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Boh nám dáva pravú vitalitu

Milí súrodenci, žijeme v
čase, kedy chce byť
každý mladým a krás-

nym. Ľudia navštevujú fitnes-
centrá a wellness, niektorí sa
dávajú operovať, aby vyzerali
mladšie a krajšie. Zázračné
slovíčko sa volá „vitálny”. Vy-
hľadal som si, čo vlastne slovo
vitálny znemená.

Je to geneticky alebo prí-
rodnými javmi podmienená ži-
votná sila (životaschopnosť)
organizmu alebo populácie
prejavovaná prispôsobivosťou
voči okolitému svetu, sila odol-
nosti voči chorobám, telesná a
duševná výkonná schopnosť
ako aj reprodukčná schopnosť
(schopnosť rozmnožovania).
[(c) Bibliografický inštitút & F.
A. Brockhaus AG, 2007]

Pozri sa na toto slovo ešte
raz. Podľa výkladu sa slovom
vitalita označuje:

a) životná sila
b) sila prispôsobivosti
c) sila odolnosti voči choro-

bám
d) telesná a duševná výkon-

ná schopnosť
e) reprodukčná schopnosť

Nečudo, že ľudia chcú byť
„vitálni”. Ale nie je práve to aj
prianím nás, ako kresťanov a
zboru? Aby sme mali život-
nú silu z Ducha a schop-
nosť prispôsobivosti k
zvestovaniu slova v
každý čas? Aby sme
boli odolní voči cho-
robám a boli tak vý-
konnejší fyzicky ako
aj duševne/duchov-
ne? A nakoniec, aby

sme sa mohli duchovne roz-
množovať/násobiť?

Ak chceš byť vitálny, tak
ako som to vyššie opísal, mu-
sím sa ťa opýtať: čo pre to ro-
bíš? Vitalita neprichádza sama
od seba. Dôležitú úlohu tu zoh-
ráva naša výživa. Keď chceš
byť vitálnym, nemôžeš jesť čo
chceš. A presne tak je to aj v
duchovnom zmysle; ak chce-
me byť duchovne vitálni.

1. Božie vitamíny, ktoré
vyžaduje naša vitalita

Aké vitamíny poskytuješ
svojmu duchu, aby si mal du-
chovnú vitalitu? Chcel by som
ti ukázať niekoľko duchovných
vitamínov, ktoré nám Boh pre
našu duchovnú vitalitu dal.
- Vitamín V = viera

Viera nás robí vitálnymi
kresťanmi. Vierou môžeme
premáhať svet. (1J 5,4) Svet
tlačí na našu vieru, aby nás o
ňu okradol. Ak nemáme vieru,
svet nás rozmliaždi. Preto
bezpodmienečne potrebujeme

dobrú, biblickú
vieru.
- Druhý vitamín
je vitamín SB =
Slovo Božie

Pavol ho-
vorí v R

10,17:

„Viera je z počúvania a počú-
vanie skrze slovo Kristovo. Vi-
tamín V = viera a vitamín SB =
Slovo Božie pôsobia vždy spo-
lu. Nemôžeš mať jedno bez
druhého. Tu, z Božieho Slova
pramení naša životná sila. Pre-
to musíme prijímať vitamín SB
= Slovo Božie v čo najväčšom
množstve a čo najčastejšie.
- Tretí vitamín je Vitamín Z =

zbor/spoločenstvo
V spoločenstve zboru sa

naučíš Božej sile prispôsobi-
vosti. Vo svete sa ľudia učia, ako
sa prispôsobiť hriechu, a v
spoločenstve zboru sa nau-čia,
ako sa prispôsobovať Bo-žej
vôli. V spoločenstve sa na-učíš,
ako odpúšťať a milovať, ako
dávať a brať. Tu si brúsený a
vyzbrojený, aby si sa víťazne
postavil životným ťažkostiam,
pričom ich riešenie prenecháš
Bohu.
- Štvrtý vitamín je vitamín S

= služba
Väčšina kresťanov má ne-

dostatok tohoto vitamínu.
Chýba im vitamín S = služba.
Je veľký rozdiel, či slúžime ale-
bo či najskôr máme vitamín S
= službu, aby sme potom slúžili.
Nie každá služba je Bohu
príjemná, ale len tá, ktorá je
skutočne vitálna. Povedali sme,
že k vitálnej službe sú nut-né
Božie vitamíny. Tu leží pod-ľa
môjho názoru jedna z hlav-
ných príčin, prečo sú mnohí
kresťania vo svojej službe una-
vení a malátni. Pretože majú
nedostatok vitamínov, chýba
im nutná vitalita.
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Správy z kresťanského sveta

Gfa.org, India: Najhoršia
nočná mora rodiny Mahliov-
cov sa znova opakovala. Pred
rokom, Sharat Mahli ochorel
na čudnú nemoc a zomrel. Te-
raz mal Saratov mladší brat,
Kirtin, tú istú chorobu. Celá ľa-
vá strana Kirtinovho tela, od
vrchu hlavy až po končeky prs-
tov na nohe, bola napuchnutá.
Táto nezvyčajná a nevysvetli-
teľná choroba zanechala to-
hoto 30-ročného otca dvoch
detí pripútaného na lôžko a
s neznesiteľnými bolesťami.

Náhle objavenie sa tejto
zvláštnej choroby bol znepo-
kojujúcim zvratom okolností
pre zvyšok Mahliovskej rodi-ny.
Sharat a Kirtin, spolu s ich
bratom a tromi sestrami navš-
tevovali vďaka rodinnému bo-

hatstvu tie najlepšie školy. Ro-
dina riadila vlastnú farmu a vied-
la obchod v ich dedine. Teraz to
však vyzeralo ako keby ich ná-dej
pre budúcnosť zomierala.

Kirtinovi rodičia boli po-
chopiteľne zmätení. Prvá vec,
ktorú urobili, bolo to, že sa za-
čali modliť k božstvám, ktoré
tradične uctievali, hľadajúc
uzdravenie pre ich syna. Vzali
ho do niekoľkých nemocníc na
rôzne lekárske vyšetrenia. Tak-
tiež, aby dodržali ázijskú tradí-
ciu, hľadali pomoc aj u tradičné-

ho liečiteľa známeho ako kobiraj.
Ale netrvalo dlho, aby si

každý z rodiny Mahliovcov
uvedomil, že ani moderná me-
dicína, ani ľudové liečiteľské
techniky Kirtinovi nepomohli.
Zmierili sa so strašnou preds-
tavou, že uvidia svojho druhé-
ho syna zomierať pred vlast-
nými očami.

Mahliovci žili v dedine
v štáte Assam na východe In-
die, kde nie je mnoho kresťa-
nov. Kirtinova rodina sa odvá-
žila hľadať pomoc mimo svo-
jich náboženských kruhov u
svojich kresťanských susedov.
Skontaktovali sa s Turanya
Kahn, veriacou zo zboru Evan-
jelium pre Áziu (Gospel for
Asia), ktorá viedla modlitebnú
službu v tej oblasti.

Sila modlitbSila modlitbSila modlitbSila modlitbSila modlitby jedney jedney jedney jedney jednej žj žj žj žj ženenenenenyyyyy

2. Prečo Boh chce, aby sme
boli vitálni?

Boh chce, aby sme boli vi-
tálni, aby
- sme mohli ešte lepšie

budovať Jeho kráľovstvo
Ak pracovníci nie sú moti-

vovaní a čerství, nebude ani ich
práca svedčiť o radosti a mo-
tivácii. Nezabudnime, kríž má
svoju moc nie preto, že by sa
Ježiš nebol mohol brániť, ale
pretože sa rozhodol ísť dobro-
voľne na kríž. (F 2,7-11) Ježiš
bol na kríži plný Božej vitality.
- sme mohli svoj beh úspešne

dobehnúť do cieľa
Ak športovec nemá kondí-

ciu, nepomôžu mu ani najlepší
tréneri ani najlepšie náradie.
Toto na trati nikoho nezaují-

ma. Čo má význam, je jedine
vitalita. Nie sme na „teoretic-
kej” trati. Bežíme najväčší beh
ľudskej histórie. Je to Beh živo-
ta! A preto bezpodmienečne
potrebujeme Božiu vitalitu.
(Žid 12,1-2)
- aby sme žili pekný a vášnivý

kresťanský život
Ježišova cirkev je pripodob-

nená neveste. Nie nejakej ne-
veste, ale peknej a nepoškvrne-
nej neveste. (Ef 5,27) Mohol by
si o storočnej babke, ktorá má
toľko kíl ako rokov, pove-dať, že
je veľmi vitálna? Doká-žeš si
predstaviť, že by táto babka išla
večer do mesta na prechádzku
a že by sa za ňou ľudia otáčali,
pretože je vitálna a atraktívna?
Samozrejme nie!

Babka je už stará a preto ne-
môže byť fyzicky vitálna ani
atraktívna.

Ježiš chce, aby sme boli
vitálni a atraktívni. Chce byť
našou krásou, aby ľudia v
našom okolí v nás spoznávali
Jeho. Chcem ťa povzbudiť k
tomu, aby si dovolil Ježišovi v
tebe svietiť. Ľudia to uvidia a
vzdajú Mu česť.

Práve teraz v nadchádza-
júcich mesiacoch, v ktorých
chceme evanjelizovať na rôz-
nych miestach. Nech je medzi
ľuďmi viditeľná tvoja vitalita a
tvoja krása.

V tomto zmysle ti prajem
Božiu vitalitu a Jeho krásu v
Kristovi

Tvoj pastor Stefan Horn
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Christiantoday.com, Indonézia:
Tri Indonézske ženy, ktoré si
odpykávali trest vo väzení za
ich kresťanskú vieru a svedec-
tvo, boli 11.júna prepustené zo
Štátnej väznice Indramayu,
v západnej Jave. Tieto tri ženy
si odpykávali trojročný trest za
vedenie „Nedeľnej školy“ pre
miestne moslimské deti.
Dr. Rebekka Zakaria, Ratna
Bangun a Eti Pangesti boli od-
súdené v roku 2005, po tom,
ako súd v Indramayu ich uznal
vinnými podľa obvinenia, kto-
ré priniesla Indonézska duchov-
ná rada, z porušenia štátneho
zákona na ochranu detí z roku
2002. Boli prepustené na čest-
né slovo o 6. hod. ráno miest-
ného času a ihneď po prepus-
tení odišli ku svojim rodinám.

Rebekka pre Otvorené
dvere (Open Doors) poveda-la,
„Tieto (väzenské) brány sú
univerzitou dôvery.“ Potom
pokračovala, „Neexistuje nič
v porovnaní s utrpením a pre-
nasledovaním, ktorému člo-vek
čelí zo strany ostatných.
V porovnaní s láskou nášho
Pána a tým, čo mi dal, to však
stojí za to.“

Ženy zo zboru  Christian
Church of David´s Camp za-
ložili program pre deti „Šťast-
ná nedeľa“ s kresťanskými
piesňami, hrami a štúdiom

Biblie pod vedením pastorky
Dr. Rebekky, v Etinom dome.
Po 18 mesiacoch bol tento
program tak populárny, že ho
navštevovalo 40 detí, ale iba 10
z nich bolo z kresťanských
rodín. Moslimské deti, ktoré
tam chodili tak činili s plným
súhlasom svojich rodičov.

Hoci odpor voči tomuto
programu vyústil do násilného
zatvorenia zborovej budovy
v decembri 2004, tieto tri ženy
pokračovali v programe Šťast-
ná nedeľa z Etinho domu. 13.
mája 2005 boli zatknuté a vza-
té na policajnú stanicu na vy-
počúvanie. Boli obvinené z po-
rušenia Zákona na ochranu
dieťaťa, kapitoly 86, číslo 23/
2002. Počas procesu sa islams-
kí extrémisti vyhrážali týmto
trom matkám zabitím, či už vo
vnútri súdnej siene alebo mimo
nej. Každý deň prichádzalo
niekoľko autobusov s ozbroje-
nými moslimami, ktorí so se-
bou priniesli aj rakvu na po-
chovanie žien pre prípad, že by
ich súd uznal nevinnými.

Počas ich uväznenia, sest-
ry zostali mocnými svedkami
ich kresťanskej viery. Preme-
nili väzenie vyčistením umýva-
rok a toaliet, kefovaním ciel,
pracovaním v záhrade a do-
konca vymaľovali jasno žltou
a modrou farbou steny miest-
nosti, ktorú používali na stretá-
vanie cirkvi.

V ženskej časti väzenia sa
obmedzili hádky, a vďaka Reb-
bekinmu, Ratninmu a Etinmu
upokojujúcemu vplyvu dozor-
covia zmenili väzenský proto-
kol a dovolili každej väzeň-kyni
mať v cele svoj vlastný nôž
a lyžicu.

Prípad týchto sestier zažal
medzinárodný záujem medzi
kresťanskou komunitou, ktorý
vyústil do kampane písania lis-
tov a modlitebných stretnutí.
Eddie Lyle, riaditeľ Otvore-
ných dverí pre VB a Írsko, uzat-
vára, „Kdekoľvek na svete, v kra-
jinách ako Severná Kórea
a Eritrea, tisíce kresťanov zos-
táva nespravodlivo väznených
za svoju vieru. Ako každá ro-
dina, aj my máme určité práva
a zodpovednosti, a našou
zodpovednosťou ako kresťan-
ských bratov a sestier tých ľudí,
ktorí sú väznení, je neus-tále im
slúžiť a povzbudzovať ich skrze
naše modlitby a prak-tickú
podporu.“

Keď sa Turanya modlila za
Kirtina, vnímala, že jeho teles-
né problémy majú duchovný
pôvod. Turanya a niekoľko jej
modlitebných partnerov sa
postili a modlili  za Kirtina tri
dni, prosiac Boha, aby ho
oslobodil od zlých duchov,

ktorí ovládli jeho telo. Boh
odpovedal na ich modlitby a
Kirtin bol úplne uzdravený.

Keď Kirtinov otec, Dar-
pan, uvidel tento zázrak, začal
horko plakať. Vyjadril ľútosť
nad tým, že nespoznal Ježišo-
vu lásku ešte pre tým, než jeho

starší syn, Sarat, zomrel. Uvi-
diac Božiu moc v akcii, celá
Darpanova rodina, dokopy 16
ľudí, prijali Ježiša za svojho
Spasiteľa a Pána a dali sa
pokrstiť. Všetko toto sa stalo
vďaka tomu, že si Turanya
oddelila čas, aby sa modlila.
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Buďme dobrými rodičmi

Milovaní bratia a sestry
(milí rodičia)! Nie je
pre mňa až také jed-

noduché písať túto stránku,
pretože si nemyslím, že som
matka bez chýb. Som ako kaž-
dá iná, ktorá robí chyby vo vý-
chove svojich detí a určite sa
mám veľa čo učiť o tom, ako
správne, múdro a to všetko
v Božej vôli, vychovávať deti.
Ale ďakujem nášmu Pánovi, že
On nám dáva milosť aj v tom,
ako sa máme starať o naše de-
ti. On mi je najväčším príkla-
dom. Aj keď veľakrát spravím
chyby, On mi z nich stále po-
môže vyjsť a naučí ma z toho,
čo som možno pokazila. Stačí
Mu nechať sa viesť a odov-zdať
seba aj deti do jeho rúk. Viem,
že veľakrát to chcem a beriem
do svojich rúk a po-tom to tak
aj vyzerá. Ďakujem Mu za
slovo, v ktorom mi jasne
ukazuje, čo je dobré a čo zlé.

Keď sa nám narodila Re-
beka, až vtedy som si naozaj
uvedomila, že mať dieťa nez-
namená len to, že mám koho
milovať, kupovať mu všetko čo
potrebuje... Ide oveľa viac, ide
tu o človeka, ktorého pot-
rebujem pripraviť na to, aby ve-
del, ako sa žije na tomto svete
(s Bohom), ako má on reago-
vať na určité veci a situácie,
ako sa pozerať na svet, ako
chodiť po ceste, ktorú mu my
sami (rodičia) vyšliapeme.

Veľa rodičov som počula,
ako svojim deťom hovoria “Ty
nevychovaný!“. To je naozaj
nepremyslená veta. Veď práve
my sme tí, ktorí máme hneď pri

narodení dieťaťa zaujať po-zíciu
vychovávateľov. Deti sme
dostali od Pána, dal nám to, čo
najviac miluje. Ako sa potom
máme, chovať k tomu, čo je
jeho najmilšie?

som jej dala varechou. Vtedy
ku mne Pán hovoril, že aj On
mňa vychováva, a švihá, ale
robí to s pokojom. Náš Pán má
charakter pokoja.

Naše deti potrebujú vidieť
a spoznať v nás Krista. Naša
Rebeka a už aj Daniel sa od
malička učia od nás a od oko-
lia, ktoré im my sami ponúka-
me, dovolíme. Je pre mňa dô-
ležité, čo bude s mojimi deťmi,
keď sa budú už sami rozhodo-
vať, a preto teraz, pokiaľ mám
právo a zodpovednosť za nich,
chcem robiť to, čo je naj-lepšie
- hľadať Božiu vôľu v ich
výchove. Chcem byť tá, ktorá
seje dobré – Mt 12,33 – ale
urobte strom dobrým a urobíte
aj jeho ovocie dobrým, ale urobte
strom zlým i  jeho ovocie bude
zlé, lebo strom sa pozná podľa
ovocia.

Buďme dobrými rodičmi,
ktorí z dobrého pokladu srdca
vynášajú dobré veci a naše deti
budú ako strom, ktorý rodí
dobré ovocie. Nezanedbávaj-
me to, čo milujeme, nehovo-rím
len o jedle, oblečení, ale o tom,
že máme človeka v ma-lom tele,
ktorý nás a Boha pot-rebuje. Ja
osobne, odkedy sa mi narodila
Rebeka nestíham veci, ktoré
som pred ňou milo-vala robiť.
Veľa vecí som sa mu-sela vzdať,
nechať na neskôr, no viem, že
moje deti sú pre mňa
požehnaním od Pána a chcem
byť aj ja to isté pre nich. Byť
mamou je pekné a byť dobrou
mamou lepšie, ale byť mamou
podľa Božieho srdca je to
najlepšie. To sú naši

Veľa rodičov som
počula hovoriť
svojim deťom:

“Ty nevychovaný!”
To je naozaj

nepremyslená
veta! Veď práve
my sme tí, ktorí
máme hneď pri
narodení dieťaťa
zaujať pozíciu
vychovávateľov.

Ako Pán vychováva nás?
Koľko má s nami trpezlivosti,
koľko lásky, aj nás napomína,
švihá, ale všetko to robí s poko-
jom. Raz ku mne Pán silno ho-
voril. Rebeka ma neposlúcha-
la, začala som na ňu kričať
a bola  som nervózna, a tak
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malí učeníci, skrze ktorých sa
chce zjaviť veľký Boh. Učení-
ci? Áno, deti sú dokonalá by-
tosť: duch, duša a telo. Staraj-
me sa o celú ich bytosť. Nech
sú to jednoduchí, ale Boží ver-
ní učeníci. Stojí to zato!

Keď s Rebekou ráno vstá-
vame, robíme si stíšenia, chvá-
lime Pána, modlíme sa a čítam
jej Slovo Božie. Naše deti pot-
rebujeme učiť už teraz, viesť
ich do chvály a modlitby.

vali k tomu aby boli spolu s na-
mi na chválach, deti tiež preží-
vajú Pána. Keď sa doma modlí-
me a chválime Pána, tak sa ma
Rebeka stále opýta, čo som
prežila a vnímala. Hovorme
s deťmi o tom, čo je chvála
a modlitba.

Nezabudni že to, čo do
svojich detí zaseješ, to budeš
žať, to povedal Pán. Povzbu-
zujem aj otcov, aby sa venovali
svojim deťom. Viem, že u nás,
Rómov, je venovanie sa de-ťom
asi taká  rovnica: deti + mama
= vzťah. Keď sme nežili
s Pánom, aj u nás to bolo tak-
isto. Neviem si predstaviť, že-
by sa môj otec vtedy so mnou
rozprával o tom, ako sa ja cítim
a čo prežívam, čo si mys-lím
a čo mi je. Vedela som, že ma
oco ľúbi, aj keď mi to nikdy
nepovedal, nikdy sa s nami
nehral. Ale keď sme sa obrátili

tak sa všetko zmenilo. Boh mi
dal otca, dnes je u nás normál-
ne, že si s otcom sadneme
a hovoríme o tom, čo si mys-
lím, čo si myslí on, čo preží-
vame s Bohom, čo vnímame
jeden aj druhý atď.... Deti chcú
a potrebujú mamu aj otca. Veď
tak ako Boh dal nám deti, tak
Boh dal našim deťom mamu aj
otca. Nezatvárajme sa pre nich,
začnime sa modliť, kde sú na
tom duchovne, kde im máme
slúžiť. Boh má aj pre nich plnú
komoru pokladov. Tá komora
nie je len pre dos-pelých, ale aj
pre deti už od  0 rokov. Áno,
my sme sa ešte predtým, ako
sa naše deti narodili, za nich
modlili, a to je tiež veľmi
dôležité.

My rodičia (manželia) pot-
rebujeme mať pri výchove
jeden ciel, ťahať za jedno a to
všetko spolu s Pánom, jednu

Nezabudni že to,
 čo do svojich detí

zaseješ, to budeš žať,
to povedal Pán.
Povzbudzujem aj

otcov, aby sa venovali
svojim deťom. Viem,
že u nás, Rómov, je
venovanie sa deťom
asi takáto rovnica:

vzťah = deti + mama.
Deti chcú a potrebujú

mamu aj otca.

A v zbore, keď budú väčší,
tak im to bude ťažké, pretože
sa budú hanbiť nás dospelých
(budú zvyknutí modliť sa iba
s deťmi a s rovesníkmi). Poz-
nám deti ktoré už odmalička
stáli s nami na modlitbách
a chválach a dnes, keď sú už
tínedžeri, je to pre nich priro-
dzené.

Som naozaj za to, aby sme
naše deti viedli a povzbudzo-
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vec som si všimla, že dieťa vie
rýchlo prísť na to, ako na nás
(aby dosiahlo to, čo chce),
a preto sa nenechajme zmani-
pulovať.

Takisto som si všimla, že
rodičia rozmaznávajú deti, bo-
ja sa im dať varechou, ľutujú
ich. Chcem k tomu povedať len
toľko, že dieťaťu nepomô-že to,
že ich budeme rozmaz-návať,
to im len ublíži. Ani mne sa
jednoducho nedáva varechou,
aj ja ich ľúbim, ale aj nás Pán
miluje a tiež nás vychováva aj
švihá. Naše deti potrebujú
vedieť, že my sme autorita, nie
páni, ale rodičia. Pánom  stále
zostáva Ježiš. Re-beku sme

odmalička učili, že za všetko zlé
dostane na za-dok. Nie preto,
že ju neľúbime (keď je
neposlušná nikdy jej
nehovoríme, že ju neľúbime)
ale preto, že za všetko zlé je
trest (varecha), a že sa to Bohu
nepáči (neposlušnosť). Aj v
tejto oblasti sa potrebujeme (ja
a Berty) ešte učiť. Zvykneme
skôr zakričať ako jednať vare-
chou, ale chceme to zmeniť
a viem, že nám v tom Pán po-
máha. Začali sme s metódou,
že po každom druhom napo-
menutí je varecha. Alebo počí-
tame... raz dva tri a potom...
Veľakrát sami neposlúchne-me,
ale ona si to potom zapa-mätá,

a preto sa chceme nau-čiť stáť
si za svojím slovom. Je to tiež
škola pre ňu, že to čo povieme
aj dodržíme.

Viem, že ma čaká ešte to-
ho s mojimi deťmi veľa, ale
viem, že nie som sama. Je tu
Berty? Áno, samozrejme, ale je
tu hlavne môj Pán, ktorý je
stále s nami.

Náš Boh miluje vás aj vaše
deti, preto sa mu oplatí dôvero-
vať vo všetkom. Je to náš Otec
a my sme jeho deti. Sláva
Bohu. Prajem nám rodičom,
aby sme boli spolu s našou
rodinou dobrým príkladom pre
tento svet.

Silvia Medňanská

Ahoj! Skôr než začneš
čítať túto stránku,
chcem ti povedať, že si

pre tento svet výnimočným
človekom. Nielen, že si jedi-
nečné a nádherné Božie stvo-
renie, ale Boh ťa našiel a dal ti
veľký kus seba, aby si sa ty
mohol stať Jeho dieťaťom (Ján
1,12). Povýšil ťa a tak si sa stal
výnimočnou a vzácnou oso-
bou, ktorou sa môže stať každý
podľa Jeho veľkej milosti. Ty aj
ja. Si tu, tak ideme ďalej.

„Tak čo, ako sa máš?“ To je
otázka, ktorá sa kladie hneď,
keď sa s niekým stretneš.
A práve na túto otázku sa väč-
šinou odpovedá: „Dobre, zle,
nie celkom dobre, dá sa to...“
Väčšina z nás stále odpovedá
neúplne. Možno je to preto, že
si myslíš, že ten druhý ťa
nechce vypočuť, alebo nech-
ceš, aby sa pozrel do vnútra

tvojho života? Áno, je to tak.
Prečo vlastne nepoznáš tú dru-
hú osobu? Prečo sa nechceš
otvoriť? Tak to je problém, kto-
rý my nechceme, aby sa nás
týkal. Preto, ak to chceme zme-
niť a mať otvorené a dobré
vzťahy, musíme nejako začať.

Medzi prvé dôležité kroky,
ako takýto postoj zmeniť, patrí
budovanie vzťahu s Bohom
a spoločenstva, kde sú bratia a
sestry v Ježišovi Kristovi, kto-
rých nám Boh dal ako dar, aby
sme sa navzájom dopĺňali.

A práve preto je dôležitá
odpoveď, ktorú dáš človeku,
ktorého ti dal Boh. Možno si
teraz kladieš otázku, „Teraz
mám každému povedať o ce-
lom svojom živote?“ Nie, to od
teba ani nikto nežiada. Boh
hovorí: „Z plnosti srdca hovo-
ria ústa.“ A tu je priestor, kde
sa ty a ja musíme učiť. Byť voči

sebe navzájom úprimní a otvo-
rení. Možno si to teraz nevieš
predstaviť, ale všetko sa dá, ak
to chceš a keď si tomu odovz-
daný.

Boh ťa vyzýva a chce ti
osobne slúžiť: „Vydaj sa mi
úplne, daj mi svoje srdce a ja ti
dám po čom ti tvoje srdce túži.“
Možno sú alebo boli tieto veci
v tebe, kde si rozmýšľal: „To by
som chcel, takto by som chcel
žiť, to by som chcel zme-niť.“
Boh ťa pozná a pozná aj tvoje
túžby. On pozná tvoje
myšlienky ešte skôr než ich
vyslovíš. Len uvoľni priestor
pre Ducha Svätého a stretávaj
sa s Ním, daj Mu svoj čas a On
ťa naučí veľa vecí, ktoré ty ne-
vieš, a ktoré by si chcel poz-nať.
Privedie ťa na krásne miesto,
kde naozaj obstojí len ten,
ktorý po tom túži a to mies-to
sa volá Božia prítomnosť.

Buď úprimný s Bohom
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Je otvorená pre každého, a dá
ti moc ísť ďalej a postaviť ťa na
pevný základ. Boh vyzýva teba,
mladú dušu, ktorá si vzác-na
v jeho očiach: A nepripo-

dobňujte sa tomuto svetu, ale sa
premeňte obnovením svojej
mysli, aby ste zkúšali, čo je vôľa
Božia, to, čo je dobré, ľúbe a
dokonalé! (Rim 12,2).

Lebo On má pre vás krásne
veci, ktoré sú večne dané pre
teba.

Vaša sestra Fatima, ktorá je
tu vždy pre vás.

Ahoj, porozprávam Vám
o svojom živote. Nie-
žeby bol môj život ne-

jak zvlášť zaujímavý, ale preto,
lebo sa v Ňom stalo niečo, čo
je pre mňa zázrakom a napĺňa
ma to šťastím, kedykoľvek nad
tým rozmýšľam.

Ako malý chalan som vy-
rastal v bežnej rodine a mal
som šťastné detstvo. Doteraz
rád spomínam na tú bezsta-
rostnosť detstva a huncútstva,
ktoré sme radi a často robili s
priateľmi.

Patril som medzi takzvané
„slušné“ deti. Nebil som sa, te-
da nie tak často a zúrivo ako
iní, nepoužíval som škaredé
slová, dobre som sa učil. Keď
som prichádzal to puberty, mal
som o sebe mienku, že som
slušný a dobrý človek. Tie také
„bežné“ hriechy ako neposluš-
nosť rodičom, sebectvo, pýcha,
závisť, nenávisť, kradnutie pe-
ňazí rodičom som nerátal. Bol
som predsa lepší ako ostatní
kamaráti.

Od malička ma rodičia
viedli k tomu, že Boh je a aby
som sa ho bál a rešpektoval Ho.
Po večeroch, keď som išiel spať,
mi otec čítal z detskej Biblie
starozákonné príbehy. Veľmi
ma to bavilo a žil som v realite,
že Boh existuje. Vedel som, čo
je dobré a čo nie, čo sa Bohu
páči a čo nie. Bol som ale
naplnený strachom zo smr-ti, z

budúcnosti, strachom z to-ho,
že zomrú moji rodičia.

Ako člen evanjelickej cirk-
vi som pravidelne chodil do kos-
tola. Aj keď tam bola ohromná
nuda, mnohokrát som zaspal,
musel som chodiť, lebo to bola
kresťanská povinnosť. Keď
som mal 14 rokov, začal som
chodiť na evanjelickú mládež.
Krátky čas nato sa v Košiciach
konalo prvé veľké 3 dňové
stretnutie mládeže, na ktoré
sme išli celá mládež. To bolo
prvýkrát, čo som vnímal Boha
osobne a dal som mu svoj ži-
vot. Dovtedy som si myslel, že
som v poriadku ale tam tí ka-
zatelia hovorili úplne ináč ako
farár v kostole. Hovorili živo a
s presvedčením. Pochopil som,
že nie som až taký dobrý a dal
som Ježišovi svoj život. To bol
ale len začiatok. To, čo sa v
skutočnosti stalo v tomto roz-
hodnutí som spoznával ešte
dosť dlhý čas. Začal som čítať
Bibliu a modliť sa k Ježišovi.
Nie len Otčenáš, ale svojimi
slovami.

Nasledujúce roky boli pre
mladého chalana vcelku vzru-
šujúce - kresťanské mládež-
nícke akcie, chválová skupina,
cestovanie, výlety, spoločenst-
vo s inými mladými kresťanmi.
Bol to naozaj pekný čas. Som
vďačný Bohu, že som sa mo-hol
obrátiť ako 14 ročný a ne-musel
som prejsť všetkou tou špinou

sveta. Niekedy ľudia, ktorí
neboli „až tak zlí“, keď sa stanú
kresťanmi, majú prob-lém
hovoriť svedectvo. Hovo-ria
napríklad: „Nepil som,
nedrogoval som, necudzoložil
som, nebol som vo väzení... ne-
mám silné svedectvo.“ Pods-
tata je v tom, že človek posu-
dzuje čo je dobré a čo je zlé pod-
ľa ľudských merítok. Keď sa ale
pozrieme na merítka svä-tého
Boha, potom každý hriech, aj ten
v ľudských očiach ako malý, je
hoden, aby bol potres-taný
smrťou. Trvalo mi to nejaký
čas, kým som pochopil.

Bol to  ale aj čas, keď som
ako mladý chalan padal do hrie-
chu a nevedel z neho vyjsť von.
Bolo to však aj obdobie hľada-
nia, hľadania Boha, hľadania
smeru budúcnosti. Vedel som,
že existuje niečo viac, že existuje
život vo víťazstve nad hrie-
chom a pokušením. Vedel som
to, lebo som to videl v Biblii.
Poznal som iných kresťanov z
iných zborov, ktorí mali to, čo
som ja hľadal.

Mal som aj konflikt v mo-
jom svedomí. Videl som cirkev
v Biblii, aj keď aj tam boli prob-
lémy a ťažkosti, ale videl som
tam život; a videl som cirkev, v
ktorej som žil, že je to obrov-
ský rozdiel. Kvôli znovuzro-
deniu nám dohovárali, aby sme
neboli extrémny. O ďal-ších
otázkach už ani neho-

Božia cesta pre môj život
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voriac. Ja som v Biblii čítal o
vodnom krste, o krste Du-
chom Svätým a jazykoch, o
tom ako má fungovať zbor a o
šírení evanjelia. Boli to pre mňa
príliš trčiace otázky, aby som
ich mohol ignorovať. A predsa
som dlhý čas svoje sve-domie
aj hlas Ducha Svätého snažil
dať pod pokrievku. Zno-va a
znova v mojom vnútri pov-
stával tento konflikt a ja znova
a znova som si povedal, že je
to v poriadku tak ako som, a
že predsa sa nemôžme všetci
naraz mýliť. A tak to išlo rok
za rokom.

Na vysokej škole som sa
„zaľúbil“ do bubnov. Tak ma to
vzalo, že som sa chcel stať
profesionálnym hudobníkom.
Išiel som na skúšky na jazzovú
školu v Nemecku. Prijali ma ale
neskôr som začal rozmýšľať, či
je to Božia vôľa. Kým viac sa
blížil termín nástupu, vedel
som, že to nie je Božia vôľa.
Rozhodol som sa, že nenastú-
pim. Nastúpil som na civilnú
službu do Spoločenstva evan-
jelickej mládeže.

No a práve tam som sa stre-
tol s misionárom Štefanom
Hornom z Nemecka. Neskôr
som si spätne uvedomil Božiu
milosť a plán, ktorý mal pre
mňa a nebolo to byť hudobní-
kom. Túžba po vodnom krste a
krste Duchom Svätým vo mne
stále narastala. Ani nie rok po
tom som zažil krst Du-chom
Svätým, ktorý radikálne zmenil
môj život s Bohom. Rozhodol
urobiť krok viery, vodný krst,
ktorý je krstom viery. V cirkvi
to spôsobilo roz-ruch.
Nakoniec nás požiadali, aby
sme kvôli krstu činili poká-nie,

alebo odišli z cirkvi. Veľa
starších kresťanov, ktorého
som si vážil a mal s ním určitý
vzťah, sa ma pýtalo, či som to
fakt musel alebo potreboval
urobiť. Bolo to opäť na celo-
slovenskom stretnutí mládeže a
tam som druhýkrát stretol
Štefana. Dozvedel sa o našom
krste. „Počul som, že si niečo
spravil“, povedal mi. Ja som si
pomyslel, že je tu ďalší, ktorý
mi bude rozprávať, či som to
skutočne musel urobiť. „Hej,
počul si dobre“, povedal som
mu. Jeho reakcia? „Haleluja, to
je ono. Dobre si urobil. Spô-
sob, akým si to urobil nebol naj-
lepší, ale to čo si spravil bolo
správne“. Prvý človek po 2 me-
siacoch, ktorý ma povzbudil.

Krátko predtým, sme si za-
čali hľadať zbor. Po návšteve
troch letničných zborov sme sa
potom rozhodli, že zbor
Devleskero Kher je ten zbor, do
ktorého chceme patriť a kde
nás Boh volá. Vďaka Štefanovi
a všetkým bratom a sestrám,
ktorí nás prijali za svojich, som
sa v našom zbore zakorenil a
viem, že som tu doma. Tu spoz-
návam Božie
p o v o l a n i e
pre svoj ži-
vot, tu sa
učím slú-
žiť, tu ži-
jem a ži-
jem tu veľ-
mi veľmi
rád.

Keď som
prišiel do zbo-
ru Devleskero
Kher myslel som
si, že o živote v
živom zbore viem

toho dosť, ale to čo nas-
ledovalo predčilo moje očaká-
vania. Ak to človek nezažije,
nevie o čo prichádza. Je to už
6 rokov čo som v zbore, prijal
som zborovú víziu za svoju a
túžim spolu so svojou rodinou
slúžiť Bohu ako On chce. Boh
je úžasný, vidím ako ma vedie,
ako od narodenia napĺňa svoj
plán s mojim životom. Ďaku-
jem mu za nádherný zbor,
nádhernú manželku a syna; ale
hlavne za Jeho milosť a večný
život v Kristovi.

Ako mladý kresťan som raz
išiel okolo Rómskej osady a
vnímal som ako mi Duch Svätý
hovorí, že raz budem slú-žiť
medzi Rómami. Vtedy ma
oblial studený pot, bál som sa
a snažil sa to vymazať z pamä-
te. Ako malý chlapec som mal
zlé skúsenosti s Rómami a v
podstate som sa ich bál. A teraz
toto. Ale vďaka Bohu za Jeho
milosť, ktorú mi dal, aby som
išiel po Jeho ceste. Chcel som
byť bubeník, ale On ma povolal
kázať evanjelium; kázať
Rómom aj Slovákom, otvoriť
oči ľuďom, aby mohli uviedieť
pravdu. Chcem a potrebujem

sa ešte veľa učiť od Boha aj
súrodencov s cieľom učiť
Jeho zbor večné pravdy.
Veď prá-ve pre tie sa
oplatí žiť...

Miro Tóth
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Ahoj deti!!! Chcem vám
na začiatok dať jednu
úlohu: rozmýšľajte a

predstavte si teraz najkrajšie
miesto, na ktoré by ste túžili
niekedy ísť. Disneyland? Ha-
wai? Hory? More??? Neviem.
Každý z nás má iné sny, iné
predstavy a túžby. Možno by

ste chceli, aby tieto prázdniny tr-vali
navždy, aby sa už nikdy nes-
končili, aby si sa chodieval kúpať,
bicyklovať, hrať sa, pozerať roz-
právky a dlho spať... no proste
prázdninovať a nemať povin-
nosti, ako cez školský rok.

Rada sa pozerám na krás-
ne miesta na tejto zemi. Moria,

oceány, vodopády, vrchy, stro-
my, kvety, západy slnka, sne-
hom prikryté polia... Dám ti
úlohu číslo 2: pokús sa nakres-
liť na toto prázdne miesto, ako
vyzerá to miesto, o ktorom sní-
vaš.

Letel si už niekedy lietad-
lom? Pred tým, ako nastúpiš
do lietadla, musíš mať kúpe-
nú letenku – lístok. Nie 5 mi-
nút pred tým, ale potrebuješ
si ju kúpiť už skôr.

A ja ťa teraz chcem poz-
vať na NAJKRAJŠIE MIES-

TO.  Je to miesto, v ktorom
nie sú slzy, plač, smútok,
choroby, hnev...  Ulice v ňom
sú zo zlata, tma tam nie je nik-
dy. Je to veľká krása. Neviem
si to ani predstaviť, nevidela
som ani fotky, ale veľa som o
tomto meste čítala a počula a

ja tam určite chcem ísť. Nemu-
síš si pýtať peniaze od rodičov
– všetko máš zaplatené. Ver mi,
naozaj, môžeš tam ísť aj ty.
Chcel by si? Ja áaaanooo!!!

Ale musíme sa na túto
veľkú cestu pripraviť. Poviem
ti ako.  To miesto je čisté. Volá
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sa NEBO. A preto tam môže
ísť len ten, kto je čistý. Možno
ti napadlo: „Zuzka, ale ja sa
umývam každý deň a obliekam
si čisté veci.“ To je správne. Ale
pred vstupom na toto miesto je
potrebné mať očis-tené aj svoje
srdce. Tvoje srdce je tá
najdôležitejšia vec, ktorú máš,
lebo z neho vychádza všetko –
dobré aj zlé. Každý z nás,

každý deň urobí niečo, čo špiní
srdce – volá sa to hriech. Kvôli
hriechu by sme nikdy nemohli
navštíviť to krásne nebo....
Ale nebuď smutný. Poznám
niekoho, kto má moc očistiť ťa.
Jeho meno je JEŽIŠ. Je to Boží
Syn, ktorý zomrel na kríži
a vstal z hrobu a teraz žije
v nebi. Čaká na teba. Ak sa roz-
hodneš žiť s Ním, spoznať Ho

a pozveš ho do svojho srdca,
aby ho očistil od hriechu, máš
tam svoje miesto. Ježiš už za
teba všetko zaplatil. Teraz čaká
už len na teba, ako sa rozhod-
neš. Nezabudni! Na túto cestu
nepotrebuješ mať batožinu,
stačí mať očistené srdce, do
ktorého si pozval Pána pánov
Ježiša.

Prečítaj si Božie Slovo
Ján 14,6  Ježiš povedal: “Ja som cesta i pravda i život; nikto nepríde k
Otcovi, len skrze mňa”.

Možno sa niekam cez prázdniny chystáš, možno nie. Ale určite sa nezabudni pripraviť na niečo
dôležité. Odpoveď získaš, ak doplníš správne dopravné prostriedky do tajničky.

                     __ __ __ __ __ __ __

                     __ __ __ __ __ __ __ __

 __ __ __ __ __ __ __ __

                     __ __ __ __

                     __ __ __ __



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 osadu Demeter - za mladých ľudí a ich vyslobodenie od

alkoholizmu
- za tím, ktorý slúži na Demetri (Berty, Silva, Dežko, Lacko)
- aby ľudia z Demetra sa mohli aktívne pripojiť k zboru
- za letné pouličné evanjelizácie

Turňa - viac posvätenia v životoch veriacich, viac odovzdania
Kristovi

- za stanovú evanjelizáciu v lete
- 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; duchovná ochrana rodiny

- tínedžeri - otvorenosť pre Boha
-  za duchovnú ochranu vericich v Čani

Medzany - osobná evanjelizácia - vzťahy s neveriacimi, smelosť
- jasná vízia a správny pohľad na Boží plán pre Medzany
- pripravené srdcia ľudí pre stanové evanjelizácie
- jednota a otvorené vzťahy na skupinke, vydanosť pre
evanjelium

Sabinov -za duchovný rast zboru a spoznávanie a naplnenie vízie
- za Mareka a Alexa ako čerstvých vedúcich skupiniek; za
milosť obstáť v tlakoch, ktoré prídu

- za Mirka a Dagmarku ako vedúcich modlitebnej skupinky
- aby bratia a sestry zobrali spoluzodpovednosť za zbor

narnarnarnarnarodeninodeninodeninodeninodeninyyyyy:::::

tttttererererermínmínmínmínmínyyyyy:::::

InfInfInfInfInfororororormáciemáciemáciemáciemácie

Ingrid Horváthová 3.7.
Marcela Petrášová 9.7.
Július Godla 14.7.
Katarína Pukanská 16.7.
Alexander Horváth 21.7.

Katarína Kollárová 4.8.
Mária Kollárová 14.8.
Miroslav Horváth 21.8.
Silvia Medňanská 29.8.

01.07 Bohoslužba v stane
Sabinov; 10.00

01.07. Spoločná grilovačka
Sabinov; 18.00

05.-07.07. BTC Sinaj
Veľký Slavkov; 10.00

08.07 Spoločná bohoslužba so
Sigfriedom Bongartzom
KE, Jesenského 21; 10.00

17.-20.07. Stanová evanjelizácia
Medzany

31.7-4.8. Stanová evanjelizácia
Turňa nad Bodvou

14.-18.08. Pouličné evanjelizácie
Košice

27-31.08. Tínedžerský výlet
Veľký Slavkov

júl

august

júl

august


