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Naučme sa

Počúvať!



KTO SME
Spoločenstvo kresťanov Devles-
kero Kher združuje znovuzro-
dených kresťanov bez rozdielu
rasy a  národnosti k  spoločné-
mu životu a  nasledovaniu Pána
Ježiša Krista. Veríme v  celé
Božie Slovo - Bibliu. Stretáva-
me sa k  nedeľným bohosluž-
bám a  na domácich biblických
a modlitebných skupinkách.
Spoločenstvo Devleskero Kher
je bezpríspevková organizácia,
všetky svoje náklady hradí z  do-
brovoľných 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 bib-
lické 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

č.ú. 1673444559/0200
IBAN
SK6302000000001673444559

NAUČ SA POČÚVAŤ!
Milí bratia a  milé sestry, dnešná doba nie je len veľmi rýchla

ale aj veľmi hlučná. Mnoho vecí chce prehlušiť hlas nášho
svedomia, hlas Ducha Svätého v  nás, dokonca hlas človeka,
ktorý chodí denne okolo teba a  vnútorne kričí o  pomoc.
Zvykli sme si žiť sami, starať sa sami o  seba, nemiešať sa

do  záležitostí iných. Považujeme to za  obmedzenie súkromia,
ak sa niekto o  nás zaujíma. A  tak sú ľudia okolo nás sami. Sme
stále v  dave, ale sami. Všetko okolo nás hučí, ale my nepoču-
jeme. Nepočujeme to, čo by sme mali počuť. Počujeme rádio,
počujeme televíziu, počujeme veľa vravy okolo seba a  to náš
vnútorný sluch otupuje.
Ako kresťania ale takto žiť nemusíme. Kresťan je povolaný

ku  vzťahu. Ku  vzťahu  s  Bohom a  vzťahu  s  blížnym. Potrebu-
jeme sa učiť počúvať. Počúvať hlas Boha, počúvať hlas svojho
blížneho a  hlas svojho svedomia.
Ty a  ja potrebujeme trénovať počúvanie. Tak ako športovec

ak chce vyhrať, alebo hudobník ak chce predniesť dobre sklad-
bu, potrebujú cvičiť. Aj my sa potrebujeme cvičiť v  počúvaní.

Počúvaj Boha
Boh hovorí neustále. Aj keď mlčí, jeho mlčanie je veľavravné.

Nájdi si čas, aby si počúval Boha každý deň. Cvič sa v  tom.
Čítaj Božie Slovo a  dovoľ Bohu, aby skrze Slovo k  tebe preho-
váral. Stíš sa pred  Bohom a  dovoľ Duchu Svätému, aby hovoril
priamo do  tvojho srdca, cez vnútorný tichý hlas. Stíš sa
pred  Bohom a  rozmýšľaj nad  svojim životom a  okolnosťami,
ktorými prechádzaš a  nechaj, aby Boh hovoril k  tebe. Potom
vstaň a  rob to, čo si počul. Takto sa cvičíme v  počúvaní.
Čím dlhšie je človek veriaci, tým viac skúseností má  s  Pá-

nom. A  to je skvelé. Ale ak žijeme len zo  skúseností a  nepoču-
jeme Jeho hlas dnes, tak sme ako zblúdilé ovečky, ktoré počuli
hlas svojho pastiera pred  hodinou, alebo dvoma, ale nie teraz.
Naše skúsenosti, knihy, ktoré čítame, to môže byť tiež niekedy
ako hluk, ktorý nám bráni počuť Boha.
Neexistuje pre  ovečku nič dôležitejšie, ako zostať pri  svojom

pastierovi. Ježiš aj dnes hovorí a  keď budeš počuť Jeho hlas, tak
nezatvrď svoje srdce. Zastav sa, aby si mohol počuť.
Iba človek, ktorý vie nasledovať hlas svojho Pastiera, iba ten

potom vie počuť bolesť, trápeni, alebo radosť svojho blížneho.

Počúvaj ľudí
Denne stretávame na  ulici stovky ľudí. Počujeme ich ale je to

iba šum ulice. Žijeme v  cirkvi  s  desiatkami ľudí. Počúvame ich
ale ako sa to líši od  šumu ulice? V  domácnosti žijeme  s  pár ľuď-
mi. Počujeme ich denne, ale počúvame čo skutočne hovoria?
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Každý z  nás rád hovorí. Niektorí obzvlášť veľa. Ale ten, kto veľa
hovorí, málo počúva. Nestačí počuť, čo človek hovorí, ale skutoč-
ne, vedome ho vnímať a  snažiť sa ho pochopiť.
Je to tragédia, ak život v  zbore je nič viac ako len šum ulice. Po-

zdraviť sa, spýtať sa ako sa máš a  tým náš záujem o  skutočné po-
čúvanie končí, je veľmi povrchné. Takto sa nikdy nebudú budovať
hlboké a  životodarné vzťahy.
Veľakrát chceme toľko toho druhému povedať, čo si myslíme,

a  čo by sa malo zmeniť, že sme zaslepení vlastným presvedčením
a  pravdou a  nepočujeme srdce, ktoré potrebuje len vypočuť. Nepo-
čúvaj ľudí, cez filter svojich zranení alebo sklamaní. Svoje
sklamania daj Bohu a  maj skutočný záujem o  druhého človeka
tým, že ho budeš počúvať. Nebuď rýchly vynášať súdy, alebo dá-
vať rady. Jednoducho počúvaj. Počúvaj a  modli sa. Buď ramenom,
o  ktoré sa môže tvoj blížny oprieť.
Počúvanie, nie hovorenie, buduje vzťah. Ak nájdeš osobu, ktorá

je schopná a  ochotná ťa vypočuť, ktorej môžeš povedať všet-
ko  s  dôverou a  bez strachu, tak si získal vzácneho priateľa. Takto
sa buduje láska medzi ľuďmi.
Nauč sa počúvať svoju manželku, svojho priateľa, svojho brata

alebo sestru. Nauč sa počúvať ľudí, ktorým chceš hovoriť evan-
jelium. Vtedy sa ľudia začnú obracať ku  Kristovi. Budú vidieť tvoj

skutočný záujem aj múdrosť, ktorou im budeš slúžiť.
Niekedy sa pohádame  s  manželkou, lebo jeden

alebo druhý nepočúva. Väčšinou sú to muži, ktorí sa
musia naučiť počúvať, čo žena chce povedať – a  nie
len cez slová  :). Ale ak si nenájdeme čas, aby sme sa
učili počúvať, tak naše vzťahy nebudú rásť v  láske.

Počúvaj svoje svedomie
Boh dal každému človeku úžasný dar svedomia.

Áno, je to dar. A  Biblia nás vyzýva, aby sme neodha-
dzovali dobré svedomie, ako niektorí a  dopadli po-
tom zle. Svedomie je náš alarm. Nerob veci proti
svedomiu. Nerob veci, o ktorých vieš, že sú zlé
pred  Bohom, no napriek tomu ich robíš. Práve toto
ťa zatvrdí, aby si nepočul Boží hlas a  ani hlas svojho
brata.
Ak robíš proti svedomiu, ono kričí a  potom si núte-

ný ho umlčovať. Neumlčuj Boha, ale naopak ho poslúchaj.
Prajem nám všetkým veľa trpezlivosti a  odhodlania v  učení sa

počúvať. Počúvať je umenie. Tajomstvo je, že každý z  nás vie byť
umelec.

V  Kristovi Miro Tóth
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Jeden farmár z  Južnej Karolíny žil na  krás-
nej farme, ktorú vlastnila jeho rodina už nie-
koľko desaťročí. Keď zomrel, bol jeho majetok
(napriek tomu, že patril jeho rodine viac než
200 rokov) predaný jednému z  jeho susedov.
Keď sa raz nový vlastník prechádzal po  poli,

zbadal veľký, nezvyčajne vyzerajúci kameň, len
tak vytŕčať z  blata. Vzal si ho domov, umyl ho
a  odniesol do  klenotníctva. Klenotník mu po-
tvrdil jeho tušenie – kameň, ktorý ležal na  tom
pozemku už niekoľko tisíc rokov, bol veľký, ne-
okresaný smaragd, ktorého hodnota bola potvr-
dená na  niekoľko miliónov dolárov!

Tento drahokam ležal na  poli po  celý čas
čakajúc, že niekto príde a  “objaví” ho. Bez po-
chyby ho už predtým videli tisícky krát, ale
vždy ho prehliadli, pretože sa nezdal byť ničím
iným než obyčajným kusom skaly.
Keď niečo “objavíme” my, v  skutočnosti iba

nachádzame to, čo už dávno existovalo, len
sme si toho predtým neboli vedomí. A  zatiaľ
čo mnoho ľudí zúfalo hľadá Božiu vôľu pre  svoj
život, realitou je, že to, čo hľadajú, majú často
priamo pod  svojím nosom – no napriek tomu
pokračujú v  jej hľadaní, pretože si to neuvedo-
mujú.

Päť právd o Božej vôli
Božia vôľa môže zároveň udivovať aj miasť tých, ktorí Ho hľadajú
– a to je dôvod prečo je poznanie jej charakteristík tak podstatné
pre porozumenie Jeho vôle. Tu je malá pomoc.
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Aby človek rozpoznal vzácny drahokam,
musí poznať jeho charakteristiky a  vedieť, ako
by mal vyzerať. Tým istým spôsobom, ak túži-
me poznať Božiu vôľu pre  náš život, musíme sa
naučiť rozpoznať nasledovné charakteristiky
Jeho vôle.

1. Boh má štandardnú vôľu a  špecifickú vôľu.
Keď sa vydáme na  cestu hľadania Božej vô-

le, môže sa zdať, akoby potenciálne možnosti
pred  nami boli nekonečné. Tento pocit nás do-
konca často úplne premôže. Dobrou správou
je, že Boh prešiel dlhú vzdialenosť, aby nám
vo  svojom Slove odhalil, čo je Jeho vôľa. Ja to
volám „štandardná Božia vôľa.“
Popri tejto štandardnej vôli Božej, má Boh

na  mieru šitý plán – svoju vôľu, pre  každý
jeden život. To volám „špecifická Božia vôľa.“
Avšak je veľmi dôležité porozumieť, že Božia
špecifická vôľa nikdy nepôjde proti Jeho štan-
dardnej vôli – tomu, čo nám už odkryl v  Jeho
slove. Toto porozumenie nám rýchlo pomôže
pretriediť to množstvo rôznych možností
a  okamžite odstrániť zmätok.
Ale stále tu je mnoho ľudí, ktorí v  mene

Boha urobili otrasné veci. Mnohí z  nich úprim-
ne verili, že konajú Božiu vôľu. Avšak ani tu
nie je treba zostávať v  zmätku. Boh veľmi jasne
ukazuje svoju štandardnú vôľu vo  svojom Slove
pre  každého, ak sa Ním (slovom) budeme
riadiť, a  urobíme ho kompasom svojho života.
Objavovanie Božej špecifickej vôle je niečo

jedinečné pre  život každého človeka, a  musí to
objaviť každý sám pre  seba. Ale aj snaha obja-
viť Božiu vôľu pre  náš život musí začať Slovom
Božím.
Nasledovaním princípov z  Písma budeme

schopní navigovať cez oceán možností
a  príležitostí bez stroskotania. Čokoľvek v  živo-
te robíš, musíš zladiť  s  Božím slovom, a  On ťa
nikdy nebude volať k  tomu, aby si robil niečo,
čo bude v  protiklade  s  Jeho Slovom.

2. Boh má „dobrú vôľu“ ale tiež má „do-
konalú vôľu.“
Boh má pre  naše životy nádherný plán. Ale

od  chvíle, keď nám Boh dal schopnosť vybrať

si, či budeme nasledovať Jeho vôľu, sa zdá, že
máme vlastne 4 možnosti:
• Môžeme ignorovať Božiu vôľu. Ale to nie

je tvoj prípad. Ak by si to bol ty, tak by si práve
teraz nečítal tento článok. Očividne máš
vo  svojom srdci hlbokú túžbu objaviť, čo je
Božou vôľou pre  tvoj život, a  ver tomu, že to
objavíš.
• Môžeme vedieť, čo Boh chce, ale napriek

tomu neposlúchnuť. Tento postoj je neposluš-
nosť, čelná zrážka  s  Božou vôľou a  tvrdohlavá
rebélia človeka.
• Môžeme poznať Božiu vôľu, ale aj tak sa

uspokojiť  s  niečím menším. Bolo by ďaleko lep-
šie, keby sme boli ochotní poslúchnuť.
Uspokojiť sa  s  čímkoľvek menším než Božím
najlepším, je často tou ľahšou cestou.
• Môžeme zápasiť o  to najlepšie od  Boha,

o  nič menšie. Je to veľká výzva, pretože netr-
pezlivosť dostať to, čo chceme je veľmi mocná
sila. Ale ak skutočne veríme, že Božia vôľa je
vždy lepšia než naša, budeme ochotní čakať
a  bojovať o  to, ak bude treba.
V  kresťanskom živote prebieha neustály kon-

flikt medzi tým, čo je „dobré“ a  tým, čo je
„Božie.“ Jeho dokonalá vôľa a  požehnanie,
ktoré ju sprevádza, sú vyhradenú pre  tých,
ktorí sú ochotní byť radikálne poslušní,
a  čakať, keď treba čakať.
Prídu aj momenty, keď sa Božia vôľa bude

zdať tak ťažká, tak zdĺhavá a  tak nevďačná, za-
tiaľ čo tá naša bude vyzerať omnoho
jednoduchšia, rýchlejšia a  oveľa príjemnejšia.
Ale aj tak vždy zistíš, že Boží plán je lepší než
ten tvoj. Nikdy nebude existovať výnimka
z  tohto pravidla, tak sa už teraz môžeš rozhod-
núť nevzpierať sa Božej vôli, urobiť veci Božím
spôsobom, a  čakať na  Božie najlepšie.

3. Boh nás volá urobiť to, čo nemôžeme vy-
konať vlastnými silami.
Dnes je na  trhu mnoho kníh o  sebazdo-

konaľovaní a  osobnom úspechu. Mnoho princí-
pov, o  ktorých vyučujú, sú vlastne univerzálne
duchovné pravdy prevzaté z  Božieho slova,
a  potom prispôsobené tak, aby sadli širokému
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spôsobu použitia. Sú ako roztlieskavačky stoja-
ce po  stranách ihriska kričiac: „Ty to zvládneš!
Zvládneš to!“
Ak by filozofia „Ty to zvládneš!“ bola pravdi-

vá, nepotrebovali by sme Boha, alebo? Takýto
spôsob myslenia potrebujeme nahradiť iným,
ktoré hovorí: „Nezvládnem to vlastnými silami,
ale všetko vládzem v  Kristu. S  Jeho pomocou
a  požehnaním, nie je nič nemožné.“
Nachádzanie Božej vôle vždy vyžaduje vieru

v  nemožné a  detskú závislosť na  Bohu. Biblia
je plná záznamov o  mužoch a  ženách, ktorí na-
šli svoj osud v  dokonalej vôli Božej konaním
vecí, ktoré bolo nemožné vykonať ich vlastnou
silou. Porozmýšľaj nad  týmto:

Noe a  jeho nemožný projekt: Noe bol povere-
ný postaviť loď veľkosti lietadlovej lode vlast-
nými rukami! Ale urobil to  s  Božou pomocou
a  Jeho milosťou.

Abrahám a  jeho nemožné zasľúbenie: V  po-
kročilom veku, Boh povedal Abrahámovi, že
bude mať toľko potomkov, ako je hviezd
na  nebi a  piesku v  mori. A  Abrahám sa stal
„Otcom národov“ tak, ako Pán povedal, na-
priek tomu, že z  čisto biologického uhla po-
hľadu to bolo úplne nemožné.

Mojžiš a  jeho nemožný prechod: Mojžiš mal
80 rokov, keď mu Boh povedal, že má vyviesť
približne 2 milióny ľudí z  Egypta, a  vziať ich
do  zeme, ktorú zasľúbil Abrahámovi viac než
700 rokov predtým. Mojžiš mal množstvo dô-
vodov, prečo by sa na  túto úlohu nehodil. Ale
aj napriek obrovským prekážkam, sa Mojžiš
poddal svojmu osudu, ponúkol svoje najlepšie
schopnosti, a  Boh urobil zvyšok!

Mária a  jej nemožné tehotenstvo: Mladé diev-
ča menom Mária navštívil anjel Gabriel,
a  oznámil jej , že našla u  Boha veľkú priazeň,
a  bola vybraná, aby porodila Mesiáša Izraela.
Mária sa poddala vôli Božej, hoci jej úplne
nerozumela. Výsledkom toho naplnila svoj
osud porodením a  vychovaním Božieho Syna.
Boh si vždy vyberá obyčajných ľudí, aby vy-

konali neobyčajné veci. Použil mužov, ženy,
mladých, starých, vzdelaných, analfabetov. Ale
vždy mali títo ľudia niečo spoločné: Každý

z  nich bolo povolaný byť súčasťou niečoho
omnoho väčšieho než boli oni sami. A  práve
kvôli ich ochote poddať sa Tomu, ktorý ich
stvoril, a  dovoliť, aby sa Jeho zámery diali
v  nich a  skrze nich, ich Boh použil fenomenál-
nym spôsobom. Kathryn Kuhlman raz poveda-
la: „Boh nehľadá zlaté alebo strieborné
nádoby. Hľadá poddajné nádoby.“
Zdá sa, že jedna zo  spoločných charakteris-

tík Božej vôle pre  naše životy je, že je pre  nás
vždy nemožné, aby sme ju naplnili len našimi
vlastnými silami. Ale keď svoje životy poddá-
me Jemu, On spôsobí, že sa Jeho plány a  sny
stanú skutočnosťou! Boha teší, keď môže skrze
nás robiť veci, ktoré dokáže iba On, aby
na  konci On dostal všetku slávu, česť a  chválu.

4. V  Božej vôli existujú časy a  obdobia.
Veľmi ľahko môžeme padnúť do  frustrácie,

ak neporozumieme, že práve tak, ako existujú
časy a  obdobia v  prírode, existujú v  našich živo-
toch, a  aj v  procese napĺňania Božej vôle pre  na-
še životy. Na  to myslel aj Pavol, keď písal,
„V  činení dobrého neochabujme, lebo ak neochab-
neme, časom svojím budeme žať.“ (Gal. 6:9).
Pred  rokmi sa stretlo niekoľko pastorov, aby

diskutovali o  životných princípoch, ktoré obja-
vili počas desaťročí svojej služby. Ich zámerom
bolo, aby mohli zdieľať toto bohatstvo
skúseností  s  nastupujúcimi generáciami. Keď
sa títo vodcovia rozprávali, a  zdieľali sa so  svo-
jimi životnými príbehmi, začal sa im črtať
jeden spoločný vzor – všetci vo  svojej službe
zažili rovnaké obdobia zmien, a  tak spoločne
identifikovali fascinujúci 5-fázový, opakujúci sa
proces, ktorým ich Boh prevádzal. Tu je struč-
ný popis jednotlivých fáz, ktoré odhalili, a  kro-
kov, ktoré všetci prešli na  ceste poznávania
a  nachádzania Božej vôle:
Fáza 1 : Narodenie Vízie. Predtým, než exis-

tovalo čokoľvek hmotné, mal každý vodca ví-
ziu, ktorú mu do  srdca vložil Duch Svätý.
Vo  svojom detstve, mohla byť táto vízia vše-
obecná, ale takisto veľmi reálna, a  priniesla
nadšenie a  pevné uvedomenie si toho, že po-
chádza od  Pána.

VYUČOVANIE
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zdroj: www.cepolina.com

Fáza 2: Príprava. Po  tom, čo bola vízia vlože-
ná do  srdca, prichádza čas byť pripravený rea-
lizovať víziu. V  tejto fáze je mnoho Božích
snov pre  človeka narušených, pretože odmieta-
me robiť nevyhnutnú prácu. Keď Boh dáva ví-
ziu, musí vyjsť od  nás potrebná aktivita,
pretože inak vízia nevyrastie, a  zostane ničím
iným než len snívaním  s  otvorenými očami.
Fáza 3: Púšť a  boje. Jeden z  najväčších omy-

lov o  spoznávaní Božej vôle je, že ak je niečo
Božia vôľa, nedôjde v  tom k  žiadnym bojom
a  prekážkam. To je omyl! Takmer ti môžem
zaručiť, že si to bude vyžadovať značné boje.
Táto fáza je previerkou vernosti a  nedá sa na-
hradiť ničím iným.
Fáza 4: Uskutočnenie vízie. V  tejto fáze vod-

covia dosiahli víziu. Je to miesto, na  ktoré sa
všetci tešíme, kde môžeme konečne ochut-
návať ovocie našej usilovnej prípravy a  Božej
vernosti.
Fáza 5: Nové začiatky a  nová vízia. Spozoro-

vali, že sú znova vyzývaní čerstvou víziou
od  Ducha Svätého, a  vyvodili z  toho, že ich ži-
voty sú neustálym cyklom neustále sa rozširu-
júcej vízie. A  tým, že im Boh teraz zveril viac,
bolo potrebné väčšie množstvo príprav a  inten-
zita bojov, ktorým čelili, vždy narastala.

5. Boha zaujíma naša cesta a  naše smerova-
nie.
Prečo sme stále tu? Ježiš zomrel na  kríži

pred  2000 rokmi a  dokončil dielo spasenia

„raz a  navždy.“ Tak prečo nás jednoducho ne-
vytrhne, aby sme už mohli byť  s  Ním? Je zrej-
mé, že Boha nezaujíma iba cieľ našej cesty, ale
zaujíma ho ako sa tam dostaneme, pretože
celou cestou koná v  našich životoch svoje
dielo, ktoré má večnú hodnotu.
Mnohí z  nás sú veľmi netrpezliví, keď príde

reč na  Božiu vôľu. Už by sme chceli byť tam.
Ale v  mnohých prípadoch, uplynie mnoho
času od  momentu, kedy nás Boh povolá, a  tým,
kedy Jeho vôľu pre  naše životy naplníme. Musí-
me porozumieť, že cesta je dôležitý proces,
ktorý pre  Boha veľa znamená. Proces nasledo-
vania Pána v  poslušnosti (napriek mnohému
neznámemu, skúškam a  ťažkostiam), je vý-
znamnou časťou nášho rozvoja a  prípravy.
Boh používa cestu, aby nás učil viere, formo-

val náš charakter a vyzbrojil nás pre väčšie vý-
zvy, ktoré pred nami ležia, a vyžadujú viac sily,
než sme doposiaľ mali. Dokonca aj keď si
práve teraz v procese hľadania Božej vôle, už
teraz napĺňaš jej časť: „Vyučím ťa a ukážem ti
cestu, po ktorej kráčaťmáš, radiť ti chcem a moje
oko bude bdieť na tebou.“ Žalm 32:8 je Jeho vô-
ľa.
Priateľu, neurob chybu a nemysli si, že kvôli

tomu, že dnes ešte nepoznáš, čo je Božia vôľa
pre tvoj život, že vôbec nenapreduješ. Niečo sa
práve teraz deje. Tvoja viera na rozpína, tvoja
trpezlivosť sa preveruje a tvoje pochybnosti sú
konfrontované. Tento boj je časť procesu pôro-
du. Boh nás vždy dopredu pripravuje na všet-
ko, čo pre nás pripravil. Aj keď je to
nepríjemné, je to potrebné. Tak sa priprav: Pri-
chádzajú dobré veci pre teba!

Daniel Kolenda (zdroj: www.charismamag.com)

Daniel Kolenda, misionársky evanjelista,
viedol viac než 10 miliónov ľudí ku Kristovi tvá-
rou v tvár vo veľkých evanjelizačných kampa-
niach v niektorých z najnebezpečnejších a
najodľahlejších miestach na zemi. Je prezidentom
a výkonným riaditeľom organizácie Národy pre
Krista.
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Toto leto sme mali dve zahraničné návštevy, ktoré
sme naplno využili ako príležitosť k  evanjelizácii.
Neboli to len návštevy a  neboli to len evanjelizácie.
Čokoľvek si človek pod  pojmom evanjelizácia pred-
stavuje. Bol to veľmi vzácny čas  s  bratmi a  sestrami
z  iných zborov a  iných kultúr, ktorí priniesli to „svo-
je“ a  podelili sa  s  nami so  svojim životom  s  Kristom.

Tím USA
Brat Shane McNary a  jeho manželka Dianne po-

zvali na  slovensko tím súrodencov z  baptistického
zboru „Macedonia Baptist Church“ v  Kansas City.
Prevažná väčšina bratov a  sestier boli černosi a  to
bolo pre  každého z  nás veľkým občerstvením. Ne-
vnímal som žiadne kultúrne rozdiely, práve naopak,
svojim charakterom veľmi dobre zapadli do  nášho
zboru. Boli spontánni, veľmi otvorení a  robili všet-
ko, čo sme si na  nich pripravili. A  robili to  s  celým
srdcom.   :)
Začali sme 29.7. nedeľnou bohoslužbou, ktorá

bola veľmi požehnaným časom, takým iným, ako
obyčajne. Svedectvá súrodencov a  ich spontánnosť
bola pre  nás požehnaním. A  verte, oni boli požeh-
naní tiež.
Pastor John Brooks a  jeho spoločníci (asi 12 ľudí)

prišli pomôcť maľovať rómsku základnú školu
na  Galaktickej ulici. Naši mládežníci im v  tom po-
máhali, a  mali tak príležitosť sa viac spoznávať. Po-
čas štyroch dní, od pondelka do štvrtka, vždy
poobede, nastúpili ako zohratý tím do  Keceroviec,
kde sme mali stále pripravený v  centre voľného času
program pre  menšie deti a  na  ihrisku program
pre  mladých. Tím sa rozdelil na  dva, a  tak sme
v  tom istom čase mohli slúžiť deťom v  centre, aj
hrať futbal a  basketbal na  ihrisku  s  mladými.
Deti v  centre sa každý deň tešili na  nový deň a  nový

program. Bolo to veľmi jednoduché, ale o  to krajšie.
Piesne, krátke slovo z  Biblie, ručné práce a  hry. Deti
odchádzali a  prichádzali stále  s  očakávaním. V  posled-
ný deň dokonca spievali po  ulici piesne, čo sa naučili
po  anglicky.
S  mládežou sme mali futbalový a  basketbalový tur-

naj. Prišlo mnoho mladých a  bolo to veľmi fajn. Kaž-
dý deň sme si medzi zápasmi našli polhodinku, aby

LETNÉ NÁVŠTEVY A EVANJELIZÁCIE

Letné návštevy a evanjelizácie
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LETNÉ NÁVŠTEVY A EVANJELIZÁCIE

Američania hovorili svoje svedectvá a  mladí z  Kece-
roviec počuli Božie Slovo. Nebolo to nič náboženské,
ale veľmi prirodzené. Verím, že Božie Slovo, ktoré
bolo zasiate do  ich sŕdc prinesie v  budúcnosti úrodu.
Posledný deň sme sa namiesto športu, venovali

viac vzťahom; a  ako lepšie, než pri  fajnej grilovačke.
Okrem dobrého mäsa, sme sa mohli aj viac navzá-
jom zblížiť. Pri  lúčení na  konci padlo mnoho sĺz
a  každý odchádzal požehnaný zo  vzájomného spoz-
nania sa.
Veríme, že to bol začiatok niečoho, čo Boh pri-

pravil už veľmi dávno. Bratia z  USA sa chcú určite
vrátiť a  my sa na  to tešíme.

Tím NEMECKO
Asi dva týždne nato, prišla znova návšteva, tento-

krát z  Nemecka. Pastor Peter Lorenz  s  tímom 6 ľudí
zo  zboru v  Kolíne prišli, aby taktiež slúžili poväčšine
medzi deťmi. S  evanjelizačným programom, pre-
zlečení ako klauni (pastorova manželka Imt-
raud,   a  mladý chalan Dávid, ktorý sa chce stať
misionárom) sme navštívili Rankovce, Kecerovce
a  Pavlovce. Dokonca aj v  nedeľu na  bohoslužbe moh-
li deti zažiť apoň kúsok „šašovského“ predstavenia.
S  posolstvom Božej lásky k  človeku, takto deti

mohli prostredníctvom klaunov počuť evanjelium.
Reakcia detí bola niekedy veľmi spontánna a  Boh
sa dotýkal ich sŕdc.
V piatok v Pavlovciach sa pokrstilo v jazere 38

ľudí, potom nasledovalo nádherné zhromaždenie a
obecentstvo medzi súrodencami.
V  sobotu mala sestra Imtraud veľmi motivujúci

seminár pre  služobníkov  s  deťmi, a  neskôr mal brat
Peter seminár pre  služobníkov na  tému „Krízy
a  konflikty v  živote kresťana“. Vrelo odporúčam
popočúvať. Stiahnuť si ho môžete na  našej stránke
medzi kázňami.
Neskôr podvečer sme sa všetci presunuli na  Ban-

kov, kde sme, ako ináč, mali našu obľúbenú grilovač-
ku. Znovu sme mohli viac spoznať jeden druhého,
pojesť spolu, zašportovať a  aj evanjelizovať.
Každá návšteva bola iná, ale každá bola požeh-

naná. Požehnaní sme boli aj my, aj návšteva. A tak
to má byť. Máme prijímať a máme dávať. O tom je
život cirkvi.

Miro Tóth
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Zvesť o  prítomnosti Ducha Svätého
na  zhromaždeniach Rodneyho Gipsy Smitha
sa veľmi rýchlo rozšírila až natoľko, že zástupy
na  týchto stretnutiach vzrástli za  niekoľko
mesiacov až na  4000! Jedna správa hovorí, že
to boli najväčšie zástupy ľudí, ktoré kedy za-
znamenali mimo Londýn. Raz sa dokonca
stalo, že sa počas modlitebného zhromaždenia
zranilo 70 ľudí, keď sa pod  nimi zrútila podla-
ha pod  váhou 300 prítomných. Rodneyho
popularita, ako úprimného Božieho muža, rá-
stla a  zaistila mu pozvanie kázať na  Konvente
Cirkevnej Únie Anglicka a  Walesu. Odtiaľ sa
jeho služba rozšírila celosvetovo.
V  roku 1886 Rodney podnikol prvú zo  svo-

jich 30 evanjelizačných ciest do  USA, kde jeho
zhromaždenia navštevovali tisícky ľudí. Na-
priek tomuto faktu, to celé vôbec tak veľkolepo
nezačalo. Bolo to rovnaké ako u  D.L.Moody-
ho, keď prišiel prvýkrát kázať do  Anglicka.
Ľudia, ktorí Rodneyho predtým podporovali,
tak v  čase jeho cesty naprieč oceánom boli
buď mŕtvi, alebo sa o  neho prestali zaujímať.

V  čase jeho príchodu do  USA, tam nebol
nik, kto by ho privítal, a  ani sám Rodney tam
nikoho nepoznal. Aby sa predstavil nejakým
vedúcim cirkví, použil odporúčania, ktoré mal
z  Anglicka. Dr.Prince z  Metodistickej Epi-
skopálnej Cirkvi v  Brooklyne otvoril pre  Rod-
neyho svoju kazateľnicu na  celotýždňové
zhromaždenie. Počas neho našlo Pána vyše
400 ľudí a  pripojili sa k  cirkvi. Čoskoro nato,
ho pozvali kázať do  Bostonu a  San Francisca,
kde boli zástupy v  preplnených halách zlome-
né a  plakali pod  mocou Ducha Svätého.
Po  návrate do  Anglicka sa stal asistentom

F.S. Colliera z  Wesleyho Misijnej spoločnosti.
Zorganizoval polnočné zhromaždenia, len aby
tam mohli prísť ľudia, ktorí sa práve vracali
z  divadiel a  barov.
V  tom čase odišiel do  USA po  druhýkrát,

a  začal tam kázať vonku pod  šírim nebom zá-
stupom  s  vyše 10 000 ľuďmi. Jeho tretia cesta
do  Ameriky ho priviedla doprostred americkej
aristokracie na  tzv. “stretnutiach v  salóniku.”
Tieto stretnutia sa konali v  jednej z  najväčších

Život Gipsyho (Cigána) Smitha
zzddrroojj ffoottiieekk vv ččlláánnkkuu:: wwiikkiippeeddiiaa.. oorrgg
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ŽIVOTOPIS

Rodney odpovedal, „Moja drahá sestra, bu-
deme presne takí ako Kristus,“ na  čo sa halou
ozvalo hlasné „Amen!“ a  celá miestnosť vyšla
dopredu pri  výzve k  pokániu.
V  roku 1924 navštívilo 8-dňové evanjelizácie

v  Royal Albert Hall v  Anglicku každý večer 10
000 ľudí. Jedno z  najväčších zhromaždení sa
konalo v  sklade tabaku vo  Winston-Saleme,
v  Severnej Karolíne, kde bolo  6 000 miest na
sedenie, ale v  posledný večer mali evanjelizácie
rekordnú účasť – 15tis. ľudí, pričom počas všet-
kých stretnutí sa spolu obrátilo 27 500 osôb.
V  roku 1937 zomrela Rodneyho žena, Anna,

vo  veku 79 rokov. Z  ich manželstva zostali 3
deti, a  všetky tri sa vydali dobrou cestou -
služobník, evanjelista a  sólistka. Titulné strán-
ky novín priniesli 2.júna 1938 správu o  svadbe

78-ročného vdovca a  Mary
Alice Shawovej, v  deň nevesti-
ných 27. narodenín. To
prinieslo Rodneymu Smithovi
aj kritiku. Napriek všetkému
to bolo dobré manželstvo.
Mary Alice mu pomáhala
v  službe, spievala na  zhromaž-
deniach, starala sa o  admini-
stratívnu stránku služby,
a  neskôr, keď sa jeho zdravot-
ný stav zhoršil, sa starala aj
o  neho.
Rodney je známy aj

pre  množstvo kníh, ktoré na-
písal. Kázne si nikdy vopred

nepísal. Jedno z  jeho kázaní  s  názvom „Strate-
ný Kristus“ sa stalo známe na  celom svete. To-
to kázanie bolo namierené proti situácii
vtedajšej Cirkvi. Lavice boli plné kresťanov,
ktorí, rovnako ako Mária, Ježišova matka,
„stratili Ježiša.“ Dávno zabudli na  radosť
z  prvej lásky, a  namiesto toho si plnili tú práz-
dnotu v  srdci tradíciami a  obradmi. Mysliac si
po  celý čas, že Pán je  s  nimi, no v  skutočnosti
„Krista stratili.“ Jozef a  Mária, Ježišovi pozem-
skí rodičia, v  Luk 2:44-45 zistili, že stratili Ježi-
ša, a  museli sa vrátiť naspäť tam, kde  s  Ním
naposledy boli, aby Ho mohli znovu nájsť.

rezidencií na  Piatej Avenue v  New Yorku. Stret-
nutia neboli verejné, naopak pozvánky boli za-
slané rôznym aristokratickým dámam.
Dokopy sa uskutočnilo 6 takýchto stretnutí,

pričom na  prvom z  nich bolo prítomných 145
dám, z  ktorých mnoho počulo evanjelium
po  prvýkrát. Najvplyvnejšou dámou prítomnou
na  stretnutiach bola manželka John D. Rocke-
fellera, jedného z  najbohatších mužov sveta.
Keď sa Rodneyho neskôr spýtali, ako k  nim
pristupoval, povedal, “Pamätám si iba, že tam
boli hriešnici, ktorí potrebovali Spasiteľa.“ Ne-
treba ani hovoriť, že témou jeho kázania bolo
“Pokánie.” Noviny po  celej krajine mali na  ti-
tulke príbehy o  zaplnených zhromaždeniach,
a  kým sa vrátil do  Anglicka a  navštívil Glas-
gow, sa celé mesto sa zhromaždilo na  7-dňovej
evanjelizácii.
V  roku 1896 uskutočnil už

piatu cestu do  Spojených
Štátov, kde sa konali úžasné
zhromaždenia v  najväčšom
protestantskom kostole v  Bos-
tone. Pred  kostolom stál nápis,
„Gipsy Smith, najväčší evan-
jelista na  svete.“ Keď to uvidel,
prinútil ich, aby to zložili. Na-
sledovala 4-týždňová evanjeli-
zácia  so  800 novo obrátenými,
ktorí sa pridali ku  cirkvi.
Kamkoľvek šiel kázať, zo-

znam obrátených bol obrovský.
Počas 50 stretnutí v Bostone sa
celková návštevnosť vyšplhala až na  116 500
ľudí. Vo  Francúzsku kázal ku  spoločenskej
smotánke v  Parížskej Opera House, kde 150
ľudí našlo svoje šťastie v  kráľovstve Božom
a  pripojilo sa k  miestnym zborom. V  Johannes-
burgu, v  Afrike, začal stanové evanjelizácie
v  júni 1904 a v  septembri keď odchádzal, nav-
štívilo ich cez 300 000 ľudí, a  18 000 z  nich sa
rozhodlo nasledovať Krista.
V  roku 1922, v  Dallase sa na  špeciálnom

zhromaždení zišlo až 6000 černochov. Keď ká-
zal, zrazu niekto vykríkol z  davu, „Akej farby
budeme v  nebi? Budeme čierni, alebo bieli?“
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ZAKLADANIE ZBOROVŽIVOTOPIS/SVEDECTVO

Rodney Smith kládol v  tejto kázni otázku,
kde si stratil Krista – v  práci, doma, na  dovo-
lenke, alebo možno, ako Mária, stratil si Ho
v  cirkvi: „Stratila Ho počas služby v  Chráme,
medzi svätými vecami, vo  svätej atmosfére,
uprostred svätého prostredia. Ó Bože, zachráň
nás z  tejto frašky! Niekto musí povstať, nejaký
Ján Krstiteľ 20.storočia, nejaký Martin Luther,
nejaký vzbúrenec, ktorého nebude nezaujímať,
čo by mu mohli ľudia spraviť, a  ktorý bude pri-
pravený prísť aj o  hlavu pri  volaní Cirkvi Božej,
aby sa zastavila. Niekto to urobí, a  Boh vie, že
by som bol ochotný položiť aj hlavu, len aby sa
mi podarilo zavolať ľudí späť ku  Kristovi,
od  ktorého zblúdili. Cirkev bez Krista je iba na-
podobenina, obyčajná fraška“ (citácia z  kázne
„Stratený Kristus“).
Rovnako dobre ako kázal, Rodney aj spieval.

Niekedy prerušil kázanie a  prepukol v  spev.
Jednu z  piesní, ktoré napísal,   s  názvom „Nesní-
vam“, zložil počas svojho odpočinku v  kútiku
železničného kupé.

Svet hovorí, že len snívam, ale ja viem, že je to Ježiš,
Ktorý ma zachraňuje z  poviazania a  viny hriechu,
On je môj Milovaný, môj Spasiteľ, môj Majster,

On ma oslobodil z  viny a  jej bolesti.

Nechajte ma ďalej snívať, ak naozaj len snívam,
Nechajte ma ďalej snívať, moje hriechy sú preč,
Noc sa zmenila vo  svitanie, a  svetlo Lásky žiari,

Tak, ak snívam, nechajte ma snívaťďalej.

V  roku 1947, vo  veku 86 rokov, Rodney
smeroval na  lodi Kráľovná Mary znova cez
oceán do  Ameriky. Tri hodiny pred  New Yor-
kom dostal srdcový infarkt a  zomrel. Jeho poh-
reb sa konal 8.augusta 1947 v  Presbyteriánskej
cirkvi na  Piatej Avenue v  New Yorku. Tak
skočil život evanjelistu, o  ktorom povedali, že
nikdy nemal zhromaždenie, pri  ktorom by sa
nikto neobrátil. Avšak Rodney „Gipsy - Cigán“
Smith by o  svojom živote povedal, „Za  úspech,
ktorý mi bolo počas môjho života dovolené
vidieť, si nechcem pripisovať žiadne zásluhy.“

Svedectvo
Raz k  nám na  skupinku prišiel brat Ricardo

Wolf z  Nemecka. Počas skupinky sa modlil
za  moje uzdravenie. Ja som takto Bohu hovori-
la: „Tento deň si pre  mňa pripravil, tento deň
ma uzdravíš.“ Modlila som sa, aby bola na  mňa
zoslaná moc Ducha Svätého.
Po  skupinke som kráčala po  schodoch

domov. V  celom dome bolo zvláštne ticho,
na  chodbách nebol nikto, čo bolo dosť čudné.
Na  štvrtom poschodí, ktoré som  s  námahou
práve zdolala, som si oprela paličku o  stenu,
aby som mala obe ruky voľné. V  podvedomí
som tušila, čo sa stane. Palička padla na  zem
a  zošmykla sa dolu po  schodoch. Obzrela som
sa a  uvedomila som si, že mám len dve mož-
nosti – zísť naspäť, čo by stálo námahu navyše,
alebo pokračovať bez nej na  piate poschodie.
Rozhodla som sa pre  druhú možnosť. Prvý
schod som zdolala so  strachom, druhý –

„super, ide to“, a  ostatné – „s  Pánom sa to dá.“
Keď som došla na  piate, dostala som strach,
lebo chodba bol a  veľká. Tak som si sadla
na  schody a  čakala som, kým niekto nepôjde
okolo. O  malú chvíľu mi jedno dievča donieslo
paličku, ktorú našlo po  ceste hore.
Po  nejakom čase počas chvál ku  mne Boh

prehovoril: „Nie ty si vyberaj deň, kedy budeš
uzdravená. Ja poznám ten čas.“ Vtedy som si
uvedomila, že Boh si ma takto používa k  svojej
službe. Odvtedy sa modlím každý deň za  svoje
uzdravenie a  mám živú nádej v  Kristovi. Keď
príde ten čas, Jeho meno bude oslávené
a  mnohí uveria v  Krista týmto zázrakom.
Povzbudzujem vás bratia a  sestry, že spoločne

máme pevnú istotu v  Pánovi. Tak ako najprv je
kvet pre  radosť, až potom je ovocie pre  chuť.
(Veľpies.2:12-13; Žalm 1 :3; Kaz 3:1 -14)

Vaša sestra Denisa Dudášová
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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 srd-
ciach. Buďte svetlom a  soľou.
Nech ďalšie roky vášho života
sú naplnené konaním Božích
skutkov, v  ktorých nás Boh už
prv uspôsobil chodiť. (Ef 2,10)

POZÝVAME ŤA K MODLITBÁM
Staršovstvo - za duchovnú ochranu a múdrosť

- Stefan Horn - za vedenie Ducha Svätého, za
jednotu a múdrosť v uplatnení vízie
- Miro Tóth - za múdrosť a srdce pre ľudí (ako
pastier pre ovečky)

Služobníci - za ochranu a duchovnú múdrosť v živote
- život podriadený Božiemu Slovu
- budovanie duchovnej rodiny na základe vzťahu
lásky s Bohom
- za srdce pre stratených

Mládež - za tím vodcov
- za duchovný rast mládežníkov
- zasiahnutie mladých evanjeliom

Chvála - za nových služobníkov so srdom pre chválu
- za inšpiráciu Ducha Svätého
- za nástroje - bicie a basgitara

Skupinky (Košice, Kecerovce, Turňa, Medzany, Rankovce)

- nasledovanie Ježiš s celým srdcom
- práca pre nezamestnaných
- hodnota vzdelania
- oslobodenie od cigariet

BTC Sinaj - za Sinaj na Západnom Slovensku a v Čechách
- pomazané a zdravé učenie
- uvoľnenie darov – miestni služobníci

SEPTEMBER

Ladislav Gaži
12.09. (Čaňa)
Pavol Gašpar
21.09. (Košice)

NOVÉ KÁZNE NA WEBE

03.06.2012 McNary Shane Podobenstvo o horčičnom semene
10.06.2012 Horn Stefan Vízia a rast Božieho kráľovstva
17.06.2012 Horn Stefan Hodnoty – Misia a Učeníctvo
24.06.2012 Tóth Miroslav Hodnoty – Božie Slovo a spoľahlivosť
01.07.2012 McNary Shane Príbeh o Jairovi
08.07.2012 Folvarční Lumír Sila cirkvi
22.07.2012 Tóth Miroslav Miluj Boha svojou mysľou
29.07.2012 Tóth Miroslav Zameraj sa na Boha
05.08.2012 Horn Stefan Únava v živote Eliáša
12.08.2012 Horn Stefan Kristológia a cirkev 1
18.08.2012 Lorenz Peter Krízy a konflikty v živote
26.08.2012 Horn Stefan Povolanie je spojené

so zodpovednosťou

Viera je z  počutia a počutie skrze Slovo Božie. Ponúkame vám
na stiahnutie z nášho webu nedeľné kázne zo zboru Devleskero
Kher - Boží Dom  v Košiciach. V  prípade záujmu o  CD, kontak-
tujte sestru Máriu Kollárovú.

Rudolf Godla
06.10. (Kecerovce)
Denisa Dudášová
27.10. (Košice)

OKTÓBER



Košice
Bohoslužba Nedeľa 10:00 Jesenského 21 /A
Modlitby Pondelok 18:00 Jesenského 21 /A
Domáca skupinka Streda 18:00 Jesenského 21 /A
Stretnutie mládeže Sobota 17:00 Jesenského 21 /A

Turňa
Domáca skupinka Štvrtok 17:00 Zelená 16

Medzany
Domáca skupinka Piatok 18:30 Medzany 164

Kecerovce
Modlitebná skupinka Utorok 18:00 Kecerovce 228
Domáca skupinka Štvrtok 18:00 Kecerovce 228

Rankovce
Modlitebná skupinka Štvrtok 18:00 Rankovce 94

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

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.
Pozývame ťa zažívať tento život spolu s  nami.
Srdečne každého pozývame na  naše bohosluž-
by, kde spoločne uctievame nášho Pána Ježiša
Krista, kde prijímame do  srdca Božie Slovo
a  kde zažívame spoločne vzájomné obecenstvo

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

JESEŇ 2012
21 .09. Pracovné stretnutie

Jesenského 21 /A, KE; 18:00

28.09. Seminár o Izraeli
Jesenského 21 /A, KE; 18:00

12.1 0. Modlitebná noc
Jesenského 21 /A, KE; 19:00

02.-03.11 . BTC Sinaj (Herbert Ros - teológ a misionár;
téma: Kristológia a misiológia)
Sigord pri Prešove

04.11 Bohoslužba s bratom Herbertom Rosom
Jesenského 21 /A, KE; 10:00

bratov a  sestier; pozývame ťa na  stretnutia
domácich skupiniek a  modlitebné stretnutia,
kde sa v  menšom kruhu spoločne učíme nasle-
dovať Ježiša Krista a  taktiež zažívať obecen-
stvo s  Bohom aj medzi sebou.

Ďalšie termíny stretnutí nájdeš v  "Termínoch"
a  samozrejme na  našom webe www.bozidom.sk.




