
1-2/2008 r1-2/2008 r1-2/2008 r1-2/2008 r1-2/2008 ročník Vočník Vočník Vočník Vočník V

Správy
str. 4

Nový dom
str. 10

Modlitebná reťaz
str. 5

str. 7

Priateľstvo

Rozbité okno
str. 6

Zborové hodnoty -
Modlitba

str. 2

str. 8

Svedectvo



2

ÚvÚvÚvÚvÚvodníkodníkodníkodníkodník

Zborové hodnoty - Modlitba

Milí moji súrodenci,
nachádzame sa v no-
vom roku. Väčšina

ľudí si dáva predsavzatie urobiť
v novom roku to, čo v starom
nestihli. My ako zbor chceme
ale spoločne konať to, čo –
ako veríme – nám bolo zvere-
né Bohom; uskutočňovať na-še
hodnoty. V poslednom Zbo-
rovom liste som písal o mul-
tiplikácii – znásobovaní ako
o jednej z našich hodnôt. (viď
Zborový list 6-2007, strana 2).

Chceme sa teda pozrieť
na ďalšiu hodnotu, ktorú ako
zbor pokladáme za dôležitú
a preto ju aj chceme žiť. Nižšie
môžete vidieť, o akú hodnotu
ide, ako ju ako zbor chápeme
a ako ju chceme žiť vo všed-
ných dňoch.

Modlitba. Ceníme si horli-
vú a vytrvalú modlitbu,  ktorá
vyjadruje osobný a intímny vzťah
s Bohom. Je pre nás spôsobom
poznávania a dosahovania Božej
vôle, cestou k víťazstvu a ochra-
nou pred pokušením. Modlitba
je pulzom života nášho zboru, sila
každej služby a prvoradým
nástrojom k zakladaniu zborov
(1Tes 5, 17; Ef 6,18; Luk 11,9-
10; Luk 6,12).

V priebehu dejín cirkvi boli
rôzne prebudenecké hnutia,
a každé z nich malo svoj
vlastný dôraz. Čo Boh
zdôrazňoval v jednom
prebudení, prízvuko-
val v inom prebudení
celkom inak. Každé
prebudenie sa líšilo
vo svojom pôsobe-
ní. Nie vždy sa vyu-

čovalo to isté. (Niekedy
dokonca prebudeneckí kaza-
telia kázali proti sebe.)

A predsa malo každé pre-
budenie niečo spoločné: zro-
dilo sa v modlitbe a bolo ne-
sené silným duchom modlitby.
V každom prebudení boli ľu-
dia, ktorí boli pripravení v mod-
litbe intenzívne hľadať Boha
a vždy viac a viac sa modlitbe
odovzdávali.

Boli to celkom jednoduchí
muži a jednoduché ženy, ktorí
boli veľmi často malomyseľní
a slabí. Ale odhalili ohromné
tajomstvo; tajomstvo modlitby.
Nepustili sa trónu nebeského
Otca, Najvyššieho Boha, kým
od Neho neobdržali odpoveď.

A ja tvrdím, že Boh nám
dnes chce rovnako odpovedať,
ako vtedy svätým Božím mu-
žom a ženám. Ak teda mod-
litba zohráva takú dôležitú úlo-
hu v prebudení, mali by sme sa
bezpodmienečne naučiť, ako
môžeme vojsť do moci modlit-
by a na čo nám je modlitba

vlastne daná.

1. Na čo nám je
daná modlitba?

a) Modlitba je
nám da-

ná, aby

sme mohli vyjadriť svoju túžbu
po Bohu.

Mnohí kresťania sa modlia
vo vedomí, že „dobrý“ kresťan
sa skrátka má modliť. Potom
teda vyslovuje svoje modlitby
a myslí si pri tom, že si svoju
povinnú modlitbu splnil.

Ak sú dvaja ľudia zaľúbení,
nerozprávajú sa navzájom
z povinnosti. Spolu sa rozprá-

Každé prebudenie
malo niečo spoločné.

Zrodilo sa
v modlitbe a bolo

nesené silným
duchom modlitby.

V každom prebudení
boli ľudia, ktorí
boli pripravení

v modlitbe
intenzívne hľadať
Boha a vždy viac

a viac sa modlitbe
odovzdávali.

vajú a rozprávajú, kde a ako je
len možné. (Celá tá vec vyjde
dosť draho, ak to robia cez
mobilný telefón.) Majú si stále
čo povedať, pretože ich srdcia
horia pre seba navzájom.

A práve tak by naša mod-
litba nemala vychádzať zo
srdca, ktoré vníma modlitbu
ako kresťanskú povinnosť, ale
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zo srdca, ktoré má túžbu po
svojom Bohu. (Ž 42,1-3)

b) Modlitba je nám daná, aby
sme všetko pod kontrolou nemali
my, ale Boh.

Ľudia, ktorí si myslia, že
dokážu všetko zo svojich
vlastných síl, sa nebudú mod-
liť. Pretože si myslia, že do-
kážu nájsť cestu zo svojich
vlastných síl, nebudú prosiť
o pomoc.

Ak sa my ako kresťania
modlíme, ukazujeme tým Bohu,
že nedokážeme nič z vlastnej
sily a že sme na Ňom závislí.
Keď sa modlíme, dávame
kormidlo do rúk Bohu,
prenechávame Mu úlohu
kapitána. A On vždy určite
povedie loď do prístavu pokoja.
On je Kapitán!

c) Modlitba je Bohom daný
prostriedok na zmenu okolností.

To že na nás niekedy dolie-
hajú neželané okolnosti, je
časťou nášho života. Ale to, čo
môžeme urobiť je, že nedo-
volíme okolnostiam, aby nás
menili, ale my zmeníme ich.

Mnohí kresťania sa nedo-
kážu povzniesť nad okolnosti.
Kým okolnosti neprinášajú
žiaden tlak do ich života, sú
celkom radostnými a odovz-
danými kresťanmi. Diabol ale
nechce, aby sme boli radost-
nými a odovzdanými kresťan-
mi, preto sa často pokúša vy-
viesť nás z koľají viery ťažkos-
ťami.

Musíme sa ako Božie deti
uspokojiť s takýmito okolnos-
ťami tým, že ich budeme
jednoducho akceptovať? Nie!
Boh nám dal modlitbu, aby nie

okolnosti premieňali nás, ale
aby sme my menili okolnosti.
Pozri si, prosím, 107. žalm
a uvidíš, že sa tam štyrikrát píše,
že tí „volali/kričali“ k Bo-hu
a Boh na ich volanie zmenil
nepríjemnosti. Volajme teda
k nášmu Bohu, aby On zmenil
naše okolnosti. On to chce
urobiť!

nemôže a nemá nahradiť
modlitbu.

Ak chceme byť kresťanmi,
ktorí sa zdravo a silne vyvíjajú,
potrebujeme „nebeský kyslík“.
Inak sa môže stať, že budeme
duchovne nevyvinutí a nebu-
deme v stave žiť svoje povo-
lanie podľa Božieho plánu.
Nadýchnime sa.

e) Modlitba je nám daná, aby
sme demonštrovali Božiu moc.

Zbor potrebuje ľudí, ktorí
sú pripravení vyslovovať mod-
litby, ktorými sa bude zjavovať
Božia svätá všemohúcnosť.  Sú
to ľudia, ktorí pochopili, ako
možno modlitbou pohnúť
Božiu mocnú ruku. Potrebu-
jeme viac modlitieb, ktoré boli
vyslovené v skrytosti, ale kto-
rých následky sú viditeľné na
verejnosti. Modlitby nie sú
únikovou cestou, ale zaháňajú
diabla a jeho démonské
mocnosti na útek.

Prvá cirkev poznala tento
druh modlitieb, a som pevne
presvedčený, že cirkev posled-
ných časov nanovo objaví tieto
modlitby. Ako jednotlivci aj ako
zbor tu máme ešte veľa čo
objavovať. Vyrazme teda spo-
ločne na cestu hľadania ta-
kýchto modlitieb. Som pevne
presvedčený, že Boh nás ne-
nechá blúdiť, ale že nám dá
nájsť to, čo hľadáme.

Prajem nám ako zboru, aby
sme klopali na Božie dvere,
pretože On otvorí; aby sme
hľadali, pretože On nám dá
nájsť; aby sme prosili, pretože
On nám dá, o čo prosíme.

V tomto zmysle nám pra-
jem požehnaný nový rok.

Tvoj brat Stefan.

Naša modlitba by
nemala vychádzať

zo srdca, ktoré vníma
modlitbu

ako  kresťanskú
povinnosť, ale

zo srdca,
ktoré má túžbu

po svojom Bohu.

d) Modlitba je vzduchom neba;
len ak dýchame tento vzduch,
dokážeme prežiť.

Ak chce človek žiť, musí
dýchať.  Sme stvorení tak, že
bez kyslíka nedokážeme dlho
vydržať. To môžeme vidieť pri
nenarodených deťoch. Ak
počas tehotenstva nie sú dobre
zásobované kyslíkom, utrpia
silné zdravotné poškodenie.

Čím je kyslík a vzduch na
dýchanie pre naše telo, tým je
modlitba pre nášho vnútor-
ného človeka. Bez modlitby
nedokáže dlho prežiť.

Tak ako pre telo neexistuje
žiadna iná dýchacia alterna-
tíva, neexistuje pre duchovný
život iná alternatíva než mod-
litba. Žiadna aktivita, bez ohľa-
du na to, aká dôležitá by bola,
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Správy z kresťanského sveta

NIGÉRIA - Agbor je staré,
okultizmom a čarodejníctvom
spútané mesto, ktoré bolo po
celé generácie ovládané kráľ-
mi. Ale ešte pred vládcami a
starovekými kráľmi, bolo po-
čas týchto dní  vyhlasované
meno Ježiša Krista, majestát a
autorita jediného pravého
Kráľa kráľov a Pána pánov.
Organizácia Kristus pre všetky
národy (CFaN) tu v októbri
2007 uskutočnila evanjelizač-
nú kampaň, počas ktorej Boh
mocne konal.

Divy a zázraky
Každý večer boli zástupy

ľudí ohromované prúdom sve-
dectiev o uzdravení. Presne tak
ako hovorí Biblia, po káza-ní
Slova a modlitbe za chorých,
nasledovali znamenia a divy.
V jednotlivých častiach obrov-
ského zástupu vypukla radost-
ná chvála, keď boli do vzduchu
dvíhané barle, slepí dostávali
zrak a hluchí začali počuť. Bola
to praktická demonštrácia Bo-
žej vernosti voči svojmu ľudu.

Zázračné uzdravenie z epilepsie
Žena menom Ngbonko,

vydala svedectvo o uzdravení
z epilepsie, ktorou trpela 26

rokov. Trpela bolesťami v oboch
rukách, väčší hluk jej spôsobo-
val prudké bolesti, a veľká jaz-
va na jej čele svedčila o páde
do ohňa pri jednom z jej zách-
vatov. Jej manžel zomrel a ona
zostala sama so štyrmi deťmi,
užívajúc iba bylinkové lieky
v snahe uľaviť bolestiam.

Počas jedného z evanjeli-
začných večerov, jej niekto
pomohol dostať sa na evanjeli-
záciu, pretože kvôli veľkým
bolestiam v nohách sa nebola
schopná sama pohybovať. Keď
zaznela Bonnkeho mod-litba za
uzdravenie, poslúchla a
zodvihla jednu ruku a druhou
sa dotkla jedného z mnohých
boľavých miest na svojom tele…
ale zrazu tam už nebola žiadna
bolesť! Pohla rukami a bo-lesti,
ktoré ju sužovali boli preč.
Mohla sa zohýnať, točiť a
dokonca skákať a behať.

Nasledujúce ráno bola na-
ozaj schopná robiť veci, ktoré
jej predtým spôsobovali bo-lesť
a problémy po taký dlhý čas.
Nebol pre ňu problém vy-niesť
kameň na mletie a sad-núť si
vonku pred dom a tým
demonštrovať susedom, že
môže znovu mlieť korenie. Keď
vzdávala Bohu vďaku za to, že

to všetko pre ňu urobil,
doširoka sa usmievala.

Búranie pevností
V piatkový večer evanjeli-

zácií bolo veľké množstvo ča-
rodejníckych pomôcok ako
modly, fetiše, zvieracie lebky a
fľaše s bylinnými medicína-mi,
hodené do dvoch veľkých
kontajnerov, ktoré stáli pozdĺž
pódia. Každý večer sa Bonnke
modlil proti prekliatiu, búrajúc
duchovné mocnosti a vyzýva-
júc ľudí, aby priniesli podobné
veci, aby boli verejne spálené.
„Nezahrabávajte jednoducho
tieto veci!“ hovoril Bonnke
skupine evanjelistov, „Spáľte
ich a uistite sa, že boli všetky
úplne zničené!“ Takže v ten
večer horeli dva veľké ohne ,
okolo ktorých ľudia tancovali a
radovali sa, pretože veci, kto-ré
ich spútavali horeli pred ni-mi
v plameňoch. Ľudia boli
oslobodzovaní a uvoľňovaní do
nového života s Kristom.
Obrátili sa od temnoty ku svet-
lu. Bol to naozaj dôvod ku osla-
ve! Tím organizácie Kristus pre
všetky národy pokračuje
s víziou Milión rozhodnutí pre
Krista v tomto desaťročí.

www.cfan.org
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Prečítaj si túto pieseň čínskej cir-
kvi a porovnaj to s piesňami, kto-
ré sa zvyčajne spievajú aj vo va-
šom zbore.

Mučeník pre Pána
Byť mučeníkom pre Pána, byť

mučeníkom pre Pána
Som ochotný zomrieť pre

slávu svojho Pána.
Apoštoli, ktorí milovali Pána

až na smrť
Ho ochotne nasledovali po

ceste utrpenia.
Ján bol vyhnaný na opustený

ostrov Patmos
Štefan bol ukameňovaný na

Pieseň čínsPieseň čínsPieseň čínsPieseň čínsPieseň čínskkkkkeeeeej podzj podzj podzj podzj podzemneemneemneemneemnej cirj cirj cirj cirj cirkvikvikvikvikvi
smrť nahnevaným davom

Matúš bol dobodaný na smrť
zberbou v Perzii

Marek zomrel ťahaný koňmi,
priviazaný k nim oboma

nohami
Lekár Lukáš bol kruto obesený

Peter, Filip a Šimon boli
ukrižovaní na kríži

Bartolomej bol pohanmi
stiahnutý zaživa z kože
Tomáš zomrel v Indii

roztrhnutý piatimi koňmi
Apoštol Jakub bol sťatý

kráľom Herodesom
Malý Jakub bol rozpílený

napoly

Jakub, brat nášho Pána bol
ukameňovaný k smrti

Júda bol priviazaný k stĺpu a
dostrieľaný šípmi

Matúš bol sťatý v Jeruzaleme
Pavol bol mučeníkom pod

cisárom Nerom.
Ja som ochotný vziať svoj kríž

a ísť vpred
Nasledovať apoštolov po

ceste obetí,
Aby desaťtisíce vzácnych duší

mohli byť spasené
Som ochotný zanechať všetko
a byť mučeníkom pre nášho

Pána.
Zdroj: www.persecutionblog.com

PrPrPrPrPrenasledoenasledoenasledoenasledoenasledovvvvvaná ciraná ciraná ciraná ciraná cirkkkkkeeeeevvvvv
- Dnes čelí prenasledovaniu 200
miliónov kresťanov
- Od ukrižovania JK bolo umuče-
ných viac než 70 miliónov kres-
ťanov, väčšina v 20. a 21. storočí
- V súčasnosti je 50 národov,
ktoré sú ovládané moslimskou
väčšinou, a v ktorých je vládou
podporované prenasledovanie
kresťanov.

„Prenasledovaná cirkev je
ako diamant,“ hovorí Tim Grill

z Hlasu Mučeníkov. „Ak sa
správne pozriete, uvidíte dobré
vlastnosti diamantu. Ak sa po-
zeráte zle, nie je pre vás nič iné
než skala postavená na hlavu.
Nanešťastie to je pohľad západ-
nej cirkvi na prenasledova-ných
kresťanov.

A to je to, čo sa deje dnes
mnohým kresťanom v takých
krajinách ako Čína, Severná
Kórea, Sudán, Indonézia, Ma-

lajzia – v minúte, keď prijímate
Ježiša Krista, vyzeráte ako  dru-
hotriedny občan, ako špina.

Prenasledovaná cirkev ide
cez tie najhoršie časy. Prechá-
dzajú vecami, ktoré sa nám ani
nesnívajú. Sú pre nás príkladom.
Ak budeme študovať prenasledo-
vanú cirkev teraz, budeme
pripravení na prenasledovanie,
ktoré nás zastihne neskôr.

 www.floridabaptistwitness.com

Modlitebná reťaz

Bratia a sestry, v Decembri
sme „naštartovali“ v na-
šich zboroch modliteb-

nú reťaz. Prajeme si, aby sa sta-
la mocným nástrojom v práci
na Božom diele.

Každý z nás túži vidieť túto
krajinu a národy, ktoré v nej žijú
ako prijímajú milosť Ježiša
Krista a odpustenie svojich hrie-
chov. Priložme aj my, ja a ty svo-
ju ruku k dielu; skloňme svoje
kolená vedľa tých Ježišových

pred Božím trónom a vezmime
zodpovednosť kňažskej služby
za naše národy. Všetko, čo Boh
robí, robí skrze modlitbu.

V prílohe nájdeš  modlitebné
predmety k modlitebnej reťazi.

Modlitebné predmety sú rozde-
lené do 4 oblastí, ktoré sú pilier-
mi biblického povolania cirkvi
– evanjelizácia, učeníctvo, mod-
litba a chvála. V prípade akých-
koľvek nejasností ohľadom mod-
litebnej reťaze, kontaktuj sa pro-
sím ťa so svojim vedúcim sku-
pinky.

Takisto ako prílohu nájdeš
ročný plán čítania Biblie. Nech
ti je pomôckou pri pravidelnom
čítaní a štúdiu Božieho Slova.
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Rozbité okno

Spomínam si na jednu
svoju skúsenosť, ale
vopred vás prosím, aby

ste pamätali na to, že nie som
dokonalý otec...

Nedávno som prišiel do-
mov po dlhom a obtiažnom
dni, kedy sa mi niekoľko vecí
nepodarilo. Bol som vyčer-paný
a necítil som sa najlepšie.
Akonáhle som vystúpil z auta,
rozbehol sa ku mne môj 9-
ročný syn. Obvykle má Dávid
úsmev na tvári a vyskočí, aby
ma objal. Tentokrát ale vyzeral
inak. Jeho tvár bola zarmútená,
takmer nešťastná. A povedal:
„Oci, musím ti niečo povedať.“
Pretože som nemal dobrú ná-
ladu, cítil som, že by som ne-
dokázal dobre vyriešiť jeho
veľký problém. Preto som mu
povedal: „Porozprávame sa
o tom neskôr. Súhlasíš, Dávid?“

V tej chvíli, keď som otvá-
ral dvere zadného vchodu, vši-
mol som si rozbité sklo. Hneď
som si uvedomil, čo Dávida

trápilo. Dávid sa na mňa veľ-
mi pozorne pozrel a povedal:
„A nemohli by sme o tom ho-
voriť už teraz, ocko?“ Čo som
mohol robiť, keď na mňa hľa-
del tak prosebne. „Dobre, Dá-
vid, o čom by si so mnou chcel
hovoriť?“ (ako by som o ničom
nevedel). Dávid mi povedal, že
hral so svojimi kamarátmi
baseball kúsok od domu a že
jedna trefa zasiahla okno
a rozbila ho. Vedel, že urobil
chybu a bolo mu to ľúto. Pýtal
sa ma: „Máš ma rád, aj keď som
toto urobil?“

Vzal som ho preto do náru-
če, objal ho a povedal mu: „To
nevadí, Dávid. Stane sa to veľ-
mi ľahko a my to okno dáme
zaskliť. Len sa nabudúce hrajte
ďalej od domu.“

Bol to zvláštny moment.
Dávidovi sa okamžite uľavilo.
Chvíľku plakal a ticho sa polo-
žil do môjho náručia. Cítil som,
ako sa láska rozlieva v je-ho
srdci. Bol to jeden z naj-

nádhernejších momentov môj-
ho života.

Získal som z tejto každo-
dennej situácie veľmi veľa. Nie
vždy cíti dieťa úprimnú ľútosť
nad svojím zlým správaním,
a preto musíme dávať pozor,
aby sme urobili to, čo máme
urobiť. Vyjadriť mu, že aj keď
sa nám jeho správanie nepáči,
máme ho radi bezpodmieneč-
nou láskou.

Keď dieťaťu zlé správanie
odpustíme, neznamená to, že
by nemalo niesť za neho dôs-
ledky, avšak stále sa musíme
uistiť, že to dieťa v súlade so
svojím vekom a schopnosťa-mi
zvládne.

Nesmieme sa ale nechať
manipulovať! Som si istý, že ste
už počuli dieťa hovoriť: „Je mi
to ľúto“ – kedykoľvek si myslí,
že prichádza trest. Sa-
mozrejme, že to nie je vždy
úprimná ľútosť a potrebujeme
tento rozdiel rozpoznať.  Keď
sa toto jeho správanie opa-
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Priateľstvo

Každý človek je stvorený
ako bytosť, ktorá potre-
buje vzťahy. V prvom

rade sme stvorení na to, aby
sme mali obecenstvo (vzťah) so
svojim Stvoriteľom, ale aj nato,
aby sme žili vo vzájom-ných
vzťahoch s ľuďmi tu na tejto
zemi.

Takisto aj ty a ja. Nie sme
výnimky, a každý z nás to mô-
že zakúšať každučký deň. Že ty
si vystačíš aj sám? Že nikoho
nepotrebuješ? No, no... skús si
spomenúť aspoň na jeden deň
v minulom roku, keď si sa s ni-
kým nerozprával, alebo si nes-
tretol žiadneho človeka.

Ale vzťahy sú rôzne – su-
sedské vzťahy, vzťahy medzi
rodičmi a deťmi, vzťahy v prá-
ci, dokonca aj nepriateľské
vzťahy... Chcem, aby si dnes
spolu so mnou rozmýšľal nad
jedným druhom vzťahu – nad
priateľstvom. Ako by si vysvet-

lil niekomu, čo pre teba zna-
mená priateľstvo? Ako vyzerá
skutočný priateľ? Rozmýšľaj
trochu nad tým, a skôr než
budeš čítať ďalej, si daj na to
odpoveď.
Priateľ je: ...................................

..................................................

.................................................

.................................................

.................................................
Prezradím ti teraz jedno

veliké tajomstvo dobrých vzťa-
hov: priateľstvo potrebuje vždy
aspoň 2 priateľov, a jed-ným z
nich si TY! Nečakaj iba na
druhých, že budú tvojimi
dobrými, chápavými, milujúci-
mi priateľmi, pokiaľ nie si ty
sám ochotný stať sa skutoč-ným
priateľom. Si pre niekoho
skutočným priateľom? Pro-sím,

odpovedz si na túto otáz-ku
sám.

Biblia hovorí a opisuje via-
cero ľudí, ktorí boli pre nieko-
ho priateľmi. Jedným z nich bol
aj Jonatán. Možno si o ňom ešte
nepočul. Jonatán bol veľ-mi
dobrým priateľom kráľa
Dávida. Dávid bol udatným
bojovníkom, ktorý bojoval
v mnohých vojnách. Zažil
mnoho víťazstiev, ale zažil aj
chvíle, kedy potreboval nieko-
ho, kto by mu pomohol. Jemu,
udatnému bojovníkovi. V čase
keď chcel Dávida zabiť jeho
vlastný svokor, vtedajší kráľ
Saul, bol pre Dávida veľkou
oporou práve Jonatán, Saulov
syn.

V prísloviach 17,17 sa píše,
že „Priateľ miluje každého času,
a v súžení sa rodí brat.“. A Jo-
natán bol v tom čase pre Dávi-
da skutočným priateľom. Ris-
koval svoj vzťah s otcom, svo-

kuje, je to jasný dôkaz toho,
že sa len snaží s nami manipu-
lovať. Ak by Dávid pokračoval
v hre baseballu blízko domu,
vedel by som, že so mnou len
manipuluje.

Takéto správanie je dob-
rým príkladom toho, čo sa mô-
že stať, ak dáme voz pred ko-
ne. Ak rodičia nadviazujú kon-
takt s dieťaťom predovšetkým
tým, že usmerňujú jeho správa-
nie trestom, bez toho, aby pred-
tým naplnili jeho citové potre-
by, dieťa si jednoducho osvojí
celý rad trikov, aby tomuto
trestu uniklo. Jedným z nich je
práve veta „je mi to ľúto“.

Vzniká tu nebezpečná situ-
ácia. Dieťa sa učí byť neúprim-
né, vypočítavé, manipulatív-ne.

správaním. Múdri rodičia, ktorí
sa s láskou starajú o svoje die-
ťa, dokážu rozoznať pravé prí-
činy jeho správania a riešiť tak
situáciu najvhodnejším spôso-
bom.

Odpusťte dieťaťu vždy, keď
úprimne ľutuje, čo urobilo. Tie-
to momenty majú obrovskú
cenu. Prejavíme v nich, že die-
ťa chápeme, máme o neho
úprimný záujem, hlboko ho
milujeme, bezohľadu na všet-ko
ostatné. To je bezpodmie-nečná
láska.

Prevzaté z knihy Potřebují tvoji lásku
od Dr. Rossa Cambella.

Odpusťte dieťaťu
vždy, keď úprimne
ľutuje, čo urobilo.

Tieto momenty majú
obrovskú cenu.

A rodičia sami to môžu naj-
lepšie rozoznať. Každé dieťa sa
občas správa takýmto spô-
sobom, tak ako každý niekedy
cíti úprimnú ľútosť nad svojim
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Váš brat Vilo, ktorému sa
dostalo milosti Božej
v Kristu Ježišovi našom

Pánovi, Vás pozdravuje v me-ne
nášho Pána.

Milosť Vám, a pokoj od
Boha, nášho Otca a od Pána
Ježiša Krista.

Viete, život bez Krista je

ťažký, každý deň je príležitosť,
aby sme hrešili. Môj život bez
Krista, bol ťažký. Vždy, keď sa
naskytla príležitosť, išiel som
s kamarátmi piť, kradnúť, na-
dával som. Keď som sa pohá-
dal s mamou alebo s otcom,
sám v sebe som o nich hovoril
zle. Rozmýšľal som, ako im

odplatím to, že ma zbili.Aj keď
som sa modlil, modlil som sa
Otčenáš a zdravasmária, ale
som neprežíval, že hovorím
s Bohom. Nič som necítil, ne-
hovoril som s Ním, len som po
katolícky žil. Chodil som do
kostola tu v Turni, je to kato-
lícky kostol. Chodil som rok

Žil som stratený život

ju budúcnosť ako budúceho
kráľa a možno aj svoj vlastný
život. Ale napriek tomu všet-
kému sa rozhodol podporiť
svojho priateľa a Bohom vy-
voleného kráľa – Dávida. Nie-
kedy od vzťahov, ktoré máme,
očakávame, že niekto urobí
niečo pre nás. A pritom zabú-
dame, že priateľstvo nie je iba
o MNE, ale je o NÁS. Nebuď
sebecký a lenivý, ale buď
ochotný a pripravený obeto-
vať pre nich možno svoje po-
hodlie, svoj čas, alebo rôzne
praktické veci. Buď pri nich,
keď ťa potrebujú. Podpor
svojich priateľov v tom, ku
čomu ich povolal Boh – tak
ako Jonatán podporil Dávido-
vo vyvolenie za kráľa, hoci
kráľovský trón mal patriť jeho
rodine. Tak sa budujú skutočné
priateľstvá.

Aj Ježiš raz povedal, čo pre
neho znamená byť pria-
teľom: „Nad to väčšej lásky
nemá nikto, než aby niekto
položil svoj život za svojich
priateľov.“ (Ján 15,13).
Takisto v 1. knihe Samue-
lovej sa píše, že Jonatán
„ho miloval ako svoju
vlastnú dušu“. Je táto

„definícia“ iná než tá tvoja?
Moja rada pre teba a tvoje vz-
ťahy je – miluj svojich pria-teľov
tak, aby o tom vedeli!

Biblia hovorí mnoho o pria-
teľstve. Hovorí o veciach, kto-
ré sú pre naše vzťahy veľmi
nebezpečné , ako je ohovára-
nie, ktoré rozdeľuje a ničí pria-
teľstvá. A o veciach pre vzťa-hy
dôležitých, ako napríklad
odpustenie.

Prevrátený človek rozsieva
svár, a ohovárač rozlučuje pria-
teľov. (Príslovia 16,28) Ten, kto
prikrýva prestúpenie, hľa-dá
lásku; ale ten, kto obnovuje vec,
rozlučuje priateľov. (Príslovia
17:9)

Nikto z nás ešte nie je tak
dokonalý, aby neurobil žiadnu
chybu. Sklamania a zranenia
prídu. Niekedy vedome a nie-
kedy nechtiac, ale dôležité je
ako sa k tomu postavíš. Jeden

človek mi raz povedal múdru
vec: v každej kríze je dôležitá
tvoja prvá reakcia. Ako zarea-
guješ na zranenie. Odpustíš?

Možno niekedy čakáš od
svojich priateľov, že sa za teba
postavia alebo že kvôli tebe
budú ochotní obetovať svoje
pohodlie. A to všetko pre te-ba.
Ale čo ty? Čo si ty ochotný
urobiť pre svojich priateľov?
Akým priateľom si ty? Tvoja
odpoveď a tvoja reakcia na tú-
to otázku môže zmeniť v tvo-
jich vzťahoch veľmi veľa.

Investuj do vzťahov, buduj
ich. Pamätaj, že kde nič neza-
sadíš, nič nevyrastie. Darmo
budeš čakať na poli zeleninu,
keď ju predtým nezasadíš.
Rovnako je to aj so vzťahmi.
Keď ich nebudeš budovať, keď
sa nebudeš snažiť byť skutoč-
ným priateľom, tvoje priateľ-
stvá budú slabé.

Prajem ti, aby si bol pre
ľudí okolo teba dobrým
priateľom, aby si v ich
životoch odrážal Ježišov
charakter. Uč sa od Ježiša,
pretože On je tým naj-
lepším priateľom.

Katka



9

SSSSSvvvvvedectvedectvedectvedectvedectvooooo

Žil som stratený
život. Každý deň som

kráčal do tmy...
Teraz ale viem, že už
nie som mŕtvy, ale že
som synom Božím. Aj
keď prídu pokušenia,

Boh mi pomáha.

do tohoto kostola a nič. Žiad-
ne zmeny, žiadne dotyky od
Boha, vôbec nič, bol som mŕt-
vy medzi mŕtvymi. Žil som straš-
ne v hriechu a nevedel som
o tom. Bol to život bez lásky,
bez ozajstného priateľa. Môj
najlepší priateľ ma oklamal.
Za chrbtom sa mi vysmieval.
Vtedy som ešte nežil s Bohom.

Bol to stratený život. Kaž-
dý deň, som kráčal do tmy.
Viac a viac. A to preto, lebo
som bol z tmy. Bol som priate-
ľom tmy. Koľkokrát ma diabol
oklamal a ja som o tom ani ne-
vedel. Ako dlho som nepoznal
Boha! Koľko veľa mi ukradol!
Žil som s diablom nevedome
15 rokov môjho života. Bol to
život bez Božej vôle. Bez ozaj-
stného cieľa. Bol to život bez
života!

Keď som tohto roku prijal
Pána Ježiša Krista, boli práve
prázdniny. Myslím, že to boli
dva týždne do konca prázd-
nin. Raz večer sme boli vonku
s mojimi kamarátmi.  Bol tam
aj brat Laci, ktorého práve vy-
hodila mama z domu. Tak
sme spolu srandovali a rozprá-
vali sme sa;  čas rýchlo plynul.
Keď bolo okolo 2. alebo 3. ho-
diny v noci, začal Laci rozprá-
vať o Bohu a všetci, ktorí sme
tam boli, sme ho počúvali.
Rozprával o svojom živote a
o Bohu. Ale keď rozprával,
mne začali tiecť slzy. Kamarát
mi tiež hovoril, že aj jemu tiekli
slzy. Tak sme ho počúvali
a potom znova srandovali. Asi
po hodine sme išli domov.

Vlastne ja dodnes neviem,
ako sa ma Boh dotkol. Ale to
nie je dôležité. Dôležité je, že

som dostal milosť a odpustil mi
hriechy. Potom som začal
chodiť za Lacom, aby mi roz-
prával o Bohu. Keď sme si
sadli a rozprával mi o Bohu,
prešli aj 2 hodiny. A ja som ho
len počúval a počúval. A takto
to išlo skoro každý deň. Tak
som ho len počúval a počúval.
Práve vtedy bola v Turni
stanová evanjelizácia. Aj tam

Aj teraz mám pokušenia, ale
viem, že Ježiš je so mnou, že
On mi pomôže. Sú to pokuše-
nia v tom zmysle, že si myslím,
že odídem od Boha. Ale Boh
to nedovolí, aby som od Neho
odišiel. Je krásne žiť podľa
Ducha a nie podľa tela. Je fajn
vedieť, že vás niekto miluje, aj
keď všetci okolo nás idú proti
nám, vyhrážajú sa a nadávajú.
Ale toto všetko ide spolu
s tým. Veď aj Ježiš trpel. On
trpel viac než my, trpel za nás
na kríži. Cez naše utrpenie nás
Boh povzbudzuje aj napomí-
na, že to nás čaká, keď chce-
me žiť s Ježišom.Veď ako do-
kážeme tomu zlému, že milu-
jeme Boha.

Verím, že moje svedectvo
povzbudí všetkých čitateľov, aj
bratov a sestry,  ktorí nežijú tak,
ako by Boh chcel; falošných aj
pravých bratov, ktorí prečíta-jú
moje svedectvo.

Milosť Pána JK nech je s
vami! Moja láska so všetkými
vami v Kristu Ježi-

šovi. Amen.

Vilo

som chodil počas celej evanje-
lizácie. Na konci evanjelizácií
Stefan hovoril, že môžeme
chodiť ku Rudkovi na skupin-
ky a počúvať o Bohu.

Teraz keď už poznám Bo-
ha, už neklamem. Nehovorím,
že som nekradol, keď som už
začal žiť s Bohom. Chyba bola
u mňa, že som to nedal Bohu
do rúk. Ale dnes všetko dá-
vam Bohu do rúk. On je taký
dobrý, láskavý a milosrdný, že
mi pomôže, keď mu dám všet-
ko do ruky. Aj som klamal,
ale teraz už neklamem.
Duch Svätý a Kristova láska
to nedovolia. Teraz viem, že už
nie som mŕtvy, ale že som
synom Božím. Aj keď prídu
pokušenia, Boh mi pomáha.
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Nový dom

Prečítaj si Božie Slovo
2 list Korintským 5,17 “A tak, ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením, staré
veci pominuli a hľa nastali nové.”

Milé deti, tieto strany
patria vám. Verím, že
ich čítate s otvorený-

mi očami, ušami a najmä
srdiečkom. Vaše srdce je najdô-
ležitejšie, lebo z neho pochá-
dza váš život.

A máme tu nový rok. Pre-
čo je „nový“, čo myslíte?

Zmení sa dátum, pribudnú
nové skúsenosti, zážitky, noví
priatelia... Áno, to všetko je
v tomto roku pred nami. Poz-
náte ľudí, ktorí si povedali, že
sa tento rok zmenia, schudnú,
stanú sa lepšími...? Možno aj ty
by si chcel, aby si tento rok
nemal ani jednu trojku na
vysvedčení, dostával len po-
chvaly od rodičov, prestal im
odvrávať, byť zodpovedný,
neklamať už, nemať už nikdy
strach, či naučil sa plávať, alebo
hrať ešte lepšie futbal. To všetko
sa môže stať, ale bu-de to veľmi
ťažké, ak sa o to chceš pokúsiť
len sám. Poroz-právam ti jeden
krátky príbeh...

“Bol raz jeden dom. Býval
v ňom človek, ktorý sa oň vô-
bec nestaral. Dom bol špinavý,
zničený, plný pavučín, prachu
a špiny. Málokto tam dokázal
vojsť, pretože tam bol veľký
smrad. Už zvonku bolo vidieť,
aký je dom škaredý. Celá zá-

hrada bola zarastená, plná
vysokej trávy a suchých koná-
rov. Ale tomuto človeku to
vôbec nevadilo. Žil tam a bol
spokojný s domom takým,
aký bol. Avšak jedného dňa
tento človek zomrel a dom kú-
pil niekto iný. Akonáhle sa no-
vý majiteľ nasťahoval do do-
mu, dom začal prekvitať. Tak,
ako sa zvnútra robil poriadok,
bolo to vidieť aj von. Tento no-

vý obyvateľ musel najprv všet-
ku špinu, prach a pavučiny dať
von, inak by tam nedokázal
žiť. Vymenil starý zničený ná-
bytok a koberce za nové, kaž-
dú izbu vymaľoval nádhernými
farbami a umyl okná. Na zá-
hrade vysadil krásne kvety, po-
kosil trávnik, pozbieral všetok
neporiadok a spálil ho. Ak by
sa niekto pozrel na jeho dom,
možno by ani neuveril, že je to
ten istý dom, ktorý bol pred

časom taký zničený. Ľudia
nechceli veriť vlastným očiam
a obdivovali veľkú zmenu,
ktorú nový majiteľ na dome
urobil.“

Ak si prijal Pána Ježiša do
svojho srdca, stal si sa jeho do-
mom. A Pán Ježiš chce spolu
s tebou tvoj dom upratať. Ne-
boj sa, toto upratovanie je naj-
lepšie na svete, pretože mení
naše správanie, naše srdiečka.
Všetci chceme byť lepší, ale
sami to nedokážeme. Stále
príde chvíľa, keď urobíme aj to,
čo sme už nikdy viac urobiť
nechceli. Dovoľ Pánovi Ježi-
šovi, aby vymenil staré veci za
nové, očistil každú špinu
z tvojho domu – srdca. Preto
On zomrel – aby si bol ty čistý
a slobodný. V biblii je napísa-
né, že si NOVÝ ČLOVEK, ak
Pán Ježiš je Pánom tvojho
domu. Nový človek má všetko
nové, ako by sa práve narodil.

Tak ak chceš, aby bol tento
rok iný, ako minulé roky, aby
bol naozaj nový, dovoľ Bohu,
aby z teba urobil nového člo-
veka. On ti dá nové veci, ktoré
nikde inde nemôžeš získať.

Pozvi Pána Ježiša do svojho
srdiečka...
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Nájdi rozdiel...
Nájdi 10 rozdielov medzi týmito 2 obrázkami...



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

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 veriacich 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

Dezider Duna 3.1. (Košice)
Monika Sameľová 16.1. (Kecerovce)

Liza Horn 2.2. (Košice)
Gabriela Dunová 17.2. (Sabinov)
Nataša Potová 2.2. (Turňa)

10.-11.1. BTC Sinaj
Drienica; 09.00

19.1. Pracovné stretnutie
KE, Jesenského 21/A; 9.00

26.1. Spoločné tínedžerské
Sabinov, 17.nov.; 10.30

27.1. Spoločná bohoslužba a
členské zhromaždenie
KE, Jesenského 21/A; 10.00

2.2. Zborové BTC
KE, Jesenského 21/A; 10.00

9.2. Ženské stretnutie
KE, Jesenského 21/A; 10.30

16.2. Pracovné stretnutie
KE, Jesenského 21/A; 9.00

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

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

január

február

január

február


