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KTO SME
Spoločenstvo kresťanov Dev-
leskero Kher združuje znovu-
zrodených kresťanov bez
rozdielu rasy a  národnosti
k  spoločnému životu a  nasle-
dovaniu Pána Ježiša Krista.
Veríme v  celé Božie Slovo -
Bibliu. Stretávame sa k  nedeľ-
ným bohoslužbám a  na domá-
cich biblických a modlitebných
skupinkách. Spoločenstvo
Devleskero Kher je bezprí-
spevková organizácia, všetky
svoje náklady hradí z  dobro-
voľných zbierok a  darov.
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VÍZIA DK
Víziou Devleskero Kher - Boží
Dom je skrze moc evanjelia sa
stať hnutím zakladania multi-
kultúrnych zborov, so schop-
nosťou multiplikácie sa skrze
učeníctvo, v ktorých Rómovia
spolu s  inými národmi žijú
biblické spoločenstvo (koino-
niu).

KONTAKTY
ADRESA:
Devleskero Kher
Jesenského 21 /A
04001, Košice

TELEFÓN:
051 /4520500
069/2001831

WEB:
www.devleskerokher.sk
dk@devleskerokher.sk

BANKOVÉ SPOJENIE:
VÚB a.s
Mlynské nivy č.1
829 90 Bratislava

Swift/BIC: SUBASKBX

č.ú. 1673444559/0200
IBAN
SK6302000000001673444559

SME BOŽÍM LISTOM
Milí súrodenci, prišli sme do  nového roku,   s  ktorým verím, že
PÁN dá nové a  dobré veci. Ale prajem si aj to, aby ľudia okolo
nás v  nás videli niečo nové; niečo, čo im svet nemôže dať - slávu
nášho Boha. S  týmto cieľom Boh napísal každému list takým
spôsobom, aby mu každý rozumel. Nie, nehovorím o  Biblii.
Hovorím o  nás, ktorí sme sa znovuzrodili.
Biblia nám hovorí, že sme sa stali živým listom nášho Pána. On
je odosielateľ a  ľudia okolo nás sú adresáti.
Pozrime si zopár vlastností Božieho listu z  2.listu Korintským
3,3 a  nech dá Boh, aby sme si znovu uvedomili, aké slávne po-
solstvo v  nás nesieme.
Stali sme sa listom, lebo sme prečítali list lásky nášho nebeské-
ho Otca. Tak rovnako môžeš ty, ako list, zmeniť osud tých ľudí,
ktorým dovolíš, aby čítali to, čo máš v  srdci.

Boli raz snúbenci, ktorí sa mali radi. Vypukla však druhá sveto-
vá vojna a  muž musel odísť na  front. V  boji ho zranili a  vtedy
poslal svojej snúbenici list. Dlho čakal na  jej odpoveď, ale nikdy
od  nej žiadna neprišla. Roky prešli a  napokon sa oženil  s  inou
ženou, a  ona medzitým tiež vydala za  iného. Po  mnohých
rokoch, keď boli starí a  mali už vlastné rodiny, našiel list, ktorý
jej vtedy dávno napísal, a  zistil, že ona ho nikdy nedostala, pre-
tože nebol poslaný na  správnu adresu. Spýtal sa jej , čo by sa
stalo, keby ho vtedy dostala a  prečítala. Odpovedala, že ten list
by zmenil jej rozhodnutie a  aj celú budúcnosť.
Týmto príbehom chcem povedať, že iba list, ktorý sa dá prečítať,
vie zmeniť osud ľudí okolo teba.

Každý list potrebuje pečiatku a  známku. Inak sa ani nedá odo-
slať. My sme zapečatení pečaťou Svätého Ducha (Ef 1,13; 4,30)
a  zaplatení známkou Ježišovej krvi. Uvedomme si, aká vzácna
pravda sa za  tým skrýva. Ak list nemá pečiatku a  známku,
nebude odoslaný. Ale Boh nás zapečatil a  dal nám autoritu,
ktorá je založená na  krvi baránka, cez ktorého máme víťazstvo
nad  diablom a  jeho skutkami (Zj 12,11 ). Potrebujeme si uvedo-
miť, že nie sme reklamný leták nejakého lacného obchodu,
ktorý má skrachovať. My sme list živého Boha!

Hodnota listu je v  posolstve, nie v  papieri. Všimni si, že Pavol
hovorí, že list je napísaný na  mäsité srdce. Naše srdce nie je do-
konalé, ale posolstvo v  ňom je absolútne dokonalé. To dobré
na  nás, je to dobré v  nás. My nemusíme všetko zvládnuť, všetko
vedieť a  na  všetko mať správnu odpoveď. Ak si túto pravdu uve-
domíme, tak to z  nás zoberie obrovskú záťaž náboženstva,
pod  ktorú sa veľakrát sami dávame.
Sú kresťania, ktorí namiesto toho, aby boli živým listom, sú rad-
šej ako mŕtvy a  zaprášený lexikón. Majú toho síce veľa v  hlave,
ale veľmi málo v  srdci. Nezabudnime základnú pravdu, že nie

naše srdce oživuje posolstvo, ale posolstvo oživuje naše srdce!
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ÚVODNÍK/VYUČOVANIE

Aby list bol zrozumiteľný, potrebuje určitý

gramatický poriadok. Niektorí kresťania si mys-
lia, že môžu žiť a  robiť čo chcú, a  ľudia okolo
nich musia pochopiť, že sú „veriaci“. Tak ako
list potrebuje určitý poriadok, aby bol zrozumi-
teľný, tak rovnako náš život potrebuje poriadok
Svätého Ducha. Ináč budeme pre  naše okolie
nezrozumiteľní. Potrebujeme cez Svätého Du-
cha vedieť kedy a  komu máme čo povedať,
a  kedy máme naopak mlčať. Kedy je správne
hovoriť o  Ježišovi, a  kedy je múdrejšie hovo-
riť  s  Ježišom (modliť sa). Ak dáme Duchu Svä-
tému priestor, tak On vie najlepšie napísať list
tak, aby nebol len zrozumiteľný, ale aby sa dal
zažiť.

Prajem nám, aby sme tento rok boli Božím
živým listom a nie mŕtvym a zaprášeným
lexikónom.
V  Kristovej večnej láske  s  vami spojený

Váš brat Stefan
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Pamätám si, že som vtedy rozmýšľal spôso-
bom, že už len chodiť do  cirkvi je samo o  sebe
dosť zlé, ale ešte za  to platiť – to by snáď robil
iba fanatik. Ale predsa som dovolil Karen, aby
tie peniaze darovala zboru. A  napriek môjmu
zlému postoju, nevere a  strachu, sme si mohli
obaja všimnúť okamžitý rozdiel v  našej finanč-
nej situácii po  tom, ako sme sa rozhodli daro-
vať naše peniaze zboru.
Naše príjmy nijako nenarástli, ale my sme moh-
li cítiť Božie požehnanie na  našich financiách.

Tak sme darovali peniaze znovu a  znovu. Čím
viac sme dávali, tým viac sme cítili Božie
požehnanie a  radosť.
Doneste celý desiatok do  domu pokladu, aby
bola potrava v  mojom dome, hovorí Pán skrze
proroka Malachiáša, a  nože ma potom skúste
v  tom, hovorí Hospodin Zástupov, či vám ne-
pootváram nebeských prieduchov a  nevylejem
vám požehnania až prehojne. (Malachiáš 3:10)
Ako veriacich – či jednotlivcov, alebo manžel-

ÚLOHA SPRÁVCOVSTVA
vo finančnom úspechu

Na začiatku nášho manželstva sa ma Karen spýtala, či môže
darovať nášmu zboru $40. V tom čase som zarábal menej než
$800 mesačne, a to malo zaopatriť nás oboch. Moja manželka
nepracovala. Sotva sme z toho vyžil i . A tak už pri pomyslení na
dávanie mi naskakoval na tele studený pot.
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FINANCIE

ské páry – nás Boh smeruje k  tomu, aby sme
Ho vyskúšali v  našich financiách a  dovolili Mu
uvoľniť Jeho moc a  vernosť tým, že otvorí ok-
ná neba a  vyleje na  nás toľko svojho požeh-
nania, až bude pretekať.
Hoci to pre  naše ľudské myslenie nedáva žiad-
ny zmysel – že dávanie peňazí vedie ku  zisku –
je to skutočne pravda. Jediný spôsob, ako po-
chopiť túto pravdu je vyskúšať to. A  keď to
urobíš, Božie slovo ti zasľúbilo výsledky. Pre-
čo? Pretože keď dávame desiatok z  nášho príj -
mu Bohu, potvrdzujeme tým to, že Jemu patrí
všetko. Tým komunikujeme našu vieru. Bez
desiatkov by aj miestne zbory slabli a  prestali
by správne fungovať.
Dávaním desiatkov tiež vyjadrujeme Bohu naše
pochopenie, že všetko požehnanie pochádza
od  Neho. Je to mocný spôsob ako povedať,
„Ďakujem, Pane.“ Keď to robíme, Boh odpove-
dá ešte väčším požehnaním.
Napriek tomu môže byť oblasť dávania veľmi
rozporuplná. Niektorí ľudia kážu falošné po-
solstvá o  financiách. Tvrdia, že keď budeš
Bohu dávať, urobí ťa bohatým. Nie je to cel-
kom tak. Tu je pravda: Ak dáš Bohu podľa to-
ho, ako ťa vedie, On ťa bude neustále žehnať
a  bude sa ti dariť.
„Prosperita“ neznamená materiálne bohatstvo.

Znamená to „mať dosť na  to, aby si nasledoval
Božiu vôľu pre  tvoj život“. Takže nedávaj preto,
aby si zbohatol, alebo aby si manipuloval
Božím zasľúbením. Dávaj preto, lebo miluješ
Boha a  ceníš si Jeho požehnanie. Ale dávaj
tiež  s  očakávaním, že uvidíš výsledky, pretože
On je verný.
Ani dnes, Karen a  ja neprestávame dávať. Dá-
vame desiatky do  nášho miestneho zboru, ale
dávame tiež špeciálne dary – chudobným,
na  rôzne špeciálne projekty, na  misijnú prácu,
alebo pre  nejakú konkrétnu službu. Spoznali
sme totiž radosť a  požehnanie, ktoré finančná
štedrosť prináša.
Preto navrhujeme všetkým manželským párom,
aby spoločne dávali, pretože je to spôsob, ako
ctiť a  poslúchať Božie slovo, a  je to príležitosť
vidieť Ho konať mocne vo  vašich financiách.

Jimmy Evans

Jimmy Evans je pastor, biblický učiteľ a  úspešný

autor kníh. Spolu so  svojou manželkou Karen je

spoluzakladateľom služby Marriage Today (Man-

želstvo dnes), ktorá je zameraná na  posilnenie

manželstiev a  rodín. S  manželkou Karen je že-

natý už 35 rokov, majú 2 dospelé deti a  3 vnúča-

tá.

Zdroj: www.marriagetoday.com

Rozmnoží sa iba to, čo zaseješ, a nie to si necháš v sýpkach. Adrian Rogers

Môžeš dávať bez toho, aby si miloval, ale nemôžeš milovať bez toho, aby si dával. Amy Carmichael

Nič z toho, čo si neodovzdal, nebude v skutočnosti nikdy skutočne tvoje. C.S. Lewis

Dávanie znamená skutočne mať. Charles Spurgeon

Keď sa človek stáva kresťanom, stáva sa usilovným, dôveryhodným a úspešným. A keď takýto človek získa
všetko, čo môže, usporí, čo môže, ale ak nedá všetko, čo môže, tak dávam väčšiu nádej Judášovi I škariotskému

než tomu človeku. John Wesley

Srdce darcu robí dar drahým a vzácnym. Martin Luther

Nauč nás dávať a nie počítať cenu. Ignatius of Antioch

Boh sa nepozerá iba na to, čo dávame. Pozerá sa tiež na to, čo si nechávame. Randy Alcorn

Môžeš spievať čokoľvek a tom, ako miluješ Ježiša, môžeš roniť krokodíl ie slzy, ale ak tvoje posvätenie
nezasiahlo aj tvoju peňaženku, tak nezasiahlo ani tvoje srdce. Adrian Rogers

Mnohí ľudia sú chudobní preto, lebo okrádajú Boha. Charles Spurgeon

CITÁTY NA ZAMYSLENIE
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SVEDECTVO

Milý čitateľ, milý brat, milá sestra alebo známy
či neznámy človeče. V  nasledujúcich riadkoch
budem opisovať, ako som uveril v  Ježiša Krista.
Požehnanie nech je  s  vami.
Začnem tým, že som nemal ľahké detstvo. Ako
asi päť ročného ma otec spolu mamou a  ses-
trou vyhodil na  ulicu. Mama bojovala zo  všet-
kých síl, ale nedokázala založiť zázemie,
na  ktorom sa dá budovať základ. Do  mojich
štrnástich rokov sme sa stále len sťahovali
z  miesta na  miesto. Namiesto bohatého výberu
boli stále len východiská, ktoré nespĺňali vždy
príjemne podmienky.
Od  mala som sa stále pozeral na  hádky, bitky,
alkoholizmus a  podobne. V  takomto prostredí
človek ťažko získa vzdelanie. Pravda je taká, že
v  takejto výchove sa zo  mňa stával bludár. Pre-
stal som chodiť do  školy, a  tiež som sa správal
jednoducho zle. Navykol som si na  alkohol,
cigarety po  čase aj marihuanu. Keď som mal
asi pätnásť mama nám oznámila, že nemáme
kam ísť. Z  počiatku to pre  mňa bol šok, ale
po  čase som si zvykol na  bývanie v  garáži. Vá-
žim si dobré jedlo, lebo vtedy som sa naučil, že
na  obed je dobrý aj samotný kompót.
S  hygienou to bolo taktiež náročné, pretože
v  obchodných domoch na  WC si pri  umývadle
umyješ iba tvár, vlasy a  maximálne v  podpazu-
ší. Myslel som si, že už nemôže byť horšie, ale
mýlil som sa. Vďaka nášmu hospodáreniu
a  hádkam sme z  garáže museli odísť. A  tak pri-
šiel bod, ktorý nazvem „všetka chvála Bohu ži-
vému“.
Boli sme bez strechy nad  hlavou. Na  tieto chví-
le nerád spomínam, ale naučili ma vážiť si veľa
vecí - ako je teplo, voda, elektrina, čistý byt
a  hlavne radosť, aj keď som vtedy ešte nevedel,
čo to znamená. Vo  svojom srdci som stále mal
túžbu byť raz šťastný. Sníval som, že raz bu-
dem samostatný a  založím si rodinu. No
pri  pohľade na  okolitú realitu som strácal
nádej.
Prišiel deň, keď som mal asi sedemnásť rokov,
a  moja mama mi vybavila možnosť externe
študovať cez jednu advokátku,   s  ktorou sa ani
neviem ako zoznámila. Bol som rád, že mám
šancu mať výučný list a  to iba za  rok. Bolo cez

jeden projekt, ktorý zobral chlapcov z  detské-
ho domova, a  dal im príležitosť zmeniť svoj ži-
vot. Vybavili im v  Košiciach podnájom
a  pomáhali im  s  riešením bežných formalít.
Mama vybavila dočasné bývanie u  jedného jej
známeho, ale po  čase chcela odísť do  Českej
republiky. Ja som chcel dokončiť školu ale ne-
mal som kde bývať, tak som sa opýtal, či
pri  tých chlapcoch nie je voľné miesto a  presťa-
hoval som sa k  ním. Mama odišla a  ja som sa
osamostatnil.
V  byte som sa udomácnil, a  po  nejakej dobe
som tam už nosil kamarátov a  robil párty.
Alkohol, cigarety, marihuana, hudba a  nečis-
tota robili problémy nielen spolubývajúcim ale
aj susedom, ktorí volali policajtov a  sťažovali
sa riaditeľke projektu. Snažil som sa zmeniť,
ale nešlo to. Riaditeľka nám dávala pokuty
a  napomenutia. Keď som dostal výučný list,
tak som sa so  spolubývajúcim dal na  maturitu.
S  jedným mojim kamarátom sme sa (už ani ne-
viem ako) dostali do  spoločenstva kresťanov,
kde sa ľudia modlili, spievali Bohu, a  hovorili
slová ktoré zneli ozaj pravdivo. Začali sme tam
chodiť častejšie na  stretnutia mládeže a  počú-
vali sme, čo tam hovorili o  Bohu. Vedúci mlá-
deže raz so  mnou vyšiel vonku zo  zboru,
a  opýtal sa ma: „Chceš prijať Ježiša Krista ako
svojho osobného Spasiteľa?“ A  ja som neve-
diac čo to znamená povedal. „Áno chcem,“
a  on sa so  mnou začal modliť. Ako čas plynul,
tak ma to tam prestalo baviť a  prestal som tam
aj chodiť.
Medzitým riaditeľka otvorila Dom na  pol ceste
(DNPC), kam sme sa presťahovali. Spojil som
sa  s  otcom, a  začal som  s  ním pracovať v  Brati-
slave. Chodil som na  týždňovky a  celkom
dobre som zarábal, ale v  DNPC som neplatil
nájom. Tri týždne som bol v  Bratislave a  týž-
deň som bol v  Košiciach. Za  ten týždeň som
stále minul výplatu, a  dlh v  DNPC sa zvyšoval.
Otcovi som klamal, že je všetko v  poriadku.
Všetky peniaze však išli do  alkoholu, cigariet,
marihuany, automatov, a  po  čase som začal
aj   s  pervitínom. Po  pol roku bol môj dlh
v  DNPC asi 750 eur. Riaditeľku som stále
klamal, že nedostávam normálnu výplatu ale

iba zálohy.
V  jedno ráno, keď som prišiel do  DNPC pod-
napitý, a  zase som začal klamať, tak mi tútorka
povedala, že nevie čo so  mnou bude. Išiel som
vonku a  začal som plakať, lebo som sa bál, že
skončím opäť na  ulici a  tentoraz sám. Išiel som
sám do  kostola, a  prosil som Boha nech mi po-
môže. Potom som šiel k  svojim kamarátom,
a  minul som posledné peniaze z  výplaty
na  drogy.
Celý deň ma prenasledovali myšlienky, ktoré
ma obviňovali a  vzbudzovali vo  mne strach.
Keď mi došli peniaze a  dopila sa posledná
fľaša, odprevadil som posledného kamaráta
a  osamel som. V  tú chvíľu som dostal nechuť
žiť svoj život. Táto myšlienka ma doviedla až
na  most, z  ktorého som chcel skočiť. Už som
prestal myslieť na  to, čo si budú myslieť alebo
hovoriť druhí, ale začal som sa báť o  svoj život.
„Čo bude po  smrti?“ Toto som sa pýtal seba.
A  napadlo ma len jedno, že ešte raz chcem po-
čuť o  Ježišovi. Odišiel som z  mostu, a  šiel som
za  tým spomínaným kamarátom, ktorý nepres-
tal chodiť do  toho spoločenstva. Boli asi dve
hodiny ráno, takže som nechcel klopať
na  dvere. Pokúšal som sa mu dovolať, ale v  te-
lefóne sa iba ozývalo „Volaná stanica je dočas-
ne nedostupná“, a  vtedy som pochopil, že sa
musím rozhodnúť sám.
Nevedel som čo mám robiť, a  tak som si vedľa

zastávky kľakol na  kolená a  začal sa modliť.
Zrazu nastalo ticho, počul som iba fúkať
vietor, a  tiež som začul hlas: „Choď domov!“
Hneď som sa od  strachu postavil a  poobzeral
sa okolo seba, ale nikoho nikde nebolo, tak
som sa vybral svižným krokom domov.
Pri  dverách DNPC ma zase obkľúčil strach,
lebo mi prišli do  hlavy zase zlé myšlienky.
Vyšiel som pred  bránu a  sadol som si na  zvon,
ktorý je na  tej ulici. S  plačom a  strachom som
sa začal modliť, a  pýtal som sa Boha čo mám
robiť. Znova všetko stíchlo a  vietor bolo počuť
fúkať, a  vtedy prehovoril ten hlas druhý krát.
„Odišiel si od  Pána a  diabol ti urobil zo  života
peklo!“ A  keď som počul slovo peklo, tak mi
pred  očami v  priebehu dvoch sekúnd prebehla
rekapitulácia mojich hriechov. Rýchlo som sa
postavil a  zvolal som, že to už nechcem. Utekal
som hore do  bytu, ale dvere boli zamknuté. Na-
padla mi myšlienka, že sú zatvorené kvôli mne,
ale nechcel som tomu veriť, tak som zavolal
spolubývajúcemu, či je to tak, ale on ma vy-
viedol z  omylu a  šiel mi otvoriť. Po  krátkej
chvíli mi otvoril dvere, a  tie dvere sa mi otvorili
do  nového života.
Teraz prežívam v  mojom živote radikálne zme-
ny, a  Boh je dnes v  mojom srdci na  prvom
mieste. Vďaka Ježišovi Kristovi.

Kristián Mádi

O STRATENEJ DUŠI
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KRST DUCHOM SVÄTÝM
Biblia sa nezaoberá vysvetľovaním problémov.
Uzol spletitej situácie pretína mečom skúsenos-
tí. Krst v  Duchu svätom je skutočnosť. Kňaz
môže pri  sviatočnom obrade prehlásiť, že kan-
didát prijíma Ducha svätého, ale nie je to úpl-
ne to isté ako vietor, oheň a  jazyky z  2.kapitoly
Skutkov.
Keď sa na  začiatku minulého storočia objavili
na  scéne prví kresťania pokrstení v  Duchu,
narazili na  odpor. Vtedy sa objavila nová te-
ória: Na  Letnice bola pokrstená v  Duchu celá
Cirkev a  to raz a  navždy. Takáto hypotéza
o  krste ale nikomu srdce nezapaľovala. V  bib-
lických dobách boli učeníci krstení v  Duchu aj
po  Letniciach – v  Samárii, v  Efeze , Cezarei,. . .

Krst v  Duchu je ponorenie do  Ducha

Duch Boží konajúca moc – ak sme do  nej
ponorení, malo by sa to nejak prejaviť! Po-
trebujeme nejakú zvláštnu vieru (či ľahkover-
nosti) ak máme veriť, že prijaté požehnanie
nijako necítime a  nevidíme ani ich účinky
na  našich životoch. Napriek tomu mnohí zastá-
vajú učenie, že keď sa obrátime ku  Kristovi
a  prijmeme spasenie, prijali sme už všetko, čo
sme mohli – to všetko v  jednom súhrnom du-

chovnom balíčku. Máme však potom problém
vysvetliť, prečo sa Tretia osoba trojice objavuje
na  scéne až neskôr.Veď tak sa to v  praxi deje –
a  naša teológia musí zodpovedať skutočnosti.

Krst v  Duchu Svätom ukazuje na  Ježiša

Boh poslal Jána Krstiteľa, aby ohlásil Prichá-
dzajúceho. Nikto ale netušil, o  kom to Ján
hovorí. Ján Ho teda musel popísať, ináč by Ho
ľudia nespoznali. Povedal: Toje ten, ktorý krstí

v  Duchu Svätom (J 1 :33). Poznávacím zname-
ním bude to , že bude krstiť v  Duchu Svätom.
To nečiní nikto iný. Iba Ježiš krstí Duchom
Svätým a  ohňom.. Nikto iný nemôže udeliť či
predať Ducha Svätého. Je to výsadné právo sa-
motného Boha.Je tomu tak z  toho dôvodu, že
krst nie je iba prichádzajúca moc, ale je to sám
Boh, Duch Svätý. Nikto nemôže dať Boha, ako
nejaký predmet..

Krstiteľom v  Duchu je Ježiš

Pokiaľ cirkev káže Krista, musí až do  skonania
sveta kázať aj to, že krstí v  Duchu. Ježiš, ktorý
krstí Duchom Svätým a  ohňom , nie je biblic-
ký. Nikto nemá právo kázať iného Ježiša. Bib-
lický Ježiš, ktorý krstí v  Duchu Svätom, je ten
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siaľ je – kľúčom k  účinnému svedectvo. Ježiš
povedal: Bezo mňa nemôžete nič činiť (J 15:5).
Potrebujeme byť spojení  s  vínnym kmeňom,
z  ktorého čerpáme život. Život z  Ducha je ta-
jomstvom nových učeníkov. Bez Ducha sväté-
ho môžeme urobiť čokoľvek, nič z  toho nebude
mať trvalý účinok. Preto je príchod Ducha Svä-
tého tak dôležitý.
Neodchádzajte z  Jeruzalema, ale čakajte, až sa

splní Otcovo zasľúbenie (Skutky 1 :4). Kristus vy-
stúpil na  nebesá a  požiadal Otca, aby splnil
svoje zasľúbenie a  poslal Ducha Svätého. Ten
skutočne do  10 dní prišiel.A  neprišiel nijak po-
tichu.Svoj príchod oznámil skrze 120 učeníkov.
Prejavila sa skrze zhromaždených veriacich,
ktorý hovorili v  jazykoch a  prorokovali.
Pre  učeníkov a  apoštolov to bol úžasný deň.
Duch Svätý je Duch lásky Otca k  Synovi:
Láska Božia je nám rozliata v  srdciach skrze Du-

cha Svätého, ktorý je nám daný (Rim 5:5). Táto
láska naplnila veriach a  začali skrze nich pôso-
biť. Stali sa tým, čo z  nich učinil Duch. Tento
krst bol pre  nich ako pre  jednotlivcov, nie
„pre  celú cirkev“. Aj iní, ako napríklad Korné-
liov dom, prijali Ducha sami za  seba. V  Novom
Zákone nenájdeme nič, čo by naznačovalo, že
nepotrebujeme to isté, čo mali apoštolovia. Oni
nikdy nehovorili, že to, čo majú, je iba
pre  nich. Naopak, Peter hovorí úplne jasne: Do-

stanete dar Ducha svätého. Lebo iste vám platí to

zasľúbenie, aj vašim deťom a  všetkým, ktorí sú

ďaleko, ktorýchkoľvek povolá Pán, náš Boh

(Skutky 2:38-39).
Učeníci potrebovali, aby ich Duch svätý zmoc-
nil. Bolo nutné, aby kázali evanjelium v  Duchu
svätom a  aby Najvyšší ich kázanie potvrdzoval.
Sme my snáď lepší než oni? Nepochybne po-
trebujeme všetko, čo nám Boh môže dať –
a  svet potrebuje ľudí, ktorí budú takto Bohom
vystrojení.
Dnes asi pol miliardy ľudí toto vystrojenie po-
zná a  raduje sa z  neho. Možno nás prekvapí,
keď si uvedomíme, že Ježiš opustil tento svet,
aby mohol prísť Duch Svätý. Lebo ak neodí-

dem, Radca nepríde k  vám; ale keď odídem, po-

šlem Ho k  vám (Ján 16:7). Duch Svätý k  nám
prichádza tajomne, ale skutočne.
Po  vzkriesení sa otrasení a  vystrašení učeníci
skrývali, pretože sa báli toho, čo by sa im moh-
lo stať. Rozhodne potrebovali krst a  vystrojenie

istý ako včera, dnes i  naveky (Žid 13:8). Je to
verný Boh – verný sám sebe, verný nám a  i  svo-
jim zasľúbeniam.
S  ľuďmi sa dnes deje niečo pozitívneho. Sú tu
všetky biblické znamenia toho, čo Ježiš zasľú-
bil. Existuje pre  to jediné vysvetlenie: Ježiš je
verný svojmu Slovu a  krstí v  Duchu Svätom.
Ide o  niečo , čo sa nedá poprieť. Jednoducho
sa to deje.
My sami sme svedkovia. Hovoríme: „On ma za-
chránil, On ma pokrstil, On ma uzdravil. On je
so  mnou.“ Týmto sme dôkazy Ježišovej vernos-
ti.
Keď apoštolov vliekli pred  zhromaždenie
nadutých náboženských predstaviteľov, bolo
na  nich vidno, že na  nich spočinul Duch Svätý.
Ich neochvejné svedectvo a  ich dôvera vyvolala
údiv.
Duch je viac než len akési pozdvihnutie ve-
riacich duší. Prejaví sa však i  na  reči nášho tela
– poznamená našu osobnosť, naše spôsoby,
hlas, oči. Prejaví sa ovocím Ducha a  postojmi,
ktoré by ľudia sami od  seba nečakali.
Na  druhej strane nič neodpudzuje viac než
predstierané svätuškárstvo.
Ježiš od  svojich učeníkov očakáva, že budú
svedkami, nie však, že povedú spory. Majú byť
svedkami Jeho vzkriesenia. Ich životodárne po-
solstvo skutočne premieňa ľudské životy. Po-
kiaľ by sme však túto zvesť
predkladali  s  chladným a  ľahostajným srdcom,
ničoho by sme nedosiahli. Učeníci hlásali svoje
posolstvo ako dôležitú a  slávnu skutočnosť.
Boli to ľudia vášniví , v  žiadnom prípade neboli
ľahostajní. Boli to svedkovia, plní nadšenia
z  toho, čo hlásali – sami boli príkladom svojej
zvesti – plní nového života.. Ježiš im povedal,
aby neodchádzali z  Jeruzalema: Keď boli spolu,

prikázal im, aby neodchádzali z  Jeruzalema, ale

aby očakávali zasľúbenie Otcovo - o  ktorom (tak

im riekol) počuli ste odo mňa, (totiž) že Ján krs-

til vodou, ale vy o  niekoľko dní budete pokrstení

Duchom Svätým. ale prijmite moc Ducha Sväté-

ho, ktorý zostúpi na  vás, a  budete mi svedkami aj

v  Jeruzaleme, aj po  celom Judsku, aj v  Samárii

a  až do  posledných končín zeme (Skutky 1 :4-5,
8). Ježišovi na  tom, ktorý mal prísť – na  Du-
chu Svätom – veľmi záležalo.
Čo Duch Pána  s  učeníkmi robil? Zapálil ich,
aby horeli ako pochodne. Duch bol – a  dopo-
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mocou z  výsosti – a  my sme na  tom rovnako.
A  Boh nám dá presne to, čo potrebujeme. Môj

Boh však uspokojí všetky vaše potreby podľa svoj-

ho bohatstva v  sláve Krista Ježiša (Fil 4:19).Svet
sa nezmenil – nie je to tak, že by sme dnes Du-
cha Svätého už nepotrebovali. Nemáme nič, čo
by mohlo Ducha Svätého nahradiť – žiadnu
metódu, žiadny plán, žiadny iní prístup. Je to
Duch , ktorý vykoná Božie dielo. Svet stále po-
trebuje záchranu, potrebuje byť presvedčený –
a  to bez Ducha Svätého nie je možné.
Duch Svätý nie je pocit bázne, vznášajúcej sa
okolo starých náboženských nehnuteľností.
Duch Svätý sa môže prejavit iba skrze Duchom
naplnených ľudí. Veriacim bolo povedané: Na-

plňujte sa Duchom (Efez 5:18). Boh by nám to
povedal, keby sme sa bez Ducha zaobišli.
Ježiš nás vyzval, aby sme o  Ducha prosili – aby
sme hľadali a  klopali – a  sľúbil, že Otec dá Du-
cha tým, ktorí Ho prosia (Lukáš 11 :9-13). To
neznamená, že len tak medzi rečou poprosíme.
Poprosíme byť voči Bohu neustále otvorení –
musíme prosiť, hľadať, klopať! Boh odmení
tých, ktorí sú pripravení prijať Jeho požeh-
nanie. Dal nám svoje Slovo – a  my musíme
uchopiť jeho zasľúbenie.
Ak máme byť naplnení, musíme učiniť to,
k  čomu nás vyzýva Ježiš: Prosiť. To nezname-
ná, že len ledabolo poprosíme. Prosby, hľada-
nie, klopanie sa musí stať naším životným
štýlom. Duch Svätý prichádza, kedy sa mu páči
– prichádza však k  tým, ktorí sú pripravení.
Ducha Svätého nedostaneme ako čokoládu
z  automatu – stlačíš tlačidlo a  už ju máš.
Na  druhej strane Boh neočakáva, že budeme
neustále prosiť a  prosiť a  nikdy nič nedostane-
me. Kto hľadá, nájde. (Lukáš 11 :10). Krst
v  Duchu Svätom prijímame vierou. Jeho dôka-
zom sú ale znamenia, ktoré ho sprevádzajú.

Hovorenie v  jazykoch

Hovoria v  jazykoch všetci, ktorí prijímajú Du-
cha Svätého? Všeobecnou odpoveďou je jedno-
značné „áno“ – alebo by skôr bolo, keby bolo
všetko vo  svete dokonalé. Boh nie je zviazaný
pravidlami. Robí to, čo môže robiť - podľa na-
šej viery. Povedať však, že ľudia môžu byť po-
krstení v  Duchu bez hovorenia v  jazykoch,
príliš nezodpovedá Novému Zákonu. Vo  všet-
kých prípadoch totiž zrejmé, že pokrstení

v  Duchu hovorili jazykmi. Pokiaľ sa však ľudia
jazykov boja, pokiaľ prijali učenie, ktoré ich
zmiatlo, či exitujú iné – pravdepodobne pod-
vedomé – príčiny, môže byť Duch Svätý uháša-
ný. Potom nerobí to, čo by normálne robil –
mám na  mysli znamenia. Niektorí veria, že prij -
mú Ducha Svätého, neveria však, že prijmú
i  znamenia. Stane sa im teda podľa ich viery.
Kľúčovou otázkou pre  týchto ľudí potom je,
podľa čoho si môžu byť istí, že boli naplnení
Duchom, ak tam nie je toho prejav – totiž
hovorenie v  jazykoch? Je veľmi dôležité, aby
sme mali istotu, že sme boli naplnení Duchom
– veď máme vyjsť a  čeliť bezbožnému svetu.
V  istote, že sme naplnení môžeme vykročiť:
Vieme, že Duch je  s  nami. Učeníci túto istotu
mali. Zaobídeme sa bez nej? Oni vedeli, že
Duch je  s  nimi a  preto vyšli a  kázali všade,

a  Pán im pomáhal a  potvrdzoval slová zname-

niami, ktoré ich sprevádzali (Marek 16:20).
Službu Duchu Svätého sprevádzajú znamenia
– pokiaľ veríme. Hovoriť jazykmi nezačneme,
pokiaľ to neskúsime. Hovoriť v  jazykoch sa av-
šak nemôžeme „naučiť“. Nie je na  to nejaká
technika, nejaká metóda – či dokonca nejaká
služba. Duch Svätý neprichádza z  vôle človeka
– ak príde, ide o  zvrchované Božie jednanie.
Dar Ducha nie je nejaké prirodzené obdarova-
nie – je to Boh sám, je to Duch. Nie je to moc,
či oheň – je to osoba. Je príliš úžasný, aby sme
si mysleli, že Ho môžeme rozdávať v  nejakej
namyslenej sebaistote. Môžeme si ale navzá-
jom pomáhať modlitbou a  skladáním rúk, rov-
nako ako to robili apoštolovia v  Samárii, či
Pavol v  Efeze. Musíme byť pokorní a  otvorení.
Tak sa to naučil Peter v  Kornéliovom dome –
zatiaľ čo hovoril, Duch padol na  všetkých
prítomných.
Nezabúdajte, že do  našich životov nevstupuje
iba moc, ale sám Všemohúci Boh v  osobe Du-
cha Svätého. Nanovo sa mu v  modlitbe vydajte
a očakávajte, že Boh naplní svoje zasľúbenie.
Dnes padá oheň podobne, ako padol na ve-
riacich v 2.kapitole Skutkov. Aj dnes je Otcova
vôľa, aby ohnivé jazyky spočinuli na hlavách
všetkých znovuzrodených kresťanov.

Boh vám žehnaj! Reinhard Bonnke
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NARODENINY
Týmto prajeme všetkým súro-
dencom, ktorí oslavujú v  týchto
dňoch svoje narodeniny, Božie
požehnanie, zdravie a  nech
Boží pokoj prebýva vo  vašich
srdciach. Buďte svetlom a  so-
ľou. Nech ďalšie roky vášho ži-
vota sú naplnené konaním
Božích skutkov, v  ktorých nás
Boh už prv uspôsobil chodiť.
(Ef 2,10)

POZÝVAME ŤA K MODLITBÁM
Mládež -za tím vodcov

- za duchovný rast mládežníkov
- zasiahnutie mladých evanjeliom

Chvála - za služobníkov do chválovej skupiny
- za inšpiráciu Ducha Svätého

Skupinky (Košice, Kecerovce, Turňa, Medzany, Rankovce)

- rast a rozmnoženie, zdravie a sila
- učeníctvo
- práca pre nezamestnaných
- hodnota vzdelania
- oslobodenie od závislostí

BTC Sinaj - rozmnoženie do ďalších miest
- kvalita a pomazanie / zdravé učenie
- uvoľnenie darov – služobníci

FEBRUÁR

Monika Sameľová
16.01. (Kecerovce)

Liza Horn
02.02. (Košice)
Slavomír Ďuraško
05.02. (Kecerovce)

NOVÉ KÁZNE NA WEBE

06.11.2011 Kollár Peter, Bea Vzťahy - rodičia a deti
13.11.2011 McNary Shane Vzťahy v službe
20.11.2011 Kollárová Katka Vzťahy v a k spoločenstvu
27.11.2011 McNary Shane Vzťah k sebe samému
04.12.2011 Wolf Ricardo Dôverujem Božiemu Slovu
11.12.2011 Horn Stefan Údolie suchých kostí
18.12.2011 Tóth Miroslav V Kristovi máme všetko
25.12.2011 Tóth Miroslav Sme dedičmi zasľúbenia v Kristovi

Viera je z  počutia a počutie skrze Slovo Božie. Ponúkame vám
na stiahnutie z nášho webu nedeľné kázne zo zboru Devleskero
Kher - Boží Dom  v Košiciach. V  prípade záujmu o  CD, kontak-
tujte sestru Máriu Kollárovú.

JANUÁR

VEČER MODLITIEB
A CHVÁL



Košice
Bohoslužba Nedeľa 10:00 Jesenského 21 /A
Modlitby Pondelok 17:00 Jesenského 21 /A
Domáca skupinka Streda 18:00 Jesenského 21 /A
Stretnutie mládeže Sobota 17:00 Jesenského 21 /A

Turňa
Domáca skupinka Štvrtok 17:00 Zelená 16

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

Kecerovce
Modlitebná skupinka Utorok 18:00 Kecerovce 228
Domáca skupinka Štvrtok 18:00 Kecerovce 228

NAJDÔLEŽITEJŠIE TERMÍNY
Vždy aktuálne termíny, prípadná zmena termínov je na našom webe WWW.DEVLESKEROKHER.SK.

KEDY A KDE SA STRETÁVAME

Ježiš povedal, že cirkev sme my,
cirkev nie sú budovy alebo modli-
tebne. Preto chceme náš kresťanský
život orientovať vždy na  Boha
a  ľudí. Pozývame ťa zažívať tento
život spolu s  nami.
Srdečne každého pozývame na  na-
še bohoslužby, kde spoločne uctie-
vame nášho Pána Ježiša Krista, kde
prijímame do  srdca Božie Slovo
a  kde zažívame spoločne vzájomné
obecenstvo bratov a  sestier; pozýva-
me ťa na  stretnutia domácich skupi-
niek a  modlitebné stretnutia, kde sa
v  menšom kruhu spoločne učíme
nasledovať Ježiša Krista a  taktiež
zažívať obecenstvo s  Bohom aj
medzi sebou.
Ďalšie termíny stretnutí nájdeš
v  "Termínoch" a  samozrejme na  na-
šom webe www.devleskerokher.sk.

JANUÁR
27.01 . Modlitebná noc - večer modlitieb a chvál

Jesenského 21 /A, KE; 19:00

Ďalšie termíny priebežne v zbore alebo na www.bozidom.sk

FEBRUÁR
03.02. Pracovné stretnutie

Jesenského 21 /A, KE; 18:00

10.02. Seminár - Vodcovstvo a služba
Jesenského 21 /A, KE; 18:00

24.02. Seminár - Vytvárenie siete a evanjelizácia
Jesenského 21 /A, KE; 18:00

01 .-03.03. BTC Sinaj
Sigord - Zelený breh, Kokošovce; 09:00




