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Nový rok s novým očakávaním

Milí súrodenci, starý
rok je už za nami a
nachádzame sa na

počiatku nového roku 2007.
Možno si si dal v starom roku
určité ciele, ktoré si chcel usi-
lovne dosiahnuť a možno sa ti
nepodarilo na 100% dosiah-nuť
želaný cieľ. Možno máš teraz z
toho pocit menejcen-nosti, ako
keby si v niečom zly-hal. Ako
niekto, kto sa možno nesnažil
celým srdcom? Možno, že si
hovoríš: „Keby som mal ešte raz
tú šancu, tak by som to urobil
úplne ináč, dosiahol by som
cieľ.“

Naša nádej nie je založená na
kalendárnom roku, ale na

Kristovi, ktorý sa nemení. (Jak
1,17)

Vieš, osobne takým spôso-
bom veľa krát rozmýšľam aj ja.
Ale vďaka Bohu, nemusíme
pokračovať v takom spôsobe
rozmýšľania, lebo to vôbec nie
je spôsob ako rozmýšľa Svätý
Duch. Takéto myšlienky obvi-
nenia a zúfalstva pochádzajú od
nepriateľa, ktorý chce, aby si sa
vzdal očakávania. Očaká-vania,
že Ježiš si ťa chce moc-ne
použiť.

Prečo sa nám to, pre
akýkoľvek dôvod, v sta-
rom roku nepodarilo to
neznamená, že sa to v
novom roku nedá
dosiahnuť a ešte aj
predbehnúť.

Ak Boh, ktorý
má s tebou určitý
plán, ti dal, aby si

zažil nový rok, tak to znamená,
že On na sto percent s tebou
ešte počíta. Boh si vôbec ne-
myslí, že sa máš vzdať toho,
čo si si v duchu predsavzal.
Keď to bol Boh, ktorý ti dal,
aby si túžil po nejakom cieli v
starom roku, tak potom mám
pre teba dobrú zvesť. Ten istý
Boh, s tou istou túžbou, ide
s tebou do nového roku. Vy
dvaja kráčate do nového roku
ako ten najlepší tím. (Fil 1,6;
2,13).

Prajem si nový rok v duchu
jednoty

Ježiš sa modlil vo svojej
veľkňažskej modlitbe, aby sme
boli všetci jednotní. (Ján
17,21). Syn Boží, ktorý žije v
absolútnej jednote s Otcom a
Svätým Duchom, vie veľmi
dobre, aké požehnanie spo-číva
v jednote. My nehľadáme
jednotu iba kvôli tomu, aby
sme boli jednotní. Nie! Náš
cieľ je oveľa väčší. Jednota

nám slúži ako
svedectvo o nie-
kom väčšom – o
Kristovi. Prajem
si jednotu, ktorú

nemusím iba
vyrobi ť

ľu d s -
k o u

s i -

lou, ale jednotu, ktorú Ježiš
zaplatil svojou krvou. Jednota,
v ktorej nie je človek najväčším
príkladom, ale trojjediný Boh.

Bol raz Mongolský vládca,
ktorý mal najväčšiu ríšu, od
existencie Mongolského náro-
da. So svojou armádou dosa-
hoval jedno víťazstvo za dru-

Ak Boh,
ktorý má s tebou

určitý plán,
ti dal, aby si zažil

nový rok,
tak to znamená,
 že On na 100%

s tebou
ešte počíta...
Ten istý Boh,

s tou istou túžbou,
ide s tebou

do nového roku.
Vy dvaja kráčate

do nového roku ako
ten najlepší tím.

hým. Ktokoľvek sa mu postavil
do cesty, bol porazený. Bol to
Džingischán. Čo bolo tajom-
stvo jeho sily a úspechu? Po-
darilo sa mu to, čo sa pred ním
a po ňom ešte nikomu v mon-
golskom národe nepodarilo.
Zjednotil všetky mongolské
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kmene, aby nasledovali jeden
cieľ – aby Mongolsko vládlo na
čele s Džingischánom.

Prajem si, aby sme sa ako
Ježišov ľud zjednotili z túžbou,
vidieť Ježiša Krista ako je osla-
vovaný po celom Slovensku a

vášeň Ducha Svätého v nás
nechali prúdiť ešte sil-nejšie,
než v starom roku. Oča-
kávajme na modlitbách a viere,
že tento rok bude ešte úspeš-
nejší, než minulý rok. (Aj keď
sme v starom roku zažili kopu
dobrých zázrakov). Boh má
viac pre naše zbory, rodiny a
jednotlivcov.

Každý z nás je povolaný, aby
žil požehnaný život

Džingischán urobil ešte
jednu vec, ktorá bola vtedy
úplne nová. Dovtedy sa mohli
do vysokého postavenia v ar-
máde dostať iba ľudia pochá-
dzajúci z bohatej rodiny. Džin-
gischán dal možnosť, aby kaž-
dý, kto je odvážny, sa mohol
stať generálom. Pre jeho armá-
du to bol veľmi motivujúce.

Tento princíp je zazna-
menaný aj v dejinách cirkvi.
John Wesley vyučoval ľudí,
aby išli a kázali evanjelium a
starali sa o učeníkov, bez toho,
aby boli v nejakom vysokom
cir-kevnom postavení. Výsled-
kom toho bolo, že sa evanje-
lium veľkou rýchlosťou šírilo
a zbory sa zakladali. Hudson
Taylor bol jeden z najúspešnej-
ších misionárov v Číne. Do tej
doby misionári mohli byť iba
ľudia, ktorí mali ukončenú
nejakú teologickú školu. Hud-
son Taylor začal vysielať na
misijné pole úplne obyčajných
ľudí. Výsledkom bolo šírenie
evanjelia tak hlboko do vnút-
rozemia Číny, ako sa to pred
tým nikomu nepodarilo.

Tento princíp je veľmi jed-
noduchý: Duch Svätý si pou-
žíva úplne malých ľudí, aby

zjavil absolútne veľkého Kris-
ta. Tak ak ti diabol hovorí, že si
malý a slabý, tak dovoľ, aby som
ti dnes povedal, že práve ty si
ten kandidát pre to, aby si
vstúpil do armády Ježiša Krista.

Neexistujú veľkí služobníci
Boží; existujú iba malí služob-
níci, ktorí slúžia veľkému Bo-
hu! Niektorí vyhľadávajú iba
nejaké “veľké” služby a tie
“malé” služby si vôbec nevší-
majú. Ale smola na tom je tá,
že niektorí do dnes čakajú na
“veľkú” službu a ona ako by
nechcela prísť. Ježiš povedal,
kto bude verný v malom, toho
ustanoví aj nad veľkými ve-
cami. Vďaka Bohu za odvahu
pustiť sa do veľkých vecí. Ale
zároveň vďaka Bohu za ver-
nosť a odovzdanosť k “ma-
lým” veciam. Keď všetky malé
služby, ktoré vykonáš, dáš

Poďme zjednotiť naše
“malé” fakle, aby z
nich nastal obrovský

plameň Ducha
Svätého. My

nechceme, aby každý
sedel pri “svojom”
ohni a robil si veci

“nezávisle”. Chceme
byť hnutie, ktoré je
poznačené túžbou
osláviť Ježiša nado
všetko... Nechajme
prúdiť vášeň Ducha

Svätého v tomto
novom roku ešte

silnejšie.

aj za hranicami Slovensku.
Haleluja!

Poďme zjednotiť naše
„malé“ fakle, aby z nich nastal
obrovský plameň Ducha Svä-
tého. My nechceme, aby kaž-dý
sedel pri „svojom“ ohni a robil
si veci „nezávisle“. Chceme byť
hnutie, ktoré je poznačené
túžbou osláviť Ježiša nado
všetko. Preto nás volám v
novom roku k tomu, aby sme

Duch Svätý si používa
úplne malých ľudí,
aby zjavil absolútne
veľkého Krista...
Neexistujú veľkí
služobníci Boží;
existujú iba malí
služobníci, ktorí

slúžia veľkému Bohu!

dohromady, výsledok bude
obrovská služba, cez ktorú je
Pán Ježiš oslávený.

V tomto zmysle nám všet-
kým prajem požehnaný nový
rok.

Stefan Horn
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Správy z kresťanského sveta
VVVVVedci sedci sedci sedci sedci skúmajú hokúmajú hokúmajú hokúmajú hokúmajú hovvvvvorororororenie neznámenie neznámenie neznámenie neznámenie neznámymi jazykmiymi jazykmiymi jazykmiymi jazykmiymi jazykmi

Žena hoŽena hoŽena hoŽena hoŽena hovvvvvorí po torí po torí po torí po torí po tom, akom, akom, akom, akom, ako ju choro ju choro ju choro ju choro ju choroba umlčala na 3 roba umlčala na 3 roba umlčala na 3 roba umlčala na 3 roba umlčala na 3 rokyokyokyokyoky

Demolácia budoDemolácia budoDemolácia budoDemolácia budoDemolácia budovy domáceho svy domáceho svy domáceho svy domáceho svy domáceho spoločpoločpoločpoločpoločensensensensenstvtvtvtvtvaaaaa

USA: Výskumníci na Univerzite
v Pennsylvánii zistili, že môže
existovať neurologická súvislosť
medzi tým, čomu modlitebníci
(uctievači) veria o skúsenosti ho-
vorenia cudzími jazykmi a tým,
čo práve prebieha v ich mozgu,
píše The New York Times.

Vedci urobili snímky mozgu
5 zdravých, aktívnych a do cirk-
vi chodiacich žien počas toho,
ako hovorili cudzími jazykmi a
spievali. Porovnaním dvoch
snímkov, vedci zistili, že predné
laloky mozgu žien  -  časti moz-
gu, ktoré sú zodpovedné za roz-

mýšľanie a rozhodovanie – boli
pokojné, rovnako ako centrum

reči, čo ukazuje, že to bolo riade-
né niečím iným, píše The Times.

„Najzvláštnejšou vecou bo-
lo to, ako tie snímky podporili
interpretáciu tých ľudí o tom,

čo sa deje pri hovorení cudzími
jazykmi,“ hovorí Dr. Andrew B.
Newberg, vedúci výskumu a
riaditeľ univerzitného Centra pre
spiritualitu a myseľ. „Spôsob, ako
to opisujú a ako tomu veria je,
že Boh hovorí skrze nich.“
Snímky mozgu ľudí, praktizujú-
cich meditáciu sa od týchto
snímkov ostro líšia. Dr.Newberg
zistil, že počas meditácie je
predný lalok mozgu oveľa aktív-
nejší. Zistenia boli publikované
v žurnále Psychiatry Research:
Neuroimaging.

Zdroj: Charisma Magazine

USA: „Žena z Kansasu, ktorá
nebola schopná hovoriť takmer
3 roky kvôli Lou Gehrigovej
chorobe, nečakane začala ho-
voriť,“ takto opisuje túto udalosť
informačná agentúra USA.
Pacientka De Glazeová najprv
prehovorila ku svojmu manže-
lovi, Joeimu. „Povedala mi:
„Ďakujem ti,“ hovorí Joe. „Stalo
sa to tak náhle.” Lekár jeho
manželky povedal, že nikdy

predtým nevidel pacienta s tou-
to chorobou, ktorému by sa nav-
rátil hlas po tom, čo ho stratil.
„Táto choroba je neustále sa
zhoršujúca choroba, ktorá po-
kračuje až do pacientovej smrti,“
hovorí Dr. David Schmeidler,
Dein lekár. „Je to neurologická
choroba, pri ktorej pacient pos-
tupne slabne a stráca kontrolu
nad svojimi svalmi. De však
považuje svoje uzdravenie za

odpoveď na modlitby. Pove-
dala, že ženy z jej zboru, First
Assembly of God, sa za ňu
každý utorok modlili. Minulý
rok takisto iný pacient, ktorý
trpel vážnymi vnútornými zrane-
niami a zraneniami hlavy po
autonehode v roku 2002, začal
hovoriť svoje prvé slová po 3
rokoch.

  Zdroj : Charisma Magazine

Čína: 26. októbra 2006 v ran-
ných hodinách bola úplne zniče-
ná budova domáceho spolo-
čenstva v meste Čchang-čchun.
Budova slúžila súčasne ako
miesto na spoločné schádza-nie
členov spoločenstva Nong-da a
ako supermarket. Podľa in-
formácií očitých svedkov prib-
ližne o štvrtej hodine ráno ob-
kľúčilo budovu 500 policajtov
doprevádzaných niekoľkými

stovkami roľníkov. Ľudia, ktorí
spali vo vnútri, boli vyhnaní
von. Policajti následne zdemo-
lovali hlavný trakt budovy a zni-
čili všetok nábytok – behom ho-
diny sa celý objekt premenil na
hromadu trosiek. K akcii nebolo
podané žiadne vysvetlenie. Čle-
novia spoločenstva sa vytrvale
odmietali pripojiť k oficiálnej
cirkvi; v minulosti sa im opako-

55555SprávyUSA: Manchester
v Kentucky a okolité oblasti sú
známe ako „hlavné mesto
tabletiek proti bolesti“  a dílerstvo
drog bolo považované za súčasť
miestnej ekonomiky.Obrovské
množstvá marihuany sa voľne
pestovali a drogy OxyContine
(nazývaná ako tabletka proti
bolesti) a am-fetamín sa
predávali v trafike. Problém drog
bol tak zlý, že mladšia generácia
doslova vy-mierala.

Ale v tomto malom meste
s 2200 obyvateľmi sa stalo nie-
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USA: Manchester v Kentucky
a okolité oblasti sú známe ako
„hlavné mesto tabletiek proti
bolesti“  a dílerstvo drog bolo
považované za súčasť miestnej
ekonomiky.Obrovské množstvá
marihuany sa voľne pestovali
a drogy OxyContine (nazývaná
ako tabletka proti bolesti) a am-
fetamín sa predávali v trafike.
Problém drog bol tak zlý, že
mladšia generácia doslova vy-
mierala.

Ale v tomto malom meste
s 2200 obyvateľmi sa stalo nie-
čo neobyčajné a začalo sa to po-
chodom cez mesto. 2.mája
2004, napriek nezvyčajne
chladnému počasiu a silnému
dažďu, 3500 ľudí reprezentujú-
cich okolo 63 zborov v oblasti
Clay County v Kentucky po-
chodovalo cez mesto, aby po-
slali jasnú správu drogovým
dílerom. Pastor Doug Abner vte-
dy povedal: „Toto je môj do-
mov,…neplánujem nikam odísť,
drogoví díleri ma odtiaľ nevyže-
nú – toto je miesto, kde žijem.“

Mnohí veria, že kľúčom
k tomuto pochodu bolo to, že
pastori z Clay County, z každej
denominácie, činili pokánie
a prosili Boha, aby im odpustil
to, že boli viac zameraní na svo-
je budovy a aktivity než na ľudí
v Clay County. „Pane, ako pas-
tori, ako zbory, ako kresťania
a občania sme príliš dlho
skrývali svoje hlavy v piesku
a nepostavili sme sa proti zlu
a jedu drog v tomto kraji a v tej-
to spoločnosti,“ modlil sa pas-
tor Wendell Carmack z baptis-
tického zboru Island Creek Bap-
tist Church.

„V ten moment sa niečo
v Clay County zlomilo, a čo nás
navždy zmenilo,“ hovorí Ab-
ner. „Boh prebýva uprostred na-
šej spoločnosti a dejú sa tu sväté
veci. Je to ťažké popísať. Je to
ako snažiť sa vysvetliť niekomu,
ako chutí čokoláda. Je to vskut-
ku svätá vec, čo sa tu udialo.“

Napriek tomu, že Božia prí-
tomnosť spočíva na tom mieste
ako ranný opar na vrchu, Abner
pripúšťa, že vykopnúť démo-
nov, ktorí tu desaťročia vyčíňali,
nebude ľahké. Ale od pochodu
ulicami mesta Manchester, za-
čali zákonné orgány bojovať
s problémom drog s novou ver-
vou. Oddelenie boja s narkoti-
kami teraz spolupracuje s cir-
kevnými zbormi a vidia za sebou
skvelé výsledky. Zatknutia za rok
a pol vzrástli o približne 300
percent.

„Boh počul naše modlitby,
a po tom, ako sme sa modli-
li, pokorili sa a prosili Ho o po-
moc, On bol verný a prišiel nám
na pomoc. Teraz vidíme, že sa
okolo nás deje mnoho zmien.“
Nielenže zatknutia vzrástli, ale sú
tu aj svedectvá bývalých nar-
komanov, ako napríklad 25-roč-
nej Melandy Adams. Melanda
ktorá pochádza z miestnej pro-
minentnej rodiny v Clay Coun-
ty bola znova a znova zatýkaná
a liečená kvôli závislosti a výro-
be amfetamínu. Bola doslova na
prahu smrti, keď jednu noc,
skrývajúc sa na záchode, volala
k Bohu o pomoc. Melanda ho-
vorí: „Keď už tu nebol nikto, kto
by so mnou chcel niečo mať, keď
sa už nikto nestaral, či žijem
alebo som mŕtva, keď to so
mnou už každý vzdal, bol to

Boh, ktorý prišiel a stál pri mne
tam na záchode a povedal mi “Ja
ťa mám – si moja“ a odvtedy ma
neopustil.“ Melanda, ktorej otec
je manažérom škôl v Clay
Counte priviedla celú svoju rodi-
nu k hlbšiemu vzťahu s Ježišom
Kristom.

Abner verí, že je to moc
evanjelia a moc modlitby, ktorá
zlomila silu drog v mnohých ži-
votoch. Dokonca aj Bobby Joe
Curry – jeden z najobávanejších
drogových dílerov v celom vý-
chodnom Kentucky – teraz pra-
videlne chodí do miestneho
kresťanského zboru.

Aber hovorí: “Všetko čo sa
snažíme robiť s drogovými díler-
mi a s ľuďmi závislými na dro-
gách je povedať im „Počúvajte,
robíte zle a potrebujete s tým
prestať, my sme tu, aby sme vám
pomohli. Sme vašimi priateľmi,
nie nepriateľmi, ale modlíme sa,
aby ste boli buď spasení alebo
zatknutí.“

Zmena, ktorá sa udiala
v Clay Counte zapôsobila aj na
štátnych a federálnych predsta-
viteľov tak, že darovali mestu
Manchester 1,5 mil USD na
vybudovanie rehabilitačného
centra pre drogovo závislých,
v ktorom normou budú progra-
my založené na viere.

Abner hovorí, že od pocho-
du v marci 2004 sa Boh dotkol
každej oblasti spoločnosti. „Je tu
jasný rozdiel a je možné cítiť
Božieho Ducha, keď kráčate
mestom. A najkrajšia vec je, keď
ľudia z iných miest prídu a pýta-
jú sa „Čo sa to tu deje?“ Dotýka
sa môjho srdca, keď vidím ako
sa Duch Boží vznáša nad týmto
malým údolím.“          Zdroj: CBN news

AkAkAkAkAko Boh pro Boh pro Boh pro Boh pro Boh premenil dremenil dremenil dremenil dremenil drogoogoogoogoogovvvvvé mesé mesé mesé mesé mestttttooooo
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ZOE

ZOE. Zoe znamená Boží
život a je to život, ktorý
prijíma človek keď sa

znovuzrodí. Prečo ZOE? Vys-
vetlím. Chcem sa s vami pode-
liť s tým, čo som prijal ja počas
pobytu v USA. Bol som pozva-
ný bratom Sang Yee Namom
na konferenciu s názvom ZOE,
ktorú organizuje kórejský zbor
„Church of Jesus“ v New
Jersey. Ďakujem Bohu za mož-
nosť byť v USA, vidieť nové ve-
ci, spoznať nových ľudí, ne-
chať si Duchom Svätým rozšíriť
obzor... Nie len konferencia, ale
celý pobyt bol pre mňa v mno-
hých smeroch obohacujúci.

Prvý kontakt so zborom bo-
la konferencia. Konferencie sa
zúčastnilo okolo 300 ľudí, z to-
ho 100 organizátorov. A podľa
toho aj tá konferencia vyzerala.
Nevidel som lepšie organizova-
nú akciu, ako bola táto konfe-
rencia. Bolo požehnaním zažiť
slobodu, ktorá vychádzala zo
skoro dokonalej prípravy a or-
ganizácie. To je prvá vec, ktorú
u nás cirkev potrebuje. Nie všetko
spontánne vedie ku spontán-
nosti. Spontánna nepriprave-
nosť vedie ku spontánnemu
chaosu a naopak. Druhá vec,
ktorá ma úplne prekvapila,
povzbudila a naštartovala bola

vydanosť týchto bratov a ses-
tier pre Pána a službu. Mladí
ľudia s ohromnou vervou slúžili
počas 4 dní. Videl som, že nie
len na konferencii ale aj vo
svojom zbore, každý vie, čo má
robiť a snaží sa to robiť na
100%. Slúžiť Bohu bola pre nich
milosť a česť, nie hnanie sa za
pozíciou v zbore alebo naplne-
nie nejakej povinnosti.

Keďže sme v Amerike strá-
vili 10 dní a konferencia trvala
4 dni, mali sme dosť možností
vidieť New York, budovy
a známe miesta. Čo pre mňa
ale bolo dôležitejšie bola návš-
teva dvoch veľkých zborov
v New Yorku – The Brooklyn
Tabernacle Church v Brookly-
ne a Time Square Church na
Mannhatane. Mám rád mests-
kú turistiku, vidieť pamiatky
a iné miesta, ale ešte radšej
mám takúto zborovú „turistiku“.
Sú to zbory, ktoré majú viac než
10 000 členov. Nabral som tam
mnoho inšpirácie ako sa dajú
robiť veci v cirkvi lepšie a efek-
tívnejšie; ako môže zbor hladko
fungovať aj s toľkými členmi.
A znova sme späť pri služobní-
koch; to je ten kľúč. Vydaní
a ochotní služobníci.

Posledným požehnaním za
ktoré som vďačný a ktoré

chcem spomenúť bola mož-
nosť byť s viacerými pastormi
z Európy – Poľska, Čiech,
Chorvátska, Bulharska, Ukraji-
ny a Nemecka. Počuť ako cir-
kev napreduje aj v iných oblas-
tiach Európy, zdieľať svoje ví-
zie a túžby bolo povzbudzu-
júce. Zrazu sa mi Európa nezdá
až taká veľká, nie je už pre mňa
niečo nedosiahnuteľné. Boh
mi ukázal, že s Ním sa to dá,
s Ním môžeme zapáliť ohňom
Ducha Svätého celú Európu.
Keď som letel nad oceánom
a videl Európu z výšky 11km,
zrazu som si uvedomil, ako vidí
túto krajinu Boh a vedel som,
že to nie je nemožné. Európa
pre Ježiša!

Niekto raz povedal, že ak
chceme zažiť nové veci
musíme rozmýšľať o nových
veciach. Začnime rozmýšľať
o Európe viac! Nepozerajme
sa len do svojho hrnca! Roz-
šírme náš „svet“ z našej obý-
vačky, nášho televízora, našej
skupinky alebo zboru. Dovoľ-
me Duchu Svätému, aby nám
rozšíril obzor a otvoril oči. Eu-
rópa nie je kresťanský konti-
nent. Je to stratený a tmavý
kontinent, ktorý čaká na svetlo
evanjelia.

Miro Tóth
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Každý je podobný  svo-
jim rodičom, možno
vo výzore, v povahe,

v určitých postojoch, kona-
niach a v rozhodovaní. My sme
sa im narodili a oni sa o nás
starali, vychovali a milovali. My
sme svojím chovaním, postojmi
a výzorom ukazovali, akí sú naši
rodičia.

Prečo je to tak? Jednodu-
cho preto, že formovali náš
charakter. Ako a kedy to zača-
lo? Keď sme boli malí – o ži-
vote sme sa učili z toho, ako žili
naši rodičia. Nevedeli sme, čo
je dobré a čo zlé, ale práve
naši rodičia nás svojim prí-
kladom „učili“. Keď boli oni
skúpi, sebeckí, nervózni, nelás-
kaví a podobne, tak sme tieto
vlastnosti po väčšine prijali aj
my. Potom sme to žili, a po-
kračovali sme v tom, ako žili
naši predkovia. Ale dnes sme
veľmi radi, že je to úplne inak.

 Teraz sme znovu-
zrodení, my sme sa naro-
dili z Boha a preto sa
nazývame deti Božie (1J
3,1; J 1,12). Boh je naj-
lepší a najstarostlivejší
Otec! On je ten, ktorý sa
o nás stará, aby sme
zdravo rástli, preto nás
nasycuje svojím Slovom
(J6,32-33). Ako?

1. Keď čítame Božie
Slovo,

2. Keď veríme Božie-
mu Slovu.

3. Keď konáme Božie
Slovo.

Všetko je skrze Slo-
vo. Boh ku tebe hovorí.

On ťa miloval a miluje od
začiatku. On ťa chce meniť na
obraz svojho Syna Ježiša
Krista. Chce, aby si bol ako On.
Možno si myslíš, že je to
nemožné, ale niečo ti poviem
– „gény“ nášho Otca v nás sú
silnejšie než gény našich
rodičov! (1J 4,4) Kto je náš
Otec? On je vyvýšený
obyvateľ večnosti, Jeho meno
je Svätý. Preto je dôležitý
nielen tvoj začiatok s Bohom
ale aj tvoj koniec, kde skončíš.
Skončíš s Bohom, alebo bez
Boha? Ak padneš, Boh je tu a
podáva ti ruku aby si nezos-
tával v hriechu.

Ako pokračuje tínedžerská
služba

Teraz sa zaoberáme veľ-
kou témou – Čistota. Ako som
prišla k tejto téme? Jedno-
ducho a veľmi ľahko. Modlila

som sa a mala som čas s Pá-
nom a vnímala som, že teraz je
čas, aby Boh ku mne hovoril.
Určite to poznáte. Tak mi zja-
vil pár vecí týkajúcich sa mla-
dých. Bolo mi hneď jasné,
o akej oblasti mi hovorí. Bola
to čistota, po ktorej Boh túži
v každej oblasti nášho života.
V rámci tejto oblasti sme
hovorili už o 2 témach:

1. Životný štýl čistoty vo
vzťahoch

2. Hranice – ako udržať
vzťah chlapec - dievča
čistý

Tu sa to určite nekončí, je
to začiatok toho, čo sa ešte
pripravuje. Téma čistota je
veľmi široká. Začali sme
oblasťou vzťahov medzi
chlapcami a dievčatami, lebo
práve tu sa diabol snaží
priniesť zmätok, zranenie,
bolesť a poznačenie na celý
život. Vidíme, že

B o ž i e 88888 T í n e d ž e r i /
S ve d e c t voA h oj t e !

My sme deti Božie
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Ahojte! Volám sa Tibor
mám 27 rokov a som
z Turne nad Bodvou.

Zdravím Vás v mene Pána Je-
žiša Krista. Chcem vám po-
vedať o tom, aký som bol a aký
život som viedol bez Boha.

Môj život bol ako človek
bez chleba – prázdny. Chcel by
som začať s tým, keď mi zo-
mrela moja mama. Vedel som,
že som stratil niečo, čo som
nado všetko miloval. Moja
mama mi bola všetkým, aj
mojou veľkou nádejou. Starala
sa o mňa, vychovávala ma,
ona napĺňala môj život tým,

čo potrebuje každé dieťa. Bola
veľmi dobrou mamou. Ale keď
zomrela mal som len 12 rokov
a videl som ju ako leží mŕtva
na zemi. Keď som ju videl,
chcel som sa zabiť, lebo som
stratil niečo veľmi vzácne.
V mojej mysli mi prebehlo
množstvo myšlienok. Jedna
z nich bola, kto preberie jej
miesto zodpovednej mamy
pre nás. Otec začal vtedy veľ-
mi piť a neskôr si zobral ženu.
A aj keď som bol malý, videl
som všetko, čo robili – každú
hádku, bitku, opíjanie, atď.
A začal som vidieť život, ktorý

som nepoznal – zlý život. Nie-
lenže som ho videl, ale patril
som doňho. Najhoršie bolo,
keď sme dostali peniaze. Kaž-
dú korunu prepili. Len jeden
necelý týždeň som vedel, čo
je to doma jesť a ostatné dni
boli suché, nič – nemali sme
jedlo. Tak to išlo nie mesiace,
ale roky. Tak som začal krad-
núť, klamať, hrať karty, stále
som nejaké peniaze vyhral
a z toho som si kupovla jedlo
a niečo na seba. Kradol som
meď, hliník, aby som mal
nejaké peniaze. Robil som
veľa nepekných  a nedobrých

Ježiš ma našiel

je aj v týchto veciach veľmi
jasné a praktické. Takže nikto,
kto skutočne hľadá Boha,
nemusí zostať v zmätku ani
v tejto oblasti. Na začiatku
tejto témy mohli tínedžeri
rozmýšľať a reagovať na
pozvanie k životu v čistote.
Hovorili sme o tom, ako sa
Boh pozerá a ako chce vidieť
naše vzťahy. Svet totiž ponúka
množstvo “rád“ a “návodov“,
ako sa v tejto oblasti správať.
Na mladého človeka je to nao-
zaj obrovský tlak a preto je
dôležité, aby každý vedel, že
Boh je s ním a že vie o tom, čo
prežíva, aj aké je ťažké zos-
tať čistým, ale takisto je
pripravený dať každému silu,
aby obstál.

Videli sme, že táto téma
zasiahla mladých hneď od za-
čiatku a čo je najdôležitejšie,
začínajú si uvedomovať veci
vo svojom živote a hľadajú.
Začína sa „veľké upratovanie“

v ich myšlienkach, postojoch,
rozhodnutiach,... Mnohí nič
podobné nepočuli a aj v tom
sme videli, že v tom Boh má
svoju ruku. Majú veľa otázok,
ktoré sú veľmi zaujímavé a tý-
kajú sa konkrétnych vecí,
problémov a situácií, s ktorými
sa stretáva každý (mladý)
človek. Krásne na tom je, že
chcú odpovede, aby mohli žiť
svätý Boží život. A práve preto
chceme na jednom z najbliž-
ších spoločných tínedžers-
kych stretnutí vytvoriť čas otá-
zok a odpovedí, kedy sa bude
môcť každý opýtať konkrétne
otázky z oblasti partnerských
vzťahov, chodenia a čistoty
pozvaného manželského pá-
ru.

Každú podtému z oblasti
čistoty, o ktorej sme hovorili
neskôr rozoberáme na jednot-
livých mládežníckych skupin-
kách, ktoré máme každý týž-
deň. Je to úžasný čas.

Ďakujem Bohu za všetko -
že je tak úžasný vo všetkom, čo
robí. Chcem vás poprosiť
o modlitby za mladých. Ak
čítate túto stránku a Boh vám
to položí na srdce, modlite sa
za túto mladú generáciu, aby
Boh zasiahol mocne so svojím
slovom a aby diabol stratil moc
nad ich životmi. Túžime vidieť
pred sebou novú generáciu,
ktorá bude horieť a žiť pre
Ježiša!

Chcem ešte dodať, že sa aj
naďalej stretávame v Koši-
ciach v zborových priesto-
roch. Mladí z okolitých miest
– Sabinov, Čaňa, Turňa, Me-
dzany a Košice. Každý je ví-
taný. Teda myslím tým mla-
dých od 12 do 20 rokov. Príď
a neoľutuješ. Možno nájdeš to,
čo hľadáš.

Vaša sestra Fatima
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práva o Bohu. Počúval som ho,
ale keď ma  pozval, aby som
aj ja prišiel osobne počuť
toho človeka, poďakoval som
sa a odmietol som to. Až raz,
keď som znova počul, že je
u môjho bratranca, išiel som
tam. A kto tam bol? Boží
služobník Rudko. Vošiel som
a on sa mi hneď pozdravil. Cítil
som od neho niečo veľmi dob-
ré. Sadol som si a počúval
som, lebo som veľmi neveril
svojmu bratrancovi. Hovoril
s takou láskou a dobrotou,
ktorá z neho aj žiarila. Bolo to
mocné. Keď potom Rudko
odišiel, my sme zostali a roz-
právali sme sa. Niektoré veci
som nemohol pochopiť. Me-
dzi iným aj to, či to, čo nám
doniesol môže naplniť prázd-
ne miesto v mojom živote.
Rudko ma 2-krát poz-
val na skupinku, ale
nešiel som. Han-
bil som sa. Ale
po treťom poz-
vaní som šiel.
V tú noc, keď
sa so mnou
Rudko rozprá-
val, som nemo-
hol spať. Ve-
del som, že to
nie je niečo
obyčajné, že je
v tom Boh. Keď
som išiel na sku-
pinku prežil som
veľa vecí, cítil som
sa veľmi dobre
a najkrajšie bolo
to, že som cítil ná-
dej, ktorú som stra-
til. Našiel som
nový život ,
keď som

sa rozhodol prijať Pána Ježiša
Krista (Ján 14,6-7). A tak som
začal chodiť pravidelne na
skupinky, kde hneď na začiat-
ku Boh urobil prvý zázrak
v mojom živote. Bol som na
modlitebnej skupinke a modlili
sme sa za problémy. Ja som
mal doma papier zo súdu za
bitku, ktorá bola stará. Vtedy
sa bratia a sestry modlili a Boh
to vyriešil. Otec, o ktorého
som sa oprel a ktorý ma zobral
do svojej náruče. Boh hovorí
krásne slovo: „Vyskúšaj ma
a uvidíš.“ Ja som vyskúšal a vi-
del som pekné veci a aj som
dostal.

Som veľmi rád a zároveň
ďakujem, že som našiel ten život
a Ježiš Kristus môj Pán, je mi dnes
všetkým vo  všetkom, ktorý je tu

vždy v pravý čas na
správnom mieste!

On napl-
nil moje
prázdne
miesto!

váš brat
Tibor Péči

vecí. Roky ubiehali a začal som
dostávať vlastné peniaze.

Keď som mal 18 rokov,
začal som chodiť  medzi par-
tie, na diskotéky, rómske zába-
vy, začal som piť a kšeftovať.
Hovoril som vulgárne a veľmi
som sa bil. Môj otec si všímal

Keď som išiel na
skupinku, prežil som
veľa vecí. Cítil som sa

veľmi dobre a
najkrajšie bolo to, že
som cítil nádej, ktorú

som stratil. Našiel
som nový život, keď

som sa rozhodol
prijať Pána Ježiša

Krista.
len moju macochu a my (deti)
sme preňho neexistovali.
A táto vec mňa a mojich bra-
tov veľmi bolela mnoho ro-
kov. Žil som v bolesti, nešťastí,
bez lásky, bez nádeje, bez opo-
ry, bez náručia, starostlivosti
a bez otca, ktorého som veľmi
potreboval, aby bol so mnou.

Po nejakom čase sa otec
so svojou ženou zmenili k lep-
šiemu. Ale ja som stále hľadal
niečo, čo by naplnilo miesto
vo mne, ktoré bolo prázdne
a veľmi zranené. Tak som za-
čal chodiť aspoň na Vianoce
do kostola.  Páčilo sa mi to,
ale bolo to všetko také prázd-
ne a chladné. Jeden deň mi
môj bratranec povedal, že
k nim chodí niekto, kto roz-
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BuĎ ČiSBuĎ ČiSBuĎ ČiSBuĎ ČiSBuĎ ČiStÝtÝtÝtÝtÝ
Tomáš bol dieťa ako aj vy...

Celý deň sa hral so
svojimi hračkami

a keď prišiel čas
obeda a veľmi

v y h l a d o l ,
veľmi sa te-
šil, čo dobré
mama nava-

rí. A aby si skrátil chvíľu ča-
kania na obed, rád rozmýšľal,
čo chutné by si najradšej dal...
Vyprážaný rezeň so zemiak-
mi, palacinky... a potom tortu
so šľahačkou. A ako tak roz-
mýšľal, ozvalo sa z kuchyne:
„Tomáš, poď, už je obed!“
A tak vybehol natešený z izby,
sadol si ku stolu a začal jesť.
Veď bol hladný ako vlk! No

v tom ho mama ihneď zasta-
vila. „Umyl si si ruky? Ak nie,
tak choď a hneď prestaň jesť.
Vráť sa až keď si ich umyješ!“

Stalo sa vám to už niekedy?
Mne áno. K obedu môžeme
prísť len s čistými, umytými
rukami. Boh nám vo svojom
slove ukazuje, že nikto nemô-
že vstúpiť do nebeského krá-
ľovstva, ak nie je očistené jeho

srdce. Ruky si vieme umyť aj
sami, ale ako dokážeme umyť
svoje srdce?
My to nevieme,
ale Pán Ježiš
Kristus, On za
nás zomrel a vstal
zmŕtvych. Len On nás môže
očistiť, len On je pre nás dve-
rami do neba. A tak: „buď čis-
tý“, maj čisté srdce, očistené
Ježišovou krvou. Povedz Mu,
čo je v tebe, čo si urobil, o čom
rozmýšľaš, za čo sa hanbíš...
On Ťa počúva a chce očistiť
od každého hrie-
chu, ktorý máš.
A ty chceš byť
čistý?

Ahojte, Zuzka

Prečítaj si Božie Slovo
1 Ján 1:9  Keď Mu vyznávame svoje hriechy, verný je a spravodlivý, aby
nám odpustil hriechy a očistil nás od každého hriechu.

?  Uhádni, čo môže Ježiš urobiť v tvojom srdci. Stačí, ak doplníš. ?
1.mydlo ___ ___ ___ ___ ___
2.práčka ___ ___ ___ ___ ___ ___
3.oči ___ ___ ___
4.sprcha ___ ___ ___ ___ ___
5.tvár ___ ___ ___ ___
6.sveter ___ ___ ___ ___ ___ ___
7.bazén ___ ___ ___ ___ ___
8.uši ___ ___ ___
9.srdce ___ ___ ___ ___ ___
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TTTTTaJnIčKaJnIčKaJnIčKaJnIčKaJnIčKaaaaa
? Pán Ježiš je ...nájdi odpoveď v matematickej tajničke ?

                   A=1 E=2 I=3 Ľ=4 P= 5 S=6 T=7

1. 8 + (9 : 3) – 5 ___
2. (10 - 2) : 2 +1 ___
3. 2 x 3 – 5 ___
4. 10 – 3 –1 ___
5. 6 : 2 ___
6. (12 : 2) : 3 + 5 ___
7. 5 – 4 + 1 ___
8. (7 – 5) x 2 ___

VVVVVyMaĽuJ ObRáZkYyMaĽuJ ObRáZkYyMaĽuJ ObRáZkYyMaĽuJ ObRáZkYyMaĽuJ ObRáZkY



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 10:00 Jesenského 21A

Klub “Imanuel” Pondelok 17:00 OÚ Ťahanovce
Domáca skupinka Streda 17:00 Sládkovičova 3
Modlitebná skupinka Piatok 17:00 Jesenského 21

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

MedzanMedzanMedzanMedzanMedzanyyyyy Domáca skupinka Piatok 17:30 Medzany 164
Modlitebná skupinka Utorok 17:30 Medzany 164

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

modlitmodlitmodlitmodlitmodlitebné prebné prebné prebné prebné predmeedmeedmeedmeedmetttttyyyyy:::::
Košice - služba Imanuel - rozoznanie duchovnej situácie na

Ťahanovciach a duchovnú múdrosť pre tím, ktorý tam slúži
- formovanie vodcov pre túto službu (Imanuel)
- bratia a sestry na skupinke - horlivosť k nasledovaniu Ježiša
Krista, pravidelné chodenie na skupinky a modlitebné
stretnutia

- zariadenie do zborových priestorov (pre detskú službu,
kuchynku...)

Turňa - väčšia odovzdanosť Pánovi
- aby bratia a sestry vedeli dávať
- aby bratia a sestry duchovne rástli
- za miestnosť v Turni
- aby nebola povrchnosť, aby túžili ísť hlboko s Bohom

Čaňa - neveriaci v Čani - aby boli zasiahnutí evanjeliom
- miestnosť pre skupinku
- Laci, Jolanka a rodina - väčšie vydanie a otvorenosť pre
službu

- tínedžeri - otvorenosť pre Boha
- nech Boh pripravuje človeka pre službu mladým v Čani

Medzany - osobná evanjelizácia - vzťahy s neveriacimi
- jasná vízia a správny pohľad na Boží plán pre Medzany

Sabinov -Alfa kurz
- vyučovanie na skupinkách
- tím - správny pohľad na svoju úlohu v zakladaní zborov
- duchovný rast bratov a sestier
- aby bratia a sestry prišli do svojho povolania
- za mladých ľudí v Sabinove

narnarnarnarnarodeninodeninodeninodeninodeninyyyyy:::::

tttttererererermínmínmínmínmínyyyyy:::::

InfInfInfInfInfororororormáciemáciemáciemáciemácie

Dežko Duna 03.01
Jozefína Lacková 05.01
Monika Sameľová 16.01
Štefan Dunka 20.01

Liza Horn 02.02
Viktor Lacko 12.02
Gabriela Dudová 17.02
Róbert Kalaš 19.02
Nataša Potová 24.02

06.01 Zborové BTC Sinaj
KE, Jesenského 21; 10.00

11.-13.01. BTC Sinaj
Drienica; 09.00

14.01. Spoločná bohoslužba
KE, Jesenského 21; 10.00

20.01. Ženské stretnutie
KE, Jesenského 21; 10.30

27.01. Spoločné tínedžerské
KE, Jesenského 21; 10.30
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03.02 Zborové BTC
KE, Jesenského 21; 10.00

10.02 Pracovné stretnutie
KE, Jesenského 21; 09.00

17.02. Ženské stretnutie
KE, Jesenského 21; 10.30

24.02. Spoločné tínedžerské
KE, Jesenského 21; 10.00

25.02. Spoločná bohoslužba
KE, Jesenského 21; 10.00

január

február

január

február


