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Moje ovce počujú môj hlas
Moje ovce počujú môj hlas

(Ján 10,27)

Milí brat a milá sestra,
skús sa na chvíľu
zamyslieť nad situá-

ciou, keď si nutne potreboval
vedenie v nejakej, pre teba veľ-
mi dôležitej, situácii. Rozhod-
nutie je pre Teba také dôležité,
lebo to ako sa rozhodneš, mô-
že veľa veci zmeniť – pozitív-
ne, alebo negatívne. Preto, že
si to uvedomuješ, nechceš sa
iba tak rýchlo rozhodnúť, ale
ne-cháš si čas. Radíš sa s ľuďmi
(manželský partner, duchovný
brat/sestra, pastor atď.) Hľa-
dáš v Božom Slove, počúvaš
kázne a to všetko s jedným
jediným cieľom – potrebuješ
spraviť rozhodnutie, ktoré je
pre Teba veľmi dôležité. (Mož-
no aj životne dôležité).

Zrazu vnímaš ako Pán k Te-
be prehovoril. Vnímaš Jeho
jemný hlas ako Ti hovorí, čo
máš robiť v určitej situácii.
Viera a pokoj napĺňajú Tvoj
život a Ty nemáš problém roz-
hodnúť sa vo viere a istote.
Toto je schopnosť počuť hlas
dobrého pastiera. Haleluja!

My nevieme, začo sa máme
modliť (Rim 8,26)

Predstav si modlit-
bu, ktorá sa neorien-
tuje podľa okolností,
ani podľa vlastnej
potreby alebo žia-
dosti. Modlitba,
ktorá nie je ovplyv-
nená strachom ani

neverou alebo neistotou. Do-
konca ani vlastnou „dobrou“
myšlienkou alebo nejakým
„dobrým“ zámerom. Myslím si,
že to je druh modlitby, ktorá
nie je inšpirovaná dušou ani
telesnými žiadosťami, ale je
inšpirovaná tým, čo sám Boh
má na srdci. No ale ako môže
človek vedieť, čo Boh má na
srdci? Tu je úloha Ducha Svä-
tého. On je ten, ktorý pozná
Božie srdce (1 Kor 2,1) a nám
ho zjavuje.

Keď Ti Boh ukáže ako sa
máš modliť, tak potom si mô-
žeš byť istý, že táto modlitba
má úžasnú silu. Vedel si, že nie
každá modlitba má zasľúbenie,
že ju Boh vypočuje? Len mod-
litby, ktoré sú podľa Božej vôle
majú zasľúbenie, že ich Boh
vypočuje. (Čítaj prosím Ťa 1
Ján 5,14-15).

Niekto hovorí, že keď sa
modlíš určitý čas, tak vtedy Ťa
Boh vypočuje. Iní zase hovo-ria,
že keď sa budeš modliť iba
určité modlitby podľa určitého

rituálu, tak vtedy
Ťa Boh vypoču-
je. No ja si mys-
lím, že modliť sa
podľa Božej vô-le

nezname-ná,
že sa

modlíme
podľa

urči-

tej formy. Skôr si myslím, že
modliť sa podľa Božej vôle
znamená, modliť sa za to, za
čo Boh chce, aby som sa mod-
lil. Boh je ten, ktorý nám dáva
za čo sa máme modliť, aby sme
mali efektívnu modlitbu.
Možno sa niekto pýta: „Prečo
mi Boh dáva za čo sa mám
modliť? Nebolo by to oveľa
jednoduchšie, keby to vyriešil

Ako môže človek
vedieť, čo Boh

 má na srdci? Tu je
úloha Ducha

Svätého. On je ten,
ktorý pozná
Božie srdce

 a nám ho zjavuje.

bez toho, aby som sa ja mod-
lil? Veď aj tak to, za čo sa mám
modliť, pochádza od Neho.“
Moja odpoveď na túto otázku
je: Samozrejme, že by Boh to
vedel urobiť. Ale kladieme si
otázku, prečo vlastne Boh si
vybral práve túto cestu efektív-
nej modlitby? Myslím si, že je
to preto, lebo On chce, aby sme
my videli víťazstvo cez
modlitby. Keď si spomenieš na
víťazstvá, ktoré Ti Boh dal cez
takýto druh modlitby, ne-
prináša to do Tvojho ducha ra-
dosť a vieru? Samozrejme že
áno! A to je dôvod prečo si Boh
vyvolil práve túto cestu víťaznej
modlitby. Tebe patrí
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radosť z víťazstva, Bohu patrí
sláva z víťazstva. Haleluja!

Modlitba viery pochádza zo
studne viery – z Božieho srdca

Biblia volá Abraháma „Otec
viery“. To znamená, že sa
Abrahám pohyboval a žil vo
viere, ktorá sa páči Bohu. Abra-
hám mal veľa zážitkov viery, ale
je určitý zážitok z Abra-
hámovho života, ktorý nám
ukazuje, ako sa jeho viera silne
dotkla Boha. Je to jedinečný
príbeh svojho druhu zazname-
naný v Biblii. Myslím na
príbeh, kde Abrahám jednal
s Bohom ohľadom Sodomy
a Gomory (1 Moj 18,16-33).

Abrahámova modlitba išla
tak ďaleko, že sa odvážil s Bo-
hom šesť krát jednať (verš 24-
32). Prečo Abrahám mal takú-
to odvahu jednať s Bohom ako
keby bol na nejakej burze?
Myslím si, že dôvod nachádza-
me vo verši 17. Boh zjavil Abra-
hámovi svoje srdce. A preto, že
Abrahám poznal Božie srd-ce,
mal odvahu sa modliť pod-ľa
Božieho srdca. To je druh
modlitby, ktorý má v sebe silu
zmeniť celý svet, lebo pochá-
dza priamo zo srdca živého
Boha.

Ak objavíme tajomstvo tej-
to pravdy, tak náš kresťanský
život bude poznačený mocný-
mi požehnaniami. Naše mod-
litby teda nebudú nudné ale
plné zážitku.

Kto veľa rozpráva, ten málo
počúva

Môže byť, že nepočúvame
Boží hlas z toho dôvodu, lebo

sme veľmi zamestnaní tým, čo
sa deje okolo nás? Práca,
rodina, škola a každodenné
starosti ako keby pôsobili na
naše duchovné uši takým
spôsobom, že nevieme rozlíšiť
Boží hlas. Preto, že si všim-
neme tieto potreby, hodíme ich
potom na Boha a myslíme si,
že to je modlitba. Ale v skutoč-
nosti sme Bohu povedali to, čo
my považujeme za dô-ležité.
Ale nezabudnime, my nevieme

- On hľadá to, čo blúdi (Mat
18,12)

- On hľadá to, čo je stratené
(Luk 19,10)

Tento druh hľadania je
spojený s našimi potrebami.
Ale existuje ešte iný druh
hľadania, v ktorom Boh hľadá
pre seba.

- On hľadá uctievačov
v Duchu a pravde (Ján
4,23)

- On hľadá niekoho, kto sa
postaví do medzery (Ez
23,30)

Chcem sa nás ako spolo-
čenstva „Devleskero Kher“
spýtať, či dovolíme Bohu, aby
našiel to, čo hľadá? A ak áno,
či v nás nájde to, čo hľadá? Má
Boh právo klopať na dvere
nášho srdca, aby u nás hľadal?
A nie iba aby hľadal, ale aby aj
našiel to, čo hľadá?

Ježiš povedal: „Moje ovce
počujú môj hlas.“ Počúvame
naozaj ako nás Boh hľadá? Ak
my nie sme pripravení počuť
boží hlas, prečo by Boh mal byť
pripravený počuť náš hlas?
Moja modlitba pre naše
spoločenstvo je: „Pane hovor
k nám, Tvoji sluhovia počú-
vajú“ (1 Sam 2,10b).

V tomto zmysle nám
prajem otvorené uši ducha, aby
sme spoznali Jeho hlas a videli
Jeho slávu uvoľnenú cez
horlivé modlitby svätých.

Tvoj brat a pastor Stefan

Musíme sa naučiť
byť ako Mária, ktorá
sedela pri Ježišových
nohách a počúvala

Ho. On hovoril a ona
počúvala. Marta

mala taký charakter
ako väčšina z nás.

Ona hovorila a Pán
počúval.

začo sa máme modliť (Rim
8,26).

Musíme sa naučiť byť ako
Mária, ktorá sedela pri Ježišo-
vých nohách a počúvala Ho.
On hovoril a ona počúvala
(Luk 10,39). Marta mala taký
charakter ako väčšina z nás.
Ona hovorila a Pán počúval
(Luk 10,40). Vieme, ktorú z ich
dvoch Pán pochválil (Luk
10,42).

Boh je Bohom, ktorý hľadá

- On hľadá to, čo sme stratili
(Kaz 3,15)
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Správy z kresťanského sveta
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CWNews.com – Stredný Vý-
chod – Posledné desaťročie 20.
storočia zažilo najvzrušujúcejší
pokrok v rámci posledných 200
rokov moderného misio-
nárskeho hnutia. Avšak prezi-
dent Južnej baptistickej Medzi-
národnej rady pre misiu
(Southern Baptist Interna-
tional Mission Board), Jerry
Rankin hovorí, že súčasnosť by
mohla zatieniť celú históriu.

„Ako vchádzam do roku
2007 a rozmýšľam o tom, čo
Boh koná teraz, v 21. storočí,
myslím, že sme videli viac
otvorených dverí a rýchlejšiu
žatvu a napĺňanie Veľkého
poverenia než v akomkoľvek
inom bode v mojom živote. A
byť v misii s Bohom je jeden
úžasný a vzrušujúci čas,“ hovorí
Rankin.

Tieto otvorené dvere so
sebou tiež priniesli aj prenasle-
dovanie kresťanov. Kým ko-
munistické krajiny v tom po-

vestné, mnoho pozorovateľov
dodržiavania ľudských práv
kresťanov hovorí, že moslim-ský
svet sa za to rýchlo stáva
zodpovedným. Rankin súhlasí.
„Prenasledovanie rastie, ako sa
dá očakávať, ale v súčasnosti
vidíme značný rast cirkvi
v moslimskom svete,“ hovorí.

Rankin verí, že teroristické
aktivity ešte vzrastú práve vply-
vom radikálneho Islamu. Prá-ve
nimi sa odkrýva nedokona-losť
Islamu a jeho pravá tvár. A naši
ľudia po celom svete dávajú
svedectvo o tom, ako mnoho
Moslimov mimo tohto
kultúrneho prostredia, naozaj
úprimne hľadá pravdu, ktorá im
dá nádej a istotu, a ktorú
nenachádzajú v Islamskej tra-
dícii. Hľadajú pravdu a nachá-
dzajú ju v Kristovi samotnom.“

Avšak, ako hovorí Rankin,
protizápadná mentalita v ob-
lasti ich prinútila zmeniť stra-
tégiu. „Američania nie sú ob-

ľúbení a nie sú tu vítaní, aby
evanjelizovali a privádzali ľudí
ku viere. To viedlo k zmene na-
šej stratégie, pričom my sme sa
stiahli do zákulisia, aby sme
vyučovali učeníkov z prostých
ľudí a trénovali miestnych ve-
riacich.“

Rankin by si želal, aby je-
dinou prekážkou boli teroristi a
vládne obmedzenia. Hovorí
však, že musia čeliť oveľa väč-
šej výzve. „Myslím si, že naj-
väčšou výzvou je apatia a letar-
gia v našich zboroch, ktoré sú
zahľadené na seba, nemajú
víziu pre misiu, a v tom ako ich
prebrať z ich nezáujmu, mo-
bilizovať a vyzbrojiť ich.“

Napriek tejto apatii je Me-
dzinárodná rada pre misiu za-
meraná na svoj ambiciózny cieľ.
“Stále sa tlačíme dopredu
s našou víziou, do konca roka
2010 zasiahnuť každú skupinu
ľudí na svete,“ hovorí Rankin.

CWNews.com – Rangoon,
BARMA –  Celosvetová kres-
ťanská solidarita uvádza, že
interný vládny dokument kla-
die základ pre vyhubenie viery,
pričom zahŕňa zatknutie kaž-
dého pristihnutého pri evanje-
lizovaní. Tento druh prenasle-
dovania, tiež známy ako Myan-
mar, funguje v Barme už roky.

V roku  2005, CBN News
stretlo v Barme kresťanov, kto-
rí otvorene a slobodne spievali
piesne a chválili Boha vo vlá-

dou schválenom zbore v Ran-
goone. Ale väčšina tamojších
kresťanov nemá takúto slo-
bodu. Vládni úradníci zatvorili
zbory v hlavnom meste a ne-
dovolili pokračovať v budova-
ní nových cirkevných budov.
Povolený počet dovezených
Biblií je obmedzený a tlač Biblií
a inej kresťanskej lite-ratúry
v krajine je zakázaný.

Verejná evanjelizácia je
v Burme zakázaná, ale to
nezastavilo skupinu mladých

kresťanov v zdieľaní evanjelia.
Medzi nimi bol aj muž menom
David (fiktívne meno z bez-
pečnostných dôvodov).

David pre CBN news po-
vedal, že on a niekoľko ďal-ších
členov tímu nedávno nav-štívili
budhistickú dedinu s 2000
rodinami. Boli napad-nutí, keď
sa zástup zhromaž-dil, aby
počúvali piesne, ktoré títo
evanjelisti spievali.

“Niektorí budhistickí mnísi
prišli a začali na nás kričať -
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Bennyhinn.org - USA: Novem-
ber 2001 - Nathan Conder ča-
kal so skateboardom v ruke,
aby mohol prejsť na druhú
stranu ulice. Náhle
sa všetko v jeho
svete zmenilo. Au-
to, podľa svedkov
idúce približne 50
km/hod, doňho na-
razilo zozadu a vy-
mrštilo ho do vzdu-
chu. Následne dopadol hlavou
na zem.

„Od chvíle ako ho zodvihli
a previezli do nemocnice na
úrazové oddelenie,“ spomína
jeho matka Cathy, „lekári po-
núkali veľmi malú nádej. Nat-
han bol v kóme. Bolo nám po-
vedané, že aj keby to prežil,

zostane slepý, hluchý a určite s
poškodením mozgu.“

Štyri dni neskôr sa Nathan
prebral z kómy, vstal z postele

a prešiel do ošetro-
vateľskej miestnos-
ti. Radosť z toho
bola však rýchlo vy-
striedaná  rastúcim
uvedomovaním si,
že tento Nathan ne-
bol ten istý syn svo-

jich rodičov ako pred neho-dou.
Lekári vysvetlili, že časť jeho
mozgu bola poškodená a
nefungovala správne, a dávali
len malú nádej tomu, že bude
znova schopný naučiť sa nové
veci.

Zúfalo sa modliac o záz-
rak, Nathan a jeho rodina

neuctievajte tu Boha, on
nemá s nami nič spoločné,“
hovorí David. Mnísi spolu s
ostatnými ľuďmi na nás začali
hádzať kamene. Zasiahlo nás
to ako tvrdý dážď. Niektorých
z nás trafili do tváre, krku a
čela.“

Napriek Davidovej skúse-
nosti, evanjelisti hovoria, že

mnoho obyvateľov Burmy je
otvorených pre evanjelium.
V roku 2005, 83 percent Bar-
mančanov sa hlásilo k budhiz-
mu a len 9 percent ku kresťan-
stvu. Napriek tomu však cirkev
rastie približne okolo 5 per-cent
ročne.

David tvrdí, že by sa rád
vrátil do dediny, kde boli on a

ďalší mladí kresťania napad-
nutí. Snaží sa o to napriek ri-
ziku napadnutia zástupom
dedinčanov alebo zatknutiu
vládnymi úradníkmi. „Je to
nebezpečné, ale Boh nám dá-
va hlboko vo vnútri silu a sme-
losť, aby sme išli dopredu.“

navštívili jedno evanjelizačné
zhromaždenia Bennyho Hin-na
v októbri 2002. Počas
zhromaždenia Benny Hinn
povedal, že v tej chvíli bol niek-
to uzdravený zo zranenia moz-
gu a zrakových problémov. Ten
„niekto“ bol Nathan Con-der!

Dnes je Nathanova pamäť
obnovená, jeho zrak sa zlepšil
a jeho hnev pominul. Jeho
terapeutka tvrdí, že Nathan ju
udivuje, pretože je schopný
robiť veci, ktoré by nikdy nebol
schopný urobiť. Najlepšie
z toho je, že Nathan je mladý
muž zapálený pre Pána, a že sa
mu darí v škole. „Máme svojho
syna späť!“ teší sa Cathy.

Mnnonline.org - Ukrajina:
Mnoho mladých ľudí v býva-
lom Sov. Zväze prežíva znude-
ný život, ktorý si snažia vypl-
niť drogami, alkoholom, pro-
miskuitou a kriminalitou. To je
jeden z dôvodov, prečo World
Gospel Mission vybudovala
Centrum „Dom nádeje“.

Ernie Smith opisuje, aké
služby zahŕňa toto centrum.
„Jedným z nich je samozrejme
cirkev. Založili sme tam zbor.

Ďalším je mládežnícke cent-
rum, ktoré sme otvorili pre mla-
dých z okolia. Snažíme sa im
poskytnúť miesto, kde môžu
hrať spoločenské hry, jedno-
ducho miesto, kde nebudú nija-
ko ohrození.

Toto všetko ponúka pozi-
tívne prostredie pre rozhovory
o Kristovi. Snažíme sa vybudo-
vať si s nimi vzťahy.  Potom,
keď sa začnú viac zaujímať a
začnú sa pýtať, pozývame ich

do cirkvi. Keď prídu do cirkvi
deti, prinesú so sebou aj svo-
jich rodičov.

A vtedy môžeme začať po-
máhať rodine ako celku. Po-
núkame semináre o rôznych
témach - o manželstve, výcho-ve
detí, drogovej závislosti,
alkoholizme, atď.

Všetky tieto aktivity robíme
z jedného dôvodu. V momente,
keď začnú klásť otázky, máme
možnosť im odpovedať.

Dom nádeDom nádeDom nádeDom nádeDom nádeje prináša nádeje prináša nádeje prináša nádeje prináša nádeje prináša nádej mladým ľj mladým ľj mladým ľj mladým ľj mladým ľuďuďuďuďuďom na Ukrom na Ukrom na Ukrom na Ukrom na Ukrajineajineajineajineajine
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Vina a odpustenie

Ahoj mládež, hneď na
začiatku chcem otvo-
riť jednu úžasnú mož-

nosť pre každého z vás. Ak máš
nejaké otázky, na ktoré by si
chcel alebo chcela odpoveď,
zapíš si ich a daj to do krabice
v zbore, ktorá je tam pripra-
vená pre teba. Rada ti na tvoje
otázky odpoviem. Ak máš
odvahu, môžeš tam napísať aj
svoje meno, ale ak nechceš,
nemusíš. Buď slobodný.

Prečítaj si teraz túto strán-
ku, ktorá je pripravená práve
pre teba.

Príbeh Sharon
Sharon vyrastala v obyčaj-

nej americkej rodine. Jej rodi-
na sa možno musela s problé-
mami potýkať viac než iné
rodiny, ale stále to boli úplne
normálni ľudia. Nikto z nich
nebol kresťan, ale v siedmej
triede šla Sharon na tábor,
usporiadaný miestnym zbo-
rom, a rozhodla sa tam odovz-
dať svoj život Ježišovi Kristo-
vi. Aktívne sa zapojila do prá-
ce v skupine cirkevnej mláde-
že. Ale potom na ňu začal mať
tlak okolia natoľko silný vplyv,
že dokonca začala skúšať ľah-
ké drogy a sex. Raz
večer keď bola
v druhom roč-
níku strednej
školy sa

trochu dostala „do nálady“ a jej
chlapec, štvrták, ju pres-vedčil,
aby sa spolu „vyspali“. Bolo to
proti jej kresťanským zásadám,
ale napriek tomu to urobila. Od
toho okamihu sa zdalo, že to
s ňou v oblasti emócií ide silno
dolu kopcom. Život išiel ďalej
ale táto jediná negatívna
skúsenosť úplne ochromila jej
vieru a jej city. Dokonca ešte
keď mala cez 20 rokov, stále sa
zdalo, že je ochromená
pocitom viny. Zdalo sa, že jej
hriech z minu-losti ju stále
prenasledoval. Ešte po 8
rokoch neustále pro-sila Boha
každý deň o odpus-tenie.
Potom dostala otázku: „ Veríš,
že ti Boh odpustil?“ Jej
odpoveď pomohla pochopiť
celý problém. „Naozaj neviem,
ako by mi Boh mohol ten
hriech vôbec odpustiť.“ Na-
priek tomu, že bola Sharon
veriaca, nechápala jadro
evanjelia JK.....

Prečo je tak ťažké prekonať
pocit viny?
Prečo je ťažké prijať Božie
odpustenie?

Každý človek prežil a niek-
torí stále prežívajú výčitky
svedomia za rôzne hriechy vo
svojom živote. Boh nám vo
svojej veľkej láske ponúka cestu
ako sa svojej viny zbaviť.
Ponúka nám odpustenie na-
šich hriechov a jeho odpuste-
nie je bez hraníc. Stačí, aby
sme svoje hriechy vyznali
a On nám rád odpustí.

Veľa ľudí je dnes v psy-
chiatrických liečebniach pre-
tože sa z nejakého dôvodu ne-
dokážu vyrovnať so svojim po-
citom viny. Škoda, že títo ľudia
nevedia pochopiť, že aj keď
pocit viny plní v našom živote
dôležitú úlohu, aj tak nám
evanjelium Ježiša Krista dáva
skvelú správu: MÔŽE TI BYŤ
ODPUSTENÉ. V Ježišovi mô-
žeš nájsť odpustenie tvojich
hriechov, minulých, prítom-
ných aj budúcich. Jeho vz-
kriesenie z hrobu, znamenalo

V Ježišovi môžeš
nájsť odpustenie
Tvojich hriechov,

minulých,
prítomných aj

budúcich.
víťazstvo nad hriechom a smr-
ťou, v ktorom Ti ponúka dar
života. Čokoľvek robíš alebo si
urobil vo svojom živote - rôzne
zlé veci, neexistuje vô-bec nič,
čo by nám Boh neod-pustil.

Problém je v tom, že my
nevieme prijať Božie odpuste-
nie a tiež nevieme odpustiť
sami sebe. A tak si nosíme sami
v sebe, podobne ako Sharon,
falošný pocit viny, ktorý ničí
náš život. Diabol sa nás snaží
zničiť, stlačiť výčitkami a stra-
chom z toho, že Boh nám
nebude chcieť odpustiť, z to-ho
akí sme,.... Ale Božie cesty sú
iné než naše cesty. Keď nás
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Duch svätý usvedčuje z hrie-
chu, robí to veľmi jasne, tak,
že presne vieš, čo má na mysli
a rovnako aj to, čo chce aby si
urobil. Vedie ťa k pokániu
a dáva do srdca istotu a radosť
z odpustenia. Taký je náš Boh.

Ježišova smrť na kríži
namiesto nás bola veľkým
činom lásky. Biblia hovorí:
„Boh však preukazuje svoju
lásku k nám tým, že Kristus za
nás umrel, keď sme my boli

ešte hriešni. Rim 5,8“ Keď
pozveš Ježiša, aby žil v tvojom
živote, urobí v jednom okami-
hu veľa vecí. Poviem ti niekoľ-
ko z nich:

1. odpustí ti tvoje hriechy
2. začne žiť v tebe
3. dá ti večný život
4. ponúka ti hojný život na

zemi.
Možno si povieš: Dobre, to

je určite pre iných, ale nie pre
mňa. Ale Boh ti chce pove-dať:

Boh napĺňa naše potreby

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

o to, ako sa Pán o nás úžasne
postaral a ukázal nám, aký má-
me mať  postoj k hospodáre-niu
a pohľad na peniaze.

V posledných mesiacoch sa
naše príjmy začali znižovať
a výdavky zvyšovať. To, čo sme
mesačne dostávali nám
vystačilo na desiatok a zapla-
tenie nájmu, na ostatné zák-
ladné potreby - strava pre
štvorčlennú rodinu, škôlka a
pod...nám nezostávalo. Keď
sme počítali, čo všetko nám
treba zaplatiť - čoho bolo dosť
- premietla som si to v hlave
a zrazu prišiel na mňa strach
ako keby by ste sedeli v loďke,
ktorá sa má potopiť a cítite, že
už už je to blízko. Hlavou mi
prebiehali zasľúbenia nášho
Otca, ale ten strach tam stále
bol.

Chcela som volať jednej
sestre z nášho zboru, chcela
som sa s ňou poradiť, modliť
sa, ale bolo už veľa hodín, a tak
som vedela, že potrebujem

rozprávať s Bohom, a že Boh
chce rozprávať so mnou. Tak
som sa začala modliť. V tej
chvíli som vnímala, ako ma
Boh volá do Slova, že má pre
mňa povzbudenie.

 Začala som si teda čítať
proroka Hagea 2.kap. 1-10. Boh
tam povzbudzuje vodcov i ľud,
že sa nemá báť, lebo On je s
nimi, že Jeho je zlato
i striebro... Vedela som, že Pán
ma povzbudzuje a hovorí mi, že
sa nemusím báť, že On je so
mnou, a že On má financie,
ktoré my potrebujeme. Tak, to
bolo v piatok večer.

V utorok, keď sme už nao-
zaj nemali peniaze, len okolo
10 korún, nám Pán požehnal
4000 Sk na jedlo.

Keď som tieto peniaze
držala v rukách prežila som
taký zvláštny pocit. Pamätám
si, že ten pocit som mala vte-
dy, keď sme sa s Bertym zobra-
li a mali sme dostať naše prvé
peniaze. Vtedy som mala taký
strach, obavu, či budeme s nimi
vedieť správne hospodáriť.
Začala som si uvedomovať, aké

je dôležité odovzdať Bohu
peniaze a pýtať si múdrosť ako
s nimi hospodáriť.

Viem, že v ten večer mi
Boh ukázal, aký mám mať
postoj k peniazom a k hospo-
dáreniu. Peniaze sú požehna-
ním a hospodáriť  s nimi má-
me sväto, lebo Boh chce, aby
sme správne spravovali to, čo
nám dáva. Viem, že s Bohom
to zvládneme, a že náš Otec
nás naučí spravovať, hospo-
dáriť ako aj On hospodári a ro-
bí to správne a múdro. Boh
nám dal presne toľko, koľko
sme každý mesiac minuli na
jedlo. On nám dáva toľko,
koľko potrebujeme (Prís 30,8).
Ďakujem Bohu, že koľkokrát

„Ja milujem teba. Za teba som
zomrel a chcem ti odpus-tiť.
Vždy keď prídeš ku mne
v pokání, objímam ťa a odpúš-
ťam tvoj hriech.“ Nenechaj si
ukradnúť radosť z odpustenia!

DAR ODPSUTENIA JE VÁŠ,
STAČÍ O TO POPROSIŤ.

Vaša sestra Fatima
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Boh mi zachoval oko aj zrak

sa v živote cítim ako na loďke,
ktorá sa chystá potopiť, dáva
mi vedieť, že On je tam so
mnou. Ďakujem Duchu Svä-
tému, že mi vždy pripomína
túto pravdu.

Zdravím vás všetkých,
chcem sa s vami všet-
kými podeliť o to, čo

som prežila pred takmer 3 me-
siacmi.

V jednu sobotu, presne keď
bolo zborové BTC a celá naša
rodina bola v Košiciach, sme
boli spolu so Zuzkou a deťmi
vonku na dvore, keď sa mi stal
úraz. Poleno dreva mi
odskočilo a trafilo ma rov-no
do oka. Presne do očnej gule.
V tom okamihu som po-
myslela na jedno – to nebude

dobré. Spo-
m e n u l a
som si
na jed-
n é h o
z n á -
meho,
k t o -
rému
takto
p r i

úraze vytieklo oko. Keď som si
chytila oko, ruky som mala od
krvi – vedela som, že je to
vážne. Modlila som sa len, aby
som neprišla o oko, aby zostalo
funkčné.

Keď Zuzka videla, že mám
oko podliate krvou a že ma to
bolí, hneď sa za mňa začala
modliť. Potom sme išli na
pohotovosť, kde ma ošetrili
a zistili, že mám v oku drobnú
ranku. Dali mi kvapky, mas-
tičky a poslali ma domov s tým,
že mám prísť o 2 dni na
kontrolu. Keď som tam potom
prišla, museli ma hospitali-
zovať, pretože zistili, že v oku
mám ešte ďalšiu ranu, ktorú si
predtým nevšimli. Mala som
preťatú rohovku rovno cez
stred oka a uprostred rany mi
zostal kúsok drievka. Už vtedy
mi ošetrujúca lekárka poveda-
la, že som mala šťastie, pretože
takéto prípady končia oveľa
horšie. Nevedeli mi však pove-

dať do akej miery sa mi obnoví
jasné videnie. Neustále mi však
opakovali, že som mala veľké
šťastie.

Teraz po 3 mesiacoch od
toho úrazu môžem na slávu
nášho Boha povedať, že rana
v oku sa mi zahojila, mám tam
už iba malú jazvu. Zrak sa mi
postupne zlepšoval. Dnes už
vidím lepšie, hoci to nie je tak
ako to bolo predtým, pretože
rohovka zostala po úraze de-
formovaná. Ale pri každej
návšteve očnej lekárky mi ne-
zabudla povedať, že som mala
veľké šťastie, pretože rohovka
na tom mieste, kde som mala
ranu, je najtenšia a keby mi
drievko zašlo trochu hlbšie,
mohlo to skončiť veľmi zle.

Viem, že to bola Božia ru-
ka, ktorá chránila moje oko
a môj Boh, ktorý vypočul moju
modlitbu a zachoval mi oko aj
zrak. Slávu nášmu Bohu!!!

Katka Kollárová

Opri sa o Neho, dúfaj iba
v Neho a budeš ako strom,
ktorý je zasadený pri vode.
Zapustíš korene pri potoku,
nebudeš sa báť, že príde

horúčava, tvoje lístie ostane
zelené... Jer 17,5-8
Boh vám žehnaj.

Vaša sestra Silvia Medňanská

Hranice vo výchove detí

Možno sa pýtate, čo je
to za téma, o ktorej
sa chystám písať. Je

potrebné hovoriť kresťanom o
hraniciach? Myslím si, že práve
my kresťania máme mať jasno
v tom, čo sú to hranice, aké sú

a ako ich stanoviť nie podľa
toho, ako ich svet stano-vuje,
ale podľa Božích merí-tok.

Pri službe deťom môžem
vidieť, či deti majú určené
dôležité hranice vo svojom
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živote, alebo im naopak chý-
bajú. Vaše deti odzrkadľujú
VÁS. Znie to možno surovo, ale
to, čo sú, je aj výsledkom toho,
čo ste urobili alebo neurobili vo
výchove. Hranice v našom ži-
vote vyjadrujú, čo sme a čo nie
sme, hovoria o tom, ako miluje-
me tých, ktorým dávame hranice.

Možno sa ako veriaci rodič
pýtaš... Kde je správne stano-
viť hranice? Môžem dať mo-jim
deťom hranice a zostať mi-
lujúcim človekom? Čo ak nie-
koho moje hranice zrania?

Každý dom musí mať hra-
nice, aby bolo jasné, čo k nemu
patrí  a čo nie. Plot oddeľuje,
čo patrí k susedom a čo je už
náš pozemok. V bežnom hma-
tateľnom svete je prirodzená
súčasť, že sa používajú hrani-
ce. Napríklad vo forme plotov,
hradieb, stien, značiek, atď. Tak
isto je potrebné stanoviť v
našich rodinách určité hrani-
ce, ktoré nás aj naše deti chrá-
nia pred tým, aby diabol mal
priestor robiť „neporiadok“.

V duchovnom svete sú
hranice rovnako skutočné ako
vo svete fyzickom, avšak sú
ťažšie rozpoznateľné. Boh sám
sa rozhodol už na začiat-ku
stvorenia dať hranice, ktoré
presne rozdeľovali dobré a zlé.
Povedal priamo Adamovi a
Eve, čo nemajú robiť vo svojej
záhrade a oni vedeli, že všetko
ostatné je im dovolené. Ale aj
v tejto slobode, ktorú im Stvo-
riteľ dal sa rozhodli vyskúšať,
čo sa stane, ak urobia niečo
zakázané. A stalo sa. Boh je
Ten, ktorý stojí za svojím Slo-
vom a ukázal im, že ich ko-
nanie prináša následky, ktoré
musia znášať. Každý z nás rád

skúša hranice, pokiaľ až môže
ísť. Deti skúšajú najviac svojich
rodičov.

V Biblii je napísané, aby
sme strážili svoje srdce, lebo
z neho pramení život...Vy, ako
rodičia máte tú zodpovednosť
chrániť a strážiť srdcia vašich
detí. Otázka možno je, ako sa
stráži srdce človeka? Je to po-
dobné, ako so strážením mes-
ta, kde vojaci dávajú pozor, čo
prejde bránami mesta a čo nie.

Máš prehľad, čo vchádza
do detí cez TV? Aké progra-my,
reklamy, či filmy pozerajú?
Diabol si v dnešnej dobe veľmi
používa televíziu, aby do nás
zasial svoje špinavé myšlienky.
Nepodceňuj čas, ktorí deti ve-
nujú televízii. Akú hudbu počú-
vajú? Kto ju spieva, aké sú slo-
vá pesničiek...to všetko nie sú
nepodstatné veci, ale dôležité
informácie, ktoré potrebuješ
o svojej dcére/synovi vedieť.
S akými ľuďmi sa stretávaš,
taký si, hovorí príslovie. Je to
pravda. S kým deti trávia svoj
voľný čas, podobne sa neskôr
menia. Ľahko preberajú slová,
ktoré počujú a správanie, ktoré
vidia. Skús porozmýšľať, s kým
dopustíš, aby tvoje deti boli. Vy,
rodičia ste zodpovední starať sa
o vaše de-
ti a určiť
im jasne,
čo môžu a
čo nie. Ak
to ne-
v e d i a ,
n e m á t e
právo ich
trestať, na
d r u h e j
strane, ak
poznajú,

aké sú pravidlá a porušia ich,
je správne vyvodiť z toho pre
ne následky.

Príslovia 13:24 Ten, kto
zdržuje svoj prút, nenávidí svojho
syna; ale ten, kto ho miluje,
kázni ho zavčasu.  Prút
symbolizuje potrestanie,
myslím, že sa tu ním nemyslí
len silný nástroj na bitku, ale
aj vyvodenie nás-ledkov pri
porušení vašich pra-vidiel a
hraníc. A z Biblie tiež vidíme,
že lásku k našim deťom
prejavíme, ak im poskytneme
ochranu, cez hranice, ktoré im
dáme.

Som si istá, že Bohu záleží
na tom, aby sa do našich rodín
dostali hranice, ktoré nebudú
prameniť len z prísnosti, ale
budú založené na láske a prijatí
našich detí, ktoré sme sa roz-
hodli vychovávať podľa Bo-žích
princípov. Svätý Duch nám
zjavuje pravdu o nás, o našich
deťoch, rodinách. Za-mysli sa,
čo všetko si doteraz dovolil
svojim deťom, a či im to bolo
na budovanie. Dovoľ Pánovi,
aby ti ukázal zrkadlo tvojej
rodiny.  Pán Ježiš chce byť
Pánom aj tvojej rodiny. Buďte
požehnaní.

Zuzana



Ahojte všetci, predstavte si
veľký

 kde je veľa izieb. Každá izba
má svoje

a každé dvere majú svoj

Všetky izby sú dobre
zamknuté a kľúč má v rukách
len ten, kto vlastní dom. Ooh!
Možno si povieš: Ale ja by
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Boh TBoh TBoh TBoh TBoh Ti dal kľi dal kľi dal kľi dal kľi dal kľúč!úč!úč!úč!úč!

Prečítaj si Božie Slovo
Jer 29,12  Budete sa modliť a ja vás
vyslyším..

som sa tam dostal – vyrazil
by som dvere, otvoril ich
s ceruzkou, sponkou,...nie!
Dvere sa musia odomknúť,
nie s perom, ceruzou ani
sponkou. Otvoriť ich možno
len tým istým kľúčom, ktorým
boli aj zamknuté.

Stalo sa ti už, že si niečo
veľmi chcel? Pomoc, poteše-
nie, odvahu pri strachu.
Možno už dlho túžiš po
nejakej hračke, alebo po tom,
aby tvoj dedko, babka,
spolužiak spoznali Pána
Ježiša. A čo robíš, keď niečo
silno chceš? Kričíš,

Nie je to super? Boh ťa
počuje všade, kde si. On ti
dal do rúk jeden vzácny kľúč
-  modlitbu. Ak sa modlíš,
Pán dá. Používaj tento kľúč.

Boh nám sľúbil, že ak sa
budeš modliť s čistým

plačeš,

 dupeš s nohami,

prosíš

stále svojich rodičov? Áno,
niekedy sa to dá aj takto,
a niekedy to aj funguje.
Ale v najlepšej knihe – Biblii,
Boh hovorí:

úprim-ným srdiečkom, On ťa
vypo-čuje a dá ti to, o čo
prosíš.

Uvidíš, aký je Pán Ježiš
dobrý. Lebo on ťa počuje a vy-
slyší, povedal ...

Je také jednoduché sa
modliť. Príď k Bohu a hovor
s Ním. Ale nezabudni...aj
Boh chce hovoriť s tebou!

Buďte všetci požehnaní.

Zuzka
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SpoSpoSpoSpoSpojojojojojovvvvvačkačkačkačkačkaaaaa

KtKtKtKtKto je Jeo je Jeo je Jeo je Jeo je Ježiš?žiš?žiš?žiš?žiš?
Vyfarbi políčka, v ktorých sa nachádza len jedna bodka. Ježiš preukázal svoju moc nad
diablom. Dokázal, že sa právom môže nazývať:



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

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.
Gabika Kalašová 31.03.

Beáta Kollárová 02.04.
Gabriela Tóthová 05.04.
Juliana Godlová 09.04.
Klaudia Horváthová 09.04.
Daniel Turták 20.04.

03.03. Zborové BTC Sinaj
KE, Jesenského 21; 10.00

17.03. Ženské stretnutie
KE, Jesenského 21; 11.00

24.03. Spoločné tínedžerské
KE, Jesenského 21; 11.00

31.03. Škola zakladania zborov
KE, Jesenského 21; 09.00

07.04 Zborové BTC
KE, Jesenského 21; 10.00

11-14.04. BTC Sinaj
Drienica; 09.00

15.04. Spoločná bohoslužba
KE, Jesenského 21; 10.00

21.04. Pracovné stretnutie
KE, Jesenského 21; 09.00

28.04. Ženské stretnutie
Turňa, Zelená 16; 11.00

28.02. Spoločné tínedžerské
KE, Jesenského 21; 11.00

marec

apríl

marec

apríl


