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JE PREBUDENIE ZÁZRAK?



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

SPOĽAHLIVOSŤ
ZBOROVÉ HODNOTY

Drahí bratia a drahé sestry v Pánovi Ježišovi. Pozrime sa spoloč-
ne na našu poslednú hodnotu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
vízie – zakladať zbory. Hodnota je niečo, čo si ceníme, čo má 
pre nás určitú výraznú dôležitosť. Prečo dávame týmto hodnotám 
taký priestor aj v tomto liste? Aby sa ony stali našimi spoločnými 
hodnotami, ktoré budeme žiť a ceniť si ich a rozvíjať a to s cieľom 
osláviť Boha a budovať zdravé zbory. 

Takto sme definovali našu poslednú hodnotu, spoľahlivosť:

Ceníme si spoľahlivosť ako vyjadrenie verného charakteru učeníka 
na budovanie cirkvi. Prajeme si byť lojálni a dôveryhodní jeden voči 
druhému. Čokoľvek robíme, chceme to robiť zodpovedne a dôsledne. 
Vážime si spoľahlivosť a poriadok v živote cirkvi aj v živote jednotliv-
ca. (1 Kor 10,31; Kol 3,17; 2 Tim 2,15; 1 Kor 4,10)

Verný charakter učeníka na budovanie cirkvi

Cieľom každého učeníka nie je obdivovať svojho majstra, ani 
nesprávať sa podobne, ale BYŤ ako majster. Biblia nám jasne uka-
zuje Ježišov charakter, aj Jeho vernosť a spoľahlivosť voči svojmu 
Otcovi.

Čo znamená byť spoľahlivý? Jednoducho, že sa niekto môže 
na mňa spoľahnúť. Ak niečo poviem, alebo sa zaviažem, že to uro-
bím, tak to urobím, lebo viem, že sa na mňa niekto v tomto 
spolieha. 

Predstavme si situáciu, že by bol Ježiš nespoľahlivý človek. Ka-
tastrofa. Plán spásy by určite niekde zlyhal. Predstavme si, že Otec 
povie „urob toto“ a Ježiš si to urobí po svojom. Alebo Otec povie 
„choď tam a tam“ a Ježišovi sa nechce, alebo zabudne. Takýto ob-
raz sa nám úplne prieči s niekým ako bol Ježiš. Takýto obraz sa 
nám dokonca prieči s každým človekom, ktorý zastáva dôležitú 
a zodpovednú úlohu. Takýto obraz sa nám prieči s každým, koho 
si vážime. Ježiš, vďaka Bohu, nespoľahlivý nebol a my sa mu 
máme podobať. 

V prvom rade ide o spoľahlivosť voči Bohu. Boh je každého 
z nás Pánom a každý z nás sa Jemu zodpovedá za svoju službu 
a povolanie, ktoré On dal do tvojho a môjho života. Ty stojíš a pa-
dáš svojmu Pánovi. Naša spoľahlivosť začína v rovine ja a Boh. 
Otázka nie je, či sa na teba môže spoľahnúť človek, ale či sa na te-
ba môže spoľahnúť tvoj Pán. Sám Pán je našim motívom spoľah-
livosti. Toto sa potom prakticky prejaví v rovine ja a môj brat, ja 
a môj sused, ja a môj zbor, ja a spoločnosť okolo mňa.

Lojálnosť a dôveryhodnosť jeden voči druhému

Byť spoľahlivý znamená tiež byť lojálny, verný a dôveryhodný 
jeden voči druhému. Určite každý z nás počul niekoho povedať: 
„Na nikoho sa nemôžem spoľahnúť, keď niečo chcem spraviť, tak 
sa musím spoľahnúť sám na seba.“ Je to dosť bežná veta, ale je to 
smutné, keď táto veta zneje v cirkvi. Táto veta sa totiž úplne proti
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ÚVODNÍK

ví tímovej práci v Božom kráľovstve. Obrovské 
firmy vyžadujú dôveryhodnosť, spoliehajú sa 
u svojich zamestnancoch na ňu a patrične ju aj fi-
nančne motivujú. Prečo človek vo firme vie byť 
dôveryhodný a lojálny? Lebo vie, že sa mu to 
oplatí a vie, že keď tak nebude robiť, stratí prácu 
a možno sa dostane aj do väzenia.

Keď ale hovoríme, že chceme byť jeden voči 
druhému lojálni (zachovávajúci vernosť) tak je 
to naše dobrovoľné rozhodnutie, motivované 
Božou vernosťou voči nám.

Žiť takýto život je vecou nášho rozhodnutia. 
Ja sa rozhodujem, že budem dôveryhodným člo-
vekom pre iných bratov a sestry. Takisto je to 
rozhodnutie, napriek chybám a zlyhaniam 
druhých, brať toho druhého človeka ako hodné-
ho mojej dôvery. Ak niekomu nechcem dôvero-
vať, nebudem sa chcieť na neho ani spoliehať.

Zodpovednosť a dôslednosť

Websterov slovník definuje spoľahlivosť ako 
konštantnosť (na rovnakej úrovni) vo vykonáva-
ní povinnosti alebo služby. Naša spoľahlivosť ne-
má byť závislá od našich pocitov a od našich 
okolností. Nie ak mi to vyhovuje, budem robiť 
to, na čom sme sa dohodli, ale ak nie, tak si za-
čnem robiť čo sa chce mne? To nie je spoľah-
livosť, to je detinské a znak nezrelosti.

Ako sa taká vernosť a dôveryhodnosť prejavu-
je voči druhému? Jednoducho. Budem chodiť 
načas na stretnutia, budem s celou silou plniť úlo-
hy, ktoré som na seba dobrovoľne prijal. Moje 
áno je áno a každý vie, že keď som to povedal, 
tak nemusím ani sľubovať ani „pred Bohom“ ho-
voriť, že je to pravda, ale že spravím to, čo som 
povedal, aj keby som mal mať škodu. (Ž 15,4)

Často problémom je, že nie sme dôslední a ne-
dokončíme to, čo sme začali; či už kvôli lenivos-
ti, zábudlivosti, alebo si myslíme, že to 
nezvládneme, alebo jednoducho nie sme zvyknu-
tý dotiahnuť veci dokonca. S každou touto sla-
bosťou alebo hriechom treba jednať. Dá sa 
naučiť byť dôsledný a zodpovedný. Koľko krát 
sme povedali bratovi alebo sestre „budem sa 
za teba modliť“ ale kvôli zábudlivosti si sa ne-
modlil. Alebo si povedal, že to a to spravíš a ne-
spravil si. To nie je spoľahlivosť.

Kvôli rýchlosti dnešného života niekedy nestí-
hame, zabúdame, berieme si toho na seba veľa... 
Ak chceme robiť veci poriadne a nebyť 
pod tlakom, je lepšie robiť menej a kvalitne ako 
veľa a neporiadne. Zober si jednu zodpovednosť 
a buď v nej dôsledný. Ak zabúdaš, tak si jednodu-
cho píš pripomienky do mobilu. Daj si záväzok, 
že budeš chodiť všade načas. Bojuj s lenivosťou 
a nauč sa doťahovať každú vec, ktorú robíš dô-
sledne do konca.

Zodpovednosť a dôslednosť v službe sú vyjad-
rením tvojej spoľahlivosti. Človek nevidí tvoje 
srdce. Tvoje srdce vidí Boh. Ale čo môže človek 
vidieť je to, ako sa to srdce prejaví v praktickom 
živote.

Spoľahlivosť a poriadok v cirkvi aj doma

Je nádherné prísť do zboru a vidieť ako každý 
má svoje miesto, svoju úlohu a všetko funguje 
tak, ako má. Ak chceme, aby to tak bolo, musí to 
začať u nás doma, v našich rodinách. Nebuď iný 
doma a iný v spoločnosti. Máme jeden život, da-
rovaný od Boha, a ten život žijeme či sme so svo-
jou rodinou alebo v zbore, škole, práci. Každý 
z nás sa musí naučiť byť spoľahlivý v malých ve-
ciach bežného života. Ak ťa tvoja manželka 
o niečo poprosí, aby si urobil a vie sa na teba spo-
ľahnúť, že to urobíš, tak sa potom bude na teba 
vedieť spoľahnúť aj pastor alebo ktokoľvek iný.

Boh nie je Bohom neporiadku, chaosu ale 
Bohom pokoja. Poriadok a spoľahlivosť prináša-
jú pokoj, či už v manželstve alebo v zbore. V ta-
kejto atmosfére poriadku a spoľahlivosti môžu 
zbory rásť, učeníci dozrievať a Boh je oslávený. 
Prajem nám všetkým, aby každý jeden z nás sme 
sa učili spoľahlivosti a zodpovednosti a aby Boží 
pokoj vládol v našich srdciach, našich rodinách 
a zboroch.

Váš brat Miro Tóth
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LISTY DO KORINTU
Tentokrát sa budeme stručne zaoberať pozadím dvoch listov, 
ktoré boli napísané kresťanom do Korintu. Hoci medzi dobou, v 
ktorej boli listy napísané a dneškom, ubehlo už takmer 2000 
rokov, Božie slovo zostáva aktuálne a dokonca môžeme vidieť, že 
ľudia sa až tak nezmenili. Určite nájdeme veľa podobností so 
situáciami okolo nás. 
Korint

Korint, hlavné mesto Korintie (Grécko) sa roz-
prestieralo pri korintskom zálive a prieplave Ist-
mus, ktorý spájal Peloponéz s ostatnou 
pevninou. Išlo o bohaté a rušné mesto. Odhadu-
je sa, že v Pavlovej dobe malo mesto Korint pri-
bližne 250 000 slobodných občanov a asi 400 
000 otrokov. V mnohých smeroch to bolo 
jedným z dôležitých miest Grécka. 
Obchod

Bolo križovatkou cestovateľov a obchodníkov. 
Malo 2 prístavy – Kenchreje a Lechajon, ktoré 
sprostredkovávali čulý obchod a priemysel. Rôz-
ny tovar prúdil cez Korint na ceste zo Španielska 
a Talianska smerom na západ a z Malej Ázie, Fe-
nície a Egypta smerom na východ. 
Kultúra

Hoci Korint nebol univerzitným mestom ako 
Atény, vyznačoval sa typickou gréckou kultúrou. 
Jeho obyvatelia sa zaujímali o grécku filozofiu a 
za veľkú hodnotu  považovali práve múdrosť.
Náboženstvo

V Korinte samotnom bolo minimálne 12 
chrámov zasvätených rôznym božstvám. Jeden 
z najznámejších bol chrám venovaný Afrodite, 
bohyni lásky, ktorej vyznávači praktizovali chrá-
movú prostitúciu. Neďaleko divadla stál chrám 
zasvätený Asklépiovi, bohu uzdravenia a v strede 
mesta bol umiestnený Apolov chrám. K tomu 
mali v meste svoju synagógu aj tamojší Židia.
Morálka

Ako každé veľké mesto, aj Korint bol centrom 
otvorenej a bezuzdnej nemorálnosti. Uctievanie 
bohyne Afrodity podporovalo prostitúciu v mene 
náboženstva. V jednom období v Afroditinom 
chráme takto „slúžilo“ viac než 1000 prostitútok. 
Zvrhlosť Korintu bola známa naširoko ďaleko, 

takže dokonca slovo „byť Korinťan“ znamenalo 
vo vtedajšom jazyku „praktizovať sexuálnu ne-
morálnosť“. 

Nie je divu, že v takomto prostredí bola korint-
ská cirkev poznačená mnohými problémami.

Autor a čas
Pisateľom oboch listov do Korintu je sám Pa-

vol, čo potvrdzujú samotné listy (1Kor 1:1-2; 
16:21; 2Kor 1:1). Je to zrejmé aj z jeho osobité-
ho pisateľského štýlu. Druhý list Korintským ob-
sahuje viac autobiografického materiálu než 
ktorýkoľvek z jeho ostatných listov.

Prvý list bol napísaný v roku 55 pred Letnica-
mi na konci Pavlovho 3-ročného pobytu v Efeze 
(16:5-9; Sk 20:31) a druhý list neskôr v tom is-
tom roku na začiatku zimy. Z 2Kor 2:13 a 7:5 
môžeme usudzovať, že bol napísaný z Macedó-
nie.

Adresát
Obidva listy boli adresované cirkvi v Korinte a 

kresťanom v celej Achaji (Rímska provincia, 
ktorá zahŕňala územie Grécka a juh Macedónie).

Pavol navštívil Korint na svojej druhej misij-
nej ceste z Macedónie do Jeruzalema asi v roku 
52. Prechádzal sám cez Atény, kde kázal evanje-
lium, ale bez viditeľnejšieho úspechu. Po odcho-
de z Atén zamieril do Korintu, kde našiel Akvilu 
a Priscilu, ktorí prišli z Ríma, a spolu s nimi 
čakal na príchod Sílasa a Timotea. Po ich prícho-
de Pavol začal kázať evanjelium – najprv Židom 
a keď ho odmietli Židia, kázal Grékom. Jeho po-
city pri kázaní evanjelia v tomto meste popísal 
v 1Kor 16:2-5. Jeho znechutenie a sklamanie sa 
stretli s Pánovým zasľúbením, že On sám bu-
de s Pavlom a poverením, aby kázal evanjelium 
a nemlčal. 
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V Korinte Pavol nakoniec zostal 18 mesiacov, 
počas ktorých bez váhania kázal evanjelium, a 
popritom si zarábal na živobytie v Akvilovej diel-
ni výrobou stanov. Po čase sa proti nemu postavi-
li Židia na čele so Sosténom, a priviedli ho 
pred súd ku prokonzulovi Galiovi. Keď bol Pa-
vol prepustený, odplavil sa do Sýrie.

O veľkosti, zložení a organizácii korintského 
zboru vieme iba toľko, čo môžeme čítať v lis-
toch. Zbor bol zložený väčšinou z ľudí pochádza-
júcich z chudobnejších pomerov (1Kor 1:26-29), 
ktorí boli skôr z pohanov než zo Židov. Len sa-
motný fakt, že v tomto meste plnom skazenosti, 
rozmarnosti a všelijakej  prevrátenosti, povstala 
cirkev Božia nám ukazuje na obrovskú milosť 
Božiu, ktorá preniká kamkoľvek a zachraňuje ko-
hokoľvek.

Pavol neskôr znova navštívil Korint, približne 
6 rokov po založení zboru. Počas tohto pobytu 
v Korinte napísal Pavol list cirkvi v Ríme.

Obsah listov
Po Pavlovom odchode sa začal zbor deliť 

na dve strany, obzvlášť po pôsobení alexandrij-
ského kresťana Apolla. Pavol sa vo svojich lis-
toch snaží reagovať na situáciu, v akej sa zbor 
v Korinte nachádzal. Reagoval na niekoľko hlav-
ných problémov ako rozdelenia v zbore, nebezpe-
čenstvo klamnej filozofie, otázka Pavlovej 
autority – niektorí ľudia spochybňovali Pavlovu 
autoritu a apoštolstvo, prípad incestu v zbore, 
ktorý nebol dovtedy v zbore pokarhaný, vynáša-
nie osobných sporov pred svetské súdy a vyvolá

vanie náboženských škandálov a iné nesprávne 
zvyky a praktiky v zbore.

V prvom liste sa Pavol dotýka niekoľkých hlav-
ných tém:

Manželstvo a celibát – je manželstvo niečo 
menej ako život v celibáte? Sú dovolené manžels-
tvá medzi kresťanmi a nekresťanmi? Má 
kresťan/ka opustiť svojho neveriaceho partnera?

Mäso obetované modlám – Obetovanie mod-
lám bolo zvyčajne spojené s veľkými oslavami, 
na ktorých sa podávalo mäso obetované modlám 
pre chudobných ľudí ako určitá sociálna pomoc. 
Môžu sa kresťania zúčastňovať takýchto osláv a 
prijímať túto pomoc?

Pravidlá na zhromaždeniach – majú si muži pri-
krývať hlavy? Môžu ženy prichádzať s nezakry-
tou hlavou? Môžu ženy hovoriť a učiť 
na verejnosti?

Duchovné dary – je dôležitejšie hovorenie v ja-
zykoch alebo kázanie? Môžu hovoriť v jazykoch 
viacerí naraz?

Vzkriesenie – niektorí chápali vzkriesenie ako 
čisto duchovnú zaležitosť, ktorá sa spájala 
iba s minulosťou.

Druhý list Korintským predstavuje okrem iné-
ho snahu vysvetliť dôvody, prečo odložil svoju 
cestu do Korintu na svojej ceste do Macedónie, 
a tým aj obhájiť svoje apoštolstvo pred svojimi 
odporcami. Pavol chváli Korintských za posluš-
nosť jeho listu a vyzýva ich ku príprave zbierky 
pre chudobných kresťanov v Jeruzaleme.        KK

Zrúcanina chrámu boha Apolla v starobylom Korinte.
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DEJINY CIRKVI/ZO ŽIVOTA ZBORU

OBLAK SVEDKOV
Počas posledného BTC Sinaj na Domaši, na konci januára, kázal 
brat Richard Krueger, dlhoročný učitel Božieho slova a bývalý 
riaditeľ Biblickej školy v Nemecku. Kázal na tému Dejiny cirkvi. 

Počas troch dní sme počuli mnoho 
informácií a príbehov o časoch, v ktorých 
cirkev zažívala prebudenie ale často súčasne 
s tým aj kruté prenasledovanie, počas ktorého 
zomierali stovky, ba až tisícky kresťanov, ktorí 
vyznali Ježiša Krista ako svojho Pána, a ktorí 
vo viere nasledovali Jeho slovo. V historických 
knihách je zaznamenané množstvo osudov 
takýchto ľudí, mladých, starších, žien aj 
mužov, ktorým bolo „žiť  Kristus a zomrieť 
zisk“ (Fil 1,21). Každý z nasledujúcich 
krátkych príbehov predstavuje jeden skutočný 
život z oblaku svedkov, ktorí boli ochotní 
platiť cenu a zostali verní až do smrti... 

Rok 310, Alexandria
Anysia, mladé dievča z Tesaloniky, ktoré 

malo bohatých rodičov, bolo pre svoju vieru 
v Ježiša Krista zabité v chráme v Alexandrii, 
v čase, keď Maximilián vydal rozkaz, ktorý do-
volil komukoľvek zabiť každého kresťana, kto-
rého stretol.
Rok 303, Rím

Mladý 14-ročný chlapec, Pancratius, ktoré-
ho keď priviedli pred cisára Diokleciána, si zís-
kal jeho priazeň. Cisár si ho obľúbil až 
natoľko, že mu sľúbil, že si ho adoptuje za sy-
na, ak zaprie Krista a preukáže rímskym 
bohom úctu. Ale Pancratius, hoci bol mladý, 
bol pevný vo svojej viere a láske ku svojmu 
Spasiteľovi a odmietol uctievať rímskych 
bohov. Keď to cisár počul, rozpálil sa hnevom 
a rozkázal ho vyviesť von z mesta a tam mu 
sťať hlavu. Tento mladík miloval viac svojho 
Spasiteľa než svoj vlastný život.
Rok 253, Alexandria

Egypťania Heron, Ater a Isidor, a Diosco-
rus, mladík vo veku okolo 15 rokov, boli v rov-
naký čas predvedení pred súd v Alexandrii. 
Súd najprv skúšal mladého chlapca predpokla-
dajúc, že to bude hračka presvedčiť ho, alebo 
ho oklamať peknými rečami. Keď súd neuspel 

“po dobrom”, pokúšal sa ho zlomiť mučením. 
Ale Dioscorus obstál a neposlúchol svojich 
mučiteľov. Ostatní traja muži, Heron, Ater 
a Isidor boli mučení ešte krutejšími metóda-
mi, aby sa vzdali svojej viery. Ale keď súd 
videl, že stoja pevne vo viere, prikázal ich upá-
liť zaživa. Avšak Dioscorus bol prepustený 
na slobodu, pretože súd bol prekvapený z jeho 
rozumných odpovedí, ktoré dával, a tiež kvôli 
tomu, že si mysleli, že je ešte veľmi mladý 
a že rýchlo opustí túto vieru. Ale z historic-
kých záznamov vieme, že Dioscorus verne na-
sledoval Krista, upevňoval a potešoval cirkev 
v časoch krutého prenasledovania.
Rok 1533, Rakúsko

V roku 1533 bola sestra menom Christina 
Haring  uväznená v meste Kitzbuehl, a tam 
bola spútaná reťazami. Napriek tomu zostala 
pevná vo svojej viere. Bola však tehotná 
a mala krátko pred pôrodom, tak ju na krátky 
čas pustili späť domov, aby porodila. Ale ona, 
hoci vedela, že bude znova  uväznená a mala 
možnosť minimálne 10 krát ujsť a zachrániť si 
tým život, neušla, ale odvážne zostala. Keď už 
videla prichádzať vojakov, ktorý ju mali znova 
uväzniť, vyšla im oproti a privítala ich. Krátko 
na to ako ju uväznili bola mečom popravená 
(čo nebolo zvykom u žien) kvôli svojej viere, 
ku ktorej sa odvážne priznávala. Jej telo bolo 
následne spálené. 

Táto odvážna  hrdinka – žena a sestra  zane-
chala za sebou svojho manžela, dieťatko, do-
mácnosť a všetky dočasné veci (Mat 24:13). 
Vyzbrojená vierou, platila za svoj sľub Bohu 
a radostne odišla ku Kristovi, svojmu  ženícho-
vi, s horiacou  lampou a svetlom svietiacim 
a tak zanechala mnohých naplnených úžasom 
(Mat 25:1).
Rok 1559, Holandsko

Trijnken Keuts bola vdova, ktorá žila v mes-
te Maastricht. Skrze evanjelium spoznala a pri-
jala pravdu a vo svojej jednoduchosti to 
schovala vo svojom srdci. Modlievala sa dňou 
a nocou, a Boh jej odkrýval svoje slovo, takže 
sa dala na základe svojej viery pokrstiť, bola 
pripojená ku telu Ježiša Krista, a žila život pod-
ľa Božieho slova. Po čase bola obvinená z blu-
dárstva a bola predvedená pred predstavených 
Maastrichtu. Na súde jej oznámili z čoho bola 

obvinená a spýtali sa jej, či je to u nej nao-
zaj tak. Ona vtedy verejne vyznala svoju vieru 
v Krista. Na základe jej vyznania ju súd uväz-
nil a zavolal ku nej kňaza, aby ju vypočul. 
Na otázku, či bola znova pokrstená, im odpo-
vedala, “Bola som pokrstená na základe mojej 
viery podľa učenia Ježiša Krista.” 
Po mnohých otázkach kňaz videl, že neochvej-
ne stojí  v tom, čo verí. Preklial ju a povedal, 
že tak ako jej telo zhorí na popol, bude tiež 
horieť naveky v pekle.  Trijne mu odpovedala, 
“Keď ma budeš o pár dní nasledovať 
pred Božiu súdnu stolicu, uvidíš, že to bude 
ináč.” Na základe rozsudku bola Trijne odsú-
dená na smrť upálením. 

3 dni po Trijninej smrti, nečakane zomrel 
spomínaný kňaz, ktorý ju vypočúval (nebolo 
známe, žeby bol predtým chorý). Našli ho mŕt-
veho v jeho izbe a jeho mŕtvolu požierali vši.

13.02.2009 sme sa znova po dlhšej dobe ako 
zbor stretli na Modlitebnej noci. Vítaný bol kaž-
dý, kto mal srdce hotové stretnúť sa s Bohom, 
bol ochotný pokoriť sa pred Ním a hľadať Jeho 
tvár.

Možno sa pýtaš, na čo je dobré alebo či je vô-
bec potrebné to, aby sme sa stretávali v takomto 
čase, keď každý „normálny“ človek spí. Má vte-
dy naša modlitba vari väčšiu moc? Vôbec nie, 
moc našich modlitieb nesúvisí s hodinou, 
v ktorú sa modlíme alebo spôsobom, akým sa 
modlíme. Ide o to, či sa chceme pokoriť pred na-
ším Bohom, aby sme počuli, čo On má na srdci 
a nasledovali to. Ide o to, aby nás jeho Duch 
viedol v modlitbách a tam, kde my už nevieme 
ako a za čo by sme prosili, tam sa On prihovára 
(Rim 8:26). Boh vidí svoj ľud, keď sa schádza 
kvôli Nemu a On prichádza, ako zasľúbil v Mat 
18:20. A my sme si chceli takto oddeliť nikým 
nerušený čas na to, aby sme to mohli robiť.

Už počas prípravy sme videli, že Boh hovorí 
o úplne konkrétnych veciach a problémoch, 
ktoré majú v jeho očiach v našom zbore veľkú 
dôležitosť. To nás povzbudilo k tomu, aby sme iš-
li týmto smerom a priniesli tieto veci pred zbor, 

ako niečo, za čo je potrebné modliť sa. Mohli sme 
vidieť, že Boh o nás nielen vie, ale nás chce konkrétne 
viesť.

Ako prorocké slovo od Pána zaznela otázka: 
„Kde si Epafras?“ Epafras bol človek, o ktorom 
Pavol v liste Kolosenským (4:12) píše ako o nie-
kom, kto „vždy zápasí za vás na modlitbách, aby 
ste stáli dokonalí a naplnení každou vôľou 
Božou“.  Boh aj teraz hľadá takýchto Epafrasov, 
ktorý by zápasili na modlitbách za cirkev. Hľadá 
ich aj medzi nami. Nezáleží na tom, či si sa obrá-
til nedávno alebo pred pár rokmi. Môžeš byť ta-
kýmto Epafrasom. Nejde tu vôbec o to, aby sme 
si splnili iba nejakú povinnosť- to, čo sa MÁ 
robiť, ide o to, aby sme sa pokorili pre naším Pá-
nom a nechali sa Ním viesť a boli strážcami, 
ktorí budú na modlitbách strážiť cirkev. 

Biblia hovorí, že mnoho zmôže v účinkoch 
modlitba spravodlivého! (Jakub 5:8). Týmto nás 
chcem povzbudiť k tomu, aby sme  sa odvážili 
hľadať Pána na modlitbách viac, ako doteraz, 
byť s Ním a nechať sa Ním viesť. Nech to nie je 
iba o výnimočných stretnutiach, ale nech je to 
nás každodenný život s Pánom.

Katka Kollárová

MODLITEBNÁ NOC
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PREBUDENIE
...PRICHÁDZA CEZ PREBUDENÝCH
Slovo prebudenie sa v Novej Zmluve neobjavuje. Prečo asi? 
Pretože veriaci prvých zborov boli prebudení a preto 
nepotrebovali žiadne dodatočné prebudenie. Prebudenie je, keď 
Boh zobúdza spiaci zbor. Možno zobudiť len spiacich ľudí a nie 
takých, ktorí sú už zo sna zobudení.

Čo je prebudenie? 
Páči sa mi, ako známy evanjelista Charles G. 

Finney definuje prebudenie. Hovorí: 
„…prebudenie nie je nijaký zvláštny zázrak alebo 
následok zázraku, ale jednoducho výsledok 
správneho použitia síl, ktoré nám dal Boh."

Zastavme sa a premýšľajme o tom, aké sily 
a obdarovania nám (tebe a mne) Boh daroval. 
Sme si vôbec vedomí potenciálu, ktorý do nás 
Boh vložil?

Obdarovaní sú darom!
Tým, že nás Boh ako svoje deti obdaroval 

rôznymi darmi a mocou Svätého Ducha, stavia 
nás nielen do stavu obdarovaných, ale ako 

obdarovaní sme zároveň Božím darom 
pre všetkých ľudí, ktorí ešte nepoznajú 
evanjelium.

Aké dary a sily nám Boh dal?
Ježiš povedal, že prijmeme silu (L 24,49; Sk 

1,8). A predsa to nemala byť len nejaká sila, ale 
sila SVÄTÉHO DUCHA!!!

Je to tá istá sila, ktorou Boh stvoril galaxie, 
zem a moria; rovnaká sila, ktorou Ježiš zobúdzal 
mŕtvych a ktorá uschopňovala apoštolov kázať 
evanjelium, činiť divy a znamenia 
a demonštrovať vtedajšiemu svetu silu 
vzkrieseného Ježiša.

Ten istý Svätý Duch žije dnes v každom 
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VYUČOVANIE

BTC SINAJ
Koncom marca dostaneme vzác-
nu návštevu z Nemecka, brata 
Güntera Kärchera. Brat Günter 
je riaditeľ teologického seminá-
ra Berea letničného zväzu v Ne-
mecku. Na BTC Sinaj bude 
vyučovať tému Kristológia. Té-
ma kto je Kristus, Jeho dielo, na-
še postavenie v Kristovi je 
základným kameňom kresťan-
skej viery a každý kresťan by 
mal dobre poznať a následne žiť 
podľa tejto pravdy. Každý je sr-
dečne pozvaný zúčastniť sa 
na tomto seminári, byť pod vyu-
čovaním Božieho Slova a zažiť 
Božiu premieňajúcu moc Jeho 
Slova a pravdy. Seminár bude 
na Domaši, časť Domaša - 
Dobrá v rekreačnom stredisku 
Dobranská zátoka. V prípade zá-
ujmu kontaktujte nás mailom 
alebo telefonicky, prípadne 
na prihláške od svojho vedúce-
ho.

ZBOROVÉ BTC
Božie Slovo má moc premeniť 
naše životy a zborové BTC je 
príležitosť pre každého spozná-
vať viac Boha a Jeho Slovo. Náj-
di si čas a príď 4.4.2009 do 
Košíc. Témou bude "Chodenie 
v Duchu", ako chodiť každý deň 
podľa princípov Ducha Svätého 
a nie podľa tela. Si srdečne víta-
ní!

znovuzrodenom kresťanovi, takže každému znovuzrodenému je 
k dispozícii rovnaký zdroj sily, z akého dostávali silu aj 
apoštolovia k službe. Musíme len mať rovnako veľký smäd, aký 
mali apoštolovia. Ježiš nás pozýva, aby sme pili z tohto Božieho 
prameňa, aby sme potom mohli dať napiť aj iným. (J 7,37-39)

Dostali sme dar/y.
Dar/y, ktoré sme dostali, sú vodnou nádržou cez ktorú prúdi 

sila a Boží život. Nepoužívať tieto dary znamená, že ich 
zasypeme kameňmi nevery a lenivosti. 

Ale ak svoje dary používame podľa Božej vôle, potom sa 
nádherný prúd Svätého Ducha nezadržateľne rozšíri 
na duchovnú púšť, v ktorej jej obyvatelia chradnú od smädu.

A všade, kde tento prúd príde, zmení sa púšť na záhradu, 
mŕtvi ožijú a Boh bude nado všetko oslávený. (Iz 35)

Máme večné Božie slovo.
To isté slovo, ktoré kázal Ježiš, Peter, Ján a Pavol, smieme 

kázať aj my. Ak kážeme to isté slovo ako apoštolovia, smieme 
očakávať aj rovnaké výsledky, aké očakávali oni. Apoštolovia 
zďaleka nevedeli všetko, ale čo vedeli, to vedeli a pre toto boli 
aj pripravení zaplatiť svojím životom.

Vedeli, že boli dlžníkmi (R 1,14) a boli týmto pocitom 
podĺžnosti tlačení (2K 5,14) k tomu, aby svoj dlh zaplatili. 
A oni platili svoj dlh tým, že ľuďom zvestovali Božie slovo.

Máme náboženskú slobodu.
Mnohí z nás si tento dar neuvedomujú. Náboženskú slobodu, 

ktorú v našej krajine zažívame, nevidím v prvom rade ako 
výsledok dobrej politiky (hoci politika má aj tu svoju zásluhu), 
ale vidím ju hlavne ako Boží dar.
Mnohí z prvých kresťanov museli svoju vieru zaplatiť smrťou. 
Veriaci súrodenci boli hádzaní divým zvieratám a levom, 
mučení najhroznejšími spôsobmi, prenasledovaní a vyháňaní. 
A predsa, neprestali zvestovať vzácne Božie slovo.

Keď dnes zvestujem evanjelium, nie sme zabíjaní ani 
vyháňaní. Jediné, čoho sa v tomto západnom svete obávame, je 
odmietnutie ľuďmi, ktorým kážeme evanjelium. A strach 
z odmietnutia ľuďmi pôsobí v nás to, čomu u prvých kresťanov 
nezabránilo ani prenasledovanie, vyhnanstvo ani smrť; že sa 
nezvestuje evanjelium.

Na záver
Nie, prebudenie nie je zvláštny zázrak. Prebudenie je 

výsledkom toho, že sú ľudia prebudení vo svojich srdciach 
Duchom Svätým, a potom prebudeným spôsobom zvestujú 
evanjelium. Počúvajme spolu volanie k zobudeniu od nášho 
Pána a vstaňme, aby sme prebúdzali spiacu cirkev a potom aj 
spiaci svet k životu.

V Kristovej láske a Jeho svätom  poverení so všetkými vami 
spojený             Tvoj spolubojovník Stefan.



narýchlo, ale prehodnoť to, dobre premysli 
a poraď sa. Je dobré a dôležité modliť sa za svo-
ju myseľ a konkrétne za svoj život. Odovzdať sa 
Bohu a dôverovať mu vo všetkom. Je to ťažké? 
Alebo sú veci ktoré ti bránia... ? 

Ak chceš niečo prežiť a byť vo svojom živo-
tom spokojný/á, je dôležité sa správne rozhod-
núť, čo chceš, a čo očakávaš vo svojom živote... 
Som spokojný/á s tým, kde som a aký/á som? 
Ak nie, tak v tom urob poriadok, a daj všetko 
na správne miesto. Boh je ten, ktorý ti chce radiť 
a byť s tebou. Ale stále záleží len na tebe, ako sa 
rozhodneš a čo si vlastne vyberieš. Boh nie je ná-
silný a tak ti dáva slobodnú vôľu...

Prosím vás tedy, bratia, pre rôzne milosrdenstvo 
Božie, žeby ste ta dali svoje telá v živú obeť svätú 

a ľúbu Bohu, rozumnú to vašu svätos-
lužbu. A nepripodobňujte sa tomu-

to svetu, ale sa premeňte 
obnovením svojej mysli, aby 

ste skúšali, čo je vôľa 
Božia, to, čo je dobré, 
ľúbe a dokonalé! Lebo 
hovorím skrze milosť, 
ktorá mi je daná, 
každému, kto je medzi 
vami, aby nemyslel 

vyššie nad to, čo treba 
myslieť, ale aby myslel tak, že 

by rozumne myslel, každý 
podľa toho, ako jednému každému 

Boh udelil mieru viery. Rímskym 12:1 -3

Tak sa rozhodni! Skús spraviť krok 
viery a rozhodni sa čo najskôr. Ak 
potrebuješ pomôcť, tak nezabúdaj, že 
máš stále okolo seba ľudí, ktorí ťa 
majú radi .....

Tvoja  sestra  Fatima Péčiová
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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
Modlitba je základom života Božieho dieťaťa. Je to prostrie-
dok, ktorým komunikujeme s našim nebeským Otcom, ale záro-
veň prostriedok, aby sme od Neho dostávali veci, za ktoré sa 
modlíme. Všetko, čo Boh koná na tejto zemi, koná skrze mod-
litbu. Pozývame ťa byť účastným tohto privilégia ale zároveň 
poslania - prihovárať sa za cirkev aj neveriacich; "lebo mnoho 
zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého (Jak 5,16)

KOŠICE - aby Boh povolal nového vedúceho skupinky
- aby Boh povolal vedúceho modlitebnej
- aby sa rozbehla práca s mládežou

SABINOV - aby Boh upevnil tím v dôvere, jednote, láske a 
úprimnosti

- za kurz základov, aby bratia a sestry pochopili, 
prijali, žili a dávali ďalej čo sa naučia zo Slova

- za vedúcich mládeže, aby sa vedeli starať o mládež
- za starších zboru, aby Boh im dal múdrosť ako 

viesť zbor
- aby Boh povolal nových ľudí do chvály
- za starších zboru, aby Boh im dal múdrosť viesť 

zbor
- za počítač, projektor a mikrobus

TURŇA - hlad po Bohu, občerstvenie pre bratov a sestry 
aby neboli vedení okolnosťami

- horlivosť do modlitieb a pôstu
- nadšenie pre službu a srdce pre stratených
- múdrosť pre kurz základov
- vznik samostatného zboru tento rok

MEDZANY - za jednotu v duchu v tíme zakladania zboru v 
Prešove a horlivosť pre víziu

- za Mira a Gabču, aby ich Pán učil byť dobrými 
vedúcimi

- za uzdravenie vzťahov na skupinke
- za vzťahy s neveriacimi v Prešove

MAREC

APRÍL

Ladislav Gaži, ml.
06.03. (Čaňa)
Peter Kollár
11.03. (Medzany)
Jozef Sameľ
19.03. (Kecerovce)
Stefan Horn
26.03. (Košice)
Dagmar Horváthová
26.03. (Sabinov)
František Balog
29.03. (Turňa)
Soňa Krágová
30.03. (Turňa)
Gabika Kalašová
31.03. (Sabinov)

Beáta Kollárová
02.04. (Medzany)
Gabriela Tóthová
05.04. (Orkucany)
Juliana Godlová
09.04. (Turňa)
Klaudia Horváthová
09.04. (Sabinov)
Ondrej Krága
24.04. (Turňa)

PONUKA KÁZNÍ NA CD

04.01.2009 Horn Stefan Prečo dávať
11.01.2009 Hunčár Martin Viera, ktorá JE
18.01.2009 Tóth Miroslav Si povolaný k dielu služby
25.01.2009 Horn Stefan Akých vojakov Boh používa
01.02.2009 Krüger Richard Božia vôľa
08.02.2009 Petráš Arpád Tvoja identita v Kristovi
15.02.2009 Tóth Miroslav Choďte ako deti svetla
22.02.2009 Horn Stefan Chodenie v Božej dokonalej láske

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.
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PRE MLÁDEŽ

Ahojte, som veľmi rada, že sme opäť spolu a 
že pokračujem v písaní článkov, ktorými ti mô-
žem poradiť a  ktoré môžu hovoriť do tvojho ži-
vota.... Som veľmi rada, ak ti môžem pomôcť 
a dať ti to, čo som sama prijala a prežila na vlast-
nej koži. Vždy je dobré naučiť sa niečo a vidieť 
príklad, vďaka ktorému môžeš urobiť niektoré 
veci lepšie ako ja... 

Tak, ako sa skončil rok 2008 a zároveň začal 
rok 2009, tak aj ty si mal určite nejaké veci, 
ktoré si vo svojom živote zanechal, alebo nao-
pak - obnovil do nového roka. Máš nejakú kon-
krétnu oblasť? Vieš, možno to pre teba nie je 
ľahké, ale ak sú to veci, ktoré ťa môžu posunúť 
ďalej, ku lepšiemu životu, veci, ktoré zmenia 
konkrétne veci v tvojom živote, tvoj pohľad, 
konanie, smer, ktorým ideš, tak je čas, aby si 
do toho viac investoval a čo 
najviac preto urobil. Jedno-
ducho urob pre to všet-
ko, čo len môžeš... 

Najdôležitejšia časť, 
ako to všetko urobiť a 
dosiahnuť cieľ je 
SPRÁVNE SA ROZ-
HODNÚŤ...

Rozhodnutie je vec, ktorá ov-
plyvňuje nielen tvoj život, ale aj veci 
a ľudí, ktorí sú okolo teba. Ak sú ve-
ci, pre ktoré si sa rozhodol/a do no-
vého roka, a ešte si to neuplatnil/a - 
tak je čas dobre si to premyslieť a pre-
hodnotiť, ako to spraviť a neurobiť 
chybu, ktorá by ťa od toho znechutila 
a odradila. Preto je dôležité, aby si 
mal človeka, s ktorým sa budeš stre-
távať a hovoriť o svojom živote 
a s ktorým sa môžeš modliť. 

Rozhodnutie spočíva vo viace-
rých veciach a preto nech je tvoje 
áno povedané v správnom čase. Nie 

ROZHODNUTIE
Uvaľ na Hospodina svoju cestu, dúfaj v Neho a on vykoná. 
Žalmy 37:5  



Košice
Bohoslužba Nedeľa 10:00 Jesenského 21A
Domáca skupinka Streda 18:00 Jesenského 21/A
Modlitebná skupinka Piatok 18:00 Jesenského 21/A 

Sabinov
Bohoslužba Nedeľa 10:00 17 novembra 5
Domáce skupinky Utorok 17:00 17 novembra 5;

Jakubovanská 4
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

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

MAREC APRÍL

14.03. Pracovné stretnutie
KE, Jesenského 21/A; 09.00

19-21.03. BTC Sinaj s G.Kärcherom
Domaša,  09.00

22.03. Spoločná  bohoslužba s G.Kärcherom
 KE, Jesenského 21/A; 10.00

28.03. Spoločné tínedžerské stretnutie
Sabinov, 10.30

KEDY A KDE SA STRETÁVAME

04.04. Zborové BTC
KE, Jesenského 21/A; 10.00

18.04. ŠZZ Ecclesia
KE, Jesenského 21/A; 10.00

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

25.04. Spoločné tínedžerské
Turňa; 10.30

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.




