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SPLÁCAJME SVOJE DLHY



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

SME DLŽNÍCI

Drahí súrodenci, chcem vás pozdraviť v mene Pána Ježiša 
so slovami apoštola Pavla, ktoré napísal v Rim 13,7-8.

V súčastnosti svet zažíva veľmi ťažké časy. Každý hovorí 
o finančnej kríze. Firmy, banky a podniky krachujú. Ľudia 
zostávajú bez práce a týmto sa zvyšuje tlak každodenného života. 
Veľa ľudí nezniesli tie tlaky, ktoré prišli s tou situáciou a vykonali 
samovraždu. Iní zase hľadajú riešenie v alkohole a drogách.

Ako začala táto zúfalá situácia? Začalo to tým, že celý svet žil 
na princípe dlhu. Ľudia kupovali veci na splátky tak, že všetci žili 
v dlhu. Dlh voči banke, dlh voči obchodnému domu, dlh voči 
poisťovni... všade dlhy, dlhy a znova dlhy, ktoré ešte prinášajú aj 
obrovské úroky.

Nakoniec, keď sa zistilo, že dlh sa nedá splatiť, začal sa systém, 
ktorý bol založený na dlhu, rútiť.

Možno sa pýtaš, čo nás ako cirkev živého Boha do toho? No, 
ak si pozorne prečítame Bibliu, že čo hovorí o dlhoch, tak si 
všimneme, že hovorí veľa o téme dlh. Biblia hovorí, že aj my 
kresťania sme dlžníci. A ak nechcem zažiť ako sa duchovné veci 
rútia, tak by bolo dobré, aby sme svoj dlh splácali. Materiálny svet 
sa rúti preto, lebo sa dlh nesplácal. Takisto sa duchovný svet 
začína rútiť, ak sa nebude splácať duchovný dlh.

Otázka je, kto komu a čo v duchovnom svete dlhuje. No, 
dlžníci sme po prvé všetci. Dlhujeme Bohu to, čo mu patrí – 
oslavovať Ho tak, ako si to Boh zaslúži od človeka, ktorého 
na tento účel stvoril. Pretože ľudia tento dlh nesplácajú, rúti sa 
ich duchovný život.

Efezským 1:5-6.11.14  keď nás z lásky podľa milostivej rady svojej 
vôle predurčil byť Mu synmi skrze Ježiša Krista a zvelebovať slávu 
Jeho milosti, ktorou nás omilostil v Milovanom... (zjednotiť) v Ňom, 
v ktorom sme sa stali dedičmi, predurčenými podľa predsavzatia 
Toho, ktorý koná všetko podľa rozhodnutia svojej vôle,... ktorý je 
závdavkom nášho dedičstva, aby sme ako Jeho vlastní boli vykúpení 
na chválu Jeho slávy.

Potom existuje druh dlhu, ktorý má cirkev a to znamená ja a ty 
máme dlh, lebo my sme cirkev. Biblia hovorí,  že sme dĺžni kázať 
evanjelium.

Rim 1,14-15 Dlžníkom som Grékom aj Negrékom, múdrym aj 
nerozumným, a tak som pripravený aj vám v Ríme zvestovať evan-
jelium.

Rim 13,7-8 Dávajte každému, čo ste komu 
podĺžni: komu daň, tomu daň; komu clo, 
tomu clo; komu bázeň, tomu bázeň; komu 
česť, tomu česť. Nikomu nič nedlhujte, len 
to, aby ste sa milovali. Lebo kto blížneho 
miluje, naplnil zákon.
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ÚVODNÍK

Dlžník je niekto, kto má niečo, čo mu vôbec nepatrí a to musí 
majiteľovi vrátiť. Takže my, ako cirkev, máme niečo, čo nám 
vôbec nepatrí a to niečo je evanjelium. Je to ako s poštárom, ktorý 
nesie tvoju poštu alebo tvoje peniaze. On má niečo pri sebe, čo 
mu nepatrí ale ti to musí dať. Ten poštár je povinný dať ti to, čo je 
tvoje. Keď by ti to nedal, tak sa stáva zlodejom.

Biblia hovorí, že sme povinní kázať evanjelium.
1Kor 9,16 Lebo keď kážem evanjelium, to nie je chválou pre mňa, 

to je moja povinnosť; beda by mi bolo, keby som nekázal evanjelium.
Ak to neurobíme, tak ľuďom nedáme to, čo im patrí. Inými 

slovami, stávame sa zlodejmi. Boh nás posiela ako svojich 
poštárov a v srdci máme „poštu“ od živého Boha pre každého, 
kde nás Pán posiela. Ak by sme túto poštu neodniesli, tak sme 
tých ľudí okradli o to, čo im Boh zamýšľa dať – požehnanie 
a večný život.

Ak im túto nebeskú poštu neodnesieme, oni nebudú schopní 
platiť Bohu dlh, ktorý mu dlhujú – aby oslavovali živého Boha.

Lebo keďže Boh vie, že každý človek je dĺžny splatiť dlh, ktorý 
má voči Bohu, ale človek nie je schopný sám zo seba ho zaplatiť, 

urobil Boh pre nás to, čo sme my neboli schopní 
urobiť – on nám dal na to, aby sme splatili dlh, 
ktorý máme voči Nemu.

Rim 8,3-4 Lebo čo nebolo možné zákonu, 
nakoľko bol slabý pre telo, (to vykonal) Boh, keď 
v podobe hriešneho tela a pre hriech poslal svojho 
Syna a hriech v tele odsúdil, aby sa právna 
požiadavka zákona uplatnila v nás, ktorí nechodíme 
podľa tela, ale podľa Ducha.

Ale ak my nedáme ľuďom, čo je ich, tak nám 
Boh potom nedá to, čo je naše.

Luk 16,12 A keď ste neboli verní v cudzom, kto 
vám dá, čo je vaše?

To je podľa mňa jeden z dôvodov prečo veľa 
kresťanov sa majú tak, ako sa majú. Lebo nemajú 
to, čo by mali mať. A to preto, lebo okradli iných 
od toho, čo im patrí a práve preto nedostávajú to, 

čo im Boh chce dať. Inými slovami povedané – tým, že cirkev 
okradne iných, okráda sama seba.

Chcem nás všetkých veľmi povzbudiť, aby sme nezostali 
nikomu nič dĺžni (či v materiálnom alebo v duchovnom), ale aby 
sme splácali svoj dlh voči tomuto svetu. Predstav si, prosím ťa, že 
jedného dňa Boh bude súdiť tento svet, lebo je spravodlivý. 
Niekto z tých, čo budú súdení ti povie: „Ja som súdený, lebo si ma 
odkradol o večnosť.“ Tým sa stáva nespravodlivým sudcom 
spravodlivého. A to najhoršie na tom je, že dokonca by mal 
pravdu.

V Kristovej láske a veľkom poverení, ktoré nám dal, tvoj 
spoludlžník

Stefan Horn
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LIST FILIPSKÝM
O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte 
Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. 
A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše 
srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. (Filipským 4,6-7)
FILIPY

15 km severovýchodne od prístavu Neapol 
a asi 185 km severovýchodne od Tesaloník leží 
mesto Filipy.  Je to jedno z hlavných miest Mace-
dónie založené Filipom Macedónskym (otcom 
Alexandra Veľkého). Filipy boli dôležitou vojen-
skou základňou na „Via Egnatia“ - dôležitej rím-
skej ceste, ktoré viedla z Malej Ázie cez 
Balkánsky poloostrov ku prístavom pri Jadran-
skom mori. Odohrali sa tu dve významné bitky, 
ktoré skončili porážkou Cassia a Bruta (vrahovia 
Júlia Cézara). Po týchto bitkách sa Filipy stali 
rímskou kolóniou, kam v roku 31 p.n.l cisár Au-
gustus presunul veľké množstvo rímskych vojno-
vých veteránov a mestu udelil štatút „jus 
Italicum“, čo znamená, že sa stalo úplne rím-
skym mestom. Jeho obyvatelia boli Rimania, 
ktorí mali také práva ako: oslobodenie od bičova-
nia, väznenia (okrem extrémnych prípadov), 
a právo odvolať sa ku cisárovi. Oficiálnym jazy-
kom bola latinčina. Napriek tomuto rímskemu 
vplyvu, náboženský život vo Filipách bol zmieša-
ný – ľudia uctievali kult cisára, gréckych bohov, 

a ich rímskych kolegov, egyptské božstvá a bož-
stvo bohyne-matky. V meste však bola iba malá 
komunita židovských obyvateľov.

CIRKEV VO FILIPÁCH
Filipy boli prvým miestom v Európe, kde bolo 

kázané evanjelium. História založenia prvého eu-
rópskeho zboru je popísaná v Skutkoch 16 kapi-
tole. Pavol a Sílas sem prišli za zvláštnych 
okolností – Pavol bol vo videní povolaný do Ma-
cedónie (Sk 16:9), a prvým miestom, kde kázal 
evanjelium boli práve Filipy (okolo roku 49-52 
n.l.). 

Filipy mali zrejme len malý počet židovských 
obyvateľov a žiadnu synagógu. V dôsledku toho, 
sa zhromaždenia počas Šabatu konali mimo mes-
ta, na brehu rieky Gangitis. Tu Pavol stretol sku-
pinu žien, ktorým ako prvým vo Filipách kázal 
evanjelium. Prvým obráteným človekom bola ob-
chodníčka s purpurom, Lýdia. Prijala Pavla a Sí-
lasa do svojho domu a jej štedrosť a pohosti- 
nnosť poznačili aj charakter celého zboru. Cirkev 
vo Filipách poskytovala Pavlovi počas jeho misij-
ných ciest niekoľkokrát finančnú a materiálnu 
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BIBLICKÉ ŠTÚDIUM

pomoc. O ich štedrosti sa zmieňuje aj v liste 
do Korintu.  

Napriek tomu, že Pavlova služba začala takto 
príjemne, krátko na to sa proti Pavlovi a ve-
riacim v meste zdvihlo prenasledovanie, po tom, 
čo Pavol vyhnal démona z dievčaťa, ktoré svo-
jím veštením zarábalo svojím pánom dobrý záro-
bok. To však rozčúlilo jej pánov, ktorí pobúrili 
proti Pavlovi a Sílasovi celé mesto a uvrhli ich 
do väzenia. Tam sa však po zemetrasení obrátil 
žalárnik s celým svojím domom. 

Zakrátko po prepustení z väzenia Pavol opustil 
Filipy (zrejme 52 n.l.).  Po jeho odchode, vo Fili-
pách zostáva Timotej a Lukáš, aby  budovali vznik-
nutý zbor. Pavol navštivil Filipy ešte 2-krát – 
pravdepodobne v jeseni 54-55 n.l. a znova počas 
jari 55-56 n.l., keď spolu s ďalšími služobníkmi 
niesol zbierku pre jeruzalemský zbor (Sk 20:4). 

LIST FILIPSKÝM
Pisateľ: Pisateľom listu Filipským bol apoštol 

Pavol (Fil 1:1).
Dátum: Dátum vzniku listu Filipským nemôže-

me s istotou určiť. Vieme však, že je to jeden 
z Pavlových listov napísaných z väzenia. Vše

obecne prijateľným datovaním je rok 64 n.l. Pa-
vol posiela tento list do Filipy po Epafroditovi, 
ktorý mu priniesol dar a zrejme aj list od filipské-
ho zboru. Pavol tak po Epafroditovi posiela list 
plný lásky, povzbudenia a vďačnosti.

Téma: Témou listu filipským je život veriace-
ho. Nenachádzame tu karhanie kvôli falošnému 
učeniu alebo hriechu – či už v zbore alebo v živo-
te veriacich. Zbor vo Filipách bolo normálne no-
vozákonné zhromaždenie - „svätí v Kristovi 
Ježišovi, so staršími a diakonmi“ Hlavnými téma-
mi listu je radosť, spoločenstvo, jednota a obeta-
vosť. Počas celého listu Pavol používa často 
spojenie „v Kristovi“ - vidíme tu tieto slová 
znova a znova  - Pavol ukotvil všetko, o čom píše 
v jednom – a to V KRISTOVI. 

Tento srdečný list je dôkazom hlbokej lásky 
medzi apoštolom a veriacimi vo Filipách. 
V celom liste Pavol podáva inšpiráciu a povzbu-
denie od priateľa, mentora a spoluveriaceho, 
ktorý nachádza v Kristovi silu a pokoj v období 
bojov, strachu a nedostatku. To, ako Pavol jedná 
a premáha všetky tieto ťažkosti a prekážky robí 
tento list aktuálnym aj v dnešných časoch.
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SVEDECTVO

MISIJNÁ CESTA - SMER ČR
MISIjNÁ CESTA

Milí bratia a milé sestry, chcem sa s vami 
podeliť o to, čo som prežila a prijala na misijnej 
ceste do Čiech, na ktorej sme boli posledný 
augustový víkend (28.-30.8.2009). Veľmi som sa 
tešila, že sa jej môžem zúčastniť aj ja s mojím 
malým synčekom Benjaminkom (6 mesiacov). 
Išli sme tam dohromady šiesti ľudia.  

Do Čiech sme boli pozvaní zborom 
Apoštolskej cirkvi v Bohumíne. Počas tých troch 
dní sme navštívili dve miesta – Bohumín 
a Karviná. V Bohumíne sme slúžili na dvoch 
sídliskách s väčšinou rómskymi obyvateľmi. 
Na pouličnú evanjelizáciu prišlo dosť ľudí, 
niektorí pozerali z okien svojich bytov. Niektorí 
z nich sa aj obrátili, a mohli sme sa s nimi 
osobne rozprávať a modliť. Videli sme však aj 
ako sa diabol snaží rôznymi spôsobmi prekaziť 
to, čo robíme. Bol tam jeden človek, ktorý nám 
náročky vypínal elektrinu, iní na nás vykrikovali 
a nadávali nám. Ale vďaka Bohu, mnohí 
z prítomných boli dotknutí Duchom Svätým. 
Pozvali sme ich hneď aj na pripravené večerné 
zhromaždenie v zbore AC. 

Na týchto večerných zhromaždeniach sme 
slúžili chválami aj slovom a povzbudzovali sme 
bratov a sestry z miestneho zboru. Mnohí boli 
zasiahnutí tým, ako blízko bol Pán. Je úžasné 
keď cirkev spolu prichádza pred boží trón. 

Posledný deň sme sa ako tím rozdelili do dvoch 
skupín – jedna slúžila na nedeľnej bohoslužbe 
v Karvinej a druhá v Bohumíne. 

Ja osobne som prijala veľa vecí pre svoj život. 
Jedna z nich je, že som veľmi rada, že patrím 
do nášho zboru, a že mám okolo seba úžasných 
ľudí, ktorých mám veľmi rada a ktorí sú 
pre mňa úžasným obohatením. Naši bratia 
a sestry, Slováci, sú v našom zbore veľmi 
dôležití, sú dobrým príkladom a pevným 
kameňom v zbore. Ale napriek tomu, že to mám 
vo svojom srdci, Boh to cez túto cestu do Čiech 
ešte viac potvrdil a posunul ma k tomu, aby som 
si vážila a starala sa o naše vzťahy - Rómovia 
a Slováci - pretože diabol nebude spokojný 
s multikultúrnym zborom, kde národy žijú 
v láske Božej.

Bol to veľmi požehnaný čas. Aj ostatní bratia 
a sestry boli radi, že tam mohli byť a poslúžiť 
tak, ako vedeli. Pre každého z nás to bol krásny 
čas. Chcem vás povzbudiť k tomu, aby keď je 
príležitosť a možnosť ísť a slúžiť, aby ste to 
využili – je to veľmi dobrá skúsenosť a škola 
pre toho, kto sa chce učiť. Som rada aj z toho, 
že to, že som matka a máme dieťa, mi nie je 
prekážkou k tomu, aby som mohla cestovať 
a slúžiť Bohu.

Fatima Péčiová

BOH NEMÁ KRÍZU
Milí súrodenci a milí čitatelia, chcel by som 

napísať o aktuálnej téme, ktorá hýbe celým 
svetom. Nie je to nič pozitívne pre tento svet - 
svetová kríza. Mojim cieľom je vás povzbudiť. 

Táto kríza sa dotýka každého človeka, či je ve-
riaci alebo nie. Akoby nemala hranice a dotýka 
sa oblastí, v ktorých je človek veľmi citlivý. Ja 
a moja rodina sme toho príkladom. Prežívame 
skutočne čas, v ktorom nejde všetko tak samoz-
rejme, ako napríklad po minulý rok. Mám 
na mysli existenčné veci, ako práca, strava, plat-
ba nájomného a podobne. Nemám na mysli žiad-
ny luxus, ale normálne veci, ktoré sú 
štandardom v každej usporiadanej rodine. Dnes 
tieto veci nie sú tak samozrejmé ako minulé 
roky. Minulý rok sme mali v týchto oblastiach 
dostatok, ale kríza zasiahla určitým spôsobom aj 
našu rodinu. Možno si vravíte, veď to sme už po-
čuli – to isté prežívame aj my. Áno, ale chcem 
vám povedať, že je niekto, kto túto krízu nemá, 
a má všetko bohatstvo tejto zeme a neba – On je 
toho vlastníkom. Predstavte si – je to samotný 
Boh, ktorému sme ja a moja manželka odovzdali 
naše životy. Biblia hovorí, že máme dať tohto 
Boha na prvé miesto a všetko, čo potrebujeme 
nám bude pridané. Tak som si povedal, že keď 

Boh vlastní naše životy, a je majiteľom toho bo-
hatstva, tak viem, kde mám klopať, ak mám ne-
dostatok. Začali sme sa s manželkou modliť 
za potrebné veci, ktoré sme potrebovali. Naprí-
klad naša dcéra Rebekka ide do prvej triedy 
a my sme nemali na to, aby sme jej kúpili škol-
skú tašku. Ona sama sa za ňu modlila 2 týždne 
a tento Boh, ktorý nevie, čo je kríza, lepšie pove-
dané – On nemá nikdy krízu – jej úžasným spôso-
bom požehnal úplne novú tašku do školy! 
Možno si myslíte, že je to úplná maličkosť, ale 
Boh hovorí, že ak budeme verní v malom, uvidí-
me veľké veci. A tak sme boli veľmi vďační 
za tieto malé veci a Boh nám začal pridávať tam, 
kde to bolo najnutnejšie, a čo je na tom najdô-
ležitejšie – pridával to v pravý čas! 

Milí čitatelia, Boh je úžasný a dokonalý. Veľa-
krát nás o tom presvedčil. On chce, aby sme 
boli opretí o Neho. Viem, že v týchto časoch to 
často nie je vôbec jednoduché, ale chcem vás po-
vzbudiť – Boh je a bude stále ten, kto nikdy ne-
mal, nemá a ani nebude mať krízu. A úžasné je 
to, že On ti chce dať to, čo je v Jeho kráľovstve 
najdrahšie a má to nevyčísliteľnú hodnotu – več-
ný život s Ním. Buďte požehnaní.

Váš brat Berty Medňanský
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V tom všetkom môžeme vidieť Jeho veľkosť 
a moc. Boh však nie je súčasťou prírody, ani ves-
míru. On je oveľa väčší, je nad tým všetkým. On 
to všetko stvoril. Dávid tu použil slovo „veleb-
nosť“. Vyjadruje to Boží charakter. To slovo 
vzbudzuje bázeň a úctu nad Božou veľkosťou, 
mocou, svätosťou, nad Jeho majestátnosťou. 

A tu vzniká otázka: Ako máme chváliť takého 
Boha, ktorý je nevýslovne veľký, a ktorý sa 
v Kristovi skláňa k nám, malým ľuďom, žijúcim 
na malej, nepatrnej planéte? My, ktorí sme vykú-
pení Jeho krvou a poznali sme Jeho lásku, ako 
Ho máme chváliť? Izaiáš v 6. kapitole hovorí: 
„...videl som Pána sedieť na vysokom tróne po-
vznesenom a podolok jeho rúcha naplňoval 
chrám. Serafíni stáli nad ním, každý mal šesť 
krídel. Dvoma zakrýval svoju tvár, dvoma zakrý-
val svoje nohy a dvoma lietal. A volali jeden dru-
hému a hovorili: Svätý, svätý, svätý Hospodin 
zástupov, celá zem je plná Jeho slávy!“ 

Takisto Ján v Zjavení, 4.kap. Opisuje Boha, 
Jeho moc, svätosť a to, ako celé nebo, všetky by-
tosti chvália Boha dňom i nocou, bez odpočinku 
a hovoria: „Svätý, svätý, svätý Pán Boh všemohú-
ci, ktorý bol, je, a ktorý príde!“ Predstav si to, ne-
ustále tam prebieha „nebeská bohoslužba“!

A práve vtedy, keď z tvojich úst začne plynúť 
chvála, pripájaš sa k tým živým bytostiam a k mi-
liónom anjelov v nebi, ktorí Ho chvália. Nie je to 

úžasné? Oni ospevujú Boha za to, kým je! Vydá-
vajú pri tom čisté tóny, nádherné melódie, 
v ktorých vyjadrujú slová obdivu, úcty, vďaky 
a lásky k Nemu – svojmu Stvoriteľovi. A cen-
trom ich uctievania je Kristus!

Ak si to dokážeš predstaviť, tvoje uctievanie 
sa zrazu začne meniť, budeš sa snažiť sply-
núť s nimi, vytvoriť nádhernú harmóniu. A mô-
že to byť naozaj niečo nádherné, čo poteší Boha, 
aj teba. A nájdeš miesto, kde sa budeš cítiť veľ-
mi dobre – miesto pri Ňom, v Jeho prítomnosti. 
Tu budeš zažívať radosť, pokoj a lásku. To 
miesto sa stane pre teba miestom, kam budeš pri-
chádzať rád a tvoja viera bude rásť. 

Vieš, že sme boli stvorení práve na to, aby 
sme Ho chválili? Boh vložil do nás dary, talenty, 
ktorými Ho môžeme oslavovať. Nemusíš mať 
úžasný hlas, nemusíš vedieť hrať na hudobnom 
nástroji, môžeš Ho chváliť tým, čo más, pretože 
nie tvoj hlas je dôležitý, ale tvoje srdce – to, či sa 
nachádza pri Ňom. Hľadaj inšpiráciu v Božom 
slove a Duchu Svätom, pretože Boh hľadá ta-
kých ctiteľov, ktorí Ho budú uctievať v duchu 
a v pravde. A nech je dôvodom tvojho uctieva-
nia sám Kristus. 

Tak dovoľme Bohu, aby nás naplnil chválou, 
aby sme našli naplnenie práve v tom, na čo sme 
boli stvorení.

Vaša sestra Marcela Petrášová

Rozmýšľal si už niekedy nad tým, aký je náš Boh? Aký je veľký 
a mocný? Keď som čítala ôsmy žalm, ako tu Dávid opisuje Boha 
ako mocného Stvoriteľa hodného chvály, predstavovala som si, 
čo všetko stvoril – našu zem a všetko, čo je na nej, prírodu, 
zvieratá, ľudí, vesmír, slnko, hviezdy, nekonečné galaxie... 

VELEBU SVOJU ROZPRESTREL SI...
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UCTIEVANIE/PRE MLÁDEŽ

BTC SINAJ
08-10.10.09 sa uskutoční posled-
né BTC Sinaj v roku 2009. Té-
mou BTC Sinaj bude 
zaoberanie sa otázkou "Čo je 
zdroj tvojej služby?". Vyučovať 
bude brat Manfred Lanz z Ne-
mecka. Každý je srdečne pozva-
ný zúčastniť sa na tomto 
seminári a zažiť Božiu premieňa-
júcu moc Jeho Slova a Jeho prí-
tomnosti. Slúžiť z toho, že sme 
milovaní, to má byť zdroj našej 
služby. Chodenie v Otcovej 
láske je to, v čom potrebuje 
cirkev žiť a svet spoznať. Semi-
nár 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
Srdečne pozývame každého 
na Zborové BTC (ZBTC), ktoré 
bude tentokrát v Košiciach. Sa-
mozrejme, že aj súrodenci 
z iných staníc sú očakávaní. Naj-
bližšie ZBTC bude 19.9.2009 a 
témou bude evanjelizácia. Ak 
chceš vedieť a naučiť sa ako 
efektívne a biblicky hovo-
riť s ľuďmi evanjelium, tak urči-
te tento seminár nevynechaj. Ak 
ti leží na srdci naplnenie Veľké-
ho poverenia, čo by každému 
kresťanovi malo, tak na tomto 
seminári ti chceme dať jednodu-
chý ale mocný nástroj k tomu, 
aby si vedel osloviť s evanjeliom 
svojich blízkych, susedov, 
kolegov, známych a neznámych 
ľudí.
Ďalšie ZBTC bude 31.10.2009 
v Turni s témou "Princípy zakla-
dania zborov" a v Sabinove s té-
mou "Chodenie s Bohom 
v každodenných záležitostiach."

LÁSKA
Ahojte... Tak ako sa máte? Leto je za nami a každý z nás má 

opäť kopec zážitkov, na ktoré budeme určite radi spomínať.
Slovo láska nemá možno pre teba až taký veľký význam lebo 

si myslíš, že ju máš vo svojom vnútri. Že to je vec, ktorá je 
samozrejmá ... mám lásku a mám aj nenávisť. Ináč povedané ... 
viem milovať aj nenávidieť. Áno, je to pravda. Ovládaš obidve 
veci, ale v skutočnosti spoznáš to, čo máš v sebe podľa toho, čo 
robíš tým druhým. Čím zasahuješ ľudí okolo seba? Čo z teba 
viac vyžaruje? Si chladný ako skala? Alebo si slniečko, ktoré 
žiari... usmievaš sa a roznášaš pokoj druhým? 

Čo vlastne chceš, aby v tebe bolo? Si s tým spokojný? Máš 
možnosť si vybrať, pretože ty sa  rozhoduješ vo svojom živote, ty 
si vyberáš, ako bude vyzerať a ako bude naplnený tvoj život. 
Tvrdou realitou je, že žijeme vo svete, kde nie je nič ľahké. 
Tento svet stratil hĺbku lásky, pozná len povrchné veci, ktoré už 
zďaleka smrdia. Ubližuje a raní duše tých, ktorí nevidia a nie sú 
vo svojom živote opravdiví. Ale ty máš možnosť sa rozhodnúť 
žiť lásku a ukázať lásku v inom svetle..  tam, kde jej hĺbka má 
veľký význam a poznačuje každého, kto ju skúsi. Dáva radosť, 
pokoj, nádej a vieru isť ďalej. Jediná cesta vyjsť z nepravej lásky 
a vstúpiť do ozajstnej lásky je Boh, ktorý je studňou lásky. On je 
práva a skutočná láska, do ktorej sa potrebuješ zaľúbiť. Zaľúb sa 
do Boha, ktorý ti ukáže lásku tak, ako nikto iný. On pozná 
najlepšie spôsoby, ako ju vyjadriť – vtedy keď ti je najhoršie 
a cítiš sa sám, nemáš s kým sa porozprávať, je ti smutno 
a nevieš, čo ďalej ... (myslím si, že poznáš tie chvíle... nie sú 
pre teba veľmi cudzie). 

Naopak, Boh to vidí, a On je tu, aby ti pomohol a neustále ti 
podáva pomocnú ruku. Veľmi ťa miluje a si mu vzácny. Máš 
kopec možnosti, pre ktoré sa môžeš rozhodnúť, tak si vyber. 
Ježiš je džentlmen, ktorý vie, ako postupovať, On pozná 
každého v každom smere. Boh nie je násilný a preto ti dáva 
slobodnú vôľu, a čaká na tvoje rozhodnutie. Naopak na druhej 
strane diabol nečaká na tvoje rozhodnutie, on je rýchly v tom, 
čo chce urobiť. Nie je mu zároveň ťažké ti ublížiť a ponúknuť ti 
pekné darčeky, ktoré vyzerajú celkom pekne a lákavo. Mnohí sa 
rýchlo chytia a potom sú zranení a hľadajú pomoc. 

Zaľúbiť sa je ako keď stretneš niekoho, kto ti padne do oka 
natoľko, že si myslíš - on ma pozná, on vie, čo chcem, rozumiem 
si s ním a cítim sa veľmi prijemne, keď som s ním... Ale to je len 
časť lásky, čo ďalej? Láska má mnoho stránok, ktoré okúsiš ak 
sa pre ňu rozhodneš. Keď spoznávaš lásku tým, že ju rozvíjaš - 
poznávaš a investuješ svoj čas, peniaze a všetko, čo ti je cenné, 
do vzťahu, ktorý je najdôležitejší – potom budeš vedieť, ako 
dobre ti bude. Pretože, kde je tvoj poklad, tam je aj tvoje srdce. 
Ježiš je tu, chce ťa objať a pomôcť ti. Keď chceš niečo vedieť 
viac, alebo máš otázku, ozvi sa.                                          Fatima
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SVEDECTVO

NAŠLA SOM POKOJ
Vyrastala som na dedine s asi 2000 

obyvateľmi. Boli sme evanjelici. Pri stole a večer 
sme sa modlievali. Poznala som 3 modlitby 
a slová, ktoré sa moja mama so mnou často 
modlila: „Pane pomôž, Pane odpusti a Ty si ten 
najväčší Lekár a Pomocník.“ Tie modlitby 
a verše piesní z evanjelického spevníka pôsobili 
na mňa vždy upokojujúco a príjemne.

Moja mama a stará mama mi už skôr čítavali 
príbehy o ľuďoch, ktorí boli v núdzi a ktorým 
Boh pomohol. Príbehy, kde boli iní ľudia 
zachránení s Božou pomocou z otroctva, 
vykúpení  do slobody od  otrokárov a boli 
zaopatrení, tie ma upokojovali najviac. Chcela 
som týmto ľuďom s hnedou kožou a čiernymi 
vlasmi pomôcť, keď budem veľká.  Myslela som 
si samozrejme, že takí sú len v Afrike alebo 
Novej Guinei.

Nie všetko bežalo v našej rodine dobre - 
smútok, potláčanie a spor boli v našej rodine 
častým hosťom. Keď som mala 9 rokov, čítala 
som priateľovi z detstva jeden zošit, ktorý som 
dostala na detskej bohoslužbe v evanjelickom 
kostole, keď som sa prvý krát modlila modlitbu 
spasenia. Začala som sa modliť presne ako žena 
v zošite, modlitbu som hovorila slovo za slovom. 
Čítala som príbeh ďalej. Táto žena stála každú 
sobotu v parku na debni pred mnohými ľuďmi 
a rozprávala ľuďom o Ježišovi. To bolo pre mňa 
veľkým sklamaním, lebo ja som bola príliš 
nesmelá, aby som to urobila tiež, ale myslela 
som si, že to musel urobiť každý, kto chcel patriť 
Ježišovi. Bola som smutná, pretože som to 
nedokázala urobiť, a tak som k Ježišovi nemohla 
patriť. Bola som z toho smutná, ale na druhý deň 
sa stalo, že na mňa prišla nespútaná radosť, a 
vtedy som jednoducho musela vždy znova 
vykríknuť: „Bože, ďakujem Ti!“

Ale nič iné sa nezmenilo, len som bola 
nešťastnejšia a osamelejšia. Učiteľ náboženstva 
nám na hodine konfirmácie hovoril o návrate 
Ježiša Krista a o tom, kto s Ním bude môcť byť. 
Mne bolo jasné, že ja nie, a od vtedy som mala 
strašný strach z pekla, videla som večer v posteli 
neustále plamene, mala som veľký strach 
a pokúsila som sa skončiť život.

V tom čase som bola v odbornej škole, ale tento 
čas bol pre mňa veľkým trápením, bolo mi ešte 
biednejšie. Samovražda a ďalšie zlé myšlienky 
ma otravovali, bola som dookola nešťastná 
a nevidela som žiadne východisko. Medzitým 
som už mala 19 rokov, keď do dediny prišiel 
jeden stan. Na konci stanovej evanjelizácie som 
Ježišovi odovzdala život. Celá tá bieda vo mne 
a aj strach nespôsobili, aby som bola lepším 
človekom. Modlila som sa: „Ježiš, urob to Ty!“ 
On spôsobil, že to zo mňa opadlo. Takisto bola 
preč aj veľká samota, ktorú som medzi ľuďmi 
bolestne cítila. Našla som Jedného, ktorý ma 
opatroval a staral sa o mňa a ja som mohla 
milovať ľudí. Žalm 23 sa stal  v mojom živote 
realitou. On je skutočne Dobrý pastier.

Hospodin je môj pastier; nebudem mať nedostatku.
Pasie ma na zelených pažitiach; vodí ma popri 

tichých vodách.
Občerstvuje moju dušu; vodí ma po cestách 

spravodlivosti pre svoje meno.
Aj keby som išiel dolinou tône smrti, nebudem sa 

báť zlého, lebo ty si so mnou; tvoj prút a tvoja 
palica ma potešujú.

Pripravuješ predo mnou stôl pred mojimi 
protivníkmi; olejom mažeš bohate moju hlavu; môj 

pohár preteká.
Áno, len dobré a milosť ma budú sledovať 

po všetky dni môjho života, a budem bývať v dome 
Hospodinovom dlhé časy. Žalm  23

Friedlinde Treadway
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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
Moldava - za kľúčových ľudí, ktorých chceme zasiahnuť

- aby bola Moldava pripravené pole k evanjelizácii
Turňa - za veriacich, aby žili veci, pre ktoré sa rozhodli
Sabinov - múdrosť a jednotu v staršovstve

- za víťazstvo v pokušeniach
- projekt ETP
- pokoj pre veriacich a sloboda od strachu pred skínmi

Košice - ženská evanjelizačná skupinka
- učenícke miniskupinky Božieho Slova s mladými sestrami
- inšpirovaná chválová skupina
- odovzdaní a spoľahlivi služobníci
- za rast a rozmnoženie domácej skupinky

Kecerovce - za duchovný rast súrodencov
- za úprimný vzťah medzi súrodencami
- za rast služobníkov

Medzany - za mužov a ženy pokoja v Prešove
- za milosť pri evanjelizácii v Prešove
- za odvahu byť smelí pri kázaní v Prešove

SEPTEMBER

OKTÓBER

Miroslav Gaži
01.09. (Čaňa)
Monika Javorová
10.09. (Kecerovce)
Ladislav Gaži
12.09. (Čaňa)
Zuzana Kollárová
16.09. (Medzany)

František Mroč - Marek Veľký :) 
06.10. (Košice)
Katarína Lešková-Kostíková
10.10. (Spišská Nová Ves)
Oľga Godlová
20.10. (Sabinov)
Fatima Gažiová
27.10. (Čaňa)

PONUKA KÁZNÍ NA CD

05.07.2009 Horn Stefan Efektívna evanjelizácia v stratégii DS
12.07.2009 Tóth Miroslav Boží súd - dôvod k evanjelizácii
19.07.2009 Horn Stefan Evanjelizácia dvoma smermi
26.07.2009 Horn Stefan Evanjelizácia v moci
02.08.2009 Tóth Miroslav Božia veľkosť - dôvod k evanjelizácii
16.08.2009 Horn Stefan Skutočný cieľ evanjelizácie
23.08.2009 Horn Stefan Identita Devleskero Kher
30.08.2009 Tóth Miroslav Charakter evanjelistu

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 NOC
V piatok, 23 októbra o 20.00, sa v Košickom zbore stretneme 
na modlitebnú noc. Každý je pozvaný, kto túži hľadať Pána, 
prihovárať sa za kresťanov aj neveriacich.
Tajomstvo sily kresťanov počas dejín cirkvi, počas ťažkých 
okolností v živote bolo vždy a bude jedno – horlivá modlitba. 
Naša sila je na našich kolenách. Ak chceme vidieť povstávať 
zbory a v nich zdravých učeníkov, potrebujeme sa horlivo 
modliť. Nie je nič dôležitejšie. Len potom sme schopní konať 
Božiu prácu tak, ako si to On predstavuje. Ježiš je nám v tom 
najlepším príkladom. On trávil dlhé hodiny s Otcom, bola to 
priorita Jeho života; nie služby, ale života. Apoštol Pavol bol 
veľmi úspešný zakladateľ zborov. Pri čítaní Jeho listov je hneď 
zrejmé, že to bol muž, ktorý sa často a veľa modlil za zbory. 
Preto príď a budeme sa modliť!



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;
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. 

SEPTEMBER OKTÓBER

19.09. Zborové BTC Sinaj
Košice; 10.00

26.09. Spoločné tínedžerské stretnutie
KE, Jesenského 21/A; 11.00

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

KEDY A KDE SA STRETÁVAME

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

08-10.10. BTC Sinaj s Manfrédom Lanzom
Domaša; 09.00

11.10. Výnimočná spoločná bohoslužba
 KE, Jesenského 21/A; 10.00

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

24.10 Spoločné tínedžerské stretnutie
KE, Jesenského 21/A; 11.00

31.10 Zborové BTC
Sabinov, Turňa; 10.00

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.

Zmena termínov možná!
Pozri www.bozidom.sk




