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DENNE CHODÍME S BOHOM!



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

CHODENIE S BOHOM
Drahí súrodenci, ako ľudia, ktorí chceme nasledovať Ježiša 
Krista, je veľmi dôležité vedieť, čo toto nasledovanie vlastne 
znamená pre kresťana v duchovnom ale aj v praktickom živote.

Žiaľ majú mnohí ľudia svoje vlastné predstavy o tom, čo to 
znamená chodiť s Bohom. Výsledok je často taký, že ľudia 
na tejto ceste sú veľmi rýchlo unavení, a potom už viac nechcú 
chodiť s Bohom.

To ale nemusí tak byť. Človek môže chodiť s Bohom a pritom 
stále prijímať novú silu a ísť po tejto ceste ďalej posilnený (Iz 
40,29-31). Na túto, tak širokú a dôležitú tému, sa ako zbor, 
nasledujúce mesiace, pozrieme trocha bližšie z pohľadu Božieho 
Slova. V tejto úlohe nášho zborového listu, chceme premýšľať 
o určitých aspektoch, ktoré sa týkajú chodenia s Bohom.

1.Chodenie s Bohom znamená, že človek ide tam, kam Boh chce 
aby sme išli.

Nech to stojí, koľko Boh chce.
Nezávisí to na schopnosti toho, koľko my môžeme platiť, ale 

na tom, že Ježiš už cenu zaplatil. Boh nás posiela len na také 
cesty, po ktorých sám išiel pred nami a po ktorých s nami aj ďalej 
chce ísť.

Buď tam, kde to Boh chce
Nezávisí to na našom navigačnom systéme. My chodíme 

najradšej po takých cestách, ktoré poznáme. Napriek tomu 
chodenie s Bohom je často chodenie po ceste, ktorá sa pre nás 
na začiatku javí ako neznáma. Ale ako bolo povedané, pre nás; nie 
ale pre Boha. On vie presne, kam nás chce viesť.

Tu si spomínam zvlášť na Abraháma. On opustil svoju krajinu, 
bez toho aby vedel, kam vedie Jeho cesta (Žid 11,8). Ďalším 
príkladom sú apoštoli. Ježiš ich povolal a oni ho nasledovali, bez 
toho aby najprv vedeli, kam ho vlastne nasledujú (Mat 19,27).

Buď tam, kedykoľvek to Boh chce
Nezáleží na našom plánovacom kalendári. Boh určuje čas, kedy 

začíname chodiť, nie my. A to je takto dobré, lebo Boh drží 
všetok čas vo svojej ruke.  To znamená, ak sa pohneme v Boží 
určený čas, potom prídeme určite dobre a bez meškania.

Veľa kresťanov nechodí po dokonalej Božej ceste, lebo 
nečakajú na štartovací povel. Buď vyštartujú skôr, alebo vyštartujú 
príliš neskoro. (Odhliadnuc od toho, atlét môže byť pre skorý 
štart diskvalifikovaný).

2.Chodenie s Bohom znamená, že chodíme s Bohom nie proti 
Bohu...

V prorokovi Ámosovi, nachádzame jednu veľmi zaujímavú 
otázku. Ámos 3,3 Či idú dvaja pospolu, ak sa nedohodli? Logická 
odpoveď na otázku proroka zneje: „Nie“. Keď dvaja ľudia nie sú 
jednotní, nemôžu ísť spoločnou cestou.
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ÚVODNÍK

...napriek každej sociálne tradícii. Môžeme pochádzať z jedného 
a toho istého národa, mať tie isté hodnoty a spôsob rozmýšľania 
a ako jeden národ, podobné veci prežívať. Ale ak sme sa rozhodli 
chodiť s Bohom, potom tu nemôže naša sociálna tradícia byť tá, 

ktorá ukazuje cestu. Musí to byť Duch Svätý. 
Preto Ježiš povedal, že jeho Duch nás bude viesť 
(Ján 16,13).

…napriek každej osobnej tradícii. Môžeme mať 
veľmi dobré zvyky, ktoré sa rozvili do osobnej 
tradície. Ale ani tie nemôžu a nemajú ovládať 
naše chodenie s Bohom. Každý osobný zvyk, 
ktorý sa rozvil do tradície, ktorý nás bude brzdiť 
od chodenia s Bohom, musí byť prinesený na kríž.

3.Chodenie s Bohom znamená, byť pripravený 
chodiť s Bohom. Znamená to spáliť za sebou 
mosty.

...všetky mosty z minulosti
Znamená to, nechodiť po kamennej ceste 

minulosti. Niekedy by sme radi znovu chodili po uliciach 
minulosti, ktoré nám robili radosť, ktoré nám priniesli „dobré“ 
meno.

Diabol to vie, a preto prichádza väčšinou s takým pokušeniami, 
ktoré prichádzajú na naše slabé miesta. Pokušenia z minulosti.

...všetky mosty prítomnosti
Niekedy sa rozvinú príležitosti, ktoré sú tak sľubné, že všetko 

vyzerá tak, akoby bol za tým Boh. A napriek tomu to môže byť 
pasca, ktorá môže zabrániť nášmu chodeniu s Bohom. Keď nás 
nepriateľ nekonfrontuje s minulosťou, potom jednoducho používa 
veci nášho každodenného života.

...všetky mosty budúcnosti
Nie je nič zlé na tom, ak rozmýšľame o budúcnosti. Ak kresťan, 

ktorý má večný život, ktorému je zasľúbená nádherná budúcnosť 
s Bohom, by nemohol nerozmýšľať o budúcnosti, kto potom?

Prirodzene, že môžem rozmýšľať o budúcnosti. Ale je rozdiel, 
či svoju budúcnosť zoberiem do svojej ruky, alebo ju vložím 
do Božej ruky.

Všetko, čo nás ťahá k tomu, aby sme si vytvorili našu 
budúcnosť našou vlastnou silou, bude na každý pád brzdiť naše 
chodenie s Bohom.

Kým Ježiš je naša cesta, nepotrebujeme viac žiadne mosty. Boh 
nie je staviteľ mostov! (Slovo „most“, nenachádzame v Biblii. 
Slovo „cesta“, 422 krát.) Keď išiel Izrael cez Červené more a cez 
Jordán, nevybudoval Boh žiadne mosty; On im pripravil cestu 
uprostred vôd.

V tomto zmysle, prajem nám, aby naše chodenie s Bohom bolo 
bez kompromisov a bolo plodné, aby Ježiš Kristus, ktorý je Božia 
cesta, bol oslávený. Choďme po tejto ceste a jednajme podľa viery.

V Kristovej láske a Jeho sile spolu s tebou na ceste,
tvoj brat Stefan.
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LIST GALATSKÝM
Všetci tí, ktorí máte túžbu nielen čítať Božie Slovo, ale aj rozumieť 
a žiť to, čo v ňom je. V nasledujúcich riadkoch nájdete niekoľko 
informácií užitočných na to, aby sme mohli vidieť a vnímať list 
Galatským ako list pre reálnych ľudí z reálneho sveta, ktorých 
tak, ako aj dnešnú cirkev, chcel diabol zviesť a oklamať. Ale 
Božie slovo, nesené Duchom Svätým, má moc oslobodiť a 
vyviesť z klamstva, a voviesť nás do pravdy a k životu v slobode.

Autor
Úvodný verš listu Galatským uvádza ako auto-

ra apoštola Pavla. 

Datovanie a adresát
Apoštol Pavol adresoval tento list cirkvám 

v Galácii (1:2) a ľudí v nich nazýval “Galatskí” 
(3:1). Ale kto konkrétne títo ľudia boli a kde 
presne žili patrí medzi veci, ktoré nie sú úplne 
jasné.

To, kedy bol list Galatským napísaný, závisí 
na širokom vymedzení adresáta listu. Sú na to 
dva hlavné pohľady:

1.Severo-galatská teória. Táto stará teória 
tvrdí, že list bol adresovaný zborom, ktoré sa na-
chádzali v severnej časti stredu Malej Ázie (mes-
tá Pessinus, Ancyra a Tavium), kde sa usadili 
Galovia, keď napadli túto oblasť v 3. 
storočí p.n.l. Tvrdí sa, že Pa-
vol navštívil túto oblasť 
na svojej druhej mi-
sijnej ceste, 
hoci kni-
ha 

Skut-
kov neob-

sahuje 
žiadnu zmien-

ku o takejto 
návšteve. List 

Galatským bol 
podľa tejto teórie 

napísaný medzi rokmi 53 a 57 n.l. z Efezu 
alebo Macedónie. 

2.Juho-galatská teória. Podľa tohto pohľadu, 
list Galatským bol napísaný zborom na juhu rím-
skej provincie – Galácie (mestá Antiochia, 
Ikonia, Lystra a Derba), ktoré založil Pavol 
na svojej prvej misijnej ceste. Niektorí veria, že 
tento list bol napísaný zo Sýrskej Antiochie 
v rokoch 48-49 n.l. Po Pavlovej prvej ceste 
a pred Jeruzalemským koncilom (Sk 15). Iní 
tvrdia, že list Galatským bol písaný v Sýrskej 
Antiochii alebo v Korinte v rokoch 51- 53 n.l.

Cieľ listu a situácia, do ktorej je adresovaný
Kresťania v galatských zboroch, ktorí pochá-

dzali zo Židov, okrem iného, verili, že množstvo 
starozákonných obradov je stá-

le spojených s novozákon-
nou cirkvou. Po Pavlovej 
misijnej ceste po Galácii, 
stále trvali na tom, aby ve-

riaci pochádzajúci z pohanov 
dodržali určité obrady Starej zmlu-

vy, hlavne čo sa týkalo obriezky. Možno 
sa tým chceli vyhnúť prenasledovaniu 

zo strany Zelótov –  Židov, ktorí veriacich napá-
dali za to, že sa dávajú dokopy s pohanmi. Kres-
ťania zo Židov argumentovali aj tým, že Pavol 
vraj ani nebol pravým apoštolom, a že kvôli to-
mu, aby urobil evanjelium viac príťažlivým 
pre pohanov, odstránil z neho určité požiadavky 
zákona. Týmto však len prevrátili evanjelium 
o milosti, a až pokiaľ sa tomu nezabránilo, privá-
dzali tým veriacich do pút zákonníctva. 

Pavol bol z toho rozrušený, že Galaťania sa 
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BIBLICKÉ ŠTÚDIUM

Tmavou farbou je vyznačená oblasť Galácie v Rimskej ríši

dali tak ľahko oklamať a zviesť (Gal 3:1) 
od ich viery v Krista prekrúteným evanjeliom 
(Gal 1:7). Vyzýva ich, aby sa vrátili späť ku čis-
tej viere v Krista, ktorá úplne stačí ku spaseniu. 
Pavol píše, že spoliehanie sa v otázke spasenia 
na čokoľvek iné okrem Krista samotného, robí 
jeho smrť  zbytočnou (Gal. 2:21). Takisto hovo-
rí, v  Gal 5:4, že to, čo Ježiš Kristus urobil nemá 
žiadny efekt v živote človeka, ktorý sa spolieha 
na vlastné „dodržiavanie zákona“, aby dosiahol 
ospravedlnenie pred Bohom. Takýto človek od-
padol od milosti. 

Pavlova obrana pravého evanjelia v tomto lis-
te nám poskytuje jednu z najčistejších výpovedí 
o milosti, ktoré v Biblii môžeme nájsť. List Rím-
skym je možno najpodrobnejším listom na tému 
milosti, ale list Galatským je jeden z najsilnej-
ších. Pavol preskakuje väčšinu zvyčajnej slušnos-
ti, ide priamo ku  problému a dotýka sa 
každého, kto by sa odvážil kázať iné evanjelium 

než to, ktoré Galaťania už predtým prijali 
(Gal 1:8-9).

Okrem tohto jasného cieľa - priviesť Galaťa-
nov späť k čistej viere v Krista, nám Pavol podá-
va niektoré osobné informácie o sebe, 
a začiatkoch jeho služby, ktoré nie sú nikde inde 
v Biblii zaznamenané (Gal. 1:13-2:21).

Tento list je ukážkou toho ako diabol v spolu-
práci s človekom vie prekrútiť úžasnú Božiu 
milosť a slobodu, ktorú veriaci kresťania spozná-
vajú, v obyčajné náboženstvo, kde sa človek 
spolieha viac na to, čo on sám vie pre Boha uro-
biť, než na to, čo Boh urobil pre neho. Jedine mi-
losťou a skrze vieru môže byť človek 
ospravedlnený, a iba cez vieru je možné žiť nový 
život v slobode Ducha.

Katka Kollárová
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PRE RODIČOV

POTENCIÁL DIEŤAŤA
11. februára 1847 sa v jednej rodine v Amerike narodil chlapec. 
Narodil sa ako siedme dieťa do tejto rodiny. Rodičia mu dali meno 
Thomas. Keď začal chodiť do školy, riaditeľ školy si všimol, že 
s tým chlapcom nie je niečo v poriadku – Thomas nestačil 
sledovať vyučovanie a riaditeľ si myslel, že chlapec je duševne 
zaostalý. Preto malý Thomas chodil do školy len štvrťroka.

V skutočnosti problémom, prečo nebol 
pozorný, nebola jeho duševná zaostalosť, ale zá-
važná porucha sluchu. Matka teda chlapca zobra-
la domov a začala ho vzdelávať doma (a to mala 
6 ďalších detí!). V 11 rokoch sa u chlapca začal 
prejavovať podnikateľský talent. V 14 rokoch 
pracoval ako novinár, neskôr ako telegrafný úrad-
ník. Zároveň sa venoval fyzike a mechanike. Po-
čas svojho života vymyslel a patentoval viac ako 
1000 vynálezov. Aj za to, že večer prídeš domov 
a nemusíš zapáliť sviečku, ale stačí zapáliť svetlo 
(žiarovku), vďačíš jeho vynálezu. Ako 30 ročný 
vynašiel fonograf – takmer hluchý Thomas vyna

šiel prístroj, ktorý dokázal zaznamenať zvuk. 
Okrem ďalších významných objavov (napr. elek-
trická lokomotíva, filmová kamera, premietací 
prístroj) založil mnoho firiem, asi najvýznamnej-
šou z nich bola spoločnosť General Electric 
Company. Tento chlapec sa volal Thomas Alva 
Edison. O jeho matke sa nepíše v žiadnej encyk-
lopédii a nikto nevie jej životopis, avšak v jeho ži-
vote zohrala dôležitú úlohu – videla vo svojom 
synovi potenciál a schopnosti, ktoré nevidel ani 
skúsený pedagóg. Neodpísala ho ako ostatní, 
vzdelávala ho doma a výsledok... vidíme dodnes 
na celom svete.

Niekoľko tisíc rokov pred ňou žila iná matka, 
ktorá sa tiež vzoprela okoliu, ktoré jej syna odpí-
salo. V čase, keď sa narodil, mal byť každý naro-
dený izraelský chlapec zabitý. To mala byť aj 
budúcnosť Mojžiša. Jeho matka sa volala Joche-
bed. Keď sa jej narodil Mojžiš, videla, že je 
chlapec krásny a ukrývala ho tri mesiace. Táto že-
na mala viac ako len vedomie, že chlapec 
za niečo stojí, lebo je krásny, mala vieru, že Boh 
ho zachráni od smrti. Výsledkom jej viery bolo 
to, že Mojžiš ostal žiť a keď dospel, Boh si ho po-
užil na veľkú úlohu. 

Do detí, ktoré nám Boh zveril, vložil takisto 
veľký potenciál. Nie všetky schopnosti sú viditeľ-
né na prvý pohľad. Keď sa tvoje dieťa narodilo, 
nevedelo prakticky nič, okrem toho, že malo pár 
reflexov potrebných nato, aby prežilo. A predsa 
všetky schopnosti a potenciál, ktorý má, tam boli 
od začiatku. V Žalme 139, 16 je napísané: Tvoje 
oči ma videli, keď som bol v zárodku, všetko to 
bolo napísané do tvojej knihy, všetky dni boli vo-
pred stanovené, hoc ešte ani 
jeden z nich neexistoval. Pán 
vidí budúcnosť tvojich detí 
a má pre nich plán. Dokonca 
to videl skôr ako sa tvoje 
dieťa narodilo. Vložil 
do nich schopnosti a vlast-
nosti, ktoré sú typické len 
pre to dieťa, a ktorými je vý-
nimočné.

Naše deti nemajú byť v na-
šich očiach len tými, čo sa 
nám motajú okolo nôh a stá-
le niečo potrebujú, a my nie 
sme ich rodičia len preto, 
aby im mal kto dať najesť 
a kúpiť im darček na narode-
niny. To, že nám Pán zveril 
naše deti, pre nás znamená, 
že nám dovolil podieľať sa 
na Jeho práci s tým člove-
kom. Nevieme síce, čo Pán 
pre naše deti pripravil, ale 
môžeme im pomôcť vyrásť 
v charaktere a návykoch, 
a tým im uľahčiť cestu. Môže-
me ich formovať výchovou. 
To prakticky napríklad zna-
mená, že ich naučíme ako sa 

postaviť k práci – snažiť sa ju urobiť čo najlep-
šie, učiť sa byť zodpovedným k zvereným ve-
ciam, nebyť lenivý a ľahostajný, brať ohľad 
na iných a predovšetkým ukázať im obraz nášho 
Otca najlepšie ako vieme – naše povzbudenie, 
lásku a zoznámiť ich s Tým, ktorý povoláva.

My ako kresťania máme pozerať na deti ako 
na vzácne Božie stvorenia, ktoré sú stvorené 
pre večnosť. Rozmýšľajme o nich dlhodobo, nie 
len pre túto chvíľu. Jochebed ani Edisonova mat-
ka nevedeli, čo raz dosiahnu ich deti, ale urobili 
to, čo mohli, najlepšie ako vedeli. Výsledkom to-
ho boli ľudia, ktorí zmenili svet. Ty ako rodič 
môžeš pomôcť svojmu dieťaťu rozviť jeho poten-
ciál, ale takisto mu môžeš byť svojimi postojmi 
brzdou. Záleží na tom, čo v ňom vidíš. Pozeráš 
na neho ako na človeka s obrovskou hodnotou 
a na jeho budúcnosť s vierou ako Jochebed? Po-
tom určite uvidíš výsledky.

Bea Kollárová
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PODSTATA UCTIEVANIA
"Oddajte sa Bohu a svoje údy vydávajte Bohu za nástroje 
spravodlivosti. (Rím.6:13)" Podstatou uctievania je odovzdávanie 
sa Bohu. Boh túži po tebe, nielen po časti tvojho života, on ťa 
chce celého. 

Boh si žiada celé naše srdce, celú našu dušu, celú 
našu myseľ a všetku našu silu, pretože to je bohat-
šie, a môžme to vidieť v Biblii:

Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého 
svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej 
mysli a z celej svojej sily. (Marek 12:30)

Boha nezaujíma polovičatá odovzdanosť a neú-
plná poslušnosť, ani to málo z nášho času či peňa-
zí. Nečakaj na najlepší čas, miesto, ani na spôsob 
uctievania, lebo tieto vonkajšie veci sú nepodstat-
né. Nech nie je, ani sa nestane pre teba rozhodu-
júce, kde budeme vzývať Boha, ale nech je 
dôležité, prečo ho vzývame a koľko mu zo seba 
odovzdávame.

Možno si myslíš že Boh má radosť len vtedy, 
keď vykonávaš nejaké duchovné aktivity - ako je 
čítanie Biblie, návšteva bohoslužieb, chvála alebo 
vydávanie svedectva o svojej viere, a možno si 
myslíš, že Boha nezaujímajú ostatné oblasti tvoj-
ho života. V skutočnosti Boh s radosťou pozoruje 

každý detail tvojho života, či je to práca, 
škola, odpočinok alebo jedenie. 

Predstav si - neujde mu jediný tvoj pohyb, 
ktorý urobíš. Biblia nám hovori: „Pán upevňuje 
kroky človeka a sprevádza  ho na ceste." Každá 
ľudská činnosť, okrem hriechu, môže byť vykona-
ná pre Božiu radosť, ak ju robíš s postojom 
chvály a uctievania Boha.

V uctievaní neprinesieš radosť a slávu Bohu ak 
sa zatváraš a snažíš sa byť niekým iným. Radosť 
mu robíš, keď si sám sebou, pretože Boh ma tiež 
radosť, keď vidí, ako sa teší jeho stvorenie. Boha 
teší, keď je naše uctievanie pravdivé, pretože 
Boh si všíma naše srdce. Keď uctievaš Pána 
vo svojom každodennom živote, je tvojou najhlb-
šou túžbou páčiť sa mu? 

Toto bolo cieľom Pavlovo života: „preto či pre-
bývame v tele a či sa vysťahúvame z neho, snaží-
me sa byť mu príjemní. (2Kor 5:9) Keď žiješ 
vo svetle večnosti, tvoj postoj sa zmení z „koľko 
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BTC SINAJ
11-13.6.09 sa opäť tešime 
na ďalšie pokračovanie BTC 
Sinaj. Aktuálnou témou bude 
"Dejiny spasenia" alebo plán 
Božej záchrany od Genezis 
po Zjavenie. Vyučovať bude 
brat Dr. Klaus Peter Nantz 
z Nemecka.  Každý je srdečne 
pozvaný zúčastniť sa na tomto 
seminári a zažiť Božiu premieňa-
júcu moc Jeho Slova a pravdy. 
Seminár bude na Domaši, časť 
Dobrá v rekreačnom stredisku 
Dobranská zátoka. V prípade zá-
ujmu kontaktujte nás mailom 
alebo telefonicky, alebo u svoj-
ho vedúceho.

ZBOROVÉ BTC
Veríme, že zborové BTC 
(ZBTC) je miestom, kde môž-
me byť premieňaní skrze Božie 
Slovo. Keďže chceme, aby 
ZBTC bolo efektívnym nástro-
jom na budovanie božej cirkvi, 
tak sme sa rozhodli zmeniť 
štruktúru ZBTC. ZBTC nebude 
viacej spoločnou akciou raz 
do mesiaca, ale Stefan a Miro 
(Forrest) budú navštevovať jed-
notlivé misijné stanice a vyučo-
vať. Vyučovať sa bude 
na štyroch miestach - Košice, 
Kecerovce, Turňa a Sabinov. 
Bratia a sestry z ostatných dedín 
sa môžu pridať k niektorej naj-
bližšej stanici z týchto. Tým pá-
dom bude mať každá stanica 6 
stretnutí počas roka, t.j. každý 
druhý mesiac.
Najbližší termín pre ZBTC je 
30.mája v Sabinove a Turni. Ste-
fan v Turni a Miro v Sabinove 
budú vyučovať o chodení 
s Bohom. Chcem povzbudiť 
bratov a sestry zo Sabinova 
a z Turne, aby využili túto mož-
nosť a prišli počúvať Božie 
Slovo vo svojom vlastnom mes-
te.

potešenia získam zo života?“ na „koľko potešenia spôsobím 
Bohu svojím životom?“ Boh hľadá ľudí ochotných žiť pre jeho 
radosť a uctievanie. Božie slovo hovori, „Hospodin hľadí 
z nebies na ľudí, aby videl, či je aspoň niekto rozumný, kto 
hľadá Boha.“ (Žalm 14:2) Stane sa Božia radosť cieľom tvojho 
života? Pretože nie je nič, čo by neurobil pre toho, kto je úplne 
oddaný tomuto cieľu.

Preto sa tešme v každý deň, aby sme oslavovali a uctievali náš-
ho Pána v každej oblasti nášho života.

Etelka Turtáková

Milí bratia a sestry, volám sa Oľga a som zo Sabinova. Chcela 
by som vám povedať, ako som žila predtým, než som 
spoznala Pána Ježiša.

Bývala som výbušná osoba, a rada som sa hádala. Môj manžel 
pil alkohol a s každým sa hádal. Keď bol opitý tak sme sa stále 
hádali, ale ťažko sme si odpúšťali. Mohla by som rozprávať veľa 
vecí, ako ťažko sa mi žilo než som spoznala Pána. 

V Sabinove sa v tom čase konali skupinky a ja som ich občas 
navštevovala. Ale po čase som prestala. Vtedy sa mi stala jedna 
smutná vec. Narodila sa mi dcérka a po prvom dni života 
zomrela. Prežívala som vtedy smútok, sklamanie a bolesť. 
Myslela som si, že keď som prestala chodiť na skupinky, že som 
urobila zle, tak som začala hľadať Pána. Vtedy ma jedna žena 
pozvala na alfakurz a ja som pozvanie prijala. Keď som tam 
prišla, veľmi silne som tam vnímala lásku. Páčilo sa mi to, tak 
som tam začala chodiť a navštevovala som aj iné akcie zboru. 
Asi po pol roku môj manžel prijal Ježiša za svojho Pána. 
Odvtedy sa náš spoločný život zmenil. Chodíme spolu do zboru 
a Boh nám dal to, čo sme dovtedy nemali – nehádame sa už 
a vieme si odpúšťať. Ale ani tu to nekončí.

V jeden deň, keď som bola u lekára mi lekár oznámil, že 
budem mať dieťa. V tej chvíli som pocítila radosť ale aj strach. 
Spomenula som si na to, ako mi zomrela dcérka, a bála som sa, 
či sa to nezopakuje. Keď som potom navštevovala lekára 
častejšie, povedal mi, že dieťa sa narodí retardované. Naplnil ma 
smútok a strach. Ale mala som aj nádej, že Boh je živý a že On 
môže všetko. Tak sme sa – ja, môj manžel, bratia a sestry 
v zbore modlili. A Boh urobil zázrak. Narodila sa mi krásna 
a zdravá dcérka. Sláva Bohu.

Je ešte veľa vecí, ktoré Boh v mojom živote urobil, za ktoré 
mu veľmi, ale veľmi ďakujem. A  vás, ktorí čítate toto svedectvo, 
chcem povzbudiť, aby ste nezabúdali na to, kto a aký je vlastne 
Boh. On zobral odo mňa strach a dal mi pokoj a vieru.

Ďakujem mu. Oľga Godlová

SVEDECTVO
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PRE MLÁDEŽ

ORIGINÁL alebo KÓPIA
Každý z nás má svoje predstavy o tom, akým alebo čím by sa 
chcel stať. Máš pred sebou obraz, ktorý ti ukazuje veci, ktoré 
by si chcel v sebe vidieť. A tak sa snažíš byť mu bližšie a 
podobať sa mu, aby si nežil len v predstavách, ale aby sa to 
stalo tvojím životným štýlom.
Ale byť kópiou hocičoho je pre teba zlým príkla-
dom a obrazom. Ty si úžasným jedinečným stvo-
rením. Tento svet si myslí, že ponúka toho veľa, 
čo by si potreboval. Mýli sa, a to pre dve veci - že 
jeho vnútro je naplnené prázdnotou, a druhá vec 
je tá, že ťa to skoro unudí.

Naopak, Boh, ktorý bol, je, a vždy bude, ťa veľ-
mi miluje. Jeho vnútro je naplnené životom, 
nádejou a  všetkým, čo ťa môže posunúť ďalej 
(Gal 5:22). Nielen nejaký čas, ale stále. Božie ve-
ci nie sú dočasné, ale večné. Hlavne vtedy, ak sa 
pre ne rozhodneš a odovzdáš sa do Božích rúk, 
kde sa bude tvoj charakter premieňať a budeš 
spokojný s tým, ako vyzeráš a so všetkým, čo 
máš. Ty si jedinečným Božím stvorením, si origi-
nál, ktorému dal Boh život už na počiatku, keď 
si bol ešte v lone matky.

Spýtala som sa aj Vilka z Turne, čo pre neho 
vlastne znamená byť, alebo nebyť kópiou niečo-
ho...

Ahojte, som rád, že sa s tým môžem podeliť. Byť 
kópiou pre mňa znamená, keď niekoho napodobňu-
ješ, chceš byť, ako on, chceš byť iný, lebo tak ako 
si, nie si spokojný, nepáči sa ti to. Možno to vychá-
dza z toho, že v tvojej partii si najmladší, najmenší 
alebo si ten chudý / tučný, alebo máš veľký nos, ús-
ta, …. Je mnoho príčin, prečo my, mladí niekoho ko-
pírujeme. Ja mám tiež problém s tým, ako 
vyzerám, ale pochopil som jedno, čo sa pre mňa 
stalo veľmi dôležité – a to Boh, ktorý chce, aby sme 
vedeli a prijali, že On nás stvoril pre svoje poteše-
nie. On má rád našu pleť, oči, vlasy, váhu, výšku – 
jednoducho všetko, čo máme. Ale ak je stále nespo-
kojnosť so sebou samým v našom srdci, tak by sme 
mali poprosiť o odpustenie. Boh nás má rád, ta

kých, akí sme. Preto sa snažme nekopírovať tých, 
ktorí sa zdajú v našich očiach lepší a krajší ako 
my. Nezabúdajme, že Boh nás stvoril pre Jeho pote-
šenie, každého jedného z nás. Radujme sa, veď 
Ježiš nás má rád. Teším sa na vás a som veľmi 
rád, že som sa mohol s vami o to podeliť. Mám vás 
rád. Vilko

Nezabúdajme, že Boh chce s nami hýbať a te-
šiť naše srdcia, lebo sme Jeho deti, ktoré miluje 
a nechce z nás iba nejake kópie – On stvoril ori-
ginály, tak buďme sami sebou, takí, akí sme. 
Buďte požehnaní.                        

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

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

- za novú miestnosť v Košiciach
- zakladanie zboru v Prešove
- zakladanie zboru v Moldave
- zakladanie zboru v Kecerovciach
- za prácu s mládežou v našich zboroch, aby zažívala moc Božiu
- za prácu pre bratov a sestry
- za financie pre zborovú prácu
- za zmenu v rodinách v sociálnej oblasti
- za múdrosť a vedenie Ducha Svätého pre staršovstvo
- za BTC Sinaj v júni, za vedenie Ducha pre brata Dr.Nantza

MÁJ

JÚN

Róbert Oláh
01.05. (Sabinov)
Kristína Fráterová
09.05. (Košická Polianka)
Lena Maková
11.05. (Čaňa)
Serena Balogová
22.05. (Turňa)
Arpád Petráš
27.05. (Košice)
Soňa Krágová, ml.
28.05. (Turňa)
Marek Ferko
29.05. (Sabinov)

Rudolf Godla
07.06. (Turňa)
Mária Oláhová
09.06. (Sabinov)
Viktor Tóth
10.06. (Medzany)
Marek Turták
14.06. (Turňa)
Alžbeta Žigová
17.06. (Rozhanovce)

PONUKA KÁZNÍ NA CD

01.03.2009 Horn Stefan Nová identita v Bohu
08.03.2009 McNary Shane Naša identita v Kristovi
22.03.2009 Kärcher Günter Podobenstvo o boháčovi
29.03.2009 Tóth Miroslav Naša identita - žiť ako Ježiš
05.04.2009 Horn Stefan Význam Ježišovej smrti
12.04.2009 Tóth Miroslav Veľká noc - moc vzkriesenia
19.04.2009 Horváth Alex Chodenie s Bohom
26.04.2009 Horn Stefan

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.

MODLITEBNÁ REŤAZ
Touto cestou chcem povzbudiť všetkých modlitebníkov, ktorý sa 
zapisali do modlitebnej reťaze, aby vytrvali! Keď sme pred vyše 
rokom začali modlitebnú reťaz v našich zboroch, každý sa 
nadšene pripojil a začal sa modliť. Mnoho súrodencov vnímalo 
prorocké slovo ohľadom tejto reťaze a mnohí prijali skrze túto 
reťaz povzbudenie aj odpovede na modlitby.
Ak robíme niečo rok, môže sa to stať ľahko rutinou. Preto chcem 
každého povzbudiť, aby táto reťaz nebola pre nás len rutina, ale 
vzácny čas s našim Pánom v zápase za naše zbory. Aby sme 
mohli rutine predchádzať, rozhodli sme sa modlitebné dni v 
jednotlivých dňoch pravidelne obmieňať. Ako prílohu v časopise 
môžte nájsť nový rozpis modlitebných predmetov. (1Tes 5,17-18)



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

Kecerovce
Domáca skupinka Štvrtok 18:00 Kecerovce 228

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

MÁJ JÚN
22.05. Pracovné stretnutie

KE, Jesenského 21/A; 17.00

23.05. Spoločné tínedžerské stretnutie
KE, Jesenského 21/A; 10.30

24.05. Spoločná  bohoslužba s krstom
 KE, Jesenského 21/A; 10.00

30.05. Zborové BTC
Turňa, Sabinov;  10.00

31.05. Klobúkova párty pre deti
(každé dieťa nech si donesie klobúk)

 KE, Jesenského 21/A; 11.00

KEDY A KDE SA STRETÁVAME

11-13.6. BTC Sinaj - Stefan Horn
Domaša; 9.00

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

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

26-27.06. Evanjelizácia Kecerovce
Kecerovce; 17.00

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 sa v men-
šom kruhu spoločne učíme 
nasledovať Ježiša Krista a tak-
tiež zažívať obecenstvo 
s Bohom aj medzi sebou.
Ďalšie termíny stretnutí náj-
deš v "Termínoch" a samo-
zrejme na našom webe 
www.devleskerokher.sk.

HĽADÁME NOVÚ MIESTNOSŤ V KOŠICIACH !!!
Koncom júla 2009 nám končí prenájom priestorov na Jesenského ulici v Košiciach. Rozhodli 
sme sa na základe finančných dôvodov aj dispozičného riešenia budovy, že chceme a 
potrebujeme iný priestor. Týmto Vás chceme poprosiť o modlitby za novú miestnosť, prípadne 
ak viete o nejakom prenájme, budeme veľmi vďační, ak sa s nami skontaktujete.




