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KTO SME
Spoločenstvo kresťanov Dev-
leskero Kher združuje znovu-
zrodených kresťanov bez 
rozdielu rasy a národnosti 
k spoločnému životu a nasle-
dovaniu Pána Ježiša Krista. 
Veríme v celé Božie Slovo - 
Bibliu. Stretávame sa k nedeľ-
ným bohoslužbám a na domá-
cich biblických a modlitebných 
skupinkách. Spoločenstvo 
Devleskero Kher je bezprí-
spevková organizácia, všetky 
svoje náklady hradí z dobro-
voľných zbierok a darov.
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VÍZIA DK
Víziou Devleskero Kher - 
Boží Dom je skrze moc 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

VÁŠEŇ
ZBOROVÉ HODNOTY

Milí súrodenci, všetkých Vás pozdravujem v mene nášho Pána 
Krista. V tomto čísle nášho zborového listu sa chceme zaoberať 
s ďalšou hodnotou nášho hnutia, a tou je „vášeň“. O našich 
hodnotách píšeme v zborovom liste s tým cieľom, aby každý člen 
nášho hnutia tieto hodnoty poznal.

Vášeň - Ceníme si vášeň ako postoj srdca učeníka, ktorý svojou 
horlivosťou a nadšením žije odovzdaný a zapálený život pre Ježiša 
Krista. Prajeme si, aby táto vášeň poznačovala celé naše 
nasledovanie - vzťahy, službu a každodenný život. (Rim 12,11; Sk 
18,25; Neh 8,10)

O čom vlastne hovoríme, keď hovoríme, že vášeň je jedna 
z našich 9 hodnôt? O akom druhu vášne hovoríme a o čo nám 
vlastne ide? Pán Ježiš hovorí o vášni takto: „Zj 3,15-16 ...poznám 
tvoje skutky, že nie si ani studený ani horúci. Kiež by si bol 
studený alebo horúci! Takto, že si vlažný, ani horúci ani studený, 
vypľujem ťa z úst.”

Nebyť horlivý znamená byť vlažný. Znamená to, že o veciach, 
o ktorých som bol úplne presvedčený, už nie som tak 
presvedčený; o ktorých som veril, že mi Boh dal, už nie som si 
taký istý, že je to celkom Božia vôľa. Veci, za ktoré som bol 
pripravený urobiť všetko a zaplatiť hocijakú cenu, teraz už nie 
som pripravený priniesť žiadnu obeť. To je stav, do ktorého sa my, 
ako hnutie, nechceme dostať. Naopak! My chceme, aby nám Pán 
dal ešte viac svojho ohňa tak, žeby sme zo dňa na deň išli 
s väčším presvedčením to toho, čo Pán pre nás a cez nás pripravil.

...ceníme si vášeň ako postoj srdca učeníka
Vášeň neznamená, že sa vždy cítime úplne požehnaní alebo že 

vždy „cítim“ nejaký "fajný" pocit. Neznamená ani to, že mi sa 
všetko, čoho sa dotknem musí dariť tak, ako si to ja predstavujem. 
Naša vášeň nie je orientovaná podľa vonkajších vecí. Vášeň sa 
neorientuje iba podľa toho, či mám radosť z toho, keď môžem 
slúžiť (samozrejme, že je dobre, keď máme radosť zo služby), ale 
to ešte nie je znak toho, že niekto má vášeň. Vášeň začína skôr 
než hocijaká služba, než hocijaký skutok z našej strany. Vášeň je 
niečo sa odohráva v našich srdciach; niečo čo má svoj začiatok 
v Božom srdci a cez Svätého Ducha horí v našom srdci. Vášeň 
znamená mať cez Ducha Svätého schopnosť prijať postoj, ktorý 
Kristus má ku svojmu Otcovi a ľuďom. Vášeň znamená mať ten 
istý postoj, ktorý má Boh, mať také srdce aké má on.

...ktorý svojou horlivosťou a nadšením žije odovzdaný a zapálený 
život pre Ježiša Krista

Ježiš povedal, že z plnosti srdca hovoria ústa (Mat 12,34). Ja si 
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predstavujem horlivé srdce ako ohromný vulkán, ktorý každú chvíľu 
vybuchne. Takže ak naše srdce je plné vášne, tak to potom musí 
niekde doslova vybuchnúť. Vášeň, ktorá je tak skrytá, že ju nikto 
nevidí (veľakrát ju ani Boh nevidí), nie je vlastne žiadna vášeň; sú to 
iba slová, ktoré sa snažia opísať vášeň. Vieš si predstaviť vulkán, 
ktorý stojí v učebni nejakej univerzity a jeho úloha je vysvetliť 
študentom ako vyzerá sopka, keď vybuchne. Ten vulkán by asi 
povedal tým študentom: „Posaďte sa v bezpečnej vzdialenosti, lebo 
teraz vám ukážem to, čo žiadna kniha vám nie je schopná ukázať.“ 
Potom by vybuchol a všetci študenti by zrazu pochopili to, čo žiadne 
slová nemohli opísať. No presne takto to je s kresťanmi, ktorí majú 
skutočnú vášeň v srdci; oni nemusia o tej vášeň iba hovoriť, ale oni 
budú žiť to, čo majú vo svojom srdci. Oni sú ako fakľa, ktorá 
jednoducho horí a kamkoľvek tú fakľu postavíš, ona stále bude 
horieť.

My nemáme horlivosť k tomu, aby sme budovali naše kráľovstvo. 
Nám ide o Božie kráľovstvo v ktorom Kristus je ABSOLÚTNYM 
kráľom. Oheň horí tým, že sa dá drevo do ohňa. Naša vášeň horí 
tým, že chceme vidieť Krista ako je oslávený. To je to, čo nás robí 
takými akí sme; horlivými pre Krista a Jeho kráľovstvo.

...prajeme si, aby táto vášeň poznačovala celé naše nasledovanie – 
vzťahy, službu a každodenný život.

Snívam o hnutí, v ktorom kresťania a ich nasledovanie je 
poznačené horlivosťou a to nie iba niektoré časti ich nasledovania, 
ale každá oblasť ich života. Vzťahy, ktoré nie sú obmedzené 
žiadnymi bariérami, či kultúrnymi, jazykovými alebo osobnými. 
Služba, ktorá sa nevykonáva z pocitu, že to musím urobiť, alebo 
z nejakého zvyku. Ale služba, ktorá je nesená vášňou, vášňou, ktorú 
každý môže vidieť aj pocítiť.

Diabol sa usilovne snaží zobrať nám vášeň. 
Neviem ako ty, ale ja som sa rozhodol, aby 
na budúci rok moja vášeň bola ešte väčšia než 
v roku 2008. Tak ti prajem celým srdcom, aby si 
bol/a  ešte viac v Božom ohni. Boh má 
perfektné veci pre nás v novom roku. 
Nedovoľme diablovi, aby nám ukradol vášeň. 
Naopak, dovoľme, aby Ježiš vložil do nás ešte 
viac vášne tak, aby naše srdce bolo plné, aby 
pretekalo.

Celý svet hovorí o recesii (finančná kríza). 
Kresťan s vášňou sa nebojí recesie ani depresie. 
Jeho odpoveď na takéto pekelné útoky je srdce 
plné vášne. Neviem čo nás všetko v roku 2009 

čaká, ale jedno viem; Pán sa chce osláviť cez tých, ktorí majú 
nebeskú mentalitu alebo lepšie povedané nebeskú vášeň. Prajem 
nám všetkým, aby Božia vášeň pôsobila tak ako oheň, ktorý roztopí 
ľad, tak nech sa pred našou vášňou roztopí ľadovec nevery 
a pochybností. Prajem ti požehnaný rok plný vášne.

Tvoj brat Stefan
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LIST RÍMSKYM
Na to, aby sme mohli, čo najviac pochopiť obsah a význam listu 
Rímskym, je dobré poznať jeho pozadie. Na tejto stránke môžete 
nájsť stručné informácie o tomto liste, ktorý je podľa mnohých 
najdôležitejším listom pre novozákonnú cirkev. Nech nám Duch 
Svätý pomôže použiť správne tieto informácie pri štúdiu Slova.
Pisateľ

Pisateľom listu Rímskym bol nepochybne 
apoštol Pavol (1:1). Svedčí o tom aj štýl písania, 
ktorý je typický pre Pavla, ako môžme vidieť aj 
v jeho ostatných listoch cirkvi.
Čas a miesto

List bol zrejme napísaný v roku 58 (zima až 
jar). Je veľmi pravdepodobné, že Pavol bol 
na svojej 3. misijnej ceste pripravený vrátiť sa 
späť do Jeruzalema so zbierkou od iných zborov 
pre chudobou postihnutých veriacich v Jeruzale-
me. Najpravdepodobnejšie miesto, odkiaľ  Pavol 
list písal je Korint (hlavné mesto Achaje, dnešné 
Grécko, ktoré leží 80km od Atén) alebo Kench-
reje (približne 12km vzdialený prístav v jednej 
z častí Korintu), keďže sa v liste spomína Foeba, 
služobníčka v Kenchreách (16:1) a Gajus, Pav-
lov hostiteľ (16:23), ktorý bol zrejme Korinťan 
(1Kor 1:14). Aj spomínaný Erastus pochádzal 
z Korintu (2Tim 4:20).
Adresát

List bol určený komunite kresťanov v Ríme. 
Pôvod cirkvi v Ríme

Pôvod a vznik cirkvi v Ríme je nejasný. Podľa 
neskoršej (katolíckej) tradície, bol zakladateľom 
a prvým biskupom rímskeho zboru apoštol Pe-
ter. Avšak toto tvrdenie nemá žiaden biblický 
podklad. Podľa všetkého zbor v Ríme nebol zalo-
žený Petrom ani žiadnym iným apoštolom. Je tu 
možnosť, že niektorí zo židov a prozelytov z Rí-
ma boli v Jeruzaleme v deň Letníc (Sk 2:10) 
a odtiaľ si so sebou odniesli posolstvo evanjelia. 
Ďalšou možnosťou je, že Rím bol zasiahnutý 
evanjeliom práve tými kresťanmi, ktorí sem utiek-
li pred prenasledovaním po smrti Štefana (Sk 
8:4; 11:10). 

Zloženie zboru
V čase, keď Pavol písal list cirkvi v Ríme, bol 

tamojší zbor zložený zo Židov aj pohanov, pri-
čom časť obrátených z pohanov bola zrejme po-
četnejšia. Na druhej strane je v Ríme viditeľný 
silný židovský prvok. Popri židovskej obci sa roz-
rástli aj skupiny prozelytov (pohanov, ktorí sa 
pripojili ku židovskému náboženstvu - spôsobu 
uctievania a silno zdieľali židovskú vieru a ide-
ály bez toho, aby prijali obriezku). Takže môž-
me vidieť, že adresátmi Pavlovho listu neboli iba 
kresťania obrátení zo židovstva alebo obrátení 
pohania, ale boli medzi nimi aj tí, v mysliach 
ktorých hrali dôležitú úlohu obidva spôsoby živo-
ta a tradície.

Paradoxom je však to, že kresťania, ktorí boli 
bývalí pohania neboli rodenými Rimanmi ale 
Grékmi. A takisto aj cirkev v Ríme bola vo veľ-
kej miere grécka. Kresťania, ktorých Pavol v lis-
te spomína (16 kap.) majú grécke mená. Mnohé 
z týchto mien môžeme nájsť v historických zá-
znamoch medzi otrokmi alebo prepustenými 
otrokmi. Latinské mená v tejto kapitole patria 
zväčša Židom a mená ako Júlia, Ampliátus a Ur-
ban sú výnimky. Gréci patrili v Ríme k najpodni-
kavejším a najinteligentnejším medzi strednou 
a nižšou vrstvou. 
Rím v tej dobe

Rím, hlavné mesto vtedajšej Rímskej ríše sa 
rozprestieral na východnom brehu rieky Tiber, 
v dnešnom Taliansku. Bol známy a oslavovaný 
kvôli svojim krásnym budovám, akvaduktom (vo-
dovody, ktorými sa do mesta privádzala pitná 
voda), kúpeľom, divadlám a v neposlednom ra-
de aj dláždeným cestám spájajúcim mestá v Rím-
skej ríši, z ktorých niektoré sa používajú až 
dodnes. 
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V období panovania cisára bol v Ríme význam-
ný kult panovníka. V životnej úrovni bola veľká 
priepasť medzi vrstvou bohatých Rimanov a chu-
dobnými obyvateľmi Ríma. Rím bol jedným 
z centier vzdelanosti vo vtedajšom svete a mal sil-
ne rozvinutý právny systém. Rímske nábo-
ženstvo sa vyznačovalo mnohobožstvom, veľkou 
poverčivosťou a mágiou. V kontakte s bohmi 
predpokladali princíp „niečo za niečo“, čo sa pre-
javovalo v úzkostlivom dordžiavaní rôznych obra-
dov, aby sa dosiahlo spôľahlivé posobenie 
božstiev.

Rím mal vo vtedajšej dobe približne 800 000 
obyvateľov. Bolo to multirasové mesto so silným 
orientálnym vplyvom a veľkou židovskou obcou. 
Cieľ listu

Pavol pripravoval cirkev na svoju blížiacu sa 
návštevu Ríma a plánovanú misijnú cestu do Špa-
nielska (1:10-15; 15:22-29). 

Snažil sa vysvetliť vzťah medzi židmi a pohan-
mi a ich miesto v Božom pláne spasenia a uviesť 

na pravú mieru nesprávne názory, hlavne na po-
vinnosť dodržiavania židovského zákona, výsad-
ného postavenia židov a na spôsob 
ospravedlnenia. Židia v tamojšom zbore boli od-
mietaní väčšou skupinou kresťanov pochádzajú-
cich z pohanov (14:1) kvôli núteniu 
k dodržiavaniu zákona. Samotný obsah listu po-
dáva dôkaz o tom, že cirkev v Ríme bola zmieša-
ná – boli v nej židia aj bývalí pohania, ktorí 
so sebou do cirkvi vniesli aj rôzne spôsoby mysle-
nia, spôsobu života a rôzne hodnoty, keďže po-
chádzali z úplne iných prostredí. Pochopiteľne 
tak čelili problémom a konfliktom, ktoré z toho 
vyplývali. Pavol sa snažil vyrovnať tieto problé-
my a pomôcť zboru vyriešiť konflikty.

V neposlednom rade Pavol píše, aby cirkvi 
v Ríme predložil a zjednotil učenie o základných 
pravdách evanjelia, keďže dovtedy tamojší kres-
ťania nepoznali apoštolské učenie a kázali evan-
jelium v zmätočnej a nepresnej forme.

RÍM
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SVEDECTVO

SVEDECTVÁ V ROKU '08
BOH KONÁ, HOVORÍ, MENÍ NAŠE ŽIVOTY...
Rok 2008 – nie ľahký, ani vždy veselý, ale mohli sme zažiť to, čo 
je napísané vyššie. Máme živého a dobrého Boha, ktorý nás 
dvíha, stará sa o nás, uzdravuje a miluje nás takých, akí sme. Je 
veľmi osobný. A niekoľko bratov a sestier z nášho zboru sa 
rozhodlo podeliť sa s nami o to, čo počas tohto roka od nášho 
Boha prijali. Čítajte tieto svedectvá a buďte povzbudení! 
Silvia Medňanská, Košice

V poslednom čase som sa cítila taká slabá, že 
nič nezvládam – domácnosť, výchovu svojich 
detí, atď. Jasne som videla moje chyby a nedos-
tatky. Pred Pána som prichádzala s plačom a 
modlitbou „Pane, zmeň ma.“ Takto to so mnou 
išlo dlho, nevšimla som si žiadnu zmenu. Opako-
valo sa to stále. Až v jeden deň, keď som opäť 
prišla k Pánovi, plakala som a hovorila som mu 
„Ja sa asi nezmením, prosím ťa odpusť mi.“ Vte-
dy začal hovoriť ON ku mne: „Ja ťa zmením, dô

veruj mi, lebo ja ti dôverujem, že si dobrá a zod-
povedná matka a manželka.“ Tak som to 
vo viere prijala. Veľmi ma to potešilo a povzbudi-
lo. Keď prišla znova taká situácia, chcela som 
opäť klesnúť, no to slovo mi znelo v mojom srd-
ci „JA TI DÔVERUJEM.“ To ma úžasne posilni-
lo a postavilo na nohy. 

Asi po mesiaci som nečakane zistila, že 
čakám bábätko. Opäť som si spomenula na tie 
slová: „Ja ti dôverujem.“ Vtedy som si uvedomi-
la, že Boh mi dáva niečo, čo On sám veľmi milu

je. Keď my niečo milujeme, tak na to dávame po-
zor. A keď to niekomu chceme zveriť, tak to dá-
me niekomu, kto je zodpovedný a komu 
dôverujeme. Vtedy som vnímala Pánove objatie 
a ako mi hovorí „Vidíš, ja ti dôverujem.“ To je 
úžasné. Verím, že On je so mnou a učí ma ako 
byť matkou. Som rada, že On je Učiteľ, najlepší 
Otec otcov, najlepší Rodič.

Serina Turtáková, Turňa nad Bodvou
Počas minulého roka 2008 som prežila Božiu 

všemohúcnosť v tom, ako sa On sám o mňa 
stará. Aj napriek tomu, že som na tom finančne 
veľmi slabo, ale v Bohu nemám nedostatok. 
V tom môžem vidieť Otcovskú lásku, ktorou sa 
ku mne priznáva. Ďakujem Bohu za všetko, čo 
robí. Buďte požehnaní. Vaša sestra Serina

Tibor Péči, Turňa nad Bodvou
Ahojte Boží národ. Chcel by som sa podeliť, 

čo som prijal a ako som vôbec prežil rok 2008. 
Najviac zo všetkého Bohu ďakujem za to, že 
som Ho spoznal. Tento rok je a bude výnimočný 
tým, že som sa oženil a budem šťastným otcom, 
ktorý veľmi miluje svoju rodinku, o ktorú sa 
chcem postarať. Vidím, že nás ako rodinu Boh 
formuje. Uvedomil som si niektoré veci, ktoré 
chcem zmeniť a s tým vykročiť do nového roka. 
Zo všetkého najviac som si uvedomil, že chcem 
viac spoznať Božie srdce. Všetko, čo som našiel 
a mám, mám v Pánovi Ježišovi a to ma posúva 
každým krokom ďalej. Váš brat Tibor

Magdaléna Godlová, Sabinov
Chcem sa s vami podeliť o to, čo mi priniesol 

rok 2008. Na začiatku roka som bola zo všetké-
ho veľmi povzbudená, radovala som sa z malič-
kostí, lebo som videla Boha vo všetkom. Mala 
som veľkú radosť keď sme so sestrami chodili 
evanjelizovať. Ale stalo sa to, že som ochorela. 
Prvý týždeň som tomu nechcela uveriť, ale keď 
som išla na operáciu, vtedy som sa dozvedela, že 
som naozaj vážne chorá. Prišiel za mnou lekár 
a povedal mi, že mám rakovinu. Vtedy som zača-
la veľmi plakať. Plakala som tak, že som poveda-
la, „Pane Ježišu Kriste, ty si ma opustil.“ Ale náš 
Pán Ježiš to všetko zmenil. Na druhý deň 
za mnou prišiel Mirko s manželkou Dagmar. 
Keď som ich videla, videla som v nich nášho Pá-
na Ježiša Krista. Keď sme si sadli, všetko som 

im porozprávala. Tak sa začali za mňa modliť. 
Keď sa modlili, tak som dostávala silu a lásku. 
Vtedy som povedala, „Pane, odpusť, že nie 
som s tebou.“ Plakala som, a zrazu ako keby mi 
niekto povedal, „Veď ja som stále s tebou, neo-
pustil som ťa nikdy.“ A teraz môžem povedať, 
že som šťastný človek, lebo som spoznala lásku 
Božiu, a verím, že sa uzdravím (Žalm 23, 1-6). 
Sestra Magda

Lucia Ferková, Sabinov
Ahojte, chcela by som vám povedať, čo 

som tento rok prežila s mládežou. Minulý rok -
2007, myslím, že to bol tiež december, prišla 
do Sabinova sestra, ktorá slúži s mládežou. 
Prišla, aby odvzdala vedenie mládeže nám, 4 
mladým ľuďom. Nikdy predtým som mládež 
neviedla, ani nekázala, jedine evanjelizovala. 
Takže to pre mňa vôbec nebolo ľahké. Ale 
pustili sme sa do toho a začali sme pozývať 
mladých. Na mládež prišlo veľa nových ľudí. 
Poviem vám, boli týždne, keď som bola 
sklamaná. Začiatky boli všelijaké, keď sme roz-
právali, smiali sa a vystrájali. Niekedy mi to 
liezlo na nervy. A niekedy som sa snažila 
robiť veci vo vlastnej sile. Ale prijala som 
od Pána, že mladí budú svedectvom 
pre druhých. A to ma viedlo k tomu, aby som 
im slúžila. A Boh to zmenil. Teším sa, keď im 
môžem slúžiť, a keď vidím, že Ježiš koná. 
Chvália s nami Pána, počúvajú Božie slovo. 
Vidím ako sa modlia. Nie je to ešte ružová záh-
rada, ale je to pekné. A Boh sklamanie zmenil 
na radosť a pokoj. A tým, ktorí slúžia, chcem 
povedať – dôverujte Bohu, buďte vytrvalí a uvi-
díte ovocie. S láskou Lucka

Soňa Krágová, Turňa nad Bodvou
Moji milí bratia a sestry. Chcem vám pove-

dať, ako sa o mňa tento rok Pán Ježiš postaral 
a stará sa naďalej. V mojom srdci bola veľká 
túžba, za ktorú som sa aj modlila – bol to 
dom, ináč povedané súkromie pre mňa a moje 
deti. A Boh vypočul a splnil mi moju túžbu, 
a požehnal mi financie na dom. Chcem vám 
povedať len toľko, že Boh sa priznáva ku mod-
litbám. To je Božia sláva. Boh je živý. Žeh-
nám vám bratia, sestry do nového roku. 
Boh s vami. Vaša sestra Soňa
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VÍZIA V ROKU 2009
HĽAĎME NA JEŽIŠA, VEĽVODCU VIERY
Rok 2009 je pre nás rokov mnohých zmien. V tomto roku 
meníme na Slovensku menu, avšak náš Pán Ježiš Kristus je ten 
istý na veky. Prichádza nový rok, ale vízia, ktorú Boh vložil do 
naších sŕdc ostáva tá istá. Boh sa nemení, Jeho vízia pre stratený 
svet a vzácne duše v ňom sa nemení, čo ale túžim, aby sa v 
tomto roku 2009 zmenilo, sme my sami!

Pán Ježiš Kristus dal svojej cirkvi povolanie. 
Boh má v svojom srdci plán spásy, ktorý už 
od počiatku napĺňa. Ja a ty smieme byť, z Jeho 
milosti, účastníkmi tohto plánu a dokonca Jeho 
spolupracovníci na tom pláne. Je to Božia vízia, 
aby sa evanjelium šírilo do všetkých končín ze-
me, aby ľudia činili pokánie a boli spasení. Táto 
vízia sa nemení nikdy. Odkedy cirkev existuje, 
vždy bola a bude TOU víziou.

Vízia zborov Devleskero Kher je zakladať 
zbory a vychovávať v nich učeníkov. Našou vízi-
ou je zachrániť čo pokiaľ možno najviac strate-
ných ľudí, ktorí sa každý deň v zástupoch rútia 
do pekla bez toho, aby o tom vôbec vedeli. Starý 
rok skončil a začal nový, ale vízia zostáva aj 
v tomto roku tá istá. Z Božej milosti a v Jeho 
moci založiť čo najviac zborov a priviesť ku spa-
seniu čo najviac duší.

Boh sa nemení, ani Jeho vízia sa nemení. Čo 
sa môže a má meniť sme my sami; samozrejme 
k lepšiemu. Vždy existuje viac. Ak sme dospeli 
do stavu, že si myslíme, že už neexistuje pre nás 
viac, tak potom sme zaspali. Boh má pre naše ži-
voty vždy viac. Boh má pre našu službu vždy 
viac. Prečo? Lebo existujú milióny duší, ktoré po-
trebujú zažiť Božiu lásku a moc skrze nás, kresťa-
nov.

Pavol prirovnáva kresťanov k nádobám, ktoré 
v sebe nesú vzácny obsah. Dovoľme Pánovi, aby 
tento rok uvoľnil ten obsah, aby si nás použil 
ako On chce. Dovoľme, aby si nás použil viac 

a viac. Neváhaj rozbiť tú nádobu, aby si sa stal 
požehnaním pre druhých. Pán povzbudzuje svoj 
ľud znova a znova vydať Jemu naše životy. 

Nech tento rok sa premieňame na obraz Kris-
ta. Nech slabý povie, že je hrdina. Nech radosť 
Pánova víťazí nad depresiou. Nech odvaha 
a láska porazí strach. Nech naša viera premáha 
svet. Nech Božie víťazstvo je našou mentalitou.

Tajomstvo sily kresťanov počas dejín cirkvi, 
počas krutého prenasledovania, počas ťažkých 
okolností v živote bolo vždy a bude jedno – horli-
vá modlitba. Naša sila je na našich kolenách. 
Cirkev nemôže ísť dopredu, ak zanedbáva mod-
litbu. Cirkev nevie čo má robiť, ak zanedbáva 
modlitbu. Ak chceme vidieť povstávať zbory 
a v nich zdravých učeníkov, potrebujeme 
v prvom rade tráviť čas s naším Otcom v nebi. 
Nie je nič dôležitejšie ako náš vzťah s Otcom 
nebeským. Len z tohto vzťahu sme schopní po-
tom konať Božiu prácu tak, ako si to On predsta-
vuje. Ježiš je nám v tom najlepším príkladom. 
On trávil dlhé hodiny s Otcom, bola to priorita 
Jeho života; nie služby ale života.

Apoštol Pavol bol veľmi úspešný zakladateľ 
zborov. Pri čítaní Jeho listov je hneď zrejmé, že 
to bol muž, ktorý sa často a veľa modlil za 
zbory. Jeho tajomstvo bolo, že on hľadal Pána 
a Pán mu hovoril, čo má robiť. Stalo sa, že chcel 
ísť zakladať zbor, ale Duch Svätý mu povedal 
tam nie.

Nevieme čo máme robiť, kam máme ísť? Žeby 
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VÍZIA KURZ ZÁKLADOV
Bratia a sestry, na začiatku feb-
ruára začíname v našich 
zboroch kurz základov viery. 
Boh túži po tom, aby Jeho 
národ bol vyzbrojený a mal 
poznanie o Jeho Slove. Biblia 
hovorí, že bez známosti národ 
hynie. My ale nechceme, aby 
Rómsky a Slovenský národ 
hynul preto, lebo nemá 
známosť Božieho Slova.
Kurz je nástrojom v procese za-
kladania zborov. Jeho cieľom 
je, aby každý kresťan v hnutí 
poznal základy kresťanskej 
viery a mohol to, čo spoznal 
dávať iným ľuďom a byť spolu-
zakladateľom zborov. Cieľ nie 
je urobiť z nás filozofov, ale 
učeníkov, ktorý budú zakladať 
zbory.
Na tento kurz je pozvaný kaž-
dý, či si veriaci už dlhšie alebo 
len úplne krátko. Je to základ 
pre život a službu každého 
kresťana, aby poznal dobre 
Božie Slovo. Ak chceš skutoč-
ne mať pevný základ v živote 
a ak chceš zakladať zbory, tak 
určite príď! Kurz bude vedený 
vedúcim skupinky v jednotli-
vých misijných staniciach. 
Kurz trvá 10 týždňov a na kaž-
dom stretnutí sa bude rozobe-
rať jedna téma.

MODLITEBNÁ NOC
V piatok, 13 februára o 20.00, 
sa v Košickom zbore stretne-
me na modlitebnú noc. Každý 
je pozvaný, kto túži hľadať Pá-
na, prihovárať sa za kresťanov 
aj neveriacich. Veríme, že to 
bude silný čas lebo Ježiš zasľú-
bil, že kde sa dvaja alebo traja 
zídu v Jeho mene, On tam bu-
de prítomný. Sám Pán často 
odišiel na pusté miesto a celú 
noc strávil v modlitbách. Pozý-
vame ťa byť v tomto ako On.

Duch Svätý v dnešných dňoch nehovoril? Žeby 
už Bohu v dnešných dňoch nezáležalo na spase-
ní duší? Samozrejme že nie! Problém bude nie 
v Bohu, ale v nás.

Problém je, že viac pozeráme na okolnosti 
v ktorých žijeme, na problémy s ktorými sa stre-
távame ako na Krista. Diabol sa bude stále cez 
okolnosti, prekážky a všetky problémy snažiť 
nám zobrať pohľad z Krista, z vízie, z povolania. 
To je jeho práca. Odstaviť cirkev, aby nechodila 
v tom, v čom ju Pán povolal chodiť – v moci Du-
cha Svätého. Duch Svätý nás ale vyzbrojil darmi, 
aby sme boli efektívní v službe pre Pána. Každý 
má nejaký dar. Používaj ho, nenechaj ho ležať. 
Zadarmo si dostal, zadarmo daj. Prilož svoju ru-
ku k dielu svojim darom a Boh sa bude o teba 
starať, On bude bojovať za teba.

Naša jediná zbraň proti tomu je pozerať sa 
na Krista. Židom 12,1-2 nás vyzýva, aby sme 
hľadeli na Veľvodcu viery a dokonávateľa Ježiša, 
ktorý miesto radosti, ktorá ležala pred ním, str-
pel kríž opovrhnúc hanbou a posadil sa 
po pravici trónu Božieho. On strpel od hriešni-
kov také sebe protirečenie, aby ste umdlievajúc 
neustali vo svojich dušiach.

Ak stratíme pohľad z Kris-
ta, stratíme všetko. Stratíme ví-
ziu, stratíme motiváciu slúžiť 
iným ľuďom, stratíme radosť 
a nadšenie, stratíme Božiu is-
kru v našich očiach. Ak sa po-
zeráme do Jeho očí, vidíme 
v nich túžbu Jeho srdca, vidí-
me jasne víziu Jeho srdca.

Problémy vždy boli a budú 
až kým sa Ježiš nevráti, ale 
úžasné v tom je to, že Ježiš je 
PRAVDA za každých okolnos-
tí. A On zasľúbil, že ak spozná-
me pravdu, tá pravda nás 
oslobodí. Prajem nám všet-
kým, aby v roku 2009 nás Pán 
oslobodil od všetkého čím 
sme spútaní. Aby sme v tomto 

roku zažili slobodu tým, že spoznáme Jeho, 
ktorý je pravda. A nezabudni, so svojim Bohom 
prebehnem vojskom a preskočím múr. Každú 
prekážku, každú diabolskú prekážku vieme zdo-
lať v tom, ktorý nás posilňuje, v Kristovi.

Miro Tóth
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PRE MLÁDEŽ

Mali ste však dosť času porozmýšľať a zároveň 
prehodnotiť to, čo máte alebo to, čo vám chýba 
a pouvažovať nad tým, či zmeniť niektoré kon-
krétne veci vo svojom osobnom živote. Ak ste sa 
v niektorej oblasti pohli a pomohla vám k tomu 
aj táto stránka, tak som naozaj veľmi rada. Vďa-
ka Bohu, teším sa s vami. 

Ale ak práve naopak, tak nebuďte smutní, pre-
tože stále existuje riešenie pre každú vec, ak to 
samozrejme človek chce. A CHCIEŤ je veľmi 
dôležitá vec, ak chceš s vecami pohnúť. Druhá 
zásadná vec je, aby si vedel a prijal ŠANCU 
a NÁDEJ, ktorú ti Boh ponúka.

Nádej a šanca, ktorú ti ponúka Boh, a o ktorej 
tu teraz hovorím, má úplne iný obsah a charak-
ter ako šance, ktoré dáva tento svet. (Rímskym 
12,2) Boh ti dáva šancu žiť nový život, nový za-
čiatok, nový krok, nové odpustenie, šancu urobiť 
nové rozhodnutie, novú možnosť odovzdať sa. 
To všetko, aby si vedel, že si dôležitý v Božích 
očiach a v Božom pláne. 

Táto ŠANCA je pre teba veľký dar, ktorý Boh 
dáva, aby si vedel ísť ďalej. A možno si povieš, 
„Ja si to aj tak nezaslúžim, tento rok som to váž-
ne prehnal...“ Ale počúvaj dobre. Keď ti Boh dá-
va šancu, tak ti tým chce ukázať, že ti odpúšťa. 

A v jeho odpustení nenájdeš pripomínanie 
starých hriechov, ale zabudnutie a milosť. Tak je 
to vo všetkom, keď ti Boh ponúka novú šancu. 
Náš Boh je spravodlivý Boh, ktorý si stojí za svo-
jím slovom. On je Pán svojho slova. Máme sa čo 
učiť, nie?

Keď prijmeš šancu, ktorú ti On ponúka, tak 
pre teba nebude ťažké žiť v nádeji, ktorá má 
v sebe hlboké veci. Boh ti dá nádej vo viere aj 
v očakávaní. On je s tebou kamkoľvek ideš. On 
ťa chce viesť a zároveň formovať a žehnať ti. Do-
voľ mu to a neboj sa! Boh je múdry a vie, ako to 
urobiť. Je to naozaj také ťažké? „Ale čo povie 
tamten a ten, budú sa mi smiať.“ Je toto naozaj 
to, čo ti bráni?

Ty máš jedinečné veci od Boha, ktorý ťa chce 
naučiť víťaziť v nádeji, aby si bol závislý na ňom 
a nie na človeku. Škola je dobrá vec, ale Božia 
škola je ešte o niečom inom. Nechaj sa učiť veci, 
ktoré sú večné a nielen dočasné. Tu je tá kvalita, 
ktorú práve tebe ponúka Boh. 

Dá sa toho povedať omnoho viac, ale skús do-
voliť, aby týchto pár slov našlo v tebe miesto a vy-
uži ponúkanú šancu. Vykroč do nového roka 
2009 správnym krokom! Buďte mocne požehna-
ní!        Fatima Péčiová

ŠANCA PRE TEBA
Nazdar moji mladí čitatelia. Táto stránka vždy patrila aj patrí iba 
vám po celý rok 2008. Obsahovala veľa vecí, o ktorých ste radi 
aj neradi hovorili, ba aj počúvali.
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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, občersvenie 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

JANUÁR

FEBRUÁR

Dezider Duna
03.01. (Košice)
Monika Sameľová
16.01. (Kecerovce)
Lucia Ferková
28.01. (Sabinov)
Ladislav Godla
29.01. (Sabinov)

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

PONUKA KÁZNÍ NA CD

02.12.2008 Tóth Miroslav Abel Enoch Noe
16.11.2008 Ovčár Mário Buď Silný
23.11.2008 Horváth Alex Aký druh kresťanov žehná Boh
30.11.2008 Horn Stefan Biblické princípy dávania
14.12.2008 Tóth Miroslav Odvážna Viera
21.12.2008 Tóth Miroslav Práca v Božom kráľovstve
28.12.2008 Horn Stefan Láskavý Otec

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 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. 

JANUÁR FEBRUÁR
11.01. Bohoslužba s M.Hunčárom

KE, Jesenského 21/A; 10.00

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

29-31.01. BTC Sinaj s R.Krügerom
Domaša,  09.00

KEDY A KDE SA STRETÁVAME

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

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

13.02. Modlitebná noc
KE, Jesenského 21/A; 20.00

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

28.02. Spoločné tínedžerské
KE, Jesenského 21/A; 10.30

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

MAREC
01.03. Zborové BTC

KE, Jesenského 21/A; 10.00

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

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 v men-
šom kruhu sa 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.




