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KTO SME
Spoločenstvo kresťanov Dev-
leskero Kher združuje znovu-
zrodených kresťanov bez
rozdielu rasy a  národnosti
k  spoločnému životu a  nasle-
dovaniu Pána Ježiša Krista.
Veríme v  celé Božie Slovo -
Bibliu. Stretávame sa k  nedeľ-
ným bohoslužbám a  na domá-
cich biblických a modlitebných
skupinkách. Spoločenstvo
Devleskero Kher je bezprí-
spevková organizácia, všetky
svoje náklady hradí z  dobro-
voľných zbierok a  darov.
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VÍZIA DK
Víziou Devleskero Kher - Boží
Dom je skrze moc evanjelia sa
stať hnutím zakladania multi-
kultúrnych zborov, so schop-
nosťou multiplikácie sa skrze
učeníctvo, v ktorých Rómovia
spolu s  inými národmi žijú
biblické spoločenstvo (koino-
niu).

KONTAKTY
ADRESA:
Devleskero Kher
Jesenského 21 /A
04001, Košice

TELEFÓN:
051 /4520500
069/2001831

WEB:
www.devleskerokher.sk
dk@devleskerokher.sk

BANKOVÉ SPOJENIE:
VÚB a.s
Mlynské nivy č.1
829 90 Bratislava

Swift/BIC: SUBASKBX

č.ú. 1673444559/0200
IBAN
SK6302000000001673444559

ŽI V 2011 VIEROU
Drahí súrodenci v  Kristovi, spoločne stojíme na prelome rokov

2010 a  2011. Ak by sme mali hodnotiť vo všeobecnosti rok 2010,
tak to bol rok s  mnohými „naj“ v  prírode, klíme či politike. Najroz-
siahlejšie záplavy, požiare, zemetrasenia, politické otrasy, nepo-
koje. Je to neklamný znak toho, že Pán Ježiš prichádza a  Jeho
príchod je z  roka na rok bližšie. Proroctvá sa napĺňajú pred našimi
očami.
Možno aj pre teba bol tento rok vo veľa veciach „naj“. Možno

v  pozitívnom, možno v  negatívnom. Je ale úžasné vedieť, že aj tak
všetky veci spolu pôsobia na dobré pre tých, ktorí milujú Boha,
ktorí sú povolaní podľa rady Božej. Preto sme vďační Pánovi za
Jeho milosť a  vernosť.
Nechcem len priať dobré veci do roku 2011 pre naše zbory.

Chcem tieto veci žehnať. Prianie môže zostať prianím. Verím ale,
že žehnanie má svoju duchovnú moc.

Žehnám nám, aby rok 2011 bol rokom Božích „naj“ v  našich
zboroch a  životoch.

Máme Otca v  nebi, ktorý nás neskutočne miluje. Máme Otca,
ktorý sa o  nás predivne stará. Máme Otca, ktorý nám dáva úžasnú
milosť, aj keď si ju nezaslúžime. Je potom pre tohto Boha nemož-
né, aby rok 2011 bol Jeho rokom v  tvojom živote, rokom, keď zjaví
cez tvoj život svoju slávu? Je pre Boha nemožné požehnať ťa nad
to, čo dokážeš prosiť? Je pre Boha nemožné spraviť nemožné?

Žehnám nám v  roku 2011 nebeský pokoj, ktorý prevyšuje každý
rozum a všetko, čo rozum vie aj nevie chápať.

Kresťan naplnený Duchom Svätým chápe, že okolnosti života sú
v  ruke jeho Nebeského Otca a  preto nie je prekvapený ani vy-
strašený dianím okolo seba. Ale naopak, on dianie okolo seba
mení a  pretvára podľa Božej vôle. Sme Božie deti, sme na Jeho
strane a  On chce, aby sme prebývali v  nadprirodzenom pokoji. Len
tak môžeme svietiť v  tomto svete ako svetlá v  tme.
Ježiš prichádza a  s  tým sú spojené aj všetky proroctvá pred Jeho

príchodom. To zmeniť nemôžeme a  ani nechceme. Ale čo môže-
me, je žiť v  dokonalom pokoji a  byť nositeľmi tohto pokoja, ktorý
pramení z  hĺbky vzťahu s  nebom. Kráľovstvo Božie nie je jedenie
a  pitie, ale spravodlivosť, radosť a  pokoj v  Duchu Svätom (Rim
14,17). Buduj svoj intímny vzťah s  Duchom Svätým a  tvoj pokoj bu-
de istý.

Žehnám nám v roku 2011, aby sme žili v  Božom odpustení.
Boh je Bohom druhej šance. Akákoľvek je tvoja minulosť, je to

stále minulosť. Tvoja budúcnosť leží pred Tebou. Nedovoľ, aby to,
aký si bol včera, paralyzovalo tvoju prítomnosť a  budúcnosť. Je
úžasné prijať odpustenie od Všemohúceho. Vedieť, že mi je odpus-
tené. Žehnám nám, aby sme tento rok čerpali práve z  tohto odpus-
tenia, ktoré sa nám dostalo skrze krv Ježiša Krista. Ľudia okolo
nás potrebujú počuť, že Ježiš prijíma hriešnikov a  odpúšťa im.
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ÚVODNÍK

Nebuďme samospravodliví farizeji, ktorí nezažili Božie odpustenie a  nechcú ho dať ani
iným ľuďom. Nie je nič vzácnejšie pre Pána, ako pokorné srdce, ktoré prijíma odpustenie
a  dáva odpustenie.

Žehnám nám v roku 2011 nové veci od Boha.
Nie je lepší spôsob ako začať nový rok, ako ho začať ho s  pôstom a  modlitbou. Chcem

ťa povzbudiť, aby si si oddelil čas na pôst na začiatku tohto roka a  vydal tento rok do
Božích rúk. Priprav tak svoje srdce na to, čo Boh chce v  tomto roku robiť. Vydaj svoj
zbor, svoju rodinu, svoje financie, svoje zdravie, svoju službu a  povolanie do Božích rúk
a  očakávaj, že Pán bude činiť nové veci v  tvojom živote. Diabol ti chce navodiť dojem, že
stav, ktorý je teraz v  tvojom živote bude trvať večne. Priprav svoje srdce na zmenu, ktorú
Boh chce v  tomto roku spraviť v  tebe, cez teba, okolo teba a  pre teba. Žehnám nám nové
veci od Pána, veci, ktoré túžime vidieť sa diať – nové zbory, noví veriaci, divy a  zázraky
na Pánovu Slávu v  tvojej rodine a  v  našich zboroch.

Žehnám nám všetkým, aby rok 2011 bol rokom viery.
Najväčšia výzva, a  zároveň v  podstate pre nás tá jediná, je žiť vo viere. Veci, ktoré by

sme chceli, aby sa diali v  nás, cez nás, okolo nás sa dejú, ak žijeme vo viere v  Boha. Pove-
dzme si úprimne, väčšinou sa nedejú práve pre nedostatok našej viery. Niekedy sa vyho-
várame, že to nie je Božia vôľa, aby sa udialo to a  to, vyhovárame sa na okolnosti, na ľudí
atď. Keď učeníci nevedeli vyhnať démona, Ježiš im povedal, že je to pre ich neveru (Mat
17,19-20). Sme experti v  hľadaní príčiny v  niečom alebo niekom inom, len nie u  seba.
Veľakrát sa uspokojíme so zabehnutými vecami v  našom živote a  prestaneme očakávať,

že Boh môže nadprirodzene zasiahnuť. Zvykneme si. Viera si nechce zvyknúť, viera chce
vidieť, ako je Boh oslávený.
Financie sú dôležitou otázkou, ktorá hýbe nie

len svetom okolo nás v  posledných rokoch. Ver
Bohu v  tomto roku za zázraky v  tvojich finan-
ciách. Ver Bohu, že môže a chce urobiť pre teba
zázrak. Boh nechce, aby si žil v dlhoch a pôžič-
kách a  verím, že ťa môže týchto bremien zbaviť.
Povzbudzujem ťa však, vo viere sa prestaň
spoliehať na pôžičky a  dlhy. Spoľahni sa na Pá-
na. Dôveruj Bohu, že sa postará o  prácu pre te-
ba. Dôveruj Bohu aj tým, že budeš verný
v  dávaní desiatkov. Žehnám nám zázraky vo fi-
nanciách v  roku 2011.
Chceme, aby Boh konal v  nás. Možno sa mod-

líš, aby ťa Boh menil, aby menil tvoje zvyky, tvoj
charakter. Neuspokoj sa s  tým, že žiješ. Uspokoj
sa s  tým najlepším od Boha pre tvoj charakter, pre
tvoj duševný aj duchovný život. Žehnám ti, aby si
to dosahoval v  roku 2011 vierou.
Túžime, aby Boh konal aj cez nás. Cez tvoju

vieru, cez teba, chce Boh požehnať tvoje okolie, veriacich aj neveriacich. On ti dáva do
srdca túžbu kázať evanjelium, slúžiť druhým, milovať druhých, dáva ti túžbu po nových
zboroch. Túžim, aby sme boli v  tomto roku Božími nástrojmi skrze vieru. Nech sa cez na-
šu vieru vo Všemohúceho, cez nás a  okolo nás, dejú zázraky a  nech je Božie kráľovstvo
manifestované.
Nech rok 2011 požehnaný od nášho Pána, Ježiša Krista.

Brat v Kristovi Miro Tóth.
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AKO SA PRIPRAVIŤ NA NEDEĽU

Koľko nedeľných bohoslužieb máš za sebou?
Napríklad, kresťan obrátený približne 3   roky, ab-
solvoval približne 153 bohoslužieb, to znamená
153 hodín kázní, 150 hodín chvál,. . . Ale priznaj-
me si, koľko z  týchto bohoslužieb môžeme
označiť ako tie, na ktorých sme aj prijali to, čo
Boh mal pre nás? Zrejme pre mnohých platilo to,
že sme prišli neskoro, alebo sme boli unavení, po-
hádali sme sa predtým s  niekým, kázeň sme po-

čúvali iba jedným uchom, na chválach sme sa ne-
pripojili celým srdcom,.. . Všetky tieto veci a  ešte
mnohé iné oberajú kresťanov o  úžasné požeh-
nanie, ktoré Boh pre nich pripravil. Neskôr sa
čudujeme a  možno sme aj znechutení z  toho, pre-
čo je to také „suché“. Ale skúsme sa obzrieť späť
a  premietnuť si to, či sme boli naozaj pripravení
vnímať a  prijať Božie posolstvo pre nás.
O  koľko viac by sme mohli získať a  udržať

V nedeľu chodia kresťania na bohoslužby. To vie každý. Pre veľký
počet ľudí je to zvyk, rovnako ako spánok, dýchanie, . . . a všetky
ostatné veci, ktoré robíme bez toho, aby sme nad nimi premýšľali .
A v tom je často, problém. Dokázali by sme to robiť aj so
zatvorenými očami.
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VYUČOVANIE

v  našich životoch, keby sme sa na bohoslužby pri-
pravili dopredu a  potom sa do nich naplno a  ve-
dome zapojili. Pretože, ak si to doteraz nepočul,
bohoslužba to nie sú len 2-3 hodiny pripraveného
programu na tému „Boh“. Bohoslužba má v  živo-
te kresťana zásadný a  nenahraditeľný význam. Je
to tak miesto, kde môžeš prijať to, čo ťa občerství
a  posilní, ako aj miesto, kde môžeš odovzdať to,
čo Duch Svätý vkladá do tvojho srdca deň čo
deň. Tak prečo sa chceme o  to nechať dobrovoľ-
ne pripraviť? Pokiaľ chceme, aby pre nás nedele
neboli iba neuspokojivým časom, je dôležité uro-
biť zopár opatrení.

Pred bohoslužbou

Ako sa môžeme na nedeľnú bohoslužbu pri-
praviť? Nestačí, keď máme pekné šaty, sme čistí
a učesaní? Nie, ide o  viac. Potrebujeme pripraviť
aj naše srdcia. Ak pred bohoslužbou nepripraví-
me svoju myseľ a  srdce, len ťažko môžeme očaká-
vať hlboký duchovný zážitok.
Taká príprava zahŕňa duchovnú aj praktickú

oblasť. Zo skúseností môžeme skonštatovať, že
príprava na nedeľu začína už v  sobotu večer. Ide
o  rozhodovanie, čo budeme v predvečer boho-
služby robiť a  čo nie. Rovnako aj kedy si ľahneme
spať, aby sme boli ráno čerství a  tak aj schopní
vnímať a  rozumieť kázanému slovu, a  aby sa nám
pri modlitbách nezačalo snívať  :). Stalo sa ti už,
že sa ti počas chvál vynárali spomienky na film,
čo si pozeral predchádzajúci deň? Polož si preto
otázku, „Aké aktivity naladia moju myseľ a  srdce
na Božiu vlnu? Čo ma priblíži k  postoju modli-
tieb a  uctievania?“ Skúmaj tiež svoje srdce, či
tam nie je hriech voči Bohu, alebo voči človeku.
John Piper tvrdí: „Udivuje ma, koľko kresťanov

sleduje rovnaké prázdne, hlúpe, zbytočné, dvoj-
zmyselné a  neslušné televízne programy, ktoré
sleduje aj väčšina neveriacich ľudí. Niet potom
divu, že sú ich duchovné životy slabé a  ich
skúsenosti s  uctievaním sú povrchné a  zahmlené.
Pokiaľ chcete naozaj počuť Božie slovo tak, ako
Boh chce, teda v  pravde, radosti a  moci, vypnite
v  sobotu večer televíziu, a  čítajte si niečo pravdi-
vé, ušľachtilé, spravodlivé, čisté, milé, výborné
a  chvályhodné (viď Filip 4,8). Potom sa vaše srd-
ce nebude scvrkávať a  vy začnete byť hladní po
Božom slove.“

Počas bohoslužby

Keď prichádzame na bohoslužbu je dôležité si
uvedomiť niekoľko vecí – uvedom si, aké obrov-
ské a  úžasné je to, čoho si súčasťou, si súčasť
Božieho ľudu, prichádzaš uctievať Kráľa kráľov,
ktorý sľúbil, že bude prítomný skrze svojho sväté-
ho Ducha, a  ktorý je mocný učiniť čokoľvek.
Keď bohoslužba začína, uvedom si, že nie si

divákom, si súčasť cirkvi, ktorá v  ten moment
stojí pred jediným Divákom. Nejde ani o  to, či sa
ti páči hudba alebo spev, nech ťa to nezastaví
v  tom, aby si v  Duchu a  pravde uctieval Pána.
Pri kázaní Božieho slova, počúvaj pozorne.

Skrze Božie slovo nám Boh úplne reálne hovorí.
Nie sú to len slová o  Bohu, ale Boh sám chce
hovoriť ku tebe. A keď vieme, že Boh ku nám
hovorí, našou zodpovednosťou je počúvať a  rea-
govať na to správnym spôsobom. Nebuď len pa-
sívnym poslucháčom. Pri tom ti pomôže, ak si
budeš robiť poznámky. Pamätaj, že budeš skladať
účty z  toho, čo si počul, bez ohľadu na to, či sa ťa
to emocionálne dotklo alebo nie.

Po bohoslužbe

Tvoja bohoslužba nekončí záverečnou modlit-
bou. John Piper učil členov svojho zboru, aby na
bohoslužbu prichádzali „s  myšlienkou na Boha
a  odchádzali s  myšlienkou na ľudí.“
Slovo, ktoré si počul, uchovaj v  srdci, premýš-

ľaj o  tom, a  zapoj to do bežného života. Prečítaj
si nasledovný verš:

A  buďte činiteľmi slova a  nie len poslucháčmi,

ktorí klamú sami seba falošným rozumovaním.

Lebo ak je niekto poslucháčom slova a  nie činite-

ľom, ten sa podobá mužovi, ktorý pozerá svoju

prirodzenú tvár v  zrkadle. Lebo sa videl a  odišiel

a  hneď zabudol, aký bol. Ale ten, kto dobre nazrel

v  dokonalý zákon, v  zákon slobody, a  zotrval pri

tom, ten, pretože nie je iba zábudlivým posluchá-

čom, ale činiteľom skutku, ten bude blahoslavený vo

svojom konaní. (Jak 1:22-25)
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CHROMÍ CHODIA, SLEPÍ VIDIA...
Cirkev Jeho prítomnosti v  meste Daphne, Ala-

bama, USA organizovala Konferenciu "Otvor
nebo 2010". V  posledný večer konferencie, 23.jú-
la, keď slúžil mladý evanjelista Nathan Morris
z  Veľkej Británie, padla mocná Božia prítomnosť.
Diali sa viditeľné zázraky, a  deti začali byť dotý-
kané Božou mocou. Pastor John Kilpatrick, býva-
lý pastor v  rámci prebudenia v Brownswille
v  Pensacole, USA, poznamenal, že to bolo ako na
Deň otcov v  roku 1995, keď začalo známe prebu-
denie v  Brownsville.
Organizátori urobili spontánne rozhodnutie

predĺžiť stretnutia v  mestskom centre v  Daphne,
aby videli, čo bude Boh konať. Nathan so svojím
tímom zo Shake the Nations Ministry zrušili svo-
je spiatočné lety na Hawai rezervované na víkend.
Odvtedy návštevnosť stretnutí ešte vzrástla,

pretože ľudia prichádzali z  rôznych kútov Ameri-
ky. Od tohto nadprirodzeného večera odovzdali
svoje životy Kristovi stovky ľudí, a  mnoho ľudí
bolo mocou Božou oslobodených.
Okrem toho, že sa tam obracajú stovky ľudí, sa

tam deje aj mnoho zázrakov, napríklad:
- 13-ročné dievča, ktoré bolo na vozíčku, bolo

uzdravené z  reumatickej artritídy (reumatické
ochorenie, ktoré spôsobuje bolesti, meravosť
a  deformáciu kĺbov) a  začalo behať po pódiu
- Žena trpiaca srdečnou chorobou a  neustálymi

bolesťami, a  ktorá bola odkázaná na vozík, bola
uzdravená a  na dôkaz začala skákať a  kričať pred
očami zástupov
- Žena, ktorá 11 mesiacov chodila o  barlách,

začala po tom, ako ju Boh uzdravil, tancovať po
celej budove
- Muž trpiaci mliečnou alergiou bol schopný

piť mlieko a  jesť syr bez použitia liekov prvýkrát
po 40 rokoch.
Neobyčajné zázraky a  uzdravenia pokračujú

každý večer. Chromí chodia, slepí znova vidia,
hluchým sa otvárajú uši a  smrteľné nemoci sú
uzdravované.

Žena začala prvýkrát chodiť po 22 rokoch počas
prebudenia v Alabame

Delia Knox, manželka biskupa Assemblies of
God, USA, počas Vianoc pred 22 rokmi prežila

vážnu autonehodu, po ktorej zostala paralyzova-
ná a  pripútaná na vozík. V  auguste 2010 navštívili
s  manželom zhromaždenie, na ktorom slúžil
evanjelista Nathan Morris. Počas hlbokého uc-
tievania a  modlitieb za uzdravenie jedného malé-
ho dieťaťa bolo jej srdce naplnené súcitom. V  tú
chvíľu kazateľ vyzval jej manžela, ktorého pred-
tým nepoznal, aby prišiel spolu so svojou manžel-
kou dopredu. Keď prišli dopredu, začali sa
modliť za uzdravenie jej tela. Počas modlitieb
zrazu cítila, ako Nathan kládol ruky na jej nohy.
Dovtedy nemala v nohách žiaden cit. V  ten
moment vnútri vnímala hlas, ktorý jej povedal,
„Teraz sa postav a  choď. “ Delia ten hlas poslúch-
la a  postavila sa - prvýkrát po 22 rokoch! Hneď

na mieste prešla s  pomocou popri
celom pódiu.
Neskôr podala svedectvo o  tom,

ako ju Boh uzdravil. Vo svojom
svedectve povedala, že prvých 10
rokov po autonehode vstávala každý
deň s  očakávaním, že toto bude deň
D, kedy ju Boh uzdraví. Po 10
rokoch sa rozhodla, že prestane žiť
v  sebaľútosti a  to, čo má použije ako
nástroj na oslavu Boha. Odovzdala
sa naplno do služby napriek svojmu
handicapu (slúži ako vedúca chvál
a  káže Božie slovo). A  po 22 rokoch
ju Boh uzdravil. Ale aj toto uzdrave-
nie prešlo procesom. Deliine svals-
tvo bolo po taktom dlhom čase
úplne ochabnuté a  tak v  prvých
momentoch jej zázračného uzdrave-
nia, bola jej chôdza nemotorná
a  ťažká, a  po čase si musela znova
sadnúť na vozík. Preto sa zľakla, že
uzdravenie nie je trvalé. Ale Boh ne-
skončil. Jej svaly boli každým dňom
silnejšie a  ona sa musela znova na-
učiť ich používať. Teraz chodí úplne
sama, bez akejkoľvek pomoci! Sláva
Bohu.

JEŽIŠ JE CESTA K BOHU...
Milí bratia a  sestry, chcem sa s vami podeliť

o  to, ako Pán zasiahol do môjho života.
Keď som mala 10 rokov bola som v  kresťan-

skom tábore. Mali sme oddychový čas, ktorý sme
trávili na svojej izbe s  vedúcou a  kamarátkami.
Ležala som na posteli a  rozprávali sme sa. Nohu
som si vyložila na okno, ktoré bolo nad posteľou
a  pokyvovala som ňou zo strany na stranu. Okno
zrazu začalo padať a  mne sa obidve ruky vystreli
a  zachytila som ho. Bola to možno sekunda, dve
.. . Ďakovali sme Bohu, že ma zachránil.
Po rokoch, keď moja viera v  ničom nepokročila

(vedela som, že Boh je a  že mu ukrižovali Syna),
bola som na birmovke. Mala som 16 rokov. Tam
som pocítila niečo silné, zažila pokoj a lásku.

Po dvoch rokoch som si našla lásku. Časom
sme spolu žili ako muž a  žena. Vedela som, že ak
nie sme zosobášení, nie je to správne. Keďže som
sa cítila hriešna, prestala som chodiť do kostola,
prestala som sa modliť, na Boha som úplne za-
budla. Taký bol aj môj život. Zlý, samé problémy,
úplná katastrofa.
Žila som s  mužom, ktorého som milovala, ale

jeho rodina nám rozbíjala vzťah od začiatku. Časom
tie tlaky prešli aj na neho a  začal byť k tomu všetké-
mu ľahostajný. Potom sa ho zmocnila agresivita
a  tak to šlo dolu vodou. Raz som ušla a  ukryla som
sa v  kláštore, no po týždni som musela odísť. Vtedy
mala moja dcéra 3 a  pol mesiaca. Prišla som k svo-
jej tete, kde ma našiel môj muž.
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Musela som sa vrátiť, ale tento krát som už ne-
mala ani vlastnú slobodu rozhodovania. Nevedela
som ako mám ísť ďalej. Urobila som krok, ale ne-
správny. Zjedla som veľa tabletiek a  až keď sa ma
zmocnila triaška, uvedomila som si, že nechcem
zomrieť. Chcela som nájsť pokoj a  spravodlivosť.
Lenže zlo ma držalo ešte dlhý čas. Až keď boli
moje deti už veľké, vtedy sme dostali od Boha
šancu úplne zmeniť náš život.
Raz nás navštívili Katka s  Marekom, aby nám

povedali o  tom, ako Boh zmenil ich život. Osob-
ne sa ma dotkla Katkina silná viera v  Ježiša Kris-
ta. Tá mi otvorila oči a  uši. Moje srdce sa
zaradovalo, lebo Ježiš mi podával ruku, aby som
vstala a  dával mi svoj pokoj, ktorý som hľadala.
Vedela som, že otvoriť srdce a  prijať Ježiša Krista
do svojho domu bola tá najsprávnejšia vec, akú
som vo svojom živote urobila. Bola som na to pri-
pravená a  Ježiš mi zmenil úplne život.
Dnes viem, prečo Boh držal nado mnou

ochrannú ruku a  sprevádzal ma – aby som sa
stretla s  Jeho Synom. Teraz je so mnou stále.
Zhováram sa s  Ním, modlím sa k  nemu, je mojím
Radcom, Spasiteľom a  dáva mi takú lásku, po
akej moje srdce túži. Som šťastná, že som opusti-
la môj starý život a  ten nový by som nevymenila
za žiadne bohatstvo tohto sveta.
Ďakujem Bohu, že ma oslobodil, že môžem

kráčať po Ježišovej ceste a  slúžiť tým, ktorí po-
trebujú Božie slovo, aby sme v  jednote pretrhli
diablove putá. Naučila som sa, že len evanjeliom
a  vierou zboríme múry, ktoré nám bránia vidieť
nebo.
Dávnejšie, ešte pred prijatím Ježiša Krista, som

mala živé sny, v  ktorých som bola uzdravená. Ne-
skôr sa tie sny stratili na dlhý rok. Keď som však
prijala pozvanie a  prišla prvýkrát do nášho zboru,
mala som naplneného ducha. V  tú noc som mala
opäť živý sen, v  ktorom som bola zdravá. Dnes
som šťastná a  ďakujem Bohu, pretože mi uzdravil
nielen dušu, ale aj zastavil ochorenie, ktorým tr-
pím (Skleróza multiplex).
Bratia a  sestry, ďakujem Pánovi, že naše mod-

litby prijal a  vypočul. Nech nám srdcia plesajú
nad každým slovom Božím, lebo máme milosť
byť Božími deťmi (Žalm 13:6).
Buďte požehnaní. Vaša sestra Denisa Dudášová

SVEDECTVO

9

SVEDECTVO

NNAAŠŠLLAA SSOOMM HHOODDNNOOTTUU VV ŇŇOOMM
Ahojte, volám sa Róberta Bittová, mám 20

rokov, pochádzam z  Košíc, ale momentálne žijem
s  mojou rodinou v  Rimavskej Sobote.
Som vďačná za to, že aj ja mám možnosť napí-

sať o  tom, ako Ježiš prišiel do môjho života. Ver-
te mi, ja som si vôbec nezaslúžila tú milosť
a  lásku, ktorú mi Ježiš dal. Bola som dievča,
ktoré viac vyrastalo vonku než doma. Môj život
tvorili kamarátky a  kamaráti, ktorých som mala
rada, ak sa to dá takto nazvať, pretože to bolo do-
sť sebecké, a  alkohol, drogy, cigarety, pouličné
bitky boli pre mňa normálne. Vyrastala som
v  tom. Približne pred 2  rokmi som prijala Ježiša
Krista ako Pána a  Spasiteľa, ale to všetko okolo
mňa ma stiahlo späť, a  možno som vtedy ani
nebola pevne rozhodnutá odovzdať Kristovi všet-
ko.
No prišli časy, kedy som vlastne

začala vidieť a  chápať, čo to mám za
život bez lásky, bez radosti, bez po-
koja, a  kedy som si uvedomila, že
potrebujem bezpečie. Vedela som,
že chcem a  potrebujem odovzdať
Bohu môj život, ale myslela som si,
že to už nie je možné, lebo už toho
nie som hodná, keďže som už raz
od Neho odišla a  pretože som
spravila toľko hriechov že až.
Keď som sa trápila a  motala v  ta-

kýchto myšlienkach, začal mi, teraz
už môj brat v  Kristovi Dežko,
z  ničoho nič rozprávať o  tom, že si
nemusím myslieť, že nie som hodná
Boha, pretože On dal svojho Syna
za mňa, a  že On ma miluje takú, aká
som. V  tom okamihu som vedela, že
Boh je živý, pretože tieto moje myš-
lienky nikto nepoznal, a  ja som cíti-
la takú lásku, akú nikdy predtým.
Od tejto chvíle sa začal môj život

meniť. Ja som odovzdala svoj život
Bohu a  prijala som Ježiša Krista za
svojho Spasiteľa a  dodnes ďakujem
Bohu, že mi dal novú milosť spoz-
nať Ježiša, v  ktorom som našla všet-
ko, čo mi chýbalo, a  čo som

nepoznala. Ježiš mi ukázal naozajstnú lásku - na-
učil ma milovať blížnych.
Musím spomenúť aj ťažké chvíle, ktoré prišli

potom. Nevedela som už vtedy, ako ďalej, ale aj
tu mi Pán preukázal milosť a  nenechal ma samú,
nenechal ma padnúť. Držal ma pevne v  náručí,
lebo On svoje deti nikdy neopustí. Jemu patrí
všetka česť a  sláva - nikto iný nie je taký, ako On.
Nikto. Aj ten najlepší deň vo svete je nič proti to-
mu najhoršiemu, ale s  Pánom v  srdci. Ďakujem
Mu, že sa o  mňa naďalej stará a  vychováva ma vo
svojej láske, a  má so mnou trpezlivosť.
Mám vás fessssst rada, naozaj veľmi a  chýbate

mi všetci. Buďte požehnaní a  túžim, aby naše oči
boli stále upreté na Pána, a  aby sme počúvali
jeho hlas, lebo On je cesta, pravda a  život.

Vaša milovaná sestra Roberta
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ZAKLADANIE ZBOROVNA ZAMYSLENIE

Robiť bežné veci dokonale sa omnoho viac cení, než robiť nezvyčajné veci priemerne.
Harriet Beecher Stowe

Dôvod, prečo mnohí zlyhajú v boji je to, že čakajú až dokiaľ boj začne. Dôvod, prečo iní zvíťazia je ten, že oni
získali svoje víťazstvo na svojich kolenách dávno predtým, než boj prišiel . Predchádzaj svojim bojom - bojuj s

nimi na kolenách ešte predtým než prídu pokušenia, a budeš mať stále víťazstvo.
R.A.Torrey

Zisti l som, že existujú 3 štádiá každého veľkého Božieho diela - najprv je to nemožné, potom zložité, a nakoniec
je to hotové.

Mnohí kresťania merajú zložitosť vo svetle svojich vlastných zdrojov, a preto sa snažia veľmi málo a vždy
zlyhajú. Všetci vel ikáni boli slabí muži, ktorí urobil i pre Boha veľké veci, pretože počítal i s tým, že Jeho moc a

prítomnosť bude s nimi.

Videl som mnohých ľudí pracovať bez modlitby, a nikdy som nevidel, žeby z toho vzišlo niečo dobré. Ale nikdy
som nevidel človeka modliť sa bez toho, aby pracoval.

Hudson Taylor

Skutočná viera nie je viera v to, že ti Boh dá, čo chceš ty. Skutočná viera je viera v to, že Boh urobí to, čo je
správne.
Max Lucado

Viera v Krista neponúka žiadne tlačidlo "rýchly režim". Veriaci musí čakať na Pánov čas a to je pre človeka,
ktorý sa ponáhľa príl iš ťažké. Vzdá sa a začne sa radšej zaujímať o niečo iné.

Skutočná viera odpočíva v Božom charaktere a nežiada si žiadne ďalšie dôkazy o morálnej dokonalosti Toho,
ktorý nemôže klamať. Stačí jej to, čo Boh už povedal.

Farizej je prísny na iných a mierny na seba, ale duchovný človek je mierny na iných a prísny na seba.

Diabol je lepší teológ než hocikto z nás, ale stále je to diabol.
A.W.Tozer

Charakter je to, aký je človek, keď je potme.

Mnohí z nás sú ochotní urobiť pre Boha veľké veci. Ale len málo z nás je ochotných urobiť pre Pána aj tie malé
veci.

D.L.Moody

Sú dva druhy slobody - tá falošná, ktorá dovolí človeku robiť to, čo sa mu páči; a skutočná, ktorá ho uvoľní k
tomu, aby robil to, čo má.

Charles Kingsley

Nečakaj. Čas nikdy nebude "ten správny". Začni tam, kde stojíš, a pracuj s nástrojmi, ktoré práve máš, a lepšie
nástroje prídu cestou.

George Herbert

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

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

- aby bola Moldava pripravené pole k evanjelizácii
Turňa - za veriacich, aby žili veci, pre ktoré sa rozhodli

- za zjavenie od Boha, čím je v duchu zviazaná Turňa a Moldava
Košice - ženská evanjelizačná skupinka

- Mládež - za tím vodcov, za duchovný rast mládežníkov
- vedenie Ducha svätého pri zasahovaní mladých evanjeliom
- inšpirovaná chválová skupina
- odovzdaní a spoľahlivi služobníci
- za rast a rozmnoženie domácej skupinky

Kecerovce - za úprimný vzťah medzi súrodencami
- za rast služobníkov
- za rozdelenie skupinky

Rankovce - za rast veriacich vo viere
- aby zasiahli dedinu evanjeliom

Medzany - za mužov a ženy pokoja v Prešove
- za vznik skupinky v Prešove
- za smelosť pri kázaní v Prešove

Zbory - Jednota a  vzťahy (staršovstvo)
- Tímová práca, nové tímy služobníkov
- Otcovia a  matky v  duchu, učeníctvo
- Von z  chudoby, von zo sociálnych dávok
- Vlastnými rukami pracovať – projekt Rút
- Sloboda od závislostí
- Vzdelanie – ochota učiť sa

BTC Sinaj - Nástroj na budovanie služobníkov
- vedenie BTC našimi služobníkmi (uvoľnenie darov)
- Rozmnoženie BTC do ďalších miest
- Kvalita a  pomazanie/zdravé učenie

Hnutie Zakladania zborov
- Aktuálne za Prešov, Moldavu, Kecerovce, Rankovce
- Vznik nových zborov na nových miestach
- Zbory – zdravie, sila, samostatnosť

JANUÁR

FEBRUÁR

Ľudmila Balogová
11.01. (Košice)
Ruska Horn
14.01. (Košice)
Monika Sameľová
16.01. (Kecerovce)

Lisa Horn
02.02. (Košice)
Róbert Gábor
03.02. (Kecerovce)
Slavomír Ďuraško
05.02. (Kecerovce)

PONUKA KÁZNÍ NA CD

07.11.2010 Horn Stefan Manželstvo
14.11.2010 Tóth Miroslav Radosť v Pánovi
21.11.2010 Tóth Miroslav 4 výzvy pre cirkev v dnešnej generácii
28.11.2010 Horn Stefan Krv Ježiša Krista a Duch Svätý
05.12.2010 Tóth Miroslav Očakávanie príchodu Krista
12.12.2010 McNary Shane Ženy v rodokmeni Ježiša Krista
26.12.2010 Tóth Miroslav Prečo sa zjavil Syn Boží

Viera je z  počutia a počutie skrze Slovo
Božie. Ponúkame vám nedeľné kázne
na  CD zo  zboru Boží Dom v  Košiciach.
V  prípade záujmu o  CD, kontaktujte ses-
tru Máriu Kollárovú. Všetky kázne je
možné stiahnuť z webu www.bozidom.sk.



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

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

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

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

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

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

JANUÁR

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. Pozýva-
me ťa zažívať tento život
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  samozrej-
me na  našom webe
www.devleskerokher.sk.

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

21 .01 . Pracovné stretnutie
Jesenského 21 /A, KE; 17:00




