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chceme ani žiadnu proroko-
mániu, tým, že všade počuje-me
hovoriť Pána. Nechceme ale ani
prorokofóbiu, tým, že človek
má na základe zlých skúseností
s nadprirodzeným hovorením
Ducha Svätého strach. Sú to
chybné prístupy k prorockej
službe cirkvi.

Avšak Kristus nie je len do-
konalý prorocký hlas, ale aj
Slovo, obsah tohto hlasu. On
zvestuje samého seba. Ako
môže čisto rásť človek v pro-
rockej službe?
Prorocká služba je služba sve-
dectva skrze svedectvo života

Kristus vyrastal ako oby-
čajné dieťa. A napriek tomu sa
Boh zjavoval prorocky skrze
Kristov život od malička. Tak-
isto prorok Samuel. Najprv
prešiel fázou Nazareja až po-
tom sa stal prorokom.

Môžeme vidieť, že naša
prorocká služba nezačína s
prorockým hovorením, tým, že
o Bohu hovoríme; ale s pro-
rockým chodením, tým, že s Bo-

hom chodíme.
Prorocká služba
je služba svedec-
tva cez proroctvo
Slova

Z plnosti
s r d c a

hovoria
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Prorocký ľud!

Milí bratia a milé sestry,
Boh nás, ako svoj
národ, cirkev, povo-lal

k tomu, aby sme boli pro-
rockým hlasom v tejto spoloč-
nosti. Pozrime sa spolu na pou-
žívanie a pôsobenie prorockej
služby cirkvi.

V 1Pet 2,9 Biblia hovorí, že
sme vyvolený národ, sme ľud,
určený byť Božím vlast-
níctvom. O akom národe ho-
voríme, ak hovoríme o Božom
národe? Aký pôvod a určenie
poznačujú tento národ?´

Človek si nemôže vybrať,
do akého národa sa narodí.
Stáva sa súčasťou niektorého
národa svojim narodením. V
tom momente sme súčasť
určitých čŕt, ktoré poznačujú
daný národ. (obdarovania,
schopnosti, tradície atď.)

Tak aj svojim duchovným
znovuzrodením sme sa narodi-
li do Božieho národa a nesie-me
DNA praotca tohto náro-da,
Ježiša Krista. Položil svoje bytie
do teba, aby si sa stal ta-kým,
aký On sám je: prorok, kňaz a
kráľ.

Smernice zdravej prorockej
služby

Náš prorocký hlas slúži ako
nositeľ prorockých slov.
Posolstvo robí posla, nie na-
opak. Neide o naše
osobné slovo poveda-né
k určitej situácii. Ide o
Božie Slovo.

My nepanujeme
skrze prorokokraciu.
Nevládneme iným
ľuďom skrze pro-
roctvo. Takisto ne-

ústa. Ak sa nachádzame v tejto
fáze, učíme sa vážiť si Božie
Slovo a nášho vnútorného
človeka ním plniť. Boh môže
inšpirovať iba to Slovo, ktoré
sme do seba prijali.

Staneme sa hľadajúcimi,
tým, že svetlom prorockého
Slova budeme hľadať tých, ktorí
sedia v tme. Staneme sa klopajú-
cimi, tým, že kladivom proroc-
kého Slova budeme oslobodzo-
vať uväznené srdcia v nevere.
Staneme sa prosiacimi, tým, že
skrze prorocké Slovo budeme na
mieste Krista prosiť ľudí, aby sa
zmierili s Bohom.

Prorocká služba je služba
svedectva cez proroctvo Ducha

...a to tým, že držíme krok s
Duchom Svätým. Ide o to, že
naša prorocká služba nie je
založená len na našom svedec-tve
života a poznaní Písma. Slovo a
Duch idú spolu. O čase, kedy
príde proroctvo nerozho-duje
prorok ale Duch. V SZ kňaz a
kráľ mali jasne stano-vené
inštrukcie. Prorok musel na
novú inštrukciu čakať. A to
sastalo iba vtedy, ak chodil s
Duchom Svätým. Vidíme to aj
pri apoštoloch aj pri našom Pá-
novi – svoju službu začali až po
zmocnení Duchom Svätým.

Musíme sa nechať viesť Du-
chom Svätým a ísť všade, kde nás
Duch posiela. Prorocká služ-ba je
tá, ktorá do určitej situácie
prinesie Ducha Svätého.

Prajem nám, aby sme rástli
v povolaní byť Božím proroc-
kým ľudom a tým zjavovať Bo-
žie skutky v tejto spoločnosti.

Váš pastor Stefan.
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Správy z kresťanského sveta
EEEEEvvvvvanananananjelisjelisjelisjelisjelisttttta Bonnka Bonnka Bonnka Bonnka Bonnke kázal v Re kázal v Re kázal v Re kázal v Re kázal v Rumunsumunsumunsumunsumunskkkkkuuuuu

Rumunsko: Počas evanjelizač-
nej kampane v Timisoara/Ru-
munsko prišli desaťtisíce ľudí
na štadión, aby počuli Slovo
Božie. Mnoho z nich prijalo
Ježiša Krista ako svojho osob-
ného Spasiteľa. Moc Božia bola
hmatateľná - taktiež pre
chorých, aby boli  uzdravení.
Jeden 12-ročný chlapec, ktorý
trpel niekoľkými deformácia-mi
chrbtice sa zrazu narovnal a bol
úplne zdravý. Jeho otec a on
sám plakali od radosti.

Ďalší muž, ktorý mohol
chodiť iba s barlami bol uzdra-
vený z mŕtvice. Počas výzvy ku
spaseniu zdvihol svoju ľavú
ruku, hoci celú ľavú stranu tela
mal ochrnutú a vtedy si uvedo-
mil, že je uzdravený. Tento Ježiš
spasil a uzdravil! Počas
kampane sa udialo nespočetne
mnoho ďalších zázrakov a ľu-
dia v Rumunsku kričali od ra-
dosti a na slávu Ježiša Krista.
Rumunsko nikdy predtým
niečo také nezažilo. www.cfan.org

PNG: Papua Nová Guinea
(PNG) zaberá východnú polo-
vicu ostrova Nová Guinea, kto-
rý sa nachádza na sever od
Austrálie. Názov “Papua” po-
chádza z malayského slova pre
kučeravý typ vlasov oby-vateľov
ostrova. Tento ostrov, ktorý leží v
oblasti zemetrasení a sopiek, ktorá
je známa ako “Pacifický kruh
ohňa” zažil iný druh ohňa - oheň
svätého Ducha!

Každý večer počas evanje-
lizačnej kampane v Port Mo-
resby sa zástupy ľudí zvyšova-
li, až po posledný večer, kedy
sa naraz zhromaždilo vyše 150
000 ľudí, aby počúvali po-
solstvo života. Podľa nemeno-
vaného vládneho zdroja to bolo
najväčšie zhromaždenie ľudí,
aké kedy mesto Port Moresby
zažilo. A to všetko ku oslave
Ježiša Krista! Každé
evanjelizačné zhromaždenie
bolo vysielané cez rádio takže
evanjelium mohlo počuť vyše 1
mil. ľudí aj na okolitých
ostrovoch. Jeden chromý muž,
ktorý nemohol kvôli svoj-mu
postihnutiu prísť na zhro-
maždenie bol uzdravený po-čas
počúvania zhromaždenia v
rádiu.

Počas kampane sa udialo
mnoho zázrakov - nádory mizli,
chromí chodili, ochrnutí ľudia
sa mohli hýbať a rako-viny boli
zničené - to všetko    v úžasnom
mene Ježiš Kris-tus!!!

www.cfan.org

Čína: “Jeden z našich pracov-
níkov vzal niekoľko Biblií pre
podomovú cirkev v strednej
Číne, a dal ich 2 novým veria-
cim, Lily a Zhang, sestrám,
ktoré boli zachránené v ten deň
na zhromaždení podo-movej
cirkvi,“ informuje Open Doors
int. “Približne po 2 ro-koch sa
iný člen nášho tímu vrátil späť
do toho istého mesta a stretol
Lily a Zhang. Chcel vedieť, čo
sa udialo v ich životoch odkedy
uverili. Dievčatá zahanbene
sklonili hlavy a odpovedali:
“Zakladali sme zbory.”
“Koľko?” opýtal sa. Sestry sa na
seba ustrácha-ne pozreli : “ Iba
29, “ odpove-dali. Prekvapený
pracovník Otvorených dverí sa
opýtal na veľkosť založených
zborov.  “V najmenšom zbore
sa na modlitebné stretnutia
schádza okolo 3000 ľudí a v
najväčšom nie viac ako 5000, “
odpo-vedali pokorne sestry.

Kosovo: “Moja rodina mi po-
vedala, že ma zabije. Chceli ma
odvrátiť od mojej viery, ale ja
som spoznala, že Ježiš vo mne
koná úžasné dielo a že pre mňa
urobil všetko. Nikto ma nemôže
zastaviť, aby som Mu prestala
veriť.” Toto sú slo-vá jednej
školáčky z Kosova. Svoju prvú
Bibliu dostala keď jej rodina
utiekla počas kosovs-kej krízy.
Neskôr sa vo svojom rodnom
meste stretla s kres-ťanmi.
Čítaním Biblie spozna-la, že
Ježiš zomrel za jej hrie-chy, a
hovorí:”Cítila som, že som sa
narodila znova. Vedela som, že
už nežijem viac ja ale niekto iný
žije vo mne. Pred-tým som bola
zlé dievča, ktoré nevedelo prečo
žije. Môj celý život bol ako sen.
Po krste som svojej rodine
hovorila o Ježi-šovi každý deň,
ale oni ma za to stále bili. Nikdy
predtým by som to od svojich
rodičov ne-čakala.”
              www.opendoors.org

Plaché žPlaché žPlaché žPlaché žPlaché ženeneneneny v Číney v Číney v Číney v Číney v Číne ŠkŠkŠkŠkŠkoláčkoláčkoláčkoláčkoláčka z Ka z Ka z Ka z Ka z Kosoosoosoosoosovvvvvaaaaa

PrPrPrPrPrebudenieebudenieebudenieebudenieebudenie
v južnom pacifv južnom pacifv južnom pacifv južnom pacifv južnom pacifikikikikikuuuuu
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Spoločné tínedžerské stretnutie

Mladí ľudia

Každý mladý človek má
určitú predstavu o tom,
ako by chcel prežiť svoj

život. Ale naplniť to nie je vô-
bec  ľahké. Prečo? Lebo roky,
mesiace, týždne, dni, hodiny,
minúty a sekundy plynú veľmi
rýchlo a my si to vôbec neuve-
domujeme. Ale ty si tu a tvoje
sny zostali len snami. Ale to
neplatí u všetkých. Prečo to
vlastne končí tak? Lebo v ži-
votoch mladých ľudí sú partie,
diskotéky, kluby, rôzne spolo-
čenstvá, kde sa schádzajú mladí
a nakoniec to končí tak, ako si
si to vôbec nepredsta-voval/-la.
Boh je tu však pre každého a má
nádej pre každú mladú dušu!

Zborové tínedžerske
stretnutie

Zborové tínedžerske stret-
nutia, ktoré sa konajú raz me-
sačne v Košiciach alebo v Sa-
binove sa rozrástli. Obrátilo sa
veľa mladých ľudí a vidím, že
veľa mladých naozaj túži po
Pánovi a chcú zmeniť svoje ži-
voty. Je to naozaj veľmi dôleži-
té, aby sme do nich investovali

a venovali sa im čo najviac. A to
nielen tím, ktorý v zbore slúži
mladým, ale zbor samot-ný –
bratia a sestry, rodičia,... Je
v nich veľký potenciál, kto-rý
Boh chce a môže rozviť.

Posledné tínedžerske
stretnutie, ktoré sme mali
23.9.2006 v Košiciach v na-šej
zborovej budove bolo veľ-mi
dobré a požehnané. Stretlo sa
nás tam okolo 30 mladých ľudí
zo Sabinova, Turne, Košíc
a Čane. Všetci sme sa tam cítili
ako doma. Sme veľká rodina,
kde chceme prijať ďalších
nových členov.

Veľmi sa mi páčila na tíne-
džerskom chvála, ktorú teraz
tvorili Sonka, Ondrejko, Jampy
a Mirko z Turne, Lacko z Ča-ne
a ja – Fatima.  Mohla som tam
vidieť ich srdce – ako chceli
chváliť Pána s radosťou
a inšpiráciou Ducha Svätého,
bez hanby a strachu. Vidím, že
naozaj potrebujeme investo-vať
čas do modlitieb, chvál, slova
a osobných rozhovorov.
Tu sú svedectvá o tom, ako
videli toto posledné tínedžer-
ské stretnutie naše 2 sestry:
Klára 14 rokov, Sabinov :

Som veľmi rada, že som tu

bola a tieto tínedžerske
stretnutia pre mňa veľmi veľa
znamenajú a dávajú mi pokoj
a radosť do môjho vnútra.

Nikolka, 14 rokov, Turňa :
Som rada, že som tu prišla.

Bolo mi tu veľmi dobre. Moje
kamarátky, ktoré som volala
sem nechceli prísť, ale ja som
sa rozhodla, že chcem, lebo
verím, že Boh existuje.

Chcem  ťa teda pozvať  - ak
si mladý, príď medzi nás. Si
vítaný a tešíme sa na teba. Ne-
záleží na tom, či si chlapec ale-
bo dievča, Róm, Maďar alebo
Slovák... príď, máš medzi nami
svoje miesto. Veríme, že Boh
miluje aj teba a má pre tvoj
život nádej a dobrý plán.

Vás, rodičia, chcem popro-
siť, aby ste nezanedbávali svo-
je deti, ale aby ste ich podporili
v tom, aby mohli prísť – inves-
tujte do nich.

Vaša sestra
Fatima Godlová
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Modlitba príhovoru - rozbuška

Evanjelizácia bez mod-
litby príhovoru je
ako trhavina bez

rozbušky. Modlitba príhovoru
bez evanjelizácie je ako
rozbuška bez trhaviny.

Od sprostredkovateľa sa učíme
tomu, ako byť

sprostredkovateľmi

John Wesley napísal: „Boh
robí všetko skrze modlitbu. Bez
nej nerobí nič.“ Iba v Novom
zákone sa nachádza 217 od-
kazov týkajúcich sa výslovne
modlitby. Modlitba prináša
kyslík do krvného riečišťa vie-
ry. Ak pozeráme smerom k Bo-
hu, nepadneme. Boh nás
všetkých počuje.

Ježiš sa modlil. Zdá sa to
byť dosť prirodzené, ale ak
uvažujeme o tom viac, môže
nás to prekvapiť. V Ján 1,1-2
čítame: „To Slovo volo u Bo-
ha“. Predložka „u“ na tomto
mieste znamená „tvárou v tvár“,
Otec a Syn v nekoneč-nom
spojení, ktoré nemôže nič rušiť.
Prečo sa teda Ježiš modlil?
Odpoveď iste neznie, aby mal
spoločenstvo s Bo-hom. Bolo to
preto, že Ježiš spoločenstvo s
Bohom už mal. Modlitba je pre
spolo-čenstvo tak prirodzená,
ako je konverzácia medzi deťmi
a ro-dičmi. Prečo mať spoločen-
stvo ale byť pritom ticho? Čím
väčšia svätosť, tým väčšia túžba
modliť sa.

Pre Ježiša modlitba však
bola viac než oddávanie sa
sladkému spoločenstvu. Bol
príhovorca – príhovorca s veľ-

kým P. Pozrime sa na veľkú
Kristovu modlitbu príhovoru    v
Ján 17 a budeme sa učiť od
samotného Sprostredkovate-ľa,
ako byť sprostredkovateľ-mi.
Modlitba v prvom rade
neznamená „daj mi!“. Niekto
povedal: „Kresťanská cirkev je
jediná organizácia na Zemi,
ktorá existuje pre tých, ktorí nie
sú jej členmi.“ Do jej zod-
povednosti patrí evanjelizácia a
modlitba príhovoru.

Skutočnosťou, ktorú si
musíme uvedomiť, je to, že Ježiš
sa iba nemodlil, on tiež kázal.
Po modlitbe príhovoru
prichádza akcia. „Duchovný
boj“ začal pre Ježiša vtedy, ako-
náhle na ňom spočinul Duch
Svätý. Ježiš bol vedený do
púšte, kde absolvoval osobnú
konfrontáciu a súboj so samot-
ným satanom. Potom už ne-šiel
iba domov. Prehlásil: „Pá-nov
Duch je na mne, pretože ma
pomazal, aby som oznámil
evanjelium chudobným“ (Luk
4,18).

Modlitba je jedným z plá-
nov veľkej Božej stratégie.
Evanjelizácia je nevyhnutná pre
duchovný boj“. Vyháňanie
satana je premárnené víťaz-
stvo, ak nie je nasledované
hromadným útokom evan-jelia.
Inak satan bude svoje pôvodné
postavenie okupo-vať znova
(Luk 11,26). Viera pracuje pre
robotníkov. Ježiš povedal:
„Modli sa! Choď!“ Modli sa za
robotníkov. Choď pracovať ako
robotník na Bo-žej vinici.

Evanjelium je výbušná sila,
ale potrebuje rozbušku modlit-

by. Modlitba bez kázaného
evanjelia však nemá čo pri-niesť
k výbuchu. Dobrá správa
nemôže byť žiadnou novinou,
ak nie je oznámená.

To je osnova Božej straté-
gie. Za prvé, modlitba ostreľuje
opevnenie nepriateľa. Potom
vyjde do boja pechota – prá-
pory svedkov evanjelia s Bo-žím
Slovom v rukách – aby zís-kala
zajatcov a obsadila pozí-ciu. V
Jerichu Jozua urobil viac, než
iba pochodoval a kričal, dokiaľ
múry Jericha nespadli. Jeho
jednotky prešli mestom, dom
od domu, izbu za izbou a
ukoristili izraelský majetok.

Pavol hovoril o zbraniach
spravodlivosti v pravici aj ľavici
(1Kor 6,7). Zo správ o
rímskych vojenských metó-
dach vieme, že Pavol tým mal
na mysli pešiaka, ktorý svoj štít
nosil v ľavej ruke a krátky meč
pre boj zblízka v pravej ruke. V
Ef 6,16-17 Pavel ozrejmuje štít
ako vieru – modlitbu a meč ako
Božie slovo – nevyhnutné
vybavenie.

Písmo používa pre modlit-
bu tucet rozdielnych gréckych
slov. Je však prekvapujúce, že
v odkazoch týkajúcich sa
Ježiša, Jánovo evanjelium
nepoužíva jediné z nich. Ježiš,
ako píše Ján, proste „hovoril“
ku svojmu Otcovi, pozdvihuje
k nemu svoj zrak. Modlitba pre
Ježiša nebola len formálnym
úkonom, ale jeho obvyklou
komunikáciou s Otcom, kedy-
koľvek a kdekoľvek.
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Skrze naše potreby
Boh pôsobí veci,

ktoré by bez modlitby
nemohol robiť.

Nemodlíme sa preto,
aby sme zmenili

Božiu vôľu, ale preto,
aby sa Božia vôľa

uskutočnila.

Keď bol Ježiš preťažený
požiadavkami verejnosti,
odišiel niekam na tiché miesto
(Luk 5,16). Preklad King James
Version uvádza, že sa Ježiš
„stiahol do pustatiny a modlil
sa“. V preklade NIV je správne
poznamenané, že „Ježiš sa
často stiahol na osamelé mies-
ta a modlil sa“.

Ježišov exkluzívny a jedi-
nečný prístup k Bohu vytvoril
nový prístup pre nás. „Učte sa
odo mňa,“ hovorí Ježiš v Mt
11,29. Modliť sa je ľudským
inštinktom. Ľudským inštink-
tom je tiež hovoriť, ale jazyk sa
rozvíja tak, ako deti rastú.
Kresťanská modlitba je jazy-
kom, ktorému je potrebné sa
učiť, keď rastieme v milosti. Je
trochu zvláštne, že učeníci
povedali Ježišovi: „Pane, nauč
nás modliť sa“ (Luk 11,1), pre-
tože boli Izraelci a modlitbu
poznali. Keď však pozorovali
Ježiša, rozpoznali niečo odlišné.
Chceme teraz vidieť Ježiša ako
Príhovorcu.

Pravá „Pánova modlitba“ (Ján
17.kap)

Aj keď Ježišov vzťah k Ot-
covi bol na vyššej úrovni než
náš, jeho modlitby sú našim
vodítkom. Veľký príklad pre nás
je uvedený v Ján 17 – zná-ma
Kristova veľkňažská mod-litba.
Bolo to vyliatie Jeho naj-hlbších
túžob, veľmi neobyčaj-ných a
posvätných, zistíte, že slová, sú
ako „strieborné ozdo-by“,
obsahujúce „zlaté jablká“ -
pravdy, ktoré obohacujú: sta-čí
ich otvoriť (Pr 25,11).

1. Ježiš vo svojej modlitbe
opakoval slovo „svet“

Od 1 knihy Mojžišovej až
po Malachiáša sú vo význame
tohto slova použité iba slová pre
stvorenie „neba a zeme“,
geografického sveta. V starom
zákone sú použité viac ako
2000 krát, v Novom zákone iba
niekoľkokrát, ako napr. v
spojení „rímsky svet“.

Slovo, ktoré tu použil Ježiš
je odlišné - „kosmos“. V No-

vom zákone ho môžeme nájsť
185 krát, väčšinou v evanjeliu a
Jánových (102 krát) a Pavlo-
vých (47 krát) listoch. Význam
slova „cosmos“ v angličtine sa
týka iba hmotného vesmíru.

V Novom zákone je „cos-
mos“ všeobecne špeciálnym
pojmom popisujúcim pozems-
kú scénu rebélie vedenú spur-
nou mocnosťou (Ef 2,1-3).
„Celý svet leží v tom Zlom“ (1
Ján 5,19). „Svet“ je pojmom,
kde funguje princíp hriechu,
ktorý infikuje všetko. Práve na
tento svet sa Ježiš odkazoval

keď povedal: „Moje kráľov-stvo
nie je z tohto sveta; keby moje
kráľovstvo bolo z tohto sveta,
moji strážci by bojovali“ (Ján
18,36). Svet je charak-
terizovaný konfliktom zbraní.
Teraz sa však vyznačuje ná-
padnejším rysom. Je to svet,
ktorý Boh tak miloval. Všetko
čo mal, dal pre to, čo na svete
je.

V tejto modlitbe Kristus
hovorí o „svete“ v materiál-nom
zmysle iba raz (v.5) a 14 krát o
nepriateľskom svete ľu-dí,
oblasti svojho záujmu. Tak isto,
alebo dokonca viacej, vy-jadril
záujem o svojich učení-kov:
„Ako si mňa poslal na svet i ja
som ich poslal na svet“ (v.18).
Neboli vyslaní ako tajní
uprchlíci, aby sa skrývali dokiaľ
ich Boh nezachráni. Oni – my,
ktorý zastávame smelú a dyna-
mickú rolu veľvyslancov s pl-
nou autoritou od Kráľa, ktorí
vyzývajú súčasný spurný rád:
„Zmierte sa s Bohom“ (2 Kor
5,20). „Neprosím iba za nich,
ale aj za tých, ktorí budú skrze
ich slovo veriť vo mňa“ (v.20).
Haleluja!

Ježiš povedal svojmu Ot-
covi: „Teraz prichádzam k te-
be“ (v.13). Potom dodáva:
„Neprosím, aby si ich vzal zo
sveta“ (v.15). Ježiš odchádzal,
ale žiadal, aby jeho učeníci tu
boli zanechaní a neboli ešte
vytrhnutí. Ježiš neopúšťal ani
svet ani učeníkov. Práve oni
zaujmú jeho miesto. Bolo ich
len pár, ale skrze nich Ježiš bu-
de pokračovať vo svojej láske k
tejto márnotratnej planéte.
Neopustí ich (ani nás), dokiaľ
jeho spaľujúca vášeň nebude
uspokojená, dokiaľ nebude za-
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ľudnené nebo a vyplienené
peklo. Ježiš nie je v tomto sve-
te cudzincom. Je priateľom
mnohých, ktorí ho ešte
nepoznajú.

Ježiš inšpiroval apoštolov
svetovou víziou. Je „Záchran-ca
sveta“, nie záchranca štipky
jednotlivcov (Ján 4,42). Nikto
by si nemal myslieť, že v Kris-
tovi je príliš malý na to, aby
svojimi modlitbami obsiahol
celé kontinenty. Ježiš nie je
Bohom sekty, ale „Bohom celej
zeme“ (Iz 54,5).

2. Kristus sa modlil za to, aby
sme vedeli, ako sa modliť

Čo je modlitba? Zverejňo-
vanie požiadavkov Bohu sa zdá
niektorým ľuďom ako ne-
logické. Hovoria: „Nemôžeš
zmeniť Božiu vôľu. Modlitba
zmení teba. Modlitba je sku-
točne iba meditácia.“

Ježiš sa modlil k Bohu, aby
menil veci a vyučoval nás k to-
mu, aby sme robili to isté. Skr-
ze naše modlitby Boh pôsobí
veci, ktoré by bez modlitby
robiť nemohol. Nemodlíme sa
preto, aby sme zmenili Božiu
vôľu, ale preto, aby sa Božia
vôľa uskutočnila (Mat 6,10;
26,39). Existuje teda mož-nosť,
že sa Božia vôľa uskutoč-niť
nemusí. Ježiš sa napríklad
modlil za učeníkov a toľkokrát
žiadal: „Sú tvoji, zachovaj ich.“
Niekto by mohol predpokla-
dať, že Boh zachová, čo vlast-
ne aj tak bolo Jeho, Ježiš však
považoval za patričné, aby o to
Boha požiadal.

Modlitba nie je len nejaké
cvičenie k tomu, aby ťa utešilo.
To by bola len autosugescia,

psychológia či sebapozorova-
nie. Ľudí, ktorí sa týmito ve-
cami zaoberajú popisuje Jakub
ako ľudí, ktoré v zrkadle pozo-
rujú svoju prirodzenú tvár (Jak
1,24). V modlitbe v Ján 17 Je-
žiš hovorí: „Slová, ktoré si mi
dal, som dal im a oni ich prijali“
(v.8). Meditácia nad Písmom je
vždy rozjímanie nad Božím
Slovom. Ježiš povedal o mod-
litbe: „Ak zostane moje slovo vo
vás, proste o čokoľvek a stane
sa vám“ (Ján 15,7). Nie-čo,
obvykle čokoľvek, čoskoro naplní
prázdnu myseľ. Naša myseľ by
mala byť naplnená pozitívnou
pravdou, nad kto-rou je potrebné
meditovať (Ž 1). Základom je
človek hovo-riaci k Bohu. Boh
všeobecne hovorí k ľuďom vo
svojom Svä-tom Duchu, skrze
svoje Slovo.

3. Kristova modlitba bola
príhovorom

Ako takzvaná „modlitba
Pána“, tak táto „Pánova mod-
litba“ v J 17 je naplnená pros-
bami. Pán vylial svoju dušu za
iných. „Modlitba Pána“ začína
oslovením „Otče náš“ a neob-
sahuje žiadne osobné požia-
davky.

Modlitba príhovoru je
vrúcna a mocná aktivita, na
hony vzdialená od recitácie
obyčajnej náboženskej rutiny.
Kresťanská viera bola rozdele-
ná do škatuliek. Postupne bo-la
pokrytá tradíciami, ktoré boli
posvätné iba preto, že boli sta-
ré. Vrstva tradície za vrstvou sa
vŕšila ako storočia, spôso-biac
tmavnutie pôvodnej farby
majstrovských diel. Kristus ne-
zriadil žiaden systém rituálov a

vzývaní. Prišiel, aby priniesol
život a energiu. Žiadna forma-
lita by pravdepodobne nedo-
kázala otvoriť kohútik Božích
zdrojov. Kríž a prázdny hrob sú
dve sesterské veže na naj-vyššej
svetovej elektrárni.

Žiadne svetové nábožen-
stvo nenabáda k prosbám tak
ako Mt 7,7-11, ani nemá takú
modlitbu ako je v Ján 17. Vys-

Biblické slová
popisujú, že modlitba
má korene v kriku.
Modlitba je volanie.
Ľudia v biblických

dňoch nemali “tichú
chvíľku”, keď

“Kričali k Pánovi”.
Keď k Pánovi

“kričali”, vložili do
toho všetko.

kytuje sa tu 19 krát grécke slo-
vo „hina“, čo znamená „aby“.
Ježiš sa modlil, aby sa veci sta-
li. Niektorí ľudia sa modlia 5krát
denne a o nič nežiadajú. Hovo-
ria, že požehnaný je ten, kto o
nič neprosí, pretože nebude
sklamaný! Tibeťania neustále
opakujú „Ó klenot na lotoso-
vom pupeni“. Jogínski guru
mrmlú slovo „mantra“. Moslim
umiera s týmto výrokom na
perách: „Boh je jeden, volá sa
Alláh a jeho prorokom je Mo-
hamed“. Všetci do jedného sa
klaňajú nevyspytateľnej vôli
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ktorýchkoľvek sudičiek, o
kto-rých existencii sa
domnievajú. Alláh, Buddha a
Krišna nie sú ani vzdialene
podobní Bohu a Otcu nášho
Pána Ježiša Krista. Neprinášajú
žiadne spasenie, žiadne
zázraky, žiadne odpus-tenie,
žiaden pokoj, žiadnu moc a
žiadnu pomoc.

4. Ježišove modlitby boli
vrúcné výlevy určené Bohu

Ježiš sa modlil „s hlasným
krikom a slzami“ (Žid 5,7) a
potil „kvapky krvi, ktoré padali
na zem“ (Luk 22,44).

On a apoštoli nás vyučovali
k tomu, že musíme očakávať
vypočutie modlitby. Nemáme
byť zakríknutí ani neurčití –
Jakub hovorí, že nemáme po-
chybovať (Jk 1,6). Modlitba nie
je nábožná zbierka dob-rých
prianí, nervóznych rád či
nádejí. Má to byť „usilovná
modlitba spravodlivého“ (Jak
5,16), ktorá vidí, že sa veci dejú.
Ježiš dal pri Lazarovom hrobe
najavo obrovské vnútor-né
rozrušenie: „V duchu sa
rozhorlil, zachvel sa... zapla-
kal“ (Ján 11,33.35).

Biblické slová popisujú, že
modlitba má korene v kriku.
Modlitba je volanie. Keď sa
Anna modlila, pohybujúc iba
svojimi perami, ľudia si mysleli,
že bola opitá (1Sam 1,13-14).
Ľudia v biblických dňoch ne-
mali „tichú chvíľku“, keď „kri-
čali k Pánovi“. Keď k Pánovi
„kričali“, vložili do toho všet-ko.
Ezdráš napr. povedal: „Kľakol
som na svoje kolená a
rozprestrúc svoje ruky k Hos-
podinovi, svojmu Bohu“. Ez-

dráš „vyznával plačúc a pad-núc
na tvár ležal pred domom
Božím“ (Ezdráš 9,5; 10,1).
Daniel sa modlil tak nahlas, že
ho počuli jeho nepriatelia, kto-
rí boli mimo jeho dom (Dan
6,10-11). Nemumlal.

To, čo robí modlitbu mod-
litbou nie je práve hlasitosť, ale
vrúcnosť a súcit. Ak nenávi-
díme, keď sú ľudia nemocní,
alebo sa dištancujeme od prí-
tomnosti zlých duchov, t.j. od
práce nepriateľa, je možné, aby

hom. Inak je to len hladovka.
Nikdy som nevedel, či sa bu-
dem schopný dlho postiť. Keď
som však mal od Boha horiacu
túžbu po pôste, štyrid-sať dní
utieklo veľmi rýchlo. Som si
istý, že váha môjho tela sa
zmenšila, môj duch tým však
získal: Boh bol v mojej službe v
akcii.

Pôst môže byť viac než len
zrieknutie sa potravy. Izaiáš a
Jeremiáš hovoria, že pôst, kto-
rý Boh chce, je pôst od hrie-
chu. Ak sa kresťania s plačom
pred Bohom vzdajú svojich ne-
striedmych návykov a rozhod-
nú sa dokonca aj na týždeň
skoncovať so svojou chamti-
vosťou, žiarlivosťou, ohovár-
kami, pýchou či neistotou, bu-
de to omnoho efektívnejšie, než
keď každý večer vynecha-jú
večeru.

Modlitba, s pôstom či bez
neho, má byť „horúca“. K Bo-
hu nemáme prichádzať ná-
hodne, „nedbalo otvoriť dvere
ramenom,“ ako niekto pove-dal,
„s rukami vo vreckách a s
familiárnym postojom typu –
ahoj Bože.“ Keď sa zhromaž-
ďovala prvotná cirkev, v mod-
litbe „jednomyseľne pozdvihli
hlas k Bohu“. Potom, čo sa
modlili, „zatriaslo sa miesto,
kde boli zhromaždení a všetci
boli naplnení Duchom Svätým
a s otvorenosťou hovorili Bo-žie
Slovo“ (Sk 4,24-31). To je
modlitba! A kázanie!

Za našimi kampaňami
CfaN je tiež moc modlitby –
hlučná, možno príliš, je však
celá určená Bohu. Ľudia sa sťa-
žujú na „hlasných charizmati-
kov“ a hovoria, že Boh nie je
hluchý – (Boh nie je ani ner-

To je skutočný základ
pre pôst - ak sa

vrhneme do modlitby
príhovoru, ak
vyslovujeme

túžbu inšpirovanú
Bohom. Inak je to

len hladovka.

sme hrkútali ako hrdlička?
Nemá snáď spravodlivé roz-
horčenie nejaké ospravedlne-
nie za horlivosť k mareniu
skutkov pekla?

Revanie do najvýkonnej-
šieho mikrofónu nepostraší ani
toho naj nervóznejšieho
démona. Ani pôst ho nepos-
traší – dokiaľ sa náš hlad po
Bohu nestane väčším než náš
hlad po potrave. Diabol však
nemá rád situáciu, keď už sme
na neho tak nahnevaní, že
odmietneme všetko, dokonca
jedlo. To je skutočný základ pre
pôst – ak sa vrhneme do
modlitby príhovoru, ak vyslo-
vujeme túžbu inšpirovanú Bo-
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vózny!) - a že Ježiš uzdravoval
nemocných potichu. Môže to
byť pravda, ale Ježiš tiež kričal
„mocným hlasom“. Keď prí-
deme k Bohu, Boh od nás oča-
káva, že z modlitby učiníme
namáhavú prácu.

„Kým som sa ja, keď oni
boli nemocní, odieval drsným
rúchom smútočným; trápil som
svoju dušu pôstom... Choval
som sa naproti nemu, ako keby
mi bol býval pria-teľom, ako čo
by mi bol býval bratom, žialil
som ako nad matkou; chodil
som smutný, zronený!“ (Ž
35,13-14)

Písmo pred nás stavia to,
aby sme sa nemodlili za bežné
potreby, ako za jedlo, pitie,
odev či zato, kde nájsť ten
správny šál, aby farebne ladil s
golierom. Ježiš sa modlil: „Ot-
če Svätý, zachovaj ich vo svo-
jom mene“ („ochráň ich mo-
cou svojho mena“ - doslovný
preklad z angličtiny) (J17,11).
Podobne nás nabáda Pavel v
Rim 15,30-33. Máme sa mod-
liť za odpustenie a očakávať ho
(Mt 6,12); za odpustenie
ostatným – ako hriešnikom, tak
spaseným – a za ich vyslo-
bodenie (1J 5,16; Jk 5,15-16); za
to, aby boli vyslaní robotníci na
žatvu (Mat 9,38); za dary
Ducha (1Kor 14,1) a za to, aby
bolo Božie meno v úcte. Tiež
sa máme modliť zato, aby sa
diala Božia vôľa, aby prišlo
Božie kráľovstvo, za seba v
skúškach, za uzdravení ľudí, za
tých, ktorí majú bremená, za
kráľov a vládcov, za jednotu
Božieho ľudu a za ďalšie záleži-
tosti Božieho kráľovstva, ktoré
sú ukázané v Písme.

Toto sú potreby, nie prio-

rity. Väčšinou sa sústreďujú na
potreby druhých a na spasenie
duší. Ježiš sa modlil týmito slo-
vami: „Ale neprosím len za
týchto, ale aj za tých, ktorí ma-
jú skrze ich slovo uveriť vo
mňa“ (Ján 17,20). To, čo Ježiš
povedal na tomto mieste, ďalej
rozvádza Pavol v 1 Tim 2,1-4:
Napomínam tedy, aby sa pre-
dovšetkým konali prosby,
modlitby, prímluvy a poďako-
vania za všetkých ľudí, za krá-
ľov a za všetkých, ktorí sú vo
vysokom postavení... Lebo to je
dobré a príjemné pred naším
Spasiteľom Bohom, ktorý chce,
aby všetci ľudia boli spa-sení a
prišli k poznaniu pravdy.

Ak sa máme takto modliť,
zrejme je Božou vôľou zachrá-
niť ľudí a my sa máme modliť
zato, aby sa Božia vôľa usku-
točnila. Patrí do toho všetko, čo
sa týka spasenia ľudí – kaž-dá
práca súvisiaca s evanjeli-záciou
aj to, aby novo obrátení ľudia
boli „zachraňovaní od zlého,“
ako sa Ježiš modlil. Všimni si
obrovského návalu citu v
Pavlovom srdci: „Ale vás
prosím, bratia, pre nášho Pána
Ježiša Krista a pre lásku Du-
cha, žeby ste spolu so mnou
zápasili na modlitbách za mňa
u Boha, aby som bol vytrhnutý
od neposlušných neveriacich v
Judsku.“ (Rim 15,30-31)
„Modliac sa každou modlitbou
a prosbou každého času v
Duchu a tým cieľom bdejúc s
celou vytrvanlivosťou a pros-
bou za všetkých svätých, i za
mňa, žeby mi bolo dané slovo,
keď otvorím svoje ústa, aby som
prosto a smele oznámil
tajomstvo evanjelia.“ (Ef 6,18-
19)

5. Ježiš pri modlitbe používal
slová o Božom uistení a

opakovane používal slovo
„vedieť“

Ježiš povedal: „Ja som im
dal tvoje slovo“ (v.14) a to slo-
vo zdôrazňuje znovu a zase
znovu, že Boh vždy vypočuje
modlitbu, keď sa modlime
podľa Jeho vôle. Modliť sa
podľa Božej vôle znamená
modliť sa v zhode s Božím
Slovom.

Modlitba nie je márna, keď
poznáme Boha. Biblia túto
skutočnosť podtrhuje mnoho-
krát. Nasledujúci odstavec ob-
sahuje vybrané verše z Nové-ho
zákona, ktoré pojednávajú o
uistení.

Lebo váš Otec vie, čo po-
trebujete, prv než by ste ho vy
prosili. (Mat 6,8) Proste, a bu-
de vám dané; hľadajte a nájde-
te; klepte, a otvorí sa vám; lebo
každý, kto prosí, berie; kto hľa-
dá, nachádza, a tomu, kto kle-
pe, sa otvorí. Alebo kto je z vás
človek, ktorý, keby ho jeho syn
prosil o chlieb, by mu dal
kameň? Alebo aj keby ho pro-
sil o rybu, či mu azda podá ha-
da?! Ak teda vy, súc zlí, viete
dávať svojim deťom dobré da-
ry, o čo skôr dá váš Otec, ktorý
je v nebesiach, dobré veci tým,
ktorí ho prosia! (Mt 7,7-11) A
zase vám hovorím, že keď sa
dvaja z vás zhodnú na zemi o
akejkoľvek veci, za ktorú by
prosili, stane sa im od môjho
Otca, ktorý je v nebesiach. (Mat
18,19) A všetko, za čo-koľvek by
ste veriac prosili na modlitbe,
dostanete. (Mat 21,22) A
čokoľvek budete pro-siť v
mojom mene, učiním to,
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aby bol Otec oslávený v
Syno-vi. (Ján 14,13) Ak
zostanete vo mne, a moje slová
ak zosta-nú vo vás, vtedy si
proste, čo-koľvek chcete, a
stane sa vám. (Ján 15,7) A toho
dňa sa ma už nebudete pýtať na
nič. Ameň, ameň vám hovorím,
že všetko, za čokoľvek by ste
pro-sili Otca v mojom mene, dá
vám. (Ján 16,23) A jestli sa
niekomu z vás nedostáva
múdrosti, nech prosí od Boha,
ktorý dáva proste všetkým a
nevyčituje, a bude mu daná.
(Jak 1,5) Milovaní, keď nás
neobviňuje naše srdce, máme
smelú dôveru k Bohu a všetko,
čokoľvek prosíme, berieme od
neho, lebo zachovávame jeho
prikázania a činíme to, čo je
ľúbe pred ním. (1Ján 3,21-22)
A toto je tá smelá dôvera, kto-
rú máme k nemu, že keď prosí-
me niečo podľa jeho vôle, čuje
nás. A keď vieme, že nás čuje,
za čokoľvek prosíme, vieme, že
máme splnené svoje pros-by,
ktoré sme prosili od neho.
(1Ján 5,14-15)

6. Ježiš povedal: „Posväť ich v
svojej pravde! Tvoje slovo je

pravda.“ (Ján 17,17)

Niektorí ľudia si myslia, že
efektívna modlitba požaduje
naše kresťanské posvätenie. To
môžeme nechať na Páno-vi,
ktorý nás sám posväcuje.
Objavenie toho, ako sú ľudia
ľudskí a „prečo prebudenie
mešká“, je tou najjednoduch-
šou vecou na svete. Sme však
synovia, nech sú naše chyby
akékoľvek. Boh nás počuje,
pretože sme synovia. Nehľadí
nato, čo sme urobili, ale na to,

kým sme – v ňom, v jeho očiach
sme posvätení a preto nás Boh
počuje.

7. Ježiš hovoril o „mene, ktoré
si mi dal“ (Ján 17,11)

Tu leží úsvit nového veku.
Kristus nás učil modliť sa „v
jeho mene“. Predtým než jeho
meno bolo dané, ľudia prichá-
dzali k bohu sami za seba, ako
to vidíme v žalmoch.

Ak čítame modlitby veľ-
kých postáv, ako boli Ezdráš,
Daniel, Eliáš a Mojžiš zistíme,
že sa líšili. Títo ľudia prichá-

dokonca aj do dnešnej doby.
Kresťanský prístup je „novou a
živou cestou“ - v Jeho mene – v
mene Ježiša, v mene, ktoré dal
Ježišovi Otec. Ten, v kto-rom
stojíme sa nemôže dopus-tiť
chyby. „Ja v nich a ty vo mne,
aby boli dokonalí v jed-no“ (Ján
17,23).

V Kristovi nesú štatút Krá-
ľovstva tí naj nenápadnejší ľudia
a nerobia to ani ako svoju
záľubu ani z osobného rozma-
ru. Keď Ježiš hovoril o potra-
ve, pití a obliekaní naznačoval
tým, že Boh nepotrebuje, aby
mu niekto tieto veci pripomí-
nal. Naše ciele by sa mali za-
merať na „kráľovstvo“ (Mat
6,26-34). „Modlitba Pánova“
obsahuje rôzne prosby, všetky
z nich však sú aspekty jednej
ústrednej a kľúčovej požiadav-
ky: „Príď Kráľovstvo Tvoje“.

Keby Biblia mala vymeno-
vať každú povolenú požiadav-
ku, nebolo by to zrejme mož-
né. Všetky prosby sa však za-
meriavajú na to isté spojenie
„príď tvoje Kráľovstvo“, na
dielo spasenia. Pozri sa, čo ho-
vorí Písmo o „vzdychaní“. Rim
8,26: „Lebo toho, čo by sme sa
mali modliť, ako sa patrí,
nevieme; ale sám Duch sa pri-
hovára za nás nevysloviteľ-nými
vzdychaniami.“ Také isté
stonanie sa objavuje znovu v 22.
verši, ktorý pojednáva o spáse
celého sveta a ďalej po-tom vo
verši 23: „Aj my sami
vzdycháme v sebe, očakávajúc
synovstvo, vykúpenie svojho
tela.“ To vykúpenie sa týka
všetkého stvorenia.

Bremeno sveta strateného v
bezbožnosti leží ťažko na Bo-
žom srdci. Kristus stonal, stvo-

V Kristovi nesú štatút
Kráľovstva

tí najnenápadnejší
ľudia.

dzali sami zo seba. My však
prichádzame v Kristovi. Kris-
tus prišiel k Otcovi vo svojom
vlastnom mene a my v jeho
mene stojíme s Ním. Nenáro-
kujeme si práva zákona, našej
rasy či našej dobroty. Žalmista
prišiel pred Boha s týmto dru-
hom výzvy: „Nesedávam s
mužmi márnosti a nevchá-dzam
do rady s pokrytcami...
Umývam svoje ruky v nevine a
rád chodím okolo tvojho oltá-ra,
Hospodine.“ (Ž 26,4-6)

Títo mužovia preto, aby ich
Boh počul, „vzniesli svoje
pádne dôvody“, že patria k Bo-
žiemu zmluvnému ľudu. Cito-
vali minulé Božie zázraky alebo
vyzývali Boha k tomu, aby
zachoval svoju česť – to všetko
sú legitímne argumenty platné
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Ako viesť deti Božím spôsobom

Na začiatok by som vás
chcela upozorniť.
Túto stránku odporú-

čam hlavne rodičom (starým
rodičom), ktorí milujú Pána
Ježiša a tiež svoje deti, chcú rásť
vo výchove a majú otvo-rené
a mäkké srdcia čokoľvek
zmeniť a upraviť, ak im to Duch
Svätý ukáže, a to aj v prí-pade,
že narušia svoje rodinné
tradície a zvyky...

Myslím si, že nemôžeme
naše deti správne vychovávať,
ak si neuvedomíme a nepo-
chopíme ich celú osobnosť.
Z čoho sa skladá, čo potrebu-

je? Biblia hovorí o tele, o duši
a o duchu, preto by sme mali
vnímať aj ich potreby v týchto
oblastiach:

Telesné potreby

Napr. jedlo, pitie, spánok,
odpočinok, hygiena.

Čo si myslíš, dávaš svojmu
dieťaťu to najlepšie, aby boli
naplnené jeho potreby tela?

Duševné potreby

Prejavovanie lásky – Dieťa
potrebuje vnímať, že je milova-

né, správaním, ale aj slovom
ľúbim ťa. Jednostranné preja-
vovanie lásky môže byť nieke-
dy dieťaťu na škodu, tak by to
malo byť rovnocenné zo stra-ny
matky aj zo strany otca.

Počúvanie – Dieťa prežíva
podobné veci ako my dospelí
a potrebuje o tom rozprávať, čo
ho trápi, teší, ťaží, raní.
Niektoré deti sú schopné
povedať všetko hneď, iným je
potrebné pomôcť, aby pomaly
začali odkrývať, čo je v ich
vnútri.

Bezpodmienečné prijatie –
Vaše deti musia aj v prípade

renie stoná, hriešnici
stonajú, veriaci stonajú a Duch
stoná za všetkých. Potom je
jeho stonanie modlitbami,
ktoré si Boh vo svojej výrečnosti
pre-kladá ako nádej ľudstva.
Keď sa so súcitom prihovárame
za stratený svet, práve vtedy
nám Duch Svätý pomáha „v
našej slabosti“ a naše
„stonanie“ sa stáva pákou, ktorá
hýbe ho-rami.

Niektorí kompetentní
učenci sa domnievajú, že do
„stonania“ Pavol zahŕňa
hovorenie v jazykoch. Keď je
bremeno ťažké, predaj ho Du-
chu Svätému a nechaj Ho, aby
sa modlil skrze teba v Jeho
„stonaní“.

V Ján 11,33-43 čítame, že
Lazar zomrel. Keď Ježiš prišiel
k jeho hrobu, „v duchu sa roz-
horlil, zachvel sa“ (veľmi silný
výraz) (v.33) a „zaplakal“
(v.35). Potom sa vo veršoch 41-
42 modlil: „Otče, ďakujem ti, že

si ma počul. No, ja som vedel,
že ma vždy čuješ.“ Všim-ni si,
že Ježiš nepovedal vôbec
žiadnu modlitbu; iba stonal a
plakal. Ježiš nestonal iba kvôli
Lazarovi, ale kvôli celému sve-
tu, zármutku a strachu zo smr-
ti, ktorý prenasledoval ľudskú
rasu. Ten zármutok niesol vo
svojej duši na Golgotu a tam
prežil smrť za každého člo-veka.
Ježiš, Príhovorca, dal do toho
svoj celý život.

8. Ježiš povedal: „Aby svet
vedel, že si ma ty poslal.“ (Ján

17,23)

Táto modlitba je v harmó-
nii s Ježišovým prikázaním
vyučovať všetky národy. Kres-
ťan, ktorý túto perspektívu
stratí, je krátkozraký. Čítame,
že na počiatku „zem bola ne-
ladná a pustá a tma bola nad
priepasťou  a Duch Boží sa oži-
vujúci vznášal nad vodami.“

(Gen1,2) Dnes sa Boží Duch
vznáša nad duchovnou tem-
notou nášho hriešneho sveta.
„Stoná“. Teraz však má spo-
jencov. Svoj stvoriteľský záu-
jem vyjadruje skrze novo na-
rodené Božie deti. Prihovára sa
a túto službu vkladá na nás, tú
istú službu, akú má Boží Syn v
sláve, ktorý sa tiež prihovára.

V našej službe (CfaN) be-
rieme modlitbu príhovoru veľ-
mi vážne a spájame ju dohro-
mady s pomazaným kázaním
evanjelia Ježiša Krista. Naši
modlitebníci sú rozbušky, ktoré
pôsobia pád múrov stanovej
pevnosti. Kázanie Božieho
Slova  je nasledované zname-
niami a zázrakmi. Kombinácia
tohto druhu príhovornej mod-
litby a evanjelizácie v moci,
ponecháva satana úplne bez-
mocného a pôsobí prebude-nie,
ktoré premáha svet.

Z knihy Evanjelizácia
ohňom od Reinharda

Bonnkeho
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neposlušnosti alebo
potresta-nia cítiť, že sú prijaté.
Je dôle-žité si všimnúť, ako sa
správate k deťom, keď ich
potrestáte. Uvalíte na nich
veľkú vinu a prejavíte im, že ich
momen-tálne nemáte radi, lebo
vás neposlúchli? Nie sú to pod-
mienky v láske? Ježiš nás bez-
podmienečne miluje, aj keď
padáme znovu a znovu. Nech-

ce na nás uvaliť vinu a odsúde-
nie, ale dvíha nás svojou lás-kou.

Čas pre nich – Týždeň má
len 7 dní, ale napriek tomu si
spočítajte, koľko času trávite
s deťmi (rozprávaním, hraním,
prechádzkami, športom,
venovaním sa). Veľa rodičov je
zaneprázdnených, nenájdu si
čas sadnúť si k deťom a potom
sa im deti menia pred očami
veľkou rýchlosťou a oni si to
skoro ani nevšimnú. Aby rodina
zdravo a správne fungovala
potrebuje mať pre seba čas,

ktorý môže stráviť spolu, bez
ostatných tisíc vecí, ktoré sa
musia vybaviť.

Sú oblasti medzi týmito
potrebami, ktoré nenapĺňate
deťom dostatočne?

Duchovné potreby

Čítať Božie slovo – Viera je
z počutia Božieho Slova

(Rímskym 10:17). Deti tiež
potrebujú počuť a čítať Božie
slovo, aby sa znovuzrodili, rástli
a silneli na duchu. Ak vaše deti
nebaví čítať si Bibliu osamote
alebo ešte vôbec ne-vedia čítať,
vy, ako rodičia im v tom musíte
pomôcť, slúžiť a starať sa
o nich. Božie Slovo je ako
semeno, nemusíme vi-dieť
ovocie hneď, ale má svoj
účinok.

Modlitba – Dieťa sa učí aj
tak, že pozoruje vzor, ktorým
ste hlavne vy, rodičia. Dieťa

nenúťte k modlitbe tlakom,
žiaden tlak nespôsobí dobré, ale
naopak dieťa sa môže modliť
len „pre rodičov“ alebo nebude
mať rado modlitbu. Vysvetlite
mu, čo znamená modlitba,
prečo sa modlíte, že Boh vás
počuje, hovorte s ním aj o tom,
ako ste dostali od-povede na
modlitby, atď.

Zbor – Deti si potrebujú
odmalička zamilovať
zbor, cho-denie do
zboru, dets-kú
službu, chválu. Môžu
si to zamilo-vať, ak sú
v zbore raz  do
mesiaca? Ak vy
investujete do toho,
aby ste prišli do zbo-
ru peniaze a čas, je to
na požehnanie aj pre
vaše deti. To, čo do
nich zasievate te-raz,
vyrastie neskôr
v puberte a v dos-
pelosti. Vaše deti sa
nepotrebujú len hrať,
potrebujú aj
navštevovať spolo-
čenstvo.

Boh (Otec, Ježiš,
Duch Svätý )- Deti sa

potrebujú stretnúť s Bohom,
aby sa zno-vu narodili (Ján 3:3)
a rástli. Nič im to nenahradí.
To, čo človek nemôže urobiť,
vie úžasne náš Pán.

Ako sa staráte o to, aby vaše
deti duchovne rástli?

Nezabudnite, že dieťa je
zrkadlom svojich rodičov. To čo
zasejete, to budete žať.

Buďte veľmi požehnaní
bratia a sestry. Zuzka
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Ježiš ma našiel

Pokoj Boží. Volám sa Mari,
mám 39 rokov a som z
Turne nad Bodvou. Môj

život bol bez Krista veľmi
prázdny. Prečo prázdny? Ne-
mal žiadny zmysel a v pod-state
sa mi pri mojom bývalom
manželovi ani nechcelo žiť.
Bola som plná nenávisti a stra-
chu kvôli každej bitke, ktorú
som dostala neprávom, kvôli
hrešeniam, hádkam a obviňo-
vaniu z vecí, ktoré neboli prav-
divé. A keď vzali môjho býva-
lého manžela do väzenia, osta-
la som sama so svojimi 6 deť-
mi. Nestarala som sa o nich tak,
ako sa patrí.

Nemala som pokoj, bola
som veľmi stresovaná a nepo-
kojná. Začala som fajčiť, piť
(nie veľmi často) a hrať na
automatoch. Niekedy som
prehrala všetky svoje
peniaze a po-
tom som si
musela po-
ž i č i ava ť
od úžer-
níkov.
S t á l e
s o m
v š a k
niečo
h ľa -

dala. Chcela som sa nejako
zmeniť, hlavne kvôli svojim
deťom, ktoré trpeli. A aj keď
som verila v Boha a vedela som,
že Ježiš je Syn Boží a že zomrel
na kríži, to podstatné som
nevedela. Nevedela som prečo
zomrel – že ja som pred Ním
hriešna a On zomrel pre moje
hriechy. Lebo Boh tak miloval
svet, že dal svojho
jednorodeného Syna, aby
nezahynul, ale mal večný život
každý, kto verí v Neho.

Teraz už viem, že Jeho smrť
nebola zbytočná a nebolo to len
tak. Ale preto, aby som mohla
žiť s Ním. Môj život teraz patrí
Jemu. Som odovz-daná do Jeho
rúk, lebo Božie ruky a náruč je
dosť veľká na to, aby som tam
patrila.

Ježiš Kristus je mojím Pá-
nom, lebo ma našiel v pravý

čas na pravom mieste.
A to u mňa doma.

Mala som vtedy
veľmi zlý pocit zo
svojho ži-vota.
Nepáčil sa mi.
Tušila som, že
niek-to k nám
prí-de. A na
to sa môj syn
Števko prišiel

opýtať, či
k nám môže
prísť na náv-
števu Etelka

Godlová.

Odpovedala som, že môže
a ona prišla.

Keď vchádzala do nášho
domu, ešte vo dverách mi po-
vedala :“Milujem ťa Mari.“ Ja
som sa zamyslela a v duchu
som si hovorila, ako mi to môže
povedať, keď ma vôbec
nepozná?! V tom momente mi
dala odpoveď: “Vieš prečo to je
tak? Lebo ťa Boh miluje!“
Niečo sa vtedy vo mne pohlo.

Ježiš Kristus je
mojim Pánom, lebo
ma našiel v pravý čas
na pravom mieste. A

to u mňa doma...

Pozvala som ju ďalej a ona mi
začala hovoriť svedectvá o tom,
ako sa Boh zjavuje a mení
životy ľudí, a že Boh má nádej
pre každého, kto ju stratil.

V ten deň som prijala Ježiša
Krista ako svojho Pána
a Spasiteľa o On ma oslobodil
od cigariet, alkoholu a automa-
tov. Zmenil môj život, moju
rodinu, domácnosť a všetko
okolo mňa. Dnes sa na veci,
situácie, problémy pozerám
Božími očami, pretože Ho
milujem a chcem viac spoznať
Jeho srdce a Jeho vôľu v mo-
jom živote.

Prajem vám, aby ste aj vy
našli cestu Pánovu v pravý čas
na pravom mieste. Žehnám
vám.

Vaša sestra Mari Turtáková



14

PrPrPrPrPre dee dee dee dee detititititi

BoBoBoBoBožie Složie Složie Složie Složie Slovvvvvooooo

Deti, radi jete? Určite
áno. Ale čo najradšej
– mäso, chlieb, čoko-

ládu, ryžu, ovocie, cukríky ale-
bo zeleninu?  Samozrejme, že
každý z nás obľubuje niečo iné,
ale nikto nemá rád hlad.

Presne tak, ako naše telo
potrebuje jedlo, aby sme rástli
a silneli, čo myslíte z čoho žije
náš duch? Náš duch potrebuje
tiež „jedlo“. Nie také z obcho-
du, ale Božie Slovo.  Božie Slo-
vo nás posilňuje, teší, povzbu-

dzuje, ale aj napomína a upo-
zorňuje na to, čo sa v našom
srdci Bohu nepáči.

Videli ste už detičky, ktoré
nemajú, čo jesť? Sú chudučké,
nevládzu sa hrať, chodiť, sú
choré a smutné. Ak nečítame
Bibliu, náš duch sa bude podo-
bať na tieto deti, bude chorý
a smutný. Ale Ježiš nám dal
svoje slovo, aby sme nemuseli
vyzerať takto, ale aby sme rás-
tli a viac a viac sa podobali na
Neho. Veríš v Pána Ježiša Kris-

Doplň verš z Biblie, pomôže ti, ak si ho nájdeš v prísloviach 16:20
Ten, kto_________ ___ ________, nájde dobré.

ta? Ak miluješ Jeho, miluješ aj
Jeho slovo. Pretože v liste Ži-
dom 4, 12 je napísané: Božie
slovo je ŽIVÉ a MOCNÉ. Nie
je to obyčajná kniha, ale je to
kniha kníh. Nenapísal ju neja-
ký spisovateľ, ale náš Boh.

Zober Bibliu zo svojej po-
ličky, otvor ju a čítaj, objavuj,
čo ti chce každý deň Pán pove-
dať. Tak sa najedz Božieho
slova. Dobrú chuť!

VVVVVymaľymaľymaľymaľymaľuuuuujjjjj
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HRHRHRHRHRYYYYY
“Uhádnite ďalší

verš, ktorý je
napísaný v Bibli, v

knihe Žalmov...”
Postupuj od

jedného písmena
k druhému po

vyznačených
čiarach. Začni od

šípky.

“Nájdi cestu k
Božiemu Slovu -
je to jednoduché
a požehnané...”



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” Pondelok 17:00 OÚ Ťahanovce
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

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
- za vedúcich skupiniek

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 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

Ivan Mako 05.11.
Fatima Godlová 08.11.
Mária Horváthová 12.11.
Tibor Péči 12.11.
Miroslav Tóth 25.11.
Etela Godlová ml. 28.11.
Helena Godlová 29.11.

Jolana Gažiová 04.12.
Angelika Sameľová 08.12.
Magdaléna Godlová 10.12.
Emil Rigo 12.12.
Hedviga Ferková 14.12.
Štefan Petija 20.12.
Miro Sameľ 23.12.
Etela Godlová st. 24.12.
Berty Medňanaský 29.12.
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05.11 Zborové BTC Sinaj
KE, Jesenského 21; 9.00

06.11 Klub “Imanuel”
OÚ Ťahanovce; 17.00

11.11. Ženské stretnutie
KE, Jesenského 21; 10.00

18.11. Pracovné stretnutie
KE, Jesenského 21; 10.00

19.11. Spol. bohoslužba+členské
zhromaždenie - účasť nutná
KE, Jesenského 21; 10.00

20.11 Klub “Imanuel”
OÚ Ťahanovce; 17.00

25.11. Spoločné tínedžerské
Sabinov; 10.30h
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04.12 Klub “Imanuel”
OÚ Ťahanovce; 17.00

18.12 Klub “Imanuel”
OÚ Ťahanovce; 17.00

24.12. Spoločná vianočná
bohoslužba
KE, Jesenského 21; 10.00

31.12. Spoločný Silvester
KE, Jesenského 21; 20.00


