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OBČERSTVI SA BOHOM!



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

DUCHOVNÁ KLÍMA
Milí súrodenci, zdá sa, že toto leto bude veľmi suchým letom.
Na jednej strane sa ľudia tešia kvôli slnku, iní sa zas sťažujú na
suchú pôdu, ktorá je stále suchšia kvôli horúčave. Najmä poľ-
nohospodárstvo býva suchom veľmi zasiahnuté. Na druhej
strane cestovné kancelárie zaznamenávajú vďaka peknému po-
časiu rastúce zisky. Takže vidíme, že to, čo je pre niekoho ra-
dosť môže byť pre iného utrpenie.
Rovnako existuje aj duchovná klíma. Od tejto duchovnej klímy
závisí duchovné ovocie. Tak ako v prirodzenom svete môže byť
slnko pre niektorých radosťou, pre iných môže znamenať úplný
opak. Ale ako tomu máme rozumieť v duchovnom zmysle?

Duchovná pôda vysychá
Dlhé obdobia horúčav vysušujú pôdu: pôda je suchá a tvrdá,
takže nemôže prijať dážď. Výsledkom sú povodne, ktoré môžu
spôsobiť obrovské škody. Podobne to môže byť aj s duchovnou
klímou. Keď máme za sebou dlhé „obdobie sucha“, v ktorom
sme nezažili takmer žiadne duchovné občerstvenie, môže to
viesť k zatvrdnutiu našich sŕdc. V praxi to vyzerá tak, že ľudia
so zatvrdnutými srdcami spravidla nie sú schopní prijať duchov-
ný dážď. Požehnanie Božie tečie na bohoslužbách okolo nich,
ale oni nie sú schopní prijať pre seba rieku Ducha. Veľmi často
je potom výsledkom „záplava“ negatívnych pocitov a zážitkov,
ktoré môžu viesť k duchovnému potopeniu sa. A potom už zo-
stáva iba mŕtvola.

Povodeň škodí okoliu
Ľudia, ktorí zostávajú v zlej duchovnej klíme, sú nebezpečen-
stvom aj pre ľudí okolo seba. Keď príde povodeň na neobývané
regióny, nie je to až také zlé, ako keď príde potopa na obývané
oblasti. Tak je aj s ľuďmi, ktorí sú zaplavení negatívnou povod-
ňou. Škodia svojmu okoliu tak, že ich sťahujú do pohybujúcej sa
povodne. Týmto spôsobom sa šíri duchovné putovanie púšťou
od človeka k človeku. Týmto spôsobom môžu zahynúť celé
spoločenstvá.

Povodne spôsobujú osamelosť
Ľudia, ktorí sú obeťou potopy, stoja veľmi často pred materiál-
nymi ruinami, pretože všetko stratili. Zrazu stoja celkom sami
pred troskami svojej existencie. Kresťania, ktorí nie sú schopní
prijať požehnanie Božie, majú tendenciu izolovať sa do samoty.
Hovorím tu o kresťanoch, ktorí vyzerajú duchovne, a ktorí už
priniesli niečo do Božieho kráľovstva. Mali svoju službu, mali
svoju domácu skupinku a možno ešte aj niečo iné. Napriek to-
mu prišla povodeň a zrazu stoja pred duchovnými troskami. A
najhoršie na tom je to, že potom nenechajú nikoho, aby im po-
mohol pri znovuvybudovaní ich života, ale sa sami pokúšajú
bojovať a jednoducho - robia to celé ešte horším. Dôvod prečo
si nenechajú pomôcť je často seba obviňovanie a duchovná pý-

ko, hrad môj, môj Boh, ja v Neho dúfam!

3 Lebo On vytrhne ťa z pasce lovca, od zhubného

moru.

4 Peruťou svojou prikryje ťa, a nájdeš útočisko pod

Jeho krídlami; Jeho vernosť je štítom a pavézou.

5 Nočného postrachu nemusíš sa báť, ani strely,

ktorá lieta vo dne,

6 ani moru, čo sa vlečie v mrákote, ani nákazy, čo

napoludnie pustoší.

7 Nech ich padne tisíc po tvojom boku a desaťtisíc

po tvojej pravici, k tebe sa to nepriblíži.

8 Len pozrieš očami a uzrieš odplatu bezbožných.

9 Keďže Hospodin je Tvoje útočisko, postavil si si

Najvyššieho za útulok:

10 nič zlé sa ti nestane, ani rana sa nepriblíži k

tvojmu stanu.

11 Lebo o tebe dá príkaz svojim anjelom, aby ťa

strážili na všetkých tvojich cestách.

12 Na rukách ponesú ťa, aby si si nohy neudrel o

kameň.

13 Po levoch a zmijach budeš kráčať, pošliapeš

levíča i draka.

14 Vyslobodím ho, lebo sa ma pridŕža, a

ochránim ho, lebo pozná moje meno.

15 Bude ma vzývať a vyslyším ho; budem s ním v

súžení, vytrhnem ho a oslávim.

16 Nasýtim ho dlhým životom a ukážem mu svoje

spasenie.

V Kristovi nádherne milovaný a v Jeho vzác-
nom poverení s Vami spojený,

Tvoj brat Stefan
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ÚVODNÍK

cha. Tieto charakterové vlastnosti spôsobujú,
že záplavy sa viac a viac rozširujú a stúpajúca
povodeň je čím ďalej tým silnejšia, až kým aj to
posledné dobré nezahynie – ich kompletný du-
chovný život.

Slnko je a aj môže byť niečo pekné
Horúčava nemusí pre nás znamenať žiadne
nebezpečenstvo, keď vieme, ako s ňou máme
zaobchádzať. Hneď ako spozorujeme, že nám
začína byť horúco a naša duchovná pôda vysy-
chá, mali by sme tak rýchlo, ako je to len mož-
né, niečo proti tomu urobiť. Tu sú nejaké tipy,
ktoré nás môžu ochrániť pred duchovným
suchom:

Čerpaj z vodného zdroja Slova
Keď sa stane naším zvykom žiť každý jeden
deň z Božieho slova, tak máme od Boha k dis-
pozícii jeden nevyčerpateľný zdroj
Pi z duchovnej skaly, ktorou je Kristus
Biblia hovorí, že Židia počas 40-tich rokov pu-
tovania na púšti pili vodu zo skaly. Touto ska-
lou je Kristus (1Kor 10:4). Pi denne živú vodu,
ktorá vyteká zo živej skaly - tým sa staráš o svo-
je spoločenstvo s Bohom. Toto spoločenstvo je
pre náš duchovný život absolútne životne dô-
ležité.
Dovoľ iným ľuďom, aby ťa osviežili
Biblia nám hovorí, že posol môže byť ako
studená voda (Príslovia 25:13). Boh položil
svoje požehnanie na jednotné spoločenstvo
(Žalm 133). Preto je absolútne dôležité, aby
sme sa v období sucha starali o
spoločenstvo svätých. Mali by sme
vyhliadať poslov Božích, ktorí nám
prinesú Božie posolstvo aktuálne
pre náš čas a hodinu.
Zoznam by mohol pokračovať ešte
ďalej. Napriek tomu si myslím, že
sme porozumeli, o čo tu vlastne ide.
Prajem nám, aby sme naše srdcia
nezatvrdzovali pre horúčavu prena-
sledovania a pokušení, ale aby sme
vždy znovu zakúšali duchovné ob-
čerstvenie nášho Boha.

Na záver by som nás chcel pože-
hnať slovom zo žalmu 91.

1 Kto v skrýši Najvyššieho prebýva a

odpočíva v tôni Všemohúceho,

2 ten vraví Hospodinovi: Moje útočis-
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Tvoje manželstvo má potenciál v značnej miere
žehnať oboch – teba aj tvojho partnera. Tak sa
neuspokoj s ničím menším, než s tým najlep-
ším pre svoje manželstvo. Snaž sa o to najlep-
šie, čo má Boh pre teba a tvojho partnera tým,
že sa budeš modliť VEĽKÉ modlitby za svoje
manželstvo. Tu je návod ako na to:
Buď konkrétny. Radšej než sa modliť všeobec-
né, neurčité modlitby typu “Pane, prosím
požehnaj moje manželstvo,” predkladaj Bohu
konkrétne žiadosti. Čím viac zaostríš svoje
modlitby, tým priamejšie odpovede dostaneš.

Buď smelý. Ježiš zdôrazňoval, že je dôležité
približovať sa k Bohu s dôverou, prosiac smelo
o to, čo by sme chceli. Nebuď bojazlivý, keď sa
modlíš za svoje manželstvo. Pamätaj, že Boh ti
chce dať dobré dary, ktoré sú v súlade s jeho
vôľou. Nemodli sa za to, aby si si len nejako vy-
stačil – modli sa, aby tvoje manželstvo pre-
kvitalo. Len do toho! Pros Boha o čokoľvek, čo
chceš, aby v tvojom manželstve urobil.

Na prvom mieste miluj Ježiša. Urob svoj vzťah
s Ježišom svojou TOP prioritou – pred svojim
manželstvom – a povzbuď svojho partnera, aby
urobil to isté. Ak Ježiš bude prvou láskou vás
oboch, Jeho láska bude napĺňať vaše manžels-
tvo a dá vám silu k tomu, aby ste sa aj navzá-
jom milovali ešte viac. Uisti sa, že hľadáš svoju
istotu a hodnotu v Bohu – a nie vo svojom par-
tnerovi. Neočakávaj od partnera to, čo môže
urobiť jedine Boh. Modli sa za vás oboch, aby
ste mali múdrosť a silu sa spoľahnúť na Boha
každý deň namiesto toho, aby ste na seba na-
vzájom kládli zbytočný tlak.

Modli sa za duševnú intimitu (blízkosť). Pros
Pána, aby urobil tvoje manželstvo bezpečným
vzťahom, a aby vám obom pomohol pestovať
otvorenosť, úprimnosť a dôveru. Vyznávajte si
hriechy a hovorte s Bohom o vašich najhlbších
strachoch a túžbach. Modlite sa, aby On
uzdravil emocionálne jazvy, ktoré vám bránia v
tom, aby ste boli voči sebe autentickí (takí, akí

MODLI SA VEĽKÉ MODLITBY
za svoje manželstvo
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MODLITBA

ste naozaj; bez pretvárky). Modli sa, aby vám
Boh pomohol užívať si zmysluplné a dôverné
rozhovory.

Modli sa za duchovnú intimitu (blízkosť). Mod-
li sa, aby ste obaja neustále hľadali Božiu
prítomnosť a Jeho moc. Pros Ho, aby ťa zjed-
notil s Ním samým a aj s ostatnými. Modli sa
za ochranu od vecí, ktoré by vám obom mohli
prekaziť hľadať Boha celým srdcom. Povzbu-
dzuj ostatných aby sa hnali za Pánom viac než
za čímkoľvek iným. Urob vaše spoločné modlit-
by pravidelným zvykom.

Podriaďujte sa navzájom z úcty voči Ježišovi.
Pros Boha, aby ti pomohol pokoriť a poddať sa
tvojmu partnerovi spôsobom, ktorý Ho bude
ctiť. Modli sa za rozoznanie, kedy ustúpiť tomu
druhému v rozhodovaní o veciach, ktoré sa
dotýkajú vás oboch. Pros Pána, aby ti dal vieru
na to, ako jednať s dôsledkami rozhodnutí tvoj-
ho partnera – vrátane tých zlých. Modli sa za
to, aby dal Boh tvojmu partnerovi správne a
zdravé túžby, a aby dal tebe ochotného ducha a
schopnosť sa mu s radosťou poddať. Modli sa,
aby vás oboch Duch Svätý plnil nanovo každý
deň.

Modli sa za svojho manžela. Modli sa, aby tvoj
manžel: miloval Bibliu a čítal ju pravidelne,
aby nenávidel hriech, miloval modlitbu, aby
uvítal spoločenstvo kresťanov vo svojom živote,
a aby bol vykázateľný aspoň jednému kresťa-
novi – mužovi, aby miloval chváliť Pána, aby
porozumel dôležitosti duchovného zápasu za
svoju rodinu, a aby bol mocným Božím
mužom. Pros Pána, aby ho naplnil Svätým Du-
chom každý deň a aby ho urobil úžasným vod-
com vo vašom manželstve.

Modli sa za svoju manželku. Pros za milosť za-
obchádzať s manželkou rovnako, ako zaobchá-
dza Ježiš s tebou. Modli sa za pokoru, ktorú
potrebuješ, aby si bol nežným vodcom vo va-
šom manželstve, a za zrelosť pre seba a svoju
manželku, ako sa správať v konfliktoch. Modli
sa, aby Boh posilnil vieru tvojej manželky, aby
jej pomohol milovať modlitbu, uctievanie a
čítanie Biblie, aby ju usvedčoval z hriechu, aby
ju urobil rýchlou k pokániu, a aby jej pomohol
nasledovať Ho tam, kam vás oboch v manžels-
tve vedie. Modli sa za schopnosť vidieť svoju
manželku tak, ako ju vidí Boh a oceniť dar,

ktorým je ona pre teba.

Modli sa za svojho neveriaceho partnera. Ak
tvoj manžel/manželka ešte nie je kresťan, pros
Boha, aby mu ukázal, ako veľmi potrebuje Ježi-
ša. Modli sa, aby ho oslobodil od zlého,
ktorým je oklamaný, a aby tvoj partner odhalil
pravdu evanjelia, ktoré ho oslobodí. Pros Pána,
aby spôsob tvojho života bol dobrým prí-
kladom, ktorý ho bude priťahovať bližšie k
Ježišovi. Modli sa za neklamné a ničím neza-
meniteľné stretnutie s Duchom Svätým. Modli
sa za kresťanských priateľov pre tvojho par-
tnera, ktorí ho budú ovplyvňovať pozitívnym
spôsobom. A hlavne - nikdy sa neprestaň mod-
liť za spasenie svojho manžela/manželky do-
kiaľ žije!

Modli sa za ochranu. Modli sa za ochranu pre
vaše manželstvo pred zlými vplyvmi a poku-
šeniami, ktoré vás môžu odtiahnuť od Pána,
alebo od seba navzájom. Modli sa za múdrosť,
ako správne jednať v náročných situáciách.
Nájdi biblické verše, ktoré opisujú domov,
ktorý chceš mať, a pravidelne sa ich modli.
Modli sa proti pokušeniu, ako je pornografia,
ktorá môže zničiť vaše manželstvo. Pros Pána,
aby ste vedeli organizovať svoj čas tak, aby ste
si uchránili váš spoločný čas. Modli sa za seba
a za svojho partnera, aby ste si vedeli rýchlo
odpustiť keď spravíte chyby, aby sa medzi vami
nerozvila žiadna horkosť.

Modli sa za poslanie tvojho manželstva. Modli
sa za schopnosť vidieť ďalej než iba vás dvoch;
vidieť to, akým požehnaním môže vaše man-
želstvo byť. Pros Boha, aby si vás použil, aby sa
dotkol životov iných ľudí pozitívnym spôsobom
a aby budovalo Božie kráľovstvo tu na zemi.
Modli sa za víziu pre tvoju službu a službu tvoj-
ho partnera. Modli sa za to, aby vám Boh uká-
zal skupinu ľudí, časť sveta, alebo oblasť života,
ktorú môžete zasahovať obaja spoločne. Potom
sa modlite, aby vás Boh viedol ku možnostiam
slúžiť v danej oblasti. Vydaj svoje manželstvo
naplno Bohu a pros Ho, aby vám neustále uka-
zoval, ako čo najlepšie využiť váš čas, prostried-
ky a schopnosti pre Božie kráľovstvo.

Prevzaté z knihy Modli sa za svoje manželstvo: Si-

la modlitieb Božích zasľúbení pre váš vzťah

(2008), Will Davis Jr.
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VYUČOVANIE

HOSPODIN JE PASTIER MÔJ
Hospodin je môj pastier; nebudem mať nedostatku. Pasie ma na
zelených pažitiach; vodí ma popri tichých vodách. Občerstvuje
moju dušu; vodí ma po cestách spravodlivosti pre svoje meno. Aj
keby som išiel dol inou tône smrti , nebudem sa báť zlého, lebo ty
si so mnou; tvoj prút a tvoja palica ma potešujú. Pripravuješ predo
mnou stôl pred mojimi protivníkmi; olejom mažeš bohate moju
hlavu; môj pohár preteká. Áno, len dobré a milosť ma budú sledo-
vať po všetky dni môjho života, a budem bývať v dome Hospodi-
novom dlhé časy. (Žalmy 23)
Žalm 23 sa ináč nazýva aj pastiersky žalm. Na-
písal ho kráľ Dávid. Podobné vyznanie je za-
znamenané aj u Jákoba vo chvíli, keď
požehnával svojho syna Jozefa a jeho synov,
keď o Bohu svojich otcov vyznal: “Boh, ktorý
bol mojím pastierom po celý môj život až pod-
nes,“ Dávid rovnako vyznal, „Hospodin je môj
Pastier.“
Jákob aj Dávid mali jednu vec spoločnú - ich
predkovia boli pastieri a dokonca obaja boli sa-

mi pastiermi. Musíme mať však na pamäti, že
pastieri vo vtedajšej dobe a hlavne v oblasti
Blízkeho východu mohli byť v určitých spôso-
boch odlišní od tých pastierov, ktorých po-
známe my (ak teda vôbec nejakých poznáme).
Čo teda takéto vyznanie znamená z úst týchto
dvoch mužov? Čo tým mysleli, keď nazvali
Boha svojím pastierom?
Dávid a Jákob mali pred očami pastiera, ktorý
pozná svoje ovce. Pastier sa hlboko zaujímal o

každú jednu ovečku zo svojho stáda. Každý ve-
čer pastieri rátali ovce v ohrade, či im žiadna
nechýba. Ale niekedy pastier toto rátanie vyne-
chal, pretože bol schopný vycítiť, či sú všetky
ovce v ohrade, alebo nie. Keď nejaká ovca chý-
bala, dobrému pastierovi už na pohľad niečo
na stáde chýbalo. Jedného pastiera v Libanone
sa spýtali, či ráta svoje ovce každý večer. Jeho
odpoveď bola: „Pane, ak by ste mi zaviazal oči
a priniesol by ste mi akúkoľvek ovcu, a iba by
ste mi dovolil položiť ruky na jej tvár, vedel by
som vám v tú chvíľu povedať, či je moja, alebo
nie.”
V Arabskej púšti raz večer jeden arabský pas-
tier začal zvolávať po mene každú zo svojich
51 oviec (matiek) a bol schopný priradiť ku
každej jednej ovci presne jej jahniatko. Dokon-
ca aj za svetla by to bol pre mnohých pastierov
slušný výkon, ale tento to zvládol v úplnej tme,
uprostred hluku bľačiacich oviec, ktoré volali
na svoje mladé. Hoci je to obdivuhodné, ani
jeden orientálny pastier nepozná tak dokonale
svoje ovečky ako Ježiš, náš úžasný Pastier. On
o sebe povedal: “Ja som dobrý pastier: poznám
svoje ovce” (J 10:14)
Mali pred očami pastiera, ktorý zabezpečuje
pre stádo pastvu a vodu. Jedna zo základných
povinností pastiera bola zháňanie potravy pre
stádo. Je obdobie, keď sú pastviny zelené a ov-
ce sa môžu pásť sami, ale v čase, keď zelené
pastviny už nie sú zdrojom potravy pre stáda,
musí pastier nakŕmiť stádo sám. Takže či, už
bolo v prírode dosť voľne dostupnej potravy,
alebo nie, pastier bol ten, ktorý sa vždy zodpo-
vedný za to, aby sa postaral o to, aby malo jeho
stádo vždy čo jesť. Pri výbere pastvín pre stádo
bolo absolútne dôležité, aby bola v blízkosti aj
voda, a aby bol k tej vode ľahký prístup. Ne-
stačilo len vodu nájsť, pretože ovce sa nenapili
z hociktorej vody. Zaujímavé na tom je, že ovce
sa boja piť z vody, ktorá sa rýchlo hýbe, preto
musel pastier hľadať tiché vody, aby tam stádo
mohlo utíšiť svoj smäd a občerstviť sa.
Mali pred očami pastiera, ktorý hľadá a na-
vracia zatúlané ovce. Pre každého pastiera bolo
veľmi dôležité nedopustiť, aby sa ovečka zatú-
lala od stáda preč, pretože vo chvíli, keď zo-
stala mimo stáda sama, bola úplne bezmocná.
Ovce nemajú vôbec orientačný zmysel – netu-
šia kde sú a ako sa dostať späť k stádu - v takej

situácii je zatúlaná ovečka úplne zmätená a vy-
strašená. Orientálni pastieri boli schopní aj
celé hodiny chodiť sem a tam po púšti a
horách, aby zatúlanú ovečku našli – vedeli, že
ak ju nenájdu, je stratená. Keď ju pastier na-
šiel, odniesol ju domov na svojich pleciach.
Žalmista sa modlí: “Zblúdil som ako ovca
stratená; hľadaj si svojho služobníka” (Žalmy
119:176).
Mali pred očami pastiera, ktorý sa stará o svoje
stádo. Lásku pastiera k svojmu stádu môžeme
najlepšie vidieť v časoch, kedy je potrebná
nadštandardná starostlivosť o ovce.
Keď prichádza čas bahnenia oviec, musí pas-
tier venovať stádu väčšiu starostlivosť. Keďže
sa stádo musí stále presúvať pri hľadaní nových
pastvín, býva to pre pastiera zložitá úloha. Ov-
ce, ktoré mali mať čoskoro mladé, museli byť
počas tohto presunu neustále v tesnej blízkosti
pastiera. Malé bezbranné jahniatka, ktoré ne-
stíhali so stádom, niesol pastier pri sebe vo svo-
jich šatách, z ktorých pomocou opasku
pripraví akési vrecko pre jahniatko. Izaiáš popi-
suje toto správanie v tomto texte: “Pásť bude
svoje stádo ako pastier, zhromaždí ho svojím
ramenom, jahniatka ponesie v náručí, pridája-
júce ovce povedie.” (Iz 40:11 )
Pastier dával pozor na všetky ovce svojho stá-
da, ktoré potrebovali akúkoľvek špeciálnu
starostlivosť. Niekedy ovciam uškodili slnečné
lúče, alebo boli ich telá nepekne doškriabané
tŕňmi. Najbežnejším liekom na takéto zranenia
bol olivový olej, ktorý pastier nosil stále so
sebou v baraňom rohu. Dávid myslel možno na
takúto situáciu keď písal o Pánovi: “Hlavu mi
pomazávaš olejom” (Žalm 23:5).
A nakoniec mali pred očami pastiera, ktorý
chráni svoje ovce. Keď počasie dovolilo, pastier
nechal prespávať stádo na otvorenom pries-
transtve. Aj vtedy však zostával so stádom, aby
ho strážil. Niektorí pastieri si pripravili
jednoduché lôžko, poskladané z oválnych
kameňov, uprostred ktorých si tŕstím vystlali
miesto na spanie. Tieto jednoduché postele
boli poskladané do kruhu, uprostred ktorého
založili oheň. Takto boli schopní dávať pozor
na stádo aj v noci. Ovce bolo potrebné strážiť
najmä pred zlodejmi – či na otvorenom pries-
transtve alebo v ohrade. Zlodeji v Palestíne
preliezali múry ohrady, a keď boli dnu, prere-



8

VYUČOVANIE

závali hrdlá čo najviac ovciam, a ich telá po-
tom postupne prehadzovali cez múr ohrady
svojim komplicom. Keď sa im nepodarilo do-
stať von všetky ovce, ostatné nechali v ohrade
mŕtve. Ježiš opisuje takéto činy takto: „Zlodej
prichádza, len aby kradol, zabíjal a hubil“ (Ján
10:10). Pastier musel byť preto neustále na
stráži a byť pripravený rýchlo zakročiť, aby
ochránil svoje stádo.
Pastier musel chrániť stádo nielen pred zlodej-
mi, ale aj pred divými zvieratami. V súčasnosti
žijú v Palestíne vlky, hyeny, šakaly a pantery.
Levy nežijú v tejto oblasti už od čias Križiac-
kych výprav (12-13 stor.). Aj posledný medveď
tu bol zabitý pred takmer 50 rokmi. Dávid, ako
pastier, mal skúsenosti s útokom leva aj med-
veďa na svoje stádo, a s Božou pomocou ich
oboch zabil. (1Sam 17:34-37). Jeden skúsený
sýrsky pastier raz prenasledoval hyenu, ktorá
mu ukradla ovečku, až do jej brlohu a prinútil
ju, aby sa vzdala svojej koristi. Zvíťazil tak, že
na ňu kričal, hádzal kame-
ne, a strieľal na ňu
z  praku. Po-
tom vy-
bojo

vanú ovečku odniesol v náručí späť do ohrady.
Verný pastier bol ochotný riskovať aj svoj život
pre záchranu stáda. Ježiš nielen riskoval, ale
vydal svoj život za nás. Povedal: „ Ja som
dobrý pastier: dobrý pastier život kladie za ov-
ce“ (Ján 10:11 ).
Keď máme pred svojimi očami obraz takéhoto
dobrého pastiera, môžeme lepšie rozumieť hĺb-
ke Dávidovho a Jákobovho vyznania. Neboli to
iba prázdne frázy z ich úst, ani slová nejakých
populárnych piesní, ktoré sa im páčili. Snažili
sa vyjadriť, čo pre nich ich Boh znamenal,
chceli čo najlepšie popísať pre ďalšie generá-
cie, aký ich Boh je.
Keď vyznávali, že Pán je ich pastierom, hovori-
li o tom, že Boh ich nikdy neopustil, vždy sa
postaral o to, čo potrebovali oni, ich rodiny;
občerstvoval ich dušu a uzdravoval ich rany v
situáciách, kedy už nemali silu ísť ďalej. To
všetko s láskou a nehou milujúceho pastiera,
ktorý svoje ovečky dokonale pozná.
Keď Ježiš o sebe vyznal, že je dobrý pastier
(Ján 10), pripomenul tak Izraelcom aj Dá-
vidove a Jákobove slová. Ježiš nie je iba
„ako“ dobrý pastier, On ním naozaj je. Po-
zná svoje ovečky – teba i mňa, zbor, svo-
ju cirkev; stará sa a vždy sa bude starať
aj o naše potreby (tie pre telo ale aj
pre dušu). Keď budeme nasledovať to,
kam nás vedie, môžeme si byť istí, že
nájdeme pašu. Ježiš nikdy neopustí
svoje ovečky – aj keď príde nepriateľ a
bude chcieť rozohnať stádo, aby ovečky
zostali osamotené a zraniteľné, ani vte-
dy pastier Ježiš neopúšťa, ale chráni
svoje stádo.
Tak dovoľ Mu, aby ťa viedol – On je
Pastier tvojej duše (1 Petrov 2:25).
Ján 10:10-11 Zlodej nejde na iné, iba
nato, aby ukradol, zabil a zahubil. Ja
som prišiel nato, aby mali život a aby
mali hojnosť. Ja som ten dobrý pas-
tier. Dobrý pastier kladie svoju dušu
za ovce.
Žalmy 79:13 A my sme Tvoj ľud; ovce
Tvojej pastvy; budeme Ti naveky
ďakovať, rozprávať Tvoju chválu z
rodu na rod.

Katarína Kollárová

9

AKO SA STAŤ KŇAZOM
Chcem Vám napísať niečo ohľadom toho, čo
sa odohrávalo v mojom srdci, keď som ešte ne-
poznal Ježiša Krista osobne. Od mala som vy-
rastal v tom, že Boh existuje a určitým
spôsobom som k tomu bol aj vedený. Bol som
rímsko-katolíckeho vyznania, chodil som na
náboženskú výchovu od tretieho ročníka na zá-
kladnej škole. Zo začiatku to bola pre mňa nor-
málka chodiť na ,,nábožko“, ale potom, už keď
som bol starší, tak ma začalo zaujímať, čo sa
deje v cirkvi a konkrétne ma zaujímalo kňazs-
tvo. Približne v 5. alebo 6. ročníku na ZŠ som
zatúžil stať sa kňazom, a vtedy ma ešte viac za-
čalo zaujímať niečo viac o cirkvi a rozdieloch
medzi nimi. Pýtal som sa našej učiteľky
náboženstva na kňazstvo a tá mi odpovedala
skoro na všetky moje otázky, ale keď som sa od
nej dozvedel jednu vec o kňazoch a to, že ne-
môžu mať manželku, tak to ma úplne dostalo.
Bol som z toho sklamaný, keďže som bol skoro
ako každý mladý chlapec, a túžil som mať raz -
keď budem veľký - manželku a deti.
No, vďaka Bohu, nehádzal som vinu na Boha a
naďalej som sa aj modlil a chodil do kostola
bez toho, aby mi niekto niečo prikázal. Nieke-
dy sme si dokonca aj sami večer povedali, či
nepôjdeme ráno do kostola, ešte s dvoma

kamarátmi a keď som tam bol, tak som pozo-
roval kňaza, čo robí, ako sa modlí, atď. Všímal
som si aj ďalšiu vec a to chválovú skupinu,
ktorú tam mali. Okrem toho, že som hodnotil
ich spev a hranie, hlboko v srdci som mal túž-
bu niečo také raz aj ja robiť. Keď som prišiel
domov, tak som o povedal mame a ocovi, že by
som sa chcel stať kňazom. Oni sa čudovali, čo
mi napadlo, ale boli radi (aspoň si myslím:)).
V  skutočnosti som mal v srdci túžbu sťať sa
ním, ale nejako som sa nevedel vysporiadať
s  tým celibátom (život bez manželstva). Ne-
skôr som mal v živote takú pauzu, kedy som
nechodil do kostola, ale stále som sa modlil a
nejako aj veril - ako skoro každý z vás. Dokon-
ca raz, keď som mal hrať basketbalový turnaj
medzi školami, som mal roztrhnutú šľachu na
kolene, a na nohe asi mesiac ortézu na spevne-
nie kolena, ale nič sa nezlepšovalo - ako keby
sa to nehojilo. Tak som sa modlil, aby ma Boh
uzdravil. Prosil som Boha, aby som mohol hrať
ten turnaj a viete čo sa stalo? .. . o týždeň na to
som ten turnaj naozaj hral! Sláva Bohu ! ale to
len tak na okraj :).
Keď prišiel deň môjho spasenia a Ježiš mi za-
klopal na dvere môjho srdca, tak som zažil
niečo, čo som ešte nikdy predtým nezažil. Ne-
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vedel som, čo to je, ale dnes to už viem - bol to
Ježiš osobne. Po dlhšom čase, mi raz mama
pripomenula, ako som sa kedysi chcel stať kňa-
zom. Tak živo som si na to spomenul a Duch
Svätý mi ukázal, že už od mala ma pripravoval
na povolanie, ktoré pre mňa má. Čo je to za
povolanie? To povolanie je stať sa Božím
dieťaťom, a tým, že som sa stal Jeho synom tak
Božie Slovo hovorí, že som sa stal Jeho vyvo-
leným rodom, a kráľovským kňazstvom!
Dnes, keď sa pozriem späť, tak vidím, že Boh
túžbu môjho srdca splnil, a uvedomujem si, že
to bol dokonca On, ktorý mi ju do srdca vložil.
Verím, že aj TY máš niečo v srdci, čo ti tam
Boh vložil. Možno sa pýtaš, či je to všetko, čo
tu píšem vlastne pravda, alebo sa pýtaš, či je
možné Boha naozaj tak zažiť. Možno máš plno
iných otázok ohľadom služby živému Bohu, a
podobne. Ak áno, tak mojou radou pre teba je,
aby si prišiel k Pánovi, urobil prvý krok, a zažil

Jeho vykúpenie a oslobodenie od starého živo-
ta a prijal nový život, za ktorý On už pred 2000
rokmi zaplatil svojou krvou. Povzbudzujem
Ťa, aby si priniesol svoje srdce k Nemu a otvo-
ril ho pred Ním, lebo On ťa dokonale pozná.
Keď to naozaj úprimne urobíš, tak možno si to
TY, ktorý/á si budúcim prorokom, učiteľom,
evanjelistom, pastorom alebo misionárom. Ak
chceš, my ako spoločenstvo, Ti radi pomôže-
me, aby si sa stretol s Ježišom Kristom .
A nás, ktorí sme sa už s Ježišom stretli, po-
vzbudzujem, aby sme kázali evanjelium kde len
sa dá, lebo ako som napísal - my, ktorí sme už
Jeho deťmi, sme Jeho kňazmi. Nadovšetko by
som nás chcel povzbudiť, aby sme dennodenne
stáli pri jednej kazateľnici a kázali ako sa len
dá – tá kazateľnica sa volá život.
Buď požehnaný braček, sestra .

Váš brat Leo

CITÁTY NA ZAMYSLENIE
Nikdy sa neboj urobiť niečo nové, o čom si presvedčený, že je Božia vôľa /spomeň si, že archu postavil jeden

amatér s rodinou a Titanic budovala veľká skupina profesionálov/
Autor neznámy

Čo zachráni človeka je urobiť krok. A potom ďalší krok.
C.S. Lewis

Nauč sa hovoriť "NIE" dobrým veciam, aby si sa naučil hovoriť "ÁNO" tým najlepším.
John C. Maxwell

Je jednoduchšie ísť dole kopcom než hore, ale výhľad je omnoho lepší z hora.
Henry Ward Beecher

Nebo nie je menej modré len preto, že ho slepý človek nevidí.
Dánske príslovie

Najmenšie semeno viery je lepšie než najväčšie ovocie šťastia.
Henry David Thoreau

Tí, ktorí poznajú Boha najlepšie, sú najbohatší a najmocnejší v modlitbe. Malé poznanie Boha, odcudzenie a
chladnosť voči Nemu, robí z modlitby zriedkavú a slabú vec.

Edward McKendree (E. M.) Bounds

Bežným pokušením Satana je snaha, aby sme sa vzdali čítania Slova a modlitby, keď je naša radosť z toho preč.
Akoby nebolo potrebné čítať Božie slovo, keď z toho nie sme nadšení, a ako keby nebolo potrebné sa modliť,

keď nemáme ducha modlitby. Pravdou je, že na to, aby sme mali radosť zo Slova, musíme pokračovať čítať ho, a
spôsob, ako získať ducha modlitby je neprestávať sa modliť. Čím menej čítame Slovo Božie, tým menej ho

túžime čítať, a čím menej sa modlíme, tým menej sa túžime modliť.
George Muller
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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

JÚL

AUGUST

Alexandra Horváthová
07.07. (Turňa n.Bodvou)
Zdenka Dunová
11.07. (Kecerovce)
Róberta Bittová
16.07. (Košice)
Katarína Pukanská
16.07. (Košice)
Milan Fráter
19.07. (Košická Polianka)
Leonárd Horváth
19.07. (Košice)

Katarína Kollárová
04.08. (Medzany)
Vojtech Javor
12.08. (Kecerovce)
Mária Kollárová
14.08. (Medzany)
Peter Miko
25.08. (Kecerovce)
Silvia Medňanská
29.08. (Košice)
Róbert Oláh, ml.
29.08.(Sabinov)

NOVÉ KÁZNE NA WEBE

01.05.2011 McNary Shane Skutky tela - zvady rozbroje, roztržky
08.05.2011 Tóth Miroslav Ovocie Ducha - zhovievavosť, než-

nosť, dobrotivosť
15.05.2011 Tóth Miroslav Skutky tela - závisti, vraždy, opilstvo,

hodovania
22.05.2011 Horn Stefan Krst
29.05.2011 Kollárová Katka Ovocie Ducha - vernosť, krotkosť,

zdržanlivosť
05.06.2011 Hoffman Frank Dôkaz Božej lásky
12.06.2011 Horn Stefan Duch Svätý
19.06.2011 Tóth Miroslav Ž 84 - Túžba po Pánovej prítomnosti
26.06.2011 Horn Stefan S napätím zaobchádzať uvoľnený

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.



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.

JÚL

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.

Leto patrí evanjelizáciám. Stanovým, osobným, verejným... Ale tiež výletom a oddychu.
Konkrétne termíny budú oznamované počas leta. Sleduj stránku www.bozidom.sk
a  oznamy na bohoslužbe.

LETNÉ EVANJELIZÁCIE

AUGUST




