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Úvodník

Zborové hodnoty - Božie Slovo

Drahí súrodenci, te-
ším sa, že v novom 
čísle nášho zborové-

ho listu sa môžem s vami 
podeliť s ďalšou hodnotou 
nášho zboru, ktorou je Božie 
Slovo. Chcel by som si, spolu 
s vami, túto hodnotu trošku 
bližšie pozrieť.

Božie Slovo - Ceníme si 
Božie Slovo, sme mu vydaní 
a milujeme ho ako najvyššiu 
autoritu a absolútnu pravdu 
v zbore, ktorá dokonale zjavu-
je Božiu vôľu. Božie Slovo má 
premieňajúcu a oslobodzujúcu 
moc a je základom pre každú 
oblasť nášho života, preto káže-
me a vyučujeme celú radu 
Božieho Slova. (1 Tim 
3,16; Sk 20,27; Žid 4,12; Ján 
17,17; Joz 1,8)

O čom hovoríme, keď sa 
priznáme k tomu, že Božie 
Slovo je pre náš zbor 
a hnutie hodnotou?

Ceníme si Božie Slovo, sme 
mu vydaní a milujeme ho...

Ceníme si Božie Slovo... 
Ceniť si môžem niečo iba vte-
dy, ak spoznám, akú hodno-
tu to má. Myslím si, že 
každý, kto má skúsenosti 
s pravdou a mocou 
Božieho Slova vie, aký 
zázračný zážitok to 
je. Pamätáš si ešte 
na deň, keď si si za-
čal vážiť a ceniť 
Božie Slovo? Alebo 
je to už pre teba tak 
vzdialené, že si to 
vôbec nepamätáš? 

Chcem ťa povzbudiť, aby si 
sa vrátil k tej vzácnej skúse-
nosti zažívať moc Božieho 
Slova.

Sme mu vydaní a miluje-
me ho... Čo znamená pre nás 
(pre teba a pre mňa) byť 
Božiemu Slovu vydaní? Urči-
te to neznamená, že si Bibliu 
ako nejakú svätosť, ktorá by 

oddelene od Boha mala neja-
kú moc sama v sebe. V gréčti-
ne slovo viera (pistis alebo 
pisteo) znamená aj vernosť. 

Takže keď chce-
me veriť 
Božiemu 
Slovu, zname-
ná to automa-
ticky, že mu 

budem aj 

dôverovať. Dôverovať viac 
než okolnostiam alebo hoci-
komu inému. To znamená 
byť Božiemu Slovu vydaný.

Človek sa niekomu alebo 
niečomu vydá iba vtedy, ak 
to vydanie je na základe vlast-
nej vôle, ináč to nebude seba-
vydanie, ale sebaotroctvo. 
My, ako zbory hnutia Devles-
kero Kher, sme sa rozhodli 
vydať sa Božiemu Slovu, lebo 
milujeme toho, ktorý je 
Slovo, Ježiša Krista. (Ján 
1,1.14)

...ako najvyššiu autoritu a ab-
solútnu pravdu v zbore, ktorá 
dokonale zjavuje Božiu vôľu

Chceme byť hnutie, ktoré 
uznáva autority, o ktorých ho-
vorí Biblia (rodičov, politické 
autority, duchovné autority 
atď.), ale našou najvyššou au-
toritou v našich zboroch ako 
aj v osobnom živote je Božie 
Slovo.

Cez Božie Slovo Boh zja-
vuje svoju dokonalú vôľu, či 
pre svoju cirkev ako všeobec-
nú, či ako miestny zbor alebo 
v živote jednotlivcov. V libe-
rálnej teológii sa tvrdí, že Bib-
lia obsahuje pravdu. My 
tomu tak neveríme. My netvr-
díme, že Biblia obsahuje prav-
du, ale že Biblia JE pravda. 
(Ján 17,17; Žalm 119,86.160)

Božie Slovo má premieňajúcu 
a oslobodzujúcu moc a je zá-
kladom pre každú oblasť náš-

ho života

My, ako zbory 
hnutia Devleskero 

Kher, sme sa 
rozhodli vydať sa 

Božiemu Slovu, lebo 
milujeme toho, 

ktorý je Slovo, Ježiša 
Krista.
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Úvodník

Hovoríme o tom, 
aby každá oblasť 
nášho života bola 
nesená mocou a 
pravdou Božieho 
Slova. To Biblia 

nazýva novozmluvné 
kresťanstvo... Prečo 

to chceme? Lebo 
Slovo je základom, 

ktorý je jediný 
pevný, aby uniesol 
všetky naše starosti 
a životné problémy.
Tým, že staviame 

každú oblasť nášho 
života na základ 

Božieho Slova, lebo 
sme spoznali, že celé 

Božie Slovo je 
dôveryhodné, 

chceme kázať celú 
radu Božieho Slova.

Preto, že Božie Slovo má, 
a je absolútnou pravdou, za-
slúži si, aby bolo našim život-
ným základom v každej 
oblasti nášho života.

Neide nám iba o to, aby 
sme na racionálnej úrovni po-
znávali Božie Slovo, ale ide 
nám o to, aby sme poznali 
moc a pevnosť Božieho Slova 
tým, že Slovo Božie budeme 
vierou žiť.

Keď hovoríme o tom, že 
Božie Slovo je základom 
pre každú oblasť, tak tým ne-
myslíme iba oblasti vrámci 
zborového života; to určite ta-
kisto. Ale hovoríme aj o na-
šich súkromných životoch, 
čiže manželstvo alebo pred-
manželský vzťah, výchova 
detí a vzťah k spoluobčanom 
a to bez rozdielu rasy a pô-
vodu.

Hovoríme o tom, aby kaž-
dá oblasť nášho života bola 
nesená mocou a pravdou 
Božieho Slova. To Biblia na-
zýva novozmluvné kresťan-
stvo. Možno sa niekomu zdá, 
že je to veľmi „fundamentalis-
tické“ a fanatické. Áno, je to 
fundamentalistické, ale 
v pravom a správnom 
zmysle. Fundamentalizmus 
sa odvodzuje zo slova funda-
ment, čo znamená základ. 
Keďže hovoríme o tom, že si 
prajeme, aby Božie Slovo 
bolo našim základom, hovorí-
me o tom, že Božie Slovo je 
našim fundamentom.

Prečo to chceme? Preto, 
lebo Božie Slovo je zákla-
dom, ktorý je jediný pevný, 
aby uniesol všetky naše 
starosti a životné problémy 
(Lk 21,33)

Preto kážeme a vyučujeme 
celú radu Božieho Slova

Tým, že staviame každú 
oblasť nášho života na základ 
Božieho Slova, lebo sme spoz

nali, že celé Božie Slovo 
je dôveryhodné, chceme ká-
zať celú radu Božieho Slova.

Nechceme byť niekým, 
kto si vyvolí nejaké „obľúbe-
né“ témy v Božom Slove. Väč-
šina falošných a škodlivých 
učení vznikla a vzniká tak, že 
niekto mal nejakú „obľúbe-
nú“ tému v Biblii.

Samozrejme, že je dovole-
né a prirodzené mať obľúbe-
ný verš alebo kapitolu alebo 
celú knihu v Biblii. O tom ne-
hovorím. Hovorím o tom, že 
je veľmi nebezpečné a nebib-
lické preferovať iba nejakú ob-
ľúbenú tému z Biblie 
(niektorí to deklarujú ako ve-
denie Ducha Svätého) a všet-
ko ostatné zanedbali.

Ježiš povedal svojim 
učeníkom, aby učili všetkých 
všetko, čo ich On učil. Ak 
chceme všetky biblické vý-
sledky, tak potom musíme ká-
zať celú Božiu radu, ktorú 
nám Boh dal cez svoje Slovo.

Myslíme si, že ak lekár 
predpíše pacientovi tri druhy 
liekov, že si pacient môže do-
voliť brať iba jeden z troch 
a potom ešte očakávať, že sa 
uzdraví? Nie, iba ak pacient 
bude dôsledne brať všetky 
lieky, tak ako mu to lekár 
predpísal, môže sa pacient 
uzdraviť.

Preto aj my ako hnutie, 
ktoré chce zakladať zbory 
vieme o tom, že pacient - 
národy, ktorým slúžime káza-
ním evanjelia, môže byť 
uzdravený iba vtedy, ak bude 
brať celú radu Božiu.

V tom zmysle nám 
prajem, aby sme boli absolút-
ne zdraví.

V Kristovej láske, Stefan.
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Pre mladých

Boh nie je nudný!

A hojte! Tak ako sa 
začal deň ránom, 
kniha úvodom, 

láska priateľstvom, tak Boh 
chce začať práve s tebou.

Akokoľvek vyzeráš a to, 
či si tučný a či chudá, pek-
ná, škaredý, hlúpy a či múd-
ry, akokoľvek to je, je to 
jedno, Boh chce a hľadá jed-
noduchých mladých ľudí. 
Prečo?

Boh si nevyberá len tých 
najlepších, ale každého. 
Kdekoľvek sa nachá-
dzaš, BOH TI 
CHCE POMÔCŤ! 
Akékoľvek postave-
nie máš, či si poníže-
ný, zranený, atď, 
Boh ti chce pomôcť! 
Keď ti nikto nerozu-
mie a cítiš sa sám, 
nemáš nikoho, 
alebo máš veľké, či 
malé problémy – 
BOH TI CHCE PO-
MÔCŤ! Prečo?

Boh nezabúda 
na nikoho. Miluje ťa 
a chce ťa chrániť 
a zároveň ti ponúk-
nuť priateľstvo, prija-
tie, lásku, radosť, pokoj 
a bezpečnosť, ktorú každý 
z nás potrebuje, akokoľvek 
si silný, alebo aspoň sa hrá-
me na silných. Boh ťa chce 
vyviesť z každej nepríjem-
nosti. Dá ti iný pohľad 
na každú vec v tvojom živo-
te a na tvoje okolie. 

No a teraz sa možno pý-
taš, ako to všetko môžem 
mať? Jednoducho otvor svo

je srdce a chci to. Prijmi 
to, že si nikto a nič, si hriešny 
a ten hriech ťa zabíja. Bez 
Boha si stratený. Boh je veľký 
dar pre tvoj život, ktorý ťa ni-
kdy nenechá len tak. Je stále 
s tebou a On pozná, čo chceš 
a čo potrebuješ. 

Náš Boh je múdry Boh 
a učiteľ, ktorý ťa naučí, ako 
stáť pevne. Otázky budú stále 
a je to normálne. Maj otázky, 
ale hlavne maj Boha a budeš 
mať aj múdre odpovede. My, 
mladí, žijeme a myslíme si, že 

nikoho nepotrebujeme 
a na všetko si vystačíme sami. 
A najčastejšie slová, ktoré po-
užívame sú „potrebujeme si 
užiť a žiť.“ My sme však ešte 
nič neprežili, nič sme z toho 
sveta nevideli. Ako keby bol 
Boh starý ujko, ktorý je nezau-
jímavý, nepoznal moderné ve-
ci a nevie sa zabávať. Ale to 
sa mýlite, Boh je až veľmi 
moderný. Boh vie byť a chce 

byť s každým a je to 
jedno, či je to dieťa, tínedžer, 
mladší, starší. BOH VIE BYŤ 
S TÝM, KTO CHCE BYŤ 
S NÍM. 

To je presne tak, ako keď 
prídeš na návštevu, zaklopeš, 
otvoria ti dvere a nepozvú ťa 
ďalej ale budú sa s tebou zho-
várať pred dverami.

Ako sa budeš cítiť?
Aké myšlienky ti budú 

behať mysľou?
Čo by si v tej chvíli najrad-

šej urobil?
Ten človek 

vo dverách je veľ-
mi neslušný; ináč 
povedané, nevie, 
čo sa patrí.

No tak je to aj 
s tebou a Bohom. 
Ak ho nepoznáš 
a nemáš s ním 
vzťah a skúsenosť, 
tak ho neškatuľkuj, 
nehovor, že je taký 
a taký. Naopak vy-
skúšaj, otvor mu 
dvere svojho srdca 
a pozvi ho ďalej. 
Verím, že to nezos-
tane také, aké to 

bolo predtým v tvojom živo-
te. Sám spoznáš, že Boh nie 
je nejaký dedko pre starších 
ľudí.

Vyskúšaj, otvor srdce a po-
zvi ho ďalej. Oplatí sa. Boh je 
dobrý hosť a Pán.

Vaša sestra Fatima



5

Uctievanie

Pri Jeho nohách...

Rada by som vás 
povzbudila, moji milí 
súrodenci, k tomu, 

aby sme dávali Bohu v uctie-
vaní svoje srdce. Lebo keď 
Ho uctievame tak, ako si za-
slúži, my budeme plní viery, 
Božej slávy a Jeho svätej prí-
tomnosti.

Rada rozmýšľam nad 
tým, čo Ježiš urobil v mojom 
živote. Napĺňa ma to vierou 
a očakávaním, že bude konať 
zázraky aj pre ostatných ľudí.

Keď si zaspomínam, ako 
som sa cítila predtým, ako 
som našla Ježiša, ako som 
rozmýšľala o svojom osude, 
z čoho všetkého ma Ježiš za-
chránil, čo všetko do mňa vlo-
žil, zmenil a kam ma teraz 
postavil… je to pre mňa samú 
neuveriteľné, koľko lásky má 
Boh pre mňa. Keď rozmýš-
ľam o týchto veciach, povstá-
va vo mne viera, túžim, aby 
som bola v cirkvi a videla ako 
Božia prítomnosť napĺňa svä-
tyňu, keď Ho uctievame. 

Uvedomujem si, že uctie-
vanie zahŕňa úplné odovzda-
nie sa Pánovi. Viem, že nejde 
o nejaký rituál alebo emócie 
spojené s hudbou. Ježiš je 
skutočný a to, čo urobil v na-
šich životoch, je hodné uctie-
vania. Boží dom je miesto, 
kde je Boh rád uctievaný 
a kde aj prebýva. 

Pozorne sa spolu pozri-
me na príbeh, kde Ježiš šiel 
do dediny, kde bývala Marta. 
Marta prijala Ježiša do svoj-
ho domu. Mala aj sestru 
menom Mária, ktorá sedáva

la pri Ježišových nohách 
a počúvala Jeho slovo. Ale 
raz bola Marta rozrušená 
pre mnohú obsluhu, pristú-
piac k Ježišovi povedala: „Pa-
ne, či nedbáš, že ma moja 
sestra nechá samú obsluho-
vať? Povedz jej, aby mi po-
mohla...“ Ježiš jej odpovedal 
a riekol jej: „Marta, Marta, 
staráš sa a nepokojíš sa 
pre mnohé veci a jedného je 
treba. Mária si vybrala dobrú 
čiastku, ktorá od nej nebude 
odňatá.“ (Luk 10:40-42)

Je pochopiteľné, o čo išlo 
Marte. Pýtala sa: „Teba to ne-
zaujíma?! Či ma nemiluješ 
za všetko, čo pre teba robím? 
Ty nevidíš, že mi nie si ukrad-
nutý a chcem sa o teba posta-
rať, aby si sa cítil dobre?“

Pripomínajú ti tieto Marti-
ne myšlienky niečo? Možno 
niečo, nad čím premýšľaš aj 
ty - „ja a moja služba Bohu“. 
Samozrejme, že to Boha zaují-
ma, ale Jemu ide o to, aby 
sme sa naučili slúžiť Mu tak, 
ako treba. Mária si zvolila 
sedieť pri Ježišových nohách, 
byť v Jeho prítomnosti a trá-
viť čas pri Božom slove. 
Mária si zvolila to najlepšie, 
čo mohla spraviť pre Pána. - 
byť len s Ním. Za čas, ktorý 
stráviš s Bohom osamote, nee-
xistuje náhrada. Vzťah so ži

vým Bohom nemožno 
ničím nahradiť. Je krásne, 
keď vieš spievať o Pánovi, ale 
to vôbec nestačí. Uctievanie 
je o niečom inom. Uctievanie 
je hovorenie k Pánovi 
slovami, ktoré sú plné vyvyšo-
vania Jeho svätosti a moci.  

Možno si ako Marta, že 
chceš Bohu iba slúžiť, 
prinášať Mu modlitebné po-
treby, a podobne. Možno sa 
ti nedarí slúžiť Bohu tak, ako 
treba, pretože okolnosti ti to 
nedovoľujú. Možno sa ti služ-
ba tvojím vlastným životom 
stáva tlakom a nie milosťou. 
Chcem ťa povzbudiť: Buďme 
ľuďmi, ktorí či už slúžia 
alebo uctievajú Pána, sú Mu 
blízko ako Mária...

Nebuďme príliš zaneprázd-
není. Neuctievajme Pána 
so sťažnosťami a so želaním, 
aby čas chvály už skončil. 
Choďme za Ním, ďakujme 
Mu, milujme Ho a dovoľme 
Mu milovať nás. Pána teší na-
še uctievanie, a keď ako veria-
ci prinášame Bohu obeť 
chvály, je v tom ozajstná sila.

Napokon, o tebe a o mne 
hovorí Božie slovo, že sme 
jeho cirkvou. Jeho domovom 
nie sú budovy alebo nejaké ve-
ci, sú ním ľudia. My ako 
cirkev sme hrdosťou a rados-
ťou neba, keď sa stretávame 
spoločne a vzdávame česť 
Jeho menu.

Tak dajme Mu to, čo Mu 
naozaj patrí. LEBO ON JE 
HODEN...

Mám vás rada.
Etelka Godlová ml.
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Evanjelizácia Evanjelizácia

L E T N É     E V A N J E L I Z Á C I E

Stan v Turni 1.-5.7.2008. 
Pred evanjelizáciami sme 
pripravili 300 pozvánok, 
ktoré sme rozdávali ľuďom aj 
v okolitých mestách, kde sme 
ich aj osobne pozývali. Ja 
osobne som pozýval ľudí 
v Moldave, pri Tescu. Mnohí 
z ľudí si pozvánky vzali a pýta-
li sa ma na detaily, ale niekto-
rí si ich prečítali a vrátili mi 
ich späť.

Počas evanjelizácií prichá-
dzalo každý deň veľa ľudí, až 
nemali miesto v stane 
a museli stáť vonku. Počas 
chvál a slova boli ľudia dot-
knutí, ale keď sme dali výzvu, 
aby vyšli dopredu, tak ich priš-
lo len zopár. Keď sme sa však 
s ostatnými po skončení roz-
právali, vraveli nám, že chceli, 
ale že sa príliš hanbili. Tak 
sme im slúžili osobne a niekto-
rí z nich prijali Ježiša.

Teraz po evanjelizáciách, 
týchto ľudí navštevujeme 
a pracujeme na tom, aby zača-
li navštevovať skupinky. Zapá-
jame aj bratov a sestry 
zo skupinky, aby aj oni brali 
zodpovednosť za týchto ľudí.

Tento rok sme do evanjeli-
zácií zapojili aj skupinku 
z Čane, za čo som veľmi 
vďačný. Brat Laci viedol 
jeden večer program, Ivan ká-
zal slovo a sestry mali svedec-
tvá.

Každý rok sa tešíme 
na stanové evanjelizácie. Je 
to v Božom srdci. Veríme to-
mu, že Boh chce dať každé-
mu veriacemu srdce 
pre stratených. To by mala 
byť naša každodenná modlit-
ba, ktorú by sme sa mali mod-
liť. (Rudko Godla)

Stan v Medzanoch, 23.-
25.7.2008. V Medzanoch 
sme postavili stan po tretí raz 
a bol to podľa mňa dobrý 
čas. Ako každý rok, ani tento 
rok neprišlo veľa ľudí. Tento 
rok, po evanjelizácii, sme 
mali otázku, či to má význam 
stále ten stan stavať, ak nejak 
ľudia nereagujú. Pravda je, že 
to stojí dosť námahy, ale ve-
rím, že Pán to vidí. Vidí nás 
a vidí aj túto dedinu. On by 
prišiel a zomrel, hoci aj 
za jedného človeka. Vynaložil 
by tú námahu. Verím, že ten-
to stan je svedectvom o tom, 
že Boh je živý, sám o sebe.

Tí ľudia, ktorí prišli 
do stanu, boli zasiahnutí evan-
jeliom. Evanjelium sme hovo-
rili jednoducho a jasne. Nech 
im dá Pán milosť, aby spozna-
li pravdu a vydali Jej svoje ži-
voty. (Miro Tóth)

Stan vo Veľkom Šariši, 31.7-
2.8.2008. Tento rok sme prvý-
krát postavili stan a pripravili 
evanjelizácie aj vo Veľkom 
Šariši. Keď sa Rómovia a ne-
rómovia prichádzali pýtať, čo 
sa tam deje, a my sme im vra-
veli, že tam bude evanjelizá-
cia, pre každého z nich to 
bolo niečo úplne nové. Vní-
mal som verš 2Kor 4,4 :

...u ktorých boh tohoto 
sveta oslepil zmysly, zmysly 
neveriacich, aby sa im neza-
blesklo osvietenie evanjelia 
slávy Kristovej, ktorý je obra-
zom Boha...

Viacerí Rómovia, ktorí 
tam boli, sa ma pýtali, čo to 
ten kazateľ hovorí. Vôbec ne-
chápali, čo im hovoríme. V 
tom vidím, že potrebujú našu 
pomoc a modlitby, aby tam 
vznikla silná skupinka, kde sa 
ľudia znovuzrodia a ich srd

cia budú horieť pre evan-
jelium. (Alex Horváth)

Stan v Sabinove, 11.-
16.8.2008. V Sabinove som 
vnímal silnú náboženskú mas-
ku. Stan bol pre ľudí niečo 
ako Boh, a to som počul 
od viacerých ľudí. Viacerí 
boli usvedčení, hoci ani 
neboli vnútri v stane. Keď 
som kázal a menoval som 
konkrétne veci, podľa čoho 
môže človek spoznať, kto je 
jeho pastierom, vnímal som, 
ako si to viacerí uvedomova-
li, ale nechceli vyjsť na výzvu. 
Po skončení však za mnou 
prichádzali ľudia, aby som sa 
za nich modlil a niektorí aj 
prijali Ježiša. 

Za mojou manželkou priš-
la jedna žena, aby jej pove-
dala ako sa dostala do stanu. 
Jej manžel ju volal, aby prišla 

večer do stanu, že je tam 
veľmi pekne. Ale ona ho ne-
poslúchla a išla hrať do her-
ne na hracích automatoch. 
Tam jej prišlo zrazu nevoľ-
no, ale nevedela, čo má 
robiť, tak len povedala, „Pa-
ne, pomôž mi.“ Keď potom 
prišla k stanu, počula 
z vnútra o tom, že diabol ve-
die ľudí k automatom, a že 
ich pastierom je diabol. Dot-
klo sa jej to, a moja manžel-
ka jej mohla slúžiť a viesť ju 
ku Kristovi, Spasiteľovi a do-
brému Pastierovi.

Bratia a sestry, prosím Pá-
na, aby zapálil naše srdcia 
pre evanjelizáciu. Choďme 
a nestojme, nespime a nebuď-
me leniví. Kážme evanjelium 
každému stvoreniu. (Alex 
Horváth)
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Moje najhoršie a zároveň najlepšie prázdniny

V olám sa Lucia a som 
zo Sabinova. Chcem 
začať tým, ako som 

žila predtým, než som spozna-
la Boha.

Bola som osoba, ktorá 
bola veľmi živá. Rada som vy-
strájala a robila všelijaké hlú-
posti. S kamarátkami sme 
napríklad radi chodili 
po domoch a písali sme 
ľuďom po dverách. Patrila 
som do takej partie, do ktorej 
chcel patriť každý mladý. 
Chodila som na diskotéky, pi-
la alkohol, fajčila a rada som 
skúšala nové veci. Mala som 
rada ľudí, ktorí mali radi 
mňa. Nemala som rada tých, 
ktorí robili rozdiely a ktorí sa 
povyšovali. Doma som vždy 
mala to, čo som chcela a nič 
mi nechýbalo. Boli chvíle, 
keď mi kamarátky hovorili, 
že by chceli mať takých rodi-
čov, ako mám ja. Moji rodi-
čia nechodili hrávať 
automaty, ani nepili, ale boli 

doma a starali sa o to, aby 
sme mali čo jesť, obliesť si 
a pod. 

Bývali chvíle, keď mi 
mama hovorila o Bohu. Ja 
som si myslela, že žijem 
s Bohom, pretože občas som 
šla do kostola, niekedy som 
sa išla modliť do kapličky 
a keď som videla obrázok, 
na ktorom bol Ježiš alebo 
Mária, hneď som ho pobozka-
la. Kvôli tomu všetkému som 
si myslela, že žijem s Bohom.

Ale v skutočnosti som ho 
nepoznala. Pamätám si, keď 
k nám, do Sabinova, začali 
chodiť evanjelizovať Arpi, 
Štefan, Rudko, atď. Bývali 
dni, keď som na nich nadáva-
la, lebo nás nepúšťali na sku-
pinky, pretože chceli, aby 
sme tam, my deti, chodili s ro-
dičmi. Ale mojich rodičov to 
nezaujímalo, tak som tam ne-
mohla ísť. Ale po nejakom 
čase bol v Sabinove založený 
zbor a kresťania v ňom začali 

robievať rôzne aktivity. 
Jednou z nich bola mládež. 
A my ako partia sme radi skú-
šali nové veci, tak sme vyskú-
šali aj to. Zo začiatku som 
tam chodila len tak pre sran-
du, ale po čase sa mi to začí-
nalo páčiť. Ale moje 
kamarátky tam pomaly presta-
li chodiť a mne samej sa nech-
celo, hanbila som sa, tak som 
to nechala aj ja. Po tom, ako 
som tam prestala chodiť, zača-
lo ísť všetko proti mne. Mysle-
la som si, že ma nikto nemá 
rád. A potom prišli tie dva 
mesiace prázdnin. 

Boli to dni, aké ešte 
v mojom živote neboli. Pamä-
tám si to ako keby sa to stalo 
dnes. Počas tých dvoch 
mesiacov som sa cítila veľmi 
zle. Pohádala som sa s rodič-
mi a tiež aj s mojimi  kamarát-
kami. Umrela mi teta, videla 
som, ako vyberajú mŕtve telo 
z vody a to ma veľmi bolelo 
a stále som na to musela mys

Evanjelizácie v Prešove, 26.-
27.8.2008. V Prešove sme ro-
bili evanjelizácie v lete 
po prvý krát. Dva dni sme ká-
zali evanjelium na dvoch rôz-
nych miestach. Na obidvoch 
miestach žijú väčšinou Rómo-
via – Solivar a Tehelňa. 
Na Solivare, kde sme mali už 
osobné kontakty a kde sme 
už evanjelium kázali, sme po-
stavili malú aparatúru a káza-
li evanjelium. Chválili sme 
Pána, hovorili svedectvá a via-
cerí sa podelili s evanjeliom. 
Bolo vidieť ako mnohí ľudia 

boli dotknutí, niektorí aj pla-
kali. Prosím modlite sa za So-
livar a ľudí, ktorí tam žijú. 
Žijú v dosť biednych pod-
mienkach a je tam veľa du-
chovných aj telesných 
potrieb.

Na Tehelni, ktorá je 
omnoho väčšia, sme zvolili 
inú „stratégiu“. Keďže sme 
tam videli mnoho mladých 
a futbalové ihrisko, rozhodli 
sme sa zorganizovať futbalo-
vý turnaj spojený s kázaním 
evanjelia. Takže sme hrali fut-
bal, v prestávkach sme chváli

li Pána a hovorili svedec-
tvá. Pred finále brat Marek 
z Turne kázal evanjelium. 
Bol to veľmi dobrý čas 
a dobrý vstup na novú pôdu, 
kde môžeme siať semeno 
Božieho Slova. Turnaj nako-
niec vyhrali miestny Prešovča-
nia, Sabinov bol druhý 
a chlapci zo zboru, hlavne 
z Turne, skončili na 3 mieste. 
Musíme popracovať nie len 
na kázaní evanjelia, ale aj 
na futbale... :) (Miro Tóth)
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lieť. Ale to najhoršie 
bolo, že som sa pokúsila o sa-
movraždu. V jeden večer, 
keď som sa pohádala s rodič-
mi, som šla do izby, kde som 
bola úplne sama. A vtedy 
som vo svojom vnútri počúva-
la hlas, ako mi hovorí, „Načo 
chceš ešte žiť? Čo budeš 
robiť na tejto zemi? Veď ťa 
nikto nechce.“ Keď som ten 
hlas počúvala, pomaly som iš-
la tam, kde máme odložené 
tabletky. Vzala som z nich 
za hrsť a dala ich do úst. Boli 
to tabletky na spanie. Keď 
som si ich dala do úst, 
s plačom som vybehla 
z domu. Keď som utekala, 
znovu som vo svojom vnútri 
počula hlas, ale nie jeden ale 
tentokrát už dva. Jeden mi ho-
voril, aby som tabletky 
v mojich ústach prehltla, že 
aj tak ma nikto nemá rád, tak 
načo žiť. Ale ten druhý hlas 
mi hovoril, „Nerob to. Ja ti 
hovorím, že ťa milujem. Aj 
keby ťa nikto nechcel, ja ťa 
chcem, mám ťa rád.“ Vtedy 
som prežívala lásku. 

Keď som počula tie 
slová, vypľula som všetky tab-
letky a začala som plakať ako 
malé dieťa, lebo som pochopi-
la, že ku mne hovoril Boh. 
Uvedomila som si, že to, o čo 
som sa pokúsila, je hriech. 
Tú noc som celú preplakala 
a prosila som Boha o odpuste-
nie. Po niekoľkých dňoch ma 
jedno dievča pozvalo na tíne-
džerske stretnutie. Keď som 
videla, že ma pozýva, neváha-
la som ani minútu a šla som 
s ňou. Tam som spoznala dve 
sestry, Katku a Zuzku. Ne-
skôr som tam bola znova, 

dva alebo trikrát. Počas 
jedného z tých stretnutí ma 
pozvali na spoločnú mládež 
v Košiciach. 

Nikdy by som si nepomys-
lela, že od toho stretnutia sa 
mi zmení môj život. V ten 
deň, keď sme tam prišli, mali 
sme spoločné hry, chválili 
sme Boha a počúvali slovo. 
Po slove bola daná výzva k to-
mu, aby sme zložili všetko, 
čo nám bráni 
chodiť s Bohom a aby sme to 
zanechali. Dostali sme papie-
riky, na ktoré sme to mali na-
písať a vpredu sme to 
roztrhali. Ja som šla dopre-
du s plačom a prosila som 
Boha, aby mi pomohol, prosi-
la som ho, aby prišiel do môj-
ho života, že už sa nechcem 
trápiť. Vtedy ku mne prišla 
Etelka a začala chváliť Boha 
a modlila sa za mňa. Keď 
skončila, cítila som sa taká 

ľahká, ako keby som bola 
nový človek, ako keby 
zo mňa niečo spadlo. Vtedy 
som tomu nerozumela, ale 
dnes viem, že Ježiš ma očistil 
svojou krvou od môjho 
hriechu. A dal mi nový život.

V ten deň, 15.9.2005, 
som obnovila svoj vzťah 
s Bohom a dnes mu ďakujem 
za to, že prišiel do môjho ži-
vota.

Neľutujem nič z toho, čo 
som zanechala pre Ježiša. 
A dnes aj ja slúžim medzi 
mladými.

A tým, čo si myslia, že už 
nie je nádej, tým chcem pove-
dať, že stále je nádej. Stačí 
prísť pred Ježiša a otvoriť mu 
svoje srdce. Ja som k nemu 
prišla a dostala som nádej. 
Ježiš Kristus je moja nádej.

Neváhaj a vyskúšaj.
Lucka Ferková
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M I L O S Ť

K to vie opísať to 
krátke slovo? 
Skúsim ho 

menej opisovať a skôr 
porozprávať časť jedné-
ho pekného príbehu.

Matúš 18: 24 – 34

Príbeh o kráľovi, 
ktorý sa chcel porátať 
so svojimi sluhami...

Keď kráľ začal rá-
tať, privedený mu bol 
jeden dlžník, ktorý mu 
bol dlžen desať tisíc hri-
vien.

Ale, že nemal ako 
zaplatiť, rozkázal ho 
jeho pán predať i jeho 
ženu i deti i všetko, čo 
mal, a zaplatiť. Vtedy 
padol pred ním sluha, 

klaňal sa mu a hovo-
ril: Pane, pozhovej mi, 
a všetko ti zaplatím. 
A pán toho sluhu, milo-
srdenstvom pohnutý, 
prepustil ho a dlžobu 
mu odpustil.

Určite už viete, kto 
bol v tomto príbehu mi-
lostivý a kto nie. Je 
tam kráľ, ktorý dal 
milosť a sluha, ktorý 
prijal milosť, ale nedo-
kázal ju aj darovať iné-
mu. Kráľ odpustil 
svojmu sluhovi veľmi 
veľa peňazí, pretože sa 
nad ním zľutoval. 
Sluha nemal čo dať krá-
ľovi a aj napriek tomu 
sa mu kráľ rozhodol 
odpustiť. Milosť je za-
darmo a nie preto, že 

si ju zaslúžime 
alebo kúpime. 

Dostal si už niekedy 
niečo, aj keď si si to vô-
bec nezaslúžil? Naprí-
klad si nahneval 
rodičov a aj tak ti od-
pustili a objali ťa, zbil 
si niekoho a on ti to 
mohol vrátiť, ale neuro-
bil tak.. porozmýšľaj, 
či si už od niekoho 
prijal milosť alebo nao-
pak dal ju niekomu.

Mne sa čosi podob-
né stalo včera. Čakala 
ma veľmi ťažká skúška 
v škole a vedela som, 
že som sa nestihla nau-
čiť toľko, koľko mám 
vedieť. Mala som 
strach a modlila som 
sa. Pane viem, že si to 
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Vymýšľaj...

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

nezaslúžim, ale prosím 
Ťa dnes o milosť. Potre-
bujem ju pre tento deň. 
A chcem ti potom ďa-
kovať, či už to dopadne 
dobre alebo zle. A vďa-
ka Pánovi. Urobila som 
to oveľa lepšie ako som 
dúfala a naozaj Božia 

milosť bola so mnou.
Veľa z nás čaká ďal-

ší školský rok, nové 
predmety, knihy, pí-
somky... A možno aj ve-
ľa strachu. Chcem vám 
kamaráti povedať, že 
Pán Ježiš je náš Pastier 
a On nás povedie aj 

tento rok. A podob-
ne sa modlím rovnako, 
ako sa za „nás školá-
kov“ modlil náš pastor 
Štefan: „Nech z Božej 
milosti prejdeme týmto 
rokom“. Lebo milosť 
od Boha je dar.

Zuzka :)

M:

I:

L:

O:

S:

Ť:

Skús vymyslieť čo najviac slov na jednotlivé písmená, ktoré tvoria 
milosť: M.I.L.O.S.Ť.



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:
september

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

október

Miroslav Gaži 1.9. (Čaňa)
Ladislav Gaži 12.9. (Čaňa)
Zuzana Kollárová 16.9. (Medzany)

Katarína Lešková 10.10. (Ľubovňa)
Oľga Godlová 20.10. (Sabinov)
Fatima Gažiová 27.10. (Čaňa)

termíny:
september

október

13.9. Pracovné stretnutie
KE, Jesenského 21/A; 10.00

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

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

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

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 Geala 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.)

Sabinov - aby sa mladí ľudia znovuzrodili
- aby sa bratia a sestry naučili vychovávať svoje deti 
a brať za nich zodpovednosť

- aby boli deti poslušné svojim rodičom a autoritám
- za Veľký Šariš – budovanie a rast skupinky 
- aby Boh pripravil nových ľudí do chvály
- aby bratia a sestry rástli vo viere v dávaní
- aby zbor prijal nových starších

Turňa - múdrosť a posilnenie v Duchu Svätom pre tím v Turni
- 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 duchovné občerstvenie

9.-11.10. BTC Sinaj so S.Bongartzom
Drienica (Domaša), 9.00

10.10. Program pre ženy
Drienica (Domaša), 15.00

12.10. Spoločná bohoslužba so S.B.
KE, Jesenského 21/A; 10.00

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




