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KTO SME
Spoločenstvo kresťanov Dev-
leskero Kher združuje znovu-
zrodených kresťanov bez
rozdielu rasy a  národnosti
k  spoločnému životu a  nasle-
dovaniu Pána Ježiša Krista.
Veríme v  celé Božie Slovo -
Bibliu. Stretávame sa k  nedeľ-
ným bohoslužbám a  na domá-
cich biblických a modlitebných
skupinkách. Spoločenstvo
Devleskero Kher je bezprí-
spevková organizácia, všetky
svoje náklady hradí z  dobro-
voľných zbierok a  darov.
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VÍZIA DK
Víziou Devleskero Kher - Boží
Dom je skrze moc evanjelia sa
stať hnutím zakladania multi-
kultúrnych zborov, so schop-
nosťou multiplikácie sa skrze
učeníctvo, v ktorých Rómovia
spolu s  inými národmi žijú
biblické spoločenstvo (koino-
niu).

KONTAKTY
ADRESA:
Devleskero Kher
Jesenského 21 /A
04001, Košice

TELEFÓN:
051 /4520500
069/2001831

WEB:
www.devleskerokher.sk
dk@devleskerokher.sk

BANKOVÉ SPOJENIE:
VÚB a.s
Mlynské nivy č.1
829 90 Bratislava

Swift/BIC: SUBASKBX

č.ú. 1673444559/0200
IBAN
SK6302000000001673444559

VŠETKO VLÁDZEM
Drahí súrodenci v Kristovi, našom Pánovi.
Všetko vládzem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Úžasné
vyznanie. Pavol vyznáva, že v Kristovi vládze všetko. S Bohom
je možné všetko. Všetko. S  Bohom je možné všetko. Veríš to-
mu? Alebo si prestal veriť? Keď prestaneme veriť, že Boh
vládze všetko a my v Kristovi tak vládzeme všetko, tak sme
stratili motor svojho života.

Čo všetko vládzeme v Kristovi? Vládzeme prejsť každým údolím.

Boh pre nás pripravil život, ktorý prináša veľa výziev pre našu
vieru aj náš charakter. Často krát prechádzame akoby tmavým
údolím, kde nesvieti žiadne slnko nádeje, údolie sa zdá
nekonečne dlhé, chlad, ktorý tam pociťujeme vplýva na naše
vzťahy a modlíme sa, aby sa už to údolie skončilo. Je to úplne
normálny pocit, chcieť už byť konečne von z nepríjemných ži-
votných okolností, choroby či iného trápenia. Otázka stojí, pre-
čo pre nás Boh pripravil takéto údolia? Odpoveď je
jednoduchá. V nich sa ukazuje, akí skutočne sme. Tu je mož-
nosť sa modliť: „Bože zmeň ma, zmeň môj charakter, zmeň
moje srdce, zmeň môj postoj, atď...“.
Viete prečo vládzeme prejsť každým údolím? Lebo iba ním pre-
chádzame. My vieme, že to nie je miesto určenia pre naše živo-
ty. Náš cieľ je nebeský Jeruzalem a nie nejaké tmavé údolie.
Prvá cirkev sa povzbudzovala práve týmto, že Pán príde skoro.
Ak prechádzaš údolím, vedz, že neideš sám. Ak zložíme svoju
dôveru v toho, ktorý je neviditeľný, ale, ktorý je tak blízko tých,
ktorí ho vzývajú, tak zostaneme zameraní na náš večný cieľ, náš
nebeský domov aj počas údolí, ktorými prechádzame.
Vyznávaj, „Vládzem prejsť každým údolím, v Kristovi, ktorý ma po-
silňuje.“

Čo vládzeme v Kristovi? Vládzeme napĺňať Božie poverenie.

Keď Pavol písal, že všetko vládze v Kristovi, tak tým myslel aj
napĺňanie Božieho poverenia. Aj napriek väzeniu, aj napriek ne-
priaznivým okolnostiam, on napĺňal Božie poverenie. Vládzeš
napĺňať to, čím ťa Pán poveril? Iba v Kristovi to vládzeme a len
ak zostávame v Kristovi. On je naša sila, naša motivácia, náš
zdroj sily. Preto vládzeme. Ak nevládzeme, ak je nám slúžiť Mu
a ľuďom záťažou, tak potom zdroj našej sily prestal byť On. Po-
trebujeme sa vrátiť k prameňu sily a opustiť svoju cisternu,
ktorú sme si vykopali. Nepriateľ chce, aby sme nevládali a zane-
chali Božie poverenie pre svoje životy, Božie poverenie pre
spoločenstvo. Pán chce presne opak, aby sme v povolaní a pove-
rení rástli. Každý deň urobiť jeden krok s  Božím poverením
a  k  Božiemu povereniu. Krok za krokom zostávať na ceste pove-
renia. Zastaviť sa na deň, dva môže znamenať, že o mesiac bu-
deme robiť malé kroky preč od Božieho poverenia. Každý deň
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sa rozhoduj robiť malé ale isté kroky v tom, do
čoho ťa Pán povolal.
Vyznávaj „Vládzem v Kristovi každý deň napĺňať
Božie poverenie.“

Čo vládzeme v Kristovi? Vládzeme milovať ľudí
okolo seba.

Človek je stvorený, aby miloval. Diabol ho skrze
hriech deformoval, aby nenávidel. Našim osudom
je láska a nič iné. Ako nové stvorenie v Kristovi
vládzem milovať ľudí okolo seba tak, ako ich
miluje Boh. Nič iné nepremení životy ľudí okolo
nás ako čistá a nesebecká láska. Neexistuje žiad-
ne väčšie svedectvo pre človeka, ktorý nepozná
Boha, ako láska, ktorú vidí medzi veriacimi. Za
túto lásku chceme v Kristovi zápasiť. Áno, nieke-
dy je to zápas o lásku. Láska nie je pocit, alebo
niečo automatické v cirkvi. Láska je vec práce
a  rozhodnutia.
Láska znamená tiež sa rozdávať pre druhých.
Rodičia pre deti, manželia jeden pre druhého
a  kresťania pre svet. Niekedy sa nám zdá, že
nevládzeme milovať tých najbližších okolo seba
a  nie to ešte nepriateľov. Aký to štandard dal
Ježiš? Dá sa to? Dá sa, ale v  Kristovi. Niekedy
musíme povzbudzovať samých seba, že v Kristovi
vládzeme milovať ľudí okolo seba. Vládzeme

milovať tých, ktorí nás nechá-
pu, ktorí nám znepríjemňujú
život, dokonca tých, ktorí nás
nenávidia alebo ubližujú.
V  Kristovi ale vládzeme milo-
vať, lebo On je láska. Buď ak-
tívny v  milovaní. Tvor lásku
okolo seba, nebuď len prijí-
mač ale buď aj vysielač.
Vyznávaj, „Vládzem v Kristovi
milovať ľudí okolo seba.“

Prajem nám všetkým zo srdca,
aby sme spolu s  Pavlom vy-
znávali, že vládzeme v  Kris-
tovi všetko, všetko to, čo Pán
od nás očakáva. Vyznávali
a  robili aj konkrétne kroky
v  tom, čomu veríme.

V Kristovi, váš brat Miro
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Pri výchove našich detí, hovoríme našimi
slovami často hlasnejšie než našimi skutkami.
Áno, prút štípe a môže aj zraniť. Ale rany,
ktoré nechávajú za sebou naše slová často
trvajú omnoho dlhšie než akékoľvek fyzické ne-
pohodlie, ktoré naše dieťa zažíva. Avšak s po-
užitím správnych slov prináša aj prút veľké
uzdravenie.
Tu je niekoľko príkladov toho, akoby by to
NEMALO vyzerať:
"Ty vždy . . . " alebo "Ty nikdy . . . " Ak je naším
zámerom BUDOVAŤ a napraviť naše deti, ta-
kéto slová budú kaziť naše snahy. Takéto frázy
sú iba zriedkavo pravdivé, sú často vyslovené v
hneve alebo frustrácii, z ktorých ani jedno
nebude naše deti budovať.
„Tvoj brat / sestra toto nikdy nerobí . . . “ Keby

Kristus určoval našu hodnotu rovnakým spôso-
bom, ako by sme pred Ním obstáli? Vždy je
niekto lepší než sme my. Ale takéto slová sú
zničujúce dvojnásobne. Na jednej strane zhodí-
me neposlušné dieťa, a na strane druhej nafúk-
neme pýchu toho poslušného dieťaťa – a tým
môžeme medzi nimi vybudovať múr nenávisti
a horkosti.
„Čo si sprostý?“ alebo „Si ty normálny?“ V ta-
kýchto situáciách nezáleží na intelekte dieťaťa.
Inteligentní ľudia hrešia rovnako ako ostatní –
dokonca možno ešte viac. Zdroj detských zlých
alebo bláznivých rozhodnutí je ich srdce nie
ich hlava.
"Ty si beznádejný prípad.“ Nielen že týmto
hovoríte o tom, čo si o vašom dieťati myslíte,
ale je to taktiež aj nesprávne tvrdenie. Poznáte

MOC SLOV
vo výchove detí

Keď vychovávame a v rámci toho aj trestáme naše deti ,
potrebujeme pritom používať slová, ktoré ich majú moc uzdraviť a
napraviť.
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beznádejnejší prípad než bol Saul z Tarzu? Ale
stal sa Pavlom a bol použitý k tomu, aby napí-
sal tretinu Novej Zmluvy. Poznáte beznádejnej-
šieho vodcu než bol učeník Peter? Alebo čo tak
beznádejnejšieho rečníka než Mojžiš? Všetci
však mali spoločnú jednu vec – Boha. „S
Bohom nie je nič nemožné.“ (Matúš 19:26;
Marek 10:27; Lukáš 1 :37; Lukáš 18:27). Nek-
radnime z detských sŕdc to, čo tam Boh vložil
v Kristovi.
Ani jedno z takýchto viet nebudú budovať a
chrániť vaše dieťa. Nebudú ich viesť k múdros-
ti. Prinajlepšom zostanú bez úžitku. Prinajhor-
šom však budú slovne zraňovať. Ako rodičia,
ktorí milujú Krista a bola nám zverená zodpo-
vednosť za blaho našich detí, musíme dávať
omnoho väčší pozor na naše ústa než si myslí-
me.
Rovnako nehovoriť NIČ počas trestania môže
často zraniť dieťa ešte oveľa viac než akékoľvek
slovo. Ticho okráda vaše deti o lásku, ktorú po-
trebujú cítiť po tom, čo zlyhajú. Predstav si
Márnotratného syna ako sa vracia ku svojmu
mlčiacemu otcovi; tento príbeh milosti by sa
stal veľkou tragédiou. A my takto znovu a
znovu vytvárame takéto tragédie v našich
domovoch. Ak nevieš povedať niečo milé, ne-
zvoľ si byť namiesto toho ticho. Povedz radšej
niečo ako, „Ocko sa potrebuje modliť a prosiť
Boha o odpustenie za to, čo sa deje v mojom
srdci.. .za chvíľočku budem späť.“ Ak je váš
Boh ten istý ako ten môj, On vám počas mod-
litby dá tie správne slová – On ma nikdy nes-
klamal.

Dôležité slová počas výchovy/trestu
Na druhej strane existujú slová, ktoré v sebe
majú moc uzdraviť a napraviť. Vyjadrujú Boží
zámer s nami, keď nás vychováva. Mali by vy-
jadriť zámery nášho srdca, keď vychovávame
svoje deti. Tu sú nejaké príklady:
„Ľúbim ťa.“ S týmito úprimne myslenými
slovami môžete svojim deťom vyjadriť, že vaša
láska k nim nemá nič spoločné s ich výkonom.
Povedať niekomu, že ho milujeme, hneď po
tom, ako zhrešil – to obnovuje a napravuje. Od-
straňuje to hanbu a potrebu zaslúžiť si naše
prijatie. Dáva to deťom vedieť, že nestojíte nad
nimi, ale že ste v tom s nimi.
„Porozumel si tomu, o čom sme teraz spolu hovo-
rili?“ Po fyzickom treste prichádza časť inštruk-

cií. Teraz je čas usmerniť a napraviť srdce a
myseľ vášho dieťaťa ohľadom toho, čo sa práve
stalo – čo by mohli urobiť ináč, a prečo bolo
to, čo spravili, zlé. Keď to robíte je dôležité sa
uistiť, že dieťa počúva a správne porozumie to-
mu, čo hovoríte. Preto položte otázku a potom
počúvajte. Ak povie „nie“ alebo „Nie som si is-
tý,“ máte šancu mu to vysvetliť iným spôso-
bom až pokiaľ tomu správne neporozumie. Je
to malá vec, ktorú môže rodič urobiť, ale ktorá
prinesie obrovský úžitok nielen pre dieťa ale aj
pre vás.
„Bojujem s rovnakou vecou.“ Za každým det-
ským hriechom je niečo, čo máme spoločné. 4-
ročný chlapec môže rozdávať rany a päste
kamarátovi priamo do tváre. Avšak, príčina
tohto hriechu môže byť hnev alebo závisť. Aj
nás sa to môže týkať. Ide o to, pomôcť dieťaťu
pochopiť, že boj s hriechom je proces, ktorý tr-
vá celý život. Kresťanskí rodičia si často mys-
lia, že keď pred deťmi priznajú, že s takýmito
vecami takisto bojujú, stratia tým ich rešpekt.
Pravdou však je, že ak nie ste úprimní vo veci
vašich vlastných zlyhaní, nemusíte získať ich
rešpekt vôbec. Hovorte s nimi o tom a modlite
sa spoločne za Božiu moc, ktorá môže zmeniť
vás oboch.
„Si požehnaním pre mňa a našu rodinu.“ Keď
niekto, kto ich pred chvíľou zbil po zadku, vy-
sloví tieto slová, kladie tento výchovný trest do
kontextu toho, ako Boh vychováva nás. Hoci
reaguje na to, čo robíme nesprávne, stále zostá-
vame pre Neho a Jeho rodinu požehnaním. Po-
trebujeme sa deliť o tento druh povzbudenia aj
s našimi deťmi.
Keď už ukončíte tento výchovný akt (trest),
prestaňte o tom hovoriť – obzvlášť pred inými
ľuďmi. Bude to budovať veľkú dôveru medzi
vami a vašim dieťaťom. Bude vedieť, že vám
môže dôverovať a zdieľať sa s vami úprimne,
pretože vie, že o tom, čo sa stalo, nehovoríte s
inými ľuďmi.
Takéto budujúce slová budú znova a znova va-
še deti uisťovať o tom, akú hodnotu majú pre
vás. Zdôraznia, že základ vášho vzťahu je väčší
a silnejší než hocijaký zlý skutok, ktorý by vy-
konali. Slová ako tieto sú zrkadlom toho, ako
nás Boh Otec miluje.

Prevzaté zo stránky www.familylife.com
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TÁBOR LEVITOV
Na začiatku tohto leta naše deti mali možnosť sa znova zúčastniť
Tábora Levitov, kde zakúsil i úžasný čas – týždeň plný zábavy,
zážitkov, prekonávania samých seba a stretnutia s Bohom.

Detská služba LEVITOV združuje kresťan-
ských detských služobníkov rôznych cirkví a
spoločenstiev Slovenska. Po minuloročných
skúsenostiach a zážitkoch sme aj tento rok s
napätím vyčkávali, kedy sa budú posielať prvé
prihlášky na trávenie prázdninových dní našich
detí v spoločnosti kresťanov a kresťanskej mlá-
deže na táborisku Striebornica pri Bánovciach
nad Bebravou. Tento rok sme z nášho zboru
vyslali 7 detí, aby naplnili svoj život zážitkami s
Pánom v prítomnosti kresťanskej mládeže a ve-
dúcich, aby spoznali Jeho Slovo, konanie a
moc uprostred krásnej prírody, slobody pohy-
bu, chvál, zábavy a aj malých povinností.
Hlavnou časťou táborových aktivít boli večerné
zhromaždenia, kde sme mali úžasný čas
slobodných chvál, pripravených hier s Miškou
a Maťom, príbehom Jozefa, syna Jákobovho,
slovom Božím, modlitieb a zas chvál. Zažili
sme bláznivé hry z faraónového dvora, kde Jo-
zef slúžil – museli sme utierať faraónove soplí-
ky, keď prechladol – samozrejme vyhrali tí, čo
ich nachytali najviac, bŕŕŕŕ. Potom nosiči nosili
faraóna a kobercovníci museli ukladať pred
nosičov koberce, piekol sa obrovský koláč a
všetci sme museli na rýchlosť podávať peká-
rom vajíčka. Ani jedno sa nesmelo rozbiť! Zá-
bavy bolo do popuku.
Najväčšie napätie v detských očkách ale
priniesol príbeh Jozefa. Krásny, silný, víťazný,
plný požehnania, ale aj poníženia. Koľkí z nás
ho prežívajú dodnes. Pomocou fotokoláží sme
naživo videli jeho povolanie, kde mu Boh
prorocky ukázal cez sny, čo sa bude diať v jeho
živote. Videli sme aj jeho zlé stránky, že mu
bolo dopriate viac ako bratom, donášal, žaloval
zlé správy o bratoch otcovi a oni ho za to
nenávideli. Oni museli pracovať na slnku, pri
ovciach, ale on sa nosil v krásnom farebnom
plášti. Oprávnený hnev bratov vyústil do skut-
ku, že ho predali do otroctva Egypťanom a ot-
covi klamali, že brat zomrel. V tomto ponížení

sa Jozef upäl na Boha Hospodina, celým srd-
com mu slúžil, odmietol hriech a Boh pri ňom
verne stál a povýšil ho. Zažil aj nespravodlivé
poníženie, keď verne Bohu slúžil, odmietol
hriech a za to bol posadený na dlhé roky do vä-
zenia. Za spravodlivosť dostal nespravodlivosť.
Ale aj v tom ostal verný Bohu, Boh bol s ním a
rovno z toho tmavého miesta sa stal prvý po fa-
raónovi na kráľovskom dvore a Boh cez neho
zachránil v čase hladu nielen Egypt, ale aj
okolité krajiny a Izraelčanov.
Počas levelov v prírode deti osobne zažívali
tento príbeh, ale naopak, mali si pomáhať, bu-
dovali si kolektívny prístup, spoločne veci
zvládnuť a prekonať strach. Napríklad si
museli pomocou rúk a nôh telom ukazovať pís-
menká hádanky, ako sa volá Jozefova žena a až
na základe správnej odpovede mohli pokračo-
vať v leveloch, alebo zdolať namáhavejšiu úlo-
hu. Deti prekonávali lezenie po vodorovnom
rebríku, po vysutej sieti, po brvnách, boli ťaha-
ní svojimi spolubojovníkmi do výšky vlastnými
silami a zažili tak povýšenie na vlastnej koži.
Počas manuálnej práce - pílenie dreva, zabíja-
nia klincov a podobne, sa mali učiť verše zo
slova Božieho a zapamätať si ich. Niekto
zvládol viac, niekto menej, ale každý oddiel to
zvládol spoločnými silami.
Radosť v tábore nepokazilo ani chladné uprša-
né počasie. Vonku pod obrovským prístreškom
sa hral z plných síl futbal, za oknami chát sa
maľovalo, kreslilo, pripravovali sa kulisy na
divadlo, alebo na súťaže, vyrábali sa egyptské
parochne, výzdoba do jedálne a hlavne, každý
z nás sa cítil potrebný v tom, čo dokáže.
Spoločnými silami sme takto sami tábor aj vy-
tvárali a tešili sa z každej chvíle.
Pre mňa najdojímavejšou časťou bol nočný po-
chod o 22.00 v lese, kde sme sa spoločne chyti-
li za lano, aby sme nepoblúdili a v tme, len pri
svetle hviezd a sviečok na jednotlivých
stanovištiach sme sa znovu stretli s Jozefom.
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Prešli sme jeho životnú púť znova – videli sme,
ako nás Boh volá, ako nás láka hriech skrytý
pod maskou dobrej chute, ale trpkého precitnu-
tia. Prišli sme až do temného väzenia, kde bol
Jozef sám, len s Bohom, ktorý bol jeho pomo-
cou a z neho sme vystúpili na vysokú plošinu a
mohli sme sa celou cestou späť ohliadnuť, aké
pády a povýšenia, záchranu zažil Jozef. V tom
sme si uvedomili, že aj náš život je podobne vy-
stavovaný pádom, nespravodlivého zaobchá-
dzania, Božej opatery a zistenia, že keď sa
podvolíme Božej ruke, ona nás vedie, Jeho oko
nás stráži, nič sa nám nedeje, len to, čo dovolí
Pán, aby nás vytrénoval, posilnil, aby sme zažili
Jeho opateru a to, že má zámer s naším živo-
tom. A to všetko preto, aby sme naučili prijí-
mať nielen to dobré, čo nám dáva, ale aj to zlé,
čo na nás dopustí, podobne ako na Jozefa. Svo-
jím podpisom na kartón obklopujúci vyvýšenú
plošinu sme vyznali, že sa chceme podvoliť Pá-
novi a nechať sa Ním v živote viesť, vo všet-
kom, čo nás postretne. Jozefov život je pre nás
povzbudením.
Tento tábor zďaleka nie je len o tom, aby nám
odpadla starosť, čo s deťmi, keď rodičom treba
do práce. Tento tábor je hojne zalievaný mod-
litbami a financiami celý rok vopred, jeden sa
skončí a príprava druhého hneď v septembri

začína. Rok vopred kresťania finančne sejú na
žatvu detských duší. Tento tábor je odpoveďou
kresťanov na to, aby Boh zasiahol detské sr-
diečka kým sú malé, nepoznačené hriechom.
Svedectvá detí hovorili o oslobodení z hriechu,
o uzdravení na tele, na duši a o Božom dotyku.
Na tomto mieste sa učia slobodne Pána
chváliť, rozprávať sa s Ním a prežívať s ním
všetky svoje starosti a radosti. Tu sa budujú
väzby a priateľstvá v Duchu, ktoré spojil Pán u
mladých kresťanských vedúcich, vyrastajúcich
na Tábore levítov.
Aj keď tento pobyt, cestovné náklady a všetko
okolo toho nestojí málo, hlavne u viacdetných
rodín, nikdy sa to nedá ani len porovnať s tým,
koľko deti v Duchu prijmú a ako sa ochotné
srdcia vedúcich z celého Slovenska rok vopred
pripravujú na svoju službu. Počet vyše trid-
siatich slúžiacich vedúcich na asi sto detí hovo-
rí jasnou rečou. Ďakujem všetkým, ktorí
akoukoľvek čiastkou prispeli deťom a odľahčili
tak rodičovské náklady. Nepremárnime ani na-
budúce svoju jedinečnú príležitosť skloniť sa k
deťom a ochotne im aj nabudúce doprajme,
aby spoznávali Pána a zažili Jeho prítomnosť
vo svojom živote počas Tábora levítov 2012.

Pukaňa :) (Katka Pukanská)

ZO ŽIVOTA ZBORU

LETNÉ EVANJELIZÁCIE
Aj toto leto sa konala trojdňová evanjelizácia v
Kecerovciach. Znovu sme postavili veľký stan s
pódiom, rozložili aparatúru, aby sme mohli
každý večer zvestovať evanjelium a získať tak
ľudí pre Krista. Rada by som vás, bratia a ses-
try, povzbudila k tomu, aby sme sa tešili z to-
ho, keď môžeme nasledovať Ježiša – tým
myslím byť mu podobní, kráčať v jeho šľapa-
jach a byť soľou tomuto svetu. To, čo robil náš
Pán, aby sme aj my robili na tejto zemi. Veľké
poslanie, ktoré nám bolo zverené (Matúš
28:18.20), je prejavom Božej lásky k tomuto
svetu, aby sme aj my mohli v Božej moci odrá-
žať jeho svetlo medzi ľuďmi, ktorí kráčajú a ži-
jú v tme.

Som vďačná Bohu, že som sa na tejto evanjeli-
zácii mohla zúčastniť a byť svedkom toho, ako
sa Boh rôznym spôsobom dotýkal mladých aj
starších ľudí. Táto evanjelizácia bola novým za-
čiatkom nielen pre tých, ktorí Pána nepoznali,
ale aj pre tých, ktorí od Pána odišli. Aj takí vy-
chádzali na výzvu a obnovovali svoj vzťah s
Kristom, vďaka Bohu. Tak vás chcem veľmi
poprosiť o neprestajné modlitby za Kecerovce.
Ďakujem.
Zostávajte v Božom požehnaní.

Etelka Turtáková
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ZAKLADANIE ZBOROVNA ZAMYSLENIE

Niektorí ľudia ju nenávidia. Niektorí ju milujú. Niektorí urobia
čokoľvek, aby sa jej vyhli . Niektorí ju robia až príl iš. Práca.

Zatiaľ čo existuje mnoho rôznych prístupov k
práci, jedna vec zostáva istá: pracovať sa musí.
Od záhrady Eden každý pracuje alebo jeho pre-
žitie závisí na práci niekoho iného. Práca urču-
je aj životný štýl človeka – to kde býva, kedy a
koľko spí a jedáva, koľko času trávi so svojou
rodinou a dokonca aj to, ako sa oblieka.
Ďalšou nemennou vecou týkajúcou sa práce je
fakt, že Boh má na to jasný pohľad, a my
máme usmerniť naše rozmýšľanie podľa Jeho
myšlienok. Keď budeš uvažovať nad svojím
vlastným postojom k práci, vezmi do úvahy na-
sledovných 9 princípov, ktoré poukazujú Boží
pohľad na prácu:
1 ) Prácu ustanovil Boh. Bola Jeho stvoriteľským
zámerom už od počiatku. Biblia tvrdí, že Boh
sám pracoval (1Moj 1 -2). Tým, že pracujeme
napodobňujeme Boha. Rovnako ako Boh, aj ty
máš schopnosť pracovať, plánovať, plány
uskutočňovať a byť pritom kreatívny. Navyše,
Boh človeku zveril úlohu aby vládol a staral sa
o Jeho stvorenie (1 Moj 1 :28, 2:15).
2) Práca je na celý život. V pote tváre budeš jesť
svoj chlieb (1 Moj 3:19). Boh zamýšľal, aby
človek pracoval kým bude žiť. Zmysluplná akti-
vita hrá kľúčovú úlohu v tom, že si človekom –
či už platená alebo dobrovoľnícka práca. Neus-
pokoj sa s tým, že nemôžeš nájsť prácu. Ne-
zvykaj si na život bez nej. Ani odchod do
dôchodku by nemal ukončiť zmysluplnú a
cieľavedomú činnosť v tvojom živote.
3) Práca nie je pre teba trest. Boh nestvoril
prácu ako otročinu, ale ako dar pre tvoj život.
Keď človek nájde uspokojenie vo svojej práci
je to naozaj darom z Božej ruky, lebo veď kto
môže jesť alebo nájsť potešenie bez Neho (Kaz
2:24-25)?
4) Práca má 3 ciele – poskytnúť ti peniaze
alebo zdroje na to, aby si si zabezpečil životné
potreby; zvýšiť kvalitu svojho života v spokoj-

nosti s tým, že robíš svoju prácu dobre; a slúžiť
Bohu.
5) Práca volá k poslušnosti. Dokonca aj vtedy,
keď sa šéf nepozerá, dobrý pracovník je dô-
sledný, usilovný a verný (Kol 3:22, 24).
Skutočným šéfom je Ježiš Kristus. Ber svoju
prácu ako službu pre Neho – nie iba pre tvojho
zamestnávateľa. Zamestnávatelia by na druhej
strane mali zachádzať so zamestnancami s re-
špektom a čestne.
6) Prácu by si mal robiť vynikajúco. Máš vy-
konávať svoju prácu ako Pánovi, nie ľuďom
(Efez 6:6-7); a nechcieť sa páčiť ľuďom ale
Bohu. Boží štandard dokonalosti sa potrebuje
stať naším štandardom.
7) Práca sa cení. Všetky profesie a všetky druhy
práce, pokiaľ sú legálne, sú cenené pred
Bohom. Neexistuje pritom delenie na posvätnú
a svetskú prácu. Každá práca prináša slávu
Bohu a naplnenie tebe, ak sa robí na Božiu
slávu. (1 Kor 10:31 ).
8) Práca poskytuje príležitosť k evanjelizácii. Mô-
žeš zvestovať dobrú správu – slovom aj skut-
kom, a svojím prístupom k práci. Dnešný svet
potrebuje mocné svedectvo o realite Krista a
potrebuje vidieť rozdiel, ktorý On spôsobuje v
životoch svojich nasledovníkov (Matúš 5:16).
9) Práca ťa buduje aj chráni. V práci sa
prirodzene učíš novým veciam, rozvíjaš svoje
schopnosti, keď prijímaš zverenú zodpoved-
nosť. To všetko ťa buduje. Život bez zmyslupl-
nej a zodpovednej aktivity vedie k zakrpateniu
a nesprávnym myšlienkam a činom – tak ako v
živote Dávida, keď namiesto toho, aby šiel do
boja s vojskom, zostal doma a zhrešil s Bat-
šebou (2 Sam 11).
Prajem ti veľa dobrého odhodlania k práci!

James Eckman
Prevzaté z www.crosswalk.com

DEŇ V PRÁCI
zopár bibl ických princípov
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NARODENINY
Týmto prajeme všetkým súro-
dencom, ktorí oslavujú v  týchto
dňoch svoje narodeniny, Božie
požehnanie, zdravie a  nech
Boží pokoj prebýva vo  vašich
srdciach. Buďte svetlom a  so-
ľou. Nech ďalšie roky vášho ži-
vota sú naplnené konaním
Božích skutkov, v  ktorých nás
Boh už prv uspôsobil chodiť.
(Ef 2,10)

POZÝVAME ŤA K MODLITBÁM
Košice - ženská evanjelizačná skupinka

- Mládež - za tím vodcov, za duchovný rast mládežníkov
- vedenie Ducha svätého pri zasahovaní mladých evanjeliom
- inšpirovaná chválová skupina
- odovzdaní a spoľahlivi služobníci
- za rast a rozmnoženie domácej skupinky

Moldava - za kľúčových ľudí, ktorých chceme zasiahnuť
- aby bola Moldava pripravené pole k evanjelizácii

Turňa - za zjavenie od Boha, čím je v duchu zviazaná Turňa a Moldava
- za múdrosť a poslinenie pre tím vodcov

Kecerovce - za úprimný vzťah medzi súrodencami
- za rast služobníkov
- za rozdelenie skupinky

Rankovce - za rast veriacich vo viere
- aby zasiahli dedinu evanjeliom

Medzany - za mužov a ženy pokoja v Prešove
(Prešov) - za vznik skupinky v Prešove

- za smelosť pri kázaní v Prešove

Zbory - Jednota a  vzťahy (staršovstvo)
- Tímová práca, nové tímy služobníkov
- Otcovia a  matky v  duchu, učeníctvo
- Von z  chudoby, von zo sociálnych dávok
- Vlastnými rukami pracovať
- Sloboda od závislostí
- Vzdelanie – ochota učiť sa

BTC Sinaj - Nástroj na budovanie služobníkov
- vedenie BTC našimi služobníkmi (uvoľnenie darov)
- Rozmnoženie BTC do ďalších miest
- Kvalita a  pomazanie/zdravé učenie

Hnutie Zakladania zborov
- Aktuálne za Prešov, Moldavu, Kecerovce, Rankovce
- Vznik nových zborov na nových miestach
- Zbory – zdravie, sila, samostatnosť

OKTÓBER

Zdenka Ďurašková
06.09. (Kecerovce)
Monika Javorová
10.09. (Kecerovce)
12.09. (Čaňa)
Ladislav Gaž
Kollárová Zuzana
16.09. (Medzany)
Pavol Gašpar
21.09. (Košice)

Denisa Dudášová
27.10. (Košice)
Tibor Javor
29.10. (Kecerovce)
Ondrej Šidelka
30.10. (Košice)

NOVÉ KÁZNE NA WEBE

03.07.2011 Tóth Miroslav Pokor sa pred Pánom
10.07.2011 Kollárová Katka Pokor sa pred Božím Slovom
17.07.2011 Horn Stefan Cirkev s víziou a misiou
24.07.2011 Tóth Miroslav Ako sa správaš v ťažkých časoch
31.07.2011 Geal Treadway Nezastav sa na ceste

Frietlinde Treadway Stíš sa pred Pánom
07.08.2011 Horn Stefan Buď ako Dávid - podľa Božieho srdca
14.08.2011 McNary Shane Modlitba
21.08.2011 Tóth Miroslav Blahoslavenstvá
28.08.2011 Tóth Miroslav Kráľovstvo nebeské

Viera je z  počutia a počutie skrze Slovo Božie. Ponúkame vám
na stiahnutie z nášho webu nedeľné kázne zo zboru Devleskero
Kher - Boží Dom  v Košiciach. V  prípade záujmu o  CD, kontak-
tujte sestru Máriu Kollárovú.

SEPTEMBER



Košice
Bohoslužba Nedeľa 10:00 Jesenského 21 /A
Modlitby mužov Utorok 17:00 Jesenského 21 /A
Domáca skupinka Streda 18:00 Jesenského 21 /A
Stretnutie mládeže Štvrtok 17:00 Jesenského 21 /A
Modlitby žien Piatok 18:00 Jesenského 21 /A

Turňa
Domáca skupinka Štvrtok 17:00 Zelená 16

Medzany
Modlitebná skupinka Utorok 18:30 Medzany 164
Domáca skupinka Piatok 18:30 Medzany 164

Kecerovce
Modlitebná skupinka Utorok 18:00 Kecerovce 228
Domáca skupinka Štvrtok 18:00 Kecerovce 228

NAJDÔLEŽITEJŠIE TERMÍNY
Vždy aktuálne termíny, prípadná zmena termínov je na našom webe WWW.DEVLESKEROKHER.SK.

SEPTEMBER

KEDY A KDE SA STRETÁVAME

Ježiš povedal, že cirkev sme my,
cirkev nie sú budovy alebo modli-
tebne. Preto chceme náš kresťanský
život orientovať vždy na  Boha
a  ľudí. Pozývame ťa zažívať tento
život spolu s  nami.
Srdečne každého pozývame na  na-
še bohoslužby, kde spoločne uctie-
vame nášho Pána Ježiša Krista, kde
prijímame do  srdca Božie Slovo
a  kde zažívame spoločne vzájomné
obecenstvo bratov a  sestier; pozýva-
me ťa na  stretnutia domácich skupi-
niek a  modlitebné stretnutia, kde sa
v  menšom kruhu spoločne učíme
nasledovať Ježiša Krista a  taktiež
zažívať obecenstvo s  Bohom aj
medzi sebou.
Ďalšie termíny stretnutí nájdeš
v  "Termínoch" a  samozrejme na  na-
šom webe www.devleskerokher.sk.

OKTÓBER
07.10. Pracovné stretnutie

Jesenského 21 /A, KE; 18:00

21 .1 0. Evanjelizácia Prešov
Most Café, Škultétyho 3, PO; 18:00

08-10.09. BTC SINAJ s Petrom a Imtraut Lorenz
Sigord - Zelený breh, Kokošovce; 09:00

11 .09. Bohoslužba s Petrom a Imtraut Lorenz
Jesenského 21 /A, KE; 10:00

Ďalšie termíny priebežne v zbore alebo na www.bozidom.sk




