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Zo žatvy pre žatvu

Milí súrodenci, jednou
z mojich hlavných
túžob pre rast nášho

spoločenstva na Slovensku je,
aby sme vychovávali zdravých
učeníkov. (Je to aj časť našej
vízie. „Zakladať zbory, ktoré
kladú dôraz na to, aby sme boli
schopní zakladať zbory, ktoré
zakladajú ďalšie zbory…)

V krátkosti chcem tebe ako
členovi zboru dať možnosť
nazrieť na to, čo ma zamestná-
va v súvislosti so školou učeníc-
tva. Dúfam, že sa aj tvoje srdce
nanovo rozbúši tak,  že bude-
me môcť naplniť spoločné po-
slanie: „Choďte do celého
sveta a čiňte učeníkov zo všet-
kých národov.“ (Mt 28,19)

1. BTC „SINAJ” vzniká z
potreby

Ak má byť vízia nesená
ľuďmi, musia byť títo ľudia
schopní ju niesť. A to bola
otázka, ktorá ma stále znova
zamestnávala. Ako nájdem
ľudí, ktorí budú pripravení šíriť
Božie kráľovstvo skrze Ducha
Svätého? Z tejto otázky vznik-
la učenícka škola, ktorú sme
nazvali BTC (Biblické tré-
ningové centrum) SINAJ.

2. Dielňa pre pracovníkov
Všetci spolupracov-

níci nášho zboru a mi-
sijných staníc sa stre-
távajú štvrťročne na
3-5 dni pri biblickom
štúdiu a v intenzív-
nom spoločenstve.
Tu sa spolupracov-
níkom sprostredkú-

va duchový základ, na ktorom
môžu budovať svoju službu.

3. Motivovaní ísť, nie stáť
Naša škola nie je školou, v

ktorej ide o teologické odbor-
né vzdelávanie. Škola sa riadi
vetou, ktorá vyjadruje jej zá-
mer: „Z úrody, pre úrodu.“

To, čo sa človek v škole
naučí, sa má ihneď uviesť do
praxe. Prakticky to vyzerá tak,
že spolupracovníci ihneď  pre-
sadia v praxi to, čo sa naučili.

4. Vízia namiesto zmätku
Moje osobné zistenie v sú-

vislosti so školou je, že sa ľudia
radi dajú poučiť, vyučiť, ak v
tom môžu vidieť hodnotu.

A škola ponúka základňu,
kde približujeme Božiu vec
každému spolupracovníkovi.

5. Prekážky sú tu, aby boli
prekonávané, a nie aby sme na

nich stroskotali.
Našou najväčšou prekáž-

kou sú financie. Keďže väčši-
na spolupracov-
níkov je žiaľ, ne-
zamestnaná, je
pre nich škole-
nie obrovskou fi-

nančnou záťa-
žou. Po-

č a s

školského vzdelávania sa mu-
síme postiť, aby sme to finanč-
ne zvládli. A tým sa finančná
prekážka stala požehnaním,
pretože tak máme spoločný
pôst. V Božom kráľovstve mô-
žeme byť aj materiálne chu-
dobní, ale nesmieme byť chu-
dobnými duchovne.

6. Ako pôjdu, ak nebudú
poslaní?

Za  svoju hlavnú úlohu po-
važujem pozývať do našej školy
kompetentných bratov, ktorí sú
pomazaní Bohom a ktorí vyz-
broja učeníkov z Božieho slova.

Je to zakaždým určitá výzva,
ak ide o to, dostať do školy dob-
rých a kompetentných služobní-
kov slova. Dobré vyučovanie je
hlavným predpokladom pre dobré
duchovné vzdelanie. Ak je pastier
zdravý, budú zdravé aj ovce.

7.Škola ako duchovný
katalyzátor

S istotou môžem povedať,
že ak by učenícka škola neexis-
tovala, nebola by naša služba
na Slovensku zďaleka taká
efektívna. Je povzbudzujúce vi-
dieť, ako sú súrodenci vyzbro-
jovaní, aby potom slúžili vo
svojom zbore. Ako  získavajú
pohľad pre zbor a dávajú ďalej
oheň prebudenia.

Niektorí študenti stoja
uprostred zakladania zborov.
Pred školou by sa k tomuto
kroku nikdy neodvážili.

Učenícka škola sa v našom
zbore prejavuje násobením
(multiplikáciou) a posilnením
zboru.
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Nechcel by som sa už vzdať
ovocia, ktoré nám Boh daroval
a naďalej daruje cez učenícku
školu.

Náš Pán povedal, že máme

z ľudí činiť učeníkov. (Mt 20,19)
V tomto zmysle nám pra-

jem, aby sme mali pohľad
upretý do diaľky a šírky pre
dôležitosť učeníckych škôl. A

tento získame len tak, ak je náš
pohľad upretý nahor.

Stefan Horn

Správy z kresťanského sveta

MoslimoMoslimoMoslimoMoslimoMoslimovia unášajú krvia unášajú krvia unášajú krvia unášajú krvia unášajú kresťesťesťesťesťansansansansanské deké deké deké deké deti a obrti a obrti a obrti a obrti a obracajú ich k islamuacajú ich k islamuacajú ich k islamuacajú ich k islamuacajú ich k islamu
Prayer.cz - Nigéria: 13-ročný
Victor Udo Usen, člen Kristo-
vej apoštolskej cirkvi v meste
Sokoto na severe krajiny sa po
prvýkrát stratil v novembri mi-
nulého roku.

20. februára 2007 k rodine
dorazila informácia, že Victo-
ra videli v dome ich moslims-
kého suseda. Do domu Useno-
vých pribehla s touto novinou
mladá kresťanka.

Victorova matka Esther sa
okamžite rozbehla do domu,
kde videli jej syna. Stretla sa s
ním, zatiaľ čo sa zúfalo pokúšal
ujsť z domu, kde bol bez mož-
nosti komunikácie s okolím
zadržovaný šesť mesiacov.

„Rýchle som ho schytila za
ruku a vliekla som ho preč sme-
rom k nášmu domu. Takmer
okamžite som však začula výkri-
ky ‚Allahu Akbar! Allahu
Akbar! Allahu Akbar (Boh je
veľký)!‘ a ku svojmu zdeseniu
som uvi-dela početný zástup
moslimov ako bežia smerom k
nám.“

Zástup ich obkolesil a syna
jej zobrali. Než stihla poslať po
svojho manžela, ktorý v tom čase
nebol doma, únoscovia jej
povedali, že jej syn je teraz
moslim, a že ona s manželom už
nie sú jeho rodičmi. „Uniesli ho
vlani v novembri, od tej doby

som ho dnes videla prvýkrát.
Ako môže niekto vnútiť môjmu
synovi svoje náboženstvo?“

Victorov otec, Udo Usen,
agentúre Compass povedal, že
sa vybral domov ihneď po
telefonáte rozrušenej manžel-
ky – len aby zistil, že chlapec
bol unesený znovu. „Pomyslel
som si‚ že pokiaľ preniknem do
domu toho moslima nási-lím,

 „Policajti nám povedali, že
nemôžu nič robiť, pokiaľ sa
sokotský sultán (vodca nigérij-
ských moslimov) nevráti z ciest.
Zadržiavali chlapca šesť mesia-
cov bez nášho súhlasu. Nútili ho
prijať Islam. Ako to môžu urobiť
trinásťročnému dieťaťu?“

Usenovci nie sú jedinou
kresťanskou rodinou v Sokoto,
ktorých dieťa bolo unesené a
donútené prijať islam. Kres-
ťanskí vedúci tvrdia, že únosy
dospievajúcich kresťanských
chlapcov a dievčat sa v prevaž-
ne moslimskom štáte Sokoto
stali bežným javom.

„Stáva sa, že moslimovia
prinútia našich mladých chlap-
cov a dievčatá prijať islam,“
potvrdil Kevin Aje, rímskokato-
lícky biskup zo Sokoto. „Jedná
sa o jeden z problémov, ktorým
kresťania tu v Sokoto čelia.“

Taktiež Rev. Reuben Yaro,
predseda sokotského dištriktu
Západoafrickej evanjelikálnej
cirkvi, dostáva správy o úno-
soch detí. V jednom prípade
moslimovia násilím uniesli sy-
na a dcéru rodine z jeho spolo-
čenstva, pretože matka prešla
od islamu ku kresťanstvu.

„Odovzdala svoj život Kris-
tovi, nakoniec sa vydala za kres-
ťanského muža a Boh ich man-
želstvo požehnal dvoma deť-
mi,“ uviedol Yaro. Nasledovalo

aby som svojho syna získal
späť, nielenže tak ohrozím ži-
voty členov svojej rodiny, ale
rovnako vytvorím zámienku,
aby (moslimovia) napadli ďal-
ších kresťanov v Sokoto,“ uvie-
dol Usen.

Namiesto toho kontaktoval
pastora a spoločne informovali
o prípade ďalších kresťanských
vedúcich, políciu a príslušníkov
štátnej bezpečnosti.
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DalitsDalitsDalitsDalitsDalitský kňaz ský kňaz ský kňaz ský kňaz ský kňaz spoznávpoznávpoznávpoznávpoznáva Jea Jea Jea Jea Ježišažišažišažišažiša
Gfa.org - India: Vikramove
kňazské rituály neboli schopné
vyliečiť jeho matku po dlhé
roky, ale vo chvíli, keď sa za ňu
modlil k svojmu Bohu Arun,
misionár GFA (organi-zácia
Evanjelium pre Áziu),
Vikramova matka bola zrazu
uzdravená. Tento zázrak za-
triasol Vikramovou vierou
v hadie božstvo, ktoré uctie-val.
Ale stále nebol schopný
odovzdať sa viere v Ježiša
Krista. Ako by mohol veriť
v Boha, ktorý sa nedá vidieť?

Pokiaľ bojoval s týmito
myšlienkami, kniha, ktorú mu
Arun daroval, mu vypadla
z police. Vikram ju zodvihol
a začal ju čítať. Bola to Biblia,
a slová, ktoré v nej čítal mu
dávali odpovede na jeho otáz-

ky a presviedčali ho o skutoč-
nej pravde.

Keď prijal Ježiša začal nav-
števovať zbor pastora Aruna.
Ako Dalit (najnižšia a najbied-
nejšia kasta v indickej spoloč-
nosti; pozn. preklad.), bolo to
vôbec prvýkrát, čo Vikram pre-
žíval nádej. Vyrástol odmiet-
nutý spoločnosťou, spolu so
svojou rodinou.  Nábožen-stvo,
ku ktorému sa prikláňal,
zanechávalo svojich prívržen-
cov v beznádeji a úplne zniče-
ných. Vikram videl, že ani jeho
život nie je iný. Jeho matka bola
posadnutá démonom celých 40
rokov – a to bolo aj hnacou
silou Vikramovej túžby stať sa
kňazom. Chcel ju uzdraviť.
Keď aj táto snaha zlyhala, jeho
jedinou nádejou bolo Arunovo

posolstvo.
Arun vyrástol vo formálnej

kresťanskej rodine v Indii, ale
k Pánovi prišiel, keď dostal
Nový zákon od misionára
GFA. Hoci jeho rodná krajina,
Karnataka, je extrémne ťažká
oblasť pre kresťanov, Arun na-
sledoval Božie volanie a začal
službu medzi tamojšou skupi-
nou Dalitov. Jeho odvaha v ká-
zaní evanjelia ho viedla aj ku
Vikramovi, ktorý teraz slúži Je-
žišovi Kristovi namiesto hadím
božstvám!

Vďaka službe misionárov
podobných Arunovi, dnes
tisíce tých najbiednejších
a beznádejných Dalitov na-
chádza skutočný zmysel živo-
ta a nádej v Kristovi.

však obdobie intenzívneho
prenasledovania, moslimovia
deti uniesli a umiestili ich do
opatrovníctva moslimského
duchovného. „Obom deťom
bol vnútený islam a sú vycho-
vávané ako moslimovia.“ Mos-
limovia rovnako uniesli matku
detí – jej osud nie je známy.
Otec musel opustiť Sokoto, aby
si zachránil holý život.

Pastor Tayo Atiniku, tajo-
mník Nigérijského letničného
spoločenstva v Sokoto rovna-ko

potvrdil správy o únosoch
dospievajúcich kresťanských
chlapcov a dievčat. Spomenul
dva prípady.

„Miestni moslimovia pred
tromi rokmi uniesli 17-ročné
dievča menom Grace a dodnes
nie známe, čo sa s ňou stalo.“

Ďalšie kresťanské dievča,
dcéra kresťanského policajta v
meste Talata Mafara, bola tiež
nedávno unesená, donúte-ná
prijať islam a vziať si za mu-ža
moslima bez súhlasu rodi-čov,

uviedol pastor. „Jej otec musel
použiť strelnú zbraň, aby ju
pred týmito moslimami
zachránil,“ dodal Atiniku.

Kresťanskí vedúci majú
obavy zo silnejúceho trendu
únosov a rastúceho napätia
medzi moslimami a kresťanmi.
Všetci sa zhodujú, že nigérij-ská
vláda síce o únosoch vie, ale
nerobí nič na ochranu kres-
ťanských detí pred nábožens-
kými extrémistami.
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Jazvy, ktoré rozprávajú príbehy

Ahojte všetci, mladí
a mladší, jednoducho
ahojte všetci, ktorí si

práve čítate tieto riadky.
A keďže si začal, tak to vy-

drž a čítaj až do konca. Preto-
že tieto riadky môžu zme-
niť tvoj život.

Dnes chcem ho-
voriť o JAZVÁCH.
Čo je to vlastne
jazva ? Jazva je
znak na tvo-
jom tele, ktorý
p r i p o m í n a
dávne zrane-
nie. Máš na svo-
jom tele nejakú
jazvu? Určite si
spomínaš ako sa
tam dostala. Väčši-
nou je to spomien-ka
na našu „šikov-nosť“,
v horších prí-padoch
na nejakú neprí-jemnú
nehodu, alebo na niečo
horšie.

Jednoducho, každá jazva
má v sebe skrytý príbeh, ktorý
nikto okrem teba nevie čítať.
Niekedy tieto príbehy v nás žijú
a ožívajú stále, keď sa na túto
jazvu pozrieme.

Jazvy však môžu zostať aj
na duši. Ako je to možné? No,
občas prídu do nášho života
chvíle, kedy nás zraní nejaký
človek, blízky alebo vzdialený.
Najviac to však bolí od člo-
veka, ktorému dôverujeme,
a ktorý má v našom živote
podstatné miesto.

Zažil si už niekedy niečo
podobné? Dôveroval si nieko-
mu, možno tvojej kámoške,

kamarátovi, rodičom, sestre,
bratovi,...a zrazu to prišlo – aké
hrozné slová povedal, ako
mohol niečo také urobiť, prečo
ma zradil/la? Prečo ma ne-
chal/la samého? Nikto sa ma

nezastal, a ako sa zo
mňa všetci vysmie-

v a l i . . . !

Všet-
ky také-

t o a mnohé iné
situácie nechávajú na mojom
aj tvojom srdci jazvy. Či si to
chceš priznať alebo nie. Nie-
kedy nám takéto „živé“ jazvy
dokážu vohnať slzy do očí.
Spomienka na to, čo sme
prežili, stále bolí. Prečo je to
tak? Veď tá jazva je tam preto,
že sa rana zahojila. Tak prečo
to stále bolí? Môže byť, že tie
jazvy nie sú úplne zahojené? To
vieš iba ty.

Realita je, že moje jazvy,
akokoľvek strašné a bolestivé
by boli, nezmenia a neovplyv-
nia tvoj život. Dokonca, ani

keby som si vyplakala oči, tvoje
jazvy týmto nezahojím. Tak ani
tvoje jazvy pre niekoho iného
nemusia znamenať vôbec nič.
Nikto si asi pri pohľade na tvoje
jazvy, nevz-dychne a nepovie
niečo ako: „Ó, táto jazva zmení
môj život!“

Ale existujú jazvy, ktoré
dokážu zme-niť život

každého človeka.
Zmenili môj život

a mô-žu zmeniť
aj T VOJ!
Existujú jazvy,
ktoré tiež boleli
a stále bo-lia. Sú
to jazvy Je-žiša
Krista.

Určite si už
po-čul o utrpení,

ktorým Ježiš prešiel,
ako ho bili, mučili

a nakoniec pribili na kríž.
To všetko zanechalo na jeho

tele obrovské jazvy. Vieš od
koho tieto jazvy má? Urobili
sme mu ich ja a ty! Áno, dobre
čítaš MY sme mu spôsobili
tieto jazvy. A vieš, čo Ježiš vidí,
keď sa pozrie na svoje jazvy?
Necíti hnev, ani nemyslí na
pomstu, nie! Vidí TEBA a cíti
obrovskú lásku, s ktorou
pretrpel všetky bolesti,
velikánsku lásku, s ktorou šiel
na kríž, aby tam zomrel za
TEBA! Áno za teba! Aby si ty
mohol žiť nový život, bez
hanby, strachu, viny, odsúde-
nia. Život naplnený Jeho
LÁSKOU.

Hovorí sa, že čas vylieči aj
najhlbšie rany. Ale niečo ti
poviem – časom si možno tú
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Boh mal pre mňa milosť

Existujú jazvy,
ktoré dokážu
zmeniť život

každého človeka.
Zmenili môj
život a môžu

zmeniť
aj TVOJ!

Existujú jazvy,
ktoré tiež boleli

a stále bolia.
Sú to jazvy

Ježiša Krista.

Milí bratia a sestry,
chcem sa s vami
podeliť o to, ako som

spoznala Pána Ježiša.
Vyrastala som v rodine,

ktorá bola podobná mnohým
iným. Moji rodičia verili v Bo-
ha, hovorili, že sme katolíci.
No, okrem toho, že sme raz, či
dvakrát v roku išli do kostola
a mama nás, deti, naučila
modliť sa Zdravas, či Otčenáš,
som o Bohu nevedela vlastne
nič. Moje detstvo bolo pekné

a pokojné až do chvíle, keď sa
moji rodičia začali veľmi často
hádať. Otec mal vzťah s inou
ženou a preto býval čoraz me-
nej doma. Videla som moju
mamu ako tým trpí, a že sa cíti
oklamaná a opustená. Bolelo
ma, že nás otec takýmto spô-
sobom opustil, no stále som ho
milovala.

Od tejto chvíle som začala
spoznávať stále viac a viac to,
že človek veľmi ľahko zrádza
dôveru a lásku toho druhého.

Ako som rástla a dospie-
vala aj ja sama som bola často
sklamaná ľuďmi okolo seba
a neskôr som sa začala správať
rovnako. No nenapĺňalo ma to
radosťou, ale naopak, bola som
sklamaná sama zo seba. Stále
som túžila stretnúť člo-veka,
ktorému budem môcť vo
všetkom dôverovať. Nevedela
som, že potrebujem Ježiša, že
len On dokáže uspokojiť a na-
plniť moje túžby.

Potom neskôr som spoz-

jazvu prestaneš tak často
všímať, nebudeš veľmi o tom,
čo sa stalo, rozmýšľať a mož-
no na to aj zabudneš. Ale vo
chvíli keď príde niečo alebo
niekto, kto sa tej starej jazvy
dotkne, zase začne „roz-
právať“ svoj príbeh. Možno
pocítiš bolesť, sklamanie, hnev,
alebo horkosť. Viac alebo
menej, ale bude tam, pokiaľ tá
rana nebude úplne uzdravená.
Možno sa teraz pýtaš, ako sa
to môže stať?

Každá jazva, ktorú má
Ježiš na svojom tele, má moc
uzdraviť aj tú najhlbšiu jazvu,
ktorú máš na svojom tele alebo
na duši.

Prečítaj si spolu so mnou
tento verš:

...na vlastnom tele (Ježiš)
vyniesol naše hriechy na
drevo (kríž), aby sme odum-
reli hriechom a žili spra-
vodlivosti; Jeho krvavé rany
vás UZDRAVILI... 1Pt 2,24

Je to tak, Jeho rany a Jeho

krv dokáže uzdraviť všetko,
čokoľvek sa stalo, čokoľvek čo
ti pripomína tvoju minulosť,

zranenie od blízkeho človeka,
sklamanie v láske, odmietnu-
tie, výsmech, hanbu...všetko, čo

teraz tak hnusne bolí.
Ježiš to všetko vidí a vie aj

ako to bolí. Nezabúdaj, že aj
On bol ranený od ľudí, ktorých
miloval. My všetci sme Ho
ranili. Ale On nás miluje. On
TEBA miluje a chce uzdraviť aj
tvoje bolestivé rany. Príď
k Nemu a povedz mu príbeh,
ktorý rozprávajú tvoje jazvy,
povedz mu svoje srdce. Popros
Ho, aby uzdravil tú bolesť a On
to rád urobí. On čaká, aby ťa
mohol uzdraviť, vziať bolesť,
ktorú máš v srdci.

On (Boh)  uzdravuje
skrúšených srdcom a obväzuje
ich rany. Žalm 147,3

Ak poznáš takú bolesť
a trápiš sa niečím vo svojom
srdci, tak neváhaj a príď
k Lekárovi, ktorý uzdraví tvoje
rany tak, aby tvoje jazvy
prestali rozprávať príbehy.
Prajem ti, aby si prežil Božiu
lásku.

Katka Kollárová
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nala Arpiho, za ktorého som sa
vydala. Keďže on sám vy-rastal
bez rodičov a prežil mno-hé
sklamania, dúfala som, že ma
nesklame. Ale veľmi skoro
prišiel do nášho života alkohol
a potom neskôr automaty, ka-
maráti a my sme sa začali je-

chýb ako aj Arpi, nemáš pre
mňa žiadnu mi-losť?“ Už som
si myslela, že nemám žiadnu
nádej, aby sa môj život zmenil,
no práve v tom čase prijala
Pána Ježiša moja švagriná,
ktorá mi potom začala o Ňom
svedčiť. Pove-dala mi, že Boh
ma veľmi mi-luje, že dal svojho
Syna za mňa a nie som Mu
ľahostajná, že iba On dokáže
zmeniť môj život, ak prijmem
Ježiša Krista za svojho Pána.
Povedala: „Ak si uverila, že
Ježiš je živý, tak Ho prijmi a
vyskúšaj Ho, v Ňom máš
nádej!“ Tak som Ho prijala
a vyznala som Mu, že verím, že
On je moja posledná nádej.
Začala som čítať Bibliu, modliť
sa a navštevovať zbor AC. Arpi
bol z toho veľmi prekvapený.
Po mesiaci prijal aj on Ježiša
za svojho Pána a začali sme
spolu nasledovať Ježiša Krista.

Tam, kde som ja nevidela
východisko, práve tam začal
Pán konať. Bolo to úžasné, že
sme mohli obaja prijať Božie
odpustenie a aj my sme si
mohli navzájom
odpustiť. Boh začal
náš vzťah
uzdravovať a tak
z mojej bez-nádeje
vzišla ná-dej
v   J e ž i š o v i .
Spoznala som, že
Ježiš je nao-zaj
živý, a že je
veľmi blíz-ko
a počuje naše
m o d l i t - by.
Zažila som veľa
nádher-ných
c h v í ľ
s Pánom.

S t á l e

viac a viac spozná-vam, aký je
náš Pán dobrý a ako veľmi
miluje ľudí.

No do nášho života prišli
chvíle, ktoré boli veľmi ťažké.
Najskôr zomrel náš syn Erik
a krátko po tom havaroval
Arpi. Bolo to pre mňa najťažšie
obdobie v mojom živote, ale aj
napriek tomu som stále verila
a verím, že čokoľvek prí-de do
môjho života, Pán Ježiš je so
mnou, On ma neopustí, lebo
chce pre mňa to najlepšie. Aj
v tomto ťažkom období ma On
posilňoval, utešoval a uzdravil.
Viem, že niektoré veci nikdy
nepochopím, ale mám „Otca“,
ktorý ma miluje až tak veľmi,
že dal za mňa to najcennejšie
a najmilšie čo mal - Ježiša,
svojho Syna.

Nech je Mu sláva zato! Boh
k nám hovorí v Jer. 31,3 „
Milujem ťa večnou láskou,
a preto ti ustavične činím mi-
losť.“

Ja tomu verím, veríš tomu
aj ty?

Vaša sestra

Marcela Petrášová

den druhému čoraz viac odcu-
dzovať. Bola som veľmi zúfalá
a nešťastná. Často som pla-kala
a rozmýšľala o svojom ži-vote.
Myslela som si, že Boh je kdesi
ďaleko, a že nemá so mnou
zľutovanie. Raz som po-vedala:
„Bože, viem, že aj ja sama som
urobila vo svojom živote veľa

Bolo to pre mňa
najťažšie obdobie
v mojom živote,
ale aj napriek

tomu som stále verila
a verím,

že čokoľvek
príde do môjho
života, Pán Ježiš

je so mnou,
On ma neopustí, lebo

chce
pre mňa to
najlepšie.

Aj v tomto ťažkom
období ma On

posilňoval,
utešoval a uzdravil.
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Výchova detí nie je náhodný proces

Stalo sa vám už niekedy,
že ste vo výchove svo-
jich detí, v nejakej situácii

nevedeli, čo urobiť? Mne sa to
stáva bežne. Pýtam sa, ako sa
teraz zachovať? A keď niečo
urobím, rozmýšľam, či to bolo
správne.

O výchove detí som prečí-
tala pár kníh, ktoré spravidla
hovoria o tom, že výchova detí
musí byť vyvážením medzi prís-
nosťou a stanovením jasných

to budeš aj žať, v prípade
výchovy detí zožneš ovocie ty
(Prísl. 10,1; Prísl. 10,5; Prísl.
29,15) a k tomu aj tvoje deti.
Biblia hovorí, že ty zožneš len
hanbu a zármutok, ale tvoje de-
ti môžu zožať následky pre ce-
lý život - pri nedostatku lásky
môžu bojovať s neprijatím, ne-
istotou, depresiami, pri neus-
mernenej, žiadnej výchove bu-
dú v dospelosti stále porušovať
pravidlá, podvádzať, klamať,
budú nedisciplinovaní alebo
svojvoľní.

Adonija, štvrtý Dávidov
syn sa pozdvihoval a chcel
kraľovať, hoci kráľom po Dávi-
dovi mal byť Šalamún, ktorý
bol na to určený. Ale Adonija
bol vzpurný a svojvoľný, spojil
sa s ľuďmi, ktorí by ho podpo-
rovali v jeho pláne. Nakoniec
sa jeho zámer nepodaril, tak-
isto ako jeho snaha vziať si za
ženu tú, na ktorú nemal právo
a zomrel tak, že bol zavražde-
ný. V Biblii je napísané: “A jeho
otec ho nikdy nezarmútil, aby
bol povedal: Prečo to robíš?”
Jednoducho povedané, Dávid
ho neusmerňoval, nenapomí-
nal, možno ho nechcel zarmú-
tiť, bolo mu ľúto byť na neho
prísny alebo sa o jeho výchovu

príliš nestaral. Bolo by lepšie
ho zarmútiť, v konečnom dôs-
ledku by mu tým pomohol.
Adonija je príklad neusmerne-
nej výchovy a vyrástol z neho
svojvoľný človek, ktorý nereš-
pektoval žiadne pravidlá.

Biblia nás povzbudzuje k
tomu vychovávať deti keď tre-
ba, aj prútom („Prút a káranie
dávajú múdrosť; ale rozpustilé
decko robí svojej matke han-
bu“  Prísl. 29,15; alebo „Neuní-
maj kázne od chlapca, keď ho
vyšľaháš prútom, nezomrie“
Prísl. 23,13). Ku kázni však
patrí aj slovné napomínanie,

Výchova detí
nie je len

náhodný proces,
ktorý sa deje
sám od seba,

ale Pán nám ukazuje,
že je to niečo,

čo máme
robiť vedome
a zodpovedne.

pravidiel, ktoré majú deti
dodržiavať a na druhej strane
bezvýhradným prijatím a lás-
kou. Biblia samozrejme hovorí
aj do tejto oblasti nášho života
a dáva nám najlepší návod.

Výchova detí nie je len ná-
hodný proces, ktorý sa deje
sám od seba, ale Pán nám uka-
zuje, že je to niečo, čo máme
robiť vedome a zodpovedne.
Tak ako v každej oblasti nášho
života platí, že to, čo rozsie-vaš,

Biblia nás
povzbudzuje

vychovávať deti keď
treba, aj prútom...

Ku kázni však
patrí aj slovné
napomínanie,
vysvetľovanie,

odkrývanie Božích
právd, pravidiel

a princípov.
vysvetľovanie, odkrývanie Bo-
žích právd a pravidiel, princí-
pov. Niekto je veľmi mäkký a
nechce dieťaťu ublížiť. Taký
rodič však po čase svoje dieťa
naozaj nezvláda a musí použiť
iné metódy - krik, manipuláciu,
strašenie alebo aj klamstvo.
Napadlo ti niekedy, že klamať



9

PrPrPrPrPre re re re re rodičodičodičodičodičooooovvvvv

deťom  je taký istý  hriech ako
klamať dospelým? Napr. keď
budeš zlý, poviem to Štefanovi!
:) alebo manipulácia a vyhrá-
žanie: Keď neposlúchaš, ja ťa
neľúbim... a podobne. Čo mys-
líš, čo tvojmu dieťaťu ublíži viac
- dve na zadok alebo žiť v
strachu, že mamka, ocko ma
nemajú radi?

Na druhej strane deti po-
trebujú vedieť, že ich má nao-
zaj niekto rád. Také, aké sú. Aj
keď neposlúchajú. Takisto ako
my. Tiež poznáš, aké je to
dobré, keď vyznáš niečo Páno-
vi, a On Ti odpustí a Ty cítiš
Jeho bezvýhradnú lásku a prija-
tie? My to chceme zažívať, že
Pán nás miluje takých, akí sme.
Dajme to zažívať aj naším de-
ťom - môžeme im tým cez nás
odkryť niečo z Božieho cha-
rakteru.

A nakoniec, najsil-
nejší spôsobom výchovy
je vlastný príklad. Môžeš
hovoriť deťom tisíckrát
teóriu ako sa niečo robí,
keď ty to tak nerobíš, s
najväčšou pravdepo-
dobnosťou v dospelosti
urobí to dieťa presne tak,
ako si to urobil ty. Keď
niekedy počúvam reči
mojej šesťročnej dcéry, je
to ako keby som poču-la
seba. (Niekedy mi je z
toho smiešne a niekedy
sa hanbím, čo som ju
nau-čila.) Kopíruje to, čo
vidí a počuje. Čo povieš
na to, keď dieťa v puberte
alebo dospelosti urobí
niečo nesprávne, ty ho
napomenieš a ono ti od-
povie: Veď ty si to urobil
tak isto? Ak si úprimný,

asi nepovieš nič. Izák presne
zopakoval postoj svojho otca
Abraháma, keď zatajil, že
Rebeka je jeho žena a to len
preto, že sa bál o svoj život. Pár
rokov pred tým to urobil
Abrahám, keď sa nepriznal k
Sáre. Stalo sa ti niekedy, že si
ublížil chtiac alebo nechtiac
svojím deťom a ospravedlnil si
sa im za to? Alebo videli ťa
niekedy ospravedlniť sa ľu-
ďom, ktorým si ublížil? Čo
myslíš, budú si vedieť priznať
chybu a ospravedlniť sa, keď ťa
to nikdy nevideli robiť ako
rodiča? Pokor sa a neboj sa
priznať si aj chybu a zlyhanie,
Pán to môže použiť a veľa vecí
v tvojej rodine uzdraviť.

Keď sa nám narodila prvá
dcérka bola som plná teórie, čo
a ako vychovávať. Postup-ne
som zisťovala, že dieťa nie je

stroj, ale zložitá bytosť a pri
našom synovi, ktorý je riadne
tvrdá hlava, som zisťovala, že
to, čo platí pre jedného, nedá
sa úspešne použiť pri druhom
a to, čo je priveľa pre jedného,
pre druhého je primálo. Zača-
la som sa modliť za múdrosť pri
výchove detí, pretože vyvá-žiť
prísnosť a lásku správnym
spôsobom veľakrát neviem.
Myslím, že každý v konečnom
dôsledku vychováva tak, ako
bol vychovávaný sám. Ale Pán
nás chce a môže naučiť ako
naozaj správne pristupovať k
svojim deťom, učiť nás novým
spôsobom. A tak, keď sa mi
nedostáva múdrosti, prosím od
Boha, aby mi ju dal. (Jakub
1,5)

Bea Kollárová
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PPPPPozri na Jeozri na Jeozri na Jeozri na Jeozri na Ježišažišažišažišažiša

Prečítaj si Božie Slovo
Ján 1,29  Pozrite, toto je Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.

Veľa z toho, čo ľudia
povedali o Ježišovi
nebolo pravdivé. Ale

to, čo o ňom hovorí Biblia
pravda je. Čo sa stalo, keď
ľudia pozreli na Ježiša? Skús
si spomenúť na príklady
z Biblie...

Slepý bol uzdravený
Chromý znovu chodil

Smutný mal znovu radosť
Boľavé srdce pohladené

Trápenie sa vyriešilo

Možno nemáš nejakú veľ-
mi vážnu chorobu, ako je sle-
pota, hluchota, rakovina...,
ale určite si už mal niekedy
boľavé srdiečko. Srdce, ktoré
plakalo, bolo smutné,
zranené. Možno si už bol
sklamaný, že si nemal to, čo
ostatné deti, smutný
z nejakého kamarátstva, mož-
no ti niekto raz povedal

nejaké slová a bol si z nich
smutný...

Chcem, aby si vedel, že
Pán to vie – On ťa vidí a dáva
na teba pozor. Ak chceš
vedieť, čo si On myslí o tebe,
pozri sa na Neho, pozri sa na
Ježiša!

Keď Pán Ježiš chodil po
tejto zemi, stretával deti, ktoré
brával na ruky, rozprával sa
s nimi. Myslím si, že ich aj
objal, pohladkal, smial sa
s nimi a niekedy aj plakal...
Lebo On nám rozumie – aj
tebe! Pozri na Neho. On ťa
veľmi ľúbi..
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O TO TO TO TO Tebeebeebeebeebe

BludisBludisBludisBludisBludiskkkkkooooo

VšeVšeVšeVšeVšetktktktktko o mneo o mneo o mneo o mneo o mne

Volám sa ________________________________________________

Mám ______________________rokov

Mám rád, keď ____________________________________________

Nepáči sa mi, keď _________________________________________

Najdôležitejšie, čo by ste malo o mne vedieť je, že ________________

____________________________________________________________

________________________________________________________

Čo by mali ľudia vedieť o tebe? Skús napísať dôležité veci, ktoré ťa
opisujú.

Choď cez bludisko a zisti, na koho je dobré sa pozerať. Správna cesta ti dá odpoveď!



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

Skupinka “Imanuel” Štvrtok 17:00 Jesenského 21A
Domáca skupinka Streda 17:00 Jesenského 21A
Modlitebná skupinka Piatok 17:00 Jesenského 21A

SabinoSabinoSabinoSabinoSabinovvvvv Bohoslužba Nedeľa 10:00 17 novembra 5
Domáce skupinky Utorok 17:00 17nov.5; Jakubovanská 4
Modlitebná skupinka Štvrtok 17:00 17 novembra 5
Stretnutie mládeže Streda 17:00 17 novembra 5

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
Tínedžerská skupinka Pondelok 16:00 Kino Mier

modlitmodlitmodlitmodlitmodlitebné prebné prebné prebné prebné predmeedmeedmeedmeedmetttttyyyyy:::::
Košice - za mládež “Imanuel”

- za evanjelizačnú skupinku v KE - zasiahnuť neveriacich
- aby zborové BTC prinieslo maximálne ovocie
- za rast zboru tým, že sa ľudia obrátia
- za bohoslužby naplnené Svätým Duchom a za praktizovanie
Duchovných darov

Turňa - aby bratia a sestry duchovne rástli a vedeli dávať
- za miestnosť v Turni
- aby nebola povrchnosť, aby túžili ísť hlboko s Bohom
- aby Boh pripravil nových služobníkov

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
- pripravené srdcia ľudí pre stanové evanjelizácie
- jednota a otvorené vzťahy na skupinke

Sabinov -za duchovný rast pre zbor a spoznávanie vízie
- za Mareka a Alexa - ustanovenie za vedúcich skupiniek
- za jednotu a otvorenosť v tíme, za zodpovednosť za zbor
-za stanovú evanjelizáciu v júni
-za financie pre Arpiho rodinu

narnarnarnarnarodeninodeninodeninodeninodeninyyyyy:::::

tttttererererermínmínmínmínmínyyyyy:::::

InfInfInfInfInfororororormáciemáciemáciemáciemácie

Róbert Oláh 01.05
Lena Maková 11.05
Peter Hackenberg 14.05
Ernest Turták 16.05
Arpád Petráš 27.05
Marek Ferko 29.05

Rudolf Godla 07.06
Mária Oláhová 09.06
Viktor Tóth 10.06

03.05 Mládež. skupinka Imanuel
KE, Jesenského 21; 17.00

05.05. Zborové BTC Sinaj
KE, Jesenského 21; 10.00

12.05. Škola zakladania zborov
KE, Jesenského 21; 09.00

17.05 Mládež. skupinka Imanuel
KE, Jesenského 21; 17.00

19.05. Ženské stretnutie
KE, Jesenského 21; 10.30

26.05. Spoločné tínedžerské
KE, Jesenského 21; 11.00

31.05 Mládež. skupinka Imanuel
KE, Jesenského 21; 17.00

09.06 Zborové BTC - Peter Čuřík
KE, Jesenského 21; 10.00

10.06. Spoločná bohoslužba - P.Čuřík
KE, Jesenského 21; 10.00

14.06 Mládež. skupinka Imanuel
KE, Jesenského 21; 17.00

16.06. Pracovné stretnutie
KE, Jesenského 21; 09.00

26-30.06. Stanová evanjelizácia
Sabinov

28.05 Mládež. skupinka Imanuel
KE, Jesenského 21; 17.00

máj

jún

máj

jún


