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Zborové hodnoty - Tímová práca

Nikto z nás nemá
všetko, ale každý má

niečo. Keď si to
uvedomíme, tak
budeme hľadať

doplnenie u iných...
No a takto si to

predstavujeme vo
vedení našich

miestnych zborov.
Muži a ženy pod

pomazaním Svätého
Ducha sa dajú

dokopy, aby vznikla
jedinečná melódia

neba.

Drahí súrodenci, teším
sa, že sa môžem v na-
šom zborovom časo-

pise s vami podeliť o ďalšiu
hodnotu, ktorú nám Boh, ako
hnutiu zakladania zborov
Devleskero Kher – Boží Dom,
dal. Ide o hodnotu tímovej
práce.

Takto sme definovali našu
hodnotu: „Ceníme si tímovú
prácu ako biblický princíp pre
budovanie a vedenie zdravých
zborov. Prajeme si tímovú prácu
založenú na základe rôznorodos-
ti a doplnenia, ktorá poskytuje
väčší potenciál a silu v napĺňaní
Božej vízie. Je ochranou pred
individualizmom a nezávislos-
ťou. (Kol 2,19; Ef 4,16; Fil 2,3;
Ž 133)”.

Poďme si spolu túto
hodnotu, tak ako sme ju hore
def inovali, trocha bližšie
pozrieť.

1) Ceníme si tímovú prácu ako
biblický princíp.

Keď hovoríme o tíme, tak
nemyslíme na nejaký futbalo-vý
alebo hokejový tím. Myslí-me
na tím, ktorý je založený na
Božom Slove, teda na bib-
lických princípoch. Pozrime sa
na to, čo si Boh pod tímo-vou
prácou predstavuje.

Tu neide o to, ktorí
tím je lepší alebo väč-
ší. Ide o to, či to, čo
sa ten tím snaží do-
siahnuť, je podlože-
né Božím Slovom; či
by to Pán Ježiš so
svojimi učeníkmi,

ktorí boli jeho tím, to tiež takto
konal.

Sám Boh pracuje v tíme.
Otec, Syn a Duch Svätý robia
všetko spolu a v dokonalej
jednote. To je tímová práca,
ktorá je založená na vrcholnej
kvalite – na vzájomnej láske.

Boh stvoril Adama a Evu,
aby všetko čo robia, robili
spolu. To je tímová práca podľa
Božej predstavy.

Ježiš si vyvolil 12 mužov a
vytvoril s nimi jedinečný tím,
boli to jeho apoštoli. Apoštol
Pavol pracoval vždy v tíme.

Takže môžeme jasne vi-dieť,
že služba v tíme je abso-lútne
zakorenená v Božom srdci.

2) Pre budovanie a vedenie
zdravých zborov

Nikto z nás nemá všetko,
ale každý má niečo. Keď si to
uvedomíme, tak budeme hľa-
dať doplnenie u iných. Pred-
stav si, že by si vedel hrať na
100 rôznych hu-dobných

nástro-joch. Ale
keby si mal
zahrať neja-ký
koncert, tak by si
zistil, že aj

napriek tomu,
že vieš

h r a ť

na 100 rôznych nástrojoch,
koncert by si sám zahrať
nedokázal. Potreboval by si
ľudí, ktorí vedia hrať a tóny tých
rôznych nástrojov by vytvorili
peknú melódiu.

No takto si to predstavu-
jeme aj vo vedení našich miest-

nych zborov. Muži a ženy pod
pomazaním Svätého Ducha sa
dajú dokopy, aby vznikla
jedinečná melódia neba.

3) Prajeme si tímovú prácu
založenú na základe

rôznorodosti a doplnenia,
ktorá poskytuje väčší potenciál
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Raz som počul vetu,
ktorú som si
zapamätal:

“Individualizmus je
náboženstvom tohto

sveta.”
Individualizmus je

presný opak toho, čo
je tím... Zriekni sa
individualizmu a

samotárskeho
kresťanstva.

a silu v napĺňaní Božej vízie.

Videl si niekedy ako laser
vie rozrezať železo? Rozreže ho
ako keby to železo bol kus
papiera. Sila na tom je, že laser
je vlastne svetlo. Svetlo, ktoré
nie je rozptýlené, ale svieti na
jeden určitý bod. Keby sa svetlo
rozptýlilo, nemalo by žiadnu
silu.

Nemá druhého, čo by ho
pozdvihol. A opäť, ak dvaja ležia
spolu, zohrejú sa; ale samotný,
ako sa zohreje? A ak niekto
premôže jednotlivca, dvaja
obstoja pred ním. Trojitý povraz
sa nepretrhne rýchlo“ (Kazateľ
4,9-12).

Veľa kresťanov stráca oh-
romný a úžasný potenciál kvôli
tomu, lebo nie sú zapojení do
žiadnej tímovej práce. Na
jednej strane, sa sami okrádajú
o požehnania, ktoré by mohli
mať, keby do tímu boli zapo-
jení; na druhej strane, iní ľudia
v cirkvi alebo na iných mies-
tach sú okradnutí o požeh-
nanie, ktoré by mohlo prúdiť
cez kresťana, ktorý má svoje
miesto v tíme.

4) Je ochranou pred
individualizmom a

nezávislosťou

Raz som počul vetu, ktorú
som si zapamätal. „Individua-
lizmus je náboženstvo tohto
sveta.“

Individualizmus je presný
opak toho, čo je tím. Pravda je,
že sa tím skladá z indivíduí –
jednotlivcov, ktorí majú svoj
vlastný charakter, ale každý
hľadá prospech toho iného a
tak vzniká tím, ktorý je zalo-
žený na príklade Ježiša Krista.

„Jedni druhých bremená
znášajte a tak naplníte zákon
Kristov“ (Gal 6,2).

Tak ako sa manželstvo nedá
uskutočniť bez toho, aby
tam bol muž a žena, ktorí sa
milujú, tak sa nedá založiť
rodina bez toho, aby tam boli
rodičia a ich deti, tak sa nedá
hovoriť o úspešnej službe a

Videl si niekedy
ako laser vie rozrezať

železo? Laser je
vlastne svetlo, ktorá
nie je rozptýlené, ale
svieti na jeden určitý
bod. Keby sa svetlo

rozptýlilo, nemalo by
žiadnu silu.
Tak podobne to
funguje aj v

duchovnom princípe.
Keď sme spolu tak

sme silnejší, než keď
sme sami.

Tak podobne to funguje aj
v duchovnom princípe. Keď
sme spolu tak sme silnejší, než
keď sme sami.

„Dvaja sa majú lepšie ako
jeden, lebo majú odmenu za
svoju námahu. Lebo ak padnú,
jeden zdvihne svojho druha, beda
však samotnému, ak padne!

multiplikácii, ak tam nie sú
kresťania, ktorí sa radi pridá-
vajú k tímom.

Ešte nie si v tíme? Žiaden
problém! Choď na kolená
pred svojho Pána a pros ho,

55555SprávyPrenasledovaní
vodcovia v podzemnej
cirkviČÍNA - 11.októbra 2007
bol popredný vedúci

podzemnej cirkvi v Číne, Hua
Huiqi, opakovane napadnutý
a zbitý políciou vo vlastnom
dome. Podľa Asociácie Pomoc
Číne, si Hua čítal doma Bibliu
na-priek tomu, že polícia obkľú-
čila jeho dom. Bol odvezený do
nemocnice, pretože upa-dol do
bezvedomia po opako-vanom
bití políciou. Čínsky Úrad pre
verejnú bezpečnosť nedávno
odsúdil Hua na domáce
väzenie. Jeho 77-ročná matka
zostáva veľmi chorá vo väzení,
odpykávajúc si 2-ročný
rozsudok. Kontakty VOM
(Hlas mučeníkov) tvrdia, že
bola držaná políciou ako
rukojemníčka, aby na pastora
Hua vyvinuli tlak, aby im
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Správy z kresťanského sveta

PAKISTAN - Pastor Sajid Wil-
liam bol postrelený a zabitý ne-
identifikovaným, maskovaným
mužom 17. januára tohoto ro-
ku. William, vo veku 29 rokov,
bol na ceste domov v meste
Peshawar v Pakistanskkej pro-
vincii, ktorá je známa svojou
kriminalitou. Organizácia Hlas
mučeníkov oznámila, že pas-tor
Sajid bol zamestnaný v agen-túre
humanitárnej pomoci a tiež bol
zapojený do evanjeli-začných
prác.

Neznámy útočník stál na
zákrute cesty na Sajidovej tra-
se domov. Kvôli ostrej zákrute
musel Sajid spomaliť auto. Keď
sa auto priblížilo  k útoč-níkom,

prikázali mu, aby zas-tavil. Keď
však Sajid zbadal, že sú
ozbrojení, snažil sa im uniknúť.
Útočníci vystrelili a jedna
z guliek zasiahla pasto-rov
chrbát a preletela jeho hru-ďou.
Bol na mieste mŕtvy.

Kresťania v Pakistane če-lia
opozícii militantných islam-
ských skupín. Moslimovia tvo-
ria okolo 97% obyvateľstva,

Hinduisti 1,5% a kresťania 1.7 %.
„Svet pozoroval vraždu

Benaziri Bhuttovej v decembri
2007. Dúfame, že bude takisto
spomínať aj na smrť pastora,
ktorý bol zavraždený jedno-
ducho za to, že vášnivo nas-
ledoval Ježiša Krista,“ hovorí
zástupca organizácie VOM.

Modlíme sa za potešenie
pre jeho manželku a dcérku;
modlíme sa, aby v Peshawari a
po celom Pakistane povstali
smelí svedkovia Ježiša Krista.“

Pastor Sajid pracoval vrám-
ci Assemblies of God už vyše
10 rokov. Zostala po ňom man-
želka a 18-mesačná dcérka.

Zdroj: www.persecutionblog.com

KrKrKrKrKresťesťesťesťesťania v Seania v Seania v Seania v Seania v Sevvvvvererererernenenenenej Kj Kj Kj Kj Kórórórórórei čei čei čei čei čelia krelia krelia krelia krelia krutému prutému prutému prutému prutému prenasledoenasledoenasledoenasledoenasledovvvvvaniuaniuaniuaniuaniu

HOLANDSKO - Podľa správy o
ľudských právach (World Watch
List, ďalej len WWL) kresťania
v Severnej Kórei čelili v roku
2007 väčšiemu prenasle-dovaniu
než po všetky iné roky.

Kresťanská organizácia
Otvorené dvere tvrdí, že Se-
verná Kórea je číslo 1 na
každoročnom zozname, ktorý
hodnotí krajiny podľa „in-

tenzity prenasledovania“,
ktorému čelia kresťania „za
aktívne nasledovanie svojej
viery“.

Po prvýkrát Severná Kórea
dostala 90 zo 100 možných
bodov udeľovaných najvážnej-
ším porušovateľom nábožens-
kých práv pre kresťanov.

Vietnam a Somálsko sa vy-
tratili z prvej 10-ky spomína-

ných 50 „najhorších“ krajín
zoznamu WWL, zatiaľčo Čína
sa do tejto kategórie vrátila. Jej
návrat medzi „TOP 10“ prišiel
práve v čase, keď sa objavila
správa, že čínske bezpečnost-né
sily pálili Biblie, zatvárali
podomové cirkvi a zatýkali ich
vodcov.

Zdroj: www.persecutionblog.com
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PrPrPrPrPrenasledoenasledoenasledoenasledoenasledovvvvvaní vaní vaní vaní vaní vodcoodcoodcoodcoodcovia v podzvia v podzvia v podzvia v podzvia v podzemneemneemneemneemnej cirj cirj cirj cirj cirkvikvikvikvikvi
ČÍNA - 11.októbra 2007 bol
popredný vedúci podzemnej
cirkvi v Číne, Hua Huiqi,
opakovane napadnutý a zbitý
políciou vo vlastnom dome.
Podľa Asociácie Pomoc Číne,
si Hua čítal doma Bibliu na-
priek tomu, že polícia obkľú-
čila jeho dom. Bol odvezený do
nemocnice, pretože upa-dol do
bezvedomia po opako-vanom

bití políciou. Čínsky Úrad pre
verejnú bezpečnosť nedávno
odsúdil Hua na domáce
väzenie. Jeho 77-ročná matka
zostáva veľmi chorá vo väzení,
odpykávajúc si 2-ročný
rozsudok. Kontakty VOM
(Hlas mučeníkov) tvrdia, že
bola držaná políciou ako
rukojemníčka, aby na pastora
Hua vyvinuli tlak, aby im

prezradil mená a infor-mácie o
veriacich.
Modlite sa za Hua a za jeho
skoré uzdravenie a za to, aby
mu Boh slúžil a povzbudzoval
ho, kým bude v nemocnici.
Proste Ducha Svätého, aby
usvedčil útočníkov a priviedol
ich k poznaniu Ježiša Krista.

Zdroj: www.persecution.com

EEEEEvvvvvanananananjelisjelisjelisjelisjelisttttta zbitý na smra zbitý na smra zbitý na smra zbitý na smra zbitý na smrť počas službť počas službť počas službť počas službť počas službyyyyy
ETIÓPIA - Etiópsky evanjelis-
ta, Tedase, bol 26. marca minu-
lého roka zbitý na smrť moslims-
kou ozbrojenou skupinou Wa-
habbi. Počas pouličnej evanje-
lizácie v juhoetiópskom meste
Jimma, Tedase a jeho dve spo-
lupracovníčky prechádzali
popri moslimskej mešite. V tej
chvíli skupina moslimských
extrémistov vyšla z mešity, a za-
čala trojicu služobníkov prena-
sledovať, aby ich konfrontovali.
Dve ženy utiekli, ale Tedase bol
odvlečený do mešity a zbitý na
smrť. Jeho telo bolo neskôr vza-
té na pitvu a na druhý deň po-
chované.

Nebola to iba obyčajná da-
vová bitka, ktorá sa vymkla spod
kontroly. Odkedy sa v správach
rozšírilo, že Tedas bol súčasťou
evanjelizačnej kampane, zdroje
tvrdia, že sku-pina zavraždila
Tedaseho ako varovanie pre
ostatných kres-ťanov a
Wahabbskí moslimovia nebudú
tolerovať evanjelizácie.

Tento útok prišiel iba 6 me-
siacov po tom, čo bolo niekoľ-
ko zborov vypálených mos-
limskými extrémistami v poku-
se zastrašiť kresťanov, aby
konvertovali na Islam.  Tieto
útoky zanechali 2000 kresťa-
nov  bez strechy nad hlavou.

Tedaseho smrť bola rozhodu-
júcim faktorom v rozhodnutí
pridať Etiópiu na zoznam
krajín s krutým prenasledova-
ním kresťanov.

V meste Jimma, sú hlavný-
mi autoritami Moslimovia. Ak
polícia ignorovala takýto inci-
dent, ako Tedaseho smrť, ve-
dúci evanjelikálnych cirkví sa
obávajú, či to nebudú Mosli-
movia považovať za povole-nie
pokračovať v takomto dru-hu
násilia. Žiadajú kresťanov, aby
apelovali na Etiópske am-
basády vo svojich krajinách, aby
vyšetrili Tedaseho vraždu.

www.mnnonline.org

Boh sa zasBoh sa zasBoh sa zasBoh sa zasBoh sa zastttttane svane svane svane svane svooooojich vjich vjich vjich vjich vererererernýchnýchnýchnýchných
LAOS - Nepísaný zákon polí-cie
bol jasný: Ak chytíš Khmu
alebo iných súkmeňovcov, kto-rí
sa obrátili ku kresťanstvu,
zatkni ich. Ak chytíš niekoho,
kto káže evanjelium, zabi ho.

Po tom, čo bol „Lu“ spúta-
ný a hanebne prechádzal dedi-
nou, ho komunistická polícia
hodila do jamy. „Necháme ťa
ísť,“ povedali, „keď 100 kres-ťanov
z tvojej dediny zaprie svoje
obrátenie  ku kresťanstvu.“ Ale
sama polícia nebola schop-ná

nájsť niekoho, kto by bol
ochotný sa odvrátiť od Krista.

Po tejto udalosti postihla
políciu tragédia. Syn jedného z
policajných dôstojníkov si pri
nehode zlomil obidve nohy.
Jeho druhý syn vážne ochorel
a jeho stav bol kritický. Poli-
cajt, ktorý bil a mučil novoo-
brátených kresťanov náhle
zomrel na srdcový infarkt.

Ostatní policajti preto zo
strachu vytiahli „Lu“ z jamy, do
ktorej ho hodili a dovolili mu

vrátiť sa domov. Vládne
autority boli príliš vystrašení,
aby podnikli akúkoľvek akciu
proti kresťanom v tej dedine,
vidiac čo sa stalo ich vodcovi.

Vidiac, ako Boh ukázal svo-
ju moc, sa ešte viac ľudí z kmeňa
Khmu stalo kresťanmi. Zatiaľ-
čo vtedy tam bolo 100 kresťa-
nov, teraz ich je 700. Dokonca
posielajú kresťanov do iných de-
dín, aby tam hovorili o Ježišovi.

Zdroj: www.persecutionblog.com
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Osada Demeter - ako ju vidí Boh

Milí bratia a sestry
v Pánovi. Chceme,
aby ste vedeli o na-šej

práci na Demetri. Prijali sme,
že Boh má plán, ako Architekt,
vytvoriť v tejto osade sväté
miesto. Zatiaľ to tam duchovne
vyzerá veľmi zle; je tam veľká
tma a du-chovná nečistota –
alkoho-lizmus, u starých
i mladých, beznádej, pýcha,
okultizmus, nenávisť, podvody,

v klube Emanuel, kde sme
s nimi mali spoločenstvo cez
súťaže, rozhovory, svedectvá,
filmy. Boli to deti, ktoré poz-
nali na vlastných životoch
odmietnutie a neprijatie. Na-
ším cieľom bolo ukázať im cez
vzťah s nami, že Ježiš ich
z milosti prijíma takých akí sú,
aj keď vidia, že tento svet robí
úplný opak. Neskôr títo mladí
sami prichádzali za nami

osadu Demeter ako kľúč
k zatvoreným dverám, ktoré
chce otvoriť. Prijali sme, že je
potrebné založiť skupinku
priamo uprostred nich, a tak
sme začali slúžiť tejto rodine,
ktorá ešte nie je obrátená. Ro-
bíme si s ňou vzťah, modlíme
sa s ňou, hovoríme živé sve-
dectvá z našich životov
s Bohom.

Ako tím (Berty a Silvia

smilstvo, cudzoložstvo – ako to
vnímal aj brat Arpi, že Demeter
je hniezdo pre potkanov.

No Boh Architekt má ski-
cu vo svojom srdci. On vidí
Demeter ako sväté miesto.
Chce tam mať skupinky,
modlitebné, uzdravovať, oslo-
bodzovať, vyvýšiť svoje meno
v ľudských životoch. My, ako
tím Emanuel, môžeme cez
spoločné modlitby vidieť túto
skicu a Boh nám ukazuje, ako
ju naplniť.

Zo začiatku v roku 2005
sme slúžili deťom a mladým

s prosbou o modlitby za ich
osobné problémy.

Asi po 1 roku služby sme
s nimi začali neoficiálnu sku-
pinku u nás v zbore, kde cho-
dili mladí ľudia z Demetra sa
modliť a mať spoločenstvo
spolu s nami. Neskôr sme ich
začali navštevovať aj doma,
spoznávali sme ich rodičov,
súrodencov a celé rodiny.

Momentálne slúžime me-
dzi všetkými vekovými kate-
góriami. Boh si to úžasne pou-
žil a dal nám rodinu, ktorú chce
zasiahnuť, a ktorá bude pre

Medňanskí, Dežko Duna) sa
pravidelne postíme a modlíme
za túto službu. A potrebujeme
aj vaše modlitby za náš tím a
za spomínanú kľúčovú rodinu
na Demetri.

Chceme poďakovať všet-
kým vám, ktorí sa modlíte za
našu službu na modlitebných
reťaziach a stretnutiach a sme
otvorení pre to, čo vám Boh
ukáže počas modlitieb.

Buďte požehnaní. Za náš
tím Silvia Medňanská.
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Modlitebná noc

Rád by som sa s vami,
bratia a sestry, podelil
o túžbu v mojom srdci

a povedal vám pár slov o mod-
litebných nociach v našom
zbore.

Najskôr chcem ale pove-
dať, že sa cítim ako človek,
ktorý je veľmi slabým modli-
tebníkom a sám potrebujem
modlitby za to, aby som bol
vytrvalý a verný.

Od začiatku, keď sme ešte
asi pred 4 rokmi organizovali
prvýkrát modlitebnú noc, som
mal v srdci túžbu po tom, aby
modlitebná noc bola miestom
reálnej a mocnej Božej prí-
tomnosti. Zažili sme veľa su-per
chvíľ, ale stále vo mne rást-la
túžba, aby to bolo trochu inak.
Chýbali mi proroctvá,
konkrétne Božie vedenie
a často čerstvosť v mojom du-
chu modliť sa za to, čo sme si
napísali. Rozmýšľal som, že sa
to musí dať urobiť nejako inak.

Verím, že človek na mod-
litbách je najefektívnejší vtedy,
ak je v Božej blízkosti, bez
rozptýlenia okolia, v Božej
realite, kde je viera na maxime.
A preto túžim, aby sme
prichádzali na modlitebnú noc
nielen ako ľudia, ktorí idú
nakupovať do Tesca so zozna-
mom vecí, ktoré sme si doma
napísali, ale s túžbou po Božej
blízkosti, po Bohu samom.

Bratia, kto má pozná, vie,
že som skôr flegmatický typ
a nie som rýchly do všeli-jakých
prežívaní a emócií, ale viem
a sám som zažil, že ak je Duch
Svätý blízko, je to jedno, kto

a čo si, nič vtedy nemôžeš
ovládať, ani radosť, ani plač -
a ja po tom túžim. Po zážit-
koch, ktoré prinesú smer, vy-
slobodenie, novú radosť, túž-bu,
vášeň do vzťahu s Pánom a do
modlitieb. Potom naše
modlitby budú iné.

Mám túžbu, aby modliteb-
ná noc bola svojim spôsobom
kľúčová v modlitebnom sme-
rovaní nášho zboru. Nie tým
spôsobom, že ten, kto príde na
modlitebnú noc spraví niečo
výnimočné, čo nemôže nikde
inde zažiť. Ale kľúčová v tom
zmysle, že verím v Bo-žie
vedenie počas modlitebnej noci
tak, že nám bude uka-zovať na
kľúčové veci, na ktoré sa máme

na modlitbách zamerať.
A takéto vedenie vychádza od
Božieho trónu.

Preto vás chcem poprosiť,
aby ste sa modlili aj za tím,
ktorý pripravuje modlitebnú
noc, za inšpiráciu dávno pred
samotnou modlitebnou no-cou.
Nech Duch Svätý hovorí ešte
počas prípravy a vedie nás.

A teba chcem povzbudiť,
ak si človek, ktorý chceš byť
povzbudený do modlitebného
života a nielen nejaký zážit-kový
turista, tak príď a pripoj sa aj
ty k Božiemu ľudu, ktorý túži
po Božom  srdci!

Peťo Kollár
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Prečo by som mal byť kresťanom?

Vychádza ti táto otázka
zo srdca? Prečo byť
kresťanom keď je to

spojené s takými ťažkosťami,
takže strácame i vlastnú sa-
mostatnosť? Prečo byť kresťa-
nom, keď sa musíme stále pý-
tať nejakého Pána, čo máme
robiť a čo nie? Máme sa vydať
do takej závislosti? To sú dobré
otázky!

Tak vám rozpoviem príbeh
o jednej rodine:

Boli sme na prázdninách
v jednom krásnom meste, kde
boli každý večer bohoslužby
v stane. Jedného večera keď
sme skončili, prechádzal oko-lo
nejaký mladý zvedavý muž
z toho mesta.
„Čo sa tu robí? Prázdny stan,
alebo je to cirkus?“
„Nie,“ vysvetlili sme, „je to mi-
sijný stan, kde mávame boho-
služby.“
Mladý muž sa rozosmial.
„Človeče, kto ešte dnes verí
v pánbožka?“
„Napríklad ja,“ odpovedal som.
V tú chvíľu mladý muž ožil.
„Prestaň s Pánom Bohom,
niečo také vôbec neexistu-
je. Kdeže, pre mňa to vô-
bec nie je,“ posmieval sa.
Tak som mu navrhol, „Máš
rád zaujímavé príbehy?
Môžem ti jeden povedať?“
„Tak von s tým,“ odpo-
vedal. A tak som začal.

„Dajme tomu, že ideš
na prechádzku okolo
jedného jazera. A v tom sa
ozve výkrik. Jasne počuješ,
ako niekto volá, „Pomoc,
pomoc!“ A tak, ako ťa teraz

vi-dím, nebudeš dlho uvažovať
ale skočíš do vody, aby si zach-
ránil volajúceho. Pritom do-
padneš tak nešťastne, že sa
zraníš. Ale z posledných síl sa
ti podarí zachrániť volajúceho
o pomoc.“

Ten mladý muž  ma pozor-
ne počúval, tak som pokračo-
val.

„Zachránil si ho, položil si
vlastný život a ten, ktorého si
zachránil sa po chvíľke spa-
mätá, očistí sa od rias a ani sa
neohliadne, ale ide si vlastnou
cestou. Čo by si si o takom člo-
veku myslel?“

Mladý muž  spontánne vy-
kríkne, „Chlape, to by bol ale
prasa!“

„To prasa si ty!“ odvetil
som.  Neskočil  mi po krku, tak
som pokračoval.

„Reaguješ správne. Ten,
ktorý sa takto chová k svojmu
záchrancovi, je naozaj horší než
nejaký dobytok. A čo si ty teraz
hovoril o Ježišovi? Ako sa
k nemu chováš? Vidíš, On

skutočne nasadil svoj život, aby
nás zachránil zo skazy,
z večného zatratenia, aby sme
nemuseli trpieť tie najstraš-
nejšie pekelné muky, trpel Je-
žiš hanebnou a krutou smrťou
na kríži.“

Nebol som rušený a tak
som pokračoval ďalej.

„Ježišov chrbát bol strašne
zbičovaný a jeho hlava rozbo-
daná tŕňovou korunou. To
museli byť nevýslovné bolesti.
A na ten bolestivý chrbát mu
položili ešte aj ťažký hrubý kríž.
V posledných chvíľach a za
výsmechu nepriateľov, keď na
neho pľuvali a sproste mu
nadávali, sa musel vliecť
z mesta na Golgotu, Keď tam
prišiel a strhli mu šaty z tela,
a položili ho na kríž. Silnými
údermi kladiva mu prebili veľ-
kými klincami jeho ruky aj
nohy. Fantázia nestačí na to,
aby sme si dokázali predstaviť
jeho bolesti, keď bolo jeho telo
pribité na kríži vyzdvihnuté
a kríž zarazený do zeme. A to

je všetko”, skončil som.
„Vzal Ježiš na seba čo-

koľvek, bol nevinný a ani
jeho najhorší protivníci ho
nemohli obviniť zo žiadne-
ho hriechu? Prečo to uro-
bil?“ Spýtal sa mladý muž.

„Urobil to aby zachránil
stratené ľudstvo a tiež teba.“

Tíško a zarazene stál
a z bojovného hovorcu sa
stal poslucháč.....

Milí čitatelia, nájdite si
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Výzva - Napíš svedectvo!!!

Drahí bratia a sestry
v Kristovi! Viete
o tom, že vaše slovo

svedectva má obrovskú moc
priniesť víťazstvo do životov
všetkých ľudí? Sme v boji
o duše pre Pána. Pán nás vedie
do boja, do zápasu o každého
jedného. Dal mám svoje Slo-vo,
svojho Ducha, ktorými nás
vedie a posilňuje. Každému
z nás nám ale dáva aj neustále
zaopatrenie, víťazstvo v na-šich
bojoch, napĺňa naše mod-litby
a odpovedá na našu vieru. Zj
12,11 hovorí: „Oni však zví-
ťazili nad ním krvou Baránko-
vou a slovom svojho svedec-tva
a nemilovali svoj život až do

smrti“. Aký úžasný je Boh!
Víťaznú moc má dokonca aj
naše svedectvo, že On sa oslá-
vil v našom živote.

A preto nám Pán položil na
srdce zozbierať vaše sve-dectvá
o zázrakoch, ktoré Pán
s milosťou dal do vašich ži-
votov. Svedectvá o zaopatre-ní,
uzdravení, spasení, milos-ťou
vypočuté vaše prosby
k nebeskému Otcovi. Chcem
vás týmto poprosiť, aby ste
napísali vaše slovo svedectva
a posiali tým Pánovo pole.
Nech aj toto slovo svedectva,
ktoré vzišlo z vašej viery, ktoré
Pán naplnil a prinieslo úžitok
vám, nech prinesie úrodu aj

ďalším ľuďom, ktorí nepoznajú
Pána, tridsať, šesťdesiat
a stonásobnú. Vytlačí sa na le-
táky, propagačné materiály
a bude siate všade tam, kam
pôjdu naše nohy -  evanjelistov
– do domov, rodín, na ulici,
blízkym i neznámym. Bude to
ďalší nástroj v rukách robot-
níkov na Pánovom poli.  My
všetci aj takýmto spôsobom
budeme na tom účastní.

Prosím vás, aby ste takto
spísané svedectvá odovzdali
mne, priebežne do konca
marca.

S pozdravom vaša sestra
Katka Pukanská.

sami veľkonočný príbeh
(nali-stuj si posledné kapitoly
evan-jelií).

Prečo by som mal byť kres-
ťanom, znie naša otázka. Od-
povedám si takto. Som kresťan
z vďačnosti ku svojmu zách-
rancovi! On, Kristus, zomrel
kvôli mne a žijem pre neho. Byť
vďačný záchrancovi živo-ta
znamená jeho záchranu prijať
a žiť pre neho.

To je však len jedna strana
odpovede. Ďalej je dôležité
povedať, že Ježiš po smrti na
kríži nezostal v hrobe, pretože
bol vstup do hrobu zavalený
obrovským kameňom, uzavre-
tý rímskou pečaťou a strážený
vojenskou hliadkou. Boh Otec
vzkriesil Ježiša tretieho dňa
z mŕtvych, Kristus vstal z mŕ-
tvych v tele! Rímski strážcovia
boli vystrašení. 40 dní sa

ukazoval svojim učeníkom
neklamnými dôkazmi svojho
vzkriesenia. Raz sa zhromaž-
dilo 500 mužov, ktorí Ho videli.
Ježiš ich navštívil aj keď boli
dvere zatvorené. Hovoril s nimi,
ukázal im svoje rany. Jeden
z nich mohol položiť svoju ruku
do rany v Jeho boku. S inými
jedol ryby a lámal chlieb
a doprevádzal ich na ďalšej
ceste. Skutočne Ježiš Kristus po
smrti ŽIJE! To zna-mená, že
Ježiš je Pánom nad smrťou a je
silnejší než moc smr ti! Je
Pánom nad všetkým.

Viem, že táto otázka pri-
chádza veľa krát skoro v kaž-dej
mladej mysli: „Však ja som ešte
mladý, ešte som nič nepre-žil,“
alebo si povieš, „ to je viac pre
starších.“

Hriech ničí každý ľudský
život, či si mladý a či starý.

Nikto nehovorí tak reálne
o pekle ako Ježiš. Nikto nás tak
nenapomína, aby sme vchádzali
úzkou bránou, lebo iná
záchrana neexistuje. Áno,
Kristus ide tak ďaleko, že ti radí
– je lepšie stratiť ruku alebo
oko, keď majú byť príčinou
hriechu – zahynutia. Som
kresťanom preto, že mňa
Kristus zachránil pred peklom,
večným ohňom a zahynutím.

Boh hovorí vo svojom slo-
ve: Vyskúšaj si ma. Neváhaj, ale
si skús uvedomiť, a modliť sa,
aby si skutočne prijal
záchrancu, ktorý ti dal všetko
len preto,  aby sa peklo nestalo
TVOJIM domovom.

Lebo tak Boh miloval svet, že
svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život
mal každý, kto verí v Neho. Ján
3,16
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Ďakujem, ďakuješ, ďakujme...

Prečítaj si Božie Slovo
1 list Tesalonickým 5,18 “Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri nás v
Kristovi Ježišovi.”

Boh nám vo svojom Slove, Biblii odkazuje:

Koľko krát za deň
ďakujeme? Často,
málo, nikdy... Myslím

si, že je veľa osôb, ktorým
môžeme ďakovať – rodičia,
babka, dedko, pán učiteľ,
učiteľka v škole, na besiedke,
kamaráti a náš Pán Ježiš. Jemu
máme veľký dôvod ďakovať. On

nás stvoril, zachránil, prijal za
svoje deti, stará sa o nás
a nekonečne nás miluje več-nou
láskou. Chcem Ježišovi
ďakovať, keď sa zobúdzam aj
keď zaspávam. Keď sa cítim
dobre, či zle. Keď som sama,
aj keď sú okolo mňa priatelia.
Vždy a všade.

Môžeš Ježišovi teraz povedať
jedno veľké ĎAKUJEM
JEŽIŠ! A skús Mu ďakovať aj
ďalej – páči sa Mu to, ak to
robíš. Ježiš je hoden tvojej
vďaky.

Vaša Zuzka

Vymaľuj si domček a doplň správne slovo na prázdnom mieste:
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Krížovka
A teraz rozcvička pre tvoju hlavičku. Doplň písmená podľa šifier a začni najprv riadkom (napr.
A/1,3/ sedí do okienka v 1. riadku a 3. stĺpci). Môžeš to skúsiť spolu s tvojimi rodičmi.

A:A:A:A:A: /1,2/ /3,9/ /5,8/ /5,11/ /6,3/ /6,6/
/6,10/ /7,1/ /7,10/ /8,7/
Á:Á:Á:Á:Á: /7,8/
B:B:B:B:B: /3,1/
Č:Č:Č:Č:Č: /4,8/ /5,3/
D:D:D:D:D: /1,4/ /2,3/ /2,12/ /8,10/
E:E:E:E:E: /3,7/ /10,7/
É:É:É:É:É: /1,5/ /2,9/ /4,10/
H:H:H:H:H: /3,3/ /5,10/
CH:CH:CH:CH:CH: /2,5/ /7,5/
I:I:I:I:I: /4,5/ /5,4/ /9,5/ /9,10/ /10,3/ /10,10/
Í:Í:Í:Í:Í: /1,8/
J:J:J:J:J: /3,6/ /3,10/
K: K: K: K: K: /5,7/
L:L:L:L:L: /9,4/

M: M: M: M: M: /1,10/ /10,4/
N:N:N:N:N: /2,6/ /4,9/ /6,2/
OOOOO: : : : : /1,11/ /2,11/ /3,2/ /4,7/ /7,6/ /8,9/
/9,7/ /10,5/ /10,8/
P:P:P:P:P: /1,7/ /6,4/ /8,5/
R:R:R:R:R: /5,9/ /6,5/ /8,6/
S:S:S:S:S: /1,9/ /8,4/ /9,8/
TTTTT::::: /2,8/ /4,6/ /9,9/ /10,2/ /10,6/
ŤŤŤŤŤ: : : : : /5,5/ /5,12/ /6,11/ /7,11/
U:U:U:U:U: /2,7/ /4,3/ /5,2/
VVVVV::::: /2,2/ /6,7/ /6,9/ /7,3/ /7,7/ /7,9/
/8,2/ /8,8/ /9,6/ /10,9/
YYYYY: : : : : /7,4/
ÝÝÝÝÝ::::: /2,4/
Ž:Ž:Ž:Ž:Ž: /1,3/ /4,4/



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

Peter Kollár 11.3. (Medzany)
Jozef Sameľ 13.3. (Kecerovce)
Stefan Horn 26.3. (Košice)
Dagmar Horváthová 26.3. (SB)
František Balog 29.3. (Turňa)
Soňa Krágová 30.3. (Turňa)
Gabika Kalašová 31.3. (Sabinov)

Beáta Kollárová 2.4. (Medzany)
Gabriela Tóthová 5.4. (Orkucany)
Klaudia Horváthová 9.4.(SB)
Juliana Godlová 9.4. (Turňa)
Ondrej Krága 24.2. (Turňa)

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

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

21.3. Modlitebná noc
KE, Jesenského 21/A; 20.00

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

28.3. Seminár pre detskú službu
Sabinov, 17.nov, 11.00

29.3. ŠZZ Ecclesia
KE, Jesenského 21/A; 10.00

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

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

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

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

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

marec

apríl

marec

apríl

možná zmena na www.devleskerokher.sk


