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Oheň horí ďalej!

Nie sme sezónni
brigádnici. My sme

Boží služobníci, ktorí
slúžia Bohu na plný

úväzok.

Milí súrodenci, veľmi
sa teším z toho, že
môžem vidieť ako sa

Boh priznáva k nášmu povo-
laniu byť živým a zdravým
hnutím, ktoré má povolanie
zakladať zdravé a pevné zbory.
Vidím to v tom, že Boh vypo-
čúva naše modlitby.

V Júni sme prenajali modli-
tebňu, ktorú sme museli rekon-
štruovať a v auguste sme už
mali otváranie zboru s krstom.
Takže sme nie len otvorili zbor,
ale v ten deň sa náš zbor rozrá-
stol o nových súrodencov, kto-
rí sa cez vodný krst stali členmi
nášho zboru. Sláva Bohu za to!
Je pravda, že rekonštrukcia ne-
stála iba dosť peňazí, ale aj
osobných síl a možno aj ner-
vov. Ale keď vidím radosť bo-
žieho ľudu, ako po zhromaž-
dení zostáva v našej modli-tebni
aby si vypili kávu alebo čaj, aby
sedeli spolu a mali
spoločenstvo, tak si myslím, že
potom žiadna námaha nebola
zbytočná.

Počas rekonštrukcie našej
modlitebne prebiehali stanové
evanjelizácie. Ľudia stavali stan
a všetko čo ešte k tomu patrí.
Nešetrili ani silu ani čas, ale dali
sa do úžasnej práce. A to všetko
preto, lebo sme tlačení
jedným jediným
motívom – chceme na
Slovensku vidieť zbo-
ry, ktoré sú naplnené
horlivými učeníkmi,
ktorí nasledujú Ježi-
ša a chvália Ho.
Chceme vidieť ako
Duch Svätý má

absolútny priestor medzi nami
osláviť Ježiša. Preto, že to
chceme vidieť – a ja viem, že to
už začíname vidieť, nešetrí-me
ani čas ani energiu alebo
čokoľvek. Sme povolaní budo-
vať večné Božie kráľovstvo
spolu so Svätým Duchom. Ha-
leluja!

Tak, modlitebňa je už zre-
konštruovaná a stanové evan-
jelizácie pre tento rok už skon-

čili. Čo teraz? Je to dôvod, aby
sme si pekne sadli na naše
náboženské stoličky a pove-dali
si: „Som taký unavený, že sa mi
už nechce. Nech Pán pošle
niekoho druhého miesto mňa,

veď ja som už dosť
praco-val.“

Možno, že si
niekto myslí, že
tak ako končí

leto, že tak
skončili aj

tohtoročné evanjelizácie. Je
pravda, že stanové evanjelizácie
na tento rok s týmto letom
končia, ale to neznamená, že mi
nebude-me ďalej evanjelizovať a
kázať Ježiša po domoch. Veď
my nie sme sézonní brigádnici.
My sme Boží služobníci, ktorí
slúžia Bohu na plný úväzok. To
znamená 24 hodín denne a to
365 dní v roku. Oheň ne-
prestáva byť ohňom, keď je
malý alebo keď nehorí v neja-
kej určitej peci. Nie! Oheň
prestáva byť až vtedy ohňom,
keď prestáva horieť. Takže či
veľké stanové evanjelizácie
alebo evanjelizácia po do-moch,
to je jedno; dôležité je, aby oheň
evanjelia neustále horel v
našich srdciach.

Teraz, keď máme krásnu
modlitebňu, chceme ju vidieť,
ako sa bude plniť novými ľuď-
mi, novými učeníkmi a služob-
níkmi. Chceme vidieť ako ľu-dia
prichádzajú do modlitebne aby
boli cez zborové BTC vyz-brojení
pre Pána a našli zmysel svojho
života tak, že budú na-plno
odovzdaní Pánovi.

V tomto zmysle ťa volám,
aby si nedovolil diablovi zha-siť
oheň, ktorý v tebe horí. Je
lepšie, ak svoj  oheň položíš do
rúk Svätého Ducha, ktorý ho
použije ako fakľu pre tých, ktorí
ešte žijú v tme.

Prajem ti veľa požehnaných
evanjelizačných príležitostí.

Tvoj pastor Stefan
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Správy z kresťanského sveta

Kolumbia: Alex prijal Krista
pred 12 rokmi po tom, ako
FARC (Ozbrojené revolučné
vojská Kolumbie) zhabali jeho
rodinnú farmu a zavraždili jeho
otca. Jeho viera bola znova
preskúšaná aj po smrti jeho
otca, ale najväčšia výzva preňho
prišla pred 4 rokmi, keď
cestoval do práce autobu-som
spolu s ďalšími 26 robot-níkmi
na banánovej plantáži. FARC
pravidelne ohrozovali takýchto
robotníkov, pretože mnohí
z nich sympatizovali
s polovojenskými zložkami,
ktoré bojovali proti FARC.

Jedno ráno, keď plantá-žoví
robotníci cestovali do práce,
nejakí vojaci FARC zastavili
autobus. Keď 4 ozbrojení vojaci
s automatic-kými puškami
zahatali cestu autobusu, Alex to
vo svojom duchu vnímal ako
skúšku. „Keď som ich videl,
Svätý Duch svedčil môjmu
duchu, že nás idú zabiť; začal
som sa triasť vediac, že smrť je
blízko,“ povedal Alex.

Zrazu pocítil nadprirodze-
ný a premáhajúci pokoj a ra-
dosť. Začal spievať chvály,

zatiaľ čo vojaci vyhnali robot-
níkov z autobusu a zoradili ich
pozdĺž cesty. Alex ďakoval
a chválil Boha, spieval Mu
z celého srdca. Pre Alexa bola
jeho reakcia na blížiacu sa smrť
prirodzená: „Nie je to normál-
na reakcia každého kresťana,
ktorý naozaj hlboko miluje
Ježiša?“, pýta sa. „Veď je to
práve čas smrti, keď vstúpime
do Jeho prítomnosti, tak som
Ho chválil a uctieval.“

Vojaci každému robotní-
kovi zviazali lanom ruky,
rozdelili ich do 3 radov
a prinútili ich kľaknúť si do
mokrej trávy. Keď Alex
pokračoval v spievaní, jeden
z vojakov ho udrel koncom
svojej pušky, aby ho umlčal.

Jeden z robotníkov začal
kričať: „Nezabíjajte ma,
nezabíjajte ma, som nevinný!“
Alex mu povedal „Prečo prosíš
o život týchto mužov, keď
jediným vlastníkov našich
životov je Boh?“ Vtedy sa me-
dzi zajatcami rozhostilo úplné
ticho, ktoré však prerušila náhla
streľba. Alex očakával, že
množstvo guliek prederaví jeho
telo, ale na jeho prekva-penie
iba 1 škrabla jeho rame-no.
Nepocítil žiadnu bolesť. Teplá
krv a kúsky mozgu patriace 2
ženám kľačiacim po blízku
ostriekali jeho tvár a premočili
jeho košeľu. Vojaci  spustili
paľbu na rad, v ktorom kľačal
Alex. Guľka ho trafila medzi nos
a oči a praskla pravú stranu jeho
tváre. Jeho oko explodovalo, ale

napriek tomu nestratil vedomie.
Keď ležal na zemi pono-

rený v kaluži vlastnej krvi,
vojaci začali mačetami odse-
kávať robotníkom hlavy. „Keď
sa blížili ku mne, uvedomil som
si, že som im ešte nepovedal
o Ježišovi. Napriek tomu, že
som takmer nemohol hovoriť
a bol som úplne slepý, som zo
všetkých síl, ktoré som ešte mal
kričal: „Ježiš vás miluje, Ježiš
vás miluje!“ Nahnevaný vojak
však Alexa umlčal ranou pažby
do sánky.

V ten deň tam zomrelo 25
ľudí. Alex to prežil, ale musel
podstúpiť niekoľko operácií
tváre. Túžba zdieľať svedectvo
o Ježišovi ho viedla do väzni-ce,
kde sa stretol a svedčil nie-
koľkým vojakom FARC, ktorí
sa podieľali v ten deň na
zavraždení 25 robotníkov.
Nemal pritom v sebe žiadne
pocity hnevu a nepriateľstva
k ľuďom, ktorí sa ho pokúšali
zabiť. „Boh ma predtým naučil
ako odpúšťať. Odpustenie je
základ nášho vzťahu s Bo-hom.
Cítil som lásku a súcit voči tým
mužom, pretože dia-bol ich
spútal do ich vlastného väzenia
a nechce ich pustiť. A ja
môžem byť pre nich
prostriedkom k slobode.“

Niekoľko mužov, ktorým
vo väznici svedčil prišlo ku
Pánovi práve kvôli láske
a odpusteniu, ktoré im Alex
preukázal.

BrBrBrBrBrat Aleat Aleat Aleat Aleat Alexxxxx
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Sudán: Damare bol zajatý
Islamskými vojakmi počas
útoku na sudánsku dedinu.
V tom čase iba 7ročný Damare
bol predaný ako otrok do
moslimskej rodiny. Stal sa
sluhom pri ťavách. Keď raz
potajomky navštívil kresťanský
zbor v blízkej dedine, jeho
majiteľ sa ho rozhodol potres-
tať. Prinútil malého Damareho
ľahnúť si na veľkú dosku, ktorú
našiel a pribil o ňu klincami
jeho nohy a kolená. Potom
odišiel nechajúc chlapca
kričiaceho od bolesti samého.

Okolo idúci muž ho vzal do
nemocnice, kde ho ošetrili. O
rok a pol neskôr bol Damare
adoptovaný jedným dôstojní-
kom.

Dnes 15 ročný Damare nie
je schopný behať tak rýchlo ako
jeho kamaráti, ale tvrdí, že
odpustil mužovi, ktorý vtedy
pribil jeho nohy k doske. Vie,
že Ježiš bol ukrižovaný na kríži,
aby mohli byť naše hriechy
odpustené.

www.worldnetdaily.com

Irán: Väčšina obyvateľov Iránu
sú moslimi. Takmer polovica
obyvateľstva pod 35 rokov je
otrávená islamom a je pripra-
vená na zmenu. Niektorí kres-
ťania privedú ku Kristovi až 10
ľudí za týždeň. Iránski veriaci
hovoria o malom 7-ročnom
chlapcovi, ktorý sa stal kresťa-
nom. Vyrastal od malička ako
moslim. Jeho rodičia mu dali
meno zakladateľa islamu –
Mohamed.

Keď sa moslimi v Iráne
stanú kresťanmi, mnohí z nich
začnú používať kresťanské
meno namiesto svojho mos-
limského mena, s ktorým sa
narodili. Keď sa tento malý
chlapec rozhodol nasledovať
Ježiša, nezmenil si svoje me-no.
„Chcem, aby ľudia vedeli, že aj
niekto s mojím menom môže
byť zachránený!“ hovorí.

V Iráne nie je nič nezvy-
čajné, že tínedžeri vedú domá-
ce skupinky pre mladých stre-

távať sa a modliť  sa spolu 3 až
4 hodiny.  Jeden mladý kres-ťan
z inej krajiny raz navštívil
takéto stretnutie mladých: „Bol
som na 4-hodinovom
modlitebnom stretnutí, ktoré
bolo úžasné. Jedna vec, na
ktorú nikdy nezabudnem, je 7-
ročný chlapec, ktorý chodil
dookola po miestnosti, zatiaľ čo
sa ostatní modlili. Keď sa kvôli
únave prestali na chvíľu modliť,
chlapec na nich kládol ruky
a vravel im: Neunavujte sa
v robení dobrého. Buďte
povzbudení a pokračujte!“
Tento chlapec na modliteb-nom
stretnutí bol ten istý, ktorý si
ponechal svoje moslimské
meno, aby ukázal, že aj moslim
môže byť spasený.

Akým požehnaním môžeš
byť ty pre ľudí, ktorí potrebujú
povzbudenie?

www.vom.com

Čína: Čínske vládne autority
zatkli 100 mladých kresťanov
ako súčasť prísnych vládnych
opatrení týkajúcich sa cirkví
mimo štátnej kontroly. Kresťa-
nia sa stretli na Biblické štúdium,
keď polícia nečakane vtrhla
a zatkla všetkých prítomných.
Mladí kresťania boli vzatí do
väzby, vypočúvaní a prepustení.
Prikázali im, aby sa prestali
stretávať spolu s inými kres-
ťanmi a nezapájali sa do aktivít
neregistrovaných kresťans-kých
cirkví.

Všetky protestantské a ka-
tolícke zbory v Číne musia byť
zaregistrované a tým pádom
pod kontrolou štátu. Všetky
ostatné nezaregistrované cirk-
vi, ktorých je veľká väčšina, sú
zaradené na zoznam „ilegál-
nych kultov“.

Ďalších 10 pastorov bolo
zatknutých počas zhromažde-
nia s krstom, kde bolo krste-
ných 60 nových veriacich. Ve-
dúci zboru boli zatknutí na pó-
diu a na 15 dní vzatí do väzby. Pri
prepustení boli prinútení zaplatiť
pokutu vo výške 35 USD bez
akéhokoľvek potvrdenia.

Jeden zo zatknutých pas-
torov bol prvýkrát zatknutý
v roku 1999, niekoľkokrát bol
zbitý príslušníkmi verejnej
bezpečnosti  a prinútený za-
platiť 250 USD.

Zatýkanie je súčasť
rozšíreného prenasledovania
cirkvi po celej Číne, a ktoré sa
v posledných mesiacoch stále
zintenzívňuje.

www.worldnetdaily.com

ZatýkZatýkZatýkZatýkZatýkanie mladýchanie mladýchanie mladýchanie mladýchanie mladých
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Bezúhonnosť - satanov terč
Začiatok je na konci

Keď som bol začínajúcim
pastorom, navštívil
som veľmi požehnanú

pastorskú konferenciu. Padla
tam na nás moc Božia a my sme
pokľakli pred Pánom. Jeden, už
starší Boží služobník, bolo mu
viac ako deväťdesiat, pokľakol
vedľa mňa a modlil sa s takou
úprimnosťou, že som si nemohol
pomôcť a proste som mu načúval
a pozoroval ho.

Modlil sa takto: „Pane,
odpusť mi, kedykoľvek som
nenechal tieto veci vojsť do
môjho života a služby, ktorá
potom nebola čistá...“

Jeho modlitba sa ma tak
hlboko dotkla, že som sa ju
modlil svojimi vlastnými
slovami takto: „Pane, prosím,
pomôž mi. Daj, nech nikdy
nedovolím, aby v mojom živote
a službe bolo čokoľvek nečisté.
Pomôž mi, aby som sa, až
budem starý, nemusel modliť tú
istú modlitbu, ako môj vzácny
brat vedľa mňa.“

Ak túžiš byť Pánov služob-
ník, potom počuj Pánove slová:
Začni vo svojej mysli pracovať
na začiatku toho, čo má význam
na konci! Si pred svetom
zodpovedný za Kristo-vu
bezúhonnosť. Ži obozretne.

Satanská stratégia

Kresťania, ktorí sú v pop-
redí, sú satanovými prvora-
dými terčmi – a tiež terčmi k
útokom masmédií. Ani diabol,
ani tlač nežiari príkladmi pres-

nosti či milosrdenstva. Slabosť
v reakcii na satanskú nenávisť
spôsobila to, že niektorí Boží
služobníci sa potkli. Tragédie
hriechu sú vítanými témami na
stránkach škandálnych plát-kov,
ktoré k netaktnosti pridá-vajú
zveličovanie a škodora-dosť.
Dávid napísal poetický
žalospev, kde plače nad smr-ťou
svojho úhlavného nepria-teľa,
kráľa Saula. Moderní
spisovatelia však nie sú takými-
to veľkými mužmi, sú menej
šľachetní a menej kultúrny.
Škody na kráľovstve Božom
často zveličujú do maxima.

Chcel by som, aby si bol na
stráži. Diabol je veľmi trpez-
livý. Je bezcitný a nemilosrdný.
Peklo bude  roky vymýšľať a
robiť intrigy ako pripraviť sotva
poznateľné a na mieru šité
okolnosti, ktoré spôsobia tvoj
pád. Vynájde pasce priamo
pred tvojim prahom a ty budeš
potrebovať pomazané oči, aby
si bol schopný ich rozpoznať.
Démonické mocnosti budú
skúšať prostriedok k tomu, aby
zahmlili a zničili svedectvo
veriaceho. Diabol je profesio-
nálny protivník na plný úväzok.
Kristus ho odmietol a tak sa
diabol snaží napadať učeníkov
(Luk 22,31)- Najprv zradil
Ježiša Judáš; potom ho Peter s
prísahou a zaklínaním sa
odmietol; a zbytok učeníkov
Ježiša opustili práve v jeho
krízovej hodine a utiekli (Mt
26,56). Neuveriteľné!

Nepriateľ nás môže
učičíkať do pocitu falošného
bezpečia. Často nás mierne

pokušenia, ktorým odoláme,
privádzajú do klamu ohľadne
našej morálnej sily. Potom
satan na naše nechránené
slabiny obráti svoje zbrane –
presne tam, kde sme mysleli, že
sme silný! Stráž svoje „silné“
stránky! Opovrhovanie tými,
ktorí upadli, je spôsob, ako
upútať pozornosť na našu
zvrchovanú svätosť. Pamätaj –
padli aj lepší muži. Nikdy
nepodceňuj satanskú rafinova-
nosť. Iba milosť ku spaseniu
chráni naše nohy pred
pošmyknutím.

Ak vezmeš do úvahy
duchovný boj, pamätaj, že jeho
hlavným bojovým poľom je
tvoje srdce a myseľ, nie kúsok
oblohy niekde. „Predov-šetkým
stráž a chráň svoje srdce, lebo
z neho pramení život“ (Pr
4,23). Predtým, než ideš do
každodenného boja, nasleduj
tento verš: „Bdejte a modlite sa,
aby ste nevošli do pokušenia“
(Mt 26,41).

Hneď na začiatku utvor
zmluvu s Bohom, že budeš žiť
svätý život. Pamätaj, že oby-
čajné rozhodnutie to nespraví.
Tvoj úspech nie je zaručený ani
zmluvou podpísanou perom
namočeným v krvi. Rameno
tela zlyhá. Tu ti ponúkam lepšiu
cestu.

Prvý kľúč – nebeský príklad
dokonalej služby

Boh je schopný nás
zachovať bez zakopnutia (Jud
24). Ale ako? To je častá otáz-
ka. Ako môžeme dokonale
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slúžiť? Kľúč k tomu
nájdeme v Iz 6,1-3:

„Roku, ktorého zomrel kráľ
Uziáš, videl som Pána sedieť na
vysokom tróne a povznesenom, a
podolok jeho rúcha naplňoval
chrám. Serafíni stáli nad ním.
Každý mal šesť krídel; dvoma
zakrýval svoju tvár, dvoma
zakrýval svoje nohy a dvoma
lietal. A volali jeden druhému a
hovorili: Svätý, svätý, svätý
Hospodin Zástupov, celá zem je
plná jeho slávy.“

Serafíni sú anjeli pri tróne
Najvyššieho. Nie je dovolené, aby
tak blízko Bohu a trónu všetkých
mocností na nebi, na zemi aj pod
zemou bolo čokoľvek poškvrnené.
Izaiáš videl, ako tieto nebeské
bytosti slúžia Pánu na
najsvätejšom mieste, aké kedy
môže byť, v atmosfére
bezprostrednej Božej prítomnosti.
Niekde je tu skrytá výzva k čistote
spolu so spôso-bom, ako ju
dosiahnuť. Tieto stvorenia sú
naším modelom.

Nápadným rysom serafí-
nov bolo to, že každý z nich mal
šesť krídel:
Dve krídla zakrývali ich  obličaj,
čo vyjadruje pokoru.
Dve krídla zakrývali ich nohy, čo
vyjadruje čistotu.
Dvoma krídlami sa nadnášali, čo
vyjadruje uctievanie a chválu

Pokora

Za prvé, prečo si tieto
mocné bytosti prikrývali svoje
slávne a krásne obličaje a tak
zabránili prorokovi Izaiášovi,
aby ich videl? Pretože mu
nechceli zabrániť v tom, aby
uvidel Pána. Serafín na seba
nechcel strhnúť pozornosť,

ktorá patrila Pánovi a odviesť
Izaiášov pohľad od trónu.

Všimni si taktiež to, že aj
keď sami serafíni boli svätí,
hovorili o svätosti svojho Pána
a o Jeho sláve. Pokora je súčasť
svätosti.

Učíme sa tie isté lekcie ako
keď Ježiš bol pred zrakmi
svojich učeníkov Petra, Jakuba
a Jána premenený na hore (Mt

vykúpenými nesmrteľnými
tvormi, sa vrátili do pozadia. O
čo viac by sme sa mali zmenšiť
my, krehkí a slabnúci pozemskí
ľudia, aby sa Ježiš mohol ešte
zväčšiť?

V tomto bode spočíva
duchovné riziko pre všetkých
Pánových služobníkov. Pracu-
jeme pre uznanie či preto, aby
sme si vytvorili meno? Chce-me
pre svoje „veľké zhromaž-denia“
používať stany pre desiatky či
stovky tisíc ľudí len preto, aby
sme zdôraznili svoju vlastnú
dôležitosť, či imagi-nárnu
veľkosť? Svetlo od kríža nie je
stredom záujmu všetkých
kazateľov! Ježiš Kristus nezom-
rel preto, aby nám dal kariéru,
ale aby zachránil stratených!

Snaž sa oslniť – potom stlmíš
Božiu slávu. Káž pre osobný
obdiv – a ľudia, ktorí prichádzajú,
aby videli Boha, budú vidieť iba
kazateľov. Čo povedal veľký
evanjelista a apoštol Pavel?
„Lebo keď zvestujem evanjelium,
nemám sa čím chváliť, pretože to
musím robiť, ale beda by mi bolo,
keby som nezvestoval“ (1Kor
9,16).

Charakter Jána Krstiteľa by
nás mal tiež viesť ku triezvemu
pohľadu na samých seba.
Niektorí ľudia sa pýtali, či sám
Ján nebol Mesiášom. Dokonca
Kristus povedal, že Ján bol tým
najväčším z tých, ktorí sa
narodili zo ženy. Keď sa začalo
obracať ku Kristu viac ľudí než
koľko nasle-dovalo Jánovu
službu, Jánovi nasledovníci
začali žiarliť. Ján však nežiarlil.
Povedal im, že Ježiš musí rásť
a dodal: „Ja sa musím
umenšovať.“ Keď prišla
polovica národa, Ján neukázal

Hliadka dverí
tvojho srdca sa

nazýva “pokora”.
Keď ju prepustíš,

uvidíš, že do
nechránenej brány

skoro vnikne
nepriateľ

a obsadí ju.

17,1-8). V tých slávnych
chvíľach sa taktiež zjavili
Mojžiš a Eliáš. Čítame však, že
učeníci videli iba Ježiša – tí
dvaja proroci boli z ich zorného
uhlu vybratí. Otcov záujem bol
podobný. Nehovo-ril k
učeníkom o tých dvoch veľkých
izraelských proro-koch.
Povedal: „Toto je môj milovaný
Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo;
toho poslúchajte.“

Ježiš Kristus, Syn Boží, je
stred, ohnisko všetkého. Kaž-dý
zázrak pochádza od Neho. Aký
priestor je tu teda pone-chaný
pre ľudskú pýchu? Ne-beskí
serafíni, kniežatá slávy horiace
ako plamene ohňa, skryli svoju
vlastnú príťažli-vosť. Mojžiš a
Eliáš v ich sláve, obri medzi
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na seba, ale na Ježiša. Pri
rieke volal: „Hľa, baránok
Boží.“ Každá jednotlivá vec,
ktorú Ján povedal sám o sebe
bola prehlásením o jeho
vlastnej nízkosti. Veľkosť
začína a končí pokorou. Presne
to je obsahom výrazu „zakryť
si obličaj“. Náš Pán je Bohom
žiarlivým. Prehlasuje úplne
jasne: „Nedám inému svojej
slávy“ (Iz 42,8). Ak sme pyšní v
prítomnosti Kráľa kráľov, je to
akoby sme sa dotýkali truhly
zmluvy, čo je hriech, za ktorý
Uza zomrel (2 Sam 6,6-7).
Herodes sa napínal ako skokan
volský, keď ľud kričal, že je boh.
Bol však rýchlo zrazený dole.
Pretože „nevzdal slávu Bohu,
bol rozožratý červami a zomrel“
(Sk 12,21-23).

Tí privilegovaní, ktorí prak-
tizujú dary Ducha, musia byť
obzvlášť opatrní. Motív pred-
vádzania sa sa ukáže v pravom
svetle. Duchovné dary nie sú
Oskary za vystavovanie sa na
obdiv, nie sú získavané ako
trofeje za predstavenie. Neoz-
dobuj sa okázale nástrojmi
Božej moci. Nerob si z nich
diadém, náhrdelníky a prstene
pre svoju vlastnú ozdobu.

Hliadka dverí tvojho srdca
sa nazýva „pokora“. Keď ju
prepustíš, uvidíš, že do nechrá-
nenej brány skoro vnikne
nepriateľ a obsadí ju.

Čistota súvisí s bezúhonnosťou

Druhý pár krídel zakrýval
serafínovy nohy. Tento fakt
naznačuje čistotu. I ten
najčistejší muž má kontakt so
zemou, keď po nej kráča. Pri
tróne samozrejme nebol žiaden

prach, serafínov čin bol
symbolický. Signalizoval to, že
pred Pánom je potrebné chodiť
vo svätosti. Ježiš tento bod
dotiahol ešte ďalej. Zohol sa,
aby svojim učeníkom umyl
nohy. Takéto očistenie bolo
potrebné. Povedal: „Ten, kto je
umytý, nepotrebuje iného, len
aby si umyl nohy, lebo je celý
čistý“ (Ján 13,10).

Po prvé, musíme sledovať,
kam ideme. „Nepečujte o telo
tak, aby sa v ňom zobúdzali zlé
žiadosti,“ vyzýva nás Pavol v Rim
13,14. Nemodli sa: „A neuvoď
nás do pokušenia,“ keby si sa mu
potom sám vystavil. Nečisté nohy
sú symbolom neopatrnej chôdze.
„Očistite sa vy, ktorí nosíte
nádoby Hospodinove!“ (Iz
52,11).

Všetci vieme, že je ľahšie
takúto radu dávať, než prijímať.
Moderné médiá vylievajú do
atmosféry morálne znečistenie
ako keď sa z komína valí sadza.
K tomu, aby sme nevdychovali
nemoci duše obdobia mate-
rializmu, ktoré je doprevá-dzané
neverou, potrebujeme plynovú
masku. Samozrejme, opatrnosť
je jedna vec, potre-bujeme však
aj inú pomoc. Čo to je?

Našim najlepším bezpeč-
nostným opatrením je použí-
vanie Slova k neustálemu
obmývaniu našej mysle. Náš
myšlienkový život, podmiene-
ný Božím Slovom a prikrytý
Ježišovou krvou, je nedobyt-ný.
Preto každodenným číta-ním
Slova „opášte si bedrá svojej
mysle“ (1 Pt 1,13). Je to injekcia
imunity proti všetkým
duchovným nemociam. „Tvo-ju
reč uchovávam v srdci,
nechcem proti tebe zhrešiť“ (Ž

119,11). Vedci vyrobili taký lak
na autá, ktorý jednoducho
odmieta špinu. Dlhú dobu pred
týmito vedeckými pokus-mi
veriaci objavili, že moc Slova
zaháňa hriech.

Ako môžeme robiť to, o
čom Písmo hovorí: „...Všetko,
čo je pravdivé, čo je počest-né...
o tom premýšľajte“ (Fp 4,8).
Biblia nám dáva veci, o ktorých
je dobre premýšľať a ktoré
upevňujú naše túžby a motívy.
Modli sa tiež: „A neuvoď nás
do pokušenia.“ Nikdy sa
nedomnievaj, že toto nemusíš
robiť.

Chceš úžasnú slobodu v
Duchu? Potom na ktorej-koľvek
tribúne stoj pre ľuďmi s
pokojným obličajom, prieh-
ľadnými motívmi a bez potla-
čovaného pocitu zahanbenia. To
je skúsenosť a postavenie, ktoré
je hodné všetkého. Ešte lepšie
je, keď máš dôveru v to, že stojíš
pred Pánom. „Mi-lovaní, keď
nás neobviňuje na-še srdce,
máme smelú dôveru k Bohu“ (1
J 3,21). Ak ťa však tvoje srdce
odsudzuje, aj keď len nepatrne,
tvoje svedectvo pre Pána bude
oslabené.

Často kážeme o tom, ako
Ezau predal za misku guláša
svoje prvorodenie. Celá jedna
generácia Izraela však stratila
zasľúbenú zem a zomrela v
púšti, pretože trúchlili po
egyptských uhorkách (Nu 11,5-
6). Nestrať všetko pre
pominuteľné potešenie. Boh
varoval Izrael, že obdrží „ovocie
svojich úmyslov“, čo sa nakoniec
stalo (Jer 6,19).
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Uctievanie a chvála

Serafín použil tretiu časť
krídel k letu. Keď leteli, uctie-
vali a volali: „Svätý, Svätý, Svätý
Hospodin Zástupov, ce-lá zem
je plná jeho slávy“ (Iz 6,3).
Leteli a spievali. To bolo
uctievanie v skutočne vysokej
stupnici! Hudbou boli údery ich
krídel.

Dnešní ľudia radi hovoria o
láske, pokoji a lacnej milosti; už
nie tak mnoho sa hovorí       o
svätosti. Nie je však úžasné, že
tieto nebeské bytosti nekri-čali:
„Láska, Láska, Láska“ ani
„Pokoj, Pokoj, Pokoj“, ale
jednohlasne volali  „Svätý, Svä-
tý, Svätý Hospodin Zástupov“?
Vrcholná chvála a najvyššia
forma uctievania sú vždy spojené
s Božou svätosťou a slá-vou.

Ako mohli títo anjeli ho-
voriť, že celá zem je plná Bo-žej
slávy? Žili snáď svoje životy v
tieni Najvyššieho v skrytosti?
Nepočuli snáď o pohanoch a
ateistických vládach, o vojne,
nenávisti, chamtivosti a utrpe-
nia? Áno, počuli, ale videli to
všetko z nadhľadu, keď leteli
pred trónom. Mali Božiu pers-
pektívu, nie ľudský pohľad.
Vznášanie sa nad pozemskou
scénou im zjavilo celkovú si-
tuáciu a oni vypukli v búrlivé
volanie. Skúmajúce horizonty
neviditeľné zraku pozemských
obyvateľov, nebesá všetkých
zajtrajškov, spievali: „Celá zem
je plná jeho slávy.“ Získaj pers-
pektívu trónu. Veriaci sú v Kris-
tovi už posadení na nebeských
miestach (Ef 2,6). Aký je tvoj
uhol pohľadu? Je tvoj pohľad
pohľadom z krtinca alebo z
Mount Everestu? Si obyvate-ľom

roviny s dvojrozmerným
výhľadom alebo prebývaš na
duchovnej vysočine, kde ti je
pridaný Boží rozmer?

Keď chváliš a uctievaš, tak
stúpaš k Božiemu trónu. Chvála
ťa pozdvihuje. Po-chybnosti a
reptanie namies-to krídel piesne
sú olovenými topánkami na
tvojich nohách. V uctievaní
hľadíme k trónu Božej moci a
svätosti. Tam odpočívame pod
Božou ochranou.

V trónnej sieni bol Izaiáš
vybavený, vyslaný a očistený
uhlíkom z oltára k tomu, aby
bol dokonale bezúhonným
Božím služobníkom. Buď Bohu
sláva! Keď slúžime Pánovi s
čistými motívmi, keď sa
radujeme v jeho prítomnosti
pred jeho trónom, sme
nepremožiteľní a nenapadnu-
teľní. Ak sme však uctievaním
vyzdvihnutí do tretieho roz-
meru, náš charakter bude
opancierovaný.

Druhý kľúč – pozemský
príklad

Nasledujúci verš vypisu-
jem preto, aby som sa uistil, že
si ho prečítaš. Premýšľaj o ňom
starostlivo a s úctou. Nech ho
Duch Svätý vypáli do tvojej
duše.

„Hľa, tu som, vydajte
svedectvo proti mne pred
Hospodinom a pred jeho
pomazaným: čieho vola som
kedy vzal a čieho osla som vzal?
Alebo koho som kedy
utiskoval? Komu som ublížil
alebo z čej ruky som vzal
úplatok, aby som ním bol dal
zaslepiť svoje oči? A vrátim
vám.“ (1 S 12,3)

Toto smelé prehlásenie
bolo súčasťou Samuelovho
preslovu na rozlúčku pred
Izraelom. Obdobie izraelských
sudcov končilo práve Samue-
lom, ktorý bol z týchto chariz-
matických vysloboditeľov naj-
lepší. Jeho slová, ktoré som tu
citoval, sú ohromujúce. V tom-
to rannom období boli drobné
útlaky považované proste za
kratochvíle vládcov a naprostá
tyrania nikoho neprekvapila.
To, že bol Samuel schopný
učiniť verejné prehlásenie o
svojej vlastnej bezúhonnosti mu
dáva ojedinelé postavenie
medzi svetovými vládcami.

Samuelova povinnosť
vládnuť a zaoberať sa tými, ktorí
konajú zlo, bola absolútna a jeho
rozsudky boli bez odvolania. Tí,
ktorím uložil tresty, by proti
nemu mohli chovať nenávisť a
mohli byť veľmi pomstychtiví.
Jeho verejné slová by im k tomu
mohli dať príležitosť. Mohli sa
ujať slova a vzniesť obvinenia,
že s nimi Samuel zachádzal zle.

Samuel: Model k nasledovaniu

Čo sa teda stalo? Samue-
lova reputácia bola tak vysoká,
že sa nebál. Zástupy Izraelitov
odpovedali: „Neutiskoval si nás
ani si nám neublížil ani si nevzal
z ničej ruky ničoho.“ Súdil
všetkých a teraz všetci súdili
jeho, nevinného, bezú-honného
muža Božieho. Pravý model k
nasledovaniu.

Samuel nikdy neprijal
úplatok ani nevyťažil zisk z
nejakej príležitosti po dobu
polstoročia či ešte viac. Takéto
význačné chovanie nepochá-
dzalo iba z toho, že bol
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šľachetný a zásadový. V zápa-
le okamžiku takáto kázeň nie
je vždy možná. Jeho srdce bolo
rýdze a v tom spočívalo jeho
tajomstvo. Čestnosť sa stala
prirodzeným inštinktom muža
naplneného Bohom a Božím
Slovom. Aj keď bol pod tlakom
a nemal žiaden čas na
rozmyslenie, inštinktívne vedel,
„čo má teraz robiť“.

Toto jednohlasné svedec-tvo
Izraela však Samuelovi
nestačilo. Vedel, že ľudia, a
niekedy všetci ľudia, môžu byť
ľstiví. Pre Samuela mal cenu iba
jediný úsudok – Pánov. Čítame:
„Tak volal Samuel k Hospodi-
novi, a Hospodin dal, aby
hrmelo, a aby padal dážď toho
dňa. A všetok ľud sa veľmi bál
Hospodina i Samuela“ (1 Sam
12,18).

Boh vyjadril podporu
svojmu služobníkovi skrze
hrom! Bolo sucho, obdobie
žatvy. Keď však Pánov poma-
zaný prorok pozdvihol svoje
ruky a požiadal o odpoveď z
neba, stal sa zázrak. Obloha sa
rýchle naplnila mrakmi, potom
prišiel blesk, hrom a dážď. To
bolo Božie „amen“ dosvedču-
júce Samuelovu bezúhonnosť.

Ľudia sa pred takýmto
nadprirodzeným pohľadom
prikrčili bázňou. Boh im však
ukázal Samuelovo srdce. Vo
všetkých jednotvárnych kaž-
dodenných povinnostiach
Samuel vždy s ľuďmi jednal
poctivo.

Všetko jeho zaobchádza-nie
s peniazmi a každý drobný
rozsudok a rozhodnutie, keď ho
nikto nemohol vidieť, po-
zoroval iba Boh. Napriek tomu
však Boh u neho nezazname-

nal žiadny prípad zlého jedna-
nia.

Teraz to Boh vyniesol na
svetlo a zapečatil. Naviac dal
zjavenie toho, čo to znamená.
Bol so Samuelom, Boh a tento
muž boli jedno. Samuelova
veľkosť spočívala vo veľkosti
Božej, preto celé nebesá
odpovedali na jeho svedectvo.
V správe o Samuelovi nemali
miesto žiadne tajné jednania,
žiadne drobné špinavé podvo-

základe horkej skúsenosti. Aj
keď si zhrešil, môžeš činiť
pokánie a začať teraz znovu žiť
bezúhonne.

Tretí kľúč – pomazané stopy

„Je to jako výborný olej na
hlave, ktorý steká na bradu
Áronovu, ktorý steká na okraj
jeho rúcha.“ (Ž 133,2).

Aké pomazanie – aké
výdatné! Posvätný olej tiekol
dole po Áronovom rúchu a
kvapkal mu na nohy a na
podlahu. Masť bola špeciálne
pripravená pre samotného
Najvyššieho kňaza, a vyzna-čuje
sa jedinečnou vôňou.
Kamkoľvek Áron išiel, olej na
jeho nohách a ten, ktorý stále
ešte kvapkal z lemu jeho rúcha,
značkoval jeho pohyby. Ľudia
mohli rozpoznať jeho stopy ako
stopy Najvyššieho kňaza.

Kiežby Boh doprial, aby
sme potom, čo opustíme tento
svet, za sebou zanechali pre
nasledujúcu generáciu poma-
zané stopy. Božie pomazanie
spočívajúce na tebe ti dá
Áronovú chôdzu. Spomienky
na bezúhonnosť Božieho muža
sú lepšie než nápis vpísaný do
toho najjemnej-šieho
mramorového náhrob-ku.
Pomazaní muži a ženy tvoria
dejiny, ktoré sú v Božom
kráľovstve večné.

Najlepšíe
bezpečnostné

opatreníe je neustále
používanie Slova

k obmývaniu našej
mysle.

dy. Samuelova poctivosť ho v
očiach ľudí spojovala s Božou
autoritou. Takže v Izraelitoch
skutočne nebola žiadna
ľstivosť!

To, čo je nečisté a nečestné
nás odvádza od oblasti Ducha.
Keď budeme stáť oboma
nohami v Božom kráľovstve,
sám Boh nás potvrdí. Naša túžba
po moci, sláve a požehnaní sa
prejaví ako pozemská túžba po
tom, aby sme boli temným
tieňom. Sám Všemohúci sa
ujíma prípadu muža, ktorý sa
môže postaviť a prehlásiť pred
celým svetom svoju
bezúhonnosť, muža, ktorý sa
nebojí položiť „Samuelovi
otázky“. Čas na to, aby sme s
týmito Božími metódami začali,
je práve teraz, na začiatku
služby, nie až potom, čo sa
týmto pravdám naučíme za

Z knihy Evanjelizácia ohňom
 od Reinharda Bonnkeho
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Peťo, Medzany: Stanová
evanjelizácia v Medzanoch bo-
la pre mňa ťažko predstaviteľ-ná
vec; aj som sa tešil aj som sa
obával reakcie ľudí, lebo ľudia v
našej dedine majú silné nábo-
ženské predsudky a my ako od-
dídenci z evanjelickej cirkvi sme
pre nich ako sektári.

Modlili sme sa celý polrok
za miesto, srdcia ľudí, za du-
chovné prostredie a Božie ve-
denie v prípravách.

Keďže bolo toho v zbore
trošku viac ako zvyčajne, tak
sme evanjelizácie začali o dva
dni neskôr. Pripravili sme
program pre dospelých aj mla-
dých, tiež sme sa snažili zasiah-
nuť deti. Celkový priebeh bol
celkom vydarený, až sa mi zda-
lo, že to ide celkom hladko. No
diablovi sa nepáčilo, že ho-

voríme ľuďom o tom ako Boh
oslobodzuje a v sobotu tlaky
prišli – protivenstvo zo strany
niektorých ľudí. Boli sme ale
radi, že môžme zažívať to, čo
zažíval aj apoštol Pavol. Mys-
lím , že tohtoročné stanové
evanjelizácie mali obrovský
zmysel z viacerých pohľadov. 1.
Pre dedinu - že ľudia počuli a
reagovali na evanjelium. 2. V
duchovnej oblasti - a to som
najviac vnímal, že tieto dni
znamenali z pohľadu duchov-
ného boja posun vpred. 3. Pre
skupinku - v zmysle hesla učíme
sa v boji sme si prakticky
vyskúšali čo znamená evanjeli-
zovať a čo treba zlepšovať.

Boh napĺňal moje srdce
radosťou. Sláva Bohu, že  On je
ten, ktorý keď nás poslal aj nás
uschopnil a zmocnil.

Stefan, Košice: Chcem sa s va-
mi podeliť s tým, čo sme prežili
počas evanjelizácií v dňoch 17.-
19.08 v Košiciach.

Prvé milé prekvapenie sme
zažili, keď sme v dedine Ťaha-
novce (tu bola evanjelizácia)
pozývali ľudí. Tam sa nachá-dza
rómska osada, ktorú ročne pár
krát navštívime, aby sme
vytvorili s ľuďmi vzťahy. Stále,
keď sme boli v osade, bol kon-
flikt. Ľudia nám nadávali ale-
bo sa vysmievali, do očí kričali,
aby sme okamžite odtiaľ zmizli.
Raz veľa nechýbalo, aby sme aj
dostali. Ale nedali sme sa tým
odradiť. Išli sme do osady ako
modlitebný tím, kde sme sa
modlili a spievali chvály. Duch
Boží zostupoval na nás veľmi
silne, mohli sme prorokovať
nad ľuďmi, ktorí

Stanové evanjelizácie 2006
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tam žijú. Tak vznikol klub
Ima-nuel, práca s mládežou,
ktorý najviac navštevovali práve
mladí z osady. Tak sme viac než
pol roka, každý utorok praco-vali
na tom, aby sme si vytvorili
vzťahy s mladými.

Teraz, keď sme posledný-
krát navštívili osadu a volali
ľudí na evanjelizácie, boli sme
milo prekvapení s akou srdeč-
nosťou nás ľudia privítali. Už
nikto nenadával, ale vyšli nám
v ústrety a pýtali sa, kedy bude
znova klub Imanuel. Ak sme
ich pozvali na evanjelizáciu, tak
boli tam počas všetkých troch
dní. Haleluja!

Vytvorili sme si nové vzác-
ne vzťahy s ľuďmi, ktorých te-
raz chceme navštevovať a slú-žiť
im. Každému, kto sa neja-kým
spôsobom zapojil do evan-

jelizácie chcem srdečne poďa-
kovať, veľmi ste nám pomohli.
Etelka, Turňa: Chcem sa s va-
mi podeliť o krásny čas počas
stanovej evanjelizácie v Turni
nad Bodvou.

Biblia hovorí, aby sme vy-
kupovali čas, lebo dni sú zlé (Ef
5,16). Pre mňa je vzácna každá
minúta, je to ako dar, ktorý
dostávame len raz. Preto do
každého dňa by sme mali
vstupovať s určitým zámerom.
Tak som aj ja vstupovala do
tejto akcie so zámerom – aby
kráľovstvo Božie naplnilo ľuď-
mi, ktorí sa radikálne rozhod-
nú pre Krista. Začali sme sa
postiť a chodiť po uliciach a
modlili sme sa. Vyznávali sme,
že dedina patrí Bohu. Boli
ľudia, ktorí sa nám vyhrážali, že
nás zbijú ak tam budeme chodiť

kázať. Neprestali sme s
modlitbami, šli sme ďalej a
kázali aj na tom mieste. Potom
sme ich začali pripravovať na
stanovú evanjelizáciu. Prichá-
dzali ľudia, na ktorých sme vi-
deli, ako ich srdcia sú otvore-
né pre Božie Slovo. Ľudia vy-
chádzali von na výzvu, aby či-
nili pokánie. Bolo to pekné, ako
sa Boh dotýkal ľudí. Po-sledný
deň bol vyvrcholením
evanjelizácií. Ľudia sa navra-
cali späť ku Kristovi, činili po-
kánie a každý bol plný radosti.
Veľa ľudí, ktorí sa hanbili vyjsť
dopredu, nás teraz oslovuje a
chcú, aby Boh zmenil ich život.
Dnes, keď ideme na to miesto,
kde sa vyhrážali, pri-chádzajú k
nám a hovoria nám o svojom
živote a my sa im snažíme
slúžiť.
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Cesta k obráteniu

Keď som stretla
znovuzrodených

kresťanov,
 cítila som,

 že oni majú to,
 čo ja hľadám.

Modlila som sa,
 aby mi Boh
ukázal cestu.
...našla som

 vzácnu perlu,
 našla som
svojho Pána
a Spasiteľa

 Ježiša Krista.
Našla som

najväčšie bohatstvo.

Zdravím vás v mene
Ježiša Krista. Volám sa
Hedviga, som zo

Sabinova. Vyrastala som v
katolíckej rodine, kde moji
rodičia sa snažili žiť a tiež
vychovávať nás ako pobož-ných
katolíkov. Snažili sme sa
dodržiavať Desať prikázaní, raz
v mesiaci sa vyspovedať, každý
piatok sme sa celá rodina
modlili ruženec ale môj život
nepatril Ježišovi Kristovi a ani
som ho nepoznala. Bola som
presvedčená, že žijem život, aký
chce Boh.

Bibliu som čítala, ale všet-
ko som sa snažila pochopiť
svojim rozumom. Boh nám dal
svojho Sväté-ho
Ducha a tým
nám dal kľúč k
B o ž i e m u
Slovu. Žila
som ži-
votom ná-
b o ž n ý m ,
ale bez
B o h a .
Preto som
stále niečo
hľadala,

cítila som veľkú prázdnotu.
Pred piatimi rokmi som

stratila syna, ktorý tragicky
zomrel a stále som hľadala a
pýtala sa – prečo? Hľadala som
to v Božom Slove a keď som
nenašla odpoveď, začala som
piť. Pila som a plakala, až som
už bola znechutená zo svojho
života a rozhodla som sa, že
zmením svoj život a obrátim sa
k Bohu.

Lenže nevedela som ako a
stále som sa vracala k alkoholu
a nenachádzala som naplnenie
mojej prázdnoty. Keď som
stretla znovuzro-dených
kresťanov cítila som, že oni
majú to, čo ja hľadám. Ale

bránila som sa, lebo som si
myslela, že moja viera je

tá správna.
Raz večer, keď

som sa modlila, po-
cítila som veľkú lásku
k Bohu ako nikdy v
mojom ži-vote.
Plakala som a túžila
som vidieť Boha.
Modlila som sa, aby

mi ukázal
c e s t u ,
pravdu

a život. Pán mi ukázal svoju
cestu skrze Arpiho a Marcelu
Petrášovcov. Som Ježišovi
vďačná za ich životy a ich
službu.

Našla som vzácnu perlu,
našla som svojho Pána a

Spasiteľa Ježiš Krista. Našla
som najväčšie bohatstvo.
Ďakujem Bohu, že sa mi dal
spoznať. Ďakujem, že som sa
stala Božím dieťaťom. Pokoj s
vami. Amen.

Hedviga Ferková
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Výchova detí

Ako veriaci rodičia sa
určite modlíte, aby
z vašich detí vyrástli

ľudia, ktorí budú žiť s Bohom.
Prosíte Pána, aby vám dal
múdrosť, ako deti ochrániť pred
vplyvom sveta, ktorý im ponúka
rôzne veci.

Viesť deti ku slušnosti
a poctivosti však nestačí. Vaším
cieľom by nemalo byť len to,
aby vaše deti boli pos-lušné.
Musíte ich vychovávať tak, aby
boli pomazané Du-chom
Svätým. Samotné dodr-žiavanie
pravidiel slušného správania
môže byť pre deti dosť nudné
a nezábavné. Pre deti je
neposlušnosť väčšia zábava ako
vzorné správanie. Boh nečaká,
že deti budú poslušné len preto,
aby dostali pochvalu do žiackej
knižky. Očakáva, že sa tak budú
správať preto, aby z nich boli
mocní Boží služobníci.

Pokiaľ deti Boha sami ne-
poznajú, ešte sa s Ním nestret-
li a neporozumeli v hĺbke srdca
tomu, čo pre nich učinil a aké
ich chce mať, jedného dňa ich
stratíme!!! Hovorí sa, že 80%
detí, ktoré v západnom svete
vyrástli v cirkvi, ju v dospelosti
opúšťajú.

Patria vaše deti do Božieho
kráľovstva? Dieťa sa musí
v určitom okamihu samo
rozhodnúť, činiť pokánie
a prijať Ježiša Krista za svojho
Spasiteľa. Dieťa nemôže činiť
pokánie zo svojich hriechov,
dokiaľ nedorastie do veku, kedy
je si svojho konania samo
vedomé. Má však ducha, ktorý
môže byť buď sýtený alebo

ničený.
Ak je dieťa vychovávané

v prostredí plnom hnevu,
nepokojov, hádok, nerozumie
všetkým slovám, ale cíti atmos-
féru, ktorú rodičia vytvárajú.
Naopak, ak dieťa vyrastá v har-
monickom prostredí, kde sa
ľudia milujú a kde Duch Svätý
koná, bude pre neho oveľa

ľahšie prijať Ježiša, keď dospeje
k tomuto kroku. Prečo?
Príslovia 22,6 píšu: Vyučuj
mládenca podľa spôsobu jeho
cesty; potom aj keď sa zostarie,
neuchýli sa od nej.

Ťažko budete vychovávať
deti pomazané Duchom Svätým,
ak Ním sami nebudete
pomazaní. To znamená kázniť
a vychovávať svoje deti v Božej
bázni. Tu je niekoľko krokov:
• žite s Pánom spolu so

svojimi deťmi (modlitby,
Biblia, chvály)

•  modlite sa za svoje deti
a žehnajte im

• proste si múdrosť od Pána,

ako vychovávať deti
• strážte, čo sa do vášho

domu dostáva cez TV,
hudbu, časopisy

• určte pravidlá, čo môžu, čo
nie, aby sa podľa toho
orientovali

• navštevujte cirkev spolu
s deťmi, aj oni do nej patria

• nebuďte len sudcami detí,

ale porozumejte ich
potrebám a pocitom

/ prevzaté z knihy Duchovný život detí,
Walters David /

Drahí bratia a sestry, vaše
deti sú darom od Boha a vy ste
zodpovední za to, ako ich
vychovávate. Pamätajte na to,
že Boh vám ich dal a raz Mu
zo všetkého budete vydávať
počet. Nech sú naše rodiny
svedectvom, že Ježiš žije v nás.

Zuzka
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Už si rozmýšľal,
čím sa chceš
stať, keď vyras-

tieš? Možno máš plány –
učiteľ, herec, murár,
maliar, spevák,...? Máš
svoje sny a túžby. Ale je
tu ešte niekto, kto má
plán s tvojím životom. Je
to Ježiš. On chce, aby si
ho nasledoval a slúžil
mu. Prečítaj si v Biblii Mt
4, 17-19, ako si Ježiš
povolával svojich učení-

BUĎ RBUĎ RBUĎ RBUĎ RBUĎ RYBÁRYBÁRYBÁRYBÁRYBÁROM ĽUDÍ!OM ĽUDÍ!OM ĽUDÍ!OM ĽUDÍ!OM ĽUDÍ!
kov. Povedal im: „Buďte
rybármi ľudí.“ Čo to
znamená?

Ak si spoznal, kto je
Ježiš a čo pre teba urobil,
nemôžeš si to schovať len
pre seba. Je to dobrá
správa, ktorú musia
počuť všetci ľudia. Byť
rybárom ľudí znamená
loviť ich zo sveta tmy
a priniesť ich do Božieho
kráľovstva. A chcem ťa
povzbudiť – Ježišovým

rybárom sa môžeš stať aj
TY!!!!

Nezáleží na veku.
Ježiš si chce použiť
každého, kto v neho verí.
Tak ho nasleduj a roz-
hodni sa mu slúžiť. A on
môže cez TEBA urobiť
veľké veci.

 Buď požehnaný.

Zuzka
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HRHRHRHRHRYYYYY
Prečítaj v smere šípok. Matúš 28,19

Ktorý rybár uloví ryby?



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:

16

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 21

Klub “Imanuel” Utorok 16:00 Am. trieda 15
Domáca skupinka Streda 17:00 Sládkovičova 3
Modlitebná skupinka Piatok 17:00 Jesenského 21

TTTTTurururururňaňaňaňaňa Domáca skupinka Štvrtok 17:00 Zelena 16
Modlitebná skupinka Utorok 17:00 Zelena 16

MedzanMedzanMedzanMedzanMedzanyyyyy Domáca skupinka Piatok 17:00 Medzany 164
Modlitebná skupinka Utorok 17:00 Medzany 164

ČaňaČaňaČaňaČaňaČaňa Domáca skupinka Streda 16:00 Kino Mier
Modlitebná skupinka Pondelok 16:00 Kino Mier

modlitmodlitmodlitmodlitmodlitebné prebné prebné prebné prebné predmeedmeedmeedmeedmetttttyyyyy:::::
Košice - za mládežnícky klub Imanuel

- za skupinku, aby evanjelizovala v moci Ducha Svätého
- za neveriacich, s ktorými máme vzťah, aby sa obrátili
- za zborové BTC
- ďakujeme Bohu za novú modlitebňu

Turňa - aby bratia a sestry vedeli dávať
- aby bratia a sestry duchovne rástli
- za miestnosť v Turni
- za ochranu sŕdc veriacich, rozhodnutia podľa Božej vôle
- aby nebola povrchnosť, aby túžili ísť hlboko s Bohom

Čaňa - za evanjelizácie po domoch
- za vzťahy s neveriacimi
- za jednotu medzi bratmi a sestrami
- za službu s mládežou a deťmi

Medzany - za duchovný rast aj v rast v počte
- aby bratia a sestry žili s víziou
- za duchovnú citlivosť a horlivosť
- aby padli náboženské pevnosti v životoch ľudí v Medzanoch,
aby prijali evanjelium

- za vzťahy s neveriacimi po letnej stanovej evanjelizácii
- aby bratia a sestry slúžili v daroch Ducha Svätého

Sabinov - aby bratia a sestry vedeli, kto sú v Kristovi a jednali tak
- za zariadenie do miestnosti
- za tínedžerskú službu a detskú službu
- za manž. pár, ktorý bude viesť modlitebné
- za diakonskú službu
- za letnú stanovú evanjelizáciu

narnarnarnarnarodeninodeninodeninodeninodeninyyyyy:::::

tttttererererermínmínmínmínmínyyyyy:::::

InfInfInfInfInfororororormáciemáciemáciemáciemácie

Miro Gaži 01.09.
Ladislav Gaži 12.09.
Martina Turtáková 12.09.
Zuzana Kollárová 16.09.
Monika Turtáková 27.09.

Anna Horváthová 21.10.
Fatima Gažiová 27.10.

Utorok celozborový pôst za
evanjelizáciu

11.9-15.9. Stanová evanjelizácia
Sabinov

23.9. Spoločné tínedžerské
Košice, Jesenského 21;
10.30h

30.9. Zborové BTC
Košice, Jesenského 21;
10.00h

september

október
Utorok celozborový pôst za

evanjelizáciu
5.10.-7.10 BTC Sinaj

Drienica; 09.00h
8.10. Spoločná bohoslužba

Košice, Jesenského 21;
10.00h

14.10. Ženské stretnutie
Košice, Jesenského 21;
10.00h

21.10. Pracovné stretnutie
Košice, Jesenského 21;
10.00h

28.10. Spoločné tínedžerské
Sabinov; 10.30h

október

september


