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Zborové hodnoty - Multiplikácia

Milí súrodenci, my, ako
vedenie zboru, sa
v poslednej dobe

často zamýšľame nad hodno-
tami nášho zboru.

Možno sa pýtaš, čo
hodnoty vôbec sú.  Nuž, na to
ti chcem dať krátku odpoveď.
“Hodnoty sú do hĺbky idúce
formujúce názory, ktoré sú
založené na myslení a konaní a
ktorých stopy badať v každom
rozhodovaní.”

Pretože hodnoty určujú
naše myslenie a konanie, je pre
nás ako vedenie zboru veľmi
dôležité, aby sme ako zbor ma-
li spoločné hodnoty, ktoré nám
budú poskytovať jednotu v
myslení a konaní pre Božie
kráľovstvo. Takto to robila prvá
cirkev a tak to chceme zažívať
aj my. Denne zotrvávali jedno-
myseľne v chráme a lámali
chlieb po domoch, prijímali
pokrm s plesaním a v úprimnosti
srdca. (Sk 2,46)

My ako zbor máme deväť
hodnôt. Tieto vám chcem
predstaviť v našom zborovom
liste, tak aby sme my ako zbor
mohli jasne rozlišovať, ktoré
hodnoty chceme v našom
zbore spoločne nasledovať a
plniť. Jednou z našich hodnôt
je multiplikácia – náso-
benie. “Ceníme si multi-
plikáciu ako biblický prin-
cíp rastu a rozmnožova-
nia kvality aj kvantity da-
rov, služieb, služobnos-
tí podľa svojho druhu.
Prajeme si multipliká-
ciu duchovného ovo-
cia v osobnom živote

viery, v zborovom živote aj v službe
zakladania zborov.”

...a čo si ty počul odo mňa pred
mnohými svedkami, zveruj to
spoľahlivým ľuďom, ktorí budú
schopní aj iných vyučovať. (2 Tm
2,2)

Každý, kto má dar od Ducha
Svätého, je „obdarený” k

multiplikácii.
V tomto verši vidíme, ako

Pavol hovorí o štyroch generá-
ciách. (Hrubo vytlačené slovo
vo verši je označenie pre jednu
generáciu.) Toto nazývam mul-
tiplikáciou – násobením.

Ak  nemyslíme len na seba
a na našu dobu, ale aj na nasle-
dujúcu generáciu, potom pre-
mýšľame v smere multipliká-cia
– násobenie. Ak nám nejde len
o to, aby nás Boh obdaro-val
nejakým darom, ale oveľa viac
nám ide o to, ako môžeme
tento dar investovať do iných
ľudí, aby sa tento dar rozmno-
žil, potom to nazývam multipli-

káciou (prečítaj si
prosím pozor-ne
Mt 25,14-30)

Vidíme, že Pá-
novi nejde len o to,

aby sme si boli
vedomí

svojich

darov. To je len jedna strana.
Druhá strana je, aby sme, ak
sme si vedomí našich obdaro-
vaní, ich aj rozmnožovali. Pre-
tože každý dar, ktorý nám Boh
dáva, má v sebe potenciál mul-
tiplikácie – násobenia. Tento
princíp môžeme vidieť už vo
stvorení (1M 1,11-12). A tento
princíp multiplikácie – násobe-
nia platí aj pre nové stvorenie,
ktorým sme. (1K 5,17; G 6,15)

Načo slúži multiplikácia –
násobenie?

Pýtal si sa niekedy už sám
seba, prečo je Božou vôľou, aby
sa v Jeho cirkvi diala multi-
plikácia – násobenie? Aké ciele
sleduje Boh multiplikáciou? Na
túto otázku by som rád
odpovedal obrazne.

Predstav si prosím tmavý
svet, v ktorom je absolútna tem-
nota. Nie je tam žiaden prúd,
a tak ani elektrické svetlo. Ani
slnko a tým pádom ani žiadne
denné svetlo. Nie sú žiadne
zápalky alebo niečo, čím by sa
dalo získať svetlo. Svetlo je pre
ľudí natoľko neznáme, že ne-
poznajú ani slovo „svetlo“.

Predstav si potom prosím,
že každá domácnosť vlastní
veľmi veľa faklí, ktoré ale ne-
môžu zapáliť, pretože skrátka
nemajú žiaden oheň. To by
bola, milí súrodenci, úplná
tragédia. (V súčasnej situácii vo
svete si to nie je až tak ťažké
predstaviť, pretože svet je
skutočne v totálnej duchovnej
temnote.)

Biblia nám ale hovorí, že
my všetci sme boli v tejto tem-
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Správy z kresťanského sveta

note, kým neprišiel Ježiš, Svet-
lo sveta, aby nám priniesol
svetlo. (Mt 4,16) Prišiel,
a zapálil v nás svetlo života.
Zrazu sme uvideli, čo sme
predtým ešte nevideli a ne-
zažili. Svetlo života! (J 8,12)

O nejaký čas neskôr odi-šiel
Ježiš do neba, aby tým opäť
odišlo zo sveta svetlo. Čo
teraz? Bolo to všetko? Ľudst-vo
zostalo sedieť so svojimi
nezapálenými fakľami v tem-
nom svete. Čo celá tá záleži-
tosť s Ježišom vôbec priniesla?

Štyridsať dní po tom, čo

Ježiš odišiel k svojmu Otcovi sa
stalo niečo, čo bolo dovte-dy
jedinečné. Zrazu naplnil Boží
oheň miestnosť, v ktorej veriaci
sedeli. Ich fakle boli za-pálené.
Haleluja! Boh povedal: „Buď
svetlo! A bolo svetlo.“ (Sk 2,3)
Potom vyšli do tma-vého svetla
a zapálili ďalších 3 000 faklí.
(Sk 2,41)

Rozumieš už, prečo je mul-
tiplikácia pre Boha taká dôle-
žitá? On chce, aby sme so svo-
jimi darmi išli k ľuďom, dávali
ďalej oheň evanjelia, aby sa ich
sviece zapálili. Multiplikácia sa

deje preto, aby sme si navzá-
jom zapaľovali fakle, ktorými
nás Duch Svätý obdaroval.
Kedykoľvek niekomu svojou
fakľou pomôžeš k tomu, aby aj
jeho fakľa horela, ide o mul-
tiplikáciu.

Choď a multiplikuj – násob
to, čo ti Boh zveril. Dovoľ tvojmu
daru, aby cez teba boli zapálené
ďalšie srdcia pre Boha.

V tomto zmysle prajem
nám ako zboru pohyb, Božiu
bohatú multiplikáciu.

Tvoj brat a multiplikátor Stefan

IRÁN - V jednom iránskom
meste, žila žena, ktorá si
s mnohými ťažkosťami prena-
jala obchod, aby začala podni-
kať ako krajčírka. Jej túžba
podnikať povstala kvôli tomu,
že jej štvorčlenná rodina bola
vo veľkej finančnej kríze. Jej
manžel bol drogovo závislý
a vôbec neprispieval na úhra-
du výdavkov rodiny. Táto pani
bola však vydanou kresťankou.

Pár mesiacov predtým uči-
la táto pani šiť tri mladé diev-
čatá. Využila možnosť zdieľať
s nimi evanjelium a začala ich
viesť k učeníctvu. Jedno z diev-
čat pochádzalo z fanatickej
moslimskej rodiny. Keď sa ro-
dina dozvedela o jej kresťans-
kej viere, bola proti tomu, ale
ona sa rozhodla vážne nasle-
dovať Krista. Veci sa zhoršili až
natoľko, že ju začali jej ro-dičia
biť a vyhrážať sa jej, aby
zanechala svoju vieru. Pove-
dali jej: „Ak sa nevrátiš ku Isla-

mu, budeme ťa biť, až kým ne-
budeš mŕtva.“ Toto mladé diev-
ča sa však nechcelo vzdať svo-
jej viery pod ťarchou takýchto
okolností. Radšej našla spôsob
ako opustiť dom svojich rodi-
čov a presťahovala sa k svojim
príbuzným do iného mesta
v Iráne. Rodičia po nej začali
pátrať. Mysleli si, že snáď naš-
la útočisko v dome kresťanky,
ktorá ju učila šiť. Vyhrážali sa
jej, že ak nepošle ich dcéru do-
mov, zatvoria jej obchod a ju
zabijú. Vo fundamentálnom
Islame je trest za to ak niekto
obráti moslima na inú vieru
jediný – smrť. Podľa toho mali
právo ju zabiť, ak by chceli.
Očividne ich dcéra u krajčírky
nebola, ale rodičia tomu neboli
ochotní uveriť.

V jeden deň, keď krajčírka
pracovala vo svojom obcho-de,
vtrhla dovnútra rodina mla-
dého dievčaťa a rozbili všetko
zariadenie. Niekoľko žien ju

začalo mlátiť. Stále jej vraveli,
že prinútila ich dcéru obrátiť
sa od Islamu a stať sa kresťan-
kou. Informovali o tom aj polí-
ciu a žena – krajčírka bola za
to predvedená pred súd. Sudca
ju uznal vinnou. Povedal jej, že
za zničené zariadenie v jej
obchode nedostane žiadnu
náhradu, a že jej prenasledova-
telia ju mali právo napadnúť.
Nakoniec jej pohrozil, že ak
bude počuť ešte raz o tom, že
evanjelizuje, potrestá ju oveľa
tvrdšie.

Táto žena v tom meste už
nebola v bezpečí a preto sa
rozhodla presťahovať do iné-ho
mesta, kde bola menej zná-ma.
V súčasnosti je pod lekár-skym
dozorom, kvôli fyzickým
útokom, ktorými prešla. Jej
domáci zbor sa jej rozhodol
finančne pomôcť v jej ťažkej
situácii.    Zdroj: www.persecution.com
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Nová generácia šíri evanjelium v Európe

Mladí európski kres-
ťania našli dvere ku
evanjelizácii, tak

efektívnej, že jej koncept sa
rapídne šíri z jej škandinávs-
kych koreňov ku ostatným
národom v Európe, a aj ďalej.
Študenti, ktorí sú súčasťou
„Novej Generácie“ (ďalej len
NG) zobrali zodpovednosť za
svoje školy ako ich misijné pole.
Pretože sú stálou súčas-ťou
školského prostredia, mô-žu
študenti efektívne evanje-
lizovať svojich spolužiakov      a
následne činiť z nich učení-kov.
Tým, že sú sami študent-mi,
majú právo to robiť v mno-
hých krajinách.

Jedna kľúčová charakteris-
tika Novej Generácie: študenti
sú „motor“ naštartovaný a po-
háňaný Duchom Svätým.
Dospelí vedúci NG poskytujú
poradenstvo, rámcovú štruktú-
ru pre školskú evanjelizáciu,
zdieľanie informácií a konfe-
rencie – ale nie kontrolu a ria-
denie.

„Minimálne vo Švédsku, sú
kresťanské školské skupinky
viacmenej o spoločenstve a pre-
žití,“ hovorí jeden  z vedúcich
mládeže. Nová Generácia je
však iná: je to všetko o spolu-
žiakoch, ktorí ešte nie sú spa-
sení. Stojí na dvoch nohách –
na modlitbe a evanjelizácii.

„Denne sa pred začatím
školy modlíme za spolužiakov,
našich učiteľov a našu misiu na
škole. Boh si skutočne zís-kal
našu pozornosť, keď za-chránil
jedného z našich hlav-ných
protivníkov spomedzi

učiteľov… jedného z tých, za
ktorých sme sa modlievali.
Tento učiteľ je teraz kresťans-
kým misionárom.“

16-ročná Sara zo Švédska
pochádzala z rodiny, ktorá
dovtedy neprijala Krista. Spolu
s ďalšími troma, začala sku-
pinku NG krátko po jej zno-
vuzrodení. Ale po niekoľkých
mesiacoch jej lekári diagnosti-
kovali rakovinu. Vtedy pove-
dala vedúcemu NG: „OK, Bib-
lia hovorí, že Boh ma môže
uzdraviť. Ale aj keď zomriem,
vezmem so sebou do neba toľ-
kých, koľko to len bude mož-
né.“

Jej skupinka sa stala jed-
nou z najradikálnejších v kraji-
ne, zasahujúc jednotlivých
študentov 10-krát častejšie ako
bol celonárodný plán na celý
rok. Cez hudbu, divadlo, osob-
nú evanjelizáciu – jeden na
jedného a modlitbu, ich sku-
pinka explodovala zo 4 členov
na 35 v priebehu 1 roka. Dô-
vod: Sarin radostný životný štýl
aj napriek rakovine. Dnes je
Sara národnou koordinátor-kou
pre NG vo Švédsku – a je úplne
uzdravená z rakoviny.

Študenti z NG tvrdo pra-
covali, aby našli kreatívne spô-
soby evanjelizácie na svojich
školách. Jeden z tímov NG vo
Švédsku vyzbieral viac než 12
000 USD za 3 týždne – dosť
peňazí na nákup Biblií ako
vianočný darček pre každého
z ich spolužiakov. Jeden darca
si všimol ich tvrdú prácu a obeť
a výsledkom toho stovky
študentov dostalo Bibliu. Ku
každej Biblii pripojili študenti
osobné vianočné želanie.
Švédsky vedúci NG, Lundqvist,
hovorí, že tento dar začal pri-
nášať ovocie v tom, že štu-denti
začali čítať Bibliu, mnohí
vôbec po prvýkrát. Nápad
s darovaním Biblií sa stal tak
populárnym, že udivený vyda-
vateľ mu povedal, že 40% všet-
kých predaných alebo distribu-
ovaných Biblií vo Švédsku
v roku 2002 bolo odovzda-
ných skupinkám NG.

Svedectvá

Johan bol spasený v lete
roku 2001. V tom čase chodil
na strednú školu so špecializá-
ciou v trénovaní mechanikov.
Bolo to ťažké misijné pole –
samí chlapci a väčšina z nich
samí tvrdí chlapíci. Otázka,
ktorá mu bežala v mysli bola
zrejmá: ako je možné zasiah-
nuť týchto ľudí evanjeliom.

Rozhodol sa vyvesiť pla-gát.
Šiel ku fotografovi a dal si
urobiť plagát so svojou fotkou
a nápisom: „Som kresťan. Spý-
taj sa ma prečo.“

Zabralo to. 40 z jeho spo-
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lužiakov sa ho na to spýtalo.
Niektorí z nich boli spasení.

Jeho ďalšou myšlienkou
bolo, že ak sa obráti najhrubší
a najtvrdší chlapec z celej ško-
ly, ostatní ho budú samozrej-
me nasledovať. Bol tam jeden
moslim s obzvlášť zlou poves-
ťou. „Hassan“ (nie je to jeho
skutočné meno) bil ostatných
študentov bez akejkoľvek prí-
činy. Johan sa za neho modlil
každé ráno a večer. Potom pri-
šiel deň, keď bol s Hassanom
Johan osamote po škole. So
srdcom v hrdle sa Johan priblí-
žil k Hassanovi a krátko s ním
zdieľal evanjelium. Očakáva-
júc bitku, bol Johan prekvape-
ný a šokovaný, že bol Hassan
pripravený a hľadajúci odpo-
vede. Predtým, než odišli zo
školy, sa Hassan stal kresťa-
nom. To viedlo k prebudeniu
medzi moslimami na škole.

Nasledujúci rok sa na škole
objavil ďalší plagát. Bol na ňom
Hassan a 28 ďalších chlapcov.
Nadpis? „Sme kres-ťania.
Spýtaj sa nás prečo.“

Rahel je študentka na
škole, kde viac než polovica

študentov sú Moslimovia, a nie
málo z nich sú radikálni
moslimovia. Bola to podľa slov
jedného z vedúcich „anti-
Ježišova, pro-Mohamedova
škola“.

S len malým povzbudením
od NG sa Rahel a jej kresťans-
ká priateľka rozhodla využiť
Deň mieru OSN ako prostrie-
dok na zasiahnutie spolužia-
kov evanjeliom. Zabalili 1600
lízaniek do papiera s posolst-
vom, „Pokoj navonok príde
s pokojom vo vnútri.“

Ako výsledok tohoto jed-
noduchého posolstva a mno-
hých modlitieb, sa skupinka
NG na Rahelinej škole roz-
rástla v priebehu 6 mesiacov
z 2 ľudí na 35… niektorí z nich
boli bývalí moslimovia!

Jannie, hanblivá čerstvá
kresťanka, počula v jednu ne-
deľu výzvu NG a v pondelok
začala vo svojej škole sku-
pinku… sama. Nová Generácia
odporúča, aby pri založení sku-
pinky spolupracovali niekoľkí
kresťania, ale Jannie vytrvala.
Začala tým, že začala hovoriť
evanjelium s jedným ďalším
dievčaťom. Spolu viedli 4 ďal-
ších ku Pánovi v priebehu prvé-
ho týždňa. To bolo v novembri.

V marci tím NG navštívil
Janninu školu s očakávaním, že
tam nájde už viac študen-tov.
„Teraz máme 15,“ poveda-la im
Jannie. To znelo super – 15
študentov v skupinke – úžasný
rast. „Nie,“ odpoveda-la im
Jannie, „máme 15 VEDÚCICH
a oveľa viac členov.“

V tom školskom roku,
Jannie hovorila o Ježišovi a o
Dobrej správe niekoľkokrát aj
zo školského pódia ku celej

škole. V tom čase mala Jannie
13 rokov.

Sedem dôvodov, prečo sú školy
práve teraz tým najlepším

misijným poľom v akejkoľvek
krajine.

1. Ježiš miluje mladých ľudí.
Má špeciálnu vášeň pre mla-
dých. Viac než 9 z 10 spase-
ných ľudí prijali Krista pred 20.
rokom života.
2. Je tam každý. Škola je vo
väčšine krajinách povinná, tak
ňou prejde väčšina vo svojom
rannom veku.
3. Misionári sú už tam. Poz-
najú už jazyk a nie sú tam prob-
lémy s vízami. Potrebujú len
spoznať, že SÚ misionármi.
4. Mladí ľudia si v škole budujú
silné priateľstvá, čo robí evan-
jelizáciu omnoho jednoduch-
šou než v neskoršom veku.
5. Je tam MNOHO možností
počas školského roka zhro-
maždiť študentov a hovoriť
s nimi o Dobrej správe.
6. Slovo Božie má čas, aby
mohlo konať. Ak je dobré se-
meno zasadené, príde čas, kedy
začne rásť….hoci je to niekoľko
rokov neskôr.
7. Hnutie už začalo. Toto je čas
kairos  v Európe a možno aj
v iných častiach sveta.
(prevzaté a spracované zo stránky
www.nwwc.net, redakčne krátené)
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Zborové BTC s Waldemarom Sardaczukom

Zborové BTC Sinaj je
miestom vyzbrojenia
veriacich pre víťazný

život s Ježišom Kristom. Na
ostatnom BTC sme mali vzác-
nu návštevu z Nemecka, brata
Waldemara Sardazuka, ktorý
vyučoval na tému evanjelizá-
cia. Sám ako evanjelista kázal
evanjelium v mnohých kraji-
nách tejto planéty. Na tomto
mieste chceme brata Walde-
mara krátko predstaviť. Priná-
šame vám aj krátke svedectvo
práve z tohto októbrového
víkendu, kde sme boli povzbu-
dení, zarazení ale hlavne vyz-
brojení do jednoduchého a ra-
dikálneho životného štýlu
evanjelizácie ako praví a verní
učeníci Ježiša Krista.

Brat Waldemar Sardaczuk,
ktorý navštívil na pár dní náš
zbor žije v Nemecku, je ženatý,
otcom dvoch dcér. Už ako
mladý muž sa rozhodol vydať
svoj život Bohu. V roku 1961
sa stal pastorom. Založil mno-
ho zborov. Dlhé roky mal mi-
moriadny záujem o prenasle-
dovaných kresťanov. Je prezi-

dentom organizácie AVC
(Výkonná rada pre prenasle-
dovaných kresťanov) a orga-
nizácie NEHEMIA (kresťans-
ká služba pomoci). Nehemia
buduje a udržiava sirotince,
školy, mobilné polievkové ku-
chyne, humanitárnu pomoc s
oblečením, poľnohospodárs-ke

siaľ kázal vo viac ako 60 kra-
jinách sveta, medzi iným v Sý-
rii, Yemene, Burme, Brazílii,
íne, rôznych krajinách Afriky,
Európy, Ázie a Ameriky.
Okrem toho je autorom
viacerých kníh.

Ahojte, bratia a sestry
v Kristu, zdravím vás

v mene nášho Pána Ježiša,
ktorému vďačím za všetko vo
svojom živote, aj za vás, ktorí
sme strávili spoločný čas na
BTC, kde slúžil brat Waldemar
Sardaczuk. Je veľa toho, čo by
sa dalo písať o Božích princí-
poch a múdrosti, ktoré tento
brat vyučoval veľmi jednodu-
cho, jasne a priamo. Vyučoval
o tom, čo je pre Pána Ježiša
dôležité - Ísť a kázať evanje-
lium, robiť ľuďom dobre, uzdra-
vovať chorých, vyháňať dé-
monov, atď...

To, čo som jasne videl bo-
lo, že tento brat aj vo svojom
vysokom veku a už nie tak na
100% slúžiacom zdraví a vy-
konanej mnohej práci, správ-ne
vykupuje čas. Má túžbu od

Má túžbu od Boha
vo svojom srdci

ísť po celom svete
a hlásať radostnú
zvesť - evanjelium.

Bolo vidieť,
že to, čo vyučoval,
že preto aj žije.

a iné projekty. AVC má biblické
školy a uskutočňuje misijné
poslanie. Od roku 1992 bolo
založených viac ako 100
nových zborov v Rusku, Ru-
munsku, Tanzánii atď. Walde-
mar Sardaczuk stojí v aktívnej
evanjelizačnej službe a dopo-
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Ženské stretnutie

Chcela by som najprv
všetkých pozdraviť lás-
kou Kristovou. Chcem

sa s vami, sestry, podeliť o to,
čo bolo hovorené na ženskom
stretnutí 22.9.07. Veľmi veľa
som v ten deň prijala pre svoj
osobný život a mám na srdci
vám to povedať. Je toho nao-
zaj veľmi veľa ale napíšem
aspoň niečo z toho.

Silvia Medňanská hovorila
o prorokyni Debore a o Ester.
Bola som veľmi povzbudená
a mohla som vidieť to, čoho

sa tiež potrebujeme naučiť stáť
v pôstoch a modlitbách. Boh
nám nedal IBA NÁROD, Boh
nám dal o niečo viac –
NÁRODY.

Potrebujeme sa modliť aj za
našich vodcov, aby chodili
v pomazaní a mo-
ci Svätého Du-
cha. Buďte všetci
požehnaní.

Julka Godlová
(Turňa)

Keď som sa dozvedela,
že máme ženské stret-
nutie, nie veľmi som

chcela ísť, pretože som tam ešte
nikdy nebola a nevedela som,
čo tam bude. Takže som tam
išla po prvýkrát. Išal som tam
prázdna ale prišla som domov
naplnená Svätým Du-chom

veľa chýba aj v našich živo-
toch. Debora bola žena, ktorá
mala manžela a deti. Bola sud-
kyňa a súdila toho času Izrael,
bola tá, ktorá priniesla víťazst-
vo svojmu národu. Boh si ju
povolal ako tú, ktorá vyslobo-
dila svoj národ.

Sestry, chcem vás povzbu-
diť, aby sme častejšie mysleli na
modlitbu a pôst, aby sme boli
ako Debora. A takisto Ester,
ktorá tiež priviedla celý svoj
národ k tomu, aby sa mod-lili
a postili, aby neboli zabití. My

a môžem ďakovať Bo-hu, lebo
som mala naozaj krás-ne
zážitky. Téma bola: „Debo-rin
deň“ a „Ester“ Držali sme pôst.
A potom sme žehnali jedna
druhej. Keď sa za mňa modlila
sestra Marcela, začala som
hovoriť v cudzích jazy-koch, čo
som predtým nikdy nezažila.

Prežívala som tam naozaj
Božiu prí-tomnosť.
Bola som tým veľmi
p o v z - b u d e n á
a myslím, že nielen
ja, ale všetci.

Erika Horváthová
(Turňa)

Boha vo svojom srdci ísť po
celom svete a hlásať radostnú
zvesť - evanjelium. Čiže, bolo
vidieť, že to, čo vyučoval, že
preto aj žije.

Keď slúžil na bohoslužbe,
hovoril skutočný príbeh veria-
cej ženy v Číne, ktorá bola vo
väzení kvôli viere v Krista
a mala zakázané o Kristovi ho-
voriť. Prechádzala brutálnym
mučením a týraním ale skrze
jej vernosť sa v jeden moment
obrátilo vyše 300 väzňov a to
hlboko v podzemí, v bani, kde
pracovala. Keď po 22 rokoch
väzenia bola prepustená na
slobodu, spýtal jej jeden dojatý

brat, čo by pre ňu mohol
urobiť. Ona povedala: “Som v
poriad-ku, som šťastná! Ja nič
nepo-trebujem.” Tak jej ten brat
daro-val Bibliu. Táto sestra
začala kričať a plakať, lebo už
22 ro-kov prosila Pána, aby sa
mohla aspoň dotknúť, pohladiť
Svä-té Písmo.

Po tomto príbehu, mno-
hým v zbore nezostali suché
oči. Verím, že boli týmto prí-
behom hlboko v srdci dotknutí.

Mal som milosť a mohol
som stráviť osobný čas s bra-
tom Waldemarom, keď som ho
viezol na letisko. Tam som mu
hovoril svoj príbeh, že som bol

stratený, ale Kristus ma našiel
a že ma zachránil. Teraz som
mu vďačný a snažím sa žiť to,
čo som uveril skrze Kris-ta.
K tomu ma povzbudil aj tento
brat.

Vďačím zato aj vám a hlav-
ne Bohu za milosť, že nám dá-
va to najlepšie v pravý čas  na
pravom mieste a správnym
spôsobom.

Mojou modlitbou je, aby
sme nepremrhali čas, ktorý
máme a požehnania, ktoré
nám Boh dáva. Budte požeh-
naní.

Váš brat Dešku.
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List pre Teba

Nový život v Kristovi

Ahojte milí bratia a sestry,
milí priatelia, chcem
vám porozprávať moje

svedectvo, ako som žil, keď
som ešte nepoznal Pána.

Volám sa Miro Horváth
a som zo Sabinova. Môj život
bol ako keby nemal žiadny
zmysel. Žil som život, ktorý sa
nepáčil Bohu, ale ani mojej

rodine a najmä nie mojej žene.
Keď som pil, tak som nepoz-
nal nikoho ale najhoršie na tom
bolo to, že som mal strašne zlú
povahu. Nespával som,

Ahoj, ahoj... prišiel ti už
niekedy nejaký list?
Možno často nedostá-

vaš listy, ale teraz ti práve je-
den prišiel. Je pre TEBA! Ne-
čuduj sa, nehovor, že žiaden list
nečakáš. Je pre teba, tak si urob
chvíľku čas, choď tam, kde ťa
nikto nebude vyrušovať
a pozorne si ho prečítaj. Čítaj
pomaly, každé jedno slovo je
určené tebe. NIEKTO ti chce
niečo dôležité povedať. Si
pripravený? Tak môžeš začať:

Moje drahé, milované stvo-
renie,chcem ti povedať, že si môj-
mu srdcu veľmi vzácny, milujem
ťa nekonečnou láskou. Dokonca
aj keď sa ty rozhodneš nemať so
mnou nič spoločné, aj vtedy ťa
budem milovať. Vedel som o tebe
skôr než si bol sformovaný v živo-
te svojej matky. Poznám ťa, vidím
ťa a všetko o tebe viem. Dokonca
tvoje najtajnejšie myšlienky,
o ktorých si ešte nikomu nepove-
dal, mi nie sú neznáme.

Vidím ťa každý deň, ako sa
pýtaš, ako nevieš, čo máš urobiť,
aký si si neistý, ako sa bojíš toho,
čo príde. Hľadáš spôsoby, ako to
zistiť, skúšaš veci, ktoré nie sú
správne a to všetko len preto,
lebo nevieš, čo máš robiť. A stačí
jed-no – prísť ku mne a spýtať sa
ma. A ja čakám, pripravený

a ochotný každú minútu sa s tebou
stretnúť, rozprávať sa s tebou.

Vidím ako zúfalo túžiš, aby
ťa ľudia okolo teba, tvoji známi,
kamaráti mali radi. Chceš aby
si ťa obľúbili a tak robíš veci,
ktorý-mi sa im snažíš zapáčiť.
Ale často si aj tak sklamaný, lebo
človek vie stále ublížiť. Trápiš sa,
lebo si myslíš, že si zbytočný, a že
ostat-ným na tebe nezáleží. A ja
Ti pritom vo svojom Slove
hovorím ako ťa milujem, že nie
si sám, že stojím pri tebe
a čakám na teba... Túžim, aby si
ma v tej chvíli počul.

Že nevieš ako je to možné?
Že ty nedokážeš počuť môj hlas?
Že nevieš vlastne kto som a aký
som? Ja som tvoj Stvoriteľ, tvoj
Priateľ. Ten, ktorý bol za teba
ochotný položiť aj svoj život. Nie
som ďaleko, chcem, aby si ma spoz-
nal, aby si poznal moje srdce, to,

čo mám pre teba. Chcem, aby
sme spolu trávili čas. JE TO
MOŽNÉ!!! Nie iba pre zopár
ľudí. Aj TY môžeš prísť blízko ku
mne. Kedykoľvek, taký aký si, bez
pre-tvárky, bez zvláštneho vzdelania,
schopností, alebo bohatstva. Pre-
domnou sa nemusíš tváriť, že si
hrdina, tvrďas, alebo nad vecou.
Ľudia sa často chcú ku mne dos-
tať so srdcom zatvoreným, tvrdým,
pyšným, myslia si, že ma spozna-
jú, lebo sú vzdelaní, alebo preto,
lebo robia „to, čo sa má“. Chcem
teba s otvoreným srdcom.

Ponúkam ti seba, chceš ma
spoznať? Príď a ochutnaj z mojej
lásky, milosti, trpezlivosti, poko-
ja... zo mňa. Ja som pripravený.
A TY? Otvor svoje srdce, nečakaj,
čo povedia ostatní. Daj mi svoje
srdce!

Chcem, aby si každý deň pre-
žil v mojom náručí, aby si každý
deň vedel, že si milovaný. A keď
ma spoznáš, tvoje srdce sa naplní
radosťou, ktorá pramení vo mne
a ktorá ti dá silu prejsť všetkým.
Pohľad na mňa ťa bude dvíhať.
Tvoj život sa zmení. JA HO
ZMENÍM!

Nezabudni: MILUJEM ŤA
VEČNOU LÁSKOU!

Tvoj BOH!
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prechádzal v manželstve – há-
dali sme sa, pretože mi nikto
nechcel veriť, že sa zmením,

že sa so mnou naozaj niečo
deje, že som sa zmenil.

Potom som pozval aj svo-
ju manželku na bohoslužbu,
ktorá sa konala na BTC Sinaj
na Drienici, a tam Boh mocne
konal skrze slovo, ktoré sa ká-
zalo. Vtedy bola výzva, či chce
niekto prijať Krista za svojho
Spasiteľa a Pána, a videl som,
ako dopredu vystupuje aj moja
manželka. Začal som ďakovať
Pánovi, za to, že Ho už bude-
me nasledovať spoločne.

Môj život sa odvtedy veľ-mi
zmenil a som už tri roky
oslobodený od cigariet a tiež
od alkoholu. Sám by som to
nikdy nedokázal. Chcem vám
tiež povedať, že sa oplatí žiť
život s Kristom a pre Krista
a slúžiť Mu celým srdcom až
do konca svojho života.

Lebo On je dvere, cez ktoré
vchádzame do večného živo-ta,
všetci tí, ktorí sme deti Bo-žie.
Amen. Váš brat v Kristu,

Miro Horváth

Môj život sa
odvtedy veľmi zmenil.

Som už tri roky
oslobodený od

cigariet a alkoholu.
Sám by som

to nikdy nedokázal.
Oplatí sa žiť

život s Kristom
a pre Krista a

slúžiť mu celým
srdcom až do konca

svojho života.

najmä moji súrodenci a známi
sa mi smiali, ale potom, po nie-
koľkých mesiacoch spoznali,

ale som chodieval po nociach
tam, kde sa pilo. S peniazmi
som nemal problém, lebo som
chodieval do Švajčiarska a po-
žičiaval som si peniaze. Ale to
nebolo všetko. Keď som nepil,
tak som hrával automaty. Keď
som prehrával, začal som krad-
núť manželke peniaze, ktoré si
našetrila. Bolo mi jedno, čo
bude na druhý deň. Ale iste vie-
te, ako to býva, začalo to hád-
kami a veľakrát sme sa už chce-
li s manželkou rozísť. Aj keď
som jej niekoľkokrát povedal,
že už nebudem robiť zlé veci,
len čo som vyšiel z domu, bol
som ako keby som nikdy nič
nesľúbil, všetko bolo zabudnu-
té. Aj keď som nechcel piť, stá-
le bolo niečo, kde ma to chyti-
lo, či to boli kamaráti alebo
moja rodina.

Ale raz, jednej noci, som
nemal cigaretu, a šiel som oko-
lo domu, v ktorom býval môj
bratranec. Keď som si od ne-
ho pýtal cigaretu, povedal mi,
že už prestal fajčiť. Ja som mu
na začiatku neveril, lebo som
ho poznal. Potom mi začal
rozprávať, že svoj život zmenil
a spýtal sa ma, či nechcem
zmeniť svoj život, že je niekto,
kto ma môže zmeniť – a to Je-
žiš Kristus, ktorý dáva nový
život. Pozval ma na skupinku,
a ja som sa pýtal, že čo to tá
skupinka je. On mi povedal, že
sa tam dozviem o Bohu viac. Ja
som vtedy síce veril v Boha, ale
nie tak, ako mi o Ňom roz-
prával on. Ani som nijako Bo-
ha nehľadal, ale Boh sám na-
šiel mňa.

Pamätám sa na prvé začiat-
ky života s Bohom, ktoré som
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Ježišova hviezda

Hviezd je vo vesmíre
tisíce. Niektoré z nich
vidíme aj my na zemi.

Svietia a skrášľujú našu nočnú
oblohu. Avšak príbeh jednej
hviezdy je predsa čímsi výni-
močný. Veď čítajte prečo...

“Vznikla som tak, ako aj ty
– stvoril ma náš stvoriteľ, Kráľ
kráľov a Pán pánov, keď v je-
den deň povedal: „Nech sú
svetlá na nebeskej oblohe, aby
delili deň od noci“ (Genezis
1,14).Vtedy sa môj život začal.
Bolo to úžasné vzniknúť na
Božie slovo a byť tak zapísaná
v Biblii. Stala som sa súčasťou
nekonečného vesmíru, spolu s
inými hviezdami, mesiacmi
a planétami. Nepredstavujte si
ma ako veľmi veľkú, nie som
ani prvá hviezda na večernej
oblohe a ani netvorím s ostat-
nými hviezdami žiaden obra-
zec. Chcela som takou byť, ale
v skutočnosti som patrila me-
dzi úplne obyčajné, ničím ne-
zaujímavé hviezdy, ktoré by si
si určite nikdy ani nevšimol.
A občas ma to aj trápilo, že som
malá nepotrebná hviezda.

Ale v jeden deň sa zmenil
môj život. Bolo to pred 2000
rokmi, to si ešte nebol na sve-
te, ale ja si na ten moment
pamätám, akoby to bolo včera.

Boh sa ma opýtal: Chceš byť
hviezdou, ktorá ukáže ľuďom
Spasiteľa? Túto otázku nikdy
nezabudnem. Ale v tom istom
momente sa vo mne vynorili
ďalšie otázky: Ja? Sú krajšie,
väčšie hviezdy, prečo ja? Som
dosť dobrá na takúto úlohu?
A Boh čakal, ako odpoviem.
Ale v tej chvíli som na myšlien-
ky vo mne zabudla a vstúpila
do mňa neuveriteľná radosť, že
aj ja – taká, aká som, som
potrebná pre Pána. „Áno!“
znela moja odpoveď plná ra-
dosti. A aj preto dnes môžete

v   B i b l i i
čítať: „A hľa,
hviezda, ktorú
boli videli pri

východe slnka, išla pred
nimi, až prišla a zas-tala nad
miestom, kde bolo dieťatko“
(Matúš 2,9). To som ja! Som
v Biblii. Ja, stále tá malá,
nezaujímavá hviezda, ktorú si
vybral Stvoriteľ neba a zeme –
náš Boh, aby som sa stala tou,
ktorá ukáže cestu k Spasiteľovi
– Ježišovi. A ver-te mi, bolo to
krásne svietiť nad malou
maštaľou v Betle-heme, nad
miestom, kde sa narodil Ježiš.

Môj príbeh môže byť aj
tvojím príbehom. Je jedno, aký
si. Malý, veľký, najlepší, či len
dobrý, zaujímavý, či úplne
obyčajný... Taký, aký si, si
potrebný pre Pána. Aj ty môžeš
byť hviezdou, ktorá svieti, aby
ľudia okolo teba prišli k
Ježišovi.“

Krásny príbeh, však? Vieš,
že jej príbeh sa môže stať aj
tebe? Ak sa chceš stať Božou
hviezdou, povedz o tom
Ježišovi pár slov, tvoje
pochybnosti, aj tvoje túžby.
A On čaká na tvoju odpoveď...

Prečítaj si Božie Slovo
Izaiáš 42,6 “Ja, Hospodin som ťa povolal v spravodlivosti a chytil som ťa za
tvoju ruku, budem ťa strážiť a dám ťa za zmluvu ľudu a za svetlo národom.“
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Omaľovánka
A teraz si môžeš zobrať zopár farieb do rúk a pokúsiť sa vymaľovať tento obrázok.

Ahojte hviezdičky. Som tu pre vás.
Vaša Zuzka



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 17novembra 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
KKKKKecerecerecerecerecerooooovvvvvcecececece Domáca skupinka Streda 17:00 Kecerovce

modlitmodlitmodlitmodlitmodlitebné prebné prebné prebné prebné predmeedmeedmeedmeedmetttttyyyyy:::::
Košice - za osadu Demeter - za mladých ľudí a ich vyslobodenie od

alkoholizmu
- za tím, ktorý slúži na Demetri
- aby ľudia z Demetra sa mohli aktívne pripojiť k zboru

Turňa - viac posvätenia v životoch veriacich, viac odovzdania
Kristovi

- 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
- jednota a otvorené vzťahy na skupinke, vydanosť pre
evanjelium

Sabinov -za duchovný rast zboru a spoznávanie a naplnenie vízie
- aby bratia a sestry zobrali spoluzodpovednosť za zbor

narnarnarnarnarodeninodeninodeninodeninodeninyyyyy:::::

tttttererererermínmínmínmínmínyyyyy:::::

InfInfInfInfInfororororormáciemáciemáciemáciemácie

Ivan Mako 5.11. (Čaňa)
Fatima Godlová 8.11. (Turňa)
Mária Horváthová 12.11. (SB)
Tibor Péči 12.11. (Turňa)
Miroslav Tóth 25.11. (Medzany)
Etela Godlová, ml. 28.11. (Turňa)
Helena Godlová 29.11. (KE)

Jolana Gažiová 4.12. (Čaňa)
Angelika Sameľová 8.12. (Kec)
Magdaléna Godlová 10.12. (SB)
Hedviga Ferková 14.12 (SB)
Miro Sameľ 23.12. (Kecerovce)
Etela Godlová, st. 24.12. (Turňa)
Bartolomej Medňanaský 29.12. (KE)

17.11. Pracovné stretnutie
KE, Jesenského 21/A; 09.00

18.11. Spoločná bohoslužba
KE, Jesenského 21/A; 10.00

24.11. Spoločné tínedžerské
KE, Jesenského 21/A; 10.30

24.12. Spoločná vianočná
bohoslužba
KE, Jesenského 21/A; 10.00

31.12. Spoločný Silvester
KE, Jesenského 21/A; 20.00

(prípadná zmena termínov bude na
www.devleskerokher.sk)

november

december

november

december


