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Snívaj s Bohom

Ak nemáme čas nato,
aby sme odpočinuli
v Bohu, tak naše

vnútro nebude
pripravené prijať

Božie sny.

Milí bratia a milé sestry,
Boh chce, aby sme
mali jeho božské sny.

Sny, ktoré sú naplnené božským
očakávaním. Niektorí kresťania
sa neodvážia mať Božie sny
a preto je ich život poznačený
veľkým zmätkom. Dnes chcú to
a zajtra už niečo iné. Dnes
„Pán“ povedal toto a zajtra
tamto. Sú to ľudia bez orientácie
Božieho zámeru pre ich život.

Bohu sa ľúbi, aby s nami
hovoril cez sny.

Boh si veľakrát používa sny
ako cestu komunikácie –
Abrahám, Jákob, Jozef, Daniel,
Gideon, Dávid, Jozef, Máriin
manžel a ešte veľa iných.

Prečo je to tak? No, presnú
odpoveď na túto otázku neviem.
Ale jedno viem, keď sa mi niečo
dobré snívalo, tak s radosťou
o tomto sne rozmýšľam. Vie to
byť tak intenzívne, že sa mi
vôbec nechce prestať snívať.
Boh vie o tejto vlastnosti, vie
ako sny vedia pôsobiť na
človeka. Preto si Boh povedal,
že sen je dobrý komunikačný
prostriedok aby ma človek nie
iba počul, ale aj rozmýšľal
o tom, čo mu poviem.

Nie každý sen je
božský sen.

Každý človek vie,
čo je sen. No ale nie
každý človek sníva
božské sny. Ak
budeš snívať iba
svoje sny, tak to

nemusí byť, že sa to dobre
skončí. Ak budeš snívať božské
sny, tak si môžeš byť istý, že tu
neide iba o nejaký pekný prejav
tvojho podvedomia. Božské sny
sú oveľa viac. Normálny sen
môže spôsobiť dobrý pocit, ale
tam už aj končí. Božský sen nie
je záležitosť pocitov ale reálnych
zasľúbení. Keď Boh s tebou
bude hovoriť cez sen, tak to

nezostane iba na tom, že sa ti
snívalo, ale môžeš sa pripraviť
nato, aby si to aj prežil.

O čom sa ti sníva

Chcem sa ťa spýtať,
o čom snívaš a na
čom sú založené
tvoje sny? Boh ťa
vyzýva k tomu, aby

si sníval spolu s Ním. Máš šajnu
o čom Boh sníva v tvojom
živote? (Hoci Boh nikdy nespí.)
O čom sníva tvoj zbor? Snívaš
spolu so zborom, alebo sa
snažíš tých, ktorí snívajú
„zobudiť“ do svojej „reality“?
Zober si čas, aby si spolu začal
snívať Božie sny, sny, ktoré ti
chce dať Duch Svätý.

Snívame o tom, s čím sa
najviac zaoberáme

Aby človek mal dobrý sen,
je veľmi dôležité, aby sa
duševne mal dobre. Lebo ak
nemá dobrý spánok, nemôže
mať ani dobré, alebo vôbec
nejaké sny (aspoň tak som to
počul od vedcov, ktorí to
skúmajú). Keďže je človek
tlačený neustálym stresom, jeho
duša neprichádza do
odpočinutia a tak potom ani do
dobrého spánku. Duchovne to
funguje podobne. Ak nemáme
čas nato, aby sme odpočinuli
v Bohu, tak naše vnútro nebude
pripravené prijať Božie sny.
Zaoberaj sa viac s Božou
realitou a Boh ťa bude o nej
viac a viac vyučovať. Dokonca
aj cez sny.

Snívame Božiu realitu

To, keď nám niekto povie,
že sme „bláznivý snári“, nevadí.
My vieme kto je zdroj nášho
snívania – je to samotný Boh.
Snívame večné sny. Náš cieľ je
zasiahnuť naše
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Zborové BTC Sinaj

mestá evanjeliom a potom
sa pustiť do okolitých miest
a dedín. My snívame o tom, že
na Slovensku sa hojne

rozmnoží chvála živého Boha.
Snívame o tom, že tento rok
hodíme sieť a pre nášho Pána
prinesieme hojný úlovok, cez

ktorý sa oslávi Ježiš Kristus.
My jednoducho snívame.
Snívaš aj ty?

Stefan Horn

Keď sa v roku 2004
začalo BTC Sinaj,
bolo mi ľúto, že som sa

ho nemohla zúčastňovať.
Videla som na bratoch
a sestrách, ktorí nastúpili do 1.
ročníka, že im to veľa prináša,
že ich myslenie a životy sú
menené. A tak som sa potešila,
keď sa o rok neskôr otvoril
ročník zborového BTC, ktoré sa
koná raz mesačne počas
jedného dňa, teda je prístupné
každému, kto chce viac poznať

Pána veľa prijímali a to skrze
pastora Stefana Horna a raz od
študentov BTC Sinaj a cez
rôzne témy – spasenie, história
cirkvi, učenie o krste, Duch
Svätý a Jeho dary, viera.

Myslím, že nehovorím len
za seba, keď poviem, že Duch
Svätý nám na každom
vyučovaní zjavoval hlboké
pravdy Božieho Slova
a každého z nás posunul ďalej
– bližšie k Bohu. Mnohé
vedomosti alebo zvyky, ktoré
som mala z prostredia odkiaľ
som prišla som mohla nahradiť
čistou, nezriedenou
a nezahmlenou pravdou
a postaviť svoj život na pevný
základ – Ježiša Krista.

Na poslednom BTC bolo
vyučovanie o viere. Dozvedeli
sme sa čo je to viera, čo spôsobí
viera, ako prijať a rozmnožiť
vieru. Boli sme aj týmto
vyučovaním veľmi požehnaní,
tak vám ho trochu opíšem, aj
keď osobne tam byť sa nedá
ničím nahradiť.

Židom 11,1: Viera je podstata
toho, čoho sa človek nadeje,
presvedčením o veciach, ktoré sa
nevidia. To znamená, že Boha
nevidíme, ale sme presvedčení, že
mu môžeme dôverovať
a podriadiť svoj život Jeho Slovu.
Ak chceme kázať Slovo, niesť
evanjelium, musíme mať takú
vieru, aby sme sa ňou vedeli
dotknúť Boha a dotknúť sa sveta
okolo seba, aby svet videl, že

máme niečo, čo je dobré, pekné,
potrebné.

Ľudia, ktorí žijú vo viere,
ktorí majú presvedčenie, že Boh
má pre nich to najlepšie, ich
život nie je tragédia ale triumf.
Viera v živote človeka
spôsobuje rast, istotu,
trpezlivosť, pokoru, pôsobí
potešenie, ochranu a udržuje
nás v čistote od hriechu.

Viera prichádza od Boha,
z Božieho srdca, ak dovolíme
aby prišla. Pán chce, aby naša
viera rástla. Ak prijímame božie
Slovo a to slovo zostane v nás,
držíme sa Ho, naša viera rastie,
rozmnožuje sa.

Každý kresťan musí mať
poznanie o Bohu, lebo ako píše
Hozeáš 4,6: Kde nie je poznanie,
známosť, ľud je vyhladený. Ak
my zavrhneme poznanie
o Bohu, zavrhujeme Boha a to
dobré, čo pre naše životy má.
Preto nech nikto nezavrhuje
možnosť poznať Ježiša Krista
viac, aj na zborových BTC. Je
to príležitosť, kde môže prísť
skutočne každý. Ja som za túto
možnosť vďačná a budem ju
využívať a zúčastňovať sa, ak
Pán dá, každého vyučovania.

Mária Kollárová

Nech nikto neodhodí
možnosť poznať

Ježiša Krista viac, aj
na zborovom BTC.

Božie Slovo a tak prehĺbiť svoj
vzťah s Ježišom Kristom.

Ja som to využila, lebo si
myslím, že keď chceme byť
Ježišovými učeníkmi a slúžiť
v cirkvi, nestačí prijímať
vyučovanie Božieho Slova len
na bohoslužbe a skupinkách,
ale je treba využiť každú
možnosť, ktorá sa nám ponúka,
aby sme Boha spoznali viac,
pretože On má pre nás viac (Iz
55,6). Na BTC nám bola táto
možnosť ponúknutá. Na každé
vyučovanie som prichádzala
s očakávaním, že Duch Svätý
bude meniť a budovať môj
život. Môžem povedať, že
v každej časti sme všetci od
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Volám sa Zuzka, bývam
v Medzanoch. Som
v našom zbore už viac

ako 4 roky. Ale chcem vám
porozprávať to, čo sa stalo
v mojom živote už dávnejšie...

Vyrastala som v rodine
podľa mňa úplne normálnej:
rodina, ktorá chodí do kostola,
správa sa ako treba, ale ktorá
zároveň netuší, kto je a aký je
Boh.

Táto situácia sa zmenila,
keď sa moji súrodenci Peťo
a Ivka obrátili. Spomínam si na
to, že boli iní, niekedy sa so
mnou modlili, čítali mi z detskej
biblie a začali chodiť do spolo-
čenstva. Ja ako malý drobec som
na nich pozerala ako na vzory
a všetko, čo robili sa mi páčilo.
Veľmi som sa tešila, až raz, keď
budem mať dvanásť rokov, budem
môcť chodiť na dorast (hlavne, že
bude sranda a budem medzi
mladými ľuďmi). A keď prišiel
ten čas, bola som rada: z
kamarátov,
v ý l e t o v ,
stretnutí,
ale tiež
som sa
p r i a m o
stre távala
s kresťanmi,
kde b-lo slovo
Božie ...a

mne sa to páčilo, hoci som
Boha skutočne nezažila.

Ako najmladšie dieťa som
bola miláčikom môjho ocka,
jeho hrdosť, čo sa však
s príchodom puberty začalo
meniť. Začala som byť drzá,
odvrávať, niekedy som sa
s ockom aj pohádala a už to
nebolo, ako predtým. Mrzelo
ma to, aj jeho, ale medzi nami
sa urobila diera. Viem, že ma
mal stále veľmi rád, aj ja jeho,
ale niečo medzi nami stálo.

keď sa ma Boh dotkol, ale viem,
že sa to stalo a nastala zmena
hlavne v mojom vnútri. Zažila
som Ježiša osobne, že mi je
blízko, poznávala som Ho viac.
Už v mojom srdci ne-bola
neistota, kde pôjdem po smrti
(už som to vedela na 100%).
Nebol tam už viac otáznik, ale
veľká bodka! Začala som viac
a viac prežívať bezpodmienečné
prijatie a Bo-žiu lásku a tým sa
zmenšovala túžba zapáčiť sa
ľuďom. Jednoducho som sa stala
Božím dieťaťom a poznávala
som svojho nebeského Otca.
Biblia už nebola len  náplň tašky,
ale začala som ju čítať
a poznávať, mať s Bohom
stíšenia.

Neskôr prišiel  prvý kontakt
s inými jazykmi, s krstom, kedy
sa mi v mysli rodili nove
otázniky: čo to je, potrebujem to?
Duch svätý mi ukázal, že to je
potrebné, začala som po tom
túžiť. Dala som sa pokrstiť, bola
som pokrstená Duchom
Svätým. Prišlo niečo nové, po
čom som viac rástla. Netrvalo
dlho a prišla som spolu
s ostatnými do zboru. Som
šťastná, že som vaša sestra, že
môžem tu slúžim. Viem, že je pre
mňa pripravených kopec vecí
a chcem ísť za nimi.

Chcem vám povedať, že ak
hľadáte prijatie a lásku, nikde
inde ju nenájdete, len u Boha.
Nesklame vás a naplní vás.

V tom je láska, nie že by sme
my boli milovali Boha, ale že On
miloval nás... (1Ján 4,10a)

Nech vás Pán žehná, Zuzka

Mám istotu vo svojom Bohu

Ak hľadáte prijatie
 a lásku, nikde inde

ich nenájdete,
len u Boha.

Stále som niečo hľadala,
robila som si idoly zo spevákov
a skupín, zapĺňala som sa
rôznymi vecami a aj keď som
chodila do spoločenstva, žila
som na dve strany. Veľmi som
túžila po prijatí, po láske u ka-
marátov, v škole, v spoločenstve
aj v rodine. Ale prišli sklamania
a zranenia.

Zakaždým, keď niekto dával
výzvu na spasenie som bola ako
na ihlách, nevedela som: áno

či nie (som spasená
alebo nie, pôjdem do

pekla alebo
nie)??? Bol to
veľký otáznik
v   m o - j o m
živote.

N e v i e m
presný deň,
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Žiadne zmluvy s diablom
Biely kôň

Čas od času som poz-
vaný k televíznemu
panelu, kde sa diskutu-

je o náboženských záležitostiach.
Účastníci sa bežne stretávajú až
tesne pred natáčaním. Pri jednej
príležitosti sme sa navzájom vôbec
nepoznali a museli sme sa
predstaviť. Krátku chvíľu pred
začiatkom programu sme mali
príležitosť spoločne spolu
hovoriť. Konverzácia sa točila
okolo koňských dostihov,
pretože bola práve doba júlového
Handicapu. Jeden z mužov
priznal, že je ateista. Zdalo sa,
že má mená všetkých koní
a džokejov napísané na
končekoch svojich prstov.
Nemohol som k tomu nič
povedať, pretože o koňských
dostihoch a stávkovaní neviem
nič. Tak som ticho sedel a využíval
čas tichou modlitbou. Chcel som,
aby ma Pán viedol v diskusii, ku
ktorej čoskoro dôjde.

„Ó, Pane, až bude rad na mne,“
modlil som sa, „daj, aby moje slová
v tejto diskusii mali moc!“ Ostatní
pokračovali v rozhovore o koňoch
a sazkovaní a potom, náhle, skrze
môjho ducha niečo zažiarilo.
Vyburcovalo ma to a ja som sa
obrátil k odborníkovi na kone.

„Teraz by som chcel niečo
povedať o koňoch,“ povedal
som. Ateista na mňa obrátil
svoj pohľad, v ktorom sa zračil
nielen zmätok, ale i záujem.
Aby som ho nalákal, povedal
som: „Vložil som všetky svoje
peniaze na Bieleho koňa
v knihe Zjavení.“

Možno si myslel, že o tom
niečo viem, ale že som až do tohto
bodu rozhovoru bol ticho. Muž
vyzeral zmätene a opakoval: „Biely
kôň v knihe Zjavenia?“

Zdalo sa, že tento Biely kôň
bol jediný kôň, o ktorom tento
odborník nevedel nič.

„Dobre, povedzte mi, ktorý
džokej na Bielom koni jazdí?“
spýtal sa. Samozrejme som
dúfal, že sa presne k tejto otázke
dostaneme.

Chcel odo mňa, aby som mu
povedal, kto bol džokejom!
Dobre, bude vzrušujúce mu
o tom rozprávať!

„V Zjavení v 19. kapitole je
napísané, že meno jazdca je
verný a Pravý, Slovo Božie. Je
to Syn Boží, Ježiš Kristus, a,“
dodal som rýchlo, „pane, ja
som na neho nevsadil iba svoje
peniaze. V skutočnosti vlastne
žiadne peniaze nemám. Vložil
som na Ježiša Krista svoj život
a svoju dušu. On je tým, na ktorého
som vsadil všetko čo mám a viem,
že vyhrám!“ Ateizmus je
intelektuálne vandalstvo. Tento
ateista musel priznať, že vsádzal na
zlých koňov.

Vieme, že vyhráme, pretože
sme si na posledných stránkach
Božej knihy prečítali oddiel
o Víťazovi na bielom koni!
Dostih pre nás začína koncom –
„istý víťaz“ v dostihovej
terminológii. Pre nás je koniec
živou istotou. Je to uistenie, že
Ježiš je večný a univerzálny Víťaz.
Poznanie, ako je toto, musí mať
obrovský dopad na naše
každodenné životy.

Víťaz, na ktorého neplatia
žiadne kliatby

Vieš s absolútnou istotou,
že  si sa pripojil ku strane
víťaza? Potom ťa nebude
znepokojovať strach. Veriaci
nemôže byť žiadnym spôsobom
zlikvidovaný. Neplatia na neho
žiadne kliatby. Má na svojej strane
víťaza, samotného Boha. „Ak je
Boh za nás, kto proti nám?“
(Rim 8,31).

Strach je kovaný v pekle.
Satan ho považuje za štandardnú
zbraň k ovládaniu všetkých
svojich démonov. Vedia čo je to
strach. Je v ňom ukrytá sila, ktorá
ochromuje. Sami démoni sú plní
strachu, tak isto ako sú hadi plní
jedu. Strach je satanov jed. Satan
nás všetkých chce týmto jedom
uštipnúť, chce, aby sme boli
nemocní od strachu. Diabol pre
nás vytvára budúcnosť plnú
rôznych strachov. Sú to však
klamné preludy. Nadobudnú na
význame iba vtedy, ak ich
prijmeme. Musíme týchto
duchov vyhnať.

Strach je prvá vec, ktorej sa
musíme zbaviť. Satan obklopí
evanjelizácie oblakom
pochybností a zlých tušení. Des
z víťazstva je úderom proti
nepriateľovi, ktorý odrazí jeho
prvý útok. „Žiadna zbraň
vyrobená proti tebe sa nepodarí“
(IZ 54,17). Máme svoju vlastnú
zbraň, Slovo Božie, meč Ducha,
čo je Slovo v ruke Ducha (Ef
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6,17). Poznaj Slovo, nauč sa
z neho, že nie sme vydaní na
milosť toho Zlého.

Musíme ako veriaci žiť
v strachu a hrôze z prekliatia?
Mnoho ľudí sa ma pýta ako
„prežívam“ všetky tie kliatby
afrického čarodejníctva. Čo ma

Boh však nejedná so svojim
vlastným ľudom skrze kliatby!
Bileám a Balák napriek tomu
vytrvali, skúšali to zo všetkých
strán. Keď na úpätí vysokých
kopcov spozorovali izraelské
stany, zistili, že tieto pokusy
boli márne. Uprostred tábora
Izraelitov bol Stánok zmluvy,
kde neustále prebýval mrak
Božej prítomnosti, Hospodinov
prápor. „ Hľa, nedrieme a nespí
ten, ktorý ostríha Izraela.“ (Ž
121,4). Izrael tam skoro zrána
odpočíval  v bezpečí pod
roztiahnutými Hospodinovými
krídlami, ktoré boli pre
nepriateľov neviditeľné.

Bileám a Balák urobili na
vrchole hory to, čo mohli
najhoršieho. So zlosťou sa
snažili na Izrael uvrhnúť kúzlo,
ktoré by tomuto národu
prinieslo nešťastie. Boží ľud
však pokojne spal. Bileám otvoril
svoje ústa k preklínaniu, ale
z jeho úst vyšli slová
požehnania. Izraelské kmene
tam po celú dobu boli, o ničom
nevedeli a nič ich nerušilo.
Odpočívali s hlavami na vankúši
Božích zasľúbení. Pod Božou
ochranou boli v bezpečí.

Pokus sprisahancov obrátiť
temné sily proti Izraelu bol
úspešný iba v tom, že sami
strojcovia intríg boli zosmieš-
není. Páči sa mi spôsob, akým
Biblia tento príbeh uzatvára. Je
v ňom skrytý tichý výsmech. „A
vydal sa Bileám svojou cestou
a vrátil sa odkiaľ prišiel. Takisto
Balák išiel svojou cestou.“ To
je všetko, čo sa stalo!

Bileám, prorok, ktorý túžil
po zisku, neochotne prehovoril
Hospodinovo Slovo: „ Čože by
som zlorečil tomu, komu

nezlorečí silný Boh? A čo by
som vylieval hnev na toho, na
koho sa nehnevá Hospodin?
Hospodin, jeho Boh, je s ním
a radostné pokrikovanie kráľa
v ňom. (4 Moj 23,8.21)

Zastrašujúci Satan

Strach nahráva rukám
diabla. Nemôže nám urobiť
žiadnu skutočnú škodu, môže
nás iba zastrašiť. Diabol je
umelec lži. Bileám bol nútený
hovoriť pravdu. Rozčúlil sa až
k zúrivosti a ukázal nám, že
Boží ľud nemožno preklínať.
Sme imúnni. Sme vykúpení,
takisto ako bol vykúpený Izrael.
Čo platilo pre boží vykúpený ľud
v tej dobe, platí aj pre vykúpený
ľud dnes. Z akej úžasnej
slobody od strachu sa
radujeme!

Strach počuje chrapľavý rev
Goliáša, ale viera počuje krik
Kráľa Kráľov. Haleluja! Lev
z Júdy zareval, kto by
neprorokoval (Am 3,8)?

„Lebo nie je kúzla proti
Jákobovi ani čarov proti
Izraelovi. Vo svojom čase bude
sa hovoriť o Jakobovi a o Izrae-
lovi: Čo všetko učinil silný Boh!“
(4 M 23,23). Tento verš mi
mimochodom pripomína
mnoho situácií, kedy sa šamani
a kúzelníci pokúšali prekliať
naše evanjelizačné kampane.
Mnohokrát vyhlasovanie
jednoduchého, ale pomazaného
“Haleluja!“ z pódia zlomila
jarmo útlaku a vypudila syčia-
cich čarodejníkov, lapajúcich

Strachy sú klamné
predstavy - obyčajné

preludy.
Nadobudnú na

význame iba vtedy, ak
ich prijmeme.

neutláčajú? Čo ma kliatby tých
afrických šamanov nezrážajú?
V knihe Prísloví sa však hovorí,
že „kliatba vyslovená bez príčiny
nepríde“ (Pr 26,2). Môžeme sa
pozrieť na príklad Balákovej
intrigy k preklínaniu Izraela (4
Moj 22-24). Až do tej doby bol
Izrael v bojovom poli
neporaziteľný. Balák sa preto
obrátil k iným prostriedkom.
Ponúkol prorokovi Bileámovi
peniaze zato, že prekľaje Izrael.
Bileám súhlasil.  Miloval
peniaze. Vedel, že Hospodin
nechcel Izrael prekliať, ale napriek
tomu ho o to požiadal, proste
zrejme preto, aby získal odmenu.
Hľadal Hospodina a dúfal, že
mu Boh takého proroctvo dá.
Balák a Bileám sa vyšplhali na
skalnaté vrcholky Bálovho
posvätného návršia, vybudovali
tam sedem oltárov a obetovali
sedem býkov a baranov. Možno
nejaká okultná sila nútila Baláka
a Bileáma k tomu, aby zabránili
pokroku Božieho ľudu.
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po dychu! Ich pokusy nás
prekliať a povolať démonov boli
zmarené Božím múrom ohňa
a anjelov – bojovníkov. Je
pravda, že „Hospodinov anjel
táborí vôkol tých, ktorí sa ho
boja a vytrhuje ich“ (Ž 34,8).

V dobe, ktorá predchá-dzala
túto biblickú udalosť bolo počuť,
ako vyjúce vetry smrti vanú cez
Egypt. Žiadny izraelský domov
však nepoznal ich studený dych.
Každá domácnosť bola
označená krvou veľkonočné-ho
baránka. Sám Hospodin sa
vznášal na krídlach, aby ich
ochránil pred anjelom pomsty.
Každé Božie dieťa je dnes
pokryté a označené Ježišovou
krvou. Každý z nás je mimo
dosahu pekelných mocností,
čarodejníc, kúziel, prekliatí,
démonov či všetkých diablo-
vých posluhovačov. Mocnosti
a sily sa nás nemôžu dotknúť
na nebesiach, keď odpočíva-me
pod práporom vzácnej krvi
Spasiteľa, nášho Veľko-
nočného Baránka. Jeho
ochrana, ktorá nás obklopuje,
je nepreniknuteľná a nezrani-
teľná.

Človek, ktorý sa bojí, je
spojenec diabla, či sa mu to páči
alebo nie. Strach je infek-cia,
nemoc. Môže sa medzi
kresťanmi rozšíriť. Som si istý
tým, že dôvod, prečo Boh
Izraelcom zakázal hovoriť, Keď
pochodovali okolo múrov
Jericha, je ten, že by medzi
sebou mohli rozšíriť
pochybnosti a strach (Joz 6,10).
Diabol sa nebojí človeka, ktorý
sa bojí. Vie, že takýto človek mu
nemôže ublížiť. Satan sa však
trasie vtedy, ak sa nebojíme.

Stovky rokov po Baláko-vom
strete s Izraelom Nehe-miáš bez
strachu obnovil Jeruzalem.
Niektorí na neho naliehali, aby
sa ukryl pred vyhrážkami jeho
nepriateľov. Páči sa mi jeho
odpoveď: „Či by muž, ako som
ja, mal utekať? A kde kto je taký
ako ja, kto by vošiel do chrámu
a žil? Nevojdem“ (Neh 6,11).
Dá Boží ľud, krvou kúpení
synovia a dcéry Kráľovstva,
prednosť vyhrážkam? Boh
nedal svojmu ľudu „ducha
strachu, ale ducha moci, lásky
a zdravého rozumu“ (2 Tm
1,7). Mali by ľudia ako sme my
utekať? Nikdy!

Vzdialený od strachu sa
môžeme radovať. „Hľa, dal som
vám právo a moc šliapať po
hadoch a po škorpiónoch a nad
všetkou mocou nepriateľa a nič
vám neuškodí“ (L 10,19).
Kresťania nie sú lovení, ale sú
lovci; nie sú terčmi útokov,
naopak sú útočníci. Nie sme
tiesnení. Nestojíme chrbtom
k múru. Sme ďaleko od toho!
Sme božie úderné jednotky,
ktoré boli vyslané k tomu, aby
vyslobodili ruko-jemníkov
z pekla. Sme Hospo-dinovou
útočnou armádou!

Znovu a znovu Ježiš hovo-
ril: „Neboj sa!“ To však nebolo
všetko. Ježiš bol suverénnym
psychológom. Všimni si, že
povedal: „Neboj sa, len ver“ (L
8,50). Bolo to viac, než len
„neboj sa“ alebo „buď odváž-
ny“. Tieto samotné výroky by
boli radou bez úžitku. Strach je
sila a musí sa stretnúť s vyššou
silou, ktorou je viera.

Strach je negatívna sila.
Jeho znamienkom je mínus.
Niekto mi raz povedal: „Strach

je tmavá komora, kde ľudia
môžu vyvolávať svoje negatívy.“
Len pozitívna sila môže zrušiť
silu negatívnu. Táto pozitívna
sila je viera. Preto Ježiš často
hovoril: „Neboj sa, len ver.“
Opakom strachu nie je odvaha,
ale viera.

„A toto je to víťazstvo, ktoré
zvíťazilo nad svetom – naša
viera“ (1 J 5,4). Viera je
mnohoúčelová zbraň. Nie je to
trúfalosť ani chvastanie –
pamätaj na synov Skévy (Sk
19,12-16). Trasúci sa svätí činia
satana triumfujúcim, viera však
nepriateľa zastra-šuje. Nie sme
povolaní k tomu, aby sme sa
chveli, ale aby sme uplatňovali
autoritu a otriasali peklom.

Strach nahráva
rukám diabla.

Nemôže nám urobiť
žiadnú skutočnú

škodu, môže nás iba
zastrašiť. Diabol je

umelec klamu

„Benajáš...vytrhol kopiju
z ruky Egypťana a zabil ho jeho
vlastnou kopijou“ (2 S 23,21).
My teda vytrhujeme satanovi
z jeho rúk zbraň – strach – tím,
že použijeme svoju vlastnú
zbraň a tým spôsobíme, že sa
bude triasť.
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Knieža nadzemských mocností

Počas jednej z našich
evanjelizačných kampaní
v Afrike som mal skúsenosť,
ktorá mi poskytla zjavenie.
Používali sme náš veľký stan
v južnej Afrike, v Green Valley.
S veľkým očakávaním som
počítal hodiny, ktoré ostávali do
prvého zhromaždenia, dokiaľ mi
nezavolal riaditeľ stanu. Boli
pripravení postaviť plachtový
stan, kam by sa v tej dobe vošlo
10 000 Afričanov.

„Pôda je príliš mäkká,“
povedal riaditeľ, „v daždi a vetre
by stožiare a kolíky mohli
stratiť svoj ťah a stan by sa
mohol zrútiť. Mokrá pôda ho
neudrží.“ Potom však bolo na
zvážení, či sa ľudia majú do
stavby stanu pustiť, alebo nie.
Moja myseľ horúčkovito
pracovala na odpovedi na túto
otázku. Bolo by strašné, keby sa
to nepodarilo. Zatiaľ čo som
premýšľal, modlil som sa vo
svojom srdci k Pánovi. Potom
moju myseľ zaplavila úžasná
Božia istota.

„Pusťte sa do stavby,“
odpovedal som. „V mene Ježiša
nebude ani dážď ani búrka.“
A tak na základe tohto pokynu
bol stan vztýčený.

Náš štart bol úžasný. Každú
noc bol stan nabitý ľuďmi
hladujúcimi po Bohu. Potom
jedno odpoludnie, zatiaľ čo som
kľačal na modlitbe vo svojom
obytnom prívese zaparkovanom
blízko stanu, som vzhliadol hore
a uvidel som , ako sa od západu
smerom k nám ženie veľká
búrka. Už si niekedy videl
africkú búrku, ktorá napĺňa
vzduch vodou? Búrka so sebou

prináša zmietajúce sa mraky,
ktoré vyzerajú ako masy
kučeravých vlasov, čiernych ako
uhlie.

Niečo vo vnútri mi
povedalo: „Nastáva tvoja
katastrofa.“ Potom som počul,
ako hlas Ducha Svätého reaguje
na ten strach a hovorí mi, čo
robiť: „Choď a pokarhaj
diabla.“

Vyšiel som von a ener-gicky
som kráčal v ústrety búrke,
ktorá už bola na spadnutie.
Zdvihol som hore svoj prst,
ukázal na búrku a povedal som:
“Diabol, chcem k tebe hovoriť
v mene Ježiš. Ak zničíš tento môj
stan, budem dôverovať Bohu, že
mi dá stan trikrát tak veľký!“

neme svojou živou vierou
a v Božej sile sa postavíme
opozícii na odpor, naša viera
terorizuje hlavného teroristu
satana. „Sprotivte sa diablovi
a utečie od vás,“ prehlasuje
božie Slovo (Jk 4,7). Aj v 1 Pt
5,9 nás Biblia taktiež nabáda
k tomu, aby sme sa satanovi
postavili na odpor: „Ktorému sa
postavte na odpor, pevní vo
viere“. To nie je nejaká
nepodložená hypotéza. Ján to
mohol dosvedčiť v 1 J 2,13:
„Píšem vám, mládenci, že ste
zvíťazili nad tým zlým.“
S vierou v Boha „ešte len aj
chromí na nohy budú chvátať
korisť“ (Iz 33,23).

Epizóda so stanom však
ešte neskončila, pretože v mo-
jom srdci hlodalo niečo
znepokojúce. „Čo ak diabol
mojím slovám neporozumel?“
premýšľal som. Tá myšlienka sa
mi neustále vracala. Preto som
sa rozhodol, že celú záležitosť
ešte viac vyjasním.

Hovoril som s diablom
v mene Ježiša ešte raz a pove-
dal som mu: „Nerobím s tebou
žiadnu zmluvu. O tom, že
nebudem mať väčší stan som sa
s tebou dohodol len z toho
dôvodu, pretože si odohnal
vietor a nepršalo. Ja ale aj tak
väčší stan mať budem.“

Nie sme tu nato, aby sme sa
s diablom jednali – máme ho
vyhnať preč. To nám hovorí
Božie slovo. Neustále si to sám
pre seba opakuj, znovu a zno-vu,
ak musíš – viera satana
zastrašuje. Táto pravda ťa zmení
z negatívneho na pozitívneho
človeka. V Ježišovi

Viera diabla
zastrašuje.

Pozrel som hore a v tom
okamihu sa stalo niečo
neuveriteľného – mraky sa
rozdelili. Začali putovať
okľukou okolo stanu preč.
Ohrozenie skončilo! Mraky
a dážď nás nikdy nezasiahli
a stan stál po zbytok
evanjelizačnej kampane pevne.
„Aký dobrý je náš Boh!“

Potom ma oveľa silnejšie
ako akákoľvek hromová rana,
ktorú by kedy ta búrka na nás
mohla vychrliť, udrela táto
úžasná pravda: Viera satana
zastrašuje! Moja viera diabla
vystrašila. Už mal asi dosť veľké
starosti s našim stanom
predtým a viera vo väčší stan
ním otriasla.

„Démoni sa trasú,“ hovorí
Biblia v Jk 2,19. Keď povsta-



si víťaz, nie obeť. Satan je obeť,
pretože Ježiš rozdrvil hadovu
hlavu.

Nebojácny kresťan

Božie deti môžu byť
odvážne. Slovo ti to povie:
„Vierou Mojžiš, keď sa narodil,
ukrytý bol tri mesiace, od
svojich rodičov, pretože videli
dieťa, že je krásne a nebáli sa
rozkazu kráľovho“ (Žid 11,23).
Premýšľaj o tom, čo všetko je
v tomto výroku obsiahnuté.
Egyptský štát a faraón, jeho
hlava, vydali nariadenie, že
prechovávanie malých izraels-
kých chlapcov je ilegálne. Podľa
zákona mali byť takéto deti pri
narodení usmrtené. Okolo ľudí
sa pohybovali vojaci, ktorí toto
nariadenie vykonávali. Aký
teror a zármu-tok tam musel
byť!

Potom sa narodil Mojžiš.
Jeho rodičia pozorovali svojho
krásneho syna a vedeli, že
nemôžu dovoliť, aby bol zabitý.
Rozhodli sa zákonu vzoprieť
a dieťa schovať. „Vierou...nebáli
sa.“ Vykonáva-telia zákona sa
blížili. Bolo počuť, ako ich
kroky zastavili pri prahu dverí.
Hľadali život dieťaťa! Kto by sa
netriasol, keď ozbrojení muži
čakali, pretože mali nariadené
zabiť ich dieťa? Rodičia sa však
nezľakli. Prečo nie? Boli snáď
neprirodzení a bezcitní? Nie,
boli to veľmi dobrí rodičia.
Nechveli sa strachom ani
nezačali panikáriť z jedného
prostého dôvodu – mali vieru
v Boha. Je pravda, že situácia
bola neznesiteľná. Ich viera
vyzerala naivne a bláznivo. Ich
situácia však bola presne taká,
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akú Boh miluje. Boh s poteše-
ním robí nemožné.

Keď sú veci nemožné, viera
je odpoveďou. Viera nie je len
pre možné – to nie je vlastne
vôbec viera. Najmoc-nejším
zdrojom vo vesmíre je Božia
ruka. Niektorí ľudia môžu veriť
Bohu iba vtedy, ak sa to týka
niečoho „rozumného“, niečoho,
čo sa dá zvládnuť. Pavol však
napísal: „Nedúfame v tele“ (Fp
3,3). Znamená to, že
nespoliehame na svoje vlastné
metódy.

Vieru vo veľkého Boha rád
ilustrujem na nádhernom
africkom príbehu o slonovi
a mravcovi. Slon prechádzal
trasúcim sa mostom. Malý
mravec sedel na ňom, práve za
veľkým sloním uchom. Most sa
otriasal, ako po ňom
prechádzali, a keď boli
bezpečne na druhej strane,
mravec slonovi povedal: „To
sme ale pekne ten most
rozhúpali, čo?“

Toto je obraz vzťahu, ktorý
máme k Bohu, keď spočívame
v ňom. Boh nás nesie (Iz 46,4).
Rozhýbe most. Svoju váhu
vkladá za nás, na našu stranu.
Buduje tvoj domov, tvoj zbor,
tvoje obchodné záležitosti. Pán
ťa vedie do úspechu. V ňom
zistíme, že nemožné je možné.
Haleluja!

Deliaca čiara

Viera činí rozdiel. Je to
najzákladnejší rozdiel medzi
dvoma ľuďmi. Celý svet stojí na
jednej či druhej strane deliacej
čiary viery. Existujú iba dva
skutočne rozdielne typy ľudí –
nie bohatí a chudobní, nie čierni

a bieli, nie vzdelaní
a nevzdelaní, nie Židia a Gréci,
nie muži a ženy. V Kristovi
skutočne žiaden z týchto
rozdielov neexistuje. Boh vidí iba
veriaceho a neveriaceho. „Kto
uverí, ...bude zachránený. Kto
neuverí, bude odsúdený“ (Mk
16,16).

Viera je nový poriadok.
Nevera je poriadok starý
a umierajúci. Viera je deliaca
čiara, ktorá prechádza priamo
skrze ľudstvo. Buď vieru máš
alebo vôbec žiadnu vieru nemáš

Keď sú veci
nemožné, viera
je odpoveďou.

– to sú alternatívy tvojho
prístupu k životu.

Strach vidí len to, čo vidí
človek. Viera vidí to, čo vidí Boh
– a podľa toho jedná. Viera
vytvára akciu a ľudí akcie, ako
bol Káleb a Jozua. Nevera nás
udržuje spútané v duchovnej
pustine – ako bol po mnoho
rokov Izrael. Strach
a pochybnosť násobí problémy,
vnucujú nám úvahy o tom, že
ľudia nemôžu byť získaní pre
Krista a že svet je príliš silný.
Bez viery sa obávame porážky
a výsmechu. Viera však hovorí,
že ľudia môžu byť získaní a tak
namiesto obáv prežívame
radosť z očakávania. Vierou sa
pohybujeme od minima
k maximu.

Z knihy evanjelizácia ohňom od
Reinharda Bonnkeho
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Boli raz dvaja muži.                   Vyzerali skoro rovnako, mali rovnaké oblečenie, podobné

vlasy, bradu, obaja boli väzni, mali putá,                         boli strážení vojakmi. Ale v sku-

točnosti boli úplne, úplne iní. Jeden bol väzňom preto, lebo zabil človeka a robil naozaj zlé

veci.          Druhý muž bol väzňom, aj keď nič zlé neurobil, aj keď bol nevinný.

Už viete, o kom rozprávam? Tí muži sú Barabáš           a Ježiš          . Vladár mal zvyk na

každý sviatok prepustiť jedného väzňa, ktorého si ľudia vyberú. Tak aj na tento sviatok –

Veľkej noci – to bolo rovnako. Vladár sa opýtal ľudí,                                         koho chcú oslobodiť,

Ježiša,          ktorý bol nevinný, alebo zlého vraha Barabáša? A oni kričali: Barabáša!

Farizeji nenávideli Ježiša, lebo sa im nepáčilo, že Ježiš rozprával o sebe, že je Syn Boží,

že uzdravoval ľudí a hovoril o svojom Otcovi. Tak sa stal Barabáš         slobodným a Ježiš bol

odsúdený k smrti. Ježiš          skutočne zomrel a obetoval sa na kríži          ako Baránok

     za naše hriechy. Jeho srdce                   bolo čisté, bez hriechu; ale On zomrel, aby aj

naše srdcia boli očistené.                                            Ježiš žije, pretože vstal z hrobu.

Baránok

Veľká noc je veľký sviatok, pretože sa stalo niečo veľké – Ježiš zomrel

za nás a vstal z mŕtvych. Raduj sa, že ti Ježiš očistil srdce. Ak si ho

ešte neprijal, modli sa k Nemu, aby ti odpustil a aby prišiel do tvojho

srdca. Ježiš ťa počuje!

Ježiš Kristus je

Boží ktorý sníma hriech sveta
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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 a stan pre evanjelizácie
- za skupinku, aby evanjelizovala v moci Ducha Svätého
- za neveriacich, s ktorými máme vzťah, aby sa obrátili
- za zborové BTC

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 evanjelizácie v marci
- za zariadenie do miestnosti
- za tínedžerskú službu a detskú službu
- za manž. pár, ktorý bude viesť modlitebné
- za diakonskú službu

narnarnarnarnarodeninodeninodeninodeninodeninyyyyy:::::

tttttererererermínmínmínmínmínyyyyy:::::

InfInfInfInfInfororororormáciemáciemáciemáciemácie
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Lacko Gaži 06.03.
Katarína Horn 07.03.
Peter Kollár 11.03.
Jozef Sameľ 13.03.
Marek Turták 19.03.
Dagmara Turtáková 20.03.
Stefan Horn 26.03.
Dagmar Horváthová 26.03.
František Balog 29.03.
Gabriela Kalašová 31.03.

Beáta Kollárová 02.04.
Gabriela Tóthová 05.04.
Juliana Godlová 09.04.
Rebeka Horn 11.04.
Milan Godla 15.04.

Utorok celozborový pôst za
evanjelizáciu

04.03. Zborové BTC
Košice; 11.00h

10.03. Pracovné stretnutie
Košice; 11.00h

11.03. Ženské stretnutie
Košice; 11.00h

18.03. Teenagerské stretnutie
Košice; 12.00h

24-25.03. Evanjelizácie Sabinov
26.03. Spoločná Bohoslužba

Sabinov, 9.30h

02.04. Zborové BTC
Košice; 10.00h

11-15.04. BTC Sinaj
Drienica; 09.00h

16.04. Spoločná Bohoslužba
Košice; 9:00

22.04. Ženské stretnutie
Košice; 11.00h

29.04. Teenagerské stretnutie
Košice; 12.00h

marec

apríl


