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Úvodník

Milá sestra, milý brat, 
v rukách máš práve 
aktuálny zborový 

list, v ktorom sa tento rok zao-
beráme s našimi deviatimi 
hodnotami, ktoré veríme, že 
sú z Boha. Tieto hodnoty by 
mali usmerňovať náš život, na-
šu službu, aj naše vzájomné 
vzťahy.

V tomto čísle nášho zbo-
rového listu sa chceme zaobe-
rať   ďalšou hodnotou a tou 
je misionársky životný štýl. 
Skúsme si túto hodnotu, tak 
ako sme ju definovali, trocha 
bližšie pozrieť a prebrať.

MISIONÁRSKY ŽIVOTNÝ 
ŠTÝL - Ceníme si misionársky 
životný štýl ako spôsob rozmýš-
ľania učeníka a jeho postoja 
k životu. Chceme ako pútnici 
na zemi žiť prispôsobivý a obe-
tavý život, byť ochotní ísť kam-
koľvek a zaplatiť akúkoľvek 
cenu, s cieľom poslušnosti napl-
niť Veľké Poverenie a kázať 
evanjelium Ježiša Krista. (Mat 
19, 27-29; Luk 14,26-27.33; 
Mk 16,15)

„Ceníme si misionársky život-
ný štýl ako spôsob rozmýšľa-
nia učeníka a jeho postoja 

k životu.“
Hovoríme, že 

si ceníme misio-
nársky štýl živo-
ta. V čom je to 
vidieť, že si ce-
níme misionár-
sky štýl života? 
Všimni si, že 
sme nenapísali 
„ceníme si 

misiu“, ale sme napísali, 
že si ceníme misionársky ži-
votný štýl. Každý kresťan verí 
tomu, že misia je niečo veľmi 
dôležité. Už len z tohto hľa-
diska, že všetky evanjeliá ju 
spomínajú ako Ježišove záve-
rečné slová a poverenie, ktoré 
dal svojej cirkvi. (Mat 28,18-
20; Mk 16,15-20; Lk 24,47-
48; Ján 20,21) Chápeme, že 
misia je pre Boha veľmi dôle-
žitá. Lenže nám neide o to, 
aby sme iba vedeli o dôležitos-
ti misijného poverenia. Nám 
ide o to, aby sme toto povere-
nie v našom každodennom ži-
vote, v školách, v práci, 
v rodine a tam, kde žijeme, 
veľmi prakticky žili. Náš po-
stoj k misii sa nemusí zmeniť 
iba v našej mysli, ale aj v na-
šom praktickom postoji voči 
misii.

“Chceme ako pútnici na zemi 
žiť prispôsobivý 
a obetavý život,”

Ježiš pove-
dal, že sme 
vo svete, ale že 
nie sme z tohto 

sveta (Ján 
17,16). To 

je asi Je

žišova definícia toho, čo 
znamená pútnik. Ja som vyrás-
tol ako pútnik, takže veľmi 
dobre viem pochopiť, čo to 
znamená žiť ako pútnik. Keď 
by si cestoval z Košíc do Bra-
tislavy, tak by ťa asi nikdy ne-
napadlo, aby si si niekde 
v polovici cesty vybudoval 

Zborové hodnoty - Misionársky životný štýl

dom. Prečo nie? Lebo ty 
vieš o tom, že tam nezosta-
neš, lebo tvojim cieľom je Bra-
tislava! Prakticky to pre nás 
znamená, že sa nechceme dať 
chytiť vecami, ktoré sú okolo 
nás, ktoré sú nám prekážkou, 
aby sme žili misijný štýl živo-
ta. 

Samozrejme, že je lepšie 
nemusieť stále cestovať, ale 
niekde sa „udomácniť“, lebo 

Chápeme, že misia 
je pre Boha veľmi dô-
ležitá. Lenže nám ne-
ide o to, aby sme iba 
vedeli o dôležitosti 

misijného poverenia. 
Nám ide o to, aby 
sme toto poverenie 
v našom každoden-

nom živote, 
v školách, v práci, 
v rodine a tam, kde 
žijeme, veľmi prak-

ticky žili.
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to dáva určitú istotu. Lenže 
vo chvíli, keď sme prijali Kris-
ta, sme automaticky prijali aj 
Jeho životný štýl; a ten bol 
obetavý. Ježiš bol ochotný 
všetko zanechať kvôli tomu, 
aby sme my mohli byť spase-
ní. Máme my dávať menej?

“..byť ochotní ísť kamkoľvek 
a zaplatiť akúkoľvek cenu, 
s cieľom poslušnosti naplniť 

Veľké Poverenie a kázať evan-
jelium Ježiša Krista.”

Byť ochotní ísť kamkoľ-
vek. Nie je to trošku veľa čo 
očakávame od našich 
drahých súrodencov? Ísť kam-
koľvek! Znamená to aj do ne-
jakej rómskej osady, kde 
nikoho nepoznám? Áno, 
správne si tomu rozumel. Či 
ťa tam Pán pošle, to je Jeho 
vec. Ale našou vecou je, aby 
sme vnútorne, v našom srdci 
boli ochotní počuť Pánovo vo-
lanie a byť rozhodnutí ísť 
kamkoľvek a kdekoľvek.

Košický a Prešovský regi-
ón potrebujú veľa nových 
zborov, aby sa cez nich moh-
lo šíriť evanjelium do každej 
dediny. Lenže zbory nezvyk-
nú vzniknúť sami od seba. Po-
trebujú tam byť muži a ženy, 
ktorí sú verní a odovzdaní Je-
žišovmu povereniu.

Predstav si prosím ťa celú 
armádu svätých mužov 
a žien, ktorí kráčajú za svo-
jim Pánom a sú úplne rozhod-
nutí a odovzdaní pre Jeho 
žatvu. Predstav si prosím ťa, 
ako vstupujú na rôzne miesta 
a slúžia ľuďom v moci Du-
cha Svätého a sú úplne nadše-
ní tým, že sa Kristova sláva 
šíri po celom Košickom a Pre-
šovskom regióne. Muži a že-
ny, ktorí sú absolútne 
rozhodnutí, aby boli semeno 
v rukách rozsievača, ktorý 
ich zasadí tam, kde On chce 
a všade kde sú zasadení, vy-
rastie pekný zbor, cez ktorý 
výjdu noví ľudia, ktorí budú 

znova zasadení na iné 
miesta.

Moja otázka k tebe je, či 
si to môžeš predstaviť? Či si 
ochotným, rozhodnutým 
mužom/ženou, ktorí chcú na-
plniť Ježišovo poverenie? 
Prosím ťa, aby si si ešte raz 
prečítal túto našu hodnotu 
a položil si tieto otázky 
pred Pánovou tvárou.

Ceníme si misionársky ži-
votný štýl ako spôsob rozmýšľa-
nia učeníka a jeho postoja 
k životu. Chceme ako pútnici 
na zemi žiť prispôsobivý a obe-
tavý život, byť ochotní ísť kam-
koľvek a zaplatiť akúkoľvek 
cenu, s cieľom poslušnosti napl-
niť Veľké Poverenie a kázať 
evanjelium Ježiša Krista. (Mat 
19, 27-29; Luk 14,26-27.33; 
Mk 16,15)

V láske a poverení Kristovom 
Stefan

Citáty o modlitbe

DUCHOVNÉ PREBUDENIE VŽDY ZAČÍ -

NA MODLITBOU

Odo dní Letníc, nebolo ani jedno 
veľké duchovné prebudenie v žiad-
nej krajine, ktoré nezačalo jednot-
nými modlitbami, hoci iba medzi 
dvomi alebo tromi. A žiadne z ta-
kýchto hnutí nepokračovalo, keď 
takéto modlitebné stretnutia presta-
li. A.T. Pierson

CEZ NAŠE MŔTVOLY

„Ak majú byť hriešnici odsúdení, 
nech musia preskakovať do pekla 
cez naše telá. Ak zahynú, nech za-
hynú s našimi rukami, okolo ich 
kolien. Nech ani jeden NEODÍDE 
do pekla BEZ VAROVANIA 
a BEZ toho aby sme sa za nich 
MODLILI.“ C. H. Spurgeon

MODLIACA SA CIRKEV

Poznal som služobníka, ktorý mal 
prebudenie 14 zím za sebou. Neve-
del som si to vysvetliť dokiaľ som 
nevidel jedného z členov jeho cir-
kvi, ktorý sa postavil na modliteb-
nou stretnutí a vyznal, „Bratia, 
dlho bolo mojim zvykom modliť sa 
každú sobotu dlho do noci za to, 
aby Duch Svätý na nás zostúpil. 
A teraz, bratia,“ začal plakať, „vy-
znávam pred vami, že som to dva 
alebo tri týždne zanedbal.“ A tajom-
stvo bolo vonku. Tento služobník 
mal modliacu sa cirkev. Charles Fin-
ney

PREBUDENIE V INDICKEJ ŠKOLE SKR -

ZE MODLITBU, 1930
V škole pre synov misionárov 
v Ootacamund, v južnej Indii, bol 
počas misijnej služby R.T.Naisha 

viditeľný pohyb Ducha Svätého na-
priek tomu, že spomínaná práca za-
čala ešte pred jeho príchodom. 
Zo 130 chlapcov v škole, 100 potvr-
dilo svoje obrátenie, a takmer 
u všetkých bolo hlboké usvedčenie 
z hriechu a veľká zlomenosť. Prišlo 
to prekvapujúco náhle, keď to ni-
kto neočakával. V jeden deň boli 
študenti obyčajnými chlapcami, pl-
nými zábavy a nezbedníctva a na-
sledujúci deň už spievali chvály 
celý deň, začali si uvedomovať 
Božie slovo, mnohí z nich si túžob-
ne žiadali byť pokrstení.
Aké bolo vysvetlenie tohto náhleho 
hnutia? Neskôr bolo zistené, že 
traja chlapci, ktorí mali do 12 
rokov, sa chodili každé ráno mod-
liť na okraj džungle. Prihovárali sa 
u Boha a On odpovedal ohňom. 
Arthur Wallis
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Modlitebná noc

Modlitebná noc - búraj a stavaj...

Bratia a sestry, rád by 
som sa ohliadol 
za modlitebnou no-

cou, ktorá bola v marci 
a ktorej nosná téma bola 
búranie múrov a stavanie 
hradieb. Túto tému sme roz-
delili ešte do ďalších 4 častí:

1.Búranie pevností a múrov 
v našich osobných životoch

Niektoré veci z nášho sta-
rého života nás spútavajú, ve-
dú ku hriechu, stavajú 
sa medzi nás a Boha a robia 
nás neefektívnymi v službe 
pre Pána. Tieto veci sme pre-
to vyznávali Pánovi a povzbu-
dení Božím slovom, 
občerstvení na duchu sme ho 
začali chváliť. Mnohí z nás 
skutočne zažili slobodu od ve-
cí, ktoré nás ťažili a bránili 
nám s radosťou a smelo pred-
stúpiť pred Pána.

2.Vyzbrojení Bohom
Božia výzbroj v našom ži-

vote nie je možnosť, ale nevy-
hnutnosť! Dokonca nielen 
časť tejto výzbroje, ale jej 
celok ťa môže plnohodnotne 
chrániť a urobiť efektívnym. 

Musíme dbať na to, aby 
každá jedna súčasť Božej výz-
broje – prilba spasenia, pan-
cier spravodlivosti, opasok 
pravdy, topánky pohotovosti 
evanjelia, štít viery a meč Du-
cha - Božie slovo, mala v na-
šich životoch pevné miesto.

3.Budovanie múrov, Božieho 
kráľovstva

V tejto časti modlitebnej 
noci sme sa modlili za to, aby 
sme boli ľuďmi, ktorí budú 
budovať Božie kráľovstvo, 
cirkev, zbor. Modlili sme sa, 
aby sme ako živé kamene 
spolu budovali dom Boží. Je 
dôležité, aby si každý z nás 
uvedomil a našiel svoje 
miesto v cirkvi, zbore, a tak 
mohol zaplniť miesto, ktoré 
pre neho Boh pripravil.

4.Búranie diablových pevností
To sú oblasti v našich 

mysliach a  v mysliach ľudí 
okolo nás, ktoré diabol jedno-
ducho vložil a urobil z nich 
„normálne“ veci. Ale Božie 
slovo nás učí, že to podľa 
Boha vôbec nie je normálne, 
naopak sú to veci, ktoré nás 

zbavujú a oddeľujú od to-
ho, čo Boh pre nás ako cirkev 
pripravil. V tejto časti sme sa 
modlili na jednej strane za náš 
zbor – staršovstvo zboru pri-
nieslo do modlitieb veci, ktoré 
sú v našich zboroch prekáž-
kou, a na druhej strane sme 
za modlili za jednotlivé 
miesta, kde sú skupinky. 

Myslím si, že nás Boh ve-
die ďalej a pripravuje nás, 
aby sme ako Jeho ľud boli 
skutočne efektívni všade tam, 
kde sme a kde budeme. Osob-
ne vnímam, že Duch Svätý 
nás chce učiť, aby sme boli 
dôslední a vždy presne zacie-
lení, lebo inak budú naše živo-
ty bez ovocia. 

Viem, zdá sa, že hovorím 
o veľkých duchovných ve-
ciach, ale ja myslím skôr veci 
všedného života. Ak totiž nez-
vládneme tie, nikdy nebude-
me povolaní k väčším. 
A viem, že Boh nás chce a aj 
naučí byť v týchto veciach jed-
noduchého, bežného života 
silnými. A tak z nás urobí ar-
mádu, ktorá bude v Ňom pre-
máhať svet.           Peťo Kollár
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Lebo ako prší dážď a pa-
dá sneh z neba a viacej 
sa ta nenavracia, ale 

napája zem a činí ju plodnou 
a úrodnou, takže vydáva se-
meno sejúcemu, a chlieb je-
diacemu. (Izaiáš 55,10)

Pôda, ktorá je úrodná 
a plodná prináša semä rozsie-
vačovi a jediacemu chlieb. 
Každý jeden z nás je povola-
ný k tomu, aby rozsieval a žal 
úrodu. 

A tak iďte, čiňte učeníkmi všet-
ky národy krstiac ich vo meno 
Otca i Syna i Svätého Ducha, 
učiac ich zachovávať všetko, 
čokoľvek som vám prikázal. 
A hľa, ja som s vami po všet-
ky dni až do skonania sveta. 
(Mat 28, 19-20)
Požiadaj odo mňa, a dám ti 
národy, tvoje dedičstvo, tvoje 
državie, končiny zeme. 
(Žalm 2, 8)

Boh nám chce dať a dáva 
nám do dedičstva pole, ktoré 
musíme obrábať a pripraviť 
na semeno, ktoré chceme za-
siať a potom z neho žať úro-
du. (Mat 13, 4-23) Ľudské 
srdce je ako pôda, o ktorú sa 
treba starať. Keď chceme nie-
komu slúžiť, potrebujeme sa 
za toho človeka modliť, preto-
že jeho srdce nemusí byť pri-
pravené prijať semeno slova. 
Niektoré srdcia, pôdy alebo 
polia sú tvrdé, postúpané, 
plné kameňov, buriny, smetí 
a pod. (zranenia, horkosť, pý-
cha, náboženstvo, tradície, 
mravná nečistota, biela 
mágia, strach....) Preto veľa-
krát keď niekomu hovoríme 

slovo, je úplne mimo. 
Jeho srdce (pôda) nie je 
schopné prijať to slovo. 

Boh nás napriek tomu po-
slal k tomu človeku, aby sme 
mu slúžili (aby sme pracovali 
na pôde jeho srdca a zasiali 
semeno, aby ono prinieslo 
úrodu). Veľmi dôležité a ne-
vyhnutné pre nás a pre  pôdu 
srdca sú MODLITBY!!!, aby 
sme spoznali, aká je to pôda, 
a tak mohli začať efektívne 
pracovať a čistiť. (Nebojme 
sa preto vyzvať modlitební-
kov (zbor, skupinku, …) o po-
moc .) Aj keď si niekto ide 
kupovať pozemok, pole, 
najprv si rezervuje čas, aby si 
išiel obhliadnuť to miesto, 
aby zistil v akom stave vlast-
ne je. 

Boh ti dal kľúč od diel-
ne s náradím (Biblia), kopať, 
orať, hrabať,...modliť sa 
za všetko, čo je zlé, tvrdé, 
všetko, čo by bránilo zasiatiu 
semena a jeho rastu. Modli-
me sa a prosme Ducha Sväté-
ho, aby nám zjavil, čo je 
v životoch ľudí, ktorým slúži-
me alebo chceme slúžiť. Čo 
je v ich srdci, aká burina, aký 

druh kameňa, čo za zahraba-
né smetie v zemi. V modlitbe 
a pôste sa vieme dostať na ta-
ké miesto, ako je vrch (výši-
na) – Božia blízkosť, 
prítomnosť Pánova. Boh po-
zná srdce človeka (Sk 1,24), 
aj hĺbku zeme, a On nám to 
chce zjaviť, aby sme konkrét-
ne vedeli, čo je tam a spoz-
nali pôdu srdca, na ktorú 
chceme zasiať Božie slovo. 

V Božej prítomnosti, 
v modlitbe nám Boh ukazuje, 
čo drží toho človeka, čo je to, 
čo zakrýva jeho oči, aby ne-
videl pravdu, aký kameň, 
múr je okolo neho, čo mu 
bráni vidieť slávu Božiu.

...aby si otvoril slepé oči a vy-
viedol väzňa z väzenia, zo ža-
lára tých, ktorí sedia vo tme. 
(Izaiáš 42,7)

V Božej prítomnosti vidíš ove-
ľa jasnejšie. Z vrchu vidíš ove-
ľa lepšie. Tam sa odkrývajú 
veci, ktoré sú zakryté v hĺbke 
srdca, a potom sa vieš aj kon-
krétne a presne modliť. 
V modlitbe máme moc a auto-
ritu v mene Ježiša Krista (Mk 
16,17; Sk 16,18). Dostali sme 
zasľúbenie, že keď sa modlí-
me v Jeho mene, naše modlit-
by budú vypočuté (J14 12-13).

Na všetko je však správny 
čas. Je čas, keď prší, padá 
sneh, čas keď obrábame pô-
du, čas sadiť a čas žať. Nesa-
díme v zime, čaká sa 
na správny, na to určený čas. 
Prosme preto Pána o dážď, 
ktorý uvoľňuje v srdci  člove-
ka vieru, napája zem a robí ju 
plodnou a úrodnou. 

Ako modlitbou pripraviť srdce človeka
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Pán ma vytrhol z temnoty

Milosť Vám od Bo-
ha, nášho milované-
ho Otca, a pokoj 

od nášho Pána Ježiša Krista, 
z  milosti Božej, ktorú mi dal 
Pán.

Chcela by som sa s Vami 
podeliť so svojím svedec-
tvom, ako ma Pán vytrhol 
z  temnoty a dal ma do svoj-
ho kráľovstva svetla. Detstvo 

som prežila v kruhu svojej ro-
diny, v pokoji, radosti a lás-
ke,... ale bez Krista. Do man-
želstva som preto vstúpila 
s veľkým očakávaním. No 
všetko to pekné v detstve pad-
lo, keď som sa vydala. Tu sa 
začal pre mňa rúcať svet. Môj 
manžel pochádza zo 14 člen-
nej rodiny, a on je z nich naj-
mladší. A ako to býva 

zvykom, najmladší je roz-
maznaným miláčikom rodiny. 
Rodičia ho financovali, oblie-
kali atď. Jeho bežný deň vyze-
ral asi takto: práca, v práci 
byť s kamarátmi, pijatika, iné 
ženy. Niekedy, keď sa vracal 
domov, ma bezdôvodne zbil, 
len aby som sa ho nepýtala 
s kým a kde bol. Bála som sa 
ho preto spýtať kam a s kým 

Lebo ako prší dážď a padá 
sneh s neba a viacej sa ta 
nenavracia, ale napája zem 
a činí ju plodnou a úrodnou, 
takže vydáva semeno sejúce-
mu a chlieb jediacemu. (Iz 
55, 10)

Keď Boh poslal Ježiša, 
svoje slovo (semeno) na zem, 
bol človek menom Ján, ktorý 
pripravil cestu Pánovi. Tak aj 
my potrebujeme pripraviť ľud-
ské srdcia na slovo (semeno), 
ktoré má v sebe život, a silu 
priniesť iným život. 

Tí, ktorí slzami rozsievajú, 
žať budú s plesaním. (Žalm 
126, 5)

Tí, ktorí zasiali, majú aj 
čo žať. Majú úrodu, 30, 60 aj 
100-násobnú. Jedno z mojich 

svedectiev o oraní pôdy, 
príprave ľudských sŕdc v mod-
litbe je jedna žena, za ktorú 
som sa modlila. Boh mi zjavil 
konkrétny hriech v jej živote, 
ktorý ju držal a kvôli ktorému 
nemohla vidieť Božia slávu 
a prijať ju. A tak som v mod-
litbe som začala orať a čistiť. 
Prosila som Pána, aby tej že-
ne odpustil jej hriech, 
a lámala som v mene Ježiša 
Krista moc toho hriechu 
nad jej životom. Potom som 
Pána prosila o milosť a vy-
znávala som to čo Ježiš vydo-
byl pre ňu na kríži. Neskôr, 
keď som sa ráno na stíšení 
modlila, zrazu som vnímala, 
ako ma Boh znova vedie 
do modlitby za túto ženu. 

Plakala som za ňu a prosila 
som Pána o odpustenie a aby 
nedovolil, aby patrila medzi 
tých, čo budú v pekle naveky 
plakať a kričať o pomoc. 
Prosila som o milosť a potom 
som len Bohu ďakovala. Ne-
skôr som sa dozvedela, že 
v ten čas bol môj brat Rudko 
na návšteve u tej ženy a ona 
vtedy prijala Krista. 

Vďaka Bohu za Jeho srd-
ce, ktoré plače za stratenými, 
On sa chce s nami podeliť, 
aby sme mali Jeho súcit. 
Nech naše srdce je ako pôda, 
ktorá prijíma to, čo vychádza 
z Jeho srdca, vášeň pre strate-
ných. (1 Tes 5, 17)

Vaša sestra Silvia Medňanská

STRACH Z MOCNEJ MODLITBY

„Bojím sa modlitieb Johna Knoxa 
viac, než všetkých vojsk Európy do-
kopy.“ Mária, kráľovná Škótska

MODLI SA CELOU SILOU

„Musíš sa modliť celou svojou si-
lou. To neznamená hovoriť svoje 
modlitby, alebo sedieť a pozerať 
po miestnosti s očami doširoka ot-
vorenými, zatiaľčo niekto iný hovo

rí tieto modlitby namiesto teba. 
Znamená to zanietené, vrúcne, 
účinné, neúnavné zápasenie 
s Bohom... Takejto modlitbe sa bu-
de isto diabol, svet a tvoja vlastná 
ľahostajná neveriaca prirodzenosť 
protiviť. Títo vylejú vodu na tento 
oheň.“ William Booth

SATAN SA TRASIE KEĎ SA MODLÍME

Jedným z diablových cieľov je od-
viesť kresťanov od modlitby. 

Nebojí sa študovania bez modlitby, 
práce bez modlitby a náboženstva 
bez modlitieb. Smeje sa našej 
námahe, vysmieva sa našej múdros-
ti, ale trasie sa, keď sa modlíme.
Samuel Chadwick

PRVÝ ZNAK PREBUDENIA

Keď Boh zamýšľa veľkú milosť 
pre svoj ľud, prvá vec, ktorú urobí, 
je, že ich prinesie do modlitieb. 
M.Henry

Citáty o modlitbe
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Svedectvo

ide. Nikdy sa ma nespýtal 
ako sa mám. Nezaujímalo ho 
to, ako sa cítim, čo potrebu-
jem,... 

Bola som veľmi sklamaná 
a zranená. Nemala som niko-
ho, kto by mi vedel poradiť 
a  s kým by som sa mohla po-
rozprávať. Viackrát som roz-
mýšľala o samovražde. Ale 
milovala som svoje deti 
a nechcela som ich opustiť. 

Po 20 rokoch manželstva

Keď som sa chodila kaž-
dý týždeň hlásiť na Úrad 
práce, „náhodou“ ma stretáva-
la pri zastávke autobusu Mar-
cela Petrášová, ktorá bola už 
v tom čase pol roka obrátená. 
Rozprávala som jej o mojej 
vnučke Dominike, ktorá býva-
la často chorá. Vždy ma o-
chotne vypočula a doma sa 
so svojim manželom Arpim 
za nás spolu modlili, o čo 
som sa dozvedela až neskôr. 

 V čase keď sa oni za nás 
modlili, sme si s manželom 
spolu začali čítať Bibliu 
a Duch Svätý nám začal oži-
vovať slovo o príchode Syna 
Božieho (Mat 24, 29). Uvedo-
movali sme si, že sme hriešni. 
Potom som mala videnie. 
Videla som ako oheň padal 
z neba, a zem sa otvárala, 
a v tej priepasti som videla 
svoje štyri deti. Prežívala som 
strach a uvedomila som si, že 
aj moje deti sú hriešne. To 
videnie o konci sveta sa mi 
zdalo zrazu tak blízko, ako ke-
by sa to malo stať hneď v ten 
deň. Pochopila som, že Boh 
príde iba pre svojich svätých, 
a že my tam nepatríme. V du

chu som sa pýtala, či máme 
ešte nejaké východisko a šan-
cu zachrániť sa. Plakala som 
tak, aby ma Ďusi nevidel. 
Po nejakej krátkej dobe, moje 
dcéry navštívili zbor, kde pre-
žili tiež Božiu prítomnosť.

24. decembra 1998, 
v  deň mojich narodenín, ma 
pozvali rodičia, môjho teraj-
šieho zaťa, Bertyho do zboru. 
V ten večer som prijala naj-
krajší dar v mojom živote. 
Celá rodina sme prijali spase-
nie. 

Od tej chvíle Boh začal 
meniť môj život, život môjho 
manžela a život mojich detí. 
Boh zmenil môjho manžela, 
prestal piť, fajčiť, biť ma, mať 
iné ženy a miesto, ktoré mali 
v jeho živote jeho kamaráti, 
mám teraz ja. Som vďačná 
Bohu, že Ježiš uzdravil a za-
chránil naše manželstvo, 
moje sklamanie obrátil na ra-
dosť, trápenie na pokoj a zra-
nené srdce uzdravil. 

Vy, ktorí čítate tieto riad-
ky, chcela by som Vás pov-
zbudiť k tomu, aby ste svoje 
manželstvo odovzdali do Bo-

žích rúk. Dajte Mu právo 
viesť váš život a nech sa nao-
zaj stane Ježiš Pánom vo va-
šom živote, aby vaše 
manželstvo bolo svedectvom 
pre iných, pre iné rodiny. 

Moja modlitba nebola 
„Bože daj, aby bol môj man-
žel ku mne konečne dobrý,“ 
ale prosila som, aby môj man-
žel miloval Boha a hľadal 
jeho vôľu. Nie moju, svoju, 
ale Božiu.

Spolu s manželom teraz 
slúžime Pánovi, modlíme sa, 
máme spoločný cieľ – napl-
niť Božie poverenie. Som 
vďačná Bohu, že nás spasil, 
zachránil moju rodinu, man-
želstvo. Teším sa, že mám 
Radcu – Ducha Svätého, 
ktorý mi stále dobre radí, po-
máha mi vo všetkom – toho 
roku to už bude 10 rokov. 
A nikdy ma nesklamal. 

Ďakujem, že ste boli trpez-
liví pri čítaní môjho svedec-
tva a prajem radosť, pokoj, 
požehnanie od nášho Pána.

Vaša staršia sestra Etelka 
Godlová.
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Pre rodičov

Úloha otcov

O úlohe otcov sa napísa-
lo už mnoho článkov 
a pravdepodobne aj 

lepších článkov. Chcem len, 
aby sme si my, otcovia, uvedo-
mili svoju dôležitú úlohu.

Chcem vypichnúť niekoľ-
ko vecí, ktoré verím, že sú 
kľúčové v živote otca.
Nemusíš byť dokonalý otec, 
buď dobrý otec. Nikto od ot-
ca neočakáva, že bude doko-
nalý. Neexistuje dokonalý 
otec, iba jeden, Otec nebes-
ký. On je vzorom otcovstva 
pre každého kresťana. 
Od neho pochádzajú všetky 
dobré dary a každé dobré 
danie. On nič nečiní svojim 
deťom, čo by im poškodilo 
alebo ublížilo. Byť dobrým ot-
com znamená nasledovať ten-
to príklad. Biblia v Ef 6,4 
hovorí „Otcovia, nedráždite 
svoje deti, ale vychovávajte 
ich s prísnosťou a napomína-
ním. Kol 3,21 „Otcovia, ne-
dráždite svoje deti, aby 
neklesli na mysli.“ To je úlo-
ha, nás, otcov. Použité slovo 
„dráždiť“ znamená provoko-
vať k hnevu, odporu, zlosti, 
dráždeniu. 

Veľa krát majú otcovia 
na deti určité nároky a myslia 
si, že ak budú deti provoko-
vať tak ich vypudia k určité

mu výkonu. Opak však je 
pravdou. Ak cestou k dosia-
hnutiu tohto výkonu je provo-
kovanie, dráždenie, potom 
dieťa cíti voči otcovi zlosť, 
hnev, odpor. Voči otcovi kvô-
li spôsobu akým to robí 
a voči sebe, lebo nespĺňa 
nároky svojho otca.

Biblia hovorí, že máme 
deti vychovávať prísne a napo-
mínať ich. Samozrejme, že 
každý otec chce, aby jeho 
dieťa bolo úspešné v živote, 
aby malo dobrú budúcnosť. 
Cesta k tomu však nevedie 
cez provokáciu a dráždenie, 
ale cez napomínanie a povz-
budzovanie. Ak, ako otec, 
dieťa povzbudíš, pochváliš, 
napomenieš, usmerníš dosiah-
neš oveľa viac ako si myslíš 
a dieťa sa bude zdravo a seba-
vedomo rozvíjať.
Peniaze nenahradia lásku, dar-
čeky tvoju prítomnosť.Pre vý-
voj dieťaťa je oveľa zdravšie 
ak dieťa má otcovu lásku 
a jeho pozornosť a možno nie 
všetky materiálne veci, ktoré 
chce, ako mať všetko, čo si za-
žiada, ale chýba mu prítom-
nosť a láska otca. A tu je 
napätie, v ktorom sa musí otec 
naučiť žiť. Boh je dobrý Otec 
a nedáva nám všetko čo chce-
me. Lebo nás miluje. Dieťa 
musí vedieť, že nemôže mať 
všetko, čo chce. Ale má právo 
na lásku a pozornosť svojho ot-
ca. Boh, ako Otec, túži byť 
so svojimi deťmi, túži 
po vzťahu. Ak chceme byť 
dobrí otcovia, nasledujme Jeho 
príklad. Venuj sa svojim deťom. 

Najväčšia výzva pre otcov 
v dnešnej dobe je mať pre svo-
je deti čas. Chcem ťa povzbu-
diť, daruj im kúsok svojho 
času, patrí im. Tráviť čas 
jeden s druhým je to najpriro-
dzenejšie v medziľudských 
vzťahoch. Tým, že sa deťom 
ako otec venuješ, prejavuješ 
im, že ti na nich záleží.
Prejav svojmu dieťaťu, že ho 
ľúbiš. Prejaviť niekomu, že 
ho ľúbiš nie je zženštilé. 
Mnohí otcovia sa hrajú 
na tvrdých chlapov a ich deti 
potrebujú pravý opak. Prečo 
nemáš problém povedať Ježi-
šovi, že ho ľúbiš, ale svojmu 
vlastnému dieťaťu áno? Áno, 
to sa hovorí, keď je dieťa 
malé, ale keď je už väčšie, tak 
je to už iné. Boh nie je dieťa 
a predsa mu hovoríš „Ľúbim 
ťa“! Dieťa cíti istotu, keď po-
čuje z úst otca slová lásky.
Buď mužom svojho slova. Ak 
niečo povieš, dodrž to. Buď 
dôsledný. Ak niečo dieťaťu 
sľúbiš, tak to splň. Ak to nie 
je v tvojich silách, tak ani ne-
sľubuj. Dieťa sa takto bude ve-
dieť spoľahnúť na svojho 
otca. Ak niečo zakážeš, alebo 
prikážeš, tak dbaj o to, aby to 
dieťa aj naplnilo. Bude to 
pre neho jednoduchšie, aby 
sa vedelo orientovať, pri dos-
pievaní nebude zmätené. Buď 
mužom svojho slova, tak ako 
náš Otec nebeský je 
„mužom“ svojho Slova.
Buď príkladom pre deti. Tá 
najdôležitejšia vec na záver – 
byť príkladom. Ak dieťa vidí 
príklad, je to omnoho účinnej



Prečo nie otrokom, ale Božím dieťaťom...
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Pre mládež

K aždý z nás bol nie-
kým a je niekým v ži-
vote. Každý z nás sa 

môže rozhodnúť, kam chce 
v živote patriť. Či bude otro-
kom, alebo dieťaťom Božím. 
Niekde patriť musíš. Sú len 
dve cesty, každá z nich má za-
čiatok aj koniec a každá 
z nich má svoj vlastný charak-
ter. Hriech ťa spraví otro-
kom, milosť dieťaťom Božím.

Napríklad Mojžiš... Naro-
dil sa v Egypte, v izraelskej ro-
dine, ako otrok. V tom čase, 
každé Izraelské dieťa mužské-
ho pohlavia, ktoré sa narodi-
lo, muselo zomrieť. Lenže 
Mojžiša jeho rodičia schová-
vali určitý čas, pokiaľ sa to 
dalo. Neskôr ho dali do koší-
ka a pustili po vode. Pri rieke 
sa kúpala faraónova dcéra. Tá 
dala košík vybrať a uvidela 
v ňom krásne dieťa, po ktorom 
tak veľmi túžila. Faraónova 
dcéra sama deti nemohla mať, 
tak si adoptovala Moj-
žiša. Dala mu všetko, 
čo ako egyptská žena, 
ktorá mala moc, moh-
la. Tak Mojžiš rástol a 
stal sa mocným a sil-
ným  mužom.

Lenže Mojžiš, 
ako vyvolený Boží 

muž, nemal egyptskú krv, 
aj keď bol vychovaný ako 
Egypťan. Jedného dňa, keď 
Mojžiš videl, ako egyptský 
strážnik bije izraelského 
muža, skočil naňho a ubil 
Egypťana k smrti. Preto Moj-
žiš utiekol do púšte, kde Boh 
ku nemu hovoril a povolával 
ho. Tu sa z otroka stal Božím 
dieťaťom. Boh poslal k Mojži-
šovi jeho brata Árona, aby sa 
vrátili do Egypta vyviesť iz-
raelský ľud, kde slúžili ako 
otroci. Boh dal Mojžišovi zna-
menia, ktorými faraón pohr-
dol a tak dopustil na Egypt 
desať rán, po ktorých faraón 
uvoľnil izraelský ľud. Príbeh 
ale aj do dneška pokračuje...

Aj ty si už v živote niečím 
prešiel, stal si sa vo svojom ži-
vote niekým. Bol si otrokom, 
otrokom hriechu, pričom si 
sa trápil a niesol bolesť otro-
ka. Jedného dňa prišiel Boh 
a prehovoril do tvojho života. 

Tvoje myšlienky boli mož-
no také: „Pozná ma, vie čo 
mám vo svojom srdci. To, čo 
som celý čas schovával, On 
našiel.“ Dotyk Božej milosti 
ťa vyviedol z bolesti a otroc-
tva a dal ti slobodu, ktorú si 
hľadal po celý ten čas. 

Boh  ma pravý čas 
pre každého. On nezabúda 
na nikoho. Boh ťa má vyryté-
ho vo svojom srdci.

Ale ty sa teraz zamysli 
nad jednou vecou – ako sa po-
ďakovať za to, čo všetko si do-
stal – slobodu, lásku, prijatie, 
priateľov a ešte veľa ohrom-
ných vecí, ktoré objavíš 
po čase. Ako povedať veľké 
ĎAKUJEM Pánovi Ježišovi. 
On sa stará o tvoj život 
a ochraňuje ťa po celý čas, po-
kiaľ to dovolíš a budeš 
chcieť. Lebo Ježiš nie je násil-
ný, ktorý sa vnucuje, On je 
Boh, ktorý rešpektuje rozhod-
nutie človeka...

Príbeh o Mojžišovi 
bude pokračovať v ďal-
šom čísle zborového listu.

Ak máš otázku, alebo 
sa chceš porozprávať, 
kľudne sa ozvi....

Fatima

šie ako 1000 slov. Ži to, 
čomu veríš a ver v to, čo žiješ 
– Božie Slovo. Buď kňazom 
svojej rodiny, veď svoje deti k 
Ježišovi. Modli sa za deti, 
modli sa za milosť od nebes-
kého Otca, modli sa za spase-
nie ich duší. Čítaj s nimi 

Bibliu, modli sa s nimi, ber 
ich so sebou, keď ideš kázať 
evanjelium. Byť taký aký som, 
autentický je najlepším vý-
chovným prostriedkom. Do-
voľ, aby Božia láska a milosť, 
ktorá ťa mení, sa dotýkala cez 
tvoj život aj tvojich detí.

Samozrejme, že dobrým 
otcom sa človek nestane po 
prečítaní niekoľkých bodov 
alebo princípov. Je to úloha 
na dlhú trať a bežíme po tejto 
trati spolu. Boh vám žehnaj. 

Miro Tóth
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Pre deti

"Čo mi dáš?"

V ieš si predstaviť, že 
by sa z tvojej desiaty, 
ktorú máš každý deň, 

najedla celá škola? Z malej 
desiaty, z 1 chlebíka so sy-
rom a šunkou by sa najedli 
všetky deti a učitelia. Viem, 
je ťažké si to predstaviť...

No v jeden deň sa stalo, 
že malý chlapček, ani neviem 
ako sa už volal, odišiel na trh 
nakúpiť. Kúpil 5 malých 
chlebov a 2 rybičky pre svoju 
rodinu. Ale cestou späť 
stretol zástup ľudí, ktorý na-
sledoval istého muža. Chlap-
ček sa k nim pridal 
a s košíkom jedla v ruke sa za-
počúval do jeho slov. Nikdy 
ešte nepočul také krásne 
slová. Zrazu prišli na veľkú lú-
ku a muž si sadol a s ním aj 
všetci ľudia, ktorí tam boli. 
A tak si chlapček sadol tiež 

spolu s ostatnými a ďalej 
počúval toho učiteľa. Úplne 
pri tom zabudol na čas. Zrazu 
k nemu prišli muži a pýtali sa 
ho, či nemá nejaké jedlo 
pre učiteľa. Chlapček neváhal 
a dal im celý košík, všetko, čo 
mal so sebou. Bol hrdý na to, 
že svoje jedlo môže dať mužo-
vi, ktorého stretol. Ten muž 
bol Ježiš. Vzal do rúk košík 
s jedlom a poďakoval svojmu 
nebeskému Otcovi, že sa o všet-
kých postaral. A potom ho dal 
späť mužom a povedal im, aby 
to rozdali každému na lúke. 
A z košíka si zobrali všetci – že-
ny, muži aj deti. Celý ten veli-
kánsky zástup sa najedol 
z 5 chlebíkov a 2 rybičiek, 
ktoré chlapček dal Ježišovi. 

Vieš, Ježiš má rád, ak mu ty 
a ja dáme to, čo máme. Každý 
z nás má niečo. Skús porozmýš

ľať, čo by si ty chcel dať Je-
žišovi. Chlapček mal len košík 
s jedlom, ale aj cez toto jedlo 
pomohol veľa ľuďom. Pán 
Ježiš túži požehnať ľudí keď sa 
trápia, uzdraviť chorých, 
oslobodiť, zachrániť a pomôcť 
mnohým deťom aj dospelým 
cez teba. Skús mu dať svoje srd-
ce. Otvor ho pre Ducha Sväté-
ho, ktorý bude vždy s tebou 
a nikdy ťa neopustí. 

Ježiš ťa počuje aj teraz 
a môžeme sa s ním rozprávať. 
Skús mu povedať: JEŽIŠ, VEĽ -

MI TÚŽIM DAŤ TI VŠETKO, ROV -

NAKO AKO CHLAPČEK. CHCEM, 
ABY SI CEZO MŇA POMOHOL 
DEŤOM AJ DOSPELÝM, KTORÍ 
TO POTREBUJÚ. OTVÁRAM TI 
SVOJE SRDCE.

Ak sa chceš o tomto prí-
behu viac porozprávať, príď 
– budem rada.               Zuzka

Prečítaj si spolu s rodičmi alebo priateľmi tento verš
Matúš 19:26  Ale Ježiš pozrel na nich a povedal im: U ľudí je to nemožné, ale 
u Boha je všetko možné.

Vymaľuj si tento košík s jedlom a použi pri tom čo najviac farieb :)
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Pre deti

Skús nájsť 5 rozdielov



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 nedeľ-
ným bohoslužbám a na domácich biblických a modlitebných skupinkách. Spoločenstvo Devleskero Kher je bez-
príspevková organizácia, všetky svoje náklady hradí z dobrovoľných zbierok a darov.

Kto sme:

12

Informácie

narodeniny:
máj

Košice Bohoslužba Nedeľa 10:00 Jesenského 21A
Domáca skupinka Streda 17:00 Jesenského 21/A
Modlitebná skupinka Piatok 17:00 Jesenského 21/A 

Sabinov Bohoslužba Nedeľa 10:00 17 novembra 5
Domáce skupinky Utorok 17:00 17 novembra 5;

Jakubovanská 4
Stretnutie mládeže Streda 17:00 17 novembra 5
Modlitebná skupinka Štvrtok 17:00 17 novembra 5

Turňa Modlitebná skupinka Utorok 17:00 Hlavná 60
Domáca skupinka Streda 17:00 Hlavná 60
Stretnutie mládeže Piatok 17:00 Hlavná 60

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

jún

Róbert Oláh 1.5. (Sabinov)
Lena Maková 11.5. (Čaňa)
Serena Balogová 22.5. (Turňa)
Arpád Petráš 27.5. (Sabinov)
Marek Ferko 29.5. (Sabinov)

Rudolf Godla 7.6. (Turňa)
Mária Oláhová 9.6. (Sabinov)
Viktór Tóth 10.6. (Medzany)
Marek Turták 14.6. (Turňa)
Alžbeta Žigová 17.6. (Rozhanovce)

termíny:
máj

jún

1.-3.5. BTC Sinaj
Drienica; 9.00

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

25.5. Bohoslužba s I. Zuštiakom
KE, Jesenského 21/A; 10.00

30.5. Seminár pre detskú službu
Sabinov; 10.00

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

Devleskero Kher
Jesenského 21/A
04001, Košice

kontakty: tel: 051/4520500
069/2001831

www.devleskerokher.sk
dk@devleskerokher.sk

modlitebné predmety:

kedy a kde sa stretávame:

Košice - za rast ľudí, ktorí sa začali obracať
- za voľbu staršovstva (Forrest)
- za Geal a Fritlinde (aby našli svoje povolanie)

Čaňa - väčšia odovzdanosť ku službe (evanjelizácia, návštevy 
po domoch)

- za službu s mladými (múdrosť a autoritu pre Lacka 
Gažiho ml.)

Sabinov - aby sa mladí ľudia znovuzrodili
- aby sa bratia a sestry naučili vychovávať svoje deti 
a brať za nich zodpovednosť

- aby boli deti poslušné svojim rodičom a autoritám
- za Veľký Šariš – budovanie a rast skupinky 
- aby Boh pripravil nových ľudí do chvály

Turňa - múdrosť a posilnenie pre tím v Turni
- aby bratia a sestry (starší veriaci a tínedžeri) duchovne 
rástli a vedeli dávať

- horlivosť do modlitieb a pôstu
- aby Boh pripravil nových služobníkov
- vznik samostatného zboru
- evanjelizácie (letná evanjelizácia a osobné) 

Medzany - za tím zakladania zboru v Prešove; za Božiu milosť 
a múdrosť

- za vzťahy s neveriacimi v Medzanoch a v Prešove
- za jasnú víziu a pohľad na Božiu vôľu v životoch b&s
- aby bratia a sestry chodili v moci Ducha Svätého 
a napĺňali Božie povolanie v ich životoch

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

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

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

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

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

30.6.-5.7 Stanová evanjelizácia
Turňa nad Bodovu




