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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 evanjelia sa
stať hnutím zakladania multi-
kultúrnych zborov, so schop-
nosťou multiplikácie sa skrze
učeníctvo, v ktorých Rómovia
spolu s  inými národmi žijú
biblické spoločenstvo (koino-
niu).

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

č.ú. 1673444559/0200
IBAN
SK6302000000001673444559

PRE JEHO SLÁVU
Drahí súrodenci v Kristovi, veľmi sa radujem z Pána, lebo On je

našou nádejou, našou budúcnosťou. Radujem sa v Ňom, som Mu
vďačný za nový život v Ňom a to napĺňa moje srdce túžbou slúžiť
Mu so všetkým čo som a čo mám.

Slúžiť Pánovi pánov je to najväčšie privilégium pre človeka, aké-
ho sa mu môže dostať. Neexistuje nič porovnateľné v tomto svete,
čo by sa svojou hodnotou aspoň približovalo službe živému Bohu.
Prečo? Prečo sa nedá úspech, sláva, bohatstvo, zdravie porovnať so
službou pre Boha? Je to jednoduché. Lebo to všetko je dočasné.
Raz to skončí. To všetko bude mať svoj koniec. Ale výsledok služby
pre živého Boha trvá večne.

Prečo sa oplatí slúžiť Bohu? Lebo to má večný význam. Prečo
tak málo ľudí sa pripojí svojim srdcom a celým svojim životom do
služby pre Pána? Lebo ten večný význam nevidíme. Jasnejšie ale
vidíme potreby každodenného života, jasnejšie vidíme žiadosti
svojho srdca, jasnejšie vidíme úspech, bohatstvo, slávu a to, čo
človeku v tomto živote prinášajú, jasnejšie vidíme zrakom časného
tela ako zrakom budúceho sveta.

Pavol vyzýva všetkých veriacich, aby hľadali to, čo je hore, nie
to, čo je na zemi (Kol 3,1 -2). To je nesmierne dôležité práve v
službe. Služba kresťana Bohu má svoju odmenu, ale s ťažiskom vo
večnosti. Ak toto nepochopíme, nikdy nebudeme „dosť dlho“ moti-
vovaní Mu slúžiť. Budeme čakať odmenu tu a teraz a nebudeme
schopní vierou pozerať do budúcnosti, do večnosti, pre ktorú vlast-
ne zápasíme.

Ľudia chvíle sú ľudia, ktorí žijú pre teraz a keď to teraz neide
podľa ich predstáv, tak jednoducho nebudú Bohu slúžiť, nebudú
ho nasledovať ani ho milovať. Ľudia večnosti, naopak, dokážu
vierou pozerať do budúcnosti a čerpať z nej radosť , silu a nádej
pre „teraz“. Lebo vedia, kam idú, kam smeruje ich život. Lebo ve-
dia, že ich práca má svoju odmenu. Lebo vedia, že či už keď pôjdu
tmavým údolím v tomto živote alebo rozkvitnutou záhradou, na
konci ich čaká Pán a Jeho sláva. Náš život je ako mozaika. V
danom okamihu vieme vidieť iba jednu kocku a možno pár okolo.
Vo večnosti ale budeme vidieť celú mozaiku nášho života. Niekedy
sú tie kocky tmavé a okolnosti v živote nie sú veľmi na radovanie
sa. My ale môžeme vedieť, že z perspektívy večnosti, všetky veci
spolu pôsobia na dobré pre tých, ktorí milujú Pána (Rim 8,28).

Pán hľadá služobníkov, ktorí mu budú slúžiť verne. Pán ale
hľadá služobníkov, ktorú budú robiť všetko pre Jeho slávu. My, ako
kresťania, chceme, aby Božie meno bolo oslávené. Boh chce, aby
Jeho meno bolo oslávené. Ak veríme tomu, že Boh je všemohúci,
tak potom má aj tvoj život vo svojich rukách a môžeš mu dôvero-
vať, že čokoľvek sa v ňom deje, Boh to robí na svoju slávu.

Učeníci o tomto dostali od Ježiša dve lekcie. Stretli muža, ktorý
bol od narodenia slepý (Ján 9,1 -3). Učeníci sa samozrejme ihneď
pýtali kto bol na vine. Zhrešil on alebo jeho rodičia, že je slepý?

3

ÚVODNÍK

Ježiš im čo odpovedal? Nikto nezhrešil, je slepý, aby boli na ňom
zjavené skutky Božie. Takže bol slepý od narodenia, lebo to tak
chcel Boh?

Druhá lekcia prišla, keď zomrel Lazar. Vtedy poslali k nemu tie

sestry a odkázali mu: Pane, hľa, ten, ktorého máš rád, je nemocný. A

keď to počul Ježiš, povedal: Tá nemoc nie je na smrť, ale na slávu

Božiu, aby ňou bol Syn Boží oslávený. A Ježiš miloval Martu i jej ses-

tru i Lazara (Ján 11 :3-5).
Lazarova choroba nemala skončiť smrťou a víťazstvom smrti.

Mala skončiť triumfom Božieho Syna. Lazar bol chorý a zomrel
pre Božiu slávu. Ježiš vedel Otcov plán a preto sa neponáhľal za-
chrániť Lazara pre smrťou. Jemu išlo v prvom rade o Božiu slávu.
Jedným dychom Biblia hovorí, že Ježiš miloval Martu, Máriu aj
Lazara. Miloval ich, ale išlo mu o Božiu slávu.

Sám Ježiš musel prejsť takouto lekciou. Teraz je moja duša rozru-

šená, a čo mám povedať: Otče, vyprosti ma z tejto hodiny? Ale veď pre-

to som prišiel k tejto hodine. Otče, osláv svoje meno! Vtedy prišiel hlas

z neba: Aj som oslávil aj zase oslávim (Ján 12,27-28). Napriek Jeho
pocitom v duši, Ježiš chcel, len aby bol Otec oslávený.

Ako služobníci živého Boha sa musíme naučiť žiť pre Božiu
slávu. Robiť všetko pre Božiu slávu. Keď sa nám nedarí, alebo keď
sme chorí, alebo sa naša duša má veľmi zle, alebo alebo... hľadaj-
me v prvom rade Božiu slávu. Mnohí slúžia Pánovi len vtedy, keď

sa im to hodí. Keď všetky okolnosti pasujú, vte-
dy slúžim. Si chorý? Nezúfaj, ale sa modli. A
slúž. Si zdravý? Spievaj žalmy. A slúž. Nemáš
prácu? Modli sa, vzdelávaj sa a hľadaj prácu. A
slúž. Máš všetkého hojnosť až nadbytok? Buď
Pánovi vďačný, slúž iným tým čo ti Boh dal. A
slúž.

Milujme Pána celým svojim životom, žime
pre Jeho slávu. Ak to teraz neide tak ako by si
chcel, nevzdávaj sa. Primkni sa bližšie vo viere
k Pánovi, daj mu svoj život znovu do Jeho ruky,
poddaj sa pod Jeho mocnú ruku a dôveruj mu.
Nikdy sa ale nevzdaj. Je hlúpe vzdať sa večného
bohatstva pre „tu a teraz“ ťažkosti. Nenechaj sa
znechutiť momentálnym súžením alebo ťažkos-
ťami, ale buď služobník, ktorý čerpá svoju silu z
Božieho Slova, z vedomia budúcej slávy, ktorá
je odložená pre tých, ktorí milujú Jeho príchod.

V Kristovi váš brat Miro
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ZRELOSŤ KRESŤANA
Pravidelnou akciou v našom zbore je BTC SINAJ

– Biblické tréningové centrum s názvom SINAJ,
ktoré sa uskutočňuje každé 3 mesiace. Stretávame
sa vtedy spolu na 3 dni, plné vyučovania, spoločen-
stva, chvál a modlitieb. Tento krát, a zároveň po-
slednýkrát v tomto roku, sme sa stretli na novom
mieste - v Škole v prírode v Kysaku, kde sme si
spoločne užívali krásne prostredie a milý personál.

Po 2 rokoch k nám na BTC opäť zavítal náš brat
Siegfried Bongartz. Siegfried bol viac než 20 rokov
misionárom v Malawi, v Afrike, kde založil vyše 230
zborov. V súčasnosti je riaditeľom misijnej spoloč-
nosti Velberter Mission, patriacej pod Letničný zväz
v Nemecku. Misionárom tejto spoločnosti bol na
začiatku svojej služby aj Reinhard Bonnke, rovnako
ako Stefana Liza Hornovci a mnoho ďalších misi-
onárov.

Siegfried nám slúžil témou Rast a zrelosť v živo-
te kresťana – služobníka. Téma bola veľmi praktická
a osobná pre každého z nás. Počuli sme, že Božou
vôľou pre každého kresťana je rast – a to nielen v
nejakej oblasti, ale v každom ohľade. Brat Siegfried
vyučoval o zrelosti – o jej znakoch, ako rozpoznáme
nezrelosť, nedospelosť vo svojom živote, o procese
rastu, o dôležitosti trpezlivosti, o úlohe a moci jazy-
ka, o príčinách hádok a nepokojov v našich
vzťahoch, atď.

Aj samotný brat Siegfried bol pre nás povzbu-
dením – človek, ktorý celý život slúžil Pánovi, a má
za sebou mnoho rokov služby, a pritom tak pokor-
ný, nevyžadujúci pozornosti pre seba, ale stále uka-
zujúci na svojho Spasiteľa.

My, ľudia, máme rôzne merítka na to, čo je v na-
šich životoch správne a čo nie, ale musíme dovoliť
Božiemu slovu, aby pre nás bolo olovnicou – nech
nám Duch svätý sám ukáže, či budujeme svoj život
správne, alebo či sme stále ako nedospelí. A neza-
budnime, že vôľa Božia pre nás je, aby sme rástli.

Pozývame Vás zároveň na ďalšie BTC Sinaj, ktoré
sa uskutoční 3-5.3.2011. Bližšie informácie sa do-
zviete na bohoslužbách alebo na našej stránke
www.bozidom.sk, www.devleskerokher.sk . Príďte a
dovoľte Bohu, aby Vás vytrénoval ku službe.

Nahrávky z BTC Sinaj si je možné objednať a za-
kúpiť u sestry Márie Kollárovej.
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ZO ŽIVOTA ZBORUJUBILEJNÁ BOHOSLUŽBA

10.októbra 2010 zbory Devleskero Kher (Boží dom) oslavovali 10.výročie svojej existencie. Pripra-
vili sme preto jubilejnú, oslavnú bohoslužbu, ktorá sa niesla v téme: Milosťou Božou som, čo som.
Chceli sme si pripomenúť, čím všetkým nás Boh previedol, keďže mnohí z členov zboru nezažili tie
úplné začiatky, tak sme si vypočuli aj zopár svedectiev. Hoci nie je dobré a správne žiť z minulosti a v
minulosti, je úžasné čerpať z pokladnice skúseností s Bohom. Náš Boh je ten, ktorý bol (preto si pri-
pomíname to, čo bolo), ale je aj ten, ktorý je (musíme žiť naplno pre Pána TERAZ), a rovnako je ten,
ktorý príde (preto majme oči upreté dopredu). Ak sklopíme svoje oči, stratíme silu a chuť ísť vpred,
stratí sa odhodlanie, nadšenie, viera. Ale ak dovolíme, aby nás Pán obnovoval každý deň pohľadom
na Jeho slávu, lásku, moc a milosť, pôjdeme a nebudeme padať od únavy, ba dokonca, ako Písmo
hovorí, sa budeme vznášať na krídlach ako orly (Iz 41 :10). S týmto v srdci, chceme vstúpiť do ďalších
10 rokov. Pridaj sa aj ty!

OSLÁVILI SME 10. VÝROČIE KRST
Predposlednú októbrovú nedeľu sme mali v zbore po 5 mesiacoch opäť bohoslužbu s krstom.

Krstilo sa našich 12 súrodencov, ktorých zároveň vítame v Božej rodine a prajeme im, aby v našom
zbore našli svoj domov. Žehnáme Vám, nech ste ako stromy zasadené pri vode, ktoré dávajú načas
svoje ovocie a ktorých lístie nikdy nevädne – buďte ľuďmi, ktorí majú záľubu v Božom slove, a ktorí o
ňom premýšľajú vo dne, v noci - a všetko, čo budete robiť, nech sa Vám podarí (Žalm 1 :2-3).

Tu sú mená našich súrodencov: Denisa Dudášová (KE), Ignác Hada (Rankovce), Lucia
Horváthová (KE), Mária Javorová (Kecerovce), Tibor Javor (Kecerovce), Danka Korpášová
(Rankovce), Jaroslav Korpáš (Rankovce), Kristián Mádi (KE), Anka Sameľová (Kecerovce), Jozef
Sameľ ml. (Kecerovce), Iveta Tantošová (Rankovce), Margaréta Tantošová (Rankovce), Milan Tantoš
(Rankovce).

Buďte požehnaní. Prosíme zbor o modlitby za nich.
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NNÁÁVVRRAATT JJEEŽŽIIŠŠAA KKRRIISSTTAA
Vianoce sú o chvíľu predo dvermi. Väčšina detí

sa teší na darčeky. Celý „kresťanský“ svet oslavuje
narodenie Syna Božieho. Oslavuje sa Jeho
príchod na svet.

Ale cirkev živého Boha oslavuje na Vianoce
nielen narodenie Ježiša, ona vie, že to novoro-
dené dieťa príde ešte raz. Biblia nazýva túto
skutočnosť návratom Pána. Je to deň, kedy Boh
znova pošle svojho Syna na Zem, aby svoj ľud,
svoju cirkev zobral k sebe. Pozrime si krátko, čo
nám o návrate Ježiša hovorí Biblia.

1. Návrat Ježiša Krista v Novom zákone.
• Nový zákon má spolu 216 kapitol, a z toho
sa 318 krát zmieňuje o druhom príchode Pána
Ježiša
• V priemere sa každá kapitola zmieňuje jeden
a pol krát o návrate Ježiša
• Keď to rozdelíme do veršov, potom sa každý
30-ty verš zmieňuje o návrate Ježiša
• 24. a 25. kapitola evanjelia podľa Matúša sa
zaoberá druhým príchodom Ježiša
• 13. kapitola Mareka sa zaoberá druhým
príchodom Ježiša Krista
• Lukáš 17. a 21. kapitola sa zaoberá druhým
príchodom Ježiša
• Ján 14. kapitola sa zaoberá druhým prícho-
dom Ježiša Krista
• Hneď na začiatku knihy Skutkov apoštolov
je zmienka o návrate Ježiša – Sk 1,11
• Veľa kázaní, ktoré nachádzame v Skutkoch

apoštolov, hovorí o návrate Ježiša ako o hlav-
nej téme (pozri Sk 3,20-21 ; 10,42; 15,16-17;
17,30-31 )
• Pavol vyučuje vo svojich listoch dvakrát o
Večeri Pánovej (1.Kor 10,16-21 ; 11,17-34). O
krste učil 13-15 krát. O návrate Ježiša Krista
učil 50 krát.
• Pavol píše 1. list Tesalonickým v čase, keď
bol zbor asi 2 až 4 mesiace starý. Hlavná téma
tohto listu pre mladú cirkev bola návrat Ježiša
Krista. V každej z piatich kapitol sa Pavol
zmieňuje o návrate Ježiša (1. Tes 1,2; 2,19;
3,13-14; 4,13-18; 5,1 -3.23)

2. Posolstvo o návrate Ježiša Krista je posolstvom
nádeje.

Z Biblie môžeme jasne spoznať, že návrat Ježi-
ša je centrálnou témou Svätého Písma. Preto sa
nemôžeme diviť, keď si pripomíname, čo všetko s
príchodom Ježiša súvisí. Každá slza bude zotretá,
žiadny smútok tam nebude, smrť bude porazená,
žiadny strach a obavy tam viac nebudú. Budeme
pri Bohu a budeme si užívať Jeho svätú prítom-
nosť. Viera dostane svoju odmenu, budeme vidieť
našimi očami to, čo sme mohli vidieť doteraz len
vierou.

Keď zvážime, že návrat Ježiša bol hlavnou té-
mou prvých kresťanov, potom môžeme pochopiť,
prečo mohli zniesť na sebe tak veľa utrpenia a
prenasledovania. Oni nežili len tu a teraz, ale žili
pre večnosť s Bohom. Bolo jedno, aké zlými veca-
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mi prechádzali, oni vedeli, že ich utrpenie, prena-
sledovanie, ich odmietnutie a všetko negatívne,
čo museli prežiť, to všetko s príchodom Ježiša
prestane. Pavol opisuje túto pravdu v liste Ri-
manom 8,18.

3. Príchod Ježiša ako motivácia k vernosti a plod-
nej službe.

V podobenstve o vernom a múdrom sluhovi
robí sluha svoje úlohy verne a lojálne. Sluhovi ne-
prišlo ani len na um, že sa jeho Pán neskôr ešte
vráti (Matúš 24, 45-48). Takéto rozmýšľanie sa
stalo pre sluhu jeho nešťastím, dovtedy sa správal
voči svojmu Pánovi a spolusluhom neverne a
nezodpovedne.

Toto podobenstvo nás vyučuje nejednej pravde
o návrate Ježiša Krista. Keď nežijeme v očakáva-
ní Pána, tak keď sa náš Pán jedného dňa vráti,
bude súdiť našu službu za to, čo robíme tu a te-
raz. Preto závisí kvalita služby od toho, či je moti-
vovaná perspektívou večnosti.

Keď naša služba Bohu a naša viera v Jeho hlav-
nú odmenu pozerá len na to, čo je tu a teraz, po-
tom je naša viera dočasná, áno, dokonca
bezdôvodná. Veď Pavol vyučuje niečo úplne iné,
čo sa viery týka. Hovorí, že naša viera sa neriadi
podľa viditeľného, ale podľa neviditeľného. Lebo
viditeľné je dočasné, neviditeľné je ale večné (2.
Kor 4,18).

A pretože chceme byť Boží služobníci, ktorí sa
nenechajú inšpirovať len prítomnosťou, ale
omnoho viac večnosťou, predsavzali sme si ako
vedenie cirkvi, vyučovať nasledujúce týždne o ná-
vrate Ježiša Krista. Robíme to v očakávaní, že na-
ši súrodenci budú posilnení vo viere, a že to
prinesie väčšie uvedomenie si večnosti. Tým bude

náš každodenný život viac ovplyvnený večnosťou.
Lebo duchom naplnený kresťanský život sa
nedeje skrytý za kláštornými múrmi, ale na
mieste, kde nás Boh postavil v našej zodpoved-
nosti, a práve na tom mieste sa žije večnosť.

Služba je úspešná, keď sa prinesie večnou silou
večného Ducha Svätého. Služba je úspešná, keď
pôsobí večným slovom večného Boha. Úspešná
služba je, keď v čase tu a teraz môžeme stretnúť
večnosť, keď nebo sa dotýka Zeme, a Boh bozká
našu dušu.

Je jedno, aké konflikty, falošní ľudia, hriechy,
utrpenie a sklamanie sa nachádza vo svete. Nič z
toho nemôže zadržať návrat nášho Pána. Boh vo
svojej suverenite stanovil pevný deň, v ktorý sa
vráti Jeho Syn. Potom už nič nebude tak, ako to
bolo predtým, a to v tom provom zmysle slova.

Vianoce nám majú pripomenúť, že náš Spasi-
teľ Ježiš sa narodil. Ale Vianoce nám majú pripo-
menúť aj to, že nás Spasiteľ Ježiš sa vráti späť,
aby nás vzal k sebe. Keď oslavujeme Vianoce s
očakávaním návratu Ježiša, potom máme dôvod
na radosť. Inak by boli naše vianočné sviatky len
čistou oslavou historického príbehu, rozprávkou
bez „happyendu“ – bez šťastného konca. Ale
narodením Ježiša nezačína žiadna rozprávka, ale
nebeská realita, ktorej „happyendom“ je návrat
Ježiša Krista.

V tomto význame Vám želám každému z nás,
Šťastné Vianoce. Maranatha Pane Ježišu, skoro
sa vráť!

“ Je lepšie 1000 krát veriť, že On príde, vtedy
keď nepríde, než len jedenkrát veriť, že nepríde,
vtedy, keď On príde.“

Stefan Horn

TAJNÉ PÁTRANIE PO LÁSKE
Ahojte bratia a sestry, mňa asi všetci poznáte a

keď ma nepoznáte, tak sa volám Leo, mám 19
rokov a žijem v Košiciach. Je tomu asi 11
mesiacov, kedy som odovzdal život Pánovi Ježišo-
vi Kristovi. A práve o tom Vám chcem dnes napí-
sať, ako som predtým žil, a ako sa oslávil náš Pán
v mojom živote.

Bol som a robil som to isté ako všetci ostatní
chlapci. Mal som kamarátov – partiu, kam som

chodil a dá sa povedať, že aj vyrastal. Popritom
som sa venoval aj mojím koníčkom a dnes
jedným z nich slúžim Nášmu Kráľovi a Spasiteľo-
vi. Ale vráťme sa spať do čias, keď som ešte ne-
mal milosť poznať Boha.

Ako som hovoril, bol som chlapec ako ostatní
a aj som robil to čo oni. Aby som nehovoril veľmi
všeobecne, tak jednou z tých vecí, ktoré ma trápi-
li bolo to, že v mojom srdci bolo veľmi veľké
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prázdno. Nemal som zmysel života, nemal som
cieľ pred sebou, aj keď som si ho chcel vytvoriť a
to tým, že pôjdem študovať na jazzovú školu a
budem raz rómsky Oscar Peterson :-). Ale nikdy
mi to nevydržalo dlho a padlo to, a zase nastalo
prázdno. A tak som začal hľadať niečo, čím by
som to prázdno naplnil. Takto prišli rôzne veci,
ktoré som začal robiť. Boli to napr. cigarety,
alkohol, a iné veci, z ktorých som sa neskôr neve-
del dostať. Bol som ponorený do svojich myš-
lienok a pomaly som nevidel ani ľudí okolo seba.
Mal som obdobie v živote, keď som sa veľmi
sklamal a zažil som veľkú bolesť v srdci. Od vte-
dy som sa ako keby uzavrel do seba a vytvoril
okolo srdca čínsky múr :). Začal som vidieť iba
seba a moje potreby, a iní ľudia ma zaujímali
menej a menej, až nakoniec som sa chcel s tým
zmieriť. Po nejakom čase mi dokonca sami moji
kamaráti hovorili, že som sa zmenil a som iný
ako som bol predtým. A poviem vám pravdu –
bolo mi vtedy úplne jedno, čo si hovoria, a robil
som to ďalej.

Keď som si uvedomil, že so mnou naozaj niečo
nie je v poriadku, začal som sa seba pýtať, kam
môj život smeruje. Odvtedy som začal túžiť po
skutočnej úprimnej láske. Tak zase začalo také
tajné ,,pátranie“ po láske. Hľadal som ju dosť
dlho u ľudí, ale jedného dňa som prišiel do zboru
Devleskero Kher na mládež, kam ma zavolal
Rony, lebo tam robil nejakú párty. V ten deň som
videl a spoznal mladých ľudí, ktorí inak žijú a
všetko čo robia, robia pre Pána. U nich som videl
takú úprimnosť a lásku ktorú som predtým ešte u
nikoho nevidel. Zaujímalo ma, že čo v nich je.
Prečo z nich vyžaruje taký pokoj? Tak som tam
začal chodiť častejšie a to, že som bol vo štvrtok
s mládežou, som nebol ochotný niekedy vymeniť
za nič iné, čo som mal robiť - niekedy aj učenie
do školy :), pretože som odtiaľ odchádzal naplne-
ný radosťou, pokojom, láskou. Keď som prišiel
domov, tak som robil veci, ktorým som sa aj sám
čudoval .. . rozdával som lásku okolo seba a vedel
som, že je to naozaj od srdca a úprimné. A keď
už prišiel utorok alebo streda tak som sa tešil,
lebo mi chýbal ten úžasný pocit.

Raz, keď som prišiel na mládež, sa ma spýtal
náš brat Dežko či chcem prijať Ježiša Krista. Tak
som sa ho spýtal, že čo to vlastne znamená. Keď
mi to vysvetlil, vedel som, že stojím na križovat-
ke, ale nevedel som na akej. Povedal som si - aaaa
vyskúšam to. Keď som prišiel zase domov a išiel
som von, mal som pocit že lietam. Ten pokoj, aký
som videl u ostatných, a po ktorý som si chodil
na mládež, tak ten pokoj som prijal do srdca a
doteraz Vám neviem opísať ako presne, ale viem,
že som otvoril dvere srdca Kráľovi kráľov a ten
prišiel, a všetko to prázdno, každú jednu prázdnu
časť vyplnil Sebou.

Doteraz a na veky vekov Mu budem ďakovať za
Jeho milosť lebo odvtedy zmenil v mojom živote
veľa vecí. Oslobodil ma od cigariet a od os-
tatných vecí .. . ak by som mal o tom napísať
svedectvá, tak by pol časopisu bolo len o tom :).
Nie som ešte dlho obrátený, ale mojim rozhod-
nutím je odovzdať svoj život do Jeho rúk. Ako
ma očistil od hriechu a ako urobil aj veľa zmien v
mojom charaktere, ktoré by som nikdy sám neve-
del urobiť, tak ich aj robí ďalej, aj ich bude robiť
a ja Mu budem ďakovať za to do večnosti. Jemu
moc i sláva na veky. Amen

Bratia a sestry buďte požehnaní. Mám Vás rád.
Váš brat Leo Horváth
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NARODENINY
Týmto prajeme všetkým súro-
dencom, ktorí oslavujú v  týchto
dňoch svoje narodeniny, Božie
požehnanie, zdravie a  nech
Boží pokoj prebýva vo  vašich
srdciach. Buďte svetlom a  so-
ľou. Nech ďalšie roky vášho ži-
vota sú naplnené konaním
Božích skutkov, v  ktorých nás
Boh už prv uspôsobil 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

- za modlitebný pochod cez Turňu a Moldavu
- za zjavenie od Boha, čím je v duchu zviazaná Turňa a Moldava

Sabinov - aby boli veriaci povzbudení Duchom Svätým
- za jasnú víziu pre zbor

Košice - ženská evanjelizačná skupinka
- Mládež - za tím vodcov, za duchovný rast mládežníkov
- vedenie Ducha svätého pri zasahovaní mladých evanjeliom
- inšpirovaná chválová skupina
- odovzdaní a spoľahlivi služobníci
- za rast a rozmnoženie domácej skupinky

Kecerovce - za úprimný vzťah medzi súrodencami
- za rast služobníkov
- za rozdelenie skupinky
- za službu kecerovských v Rankovciach

Medzany - za mužov a ženy pokoja v Prešove
- za vznik skupinky v Prešove
- za smelosť 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

NOVEMBER

DECEMBER

Ivan Mako
5.11. (Čaňa)
Fatima Péčiová
8.11. (Turňa)
Simona Balogová
10.11. (Turňa)
Tibor Péči
12.11. (Turňa)
Michal Onody
16.11. (Turňa)
Martin Rácz
20.11. (Sabinov)
Martin Kináč
24.11. (Košice)
Miroslav Tóth
25.11. (Sabinov)
Etelka Turtáková
28.11. (Turňa)

Jolana Gažiová
4.12. (Čaňa)
Mária Turtáková
4.12. (Turňa)
Angelika Sameľová
8.12. (Kecerovce)
Magdaléna Godlová
10.12. (Sabinov)
Anna Ďurašková
11.12. (Kecerovce)
Jozef Javor
11.12. (Kecerovce)
Hedviga Ferková
14.12. (Sabinov)
Miro Sameľ
23.12. (Kecerovce)
Etela Godlová
24.12. (Turňa)
Bartolomej Medňanský
29.12. (Košice)
Nikola Onodyová
29.12. (Turňa)

PONUKA KÁZNÍ NA CD

05.09.2010 Horn Stefan Večera Pánova
12.09.2010 Tóth Miroslav Chodenie v slobode
19.09.2010 Horn Stefan 5násobná služba
26.09.2010 Katarína Kollárová Služba a jej požehnanie
03.10.2010 Tóth Miroslav Základ služby - vydanie sa Bohu
10.10.2010 Bongartz Siegfried Nech sa vaše srdce nestrachuje
17.10.2010 Horn Stefan Splnomocnená služba
24.10.2010 Tóth Miroslav Jeden Pán, jedna viera, jeden krst
31.10.2010 McNary Shane Príbeh o Zacheovi

Viera je z  počutia a počutie skrze Slovo
Božie. Ponúkame vám nedeľné kázne
na  CD zo  zboru Boží Dom v  Košiciach.
V  prípade záujmu o  CD, kontaktujte ses-
tru Máriu Kollárovú. Všetky kázne je
možné stiahnuť z webu www.bozidom.sk.



Košice
Bohoslužba Nedeľa 10:00 Jesenského 21 /A
Modlitby žien Utorok 17:00 Jesenského 21 /A
Domáca skupinka Streda 18:00 Jesenského 21 /A
Stretnutie mládeže Štvrtok 17:00 Jesenského 21 /A
Modlitby mužov Piatok 19:00 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
Modlitebná skupinka Utorok 18:00 Kecerovce 228
Domáca skupinka Štvrtok 18:00 Kecerovce 228

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

NOVEMBER

KEDY A KDE SA STRETÁVAME

Ježiš povedal, že cirkev sme
my, cirkev nie sú budovy alebo
modlitebne. Preto chceme náš
kresťanský život orientovať
vždy na  Boha a  ľudí. Pozýva-
me ťa zažívať tento život
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  samozrej-
me na  našom webe
www.devleskerokher.sk.

Ďalšie termíny priebežne v zbore alebo na www.bozidom.sk

19.11 . Pracovné stretnutie
Jesenského 21 /A, KE; 17:00

DECEMBER

26.12. Spoločná vianočná bohoslužba
Jesenského 21 /A, KE; 10:00




