslenie, slová, rozhod-
nutia, pocity neustále čistiť
a meniť, ak mu to dovolíme.
Chcem vás všetkých povz-budiť
k tomu, aby ste pokra-čovali

v rozhodnutiach, ktoré ste
počas tohto kurzu urobili.
Nedajte sa odradiť ťažkos-ťami,
ktoré prídu, lebo – čaká nás
život v hojnosti!!!

Nasledujúce svedectvá sú
od našich súrodencov, ktoré
prešli na skupinkách týmto
kurzom. Verím, že budú pre vás
povzbudením žiť život podľa
Ducha.     Katka K.

a milostivý Boh, že nie je mŕtvy,
ale živý Boh a vie v správnom
čase hovoriť ku svojej dcére.
Ukázal mi, že sa nemám starať
viac, ako je potrebné. Ja mám
robiť to, na čo som tu ako
matka a On bude robiť ostatné
ako BOH. Haleluja!

Som veľmi rada, že cez
kurz, ktorý na skupinkách
robíme, mi Duch Svätý ukazuje
veľa vecí. A môj duch to
prijíma.

Chcem povzbudiť iné
matky, že Boh pozná naše
situácie a naše potreby, ale my
sa musíme naučiť dať Mu to, čo
Mu patrí. Amen.

Vaša sestra v Pánu Liza

Liza - KLiza - KLiza - KLiza - KLiza - Košiceošiceošiceošiceošice

MarMarMarMarMarek - Tek - Tek - Tek - Tek - Turururururňaňaňaňaňa

Tieto lekcie, ktoré teraz
preberáme na
skupinkách mi veľmi

pomohli a pomáhajú stále
k hlbšiemu poznaniu

a odovzdaniu sa v mojom
duchovnom živote s Bohom,
pomáhajú mi žiť v správnom
postoji voči Bohu aj ľuďom.
Skrze Cleansing Classes mi

Boh zjavil hlbšiu milosť
a slobodu, ktorú mám v Kristu
a viem, že tieto pravdy, v týchto
lekciách, nám pripravil náš
Boh.
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Už počas prvej lekcie
som si uvedomila, že
žiť s Bohom bez

vedenia Ducha Svätého sa nedá
žiť, lebo som to sama zažila na
vlastnej koži.

Pred mesiacom mi zomrela
matka a prežívala som to ťažko,
pričom som bola pri otcovi a on
je ne-veriaci. Mal bolesť v srdci
a hneval sa na Boha. Zaka-zoval
mi, aby som chodila do zboru.
A mňa to trápilo, lebo mi to
chýbalo. Ale napriek tomu som
sa rozhodla chodiť na skupinku
v Čani. Už pri prvej lekcii mi
Duch Svätý zjavoval, aby bol

môj život vedený Ním. Nie
telesným otcom, ale nebeským
Otcom. A vtedy to začalo.

Satan si používal môjho
telesného otca k tomu, aby ma
odrádzal a pokúšal. Otec mi dal
na výber – ak chcem žiť v jeho
dome, nech nechám
spoločenstvo s Bohom.  A tu
som spoznala diablovu taktiku,
ako útočí na to, aby sme
nespoznali Božiu vôľu, ktorú
má pre nás pripravenú.
Rozhodla som sa poslúchnuť
Boha a čakalo ma vyhodenie
z domu. Môžem v tom však
vidieť Ježišove slová:  „Pamä-

tajte na slovo, ktoré som vám
povedal, že sluha nie je väčší
ako jeho pán. Ak mňa prena-
sledovali, budú aj vás prena-
sledovať. Ak moje slovo za-
chovali, zachovajú aj vaše.“
(Ján 15,20)

Ďakujem Bohu za tento
kurz, že nám pomáha spoz-nať,
ako žiť a byť odovzdaný Bohu.
Nech sú požehnaní všetci tí,
ktorí chcú žiť s Bohom.

Helena - ČaňaHelena - ČaňaHelena - ČaňaHelena - ČaňaHelena - Čaňa

Gabriela - MedzanGabriela - MedzanGabriela - MedzanGabriela - MedzanGabriela - Medzanyyyyy

Božie Slovo v Jer 29,11
hovorí: „Lebo ja
poznám úmysly, ktoré

mám s vami, znie výrok
Hospodinov, úmysly smeru-
júce k blahu a nie k nešťastiu,
dať vám budúcnosť a nádej.“

Veľa krát som slovo blaho z
tohto verša chápala iba ako
niečo dobré, finančný dos-tatok
atď. No po tomto kurze ho
chápem aj ako to, čo Boh robí
v našich životoch, ako mení
jednotlivé oblasti nášho života,
ktoré diabol zničil, ako nás
vedie k poznaniu pravdy z Jeho
Slova pre jednotlivé oblasti v
našom živote.

Toho, čo ma oslovilo počas
kurzu, bolo veľa a vždy niečo
nové. Určite keď si budem čítať
poznámky tak budem z nich
znova požeh-naná.

Hneď na začiatku kurzu,
keď som si písala domácu
úlohu, oslovila ma táto vec.

podľa Božieho Slova,
spoznáme Božiu vôľu. Ak
neviem čo je Božia vôľa v
niektorej oblasti života, musím
hľadať čo o tom hovorí Biblia a
vierou prijať tento biblický
pohľad a myslenie. Vtedy,
budem vedieť čo je Božia vôľa.
A to je život v duchu nie podľa
duše alebo vlastného rozumu.

Takže, ak by som mala         v
skratke zhrnúť čo som prežila
počas Cleansing Classes, tak by
som iba povedala: Vďaka Bohu
zato, že nám dáva svoju milosť
pre to, aby sme mohli jasne poz-
nať Jeho vôľu z Jeho Slova       a
tak žiť život v blahu v každej
oblasti.

Gabika T.

Určite každý z vás  zažil to, keď
Boh k nemu hovoril cez svoje
Slovo. Bolo to určite iné, ako
keď si to Slovo len tak čítal.
Vtedy veci a verše, ktoré sme
čítali možno 20x majú úžasnú
silu a úplne iný význam.

Často krát keď som vo
svojom živote hľadala Božiu
vôľu pre rôzne situácie, ktorými
som prechádzala, tak som sa
pýtala: „Ako mám poznať
Božiu vôľu?“ Keď som písala
domácu úlohu, pri písaní verša
Rim 12,2 mi Boh otvoril oči...
premeňte sa obnovením mysle
aby ste rozsudzovali čo je vôľa
Božia. Zrazu mi to „došlo“.
Celý čas to bolo v Bo-žom Slove
jasne napísané         a dokonca
som si ten verš aj pár krát čítala
a ešte aj vedela naspamäť, no
až keď mi ho Boh zjavil ako
odpoveď na moju otázku, tak
sa mi otvorili oči. Ak
premeníme svoje myslenie
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Moji katolícky rodičia
to so mnou mysleli
dobre. Svetlo sveta

som uzrel v roku 1930 a 3 dni
po narodení som bol pokrste-
ný – podľa porozumenia tej
cirkvi. Avšak bolo nutných 60
rokov k môjmu obráteniu. Dnes
viem, aké dôležité je vyrastať
pri veriacich rodi-čoch.

Mojich 15 detských rokov
v Legnici/Schlesien bolo podľa
mňa: vedenie ku katolíckej
viere, odprevadzá-nie do školy,
detské choroby, chlapčenské
žarty a silné sve-dectvo viery.
Raz som bežal dole schodami
a jasne som počul prísny, ale
jemný hlas. Hovoril ku mne
z neviditeľ-ného sveta: “Mal by
si nechať toto a toto“ . Strašná
hrôza prešla celým mojim
telom. Skoro som však zabudol
na toto silné svedectvo, ale
z času na čas som si na to
spomenul.

Pri prvom prijímaní bol môj
žiaľ a pokánie také úprimné
a isté, že by som sa od sĺz
rozpustil, keď som prosil Ježiša
o odpustenie svojich vtedajších
detských hriechov. Niekde
u nás ležala v skrini Biblia.
Prezeral som si tam obrázky,
ktoré som tam našiel. Našiel
som tam aj miesto o čase
súženia, pohrôm. A ja som sa
vždy modlil: „ Pane, daj mi
rozpoznať čas, keď sa mi dáš
spoznať, aby som neprepásol tú
chvíľu“. Či som vedel vtedy, čo
robím, to neviem. Dnes viem,
že Pán vypočul moju modlitbu
a dal milosť k obráteniu sa
a náj-deniu Jeho. Môj život v

tom čase viedol priamo do
sveta, so všetkými
pokušeniami, vábeniami,
zvedavosťou vtedy mladého
človeka. V januári 1945 sme
utiekli s mamou a dvomi
súrodencami do Thuringenu.

sme v chudobných
podmienkach, bez otca a
pretože sme boli utečenci,
nadávali nám. A to bolelo!
Miestny kňaz mi ponúkol
štipendium za kato-líckeho
farára. Odmietol som to kvôli
celibátu.

V r. 1955 som sa oženil
s Jozefínou. V Nemecku som
sa vyučil za výrobcu papiera,
chemického laboranta a tech-
nika. Žil som pre kariéru, podľa
svojho porozumenia som veril
Bohu, a videl som, že rodina
preto trpela. Veľa sme
pracovali, stavali, plnili si
spoločenské povinnosti tak, že
sme ani nevnímali, že rodina
trpí. Katolícke bohoslužby sme
navštevovali skoro pravidelne
a tradične radi. Predčítaval som
Písmo na bohoslužbách. Takto
to išlo rok za rokom. Na
uctievanie Boha sme zabudli.
Manželstvo zažilo aj búrky
kvôli hádkam. Škoda, len že
sme mali len jednu dcéru,
Klaudiu. Až po moje obrátenie
to bola cesta smädu. Koľko
smetia som nanosil za ten čas.
Dnes mi je jasné: „Veľa rokov
môjho života požrali kobylky“
(Jóel 1,4). Pevne som sa držal
tohto prúdu života. Boli mnohé
pevné sviatky, ktoré sa aj museli
pevne dodržiavať. Už vtedy som
sa necítil pri nich vnútorne
dobre. Napriek tomu som hral
tento karneval cirkevných
sviatkov a osláv a zúčastňoval
sa pokušení sveta – alkohol,
cigarety, ženy, mrzké vtipy.
Satan ma mal

Cesta k obráteniu

Ako malý som sa vždy
modlil:

“Pane, daj mi
rozpoznať čas,
keď sa mi dáš

spoznať, aby som
neprepásol tú

chvíľu”.
Či som vedel

vtedy čo robím,
to neviem.
Dnes viem,

 že Pán vypočul
moju modlitbu
a dal milosť
k obráteniu

a nájdeniu Jeho.

Môj otec, ktorý musel zostať,
zomrel na následky vojnového
zajatia. Vrátili sme sa na západ
do Porínia. Skontaktoval som
sa s prácou v katolíckej
mládeži, kde sme mali
semináre, stretnutia a cesty po
krajine a aj do zahraničia. Žili
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pevne v hrsti. Ku všetkému
nadbytku sme pridávali, hoci to
nebolo nutné, žiaľ nie na slávu
Božieho kráľovstva. Potom som
dostal rakovinu a bol som
dvakrát operovaný. Na tretí krát
som povedal „nie!“ a dal som
sa do rúk prírodnej medicíny,

ženská sekta). Medziiným jej
svedčila jedna znovuzrodená
kresťanka, hovorila jej o Je-
žišovi a Biblii a urobila mi jasno
v reinkarnácii. (Žid 9,27). Od
tejto chvíle som za-čal čítať
Nový zákon so zve-davosťou,
veľkým záujmom
a oduševnením. Doma som sa
skontaktoval so skupinou zno-
vuzrodených kresťanov. Počú-
val som ich svedectvá, uctie-
vanie, zážitky viery, odovz-
danosť a lásku k Ježišovi. „Buď
horiaci v duchu, Rim 12,11“ bol
ich duchovný fun-dament.
Predtým som poznal len
kostolné piesne. Tu som len
s námahou potláčal svoje
pocity a slzy. Svoju vieru som
už predtým „zastrčil za klobúk“
do skrine. Bol som v rozpa-
koch, či to nie je hrané. Ale, nie!
Prežil som úprimnosť
a nevysvetliteľné pôsobenie
sily, ktorá mnou prechádzala.
Po jednom takomto
stretnutí som
sa obrátil.
Chcel som
svoj život
ko-nečne
po dlhom
h ľa d a n í
odovz-dať
Ježi -šovi
a  hľada l
s o m

ako a kde by to bolo možné.
Potom to už išlo všetko rýchlo.
Išli sme na tiché miesto a brat
Dietrich ma viedol ma
k modlitbe odovz-dania sa.
13.01.1990 Som sa stal
kresťanským dieťaťom a túžil
som po jedle evanjelia. Veľmi
som túžil povedať každému, že
je najvyšší čas veriť evanjeliu.
Vo svojej horlivosti som narazil
na veľa odporu. Ale vďaka
a chvála Pánovi, že On ma
prijal. Rozhodol som sa vstúpiť
do zboru  v Kolíne. Tu som bol
14.04.1991 pokrstený pasto-
rom Petrom Lorenzom. Pasto-
ri Peter a Adi v Krefelde zakla-
dali moju vieru, budovali
a upevňovali. Brat Dieter,
u ktorého som sa obrátil , bol
mojim otcom vo viere. Verím,
že tento položený základ vo
viere v Ježiša Krista je nezni-
čiteľný. Potom prišli roky skú-
šok, ktoré boli zväčša bolestivé.
Zakúsil som, že: správne dobre

mi je len vtedy, keď som
obkolesený ochranným

ohňom lásky Otca.
Mohol by som vám
poradiť neja-kú moju
obľúbenú kni-hu? Jej
kapitoly sa píšu tu na
Slovensku: to je už ale
ďalší príbeh!

Peter
Hackemberg.

Bol som v rozpakoch,
či to nie je hrané. Ale

nie!
Prežil som

úprimnosť a
nevysvetliteľné
pôsobenie sily,

ktorá mnou
prechádzala.

Po jednom takom
stretnutí som sa

obrátil.

autogé-nneho tréningu,
transcenden-tálnej medicíny
(sektárske a démonické
pozadie).

V roku 1989 Boh položil
základy cesty k Pánovi do môj-
ho života. Haleluja! Cestoval
som na 4-týždňovú pôstnu kúru
do Schwarz-waldu. Tu bola
veriaca žena Lobi, podobne ako
ja, ktorej život bol
pomýlený – bola u
s l o b o d o -
m u r á r o v
(nábo-

SSSSSvvvvvedectvedectvedectvedectvedectvooooo
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Rozmýšľal si už o tom,
aké je Božie
odpustenie úžasné?

Nemá hranice, nevyberá si
človeka podľa šiat, úsmevu

Ako Pán odpustil vám, odpusťte aj vy.

alebo bohatstva. Boh je plný
milosti, to znamená, že odpustí
každý hriech, každé previnenie,
každú zlú vec alebo myšlienku.
Ak Mu ju úprimne vyznáš

a oľutuješ, Ježišova krv ťa
očistí. Prečo? Lebo On chce
odpúšťať a miluje ťa.
V Biblii, v liste Kolosenským
3,13 sa píše:

Určite si rád, keď niekto
odpustí tebe. Ale čo urobíš, keď
ťa niekto veľmi nahnevá alebo
ti ublíži – nikdy s ním už
neprehovoríš alebo sa

U P O S D I N E T E    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

rozhodneš pre odpustenie? Pán
Ježiš chce, aby sme sa naučili
odpúšťať, ako aj On. On sa
nepohneval na teba, ani na
mňa, keď sme zhrešili, ale

Daj tieto písmenká do správneho poradia a napíš to, čo máš mať vždy vo svojom srdci...

rozhodol sa dať svojho Syna na
kríž, aby nám odpustil... Tak
vždy, keď ti je ťažké odpustiť
inému niečo, spomeň si, čo
všetko Pán Ježiš odpúšťa tebe.

Vymaľuj tento obrázok najfarebnejšie, ako vieš. Použi každú farbu, ktorú doma nájdeš.
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Zisti, prečo boli Ježišovi nasledovníci ochotní odpúšťať ostatným ľuďom. Napíš každé písmenko do správneho
okienka podľa kľúča...

Prajem ti požehnané prázdniny. Nech sú plné krásnych zážitkov. Zuzka

M-6 V
H-5 N
B-14 I
E-4 A
B-3 D

E-10 J
I-10 P
B-11 E
I-15 L
E-6 O

B-10 T
M-8 M
I-8 O
B-13 S
E-9 A

M-7 Á
B-6 Š
I-13 T
H-4 Á
B-4 P

E-5 K
I-9 D
B-9 J
B-2 O
H-3 P

I-14 I
B-8 A
I-12 S
B-7 Ť
I-11 U

B-5 Ú



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 skupinku, aby evanjelizovala v moci Ducha Svätého
- za neveriacich, s ktorými máme vzťah, aby sa obrátili
- za zborové BTC
- za letnú stanovú evanjelizáciu
- ďakujeme Bohu za novú modlitebňu

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 letnú stanovú evanjelizáciu

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 letnú stanovú evanjelizáciu
- 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
- za letnú stanovú evanjelizáciu

narnarnarnarnarodeninodeninodeninodeninodeninyyyyy:::::

tttttererererermínmínmínmínmínyyyyy:::::

InfInfInfInfInfororororormáciemáciemáciemáciemácie

j
ú
l

a
u
g
u
s
t

Ingrid Horváthová 03.07
Marcela Petrášová 09.07
Július Godla 14.07
Katarína Pukanská 16.07
Alex Horváth 21.07

Katarína Kollárová 04.08
Mária Kollárová 14.08
Miroslav Horváth 21.08
Silvia Medňanská 29.08

Utorok celozborový pôst za
evanjelizáciu

6-8.7. BTC Sinaj
Drienica; 09.00h

9.7. Spoločná bohoslužba
Košice, Hlavná 68

17-22.7. Stanová evanjelizácia
Sabinov

Ženské stretnutie v júli nebude!

Kvôli stanovým evanjelizáciám ostatné
termíny priebežne.

júl

august
31.7-5.8. Stanová evanjelizácia

Medzany
6.8. Spoločná bohoslužba

Krst a otvorenie
modlitebne
Košice, Jesenského 21/a

14-19.7. Stanová evanjelizácia
Košice

28.8.-2.9 Stanová evanjelizácia
Turňa nad Bodvou

Kvôli stanovým evanjelizáciám ostatné
termíny priebežne.


