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TÚŽIME PO PRAVOM OHNI



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 evan-
jelia sa stať hnutím zaklada-
nia multikultúrnych zborov, 
so schopnosťou multiplikácie 
sa skrze učeníctvo, v ktorých 
Rómovia spolu s inými národ-
mi žijú biblické spoločenstvo 
(koinoniu). 

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

1673444559/0200
IBAN 
SK6302000000001673444559

PRAVÝ OHEŇ UCTIEVANIA
Milí bratia a milé sestry, je pred nami nový rok, nové očakáva-

nia, nové predsavzatia, nové plány do budúcnosti. Čo je pre teba 
tento rok najdôležitejšie? Čokoľvek to je, prajem nám všetkým, 
aby sme hlavne vstúpili do tohto roka s Pánom.

To, čo je pre Pána dôležité, aj keď si to mnoho kresťanov neuve-
domuje, je náš životný štýl, ktorý žijeme, náš postoj k Bohu. Tvoj 
postoj k Bohu je tá najdôležitejšia vec v tvojom živote. Tak ako sa 
k Bohu staviame, tak potom žijeme. Tvoj postoj určuje tvoj život-
ný štýl. Chceme zažívať Božiu moc ale namiesto toho často zažíva-
me len formu pobožnosti. Túžime zažívať dary Ducha Svätého 
a pri tom sa namáhame z celého vypätia vlastných síl. Chceme, 
aby nás Boh používal ale pritom si neuvedomujeme, že vonkajší 
prejav moci, víťazstva a požehnania spočíva v princípe, ktorý naz-
vime „pravý oheň uctievania“. Pozrime sa spolu do Biblie, čo Bib-
lia hovorí o pravom ohni uctievania.

Človek bol stvorený pre uctievanie. Celé ľudstvo, každá generácia, 
každý národ niečo alebo niekoho uctieva. Smutné je, že väčšina ľudí 
uctieva toho nepravého Boha, nejakú predstavu o Bohu, na ktorej sú 
založené všetky náboženstvá a náboženské systémy na svete.

V SZ vidíme národ, Izraelcov, ktorí uctievali toho skutočného 
a pravého Boha. Boh sa zjavil Abrahámovi a povolal si ho, aby Ho 
uctieval. Keď národ vyšiel z Egypta, vyšiel na púšť, aby uctieval 
Boha. Boh prikázal Mojžišovi postaviť stánok, kde On bude prebý-
vať a kde bude uctievaný. Stánok mal nádvorie s oltárom na obeto-
vanie, svätyňu s oltárom na pálenie kadidla a svätyňu svätých, kde 
spočívala Božia prítomnosť.

Nová zmluva hovorí o veriacich tiež ako o chráme. Naše telo, 
naša duša aj náš duch sú Jeho chrámom. 

2 Kor 6,16 A my sme predsa chrám Boha živého, ako povedal Boh: 
Prebývať budem v nich a prechádzať sa, a budem im Bohom, a oni 
mi budú ľudom.

Ďalej Pavol hovorí: 2 Kor 7,1 Milovaní, keďže teda máme také za-
sľúbenie, očisťme sa od všetkých poškvŕn tela i ducha a v bázni Božej 
dokonajme svoje posvätenie.

Ak máme také zasľúbenie, že Boh prebýva v nás ako v chráme, 
očisťme sa od všetkých poškvŕn tela i ducha. Posväcujme sa.

V stánku na púšti a neskôr v chráme v Jeruzaleme mali kňazi 
príkaz neustále sa starať o oheň, ktorý horel na oltári. Nesmel vy-
hasnúť. Aký to bol však oheň? Bol to ten pravý oheň z neba. Keď 
Boh začína bohoslužbu, začína ju svojim ohňom. Ak chceme sku-
točne uctievať Boha ako si to On želá, stále to musí byť On, kto zo-
šle oheň. (3Moj 9,23-24; 1Kráľ 18,36-38) Človek nemá totiž nič, 
čím by mohol Boha uctievať. Boh zoslal ešte raz na svoj chrám 
oheň a to bolo v deň letníc, keď Duch Svätý zostúpil v podobe oh-
ňa a pokrstil učeníkov v moci Božej. Cirkev začala zoslaním 
Božieho ohňa. A my máme takisto poverenie uctievať Boha 
a slúžiť Bohu iba z toho ohňa, ktorý zoslal On.

Čo sa ale stalo na púšti? Boh zapálil obeť na oltári na nádvorí 
a prikázal kňazom, aby z tohto svätého ohňa zobrali do svätyne 
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a uctievali Pána tým, že budú na tom ohni páliť kadidlo. Áronovi 
synovia však tento príkaz neuposlúchli. Zobrali si svoj „cudzí“, ne-
posvätený oheň a tak pálili kadidlo. Boh sa nahneval a oheň z neba 
ich strávil.

Existuje pravý aj falošný oheň uctievania. My sme chrámom 
Božím a veľmi záleží na tom, čo v tomto chráme obetujeme, ako 
tým uctievame Boha. Naše telo nie je smetisko, aby sme na oltári 
nášho srdca pálili všetky odpadky. Keď horí smetisko, vznikajú jedo-
vaté výpary. Čo púšťaš do svojho vnútra? To, čomu dovolíš vstúpiť 
dnu, to potom obetuješ na oltári svojho tela, to, načo sa pozeráš – 
smilstvo, špina, vraždy, nemorálnosť; to, čo počúvaš – špinavá hud-
ba, ohováranie; čo hovoríš – nadávky, preklínanie, ohováranie. Z  ta-
kéhoto ohňa potom vnášaš oheň do svojej duše. Dovolíš, aby tvoje 
myšlienky plné hnevu, závisti, nenávisti ťa ovládli? Necháš vo svo-
jom srdci neodpustenie, horkosť a zranenia? Si zapálený duchom 
alebo hnevom? Tvoja modlitba je ako pálenie kadidla pred Bohom. 
Z akého zdroja pochádza? 

Preto Boh tak mnoho krát povedal svojmu ľudu, aby sa očistil, ak 
ide do Jeho prítomnosti. Pavol nás vyzýva, aby sme sa oddelili 
od všetkého čo poškvrňuje telo aj ducha. Lebo Boh je spaľujúci oh-

ňom. Boh nikdy neposlal na nikoho ľadovú sprchu, ale svoj 
oheň. Oheň, ktorý buď posvätil alebo strávil. Oheň Jeho prí-
tomnosti zostupuje ako reakcia na modlitbu a uctievanie. Stra-
vujúci oheň na súd zostupuje ako reakcia na neúctu voči 
Bohu. Boh odpovedá ohňom.

Čo ale predchádza odpovedi ohňom? Je to stále modlitba. 
Boh odpovedal ohňom na modlitbu. Je to oheň, ktorý založí 
Boh. Učeníci boli zapálení týmto ohňom a je to aj naše dedič-
stvo a povinnosť v tomto ohni chodiť. Takýto oheň Ducha 
a Jeho dym je ako šekina, oblak slávy, nad cirkvou, je dobrou 
vôňou Krista okolo nás. 

Človek si však veľmi rýchlo vie založiť svoj vlastný oheň. 
Avšak takýto falošný oheň a dym, ktorý sa šíri z neho je ľud-
ský, diabolský, jedovatý. Takého uctievanie sa Bohu hnusí a je 
výsmechom Jeho diela.

Túžim, aby v tomto roku v nás, ako zbore, horel ten pravý 
a svätý oheň uctievania, lebo my sme Jeho chrámom. Zoslal 
nám svojho Ducha, a my potrebujeme chodiť v Jeho Duchu. 
Túžim, aby naše zbory boli naplnené Božou slávou, ohňom 
Jeho prítomnosti, Jeho svätosťou a bázňou. Túžim, aby sme 

ako chrám živého Boha boli tento rok naplnený hlasom modlitby 
a uctievania, pôstom a vydaním. A verím, že Boh bude odpovedať 
ohňom. Vyčisti svoj chrám na začiatku tohto roka. Modli sa znova 
o Boží, pravý oheň Jeho Ducha. Nech je to naša modlitba na začiat-
ku roka 2010. Lebo bez toho nie je možné zakladať zbory, vidieť po-
krok, zažívať ovocie vízie, nie je možné dosiahnuť cieľ. Veľa 
Božieho ohňa v roku 2010 vám s láskou Kristovou praje 

Miro Tóth
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LLIISSTTYY  DDOO  TTEESSAALLOONNÍÍKK
Sme pri posledných (podľa poradia v Biblii) 2 listoch, ktoré Pavol 
písal cirkvi do určitej lokality – tentoraz do TESALONíK. Na týchto 
stránkach sme sa už venovali listom do Ríma, Korintu, Galácie, 
Efezu, Filíp a do Kolos. Ďalšie listy, ktoré v Novom Zákone 
nachádzame sa už nespájajú priamo s cirkvou v určitom meste, 
ale sú písané konkrétnym osobám alebo skupinám.

Pri štúdiu týchto dvoch listov sa chceme 
znova pozrieť do ich pozadia – komu boli urče-
né, prečo boli napísané, čo sa stalo predtým, než 
sa dostali do rúk veriacim v Tesalonikách, prečo 
boli pre nich vtedy tak dôležité a prečo sú dôleži-
té aj dnes pre nás. 

Pisateľ: 1Tes 1:1 a 2:1 nám hovoria, že listy boli 
napísané apoštolom Pavlom, pravdepodobne spolu 
s jeho spolupracovníkmi Sílasom a Timotejom.
Dátum: Prvý list bol napísaný približne v roku 
50 n.l., a druhý list nasledoval asi 6 mesiacov 
po ňom, čiže ho môžeme datovať do rokov 
51/52 n.l. Oba listy boli písané z Korintu.
Adresáti listu: Oba listy boli napísaný skupine ve-
riacich v Tesalonikách.

Tesaloniky bolo rušné prístavné mesto, 
v ktorom žilo v tom čase asi 200 tisíc obyvateľov, 
čo ho robilo najväčším mestom v Macedónii. Bolo 
to dôležité dopravné a obchodné centrum. 

Veriaci v Tesalonikách boli kresťanmi iba krát-
ku dobu, pravdepodobne nie dlhšie než pár 
mesiacov. Z knihy Skutkov môžeme zistiť, že po-
čas svojho pobytu v meste Tesaloniky, kázal Pa-
vol v židovskej synagóge počas troch po sebe 
idúcich sobôt. Zrejme potom zostal v meste ešte 
nejaký čas a pokračoval v práci medzi pohanmi. 
Jeho služba bola úspešná do takej miery, že sa 

ku Kristovi obrátili obyvatelia pochádzajúci 
zo Židov aj z pohanov. Práve tu získalo Pavlovo 
kázanie nasledovníkov aj z radov vyššej spoloč-
nosti (Sk 17:4).  Napriek tomu musel Pavol čeliť 
opozícii hlavne zo strany Židov, ktorí sa pohor-
šovali nad tým, že sa mu podarilo získať aj ži-
dovských veriacich. Práve kvôli tejto opozícii 
Pavol múdro opustil mesto zo strachu, že novo-
vzniknuté spoločenstvo veriacich bude kruto pre-
nasledované, rovnako ako bol aj on osobne. 
Ľutoval, že musel opustiť veriacich ešte pred-
tým, než boli zbudovaní vo viere, ale dúfal, že sa 
mu ich podarí znova navštíviť v blízkej budúc-
nosti. Keďže mu choroba zabránila prísť osob-
ne, poslal svojho spolupracovníka, Timoteja, 
aby povzbudil spoločenstvo a aby priniesol Pav-
lovi správy o tom, ako sa zboru v Tesalonikách 
darí. Keď sa Timotej vrátil k Pavlovi s dobrými 
správami o tom, že veriaci stoja pevne vo svojej 
viere, Pavol začal písať prvý list do Tesaloník.

Prvý list Tesalonickým
V ňom blahoželá veriacim v Tesalonikách 

k ich vernosti evanjeliu, ktoré im kázal a napomí-
na ich k tomu, aby aj naďalej zotrvali vo viere. 
Varuje ich tiež pred telesným a sebeckým spôso-
bom života, kedy človek hľadá, čo je dobré iba 
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pre neho. Avšak to je v protiklade s kresťanským 
spôsobom života. Hlavným zámerom Pavlovho 
listu je vysporiadať sa s problémom, ktorý sa roz-
vinul v Tesalonikách po jeho odchode. 

Po Pavlovom odhode z Tesaloník niektorí 
členovia cirkvi zomreli. A keďže sa Ježiš počas 
ich života nevrátil, povstali medzi ostatnými ve-
riacimi vážne pochybnosti. Tí totiž verili, že 
Mesiáš sa vráti ešte predtým, než ktokoľvek z ve-
riacich zomrie. Keď videli, že to tak nie je, zača-
li pochybovať aj o ostatných veciach, o ktorých 
im Pavol kázal. Zrejme to bola táto záležitosť, 
ktorá viac, než čokoľvek iné, podnietila Pavla 
k napísaniu prvého listu do Tesaloník. V jeho vy-
jadreniach ohľadom Ježišovho druhého prícho-
du, Pavol vysvetľuje, že tí, ktorí veriac zomreli, 
budú pri Pánovom príchode vzkriesení (4:13-17).

Druhý list Tesalonickým
Pavlov druhý list do Tesaloník, je v jednom 

ohľade pokračovaním prvého listu. Prvý list bol 
očividne dobre prijatý. Veriaci boli spokojní 
s Pavlovým vysvetlením ohľadom tých, ktorí zo-
mreli, a boli pripravení a ochotní pretrpieť aj pre-
nasledovanie, ak bude treba, a zostať verní 
evanjeliu, ktoré im Pavol kázal. Avšak boli tam aj 
takí veriaci, ktorí boli príliš zanietení, čo sa týka 
Pavlovho učenia o druhom príchode Ježiša Kris-
ta a o tom, že Ježiš príde čoskoro, takže si presta-
li robiť akékoľvek plány do budúcnosti. Dokonca 
prestali robiť akúkoľvek prácu, mysliac si, že tým-
to spôsobom vyjadrujú svoju vieru a očakávanie 
Pánovho príchodu. Ale práve tí, ktorí presta

li pracovať, sa stali bremenom pre tých veria-
cich, ktorí pracovali aj naďalej, a táto situácia vy-
volala v zbore ďalší problém. Pavol sa preto 
venuje v druhom liste tomuto problému.

Po pochvale Tesaloničanov za ich vernosť 
a po uistení, že Pán bude spravodlivo jednať 
s ich prenasledovateľmi, Pavol pokračuje v hlav-
nej téme listu. Hoci je Pánov deň blízko, nie je 
tak blízko, ako si niektorí myslia. Ohľadom listu, 
ktorí medzi veriacimi v zbore koloval a oznamo-
val, že Pánov deň už prišiel, Pavol povzbudzoval 
Tesaloničanov, aby sa nenechali oklamať, preto-
že Deň Pánov nepríde skôr, než sa udejú určité 
veci (2:1-11). Tieto špecifické udalosti sa týkajú 
príchodu Antikrista, ktorý sa má posadiť 
do chrámu v Jeruzaleme, a bude konať zname-
nia a divy, aby nimi zviedol ľudí. Ale aj ten bude 
v správnom čase odhalený a „Pán ho zvrhne dy-
chom svojich úst a zničí ho veľkoleposťou svoj-
ho príchodu.“

List sa končí napomenutím Tesalonických, 
aby pokračovali vo svojej práci a nečakali na Pá-
nov návrat v nečinnosti.

Oba listy sú aktuálne aj pre nás, ľudí, ktorí žije-
me 2000 rokov neskôr než ľudia, pre ktorých to 
Pavol písal. Pretože pre nás to nepísal Pavol, ale 
náš Pán Ježiš, a jeho slovo je živé v našich živo-
toch aj dnes. Aj my dnes čakáme na Jeho 
príchod, na ten deň, kedy Ho uvidíme tvárou 
v  tvár. 

Vytrvajme a buďme mu verní, lebo Verný je Ten, 
ktorý vás povoláva, On to učiní.  (1Tes 5:24)
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Boh sám považuje pôst za veľmi dôležitý a Bib-
lia obsahuje 92 textov, ktoré o tom hovoria. 
Mnohí z hrdinov viery ako Mojžiš, Eliáš, Ester, 
Nehemiáš, Daniel  a Pavol sa v kľúčových situá-
ciách postili. 

Ježiš robil oboje - učil aj praktizoval pôst. 
Po pomazaní Svätým Duchom bol Ježiš vedený 
do púšte k  modlitbe a pôstu na 40 dní (Mat 
4:2). Počas kázne na vrchu, dal Ježiš špecifické 
inštrukcie k pôstu (Mat 6:16-18). Aký je význam 
pôstu v živote veriaceho dnes? Tu je niekoľko od-
povedí.

Preukázanie pokory a pokánia
Jedným z dôvodov, prečo sa postiť je vyjadre-

nie pokory pred suverénnym Stvoriteľom vesmí-
ru. Boh odpovedá, keď ho horlivo a celým 
srdcom hľadáme.

2 Kronická 7:14  A keby sa zohnul, a tak sa po-
koril môj ľud, nad ktorým je vzývané moje meno, 
a keby sa modlili a hľadali by moju tvár a odvrátili 
by sa od svojich zlých ciest, ja vyslyším z nebies, od-
pustím ich hriech a uzdravím ich zem.

Niekedy to zahŕňa vyznanie a pokánie 
z hriechov.To bol aj prípad Ninivčanov, keď Jo-
náš im oznámil, že Boh na nich pošle súd (Jonáš 
3:5,10), na čo oni zvolali pôst a činili pokánie 
zo svojich hriechov. Pôstom vyjadrujeme našu 
pokoru a poníženie uvedomením si našej závis-
losti na Bohu. V žalme 35 Dávid žiali 
nad krutým jednaním svojich nepriateľov, 
o ktorých sa on staral v čase ich nemoci. V pôste 
a modlitbe sa pokoril za ich uzdravenie.

Hľadanie Božej tváre naplno
Druhým dôvodom, prečo sa postiť je odpoveď 

na Božiu lásku k nám. Je to, ako keby sme ho-
vorili Bohu: "Pretože Ty si spravodlivý a svätý, 
a miluješ ma tak, že si poslal Ježiša, aby zomrel 
za moje hriechy, ja ťa chcem spoznať ešte dôver-
nejšie."

Jeremiáš 29:13 hovorí, že nájdeme Boha, ak 
Ho budeme hľadať celým naším srdcom. 

Môžeme si nájsť nejaký čas navyše, aby sme 
hľadali a uctievali Pána, tým, že vynecháme neja-
ké jedlo, ale sa zdržíme jedla celý deň, prípadne 
dlhšie. Keď si takto dobrovoľne oddelíme čas 
na pôst, ukazujeme tým, že chceme hľadať Boha.

Pýtaj si, čo si žiadaš
Niekedy sa postíme, aby sme vyjadrili 

pred Bohom našu úprimnú túžbu po niečom. 
Ezdráš vyhlásil pôst, aby od Pána žiadal ochranu 
pre svoj ľud počas cesty z exilu do Jeruzalema. 
Boh odpovedal a bezpečne ich priviedol do Jeru-
zalema oslobodiac ich z rúk ich nepriateľov 
a iných nástrah počas celej cesty (Ezdráš 8:21 - 
31).

Napriek tomu, že pôst môže vyjadrovať našu 
naozaj úprimnú túžbu, negarantuje, že naozaj do-
staneme to, po čom túžime. Môže sa stať, že na-
ša žiadosť nie je v súlade s Božou vôľou, alebo si 
to žiadame so zlými motívmi. Dávid sa postil 7 
dní, keď Boh ranil chorobou jeho dieťa, ktoré 
mal s Batšebou. Dávid činil pokánie zo svojho 
cudzoložstva a vraždy. Pokoril sa, postil a mod-
lil, ale dieťa napriek tomu zomrelo (2 Samuel 
12:15-18).

Počas a skrze pôst môžeme spoznať, nakoľko 
úprimní sme, a takisto aj správnosť našich motí-
vov.

Pôst s cieľom spoznať Božiu vôľu
Hľadanie Božej vôle je niečo úplne odlišné 

od prosieb za niečo, po čom túžime. Keď boli Iz-
raelci v konflikte s kmeňom Benjamín, hľadali 
vtedy Božiu vôľu v pôste. Celá armáda sa postila 
až do večera a muži izraelskí sa pýtali Pána, 
„máme znova vyjsť a bojovať proti nášmu bratovi 
Benjamínovi, alebo máme prestať?" (Sud 20:26-
28). Skutky 13:1-3 nám ukazujú, že vodcovia cir-
kvi hľadali Božie smerovanie pre ich službu 
v modlitbe a pôste. Duch Svätý im odpovedal 
a riekol, "Oddeľte mi Barnabáša a Saula 
pre prácu, ku ktorej som ich povolal." V oboch prí-
padoch sa ľudia postili a modlili, aby rozpoznali 
Božiu vôľu.

Rozviť disciplínu
Jedným z dôležitých prínosov pôstu je, že pod-

poruje našu sebakontrolu káznením nášho tela. 
Keď hovoríme "nie" našej prirodzenej chuti 
do jedla, rozvíjame vtedy našu vôľu  a disciplínu 
povedať nie aj iným telesným žiadostiam.

1 Korintským 9:27  ale do tvári bijem svoje telo 
a podmaňujem ho, aby som snáď iným kážuc 
nebol sám taký, ktorý sa nedokázal.

Ďalšími dôvodmi pôstu v Biblii sú oslobodenie 
(2 Kron 20:3), smútok nad stratou milovanej oso-
by (1 Sam 31:13), uzdravenie chorého (Žalm 
35:13),  duchovné posilnenie (Mat 4:2), a  
zvolenie starších v cirkvi (Sk 14:23).

Snaha schudnúť NIE JE dôrazom, ak sa postí-
me z duchovných dôvodov. 

Pôst nie je obmedzený a určený iba pre veria-
cich spomínaných v Biblii. Mnohí Boží mužovia 
v dejinách cirkvi sa postili. Napríklad John Knox 
sa postil sa modlil tak často, že kráľovná Mary 
povedala, že sa bojí jeho modlitieb viac než všet-
kých armád v Škótsku. John Wesley, známy an-
glický kazateľ, misionár a zakladateľ 
metodizmu, sa postil dvakrát týždenne od výcho-
du slnka až do neskorého popoludnia. Charles 
Finney, evanjelista žijúci v 19. storočí, sa pravi-
delne postil každý týždeň a keď vnímal pokles 
duchovnej moci na jeho zhromaždeniach, tak 
šiel do trojdňového pôstu.

Musíme mať však na pamäti, že pôstom sa ne-
zapáčime viac Bohu. Boh nás miluje a musíme 
dbať, aby sme v tomto smere neboli zákonnícki sa-
mi so sebou a ani s ostatnými. Za druhé, musíme 
si dať pozor na pýchu, ktorá môže v nás povstať. 
Môžeme sa tomu vyhnúť tým, že sa zameriame 
na Boží charakter a na všetko, čo pre nás urobil. 
Mnohí z nás však nezápasia ani so zákonníctvom, 
ani s pýchou – našim najčastejším problémom zo-
stáva to, že sa nepostíme vôbec. 

Ako sa postiť
Väčšina ľudí neje vtedy, ak sú na diéte, alebo 

ak nemajú čas sa najesť. Ale to nie je biblický 
pôst. Čo ale pôst znamená?

Naša úprimnosť a náš postoj hrá v biblickom 
pôste veľmi dôležitú úlohu. Predtým než sa za-
čneme postiť , si položme tieto otázky: 

Som si vedomý toho, či je moja túžba postiť 
sa od Boha? Aké sú duchovné ciele tohto pôstu? 
Osobné posvätenie a odovzdanie sa? Prihovárať 
sa v modlitbe za iných? Mám bremeno za niečo? 

MODLITBA A PÔST
Keď rozmýšľate o pôste, aký obraz vám prichádza na myseľ? 
Samospravodliví farizeji? Alebo asketickí mnísi? Pre mnohých 
z nás tieto kultúrne stereotypy predstavujú ľudí, ktorí sa zdržujú 
jedla a modlia sa. Často sme tiež zmätení zmyslom pôstu. 
Našťastie, Biblia nám podáva mnoho príkladov v starom aj 
v novom zákone, o tom, čo môže spôsobiť pôst v našich životoch 
a službe. 
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Je to skrytá  túžba vyniknúť  alebo sa niekomu 
zapáčiť? 

Keď sme si čestne odpovedali na tieto otázky, 
sme pripravený začať.

Ale hoci sme rozhodnutí sa postiť a sme aj 
správne motivovaní, možno stále nemusíme ve-
dieť, ako sa začať postiť, alebo ako dlho by to 
malo trvať.

Začiatok pôstu
Normálny pôst je vynechanie všetkých druhov 

jedla okrem vody, zvyčajne na 24 hodín, od rána 
do rána. Ak sa postíte po prvýkrát, môžete začať 
s vynechaním jedného alebo dvoch jedál. Potom, 
môžete začať s celodenným alebo viacdenným 
pôstom. Najlepšia je voda, keďže sladké nápoje 
sú "jedom" pre tráviacu sústavu a potláčajú čistia-
ci proces v tele. Preto je dôležité ešte pred zača-
tím dlhšieho pôstu jesť striedmejšie - ľahké jedlá 
a piť bezkofeinové nápoje. Počas prvých dní pô-
stu je bežná bolesť hlavy, keďže sa telo zbavuje 
kofeínu.  

Počas pôstu je dôležité oddeliť si značný čas 
pre uctievanie a hľadanie Pána. Naplánujte si, 
kde budete, aby bol váš čas neuponáhľaný, a aby 
vám to pomohlo užiť si Božiu blízkosť. Mnohých 
vedie čas pôstu ku pokániu z vecí, ktoré im Duch 
Svätý pripomína. Je dôležité, aby hriech nebol 
prekážkou medzi vami a Bohom. Oddeľte si čas 
aj na štúdium Biblie. Neponáhľajte sa. Nechajte 
si čas počúvať Pána. Je dobré mať vždy pri sebe 
zápisník a pero a zapísať si to, čo Pán počas pô-
stu hovorí. 

Koniec pôstu
Ukončenie pôstu si vyžaduje ešte viac disciplí-

ny ako jeho začatie. Počas pôstu sa žalúdok 
zmenšuje a tráviaci a vylučovací systém odpo-
číva. Čím dlhšie sa človek postí, tým viac času 
tráviaci systém potrebuje na to, aby znova začal 
naplno fungovať .

Ak sa plánujete postiť iba deň, či dva, je najlep-
šie ukončiť pôst malým pohárom ovocného džú-
su, ako prvým "jedlom " po pôste. Postupne 
pridávajte ľahšie jedlá a nakoniec môžete jesť 
normálne. 

Ak sa postíte dlhšie než pár dní, mali by ste 
deň, dva piť iba džúsy a postupne zapájať do je-
dálnička hustejšie jedlá ako jogurty, polievky 
a ovocie.  Jedzte však iba v malých porciách. 

Pamätajte však, že je to váš postoj voči Bohu 

a vaše chodenie s ním, ktoré je dôležité, a nie 
dĺžka vášho pôstu. Boh túži po tom, aby sme ho 
milovali, poslúchali a nasledovali ho s radosťou. 
Dobrovoľné vynechanie jedla je jeden zo spôso-
bov, ako vyjadriť úprimné odovzdanie sa Bohu.

Teraz máme možnosť vojsť do praxe, nastúpiť 
cestu modlitby, chvály a duchovného boja, cestu 
za hlbším poznaním a zjavením Božích právd. 
Môžeme sa stať tými, ktorí ovplyvnia dejiny, či ži-
vot ľudí, mesta, národa... Boh hľadá ľudí, ktorí 
uvažujú, hľadajú, pýtajú sa, že čo je Božou vô-
ľou, kde je ich miesto, kde sa treba postaviť, kde 
sú trhliny, ktoré treba opraviť. Buďme takýmito 
ľuďmi. Buďme tými, ktorí bojujú za to, aby sa 
diala BOŽIA vôľa.

Svedectvo fajčiara
Rozhodol som sa vstúpiť do pôstu po tom, 

ako som počul o tom kázať reverenda F.Halla. 
Nejedol som 14 dní. Prijímal som iba vodu, aby 
sa moje telo prečistilo. Bol som vtedy tuhý faj-
čiar. Zdalo sa pre mňa nemožné prestať fajčiť. 
Ale už na tretí deň pôstu som si všimol, že ne-
mám vôbec žiadnu chuť si zafajčiť. Na štvrtý 
deň som prestal cítiť hlad. O niečo neskôr bola, 
na moje prekvapenie, preč aj moja fyzická 
slabosť. Každým dňom som sa cítil lepšie a silnej-
šie. Mohol som ľuďom kázať s väčším pomaza-
ním a väčšou autoritou ako predtým, a s oveľa 
lepšími výsledkami. 

Niekoľko dní neskôr som bol pokrstený Du-
chom Svätým, čo bolo úžasné. Pokračoval som 
v mojej práci ale vôbec to pre mňa nebolo ťažké. 
Mnoho ľudí mi dokonca vtedy vravelo, že vyze-
rám lepšie než predtým. Keď som sa začal pos-
tiť, vážil som 64 kg. Na konci pôstu, po 2 
týždňoch som vážil 57kg. Moja neustála nervozi-
ta bola tiež preč. Ale najlepšie zo všetkého bolo, 
že som získal hlbšiu skúsenosť s Pánom. Chcem 
sa aj naďalej postiť, pretože my kresťania sme si 
nie vedomí toho, čo môžeme získať, ak hľadáme 
Pána v pôste a v modlitbe. Charles Wilson, Cali-
fornia

Zdroj: www.godsquad.com

VYUČOVANIE
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SVEDECTVO

ZBOROVÉ BTC
Nasledujúce zborové BTC ktoré 
sa uskutoční 13.02.2010 v Sabi-
nove, bude zamerané na efektivi-
tu modlitby a štúdium Božieho 
Slova, ako zdroja pre náš život, 
našu víziu, našu službu. Kiež by 
sme viac času venovali námahe 
modlitby a štúdiu Božieho 
Slova ako námahe zmeniť svoje 
životy bez týchto dvoch základ-
ných vecí. Bratov a sestry zo Sa-
binova povzbudzujeme prísť a 
premeniť svoje srdcia 
pod mocou Božieho Slova.

BTC SINAJ
Začíname nový ročník Biblické-
ho tréningového centra SINAJ! 
Viac a viac vidíme a uvedomuje-
me si dôležitosť a kľúčovú pozí-
ciu BTC Sinaj v našich zboroch. 
Je to nástroj na vyzbrojenie, je 
to tréning, je to duchovná škola, 
kde môžu byť veriaci vyučovaní, 
povzbudzovaní, motivovaní 
ku službe, premieňaní Božím 
Slovom. Počnúc týmto rokom 
bude vyučovanie na BTC spoly 
vedené hosťami zo zahraničia 
a spoly služobníkmi z našich 
zborov, resp. zo Slovenska. Je 
to krok ku väčšej samostatnosti 
a zároveň veríme, že Boh dal aj 
medzi nás dary, ktoré potrebujú 
byť uvoľnené a brúsené.
Prvé BTC v tomto roku bude 28-
30. Januára, témou bude "Slu-
žobník vo vízii" a bude v réžii 
slovenských kazateľov :). Vízia, 
ktorú nám Boh dal do srdca je 
iba tak živá ako žije v nás. Preto 
ťa chcem povzbudiť, ak chceš ve-
dieť kam hnutie zakladania 
zborov DK smeruje, prihlás sa! 
Ak chceš byť povzbudený vo ví-
zii, ak chceš vedieť o tom, čo 
znamená byť vodcom a služobní-
kom, prihlás sa! Príď zažiť spolo-
čenstvo veriacich a stráviť 3 dni 
pod Božím Slovom.

Volám sa Erika Biháriová a mám 27 rokov. Mám dve krásne 
deti s mojím manželom Davidom. Pochádzam z Čiech, 
z mesta Bohumín. Rada by som sa s vami podelila s tým, čo 
som prežila. 

Asi pred tromi rokmi som mala zvláštny sen. Ten sen bol 
o tom, že naša cirkev, hlavne ľudia v zbore (ovečky) boli iba 
z kostí a nemali na sebe žiadne mäso, žiadnu kožu, boli vlastne 
len kostry tela. Kostra nebola ničím pokrytá. V tom sne som 
potom videla pastora Štefana so svojím tímom, ako k nám 
prichádzajú slúžiť. Keď Štefan zbadal, ako vyzeráme a v akom 
sme stave, bol udivený, ako to, že sme samá kosť. Potom nám 
povedal, že potrebujeme jesť a prečo nám niekto nedá najesť?! 
Potom začal kázať Božie slovo a my sme v tú chvíľu začali 
priberať. To slovo nás zasiahlo až do morku kostí a naše telá sa 
začali obaľovať šľachami, žilami a kožou a začala v nás prúdiť 
krv. Bol to nádherný pocit. Telo začalo fungovať tak, ako malo. 
My sme mohli oslavovať Boha a vzdávať mu chválu a česť. 

Tento sen som mala ešte v dobe, kedy som Štefana vôbec 
nepoznala. Medzi našimi zbormi nebol ešte žiaden vzťah. 
Párkrát sme boli s mojím manželom na BTC ale žiadny iný 
kontakt sme nemali. Možno ani on sám nevedel, že k nám raz 
bude chodiť slúžiť, a to práve v našom zbore. 

Teraz, keď k nám začal Štefan jazdiť a slúžiť nám v kázaní 
Božieho slova, tak viem, že to vôbec nie je žiadna náhoda. 
Viem, že to všetko koná sám Pán Ježiš, ako On sám chce. Len 
On dáva odpovede na úprimné modlitby. Haleluja Bohu za to. 
Amen.                                                                 Erika Biháriová

ZVLÁŠTNY SEN
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ZAKLADANIE ZBOROV

KECEROVCE
Chceme vám cez zborový list podať informácie o tom, čo vlastne 
Boh robí v okolitých zboroch v rámci hnutia DK. Pre hnutie je 
veľmi dôležité, aby sme o sebe vedeli (čo Boh robí v zboroch, kde 
sú potreby, za čo sa môžme modliť atď.). Začnime Kecerovcami.
Čo sa deje v Kecerovciach?

Už uplynuli takmer 4 roky od toho, keď sa 
v Kecerovciach obrátilo pár ľudí, dali sa pokrstiť 
a navštevujú košický zbor. Spolu sme sa modlili, 
aby tam vznikol zbor.

Dedina má cez 3000 obyvateľov, z toho je asi 
2300 Rómov. Žiaden zbor ani skupinka tam neboli.

Asi pred rokom sa ľudia znova začali obracať, 
začali navštevovať zbor a pripojili sa k zboru krs-
tom. Založili sme skupinku, Boh sa priznáva 
a skupinka rastie v počte.

Aké stretnutia sú v Kecerovciach?
Každý štvrtok o 18:00 sa skupinka stretáva za-

tiaľ u Pepa a Moniky Sameľových, kde nás je asi 
30 ľudí. Stretnutia sú naplnené chválou, modlit-
bou, svedectvami a štúdiom Božieho Slova.

Každý utorok je modlitebná skupinka a každú 
stredu sa stretáva mládež, ktorá sa začala zaují-
mať o evanjelium a taktiež sa obracia k Bohu.

Aký cieľ máme s Kecerovcami?
Kecerovce sú súčasť hnutia DK, sú súčasť na-

šej vizie. To znamená, našim cieľom je, aby mali 
svoj samostatný zbor, ktorý ale zároveň nie je ne-
závislý od toho, čo Boh robí vrámci DK.

To, že v Kecerovciach vznikne zbor, ešte nie je 
cieľ sám o sebe. Ide o to, aby súrodenci v Kece-
rovciach prijali božie povolanie a slúžili okolitým 
dedinám tým, že tam vzniknú živé a zdravé zbory.

Aby sme ten cieľ dosiahli, potrebujeme 
zdravých a verných služobníkov, ktorých vidíme 
spomedzi bratov a sestier v Kecerovciach. 
Do týchto služobníkov chceme investovať tak, aby 
boli schopní prijať Božie povolanie a žiť v ňom.

Kde vidíme Božie konanie v Kecerovciach?
Sú svedectvá o tom, ako Boh konkrétne vypo-

čul modlitby, za ktoré sa súrodenci v skupinke 
modlili. Niektorí zažili, ako ich Boh fyzicky 
uzdravil, niektorí svedčia o tom, ako milujú ľudí, 
ktorých predtým nenávideli.

Súrodenci sa každý utorok stretávajú na modli-
tebnej a modlia sa za oslobodenie od cigariet. Ve-
dia, že sú chrámom Svätého Ducha a nechcú 
špiniť Boží chrám. Chcú byť na svedectvo svo-
jim známym. Niektorí boli známi ako brutálny 
bitkári, teraz sa menia na tých, ktorí nasledujú 
Pána pokoja.

Ako môžeš podporiť službu v Kecerovciach?
Veľa z nás nemôže fyzicky navštíviť Kecerov-

ce, ale čo nám bráni, aby sme ich podporovali 
v modlitbe? Môžeš veľmi požehnane podporiť 
túto službu svojou modlitbou. Tu je niekoľko 
modlitebných predmetov: oslobodenie od ciga-
riet, za uvoľnenie služobníkov, za miestnosť 
na stretávanie sa, aby Boh zoslal skutočný oheň 
Ducha Svätého.

V Jeho večnom poverení, s vami spojený Stefan
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NARODENINY
Týmto prajeme všetkým súro-
dencom, ktorí oslavujú v tých-
to dňoch svoje narodeniny, 
Božie požehnanie, zdravie 
a nech Boží pokoj prebýva 
vo vašich srdciach. Buďte svet-
lom  a soľou. Nech ďalšie roky 
vášho života sú naplnené 
konaním Božích skutkov, 
v ktorých nás Boh už prv uspô-
sobil chodiť. (Ef 2,10) 

POZÝVAME ŤA K MODLITBÁM
Moldava - za kľúčových ľudí, ktorých chceme zasiahnuť

- aby bola Moldava pripravené pole k evanjelizácii
Turňa - za veriacich, aby žili veci, pre ktoré sa rozhodli
Sabinov - aby boli veriaci povzbudení a vydaní Pánovi

- za víťazstvo v pokušeniach
- projekt ETP

Košice - ženská evanjelizačná skupinka
- učenícke miniskupinky Božieho Slova s mladými sestrami
- inšpirovaná chválová skupina
- odovzdaní a spoľahlivi služobníci
- za rast a rozmnoženie domácej skupinky
- za kurz Cleansing classes (Čistiaci kurz)

Kecerovce - za duchovný rast súrodencov
- za úprimný vzťah medzi súrodencami
- za rast služobníkov

Medzany - za mužov a ženy pokoja v Prešove
- za vznik skupinky v Prešove
- za odvahu byť smelí 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 miesta ZZ - Prešov, Moldava, Kecerovce
- Vznik nových zborov na nových miestach
- Zbory – zdravie, sila, samostatnosť
- za ETP – ako nástroj na zakladanie zborov

JANUÁR

FEBRUÁR

Dezider Duna
03.01. (Košice)
Helena Šugárová
05.01. (Valaliky)
Ľudmila Balogová
11.01. (Turňa)
Monika Sameľová
16.01. (Kecerovce)
Lucia Oláhová
28.01. (Sabinov)
Ladislav Godla
29.01. (Sabinov)

Liza Horn
02.02. (Košice)
Róbert Gábor
03.02. (Kecerovce)
Dudová Gabriela
17.02. (Sabinov)
Anna Horváthová
18.02. (Sabinov)
Nataša Potová
24.02. (Turňa)

PONUKA KÁZNÍ NA CD

01.11.2009 Horn Stefan Očakávaj na Pána
08.11.2009 Tóth Miroslav Príchod Krista v Petrových listoch časť 2
15.11.2009 Arpád Petráš Viera v posledných časoch
22.11.2009 Horn Stefan Cesta ku skutočnému šťastiu
29.11.2009 Tóth Miroslav Nový Jeruzalém
06.12.2009 Horn Stefan Ako nasledovať spoločný záujem
13.12.2009 Tóth Miroslav Podobenstvo o hrivnách
20.12.2009 Horn Stefan Inšpirácia v tvojom živote

Viera je z počutia a počutie skrze Slovo 
Božie. Ponúkame vám nedeľné kázne 
na audio-CD a to  zo zboru Devleskero 
Kher v Košiciach. V prípade záujmu 
o CD, kontaktujte sestru Máriu Kolláro-
vú. Všetky kázne je možné stiahnuť 
z nášho webu www.devleskerokher.sk.



Košice
Bohoslužba Nedeľa 10:00 Jesenského 21/A
Modlitby ženy Utorok 17:00 Jesenského 21/A
Domáca skupinka Streda 18:00 Jesenského 21/A
Stretnutie mládeže Štvrtok 17:00 Jesenského 21/A
Modlitby muži Piatok 19:00 Jesenského 21/A 

Sabinov
Bohoslužba Nedeľa 10:00 17 novembra 5
Domáce skupinky Utorok 17:00 17 novembra 5;
Stretnutie mládeže Streda 17:00 17 novembra 5
Modlitebná skupinka Štvrtok 17:00 17 novembra 5

Turňa
Modlitebná skupinka Utorok 17:00 Hlavná 60
Domáca skupinka Streda 17:00 Hlavná 60
Stretnutie mládeže Piatok 17:00 Hlavná 60

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. 

NOVEMBER DECEMBER

KEDY A KDE SA STRETÁVAME

Ježiš povedal, že cirkev sme 
my, cirkev nie sú budovy 
alebo modlitebne. Preto chce-
me náš kresťanský život orien-
tovať vždy na Boha a ľudí. 
Pozývame ťa zažívať tento ži-
vot spolu s nami.
Srdečne každého pozývame 
na naše bohoslužby, kde spo-
ločne uctievame nášho Pána 
Ježiša Krista, kde prijímame 
do srdca Božie Slovo a kde za-
žívame spoločne vzájomné 
obecenstvo bratov a sestier; 
pozývame ťa na stretnutia 
domácich skupiniek a modli-
tebné stretnutia, kde sa v men-
šom kruhu spoločne učíme 
nasledovať Ježiša Krista a tak-
tiež zažívať obecenstvo 
s Bohom aj medzi sebou.
Ďalšie termíny stretnutí náj-
deš v "Termínoch" a samo-
zrejme na našom webe 
www.devleskerokher.sk.

28-30.01. BTC Sinaj
Domaša - Dobrá; 09.00

31.01. Spoločná  bohoslužba
 KE, Jesenského 21/A; 10.00

05.02. Pracovné stretnutie
KE, Jesenského 21/A; 17.00

13.02. Zborové BTC
Sabinov; 10.00

28.02. Spoločná bohoslužba
 KE, Jesenského 21/A; 10.00




