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Úvodník

Milí bratia a milé ses-
try, v tomto čísle 
nášho zborového 

listu sa spolu pozrime 
na jednu z hodnôt zboru Dev-
leskero Kher – Boží Dom a 
to na multikultúrnosť. Takto 
sme si našu hodnotu zadefino-
vali:

Ceníme si multikultúrnosť, 
ktorá prináša rôznorodosť, do-
plnenie, pestrosť a obohatenie 
do cirkvi. Svojim charakterom 
a darmi, ktoré prináša, dáva 
väčší potenciál zasiahnuť evan-
jeliom širšie spektrum ľudí a 
národností. (Mk 16,15; Mt 
28,19; Ef 2,14-15; Zj 7,9; Ž 
67,4)

Ako zbor, v ktorom žijú 
Rómovia a Slováci spolu bib-
lické spoločenstvo, veríme a 
vidíme, že je to možné. Je 
možné mať multikultúrny 
zbor na Slovensku. Je možné 
zakladať multikultúrne zbory 
na Slovensku, kde niktorý 
národ nie je v postavení „men-
šiny“. Nehovorím, že je to 
ľahké, ale je to možné.

Prečo multikultúrnosť?

Prečo vôbec ísť po tejto 
ceste multikultúrnosti. Je to 
cesta ťažšia ale je biblická. 
Ježiš neprišiel zakladať židov-
skú cirkev, ani rómsku cirkev, 
ani slovenskú cirkev. Ježiš pri-
šiel, aby spasil a zachránil kaž-
dého, z každého národa. 
Zjavenie 7,9 nám ukazuje, 
že pred trónom stál nespo-
čítateľne veľký zástup 
zo všetkých národov, jazy

kov a kultúr. Spolu. Neboli 
tam sekcie pre černochov, 
pre Rómov, Slovákov alebo 
Číňanov. Boh je ten, ktorý 
stvoril kultúry a národy. Boh 
tiež stvoril miesto, kde tieto 
národy si môžu navzájom 
slúžiť – cirkev.

V Skutkoch čítame o kres-
ťanskom zbore v Antiochii, 
ktorý bol silne misionárskym 
zborom. Vidíme, že vo vedení 
zboru sú ľudia z rôznych 
štátov, kultúr a rás. Spolu. 
Preto mali potenciál zasiah-
nuť evanjeliom väčšie územie 
aj viac ľudí.

Presne toto chceme ako 
zbor. Zasiahnuť evanjeliom 
Rómov aj Slovákov, spraviť 
z nich učeníkov podľa povere-
nia nášho Pána Ježiša Krista 
a naučiť ich žiť spoločné obe-
censtvo v cirkvi, slúžiť si nav-
zájom darmi, ktoré Boh dal 
každému národu. Rómovia 
majú dary od Boha (napr. 
hudbu), z kto-
rých môžu 
byť požeh-
nané os-
tatné 
národy.

Verí-
me, že 
multikul-
túrnosť 
prináša 

požehnanie rôznorodosti, do-
plnenia, pestrosti a obohate-
nia. Je to možné ale iba 
vtedy, ak sa naučíme spolu 
žiť.

Ako spolu žiť?

Ako sa ale naučiť spolu 
žiť, keď sme niekedy tak roz-
dielní? To je otázka mnohých 
kresťanov. Naučiť sa spolu 
žiť neznamená len sa navzá-
jom tolerovať. Mimochodom 
podľa prieskumu Eurobaro-
meter by sa takmer 25% obča-
nov Európskej únie cítila 
neprijemne, keby mala 
za suseda Róma. Prieskum od-
halil, že ľudia sa Rómov obá-
vajú 4x viac ako príslušníkov 
iných etnických menšín. Slo-
váci sú na treťom mieste 
s 38%, Česi na prvom s tak-
mer 50%. To je realita tohto 
sveta. Kvôli čomukoľvek ten-
to stav je, či nepríjemná 
skúsenosť, alebo len predsud-
ky, jedno je isté, že Boh to 
môže a chce zmeniť. On 
chce, aby Rómovia boli po-
žehnaním pre národy. On je 
špecialista práve vyvýšiť toho, 
ktorý je posledný, aby zjavil 
svoju moc tým, ktorí si mys-
lia, že sú prví.

A tu je úloha cirkvi. Uká-
zať ľuďom, že sa to dá. Nie 

iba tolerovať jeden dru-
hého, ale spolu žiť, 

spolu sa smiať, 
spolu vyrastať, 
spolu slúžiť 
Bohu, spolu 
uctievať Kris-

Zborové hodnoty - Multikultúrnosť
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Úvodník/Modlitba

ta... Verím, že cirkev sa musí 
toto naučiť žiť. Aby v sloven-
skej cirkvi neboli Rómovia 
„len menšinou“, ale jedným 
z národov, ktoré spolu uctie-
vajú Pána. Ináč na Slovensku 
žije viac kultúr než dve a všet-
ky potrebujú Krista, aj Viet-
namci, Číňania, Ukrajinci, 
Maďari...

Rešpekt, prijatie láska...

Keďže tolerovať sa navzá-
jom nestačí, musíme ísť 
trocha hlbšie. Prvý krok ako 
dosiahnuť, aby multikultúr-
nosť bola prínosom a nie nez-
nesiteľným bremenom 
v cirkvi je rešpekt. Biblický re-
špekt. Ak je niekto v Kris-
tovi, je nové stvorenie (2 Kor 
5,17). A nezáleží na tom, akú 
farbu pleti má alebo z akého 
prostredia prichádza. Biblia 
nám hovorí, že takého člove-
ka máme považovať za vyššie-
ho od seba (Fil 2,3). 
Vzájomný rešpekt zahŕňa chá-
pať rozdielnosť toho druhého.

Ďalším krokom je prija-
tie. Prijímam toho druhého 
s jeho rozdielnosťou, s jeho 
dobrými aj negatívnymi strán-
kami. Boh je ten, ktorý mení 
náš charakter. Naša úloha je 
prijať sa navzájom. Nechce-
me sa premieňať na obraz to-
ho druhého národa, ale 
na obraz Krista. Všetky 
národy v cirkvi sa premieňajú 
na spoločný obraz – Krista.

Tretím krokom je láska. 
Láska je zároveň aj hlavným 
motívom prečo sa budeme re-
špektovať a prijímať sa. 
Láska je viac ako len toleran-
cia. Láska je rozhodnutie mi

lovať človeka takého aký je. 
Kristus je nám príkladom. 
On, nebešťan, sa stal pozemš-
ťanom, človekom. Biblia ho-
vorí, že Kristus sa vzdal 
hodnosti, vzal na seba podo-
bu služobníka, stal sa podob-
ný ľuďom, ponížil sa (Fil 

2,6-7). On vzal na seba povin-
nosti sluhu, aby nám v láske 
slúžil a to až do smrti 
na kríži. 

Bratia a sestry nepozeraj-
me na svoje práva a svoje vý

A tu je úloha cirkvi. 
Ukázať ľuďom, že 
sa to dá. Nie iba 
tolerovať jeden 

druhého, ale spolu 
žiť, spolu sa smiať, 
spolu vyrastať, spolu 
slúžiť Bohu, spolu 

uctievať 
Krista...Rómovia a 

Slováci spolu.
Keď svet uvidí, ako 

sa Rómovia a 
Slováci majú radi 
navzájom, bude to 

pre nich tým 
najlepším 

svedectvom, že Boh 
je živý.

hody, ale buďme ako Kristus, 
ktorý sa vzdal všetkých práv 
a výhod, aby nás zachránil. 
Milujme jeden druhého a slúž-
me si navzájom aj za hranice 
našich práv a výhod. Rómo-
via, slúžte v láske a pokore 
Slovákom. Slováci, slúžte 
v pokore a láske Rómom.

Povolanie cirkvi

Cirkev je povolaná zjaviť 
Božiu Slávu tým, že sa bude-
me navzájom milovať. Boh 
bude zjavený tomuto svetu 
vtedy, keď uvidí Boha v cir-
kvi. Keď svet uvidí, ako sa Ró-
movia a Slováci majú radi 
navzájom, bude to pre nich 
tým najlepším svedectvom, že 
Boh je živý. To, o čo sa vlády 
tohto sveta neustále pokúša-
jú, to my žijeme. To, čo EÚ si 
praje, my v našom strede 
máme.

Chcem vás povzbudiť, 
aby sme žili to, čomu veríme 
a verili tomu, čo žijeme. To, 
čomu veríme je možné. Vidí-
me to v Biblii. Je možné, aby 
Slováci prinášali Rómov 
ku Kristovi, je možné, aby Ró-
movia prinášali Slovákov 
ku Kristovi. A je možné, aby 
potom spolu išli a zachraňova-
li ďalších a ďalších. Nech je 
každému zjavné, že Slováci 
a Rómovia vedia spolu žiť, mi-
lovať sa a slúžiť si navzájom 
v Kristovej láske.

Váš brat Miro Tóth
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Zo života zboru

Zborový krst

Milí bratia a sestry, 
pred nejakým 
časom (22.6.2008) 

bol znova v našom zbore sláv-
nostný deň pre niektorých 
z nás. Našich 10 súrodencov 
sa rozhodlo vyznať svoju 
vieru pred ľuďmi aj pred 
Bohom a pochovať svoj starý 
život, aby tak ako Kristus 
vstal z mŕtvych slávou Otco-
vou, tak aj oni chodili v novo-
te života. (Rímskym 6,4). 

Sú to títo bratia a sestry: 
Laci a Oľga Godloví, Lucka 
Ferková zo Sabinova, Lacko 
Gaži z Čane, Milan a Kristí-
na Fráterovci z Košickej Po-
lianky, Sonka Krágová, 
Alexandra Horváthová, Niko-
la Onodyová, Simona Balogo-
vá z Turne.

Je to dôležitý krok posluš-
nosti Božiemu slovu a odo-
vzdanosti sa Bohu v živote 
kresťana. Ale nie je to kľúč k 
životu bez ťažkostí, preto vás 
prosíme o žehnanie pre ich ži-
voty, modlitby za vernosť Pá-
novi a povolanie Božie na ich 
životoch. 

Ďakujeme svojmu Bohu pri 
každej rozpomienke na vás 
vždycky v každej svojej pros-
be za vás za všetkých s rados-
ťou prosiac vzhľadom na 
vašu účasť na evanjeliu od 
prvého dňa až doteraz a 
práve preto dôverujem, že 
ten, ktorý započal vo vás 
dobré dielo, ho aj dokoná a 
zachová až do dňa Ježiša 
Krista (Filipským 1: 3-6).
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Uctievanie

Chvála je postoj tvojho srdca

Rada by som sa s vami 
podelila a povzbudila 
vás osobným svedec-

tvom, ktoré mám vo svojom 
duchu o chvále. 

Ja sama som bola z milos-
ti zasiahnutá cez počúvanie 
chvál (Sk 15, 25). Verím, že 
si Boh použil chválu ako ná-
stroj pre môj život, aby som 
spoznala Jeho lásku a prija-
tie. Som Mu za to vďačná, že 
si dnes uvedomujem, že hud-
ba je dar/talent stvorený 
Bohom. Verím, že samotná 
hudba má v sebe veľkú moc 
aj v tomto svete, pretože vie 
zasiahnuť vnútro človeka tak 
ako máločo iné vo svete. 

Vyrastala som v kruhu, 
kde sa každý deň hralo a spie-
valo. Hudba bola od môjho 
detstva mojím koníčkom. Od-
mala som spievala, chodila 
som s Fatimou vystupovať. 
Spievali sme kde sa len dalo, 
tešili sme sa z toho, keď sme 
videli, že spevom prinášame 
druhým radosť. Celá naša ro-
dina je hudobne založená. 
Môj brat Rudko hrával za pe-
niaze na zábavách. 

Ale dnes poznáme pravú 
hodnotu tohto daru. Tento 
dar je od Boha, pre Boha. Vy-
chádza z Božieho srdca a pre-
to má v sebe takú silu, že sa 
vie dostať do takej hĺbky ako 
je srdce človeka, lebo je to 
od srdca k srdcu. Vo chvále 
sa uvoľňuje to, čo je v Božom 
srdci. Keď chceš spoznať 
Božie srdce, začni Ho chváliť. 
Verím, že cez chválu je mož-
né prežiť lásku, prijatie, uzdra

venie, oslobodenie, obráte-
nie, atď. Nepotrebuješ k to-
mu špeciálne vyhradené 
miesto a nejaký zvláštny 
pocit. Všetko, čo Boh hľadá 
vo chvále je tvoje srdce.

Pozorne sa pozrime 
na to, čo sa stalo, keď Pavol 
a Silas vo väzení chválili Pá-
na. 

Ale o polnoci Pavel a Sílas 
modliac sa spievali Bohu 
chvály, a väzni ich počúvali. 
A zrazu povstalo veľké zeme-
trasenie, takže sa pohly zá-
klady žalára, a naskutku sa 
otvorily všetky dvere, a všet-
kých putá sa uvoľnily. A keď 
sa prebudil strážny žalára a 
videl dvere žalára pootvára-
né, vytiahol meč a chcel sa 
zabiť domnievajúc sa, že väz-
ni ušli. Ale Pavel zavolal veľ-
kým hlasom a povedal: 
Neurob si ničoho zlého, lebo 
sme všetci tu! A keď si vypý-
tal svetlo, skočil do vnútra 
a trasúc sa padol pred Pavla 
a Sílasa a  vyvedúc ich von 
povedal: Pánovia, čo mám 
činiť, aby som bol spasený? 

A oni povedali: Uver v Pána 
Ježiša Krista a budeš spase-
ný ty aj tvoj dom. A hovorili 
mu slovo Pánovo i všetkým, 
ktorí boli v jeho dome. (Sk 
16, 25-32 )

Cez chválu sa svojím srd-
com dotkli Božieho srdca. 
V tejto rovine ich uctievania 
prišla a uvoľnila sa Jeho prí-
tomnosť, kde sa predivne 
a nadprirodzene diali skutky 
Ním činené. Uvoľnili sa ich 
putá, dvere sa otvorili, v srdci 
strážnika sa uvoľnila viera, na-
plnilo sa slovo zasľúbenia 
„uver a celý tvoj dom bude 
spasený“,...

Túžim, aby sme ako zbor 
prichádzali k Bohu 
vo chvále s otvoreným srd-
com, aby sme nedovolili okol-
nostiam (starosti, rodina, 
práca, financie, choroba...), 
aby sa nám stali prekážkou uc-
tievať Pána. Verím, že Boh 
nám zjaví svoje srdce a bude 
uvoľnená moc Ducha Sväté-
ho medzi nami.

Chvála nie je len o speve 
a o akordoch, ale je o postoji 
tvojho srdca, aby si dovolil 
Duchu Svätému, aby ti zjavil 
Krista. Modlím sa, aby naše 
srdce bolo nástrojom 
v Božích rukách, ktorý On na-
ladí, keď Ho ide chváliť a uc-
tievať.

Teším sa na otvorené srd-
cia, ktorými budeme spolu 
chváliť nášho Otca v nebe-
siach.

Etelka Godlová ml.
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Misia Misia

MISIJNÁ CESTA - SMER: Česká Republika

Stále sme si mysleli, že 
na misiu sa chodí niek-
de veľmi ďaleko 

do sveta. Ale my sme sa 
na konci júna vybrali do kraji-
ny rovnakej ako tá naša – 
do Českej Republiky, a 
strávili sme tam 4 dni.

Aj keď do Čiech neišiel 
celý evanjelizačný tím z náš-
ho zboru, šlo tam 12 ľudí 
so srdcom ochotným slúžiť 
iným. Hoci nás čakala dlhá a 
namáhavá cesta, mali sme 
očakávania, že Pán bude 
konať.

Po príchode do Čiech 
sme sa stretli s pastorom, a 

členmi zborov, ktoré sme po-
tom navštívili.

Počas modlitieb v Orlovej 
sme vnímali rôzne prekážky 
v tomto meste a na to sme za-
merali aj naše svedectvá a 
evanjelizáciu na ulici v blíz-
kosti zboru. Poobede sme sa 
presunuli na sídlisko v tom is-
tom meste, kde žijú Rómovia 
a znovu sme tam chválili Pá-
na a hovorili svedectvá o na-
šom živote s Pánom. Potom 
sme sa presunuli do mesta Bo-
humín na ďalšiu evanjelizá-
ciu. Tá bola uprostred 
sídliska, kde žijú Rómovia aj 
Česi.  

V sobotu boli semináre v zbo-
rovej miestnosti v Bohumíne. 
Na seminároch hovorili Miro 
Tóth, Zuzka Kollárová a Ste-
fan Horn o práci nášho zboru 
ako multikultúrneho spoločen-
stva, hlavne na povzbudenie 
pracovníkov medzi Rómami, 
a v detskej službe. A aj na-
priek malej účasti to bolo veľ-
mi zaujímavé a hodnotné. 
Večer bola v tom zbore boho-
služba, na ktorej sme slúžili 
chválou aj slovom, modlitba-
mi. Bolo úžasné vidieť ako 
Česi, Slováci, Maďari aj Ró-
movia chválili spolu Pána.

Na evanjelizáciách slúžil do-
slova každý z nás – každý vy-
dal svedectvo o tom, čo 
pre nás Ježiš urobil. Bolo 
pre nás požehnaním vidieť 
nás samých, úplne rozličných 
ľudí, ako každý slúži mocne 
a zároveň jednoducho vo svo-
jom obdarovaní – chvála, 
slovo, proroctvo, vyučovanie, 
modlitba, osobná služba, atď. 
Najviac sa nás dotýkali osob-
né rozhovory s ľuďmi, ktorí 
prišli. Videli sme, ako sú skr-
ze nás povzbudení a dotknutí.

V nedeľu sme sa rozdelili 
na 3 tímy, ktoré slúžili na jed-
notlivých miestach – v Karvi

nej, Orlovej a Bohumíne. 
Vo všetkých zboroch nás veľ-
mi dobre prijali, boli povzbu-
dení našou službou ale 
takisto aj my sme mnoho pri-
jali z tejto misijnej cesty. Boli 
sme tímom, ktorý aj tam 
niesol víziu nášho zboru – za-
kladať zbory a činiť učeníkov. 
Uvedomili sme si, aké je dô-
ležité stavať cirkev – zbor, ale 
aj svoj život na Božom slove. 
Bolo smutné vidieť, aké zniču-
júce je, ak kresťania zanedba-
jú Božie slovo vo svojich 
životoch.

Za tie štyri dni sme všetci 
spolu strávili intenzívny čas, 

cez ktorý sme sa viac spozná-
vali. Ďakujeme zároveň Moni-
ke a Albimu ako aj ostatným 
bratom a sestrám za lásku a 
ochotu, s akou nás prijali a 
postarali sa o nás.

Česká Republika nie je 
koniec sveta. Delí nás od nej 
len jedna hranica, ktorú 
ochotne prejdeme aj nabudú-
ce ak Pán dá. Lebo aj tam sú 
ľudia, ktorí nemajú večný ži-
vot a potrebujú Pána Ježiša. 

Vaše sestry Mária  a Zuzka 
Kollárové
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Svedectvo

Jedno viem - otvoriť svoje srdce Bohu...

A hojte všetci čitatelia 
môjho svedectva, 
ktoré mi dal Boh. 

Volám sa Róbert, mám 17 
rokov a som zo Sabinova. 
Chcem vám povedať, ako 
som spoznal Ježiša vo svo-
jom živote. 

Pamätám si, že som mal 
11 rokov, keď prišli do Sabi-
nova ľudia z Košíc, z  Turne 
a iných miest. Začali spievať, 
hovoriť svedectvá, čo Boh 
urobil v  ich životoch, potom 
začali hovoriť, že Ježiš Kris-
tus nás miluje, že zomrel 
za nás, a že nám odpúšťa na-
še hriechy. Keď som to počul, 
veľmi som tomu nerozumel, 
ale jedno som cítil vo svojom 
srdci, pokoj a radosť.

Ale aj keď som to cítil, ne-
rozumel som, keď hovorili 
slovo Božie. Mal som veľkú 
túžbu pochopiť to, čo kázali. 
Robieval som všetko možné, 
aby som pochopil slovo 
Božie, navštevoval som zbor, 
nadväzoval som priateľské 
vzťahy, spoznával som ľudí, 
ktorí chápu Božie slovo. A to-
to som veľmi chcel. Veľmi 
som chcel čítať Bibliu, ale 
doma sme žiadnu nemali. 
Raz bola moja mama na sku-
pinke a keď sa vrátila domov, 
mala v ruke Bibliu. Keď som 
ju videl, zbehol som k nej, zo-
bral som jej Bibliu z ruky a za-
čal som ju čítať.

Po čase som sa začal mod-
liť a chápať slovo, ktoré som 
čítal. Pochopil som, že Ježiš 
chce, aby som mu odovzdal 
svoj život. Tak som sa rozho

dol, aby bol Ježiš mojím Spa-
siteľom. Chodieval som po-
tom na skupinky a začal som 
rozumieť tomu, čo tam vyučo-
vali. Bolo to úžasné.

Raz, keď som čítal Bibliu, 
čítal som, že Božie slovo vy-
chováva, učí, karhá a napravu-
je. V tú sekundu som prijal 2 
veci – jedna z nich je výchova 
Božieho slova a druhá, že 
som sa začal učiť hovoriť 
Božie slovo. Pamätám si, že 
som raz pozval svojich kama-
rátov k nám domov, aby som 
im hovoril slovo Božie a bolo 
to super.

Tak som rástol vo vzťa-
hu s Bohom, rástla moja viera, 
rástol som v Božom slove, 
moje myšlienky sa menili, za-
čal som rozmýšľať o tom, aby 
bol každý spasený. Viac 
a viac som spoznával, ako ma 
Ježiš miluje a v tomto verši 
som videl, aká je Božia láska 
k nám veľká – Žalm 27, 10: 

Lebo môj otec i moja matka 
ma opustili, ale Hospodin 
ma privinie k sebe.

Nechcem za nič na svete vy-
meniť Ježiša, som mu veľmi 
vďačný, že sa mi dal spoznať 
a zároveň som vďačný 
ľuďom, ktorí prišli do Sabino-
va evanjelizovať – povedať 
nám o Bohu.

Chcem vám povedať, že 
dnes slúžim medzi mladými 
ľuďmi, ktorí milujú Pána, in-
vestujem do nich to, čo som 
ja prijal od Pána. V Sabinove 
vediem mládež, niekedy ve-
diem chválu, hoci neviem 
hrať na hudobnom nástroji, 
ale jedno viem – otvoriť svoje 
srdce Bohu a Boh sa dotýka tí-
nedžerov, mňa a všetkých, 
ktorí spolu chválime Pána. 
Mám z toho veľkú radosť, 
keď vidím, ako tínedžeri chcú 
Pána chváliť a keď hovoria, 
čo cez chválu prežívajú. Ďaku-
jem veľmi Bohu, že mám 
milosť slúžiť mladým ľuďom. 
Vidím v nich to, kde som aj 
ja začal. Boh vám žehnaj.

Váš mladý brat v Kristu, 
Robo Oláh ml.



Prečo nie otrok, ale dieťa Božie...
(pokračovanie z minulého čísla)

9

Pre mládež

A hojte každý z vás, kto 
čítal predchádzajúci 
zborový list a uvedo-

mil si niektoré veci vo svojom 
živote, a  kto chce niekam pa-
triť.

Som veľmi rada, že ti mô-
žem ukázať ďalšiu stranu toh-
to príbehu. V prvej časti sme 
hovorili, ako sa Mojžiš našiel 
a uvedomil si niekoľko vecí 
vo svojom živote. Potom bol 
na púšti, kde mu Boh ukázal 
konkrétne veci, ktoré má uro-
biť – ísť späť do Egypta, aby 
vyviedol izraelský národ 
do zasľúbenej zeme. Nie je 
ľahké ísť do krajiny, v ktorej 
ťa chcú zabiť, ale Mojžiš po-
slúchol Boha a šiel pre izrael-
ský ľud. Boh dal na Egypt 10 
rán, pretože faraón nechcel 
prepustiť izraelský národ. 
Po poslednej rane faraón 
uvoľnil ľud Boží a tak Mojžiš 
šiel s ľudom až k Červenému 
moru, kde sa faraón opäť roz-
hodol zajať ľud, ktorý prepus-
til. Uvedomil si, koľko stratil. 

Boh však nenechal svoj 
ľud len tak. Boh hovoril 
k Mojžišovi, a rozdelil more, 
lebo inej cesty nebolo. Ľud 
prešiel po suchu na druhú 
stranu. Faraónovi vojaci ich 
nedobehli a celá armáda bola 
prevalená morom, ktoré Boh 
rozdelil. A tak ľud Boží šiel 
do zasľúbenej zeme. 

Boh sa priznával rôznym 
spôsobom, že je s nimi a stará 
sa o nich. Oni však aj napriek 
všetkému reptali a neboli spo

kojní. Dokonca im reptanie 
nestačilo a tak si urobili 
zo zlata modlu, ktorej sa zača-
li klaňať. Preto ich Boh po-
trestal, pre ich neposlušnosť 
a neveru putovali 40 rokov. 
A dokonca nie všetci prišli 
do zasľúbenej zeme, len ich 
deti a 2 z nich – Jozue a Ká-
leb, ktorí mali iného ducha. 

Kde si sa našiel? V prvej 
časti, či budeš otrokom, alebo 
budeš Božím dieťaťom? 

Každé rozhodnutie 
prináša svoje ovocie. Stať sa 
dieťaťom Božím je dobrým 
krokom, tým, že si sa rozho-
dol ísť z Egypta, ale čo bude 
ďalej? Cesta nie je ružová, 
bez prekážok a bez akýchkoľ-
vek nepríjemných situácií. 
Len tvoja viera, vernosť, po-
slušnosť a láska k Ježišovi ťa 
posunie ďalej po ceste, 
po ktorej si sa rozhodol ísť.

Na tejto ceste nie si sám, 
tak ako aj izraelský ľud mal 
Mojžiša, Božieho muža, tak 
aj ty môžeš alebo už  máš 
ľudí okolo seba, ktorí ti chcú 
pomôcť a stáť pri tebe, byť ti 

oporou. Boh sa priznáva a bu-
de sa priznávať, že On je s te-
bou a chce sa o teba starať, 
nakoľko mu ty dovolíš a aké 
veľké miesto mu dáš.

Izraelský ľud putoval doo-
kola po púšti 40 rokov. Ty ne-
musíš putovať dookola, lebo 
len tvoja viera, oddanosť, ti 
spraví z Božej cesty nie 
kruhový objazd, ale diaľnicu 
– rovnú cestu, na ktorej máš 
cirkev-zbor, Božích ľudí, sku-
pinky, modlitebné, tínedžer-
ské stretnutia, a ešte veľa 
vecí, kde sa môžeš zapojiť 
a spoznať viac, čo má pripra-
vené Boh pre teba. 

Prajem ti, aby si videl 
a spoznal Božie srdce, ktoré 
je veľmi blízko pre svoj život. 
A keď si chceš viac prečítať 
o Mojžišovi, môžeš si pozrieť 
podrobnejšie niektoré veci 
z 2 knihy Mojžišovej, 2.kapi-
toly.

Ahojte a ak sa chcete po-
rozprávať, alebo máte otázky 
tak sa ozvite (0911295608) 

Fatima Péčiová
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Pre deti

Si krááásny... si krááásna!

Nikto na svete nie je 
presne taký ako ty. 
Aj dvojičky, ktoré 

vyzerajú takmer rovnako, sa 
od seba odlišujú. A predsa 
Boh pozná každého z nás. 
Pozná nás lepšie, ako sa poz-
náme my navzájom. Pozná 
nás dokonca lepšie, ako my 
poznáme samých seba. 

A Boh nás miluje. Nie je to 
úžasné?

Porozmýšľaj, čo ťa robí te-
bou – tvoje oči, úsmev, farba 
pokožky, vlasov, tvar nosa... 
To všetko ťa robí takým, 
akým si, lebo takto ťa stvoril 
Boh. Niekedy sa nám však ne-
páči, ako nás Boh stvoril. Ak 
máme tmavé vlasy, chceli by 

sme svetlé a ak kučeravé, túži-
me po rovných..  Ale neza-
budnime, že Boh nás stvoril 
na vlastný obraz a On sám je 
spokojný s tým, čo stvoril. Pá-
čime sa mu. Môžeme mu byť 
vďační, že nás stvoril takých, 
akí sme. 

              Zuzka

Prečítaj si spolu s rodičmi alebo priateľmi tento verš
Žalm 139,14 Ďakujem ti, že si ma predivne utvoril.

Poď a ďakuj Bohu za to, ako krásne ťa stvoril. Si pre Neho jedinečný. 

Obkresli si svoju ruku. Namaž si brušká prstov na ruke farbou alebo atramentom a otlač 
každý prst na správne miesto. Porovnaj si svoje odtlačky s niekým iným. Vieš, že nik na svete 
nemá rovnaký odtlačok ako ty? Boh ťa stvoril ako originál.
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Tvoj odraz...
Do tohto rámu zrkadla skús nakresliť sám seba. Pokús sa zachytiť každú maličkosť, aj to, čo by si 
najradšej na sebe zmenil. Nezabúdaj, že pre tvojho Stvoriteľa si krásny a krásna. Miluje ťa takého 
aký si.



Spoločenstvo kresťanov Devleskero Kher združuje znovuzrodených kresťanov bez rozdielu rasy a národnosti k 
spoločnému životu a nasledovaniu Pána Ježiša Krista. Veríme v celé Božie Slovo - Bibliu. Stretávame sa k nedeľ-
ným bohoslužbám a na domácich biblických a modlitebných skupinkách. Spoločenstvo Devleskero Kher je bez-
príspevková organizácia, všetky svoje náklady hradí z dobrovoľných zbierok a darov.

Kto sme:
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Informácie

narodeniny:
júl

Košice Bohoslužba Nedeľa 10:00 Jesenského 21A
Domáca skupinka Streda 17:00 Jesenského 21/A
Modlitebná skupinka Piatok 17:00 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

august

Ingrid Horváthová 3.7. (Sabinov)
Alena Kalašová 3.7. (Sabinov)
Marcela Petrášová 9.7. (Sabinov)
Július Godla 14.7. (Turňa)
Katarína Pukanská 16.7. (Košice)
Alexander Horváth 21.7. (Sabinov)

Katarína Kollárová 4.8. (Medzany)
Mária Kollárová 14.8. (Medzany)
Miroslav Horváth 21.8. (Sabinov)
Silvia Medňanská 29.8. (Košice)
Róbert Oláh, ml. 29.8. (Sabinov)

termíny:
júl

august

17.-19.7. BTC Sinaj
Drienica; 9.00

20.5. Spoločná Bohoslužba
KE, Jesenského 21/A; 10.00

23.-25.7. Stanová evanjelizácia
Medzany, 18.00

31.7.-2.8. Stanová evanjelizácia
Veľký Šariš; 18.00

Devleskero Kher
Jesenského 21/A
04001, Košice

kontakty: tel: 051/4520500
069/2001831

www.devleskerokher.sk
dk@devleskerokher.sk

modlitebné predmety:

kedy a kde sa stretávame:

Košice - za rast ľudí, ktorí sa začali obracať
- za letné evanjelizácie - na námestí v Košiciach a 
Kecerovciach

- za Geal a Fritlinde (aby našli svoje povolanie)
Čaňa - väčšia odovzdanosť ku službe (evanjelizácia, návštevy 

po domoch)
- za službu s mladými (múdrosť a autoritu pre Lacka 
Gažiho ml.)

- za evanjelizácie v Čani
Sabinov - aby sa mladí ľudia znovuzrodili

- aby sa bratia a sestry naučili vychovávať svoje deti 
a brať za nich zodpovednosť

- za Veľký Šariš – budovanie a rast skupinky 
- za letné stanové evanjelizácie v Sabinove a Veľkom 
Šariši

Turňa - aby bratia a sestry (starší veriaci a tínedžeri) duchovne 
rástli a vedeli dávať

- horlivosť do modlitieb a pôstu
- aby Boh pripravil nových služobníkov
- vznik samostatného zboru

Medzany - za tím zakladania zboru v Prešove; za Božiu milosť 
a múdrosť

- za vzťahy s neveriacimi v Medzanoch a v Prešove
- za jasnú víziu a pohľad na Božiu vôľu v životoch bratov 
a sestier

- za evanjelizácie v Medzanoch a Prešove

5.-6.8. Evanjelizácie
Kecerovce

8.-9.8. Evanjelizácie
Čaňa

11.-16.8. Stanová evanjelizácia
Sabinov

26.8. Evanjelizácia, futbalový turnaj
Prešov, Tehelňa

27.8. Evanjelizácia
Prešov, Solivar

29.8. Evanjelizácia na námestí
Košice




