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POZDVIHNIME SVOJE HLAVY



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

POZDVIHNI HLAVU
Drahí bratia a drahé sestry v Kristovi, v srdciach nám doznieva 

ostatné BTC Sinaj, ktoré verím, že hovorilo určitým spôsobom 
do života každého z nás. Mňa osobne zasiahol úplne jednoduchý 
fakt o životnom štýle nášho Pána. Ježiš nehľadal pozornosť médií, 
nemal plný kalendár stretnutí s politikmi, nestretával sa 
na oficiálnych audienciách u náboženských lídrov. To vôbec 
nebola Jeho priorita. S vedomím, že chce evanjeliom zasiahnuť 
celý svet, má na to tri roky a predstavme si, že On tieto, v našich 
očiach často „tak dôležité“, veci nerobil. Naopak, On chodil 
medzi prostitútky a zlodejov, úžerníkov a  ľudí, s ktorými farizeji 
ani len sedieť nechceli. Uzdravoval ľudí, vyháňal démonov a kázal 
evanjelium. On si tiež vybral dvanásť učeníkov a to vôbec neboli 
elita vtedajšej spoločnosti. Boli to obyčajní ľudia ako ja a ty. 
A venoval sa im. Svoj čas venoval im. Tri roky im venoval svoj 
život. No najdôležitejšia vec v Ježišovom živote bola predsa len 
ešte niekde inde. Bola to jeho „top“ priorita. Bolo to Jeho 
tajomstvo úspechu, moci, múdrosti, tajomstvo Jeho života. Bol to 
vzťah s Jeho Nebeským Otcom. Nie stretnutia s mocnými 
vtedajšej doby, ale stretnutia s tým, ktorý je Všemohúci. On vedel, 
že žiaden človek nie je schopný mu pomôcť v Jeho misii na tejto 
zemi, iba jediný – Jeho Otec a vedomie Jeho lásky. Otcova láska 
bola zdrojom Jeho služby, zdrojom Jeho dýchania, Jeho života. 

Bratia a sestry, v dnešných kritických časoch, kedy svet 
prechádza jednou katastrofou za druhou nie je nič dôležitejšie ako 
vedomie Božej lásky, Božej prítomnosti a Jeho starostlivosti 
o svoje deti. Musíš spoznať jedinú vec. Človek ti nevie pomôcť, 
iba Boh vie. Pokiaľ kladieme človeka za svoje rameno, o ktoré sa 
opierame, Biblia hovorí, že sme prekliatí (Jer 17,5). My veríme 
v moc Boha, nie v druhého človeka.

Chcem každého veriaceho povzbudiť, aby sa ešte viac držal 
Pána a Jeho Slova. Často zažívame v prítomnosti ťažké chvíle a to 
kvôli tomu, že sme jednoducho neboli poslušní Jeho Slovu 
v minulosti. Chodiť vo viere, to znamená, že Boha nevidíš, ale 
dôveruješ Mu; to znamená, že aj napriek okolnostiam 
a problémom Mu stále veríš; to znamená, že aj keď v ľudskej 
rovine nie je žiadne iné východisko alebo riešenie, ty Mu veríš, že 
On je s tebou, lebo Biblia to hovorí. Chodiť vo viere znamená žiť 
podľa Biblie, aj keď mi to nevyhovuje a zdá sa mi to ťažké alebo 
nepotrebné.

Nemôžme svoju vieru stavať na naše pocity, ani na náš „zdravý“ 
rozum. Staviame svoju vieru len na jediný zdroj a to je Pánovo 
Slovo. Ono stojí na veky. Nebo a zem pominú. Všetko ľudské 
dielo pominie. Ale Jeho Slovo nepominie (Mat 24,35). Predstav 
si, že všetky tie úžasné a nádherné veci, ktoré človek vyrobil 
svojim umom raz zhoria (2Pet 3,10). Veci, do ktorých tak často 
dávame svoju životnú nádej, zhoria. Veci, ktoré napĺňajú náš 
každodenný život viac, ako si uvedomujeme. Ale Pánovo Slovo 
ostáva na veky. Buďme preto múdri a postavme svoju vieru, svoj 
život, svoju budúcnosť na tejto istote. 
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ÚVODNÍK

Svet zažíva dni a myslím si, že tie dni ešte budú pokračovať, 
kedy Boh trasie každou ľudskou istotou. Jedine istota v Bohu je 
skutočná istota a studňa pokoja pre ľudskú dušu v hrozbe 
finančnej neistoty, prírodných katastrof, hrozbe chorôb a smrti 
po celom svete. Človek nemá žiadnu kontrolu nad takýmito 
udalosťami. Či chceme alebo nie, takéto správy pohnú s našou 
dušou. A to je dobre. Vtedy je na mieste otázka: „Kde je moja 
istota?“ Som pripravený povedať, tak ako Jób povedal: „Hospodin 
dal, Hospodin vzal...“? „Som pripravený vôbec stretnúť sa 
s Ním?“ Ak nie si pripravený dnes, nie si pripravený vôbec. Nech 
ostane stáť iba to, čo má ostáť stáť. Nech ostane stáť iba to, čo 
obstojí raz v súdny deň. Istoty, ktoré tam pred Bohom neobstoja, 
je lepšie nech spadnú už tu.

Pán Ježiš prichádza znova na túto Zem. Akokoľvek by sa ti 
zdalo, že Boh je ďaleko, že Jeho zasľúbenia sú pre teba vzdialené 
a nereálne, jednou vecou si môžeš byť istý: Každým jedným dňom 
je Ježiš bližšie. On nemešká so svojim zasľúbením. Apoštol Peter 
hovorí, že nemešká, ako niektorí hovoria, že mešká (2Pet 3,9). To 
je dôvod pre cirkev urobiť tri veci: Pozdvihnúť svoje hlavy 
a vedieť, že naše vykúpenie je blízko (Luk 21,28); žiť život 
v  posvätení vediac, že Pán je spravodlivý Sudca a súdi každého 

podľa jeho skutku, nehľadiac na osobu (1Pet 
1,17); pozdvihnúť svoje oči, vidieť polia, ktoré sú 
pripravené k žni a vykročiť do žatvy (Ján 4,35).

Vedomie Pánovho príchodu motivuje kresťana 
k činu, nie k nečinnosti. Nedovoľ aby trápenie 
a ťažké okolnosti života ťa mali odviesť 
od plnenia Božieho poverenia. Biblia nás 
povzbudzuje, že bratia po celom svete znášajú tie 
isté protivenstvá. Pevne sa vo viere držme Boha, 
buďme poslušní Jeho Slovu, držme sa vo viere 
Jeho poverenia, lebo On je s nami.

Mám zakladať zbory, keď neviem, čo mám skôr 
kvôli problémom a okolnostiam robiť? Mám 
kázať evanjelium, keď sa vôbec na to necítim? 
Mám verne konať službu, aj keď by bolo ľahšie 
najprv vyriešiť „svoje“ problémy? Áno! To všetko 
sa dá, ak je Otec Nebeský našim zdrojom. Nikdy 
nebudeme v takom stave, aby sme povedali: 
„Teraz sú okolnosti tak úžasné, že nič mi nebráni 
slúžiť Pánovi.“ Keďže máme nepriateľa, stále nám 

bude „niečo“ brániť v službe. My ale vytrvajme. Postavme sa vo 
viere na svoje nohy. Pozdvihnime hlavy a rozhodnime sa v srdci 
robiť to, načo nás Otec povolal – kázať evanjelium, činiť 
učeníkov, zakladať zbory. Lebo On je zdrojom našej služby.

Váš brat Miro Tóth
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LIST KOLOSENSKÝM
List Kolosenským patrí niekedy medzi prehliadané listy – nie je to 
dlhý list ako napr. list Rímskym, ani nemá svoje pokračovanie 
ako listy do Korintu alebo Tesaloník. Ale tak ako každý list, ktorý 
je v novom zákone zaznamenaný, aj tento, je živým slovom 
Božím pre teba i mňa, rovnako významným ako ostatné listy. 
Poďme sa preto pozrieť na tento list bližšie.

List Kolosenským patrí k tzv. „príležitostným“ 
listom, pretože bol písaný ako reakcia na  problé-
my s falošným učením v zbore, ktoré chce Pavol 
uviesť na pravú mieru. Preto si musíme tento list 
spojiť a vysvetliť aj na základe historických fak-
tov. Herézia (bludné učenie) v zbore v Kolosách 
bola nezvyčajnou kombináciou gréckej filozofie 
(gnosticizmu) a Judaizmu (židovstva).

Mesto Kolosy
Mesto Kolosy bolo predtým než žil Pavol, veľ-

kým obchodným centrom. Údolie, v ktorom mes-
to ležalo bolo v starovekom Stredozemí hlavným 
výrobcom vlny, obzvlášť čiernej a farbenej vlny – 
purpurovej a červenej farby. Kolosy sa nachádza-
li na brehu rieky Lykus, ktorá vtekala do rieky 
Maender, ktorá tiekla cez Efez, vzdialený 
160km. V tomto jednom údolí sa nachádzalo nie-
koľko malých miest, v ktorých Epafras založil 
zbory – Kolosy, Hierapolis (vzdialený 10km 
od Kolos) a Laodicea (16km) (pozri mapu).

Obyvateľstvo mesta bolo zložené z veľkej čas-
ti z pohanov (Frýgijci a Gréci), ale žila tam aj po-
četná židovská komunita. Podľa historických zá

znamov vieme, že v 2.storočí pred Kristom 
bolo z Babylonu do Kolos transportovaných pri-
bližne 2 tisíc Židov. Záznamy dokonca ukazujú, 
že v roku 76 n.l. v okolí Kolos žilo cca 11000 ži-
dovských mužov.

Autor
Pisateľmi sú apoštol Pavol a Timotej. Ale 

hlavným autorom zostáva Pavol, ktorý zrejme ni-
kdy nenavštívil kolosenský zbor. 

Dátum
Čas písania listu je spojený s jedným z Pavlo-

vých uväznení (Efez, Filipy, Cezarea, alebo 
Rím). Väznenie v Ríme najlepšie sedí na udalos-
ti v Skutkoch. Ak vezmeme do úvahy obdobie 
väznenia v Ríme, tak čas písania listu je niekedy 
na začiatku 60-tych rokov. 

List zaniesol do Kolos pravdepodobne Tychi-
kus spolu s Onezimusom (4:7-9).

Zbor
Zbor v Kolosách bol pravdepodobne založe-

ný Epafrasom, ktorý za zrejme obrátil v Efeze. 
Epafras prišiel k Pavlovi do väzenia, aby mu po
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vedal o vážnych problémoch, ktoré do zboru 
vniesli falošní učitelia. Títo učili zmiešanine gréc-
kej filozofie gnosticizmu a židovského zákona. 
Podstata toho falošného učenia sa týkala osoby 
a diela Ježiša Krista. Gnostici boli presvedčení 
o jeho božej prirodzenosti, ale popierali jeho ľud-
skú prirodzenosť. Tiež popierali to, že Ježiš je je-
diným prostredníkom k spaseniu. Gnostici verili 
vo viacero anjelských stupňov (najvyšší – Boh, 
najnižší – človek). Ježiš, napriek tomu, že bol 
podľa nich na tom najvyššom stupni, bol stále 
iba jedným z bohov. Gnostici tiež sami seba po-
kladali za intelektuálnu elitu, ktorá má výnimoč-
né tajné poznanie, ktoré je pre nich cestou 
k Bohu (namiesto Kristovho diela spasenia).

Práve kvôli tejto atmosfére, ktorú do kolosen-
ského zboru vniesli títo falošní učitelia, Pavol 
vo svojom liste zdôrazňuje:

1. Jedinečnosť osoby Ježiša Krista a jeho doko-
nané dielo spasenia,

2. Vlastníctvo celého vesmíru, vládu a dôleži-
tosť Ježiša z Nazaretu – jeho narodenie, učenie, 
jeho život, smrť, vzkriesenie a vstúpenie. On je 
Pán všetkého.

Cieľ listu
Pavol chcel vyvrátiť bludné učenie v kolosen-

skom zbore. Aby to dosiahol, vyvýšil tu Krista 
ako dokonalý obraz Boží, Stvoriteľa, ako toho, 
kto udržuje všetky veci, hlavu cirkvi, prvorodené-
ho z mŕtvych, plnosť božstva v tele a prostrední-
ka medzi Bohom a človekom. Je zaujímavé 
sledovať, ako Pavol konfrontuje falošné učenie, 
ktoré zasiahlo Kolosy – upevňuje zdravé učenie 
namiesto toho, aby bod po bode vyvracal všetky 
body bludného učenia.

Nakoniec by sme si mohli všimnúť, akého dob-
rého a verného vodcu tento zbor mal – človeka, 
ktorý za nich zápasil na modlitbách – Epafrasa. 
Boží služobník, ktorý môže byť vzorom každému 
z nás. Nevieme o ňom veľa, ale vieme, že bol člo-
vekom so zlomeným srdcom pre Božie kráľov-
stvo a jeho ľud. Nebol to len modlitebník, ale 
človek, ktorý „nestál, ale išiel“. Išiel a zakladal 
zbory v oblasti, v ktorej žil. Nech Pán dá, aby 
sme sa od Epafra naučili dobrú lekciu.

Katarína Kollárová



Chcem byť úprimná a priznať sa vám, že sa mi 
tam vôbec nechcelo ísť. Dôvodov bolo viacero. 
No keďže som bola vďačná za pozvanie, tak 
som spolu so sestrami nasadla do vlaku a vybrala 
sa na ten náš „divoký západ“ :).

Hneď po príchode na miesto sme si všímali 
vzornú starostlivosť o nás. Nie nutnú, ale srdeč-
nú a nadštandardnú. Cítili sme lásku. Veľa lásky. 
Sestry zo slzami v očiach spoločne vraveli: „Zuz-
ka, my sa cítime ako v nebi.“ Boli tam ľudia rôz-
nych rás, kultúr a my sme sa tam cítili byť 
časťou ich rodiny, prijaté a milované. 5 septem-
brových dní strávených spolu so služobníkmi 
pre deti z rôznych kútov sveta v nás zanechalo 
stopu. Predstavte si desiatky krajín, ktoré tam 
boli: Srbsko, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko, 
Rusko, Kosovo, Ukrajina, Poľsko, Francúzsko, 
Holandsko, Fínsko, Belgicko, Nemecko, 
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Švajčiarsko, Škótsko, Veľká Británia, 
Austrália, USA, Kanada, Mexiko, Čína, Južná 
Kórea, Japonsko, Filipíny, Srí Lanka, Malajzia, 
India, Indonézia, Etiópia, Zimbabwe, Kamerun, 
Nigéria a možno aj iné, na ktoré si už nespomí-
nam. Každý deň prezentovalo svoju službu viace-
ro štátov a my ostatní sme počúvali a na záver sa 
za nich modlili. Mala som možnosť vidieť ako je 
po celom svete mnoho bojov pri službe, či už to 
je spôsobené náboženským odporom, 
alkoholom alebo kriminalitou. Napriek tomu, 
v každej krajine Pán hovorí, vedie a koná so svo-
jou mocou – aj pri deťoch.

Keby som mala písať o jednotlivých štátoch 
a ich službách, potrebovali by sme na to viac 
strán. Ale viac dôležité je aj tak to, čo Boh hovo-
ril osobne ku mne. Som v službe už 7 rokov, 
a naučila som sa za ten čas zopár veci. Učili sme 

sa ich spolu s mojím tímom. Ale tieto dni som 
sa nesústredila na žiadne teologické témy, lekcie 
a pod. Naopak, Boh ma opäť učil. Cez svoju 
lásku. Viem, že nie som dokonalá, ale často ne-
viem prijať, že urobím chybu. V jedno nedeľné 
ráno sme boli pozvaní zložiť svoje bremená – ne-
úspechy, ťažkosti, smútok, slabosti, chyby 
pod kríž Pána Ježiša Krista. Každý krok v živote 
nás pripravuje na to, čo má prísť. Niekedy je 
dobré byť zlomený a vedieť, že jediné, čoho sa 
môžem držať je Boh. Odovzdala som opäť 
službu, svoje schopnosti i neschopnosti do Jeho 
rúk. Viem, že investovanie do minulosti nemá 
cenu. Budúcnosť má hodnotu investovania. Deti, 
nová generácia, sú našou budúcnosťou. To, čo 
do nich investujeme dnes, raz vyrastie. Dovoľte 
mi položiť otázku: „Investuješ do detí?“ Nech už 
je odpoveď akákoľvek, skús hľadať možnosti, 
ako investovať viac než doteraz. Investovanie = 
sadenie je Božia podmienka pre rast. Túžim, aby 
nám pred očami rástla generácia, ktorá bude po-
znať Pána. Nie piesne, nie príbehy, nie tradíciu, 
ale Pána. Má to cenu slúžiť, aj keď je to ťažké. 

Detská služba potrebuje naše modlitby. Hľadá-
me ochotných ľudí. Ženy aj mužov. Vzory pre na-
šich mladých. V liste Rímskym 10, 13 je napísané:

Lebo každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude 
spasený.

Ale ako môžu vzývať toho, v ktorého neuverili? 
A ako uveria, ak o ňom nepočuli? 
A ako počujú bez toho, aby im niekto kázal? 
A zase ako budú kázať, keď nebudú poslaní? 
Ako je napísané: Jaké krásne sú nohy tých, ktorí 

zvestujú pokoj, tých, ktorí zvestujú dobré veci! 

Deti potrebujú byť spasené, potrebujú učite-
ľov, ktorí im budú hovoriť evanjelium. Skús sa 
Pána spýtať, či tým človekom, ktorý im bude 
zvestovať dobré veci, nemáš byť aj ty.

Teším sa že som zažila krásne chvíle v Modre. 
Ale ešte viac sa chcem tešiť na chvíle tu doma, 
v našom zbore, medzi našimi deťmi, našimi slu-
žobníkmi. Lebo Pán hovorí aj tu s nami a cez 
nás. 

Týmto ďakujem Igorovi Rosovi a jeho zboru 
za pozvanie a podporu.Buďte požehnaní.   Zuzka

Koncom septembra som spolu s dvoma sestrami, Julkou z Turne 
a Kristínou z Polianky, strávila pár dní v meste Modra, blízko 
Bratislavy. Neboli sme tu obdivovať ich vinohrady alebo povestnú 
modranskú keramiku, ale zúčastnili sme sa Celosvetového 
summitu detských učiteľov 2009. 
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ČO JE TVOJÍM ZDROJOM?
Začiatkom októbra sme zamierili na Domašu, aby sme tam strávili 
3 dni plné Božieho Slova, spoločenstva a osobných modlitieb.

Pozvaným hosťom – kazateľom, bol tentokrát 
Manfred Lanz. Manfred žije spolu so svojou 
manželkou v Nemecku a majú 3 adoptované deti 
(z Peru a Rumunska). 16 rokov bol pastorom 
v jednom miestnom zborom, ale v súčasnosti už 
viac rokov pôsobí v nadzborovej službe – vedie 
Službu Zakladania Zborov a je členom vedenia 
BFP (Zväz slobodných letničných zborov) v Ne-
mecku. V posledných rokoch prežil nanovo 
vzťah s Bohom, ako s Otcom a odvtedy mocne 
slúži na tému uzdravujúcej a oslobodzujúcej Ot-
covej lásky.

Manfred neslúžil v našom zbore prvýkrát. 
Na BTC Sinaj nám slúžil už tretíkrát. Téma, 
na ktorú tentokrát kázal, bola: „Čo je zdrojom 
tvojej služby?“. Počas seminára o 3 hlavných ob-
lastiach Ježišovho života sme sa dozvedeli, že 
hoci Ježiš mal k dispozícii extrémne krátky čas 
na to, aby zmenil svet, aj tak nebolo v Jeho živo-
te najdôležitejšia služba zástupom, ani 
vzťah s učeníkmi, ale na prvom mieste bol 
čas s Jeho Otcom. Ježiš sám povedal, že robí iba 
to, čo vidí u svojho Otca.

Počuli sme aj o tom, ako Pán zmenil výbušné-
ho Šimona s veľkými rečami na zlomeného Pet-
ra – skalu, alebo Jána – „syna hromu“, ktorý 
navrhol Ježišovi, aby zoslal oheň na mesto, ktoré 
ho nechcelo prijať, na apoštola lásky. Počuli sme 
aj o tom, ako máme zložiť falošné koruny, ktoré 
máme na hlave – koruny moci, ovládania, pýchy 
a snahy byť tým najväčším. Zložiť ich k nohám 

jediného Kráľa kráľov, ktorý má pre svoje 
deti koruny synovstva. 

Každý deň sme mali semináre na jednotlivé té-
my, ale keďže táto téma je úplne praktická, aj 
my sme mali čas, ktorý sme trávili prakticky s na-
ším Otcom – osamote na prechádzke, rozhovo-
rom s ním, alebo keď sme mu písali list, či 
na ranných modlitbách,.... Všetko to boli chvíle, 
ktoré sa mnohých z nás mocne dotýkali a pre-
mieňali náš pohľad na Boha, ako na nášho Otca, 
ktorý nekonečne miluje svoje deti, a ktorý nás 
volá blízko k sebe.

Verím, že Pán nás počas týchto dní znova 
volal aj volá k tomu, aby sme hľadali Jeho. Je to 
tak dôležité. Bez toho sa rýchlo unavíme a aj náš 
život a naša služba bude produkovať veci, ktoré 
nebudú niesť Boží život. Je dôležité, aby sme sa 
nenechali strhnúť prúdom všedných dní, starostí 
a okolností, ktoré nám berú pohľad z Božieho 
srdca. Je dôležité sa zastaviť a pozrieť, z čoho 
čerpáme v našom živote a v našej službe. Máš 
kanál napojený na cisternu svojich skúseností 
a nápadov, ktorá sa aj tak raz vyprázdni, alebo si 
napojený na studňu – Božie srdce, prameň živej 
vody, ktorý prúdi každý deň? 

Izaiáš 40:30- 31  Mládenci ustávajú a zomdlie-
vajú, a junáci ťažko klesajú; ale tí, ktorí očakáva-
jú na Hospodina, nadobúdajú novej sily; 
vznášajú sa na krídlach ako orli; bežia a nezomd-
lievajú, chodia a neustávajú.

KK

STRETNUTIE
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BTC SINAJ/PRE MLÁDEŽ

SILVESTER 2009
Ako každý rok, na konci kalen-
dárneho roka sa spolu tešíme na 
spoločný Silvester, kde chceme 
spoločne prejsť zo starého do 
nového roka. Bude to určite 
požehnaný čas, radostný čas, čas 
obecenstva s Pánom aj so súro-
dencami. Takže 31.12.2009  o 
20.00 hod. Ťa srdečne pozývame 
na Jesenského 21/A do Košíc. 
Zároveň ak sa chceš podieľať na 
príprave programu, výzdoby a os-
tatných praktických záležitostí, 
hovor so svojim vedúcim. každá 
pomoc je vítaná. Samozrejme ne-
môžu chýbať chutné koláče a mä-
so :), ktoré každý podľa 
možnosti smie priniesť. 

ZBOROVÉ BTC
Posledné ZBTC v tomto roku sa 
uskutoční 12.12.2009, o 10.00 
hod. v Košiciach a Kecerov-
ciach. Ak chce cirkev zažiť pre-
budenie, tak potom sa musí 
vrátiť ku základu, ktorým je Bo-
žie Slovo. Pozývame každého 
stráviť pár hodín pod vyučova-
ním Božieho Slova, samozrejme 
hlavne súrodencov z Košíc a Ke-
ceroviec. Nie je nič dôležitejšie, 
aby sme rozumeli Božiemu Slo-
vu, prijali ho do srdca a žili pod-
ľa Neho. ZBTC je miestom v 
našich zboroch, kde sa môžme 
nechať premieňať mocou Jeho 
slova. 

VIANOCE 2009
Počas Vianoc budeme spoločne 
organizovať jednu spoločnú via-
nočnú bohoslužbu a to 
v nedeľu, 27.12.2009 o 10.00 
hod. v Košiciach.  Po zbore 
chceme stráviť spoločný čas 
a každý, kto môže nech prinesie 
nejaké jedlo, koláče a občerstve-
nie. 

(Stránka aj pre tých, ktorým sa to vôbeci nechce čítať.) Áno, je 
tu pre teba, aby si si mohol uvedomiť, že niekomu na tebe veľmi 
záleží. Tá osoba veľmi túži byť s tebou, a prejavuje ti to rôznym 
spôsobom. Pýtaš sa, kto sa tak snaží o tvoju pozornosť? Je to 
Boží Syn Ježiš, ktorý ťa neuveriteľne miluje. Chce sa s tebou 
stretnúť, chce, aby si sa na chvíľu zastavil a počúval. 

Biblia hovorí stále o stretnutiach človeka s Bohom. Každé 
z tých stretnutí bolo iné. Ježiš rád stretával rôznych ľudí – nikto 
nebol pre neho príliž špinavý, alebo príliš hlučný, alebo nesluš-
ný. Niektorí náboženskí ľudia ho preto odsudzovali 
a nenávideli. Ale pre Ježiša bolo dôležité byť s tými, ktorí Ho po-
trebovali. Poďme sa spolu bližšie pozrieť na také dve stretnutia 
s Ježišom – pretože nie je stretnutie, ako stretnutie. 
Stretnutie č.1 Raz sa s Ježišom stretol veľmi nábožný mladý 
chlapec. Žil slušný život, bol z dobrej rodiny a v škole možno 
sedel v prvej lavici :-). Každý by o ňom povedal samé dobré ve-
ci. Mal však jednu vec, ktorú nebolo vidieť – mal rád MAŤ VE-
ĽA. Keď sa jedného dňa stretol s Ježišom, možno si myslel, že 
si ho Ježiš všimne – bol predsa vzorný chlapec, dodržiaval všet-
ky prikázania... ale Ježiš sa ho spýtal na niečo úplne iné: „ Si 
ochotný vzdať sa aj toho, čo máš, a čo máš tak rád a nasledovať 
ma?“ Keď  to počul, sklonil hlavu a odišiel preč. Toto urobiť 
ochotný nebol. Preto jeho život zostal taký, ako bol predtým, 
hoci sa stretol s Ježišom.(Matúš 19:16-22)
Stretnutie č.2 S Ježišom sa stretol ešte aj ďalší muž. Vieme 
o ňom 2 veci – bol veľmi malý a veľmi bohatý. Ale na rozdiel 
od predošlého chlapca, tohto človeka ľudia vôbec nemali radi, 
pretože Zacheus (to bolo jeho meno) mnohých ľudí oklamal 
a obral o peniaze. Ale keď počul, že okolo pôjde Ježiš, vyšplhal 
sa na strom, len aby ho videl. Veľmi sa túžil stretnúť s Ježišom, 
ale nedúfal, že sa mu to podarí. Ale keď Ježiš prechádzal okolo 
stromu, na ktorom bol Zacheus, zastavil sa a požiadal ho, aby 
u neho smel zostať na večeru. Všetkých ľudí okolo, vrátane Za-
chea, to strašne prekvapilo a dokonca začali Ježiša ohovárať, 
kvôli tomu, že navštívil takého zlého človeka, ako bol Zacheus. 
Zachea sa toto stretnutie s Ježišom tak dotklo, že sa rozhodol 
rozdať polovicu celého svojho majetku chudobným a tomu, 
koho oklamal a okradol -  vrátil všetky peniaze 4-násobne. To-
mu sa hovorí zmena. (Lukáš 19:1-10)

Stretnutie s Ježišom môže úplne zmeniť tvoje srdce a tvoj 
celý  život. Ale NEMUSÍ – keď prídeš, vypočuješ si, čo Ježiš ho-
vorí, a odídeš preč bez toho, aby si otvoril svoje srdce. Koľko-
krát sa ti to už stalo? Koľkokrát si bol niekde, kde si počúval 
Božie Slovo, ale pre teba to bolo tak vzdialené ako cesta 
na mesiac. 

Stále však platí, že Ježiš sa chce s tebou stretnúť. Chce, aby 
s tebou mohol byť v tvojom dome (v tvojom srdci), tak ako 
u Zachea. Nezáleží na tom, aký si, ako sa na teba pozerajú 
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MLÁDEŽ/SVEDECTVO

ČO BOH UROBIL
Milí čitatelia, rada by som vám vyrozprávala 

svoj životný príbeh. 
V 16-tich rokoch som sa zoznámila so svojím 

manželom, ale moja mama ho nemala rada a ne-
súhlasila, aby sme sa vzali. Povedala mi, že bu-
dem mať deti a môj muž ma nechá. Zdá sa, že 
vyriekla nado mnou prekliatie, ktoré sa naplnilo.

Zo začiatku som mala dobré manželstvo. Keď 
sa nám narodilo štvrté dieťa – dcéra, začali prob-
lémy. U manžela sa prejavila chorobná žiarli-
vosť. Upodozrieval ma bezdôvodne z nevery 
a často ma kvôli tomu fyzicky a psychicky týral. 
Mala som ho rada a preto som to viac rokov 
znášala s nádejou, že sa zmení. Pripadal mi ako 
rozdvojená osobnosť. Mal aj svetlé chvíľky, keď 
ho to veľmi mrzelo, že mi ubližuje, plakal, ale ne-
vedel to zlé správanie ovládať. Ani ja som už 
v tom všetkom nevládala a siahla som si na ži-
vot. Ale vďaka Bohu som to prežila. Manžel sa 
potom bál sám seba, že môže ohroziť môj život 
a tak mi navrhol, aby sme sa rozviedli, že to bu-
de lepšie. Tak sme sa rozviedli.

Ale aj v tých ťažkých chvíľach som cítila, že 
Boh je so mnou, hoci som ešte nebola znovuzro-
dená. A dnes viem, že keby nie Boh, tak nie som. 
Celý môj život som hľadala Boha. Vedela som, 
že existuje, ale osobne som ho nepoznala. Som 
vďačná za Mareka, ktorý prišiel a povedal mi 
evanjelium. Keď som to počúvala, veľmi sa ma 
to dotýkalo. Mesiac som rozmýšľala, či je to to, 
čo hľadám. Potom som na to prišla, že je to to 
správne a rozhodla som sa, že pôjdem na boho-
službu zboru Devleskero Kher. Keď som vošla 
dnu, vnútri som vedela, že je to to, čo som hľadala. 

Som veľmi vďačná Bohu, že sa mi dal poznať 
a že mu smiem celá patriť. Aj teraz, počas BTC 
s Manfredom, som zažila úžasnú skúsenosť s Pá-
nom. Počas modlitby bola výzva, že si máme 
položiť ruky na miesto, kde nás niečo bolí 
a v mene Ježiša Krista sme sa modlili za uzdrave-
nie. Cítila som, akoby mi tŕplo celé telo a ťažko 
sa mi dýchalo. Srdce akoby mi horelo. Niečo sa 
vo mne dialo. Potom prišiel Manfred, modlil sa, 
fúkol na mňa a ja som vtedy spadla. Keď som sa 
prebrala, veľmi som plakala a nechápala som, čo 
sa so mnou deje. Cítila som sa ako vymenená. 20-
ročná bolesť v kĺboch prestala.

Potom Manfred rozprával o zlomenom srdci 
a povedal, že kto má zlomené srdce, nech príde 
a bude sa modliť. Vyšla som. Videla som vtedy 
vo svojom srdci obraz – ružu, púčik, ktorý sa po-
maly rozvíjal. Moje srdce bolo predtým zatvorené 
kvôli zraneniam v mojom živote. Ako sa tá ruža 
rozvíjala, aj moje srdce sa otváralo. V mojom 
vnútri horelo. Vedela som, že sa vo mne udiala 
veľká zmena. Mala som úžasný Boží pokoj 
a od radosti som plakala. Všetko, čo ma predtým 
ťažilo – pocity menejcennosti, odmietnutia, ne-
hodnosti, to všetko spadlo z môjho srdca.

Ďakujem Pánovi za všetko, čo urobil a robí 
v mojom živote.

S láskou vaša sestra Ľudmila Balogová

ľudia – ide tu o viac než len o tvoju povesť, 
alebo o veci, ktoré máš teraz rád – ide o tvoj ži-
vot. Buď preto múdry a maj otvorené srdce.

A možno si už raz zažil to úžasné stretnutie 
s Ježišom – vedel si, že je blízko teba, že hovorí 
priamo do tvojho srdca. Ale teraz je to preč. Už 
to vôbec nie je také úžasné, ako to bolo pred-
tým. A už ťa to ani nebaví. Rozhodni sa znova 
stretnúť s Ježišom. Otvor mu svoje srdce. Ak je 
treba, tak vylez na svoj „strom“, aby si ho 
uvidel. Boh hovorí, že keď sa priblížime k nemu 

– on sa priblíži k nám. Urob krok k Ježišovi 
a dôveruj mu, že zmení tvoje srdce.

Teraz je čas, kedy ťa Boh pozýva k sebe. Vy-
ber si to, čo chceš. Počul si ponuku. Si slobod-
ný. Len nezabúdaj, že raz príde stretnutie 
s Bohom, pri ktorom sa už nebudeš môcť roz-
hodnúť – súd Boží. Teraz sa rozhodni! 

PS: Skús si v Biblii nájsť a prečítať o nejakých 
stretnutiach s Bohom. Porozmýšľaj o nich –  mož-
no, že v nich nájdeš seba.                                  KK
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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

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

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

Hnutie Zakladania zborov
- Aktuálne miesta ZZ - Prešov, Moldava, Kecerovce
- Vznik nových zborov na nových miestach
- Zbory – zdravie, sila, samostatnosť
- za ETP – ako nástroj na zakladanie zborov

NOVEMBER

DECEMBER

Ivan Mako
05.11. (Čaňa)
Fatima Péčiová
08.11. (Turňa)
Simona Balogová
10.11. (Turňa)
Mária Horváthová
12.11. (Sabinov)
Tibor Péči
12.11. (Turňa)
Michal Onody
16.11. (Turňa)
Martin Rácz
20.11. (Sabinov)
Miroslav Tóth
25.11. (Sabinov)
Etelka Turtáková
28.11. (Turňa)

Jolana Gažiová
04.12. (Čaňa)
Mária Turtáková
04.12. (Turňa)
Angelika Sameľová
08.12. (Kecerovce)
Magdaléna Godlová
10.12. (Sabinov)
Jozef Javor
11.12. (Kecerovce)
Miroslav Sameľ
23.12. (Kecerovce)
Etela Godlová
24.12. (Turňa)
Bartolomej Medňanský
29.12. (Košice)
Nikola Onodyová
29.12. (Turňa)

PONUKA KÁZNÍ NA CD

06.09.2009 Arpád Petráš Si pripravený?
13.09.2009 Horn Stefan Víťaziaca cirkev
20.09.2009 Tóth Miroslav Posledný súd a jeho 4 objekty
27.09.2009 Horváth Alex Si víťaz
04.10.2009 Tóth Miroslav Príchod Krista v Petrových listoch časť 1
11.10.2009 Lanz Manfred Láska Otca - Synova sláva
18.10.2009 Horn Stefan Čo máš oblečené
26.10.2009 Arpád Petráš A ochladne láska mnohých

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.



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. 

NOVEMBER DECEMBER

KEDY A KDE SA STRETÁVAME
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

13.11. Pracovné stretnutie
Košice; 17.00

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

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

27-29.11. Misijná cesta do Čiech
 Bohumín, Karviná

03.12. Pracovné stretnutie
KE, Jesenského 21/A; 17.00

12.12. Zborové BTC
Sabinov, Turňa; 10.00

27.12. Vianočná spoločná bohoslužba
 KE, Jesenského 21/A; 10.00

31.12. Spoločný Silvester
 KE, Jesenského 21/A; 20.00




