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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

BOH ZÁZRAKOV
Drahí súrodenci v  Kristovi. Náš Boh je Bohom divov a  zá-
zrakov. Vždy bol a  vždy bude. Keď jedná  s  človekom jedná zá-
zračne. To, že sa stal človekom, že vstal z mŕtvych je zázrak.
Znovuzrodenie je najväčším zázrakom a  týmto život  s  Bohom
ešte len začína. Krst Duchom Svätým je ďalším zázrakom, keď
Duch Svätý naplní veriaceho mocou z  neba. Zázraky uzdrave-
nia, finančné zázraky, vypočuté modlitby, zázračné zaopatrenia
atď., to všetko je pre  Boha normálny spôsob, akým jedná.
Celá Stará zmluva je plná zázrakov. Celá Nová zmluva je plná
zázrakov. Každá stránka, každý príbeh hovorí o  tom, že náš
Boh je Boh divov a  zázrakov.
Uvedomujeme si, že skutočne je? Uvedomujeme si, že náš du-
chovný život je zázrak? Uvedomujeme si, v  akého Boha veríme?
Je pre  nás tento „zázračný“ Boh realitou, alebo je iba realitou
minulosti, realitou Biblie, ale nie nášho života.
Nechcem, aby sme boli lovcami zázrakov, ale aby sme zažívali
zázraky. Bol muž v  Biblii, menom Gideón, ktorý počul o  zá-
zračných skutkoch svojho Boha, ale nikdy v  živote ich nevidel
ani nezažil. Keď k  nemu prehovoril anjel Hospodinov, tak sa
spýtal: „Kde sú všetky Jeho predivné skutky, o  ktorých nám roz-
právali otcovia?“ Potrebujeme byť ako Gideón, dožadovať sa
Jeho zázrakov v  našich zboroch, v  našich životoch.

Tí, čo potrebujú zázrak, veria v  zázrak
Kto verí v  zázraky? Ten, kto verí, že Boh robí zázraky. Kto ale
verí, že Boh môže spraviť pre  neho zázrak? Ten, kto ten zázrak
potrebuje. Potrebuješ zázrak? Potrebuješ uzdravenie z  choroby,
ktorá sa ťahá a  vyčerpáva ťa z  financií aj sily? Potrebuješ prácu?
Potrebuješ splatiť dlhy? To sú všetko reálne a  konkrétne po-
treby. Niekedy si za  problémy môžeme sami. Niekedy stačí
zmeniť životosprávu, alebo sa odvážiť a  hľadať prácu. Ale aj
v  tomto môžeme zažívať Božie zázraky.
Potrebuješ zázrak? Ver v  zázrak. Povedz Bohu, že potrebuješ zá-
zrak. Modli sa za  zázrak a  ver, že Boh vie urobiť zázrak. On
robí zázrak a  oslávi svoje meno. Ty Ho chváliš, lebo si šťastný
a  On je oslávený.
Neboj sa prosiť Boha o  zázraky. Rob to, čo vládzeš a  neustále
pros Boha o  zázraky. Ježiš povedal, že kto klope, tomu bude ot-
vorené. Klopme a  Boh nám otvorí. Zázrak pre  Boha nie je špe-
ciálny bonus pre  supersvätých ľudí. Zázrak je prirodzené
konanie nadprirodzeného Boha.
Nech tvoja viera nie je zapadnutá prachom nevery. Viera
v  Boha vie byť jedine viera, ktorá verí v  zázraky. Maj takú vieru
a  buď v  nej smelý.

Tí, čo potrebujú zázrak, hľadajú Boha zázrakov
Gideón povedal anjelovi: „Ak je Hospodin  s  nami, kde sú Jeho
skutky...“ My chceme Boha, preto chceme zázraky. Ak chceš
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zázrak bez Boha, tak je to náboženstvo. Ak chceš čokoľvek od  Boha bez Boha, je
to prázdne a  nikdy sa to nesplní. Boh nie je automat na  zázraky. Boh sa objaví
a  zázraky sa dejú. Boh navštívi svoj ľud svojou prítomnosťou a  zázraky sa dejú.
Boh sa hýbe skrze svojho Ducha a  zázraky sa dejú. Tam, kde je On, sú Jeho skut-
ky. Cirkev, ktorá hľadá Boha zázrakov, môže zažívať aj zázraky samotné.
Potrebuješ zázrak? Hľadaj Boha. V  modlitbe a  pôste. Nesťažuj sa, nehundri! Neho-
vor veľa zbytočných slov, neohováraj a  nesťažuj sa na  život, ale hľadaj Boha.
Ja potrebujem zázraky vo  svojej rodine, vo  vzťahoch, v  službe, vo  financiách.
Viem, že aj ty potrebuješ zázraky. Zbor potrebuje zázraky. Ľudia okolo nás po-
trebujú zázraky. Oni neveria na  zázraky, ale potrebujú ich. A  niekedy sa chytajú
každej slamky. Ak lekár povie, že nie je nádej, človek je zrazu ochotný veriť hocija-
kému šarlatánovi a  zveriť mu do  rúk svoj život. Prečo? Lebo vie, že pomôže iba zá-
zrak. Prečo sa ľudia tak málo obracajú na  Boha zázrakov? Vedia, že náš Boh je
Boh zázrakov? Možno, že nevidia na  cirkvi to zázračné Božie konanie. To, čo by
malo byť vidieť, nie je vidieť. Preto ich ani nenapadne hľadať Boha, ak potrebujú
zázrak.
To je výzva pre  súčasnú cirkev. My musíme odrážať Krista v  tomto svete. A  Ježiš
koná zázraky. Tak nemajme problém hlásať Krista, ktorý koná zázraky. Buď
ľuďom okolo seba príklad toho, že hľadáš Boha zázrakov a  ten Boh ti odpovedá.
To je úžasné a  silné svedectvo pre  neveriacich. Je to silnejší ako sto argumentov.
Možno práve pre  tie argumenty sú ľudia tvrdší a  tvrdší. Hľadaj Boha zázrakov.

Realita „bezzázračna“
Existuje realita, ktorú nazvime „bezzázračno“. Je to stav, do  ktorého chce diabol
dostať každý zbor, každého veriaceho. Je to stav, kedy nielenže nezažívame zá-
zraky, ale prestávame veriť v  zázraky. Každodenný život je potom pre  nás len to,
čo vidíme, to čo vieme svojimi rukami spraviť, čo vieme zabezpečiť, s čim si vieme
poradiť.
Boh povedal vo liste Filipským 4:19 Môj Boh však uspokojí všetky vaše potreby

podľa svojho bohatstva v sláve Krista Ježiša. My ale ži-
jeme v realite, ktorá hovorí, že náš Boh uspokojí všetky
potreby podľa výšky nášho platu, podľa stavu ekonomi-
ky, podľa stavu krízy, podľa, podľa.. . veríme, že je Boh,
Boh divov a zázrakov? Alebo veríme v Božie Slovo ale
sme ho zbavili moci? On koná podľa svojho bohatstva v
sláve Krista. Nie podľa našej „bezzázračnej“ reality.
Nezvykni si na život bez zázrakov. Nechci si zvyknúť na
takýto stav. Musíš vedieť, že to je taktika nepriateľa ako
ťa „schladiť“, ako schladiť tvoju vieru. Očakávaj zázraky.
Zázraky sú realita v Božom kráľovstve. My žijeme v
Božom kráľovstve a máme zažívať realitu, ktorá je
prirodzene zázračná.
Netvrdím, že Boh naplní každú našu potrebu zázračne.
Ale aj to, čo pre nás býva často úplne „prirodzené“ je
dar od Boha. To ale nič nemení na realite, že Boh koná
zázraky v každej oblasti života. Neexistuje oblasť, v

ktorej nemôžeš zažiť zázrak. Boh sa nezmenil, ani Jeho charakter ani Jeho pôso-
benie. Gideón napokon zažil svoj zázrak a rad je teraz na tebe.
Prajem nám všetkým vieru v Boha zázrakov a zázrak do tvojho každodenného ži-
vota.

Váš brat Miro Tóth
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Pochopenie našej zúfalej potreby závisieť
na  Bohu je dobrou správou. Keď sa konečne
vzdáme tej naivnej predstavy, že ako rodičia
môžeme prikázať deťom, čo si majú zvoliť,
a  akou duchovnou bránou majú prejsť – úzkou
alebo širokou – tak sme pripravení na  to, aby
sme kľakli na  svoje kolená a  zobrali modlitbu
úplne vážne.

Čo sme sa naučili o  modlitbe za  naše deti
v  čase, keď sa pripravovali na  pubertu, resp.,
počas nej?

Modlite sa pravidelne. Prineste každú obavu,
sen a  túžbu týkajúcu sa vašich detí Bohu v  hor-
livej a  vytrvalej modlitbe (Lukáš 18:1–8 obsa-
huje úžasné podobenstvo o  vytrvalej modlitbe,

MOC MODLITIEB
za naše deti

Holým faktom vo výchove našich detí je, že ako rodičia skutočne
nemáme rozhodujúcu kontrolu nad tým, či si dieťa zvolí úzku
cestu, ktorá vedie k životu (Matúš 7:14), alebo tú širokú, ktorá
vedie ku zahynutiu. Ak nás iné skúsenosti v živote nepokori l i a
neukázali nám, ako závislí sme na Bohu, tak potom rodičovstvo
dieťaťa pred alebo v puberte tak urobí.
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ktorú rodičia tínedžerov musia poznať.)
Dve najlepšie chvíle, kedy sa modliť  s  deťmi, je
na  ceste do  školy a  keď idú spať – a  to bez
ohľadu na  ich vek. My sme bývali približne
8km od  školy, kam chodili naše deti. Každé rá-
no sme sa modlili za  veci, ktoré boli pre  naše
deti najdôležitejšie – písomky, priatelia, učite-
lia, aktivity. Keď auto zastalo na  kopci rovno
pred  školou, stále sme modlitbu zakončili rov-
nakou prosbou: „ A  Pane, prosíme ťa, aby si
dnes chránil každé jedno z  našich detí
od  zranení, od  zlého a  od  pokušení, aby ťa za-
žívali, ako konáš v  ich životoch a  aby boli po-
užití tebou na  to, aby ovplyvnili iných pre  tvoje
kráľovstvo. Amen.“ Keď už deti začali do  školy
cestovať sami, využili sme na  modlitby čas ra-
ňajok.
Modlitby v  čase, keď sa deti ukladajú k  spánku,
môžu byť ešte osobnejšie pre  každé jedno
z  nich. Modlite sa za  budúceho partnera,
vzťahy, aktivity, výzvy, pokušenia a  srdce
pre  Pána. Nemyslite si, že tínedžer je už dosť
veľký na  to, aby ste si kľakli k  jeho posteli,
sklonili hlavu a  modlili sa.

Modlite sa útočne. Ešte pred  tým, než vaše dieťa
vstúpi do  puberty, sa modlite za  skupinu jeho
rovesníkov – aby mal v  čase dospievania aspoň
jedného dobrého kamaráta, ktorý bude silným
kresťanom. Proste Boha, aby chránil denne va-
še dieťa od  ľudí, ktorí by na  neho mohli zle
vplývať. Tiež sa modlite, aby vám Boh pomo-
hol viesť vaše dieťa, aby robilo veci správne
a  povzbudzovať ho k  tomu, aby robilo správne
rozhodnutia.

Modlite sa obranne. Vo  viac než jednom prípa-
de sme hľadali Pánovu pomoc v  odstránení
kamaráta pochybného charakteru zo  života
nášho dieťaťa. Z  času na  čas sme cítili, že nie-
ktorí z  našich tínedžerov nás klame, ale neboli
sme si úplne istí. V  týchto situáciách sme prosi-
li Boha, aby nám pomohol ho prichytiť v  tom,
čo robil zle. Bohu je ľúto rodičov, ktorí sa mod-
lia túto modlitbu!

Modlite sa intenzívne. Jeden z  najviac nepocho-
pených duchovných zvykov v  kresťanskom ži-
vote je modlitba spojená  s  pôstom. Hoci
pôstom nezískavame u  Pána bonusové body,
On aj tak v  Písme predpokladá, že sa budeme
postiť a  modliť (pozri Matúš 6:16-18) a  za-

sľubuje odmeniť nás, ak to robíme správne. Po-
známe manželov, ktorí si oddelili k  pôstu kaž-
dý pondelok, od  úsvitu až do  západu slnka,
a  modlili sa zápasiac za  ich 14-ročné dieťa.
Modlite sa vždy, keď vám Boh prinesie na  my-
seľ vaše dieťa. Môže to byť moment, kedy
práve čelí okolnostiam, ktoré sú pre  neho
kľúčové. Jedni z  našich priateľov cítili v  jeden
večer náhlu a  silnú potrebu modliť sa za  ich
dcéru. V  ten moment, ako vyšli z  postele
a  kľakli na  svoje kolená, prišlo k  autu ich dcéry
policajné auto. Ich dcéra si totiž  s  kamarátkou
vyšla na  odľahlý kopec za  mestom, aby pozo-
rovali hviezdy a  porozprávali sa. Nevedeli však,
že pod  ich autom sa ukryl väzeň na  úteku. Polí-
cia ho odhalila, zadržala a  dievčatám sa tak nič
nestalo.

Modli sa so  svojím dieťaťom. Je ľahké, aby sa
modlitba stala exkluzívnym dialógom iba
medzi tebou a  Bohom. Ale prečo neurobiť to,
čo spravila jedna matka, Nina, so  svojou dcé-
rou – tínedžerkou, Natalie, a  stali sa modliteb-
nými partnerkami? Roky Natalienho
dospievania boli plné špeciálnych momentov,
kedy ona a  jej matka spolu pokľakli a  modlili
sa za  Nataliene boje a  výzvy.

Modlite sa spolu ako manželia. Počas celých 30
rokov nášho manželstva sme každý deň ukonči-
li spoločnou modlitbou. Žiadny duchovný zvyk
neochránil naše manželstvo a  rodinu viac než
toto každodenné spoločenstvo  s  Bohom.
Všetky z  našich 6 detí sú už dospelé. Keď bola
puberta za  nami, môžete si pomyslieť, že sme
boli v  pokušení len tak doplávať ku  koncovej
čiare. To sotva! Boli sme tak často pokorení, že
sme vedeli, aké nemožné by bolo pre  nás vyfor-
movať srdcia našich detí len z  našich vlastných
síl a  v  našej múdrosti. Pokračovali sme sa pre-
to ešte viac modliť za  naše deti hoci už prešli
tým rušným obdobím puberty, a  stále tak robí-
me.
Boh chce to isté pre  vás a  vaše dieťa. Hovor-
te  s  Ním. Jakub 5:16 nám hovorí, „Mnoho
zmôže v  účinkoch modlitba spravodlivého.“

Dennis a  Barbara Rainey

(Prevzaté z  Parenting Today’s  Adolescent:
Helping Your Child Avoid the Traps of the Pre-
teen and Teen Years.)
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Všetky naše životné skúsenosti prežívame oveľa lepšie, keď ich
môžeme zdieľať s priateľmi a rodinou. Týchto 7 krokov k dobrým
vzťahom majú pomôcť k obnoveniu a posilneniu našich vzťahov.

Zlepši svoje vzťahy a buď šťastnejší
Radosti a  bolesti každého vzťahy nie sú nikdy
tak výrazné ako v  období prázdnin a  voľných
dní. S  prichádzajúcim koncom roka a  Vianoca-
mi, použi tieto kroky k  tomu, aby boli tvoje
vzťahy naozaj silné a  obstáli. Tvoje voľné dni
budú tak omnoho príjemnejšie a  radostnejšie.
Okrem toho zlepšením vzťahov získaš dlhodo-
bý úžitok. Dôveryhodné štúdie ukazujú silné
prepojenie medzi šťastím človeka a  vysokou
kvalitou jeho vzťahov. Preto je v  tvojom najlep-
šom záujme pestovať a  budovať silné vzťahy.
Z  rôznych článkov a  štúdií o  charakteristikách
silných vzťahov môžeme vybrať zoznam na-
sledujúcich 7 dôležitých krokov alebo súčastí
dobrých vzťahov:

1. Záväzok - oddanosť
2. Sloboda
3. Rešpekt
4. Podpora
5. Rovnosť
6. Zdravé riešenie konfliktov
7. Dôvera

Odovzdanosť vo  vzťahu
Základom pre  pevný vzťah je záväzok alebo
oddanosť. Záväzok budovať silný a  zdravý
vzťah je základom, na  ktorom môže vzťah rásť.
Všetky vzťahy totiž vyžadujú úsilie. Vyžadujú
námahu. Ako život sám, aj vzťahy sú dynamic-
ké a  neustále sa vyvíjajú, pretože aj MY sa ne-
ustále meníme. Silný vzťah vyžaduje
neprestajné budovanie a  odovzdanie.
Oddanosť vzťahu znamená bezpodmienečný
záujem a  starostlivosť o  udržanie a  zlepšovanie
vzťahu, dokonca aj v  čase hnevu a  sklamania.
Môžu dokonca nastať aj chvíle, kedy si nebu-
deš celkom istý, či máš tú druhú osobu vôbec
rád, ale keď budeš odovzdaný tomu vzťahu, vy-

naložíš všetko úsilie na  to, aby si ten vzťah udr-
žal aj v  ťažkých časoch.

Sloboda byť samým sebou
Sloboda môže byť azda najťažšou súčasťou
spomedzi všetkých na  realizovanie. Ale po  odo-
vzdanosti, je pre  vzťah snáď tá najdôležitejšia.
Všetky ľudské bytosti túžia po  slobode. Je to
viac než len túžba, sloboda nám pomáha byť
samým sebou. Od  2-ročného dieťaťa, ktorý vy-
krikuje, „Ja sám, urobím to sám,“ až po  22-
ročného mladíka, ktorý sa vzdáva rodinného
podnikania, aby šiel vlastnou cestou – my všet-
ci chceme slobodu urobiť veci tak, ako si to sa-
mi predstavujeme.
Zatiaľ čo každý z  nás dychtí a  vysoko si cení si
vlastnú slobodu, práve tak silno sa často snaží-
me ovládať (manipulovať) iných. Či to už na-
zveš rodičovským syndrómom, alebo len
snahou uchrániť si vlastnú slobodu, manipulá-
cia je zaručená cesta ako oslabiť a  poškodiť
vzťah.
To, že dáme tej druhej osobe slobodu byť sa-
mým sebou, posunúť sa ďalej a  rásť, alebo
upadnúť a  stagnovať, je konečným výsledkom
lásky – bezpodmienečnej lásky. Táto sloboda
charakteristická pre  bezpodmienečnú lásku
môže tvrdo testovať aj naše vlastné pocity seba-
vedomia a  sebaúcty. Práve preto by sme mali
mať stále na  pamäti to, že ľudí pritiahneme
k  sebe bližšie len vtedy, keď sa vzdáme každé-
ho náznaku a  spôsobu ovládania a  kontroly
iných.

Rešpekt voči druhým
Rešpekt, R-E-S-P-E-C-T, ako spieva Aretha
Franklin, je kľúčovou súčasťou slobody. Je to
jej partner, ktorý slobode poskytuje dôležitú
oporu, a  to tým, že rešpektujeme spôsobilosť
a  individualitu tej druhej osoby.

SEDEM KROKOV
k dobrým vzťahom

Na  nasledujúcom príklade môžeme vidieť roz-
diel. Predpokladajme, že ti niekto dá slobodu
ísť za  svojím snom  s  viditeľným náznakom ne-
úcty. Mohlo by to znieť napríklad takto, „Len
choď, ak musíš. Ja budem stále tu, keď ponahá-
ňaš ten svoj sen.“ Inými slovami si táto osoba
dopredu myslí, že zlyháš a  nakoniec sa aj tak
vrátiš späť.
Rovnaký scenár, ale už  s  prejavom rešpektu
môže znieť takto, „Len choď, viem, aké je to
pre  teba dôležité. Máš moju 100% -nú podpo-
ru. Viem, že to dokážeš!“ Zrejme by sme všetci
chceli radšej počuť ten druhý postoj, práve
kvôli vyjadrenému rešpektu a  podpore.

Podporuj tých, na  ktorých ti záleží
Podpora je ďalší dôležitý faktor v  akomkoľvek
vzťahu. Ako sa posúvame v  živote ďalej a  do-
stávame sa do  ťažkých miest a  čelíme prekáž-
kam, vzťah, ktorý je nám oporou, nám vtedy
vie dodať silu
a  istotu. Podpo-
ra osviežuje
a  dobíja energiu.
Ruku na  srdce -
neťahá ťa to
viac k  ľuďom,
ktorí vedia pod-
poriť?

Jednaj  s  každým
ako  s  rovným
Rovnosť je hod-
nota, ktorá
hovorí o  tom, že
sme si rovní
v  manželstve,
partnerstve
alebo priateľ-
stve. Vzťah
rodič-dieťa je
fajn tak pre  tíne-
džerov a  menšie
deti, ale medzi partnermi, priateľmi, a  dospelý-
mi deťmi a  ich rodičmi je bez zjavnej rovnosti
rešpekt veľmi obmedzený, nehovoriac o  tom,
že aj podpora je viac kontrolujúca než podpo-
rujúca, a  záväzok je pravdepodobne viac roz-
hodnutím kontrolovať než pre  budovať.

Nauč sa zdravo riešiť konflikty
Zdravé riešenie konfliktov je schopnosť, ktorá

uhládza ostré hrany našich vzťahov. Drsné
hrany sa vo  vzťahu vždy vyskytnú – nesúhlasy,
rozdielne názory a  dokonca sklamania
zo  správania toho druhého. Ovládanie spôsobu
riešenia konfliktov a  rozhodnutie vyriešiť
to  s  rešpektom, podporou a  rovnosťou, môže
vzťah posilniť. Vyjadríš tým uznanie tomu
vzťahu, „Pozri sa, čím všetkým sme spolu pre-
šli. Sme silní, zvládneme to.“

Dôvera je lepidlom vzťahu
Dôvera je postoj, ktorý sme možno mohli
spomenúť ako prvý. Pretože bez vzájomnej dô-
very, nebudeme schopní si navzájom dať
slobodu, nebudeme schopní jednať  s  druhý-
mi  s  rešpektom a  ako  s  rovnými, a  nebudeme
sa vedieť navzájom podporiť. Niektorí hovoria,
že dôveru si musíme zaslúžiť. Ale dôvera je po-
stoj, ktorý je základom pre  vydanie sa
vo  vzťahu. Ak ti sa niekto rozhodne ti nedôve-

rovať, kým mu
nedokážeš, že
sa ti dá veriť,
jednoznačne ti
nebude ani ve-
dieť poskytnúť
potrebnú
slobodu, vy-
jadriť rešpekt
a  podporu,
ktoré vzťah
budujú a  posil-
nia.
Je jasné, že
týchto sedem
krokov ku  pev-
ným vzťahom
neprichádzajú
do  vzťahu
jeden
po  druhom.
Všetky sú dô-

ležité a  musia byť prítomné vo  vzťahu všetky
súčasne. Je však nápomocné, keď ich budeme
považovať za  nástroj, ktorým budeme krok
za  krokom budovať zdravé a silné vzťahy, pri-
čom odovzdanosť bude ich základom. Pretože
keď sa k niečomu odovzdáme celým srdcom,
bude to rásť.

zdroj: www.awakeandgo.com
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ĽUDIA PREBUDENIA

Keď sa v  Šíle najedli a  napili, Anna vstala . . .
a  roztrpčená v  duši, sa modlila k  Hospodinovi
a  veľmi plakala. I  urobila takýto sľub: „Hospodi-
ne mocností, ak vzhliadneš na  trápenie svojej
služobnice a  rozpomenieš sa na  mňa, ak neza-
budneš na  svoju služobnicu, ale dáš jej mužského
potomka, oddám ho Tebe, Hospodine, po  všetky
dni jeho života.“ (1Sam 1:9-11)
Táto vzácna žena, Anna, zlomená a  plná smút-
ku, plakala a  volala k  Bohu o  mužského potom-
ka, a  dostala omnoho viac než len to.
Uprostred neverného ľudu Izraela Anna do-
stala proroka Samuela.
Pri  všetkej úcte k  hnutiu mužov v  Cirkvi,
musím povedať, že potrebujeme viac než len
obyčajných dobrých mužov. Potrebujeme ľudí,
ktorí dokážu urobiť viac, než len vyčistiť futba-
lové štadióny, potrebujeme mužov a  ženy, ktorí
dokážu vyčistiť Cirkev. Potrebujeme posväte-
ných prorokov. Potrebujeme Bohom naplnené
generácie živých trúb, ktoré by prebudili
spiacu Cirkev z  jej strnulosti, neposlušnosti
a  pýchy. Potrebujeme armádu Duchom naplne-
ných ľudí.
V  priebehu storočí, sa vždy našli takíto ľudia,
ktorí sa modlili, plakali a  kázali. Všimol som si,
že takýto ľudia, bez ohľadu na  denominačné
presvedčenie, dosahovali vždy tie isté kvality.
Nasledujúce riadky sú takýmto popisom vlast-
ností spoločných pre  všetkých skutočných ľudí
prebudenia v  priebehu stáročí.

Ľudia prebudenia túžia po  úspechu
Ľudia prebudenia boli vždy ľuďmi, ktorí sa
hnali za  úspechom. Bolo to dobré očakávanie
úspechu,   s  ktorým slúžili, veď zúfalstvom by
zahanbili Toho, ktorý ich poslal. Ako bojovníci

založili svoje srdcia na  víťazstve a  bojova-
li  s  očakávaním triumfu, pod  vedením nebeské-
ho Kapitána, ktorý bol na  ich čele. Ako
pastieri nemohli sedieť zaháľajúc na  kopci,
na  slniečku, vo  vánku, alebo búrke, nedbajúc
na  blúdiace, hynúce a  bľačiace stádo. Dávali
pozor, strážili a  zhromažďovali ovce, ktoré im
boli zverené.

Ľudia prebudenia chodia vierou
Boli to ľudia viery. Orali a  siali v  nádeji. Možno
niekedy kráčali a  siali to vzácne semeno v  sl-
zách, avšak neboli to slzy zúfalstva, ale súcitu
a  bolesti. Vedeli, že ak neprestanú, tak
v  správnom čase ich práca v  Pánovi nevyjde
nazmar, a  zanedlho sa vrátia aj zo  snopmi. Dô-
verovali Bohu, ktorému patrili, a  ktorému slúži-
li, vediac, že by ich neposlal do  boja
ponechaných len ich vlastnej sile. Mali dôveru
v  Spasiteľa, ktorého povolanie a  posolstvo nies-
li. Mali dôveru v  zasľúbenia slávneho úspechu,
ktorým ich On ozbrojil a  potešil. Mali dôveru
v  moc a  milosť všemocného Svätého Ducha,
ako toho, kto oslavuje Krista, a  ktorý dosvedču-
je Jeho dielo. Mali dôveru v  Slovo, evanjelium,
posolstvo zmierenia, ktoré hlásali, vediac, že sa
nevráti naspäť prázdne k  Tomu, ktorý ho poslal.
Preto vyšli vo  viere a  dôvere, očakávajúc víťazs-
tvo, porážajúc nepriateľa, prekonávajúc prekáž-
ky a  nepokladajúc svoje životy za  príliš cenné
pre  nich, aby mohli dokončiť svoj beh  s  rados-
ťou a  zostať verní v  službe svojmu Pánovi.

Ľudia prebudenia sú pracovití
Boli to ľudia práce. Čakalo sa od  nich, že budú
niesť bremeno a  horúčavu dňa. Mohli by sme
povedať, že opovrhli potešením a  milovali dni
plné práce. Ich životy sú kronikami neustálej
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VYUČOVANIE

a  neúnavnej námahy tela aj duše. Čas, sila,
majetok a  zdravie - všetko čo mali a  vlastnili,
dobrovoľne ponúkli Pánovi, nič si nepodržali,
ale radostne a  vďačne odovzdali všetko Tomu,
ktorý ich miloval a  obmyl ich z  ich hriechov
svojou vlastnou krvou. Zo  skúsenosti poznali
to, o  čom apoštol Pavol písal korintskému
zboru: „Často na  cestách, v  nebezpečenstvách
na  riekach, v  nebezpečenstvách od  lotrov, v  nebez-
pečenstvách od  vlastného rodu, v  nebezpečen-
stvách v  meste, v  nebezpečenstvách na  púšti,
v  nebezpečenstvách na  mori, v  nebezpečenstvách
medzi falošnými bratmi; v  námahe a  trude, často
v  bdení, o  hlade a  smäde, často v  pôstoch, na  zi-
me a  v  nahote“ 2.Korintským 11:26-27
Nemali čas na  ľahkomyseľnosť, lenivosť, alebo
zaháľanie. Predchádzali svitanie svojou prácou
a  večerné tiene ich zastihli, hoci unavených,
ale stále sa namáhajúc. Pracovali pre  večnosť,
ako tí, ktorí vedeli, že čas sa kráti a  deň odme-
ny sa blíži.

Ľudia prebudenia sú trpezliví
Boli to ľudia trpezlivosti. Nenechali sa odradiť
tým, že museli dlho a  tvrdo pracovať bez toho,
aby videli ovocie, po  ktorom tak túžili. Nepres-
távali siať. Deň za  dňom pokračovali v  tom, čo
sa tomuto svetu zdalo byť zbytočnou a  neplod-
nou námahou. Neboli rýchlo unavení z  robenia
dobrého, pripomínajúc si príklad hospodára
vo  vzťahu k  jeho pominuteľnej úrode: „ Ajhľa,
roľník vyčkáva vzácnu úrodu zeme, trpezlivo ju
vyčkáva, až sa jej dostane jesenného a  jarného
dažďa.“ Jakub 5:7

Mnohí ľudia sa vzdali úžasných plánov len kvô-
li svojej netrpezlivosti. Kvôli netrpezlivosti za-
hodili mnoho dní práce a  úsilia. Ako dôsledok
netrpezlivosti sa urobilo mnoho nerozvážnych
krokov a  náhlych zmien. Netrpezliví ľudia uro-
bili veľa pokusov, aby potlačili prebudenie do-
predu, avšak iba zriedkavo tieto pokusy
skončili inak než v  katastrofálnom zlyhaní,
alebo nanajvýš vo  chvíľkovom nadšení, ktoré
po  čase vyhaslo.
Intenzívna túžba po  úspechu by mala ísť ruka
v  ruke  s  pokojnou trpezlivosťou. „Ten, kto verí,
ten sa neplaší.“

Ľudia prebudenia sú smelí ako levy
Boli to ľudia odvahy a  rozhodnutia. Protivníci
mohli bojovať a  oponovať, bojazliví priatelia

mohli váhať, ale oni sa tlačili dopredu, neza-
strašení ťažkosťami ani opozíciou. Bojazlivosť
zatvára mnohé dvere použiteľnosti a  stráca
mnoho vzácnych príležitostí. Nezískava priate-
ľov, iba čo posilňuje svojho nepriateľa. Od-
vahou sa nič nestratí, rovnako ako sa strachom
nič nezíska. Často to vyzerá, ako by na  odvahe
a  sile spočívala nejaká zvláštna odmena. Do-
konca aj prirodzená smelosť a  rozhodnosť do-
káže mnoho. O  čo viac odvaha vytvorená
a  nesená vierou a  modlitbou.
Služobníci a  kresťania vôbec potrebujú byť „sil-
ní a  udatní“, byť „pevní a  nepohnuteľní, a  stále
horlivejší v  diele Pánovom.“ Toto bolo vždy
jedno z  najväčších tajomstiev úspechu služby.
Tých, ktorí ctia Boha, ani Boh neprestane ctiť
a  žehnať.

Ľudia prebudenia sa modlia!
Boli to ľudia modlitby. Je pravda, že veľa praco-
vali, navštevovali, študovali, ale takisto sa veľa
modlili. Týmto oplývali. Trávili  s  Bohom
mnoho času, naplňujúc svoje vlastné duše
zo  živej fontány, aby z  nich potom mohli tiecť
rieky živej vody k  ľuďom okolo nich. V  súčas-
nosti sa v  tomto bode robí mnoho bolestných
chýb. Niektorí, ktorí skutočne hľadajú ako na-
kŕmiť stádo, a  zachrániť duše, sa dopracujú
k  tomu, že vyčerpajú svoju energiu na  vonkaj-
šie potreby a  prácu, pričom prehliadajú abso-
lútnu potrebu načerpania, dozrievania,
naplnenia, a  pozdvihnutia ich vlastnej duše
v  modlitbe a  pôste. V  tomto ohľade sa premár-
ni mnoho času a  veľa námahy je zbytočnej.
Jediné slovo prichádzajúce z  úst čerstvo zapá-
lených na  nebeskú teplotu v  úzkom spoločen-
stve  s  Bohom, bude mať väčší úžitok než tisíc
iných slov. Ak by Kristovi verní služobníci
jednali viac na  základe tohto princípu, veľmi
skoro by zistili, čo za  bohatšie ovocie a  moc by
naplnili ich prácu. Ak by sme naše voľné chvíle
trávili v  spoločenstve  s  Bohom, modlitbami
za  ľudí, v  ponížení a  v  prosbách o  vyliatie Du-
cha, naše šabaty by boli omnoho požehnanej-
šie, naše kázne úspešnejšie, naše tváre by
svietili ako Mojžišova, a  naše spoločenstvá by
napĺňala väčšia bázeň a  úcta, a  v  našich živo-
toch by bolo menej zbytočnej námahy.

Horatius Bonar /Awake and Go! Global Prayer
Network/, Redakčne krátené
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ZAKLADANIE ZBOROVZO ŽIVOTA ZBORU

Toto leto sme v  Košiciach pripravili a  spolu
prežili úžasný Večer modlitieb a  chvál, kedy
Boh prorocky hovoril ku  skupinám aj
ku  jednotlivcom, a  konal v  našich srdciach
nové veci.
Myšlienka takéhoto stretnutia vyšla z  tradície
Modlitebných nocí, ktoré v  zbore Devleskero
Kher prebehli už niekoľko krát. Tento krát sme
nechceli spolu stráviť celú noc, ale aj tak sme
túžili po  čase občerstvenia, modlitieb a  proroc-
tiev, preto sme sa začali ako modlitebný tím
modliť a  rozmýšľať nad  formou a  priebehom
takéhoto stretnutia. Keďže bolo toto obdobie
pre  mnohých bratov a  sestry zo  zboru unavujú-
cim, vedeli sme, že sa potrebujeme postaviť
pred  Pána a  prosiť o  novú silu a  občerstvenie.
A  čo je lepším miesto a  časom občerstvenia
než modlitba a  uctievanie?
Naše srdcia sú rozlietané a  potrebujú byť znova
uchvátené Bohom. Vždy potrebujeme čerstvé
stretnutie  s  Tým, ktorý nás tak miloval, že dal
svojho Syna za  nás. Potrebujeme až zúfalo
stretnutie  s  Jeho láskou. Uvedomujem si, že po-
trebujeme zažiť Boha osobne takým spôsobom,
aby boli naše srdcia Ním úplne uchvátené. Iba
vtedy sme sami schopní Ho chváliť a  uctievať
v  duchu a  pravde. Vtedy je v  nás znova zapá-
lený hlad po  Duchu Svätom. Keď vnímaš
vo  svojom srdci, že to potrebuješ, tak potrebu-
ješ znova zažiť Jeho blízkosť a  Jeho lásku voči
tebe. A  verím, že Boh dal chválu ako jeden
z  nástrojov, aby prebudil naše srdcia voči Ne-
mu samému.
Druhou stranou chvál je prehlasovanie toho,
kým náš Pán je. Biblia hovorí, že všetko, čo
nerobíme z  viery je hriech (Rim 14:23). Ale ak
vierou vyznávame, to kým je On a  kým sme
my, vpečatí sa to znova do  nášho srdca
a  prenikne to do  duchovnej oblasti. V  oboch
prípadoch to má moc zmeniť okolnosti – či už
v  nás alebo okolo nás (spomeň si na  Pavla a  Sí-
lasa vo  väzení). Avšak musí to vyjsť z  nášho
srdca a  nielen z  našich úst. Ináč je to iba
náboženský rituál, v  ktorom nie je život.
Vnímali sme tiež, že sa potrebujeme pokoriť
pre  Pánom, činiť pokánie za  konkrétne veci.
Modlitbou získavaš, a  v  modlitbe dostávaš silu

odovzdať. Naše srdce je ako špongia – často
nie sme schopní prijať od  Pána požehnanie,
občerstvenie a  slovo, pretože sme plní vecí,
ktoré zamestnávajú našu pozornosť, a  nedovo-
lia, aby sa sme sa naplnili znova Božou milos-
ťou. Všimol si si, že najľahšie prijímaš od  Pána,
keď sa úplne vzdáš? Kapituluješ a  povieš, „Pa-
ne, potrebujem TEBA.“ Manželia Medňanskí
sa rozhodli vyjadriť službou umývania nôh
Božiu túžbu nám slúžiť, ale táto ich služba bola
aj manifestáciou pokory – kresťania musia
v  pokore slúžiť a  potrebujú dosť pokory na  to,
aby si nechali slúžiť.
A  v  neposlednom rade sme chceli modlitbou
preraziť prekážky, ktoré diabol hádže pod  nohy
a  do  života zboru a  aj nás jednotlivo. Toto nie
je jednorazová záležitosť, keďže nám nie sú ne-
známe úmysly nepriateľa, a  vieme, že diabol
chce neustále hubiť, ničiť a  zabíjať. Preto my
potrebujeme neustále stáť na  modlitbách.
Bratia a  sestry, buďme vedení Duchom – život
kresťana nie je iba o  tom, čo sa dá vidieť. Do-
konca ani v  prirodzenej oblasti nevieme o  všet-
kých veciach, ktoré sa dejú, napr.   s  čím práve
zápasí tvoj brat / sestra, kde mu dochádzajú si-
ly a  potrebuje pomoc, o  čo menej vieme o  po-
hybe v  duchovnom svete. Ale Duch Svätý nás
CHCE viesť v  modlitbách a  otvárať nám oči,
aby sme videli aj to, čo očami nevidno. Pred-
stav si, že chceš v  modlitbách preraziť nejaké
veci, o  niektorých vieš, o  niektorých nie,
a  zrazu sa do  tvojho modlitebného „tímu“ pri-
pája Duch svätý a  hovorí: „Neboj sa, ja viem
o  každej prekážke, spolu to prerazíme.“ Som si
istá, že do  tvojho srdca by hneď vstúpila viera
a  nadšenie sa modliť. A  toto nie je iba pred-
stava – Božia vôľa sa nemení (Rim 8:26), je
na  nás, či stojíme o  to, aby nás Duch viedol.
Toto chceme, milí bratia a  sestry robiť pravidel-
ne. Chceme vytvoriť miesto, kde budeme
chváliť a  uctievať Pána a  modliť sa. Chceme,
aby to bolo miesto, kde sa každý hladný nasýti
a  občerství. Ak vieš, že to potrebuješ, si hladný
a  smädný, alebo keď potrebuješ preraziť, príď
nabudúce na  Večer modlitieb a chvál. Povzbu-
dzujem ťa Cirkev, nepremeškaj čas, kedy Pán k
tebe hovorí. Katka Kollárová

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

POZÝVAME ŤA K MODLITBÁM
Mládež -za tím vodcov

- za duchovný rast mládežníkov
- zasiahnutie mladých evanjeliom

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

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

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

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

DECEMBER

Fatima Péčiová
08.11. (Turňa nad Bodvou)
Tibor Péči
12.11. (Turňa nad Bodvou)
Miroslav Tóth
25.11. (Sabinov)
Etela Turtáková
28.11. (Turňa nad Bodvou)

Jolana Gažiová
04.12. (Čaňa)
Anna Ďuráškova
11.12. (Kecerovce)
Kristián Mádi
20.12. (Košice)
Bartolomej Medňanský
29.12. (Košice)

NOVÉ KÁZNE NA WEBE

04.09.2011 Horn Stefan Dovoľ Bohu, aby bol väčší ako tvoje
teologické presvedčenie

11.09.2011 Lorenz Peter Šimonova premena
18.09.2011 Tóth Miroslav 1 Tim - Kto bol Kristus pre Pavla 1
25.09.2011 Medňanská Silvia Boh v nás
02.10.2011 Tóth Miroslav 1 Tim - Kto bol Kristus pre Pavla 2
09.10.2011 Tóth Miroslav 2 Tim - Slúž Kristovi
16.10.2011 Tóth Miroslav Vzťahy - Vzťah s Bohom
23.10.2011 Tóth Miroslav Vzťahy - Manželstvo 1
30.10.2011 Tóth Miroslav Vzťahy - Manželstvo 2

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.

NOVEMBER

VEČER MODLITIEB
A CHVÁL



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

Turňa
Domáca skupinka Štvrtok 17:00 Zelená 16

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

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

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

KEDY A KDE SA STRETÁVAME

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

DECEMBER
02.12. Pracovné stretnutie

Jesenského 21 /A, KE; 18:00

08.-1 0.12. BTC Sinaj
Sigord - Zelený breh, Kokošovce; 09:00

16.12. Modlitebná noc - večer modlitieb a chvál
Jesenského 21 /A, KE; 19:00

25.12. Vianočná bohoslužba
Jesenského 21 /A, KE; 10:00

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




