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Úvodník

Zborové hodnoty - Autentické láskyplné vzťahy

Milí bratia a sestry, 
chceme sa spolu 
pozrieť na ďalšiu 

hodnotu zborov Devleskero 
Kher a ňou sú láskyplné 
vzťahy. Prečo chceme mať 
v cirkvi dobré vzťahy? Lebo 
sa chceme cítiť dobre, príjem-
ne? Keď už toľko času a pe-
ňazí do Božieho kráľovstva 
investujeme, tak sa tam chce-
me cítiť dobre!?  Lebo by sa 
to patrilo na kresťanov? Lebo 
každý potrebuje cítiť lásku 
a prijatie? Aká je naša motivá-
cia, ako cirkvi, mať dobré 
vzťahy?

Lebo zdravé láskyplné 
vzťahy sú prostriedkom k na-
plneniu veľkého poverenia, 
ktoré sme, ako cirkev, dostali.

Vzťahy ako nástroj, nie cieľ
Čo je cieľom spasenia? 

Vzťah človeka s Kristom. Čo 
je cieľom našich medziľud-
ských vzťahov? Priviesť ľudí 
ku vzťahu s Kristom. To je 
tak zjednodušene povedané.

Naše vzťahy majú byť ob-
razom Boha v ktorého verí-
me. Neveriaci človek, ktorý 
neverí v Krista, neprijal Jeho 
zmierenie na kríži, žije vo svo-
jich hriechoch, chodí v tme, 
ten človek keď príde 
do zboru nevidí Boha, ale 
vidí ľudí. Vidí život, ktorý 
pulzuje zborom, 
vidí naše vzťahy. 
My, veriaci, zja-
vujeme Krista 
ľuďom a sme 
dobrou vô-
ňou...

Zdravé vzťahy v cirkvi sú 
nutnou podmienkou toho, 
aby cirkev naplnila svoje po-
volanie. Všetko v cirkvi má 
smerovať k jednej veci, aby 
cirkev získavala a vychováva-
la učeníkov. To je Ježišovo po-
verenie, nato sme tu na tejto 
zemi. A všetko má slúžiť k to-
mu, aby sme naplnili toto po-
verenie.

Zdravé medziľudské 
vzťahy v cirkvi sú nástrojom, 
nie cieľom, aj keď človek je 
maximálne požehnaný cez 
vzťahy, všetko, čo sa deje 
v zbore, sa deje cez vzťahy. 
Ale samotné medziľudské 
vzťahy v cirkvi nie sú cieľ. Na-
šim cieľom nie je mať úžasné 
vzťahy v cirkvi. Našim 
cieľom je, prostredníctvom 
úžasných vzťahov v cirkvi uká-
zať tomuto svetu, že Kristus 
žije medzi nami. Ježiš pove-
dal Nové prikázanie vám dá-
vam - aby ste sa milovali 
na- vzájom; tak 

ako som 
vás milo-
val, aby 
ste sa aj 
vy tak mi-
lovali na-
vzájom. 
Podľa to-
ho všetci 

poznajú, že ste moji učení-
ci, keď sa budete navzájom 
milovať. (Ján 13,34-35)

Tak ako samotným 
cieľom evanjelizácie nie je 
len evanjelium hovoriť, ale 
cieľom evanjelizácie je získa-
vať a vychovávať učeníkov, 
tak isto je to so vzťahmi v cir-
kvi. Obidvoje je len nástroj 
k cieľu. Cieľ prečo cirkev zo-
stáva na tejto zemi je získava-
nie a výchova zdravých 
učeníkov Ježiša Krista.

Vzťahy v cirkvi smerujú 
vždy von. Ježišove vzťahy 
smerovali von, ku strateným, 
vzťahy prvej cirkvi smerovali 
von, vzťahy apoštola Pavla 
a jeho apoštolských tímov za-
kladania zborov smerovali 
von.

Vzťahy – podhubie rastu cirkvi
Zdravé vzťahy sú ako pod-

hubie, ako vhodné klimatické 
podmienky pre rast a dozrie-
vanie zdravých učeníkov. 
Existuje jedna sila v tomto 
svete, ktorá ovplyvňuje všet-
ko, vrátane vzťahov a tou je 
hriech. Hriech zničil a zdefor-
moval to, čo znamená vzťah. 
My všetci sme boli deformo-
vaní týmto hriechom, takže 
aj naše rozmýšľanie 
o zdravých vzťahoch bolo 
alebo ešte je deformované.

Človek bez Krista nevie, 
čo je to zdravý vzťah, 
v zmysle Božej predstavy. 

Predstavme si, že človek sa 
obráti ku Kristovi a  príde 
do cirkvi. S tou pokrive-
nou a deformovanou pred
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Úvodník

Naším cieľom je, 
prostredníctvom 
úžasných vzťahov 
v cirkvi, ukázať 
tomuto svetu, že 

Kristus žije medzi 
nami. Sú 

prostriedkom 
k naplneniu veľkého 

poverenia, ktoré 
sme, ako cirkev, 

dostali.

stavou o vzťahoch. To, čo za-
žil vo vzťahoch, to vyformova-
lo jeho predstavu o vzťahoch. 
Príde do cirkvi, ako znovuzro-
dený, už ale s jedným silným 
predpokladom nato, aby sa 
celá jeho štruktúra a predsta-
va o vzťahoch zmenila – On 
získal znovu zdravý vzťah 
s Bohom.

To ale neznamená, že ten-
to predpoklad bude viesť k to-
mu, aby viedol on, zdravé 
vzťahy v zbore, v rodine, 
v práci, kdekoľvek.

Každý z nás pozná podo-
benstvo o rozsievačovi. 
Človek je zasadený do rôznej 
pôdy. A presne tak isto taký 
človek je ako semeno, ktoré 
ak nepadne do dobrej pôdy 
vzťahov, toho podhubia, taký 
kresťan nebude schopný sa 
zdravo vyvíjať v rámci 
vzťahov. Bude schopný dať 
ďalej len to, čo sám mohol za-
kúsiť a prijať. Ak nám ako cir-
kvi ide skutočne o rast, 
o stratených, ktorí smerujú 
do pekla, buďme cieľavedo-
mejší v budovaní zdravých 
vzťahov, vo vytváraní tohto 
podhubia v cirkvi, do ktorého 
môže byť zasadený každý 
človek, aby neskôr on sám 
mohol priniesť nových učení-
kov so zdravými vzťahmi 
k Bohu aj blížnemu.

Aké sú zdravé vzťahy?
Takže aké vzťahy chceme 

mať v našich zoboroch?
LÁSKYPLNÉ A ÚCTIVÉ VZŤAHY

Peter hovorí (1 Pet 1:22) 
aby sme sa vrúcne milovali 
jedni druhých z čistého srdca. 
Pavol v Rim 12:10 hovorí, 
aby sme v bratskej láske boli 

navzájom naproti sebe 
nežní. Láskyplné vzťahy sú 
jeden z prejavov živého biblic-
kého spoločenstva.
OTVORENÉ VZŤAHY

Je dôležité, že môžem byť 
v cirkvi slobodný a otvorený 
ku všetkým. Nie je tu miesto 
pre manipuláciu a strachu 
z manipulácie. Báť sa pove-
dať, urobiť niečo lebo, čo si 
iní pomyslia je znakom neslo-
body vo vzťahu.

ÚPRIMNÉ VZŤAHY

Boh nás volá aby sme 
vždy hovorili pravdu v láske. 
Nepovedať pravdu znamená 
nemilovať v pravde, skutoč-
ne. Úprimnosť bez lásky zra-
ňuje ale neúprimnosť v mene 
lásky zabíja.
AUTENTICKÉ VZŤAHY

Čo to znamená? Zname-
ná to byť prirodený, taký aký 
som. Pred Ježišom sa nehráš, 
prečo to robíš pred ľuďmi? 
Pýcha je koreňom prečo 

ľudia chcú len ukazovať svoje 
dobré stránky. Priznaj si aj 
svoje slabosti a pokor sa. Mať 
autentický vzťah s druhým 
človekom znamená, že mu do-
volím, aby o mne vedel všet-
ko. Znamená to prejaviť svoje 
skutočné pocity, nehrať sa, 
nenosiť masky. To všetko sa 
ale nedá bez dôvery jeden 
voči druhému. Nič nevie naru-
šiť dôveru tak, ako keď ohová-
rame bratov a sestry.
ODPÚŠŤAJÚCE VZŤAHY

Odpustenie je dôležitým 
momentom v zdravom 
vzťahu. (Ef 4:32) Odpustiť 
zo srdca je prejav pokory a je 
ako olej na hlavu toho ktoré-
mu odpúšťaš. Odpustením po-
razíš moc viny v živote 
svojho brata a moc horkosti 
vo svojom srdci.
PRIATEĽSKÉ OBOJSTRANNÉ VZŤAHY

Zdravý vzťah znamená 
prejaviť úprimný záujem o to-
ho druhého. Prijímame toho 
druhého s jeho odlišnosťami. 
Ježiš nás nazval jeho priateľ-
mi. My navzájom máme byť 
priatelia, ktorí rovnakou 
mierou investujú do vzájom-
ného vzťahu.

Našim cieľom je byť cir-
kvou, kde zdravé vzťahy sú ná-
strojom k cieľu – záchrana 
duší, kde zdravé vzťahy sú 
ako podhubie pre zdravý rast 
veriacich a zborov. V atmósfe-
re lásky a prijatia, otvorenos-
ti, úprimnosti a dôvery 
chceme budovať obojstranné 
priateľstvá s jedným cieľom – 
získavanie, výchova a rast 
zdravých učeníkov. Nech 
nám Pán v tomto pomáha.

Váš brat Miro Tóth
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Správy

K afanchan v Nigérii 
nie je miestom, ktoré 
nájdete v ponukách 

cestovných kancelárii, a ako 
väčšina ľudí , ste o ňom prav-
depodobne doteraz nepočuli 
ani vy.  Ale napriek tomu to-
to malé mesto obklopené 
úrodnými a zelenými kopca-
mi ležalo na srdci Duchu Svä-
tému. Počas augusta tohto 
roku tu organizácia Kristus 
pre všetky národy (CFAN) 
uskutočnila evanjelizačnú 
kampaň s evanjelistami Rein-
hardom Bonkem a Danielom 
Kolendom a ich tímom. 

Všetko bolo na túto kam-
paň pripravené až na jeden ci-
teľný problém – a tým bol 
neustály každodenný dážď, 
ktorý neprestával celé týždne 
a predpovede počasia nepri-
nášali na ďalšie dni priaznivé 
správy. Všadeprítomná zeleň 
a veľké mláky stojacej vody 
boli tichým svedkom tejto ne-
príjemnej skutočnosti. Každý 
sa modlil za suché počasie po

čas týchto evanjelizačných 
dní, aby sa kampaň mohla vô-
bec konať. Technický tím by 
mohol rozprávať príbehy 
o ťažkostiach spojených s ne-
priaznivým počasím.

Ale v deň, keď mala kam-
paň začať, prišiel prvý očivid-
ný zázrak. V to ráno totiž 
nepršalo prvýkrát po niekoľ-
kých týždňoch neustávajúce-
ho dažďa. Celé mesto bolo 
naplnené očakávaním veľkej 
zmeny.

V ten deň po jasnom po-
solstve evanjelia na večer-
nom zhromaždení, tísíce ľudí 
reagovalo na výzvu ku spase-
niu a ďalšie stovky ľudí zažili 
Božiu uzdravujúcu moc. Sve-
dectvá o uzdravení nemali po-
čas tejto kampane konca. 
7-ročné dievčatko, ktoré sa 
narodilo slepé, zrazu perfek-
tne videlo. Mladý muž, ktorý 
sa celý svoj život plazil 
po štyroch, stál zrazu vzpria-
mene! Hluchonemý od naro-
denia počul  a prehovoril 

po prvýkrát. A pomätená že-
na dostala jasnú, zdravú my-
seľ... a zástup sa neprestával 
radovať!

Jeden mladý muž vydal 
svedectvo o tom, ako prišiel 
na zhromaždenie pre dvoma 
dňami. Počas modlitby 
za chorých na HIV, AIDS pa-
dol na zem pod mocou 
Božou. V tú noc sa mu sníval 
sen, že k nemu prišiel Ježiš 
a povedal mu, že je uzdrave-
ný. Na druhý deň šiel k leká-
rovi, aby sa dal znova 
vyšetriť. Prišli výsledky .... 
a bol HIV negatívny!!! Dostal 
nebeskú transfúziu krvi. 
Sláva Bohu.

Najväčším zázrakom 
však boli nespočetné zástupy 
stoviek a tísícov duší, ktoré 
urobili rozhodnutie pre Ježi-
ša Krista počas tejto evanjeli-
začnej kampane. Zaujíma nás 
to, čo zaujíma Boha: DUŠE! 
A ak nás zaujíma to, čo zaují-
ma Boha, potom sa Boh zaují-
ma o nás.

Správy z kresťanského sveta
ZÁZRAKY V KAFANCHANE
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Pre mladých

Všímaš si ma?

Milý priateľ, každý 
riadok v tomto 
článku patrí práve 

tebe, aby si si mohol 
všimnúť, že sú okolo teba ve-
ci, ktoré si ty veľakrát nevší-
maš alebo ich prehliadaš, 
lebo nie sú pre teba dosť zau-
jímavé. Napríklad si veľakrát 
hľadáš a vyberáš priateľov 
podľa toho, ako vyzerajú, 
ako sú oblečení, aký štýl hud-
by majú radi a ešte podľa 
mnohých iných vecí, ktoré pa-
sujú práve tebe, a až potom 
je ten človek pre teba zaujíma-
vý. 

Ale čo s človekom, ktorý 
sa trochu ináč oblieka, ináč 
vyzerá, a má rád iný štýl hud-
by a možno aj ďalšie veci, 
ktoré sú úplne opačné ako 
u teba. Čo s takým člove-
kom? Koľko takých ľudí den-
ne stretávaš okolo seba? Sú 
medzi nimi možno aj takí, 
ktorí by sa aj radi zoznámili 
a porozprávali, ale možno 
majú strach z tvojho postoja, 
alebo ani nenájdu odvahu to 
spraviť „vďaka“ tvojej silnej 
osobnosti, ktorou ich niekedy 
bez slov odbíjaš. A čo si tak 
trochu všimnúť aj ľudí okolo 
seba a nebyť len s tými, 
na ktorých si zvyknutý? Mož-
no by ťa rado spoznalo bliž-
šie viac ľudí okolo teba. 
O koľko potenciálnych pria-
teľstiev a vzťahov takýmto po-
stojom prichádzame?

Jedno si musíme uvedo-
miť – že každý jeden z nás, 
akokoľvek odlišný je, je dôle-
žitý a má rovnaké právo 

na všetko - tak ako aj ja a ty. 
Boh stvoril ľudí, nie ako kó-
piu niekoho alebo niečoho, 
ale naopak – každý je Jeho 
dokonalým stvorením. Boh 
miluje každého, preto aj 
vo svojej veľkej láske dal svoj-
ho jednorodeného syna, aby 
každý, kto v Neho uverí, neza-
hynul, ale mal večný život. 

Boh myslel na KAŽDÉ-
HO. Na ľudí dobrých aj 
zlých, pekných aj škaredých, 
chudobných aj bohatých, 
na ľudí každej farby pleti 
a na každom kúsku planéty. 
Urobil to tak ako pre tých, 
ktorí sú „bomba, pecka, 
cool“ :), tak aj pre tých, ktorí 
sú možno pre teba absolútne 
nezaujímaví a nudní. A Boh 
nás takýchto všelijakých milu-
je. ON je otvorený pre každý 
vzťah. 

Naučme sa tieto veci 
od Pána. Pýtajme si takéto 
vzťahy pre svoj život. Takýto 
postoj dokáže medzi nami ve-
ľa zmeniť a ukáže nám aj iné, 
zaujímavé stránky, ktoré má 

ten „iný“ človek, a ktorý-
mi môže obohatiť tvoj život. 
Každý z nás má nejaký dar 
a talent, ktorý je buď viditeľ-
ný alebo skrytý. A ja a ty sme 
tu na to, aby sme si navzájom 
pomohli, aby tieto dary boli 
viditeľné, a aby sme si navzá-
jom pomohli spoznať, že sme 
dôležití.

Zapamätaj si: Ty nie si 
piatym kolesom na voze! Si 
vzácny a cenný v Božích 
očiach. Ak si to nespoznal 
a neprežil si Božiu lásku a pri-
jatie bez podmienok, tak bu-
de pre teba ťažké prijímať 
iných takých akí sú. Ale ak si 
to spoznal, daj priestor alebo 
pomôž, ak môžeš, aby to spoz-
nal aj ten druhý. Nie je nič 
krajšie a lepšie ako prežiť 
Božiu neprestávajúcu lásku 
a ukázať ju aj iným. 

Ďakujem, že si dočítal tú-
to stránku a dúfam, že si do-
spel k dobrému záveru. Mám 
vás veľmi rada.

Vaša sestra Fatima Péčiová
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Svedectvo

Milí bratia a sestry, 
volám sa Soňa Krá-
gová a žijem spolu 

so svojou rodinou v Turni 
nad Bodvou.

Chcela by som Vám pove-
dať, že v mojom živote 
nebolo nič dobré. Predtým, 
vo svete, keď som nepoznala 
Pána,  som nemala dobrý ži-
vot. Medzi mnou a mojím 
manželom nebola jednota. 
Hrešili sme jeden druhého 
a hovorili sme si všelijaké na-
dávky. Môj manžel často pil 

a ja som brávala na seba 
úroky z každej strany. Bývali 
aj chvíle, keď som nemala čo 
dať deťom do úst. Takto to 
bolo v našej rodine často – 
mesiac za mesiacom. 

Potom prišiel deň, keď 
k nám prišiel jeden človek, 
ktorého som veľmi dobre po

znala spolu s jeho rodinou eš-
te v časoch, keď nežili s Pá-
nom. Avšak po tom, ako 
prijali Krista, som mohla 
vidieť, že ich život je iný, že 
ich Boh zmenil. A tak som to-
mu človeku povedala, že to 
čo má on, chcem aj ja. Začal 
nám hovoriť o Ježišovi, ale 
už tým svedčil, aký život 
žil s Pánom – zmena bola vi-
diteľná.  A to ma chytilo!

A potom som si poveda-
la, že to chcem mať aj ja. 
Videla som, že je v nich ra-
dosť a Božský život. Vedela 
som jednoducho, že ten 
človek rozpráva pravdu. Zača-
la som teda chodiť na skupin

Svedectvo
ku v Turni, a to sa veľmi 

dotýkalo môjho srdca.
Dnes môžem Bohu celým 

srdcom ďakovať, že zachránil 
a zmenil moju rodinu. 
A viem aj to, že keď prídu 
rôzne okolnosti a situácie 
do môjho života, že nie som 
sama a mám sa o koho 
oprieť. Som veľmi vďačná 
za mojich bratov a sestry, 
ktorých som v Bohu získala. 
A Boh sám sa mi dáva každý 
deň nanovo spoznávať. A to-
mu som rada.

Boh s vami. Buďte požeh-
naní.

Vaša sestra Soňa Krágová

Po tom, ako prijali 
Krista, som mohla 
vidieť, že ich Boh 
zmenil. Povedala 
som, že to, čo má 
on, chcem aj ja. 

Začal nám hovoriť o 
Ježišovi, ale už tým 
svedčil, aký život žil 
s Pánom - zmena 

bola viditeľná. A to 
ma chytilo!
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Z dejín cirkvi

J.G. Lake - Božie povolanie a zaopatrenie

John G. Lake bol americ-
ký kazateľ evanjelia, misi-
onár a zakladateľ zborov 

v Afrike a Severnej Amerike. 
Bol otcom 7 dietí. Po krste 
Duchom Svätým opustil svoj 
úspešný podnik, predal svoje 
bohatstvo a pustil sa do nezá-
vislej evanjelizačnej činnosti 
a žil vierou. Sedem rokov 
strávil v Afrike, kde založil 
125 bielych a 500 domoro-
dých zborov. Po náhlej smrti 
svojej manželky v Afrike sa 
vrátil do USA, kde sa znovu 
oženil a založil Apoštolskú 
cirkev v Spokane, kde známe 
Healing Rooms (uzdravujúce 
izby) priťahovali tisíce ľudí 
zo Spojených štátov a iných 
zemí. V ďalších rokoch boli 
založené ďalšie zbory v nie-
koľkých mestách USA. Boh 
si ho mocne používal v uzdra-
vujúcej službe. Zomrel vo ve-
ku 65 rokov ako pastor zboru 
v Spokane.

Ako ma Pán poslal do Južnej 
Afriky

Plánoval som, že pôjdem 
do Afriky už ako chlapec. 
Tešil som sa na to celé svoje 
detstvo. Duch Svätý vo mne 
začal pôsobiť krátko 
po mojom krste v Duchu Svä-
tom, takže sa zdalo, že chce 
vo mne a pre mňa zjaviť zá-
merne prirodzenosť Ježiša 
Krista. Prostredníctvom tejto 
ochrany a Ducha, ktorý ma 
začal vo vnútri pretvárať, sa 
v mojej duši prebudila veľká 
mäkkosť. Začal som vidieť 

ľudí z nového pohľadu. Zda-
lo sa, ako by moje oči blúdili 
uprostred zmätku, zatúlané 
na scestí, kde tápali a potulo-
vali sa sem i tam. Chýbal im 
určitý smer a nebolo zrejmé, 
že by porozumeli tomu, 
v čom je tá príčina, ani ako 
by sa navrátili k Bohu. Túžba 
rozhlasovať Kristovu zvesť 
a demonštrovať Jeho moc, 
spasiť a požehnať, rástla 
v mojej duši, dokiaľ môj život 
nebol ovládnutý touto zdrvu-
júcou túžbou.

Napriek tomu bolo moje 
srdce rozdelené. Nemohol 
som sa úspešne venovať oby-
čajným veciam života a za-
mestnaniu. Keď niekto prišiel 
do mojej kancelárie, nemohol 
som s ním hovoriť o obcho-
de, hoci som vedel, že keby 
som sa dvadsať alebo tridsať 
minút sústredil na prácu, 
okamžite by mi to zarobilo ti-
síce dolárov. Prostredníctvom 
novej schopnosti rozpoznáva-
nia som bol schopný vidieť 
jeho dušu a dokázal som poro-
zumieť jeho vnútornému živo-
tu a jeho motívom. 
Rozpoznal som, že je stratená 
ovca a zatúžil som s veľkým 
odhodlaním pomôcť mu nájsť 
Boha a samého seba. Toto 
rozpoltenie v mojej duši, 
medzi pracovnými záujmami 
a túžbou nájsť Boha, silnelo. 
V mnohých prípadoch, to, čo 
malo byť úspešným obchod-
ným stretnutím a uzavretím 
veľkej obchodnej transakcie, 
skončilo ako modlitebné stret-
nutie. Pozýval som jednotliv

cov, aby so mnou pokľakli, za-
tiaľ čo som vylieval svoje srd-
ce za nich pred Bohom.

Rozhodol som sa, že si 
o tejto veci pohovorím s pred-
sedom našej spoločnosti a úp-
rimne mu poviem o stave 
svojej duše, kedy som sa 
do toho dostal, a aký bol dô-
vod toho, že som sa ocitol 
v tomto stave. Láskavo mi od-
povedal: „Pán Lake, pracovali 
ste tvrdo. Potrebujete zmenu. 
Vezmite si dovolenku na 3 
mesiace. Ak chcete kázať, káž-
te, ale na konci troch 
mesiacov, bude pre vás 
50000 dolárová ročná mzda 
vyzerať ako mnoho peňazí 
a budete mať len malú túžbu 
to všetko obetovať pre vaše 
náboženské sny.“

Poďakoval som mu 
a prijal som pozvanie, aby 
som sa pripojil k jednému 
bratovi v evanjelizačnom 
diele. Odišiel som z úradu 
s úmyslom, že sa tam už ni-
kdy nevrátim. V priebehu 
týchto troch mesiacov som ká-
zal každý deň k veľkým zhro-
maždeniam, videl som veľké 
množstvo ľudí zachránených 
z ich hriechov a uzdravených 
z ich nemocí. A stovky z nich 
boli pokrstené Duchom Svä-
tým.

Na konci týchto troch 
mesiacov som povedal Bohu: 
„Skončil som úplne so všetký-
mi vecami v mojom živote 
okrem jedinej, a to je prehla-
sovanie a demonštrovanie 
evanjelia Ježiša Krista.“ Zba-
vil som sa svojho majetku 
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tým, že som prispel svojimi 
peňažnými prostriedkami 
na najlepšie záujmy Božieho 
kráľovstva, spôsobom, ktoré-
mu som dôveroval. Učinil 
som seba samého úplne závis-
lým na Bohu, čo sa týkalo ob-
živy, mňa samotného, mojej 
rodiny a vydal som sa tomu, 
aby som kázal Ježiša.

Keď som slúžil v jednom 
meste v severnom Illinois, 
Duch Pánov prehovoril v mo-
jom duchu zreteľne a jasne: 
"Na jar pôjdeš do Afriky.“ 
Jedného dňa mi môj spolupra-
covník v kázaní povedal: 
„John, koľko bude stáť naša 
malá spoločná jazda do Joha-
nesburgu v Južnej Afrike?“
Odpovedal som: „2000 dolá-
rov .“

Tomáš  povedal: „Dobre, 
ak pôjdeme na jar do Afriky, 
je čas, aby sme sa začali mod-
liť za peniaze .“

Odpovedal som: „Tomáš, 
modlím sa za peniaze od No-
vého roku. Zatiaľ som nepo-
čul ani od Pána, ani 
od kohokoľvek iného, čo 
s tým .“  Tomáš povedal: „Ne-
vadí, poďme sa modliť 
znovu.“

Šli sme do Tomášovej iz-
by a pokľakli sme vedľa jeho 
postele. Po chvíli ma pokle-
pal po pleci a povedal mi: 
„Už sa viac nemodli John. 
Ježiš mi práve povedal, že 
nám tých dvetisíc dolárov po-
šle a že tu budú za pár dní .“ 
O štyri dni neskôr sa Tomáš 
vrátil z pošty a hodil na stôl 
štyri 500 dolárové bankovky 
a hovorí: „John, tu máš odpo-
veď. Ježiš to poslal, ideme 
do Afriky .“ 

Peňažný dar bol Tomášovi po-
slaný v liste od  jedného 
z jeho priateľov. V liste bolo 
napísané: „Stál som pri banke 
a niečo mi povedalo: „Pošli 
Tomášovi Hezmalhaltzovi dve-
tisíc dolárov.“ Sú tvoje To-
máš, nech už sú na akýkoľvek 
Boží zámer, ktorý ti Boh uká-
zal .“

Hneď sme šli a kúpili líst-
ky pre celú našu spoločnosť 
na cestu do Johanesburgu 
v Južnej Afrike.

Bolo nás dvanásť, z toho 
osem ľudí bola moja rodina 
a štyria boli tí ostatní. Mali 
sme naše lístky do Afriky, ale 
bolo potrebných mnoho 
iných výdavkov na cestu. Mal 
som v ruke iba $1,50. Keď 
náš vlak vychádzal zo stanice 
v Indianopolis, jeden mladý 
muž, ktorý pracoval ako môj 
tajomník, bežal pozdĺž vlaku 
a vhodil nám cez okno dvojdo-
lárovú bankovku. To nám 
dalo dohromady $3.50. Jedna 
mladá žena, ktorá s nami spo-
lupracovala, s nami cestovala 
až do Detroitu. Potreboval 
som ďalších 10 dolárov, aby 
som jej mohol kúpiť lístok.

Keď sme pokračovali 
vo svojej ceste, povedal som 
svojej žene: „Jen, až sa dosta-
neme do Detroitu budem po-
trebovať $10 na Winnin lístok 
do vlaku, ale nemám žiadne 
peniaze .“ Sklonili sme teda 
naše hlavy a modlili sme sa. 
Riadime sa vždy týmto 
zvykom, čo sa týka našich po-
trieb. Nikdy sme o svojich po-
trebách nikomu nehovorili, 
ale vždy sme o nich hovorili 
Pánovi.

Keď sme prišli do Detroitu, 
môj mladší brat Jim nám 
prišiel oproti. Vystúpil som 
z vlaku a Jim ma vzal za ra-
meno. Prešiel so mnou na-
prieč  stanicou a povedal mi: 
„John, dúfam, že sa nepohor-
šíš, ale rád by som ti dal to-
to.“ Vytiahol zo svojej 
peňaženky desať dolárovú 
bankovku a strčil mi ju 
do vrecka na veste. Poďako-
val som mu, obrátil som sa 
a išiel som kúpiť lístok 
pre Winnie. Mal som stále eš-
te $3.50. Kúpili  sme trochu 
fazúľ v konzerve a iné potravi-
ny, ktoré sme potrebovali 
na cestu do St. Johns v New 
Brunswicku. Keď sme koneč-
ne prišli k prístavu, kde bola 
loď  do Liverpoolu, zostávalo 
mi ešte $1.25 . Na lodi som 
dal 50 centov palubnému čaš-
níkovi a 50 centov chyžnej. 
Po príchode do Anglicka mi 
stále zostávalo 25 centov. 
V Liverpoolu sme zostali päť 
dní na náklady dopravnej spo-
ločnosti, kde sme čakali 
na ďalšiu loď.

Jedného dňa mi moja 
manželka povedala: „Kde vy-
perieme našu špinavú bieli-
zeň?“

Odpovedal som: „Nechaj 
to tak. Nemám žiadne pe-
niaze, ale snáď to Pán za nás 
uhradí skôr, než to budeme 
potrebovať.“ Keďže som bol 
tak veľmi zamestnaný inými 
vecami, úplne som na to zabu-
dol. V posledný večer nášho 
pobytu v Liverpoole, práve 
vo chvíli, keď som si šiel 
okolo polnoci odpočinúť, mi 
moja manželka povedala: 
„Tak čo bude s tými šatami?“ 
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Odpovedal som: „Prepáč, za-
budol som na to .“ 

„To sú celí muži! Tak te-
raz ti o tom niečo poviem. Ve-
dela som, že nemáš žiadne 
peniaze, a ani ja som ich ne-
mala. Ale modlila som sa 
za to. Keď som sa modlila, cí-
tila som, že by som mala 
zájsť do čistiarne a spýtať sa 
koľko, by stálo pranie našich 
vecí. Stálo to $1. 65 . Keď 
som sa vracala k hotelu, 
jeden šľachetný muž ma 
stretol na ulici a povedal: 
„Prepáčte, ale cítim, že by 
som vám mal dať toto!“ 
A podal mi určitý počet min-
cí. Vrátila som sa teda do čis-
tiarne, prepočítala som ich 
a zistila som, že to bola pres-
ne suma, ktorú sme museli za-
platiť za čistenie našich vecí.“ 
Zaradovali sme sa z tohoto 
malého dôkazu Božej prítom-
nosti, ktorý nás sprevádzal. 
Ďalšie ráno sme odcestovali 
vlakom do Londýna a večer 
sme nastúpili na loď, ktorá vy-
plávala do Južnej Afriky.

V tej dobe som mal 
pri sebe 1 anglický šiling. 
Keď naša loď zastavila v Ma-
deire (jeden z Kanárskych 
ostrovov), kúpil som za cenu 
toho šilingu ovocie pre deti 
a posledné peniaze boli preč. 
Pretože som poznal emigrač-
né zákony Južnej Afriky, ve-
del som, že predtým než nám 
bude povolené vystúpiť z lo-
de, budem musieť preukázať 
emigračnému úradníkovi, že 
vlastním najmenej $125. 
Za túto vec sme sa vážne 
modlili. V dobe, ked sme do-
siahli rovník, vstúpil do mojej 
duše pokoj a už som sa za to 

viac nemodlil. O osem alebo 
desať dní neskôr sme dorazili 
do Kapského Mesta, kde naša 
loď zakotvila. Emigračný 
úradník prišiel na palubu 
a cestujúci sa zoradili k nemu 
do radu, aby mohli preukázať 
svoje peniaze a dostali tak po-
volenie k vylodeniu. Moja 
manželka sa ma spýtala: „Čo 
chceš robiť?“ Odpovedal 
som: „Idem sa postaviť do ra-
du s ostatnými. Doposiaľ sme 
Boha vo všetkom poslúchli. 
Je to teraz na Pánovi.“ Ked 
som tak stál v rade a čakal 
na šancu vysvetliť úradníkovi 
našu dilemu, jeden z cestujú-
cich mi zrazu poklepal 
po pleci a naznačil mi, že by 
som mal vystúpiť z radu 
a prejsť k lodným rebríkom, 
aby so mnou mohol hovoriť. 
Spýtal sa ma niekoľko otázok 
a potom vytiahol zo svojej pe-
ňaženky cestovný šek. Podal 
mi dva šeky v hodnote 42 
a 200 dolárov.

Povedal: “Cítim, že vám 
to mám dať na pomoc vašej 
práce.”

Johanesburg je vzdialený 
1000 míľ od Kapského Mes-
ta. Po celú plavbu sme sa váž-
ne modlili za vec, ktorá sa 
týkala nášho bývania. Ako mi-
sionári viery sme nemali žiad-
ny výbor ani priateľov, ktorí 
by nás finančne podporovali. 
Boli sme závislí na Bohu. Po-
čas cesty do Johanesburgu 
sme mnohokrát sklonili naše 
hlavy a pripomínali Bohu, že 
budeme potrebovať domov, 
až dorazíme do cieľa. Po na-
šom príchode sme vystúpili 
na breh, kde som si všimol 
jednu malú ženu, ktorá mala 

nejak naponáhlo. Okamžite 
som inštinktívne spoznal, že 
to je Američanka. Zrýchlila 
k Tomášovi a povedala mu : 
“Vy ste americká misionárska 
spoločnosť?” 
Tomáš jej odpovedal: “Áno.”
Spýtala sa: “Koľko je vás 
vo vašej spoločnosti?”
Odpovedal: “Štyria.”
Začudovala sa: “Vy nie, nie 
ste rodina ?”. “ Nie je tu ešte 
niekto ďalší?”
Odpovedal: „Ale áno, je tu eš-
te pán Lake.“
Otočila sa hneď ku mne a spý-
tala sa: „Koľko je vás vo vašej 
rodine ?“
Odpovedal som: „Moja žena, 
ja a našich sedem detí.“
Povedala: „Ach, tak vy ste tá 
rodina.“
Prekvapil som sa: „Čože pani 
?“

Vysvetlila teda: „Keď som 
sa včera večer modlila, Boh 
mi povedal, aby som šla na-
proti tejto lodi, kde na nej bu-
de americký misionár 
s deväťčlennou rodinou, 
v ktorej budú dvaja dospelí 
a sedem detí, a že im mám da-
rovať dom .“ 

Ešte v to popoludnie sme 
sa zabývali vo vybavenej cha-
te v Johanesburgu. Boh 
pre nás zohnal domov. Na-
ším dobrodincom bola ame-
rická misionárka, pani C.L. 
Goodenough. Zostala našou 
drahou priateľkou a spolupra-
covníčkou v Pánu.

A takto sme sa dostali 
do Afriky.

Preložené z knihy 
"Dobrodružstvo v Bohu"
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JEŽIŠ prišiel s NÁDEJOU...

Zažili ste, že ste sa zrazu ocitli v tme? Tma, kde nič nevidieť, v ktorej 
sa bojíte pohnúť. Vtedy si najviac prajeme asi všetci, aby sme našli 
rýchlo nejaké svetlo!

Ak uvidíme svetlo 
lampy alebo sviečky, 
svitne nám nádej, lebo 
uvidíme čo je okolo 
nás. 

Podobne sme my 
všetci kráčali v tme. 
No jeden deň Boh po

slal svojho syna Ježiša 
na našu zem a s Ním 
prišla nádej. V Ježišovi 
nie je beznádej, nie je 
strach a nie je koniec. 
On je Ten, ktorý nás po-
vedie a dá nám svetlo 
v každej chvíli. S Ježi

šom máme nádej – 
večný život s Ním. 
Vianoce nám to krásne 
pripomínajú, že Pán 
Ježiš prišiel na zem kvô-
li nám, aby sme už viac 
neblúdili v tme, ale krá-
čali v Jeho svetle.

Prečítaj si spolu s rodičmi alebo priateľmi tento verš

Ján 1,5 To svetlo svieti v tme, ale tma Ho nepohltila.
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Vymaľuj
Vyzdob si svoju izbu takouto vianočnou guľou nádeje. Môžeš si ju nakresliť doma na papier 
a vystrihnúť. Aby si nezabudol na nádej, ktorú máš.

Tabuľa vďačnosti
Tu je miesto pre každého z vás. Napíšte na túto tabuľu, čo ste tento rok, ktorý je už pomaly za 
nami zažili. Čo pekné je za nami a za čo chceme Pánovi poďakovať. Určite je toho veľa. Tento 
rok bol opäť plný nových zážitkov.



Spoločenstvo kresťanov Devleskero Kher združuje znovuzrodených kresťanov bez rozdielu rasy a národnosti k 
spoločnému životu a nasledovaniu Pána Ježiša Krista. Veríme v celé Božie Slovo - Bibliu. Stretávame sa k nedeľ-
ným bohoslužbám a na domácich biblických a modlitebných skupinkách. Spoločenstvo Devleskero Kher je bez-
príspevková organizácia, všetky svoje náklady hradí z dobrovoľných zbierok a darov.

Kto sme:
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Informácie

narodeniny:
november

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

december

Ivan Mako 5.11. (Čaňa)
Fatima Péčiová 8.11. (Turňa)
Simona Balogová 10.11. (Turňa)
Mária Horváthová 12.11. (Sabinov)
Tibor Péči 12.11. (Turňa)
Michal Onody 16.11. (Turňa)
Miroslav Tóth 25.11. (Sabinov)
Etela Godlová, ml. 28.11. (Turňa)

Jolana Gažiová 4.12. (Čaňa)
Mária Turtáková 4.12. (Turňa)
Angelika Sameľová 8.12. (Kecerovce)
Magdaléna Godlová 10.12. (SB)
Hedviga Ferková 14.12. (Sabinov)
Miro Sameľ 23.12. (Kecerovce)
Etela Godlová 24.12. (Turňa)
Berty Medňanský 29.12. (Košice)
Nikola Onodyová 29.12. (Turňa)

termíny:
november

december

08.11. Zborové BTC
KE, Jesenského 21/A; 10.00

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

22.11. Spoločné ženské stretnutie
KE, Jesenského 21/A; 10.30

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

Devleskero Kher
Jesenského 21/A
04001, Košice

kontakty: tel: 051/4520500
069/2001831

www.devleskerokher.sk
dk@devleskerokher.sk

modlitebné predmety:

kedy a kde sa stretávame:

Košice - za rast ľudí, ktorí sa začali obracať
- za Geala a Fritlinde (aby našli svoje povolanie)

Čaňa - väčšia odovzdanosť ku službe (evanjelizácia, návštevy 
po domoch)

- za službu s mladými (múdrosť a autoritu pre Lacka 
Gažiho ml.)

Sabinov - aby sa mladí ľudia znovuzrodili
- aby sa bratia a sestry naučili vychovávať svoje deti 
a brať za nich zodpovednosť

- aby boli deti poslušné svojim rodičom a autoritám
- za Veľký Šariš – budovanie a rast skupinky 
- aby Boh pripravil nových ľudí do chvály
- aby bratia a sestry rástli vo viere v dávaní
- aby zbor prijal nových starších

Turňa - múdrosť a posilnenie v Duchu Svätom pre tím v Turni
- aby bratia a sestry (starší veriaci a tínedžeri) duchovne 
rástli a vedeli dávať

- horlivosť do modlitieb a pôstu
- aby Boh pripravil nových služobníkov
- vznik samostatného zboru

Medzany - za tím zakladania zboru v Prešove; za Božiu milosť a 
 múdrosť

- za vzťahy s neveriacimi v Medzanoch a v Prešove
- za jasnú víziu a pohľad na Božiu vôľu v životoch bratov 
a sestier

- za duchovné občerstvenie

28.12. Spoločná vianočná
bohoslužba s darčekovou
KE, Jesenského 21/A; 10.00

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




