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ZAKLADÁME NOVÉ ZBORY



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

ZAKLADAJME ZBORY!
Ostatné BTC Sinaj na Domaši bolo míľnikom pre mnohých 

z nás a určite kľúčovým pre smerovanie ďalšej služby Devleskero 
Kher – Boží Dom. Hovorili sme o hnutí zakladania zborov 
a postavili sme si základnú otázku:“Čo sa musí stať, aby 
na Slovensku vzniklo hnutie zakladania zborov, aj cez nás?“ 
Neexistuje nejaká šablóna ako dosiahnuť, aby povstávali zbory 
rýchlo a kvalitne. Neexistuje šablóna na prebudenie. Čo ale sme 
sa mohli naučiť z hnutí zakladania po celom svete sú ich spoločné 
prvky, veci, ktoré každé hnutie musí mať, aby bolo hnutím. Ak si 
nebol na školení, odporúčam ti vypočuť si mp3 nahrávky.

Jednou z vecí, ktoré prinesú rast a množenie sa zborov je 
mimoriadné modlitebné nasadenie. Vlastne je alfa a omega hnutia 
zakladania zborov. Bez modlitby neexistuje multiplikácia zborov. 
Bez modlitby neexistuje, že uvidíme, ako naša generácia sa 
obracia k Bohu. Naša túžba je zasiahnuť generáciu v ktorej 
žijeme, a to pokiaľ je možné v čo najväčšom počte národov. To je 
poverenie Ježiša Krista Jeho cirkvi. Túžim aby sa zvýšilo 
modlitebné nasadenie v mojom živote, v našej skupinke, našich 
zboroch. Je to tak jednoduchá a tak základná vec, ale sme nejak 
v západnej cirkvi leniví pochopiť, že toto je to, čo prinesie naozaj 
výsledky. Modlitba.

Ďalším spoločným prvkom je hojná evanjelizácia. Kto veľa 
seje, veľa žne. Pretože prvá cirkev zvestovala a kázala evanjelium 
kdekoľvek sa pohla, tak prvá cirkev bola schopná zakladať 
množstvo nových zborov. Ak rybár chce chytať ryby, musí ísť 
k nim. Je veľmi zriedkavé, aby ryby sami skákali rybárovi 
do loďky. Ak chceme vidieť ako zbory sa množia, musíme ísť. (Sk 
10,38) Každá skupina, každá misijná stanica si na BTC 
uvedomila, že modlitba a evanjelizácia sú dva kľúčové prvky, 
ktoré potrebujeme rozvíjať.

Náš modlitebný život, naše svedectvo má byť plné ohňa. Iba 
zapálený človek môže zapáliť iných. Čo ale znamená byť 
zapálený? Znamená to hlasno kričať keď sa modlím, aby ostatní 
videli aký som zapálený? Znamená to dvíhať ruky, plakať 
a hovoriť haleluja a milujem ťa Pane? Ak toto všetko máš len ako 
vonkajší znak bez skutočného ohňa vnútri tak to potom nie je 
oheň. Alebo aspoň nie boží oheň. Byť zapálený znamená, keď 
príde k tebe diabol, tak si spáli prsty. Tvoj oheň vidno v tom, ako 
žiješ. Nie v tvojom prejave, ale v tvojom živote v skrytosti, kde ťa 
nikto nevidí. Keď príde pokušenie, keď prídu tlaky 
a prenasledovanie. Boh túži, aby v nás horel jeho oheň. V SZ 
zákone používali na svietenie olivový olej, ktorý horel. Čistý 
a jasný plameň, bez dymu a špiny. Takýto oheň chce Boh v nás 
mať. Aby Jeho Duch bol základom nášho ohňa. Nemáme horieť 
ako slama; plno dymu, trošku ohňa a po krátkej chvíli zhorenisko. 
Takýto oheň, takýto život neprinesie nikomu svetlo, ani Bohu 
slávu. Náš modlitebný život sa musí zmeniť. Tajomstvom 
prebudenia je modlitba, tajomstvom rastu zborov je modlitba, 
tajomstvo zakladania nových zborov je modlitba.
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ÚVODNÍK

Zakladanie zborov je práca. Multiplikácia zborov je práca. Lepšie 
povedané je to spolupráca, spolupráca s Bohom. Je to jeho práca. 
Vidíme, kde Boh koná a pridávame sa k tomu. Je to práca 
spolu s Bohom, ktorá prináša večné výsledky. Zakladanie zborov 
znamená vychovávať učeníkov a to je práca. Vychovávať učeníkov 
znamená vedome na tom pracovať. Byť učeníkom a mať učeníka 
znamená byť sprevádzaný niekým a sprevádzať niekoho. Byť 
sprevádzaný k dospelosti a zodpovednosti za iných a takisto 
sprevádzať mladých veriacich k dospelosti a zospovednosti 
za iných. V Biblii vidíme množstvo príkladov ako učiteľ sprevádza 
svojho učeníka. Napr. Mojžiš a Józua, Eliáš a Elizeus, Ježiš 
a učeníci, Pavel a Timotej... Ako ale chcem niekoho sprevádzať, 
ak vôbec neviem ako sa mám k učeníctvu a zakladaniu zborov 
postaviť?

Ako sa môžem ja, ako sa môžeš ty k zakladaniu zborov 
postaviť? Môžme si povedať: „Nezaujíma ma to, nechcem vyjsť 
zo svojho pohodlia“. Alebo môžem povedať: „Je to zaujímavé, ale 
nie je to pre mňa.“. Ďalší postoj je: „Malo by sa s tým niečo robiť, 
Pane čo mám robiť?“ Alebo: „Vidím potrebu nových zborov 
a zakladám zbory.“ Existujú štyri druhy pracovníkov. Prvý druh 
vidí to a urobí to. Vidí, čo treba spraviť a spraví to. Tento druh je 
veľmi vzácny. Ale tento druh pracovníkov dosahujú výsledky, 
o ktorých iný snívajú. Tento druh pracovníkov sú vodcovia. 
Druhý druh pracovníkov sa pýta čo má robiť ďalej. Skončí jednu 
úlohu a pýta sa čo má robiť ďalej. Tretí druh pracovníka musíš 
stále prosiť. „Môžeš urobiť toto? Môžeš spraviť tamto?“ Posledný 

druh pracovníka musíš najprv nájsť, aby si ho 
mohol prosiť. Tento pracovník sa preventívne 
vyhýba tomu, aby bol prosený niečo urobiť. 

Otázka je, aký typ pracovníka chceš byť? 
Chceš byť niekto, kto je „úspešný“ pre Pána, kto 
vidí Božiu vôľu a koná ju, alebo niekto, koho 
Pán musí hľadať, aby ťa poprosil. Si niekto, kto 
vidí potrebu v zbore a robí to, zapĺňa tú 
medzeru, alebo si niekto, koho musí pastor stále 
prosiť, aby si niečo spravil. Ak skutočne chceme 
vidieť zmenu v našej krajine, v Európe, my 
potrebujeme byť pracovníci prvého typu. Vidíme 
potrebu a tak ju napĺňame. Nečakáme na iného. 
„Niekto by mal ísť tie zbory zakladať!“ 
Pracovník prvého typu jednoducho zakladá. 
Toto je postoj k životu, životná „filozofia“. Toto 
je žiť v nasadení pre Pána a evanjelium. Veľmi si 
želám a modlím, aby sme boli tento prvý typ 

pracovníka. Nenamáhame sa totiž pre vzduch, ale pre vzácnych 
ľudí, vytrhujúc ich z pekla. Povzbudzujem nás všetkých sa pýtať: 
„Čo sa musí stať, aby cez nás vzniklo hnutie zakladania zborov?“ 
Naučme sa byť pracovníci číslo jedna a zasiahnime túto krajinu 
pre Pána. 

Miro Tóth



4

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, prečo Pavol písal listy práve do 
miest, do ktorých písal (Rím, Korint, Efez,...)? Poznal ľudí, ktorým 
písal? Akí ľudia to boli? Ako žili? Ako to vyzeralo v ich zboroch? 
Ako Pavol rozmýšľal o zbore ktorému písal,...? Je dobré a 
zaujímavé sa nad tým zamyslieť. Skúste si aj pri štúdiu tohto listu 
klásť (možno aj tieto) otázky. Študujte, kopte, hľadajte odpovede 
… Božie slovo nie je skryté tým, ktorí hľadajú. Verím, že vás tieto 
stránku budú k tomu motivovať a pomôžu vám v „kopaní“.
MESTO EFEZ

Mesto Efez bolo podľa legendy založené žen-
skými bojovníčkami - Amazonkami. Názov mes-
ta je odvodený od slova „Apasas“, čo v preklade 
znamená „mesto bohyne – matky“. Efez sa aj 
stalo známym centrom kultu bohyne Diany (Ar-
temis). Chrám zasvätený tomuto božstvu patrí 
medzi 7 divov sveta a až do 3. stor. sa v ňom 
praktizovalo uctievanie Diany. 

Efez bol významným mestom vtedajšej Malej 
Ázie. Bolo považované za najdôležitejšie obchod-
né centrum obchodu v tej oblasti a významné po-
litické a intelektuálne centrum. Bolo však aj 
sídlom mágie a čarodejníctva. V Efeze boli vyrá-
bané známe „efezské zaklínacie formulky“ - prúž-
ky s magickými predpoveďami (týkajúce sa 
zaklínania duchov, uzdravení, hľadaní pokladov, 
získania si ženy,...). Tie boli potom vyvážané 
a predávané ľuďom. Boli také známe a žiadané, 
že niektorí ich začali „falšovať“.

Obyvateľstvo Efezu bolo zmiešaninou Židov, 
Grékov a rôznych národov Prednej Ázie. Odha-
duje sa, že v časoch prvej cirkvi žilo v Efeze pri-
bližne 250 tisíc ľudí.

PAVOL V EFEZE
Pavol navštívil prvýkrát Efez počas svojej 

prvej misijnej cesty po Macedónii a Achaji (dneš-
né Grécko) spolu s manželským párom Priscil-
lou a Akvilom, niekedy medzi rokmi 52 až 55 
a zostal tam najprv krátky čas. Počas tohto poby-
tu navštevoval synagógu a „hádal sa so Židmi“. 
Po jeho odchode, Priscilla a Akvila v Efeze zosta-
li. V tom čase prišiel do Efezu Apollo, Žid, 
rodák z Alexandrie, „muž výrečný a mocný v pís-
mach“. Napriek tomu, že bol horlivý a kázal neo-
hrozene medzi Židmi, poznal iba Jánov krst, tak 
ho Priscilla a Akvila prijali k sebe, aby mu viac 
vysvetlili Božie pravdy. Apollo neskôr odišiel 
z Efezu do Korintu a veľmi prospel tamojšej cir-

LIST DO EFEZU
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BIBLICKÉ ŠTÚDIUM

kvi (k čomu prispeli určite aj P&A tým, že Apol-
la prijali k sebe a venovali sa mu.)

Po Apollovom odchode, sa do Efezu vrátil Pa-
vol a zostal tam minimálne 2 roky a 3 mesiace, 
zrejme medzi rokmi 52 - 55. Počas tohto dlhého 
obdobia (nikde inde nezostal tak dlho ako práve 
v Efeze), sa udialo niekoľko podstatných vecí: 
Pavol krstí 12 učeníkov, ktorý boli hneď aj pokrs-
tení Duchom Svätým; 3 mesiace kázal evanje-
lium medzi židmi v synagóge, ale keď sa 
zatvrdzovali a verejne potupovali evanjelium; Pa-
vol 2 roky, každý deň učil (zrejme od 11. do 4. 
hodiny poobede) v škole nejakého Tyranna (aká-
si prednášacia hala, v ktorej sa vyučovala filozo-
fia, rétorika – podobné školy sa dali nájsť 
v každom gréckom meste, ale nemáme zmienku 
o tom, že by Pavol využil ešte niekde takúto mož-
nosť na kázanie evanjelia), popritom však ne-
prestáva kázať aj po domoch (Sk 20:20); diali sa 
mocné divy a zázraky, uzdravenia a oslobodenia 
od démonov; verejné pálenie čarodejníckych 
kníh a pomôcok bývalými čarodejníkmi (v pre-
počte v hodnote niekoľko stotisíc korún); vzbu-
ra prívržencov kultu bohyne Diany (Artemis), 
po ktorej Pavol odchádza z Efezu do Macedó-
nie; V Efeze zostáva Priscilla a Akvila a Timote-
os, ktorému neskôr píše 2 listy. 

AUTOR LISTU, ADRESÁT, DATOVANIE
Autor: Apoštol Pavol
Adresát: Cirkev v Efeze a okolité zbory. Pavol 

poznal cirkev v Efeze veľmi dobre, keďže tam 

žil a slúžil takmer 3 roky.
Miesto a čas: List bol napísaný v rokoch 60 – 

63 n.l. z Ríma v období, keď bol Pavol vo väze-
ní. Je to jeden zo 4 listov, napísaných z väzenia 
(Efezským, Filipským, Kolosenským, Filemo-
novi). Do Efezu smerovali aj ďalšie listy – 1. a 2. 
List Timoteovi a kniha Zjavenia.

HLAVNÉ TÉMY
Tento list nie je reakciou na situáciu v zbore, 

Pavol nereaguje na nejaký problém v cirkvi, ani 
nepíše konkrétnym ľuďom do ich situácie. 

Hneď na začiatku listu Pavol opisuje požehna-
nie, ktoré ako veriaci máme v Kristovi. Hlavnou 
témou listu je sláva Kristova v cirkvi. Pavol neho-
vorí iba o miestnom, konkrétnom zbore, ale zao-
berá sa všeobecnou cirkvou, kde je domáci Boží 
ktokoľvek, nielen žid ale aj pohan. Takto odkrýva 
tajomstvo cirkvi. Pavol používa pre cirkev obraz 
tela (Kristovho), ktorého je Kristus hlavou, 
chrámu, ktorého uholným kameňom je Ježiš, a ne-
vesty, ktorú On sám očistil svojou krvou. Venuje 
sa však aj praktickým témam, ako je fungovanie 
rodiny, manželstva, hovorí o úradoch v cirkvi, 
ktoré slúžia na budovanie tela Kristovho (cirkvi), 
a v poslednej kapitole popisuje výzbroj Božiu, 
ktorá je potrebná, aby veriaci obstál v zlý deň.

Milosť so všetkými, ktorí nehynúcou láskou 
milujú nášho Pána Ježiša Krista. (Ef 6,24)

Katka Kollárová
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SLUŽBA V SLUMOCH
Slum (brloh) je časť mesta alebo veľkomesta, ktorá je obvykle 
obývaná veľmi chudobnými a sociálne veľmi slabými vrstvami 
obyvateľstva. Slumy môžme nájsť v najväčších mestách sveta, 
väčšinou na ich okraji. A v týchto slumoch Boh zachráňuje ľudí 
svojim evanjeliom a uprostred nich sa zakladá množstvo zborov.

India - Rapídne rastúce slumy s miliónmi ľudí 
žijúcimi v extrémnej chudobe a bojujúcimi o pre-
žitie, sú obrovským problémom vo veľkých mes-
tách južnej Ázie. Až okolo 25% obyvateľov žije 
v takýchto slumoch. Tisíce sem denne prichádza-
jú z vidieka v snahe nájsť si v meste prácu a lepší 
život, ale zostávajú tu, chytení v zúfalstve a bez-
nádeji.

Otvorené kanály, znečistená voda, nedostatok 
zdravotnej starostlivosti, negramotnosť, povery, 
a rozšírené choroby ako tuberkulóza a AIDS sú 
len kúskom zo všetkých hrozieb, ktoré sú na kaž-
dom rohu. Každý deň je tu bojom o prežitie – 
ako si nájsť alebo udržať prácu – ako robotník, 
nosič, zametač alebo sluha. Ak sa to nepodarí, je 
tu človek odkázaný na žobranie, alebo prostitú

ciu, len aby mal čo zobrať do úst. Ak je tu niekto 
príliš chorý alebo starý na to, aby pracoval, nie 
je tu žiaden sociálny úrad, ktorý by mu pomohol 
prežiť. Nie je divu, že mnohí obyvatelia slumov 
utápajú svoj strach a starosti v alkohole.

ALE kdekoľvek, kde je kázané evanjelium, 
tam ľudia nachádzajú novú nádej a budúcnosť 
v Ježišovi Kristovi! 

Služba misijnej organizácie Evanjelium 
pre Áziu (Gospel for Asia - ďalej GFA) 
v slumoch začala v roku 1999 v 4 najväčších in-
dických mestách. Dnes, ich misijné tímy slúžia 
v tisícoch častiach slumov, prinášajúc nádej 
dvojakým spôsobom – cez kázanie o Ježišovom 
spasení a cez prežívanie Jeho obetujúcej sa 
lásky. Riadia bezplatné zdravotné kliniky a učia 
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o základnej hygiene, aby tak zabránili rozširovaniu 
chorôb. Poskytujú kurzy, kde učia dospelých čítať a pí-
sať, starajú sa o deti a každý týždeň pre nich pripravu-
jú Nedeľnú školu. Zakladajú stovky zborov a tisíce 
ľudí už počuli evanjelium.

GFA má v Bombaji Biblickú školu, v ktorej sú tré-
novaní budúci misionári pre službu v slumoch 
po celej Indii. Popri štúdiu Biblie, vyučovanie obsahu-
je aj praktické inštrukcie o rôznych aspektoch takejto 
služby. Prekážok je mnoho, ale náš nebeský Otec má 
pre chudobných veľké plány: „Či si Boh nevyvolil chu-
dobných tohoto sveta za bohatých vo viere a za dedi-
čov kráľovstva, ktoré zasľúbil tým, ktorí ho milujú?“ 
(Jakub 2:5).

Služba v slumoch je iná než ostatné služby, pretože 
jedná so zúfalými ľuďmi, ktorí nemajú žiadne možnos-
ti ako zlepšiť ich situáciu alebo uniknúť z toho, v čom 
žijú. Získať si ich dôveru a viesť ich ku Ježišovi vyža-
duje obrovské sebaobetovanie a trpezlivosť misioná-
rov. Znamená to tiež stretávať sa s naliehavými 
a neobyčajnými potrebami. 

Stretnúť však veriacich z prostredia slumov je úžas-
né. Môžete jednoducho vidieť ten záblesk v ich 
očiach a radosť na ich tvárach, pretože Ježiš priniesol 
svetlo a nádej do ich životov. Ich svedectvá hovoria 
o láske a moci Božej, ktorá ich oslobodila od otroctva 
hriechu a dokonca uzdravila z mnohých nemocí.  Te-
raz, sú v Ježišovi Kristovi súčasťou Božej rodiny 
a stali sa našimi bratmi a sestrami.

Sen o slume
Boh si povoláva mladých mužov a ženy, aby prinies-

li evanjelium aj týmto zraneným ľuďom. Jedným 
z nich je aj Nitya spolu so svojou manželkou, ktorí sa 
denne delia o Kristovu lásku s tými najposlednejšími.

Keď Nitya Balji vkročil do slumov v južnej Indii, 
videl miesto, ktoré mu Boh pred nejakým časom uká-
zal vo sne. Ľudia tam boli závislí na alkohole, uctieva-
li sošky bohov mora. Nebola tam žiadna hygiena ani 
možnosť získať vzdelanie.

Nitya vedel, že ho Boh volá, aby tam slúžil. Presťa-
hoval sa teda do slumu a odovzdal svoj život službe 
medzi ľuďmi, ktorí tam žijú – začínajúc s deťmi. 
Nitya začal školu pre týchto maličkých, chatrč posta-
venú z kartónov a plátov, ktorú nazval „Domovom“. 
Skrze jeho starostlivosť o nich, deti a ich rodiny prvý-
krát v živote zažili, že im niekto dáva hodnotu. Boh 
medzi nimi dokonca začal konať zázraky uzdravenia. 
Posolstvo nádeje sa rozšírilo po celom slume a teraz 
sa tam stretáva cirkev.                                www.CBN.com

SPRÁVY - ZAKLADANIE ZBOROV
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SVEDECTVO SVEDECTVO

AKO SOM ZOSTAL 
PRI JEŽIŠOVIMilí bratia a sestry, chcela by som sa s vami 

podeliť o to, ako som spoznala Pána Ježiša. 
Ako malé dieťa ma môj otec viedol k tomu, 

aby som verila v Boha, učil ma modliť sa, 
a z času na čas ma on, alebo babka, vzali 
do kostola. Po smrti otca, nás však mama ďalej 
k Bohu neviedla.

Po dlhom čase, keď som už bola vydatá 
a mala som 2 deti, moja suseda, manželova ses-
ternica, hovorila Milanovi (manžel) o Ježišovi 
a o Biblii. Spočiatku chodil Milan ku sesternici 
na návštevy, kde mu ona svedčila o Ježišovi. 
Vždy pozývala s Milanom aj mňa. Chodieval 
k nej aj jeden kňaz, ktorý pochovával jej syna. 
On nám hovoril Božie slovo a my sme sa rozhod-
li, že budeme navštevovať kostol, a tiež sme sa 
rozhodli, že sa vezmeme aj v kostole, lebo sme 
chceli žiť pred Bohom, tak ako si to žiada.

Ja som prichádzala k Bohu ako k Otcovi, 
a možno aj preto, že mi chýbal môj vlastný otec, 
som túžila po Bohu, ale vôbec mi nebolo zjave-
né, čo pre mňa urobil, kto je Ježiš, ani som ne-
chápala význam jeho smrti, hoci som to poznala 
z Biblie, ale nebolo to pre mňa živé. Bibliu som 
čítala ako knihu, aj to len občas. Po čase som 
chodenie na omše brala ako samozrejmosť a po-
vinnosť, niekedy som tam aj zaspávala a pomaly 
ma aj prestávalo baviť tam chodiť. 

No potom k nám začali chodiť Rudko s Ernes-
tom, aj viacerí z rodiny, modlili sa s nami a vola-
li k modlitbe aj moje deti. Ja som nechápala, čo 
robia a počúvala som ako pekne sa modlia, ako 
chvália Pána Ježiša, a vždy pri tom spomínajú 
Ducha Svätého. Vždy, keď sa domodlili za moju 
rodinu, sa začali modliť za ľudí, ktorí bývajú 
okolo nás. V tom čase sme ešte chodili 
do kostola, ale ako som spomínala, už ma to veľ-
mi nebavilo a ešte menej, keď odišiel kňaz, ktorý 
sa venoval Rómom, a prišiel nový, ktorý o nás ne-
javil záujem. Vtedy sme tam prestali chodiť úplne. 

Po spoločnej modlitbe s manželom sme cítili, že 
nám niečo chýba. V tom čase Milan pracoval 
a v práci mu svedčil Alex. Milan bol z neho nad-
šený a prekvapený z toho, ako mu kázal Božie 
slovo. 

Dovtedy sme si mysleli, že sú 3 cesty – nebo, 
očistec a peklo, ale Alex mu svedčil a ukázal mu, 

píše, lebo očistec vlastne neexistuje.
Vždy, keď Milan prišiel domov, bol šťastný 

a hovoril mi, o čom mu Alex v ten deň rozprá-
val. Bola som zvedavá, kto ten Alex vlastne je. Iš-
li sme sa teda pozrieť do zboru Devleskero Kher 
(Boží dom) v Košiciach. Predtým som sa vysmie-
vala všetkým, ktorí tam chodili, a aj tomu, čo 
robia, ako sa modlia. Hovorila som, že je to len 
pre tých, čo pili, bili ženy, hrali automaty, a že 
to nie je nič pre mňa, pretože ja žijem so svojím 
mužom pekne a som veriaca. Mala som pocit, že 
by som tým zradila Boha. 

Keď sme navštívili zbor, všimla som si na bub-
noch nálepku s rukou s vystretým prstom hore. 
Kázal vtedy brat Forrest a ja som podvedome 
vnímala, že mám uprieť svoju pozornosť na to, 
čo bude rozprávať. Cestou do zboru som sa 
v aute modlila a počas kázne som dostala odpo-
vede na svoje otázky. Vtedy som uverila a mala 
som pocit, že robím dobre, bola som nadšená 
z toho, že som dostala odpoveď na moje modlit-
by tak skoro. Rozhodla som sa, že prídem zas. 
Bola som zvedavá, čo na to povie Milan. On z to-
ho mal tiež dobrý pocit a nemal žiadne námiet-
ky, preto sme sa rozhodli, že to skúsime 
a uvidíme, čo nám to dá. 

Začala som medzi súrodencami prežívať 
lásku, a všetko, čo som prežívala v zbore bolo re-
álne a živé. Videla som, že sa modlia ako keby 
Boh stál vedľa nich. Nikto sa nepretvaroval, 
jeden plakal, iný sa radoval. Vždy som túžila 
mať autentické vzťahy s ľuďmi, a to som 
v kostole nezažila tak ako tu. Nevedela som sa 
dočkať, kedy bude znovu nedeľa. Hneď v ten 
deň sa mi Pán 
dal spoznať, 
sláva mu za ten 
deň. Odvtedy sa 
ináč pozerám 
na ľudí, na svet, 
a viem, že Boh 
žije vo mne – to 
som dovtedy ni-
kdy nepoznala. 
Ďakujem Bohu 
za jeho lásku.

Kristína 
Fráterová

Počul som o Ježišovi už počas prvých Vianoc, 
na ktoré si vôbec pamätám. Moja mama, ktorá 
bola odpadnutá kresťanka, mala rada 
pri vianočnom stromčeku postavený betlehem. 
Každé Vianoce nám, deťom, rozprávala 
o Ježišovi a o evanjeliu. Boli sme 8 súrodenci. 

Môj otec to mal rád tiež. Praktizoval však 
bielu mágiu. Rozprával sa so svojím mŕtvym 
otcom, dokonca hovoril, že vidí jeho ducha. 
Často mi potom o tom a ešte o iným veciach, 
ktoré robil, rozprával. Keď už bol veľmi chorý 
a ležal na smrteľnej posteli, povedal mi, že ja by 
som mal zdediť vo svojich 16 rokoch všetku tú 
moc, ktorú mal on. Bol som totiž najstarší syn 
a táto moc sa u nás dedila už 5 generácií.  Ja 
som to však nechcel, pretože otcove príbehy mi 
naháňali strach a to málo, čo som vedel 
o Ježišovi bolo niečo úplne iné. Keď môj otec 
zomrel, mal som 12 rokov. Po jeho smrti som 
mal každú noc zlé sny s divokými zvieratami, 
ktoré na mňa chceli zaútočiť a zabiť ma. Vtedy 
som často rozmýšľal o živote po smrti. Asi 
9 mesiacov po otcovej smrti bola naša rodina 
pozvaná na jedno kresťanské prebudenecké 
zhromaždenie. Tam som odovzdal svoj život 
Ježišovi a vtedy všetky tie zlé sny prestali.

Vedel som, že Biblia je pravdivá a že Ježiša už 
nikdy neopustím a že budem chodiť do cirkvi, 
na každé jedno stretnutie, keď to bude možné. 
Zostať Ježišovi verný bolo pre mňa dôležité z 2 
dôvodov:

1) Vedel som, že Boh, Biblia a nebo je láska 
a že sú skutočné – a chcel som to, čo Boh má 
pre mňa.

2) Vedel som, že aj diabol, peklo a démoni sú 
skutoční, a nechcel som nič z toho, čo pre mňa 
majú.

Zanedlho som však spoznal aj ľudí, ktorí 
kedysi milovali Ježiša, ale potom Ho opustili – 
videl som to v Nemecku, ale neskôr aj tu 
na Slovensku. Videl som, že je to spojené 
s praktickou stranou skutočného života s Ním a 
so životnými sklamaniami, kvôli nedostatku 
poznania a konania Jeho vôle. To ich úplne 
odviedlo od Toho, ktorého milovali, alebo žili 
mnoho dní v trápení. 

Milujem čítať Bibliu a objavovať odpovede, 
ktoré dáva. Niekedy v jednej vete, alebo dokonca 
v niekoľkých slovách. Obzvlášť rád mám jednu 
knihu Biblie – knihu Prísloví. Začal som ju čítať 
– jednu kapitolu denne a tak som ju prečítal 
za jeden mesiac. Študoval som niektoré verše, 
snažil som sa naučiť sa niektoré naspamäť. A tak 
prijímam duchovné a nezabúdam na praktickú 
stránku. To robím z času na čas, aby som si 
občerstvil svoju pamäť.

Pozývam k tomu aj ostatných. A tak, ako sa 
píše v liste Židom 12, 1b „Bežme s trpezlivosťou 
beh, ktorý leží pred nami.“            Gael Treadway

Milí bratia a sestry, a milí čitatelia, volám sa Berty a chcem sa s va-
mi podeliť s úžasným svedectvom, ktoré Pán urobil skrze modlitbu. 
Chcem to urobiť aj kvôli tomu, aby ľudia počuli, že Boh je úžasný, 
počúva naše modlitby a vidí naše kroky viery.

Asi pred mesiacom a pol, môj brat, ktorý žije v Belgicku so svojou 
rodinou, mal veľmi škaredú haváriu. Narazil autom do kamióna a po-
rušil si pri náraze mozog. Bolo to s ním veľmi zlé. Porušil si dôležitú 
časť mozgu a upadol do kómy. Lekári povedali, že šanca na prežitie 
je iba 30%. Nedávali však ani tomu veľkú nádej. Dá sa povedať, že 
nás pripravovali na najhoršie. Bol som veľmi smutný a nebolo mi vte-
dy dvakrát do smiechu. Môj brat má 5 detí a manželku, ktorí z toho 
boli úplne zúfalí. Keď som počul, že mu dávajú iba 30%, hneď som 
odcestoval za ním do Belgicka. No predtým som sa modlil a hovoril 

BOH ŽIJE VO MNE!

BOŽIE UCHO POČUJE...
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Predstavte si mesto, kde je tak málo zločinov, 
že väznice sú zatvorené a kde je úroda tak veľká 
a  chutná, že to vyzerá akoby pochádzala zo záh-
rady Eden. Toto je zázrak, ktorý sa skutočne 
deje v malom mestečku v strednej Amerike, kde 
duchovné prebudenie viedlo aj k takejto neoby-
čajnej premene.

Almolonga je malé mesto vysoko v západných 
vrchoch Guatemaly. Tu sú ľudia aj ekonomické 
podmienky potvrdenou výnimkou z národných 
noriem. Väčšina z 18 000 obyvateľov Almolon-
gy sú farmári. Mnoho práce je stále vykonávané 
ručne, a to aj obrábanie pôdy a zavlažovanie. 
Čím sa však Almolonga odlišuje od iných guate-
malských farmárskych dedín? Je to obrovské 
množstvo ich poľnohospodárskej produkcie.

V jeden typický deň, počas jedného z 8 zbe-
rov úrody v roku, sú tony a tony čerstvej zeleni

o tom s naším pastorom a jeho manželkou. Oni 
ma v tom podporili. Keď som odchádzal, pove-
dal som svojej manželke, aby sa modlila. V čase 
môjho príchodu do Belgicka bol môj brat v kó-
me už 17 dní a jeho stav bol kritický. Išiel som 
ho navštíviť spolu s jeho manželkou, modlili sme 
sa za neho, položili sme na neho vo viere naše ru-
ky a prosili sme Boha, nech mu dá 100% šancu 
navrátiť sa naspäť do maximálneho uzdravenia. 

Počas toho volala moja manželka a prosila kaž-
dého, koho poznala, aby sa za neho modlili. 
A  ja osobne som naozaj cítil modlitebnú podpo-
ru. Aj keď som bol mimo od všetkých bratov 
a sestier, tak som sa cítil naozaj ponorený v mod-
litbe za uzdravenie môjho brata. Vedel som, že 
sme spolu ako armáda, ktorú nepremôže nik, 
lebo tejto armáde velí samotný Boh. Po 4 dňoch 
návštev v nemocnici, začal Boh môjho brata zá-
zračne uzdravovať. Úžasným spôsobom sa začal 
prebúdzať z kómy a jeho mozog začal pomaly 
každým dňom odpuchávať. Bol na tom lepšie 
a lepšie. Samotní lekári boli ohromení, ako sa dá-
va dokopy a ako rýchlo sa uzdravuje. Po 6 
dňoch som musel odísť domov na Slovensko. 
Poprosili sme lekárov, či ho môžeme ešte raz 
navštíviť, hoci neboli návštevné hodiny. Dovolili 
nám to. Ja som sa ešte raz modlil a povedal som 

Bohu, „Pane, ja odchádzam, ale ty tu zostávaš, 
a ty si ten, ktorý môže všetko,“ a veril som, že je-
dine On ho uzdraví. 

Po príchode na Slovensko, som každý deň 
volal švagrinej, ako sa má brat. Bratia a sestry, 
každý deň to bolo lepšie a lepšie! 

Dnes sú tomu necelé 2 mesiace od jeho havá-
rie, a poviem to, na slávu Božiu, že môjmu 
bratovi, ktorému lekári dávali 30% nádej na ži-
vot, Boh dal novú šancu! Dnes už môj brat začí-
na znova rozprávať, hýbať rukami a nohami a je 
úplne pri rozume. Povedal dokonca svojej man-
želke, že vie, že som bol pri ňom. Haleluja! 

Bratia, sestry, týmto svedectvom chcem pove-
dať toľko, že ak vás niekto prosí o modlitby 
za niečo alebo za niekoho, tak sa modlite, a mod-
lite sa s vierou. Boh vidí vieru človeka, ktorý vás 
o modlitbu žiada a vidí aj vašu vieru, že veríte, 
že Boh počuje vaše modlitby, tak ako počul v prí-
pade môjho brata. Božie ucho nie je hluché, aby 
nepočulo… (Iz 59:1)

Chcem vás naďalej prosiť o modlitby za môj-
ho brata. Verím, že toto svedectvo bude mať po-
kračovanie. Ale druhú časť bude písať už môj 
brat. Buďte veľmi požehnaní. Boh s vami.

Berty Medňanský

ZÁZRAK V ALMOLONGA
ny zhromažďované v centre mesta, pripravené 
na export. Tam sú naložené do veľkých príve-
sov. Takto sa denne vyváža z Almolongy až 40 
traktorov, plných tej najlepšej zeleniny. 

Ale ešte niečo iné odlišuje Almolongu okrem 
jej produkcie. Dedinčania radi rozprávajú 
o tom, čo je  aj na vstupnej tabuli do mesta. Je 
na nej napísané: „Ježiš je Pánom Almolongy“. 
A to je to, čo robí ten rozdiel.

Juan Riscajche je jednej z tamojších farmá-
rov. Dosvedčuje, že „je to požehnanie priamo 
od Boha. Vieme, že jemu patrí celá zem, a On je 
tiež ten, kto nám dáva semeno na siatie. Takže je-
diná vec, ktorú my robíme je, že poslúchame 
jeho inštrukcie. A vy môžete vidieť výsledky, 
ktoré máme! My vieme, že je to požehnanie 
od Boha pre nás.“

Juan je typický Almolongčan. Jeho silná kres

11

SPRÁVY

ťanská viera je pre neho tak reálna, ako tá zeleni-
na, ktorú s láskou pestuje. Jeho syn, Mariano Ris-
cajche, pastor jedného z najväčších zborov 
v meste, si živo spomína na deň, kedy Boh prvý-
krát upútal jeho pozornosť. „Bolo to v roku 
1974, bol som vtedy poriadne opitý, potuloval 
som sa ulicami. Počul som hlas, „Mariano,“ a po-
tom druhýkrát „Mariano.“ Nakoniec som to po-
čul tretíkrát „Mariano, vybral som si ťa, aby si 
išiel so mnou!“ A tak sa Mariano stal jedným 
z prvých ľudí v prvej vlne nadprirodzených obrá-
tení, ktorá sa prehnala Almolongou.

Nasledovalo volanie ku pokániu a posväteniu 
počas obdobia intenzívneho duchovného boja. 
Mariano, vtedy  už veriaci sa stal aj pastorom. 
Povedal nám o jednej zvláštnej udalosti, kedy vní-
mal, že ho Boh vedie k tomu, aby vyhnal démo-
na z opitého muža. Mariano to popisuje 
nasledovne, „Zrazu vyšiel z hrdla toho muža 
chrapľavý hlas, ktorý kričal “Nie, nie! On je môj 
a ty mi ho nemôžeš vziať. Som mocný a celé to-
to mesto je mojím panstvom a nikto nemôže 
prísť a votrieť sa tu!“ Ten démon povedal 
Marianovi, že jeho meno je Maximon.

Zobrazenia Maximona boli v Guatemale už 
dlho uctievané a ľudia sa im klaňali. Jednu so-
chu sme našli aj v susednej dedine Zunil. Okolo 
neho horeli sviečky a pred ním boli ako obeť po-
ložené cigarety a tvrdý alkohol. Teraz už 
Mariano vedel presne s čím sa tu stretáva – a ve-
del aj ako má jednať. Povedal démonovi, „Buď ti-
cho! Prišiel čas prevziať autoritu nad tebou 
a nad týmto mestom. Pusť ho!“ V tej chvíli bol 
opitý muž slobodný!

Dokonca aj mesto bolo voľné! Odvtedy sa od-
haduje, že viac než 90% obyvateľov Almolongy 
je znovuzrodených kresťanov. Ešte jednu generá-
ciu dozadu, boli v meste iba 4 zbory. Dnes je ich 
23! Posledná väznica bola zatvorená v roku 
1988, pretože v meste nie je žiadna kriminalita.

Niekedy bol v Almolonge rozšírený silný alko-
holizmus, teraz sú bary zatvorené alebo zbúrané 
a prestavané na zborové budovy. 

Všade v Almolonge je viditeľné požehnanie 
a prosperita. Ľudia, ktorí si niekedy z kradnu-
tých peňazí kupovali somáre, teraz jazdia 
na dobrých autách. Pastor Harold Caballeros 
zo zboru El Shaddai v Guatemala City hovorí, že 
pokánie a prebudenie úplne premenilo Almolon-
gu. „Mentalita a spôsoby a vzorce rozmýšľania 

ľudí sa zmenili tak radikálne! Zmenili sa z kultú-
ry smrti, kultúry alkoholizmu, modlárstva a čaro-
dejníctva na kultúru, kde myslia iba na to, ako 
rozšíriť Božie kráľovstvo a všetko spojené s pre-
budením.“

Pastor Mariano Riscajche tvrdí, že zázrak v Al-
molonge by vôbec nemal byť taký jedinečný! 
„Práve tak, ako to  Boh urobil tu, sa to môže stať 
kdekoľvek na svete! Čo chce Boh urobiť – hocik-
de – je ukázať, že cez Jeho moc môže priviesť 
ľudí k slobode a novému životu.        www.CBN.com
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LETO A EVANJELIZÁCIE
Leto nám začalo a prišiel aj čas 
evanjelizácií. Nie žeby počas roka 
nebol čas evanjelizácii, práve nao-
pak, ale leto má pre nás v urči-
tom zmysle viac evanjelizačný 
nádych. Predsa len teplo, ľudia 
posedávajúci vonku pred 
domami, stavanie stanu, dlhé let-
né večery majú svoje čaro. Tento 
rok sme začali evanjelizáciou 
v Kecerovciach, 27-28.6.09. Boli 
to požehnané dva večery, keď 
sme jednoducho zaparkovali naše 
Lt-čko, rozložili jednoduchú apa-
ratúru a kázali mocné evanjelium. 
Každý večer bol v inej časti, osa-
de, Keceroviec. Obidva dni ľudia 
prichádzali a predstavovali sme 
si, že asi nejak podobne to mohlo 
vyzerať, keď Ježiš kázal a zástupy 
prichádzali. Rómovia prichádzali 
zo zvedavosti, najprv neisto, nie-
ktorí posmešne, ale na konci bolo 
úžasné vidieť ako tí istí ľudia 
plačú dotknutí Bohom. Mnoho 
ľudí prišlo na výzvu dopredu s túž-
bou, aby sme sa za nich modlili. 

Chcem nás všetkých poprosiť 
za modlitby o súrodencov v Kece-
rovciach, aby mali milosť od Pá-
na a mohli a vedeli sa starať 
o týchto hladných ľudí.

Leto začína, preto buďme usi-
lovní na modlitbách za evanjelizá-
cie a stratené duše. Povzbudzujem 
ťa, aby si sa zapojil akýmkoľvek 
spôsobom k týmto evanjelizá-
ciám, ak máš túžbu slúžiť Bohu, 
príď a žiadaj si od svojho vedúce-
ho nejakú úlohu. Pán potrebuje 
aj tvoje ruky a nohy. Nech slovo 
je kázané v moci a autorite Du-
cha a nech Pán činí divy a zname-
nia na Jeho slávu, tak aby sa 
mnoho ľudí mohlo znovuzrodiť 
a začať cestu učeníctva.

13
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NÁSTROJ V RUKE MAJSTRA
Pekný hudobný nástroj, s pekným zvukom, naladený Božím 
uchom prináša požehnaný čas, aby sme mohli počuť, čo hovorí 
Pán a aby sme mohli vidieť, čo nám Pán chce ukázať. Cez chválu 
(túto službu) sa zjavuje Božie srdce, Božia moc, Jeho skutky - 
výsledkom je uzdravenie, oslobodenie a spasenie.

Už dlhší čas, keď sa modlím za chválu (kon-
krétne za chválový tím), ma Boh vedie ku modlit-
be za naše srdcia. Ukazuje mi, že my sme ako 
hudobný nástroj, z ktorého vychádza zvuk. Čo vy-
chádza z tvojho srdca? Aj keď nie si vo chválo-
vom tíme, nehráš a nespievaš, ale aj tak si 
súčasťou chvály. Nepatríš do hľadiska, ale si tiež 
nástrojom, ktorý je zaplatený Ježišovou krvou. 
V hľadisku je tento svet, ľudia, ktorí hynú, 
ktorých Kristus miluje a chce im vyznať lásku. 

Môžeme byť ako pekný hudobný nástroj - hus-
le, ktoré sú naleštené, majú struny a pekný zvuk. 
Je to nástroj, ktorý si každý všimne. Duch Svätý 
mi ukazoval, že ak tento nástroj nie je v rukách 
najväčšieho Majstra, ktorým je Ježiš Kristus, tak 
to nie je na počúvanie. Majster si svoj nástroj 
chce naladiť podľa svojho sluchu. Keď tento ná-
stroj nie je naladený podľa Jeho ucha, tak vydá-
va falošný zvuk. Môžeš dávať správne akordy a 
pritom sa ťa nedá počúvať duchovnými ušami. 
To je veľká škoda. Talent tam je, aj krása, ale to 
všetko potrebuje Majstra – a tým je jedine Kris-
tus. On chce vyleštiť, očistiť tvoje srdce, svoj ná-
stroj svojou krvou, pomazať svojím Duchom a 

nám povedať, čo je v Jeho srdci – melódiu, ktorú 
spieva Duch Svätý. 

Cirkev, otvorme a odovzdajme svoje srdcia 
a začnime počúvať chválu srdcom a nie telom. 
Aj to má svoj čas, ale to nie je naše vystúpenie. 
Na tomto pódiu nie je miesto pre slávu človeka. 
Na tomto pódiu je miesto pre Krista. Majster, 
ktorý má sluch a pozná všetky akordy. Je to 
miesto pre Jeho slávu. A preto nedovoľme, aby 
sme minuli svätý koncert, kde sa môžeš pokloniť 
svätému Majstrovi a povedať Mu, aký je dobrý. 
Tu prežiješ „svätý plač, zimomriavky v duchu“. 
A nielen to. On je Umelec, ktorý určite získa 
tvoje srdce. 

Preto vás prosím o modlitby za chválový tím, 
za dary a talenty, ktoré sú v našom zbore, 
za „hudobné nástroje“, ktoré si Pán chce použiť, 
túži na nich zahrať a má s nimi veľký plán. 
Množstvo „koncertov“, cez ktoré chce zachrániť 
ľudské srdcia. 

Prajem nám všetkým úžasný čas chvály a to 
nielen v nedeľu na bohoslužbe, ale každý jeden 
deň. 

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

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

- za letné evanjelizácie v jednotlivých mestách a dedinách
- za novú miestnosť v Košiciach
- za rýchle šírenie a formovanie hnutia zakladania zborov
- zakladanie zboru v Prešove
- zakladanie zboru v Moldave
- zakladanie zboru v Kecerovciach
- za prácu s mládežou v našich zboroch, aby zažívala moc Božiu
- za prácu pre bratov a sestry
- za financie pre zborovú prácu
- za zmenu v rodinách v sociálnej oblasti
- za múdrosť a vedenie Ducha Svätého pre staršovstvo

JÚL

AUGUST

Ingrid Horváthová
03.07. (Sabinov)
Alena Kalašová
03.07. (Sabinov)
Alexandra Horváthová
07.07. (Turňa)
Július Godla
14.07. (Turňa)
Marcela Petrášová
09.07. (Košice)
Katarína Pukanská
16.07. (Košice)
Milan Fráter
19.07. (Košická Polianka)
Alex Horváth
21.07. (Sabinov)

Katarína Kollárová
04.08. (Medzany)
Vojtech Javor
12.08. (Kecerovce)
Mária Kollárová
14.08. (Medzany)
Marcela Šamková
15.08. (Košice)
Štefan Turták
19.08 (Turňa)
Miroslav Horváth
21.08. (Sabinov)
Peter Miko
25.08. (Kecerovce)
Silvia Medňanská
29.08. (Košice)
Róbert Oláh, ml.
29.08. (Sabinov)

PONUKA KÁZNÍ NA CD

10.05.2009 Horn Stefan Správna aktivita a pasivita
17.05.2009 Tóth Miroslav Na ceste do Emaus
24.05.2009 Horn Stefan Kríž ako životná križovatka
31.05.2009 Tóth Miroslav Ži v Duchu
07.06.2009 Horn Stefan Naostri si svoj srp
14.06.2009 Folvarčný Lumír Môžeš poraziť obrov
21.06.2009 Tóth Miroslav Misionársky spôsob života

Viera je z počutia a počutie skrze Slovo 
Božie. Ponúkame vám nedeľné kázne 
na audio-CD a to  zo zboru Devleskero 
Kher v Košiciach. V prípade záujmu 
o CD, kontaktujte sestru Máriu Kolláro-
vú. Všetky kázne je možné stiahnuť 
z nášho webu www.devleskerokher.sk.

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



Košice
Bohoslužba Nedeľa 10:00 Jesenského 21A
Domáca skupinka Streda 18:00 Jesenského 21/A
Modlitebná skupinka Piatok 18:00 Jesenského 21/A 

Sabinov
Bohoslužba Nedeľa 10:00 17 novembra 5
Domáce skupinky Utorok 17:00 17 novembra 5;

Jakubovanská 4
Stretnutie mládeže Streda 17:00 17 novembra 5
Modlitebná skupinka Štvrtok 17:00 17 novembra 5

Turňa
Modlitebná skupinka Utorok 17:00 Hlavná 60
Domáca skupinka Streda 17:00 Hlavná 60
Stretnutie mládeže Piatok 17:00 Hlavná 60

Medzany
Modlitebná skupinka Utorok 18:30 Medzany 164
Domáca skupinka Piatok 18:30 Medzany 164

Kecerovce
Domáca skupinka Štvrtok 18:00 Kecerovce 228

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

JÚL AUGUST
24-28.08. Stanová evanjelizácia

Sabinov; 18.00

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

21.07. Evanjelizácia Prešov - Tehelňa
Prešov; 17.00

27-31.07. Stanová evanjelizácia Turňa
Turňa nad Bodvou, 17.00

KEDY A KDE SA STRETÁVAME

18-19.08. Pouličná evanjelizácia v PO
Prešov; 17.00

21-22.08. Pouličná evanjelizácia v KE
Košice; 17.00

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

Zmena termínov možná!
Pozri www.bozidom.sk

Ježiš povedal, že cirkev sme 
my, cirkev nie sú budovy 
alebo modlitebne. Preto chce-
me náš kresťanský život orien-
tovať vždy na Boha a ľudí. 
Pozývame ťa zažívať tento ži-
vot spolu s nami.
Srdečne každého pozývame 
na naše bohoslužby, kde spo-
ločne uctievame nášho Pána 
Ježiša Krista, kde prijímame 
do srdca Božie Slovo a kde za-
žívame spoločne vzájomné 
obecenstvo bratov a sestier; 
pozývame ťa na stretnutia 
domácich skupiniek a modli-
tebné stretnutia, kde sa v men-
šom kruhu spoločne učíme 
nasledovať Ježiša Krista a tak-
tiež zažívať obecenstvo 
s Bohom aj medzi sebou.
Ďalšie termíny stretnutí náj-
deš v "Termínoch" a samo-
zrejme na našom webe 
www.devleskerokher.sk.

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




