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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

MODLI SA ZA IZRAEL
Milí bratia a  milé sestry, žijeme vo  veľmi zaujímavých časoch,
žijeme v  posledných časoch. Ježiš hovoril o  niekoľkých indiká-
toroch posledných dní a  jedným z  nich je Izrael. Chcem nás
spoločne povzbudiť k  modlitbám za  Izrael.

Modli sa za  pokoj a  ochranu Izraela
Zhromaždenie Izraela a  vznik štátu Izrael je obrovským zname-
ním posledných časov. Štát Izrael, ktorý po  stáročia neexistoval,
znovu existuje. A  existuje, aj napriek všelijakej snahe okolitých
moslimských krajín tomu zabrániť. Niekoľko krát od  jeho
novodobého vzniku v  roku 1948 bol napadnutý  s  cieľom ho zni-
čiť. Ale Izrael je dodnes tu. Vieš prečo? Ja verím, že kvôli mod-
litbám. Po  tzv. Arabskej jari, keď sa v  týchto krajinách okolo
Izraela dostávajú k vláde radikálny moslimovia, sa Izrael bojí
o  svoju bezpečnosť viac, ako kedykoľvek predtým. Izrael je dnes
centrom konfliktu vo  svete. Boh ale bojuje za  svoj národ, Izrael.
Modlime sa za  Božiu ochranu pre  ľudí v  Izraeli. Modli sa
za  ochranu Izraela. V  Izraeli nebývajú len Židia, ale aj moslimo-
via a  kresťania. Ak sa modlíš za  ochranu Izraela, modlíš sa za  ti-
síce rodín, za  obyčajných ľudí ako ty a  ja.

Modli sa proti duchu antisemitizmu
Izrael bol a  je Božím národom. Niektorí kresťania v  histórii cir-
kvi považovali Izrael za  národ zavrhnutý Bohom. Mysleli si, že
Boh teraz namiesto Izraela ustanovil cirkev, ako pravý Izrael.
Ale táto myšlienka nie je ani Božia ani biblická. Pavol nikdy ne-
učil, že cirkev je náhradou za  Izrael. Naopak. Pohania, to
znamená všetky ostatné národy okrem Izraela, boli zaštepení
do  viniča, ktorým je Kristus. Stali sa súčasťou Izraela, skrze za-
sľúbenie dané Abrahámovi, že „v  tebe budú požehnané všetky
národy" (Gal 3,8). To sa naplnilo v  Kristovi a  my, ako nežidia,
sme sa stali súčasťou Božieho národa. Boh ale nikdy svoj národ
nezavrhol. Naopak. Všetci starozákonní proroci hovoria o  tom,
že Boh obnoví svoj národ Izrael a  Mesiáš, ktorý príde, bude
vládnuť nad  svojim ľudom a  celou zemou. Toto sa ešte nenapl-
nilo. Poznám mnoho ľudí, ktorí prechovávajú nenávisť k  Židom
a  Izraelu, a  pritom si myslia, že slúžia Bohu. Myslia si, že je
správne nenávidieť Židov, veď oni zabili Ježiša. Myslia si,
že  s  touto nenávisťou prídu do  neba. S  akoukoľvek nenávisťou
nebudeš mať v  nebi miesto. Mimochodom, Ježiš Kristus bol
sám Žid a  je Židom doteraz. Ak niekto nenávidí Židov, tak
nenávidí aj Krista, ktorý sám je Žid.
Cirkev sa musí vzoprieť antisemitizmu, nenávisti voči Židom.
Arabi sú takisto semiti, pochádzajú z  Abraháma. Vidíme, že
nenávisť voči Arabom a  moslimom v  Európe narastá. Ako
cirkev Ježiša Krista sme povolaní milovať a  nie nenávidieť. Ne-
súhlasime  s  moslimskou vierou ale milujeme moslimov. Nesú-
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hlasíme so  Židmi v  pohľade na  Ježiša Krista ale milujeme Židov.
Modli sa proti duchu antisemitizmu. Je to ten istý druh ako rasiz-
mus. Modli sa, aby cirkev stála za  Izraelom, aby učenie o  náhrade
Izraela bolo odhalené ako diabolské učenie. Väčšina znovuzro-
dených kresťanov má v  tomto jasno. Lenže žijeme v  krajine, alebo
na  kontinente, ktorý si síce hovorí kresťanský, ale  zo  svojej tradí-
cie vyznáva toto učenie. Modli sa, aby sa to zmenilo.

Modli sa za  spasenie Židov
Ako Židia, tak Moslimovia v  posledných rokoch prichádzajú
k  viere v  Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa. Veľké množstvo Židov
a  Moslimov spoznáva Božiu pravdu. A  to je výsledok modlitieb.
Preto ťa volám, modlime sa spolu za  spásu Židov. Modlime sa,
aby čím viac Židov spoznalo moc evanjelia, aj keď pre  Židov je
evanjelium o  kríži hanbou. Lebo každý, kto visí na  dreve je pre-
kliaty (Gal 3,13). Kríž bol pre  nich miestom kliatby, nie víťazstva.
Mesiáš prišiel prvýkrát, aby zaštepil národy do  skutočného vinné-
ho kmeňa. Aby naplnil zasľúbenie dané Abrahámovi. Prišiel, aby
urobil z  dvoch jedno, zo  Židov a  pohanov jedného človeka v  Kris-
tovi Ježišovi. Mesiáš príde druhýkrát, aby vládol a  ustanovil svoju
vládu pevne na  zemi. Toto sa udeje počas tisícročného kráľovstva.
Bude to kráľovstvo na  tejto zemi,   s  Kristom na  čele, ale bez diab-
la.
Cirkev spolu  s  Izraelom očakáva Mesiáša. Je to ten istý Mesiáš, aj
keď chápanie väčšiny Židov je v  tomto úplne iné. Židia čakali
a  stále čakajú Mesiáša. Keď sa pozrú do  Starého Zákona, do  Tóry

a  prorokov, tak vidia, že Mesiáš príde a  ustanoví
kráľovstvo. Vidia ale tiež pasáže ako je Iz 53 alebo
Žalm 22, kde Mesiáš trpí a  zomiera. Preto jeden ich
výklad hovorí o  dvoch Mesiášoch. Mesiáš, syn Joze-
fov ako ten, ktorý bude trpieť, ako trpel Jozef
v  Egypte a  potom Mesiáš, syn Dávidov, ktorý bude
víťaziť a  porazí nepriateľov. Na  konci vzkriesi syn
Dávida syna Jozefovho a  spolu budú vládnuť.
V  skutočnosti je ale jediný Mesiáš, Kristus
Ježiš,   s  dvoma príchodmi. Toto je kľúčová vec, ktorú
potrebuje Izrael spoznať. Toto môžeš zmeniť aj ty
svojimi modlitbami. Veríme, že modlitba má moc ísť
tam, kam my nemôžme. Zo  svojej obývačky môžeš
zmeniť život niekoho v  Izraeli alebo kdekoľvek
na  svete. Svojou modlitbou. Modli sa, aby Boh otvá-
ral oči Židom na  celom svete, aby prichádzali k  po-
znaniu pravdy v  Kristovi.
Ak milujeme Boha, milujeme aj Izrael. Podporuj Iz-
rael svojimi modlitbami. Dávaj a  bude ti dané. Boh

to zasľúbil a  pri  Izraeli to platí ešte zvlášť, lebo Boh povedal, že
každý, kto žehná Izrael bude požehnaný (Num 24,9).

Váš brat Miro
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DK: Mohol by si sa trochu predstaviť našim
čitateľom?
Volám sa Siegfried Bongartz, pochádzam z
Nemecka. Pána som spoznal, keď som bol ešte
tínedžerom a to jednoducho preto, že kázané
Slovo Božie hovorilo ku mne, dotklo sa môjho
srdca, a ja som si uvedomil, že ku mne osobne
Ježiš hovorí. Tak som mu odovzdal svoj život.
Neskôr som bol povolaný k službe na plný
úväzok. Navštevoval som biblickú školu v
západnom Nemecku, zapojil som sa v cirkvi a

neskôr som slúžil v zbore 8 rokov ako pastor.
Oženil som sa a spolu s manželkou máme 4
deti.

DK: Bol si dlhé roky misionárom v Afrike. Ako
si rozpoznal toto povolanie?
Po niekoľkých rokoch služby v cirkvi, nejakým
spôsobom do môjho srdca prišla myšlienka, či
mám pokračovať ďalej v službe cirkvi, alebo či
ma Pán nechce použiť na misijnom poli v
zahraničí. Myšlienka na to bola každým dňom
silnejšia, až som sa jeden deň zveril inému

Rozhovor so S. Bongartzom
riaditeľom Velberter Mission
Začiatkom marca sme na Sigorde pri Prešove vystúpil i znovu na
Sinaj. Brat Siegfried Bongartz, riaditeľ misi jnej spoločnosti
Velberter Mission, z nemeckého letničného zväzu BFP, vyučoval o
cirkvi. Pripravii sme pre vás s ním krátky rozhovor o misi i aj
službe v cirkvi.
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pastorovi, môjmu priateľovi. Ten mi poradil,
aby som zašiel za riaditeľom misijnej
spoločnosti, a aby som mu povedal o svojej
ochote a pripravenosti ísť slúžiť na misijné
pole. Tak som teda za ním šiel. V tom čase mi
položil iba jednu otázku – či to myslím vážne,
či som tomu skutočne odovzdaný a či moje
srdce pre to horí. Odpovedal som mu, že áno.
Nato ma riaditeľ misijnej spoločnosti požiadal,
aby som mu poslal oficiálnou cestou prihlášku
a list, v ktorom sa bližšie predstavím a budem
sa uchádzať o službu v misii. Keď som odtiaľ
vyšiel, bol som vnútri sklamaný, a povedal som
Bohu, „Pane, nebudem nikdy nikam posielať
nejakú žiadosť. Nie je to moja záležitosť, ale
tvoja, a ak ma naozaj chceš poslať do misie,
tak prosím ty napíš list, nie ja.“ Bolo to moje
rozhodnutie. Po tejto modlitbe, o ktorej som
okrem mojej manželky nikomu nepovedal, som
dostal list. Bol od môjho priateľa, od ktorého
som nikdy žiaden list nedostal. V tom liste
písal, „Sedeli sme na stretnutí misijnej rady, a
rozmýšľali sme o misionároch, ktorých nutne
potrebujeme. Ako sme sa o tom rozprávali,
myslel som na teba, a vnímal som, že sa ťa
mám spýtať, či si pripravený ísť.“ Ukázal som
tento list manželke a povedal som jej, „Pozri,
Boh napísal list, to je to, čo sme chceli.“ Tak
sme spolu odišli do Malawi v Afrike, a tam
sme zostali 23 rokov, počas ktorých sme
hlavne zakladali zbory, trénovali tamojších
kresťanov, a pracovali spolu s nimi na
budovaní cirkvi.

DK: Teraz si riaditeľom misijnej spoločnosti
Velberter Mission. Ako ťa k tomu Boh povolal?
Boh má svoje vlastné spôsoby. Po 21 rokoch
som dostal znova list. Bol z Nemecka, z
misijnej spoločnosti, v ktorom mi oznámili, že
vtedajší riaditeľ odchádza do dôchodku, a
požiadali ma, aby som prebral jeho miesto.
Takže Boh znova hovoril a viedol skrze list. V
roku 2002 som sa teda vrátil späť do Nemecka,
a teraz mám tú česť a privilégium slúžiť
mnohým misionárom vo Velbertskej misijnej
spoločnosti (Velberter Mission).

DK: Stefan a Liza Horn sú tiež misionármi
Velberter Mission. Môžeš nám vašu misijnú

spoločnosť trochu priblížiť?
Samozrejme. Velberter Mission je národná
misijná spoločnosť, ktorá patrí pod Zväz
letničných zborov v Nemecku. Nie je to
nezávislá medzinárodná spoločnosť. Jej názov
pochádza od zboru v meste Velbert, v ktorom
má svoje počiatky, odkedy tento zbor začal
vysielať misionárov do iných krajín.
V súčasnosti máme 44 misionárov v 16
krajinách po celom svete zapojených v rôznych
oblastiach služby. Niektorí misionári sú
zapojení do prekladu biblie, niektorí slúžia ako
evanjelisti, niektorí ako učitelia na biblickej
škole, iní zase v rozvojových projektoch, vo
vzdelávaní. Potom máme misionárov, ktorí
skutočne stoja v medzere a slúžia na miestach,
kde je veľmi ťažké ísť – medzi Palestíncami,
arabmi máme misionárov, ktorí hovoria
plynule arabsky a hebrejsky, iní zase slúžia
medzi národom Somali, ktorý je jedným z
evanjeliom nezasiahnutých národov, a máme
misionárov aj v Egypte, ktorí slúžia medzi
deťmi. Takže Boh je veľký.
Mojou hlavnou úlohou je posilniť prácu
misionárov, podporiť ich, povzbudzovať ich,
získať pre nich podporu a partnerov, motivovať
cirkev v Nemecku k misii a vytvoriť vedomie
potreby misionárov. Táto služba ma napĺňa a
vnímam ju ako veľké privilégium.

DK: Vrátim sa ešte k tvojej misii v Malawi. S
akými prekážkami sa tam pri zakladaní zborov
stretol?
V prvom rade ide o úplne iný jazyk, krajinu a
kultúru. Sú to ľudia, ktorí sa riadia úplne inými
hodnotami a pravidlami v porovnaní s našimi,
európskymi. Pre misionára je obrovskou
výzvou porozumieť novej kultúre a nesprávať
sa tam ako boss, ale ako hosť a
spolupracovník, a sám sa tej novej kultúre učiť.
Je dôležité vybudovať vzájomnú dôveru, čo
zvyčajne trvá aj roky. Za takouto dôverou stojí
vzájomná láska a priateľstvo. Keď dosiahnete
tento stav, stanete sa vcelku efektívnym
misionárom, ale keď nezískate srdcia týchto
ľudí, nemôžete zmeniť ich postoje a priniesť
zmenu ako takú. Takže tou najväčšou výzvou je
získať si srdcia ľudí a zmeniť sa z cudzinca -
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hosťa na člena rodiny, napriek inej farbe pleti,
iným hodnotám a inej kultúre, ale tento proces
si žiada svoj čas.

DK: Ako vyzerajú zbory/kresťania v Afrike v
porovnaní s európskymi?
Určite tu existuje mnoho vonkajších rozdielov.
Africká kultúra je založená na vzťahoch.
Osobný vzťah medzi ľuďmi tam znamená
veľmi veľa a tvorí základ tamojších zborov.
Zatiaľ čo v Európe formuje štruktúru a
charakter zborov zákon, pravidlá a pokyny, v
Afrike je to vzájomné spoločenstvo. V Afrike
môžete bežne nájsť zbor, ktorý tvoria iba
členovia jedného kmeňa. To ukazuje, akú silnú
príslušnosť k sebe títo ľudia cítia. Na druhej
strane ľudské potreby sú tie isté – cítia to, čo
cítime my – smútok, radosť, stratenosť,
spasenie, milujú a nenávidia rovnako ako aj my.
Medzi nami ako ľudskými bytosťami nie je
rozdiel, rozdiel je v ich hodnotovom systéme a
kultúre.

DK: Vidíš nejakú podobnosť medzi Afričanmi
a napr. Rómami?
Na Slovensku, konkrétne vo vašom zbore,
vidím určitú podobnosť. Rómovia tu
prežívajú a vyjadrujú omnoho viac vecí
svojimi pocitmi než analyzovaním a
rozumom. Robia to omnoho viac otvorene,
než sme zvyknutí my v západnej Európe.
Keď sú šťastní, sú schopní od radosti skákať,
tlieskať, tancovať, zatiaľ čo bežný Európan,
keď je šťastný, tak to na ňom možno ani
nezbadáš. Preto je niekedy ťažké stabilizovať
týchto ľudí, ktorí reagujú na základe svojich
pocitov, ktorí sa rozhodujú veľmi rýchlo a

zároveň sú schopní tieto rozhodnutia veľmi
rýchlo opustiť. Dnes môžu kvôli pozitívnym
okolnostiam, pocitom, dobrej službe alebo
úspechu povedať „áno“, ale na ďalší deň
môžu toto rozhodnutie opustiť, pretože to
už nevyzerá tak dobre – sú kontrolovaní
svojimi pocitmi. V západnej Európe ľudia sa
rozhodujú viac na základe svojho rozumu a
logického uvažovania. To robí misiu o to
dôležitejšou. Každý misionár by tomu mal
rozumieť, a byť s tými ľuďmi, povzbudzovať
ich a byť trpezlivý a dať tomu čas. Potrebuje
to čas v Afrike a potrebuje to svoj čas aj na
Slovensku. Ale v zásade, srdce je všade

rovnaké.

DK: Čo by si poradil ľudom, ktorí uvažujú o
misii?
Ak niekto vníma povolanie, nech najprv slúži
vo svojom zbore, a nech zostane verný zboru.
Pretože na tejto úrovni služby môže on a aj iní
ľudia okolo neho rozpoznať povolanie a dary v
jeho živote. Jeho službou počas dlhšieho času
začne byť zbor požehnaný, a potom nie je
problém, keď sa zverí s zboru, „Myslím, že ma
Boh volá tam, alebo tam, potrebujem vaše
modlitby a podporu.“ Vtedy zbor môže
potvrdiť jeho povolanie, „Áno, videli sme to,
vieme o tom, Boh je v tvojom živote, a my
stojíme za tebou.“ Myslím, že táto úroveň je
najdôležitejšia a môže niekedy trvať aj roky.
Problém by bol, keby ten brat alebo sestra
povedal hneď na začiatku zboru „Mám víziu,
Boh ma poslal do Afriky, prosím modlite sa za
mňa a podporte ma,“, pretože zbor môže
namietať, „Nepoznáme ťa, nevieme, či by si to

zvládol,. .“ Pre každého kandidáta na misionára
je dôležité, aby bol zapojený v zbore, a bol pre
svoj zbor požehnaním. Je to tá najlepšia cesta
k službe v misii.

DK: Čo je, podľa teba, pre dnešnú cirkev
najväčšou prekážkou v raste – čo je jej
najväčším nebezpečenstvom?
Podľa mňa je to postmoderné myslenie a
nezávislosť človeka. Začína to už v detstve, deti
sú vedené k tomu, aby sa vedeli sami
rozhodovať, aby robili rozhodnutia, ktoré sú
podložené dôkazmi a ak niečo nie je možné
dokázať, tak to nemôže byť pravda. Sú
trénované k tomu, aby boli nezávislé. Dokonca
aj televízne reklamy formujú a vedú ľudí k
tomu, aby boli nezávislí a spoliehali sa sami na
seba. Potom každý hovorí, „Ja sám sa
rozhodnem a som zodpovedný sám za seba.“
Je to silná forma individualizmu, keď sa človek
snaží dosahovať v prvom rade svoje vlastné
záujmy a presadzovať vlastné myšlienky. Ľudia
sú formovaní k mysleniu, že musia dosiahnuť
pre seba čo najväčší zisk s čo najmenším
úsilím, a podobne. To všetko spolu v človeku
vytvára nezávislé myslenie a takéto
rozmýšľanie sa bohužiaľ dostalo aj do cirkvi,
čo je pre pastorov veľmi ťažká situácia. V
súčasnosti sa rozdeľuje omnoho viac zborov
než pred 50 rokmi, pretože každý má dnes
vlastné nápady a myšlienky, a nikto na
nikom nezávisí a každý sa stará sám o seba.
Toto je obrovská výzva pre pastorov v
Európe. Musia byť veľmi opatrní v tom, čo
kázať, a dávať pozor na to, čo je pravda.

Možno tu bude niekto, kto sa bude cítiť
osobne dotknutý kázanou pravdou, a začne
robiť v zbore problémy, ale netreba sa
nechať niečím takým zastrašiť. Preto si
myslím, že postmoderné myslenie a postoj
je veľkou, ak nie najväčšou prekážkou a
výzvou pre európsku cirkev v súčasnosti.

Čo by si chcel odkázať čitateľom? Akú radu
by si nám nechal?
Vidím vo vašom zbore srdcia, ktoré sú
ochotné slúžiť, milujete Pána, a máte
mnoho darov. Mojím želaním je, aby to
malo vodcovstvo vášho zboru stále pred

očami, a aby bolo z toho povzbudené. Máte
odovzdaných, ochotných ľudí, možno nie sú
dokonalí, ale ľudia, ktorí sú ochotní ísť spolu s
tebou dopredu – to by malo povzbudzovať
vodcov. Na druhej strane je potrebné ukázať
zodpovednosť pokračovať a nevzdávať sa.
Viem, že sú pred vami aj výzvy, rozhodnutia,
možno aj ťažké rozhodnutia, ale zostaňte
verní. Koniec koncov, je to Pán, ktorý buduje
cirkev, nie človek. A On má svoje cesty a robí
zázraky.
Pre služobníka je dôležité, aby vedel, že jeho
život hovorí hlasnejšie než jeho slová. Môžeš
kázať akokoľvek dobre len vieš, ale tvoj život
bude predsa len vždy hlasnejší. Buď preto
dobrým príkladom pre iných. A nemysli si, že
všetko musíš zvládnuť ty sám. Nie si v tom
sám. Nestojí to na tebe ale na našom Pánovi.
Uvoľni sa, ži život odovzdaný Pánovi a buď
šťastný. Sláva Bohu.

Sigord, 3 marec 2012
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Dobrorečte stále za  všetko Bohu a  Otcovi v  mene

nášho Pána Ježiša Krista. (Efezským 5:20)

Vo  všetkom ďakujte, lebo to je vôľa Božia v  Kristu

Ježišovi čo do  vás. (1Tes 5:18)

Už od  detstva sa učíme byť vďační. Keď niečo
deťom dávame, učíme ich poďakovať sa za  to.
Týmto sme sa naučili ďakovať často iba vtedy,
keď niečo dostaneme. Učíme sa ďakovať
za  pekné chvíle, za  zdravie, pekné počasie,
za  prácu, za  rodičov. Považujeme všetky tieto
veci za  dar. Ale Pavol nás vyzýva k  tomu, aby
sme ďakovali vždy a  za  všetko. To je pre  nás
veľká výzva. Nie je to totiž vôbec jednoduché
ďakovať za  všetko a  už nie vôbec v  každej chví-
li.
Predstav si ťažké chvíle v  živote – si chorý, máš
konfliktného suseda, ktorý ti znepríjemňuje ži-
vot, alebo prechádzaš problémovým obdobím
so  svojimi deťmi. Máš aj napriek takýmto situ-
áciám ďakovať? Je to skutočne Božia vôľa?

Môj starý človek cíti niekedy hnev, smútok,
znechutenie, a  vôbec nemám vtedy na  srdci
vďačnosť. A  čo vojny a  katastrofy - máme byť
vďační aj za  to? Ako to Pán myslí, že máme
vždy a  za  všetko ďakovať?
Žalm 100 sa volá ďakovný žalm. V  tomto žal-
me nachádzame rovnaké posolstvo, ako
v  spomínaných listoch. Je to zrejmé, že nás
Pán vyzýva k  tomu, aby sme sa radovali v  Ňom
a  ďakovali Mu. Nie je tu napísané, aby sme mu
ďakovali iba vtedy, keď idú veci dobre. Ne-
spomína sa tu žiadna podmienka pre  ďakova-
nie. Kdekoľvek si, ktokoľvek si, či sa ti darí
alebo nie, máš ďakovať. Ale dá sa to vôbec?
Vychádzam z  toho, že ak nás Božie slovo vyzý-
va k  niečomu, tak je to možné – Boh od  nás ni-
kdy nežiada nič, čo by nebolo možné. Toto
presvedčenie musíme mať zakorenené hlboko
v  nás. Keď tento žalm správne čítame, zistíme,
že nám zjavuje Božiu veľkosť. Boh je začiatok

Buď vďačný
Siegfried Bongartz
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VYUČOVANIE

pripravená, tak nech je môj život akokoľvek
ťažký, mám dôvod ďakovať. Môžem byť človek,
ktorý žije v  potešení, a  dokonca sám môžem
potešovať aj iných.
Vysvetlím to jedným príkladom. Predstav si, že
sedím u  zubára, a  zubár mi vŕta kaz. V  tom
okamihu to vôbec nie je príjemné, a  veľmi ma
to bolí. Vôbec nie som vďačný za  bolesti, ktoré
mám, ale viem, že keď zubár o  chvíľu skončí
svoju prácu, moja bolesť bude preč.
A  na  druhej strane, keď tam tak sedím, musím
premýšľať aj nad  tým, že je to aj moja vina, že
som tu. Nestaral som sa o  svoje zuby tak, ako
by som mal. Neumýval som si zuby poriadne,
a  preto mi vznikli kazy. Nie je to vina zubára,
alebo jeho vŕtačky, že ma teraz toto ošetrenie
bolí. V  skutočnosti som si to spôsobil ja sám.
V  tom okamihu som za  toho zubára vďačný,
lebo viem, že ma mojej bolesti zbaví.
Musíme porozumieť, že každá ťažkosť, bolesť
a  problémy sú dôsledkom toho, že Adam a  Eva
odmietli Boha. Namiesto toho, aby poslúchali
Boha, oni poslúchli diabla. Týmto prišiel
do  sveta hriech a  bolesť. A  my, ľudia, žijeme
v  tomto padlom stvorení. Boh povedal, že keď
človek nebude žiť  s  ním, zomrie. Jeho život bu-
de o  trápení. Preto nie je správne obviňovať
Boha za  trápenie, ktorým prechádzame.
A  potom prišiel Ježiš. On je ten úžasný „zu-
bár“, prišiel na  tento svet, žil ako ty a  ja a  zo-
mrel pre  tvoj hriech. Cez jeho obeť, je nám náš
hriech odpustený a  my môžeme vo  viere zažiť
Ježiša Krista. Môžem byť vďačný vtedy, keď si
uvedomím, odkiaľ som prišiel – že som prišiel
z  hriechu, z  padlého sveta, že som bol nakaze-
ný, a  že teraz smerujem do  dokonalého sveta.
V  Afrike majú bohatí ľudia svojich sluhov.
Bohatý muž sa v  Afrike nazýva „buana“,
a  sluha sa volá „bambo“. Bol raz jeden buana,
ktorý mal svojho bamba. Bambo šiel každý deň
počas obednej prestávky do  svojej izby a  zavrel
za  sebou dvere. Keď prestávka skončila, vrátil
sa k  svojej práci. Buana bol veľmi zvedavý, čo
bambo robí za  zavretými dverami. Tak sa raz
pozrel cez kľúčovú dierku. Uvidel bamba ako
vybral z  pod  postele kufor, položil ho na  stôl,
otvoril ho a  celú prestávku sa do  neho pozeral.
Potom kufor zatvoril a  odložil.

a  koniec všetkého, čo existuje. Len cestou spoz-
návania Božej veľkosti, suverenity a  dobroty sa
môžeme dostať do  postoja neustáleného
ďakovania.
Máme aj ťažké dni a  otázky, na  ktoré nemáme
odpovede, ale Boh je Boh, ktorý nad  tým všet-
kým od  začiatku až do  konca vládne. On zostá-
va suverénny. On má plán  s  tvojím životom.
Má plán dokonca aj   s  tvojimi ťažkými dňami
a  problémovými situáciami.
Pre  deti je veľmi ťažké, aby porozumeli takým-
to veciam. Dieťa žije v  prítomnosti. Buď sa te-
ší, alebo nie. Ale keď prežijeme 50 rokov
života, a  potom sa obzrieme naspäť, spoznáme,
že Boh použil aj ťažké časy na  to, aby sme do-
zrievali a  aby nás týmto pripravil pre  ďalšie vý-
zvy, ktoré majú prísť.
V  Afrike som mal niekedy okolo seba kom-
plikovaných ľudí, ktorí mi sťažovali a  znechu-
covali život aj službu. Niekedy som volal
k  Pánovi, „Pane, toto nemôže byť predsa moje
povolanie.“ Niekedy som bol blízko k  tomu,
aby som sa vzdal. Často som kvôli takým
ľuďom nevedel správne pochopiť tú ťažkú situ-
áciu, v  ktorej som sa nachádzal. Tiež som za  to
nevedel vtedy ďakovať. Ale keď sa teraz ob-
zriem späť, chápem, že tieto chvíle boli prípra-
vou na  ďalšiu rovinu, prípravou na  to, aby som
vedel zaobchádzať  s  ďalšími ľuďmi, ktorí mali
prísť do  môjho života. Žalmista hovorí, že Boh
ma stvoril. On má so  mnou plán, nestvoril ma
iba pri  mojom narodení, ale On ma tvorí každý
deň. Každý ma Boh tvorí a  formuje. A  takto
bude pokračovať až do  konca môjho života.
Pán je dobrý a  jeho milosť trvá naveky.
Moje prítomné problémy trvajú len dnes, mož-
no zajtra, a  je to možno ťažké, ale mysli na  to,
že milosť trvá nielen dnes, zajtra, ale naveky.
Všetky ťažké dni majú svoj koniec. Božie deti
musia pozerať dopredu. Božie deti majú slávnu
budúcnosť. Dávid hovorí, „Aj keby som šiel
údolím smrti, nebojím sa, lebo Ty si
so  mnou...pripravil si pre  mňa stôl a  tam mô-
žem sedieť.“ Keď máme tento cieľ pred  očami,
tak potom môžem ísť cez temné údolie, preto-
že moja budúcnosť je vždy v  centre svetla.
A  keď je veľký Boh v  mojom živote, a  viem, že
ma tvorí a  formuje, a  že jeho sláva je pre  mňa
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Buana sa jedného dňa spýtal bamba, „Bambo,
čo to ty vlastne v  tej izbe robíš?“ Bambo mu
odpovedal, „No, mám tam kufor, ten položím
na  stôl, otvorím ho a  pozerám doň.“ „Dobre,
ale čo v  tom kufri máš?“ spýtal sa buana.
„Žiadne zlato, ani striebro, ani peniaze, ne-
mám tam jednoducho nič. Je prázdny,“ odpo-
vedal bambo. „Prečo teda pozeráš do  toho
prázdneho kufra?“ Bambo začal vysvetľovať,
„Keď som sem prišiel, prišiel som iba  s  prázd-
nym kufrom. Dnes mám čo jesť, mám si čo ob-
liecť, a  je mi tu veľmi dobre. A  vieš, nechcem
byť pyšný človek. Preto si chcem vždy, keď sa
pozerám do  toho prázdneho kufra pripomínať,
že boli aj dni, keď som nemal nič. A  chcem zo-
stať vďačný za  to, čo mám dnes.“
Keď som znechutený, nahnevaný, alebo keď
mi chýbajú odpovede, zahľadím sa do  prázd-
neho kufra môjho života. Kto som ja? Čo som
si priniesol do  tohto života? Veď je to Boh,
ktorý ma urobil bohatým. On mi dal večný ži-
vot, budúcnosť a  novú perspektívu. Tento bam-
bo mohol byť každý deň za  všetko vďačný. Keď
sa budem pozerať na  svojich nepriateľských
susedov alebo na  svoje ťažké životné okolnosti,
nikdy nebudem schopný ďakovať. Ale keď sa
pozriem na  Ježiša, problémy a  ťažkosti, ktoré
teraz mám, budú v  porovnaní  s  tým ničím.
V  príbehu o  10 malomocných (Lukáš 17:11 -
19), prosili títo chorí mužovia Ježiša, aby ich
uzdravil, a  všetci boli uzdravení. V  tej dobe
bolo malomocenstvo smrteľná choroba, počas
nej nervy pomaly odumierajú, stráca sa citli-
vosť jednotlivých častí tela, údov. Údy začínajú
odumierať. Je to ako smrť na  splátky. Chorý
človek mohol pozorovať vlastnú smrť. Neexis-
tovala pre  neho už žiadna nádej. Vedel, že je
odsúdený na  smrť.
Títo 10 malomocní, začali v  takej chvíli volať
zúfalo na  Ježiša. Keď ich videl, poslal ich
za  kňazmi, a  až vo  chvíli, keď ho poslúchli a  šli
sa ukázať kňazom, boli uzdravení. Zaujímavé
na  tom je, že nakoniec sa iba jeden z  tých
uzdravených vrátil k  Ježišovi, aby mu poďa-
koval. Je napísané, že Ježiš sa tomu veľmi
čudoval. Kde sú ostatní? Ježiš sa takto pýta aj
dnes. Kde je tvoja vďačnosť? Toľko požehnania
si od  Neho dostal. Každý tvoj nádych je Jeho

milosť. Kde si?
Čo urobil tento jeden, ktorý sa vrátil, aby poďa-
koval Ježišovi? Priniesol nejaký dar, pekné
slová, alebo nejaký ďakovný prejav? Nie, kľakol
si pred  Ježišom. Ukázal svojím postojom, že je
vďačný. Sám seba ponúkol ako obeť vďaky. Ne-
priniesol Ježišovi iba rešpekt a  úctu, ale
priniesol samého seba. Podriadil sa Mu a  prijal
Jeho vládu nad  svojím životom. Tým vlastne
prijal postoj otroka – vyznal, „Ty si mojím Pá-
nom a  ja tvojím služobníkom, tvojím stvore-
ním.“ To je podstata ďakovania.
Jeden známy biblický učiteľ raz povedal na-
sledovnú vetu: „Sú dve veci, ktoré sú nesmierne
udivujúce. Prvá - Božia láska, ktorá neprestaj-
ne miluje napriek nevďačnosti človeka.
A  druhá – neprestajná nevďačnosť človeka, na-
priek Božej láske.“ To sú dve veci, ktoré je ťaž-
ko pochopiť. Boh je odmietnutý, ale napriek
tomu miluje. A  my by sme mali byť vďační.
Boh je ten, ktorý nás prvý miloval, a  len preto,
že nás miloval, môžeme byť spasení.
Ježiš je nám dobrým príkladom. Je to muž,
ktorý vedel ďakovať. Keď oslavoval  s  učeníkmi
Paschu (Luk 22:17-19), vzal chlieb a  lámal ho.
Inými slovami hovoril, že „tak ako je tento
chlieb lámaný, ja budem lámaný – zomriem
za  vás“. A  čo urobil? Ďakoval za  to. To isté uro-
bil  s  kalichom. Toto je pre  nás veľký príklad.
List Židom nám hovorí, že Ježiš už vtedy videl
ovocie, budúcnosť, ktorú prinesie jeho obeť
(Žid 10:14).
Prajem si pre  nás, aby sme boli schopní vidieť,
čo pre  nás Boh pripravil. Sme deti živej nádeje.
Aj keď je trápenie a  bolesť teraz veľké, Ježiš je
tu  s  nami. Nad  slzami a  nad  každým trápením
máme Otca všetkého potešenia. A  raz príde
deň, keď On zotrie každú slzu, kedy už nebude
tma, bolesť ani plač. Myslite na  začiatok a  mys-
lite na  koniec, a  s  Ježišom to prekonáme.
Ďakujte v  každom čase, za  všetko – to je vôľa
Božia. Kto ďakuje, ten chváli Pána a  toto je
cesta, ktorou Pán ukazuje cestu spasenia. Ha-
leluja.

Siegfried Bongartz
(prepis kázne z 4.3.2012, DKKošice)
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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 - za Sinaj na Západnom Slovensku a v Čechách
- kvalita a pomazanie / zdravé učenie
- uvoľnenie darov – služobníci

APRÍL

Ladislav Gaži, ml.
06.03. (Čaňa)
Peter Kollár
11.03. (Medzany)
Marián Javor
15.03. (Kecerovce)
Jozef Sameľ
19.03. (Kecerovce)
Júlia Gašparová
25.03. (Košice)
Stefan Horn
26.03. (Košice)

Bea Kollárová
02.04. (Medzany)
Alžbeta Sameľová
02.04. (Kecerovce)
Gabriela Tóthová
05.04. (Orkucany)
Mária Javorová
12.04. (Kecerovce)

NOVÉ KÁZNE NA WEBE

08.01.2012 Tóth Miroslav Žehnaj
15.01.2012 Tóth Miroslav Vydaj sa Bohu
22.01.2012 Tóth Miroslav Vydaj sa Bohu do služby
29.01.2012 Tóth Miroslav Vydaj sa posväteniu
05.02.2012 Tóth Miroslav Vydanie sa Bohu dokonale
12.02.2012 Tóth Miroslav Viera, nádej, láska
19.02.2012 Tóth Miroslav Vzopri sa obrom
26.02.2012 Horn Stefan Tvoja spravodlivosť 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.

MAREC

Vďačnosť je pamäť srdca.
Francúzske príslovie

Vďačný postoj môže premeniť bežné dni vo Vďakyvzdanie, zmeniť rutinu
v práci na radosť, a zmeniť obyčajné príležitosti na požehnanie.

William Arthur Ward

Nie je možné byť vďačný a deprimovaný naraz.
Naomi Williams

Šťastný človek nie je človek v určitých okolnostiach, ale skôr človek so
správnym postojom.

Hugh Downs

Ak človek stratí nádej, nejako stratí aj životaschopnosť, ktorá poháňa jeho
život vpred, stratí odvahu existovať, a kvalitu, ktorá mu pomáha napriek

všetkému pokračovať. Preto mám dnes ešte stále sen.
Martin Luther King, Jr.

CITÁTY NA ZAMYSLENIE



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.

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

APRÍL
01 .04. Členské zhromaždenie

Jesenského 21 /A, KE; 13:00
20.04. Pracovné stretnutie

Jesenského 21 /A, KE; 18:00
26.-28.04. BTC v Čechách

Karviná




