INFORMAČNÉ OKIENKO
Bohoslužby
1.6.

str 19:00

Biblická hodina – Číčel – (Nanebovstúpenie)

5.6.

ne 9:00

Benková, Baláž - VP

18:00

Praženica

8.6.

str 19:00

Biblická hodina – Baláž – (List Jakuba)

12.6.

ne 9:00

Baláž – Svätodušná nedeľa

16:00

Stretnutie sestier

18:00

Pribula

15.6.

str 19:00

Biblická hodina – Baláž – (List Jakuba)

19.6.

ne 9:00

Csanda, Pribula

18:00

Benka

22.6.

str 19:00

Biblická hodina – M. Tóth – (Voľná téma)

26.6.

ne 9:00

Balážová, Baláž

17:00
29.6.

str 19:00

Záhradná slávnosť
Biblická hodina – Baláž – (List Jakuba)
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7.6.

10:00
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Verš pre zbor na rok 2011
Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre
mňa a pre evanjelium, ten si ho zachráni.
Mk 8, 35

Chudobní duchom
„Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“
(Mt 5, 3)
Tento rok mi Boh kladie na srdce chudobu duchom. Verím, že toto
nie je len téma, o ktorej hovorím alebo séria kázní. Verím, že je to
posolstvom pre nás. Je to tiahnutie, pozvanie Ducha Svätého v tomto čase.
Je čas schudobnieť v duchu, aby nám Boh mohol zveriť veci Jeho
nebeského kráľovstva.
Ako sa modlím v týchto dňoch, vnímam toto Božie volanie: „Kto
bude natoľko chudobný, aby prejavil záujem o moje bohatstvo? Kto
schudobnie zo svojich ambícií, aby začal hľadať moje plány a moju
vôľu? Kto sa stane chudobným – neuspokojeným inými vecami – aby
hľadal svoje uspokojenie vo Mne? Kto schudobnie v dôvere v seba
a svoje zdroje, aby dôveroval Mne a hľadal moje požehnanie?“
Verím, že Boh hľadá takto chudobných ľudí a oni dnes hľadajú Jeho.
A toto je nesmierne strategické. Pretože sme ľahko oklamateľní
a ovplyvniteľní našou dobou, hodnotami vo svete a relatívnou prosperitou
a slobodou. Teraz je však čas prípravy na Pánovu žatvu a aj na dni,
v ktorých to, čo máme dnes, už nemusíme mať. Skôr či neskôr budeme
preverení vodami, vetrami a búrkami (myslím to obrazne, aj keď je viac než
pravdepodobné, že klimatické zmeny a vrtochy počasia sú stále viac

extrémne a nepredvídateľné). Teraz je čas stavať svoj dom na Skale, ktorou
je Kristus. Teraz je čas schudobnieť z iných skál, na ktorých si zakladáme
a používame ako oporu či nádej.
Tiež verím, že nejde o materiálnu chudobu. V podstate ani nezáleží na
našom príjme, vlastníctve a sociálnej úrovni. Chudoba v duchu, o ktorej
hovoríme, nie je ani ľudskou kvalitou (skromnosťou, pokorou...). Chudoba
v duchu je výsledkom hladu človeka a Božieho dotyku v dôsledku jeho
zlomenosti pred Bohom. Obidvoje – zlomenosť človeka aj Boží dotyk – sú
dielom milosti Božej. Nevieme to vyprodukovať my, vyvolať, napodobniť.
Je to Jeho milosť pri nás. Ja dnes len potvrdzujem a hovorím o tomto diele
milosti, ktoré s nami koná.
Kiež by sme sa Božej milosti nevzpierali! Kiež by sme dokorán otvorili
srdcia, keď vnímame, ako na ne klope Pán! Kiež by sme v zlomenosti
hľadali Jeho tvár! A kiež by sme v narastajúcej miere smeli zakúšať dotyk
Jeho slávy, lásky, povolania!
Veď ide o veci nebeského kráľovstva na zemi. Som presvedčený, že si
ani len nevieme predstaviť, čo Boh pre nás má, čo nám chce zveriť, čo
chce v nás a skrze nás konať, ako sa On chce a môže osláviť. Za toto
všetko tiekla Baránkova krv. Toto všetko je nám plne k dispozícii. Je to
v nebi a čaká to, aby sa to stalo na zemi.
Je to však odložené a prístupné práve pre chudobných duchom.
Naliehavo sa modlím, aby sme si to nenechali ujsť.
Michal Kevický

Záhradná slávnosť
Naša už tradičná Záhradná slávnosť sa bude konať dňa
26. júna 2011 o 17.00 hod.
Témou tohtočnej Záhradnej slávnosti je: „Život v očakávaní“
Text: Zj 22, 12-17 a 20
Je tu pre nás príležitosť zapojiť sa do spoločného programu službou
slova, svedectvom, hudobným príspevkom, básňou.

2

Začiatky projektu Teen Challenge
Vo februári roku 1958 Davida Wilkersona viedol Svätý Duch, aby
namiesto trávenia nocí pri televíznej obrazovke venoval čas odovzdaným
modlitbám. Poslúchol. Bolo to v čase, kedy bol pastorom malého zboru
Assemblies of God v Pennsylvánii.
O dva týždne neskôr, kým sa v noci modlil, zaujal ho bulvárny časopis
Life položený na stole. Keď v ňom začal bezmyšlienkovite listovať, oči mu
padli na kresbu zo súdneho procesu so siedmimi členmi Dračieho gangu z
New Yorku, ktorí zabili 15-ročného chlapca. V prvom momente nimi
pohrdol, ale vzápätí k nemu Svätý Duch jasne prehovoril: „Choď a pomôž
tým chlapcom!“ Bol premožený a nesmierne dotknutý Božou láskou k
strateným.
Hoci David nikdy predtým nebol v New Yorku, vzdialenom vyše 500
km, už o niekoľko dní sa objavil v súdnej sieni, kde prebiehal proces s
členmi gangu. Nevedel, do čoho ho Boh povolal, skúsil osloviť priamo
sudcu, a tak sa v novinách ihneď objavila jeho fotka s popisom
„fanatického kazateľa, čo sa pokúša narušiť súd“. Vďaka tomuto incidentu
ho však neskôr z novín spoznali členovia gangu, keď ho videli na ulici.
Začal kázať evanjelium na tých najnebezpečnejších miestach a tým
najhorším – vrahom, zlodejom, narkomanom a prostitútkam.
Vtedy sa začal rodiť jedinečný projekt na pomoc drogovo závislým a
mladistvým kriminálnikom, nazvaný Teen Challenge.

Naši jubilanti
5.6. Bognárová Mária
18.6. Csanda Michal
26.6. Baláž Stanislav
„Len on je moja skala, moja spása a moja
pevnosť. Nebudem otrasený.
V Bohu je moja spása a moja česť. Skalou
mojej sily a mojím útočiskom je Boh.“
Žalm 62,7-8
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David Wilkerson si zvykol písať každý deň posolstvá, a toto bolo
posledné pred jeho smrťou.

Zomrel David Wilkerson

Keď všetky nástroje zlyhajú
David Wilkerson, 27.4.2011

Keď veríme ďalej aj napriek tomu, že všetky nástroje zlyhali, toto sa
nášmu Bohu mimoriadne páči a robí mu to radosť. Ježiš povedal
Tomášovi: „Pretože si ma videl, uveril si, blahoslavení, ktorí
nevideli a predsa uverili.“ (J 20, 29)
Blahoslavení sú tí, ktorí veria aj vtedy, keď chýba potvrdenie
odpovede na modlitbu- veria ďalej než siaha nádej, keď už všetky
nástroje zlyhali.
Niekto sa už dostal na miesto beznádeje – na koniec svojej nádeje –
na koniec všetkých možností. Umiera mu ktosi blízky, ktorého sa
už lekári vzdali. Navonok sa zdá, že sa už nedá smrti vyhnúť. Nádej
pominula. Zázrak, o ktorý sa prosilo na modlitbách, nenastal.
A vtedy prichádza satanovo vojsko a napadne ti myseľ strachom,
hnevom, a ťažkými myšlienkami: „Kde je teraz tvoj Boh? Modlil si sa
toľko, že ti už aj slzy ustali. Postil si sa. Postavil si sa na Slovo. Dôveroval
si.“
Napadnú ťa rúhavé myšlienky: „Zbytočne si sa modlil. Zbytočne si
veril. Neodvráť sa od Boha, len Mu prestaň ďalej dôverovať. Neoplatí
sa!“
Skrsne ti aj taká myšlienka, že spochybníš aj existenciu Boha. Satan
po stáročia používa tieto praktiky. Aj najserióznejší bohabojní muži
a ženy trpeli od takýchto démonských útokov.
Aj keď chodíš v doline tôni smrti, počuj toto slovo: Plač ešte trvá
niekoľko tmavých desných nocí – aj v tej tme však začuješ šepot Otca:
„Som s tebou. Teraz ti ešte nemôžem povedať, prečo, ale príde ten deň,
kedy všetko pochopíš. Uvidíš, že to bolo súčasťou môjho plánu. Nebola
to náhoda. Nebolo to kvôli tvojej chybe. Vydrž. Dovoľ, aby som ťa
objal v hodine tvojej bolesti.“
Drahí, Boh vždy koná v láske a dobrote. Keď všetky prostriedky
zlyhajú – jeho láska ešte vždy víťazí. Pridŕžaj sa svojej viery. Stoj pevne
na Slove. Na svete niet inej nádeje.

David Wilkerson, zakladateľ organizácie World Challenge Ministries
(Teen Challenge) sa narodil roku 1931 v Hammonde v Indiane ako jedno
z piatich detí. Obaja rodičia boli kazateľmi a aj on sa už ako osemročný
rozhodol pre toto povolanie. Roku 1958 našiel svoje miesto medzi
mladými narkomanmi v New Yorku (podrobnejšie na strane č. 5) a
založil projekt Teen Challenge, ktorý má dnes už 400 rehabilitačných
centier pre závislých vo viac ako 100 krajinách vrátane Slovenska, kde
Teen Challenge pôsobí v Seredi.
Z kníh Davida Wilkersona je najznámejšia Dýka a kríž, ktorá opisuje
dramatické momenty jeho začiatkov v newyorskom podsvetí.
Na Times Square v New Yorku založil David Wilkerson cirkevný
zbor, ktorý má dnes 8 000 členov a patrí do spoločenstva Assemblies of
God, hlásiaceho sa k letnično-charizmatickému svetovému hnutiu.
Venoval sa povzbudzovaniu kresťanov a vedúcich rôznych
denominácií na konferenciách po celom svete.
V roku 2003 navštívil so svojim synom Garym Slovensko.
Mal štyri deti a 11 vnúčat.
Zahynul pri autonehode vo východnom Texase.
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