
DK
I nformačný l ist zborov Devleskero Kher

I5
-6
/2

0
11

,r
oč

ní
k
V
III



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

POSILŇUJ SA V ŇOM
Drahí súrodenci v  Kristovi, dnešná doba je plná výziev a  preká-
žok,   s  ktorými musíme ako veriaci jednať. Ale to bola každá
doba v  dejinách cirkvi. Prvá cirkev, učeníci, apoštol Pavol sa
stretávali  s  prekážkami pri  kázaní evanjelia, pri  nasledovaní Pá-
na. Nebolo to nič výnimočné vtedy a  nie je to nič výnimočné
dnes.
Cirkev má nepriateľa duší, diabla a  preto existujú aj prekážky.
Pôvod všetkých prekážok a  problémov spojených so  zaklada-
ním zborov a  kresťanským životom spočíva v  tom, že máme ne-
priateľa, ktorý aktívne bojuje proti cirkvi. My ale vieme, že náš
boj nie je proti telu a  krvi, ale proti neviditeľným, zlým mocnos-
tiam v  ponebeských oblastiach.
V  2 Kor 1,11 Pavol hovorí, že poznáme úmysly diabla. Jeho
úmysel je ničiť a  hubiť všetko, čo oslavuje Boha. Diabol stojí
za  prekážkami a  nečudujme sa tomu ani nebuďme prekvapení.
Každú prekážku však Boh vie premeniť na  dôvod osláviť svoje
meno.
Pavol prosil veriacich, aby sa modlili, aby sa Pánovo slovo rých-
lo šírilo (2Tes 3,1 ). Záležalo mu, aby čím viac ľudí uverilo, aby
sa evanjelium a  zbory šírili. To má byť naša túžba, aby sa šírilo
a  aby sa rýchlo šírilo. Pavol vedel, že má obmedzený čas a  ne-
môže si dovoliť, aby ním mrhal. Ak sa objavila nová prekážka,
prosil veriacich, aby sa za  neho modlili, aby sa evanjelium rých-
lo šírilo.
Prekážky cirkev nemôžu zastaviť. Lebo v  nás žije ten, ktorý je
väčší ako ten, ktorý je vo  svete. Dôležité ale je, aby cirkev zostá-
vala v  Kristovi. Ak zostávame v  Kristovi, On sám bojuje za  nás.
Ak nezostávame v  Ňom, tak si spôsobujeme problémy sami.
Darmo je nám potom sťažovať sa na  prekážky. Samotný fakt, že
ťa diabol chce odviesť od  chodenia v  Duchu, od  zotrvávania
v  Kristovi, je prekážka,   s  ktorou musíme vedome bojovať. Ako?
Posilňovať sa v  Pánovi.
Ak si čítame známu pasáž o  duchovnom boji v  Ef 6,10-20, vidí-
me, že celý náš život, zakladanie zborov, kázanie evanjelia, čine-
nie učeníkov všetko je uprostred duchovného boja. Toto je
realita kresťanovho života. Pavol preto hovorí zopár kľúčových
vecí ako obstáť, ako prekážky prekonať.

1. Musíme sa posilňovať v  Pánovi
Ak Pán je našou silou, tak žiadna slabosť nemá tú moc, aby do-
kázala premôcť Pánovu silu. Slabosť, únava, znechutenie je čas-
tým javom v  cirkvi. Slabý vojak nevie bojovať. Slabý kresťan
nevie napĺňať poverenie. Posilni sa v  Pánovi. V  tom je naša jedi-
ná nádej. Zdvihni hlavu, pozri vo  viere hore a  začni robiť kroky
v  Pánovi, ktoré ťa posilnia. Božie Slovo musí byť láskou nášho
života, chlebom aj vodou každý deň. V  tom pokrme Boh chce,
aby sme chodili. Nie len čítať pár veršov, ale študovať ho, za-
oberať sa ním, rozmýšľať nad  ním a  to veľa, veľa.
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2. Musíme žiť neustále oblečení v  zbroji
Pre  vojaka je výzbroj nenahraditeľná. Predstav si vojaka, ktorý
sa posilňuje v  Pánovi ale nechce si obliecť výzbroj. To je akoby
sa vrhol do  boja a  robil akrobatické kúsky, aby sa vyhol šípom
nepriateľa. My nemáme byť akrobati v  duchu, ale pevne po-
stavení na  zemi a  oblečení v  Božej výzbroji. Tajomstvo boja je,
že ak sa oblečieme do  výzbroje Božej, tak sme sa posilnili v  Pá-
novi.

3. Modliť sa v  duchu - byť bdelí a  vytrvalí
Modlitba v  jazykoch je úžasná zbraň, ktorú nám Pán dáva. Čas-
to nevieme ako sa modliť, ale práve vtedy máme dar modlitby
v  jazykoch a  môžeme sa modliť v  duchu. Keď sa modlíme
v  jazykoch, modlí sa náš duch. Takto ostávame čerství a  bdelí
v  duchu. Povzbudzujem nás všetkých, aby sme sa viac modlili
v  jazykoch. Vedome si zober čas a  modli sa v  duchu aj svojou
mysľou. Modli sa za  seba, za  cirkev, za  stratených, za  šírenie
evanjelia. Modlitba je radosť a  privilégium. Nerobme z  nej po-
vinnosť, bremeno. Bremenom je pre  tých, ktorí nenosia breme-
no Kristovo ale svoje.

4. Modliť sa za  otvorené zvestovanie evanjelia
Pavol prosí veriacich, aby sa vytrvalo modlili za  Pavla, aby otvo-

rene kázal evanjelium. Naša spoločnosť po-
trebuje počuť otvorené kázanie evanjelia.
Toľko verzií ľudia počúvajú, alebo si myslia,
že počuli evanjelium a  pritom realita je taká,
že veľmi málo ľudí počúva celé evanjelium,
pravdu v  moci Ducha. Modli sa za  seba,
za  svoj zbor, aby sme kázali otvorene a  bez
bázne to, čo máme kázať.

5. Byť pripravení na  možné prenasledovanie
Buď pripravený na  to, že keď sa odvážiš otvo-
rene kázať, môže ťa stretnúť prenasledovanie.
Vieme, že za  ním stojí diabol. Ale nebuďme
prekvapení, ak sa to deje. Milujme pravdu
evanjelia viac ako naše pohodlie alebo faloš-
nú istotu bezpečnosti. Ak prenasledovanie
prichádza, tak znova poďme k  Pánovi a  posil-
ňujme sa v  Ňom. Takto prekonáme každú
prekážku na  ceste napĺňania poverenia.

Váš brat Miro Tóth
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NEVZDÁVAJ SA, ALE SA MODLI!
Stalo sa aj tebe, že si sa za  niečo modlil, alebo
si jednoducho žil  s  Pánom, poslúchal si jeho
slovo, slúžil si, keď prišla zrazu nejaká prekáž-
ka, tlak, ktorý ako keby búral každú tvoju
snahu a  maril každý tvoj krok? Výsledkom
u  niektorých kresťanov je, že ich takéto proti-
venstvá zneistia a  oni sa vo  všetkom dobrom
zastavia. Znova im potom trvá nejaký čas, kým
nadobudnú istotu a  radosť v  tom, aby pokračo-
vali v  konaní dobrého – v  modlitbe, službe,
konaní Božej vôle.

Úmysly nepriateľa
Božie slovo hovorí, že pôvodcom takýchto pre-
kážok je náš protivník diabol - „Váš protivník
diabol obchádza ako revúci lev, hľadajúc koho by
zožral“ (1Pt 5:8b). Preto „Buďte rozvážni, bdej-
te!“ (1Pt 5:8a). Na  inom mieste apoštol Pavol
hovorí o  taktike diablovej oklamať cirkev „ aby
nás neoklamal satan; veď dobre poznáme jeho
úmysly.“ (2 Kor 2:11) a  tým ju odkloniť od  hoj-
ného života v  Duchu, ktorý máme v  Ježišovi
Kristovi: „Zlodej prichádza, len aby kradol, zabí-
jal a  hubil; a  ja som prišiel, aby mali život, a  to
v  hojnej miere!“ (Ján 10:10).
Nepriateľova neustála, zdôrazňujem, že neustá-

la snaha je škodiť cirkvi, a  nielen to, ale kresťa-
nov a  cirkev zničiť. To sa mu však nepodarí,
pretože Ježiš sám povedal, že „ na  tej skale po-
stavím svoju cirkev a  pekelné brány ju nepremô-
žu.“ (Mat 16:18). Smutné je však, že mnoho
kresťanov a  celé zbory končia svoje
chodenie  s  Pánom a  svoju službu, pretože ne-
odolali nepriateľovmu tlaku.
Predstavme si seba a  naše zbory ako MESTO.
Staroveké mestá boli ohradené múrmi, ktoré
boli ich dôležitou súčasťou. Mesto, ktoré ne-
malo obranný múr, alebo bol jeho múr deravý,
zborený, bolo predurčené na  porážku pri  kaž-
dom nájazde nepriateľského vojska – vystavené
nepriateľovi napospas. Sila múrov, hovorila
o  sile samotného mesta.

Preborené múry
Príslovia 25:28 hovoria o  tom, že mesto bez
hradieb je ako človek, ktorý neovláda svojho
ducha: "Muž, ktorý neovláda svojho ducha, je
ako preborené mesto bez hradieb."
Takýto stav u  človeka, keď nevie kontrolovať
svoju myseľ, emócie, dušu, vedie nutne k  poráž-
ke. Človek, ktorý po  „nájazde“ nepriateľa zo-
stane úplne zničený, ochromený, ktorého
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pocity a  duša zostane paralyzovaná strachom,
alebo pochybnosťami, múry takéhoto človeka
sú pravdepodobne poškodené, alebo úplne zni-
čené. Ochrániť sa môže tak, že tieto múry
znova postaví. Ako? Modlitbou. Modlitbou
založenou na  Božom slove dostane pod  kontro-
lu svojho ducha. Podriadi Duchu Svätému celé
svoje vnútro, a  tak sa múry okolo neho znovu
zbudujú. Naopak, tam, kde chýba modlitba
v  živote človeka, tam chýba aj motivácia a  sila
ísť ďalej. Kresťan premožený tým, čo na  neho
nastrieľal nepriateľ, padá a  vzdáva sa.

Strážcovia na  múroch
Ďalším obrazom pre  naliehavosť potreby mod-
litieb v  zboroch sú strážcovia na  múroch. Múry
sami osebe plnia obrannú funkciu pre  život
človeka/zboru – len to, že ich mesto má, a  že
sú pevné, chráni mesto pred  katastrofou. Ale
čo ak na  tých múroch nie je nik, kto by dával
pozor, či sa nepriateľ neblíži k  mestu? Vtedy
by sa nepriateľovi mohlo podariť nepozorovane
preniknúť cez hradby až do  mesta a  otvoriť si
tak brány zvnútra. Preto mesto potrebuje stráž-
cov, ktorí budú na  hradbách pozorovať non-
stop, čo sa deje.
Strážcami, ktorých každý zbor potrebuje ako
soľ sú MODLITEBNÍCI. Ich úloha je dvojaká:

1. Pozorovanie a  varovanie mesta

Ezechiel 33:6-7 Ak však strážca uvidí, že pri-
chádza meč, a  nezatrúbi na  roh, takže ľud
nebude varovaný, ak príde meč a  pripraví ich
o  život, bude síce zasiahnutý svojou vinou, av-
šak jeho krv budem vyhľadávať z  ruky strážcu.
Človeče, teba som ustanovil za  strážcu
pre  dom Izraela. Ak počuješ slovo z  mojich
úst, varuj ich v  mojom mene.
Modlitebník hrá dôležitú úlohu v  obrane zboru.
Je to človek, ktorý má modlitbou a  slovom Božím
vytrénovaného ducha a  vycvičený zrak, aby vypo-
zoroval blížiace sa nebezpečenstvo a  zhodnotil si-
tuáciu. Je to ale vec „cviku“ - keď sa kresťan
pokorí a  hľadá Pána na  modlitbách, jeho zrak sa
zaostruje a  jeho uši sa čistia.
Modlitebník je človek, ktorý je triezvy a  bdelý
– vie si oddeliť svoj čas na  modlitbu a  pôst. Nie
je to človek, ktorý je lenivý a  neochotný – mod-
litba je totiž ako protiliek na  lenivosť a  hýbe
kresťana k  akcii. Všimni si modlitebníkov
vo  svojom okolí – sú to väčšinou ľudia, ktorí sú

vždy ochotní a  pripravení ku  službe.

2. Modlitba – prímluva

Izaiáš 62:6 Na  tvoje hradby, Jeruzalem,
ustanovil som strážcov. Celý deň a  celú noc, ni-
kdy nesmú mlčať; vy, ktorí upozorňujete na  Hos-
podina, nedoprajte si pokoja!
Zbory potrebujú modlitebníkov, ktorých ústa
pri  modlitbách nie sú nikdy prázdne. Ale po-
zor! Boh nemá záľubu v  prázdnych bľabotač-
kách, ktorými by sme chceli vyplniť čas alebo
urobiť na  niekoho dojem. Hĺbka modlitieb
spočíva v  trávení času v  osamote za  zatvorený-
mi dverami komôrky.
Matúš 6:5.7 Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci,
ktorí sa radi postojačky modlievajú v  synagógach
a  na  rohoch ulíc, aby ich ľudia videli; veru vám
hovorím: Majú svoju odmenu. A  keď sa modlíte,
nehovorte mnoho ako pohania, ktorí sa domnieva-
jú, že pre  svoju mnohovravnosť budú vyslyšaní.
Matúš 6:6 Ale keď sa ty modlíš, vojdi do  svojej
komôrky, zamkni dvere a  modli sa k  svojmu Ot-
covi, ktorý je v  skrytosti, a  tvoj Otec, ktorý vidí
v  skrytosti, odplatí tebe.
Každá príhovorná modlitba musí byť modlit-
bou v  duchu a  pravde – založená na  Božom
slove a  vedená Duchom Svätým. Všetko mimo
toho, sú len prázdne slová, ktoré nehýbu
Bohom. Plň sa preto Božím slovom, aby pôda
pod  tvojimi nohami bola pri  modlitbách pevná
a  aby si mohol so  smelosťou pripomínať Bohu
Jeho zasľúbenia pokiaľ neučiní.
Všetky veľké veci sa DEJÚ preto, že sa veriaci
modlia. Spasenie, uzdravenia, oslobodenia a  pre-
budenie do  krajín príde, keď sa budú veriaci mod-
liť. Naše zbory budú silné, kresťania triezvi,
služobníci motivovaní. Ale rovnako sa tieto veci
NEBUDÚ diať, keď sa veriaci modliť nebudú.
Zapoj sa preto do  modlitieb. Staň sa strážcom
na  hradbách. Zatvor za  sebou dvere svojej komôr-
ky a  prihováraj sa za  veci, ktoré Bohu ležia
na  srdci. Nevieš ako? Božie slovo hovorí, že nikto
nevie ako a  za  čo sa treba modliť. Dôveruj Duchu
svätému – On príde a bude ťa viesť.
Rímskym 8:26-27 A tak aj Duch prichádza na po-
moc našej slabosti. Lebo my nevieme, za čo sa
máme modliť, ako náleží, ale sám Duch prihová-
ra sa za nás vzdychaním nevysloviteľným. A Ten,
ktorý skúma srdcia, vie, čo má Duch na mysli, že
sa totiž tak prihovára za svätých, ako Boh chce.

KK
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BTC SINAJ/VYUČOVANIE

BIBLICKÁ MUŽNOSŤ
Moc ku akci i

Bratia, je čas pre  nás, mužov, zaujať naše pravé
miesto – ako vodcovia v  našich životoch, rodi-
nách, zboroch.
Daniel 11:32: Tí, ktorí poznajú svojho Boha, bu-
dú silní a  budú JEDNAŤ.
Najväčším znakom mužnosti a  zrelosti je: Po-
znanie Boha. Aby si niekoho spoznal,
musíš  s  ním tráviť čas. Aj keby to mal byť
na  začiatku len krátky čas, tráv chvíle čítaním
Slova. Je to zrkadlo toho, kým je ON. Po-
znaním Jeho Slova, Ho spoznávaš (Ján 1 :1 ).
Čítaj zo  žalmov, evanjelium podľa Jána, list
Rímskym - aby si sa dôverne oboznámil so  svo-
jím nebeským Otcom. Čím viac o  Ňom budeš
objavovať, tým viac budeš spoznávať aj skutoč-

ný obraz o  sebe samom. Si stvorený na  Jeho
obraz.
Odmietni akceptovať formu, do  ktorej sa tvoj
život, skúsenosti a  rodina sformovali. Zmeň
svoju duchovnú formu tým, že budeš spoz-
návať Boha viac a  viac. Všimni si verš 32. Je
tam napísané KEĎ SPOZNÁŠ BOHA, vtedy
prichádza sila. A  práve to je moment, kedy za-
čneš jednať.
Jedna z  hlavných slabostí mužov je PASIVITA.
Namiesto snahy byť agresívny voči iným, aby si
zakryl svoju pasivitu, BUĎ AGRESÍVNY
V  ROZVÍJANÍ SVOJHO VZŤAHU
S  BOHOM, spoznaj Ho lepšie.

I. POROZUMEJ SKUTOČNEJ ZRELOSTI

BTC SINAJ
Ostatné Biblické Tréningové Centrum SINAJ
otvorilo už jeho 8.ročník, tentoraz témou Apoš-
tol Pavol, život viery a  jeho prekážky pri  za-
kladaní zborov. Konalo sa 10.-12.marca 2011
v  Kysaku pri  Košiciach. Kázania sa zhostili
vodcovia zboru Devleskero Kher – Boži Dom
v  Košiciach, Stefan Horn a  Miro Tóth. Na  kon-
ci každej témy sa prítomní rozdelili do  skupi-
nek, v  ktorých sa rozoberali konkrétne veci
a  aplikácie kázanej témy. V  mnohých prípa-

doch boli práve tieto skupinky miestom, kde sa
lámali určité veci v  životoch veriacich.
BTC sa začalo témou Prekážky pri  zakladaní
zborov zo  služby apoštola Pavla.
Miro Tóth alias Forrest kázal o  šiestich
druhoch prekážok,   s  ktorými sa môže stretnúť
každý zakladateľ zboru:

1. Minulosť zakladateľa zboru
2. Duchovný odpor

3. Vzbura náboženských ľudí
4. Odpor zo  strany pohanov
5. Strach
6. Drsné skúsenosti

Pavol sa stretol  s  prekážkami nielen pri  za-
kladaní zborov, ale aj pri  nasledovnej starostli-
vosti o  novozaložené zbory – najčastejšie šlo
o  spory a  roztržky medzi veriacimi, nemorál-
nosť a  o  problémy spôsobené zvodcami - faloš-
nými učiteľmi.
Dôležité je si uvedomiť, že za  všetkými týmito
prekážkami stojí náš nepriateľ – diabol a  naše
jediné posilnenie uprostred problémov a  du-
chovného boja môže byť len v  Pánovi, v  ničom
inom. Forrest pokračoval ešte témou Identifi-
kuj svoje prekážky, v  ktorej hovoril o  tom, ako
rozpoznať to, čo je prekážkou v  našich živo-
toch. Pretože pre  Pána naša prekážka nie je
prekážkou pokiaľ ju z  toho neurobíme my.
V  piatok Stefan Horn pokračoval témou
Na  akých motívoch stojí naša služba. Motivácia
sa rodí vtedy, keď máme pred  očami cieľ - je to
sila, ktorá nám umožňuje dosiahnuť cieľ. Rov-
nako aj Pavol mal pred  očami niekoľko vecí,
ktoré ho motivovali v  službe. Pavlovou motivá-
ciou bolo jeho povolanie, nebeská odmena

a  Kristus pred  jeho očami.
Poobede pokračoval Forrest témou Kroky k  na-
plneniu poverenia. Počuli sme o  niekoľkých kro-
koch, ktoré nám pomôžu prekonať prekážky:

1. Robiť odvážne rozhodnutia vo  viere v  Krista
2. Prevziať osobnú zodpovednosť
3. Žiť konštantný život v  Duchu
4. Trpieť pre  Krista
5. Nebáť sa a  hovoriť
6. Nikdy sa nevzdať
7. Zaprieť samého seba a  nasledovať Ježiša

BTC sa ukončilo v  sobotu témou Chodenie
vo  viere a  jeho priority, počas ktorej boli kon-
frontované naše doterajšie priority, využívanie
nášho času a  financií. Na  skupinkách sme si
potom slúžili v  konkrétnych oblastiach.
Popri všetkých seminároch sme mohli stráviť
úžasný spoločný čas počas prestávok, pri  jedle,
a  ranných modlitbách, či večerných zhromaž-
deniach. Bol to jedinečný čas  s  rodinnou atmo-
sférou, ktorý zanechal stopy vo  všetkých
prítomných.
Všetky nahrávky seminárov je možné si vypo-
čuť na  www.bozidom.sk

Katarína Kollárová
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Možno si už niekde počul: Zrelosť neprichá-
dza  s  vekom, ale prijatím zodpovednosti. Ak
máš rásť ako muž, musíš vziať plnú zodpoved-
nosť za  svoj život - nikoho neobviňovať; robiť
vlastné rozhodnutia; a  rozhodovať sa rásť
a  meniť sa - bez ohľadu na  to, čo ti príde
do  cesty.
Po  tom čo zhrešil, Adam povedal, „Žena, ktorú
si mi dal, aby bola so  mnou, tá mi dala
zo  stromu, a  jedol som.“ (Genesis 3:12. )
Všimni si, ako sa Adam zachoval, keď bol pri-
stihnutý pri  hriechu:
1. Obviňoval svoju ženu – „to ŽENA, ktorú si
mi dal.. .“
2. Obviňoval Boha: “…to žena, ktorú si mi TY
dal…”
3. Výsledkom Adamovho obviňovania bolo, že
Eva nasledovala jeho príklad a  obviňovala diab-
la, keď povedala Bohu, „Had ma podviedol a  ja
som jedla.“
Identifikuj oblasť vo  svojom živote, kde si
zanedbal svoju plnú zodpovednosť.

II. ODMIETNI PASIVITU
Genesis 3:1 -7. Všimni si verše 1 -6, Adama tam
ťažko nájdeš. Vidíme tam hada, ako hrubo za-
obchádza  s  Evou, a  Adama, ktorý tam zastával
pasívnu úlohu - buď sa prizeral alebo úplne
zanechal svoju vodcovskú úlohu. Bratia, toto
musí skončiť! Keď máme prevziať kontrolu
nad  našou „záhradou“, nemôžeme si dovoliť
len tak pasívne sedieť a  nechať život plynúť!
Aby si odmietol pasivitu, musíš:
1. Znenávidieť to, čo ju u  teba spôsobuje. Zane-
cháva ťa to stagnujúceho a  nezmeneného. Veci
sú len také, akými ich necháš byť. Tak prestaň
tolerovať to, čo nie je dobré v  tvojom živote
a  zmeň to. Matúš 16:19: „ čokoľvek by si zviazal
na  zemi, bude zviazané aj na  nebi; a  čokoľvek by
si rozviazal na  zemi, bude rozviazané aj na  nebi.“
Čokoľvek zakážeš ty, zakáže nebo. Čokoľvek ty
dovolíš, dovolí aj nebo.
2. Prestať o  sebe pochybovať - Fil 4:13 Všetko
MÔŽEM v  Kristovi. . . Často si ako muži myslí-
me, že nemá zmysel sa snažiť o  niečo, čo aj tak
nedokážeme spraviť (čokoľvek to je, začíname
negatívnymi očakávaniami, ktoré nás zbavujú
snahy skúsiť to).
3. Definuj zmysel, pre  ktorý žiješ. Nájdi ho. Vy-
tvor ho. Rozprávaj   s  niekým, kto takýto zmysel
má – ale každopádne si prisvoj nejaký cieľ.

(Príslovia 29:18.)
4. Odpáľ bláznovstvo zo  svojho života už dnes.
Muž BLÁZON počuje Slovo, ale nekoná podľa
neho. Ale múdry muž ho počuje a  JEDNÁ
na  základe neho.
5. Rozhodni sa aktívne odolávať diablovi a  jeho
pokusom kradnúť, zabíjať a  ničiť teba a  tých,
ktorí sú okolo teba. (Jakub 4:7)
Pozri sa, kde všade sa prejavuje pasivita v  tvo-
jom živote.
1. Pasivita v  mysli - nekontrolovaním svojich
myšlienok
2. Pasivita v  tele - neovládaním chuti do  jedla
a  zanedbávaním svojho zdravia
3. Pasivita v  našich cieľoch - očakávanie, že ži-
vot bude len tak plynúť namiesto toho, aby si
sám vytváral dobré veci
4. Pasivita v  uctievaní - myslenie, že chvála, uc-
tievanie a  zraniteľnosť pred  Bohom je iba
pre  ženy, ale nie pre  teba.
Pomenuj jednu vec v  tvojom živote, kde si roz-
poznal, že si bol pasívny.

III. ZNOVUZÍSKANIE MUŽNOSTI
1 Korintským 16:13 „JEDNAJTE AKO MUŽI“
Existuje niekoľko vecí, ktoré okrádajú mužov
o  ich skutočnú mužnosť. Jednou z  nich ukrý-
vanie sa / zatajovanie.
Mužnosť neznamená, že nikdy nezhrešíš, ale je
pestovaná úprimnou otvorenosťou v  tvojom ži-
vote - úprimnosť so  sebou samým,  s  Bohom,
a  rovnako medzi tebou a  tvojím pastorom,
alebo iným vodcom v  tvojom zbore. (Jakub
5:16)
Dávid bol skutočný muž medzi mužmi – moc-
ný muž. Hovorí, „keď som mlčal o  svojom
hriechu, chradol som, . . “ (Žalm 32). Mrháš svo-
jím potenciálom a  svojou silou, keď v  sebe
schovávaš nevyznaný hriech,   s  ktorým nejed-
náš. Kiežby viac mužov vedelo, koľko sily
a  efektivity strácajú kvôli ukrývaniu sa, prestali
by to u  seba tolerovať.
Je vždy lepšie pochybiť v  procese odkrývania
niekomu to,   s  čím bojuješ (samozrejme, malo
by ísť o  dôveryhodnú osobu - vodcu, nie len
o  nejakého „kamoša“). Lukáš 12:2 hovorí, že
čokoľvek, čo je skryté, príde raz na  svetlo.
A  Ježiš hovorí, že to, čo sa šepká v  tme, bude
raz odhalené. Keď prinesieme svoju situáciu
do  svetla (1 Ján 1 :7), už nás nebude môcť
zraniť, alebo zahanbiť neskôr.
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Pochop: Temnota nie je výhodou domáceho
mužstva. Temnota je to, v  čom je diabol expert.
Keď skrývaš hriech, alebo sa snažíš zakryť to,
čo robíš, prípadne nerobíš, pred  Bohom a  os-
tatnými, tak prehrávaš  s  domácim tímom tem-
noty. Ale ak si vo  SVETLE, máš advokáta,
Ježiša, ktorý bojuje za  teba. (1 J 2:1 )
Máš nejaký tajný hriech, alebo skrývanú oblasť
v  živote, o  ktorej nie si ochotný hovoriť? Bojíš
sa, že keď tieto veci odhalíš, niekto získa
nad  tebou výhodu, alebo že stratíš niečo vý-
znamné? Čo sú tie veci?

IV. ŠTYRI PRAVIDLÁ MUŽNOSTI
1 Kor 16:13 - Bdejte, stojte vo  viere, buďte zmužilí
a  silní!
Zamerajme svoju pozornosť na  4 pravidlá muž-
nosti obsiahnuté v  tomto úžasnom verši:
1. Buď bdelý - Tento príkaz hovorí o  tom, byť si
vedomý nepriateľa vo  svojom živote. STRAS
ZO SEBA OTUPENÉHO DUCHA. Buď si ve-
domý boja, v  ktorom si. Je to duchovný boj
a  diabol sa ťa snaží ukolísať k  spánku. Zobuď
sa a  ZAUJMI svoju POZÍCIU ako muž – ako
duchovný vodca. Mysli BOJOVNE. Ostatní
závisia na  tom, či zostaneš bdelý a  triezvy, ve-
domý si nepriateľových snáh okradnúť teba,
tvoju rodinu a  tvoj zbor.
2. Stoj pevne vo  viere - Neopúšťaj svoju istotu
v  Bohu a  jeho Slove. Boj, do  ktorého si povola-
ný sa volá „boj viery“. Život a  diabol sa snažia
vytlačiť ťa z  tvojich základov – Slova Božieho.

Nepriateľ dobre vie, že je to jediný základ,
ktorý obstojí v  každej búrke života. Tak stoj
pevne vo  viere a  vlož svoju dôveru priamo
a  jedine do  Božieho Slova a  jeho zasľúbenia.
3. Buď zmužilý - jednaj ako muž. Buď smelý
a  odvážny. TO ZNAMENÁ: nikdy neutekaj
od  svojich slabostí, hriechov alebo bojov, ale
utekaj k  nim. Utekaj k  svojim slabostiam a  po-
silni ich. Bež k  Bohu, naplň svoje srdce Božím
slovom, aby si bol schopný prekonať poku-
šenie. Čokoľvek je v  tvojom živote výzvou –
zaútoč na  to skôr než ono zaútočí na  teba.
4. Buď silný - To znamená, aby si bol silný,
upevnený, neochvejný – nebuď čajový. Buď sil-
ný v  poznaní Boha, Buď silný v  tom, aby si ve-
del ako reagovať na  situáciu skôr než nastane.

Gregory Dickow (biblicalmanhood.net)

Vyhlásenie mužnosti:
Ododnes odmietam tajomstvá vo  svojom živo-
te. Odmietam dať Satanovi výhodu domáceho
hráča tým, že budem žiť v  temnote a  skrývať
akýkoľvek hriech alebo oblasť v  mojom živote.
Prijímam moc k  odpusteniu pre  čokoľvek, čo
vyznám Bohu. On je verný, aby mi odpustil
a  očistil ma od  nespravodlivosti. Volím si žiť ot-
vorený život, ktorý je úprimný pred  Bohom a
transparentný pred mojimi vodcami, v mene
Ježiš.
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VÝZVA - TÁBOR LEVITOV

Bratia a  sestry, rodičia a  priatelia  :), v  júli 2011
sa uskutoční (ako každý rok) úžasný kresťan-
ský letný tábor pre  deti – Tábor Levitov. Koná
sa už 11 rokov a  je to služba, ktorá zanecháva
stopy požehnania na  životoch detí každého ve-
ku. Deti z  nášho zboru sa na  tábore zúčastnili
už niekoľkokrát a  vždy to znamenalo výrazný
posun v  ich duchovnom živote. Tento rok sa
tam chystá znova niekoľko detí zväčša zo  so-
ciálne slabších rodín. Vo  väčšine prípadov tieto
rodiny nie sú schopné uhradiť poplatky za  tá-

bor pre  svoje deti (obzvlášť ak sa chystajú
viaceré deti z  jednej rodiny). Napriek nedostat-
ku prostriedkov chceme podporiť tieto deti,
pretože veríme, že Tábor Levitov je miesto, kde
sa Boh zjavuje deťom špeciálnym spôsobom.
Chceme preto vyzvať každého, kto má na  srdci
podporiť akoukoľvek sumou deti z nášho zboru
a umožniť im súčastniť sa tábora.
Prispieť možno na  účet uvedený na str.2 ,dô-
ležité je uviesť do  poznámky „Tábor Levitov“.

MODLITEBNÁ REŤAZ
V  apríli 2011 bola v  našom
zbore obnovená modlitebná
reťaz na  dva dni v  týždni –
piatok a  sobotu. Modlitebné
predmety sa menia každý
mesiac. Ak máš túžbu sa pri-
pojiť a  stať sa silným článkom
v  tejto reťazi, neváhaj a  staň sa
strážcom na  hradbách.
Pre  viac informácií o  modli-
tebnej reťazi kontaktuj Etelku
Turtákovú
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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
Košice - ženská evanjelizačná skupinka

- Mládež - za tím vodcov, za duchovný rast mládežníkov
- vedenie Ducha svätého pri zasahovaní mladých evanjeliom
- inšpirovaná chválová skupina
- odovzdaní a spoľahlivi služobníci
- za rast a rozmnoženie domácej skupinky

Moldava - za kľúčových ľudí, ktorých chceme zasiahnuť
- aby bola Moldava pripravené pole k evanjelizácii

Turňa - za zjavenie od Boha, čím je v duchu zviazaná Turňa a Moldava
- za múdrosť a poslinenie pre tím vodcov

Kecerovce - za úprimný vzťah medzi súrodencami
- za rast služobníkov
- za rozdelenie skupinky

Rankovce - za rast veriacich vo viere
- aby zasiahli dedinu evanjeliom

Medzany - za mužov a ženy pokoja v Prešove
(Prešov) - za vznik skupinky v Prešove

- za smelosť pri kázaní v Prešove

Zbory - Jednota a  vzťahy (staršovstvo)
- Tímová práca, nové tímy služobníkov
- Otcovia a  matky v  duchu, učeníctvo
- Von z  chudoby, von zo sociálnych dávok
- Vlastnými rukami pracovať – projekt Rút
- Sloboda od závislostí
- Vzdelanie – ochota učiť sa

BTC Sinaj - Nástroj na budovanie služobníkov
- vedenie BTC našimi služobníkmi (uvoľnenie darov)
- Rozmnoženie BTC do ďalších miest
- Kvalita a  pomazanie/zdravé učenie

Hnutie Zakladania zborov
- Aktuálne za Prešov, Moldavu, Kecerovce, Rankovce
- Vznik nových zborov na nových miestach
- Zbory – zdravie, sila, samostatnosť

MÁJ

JÚN

Rudolf Gábor
01.05. (Kecerovce)
Alžbeta Ďurašková
05.05. (Kecerovce)
Eva Javorová
05.05. (Kecerovce)
Katarína Gašparová
07.05. (Košice)
Kristína Fráterová
09.05. (Košická Polianka)
Jozef Javor
18.05. (Kecerovce)
Viliam Rigo
28.05. (Turňa)
Radoslav Sameľ
31.05. (Kecerovce)

Viktor Tóth
10.06. (Medzany)
Marek Turták
14.06. (Turňa)
Zdenka Miková
28.06. (Kecerovce)

NOVÉ KÁZNE NA WEBE

06.03.2011 Tóth Miroslav Skutky tela - cudzoložstvo, smilstvo,
nečistota, zmyselnosť

13.03.2011 Horn Stefan Ovocie Ducha - láska
20.03.2011 Tóth Miroslav Skutky tela - modloslužba, čarodejníctvo
27.03.2011 Horn Stefan Ovocie Ducha - radosť
03.04.2011 Kollárová Katka Skutky tela - Nepriateľstvá, sváry,

nenávisť, hnevy
10.04.2011 Horn Stefan Výzbroj Božia, časť 2
17.04.2011 Tóth Miroslav Ovocie Ducha - pokoj

Horn Stefan
24.04.2011 Tóth Miroslav Vzkriesenie

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



Košice
Bohoslužba Nedeľa 10:00 Jesenského 21 /A
Modlitby mužov Utorok 17:00 Jesenského 21 /A
Domáca skupinka Streda 18:00 Jesenského 21 /A
Stretnutie mládeže Štvrtok 17:00 Jesenského 21 /A
Modlitby žien Piatok 18:00 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.

MÁJ

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

06.05. Evanjelizácia Prešov
Most Café, Škultétyho 3, PO; 18:00

11 .05. Seminár pred krstom
Jesenského 21 /A, KE; 18:00

22.05. Bohoslužba s krstom
Jesenského 21 /A, KE; 10:00

27.05. Pracovné stretnutie
Jesenského 21 /A, KE; 18:00

JÚN
05.06. Bohoslužba s bratom Frankom Hoffmanom

Jesenského 21 /A, KE; 10:00

09-11 .06. BTC SINAJ s bratom Alexandrom Mitrovičom
Sigord - Zelený breh, Kokošovce; 09:00

12.06. Bohoslužba s bratom Alexandrom Mitrovičom
Jesenského 21 /A, KE; 10:00




