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Zjavenie Božie

Milí súrodenci, čo pre
nás, ako Boží ľud,
znamená, keď sa nám

Boh zjavuje? Akú hodnotu má
pre nás Božie zjavenie? Ako
veľmi hľadáme Božie zjave-nie,
a čo robíme pre to, aby sme vo
svete neblúdili so „zatvore-nými
očami“, len preto, že sme slepí
pre sväté Božie zjavenie?
Domnievam sa, že ak niekto
nedokáže vidieť Boha, ktorý vo
svojej ruke drží celý vesmír
a celý svet, musím sa pýtať, čo
vôbec taký človek vidí?

Boh vie úplne presne, že ak
chce zasiahnuť naše srdce,
musí mu dať to, po čom naše
srdce túži; a tu je miesto pre
Božie zjavenie. Pretože to je
vlastne to, po čom naše srdce
túži; pri všetkom tom, čo nám
Boh dáva; keď sa nám zjavuje.

Prečítajme si spolu Iz
29,23-24 a nájdime, čo nám tu
Písmo hovorí o Božom zjavení
a jeho následkoch.
„Lebo keď vo svojom strede uvidí
dielo mojich rúk, jeho deti posvä-
tia Svätého Jákobovho, báť sa
budú Izraela; 24 zblúdilí duchom
získajú rozumnosť a reptajúci
prijmú poučenie.“ (Iz 29,23-24)

Ak poznávam Božie zjave-
nie, ktorým sa nám On sám vy-
javuje, má to nasledovné
dôsledky na náš du-
chovný život:
- Posvätíme Jeho meno

Ak sa nám Boh
zjavuje, potom sa
nám zjavuje ako
svätý Boh. Toto zja-
venie nás vedie k to-
mu, aby sme vo svo-

jom živote nedávali miesto
žiadnym modlám. Posvätíme
meno nášho Boha a budeme
slúžiť len Jemu a pre Jeho krá-
ľovstvo.
- Budeme mať pravú Božiu
bázeň

Ako málo Božej bázne dnes
vidíme okolo seba! Je to preto,
lebo väčšina ľudí je slepá pre
Božie zjavenie. Len ten, kto má
skutočne zjavenie o Bo-hu, Jeho
svätosti, Jeho veľkos-ti a Jeho
všemohúcnosti, sa bude
skutočne báť Boha. Kaž-dá
Božia bázeň bez Božieho
zjavenia, je náboženskou báz-
ňou, ktorá nám sprostredkuje
falošný obraz o Bohu. A to je
čistá modloslužba. Tu podľa
mňa ležia hlavné dôvody, pre-
čo si ľudia zobrazujú Boha.
- Namiesto zblúdilého ducha
budú mať ducha poznania

Duch človeka sa mýli pre-
tože je na ceste hľadania pra-
vého a naplneného života. Pri
hľadaní naplneného života bol
ľudský duch oklamaný a ve-

dený do
bezvýchodiskovosti
tým zlým. Ale
Boh nám, ak
spozná-me Jeho

z j a v e - n i e ,
zasľubuje,

že náš

duch už ne-musí blúdiť. Dô-
vodom k tomu je to, že náš
Duch zrazu všet-ko, čo hľadal,
spoznáva a dos-táva v Bohu,
našom Stvori-teľovi.

Je to akoby sme nechali
trojročné dieťa uprostred mes-
ta bez rodičov. Plačúc by cho-
dilo bezcieľne dookola. Ale
keď je zrazu v rukách svojich
rodičov, je všetko blúdenie za-
budnuté. Dieťa má to, čo hľa-
dalo: pokoj, ochranu, útočisko
a prítomnosť svojich rodičov.
Presne to sa deje s človekom,
ktorému sa Boh zjavuje. Opäť
sa vracia do rúk svojho Otca,
a tým sa blúdenie končí.
- Reptanie ustúpi a nastúpi
dobrá vôľa a poučenie

Prečo je dnes tak veľa nes-
pokojnosti? Mohli by sme si mys-
lieť, že by teraz, keď ľudstvo, do-
siahlo takú vysokú úroveň po-
krokov, mal by byť človek spo-
kojnejší. Ale je to práve naopak!
Človek je stále nespokojnejší
a vždy viac reptá. Medzitým,
ako človek prežíva svoj život
v reptaní, je aj menej poučiteľ-
ný. Vo svojom reptajúcom sta-
ve odmieta poučenie, pričom sa
sám jednoducho ignoruje.

Tu vidíme ďalší požehna-ný
aspekt Božieho zjavenia. Po
tom, čo sme zažili Božie zja-
venie, sme poučiteľní. Dôvo-
dom je, že  spoznávame, že nás
chce poučiť nie človek, ale sám
Boh sa chce stať naším
Učiteľom.
„Ale Radca, ten Duch Svätý,
ktorého pošle Otec v mojom
mene, Ten vás naučí všetkému
a pripomenie vám všetko, čo som
vám hovoril.“ (J 14,26)
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Správy z kresťanského sveta
VVVVVidenia Jeidenia Jeidenia Jeidenia Jeidenia Ježiša hžiša hžiša hžiša hžiša hýbu srýbu srýbu srýbu srýbu srdciami moslimodciami moslimodciami moslimodciami moslimodciami moslimovvvvv

CBNNews.com, JERUZALEM:
V priebehu takmer 1400–
ročnej histórie Islamu, mosli-
movia odmietali kresťanské
evanjelium. Mnoho kresťanov
sa snažilo zasiahnuť moslimov
dobrou správou, ale len s ma-
lým úspechom.

Ale podľa mnohých správ
zo Stredného východu a z ce-
lého sveta, sa táto história mení.

„Vidím mnoho, mnoho
arabsky hovoriacich ľudí obra-
cať sa ku Kristovi, prijímajúc
Ho ako svojho Pána a Spa-
siteľa,“ hovorí Nizar Shaheen,
vedúci predstaviteľ kresťans-
kého programu Svetlo pre ná-
rody, ktorý sa dá vidieť po ce-
lom moslimskom svete. „Deje
sa to v celom arabskom svete.
Deje sa to v severnej Afrike.
Deje sa to na Strednom výcho-
de. Deje sa to v Golfských kra-
jinách. Deje sa to v Európe
a Kanade a USA – v arabsky
hovoriacom svete. Všade ľudia
prijímajú Ježiša.“

„To, čo sa deje v dnešných
dňoch v moslimskom svete, sa
nedialo nikdy predtým,“ ho-
vorí Zakaria Boutros, koptický
egyptský kňaz, ktorý je evanje-
listom v moslimskom svete.
Hovorí, že rôzni moslimovia
prijímajú Ježiša. „Mladí a starí,

vzdelaní a nevzdelaní, muži aj
ženy, dokonca aj tí, ktorí sú fa-
natikmi.“

Jedným fanatikom, ktorý
prišiel ku viere v Ježiša Krista
je aj Samer Achmad Muham-
med. Roky študoval, aby sa stal
Wahabským šejkom, v jed-nej
z najtvrdších a najnepria-
teľskejších foriem Islamu. Ne-
návidel kresťanov a cirkev, ale
jeho srdce sa zmenilo, keď po-
čul evanjelium.

„Odovzdal som svoj život
Ježišovi Kristovi, Ježiš mi od-
pustil moje hriechy,“ hovorí.
„Dal mi večný život a pokoj. A
druhá vec -  v mojom každo-
dennom živote som skutočne
trpel, ale získal som pokoj
a radosť, pretože Ježiš vstúpil
do môjho srdca.“

Ďalšie viditeľné evanjeli-
začné hnutie spája Čínu a Jeru-
zalem. Čínske podomové cir-
kvi plánujú vyslať najmenej 100
000 evanjelistov z Číny cez
mnohé moslimské krajiny až
do Jeruzalema. Tento tichý ale
mocný pohyb putujúcich
evanjelistov prináša príbeh Je-
žiša Krista do sŕdc mnohých
moslimov.

Technológie ako satelitná
televízia a Internet takisto pre-
nikajú do sveta islamu. Ale za

touto modernou technológiou,
ako hovoria mnohí, je nadpri-
rodzená dimenzia, ktorá koná
v celom islamskom svete.

„Je to fenomén posledných
časov, ktorý sa deje cez sny
a videnia,“ hovorí Christine
Darg, autorka knihy Vízie Je-
žiša: Znamenia a divy v mos-
limskom svete. “On ide do mos-
limského sveta a odhaľuje, ob-
zvlášť, posledných 24 hodín
svojho života – ako zomrel na
kríži, čo Islam neučí, ako vstal
z mŕtvych, o čom Islam taktiež
neučí, a že je Syn Boží vzkrie-
sený v moci.“

Ale moslimovia, ktorí pri-
jali Ježiša čelia prenasledova-
niu, diskriminácii a dokonca aj
smrti. Napriek nebezpečenst-
vám, mnohí pokračujú žiť svoju
vieru  a viesť ostatných ku
Ježišovi Kristovi.

Niektorí veria, že odpove-
ďou cirkvi na džihád musí byť
nebojácne prehlasovanie
evanjelia moslimom. Cez
modlitbu a evanjelizáciu mnohí
vidia jedinečnú možnosť pre
evanjelium. „Očakávam, že
veľmi skoro – možno v priebe-
hu dvoch alebo troch rokov,
uvidíme najväčšiu žatvu
v histórii,“ hovorí Shaheen.

Ak v zbore dáme tomuto druhu
zjavenia viac priestoru, veľmi
rýchlo skončí vzájomné
reptanie. Boh povedal svojmu
izraelskému ľudu: „Môj národ
zhynie pre nevedomosť.“ (Oz
4,6)

Nechceme dovoliť svetu,
aby nám zaslepil nádherné

Božie zjavenie. Chceme poze-
rať na nášho Pána otvorenými
očami srdca, ktoré vidia plné
Božie zjavenie. Vrcholom toh-
to videnia pri Jeho príchode
bude, že Ho uvidíme takého,
aký je.
„Otče, chcem, aby aj tí, ktorých
si mi dal, boli so mnou, kde som

ja, a videli moju slávu, ktorú si
mi dal, pretože si ma miloval ešte
pred založením sveta.“ (J 17,24)

V tomto zmysle nám ako
zboru prajem otvorené oči
srdca, aby sme videli nádherné
zjavenie.

V Kristovej láske Stefan
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Únos krÚnos krÚnos krÚnos krÚnos kresťesťesťesťesťanoanoanoanoanov v Afganisv v Afganisv v Afganisv v Afganisv v Afganistttttaneaneaneaneane
Afganistan: Je to niečo vyše
mesiaca, odvtedy čo Taliban
uniesol skupinu 23 členov cir-
kevného spoločenstva Saem-
mul Community Church z mes-
ta Pun-tang neďaleko Soulu
v Južnej Kórei. 19.júla 2007
bola táto skupina dobrovoľ-
níkov v projekte humanitárnej
pomoci unesená počas cesty
autobusom na hlavnej diaľnici
z Kábulu do Kandaháru. Jedná
sa o najväčší únos zahranič-
ných osôb v Afganistane od
pádu režimu vlády Talibanu
v roku 2001.

Odvtedy boli zabití dvaja
rukojemníci, mužovia, pre nes-
plnenie podmienok, ktoré si
stanovil Taliban. Ako prvý bol
popravený vedúci skupiny,
pastor Bae Hyung-kyu, ktorý
bol nájdený mŕtvy 25.júla. Bol
zastrelený 10 guľkami do hla-
vy, hrudníka a oblasti žalúdka.
Po ňom nasledoval 29-ročný
Shim Sung-min, ktorého mŕtve
telo bolo nájdené 30.júla. Shim
vyučoval ako dobrovoľník
v nedeľnej škole a každý týž-deň
pomáhal postihnutým čle-nom
cirkevného zboru.

Po 25 dňoch zajatia boli na
slobodu prepustené dve

rukojemníčky ako „gesto dob-
rej vôle“ zo strany Talibanu.
Talibanskí militanti uviedli, že
jedna z rukojemníčok prepus-
tila svoje oslobodenie ďalšej
rukojemníčke, ktorá bola viac
chorá.

19 rukojemníci, 14 žien a 5
mužov, sú stále väznení a podľa
niektorých zdrojov sú v zlom
fyzickom stave. A drá-ma
pokračuje.

Taliban si stále žiada za
prepustenie rukojemníkov
slobodu 8 väznených povstal-
cov. Afgánsky prezident Ha-
mid Karzai však nechce ustú-
piť Talibanu a prepustiť väz-
ňov, pretože takáto výmena by
podľa jeho názoru povzbudila
povstalcov k ďalším únosom.

Presbyteriánska cirkev
v Kórei medzitým vyzvala
kresťanov vo svete k modlit-bám
za prepustenie a bezpeč-ný
návrat unesených kresťanov.

Tieto obrázky zobrazujú
niekoľko momentov posled-
ných týždňov, 23 rukojem-
níkov a ich rodín a známych.
Zdroje foto: AP Images/Ahn Young-joon,
Yonhap/Lee Sang-hak, Sammul Church,
Yonhap/ Hwang Kwang-mo, www.cnn.com

Skupina juhokórejských dobrovoľníkov

Zavraždený pastor Bae Hyung-kyu

Mŕtve telo Shim Sung-mina sa našlo pri
ceste

2 ženy boli po 25 dňoch prepustené na slobodu

Prepustené ženy odpovedajú na otázky novinárovPríbuzní unesených kresťanov
Modlitby počas zhromaždenia - cirkev v
Soule sa modlí za bezpečný návrat
rukojemníkov.
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Rodič a čo ďalej...

N ajvšeobecnejšia defi-
nícia rodiny hovorí:
„Rodina je základná

bunka spoločnosti.“
Súhlasím s touto vetou.

Obraz rodiny sa stáva obra-
zom celej spoločnosti.

Boh sám stvoril muža a
ženu a dal im schopnosť a aj
múdrosť založiť rodinu. Boh je
tvorcom rodiny. Tej krásnej
bunky, na základe ktorej fungu-
jú ostatné veci. Ale prišiel
hriech, neposlušnosť a bezvý-
chodiskové situácie. Tak to je
až doteraz. Ale Ježiš sám dal
milosť, aby sa naše rodiny me-
nili skrze Jeho lásku, ktorou
nás On zahŕňa. A múdrosť, ako
túto lásku rozdávať, aby
uzdravovala, nasycovala, for-
movala, napomínala a učila…

Vybrala som 4 manželské
páry, aby nám otvorili dvere do
svojich rodín a odpovedali na
4 zjavne jednoduché, ale pods-
tatné otázky. Sú to bratia a ses-
try, ktorí slúžia Pánovi a záro-
veň sa snažia vychovávať svo-
je deti. Majú ľahké aj ťažké dni,
ako asi každý z nás…

Skúste si položiť tieto otáz-
ky aj vy. Nedávajte rýchle a po-
vrchné odpovede, ale úprimné
a vážne. Až pokiaľ Pán neprí-
de sa budeme učiť, dovoľte to
Pánovi aj cez tieto riadky. Buď-
te požehnani!

1. Čo pre vás znamená byť
rodičom?

2. Čo je podľa vás najťažšia vec
pri výchove vašich detí?

3. Čo je podľa vás najdôle-
žitejšia vec pri výchove?

4. Ako sa vy staráte o du-
chovný rast vašich detí?

Miro a Gabika Tóthovci
Bývajú v Orkucanoch a spo-

lu so svojím synom Timotejom
(2) očakávajú onedlho ďalší
prírastok do rodiny.

 1. Byť rodičom je zodpoved-
nosť, zodpovednosť byť prík-
ladom na slávu Boha. Je to ale
aj krásny pocit. Môžeš lásku
dávať a veľa lásky prijímať. Byť
rodičom je veľká výsada a mi-
losť, keď vidíme koľko ľudí ne-
môže mať deti.
2. Najťažšia vec je pre nás byť
v každej situácii rovnako súd-
ny. Aj keď si vytočený, zacho-
vať sa tak, aby to dieťaťu po-
mohlo a nie ublížilo. Nekonať
v hneve ale v spravodlivosti.
3. Určiť hranice, čo dieťa smie
a čo nesmie; a byť v tom dôs-
ledný, neposunúť ich. Rovna-ko
dôležité je to, aby dieťa ve-delo,
že je bezvýhradne milo-vané.
4. Modlíme sa spolu, čítame
detskú bibliu, hovoríme spolu
o Ježišovi, spievame chvály
a tancujeme, vysvetľujem mu
čo pre nás Ježiš spravil, mod-
líme sa v jazykoch (ja, Timik
kráča popri mne a pokrikuje
Amen, Haleluja! :))
Rudko a Julka Godlovci

Tento manželský pár žije v
Turni nad Bodvou  spolu so
štyroma deťmi – Dominika (10),
Peťka a Pavlínka (8), Samuel (5).

1. Robí nás to šťastnými. Má-
me potešenie a radosť.
2. Deti zabúdajú na napo-
menutia a my im to musíme
viackrát pripomínať. Sú práve
v takom období, že sú veľmi
vyberaví a tvrdohlaví v rôz-
nych veciach.
3. Správne vedenie a venova-
nie sa deťom. Mať o nich osob-
ne záujem, ako sa majú a o čom
premýšľajú. Je to veľká zodpo-
vednosť a vyžaduje si to veľa
času.
4. Každý deň před spaním si

deti čítajú slovo a potom jed-
noducho si navzájom vykla-
dajú to, čo čítali. Máme spolu
modlitebné ráno a modlíme sa
s nimi aj každý večer. Berieme
ich s nami, keď ideme slúžiť.

Peťo a Bea Kollárovci
Bývajú v Medzanoch, majú

tri deti: Klára (6), Eduard (3) a
Grétka (3 mes.).

1. Je to radosť a zodpoved-nosť.
2. Niekedy je ťažké nájsť



6

PrPrPrPrPre re re re re rodičodičodičodičodičooooov/Tv/Tv/Tv/Tv/Tínedžínedžínedžínedžínedžerierierierieri

Túžba, ktorá sa musí narodiť

správny pomer medzi prísnos-
ťou a pochopením. Tiež je ťaž-
ké zostať kľudným a udržať si
nervy na uzde a držať hĺbku
a smer výchovy vo víre po-
vinností a každodenných
okolností života.

3. Nadovšetko túžime po tom,
aby deti vedeli, že ich milu-
jeme. Najdôležitejšie je vidieť
deti ako ľudí budúcnosti;
a výchovu ako prípravu pre ich
budúci život.
4. Rozprávame im o Bohu,
o ľuďoch v Biblii, ktorí žili
s Bohom. Hovoríme im, ako

ich vidí Ježiš a ako ich ľúbi a
modlíme sa spolu s nimi.

Berty a Silvia Medňanskí
Žijú spolu so svojimi dvo-

ma deťmi v Košiciach, ich me-
ná sú: Rebeka (4) a Daniel (1).

1. Je to pre nás veľká zodpo-
vednosť, radosť, trápenie, sta-
rostlivosť. My sme ochranou
pre naše deti, sme tí,  ktorí ma-
jú mať ucho pre ne, čas, trpezli-
vosť, lásku. Sme (mama a otec),
kamaráti, učitelia a pod... Naša
dcéra Rebeka si myslí, že my
vieme všetko, veľa krát sa nás
opýtala na ulici: “A ten sa ako
volá?“ Rodič je pre deti  niekto,
o kom si myslia že ich nesklame.
2. Byť možno trpezlivý? Byť
dobrým svedectvom? Je to čas,
keď my spozorujeme, ako deti
prijímajú veci z tohto sveta
a vtedy je veľmi dôležité to
uchytiť modlitbou a potom sa

s nimi o tom rozprávať.
3. Viesť deti k tomu, aby sa
rozhodli  pre život s Kristom,
správne okresať charakter,
ktorý sa práve začína formo-
vať. Taktiež nedovoliť diablo-vi,
pokiaľ tomu môžeme zab-rániť
my, aby cez rôzne veci, ako
napríklad: televízia, zlá
spoločnosť a pod... špinil a for-
moval charakter našich detí.

4. Robíme si domáce skupinky
(stíška). Povzbudzujem Rebe-
ku, že tety, ktoré slúžia deťom,
sa modlia za to, čo má Boh pre
nich a potom im to ho-voria na
besiedke, a pod...

Ahojte. Každý kúsok
tohto článku je písaný
pre teba. Lebo veľa krát

sa hovorí o tom, že veľa vecí,
po ktorých človek túži sa stane
len minulosťou, pretože sa
nikdy nedajú naplniť. Prečo je
to veľakrát tak? Všetko po čom
túžime, zostáva len túž-bou –
len tým, že si niečo želá-me. Ale
ako to prijať a usku-točniť
naozaj?

Ďalšia vec, ktorá je potreb-
ná, aby si to urobil/-la, aby
všetko, čo je okolo teba a v te-
be, malo zmysel. Boh dal svoj-
ho Syna – Ján 3, 16 - a začalo
sa to túžbou, ktorá sa narodila

v Jeho srdci. A neostalo to len
v srdci, ale premenilo sa to na
skutok, že Ježiš prišiel na zem
a naplnil to, čo mal Jeho Otec
v srdci. Je to najlepší príklad
pre každého, kto sa veľa krát
sklamal v sebe, priateľoch,
rodine a podobne. Ježiš je pre
teba krásny príklad, aby nie
tento svet bol tvojím priateľom
a obrazom tvojho života, tým
čo miluješ – 1. Ján 2,15 - ale
Ježiš, ktorý chce dať pravý
pohľad na veci, ktoré sú okolo
teba - Ef 5,15; dať ti dar rozu-
mieť Božiemu srdcu - Ef 5,17;
chce premeniť a obnoviť vašu
myseľ - Rim 12,2; aby sme

neboli len poslucháčmi, ale aj
činiteľmi toho, čo Boh chce
a očakáva - Jakub 1,22. Veľa-
krát sa pozeráme do zrkadla,
vidíme sa a o chvíľku zabud-
neme, čo sme v ňom videli -
Jakub 1,23. Tak to je aj s túž-
bou, ktorú máš a nenarodí sa.
Prečo nie je naplnená? Možno
to je tvoj životný štýl, charakter,
tvoj investovaný čas.

Daj si otázku pre seba: Po
čom túži moje srdce? Čo by
som chcel/-la dosiahnuť? Kde
sa nachádzam práve teraz?
Skús si napísať odpovede a vy-
hodnotiť ich, kde si, čo potre-
buješ, čo nemáš a mal/-la by si



Zdravím všetkých čita-
teľov, zároveň sestry
a bratov nášho zboru.

Chcel by som sa podeliť s tým,
ako som spoznal Pána a Jeho
mocnú ruku.

Rád som skúšal všetko
a všeličím som sa dal nalákať,
ale žil som na tomto svete
ktorý hynie (a to hlavne v
mojom okolí), vo veľkom
zármutku. Zármutok, ktorý ma
ťažil, mi pôsobil veľkú bolesť
a ja som túžil mať moc získať
niečo, čo som nemohol mať.
Bol čas, keď som bol finančne
na dne, takže som bol väčši-
nou doma. Nechodil  som so
svojimi priateľmi, lebo som
prežil veľké sklamanie vo
viacerých veciach.

Po nejakom čase sa obráti-
la moja mama, spoznala Pána
Ježiša Krista. A tak vstúpilo
Božie Slovo do nášho domu.
Keď som sa pozeral na jej ži-
vot a na to, čo robí, začal som
aj ja hľadať. Prvá vec bolo Bo-
žie Slovo, ktoré som začal čí-
tať. Zaujímalo ma, čo obsahuje
táto knižka. Veľa vecí som za-
čal spoznávať, čo môže byť
príčinou všetkého a ako to

všetko vzniklo. Našiel som, čo
môže dostať človek, ak bude
dodržiavať Božie prikázania,
aké veľké požehnanie. Po kaž-
dom čítaní som niečo prežíval
a tak som trávil veľa času s Bo-
žím Slovom. A niečo, čomu sa
hovorí viera, sa vo mne začalo
rodiť.

Začal som naozaj veriť
Božiemu Slovu a milovať ho.
Moja žiadosť v tomto svete sa
mi stala ľahostajnou – alkohol,
fajčenie a podobné veci, ktoré
má rád každý mladý človek.
Túžil som po Božích veciach,
o ktorých hovorí Boh vo svo-
jom Slove. Napríklad som
pochopil, že všetko, čo je mo-
je, má byť posvätené Pánovi.
Prijal som, že z každej koruny,

ktorú mám vo svojich rukách,
mám Pánovi dať desatinu. Mal
som veľkú radosť vo svojom
srdci. Zármutok v srdci bol
uzdravený, lebo som spoznal
zmysel života v Jeho Slove,
ktoré bolo niekedy len nejakou
zaujímavou knižkou, ale neskôr
mojím životom.

Potom som začal túžiť vi-
dieť zbor – ako funguje a čo
všetko sa v ňom deje. Moja
túžba sa naplnila, keď som bol
pozvaný na seminár. Videl
som, že je to dobré a že to je
niečo, čo potrebujem – spolo-
čenstvo a vzťahy budované
Kristom. A tak ma začali nav-
števovať bratia z Turne, starali
sa o mňa a investovali svoj čas
do mňa. Všetkým, čím prechá-
dzam a to, čo očakávam sú ve-
ci, cez ktoré sa učím a ešte bu-
dem učiť dostať sa na miesto,
kde ma Boh chce mať.

Tak isto vám prajem, aby
ste svoj život a všetko, čo má-
te, založili na Božom Slove.
Lebo Božie Slovo je bohatstvo
zasľúbené každému, kto sa stal
jeho dieťaťom (J 1, 12).

Váš brat Marek Turták.
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mať. Je to naozaj iný pohľad,
ak máš pred sebou napísane
svoje myšlienky. A tak to mô-
že byť so všetkým, čo máš vo
svojom živote. Je naozaj dôle-
žité, aby ste mali prehľad o va-
šom živote, o vašej mysli, o myš-
lienkach, ktoré prichádzajú
a odchádzajú.

A nakoniec po úplnom
vyhodnotení môžeš vidieť, kde

skutočne si a ako ďaleko sa
nachádzaš – uvidíš všetky svoje
dostatky i nedostatky. Boh je
ten, ktorý je tu a chce ťa
vypočuť, má blízko naklo-nené
svoje ucho pre tvoje túžby, aby
sa mohli narodiť.

Neváhaj a nestrácaj chuť
viery ísť do tam, kam sa chceš
dostať. Vystúp zo svojej rady,
to je tvoj krok viery. A ďalšie

kroky budú symbolom tvojej
lásky k Pánovi. Naučiť sa je
niečo múdre, ale odovzdať sa
niekomu, komu všetko patrí, je
požehnanie. Lebo nie si sám/-
a. Vždy sa budeš učiť, ale len
raz spravíš rozhodnutie, ktoré
zmení všetko, čo je a čo bude,
na večnosť.

Vaša sestra Fatimka

Začiatok zaujímavej knihy môjho života...
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Leto v Devleskero Kher -
Božom Dome  žilo evan-
jelizáciami. Aké boli?

Položili sme niekoľkým bra-
tom a sestrám tri otázky:
1. Splnila evanjelizácia tvoje
očakávania?
2. Ako vidíš pokračovanie
diela, ktoré ste začali?
3. Čo teba osobne Boh naučil
cez evanjelizácie?

Stefan Horn:
1. V tomto roku bola evanjeli-
zácia iná, ako pred minulými
rokmi. Evanjelizovali sme
rôznymi spôsobmi (stanová
evanjelizácia, osobná evanjeli-
zácia jeden na jedného, pou-
ličná evanjelizácia) – takže
„pestrý evanjelizačný čas“.
Veľa evanjelizačných spolu-
pracovníkov sa podieľalo na
rôznych evanjelizáciach. Niek-
torí boli počas celého týždňa
ako hostia, aby sa zúčastnili na
evanjeliácii. Všade, kde sme
kázali evanjelium, či v stane
alebo na ulici, ľudia ukázali
veľký záujem. Niektorí sa obrá-
tili práve na ulici. Keď to tak
zhodnotím, možno povedať,
áno, moje očakávania sa tento
rok naplnili. Ale to pre mňa
neznamená, že som  s tým  de-
finitívne spokojný. Verím v Bo-
ha, ktorý môže a aj chce učiniť
ešte viac.
2. Myslím, že tu hrá modlitba
dôležité miesto. Musíme sa za
to modliť, aby im nepriateľ ne-
kradol Slovo zo srdca. Potom
je tu aj praktická stránka, v kto-
rej kontaktujeme ľudí a ukáže-
me im náš záujem. Je dôležité

rozumieť, že evanjelizácia ne-
trvá len jeden týždeň. Povola-
nie Ježiša plní čas, priestor a
síce, až kým sa znova nevráti.
3. To, že musíme mať horiaci
súcit pre stratených. To, že
musíme byť  v duchu čerství.
Len potom môžme skutočne
občerstvujúce evanjelium po-
dať ďalej (Príslovia 25,25).
Chladná voda na vyprahnuté
hrdlo – tak je dobrá správa
z ďalekej krajiny. Dobrá prípra-
va, ako v praktickej tak aj v du-
chovnej oblasti, v každom pá-
de prispieva, že je evanjelium
na ľudí ešte účinnejšie.

Silvia Medňanská:
1. Mala som dve hlavné oča-
kávania (to bolo aj mojou
modlitbou), ktoré sa naplnili :
- očakávala som, že ma Boh
naučí evanjelizovať ľudí a aj
tých,  ktorých nepoznám, ale
zároveň viem že idú do zatra-
tenia (tento spôsob evanjelizá-cií
- pouličný - bol pre mňa nový).
- očakávala som, že Boh prip-
raví srdcia ľudí, ktorí budú tam,
aby počuli, videli a mohli sa
obrátiť a byť uzdravení.
2. Chceme kontaktovať a ďa-lej
sa venovať ľuďom, ktorí sa
obrátili a zapojiť ich do zboro-
vého života. Máme v pláne
ďalej pravidelne poulične
evanjelizovať v Košiciach.
3. Naučila ma rozsievať vo vie-
re semeno, ktoré je neporuši-
teľné a večné. Boh mi ukázal:
„Choďte!“ Naučil ma jedno-
ducho osloviť ľudí na ulici
a hovoriť im o Kristovi. Modli-
li sme sa s ľuďmi na ulici, oslo-

vili  sme deti, mladých,  „sta-
rých veriacich“ aj ateistov. Boli
aj takí, čo nemali čas a odmietli
nás, no väčšina ľudí počúvali a
rozhodli sa prijať večný život.
Vidím, že keď takto bu-deme
pokračovať, tak to bude
poriadna úroda. Myslím, že se-
mena máme dosť na siatie, ne-
musíme šetriť, môžme kľudne
bohato rozsievať a bohato žať
v mene Ježiša Krista.

Rudko Godla:
1.Áno, veľa vecí, ktoré sme
očakávali, sa stalo. Máme nové
vzťahy. Vedia, kto sme a čo ve-
ríme. Zvlášť prichádzali ľudia
z iných dedín... Očakávali sme
uzdravenia, modlili a postili
sme sa za to a veľa ľudí bolo
uzdravených.
2. Teraz je to druhý krát, čo
sme mali evanjelizáciu a vidím,
že môžme demonštrovať Bo-žie
kráľovstvo a môžme hlá-sať
poverenie, ktoré nám Ježiš
Kristus zveril podľa Lk 24,46-
48. My sme sa tu stali jeho
svedkami, chceme byť posluš-
ní a hlásať vzkriesenie Ježiša
Krista.
3. Boh ma naučil niektoré
organizačné veci, ktoré treba
zmeniť. Nové veci som prijal
cez semináre v Košiciach. Boh
vo mne vzbudil túžbu viac
evanjelizovať.

Etelka Godlová:
1. Tento rok som vykročila
k evanjelizáciám s tým, že som
jednoducho začala sní-vať a
tešiť sa z toho, ako bude blízko
mocne Božia milosť,

Letné evanjelizácie - aké boli?
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cez Jeho manifestovanú prí-
tomnosť. Boh dal nad moje
očakávanie vidieť službu v ak-
cii, ktorá sa konala v Koši-
ciach. Išli sme a osobne sme
zastavovali ľudí a svedčili o zá-
kone, aby cez ich svedomie si
sami priznali hriech. Ich tvár
sa začala meniť a prichádzali
k strachu z toho, že vedeli kde
raz skončia – v pekle. Bolo to
potešujúce, že cez to som im
mohla povedať o Bohu. Mohli
ste to vidieť, bola to nádherná
modlitba, keď sa modlili mod-
litbu na spasenie.
2. Naďalej chcem pokračovať
v osobnej službe, kde budem
zastavovať ľudí. Chcem zapo-
jiť tých, ktorým slúžim, aby
viac evanjelizovali. Chcem
navštíviť tých, ktorí prišli na
výzvu dopredu v stanovej
evanjelizácii.
3. Boh ma naučil vidieť triez-
vo realitu neba a pekla, nebáť
sa ľudí, čo si pomyslia. Kázať
v prostote evanjelijum. Byť
jednoducho tým, kým som, aby
sa mohol zjaviť Kristus. Byť
Mu viac odovzdaná mať
rešpekt z  Jeho Slova. Mám Vás
rada.

Arpy Petráš:
1. Moje očakávania sa naplnili
nad to, čo sme čakali. Očaká-
vali sme len proklamovanie
Slova. Očakávali sme menej
ako sme videli.
2. To čo sme videli a počuli
nám dalo smer, medzi ktorými
ľuďmi sa máme pohybovať a akým
spôsobom. Táto evanjelizácia
nás zdvihla o jeden stupienok
hore, aby sme ešte viac evanje-
lizovali a hlavne osobne.

3.Boh opätovne demonštruje
svoju moc cez evanjelizáciu.
Toto som mal občerstvené. Vi-
del som,  že ešte veľa sa musím
učiť. Boh má veľké rezervy, ako
naplniť Jeho vôľu.  Utrvdil ma
v tom, že som na tomto mieste
vyslaný a že mám Mu slúžiť.
Keď sme kázali, videl som že
Jeho slovo je veľmi mocné.

Miro Tóth:
1. Každá z evanjelizácií bola
iná, niektorá naplnila, niektorá
nie ale jednoznačne v Koši-
ciach prevýšila moje očakáva-
nie. Myslím tým evanjelizáciu
jeden na jedného, je to niečo,
čo cirkev potrebuje začať ro-biť,
ak chceme, aby sa naše
očakávania plnili – že sa budú
ľudia obracať, že chceme vi-dieť
prebudenie. V Medzanoch bola
evanjelizácia myslím lep-šie
pripravená jako minulý rok; aj
my, ako skupinka, sme si boli
viac istý v tom, čo robíme.
Mohol som vidieť, ako veľmi je
táto dedina náboženská a aký
strach má, keď je niekto iný.
2. Chcem, aby evanjelizačná
aktivita Medzanskej skupinky
nabrala na obrátkach. Stanová
evanjelizácia je viac manifes-
tovanie toho, že sme v tej de-
dine a myslíme to so zaklada-
ním zboru vážne. Čo sa týka
efektívnosti, je myslím ďaleko
za efektívnosťou na iných mies-
tach. Pravidelná a otvorená
evanjelizačná činnosť, evanje-
lizácia jeden na jedného, je
myslím kľúčom k tomu, aby sa
ľudia v Medzanoch začali obra-
cať aj sa pripojili ku skupinke.
3. Naučil som sa a mohol vys-
kúšať rôzne typy evanjelizácií;

pozoroval som tiež organizač-
nú prípravu a štruktúru každej
evanjelizácie a zistil som kde sú
naše slabiny, kde to môže byť
ešte lepšie. Čo je ale naj-
hlavnejšie, nikdy predtým som
nevidel takú potrebu kázania
evanjelia jako teraz. Ľudia idú
hromadne do pekla a kresťa-nia
s tým nič nerobia. Ja už
k nim nechcem patriť.

Zuzka Kollárová:
1. Keďže sme pred evanjelizá-
ciou u nás v Medzanoch pozý-
vali ľudí osobne, očakávala
som, že bude stan plnší, ako
minulý rok, že uvidím nové tvá-
re. Ak mám pravdu povedať,
bola som najprv trochu sklama-
ná, ale aj v tom mi Boh ukázal
jednu vec, že mojou modlitbou
nebolo len množstvo ľudí, ale
hlavne Boží dotyk, hoc len jed-
ného srdca. A to som videla.
2. Naším cieľom nie je len ro-
biť raz ročne evanjelizáciu
v stane. Modlíme sa, lebo verí-
me, že je na Božom srdci zalo-
žiť tu v Medzanoch zbor a chce-
me robiť ďalšie kroky – veno-
vať sa ľuďom a evanjelizovať.
3. Som vďačná za tento krás-
ny čas. Toto leto ma niečo nau-
čilo. Videla som, že môžem ísť
ďalej, ako som si myslela a ro-
biť veci lepšie, ako predtým –
evanjelizovanie a služba na
evanjelizáciách. Zažila som,
ako diabol začal útočiť, keď
začali evanjelizácie - vzťahy,
pokušenia, či rôzne kompli-
kácie. Tieto dva mesiace boli
plné, únavné, ale bohaté na
Božiu milosť.

pýtala sa Katka Pukanská
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Ako zostať v Kristovi

Pán Ježiš vstúpil do nášho
života, aby v nás žil a bol
všetkým, čo potrebuje-

me. Jedným z Jeho mien je „JA
SOM“. Hovorí nám: JA SOM
tvoja láska, JA SOM tvoja
trpezlivosť, JA SOM tvoja sila,
JA SOM tvoja radosť, JA SOM
tvoje víťazstvo, JA SOM tvoj
život - JA SOM všetko, čo
potrebuješ.

Biblia nám hovorí, aby sme
„zostávali v Ježišovi“. To zna-
mená poslúchať ho, byť na
ňom závislý a predkladať mu
všetky svoje potreby.

Veľký Boží muž Evan Hop-
kins to raz vysvetľoval svojmu
synovi Evanovi. Zavolal svoj-ho
syna, vzal kus papiera a na-

kreslil na ňom kruh. Do vnútra
napísal všetko, čím je pre nás
Kristus. Položil špičku ceruzky
do stredu kruhu a povedal
Evanovi: „Vidíš Evan túto
ceruzu? Chcem, aby si zostal
v Ježišovi práve tak, ako je
ceruza v tomto kruhu. Uprost-
red nájdeš všetko, čo ťa urobí
šťastného, milujúceho a pos-
lušného človeka. Z kruhu však
vedie veľa malých dvierok von.
Vždy, keď budeš neposlušný,
jednými dvierkami vyjdeš von.“

Malý Evan mal veľkú
radosť, že tomu rozumie. Nosil
papier všade so sebou, aby mo-
hol každému vysvetľovať, čo
znamená zostávať v Kristovi,
a že on stojí uprostred kruhu.

V jeden deň však malý Evan
prišiel za ockom a plakal:
„Dostal som sa z kruhu von.“
Urobil niečo zlé a bál sa, že sa
už nedostane späť do kruhu.
Sadli si spolu a pozerali na pa-
pier s kruhom. „Teraz mi Evan
povedz, ktorými dvierkami si
vyšiel von?“ A Evan mu ich
ukázal. „Dobre,“ povedal mu
ocko, „späť sa dostaneš rovna-
kými dvierkami, akými si odi-
šiel von. Von si vyšiel tak, že si
urobil niečo zlé a späť sa dos-
taneš tak, že to vyznáš Bohu
ako hriech. Boh ti odpustí a ty
si znovu v kruhu – v Kristovi.“
Viete si predstaviť, akú mal
Evan radosť?

prevzaté z knihy “Jak přivádět
děti ku Kristu” od Georga Eagera
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Prečítaj si Božie Slovo
Ján 14,6  Ježiš povedal: “Ja som dvere. Ak niekto vojde cezo mňa, bude
zachránený.”

Omaľovánka



Spoločenstvo kresťanov Devleskero Kher združuje znovuzrodených kresťanov bez rozdielu rasy a národnosti     k
spoločnému životu a nasledovaniu Pána Ježiša Krista. Veríme v celé Božie Slovo - Bibliu. Stretávame sa k nedeľným
bohoslužbám a na domácich biblických a modlitebných skupinkách. Spoločenstvo Devleskero Kher je bezpríspevková
organizácia, všetky svoje náklady hradí z dobrovoľných zbierok a darov.

KtKtKtKtKto sme:o sme:o sme:o sme:o sme:
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kkkkkontontontontontaktaktaktaktaktyyyyy::::: Devleskero Kher
P.o.Box H-40
04001 Košice

tel.: 055/7998356
fax: 055/7998357

www.devleskerokher.sk
dk@devleskerokher.sk

kkkkkedy a kde sa sedy a kde sa sedy a kde sa sedy a kde sa sedy a kde sa strtrtrtrtreeeeetávtávtávtávtávame:ame:ame:ame:ame:
KKKKKošiceošiceošiceošiceošice Bohoslužba Nedeľa 10:00 Jesenského 21A

Skupinka “Imanuel” Štvrtok 17:00 Jesenského 21A
Domáca skupinka Streda 17:00 Jesenského 21A
Modlitebná skupinka Piatok 17:00 Jesenského 21A

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

Jakubovanská 4
Modlitebná skupinka Štvrtok 17:00 17 novembra 5

Stretnutie mládeže Streda 17:00 17 novembra 5
TTTTTurururururňaňaňaňaňa Domáca skupinka Štvrtok 17:00 Zelena 16

Modlitebná skupinka Utorok 17:00 Zelena 16
MedzanMedzanMedzanMedzanMedzanyyyyy Domáca skupinka Piatok 17:30 Medzany 164

Modlitebná skupinka Utorok 17:30 Medzany 164
ČaňaČaňaČaňaČaňaČaňa Domáca skupinka Streda 16:00 Kino Mier

Tínedžerská skupinka Pondelok 16:00 Kino Mier
KKKKKecerecerecerecerecerooooovvvvvcecececece Domáca skupinka Streda 17:00 Kecerovce

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

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

Turňa - viac posvätenia v životoch veriacich, viac odovzdania
Kristovi

- aby Boh pripravil nových služobníkov
Čaňa - neveriaci v Čani - aby boli zasiahnutí evanjeliom

- miestnosť pre skupinku
- Laci, Jolanka a rodina - väčšie vydanie a otvorenosť pre
službu; duchovná ochrana rodiny

- tínedžeri - otvorenosť pre Boha
-  za duchovnú ochranu vericich v Čani

Medzany - osobná evanjelizácia - vzťahy s neveriacimi, smelosť
- jasná vízia a správny pohľad na Boží plán pre Medzany
- jednota a otvorené vzťahy na skupinke, vydanosť pre
evanjelium

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

narnarnarnarnarodeninodeninodeninodeninodeninyyyyy:::::

tttttererererermínmínmínmínmínyyyyy:::::

InfInfInfInfInfororororormáciemáciemáciemáciemácie

Miroslav Gaži 1.9. (Čaňa)
Ladislav Gaži 12.9. (Čaňa)
Zuzana Kollárová 16.9. (Medz.)

Fatima Gažiová 27.10. (Čaňa)

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

13.-15.09. BTC Sinaj
Drienica; 10.00

16.09. Spoločná bohoslužba so
Günterom Karcherom,
KE, Jesenského 21/A; 10.00

22.09. Ženské stretnutie - Deborin
deň (pôst a modlitby žien
zboru; Debora - prorokyňa,
ktorá vydobila pre Izrael
veľké víťazstvo)
KE, Jesenského 21/A; 10.30

06.10. Seminár pre mládež
KE, Jesenského 21/A; 10.30

13.10. ŠZZ Ecclesia
KE, Jesenského 21/A; 09.00

20.10. Zborové BTC Sinaj, hosť
Waldemar Zardaczuk
KE, Jesenského 21/A; 10.00

21.10. Spoločná bohoslužba s
Waldemarom Zardaczukom
KE, Jesenského 21/A; 10.00

22.10. Stretnutie lídrov
KE, Jesenského 21/A; 10.00

27.10. Seminár pre pracovníkov s
deťmi
KE, Jesenského 21/A; 10.30

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

september

október

september

október


