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HHĽĽAADDAAJJMMEE SSMMEERR UU PPÁÁNNAA!!



KTO SME
Spoločenstvo kresťanov Devles-
kero Kher združuje znovuzro-
dených kresťanov bez rozdielu
rasy a  národnosti k  spoločné-
mu životu a  nasledovaniu Pána
Ježiša Krista. Veríme v  celé
Božie Slovo - Bibliu. Stretáva-
me sa k  nedeľným bohosluž-
bám a  na domácich biblických
a modlitebných skupinkách.
Spoločenstvo Devleskero Kher
je bezpríspevková organizácia,
všetky svoje náklady hradí z  do-
brovoľných 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 bib-
lické 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

č.ú. 1673444559/0200
IBAN
SK6302000000001673444559

VOLANIE DO PÔSTU
Drahí bratia a  drahé sestry.
Rok 2012 sa blíži ku  koncu. Pre  niekoho to bol rok, ktorý

priniesol veľa skúšok a  ťažkých vecí. Pre  niekoho to bol rok,
keď zažil veľa krásnych vecí a  veľa radosti. Tak to býva každý
rok. Ja ale verím, že každý rok, ktorý žijeme  s  Pánom je pre  nás
požehnaný rok a  posúva nás bližšie k  Pánovi a  k  povolaniu,
ktoré má pre  životy každého jedného z  nás.
Sme vďační Pánovi aj za  tento rok, sme mu vďační za  jeho

požehnanie, krásne chvíle ale aj za  súženia aj za  skúšky. Sa-
mozrejme chceme chodiť podľa Jeho Slova, lebo veríme, že ži-
vot v  centre Jeho vôle je cestou požehnania. Ak na  tejto ceste
spravíme chyby, nech nám Pán dá milosť sa z  nich poučiť. Ak
nás na  ceste stretnú problémy alebo prekážky, nech nám Pán dá
silu a  trpezlivosť ich prekonať.
Túžim, aby sme rástli v  roku 2013 vo  viere, v  láske aj v  nádeji,

ktorá je spojená  s  očakávaním Ježiša Krista.
Možno tento rok bol pre  teba ťažkým a  máš tendenciu

strácať nádej a  vieru v  Božie zasľúbenia. Možno tvoja vášeň
pre  Boha a  pre  Jeho víziu v  tvojom živote a  v  živote cirkvi uhasí-
na. Dnes ťa chcem povzbudiť, aby si to zmenil. Zmena leží
v  tvojom srdci. Rozhodni sa pre  ňu.

Volanie k  pôstu
Preto chceme rok 2013 začať spoločným 21 dňovým pôstom.

Veríme, že pôst a  modlitba, uvoľňujú Božie veci do  našich živo-
tov. Veríme, že pôst a  modlitba môžu zmeniť naše národy, naše
mestá a  dediny. Veríme, že pôst a  modlitba môžu zmeniť veci
v  duchovnom svete, uvoľniť Božie požehnanie, uzdraviť zrane-
nia medzi národmi, priniesť Božiu lásku k  neveriacim.
Preto chceme od  6. do  26. januára spoločne hľadať Pána.

Chceme, aby Pán položil svoju ruku na  rok 2013 a  my sme
mohli byť požehnaním tomuto svetu okolo nás.
Chceme sa postiť za  vzťahy v  cirkvi ale aj medzi našimi

národmi. Diabol je nepriateľ, ktorý prináša rozdelenie a  nejed-
notu medzi manželov, rodičov a  deti, medzi príbuzných alebo
susedov. Ak vidíš, že sa to deje v  tvojom živote, tak tento pôst je
tvoj čas. Ak vidíš, že niekto z  tvojich blízkych smeruje do  za-
tratenia alebo jeho vzťah  s  Bohom chladne, tak to je tvoj čas.
Túžim, aby tento pôst bol naším vyznaním viery: „Ja sa ne-

vzdám Božích zasľúbení! Ja sa nevzdám, nezostanem stáť, ale
pôjdem skrze milosť Božiu dopredu!“ Pripoj sa k  pôstu a  ne-
vzdávaj sa Božieho zasľúbenia pre  svoj život.
Nech tento pôst obnoví našu vášeň pre  Boha a  Jeho kráľov-

stvo. Lebo žijeme pre  Božie kráľovstvo. Nie pre  seba. Nepatrí-
me sami sebe. Chceme preto spoločne volať na  Pána a  modliť

foto obálka: Róbert Čulka 3

ÚVODNÍK

sa, aby bola obnovená naša vášeň pre  Neho,
pre  stratených, pre  evanjelizáciu, pre  budova-
nie cirkvi.
Chceme sa tiež postiť za  obnovenie vízie

v  našich životoch. Vízia zboru DK je činiť
učeníkov a  zakladať  s  nimi zbory. Nie je to čas-
to ľahké, ale preto máme pôst a  modlitbu, aby
nás udržali v  správnom smere. Ak hľadáš smer
pre svoj život, pre službu alebo prácu, toto je
tvoj čas!

Pár praktických rád
Samozrejme cieľ nie je diéta, ale duchovný

pôst. Maj počas týchto 21 dní pravidelný
čas  s  Bohom. Keďže chceme týchto 21 dní vy-
užiť na  hľadanie Božej tváre, vynechaj telku,
youtube, facebook, skype a  internet obmedz
iba na  pracovné povinnosti. Budeš mať zrazu
veľa času, a  dni budú bežať nejako pomalšie.
Využi to na  čítanie Božieho Slova a  modlitbu
namiesto jedla. Čítaj knihy namiesto telky, maj
viac času so  svojimi deťmi a  manželským
partnerom. Možno sa budeš postiť od  jedla iba
niekoľko dní, ale vydrž celých 21 dní bez mé-
dií.
Modli sa, a  hľadaj Božie vedie v  spôsobe,

ktorým Pán chce, aby si sa postil. Možno ťa
Pán volá, aby si nejedol 21 dní. Pre  väčšinu
ľudí však je to príliš namáhavý pôst. Prorok
Daniel chcel hľadať Boha, chcel sa pokoriť
pre  ním, preto nejedol nič čo bolo z  mäsa, mú-
ky ani nič sladkého. To je forma, do  ktorej ťa
chcem povzbudiť. Žiadne mäso, žiadne pečivo,
žiadne sladkosti. Žiadne vyprážané jedlá, ktorú
ťažko stráviteľné. Žiadna káva, žiaden čaj ani
sladené nápoje ako cola a  malinovky. Dvadsať-
jeden dní. Jedlá zo  zeleniny, surovej alebo vare-
nej a  k  tomu voda, ovocné a  zeleninové šťavy.
Pôst pre  mňa osobne je vždy veľkým

bojom  s  mojim telom a  hladom. Ale výsledok
a  požehnanie po  pôste stoja za  ten boj. Neča-
kaj, že to bude príjemné, čakaj na  Boha.
Bojuješ  s  cigaretami? Alebo vieš o  bratovi,

ktorý je v  niečom neslobodný? Dohodnite sa
spoločne, aby ste spolu za  to postili. Nech je to
tvoj boj za  oslobodenie.

Každý jeden z  nás však vie zvládnuť 3 dňový
pôst iba o  vode. Preto chceme týmto začať
týchto 21 dní. Na  štvrtý deň môžeme pridať
šťavy z  ovocia, vývary zo  zeleniny a  v  siedmy
deň zeleninu. Ak ťa Pán bude volať k  tomu,
aby si pokračoval v  pôste bez jedla, tak pokra-
čuj až do  siedmeho dňa a  na  ôsmy deň pridaj
šťavy z  ovocia a  vývary zo  zeleniny. Nie je
dobré rýchlo ukončiť pôst. Čim je pôst dlhší,
tým má byť nábeh na  normálnu stravu pomal-
ší.
Okrem toho, že pôst má duchovný význam,

tak tvoje telo bude prechádzať detoxikáciou.
Hlavne v  prvých dňoch pôstu, keď sa pije iba
voda. Zvlášť, ak je človek plný nikotínu z ciga-
riet alebo kofeínu z kávy. Telo sa bude zbavo-
vať škodlivín. V dnešnej potrave je plno
„Éčok“, ktoré tiež pôjdu von. To je spojené s
nepríjemnými pocitmi – bolesť hlavy a niekedy
závrat. Preto je dôležité piť veľa vody, počas
prvých troch dní pôstu.
Verím, že Pán si cení náš postoj aj vieru, keď

ho hľadáme. Ak by si mal postiť, čo i len jediný
deň, oplatí sa to! Nemysli si, že nie! Nevzdaj
sa, ak nevydržíš, koľko si chcel, alebo zau-
mienil! Nebuď znechutený, ale nech je to čas
výzvy a viery pre nás, nie čas odsúdenia a
sklamania zo samých seba.
Veľmi sa teším na náš spoločný pôst a verím,

že sa pridáš.
Tvoj brat Miro Tóth
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Osoba Ježiša Krista je centrum našej viery.
Volajú nás podľa Jeho mena. A  to ako vidíme
Krista je pre  nás kľúčové. Naša kristológia
(učenie o  Kristovi) určuje našu antropológiu
(učenie o  človeku). Ak vidíme Krista správne,
vidíme v  správnom svetle aj človeka. Keď toto
vidíme správne, aj naša misiológia (učenie
o  misii) bude správna. Zo  správnej misiológie
plynie správna eklesiológia (učenie o  cirkvi).
Jeden brat zo  Švédska mi raz povedal: „Ak

niekto krivo sedí, všetko krivo vidí. Kto
správne sedí, správne všetko vidí.“ Často krát
sedíme krivo a  preto veľa veci vidíme krivo.

Od  osoby Krista sa všetko odvíja. V  Matúšo-
vi 3,16 – 4,11 objavujeme veľkosť nášho Pána.
Vidíme tu pokúšanie Duchom naplneného
Krista. Nastalo na  konci Ježišových 30 rokov,
počas ktorých žil v  skrytosti v  Nazarete.
Vieme, že počas týchto rokov bol poslušný
rodičom, neslúžil verejne, a  až na  konci tohto
obdobia začína jeho verejná služba. Predtým
však muselo byť toto obdobie preskúmané
nebom. A  nielen nebo sa podrobne pozrelo
na  tieto roky, ale aj diabol. Ježiš zostal počas
týchto rokov absolútne čistý od  hriechu.

Mohol by si povedať: „Nikto ma nevidí, ešte
nie som verejne známa osoba, ľudia od  novín
tu ešte nie sú.“ A  nič by ani nenašli. Ježiš bol
absolútne čistý. A  vyznal to aj Boh! „Toto je
môj milovaný syn. Žil úplne v  mojej vôli počas
týchto 30 rokov. Môj milovaný syn, v  ktorom
sa mi zaľúbilo.“ Čo to znamená? On jediný je
hoden vykúpiť hriešnych, lebo je bez hriechu.
Čo myslíš, ako sa Ježiš asi cítil? Bol to mladý
30ročný muž. V  sebe si povedal, ako dobre, že
som bol počas týchto 30 rokov neustále žil
v  Božej vôli. Každý jeden z  nás, raz za  čas, po-
trebuje uistenie, že to, čo robí, je správne. Aj
pre  Ježiša to bolo dôležité, lebo práve sa začína
Jeho verejná služba, ktorá bude pre  Neho ťaž-
ká a  tieto slová ho budú niesť.

Po  krste na  neho zostupuje Duch Svätý a  zo-
stáva na  ňom. Ako to pokračuje? Ľudia si veľa-
krát myslia, že keď sú pokrstení Duchom, že
v  ten moment začala epocha „haleluja“ a  obdo-
bie slávy. Áno, určite, ale má to svoje ale. Par-
ná lokomotíva je poháňaná silou pary v  kotle.
Niekedy rušňovodič potiahne lano, a  celou
touto silou v  kotle vlak píska. Ale tá sila nebola
určená v  prvom rade na  pískanie. Táto sila je

Prepis kázne Dr. Herberta Rosa na BTC Sinaj 2.11 .2012.
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určená na  ťahanie vlaku. A  medzitým vlak aj
píska, keď treba. Ľudia, ktorí len pískajú a  nie
sú ochotní ťahať, za  chvíľu nebudú mať žiadnu
paru, aby ťahať mohli. Pískať je dobré, ale len
raz za  čas. Ježiš je teraz plný Ducha, jeho kotol
je plný pary. A  čo teraz? Musíme sa  s  mocou
Ducha naučiť správne zaobchádzať. Potom sa
budeme vedieť aj pohnúť dopredu. Nie iba pís-
kať.

Na  začiatku služby je Ježiš pokrstený Du-
chom Svätým. Požehnaní sme my, keď na  za-
čiatku svojej služby začíname plní Ducha
Svätého. V  Mk 1,12 čítame, že Duch Boží vy-
pudil Ježiša do  púšte, ale čo nasleduje? Píska-
nie? Nie! Púšť! Bolo to dôležité pre  Neho aj
pre  nás. Diabol si praje vyhnúť sa každej kon-
frontácii  s  Kristom. Diabol nechce, aby sme
objavovali jeho triky a  klamstvá. Pavol píše
v  liste do  Korintu, že nám veriacim, nie sú ne-
známe diablove úmysly. Prvý Adam v  raji ne-
poznal diablovo klamstvo. Ale my ho
poznáme. Lebo Ježiš diablovo klamstvo objavil
a  kvôli nám vyniesol na  svetlo. Som presved-
čený, že keby sa diabol mohol tomuto dňu
na  púšti vyhnúť, tak by sa mu vyhol, lebo si ne-
praje žiadnu konfrontáciu  s  Ježišom. Diabol
pracuje vždy tak, aby bol neviditeľný, poza chr-
bát. Ale teraz prichádza Ježiš na  jeho teritó-
rium a  dáva mu výzvu. Strháva mu z  tváre
masku, aby bolo zjavené jeho klamstvo. To je
ten veľký súboj v  púšti medzi Kristom a  diab-
lom. Hneď na  začiatku svojej služby, keď Ježiš
bol plný Ducha sa stretáva so  svojim najväčším
nepriateľom a  bojuje proti nemu. Ježiš bol po-
kúšaný počas všetkých 40 dní, ale v  posledný
deň diabol vytiahol svoje tromfy.

Ježiš si posvietil na  diablove metódy, aby
sme my nepadli do  klamstva. Pokušenie Krista
nie je náhoda. Je to výzva. Boh to chcel vyniesť
na  svetlo, aby sme aj my vedeli prejsť bezpečne
cez pokušenie. Porovnajme teraz pokúšanie
prvého Adama  s  pokúšaním posledného Ada-
ma. Ako začali obidvaja Adamovia svoj boj?
Prvý Adam v  raji bol dokonalý. Mal obecen-
stvo  s  Bohom. Keď Ježiš išiel na  púšť, bol tiež

dokonalý a  mal vzťah  s  Bohom. Prvý Adam bol
v  raji. Dobré jedlo, dobré spoločenstvo, všetko
nádherné. Dokonalé podmienky pre  život.
Žiadne horúčavy alebo zima, žiadne komáre
alebo škorpióny. Porovnajme prvého Ada-
ma  s  Ježišom. Kde sa nachádzal Ježiš pri  pokú-
šaní? Na  púšti. Čo máme na  púšti? Horúčavu,
sucho. Prvý Adam mal plný žalúdok. Posledný
Adam bol hladný. Vidíte rozdiel? Prvý Adam
bol silný ale posledný Adam bol oslabený cez
hlad. Prvý Adam mal všetky výhody a  posledný
Adam mal všetky nevýhody. Rozdiel je v  tom,
že prvého Adama vyzval diabol. Ale v  púšti vy-
zýva posledný Adam diabla a  hovorí mu: Ukáž
svoju tvár!

Prvá pokušenie - sebauspokojenie
Tu sa ukazuje aj sila toho, ktorý je pokúšaný.

Ježiš išiel v  moci Ducha na  púšť, aby bol ako
dokonalý človek vedome pokúšaný.Diabol po-
kúša Ježiša troma pokušeniami. Prvé dve sa tý-
kajú jeho osoby. Tretie pokušenie ide proti
jeho úradu. Ak diabol nevie poškodiť osobu,
tak bude útočiť na  úrad. Ak zničí úrad, zničí aj
osobu. Cez prvé pokušenie chce nenápadne
Ježiša odvrátiť od  Božej vôle. Ako? Začína
v  materiálnej oblasti. Chce, aby Ježiš sám seba
uspokojil. Pokúša ho cez materializmus. To
materiálne sa ráta. Keď vidím našu misijnú
prácu, tak vidím, že veriaci na  začiatku horia
pre  Pána. Dajú všetko, čo majú. Po  rokoch,
keď sa generácie postupne menia, vidím, že
medzi nimi materializmus dostáva viac a  viac
priestoru.

Boh chce, aby sme sa mali dobre. Pozri sa
na  Abraháma. Pozri na  Jóba, na  koniec jeho ži-
vota. Ale nesnaž sa o  to za  každú cenu. Nieke-
dy je lepšie zostať chudobný a  byť uprostred
Božej vôle, ako byť bohatým a  nežiť v  Božej vô-
li.
Boh poslal vedome Ježiša na  púšť, aby bol

pokúšaný diablom. Diabol túto možnosť videl
a  pokúšal ho práve tam, kde by ho to najviac
bolelo. Diabol Ježišovi neoznámil v  čom ho bu-
de pokúšať. Ani v  škole učiteľ nepovie presne
z  čoho bude test. Keď ideš na  STK, vieš čo
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musí fungovať. Ak to nefunguje, tak to predtým
opravíš, lebo vieš, že to budú kontrolovať.
Diabol nám ale nikdy dopredu nepovie v  čom
nás bude pokúšať. Začne rozprávať o  jednej ve-
ci, ale v  skutočnosti nás pokúša na  inom
mieste.

Diabol sa snažil vytiahnuť Ježiša von z  Božej
vôle. Ak by sa mu to podarilo, tak by Ježiš už
viac nebol hodný a  schopný vykonať dielo vy-
kúpenia a  vyslobodiť človeka. Diabol ale nepo-
vedal Ježišovi: „Ja ťa pokúšam preto, aby som
videl, či si schopný spasiť.“ Diabol videl Ježi-
šov hlad. To bola je príležitosť. Vedel, že sa
Ježišovi nevyhne a  musí sa  s  ním stretnúť tvá-
rou tvár, tak začal: „Nie si ty Boží Syn?“. Poču-
ješ ten istý tón hlasu pokušiteľa ako v  Edene?
„Pre  teba je maličkosť urobiť z  týchto kameňov
pár chlebov...“ Keby Ježiš reagoval tak ako my,
vo  svojej pýche, a  obhajoval by svoju česť, čo
by povedal diablovi? Čo by sme my odpovedali
diablovi na  Ježišovom mieste? „Teraz tomuto ja
ukážem... Kameň, premeň sa na  chlieb!“ Ale
Ježiš nepadol do  jeho klamstva. Ježiš nemusel
diablovi nič dokazovať. Nemusel mu dokázať
kto je a  čo dokáže. Ježiš odpovedal úplne inak,
ako by to diabol očakával. Nepočul diabol ako
sa pred  40 dňami pri  Ježišovom krste otvorilo
nebo, a  sám Boh sa priznal k  Ježišovi a  vyznal,
že je Jeho milovaný Syn? Toto diabol nemohol
zabudnúť. Ale napriek tomu prišiel ako had.
Páči sa mi, ako Ježiš tu odpovedá. Neodpovedá
argumentom. „Vieš, ja som Boží Syn ale ja ne-
musím urobiť to, čo ty chceš.“ Diabol hovorí:
„Ak si Božím Synom...“ Ježiš odpovedá:
„Človek nežije len z  chleba, ale každým
slovom, ktoré vychádza z  Božích úst.. .“ Diabol
sa snaží človeka z  pozície, ktorú má, stiahnuť
na  rovinu pudov a  žiadostí, aby jednal ako
zviera, ktoré je hnané svojimi pudmi. Chce,
aby sme boli tlačení svojimi žiadosťami, svoji-
mi inštinktmi. Diabol sa snaží človeka stiahnuť
dole, Ježiš ho povyšuje. Ježiš, ako dokonalý
človek, sa postavil za  mňa, za  teba, za  ľudstvo,
priznáva sa k  svojmu stvoreniu. On, ako Boh,
reprezentuje človeka. Znovu pozdvihuje dôstoj-

nosť človeka. Človek nežije len z  chleba, nežije
len z  materializmu, existuje pre  niečo vyššie.
Ježiš nás do  tejto roviny chce potiahnuť. Preto
prišiel. Preto bol v  púšti.

Pred  časom som počul jednu vedkyňa hovo-
riť, že musíme dávať pozor na  prírodu. „Náš
brat potkan a  naša sestra myš...“ Kto tu teraz
koná? Kto tu teraz dáva človeka na  rovinu
zvierat? Potkan nie je mojím bratom ani myš
mojou sestrou. Ja patrím Kristovi! On zomrel
pre  mňa. Pán Ježiš videl diablovu taktiku, a  ne-
prišiel  s  argumentom ale  s  jasným Božím
Slovom, keď povedal: „Je napísané...“ Sila
človeka spočíva v  tom, že zostáva v  Božej vôli.
Vtedy mu diabol nevie nič urobiť. Vtedy každý
boj vyhráme. Zostávaj v  Božej vôli.

Diabol ho chcel z  tejto pozície vytlačiť. Má
Ježiš niečo proti hladu? Je hlad hriech? Nie,
byť hladný je zdravý pocit. Väčšinou nie sú
hladní iba chorí ľudia. Hriech nie je želať si
niečo jesť. Hriech je, snažiť sa legitímny pocit
hladu naplniť nesprávnym spôsobom. Diabol
sa snažil, aby Ježiš využil svoju pozíciu
a  uspokojil svoj hlad. Dodnes takto pokúša.
Existujú legitímne túžby a  máme ich napĺňať
správnym spôsobom. Ježiš zvíťazil v  tomto
prvom pokušení.

Druhé pokušenie - sebaoslávenie
Preto musel na  neho ísť diabol z  inej strany.

Vyviedol Ježiša na  vrch chrámu. Prvé poku-
šenie bolo sebauspokojenie. Druhé bolo seba
oslávenie. Kým sa v  prvom pokušení snažil vy-
tiahnuť Krista z  Božej vôle, v  druhom poku-
šení sa snaží ho vytiahnuť z  dôvery voči Bohu,
aby nedôveroval Otcovi, ale samému sebe. Prvé
pokušenie je materializmus, druhé pokušenie
je fanatizmus. „Poď na  vrch chrámu a  pozri sa
dole, pozri na  tých ľudí, čo tam dole stoja.. . Čo
by sa stalo, keby si sa teraz nad  nimi vznášal?
Budeš vyzerať ako anjel! Ľudia ťa budú vyvyšo-
vať. Kamery a  televízia ťa bude snímať.. . budeš
celebrita! Musíš urobiť niečo výnimočné. Po-
trebuješ strhnúť na  seba pozornosť. Musíš vy-
volať senzáciu. Hoď sa dole! Nechceš? Neboj

VYUČOVANIE Z BTC
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sa, veď je napísané... Pozri, písmo máš
za  sebou. Roztiahni ruky a  na  tri skoč...“ Kde
by bol Ježiš, keby toto urobil? Ježiš by sa zabil
a  už nikdy by nevedel ísť na  kríž. Aj toto poku-
šenie je dnes aktuálne.

Niektorí hovoria, že ak máš pokazené zuby,
nevadí, príď k  nám do  zhromaždenia a  Pán ti
dá zlaté zuby. Raz som mal v  poštovej schrán-
ke pozvánku, kde bolo napísané: „Príďte
do  nášho zhromaždenia, dnes večer budú
na  zhromaždení pršať diamanty.“ Ľudia sa ešte
dnes dajú nachytať na  tie staré triky. V  Ameri-
ke bola skupina ľudí, ktorí brali Božie slovo
akože veľmi vážne. Oni prišli na  zhromaž-
denie  s  jedovatými hadmi, pretože je napísané
„že hady budú brať a  nič sa im nestane...“,
a  pomreli. Ježiš na  toto pokušenie dáva jedinú
správnu odpoveď. „Ty, ktorý deformuješ prav-
du Božieho Slova, zase je napísané - nemáš po-
kúšať Hospodina, svojho Boha...“ Dôvera voči
Bohu nesmie byť nikdy degradovaná takýmito
mizernými pokušeniami. Dnes sú tieto tenden-
cie veľmi viditeľné. Ježiš na  tomto mieste zja-
vuje duchovné pokrytectvo a  zneužívanie
Božej dôvery. Mimo Božej vôle neexistuje žiad-
na dôvera v  Boha. Plná dôvera voči Bohu je
iba vtedy, ak si uprostred Božej vôle.
Viem si predstaviť, že v  tento deň mal diabol

veľmi zlú náladu. Táto verejná konfrontácia sa
mu vôbec nepáčila. Ale Ježiš to urobil pre  nás,
aby dokázal, že On je jediný hodný a  skutočný
vykupiteľ všetkých národov počas celých dejín
v  každom kmeni, v  každom etniku.

Tretie pokušnie - sebavyvýšenie
Prichádza posledná rana. Sebauspokojenie

(materializmus) v  prvom pokušení, sebaosláve-
nie (fanatizmus) v  druhom pokušení, a  seba-
vyvýšenie (snaha urobiť zo  seba Boha) v  treťom
pokušení. Tento krát sa diabol snažil vytiahnuť
Ježiša von z  úradu, aby Ježiš nemal úrad a  ani
moc tohto úradu. Prvé dve pokušenia mali
za  cieľ zničiť nepoškvrneného reprezentanta
ľudstva. Teraz sa mu snaží zabrániť vykonávať
službu Vykupiteľa. 40 dní predtým Boh pri  krs-
te Ježiša pomazal, a  on sa tým krstom pridal

k  hriešnikom, aby nás priviedol zo  smrti do  ži-
vota. Diabol sa snažil biť služobníka ale zlyhal.
Teraz sa snaží zruinovať Jeho službu. My
máme nádej, že diabol nikdy nemôže zničiť na-
šu službu, ak zostaneme v  Božej vôli a  v  dôvere
v  Boha. Pozri, čo knieža tohto sveta ponúkol
Ježišovi - vládu nad  celým svetom. „Všetky
tieto kráľovstvá ti dám...“ Týmto diabol aj uka-
zuje, ako vysoko zmýšľal o  Ježišovi, do  akej po-
zície ho bol ochotný dať. To nebola malá
ponuka. Diabol vedel, že ak sa Ježiš toho chytí,
tak svet aj tak zostane jemu, lebo on bude mať
Ježiša vo  svojej moci. Som tak vďačný, že Ježiš
vydržal. Ježiš zaplatil moje hriechy na  kríži.
Ježiš mi daroval život. Som vďačný, že Ježiš ne-
padol do  klamstva diabla. Jedného dňa bu-
deme v  nebi počuť ako sa hovorí: „Teraz
nastalo spasenie a  vykúpenie nášho Boha a
Krista.. .“ a budeme s ním kraľovať vo večnosti
lebo On zvíťazil v púšti.

Čo by mal Ježiš urobiť, aby dostal toto
kráľovstvo, ktoré mu diabol ukázal? Mal sa mu
pokloniť. To je veľmi lacné. Celý svet za krátke
pokľaknutie. To nie je tak veľa, alebo? Sme pre
Ježiša príliš vzácni, aby sa pustil do takéhoto
obchodu. „Tak Boh miloval svet, že dal svojho
Syna...“ Boh dal Syna pre svet a diabol sa snaží
dať svet pre Syna. Čo prvý Adam stratil, po-
sledný Adam znovu vydobyl a my s ním bu-
deme vládnuť. Oplatí sa kvôli Kristovi ísť aj cez
púšť.

Ježiš povedal poslednú vetu: „Kľaknúť pre te-
bou? Nepoznáš Písmo? Iba Boha budeš uc-
tievať a iba Jemu budeš slúžiť.“ A diabol musel
odísť. Ježiš v moci Ducha Svätého vstúpil na
púšť, aby bol pokúšaný. Ako vyšiel z tohto po-
kušenia? Víťazne, ale ako víťazne! Pozri sa na
bojovníkov, ktorí bojovali vo vojne. Ako sa
vrátili z boja? Boli unavení, zranení, boj ich po-
značil. Ako sa vrátil Ježiš? V plnosti Ducha
išiel a v plnosti sa aj vrátil. Neprišiel o svoju
plnosť pre pokušenie. Nech dá Boh, aby sme aj
my, keď sme v púšti, nikdy nestratili z plnosti,
ktorú nám Boh dal. Nech je kotol plný.
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1. Ako a  kedy si prišiel zo  svojej rodnej krajiny
do  Afriky? Ako vyzeral tvoj príchod tam?
Moja manželka Christiane, naša 2-mesačná

dcérka Priscilla a  ja sme odišli zo  Stuttgartu
v  Nemecku 1.mája 1965 na  8 miestnom Volk-
swagene cez Innsbruck do  Triestu. Tam sme
nastúpili na  loď do  Mombasy v  Keni. Došli
sme tam 18.mája 1965, počkali sme na  vylo-
denie nášho auta, a  vydali sme sa na  cestu,
800km na  západ cez Nairobi do  Kisumu, ktoré
leží na  pravom brehu Viktóriinho jazera, pri-
bližne 14km od  Ekvádoru.
Cesty boli vo  väčšine prípadov úzke, špinavé

pruhy, prašné alebo plné blata – v  závisislosti
od  ročného obdobia. V  tom čase ešte nebola
veľmi hustá premávka. Domy na  vidieku boli

hlavne hlinené chatrče. Žiadna elektrina, žiad-
na tečúca voda. Všetko tam bolo veľmi
jednoduché, ale zato prívetivé a  srdečné.

2. Čo je hlavným poslaním tvojej služby v  Afri-
ke?
Kázať a  žiť evanjelium vo  všetkých jeho as-

pektoch chudobným a  všetkým ľuďom.

3. Ako vyzerajú evanjelizácie a  zakladanie
zborov v  Afrike? Je to veľmi odlišné od  tých
v  Európe?
Možno to vyzerá trochu ako na  takých

staromódnych európskych evanjelizačných
podujatiach.
Využívame možnosti, ktoré sa nám ponúkajú

na  trhoviskách, pohreboch, pri  návštevách

od  dverí k  dverám, roznášaní letákov a  osobnej
evanjelizácii. Stretávame sa aj pod  mangovými
stromami, v  chatrčiach aj v  dedinách. Často
používame ako kazateľnicu strechu nášho
Volkswagenu. A  Boh koná svojím Duchom.
Zažili sme tu prebudenie medzi obyčajnými
ľuďmi sprevádzané divmi a  zázrakmi. Ale bola
to ťažká práca!
Dnes na  náboženskom nebi vychádzajú te-

levízne hviezdy, niektoré veľké, iné až tak veľ-
ké nie sú. Nebezpečenstvo materializmu,
fanatizmu a  kompromisov musíme pozorne
monitorovať. Takzvané „Služby“ niektorých
ľudí nie sú vždy až tak nápomocné, ale skôr sú
niekedy nasmerované ku  osobnému zisku
človeka.

4. Určite si ako Európan zažil kultúrny stret
tvojho európskeho spôsobu rozmýšľania, zvykov
a  hodnôt  s  tými africkými. Ako si sa  s  tým vy-
sporiadal?
V  skutočnosti sme boli vcelku dobre pripra-

vení na  to, čo nás v  Afrike čaká, a  boli sme ex-
trémne šťastní, že sme v  krajine nášho
povolania. Áno, boli sme vzrušení. Ale určite
nie šokovaní! Okamžite sme sa tam cítili ako
doma. Bolo pre  nás fascinujúce učiť sa roz-
umieť ich životnej filozofii, a  spôsobu, akým sa
oni pozerajú na  rôzne veci, na  pravdu a  na  ich
susedov.

5. Ako zvládajú africkí veriaci a  zbory tamoj-
šie ťažké životné podmienky a  chudobu?
Je to boj. Ja sám obdivujem ich hrdinskú

vieru. Stoja pri  sebe, ťahajú sa navzájom a  po-
máhajú si, a  my, ako jedni z  nich, sa im v  tom
snažíme pomáhať tiež.

6. Čo je tvojím mottom, ktoré ťa poháňa v  ži-
vote a  v  službe vpred?
Je to motto Oswalda Chambersa: “Moje

všetko pre  Najvyššieho!” Milovať Ježiša viac
než službu pre  Neho! Tak sa služba nikdy ne-

stane bremenom ani vyhorením, ale úžasným
privilégiom a  potešením, že mi je dovolené Mu
slúžiť.

7. Bol si v  Ugande počas diktatúry Idi Ami-
na1. Ako sa počas tohto obdobia zmenil život
v  krajine?
Napísal som knihu  s  názvom, „Biely muž,

choď domov.“ Idi Amin Dada bol typický bez-
citný diktátor, ktorý mal ukončené iba 4 roční-
ky základného vzdelania. Vedel nežne pohladiť
dieťa a  vzápätí chladnokrvne zabiť mužov či
ženy. Činnosť našich zborov bola zakázaná.
Ale cirkev sa počas rokov, v  ktorých bola
v  ilegalite, zdvojnásobila.
Idi Amin zmenil Ugandu, nazývanú „Perla

Afriky“ v  srdcervúce ruiny. Výsledkom bola
strašná chudoba. Po  tom, ako sa táto diktatúra
skončila, sme poslali bratom a  sestrám v  Ugan-
de mnoho, mnoho kontajnerov plných potreb-
ných vecí, aby sme im pomohli to prekonať.

8. Ako si ty a  tiež miestne zbory prežili tieto
ťažké časy? Bola cirkev prenasledovaná?
Áno, cirkev bola v  tom období prenasledova-

ná, jej členovia boli uväzňovaní a  zle  s  nimi za-
obchádzali. Cirkev bola ako Prvá cirkev -
smelá, jednotná, modliaca sa. Kázala a  siala
v  slzách, ale žala  s  radosťou a  srdečným
smiechom pre  Božiu ochranu a  starostlivosť.

9. Počuli sme správy o  prebudení v  Ugande,
a  veľkých evanjelizačných zhromaždeniach
po  celom africkom kontinente. Ale ako v  týchto
krajinách vyzerá každodenný život cirkvi?
Zvyčajne sa veľké evanjelizačné zhromaž-

denia môžu uskutočniť iba tam, kde už existuje
fungujúca miestna cirkev budovaná od  nuly.
Takáto cirkev sa buduje potom, slzami a  dri-
nou.
Malé začiatky tu a  tam! Intenzívna starostli-

vosť! Verní veriaci, verní služobníci, Boh
konajúci spolu  s  nimi – to je to tajomstvo!

RRoozzhhoovvoorr ss HHeerrbbeerrttoomm RRoossoomm

Dr.   Herbert Ros je nemecký misionár a  teológ pôsobiaci v  Afrike.
Spolu so  stovkami služobníkov, ktorých pomohol vychovať, založi l
od   základov vyše 3500 zborov. V  Ugande vedie bibl ickú školu.
V  novembri slúži l slovom na  BTC Sinaj.

1 Idi Amin Dada – bol tretím prezidentom Ugandy (1971-1979). Jeho vláda bola charakterizovaná porušo-
vaním ľudských práv, politickým útlakom, etnickým prenasledovaním, zabíjaním bez súdu, korupciou,
a  zlým ekonomickým riadením. Bol nazvaný „Hitlerom Afriky“. Počet zavraždených ľudí počas jeho dikta-
túry sa podľa medzinárodných pozorovateľov odhaduje na  100 000 – 500 000. (Zdroj: wikipedia)

ROZHOVOR
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foto: Róbert Čulka

Veľké evanjelizácie ukazujú veriacim, že nie
sú sami a  v  skutočnosti ich naozaj nie je málo.
Preto sú takéto evanjelizácie sú povzbudzujúce,
a  čo je dôležité - počas nich sú ľudia zachráne-
ní. Ale veľké evanjelizácie iba zriedka v  danej
krajine vybudujú zbor. Práca od  nuly, od  zá-
kladov je určite tým tajomstvom.

10.V  súčasnosti sa v  cirkvi veľa hovorí
o  úspechu a  raste. Ako by si ty definoval úspech
– u  jednotlivca alebo cirkvi?
Je zložité odpovedať na  takúto otázku zopár

slovami. Úspech na  prvom mieste znamená byť
v  centre Božej dokonalej vôle, nezávislej
od  hmatateľných a  viditeľných výsledkov. Mot-
to našej biblickej školy bolo: „Byť v  Božej vôli

je lepšie než úspech, a  byť v  Jeho vôli je úspech
meraný nebeskými váhami.“ Možno by to všet-
ko veľmi dobre zhrnul verš Gal 6:9 - V  činení
dobrého neochabujme, lebo ak neochabneme,
časom svojím budeme žať.
Niekedy vidíme viac rastu tu a  inokedy ho

vidíme inde. Koniec koncov to, ako Ježiš budu-
je svoju Cirkev, je záhada. Takže je to Pán,
ktorý dáva rast! My sa snažíme urobiť to naj-
lepšie, čo vieme, a  On urobí zvyšok!
Keď je niekde rast, je tam aj upevňovanie,

a  pokiaľ je tam upevňovanie, bude sa to šíriť
a  vzmáhať. Každá fáza je dôležitá pre  celkový
úspech Operácie zvanej Evanjelium.

foto k článku: Róbert Čulka

Súhlasia tvoje slová so skutkami?
Čuduješ sa niekedy, prečo niektorí ľudia

nechcú obchodovať  s  kresťanmi? Často je to
preto, že sa jednoducho boja úderu – buď sa
už sami stali obeťami zlého obchodu, alebo po-
čuli o  neistých dohodách, ktorých súčasťou sa
stal niekto iný. Niektorí kresťania si vo  svete
získali povesť nespoľahlivých ľudí  s  nedostat-
kom charakteru.
Všetci sme už počuli tie strašné príbehy

o  ľuďoch, ktorí si najali kresťanského dodávate-
ľa, aby im opravil, alebo prestaval dom, a  na-
koniec zostali na  lopatkách pretože dodávateľ
zmizol so  zálohou vo  vrecku a  bez dokončenia
práce. A  čo všetky tie príbehy o  kresťanoch,
ktorí porušili svoje sľuby, nezaplatili účty
a  dlhy svojim veriteľom, a  podvádzali
na  daniach? Niektorí veriaci, ktorí sa dostali
do  obchodného vzťahu  s  takýmito kresťanmi,
práve kvôli týmto skúsenostiam opustili cirkev,
stratili dôveru v  ľudí a  čo je horšie aj svoju
vieru.

Ja sám som sa, našťastie, nikdy nedostal
do  takej situácie. Ale bol som v  pokušení za-
horknúť, keď niektorí kresťania,   s  ktorými som
sa stretol, nejednali podľa toho, čo hovorili. Pa-

mätám si na  jednu situáciu, kedy ma pastor is-
tého zboru požiadal, aby som postavil zborovú
budovu v  jednej africkej krajine. Jeho zbor
chcel takým spôsobom zasiať do  misijného
poľa v  zahraničí, a  poprosil ma, aby som im
pomohol naplniť ich víziu.
Pastor sa ponúkol, že dodá finančné pros-

triedky na  potrebný materiál, pracovnú silu
a  pozemok, ak ja poskytnem svoje bohaté
skúsenosti z  tamojšej krajiny, aby bolo zaiste-
né, že zborové financie budú správne použité.
Dal mi inštrukcie, aby som začal   s  projektom,
uistiac ma, že on zoženie financie na  pokrytie
rozpočtu, ktorý som mu predtým poslal.
Bol som nadšený, pretože som úzko spolu-

pracoval  s  africkým zborom, ktorý chceli takto
podporiť. Bol som si vedomý toho, že ako zbor
prerástli kapacitu chatrče z  dreva a  železa,
v  ktorej sa dovtedy stretávali. Tento rýchlo ras-
túci zbor vzrástol z  25 na  viac ako 250 členov,
a  vedel som, že nebude trvať dlho a  1000 miest
v  novej budove bude zaplnených.
Prvá dohodnutá platba od  pastora prišla

v  poriadku a  tak sme spolu zostávali v  pravidel-
nom kontakte, aby sme sa informovali o  vývoji
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projektu. Moje telefonáty boli vybavené rýchlo
a  všetko šlo v  úplnom poriadku.
Potom som zistil, že druhá platba, o  ktorej

tvrdil, že poslal na  môj účet, v  skutočnosti ni-
kdy poslaná nebola. Zrazu celá naša komuni-
kácia prestala. Cez priateľa som sa dozvedel,
že pastor je príliš zaneprázdnený, aby odpove-
dal na  moje telefonáty, hoci v  zbore dohliadal
iba na  60 ľudí. Skutočný problém bol ten, že
mal ťažkosti so  získaním peňazí, ale namiesto
toho, aby bol úprimný a  čestný a  povedal mi
o  týchto ťažkostiach, sa mi začal jednoducho
vyhýbať.
Za  iných okolností by som mu vedel z  také-

ho problému pomôcť, ale práve v  tom čase
som mal finančnú zodpovednosť za  množstvo
ďalších projektov, ktoré už boli rozbehnuté.
Tento projekt mal pastorovu víziu, jeho nápad
a  on sám ho započal. On oslovil mňa, aby som
mu v  tom asistoval, ale namiesto prijatia plnej
zodpovednosti, sa ju snažil celú presunúť
na  mňa.
Keď som ho konečne telefonicky zastihol,

jednoducho z  toho projektu vycúval, úplne ig-
noroval záväzky, ktoré tým vznikli v  Afrike,
a  ktoré zostali neuhradené. Jednoducho odišiel
preč, vediac, že ja, ako kresťan budem pokra-
čovať v  tom, čo začal, a  že nemôžem urobiť
nič, aby som ho donútil k  zodpovednosti. Ne-
prišiel so  žiadnym ospravedlnením, ľútosťou,
alebo snahou zapracovať ešte nejako na  tomto
probléme, jednoducho odišiel preč.
Tento muž  s  nedostatkom charakteru ma

stál okolo 20000 dolárov. Ale čo bolo omnoho
horšie než finančná strata, bol boj, ktorý som
v  sebe mal, aby som v  srdci nezahorkol. Na-
koniec mi celá táto skúsenosť slúžila na  dobré,

nezahorkol som, ale naučil som sa byť
omnoho opatrnejší a  múdrejší pri  nadväzovaní
obchodov  s  kresťanmi.

Toto je jeden smutný komentár o  stave na-
šich duší. Ako Kristovi reprezentanti na  zemi,
musíme začať žiť to, čo sme sa naučili v  Jeho
Slove. Všetky dary a  pomazanie na  svete
nezakryjú nedostatok charakteru človeka.

Čo je charakter? Najlepšie je to opísať ako
súhrn morálnych vlastností človeka, ktoré
predpokladajú morálnu silu a  dokonalosť. Cha-
rakter je o  robení toho, čo je správne, bez
ohľadu na  to, čo je výhodné alebo populárne.
Zahŕňa to základné princípy a  hodnoty toho,
kto vlastne v  skutočnosti sme – vo  vnútri aj
navonok – vo  svojom správaní a  vzťahoch.
Vlastnosti ako vernosť, čestnosť, spoľah-

livosť, dôveryhodnosť, zodpovednosť, loajalita,
úcta a  dokonca dobré staromódne spôsoby sú
základom dobrého charakteru. Ale kvôli tomu,
že tak málo kresťanov má tieto vlastnosti, je tu
dnes obrovská priepasť v  dôvere medzi spoloč-
nosťou a  cirkvou. Mnoho neveriacich považuje
cirkev za  bandu pokrytcov, a  smutnou pravdou
je, že v  niektorých prípadoch majú aj pravdu!

Chceme získať stratených pre  Pána, ale oni
nás nebudú počúvať, pokiaľ budú vidieť
do  očí bijúci rozpor medzi naším posolstvom
a  naším spôsobom života. Niektorí kresťania
dokonca nevedia vychádzať ani  s  inými
kresťanmi.
Je čas to zmeniť. Naše správanie musí sú-

hlasiť  s  našimi slovami.

Leon Van Rooyen

(Prevzaté a  preložené z  CHARISMA MAGAZINE)

zzddrroojj ffoottoo:: wwwwww.. cchhaass.. oorrgg
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Kresťanstvo by neexistovalo, ak by nebolo ur-
čené pre  židovský národ. Viem, že táto myš-
lienka udrie po  tvári anti-semitskému jedu,
ktorý napĺňal ústa mnohých vodcov cirkvi
po  stáročia. Napriek tomu je to pravda:
Kresťanské hodnoty, dnes tak vysoko uznáva-
né, sú zakorenené v  teológii praktizovanej Iz-
raelcami tisíce rokov pred  Kresťanstvom. Ich
prínos je jadrom našej viery.
Pre  anti-semitov je veľmi dôležité, aby od-

delili Ježiša od  Jeho židovských koreňov. Ak sa
tak stane, nenávisť sa stane módnou
a  antisemitizmus sa stane kresťanskou hod-
notou. Ak by sme mohli oddeliť Ježiša od  Jeho
židovských koreňov, potom by mohli kresťania
pokračovať chváliť mŕtvych Židov z  histórie,
ako Abrahám, Izák, a  Jákob, zatiaľ čo budú
urážať Golbergovcov od  naproti.
Ale keď sa na  židovský národ pozeráme

správne, ako na  rodinu nášho Pána, potom sa
stanú našimi vzdialenými súrodencami, a  sme
povinní ich bezpodmienečne milovať.
Adolf Hitler vedel, že potrebuje zničiť židov-

ské korene Ježiša v  mysliach nemeckého
národa. Z  jeho narušenej mysle vzišla Regulá-
cia zmiešaných rás, ktorá právne definovala Ži-
da ako niekoho, kto má oboch židovských

rodičov. Hitler to urobil z  dvoch dôvodov: Prvý
– zbavil tým Ježiša židovstva keďže sa narodil
iba Márii, panne. Nacistickí zabijaci by ni-
kdy  s  nadšením nezabili 6 miliónov príbuzných
Ježiša Krista. Po  druhé – sám Hitler sa bál,
pretože bol čiastočne Žid.
Držiteľ Pulitzerovej ceny – historik John To-

land uvádza, že v  rodnom liste Hitlerovho otca
je poznamenané, že je “nemanželský”. Miesto
pre  meno otca v  rodnom liste zostalo prázdne,
čo vyvolalo otázky, ktoré zostali nezodpovedané.
Je tu vzdialená možnosť, že Hitlerov starý otec
bol bohatý Žid, ktorý sa volal Frankenberger
alebo Frankenreither. Hitler sa o  túto záležitosť
zaujímal natoľko, že prikázal svojmu právnikovi,
Hansovi Frankovi, aby to tajne prešetril.
Správa, ktorú Frank pripravil a  ktorá obsa-

hovala údaje od  “všetkých dostupných zdro-
jov”, Hitlera značne znepokojila. Záver tej
správy bol, že nemožno vylúčiť možnosť, že
Hitlerov otec bol polovičný Žid. Ak by to bola
pravda, potom by Hitler bol neárijský mieša-
nec. Regulácia zmiešaných rás tak odstránila
poškvrnu Hitlerovej židovskej minulosti, keďže
podľa tohto nariadenia nespĺňal podmienky
novej definície pre  označenie - Žid. Táto Regu-
lácia tiež oddelila Ježiša od  nemeckých Židov.

NNaaššee žžiiddoovvsskkéé kkoorreennee
Kresťanská viera je významne zviazaná s Izraelom. Vysvetlíme ako.
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VYUČOVANIE

Jednoduchá pravda je, že sme po  2000
rokoch antisemitského učenia a  kázania spusti-
li zrak zo  židovskej povahy nášho Pána a  Spasi-
teľa, Ježiša Krista.

Všetko v  rodine
Ježiš z  Nazareta pochádzal z  kmeňa Júdy,

ktorý je spojený  s  kráľom Dávidom, Abrahá-
mom a  Mojžišom (pozri Mat. 1 :1 -2). Jeho
meno bolo dané Márii anjelom Božím. Ježiš
(v  hebrejčine Ješua) znamená “Pán zachraňu-
je.” Kristus je označenie, ktoré ho identifikuje
ako “Pomazaného,”
Mária a  Jozef vychovali Ježiša podľa kultúr-

nych a  duchovných tradícií židovskej spoloč-
nosti. Vzali ho do  chrámu, aby ho na  ôsmy deň
obrezali, čo je až dodnes skutočnou židovskou
udalosťou (pozri Luk 2:21 ). Na  konci jeho 12-
teho roku, kedy by v  podstate oslávil svoje 13-
te narodeniny, vzali Ježiša do  chrámu na  jeho
bar micva, čo je stále židovským zvykom (pozri
Luk 2:42). Ježiš vošiel do  chrámu ako chlapec
a  vyšiel ako muž.
V  tomto kontexte, nie je ťažké pochopiť roz-

hovor medzi Ježišom a  jeho matkou pri  tejto
príležitosti. Keď Jozef a  Mária odišli z  chrámu
a  po  jednodňovej ceste zistili, že Ježiš nie
je  s  nimi, vrátili sa do  chrámu, a  našli syna
v  rozhovore  s  učencami. Mária pokarhala Ježi-
ša, „Synu, prečo si nám to urobil? Tvoj otec
a  ja sme ťa vystrašene hľadali.“ Ježiš odpove-
dal, „Prečo ste ma hľadali?“ (Luk 2:48-49).
Niektorí kresťania považujú Ježišovu reakciu

za  neúctivú voči Jeho matke. Ale On nebol ne-
úctivý. Ježiš bol už mužom, a  jeho matka mala
ťažkosti  s  prispôsobením sa tomuto faktu.
Mnohí kresťanskí učitelia hovoria, že kvôli

tomu, že Biblia mlčí o  živote Ježiša od  tejto
udalosti až po  začiatok Jeho verejnej služby, ne-
vieme o  Jeho živote medzi 12 a  30 rokom nič.
To že, Biblia nezaznamenala o  tomto období
nič, viedlo ku  niektorým bizarným, ezoteric-
kým učeniam, že Ježiš vycestoval v  tom čase
do  Egypta, aby tam študoval východné
náboženstvá. Ale keďže bol Ježiš Žid, my vieme
presne, čo sa dialo v  každej fáze Jeho života.

Kvôli Máriinmu nepoškvrnenému počatiu, mal
Ježiš iba jedného židovského rodiča – čo “do-
voľovalo” Hitlerovi, aby z  nenávisti Židov
spravil “Božiu vôľu”.

Ne-kresťanský Ježiš?!
Väčšina kresťanov rozmýšľa o  Ježišovi a  jeho

učeníkoch akoby boli odjakživa kresťanmi. Ale
to tak vôbec nie je! Ježiš sa nenarodil ako
kresťan. Narodil sa židovským rodičom. Bol
odovzdaný židovskej tradícii. Bol vychovávaný
študujúc Mojžišove slová a  prorokov Izraela.
Stal sa židovským Rabbim a  zomrel  s  nápisom
nad  svojou hlavou: “Toto je kráľ Židov!”
Ježiš nikdy nepočul slovo Kresťan. Biblia

hovorí, že názov “kresťan” bolo po  prvýkrát
použité v  Antiochii, 40 rokov po  Ježišovom
ukrižovaní (pozri Skutky 11 :26), k  označeniu
nasledovníkov Ježiša Krista. Slovo bolo použité
pohanmi ku  opísaniu milujúceho správania
tých, ktorí nasledovali učenie toho pokorného
židovského rabína. Viem si predstaviť, aké
slovo by neveriaci použili dnes, aby popísali
vzájomného správania kresťanov.
Ak by Ježiš prišiel do  tvojho zboru, pustili by

ho uvádzači dnu? Možno nie. Zdal by sa im
malý a  slabý, so  skúmavými tmavými očami,
olivovou pokožkou a  výraznými Semitskými čr-
tami. Mal by dlhé, padavé hebrejské kučery
na  ušiach, vlasy nezostrihané v  kútoch, plnú
bradu a  Jeho plecia by boli zakryté talitom
(modlitebným šálom).
Keby sa Ježiš predstavil vášmu spoločenstvu

ako židovský Rabbi, ktorý sa priatelí  s  prostitút-
kami, ktorý sa stretáva  s  vyberačmi daní a  ďalší-
mi vyvrheľmi, ktorých vláda nemá v  láske,
a  ktorí sú stále v  jeho blízkosti spolu  s  ďalšími
12 bradatými nezamestnanými mužmi  s  polodl-
hými vlasmi, mal by vo  vašom zbore miesto?
Keby prikázal najbohatším členom vášho

zboru, aby predali všetko, čo majú a  darovali to
chudobným, alebo keby vošiel do  vašej nádher-
nej zborovej telocvične a  prevrátil by tam ping-
pongové stoly kričiac, „Môj dom je domom
modlitby“ (Luk 19:46), zavolali by vaši uvádza-
či políciu? Nepochybujem, že by to urobili.
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ZAKLADANIE ZBOROVVYUČOVANIE

Talmud hovorí: „V  5 rokoch sa majú študovať
Písma, v  10 študovať Mišna, v  13 je vek na  napl-
nenie Prikázaní (bar micva), v  15 sa študuje Tal-
mud, v  18 je čas na  manželstvo, v  20 je čas nájsť
si živobytie a  v  30 čas na  vstúpenie do  plnej sily
(životného povolania/diela).“
Keď mal Ježiš 5 rokov, začal teda študovať

Písma. Študoval Mišnu, písané záznamy židov-
skej ústnej tradície vo  svojich 10 rokoch, a  v  13-
tich mal v  chráme svoj bar micva. Keď do-
siahol 15 rokov, študoval Talmud, rabínske
komentáre k  zákonu a  podstúpil tréning po-
trebný pre  ustanovenie za  Rabína.
Vediac, že má pred  sebou kríž, sa Ježiš ne-

oženil v  obvyklom veku – v  18 rokoch. Vo  svo-
jich 20 pracoval ako tesár so  svojim otcom
Jozefom, a  verejnú službu začal v  30-tke, vo  ve-
ku, ktorý sa považoval za  vek zrelosti, dosia-
hnutia plnej sily.

Ovocie Judaizmu
Tí, ktorí hovoria, že Ježiš nepraktizoval

tradičný Judaizmus, nemajú žiadne poznanie
histórie alebo Písma. V  skutočnosti bol Judaiz-
mus jedinou vierou na  tvári tejto zeme počas
Ježišovho života, ktorá učila o  jedinej všemoc-
nej Najvyššej Bytosti. Bol to osamotený hlas
Judaizmu, ktorý volal do  mnohobožského po-
hanského sveta, “Počuj, ó Izrael, Pán náš Boh
je Jediný.”
Bol to Judaizmus, ktorý veril, že ľudstvo

bolo stvorené na  Boží obraz. Tradičný Judaiz-
mus nám dal koncept pekla, neba, anjelov, dé-
monov, Adama a  Evy, ako prvých ľudí,
a  stvorenie sveta za  sedem dní. Judaizmus nás
učil spievať zatiaľ čo iné náboženstvá nariekali
v  trápení. Bol to Judaizmus, ktorý nám dal
lásku a  rešpekt k  životu. A  zatiaľ čo pohanské
náboženstvá obetovali svoje deti cudzím bož-
stvám, Judaizmus nám dal milujúceho Boha,
ktorý miluje život každého dieťaťa.
Bol to Judaizmus, ktorý nám dal Pánovu ve-

čeru, ktorá je súčasťou oslavy Paschy. Prví
kresťania oslavovali Paschu ešte 300 rokov
po  Ježišovom ukrižovaní – až kým to cisár Kon-
štantín neurobil nelegálnym v  snahe oddeliť Ži-

dov od  pohanov. Bol to Judaizmus, ktorý nám
dal patriarchov, prorokov a  nášho Pána.

Židovská Biblia
Tiež nám dalo Písmo. Každé slovo z  Ta-

nachu, židovskej Biblie, ktoré je kresťanským
Starým Zákonom, bolo napísané židovskými
pisateľmi. Je to svetlo pravdy a  základ,
na  ktorom je budovaná naša spoločnosť
a  civilizácia. George Washington povedal, “Je
nemožné správne vládnuť svetu bez Boha a  bez
Biblie.” Abraham Lincoln povedal, “Verím, že
Biblia je ten najlepší dar, ktorý dal Boh člove-
ku. Všetko to dobré, čo dal Spasiteľ svetu, bolo
povedané cez túto knihu.” Daniel Webster po-
vedal, “Ak budeme dodržiavať princípy, ktoré
učí Biblia, naša krajina bude prosperovať ale ak
naše potomstvo odmietne tieto princípy a  ich
autoritu odmietne, nedá sa ani povedať, aká
náhla katastrofa nás premôže a  pochová všetku
našu slávu v  hlbokej temnote.”
Predtým, než začala všetka tá posadnutosť

UFOm, Izaiáš a  Jeremiás zapísali príbeh
Eliáša, ktorý bol prenesený zo  zeme do  neba
v  skutočnom “ohnivom voze” (2Kráľ
2:11 ).Predtým, než Čeľuste vyprázdnili pláže
sveta svojím filmovým terorizmom, Jonáš za-
znamenal príbeh o  tom, ako zaživa prehltnutý
“veľkou rybou” a  strávil v  jej bruchu 3 dni
a  noci pred  tým, ako ho vyvrhla na  súš.
Biblia je kniha poézie, histórie, lásky, sexu,

romantiky, vojny, dobrodružstva, a  priblíženia
živého Boha. Aby som to všetko zhrnul, židov-
ský národ dal kresťanstvu základ Slova
Božieho.
Bez židovského prínosu ku  kresťanstvu, by

žiadne kresťanstvo nebolo. Pamätaj toto: židov-
ský národ nepotrebuje kresťanstvo, aby vysvet-
lil svoju existenciu, ale my nevieme vysvetliť
našu existenciu bez židovských koreňov.

John Hagee je zakladateľ a  hlavný pastor
v  Cornerstone Church v  San Antonio. Je auto-
rom niekoľkých kníh. Je zakladateľom organi-
zácie CUFI (Kresťania zjednotení pre Izrael),
ktorá rôznymi spôsobmi podporuje Izrael.

zdroj: www.charismamag.org, foto: wordpress. com
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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 srd-
ciach. Buďte svetlom a  soľou.
Nech ďalšie roky vášho života
sú naplnené konaním Božích
skutkov, v  ktorých nás Boh už
prv uspôsobil chodiť. (Ef 2,10)

POZÝVAME ŤA K MODLITBÁM
Staršovstvo - za duchovnú ochranu a múdrosť

- Stefan Horn - za vedenie Ducha Svätého, za
jednotu a múdrosť v uplatnení vízie
- Miro Tóth - za múdrosť a srdce pre ľudí (ako
pastier pre ovečky)

Služobníci - za ochranu a duchovnú múdrosť v živote
- život podriadený Božiemu Slovu
- budovanie duchovnej rodiny na základe vzťahu
lásky s Bohom
- za srdce pre stratených

Mládež - za tím vodcov
- za duchovný rast mládežníkov
- zasiahnutie mladých evanjeliom

Chvála - za nových služobníkov so srdom pre chválu
- za inšpiráciu Ducha Svätého
- za nástroje - bicie a basgitara

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

- nasledovanie Ježiša s celým srdcom
- práca pre nezamestnaných
- hodnota vzdelania
- oslobodenie od cigariet

BTC Sinaj - za Sinaj na Západnom Slovensku a v Čechách
- pomazané a zdravé učenie
- uvoľnenie darov – miestni služobníci

NOVEMBER
Róbert Čulka
20.11. (Košice)
Martin Kináč
24.11. (Košice)
Miroslav Tóth
25.11. (Orkucany)
Etela Turtáková
28.11. (turňa)

NOVÉ KÁZNE NA WEBE

02.09.2012 Tóth Miroslav Modlitba, pôst a uctievanie
09.09.2012 Tóth Miroslav Spoznaj a ži Božiu vôľu
16.09.2012 Tóth Miroslav Aj keď si malátny, zachrňuj!
23.09.2012 Čulková Katka Bázeň pred Hospodinom
30.09.2012 Turták Marek Život v Duchu Svätom
07.10.2012 Tóth Miroslav 7 Božích spásonosných mien
14.10.2012 Tóth Miroslav 1Ján - Boh je svetlo
21.10.2012 Tóth Miroslav 1Ján - Boh je láska
28.10.2012 Tóth Miroslav 1Ján - Nemiluj svet ani jeho veci
04.11.2012 Ros Herbert Kristus v nás, nádej slávy
11.11.2012 Tóth Miroslav 1Ján - Duch antikrista
18.11.2012 Tóth Miroslav Čo má vychádzať z tvojich úst

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.

Nikola Hriczková
1.12. (Košice)
Jolana Gažiová
04.12. (Čaňa)
Jozef Sameľ, ml.
16.12. (Kecerovce)
Kristián Mádi
20.12. (Košice)
Bartolomej Medňanský
29.12. (Košice)

DECEMBER

Alexander Horváth
15.01. (Košice)
Monika Sameľová
16.01. (Kecerovce)
Gizela Horváthová
27.01. (Košice)

JANUÁR



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

Turňa
Domáca skupinka Štvrtok 17:00 Zelená 16

Medzany
Domáca skupinka Piatok 18:30 Medzany 164

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

Rankovce
Modlitebná skupinka Štvrtok 18:00 Rankovce 94

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

KEDY A KDE SA STRETÁVAME
Ježiš povedal, že cirkev sme my, cirkev nie sú
budovy alebo modlitebne. Preto chceme náš
kresťanský život orientovať vždy na  Boha a  ľudí.
Pozývame ťa zažívať tento život spolu s  nami.
Srdečne každého pozývame na  naše bohosluž-
by, kde spoločne uctievame nášho Pána Ježiša
Krista, kde prijímame do  srdca Božie Slovo
a  kde zažívame spoločne vzájomné obecenstvo

ZIMA 2012/2013

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

14.12. Spoločná modlitebná DK
Jesenského 21 /A, KE; 18:00

16.12. Detská vianočná bohoslužba
Jesenského 21 /A, KE; 10:00

30.12. Záver roka 2012 v DK
Jesenského 21 /A, KE; 10:00

06-26.1 . Spoločný 21 DŇOVÝ pôsť DK

bratov a  sestier; pozývame ťa na  stretnutia
domácich skupiniek a  modlitebné stretnutia,
kde sa v  menšom kruhu spoločne učíme nasle-
dovať Ježiša Krista a  taktiež zažívať obecen-
stvo s  Bohom aj medzi sebou.

Ďalšie termíny stretnutí nájdeš v  "Termínoch"
a  samozrejme na  našom webe www.bozidom.sk.




