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Prečo prišiel Ježiš?

Preto prišiel Ježiš
na svet. Aby svetu,

ktorý kvôli
nedostatku milosti

skoro vyschol, otvoril
a rozprúdil prameň

milosti.

Milý zbor, A to slovo sa
stalo telom, prebý-
valo medzi nami,

a my hľadeli sme na Jeho slávu
ako na slávu jednorodeného od
Otca, bolo plné milosti a pravdy
(J 1,14). Z Jeho plnosti sme
zaiste my všetci vzali, a to mi-
losť nad milosť. (J 1,16)

Ježiš prišiel na túto zem, aby
ju vyslobodil z hriechu

a smrti.
Všetci sme boli na ceste, ktorá
by nás bola priviedla do istej
smrti a zatratenia. Náš Pán
a Stvoriteľ nám ale poslal
svojho Syna, aby nás na tejto
ceste zatratenia zdržal, pri-
čom nám ukázal inú cestu,
cestu života a plnosti. Zlodej
prichádza len aby kradol, zabí-
jal a hubil; a ja som prišiel, aby
mali život a to v hojnej miere.
(J 10,10)

Keď Boží Syn prišiel na
túto zem, boli otvorené nebes-
ké pramene pre celé ľudstvo.
V Ježišovi Kristovi sa Otcovo
srdce otvorilo pre Jeho strate-
né deti a je až dodnes otvore-
né pre každého, kto zloží svo-
ju vieru na Pána Ježiša Krista.
Áno, z Jeho plnosti sme vzali.
Milosť nad milosť. Preto pri-
šiel Ježiš na svet. Aby
svetu, ktorý kvôli
nedostatku milosti
skoro vyschol, ot-
voril a rozprúdil
prameň milosti.

Ježišov prí-
chod na svet je
ale spojený

s ďalšími vytýčenými cieľmi.

Prišiel, aby zlomil moc diabla.
Kto pácha hriech, je z diabla,
pretože diabol hreší od počiat-ku.
Syn Boží sa zjavil, aby maril
diablove skutky. (1J 3,8)
Ako Boh Duchom Svätým a mo-
cou pomazal Ježiša Nazarets-
kého, ktorý chodil, dobre činil
a uzdravoval všetkých diablom

posadnutých, pretože Boh bol
s Ním. (Sk 10,38)

Ježiš je nebeský hrdina, kto-
rý prešiel za bojovú

líniu nepriateľa,
aby zvíťazil nad
nepriateľom na
jeho vlastnom úze-
mí. A Ježiš zvíťa-

zil“ Haleluja!
Tým je

náš ži-
v o t

oslobodený a putá smrti, ktorý-
mi nás nepriateľ spútaval, boli
naraz zlomené. Buď za to náš-
mu svätému Bohu vzdaná česť.

Ježiš prišiel aj preto, aby sa
narodil ako Kráľ.

Kde je ten narodený kráľ ži-
dovský? Videli sme totiž Jeho
hviezdu na východe a prišli sme
sa Mu pokloniť. (Mt 2,2) Spýtal
sa Ho teda Pilát: Tak predsa si
kráľ? Odpovedal mu Ježiš: Ty
hovoríš, že som kráľ. Ja som sa
na to narodil a na to som prišiel
na svet, aby som vydal svedectvo
pravde. Každý, kto je z pravdy,
čuje môj hlas. (J 18,37)

Náš Pán Ježiš prišiel na
svet, aby svetu ukázal, ako koná
spravodlivý kráľ. Všetka moc
a vláda v nebi a na zemi je daná
nášmu nebeskému Kráľovi
a každá mocnosť sa musí sklo-
niť pred Ním, pričom Ho musí
uznať za absolútneho Vládcu.
Jeho príchodom Boh obnovil
svoje Božské kraľovanie medzi
ľuďmi. A my ako Jeho cirkev
sme pod vládou Kráľa všetkých
kráľov. Haleluja!

Ježiš prišiel na svet ešte
s ďalším cieľom.

Prišiel, aby svedčil o pravde.
Ja som sa na to narodil a na

to som prišiel na svet, aby som
vydal svedectvo pravde. Každý,
kto je z pravdy, čuje môj hlas. (J
18, 37)

Ježiš prišiel, aby nám dal
najefektívnejší kľúč, ktorý doká-
že otvárať zámky poviazaností.
Zámka, ktorou diabol zväzuje
ľudí, sa kuje v pekle a volá sa
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„klamstvo“. Ježiš nám ale dal
kľúč, ktorý dokáže túto zámku
bez problémov otvoriť. Je ním
pravda. A poznáte pravdu,
a pravda vás vyslobodí. (J 8,32)

Keď vás teda Syn vyslobodí, bu-
dete skutočne slobodní. (J 8,36)

Na to teda Ježiš prišiel,
a preto slávime Vianoce. Preto-
že na svet prišiel Záchranca, Ví-

ťaz, Kráľ a Svedok pravdy.
A v tomto zmysle prajem

nám ako zboru radostné Viano-
ce a šťastný nový rok.

Stefan Horn

Ježiš, môj najlepší priateľ

Môj zovňajšok
ukazoval, že som
silná, nebojácna,
necitlivá, odvážna,

tvrdá, atď.
Ale moje vnútro

bolo úplný opak -
jemná, citlivá,
túžiaca mať

priateľov, ktorí by
ma mali tadi takú,

aká som.

Ahojte, volám sa Fatima,
mám 22 rokov a bývam
v Turni nad Bodvou.

Som s Pánom už ôsmi rok.
Chcela by som sa s vami pode-
liť o to, ako Pán Ježiš Kristus

si priateľov, ktorí by odo mňa
nič neočakávali, alebo ma nevy-
užívali. Stále som bola sklama-
ná a zranená. A tak v mojom
srdci bola veľká diera, ktorá
spôsobovala to, že som bola
k druhým veľmi nepríjemná.
Môj zovňajšok vyzeral úplne
inak ako moje vnútro. Môj zov-
ňajšok ukazoval že som silná,
nebojácna, necitlivá, odvážna,
tvrdá atď. Ale moje vnútro bolo
úplný opak – jemná, citlivá, tú-
žiaca mať priateľov, ktorí by ma
mali radi takú aká som. A pres-
ne to som strácala po každom
priateľstve, lebo nemali radi
mňa, ale to čo som mala.

Hľadala som a blúdila až
raz, sa ma dotkla Božia milosť
(Ján 3,16), môj skutočný pria-
teľ Ježiš Kristus. Bol to
môj najkrajší deň
v mojom živote,
keď som vyznáva-
la to, aká som
pred Ním špina-
vá a prijala som
Ho do svojho ži-
vota. Môj život
sa zmenil a ja
som našla to, čo
som tak dlho
hľa -da la .
V e ľ - k á
d i e r a
v mojom
srdci bola
uzdravená,
lebo Ježiš

Kristus svojou krvou zachránil
všetko, aj moje srdce. Milujem
Ho a nikdy Ho nechcem stratiť,
pretože priateľstvo s Ježišom
nikdy neoľutujem, je to to naj-
lepšie, čo sa mi mohlo stať. To
priateľstvo je verné, spoľahlivé,
ktoré ma nikdy nesklame ani
neublíži. Život s Ježišom je ako
keď si v krásnej rozprávke, všet-
ko okolo teba je neuveriteľne
nádherné, ako tvoj Pán, ktorý
je autor tvojej rozprávky. Ibaže
to nie je rozprávka, ale skutoč-
nosť.

To, ako som na tom dnes,
kde sa nachádzam vo svojom ži-
vote ďakujem môjmu priateľovi,
Ježišovi Kristovi. Mám s Ním
krásny vzťah po akom som túži-
la. Prajem vám to tiež, z celého

srdca, aby ste to našli. Daj
Ježišovi šancu a okús

aké to je, neoľutuješ.
Môj najdlhší vzťah
je - Fatima + Ježiš
Kristus.

F a t i m a
Godlová

vstúpil do môjho života a stal
sa pre mňa všetkým vo všet-
kom.

Môj život sa vôbec nelíšil
od iných. Mala som všetko čo
som chcela, ale aj napriek tomu
mi stále niečo chýbalo, tak som
začala fajčiť, biť sa, kradnúť,
klamať atď. Nerobila som to
preto, že sa mi to páčilo, ale pre-
to, že som sa chcela páčiť a za-
padnúť medzi ostatných. Mala
som naozajstný problém nájsť
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Správy z kresťanského sveta
EEEEEvvvvvanananananjelium z riekyjelium z riekyjelium z riekyjelium z riekyjelium z rieky

LAOS: „Všetko to začalo pod
banánovníkom,“ hovorí kres-
ťan z juhoázijského národa
Laos. „Chytal som vtáky, aby
som si pripravil jedlo, keď muž
zo susednej dediny si prisadol
veľa mňa a začal rozprávať. Ho-
vorili sme o svojich rodinách
a povedal som mu o svojej cho-
rej manželke a matke, ktoré obe
boli trápené zlými duchmi. Už
som za nich obetoval dvanásť
vodných byvolov, ale bezúspeš-
ne. Návštevník mi povedal o Si-
pakovi, mužovi z jeho dediny,
ktorý videl ako sa diali uzdrave-
nia v mene Boha, ktorého vola-
jú Ježiš.

O pár dní neskôr moja man-
želka aj matka zomreli. Vo svo-
jom zúfalstve, som išiel do tej
dediny, aby som vyhľadal Sipa-
ka. Povedal mi všetko o Ježi-
šovi, ako prišiel na Zem aby nás
oslobodil od spútania zlými
duchmi. Taktiež mi povedal
o Bohu, Stvoriteľovi, ktorý ma
tak miloval, že poslal svojho Sy-

na, aby zomrel za mňa. Vnímal
som nadprirodzenú lásku a silu
v Sipakovi a rozhodol som sa
nasledovať Ježiša. Okamžite
som bol naplnený pokojom
a radosťou a začal som iným
rozprávať o svojej skúsenosti.
Počas niekoľkých dní, štyri ďal-
šie rodiny z mojej dediny prijali
Ježiša do svojich životov.

Čoskoro však naša viera
bola preskúšaná. Bol som uväz-
nený políciou spolu s ďalšími
dvoma čerstvými kresťanmi.
Chceli nás prinútiť podpísať
vyhlásenie, že sa zriekame svo-
jej viery. Odmietli sme a tak nás
poslali do pracovného tábora.
Počas dňa sme museli tvrdo
pracovať a v noci boli naše no-
hy zovreté v bolestivých kla-
dách, ktoré nám zabraňovali
spať. Po niekoľkých týždňoch
jedného rána na nástupe bolo
dvanásť kresťanov zavolaných
dopredu. Na naše ohromenie
veliteľ tábora povedal „Ste
dobrí ľudia, môžete ísť domov.

Ale varujem vás, nehovorte
s inými o svojej viere, lebo tu
skoro znova skončíte.“

V našej dedine ale prenasle-
dovanie pokračovalo; polícia
prichádzala takmer každý deň
a nútila nás urobiť vyhlásenie.
Po chvíli jeden mladší kresťan
už nemohol vydržať ten tlak
a podpísal vyhlásenie. Aby
zahladil všetky stopy svojho
kresťanstva, priviazal svoj Nový
Zákon ku kameňu a hodil ho do
rieky. Po troch dňoch, sku-pinka
mužov z dediny išla chy-tať
ryby. Keď vytiahli svoje siete,
udivené našli knihu na-miesto
rýb. Na ich ešte väčší úžas,
kniha bola suchá a nepoš-
kodená. Okamžite začali čítať
a boli nadšení z jej posolstva.
Bol to ten Nový Zákon, o kto-
rom sa predpokladalo, že bol
zničený. Cez tento zázrak, 24
rodín z našej dediny začalo
osobný vzťah s Ježišom.

 Friday fax

Cez prCez prCez prCez prCez prenasledoenasledoenasledoenasledoenasledovvvvvanie oanie oanie oanie oanie otvtvtvtvtvorororororený prený prený prený prený pre Jee Jee Jee Jee Ježišažišažišažišažiša
GUINEA: Mam Manga z Gui-
nei v západnej Afrike študuje
v brazílskej Biblickej škole. Po
skončení chce sa vrátiť k svoj-
mu národu a slúžiť Ježišovi.

„Moji rodičia neboli kresťa-
nia, práve naopak, praktizovali
uctievanie predkov. Mali sme
doma mnoho modiel a ľudia
prichádzali, aby im obetovali.
Môj brat študoval v hlavnom
meste, kde sa stal kresťanom.
To vyvolalo hádku. Stále ešte

môžem počuť ako môj otec mu
hovorí „Viacej už nie si môj
syn!“ Rodina sa rozhodla, že
bude biť môjho brata dovtedy,
kým sa nezriekne Ježiša, ale
Boh tomu zabránil.

Onedlho môj otec ochorel
a zostal ochrnutý. Čarodejník –
doktor mu povedal, že duchovia
sú na neho nahnevaní. Jeho utr-
penie spôsobilo to, že sa otvoril
pre Ježiša a keď môj brat hovo-
ril o svojej viere, otec, matka,

štyri sestry a ja, všetci sme uve-
rili. Ježiš čoskoro uzdravil môj-
ho otca, ktorý mohol znova
chodiť. V ten deň spálil všetky
modly a prosil brata, aby mu
odpustil – bol to nádherný deň.

Nikdy nezabudnem posled-
né otcove slová keď zomrel po
niekoľko rokoch: „Deti, nasle-
dujte Ježiša a stretneme sa opäť
vo večnosti.“

„DGM informiert“
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Pozitívna iniciatíva

TTTTTisíce zborisíce zborisíce zborisíce zborisíce zborooooov zalov zalov zalov zalov založžžžžených v Himalájachených v Himalájachených v Himalájachených v Himalájachených v Himalájach

CirCirCirCirCirkkkkkeeeeev rv rv rv rv rasasasasastie ztie ztie ztie ztie zo 70 na 5000 členoo 70 na 5000 členoo 70 na 5000 členoo 70 na 5000 členoo 70 na 5000 členov počas trv počas trv počas trv počas trv počas troch roch roch roch roch rokokokokokooooovvvvv

INDIA: V priebehu len niekoľ-
kých rokov bolo založených ti-
sícky domácich zborov v sied-
mich dištriktoch Indického štá-
tu Himachal Pradesh, ktorý je
centrum Hinduistickej oblasti
v severnej Indii na svahoch Hi-
malájí. Stovky kresťanov pracu-
jú na plný úväzok ako misionári
v Randeep Mathew, hnutí za-
kladania zborov. Iba pár rokov
dozadu takáto správa by bola
nemysliteľná.

Saritha bola jedná, ktorá
na-sledovala Ježiša v jednej
vzdia-lenej dedine v Himachal
Pra-desh. Musela znášať veľa
odpo-ru, mala veľa oponentov,
ale zostala verná svojej viere,
veriac a pravidelne sa modliac
aby os-tatní spoluobčania našli
Ježiša. Zrazu ochorela a zobrali
ju do nemocnice, ale žiaden liek
jej nepomohol. Prepustená z ne-
mocnice sa vrátila domov           a
svedčila s posledným výdy-

ČÍNA: Keby cirkev v západnej
spoločnosti rástla zo 70 na
5000 členov v priebehu len
troch rokov, kresťanské média
by boli toho plné. Avšak v Číne
zbory zažívajú rast, ktorý je na
západe takmer neslýchaný. Tu
je jedna správa:

„Guangxi je provincia na ju-
hozápade Číny, pri Vietnams-
kých hraniciach. Mesto Guilin,
so svojimi nezvyčajnými útes-
mi, sa stalo symbolom Čínskej
krásy,“ povedal Dennis Balcom-
be, vedúci kresťanského zboru
v Hongkongu. Avšak duchov-
ne, Guangxi bolo až donedávna
púšťou. Uctievanie modiel bolo
normálnym náboženstvom        a
tých zopár kresťanov si neve-

delo predstaviť prebudenie. Ale
teraz svetlo evanjelia jasne svie-
ti a zbory rýchlo rastú. Iba pred
troma rokmi mal podomový
zbor v jednej oblasti 70 členov;
dnes má 5000!

Hnutie vedie manželský pár
v stredných rokoch; on je jedno-
duchý, nekomplikovaný muž,
ona je svedomitá a silná osob-
nosť. Obaja boli v roku 1998
vylúčení zo štátnej cirkvi, tak
začali podomový zbor, kde sa
stretávali, sedeli na podlahe
v jednoduchých podmienkach.
Začali sa diať divy a zázraky:
chromí chodili, hluchí počuli
a ľudia boli uzdravovaní z rako-
viny. Každý v oblasti si všimol

lásku, ktorú majú veriaci jeden
k druhému.

Staršia kresťanka v provin-
cii Sichuan ochorela a zomrela.
Tri dni po pohrebe Duch Svätý
zjavil inej kresťanke, že mŕtva
žena sa práve vrátila z večnosti.
Žena sa ponáhľala s jej príbuz-
nými a vedúcim zboru na cinto-
rín. Otvorili truhlu a videli ako
sa mŕtva žena vrátila k životu.
Žena odvtedy neprestajne ho-
vorila ako ju Boh vzkriesil z mŕ-
tvych až pokým znova o niekoľ-
ko rokov neodišla, aby bola spo-
lu s Ježišom. Cez jej svedectvo
mnohí uverili a zostali verný
počas prenasledovania. Cirkev
rástla najrýchlejšie v regióne.

Zdroj: Revival Chinese Ministries Int.

chom, že pôjde do neba. Jej ro-
diča boli hlboko pohnutí a stali
sa kresťanmi. Počas nasledujú-
cich týždňov, mnoho ďalších
v dedine sa taktiež rozhodli na-
sledovať Ježiša; dedina je teraz
domovom približne 80 kresťa-
nov. Smrť jedného učeníka pri-
viedla mnohých k životu a Boh
odpovedal na Sarithinu modlit-
bu, dokonca aj v smrti.

           zdroj: Agape Voice

Odborníci hovoria:
„Objav svoj dar
a používaj ho.“ Ak máš

dar, nasleduj túto radu.
Nepochovávaj svoje hrivny
v zemi. Táto rada by však mohl-
a byť pre niektorých ľudí výho-
vorkou k tomu, aby sa pohodl-

ne usadili vo svojich kreslách.
Budú tvrdiť, že žiaden dar ne-
majú.

Biblia pozná lepší spôsob:
„Všetko, čo nájde tvoja ruka
činiť v tvojej sile, čiň“ (Kaz
9,10). Tento verš si pre seba
vykladám takto: Choď na Hos-

podinovu vinicu a nevynechaj
tam žiadnu príležitosť.

Preskúmaj, čo musí byť
vykonané a na tom to základe
pokračuj ďalej. V niektorých
prípadoch je potrebné povo-
lanie od Boha. Keď sa zamyslíš
nad tým, či máš dar pre vyko-
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Čo Boh od teba
chce, aby si robil?

Prvou vecou,
ktorú chce je to,

aby si nestrávil roky
hľadaním toho,

čo chce.
Boh nikoho

nedrží v postoji
tak dlhého
čakania.

Pokiaľ chce,
aby si niečo vykonal,
nemá žiaden dôvod

k tomu, aby ťa
udržiaval v postoji
dohadovania sa,
o čo vlastne ide.

nanie určitej úlohy alebo nie,
mohol by si prísť nato, že táto
otázka leží mimo rámec tvojej
pôsobnosti. Riešenie môžeš
ponechať na niekom inom. To,
na čom záleží, je Božie povo-
lanie a úloha, ktorú je potrebné
vykonať.

Rozpoznanie darov by
nemalo byť iba našou vlastnou
vecou, pretože Boh nás môže
pozdvihovať až za naše hranice
a naše obmedzenia. Nie si to ty,
kto koná prácu. Je to Boh. Bez
Neho aj tak nemôžeš konať nič.
Skrze Krista však môžeš urobiť
všetko. Môžeme chodiť po vode,
pokiaľ je to treba, pretože
všetky veci sú možné tomu, kto
verí.

Viera v Boha činí človeka!
Čomu veríme, tým sme. Nepre-
dávaj sa sám sebe pod cenu.
Predávanie za lacno nie je poko-
ra, ale popretie skutočného úče-
lu, ku ktorému si sa narodil. Tu
leží zásadný princíp – ak chceš,
aby skrze teba pracovala Božia
moc, musíš poslúchnuť Božie
povolanie.

Čo Boh od tebe chce, aby
si robil? Prvou vecou, ktorú
chce, je to, aby si nestrávil roky
hľadaním toho, čo chce. Boh
nikoho nedrží v postoji tak
dlhého čakania. Pokiaľ chce,
aby si niečo vykonal, nemá žia-
den dôvod k tomu, aby ťa udr-
žiaval v postoji dohadovania sa,
o čo vlastne ide. Prečo by to
robil? Bolo by predsa smiešne,
keby skrýval svoje zámery s te-
bou. Boh však svoje zámery
s tebou ani nezastrie tak, aby
to pre teba bolo obtiažne ich
zistiť.

Boh má vždy po ruke úlo-
hu. Nemusí byť veľká – nič

hrdinské. Možno je to práca,
k ktorej si myslíš, že je pod tvo-
ju dôstojnosť, dokonca to môže
byť i taká práca, ktorú považu-
ješ za špinavú. Pamätaj na to,
že veľký apoštol Pavol trávil čas
výrobou stanov – a nie plánova-
ním svojich úmyslov. Bol verný
v maličkostiach a Boh ho učinil
správcom mnohých vecí.

Niektorí ľudia žiadajú Bo-
ha, aby k nim hovoril a viedol
ich, pretože pohŕdajú dňom

malých začiatkov. Myslia si, že
Boh má pre nich nejakú veľkú
prácu a že to iste nemôže byť
malá vec. „A ty by si hľadal pre
seba veľké veci? Nehľadaj,“

povedal Boh skrze Jeremiáša
svojmu služobníkovi (Jer 45,5).
Nemôžeš kormidlovať čln,
alebo riadiť bicykel, ktorý sa
nepohybuje. Predtým, než ti
Boh povie, ktorým smerom sa
máš vydať, čaká, kým sa poh-
neš. Boh nás vedie. Keď Abra-
hámov sluha našiel nevestu pre
Izáka, povedal: „I mňa viedol
Hospodin na ceste do domu
bratov môjho pána“ (Gn
24,27). To je Boží princíp. Ty
preberáš iniciatívu pre Boha.
Podľa tohto princípu sa Pavol
vydával na svoje slávne cesty.

Podnikni čin!

V priehrade je diera, tak ju
upchaj. Neurob iba rozhodnu-
tie, podnikni čin. Keď sa do
zasľúbenej zeme vkráda nepria-
teľ, požiadavka je jasná. Bojuj!
Nečakaj! Nepýtaj sa Boha nato,
čo robiť, čo študovať alebo či
máš dar. Jedným z mužov, kto-
rý buď nečakal keď mal, alebo
čakal, keď nemal, bol kráľ Saul.
Nerobenie ničoho preto, že
nemôžme vykonať niečo moc-
ného, nie je nič iné ako pýcha.
Máme teraz pred sebou ďalšiu
lekciu, ktorú nájdeme v 14. a 15.
kapitole 1. knihy Samuelo-vej.

Najhoršie časy sú tie najlepšie

Izraeliti a Filištínci spolu
po storočia súťažili o izraelskú
zem. Filištínci boli tradičnými
nepriateľmi Izraela, ako fyzic-
kými, tak aj duchovnými.
Duchovnými princípmi z tohto
úseku dejín môžeme prirovnať
ku kresťanskej práci a duchov-
nému dielu dnes. Prebiehali
neustále izraelsko-filištínske
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Pamätaj, že veľký
apoštol Pavol

trávil čas výrobou
stanov - nie

plánovaním svojich
úmyslov.
Bol verný

v maličkostiach
a Boh ho učinil

správcom
mnohých vecí.

šarvátky. Nakoniec Dávid na
Filištíncami zvíťazil.

Potom, čo sa Saul stal krá-
ľom, vytvoril stálu armádu
s 3000 mužmi, ktorých tretinu
zveril vedeniu svojho syna Jona-
tána. V tej dobe v zemi vládli
Filištínci. Po celom Izraeli roz-
miestnili svoje posádky, vrátane
strategického priesmyku medzi
Bételom a Jerichom, kde stálo
mesto Michmaš.

V tej dobe Jonatán už zaú-
točil na filištínske ozbrojené
sily. Filištínci umiestnili dobrú
armádu v Michmaši. Kráľ Saul

akcie z izraelskej strany. Bohu
nezáležalo na tom, či tá akcia
bol uskutočnená oficiálne ale-
bo z vlastnej iniciatívy.

Jonatán a jeho priateľ sa
teda rozhodli, že spravia test.
Prestanú sa skrývať a postavia
sa tam, kde ich Filištínci uvidia.
Potom, keby im nepriatelia
povedali: „Poďte hore k nám,
chceme vám niečo povedať“
(Sam 14,12), Jonatán so svojim
zbrojnošom by to urobili. Fili-
štínci by nikdy neuverili tomu,
že by sa oni dvaja odvážili tak
šialeného husárskeho kúsku –
dvaja proti dvadsiatim, s armá-
dou nablízku a s dvadsiatimi
vojakmi v strategicky výhodnej
pozícii nad nimi.

Všimni si aký bol Jonatá-
nov test. Spočíval v skutku vie-
ry. Chcel urobiť niečo veľmi
odvážne a jeho „rúno“ bolo, že
Filištínci ho budú provokovať,
keď ho uvidia, čo by nepriatelia
iste urobiť mohli. Niektorí ľudia
si kladú „rúna“, ktoré sú absurd-
né, a prijímajú vedenie na zák-
lade podmienok, ktoré sú príliš
ľahké, či príliš obtiažne. Tí sa
obvykle nakoniec nechajú nalá-
kať diablom.

Filištínci uvideli Jonatána
a povedali presne to, čo mohol
očakávať: „Poďte k nám hore.“
Tiež v tej dobe netúžili po bitke.
Nikdy neverili, žeby sa dvaja
mladí izraelskí vojaci mohli
odvážiť ísť hore. Takže sa od
nich odvrátili a nepodnikli nič
zvláštne.

Jonatán a jeho zbrojnoš
však vo viere urobil to, čo bolo
považované za riskantné.
Vyliezli po štyroch hore. Náhle
zaútočili na prekvapenú posád-
ku a zastihli ju nepripravenú.

Jonatán bol teraz ako Dá-
vid. Obidvaja boli duševne
spriaznení podobným nepokoj-
ným temperamentom – jednať
alebo zomrieť. Jonatán sa stal
netrpezlivým, keď len sedel na
mieste a s jedným lakťom opre-
tým o zem sa hral prstami s lis-
tom trávy. Premýšľal o svojom
otcovi, ktorý chladnokrvne „se-
del pod granátovým stromom“.

Konečne, bez toho, aby nie-
čo povedal svojmu otcovi, sa
Jonatán a jeho zbrojnoš roz-
hodli podniknúť akciu sami,
práve iba oni dvaja. Nepriateľ
bol tu. Prečo ho nechávať v kľu-
de? Filíštinci by sa v zemi usadi-
li na veky, keby im to nikto ne-
prekazil.

Dvaja odvážny učeníci

Teraz ich cesta k malej filiš-
tínskej posádke nad nimi viedla
úzkym kaňonom, kde v jednom
bode prechádzali medzi dvoma
ostrými skalami. Jonatán by sa
tam musel nie len vyšplhať, čím
by poskytol svojim protivníkom
výhodu, ale tiež by sa musel
dostať skrze toto úzke obranné
postavenie. Takže Jonatán po-
vedal svojmu zbrojnošovi: „Mô-
že byť, že Hospodin vykoná na
nás, lebo však Hospodinovi nie
je ťažko zachrániť už či mno-
hom a či málom“ (1Sam 14,6).

Bol to pokus viery. Vedeli,
že Pán by ich mohol zachrániť
skrze ich dvoch. Keby však kaž-
dý zostal chladnokrvne sedieť
pod granátovníkom, nemohol
by ich Pán zachrániť vôbec.
Takáto nečinnosť by dovolila
okupujúcemu nepriateľovi, aby
si na svojom mieste pekne sedel
navždy. Bolo potrebné nejakej

umiestnil 600 mužov na druhej
strane priesmyku, v Gibei. Všet-
ci boli pripravení na vojnu.

Saul však nezaútočil. Jeho
prst bol na spúšti, ale on žiad-
nym smerom nezacielil. Nepria-
teľ bol pohodlne usadený
v Izraeli, okupoval a vykorisťo-
val zem. Bola to iba predstiera-
ná vojna. Nikto nič nerobil.
Filištínci nemuseli robiť nič, ale
Izrael by niečo robiť mal.
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Boh má kalendár
na tisíc rokov,

kde je vyznačený
iba jeden deň.
Je označený

slovom “dnes”.

Vedeli, že Pán
by ich mohol

zachrániť skrze
ich dvoch.
Keby však

každý zostal
chladnokrvne

sedieť pod
granátovníkom,
nemohol by ich
Pán zachrániť

vôbec.

Jonatánovi viera dal trúfalosť,
s ktorou v ten deň vyhral.

Čo medzitým robil Saul?
Hovoril s Hospodinovým kňa-
zom, pravdepodobne u neho
hľadal pomoc a vedenie, aj keď
bolo jasné, čo je jeho povin-
nosť. Dúfal, že Boh by mohol
niečo urobiť (1 Sam 14,3). Boh
by niečo urobil – akonáhle by

Jonatánov otec, kráľ Saul,
počul rozruch. Našiel odvahu
k tomu, aby so svojimi mužmi
začal Filištincov prenasledovať.
Dokonca aj zajatci vo Filištíns-
kom tábore sa postavili proti
svojím väzniteľom. Izraelský
ľud, ktorý sa skrýval medzi ska-
lami hory Efraim, pretože sa
príliš bál boja, sa teraz stal
smelým a vrhol sa s vervou do
cesty nepriateľovi. Filištínci boli
v pasci a zakúsili tvrdú poráž-
ku.

Iba taký bežný deň

Všimni si, kedy sa to stalo:
„jedného dňa“. To znamená, že
to nebol žiaden špeciálny deň.
Bol to deň bez nejakého kon-
krétneho Božieho vedenia a zja-
venia. Víťazstvo nastalo preto,
že sa Jonatán rozhodol bojovať.
Sám učinil tento deň význač-
ným. Boží deň presne súhlasil
s tým dňom, kedy sa Jonatán
rozhodol, že Izrael sa flákal už
príliš dlho.

Kráľ čakal, až sa niečo sta-
ne, možno nato, až ho niekto
prinúti k akcii. Chcel Božie
vedenie alebo dúfal, že sám Boh
bude prvý na ťahu, čo bolo dô-
vodom, prečo hovoril s kňa-
zom. Jonatán nemohol postá-
vať a čakať na príležitosti a zna-
menia. Neradil sa zo žiadnym
kňazom. Bol si takmer istý, že
jeho „rúno“, testovanie Božej
vôle, ho viedlo do boja. Nie je
divu, že Jonatán bol človekom
podľa Dávidovho srdca. A pa-
mätaj nato, že Dávid bol mu-
žom podľa Božieho srdca.

Boh má kalendár na tisíc
rokov, kde je vyznačený iba
jeden deň. Je označený slovom

„dnes“. Sám Ježiš vyzval tých,
ktorí hovorili o čakaní dlhom
ešte štyri mesiace, po ktorom
„príde žatva“, a povedal: „Pozri-
te na polia, že sa už belejú, len
ich žať“ (J 4,35). Prorok Ageus
obviňoval ľudí v Jeruzaléme,
keď on nich počul výrok: „Nie
je čas prísť, čas domu Hospodi-
novho, aby bol stavaný” (Ag
1,2). Dávali totiž prednosť bu-
dovaniu vlastných pohodlných
domov pred budovaním príbyt-
ku pre Božiu slávu.

niekto, kto v neho verí, začal
nejakú akciu.

V skutočnosti Boh niečo
urobil – keď Jonatán išiel do
akcie. Odvážny útok sa podaril.
Boh sa priznal k ich udatnosti.
Potom Boh povstal vo svojej sile
a činil svoje vlastne dielo.
Spôsobil dokonca aj chvenie
zeme! (Boh je dobrý na trasenie
zemou, keď ľudia jednajú vo
viere a taktiež sa vo viere mod-
lia. Viď Sk 4,31.)

Výsledkom bol panický útok
v radách nepriateľa. Filiš-tínska
armáda sa dostala do zmätku;
bola plná rôznych zvestí
a vojaci boli rozptýlení.

Iniciatíva je na tebe

Príliš často počujem ako
ľudia hovoria, že čas nie je prí-
hodný. Ako keby počasie či
okolnosti mohli zmariť Božiu
moc! Prebudenie nie je pre
dobu, keď už existuje, ale pre
dobu, kedy nevidíme žiadne
znamenie, ktoré by jeho existen-
ciu dosvedčovalo. Prebudenie
vždy začína vtedy, keď sa nič
nedeje, keď nie sú zjavné žiad-
ne znamenia božieho jednania
a keď sa na horizonte nevynára
zdanlivo nič. Práve z tohto
dôvodu, že všade okolo vidíme
len zlé veci, sa odvážni muži
a ženy viery rozhodli tieto veci
zmeniť. Ak čakáme, kým sa
situácia nezlepší, nikdy sa
nepohneme. V čom teda v sku-
točnosti spočíva jadro problé-
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Ktokoľvek môže
veriť v Boha,
keď Boh je
už pri diele.

Skutočná viera
však jedná,

keď sa nezdá,
že by Boh

bol pri diele!
Boh miluje

tých mužov a ženy,
ktorí vsadia

na jeho pomoc!

mu? Jonatán udrel vtedy, keď
víťazstvo nebolo možné a preto
bol úspešný. Boh je potešený,
keď sa môže zapojiť a dokázať
svoju moc.

Všetci sa modlíme za moc-
né prebudenie, ktoré by zapla-
vilo Ameriku, Európu a zbytok
sveta. Modli sa ďalej! Nečakaj
však až do doby, kedy skutočne
príde a kázanie evanjelia sa po-
tom stane ľahkým. Pokračuj
v tom, čo môžeš robiť teraz. Za-
tiaľ, kým čakáš na prebudenie,
môžeš získať tisíce duší pre
Krista. A nie len to; tvoja akcia
sa môže stáť úplným počiatkom
prebudenia. Je pravda, že pre-
budenie je suverénnym Božím
činom, ako mnohí veria. Taká
istá pravda je i to, že prebude-
nie môže byť vyvolané. Prví
kresťania to iste vedeli, pretože
v Mk 16,20 je napísané: “A oni
vyšli a kázali všade a Pán spolu-
účinkoval a potvrdzoval slovo
tým, že ho sprevádzali divy.
Amen.”

Títo požehnaní veriaci
nesedeli a nečakali na Pána, až
začne niečo robiť. Dnešní
kresťania hovoria: „Pôjdem,
keď so mnou zahýbe Duch“.
Nie! V správe o evanjeliu je
uvedené: „a oni vyšli...“. Inými
slovami povedané, oni prevzali
iniciatívu a Pán im s poteše-
ním vyhovel! Som plne presved-
čený o tom, že Boh nám dovo-
ľuje stlačiť kohútik mocného
vyliatia Ducha Svätého.

Z Božej milosti som o tom
mohol mnohokrát svedčiť. Po-
trebujeme iniciatívu Ducha Svä-
tého! Ku prebudeniu dochádza
vtedy, keď pomazaní Boží muži
a ženy uplatňujú smelosť svojej
viery v praxi.

Keď Jonatán a jeho zbroj-
noš liezli po štyroch zo svojej
vlastnej iniciatívy na súkromnú
šarvátku s nepriateľom, dosiah-
li omnoho väčšie víťazstvo, než
si mysleli, že je možné. Čaká
Boh na teba? Si jeho Jonatá-
nom?

Ktokoľvek môže veriť v Bo-
ha, keď Boh je už pri diele. Sku-
točná viera však jedná, keď sa
nezdá, že by Boh bol pri diele!
Boh miluje tých mužov a ženy,
ktorí vsadia na jeho pomoc!
Toto je kľúč k triumfu, požehna-
niu a prebudeniu.

spôsobom začalo i každé
prebudenie.

Jeden duchovný túžil po
väčšom Božom jednaní, chcel
vidieť, ako Pán uzdravuje trpia-
cich a činí zázraky. Keď prišiel
ku staršiemu duchovnému so
žiadosťou o radu, bolo mu po-
vedané toto: „Boh tieto veci bu-
de robiť, až keď príde prebude-
nie. Takže čakaj.“ Tá istá atmos-
féra nevery sa šírila Nazaretom,
keď Ježiš čítal z knihy proroka
Izaiáša o sebe a svojej službe
zázrakov. Znepriatelený zbor
odložil na neurčito to, čo Boh
zasľúbil, že urobí. Ježiš však
prehlásil: „Dnes sa naplnilo
toto Písmo vo vašich ušiach”
(Luk 4,21)

Predstav si toto: Ježiš v so-
botu vyučuje v synagóge. Sú
tam cynici, ktorí ho pozorujú.
Pozoruje ho tam aj iný muž. Má
odumretú ruku. Ako veľa
z atmosféry prebudenia asi
mohlo byť v tejto synagóge,
s kritikmi čakajúcimi na príleži-
tosť k obvineniu Ježiša v prípa-
de, že tohto muža uzdraví v so-
botu. Podmienky sú priaznivé.
Ježiš však muža uzdraví – preto-
že čas je zrelý, keď je potreba
najväčšia (Luk 6,6-11).

Som si istý, že ten čas je
dnes. Na koho Boh čaká? Mo-
hol by si to byť ty? Na konferen-
ciách a zborových zhromažde-
niach často hovorím, že nepot-
rebuješ, aby na teba niekto vkla-
dal ruky. Nepotrebuješ viacej
proroctva, Všetko, čo potrebu-
ješ, je počúvať Veľké poslanie.
Nemárni už viacej času.
Na čo čakáš?

Z knihy evanjelizácia ohňom od
Reinharda Bonnkeho

Koľko ľudí podľa tvojho
názoru presne takto jednalo?
Mysli na kohokoľvek, kto
dosiahol nových vecí pre Boha
a každého z nich môžeš pri-
radiť na tento zoznam. Každý
z nich bol človekom, ktorý sa
odvážil jednať, keď si všetci
ostatní mysleli, že k tomu
dosiaľ nedozrel čas. Týmto
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Tešíte sa, že je zima?
Všade je sneh, všetko
je biele, konečne sa

môžeme sánkovať, stavať
snehuliakov alebo len tak
chodiť von a pozerať, jako
všetko přikrývá biely sneh.
Sneh zakryl všetko, čo bolo
na zemi… blato, špinu,
neporiadok, kvety, prach,
nečistoty…a všetko ostalo
biele.  Aké krásne, že?

Naše srdiečka sú tiež
niekedy špinavé. Ako je to
možné? No predsa hriech
ich zašpinil, všetky věci,

ČLOVEK SO ŠPINAVÝM SRDCOM NEMÔŽE MAŤ VEČNÝ ŽIVOT
V NEBI. AK VŠAK PRÍJME JEŽIŠA, BUDE OČISTENÝ JEHO KRVOU A

JEŽIŠ MU PRIPRAVÍ MIESTO V NEBI.

ktoré robíme a Bohu sa
nepáčia. Robíte také věci?
Například: nepočúvate
mamku, keď vám káže ísť
spať, klamete, lebo nechcete
niekomu povedať pravdu,
nedodržíte sľub, ktorý ste
nikomu dali, podvádzate,
ohovárate niekoho, vysmie-
vate sa… áno to všetko špiní
naše srdcia. Ale Boh pove-
dal, že keby naše srdcia boli
také jako šarlát (to znamená
veľmi, veľmi červené, ktoré
nemožno očistiť), budú biele
jako sneh.

Krv Pána Ježiša Krista je taká
mocná, že dokáže očistiť aj
najväčšiu špinu, aj to, čo
nikto iný očistiť nevie.  Ak
chceš, aby bolo tvoje srdce
biele jako sneh, musíš prosiť
Pána Ježiša, aby ti odpustil
to, že robíš zlé veci. Veď Pán
Ježiš je veľmi milostivý a On
povedal, že ten, kto Mu
vyzná to, čo robil a opustí to,
On ho očistí. Ježiš ťa veľmi
miluje! On naše srdiečka
urobí bielymi ako sneh, ktorý
vidíte v zime.
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Ak ju budeš riešiť z ľavej strany do pravej strany, uhádneš, čo tam je...

...výsledok napíš sem: _____________________________________________________



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 09:00 Hlavná 68

Mládežnícky klub “Imanuel” Utorok 16:00 Am. trieda 15
Domáca skupinka Streda 17:00 Sládkovičova 3
Modlitebná skupinka Piatok 17:00 Sládkovičova 3

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 Kozmonautická 20
Modlitebná skupinka Pondelok 16:00 Kozmonautická 20

modlitmodlitmodlitmodlitmodlitebné prebné prebné prebné prebné predmeedmeedmeedmeedmetttttyyyyy:::::
Košice - za duchovný rast bratov a sestier

- za nové zjavenie na každý deň kto je Boh
- za mládežnícky klub Imanuel
- za pomazaný tím, ktorý bude vedieť slúžiť mladým na klube
- za neveriacich, s ktorými máme vzťah, aby sa obrátili
- za efektívnu evanjelizáciu skrze vzťahy
- za zborové BTC

Turňa - aby bratia a sestry túžili a hľadali posvätený život
- aby mali hlad po Božom Slove a aby boli jeho činiteľmi
- aby boli hlbokí, nie povrchní v tom, čo žijú
- aby zdravo a v múdrosti duchovne rástli
- za detskú službu - za múdrosť ako viesť deti
- za mládež

Čaňa - za Laca a Jolanku, aby boli povzbudení Pánom a aby mohli
povzbudzovať iných

- za miestnosť na skupinky a modlitebné stretnutia
Medzany - za jednotu na skupinke, múdrosť riešiť veci

- za pravdu v životoch v každej oblasti
- za otvorenosť pre evanjelizáciu, nové kontakty v
dedine

- za duchovnú múdrosť a rozoznanie situácie v dedine
- aby každý vošiel do svojho povolania

Sabinov - za horlivosť pre bratov a sestry nasledovať Ježiša
- aby bratia a sestry zobrali zodpovednosť za svoje rodiny
a zbor

- za evanjelizáciu po domoch
- za zariadenie do miestnosti
- za tínedžerskú službu a za obrátenie mladých ľudí v
Sabinove

narnarnarnarnarodeninodeninodeninodeninodeninyyyyy:::::

tttttererererermínmínmínmínmínyyyyy:::::

InfInfInfInfInfororororormáciemáciemáciemáciemácie

január

február

Dezider Duna 3.01.
Jozefína Lacková 5.01.
Ruska Horn 14.01.
Monika Sameľová 16.01.
Štefan Dunka 20.01.

 Liza Horn 2.02.
Viktor Lacko 12.02.
Gabriela Dudová 17.02.
Róbert Kalaš 19.02.
Nataša Potová 24.02.

12-14.01. BTC Sinaj
Drienica; začiatok 10.00h

21.01. Teenagerské stretnutie
Košice; 11.00h

4.02. Zborové BTC
Hlavná 68, Košice; 10.00h

18.12. Pracovné stretnutie
Hlavná 68, Košice; 11.00h

24.02. Modlitebná noc
Košice; 20.00h

26.02. Spoločná bohoslužba
Hlavná 68, Košice; 11.30h

Utorok celozborový pôst za evanjelizáciu


