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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

PROSPECH VIERY
Drahí súrodenci v  Kristovi, máme úžasného Boha. Neviem, či si

to dostatočne uvedomujeme, či to dostatočne často pripomíname
a  či tomu skutočne aj v  srdci veríme a  sme z  toho nadšení. Máme
nádherného Boha, Boha činiaceho divy a  zázraky. Náš Boh je Boh,
ktorý sa nevnucuje ale odmeňuje tých, ktorí si dajú tú námahu, aby
ho poznali, aby ho hľadali. Nie je nič vzácnejšie než Kristus
v  celom viditeľnom ani neviditeľnom svete.
Toto číslo časopisu je o  viere. Nech si každý článok použije

Duch Svätý na  to, aby naša viera bola povzbudená a  motivovaná.
Viera v  Boha nie je postavená na  základe slepej poslušnosti

alebo slepej dôvery. Viera v  Krista je založená na  poznaní Boha,
Jeho diela a  Jeho charakteru. Čím viac poznávame Boha, tým viac
naša viera rastie. Nerastie tvoja viera? Nie je problém vo  vonkaj-
ších okolnostiach alebo problémoch, nie je problém v  ľuďoch
okolo teba, nie je problém ani v  Bohu. Problém je v  tom, že si poľa-
vil v  poznaní Boha. Ak už nie je pre  teba poznanie Pána tak vzác-
ne a  dôležité, tak tvoja viera stratila smer aj zdroj.
Ak chceme vieru v  Boha bez poznania Boha, potom tým ukazu-

jeme jedinú vec: neide nám o  dôveru v  Neho, osobný vzťah  s  Ním,
o  život, aký sa Jemu páči, ide nám o  vlastný prospech, ktorý nám
táto viera môže priniesť. Čítame množstvo biblických svedectiev
o  zázračných Božích zaopatreniach ľudí, ktorí chodili vierou, počú-
vame svedectvá v  súčasnej cirkvi ako Boh koná na  základe viery
a  my chceme to isté. Aby Boh konal tieto veci aj   s  nami, aby ich
konal aj pre  nás. Na  tomto nie je nič zlé ani nebiblické chcieť byť
požehnaný Bohom. Je to úplne prirodzená túžba. Každý z  nás pri-
šiel k  Bohu v  podstate zo  sebeckých motívov. Nikto neprišiel
k  Bohu  s  ušľachtilým motívom bez štipky sebectva alebo aby tam
bola čistá láska k  Bohu alebo blížnemu. Ak túžiš po  požehnaní, je
to preto, lebo Duch Svätý po  tom túži. Ak túžiš konať skutky viery,
je to preto, lebo duch Svätý po  tom túži.
Je tu predsa len niečo dôležité na  čo, si musíme ako veriaci dať

pozor. Prečo chceš vieru? Je to len kvôli vlastnému prospechu,
kvôli požehnaniu, ktorým ťa Boh môže požehnať? Je toto tvoj jedi-
ný motív? Ak to zostáva len tvojim jediným motívom, tak skôr či
neskôr sa z  tvojho požehnania stane prekliatie. Tento motív má byť
jeden z  motívov prečo túžime, aby viera rástla.
Veľa ľudí nechápe, že viera rastie priamo úmerne  s  tým, ako ras-

tie náš vzťah  s  Pánom. Do  akej miery sa mu vieme vydať, do  takej
miery narastie naša viera. Do  akej miery sme mu ochotní dôvero-
vať, do  takej miery bude rásť naša viera. Viera sa nedá oddeliť
od  osobného vzťahu  s  Pánom.
Viera rastie práve v  najťažších chvíľach nášho

chodenia  s  Bohom. Tu je znova ďalšia predstava kresťanov, ktorá je
nesprávna. Mnohí si myslíme, že naša viera rastie vtedy, keď nám
je najkrajšie. Keď takpovediac chodíme po  výšinách, keď si užíva-
me Božiu blízkosť a  vnímame Jeho lásku. Máme pocit, že vtedy
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nám je vo  viere nič nemožné. Sú to nádherné chvíle ale, nie sú to
chvíle rastu našej viery. Sú to chvíle, keď naša viera môže odpo-
čívať a  kochať sa vo  svojom Bohu. Chvíle, kedy rastie, sú chvíľami
pochodu cez údolie, tam, kde slnko nezasvieti a  ty máš pocit, že
Boh je tak ďaleko. Sú to chvíle, keď chodíš po  púšti a  tak veľmi tú-
žiš po  Bohu, po  Jeho občerstvení. Vtedy tvoja viera je namáhaná,
ako svaly v  tele, do  vypätia všetkých síl. Ale takto rastie viera. Tak-
to rastú svaly. Svaly nerastú na  lehátku na  pláži. Rastú v  posilňovni
alebo pri  namáhavej práci.
Ak chceš rast pre  svoju vieru, nemaj strach z  takýchto období.

Veríme z  Božieho Slova, že Pán je  s  nami neustále, preto sa nemu-
síme obávať o  svoj život ani o  svoju vieru počas týchto „údolí“
alebo „púšti“. Preto Jakub si dovolí povedať: „Bratia moji, po-
kladajte si za  najväčšiu radosť, že prišli na  vás rozličné pokúšania,
vediac, že skúšky vašej viery spôsobia vytrvalosť.“ (Jakub 1,23)
Nie je to nič príjemné prechádzať problémami, ale práve v  ta-

kýchto chvíľach sa môžeš vierou rozhodovať dôverovať Bohu.
Práve v  takýchto chvíľach si Boh nesmierne váži, ak ho chválime,
ak vieme byť vďační za  Jeho lásku, milosť, zaopatrenie. Tajomstvo
viery spočíva v  tom, že ak máme správny motív v  skúškach, ak
chceme aj napriek ťažkostiam osláviť Boha, nakoniec je to aj tak
na  náš prospech. Bohu nepridáme k  Jeho sláve ani nenaplníme
žiadnu Jeho potrebu. Ale tento zápas sa obráti na  požehnanie

na  náš vlastný prospech a  prospech ľudí okolo
teba.
Ľudia, ktorí chcú vieru kvôli vlastnému pros-

pechu nedosiahnu to, po  čom túžia. Ľudia,
ktorí túžia po  viere, aby oslávili Boha, dosiahnu
to a  ako požehnanie od  Boha ešte navrch vlast-
ný prospech.
Buďme vieriaci, ktorí dosahujeme  s  Bohom

zasľúbenia. Žeňme sa za  nekonečne vzácnym
poznaním Krista, v  ktorom leží aj tajomstvo ras-
tu našej viery. Vydajme sa Bohu  s  celým srd-
com a  nebojme sa, že bude precvičovať svaly
našej viery, lebo je to len na  náš prospech. Náš
Otec chce pre  teba a  mňa to najlepšie. Dovoľ-
me Mu to!

Miro Tóth
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ZÁZRAKY V TVOJOM ŽIVOTE
A  ďalej im povedal:„Keď som vás bol poslal bez

mešca, bez torby a  bez obuvi, či ste aj mali niečoho
nedostatok?“ A  oni povedali: „Ničoho“. (Lukáš 22:35)
Boh nám dal všetko, čo potrebujeme pre  náš po-

zemský život, vo  svojej dobrote nám všetko zabez-
pečil. Rovnako ako dar chlapca z  Galileje, ktorý
s  dôverou vložil do  Ježišových rúk päť chlebov
a  dve ryby, umožnil zázrak nasýtenia piatich tisí-
cov, tak i  to, čo už máte - to, čo držíte vo  svojich
rukách, umožní zázrak vo  Vašom živote.
Pokiaľ, podobne ako ten chlapec, nemáte

mnoho čo dať, netrápte sa, to stačí. Boh môže
činiť mnoho z  mála – a  to viac, než by sme si
mohli pomyslieť.

A  z  jeho plnosti sme my všetci vzali, a  to milosť
za  milosť. (Ján 1 :16)
Aby naplnil svoj božský plán, učinil nás závislý-

mi na  Ňom. My robíme verne to, čo je pre  nás
prirodzené – a  On pridáva to, čo je pre  Neho
nadprirodzene možné. Koľkokrát som to už
vo  svojom živote zažil! Viem, že je to pravda!
Sme partnermi, Božími spolupracovníkmi. Po-
kiaľ však nedáme, nejdeme, nejednáme, nezaháji-
me akciu – tak sa nič nestane. Pokiaľ nehráme

našu prirodzenú úlohu, potom On nebude hrať
svoju nadprirodzenú úlohu. A  tak vezmite čo
máte a  použite to k  budovaniu kráľovstva
Božieho pre  jeho česť a  slávu. Rád by som Vám
vyrozprával niečo zo  svojho života, skúsenosť,
ktorá hlboko ovplyvnila moje myslenie a  vieru –
určíte Vás to bude inšpirovať. Vrátim sa do  doby,
kedy som bol mladý a  navštevoval som Biblickú
školu vo  Walese. Je to krátky úryvok zo  13. kapi-
toly mojej autobiografie “Living a  Life of Fire”.

Žiť vierou
Slávou Biblickej školy Swansea bolo to, že nás

dôsledne učili žiť vierou. Modlili sme sa za  všet-
ko. Od  veľkých zásob uhlia, potrebných na  vyku-
rovanie budovy až po  peniaze na  autobusový
lístok, aby sme mohli cez víkend kázať na  uli-
ciach. Škola pre  nás zabezpečovala len jedlo
a  ubytovanie. Pokiaľ šlo o  “extra” veci, mali sme
pokyn si ich “vymodliť”. A  vždy sme sa mali
modliť v  tajnosti, bez toho, že by sme dávali iným
ľuďom na  vedomie naše potreby. Bolo to dedič-
stvo po  Georgeovi Müllerovi a  Reesovi Howellso-
vi. Reesov syn Samuel nasledoval túto cestu viery.
Učil som sa to chápať.
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Kedykoľvek nejaký študent alebo zamestnanec
prežil, že Pán naplnil jeho modlitbu, svedčil
o  tom. Tieto príbehy mali povzbudiť ostatných
študentov, aby žili v  úplnej závislosti na  Bohu.
Keď Boh naplnil potrebu hovorievalo sa “bol
som vyslobodený”.
Samuel Howells sa jedného rána pripojil k  náš-

mu študentskému modlitebnému stretnutiu. Bolo
to krátko po  tom, čo som prišiel na  školu. Zima
už klopala na  dvere. Nočné teploty klesali na  bod
mrazu. Požiadal nás, aby sme sa modlili za  nie-
koľko stoviek libier na  nákup uhlia potrebného
k  vykurovaniu tried a  ubytovní. Túto čiastku bolo
treba získať do  konca týždňa. V  mojich očiach to
bola obrovská suma. Nikdy som nemal takú veľ-
kú potrebu. Nikdy som nemusel zohnať takú veľ-
kú čiastku tak rýchlo. Pridal som sa k  modlitbám
a  čakal som, čo Boh urobí.
Na  konci týždňa Samuel znovu prišiel na  naše

modlitebné stretnutie. Oči mu žiarili a  tvár svieti-
la. “Chvála Pánu! Bol som vyslobodený,” pove-
dal. Hneď som sa v  srdci modlil: “Pane, tiež
chcem byť mužom viery. Chcem vidieť tvoje
cesty v  naplňovaní potrieb.”
Krátko nato navštívil internát jeden misionár.

Keď hovoril, počul som, ako Pán prehovoril
k  môjmu srdcu, aby som daroval všetky peniaze,
ktoré som mal z  domu. Moji rodičia a  cirkev
v  Krempe a  Glückstadte mi poslali balíček,
v  ktorom boli darčeky a  peniaze, aby mi pomohli
s  mojimi potrebami nad  rámec ubytovania
a  stravovania. Bolo to všetko, čo som mal. Rozho-
dol som sa venovať to, ale potom som si povedal,
že si jednu libru nechám pre  nepredpokladané vý-
davky. Iba jednu jedinú libru, hovoril som si. Keď
som sa pripravoval darovať to, bol som si vedo-
mý, že Boh ma žiadal, aby som dal všetky svoje
peniaze. Ako spoznám, čo môže On urobiť, keď
si ja budem robiť zadné vrátka? A  tak som dal
všetko. Čas plynul a  takmer som na  to zabudol.
Jednu sobotu som dostal pozvanie slúžiť

na  pláži Sunshine Corner, blízko Swansea. Bolo
to obľúbené víkendové miesto pre  rodiny. Miest-
na cirkev tam zahájila pravidelné akcie pre  deti.
Pozval som Teuna de Ruitera, môjho spolužiaka
z  Holandska, aby šiel so  mnou. Keď sme pre-
hľadali kapsy, zistili sme, že máme tak akurát
na  lístky jedným smerom, ale už nie na  cestu
späť. Modlili sme sa a  rozhodli sme sa vyskúšať
našu vieru. „Pôjdeme a  budeme veriť Bohu

ohľadom spiatočného lístka.“ Šli sme. Služba
bola veľmi pekná. Keď sme skončili a  vrátili sa
na  zastávku, šiel oproti nám po  ulici pastor cir-
kvi. Poznal nás a  vedel, že sme slúžili na  pláži.
Hneď som cítil, že zažívam vyslobodenie, ktoré
pre  nás Boh naplánoval.
“Ahoj chlapci, dáte si so  mnou šálku čaju?”

“Veľmi radi,” povedal som. Vzal nás teda
do  miestnej kaviarne na  pláži, dali sme si niekoľ-
ko šálok čaju a  čas ubiehal v  príjemnej konverzá-
cii. Keď sme skončili, nechal si priniesť účet
a  otvoril peňaženku, aby zaplatil. Pozrel som sa
dovnútra a  videl som viac peňazí, než som si do-
kázal predstaviť. Povedal som o  tom Bohu. Bol
som si istý, že priviedol tohto muža ako zaopa-
trenie pre  našu spiatočnú cestu. Boh  s  ním určite
pohne, aby nám z  tej hojnosti dal peniaze
na  spiatočné lístky. Ale nič sme pred  ním ne-
spomenuli.
“Ďakujeme za  čaj,” povedal som. “Musíme už

ísť, aby sme stihli autobus späť do  školy.”
Tato narážka dopadla do  hluchých uší. Zaplatil

účet, zaklapol peňaženku a  neponúkol, že by za-
platil čokoľvek viac. Smutne sme sa pousmiali
keď odchádzal a  zanechal nás na  zastávke.
Autobus mal onedlho prísť a  my sme nemali

peniaze na  lístky. Ako to zvládneme? V  srdci som
sa modlil: “Pane, kde sú tie peniaze? Ako sa
o  nás postaráš?“ Práve v  ten okamih prichádzala
jedna žena od  pláže na  zastávku. Autobus sa už
približoval a  ona sa k  nám rozbehla. “Chlapci, tu
je niečo málo pre  vás. Vrelá vďaka za  vašu službu
na  pláži. Veľmi sa mi to páčilo.” Chytila moju ru-
ku a  vtisla do  nej peniaze, potom odišla a  nechala
nás tam stáť. Keď som sa pozrel a  spočítal pe-
niaze, bolo to presne na  autobusové lístky pre  nás
pre  oboch na  cestu späť do  školy.
“Sláva Bohu, Teune! Boli sme vyslobodení!”

Cítil som, že toho dňa kráčam v  šľapajách Geor-
ga Müllera a  Reesa Howelsa. A  ešte viac než to -
naučil som sa niečo dôležitého o  mojom
vzťahu  s  nebeským Otcom. Nie je mojou úlohou
snažiť sa uhádnuť, ako sa On postará. Môže po-
užiť kazateľa, ženu, kohokoľvek z  cirkvi, kriminál-
nika či svätca, prírodnú katastrofu alebo žobráka
– alebo mi môže povedať, aby som si vzal rybár-
sky prút a  šiel si vyloviť rybu  s  mincou na  auto-
bus v  papuli. Je neobmedzený a  rád nás
prekvapuje.

Reinhard Bonnke (zdroj Cfan.org)
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TVOJE ÚZEMIE ZÁZRAKOV
Ježiša Nazarejského, muža, od  Boha pred  vami

presláveného mocami a  zázraky a  znameniami,
ktoré skrze neho činil Bôh medzi vami, jako aj sami
viete. (Skutky 2:22)
Boh pre  svoje deti naplánoval a  pripravil skvelé

veci. My, v  týme CfaN (Kristus pre  všetky
národy) veríme celým svojím srdcom v  Boha,
ktorý robí zázraky. Mali sme tu výsadu vidieť
množstvo zázrakov na  svoje vlastné oči a  uvidíme
ich i  v  ďalšom roku. Náš Boh je skutočne Bohom
činiacim zázraky.
Viete, novozákonní veriaci nechodili dokola

a  neskúmali, či je možné, aby “zažili zázrak”. Oni
doslova žili na  území zázrakov. Boli súčasťou
Božieho kráľovstva a  zažívali Božiu ruku a  zá-
zraky v  každej situácii. Veriaci vedeli, že obyčajné
každodenné kresťanstvo je niečo nadprirodzené,
prešpikované skrz na  skrz zázrakmi. Téma zá-
zrakov sa zdá byť prirodzenou súčasťou listov pí-
saných apoštolom Pavlom.

Poď na  tvoje územie zázrakov
Bohužiaľ to, čo bolo normálne vtedy, nie je

normálne dnes. Kladie sa toľko dôrazov na  na-
chádzanie nových metód pre  dosiahnutie zá-
zrakov, že to znie, ako keby zázraky boli nejakým
hlbokým tajomstvom. Potrebujeme dať preč tú
zložitosť a  tajuplnosť a  vrátiť sa k  jednoduchosti,
ktorá je v  Kristu (viď. 2. Korintským 11 :3).

Peter vyšiel von z  lode
Jedným z  najzaujímavejších zázrakov Biblie je

ten, kedy Peter – obyčajný muž, jeden z  Ježišo-
vých učeníkov – chodil po  vode. Stalo sa to, že
vykročil z  bezpečnej zóny prirodzených vecí
na  územie zázrakov. Poďme sa na  tento zázrak
pozrieť zblízka.

Potom za  štvrtej stráže vnoci prišiel k  nim Ježiš
chodiac po  mori. A  učeníci vidiac ho chodiť po  mori
zľakli sa a  vraveli, že je to nejaká obluda, a  skríkli
od  strachu. Ale Ježiš hneď prehovoril k  nim a  pove-
dal: Dúfajte, ja som, nebojte sa! A  Peter mu odpove-

dal a  riekol: Pane, ak si to ty, rozkáž mi, aby som
prišiel za  tebou po  vodách. A  on povedal: Poď! A  Pe-
ter sostúpiac  s  lode chodil po  vodách a  prišiel k  Ježi-
šovi. (Matúš 14:25-29)
Behom plavby cez Galilejské more učeníci

za  úsvitu uvideli siluetu muža kráčajúceho
po  vode. Pretreli si oči. Bola to halucinácia? Ne-
odchádzalo to. Bolo to reálne. Bolo to niečo, čo
ani oni, ani nikto iný nikdy predtým, neuzrel. Za-
čali sa potiť a  kričať v  ohromnom strachu.
O  dve minúty neskôr boli všetci stuhnutí ešte

viac. Peter vyskočil z  lode von a  neutopil sa ako
očakávali, ale pristál na  hladine akoby to bola as-
faltová cesta! Jeho nohy dopadli na  hladinu a  na-
miesto toho, aby spôsobili vyšpľachnutie vody,
na  ňu pevne dosadli. Teraz tu už boli dve postavy
chodiace po  vlnách!

Podmienky pre  zázrak boli vytvorené ešte keď
bol Peter na  lodi

Peter sa rýchlo zmenil. V  jednu chvíľu bol v  pa-
nike, vlasy mu stáli hrôzou na  hlave a  o  minútku
neskôr sa odvážil urobiť niečo, čo pred  ním žiad-
ny človek nerobil – chodiť po  vode. Keď sa zme-
nil Peter, zmenila sa aj situácia. Petrovi sa
dokonca i  jeho potenciálne nebezpečné okolnosti
javili inak vo  chvíli, keď sa zmenil on sám. To je
veľká biblická pravda. Keď sa na  tento príbeh po-
zrieme podrobnejšie, uvidíme niečo ešte význam-
nejšieho než je zmena v  Petrových okolnostiach.
V  skutočnosti sa v  Petrovom okolí nič nezmenilo.
Voda bola rovnako nebezpečná ako predtým. Pe-
ter sa ale stal pánom nad  okolnosťami. Morské
vlny sa naďalej mocne valili, ale Peter po  nich za-
čal chodiť. Urobil si z  nich rohožku. Zázraky za-
čínajú vo  vnútri nás a  až následne ovplyvňujú
naše okolie. Voda chcela Petra zastrašiť, otvárala
svoj hrtan, aby ho pohltila, ale Peter si z  nej uro-
bil pešiu zónu, keď mu Ježíš povedal, aby k  nemu
prišiel.

Bol to sám Kristus, kto učeníkov dostal do  tejto
situácie

Bol to Ježíš, kto presvedčil učeníkov, aby na  lo-
di vyšli pred  ním a  preplávali na  druhú stranu
jazera (Matúš 14:22). Vietor ale vial proti nim
a  loď sa zmietala vo  vlnách (Matúš 14:24). Takže
ťažkosti môžu povstať popritom, keď dôsledne
činíme Božiu vôľu, alebo dokonca práve preto.
Potrebujeme dať Bohu čas a  dovoliť Mu, aby spô-
sobil, že všetky veci budú pre  nás pracovať
k  dobrému (Rimanom 8:28). Ježíš mal všetko

pod  kontrolou. Videl ich, ako zápasia na  Galilej-
skom mori, ešte keď bol na  hore (Marek 6:47-
48). Nebojte sa, Pán má dobrý zrak.
Boh nám negarantuje trvale kľudné more

a  úspešnú plavbu. Pavel dokonca trikrát stros-
kotal. Učeníci bojovali so  živlami na  lodi len pre-
to, že ich do  tejto situácie dostal sám Boh.
Mnohí ľudia práve tu prídu o  ilúzie. Robia to,

čo je správne, a  musia kvôli tomu trpieť. Nemusí-
me si ale robiť starosti. Keď prídu ťažkosti
behom niečoho, do  čoho nás dostal Boh, potom
práve tam prebieha zázrak. Rozbúrené vlny Gali-
lejského mora boli prvou súčasťou zázraku
pre  Petra a  pre  jeho spoločníkov.
Samozrejme, že sa nedá povedať, že všetky ťaž-

kosti sú z  tejto kategórie. Ťažkosti vždy neukazu-
jú to, že činíme Božiu vôľu. Niekedy nám
ukazujú, že si robíme svoju vlastnú vôľu a  privá-
dzame si sami na  seba problémy. Ako povedal
Elífaz Jóbovi: ”Človek bol totiž zrodený pre  trápe-
nie, rovnako ako iskry vyletujú hore.” (Jób 5:7).
Problémy sú prirodzenou súčasťou padlého sveta.
A  ďalej, je tu náš nepriateľ, diabol.

Boh pre  nás nikdy nezamýšľal život bez zá-
zrakov

Nech už sme v  nejakej situácii vlastnou vinou
alebo nie, všetci niekedy potrebujeme zažiť zá-
zrak. Sú momenty, kedy každý z  nás čelí ťaž-
kostiam - či už so  svojím zdravím, zamestnaním,
manželstvom alebo rodinou, či v  inej oblasti živo-
ta. Sú to chvíle, kedy potrebujeme, aby prišiel
Boží nadprirodzený zásah a  dal veci do  poriadku.
Rovnako ako učeníci na  loďke môžeme sedieť
uprostred vĺn starostí a  strachu. Keď sa Ježíš ob-
javil na  scéne, ešte ich strach priživil. Potrebovali
zázrak. Nič menšieho nestačilo. S  nami je to rov-
naké. Nepotrebujeme vo  svojich životoch nič
menšieho než zázrak – pre  Jeho česť a  slávu.
Vďaka Bohu, že nezamýšľa, aby sme žili svoje ži-
voty bez zázrakov. Potom, keď urobíme všetko
najlepšie ako dokážeme, sme stále závislí
na  Ňom, aby naplnil naše potreby.
Kráčajte dopredu svojím územím zázrakov,

rokom plným zázrakov, víťazstva a  prielomu!
Poďme sa spoločne spojiť vo  viere a  modliť sa
za  to. Očakávame veľké veci od  nášho veľkého
Boha!

Reinhard Bonnke (zdroj Cfan.org)
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SMITH WIGGLESWORTH (1859-1947)
Apoštol viery

ŽIVOTOPIS

Smith Wigglesworth sa narodil v  roku 1859
v  Menstone v  Anglicku. Jeho otec bol veľmi chu-
dobný a  veľmi tvrdo pracoval. Keď mal Smith 6
rokov, začal pracovať aj on na  poli. Vyťahoval re-
pu a  pracoval od  rána do  večera. Miloval vtáky,
ako aj sám vyznal: „Rovnako ako otec, aj ja som
mal lásku k  vtákom… Vedel som vždy o  takých
80-tich až 90-tich hniezdach.“ Jeho matka šila ša-
ty, ale rodičia Boha nepoznali. Smith však už od-
malička kľakal na  zem a  prosil Boha, aby mu
pomáhal. Jeho babička chodila medzi metodistov
a  brávala Smitha do  ich zhromaždení. Keď mal 8
rokov prežil v  onom zbore svoje znovuzrodenie:
„…a  od  tej doby som nikdy o  svojej záchrane ne-
pochyboval.“ Ako malý chlapec mal veľké ťaž-
kosti  s  vyjadrovaním a  so  slovnou zásobou.
Wigglesworth nemal žiadne školské vzdelanie.
Keď chcel vydať svedectvo, či vyrozprávať nejaký
príbeh, hneď sa zarazil, stíchol a  začal plakať.
Neskôr napísal: „Bol by som dal celý svet za  lep-
šiu výrečnosť.“ Potom, čo sa obrátil, však začal
získavať duše pre  Pána! Prvý, koho priviedol
k  Pánu, bola jeho mamička. V  13-tich rokoch sa
presťahoval do  Bradfordu. Tam chodil medzi
metodistov a  prenikal do  hlbšieho duchovného ži-
vota. Niektorí ľudia sa pri  jeho svojráznom
zvestovaní evanjelia neobracali a  Smith popísal
príčinu takto: „Myslím, že som nebol dosť takt-
ný.“ V  16-tich rokoch potom navštevoval
zhromaždenia Armády Spásy. Nejaký čas už
pracoval v  práčovni, kde sa zoznámil  s  bohaboj-
ným mužom, ktorý Smitha začal učiť klampiar-
skym prácam a  priviedol ho tiež ku  krstu vo  vode.
To už mal Smith 17 rokov. Pri  práci v  Armáde
Spásy zažíval prvé prejavy moci Božej: „Celé noci
som trávil na  modlitbách. Mnohí boli položení
na  podlahu skrze moc Ducha svätého, často až
na  24 hodín.“ Vo  svojich 20-tich rokoch sa Wigg-
lesworth presťahoval do  Liverpoolu. Tam sa
staral o  núdznych, bosých, zodratých a  hladných
chlapcov a  dievčatá. Zhromažďovali sa
v  špinavých kôlňach lodeníc. Ako úspešný klam-
piar zarobil slušné peniaze, ale všetko dával
na  jedlo pre  tieto deti. Sám Wigglesworth svedčil,
že stovky z  nich boli zachránené.

Neskôr sa opäť vracia do  Bradfordu do  Armá-
dy Spásy a  tam tiež spoznáva svoju budúcu ženu,
Máriu J. Featherstone, nazývanú Polly. Bolo to
pekné dievča a  Smitha zaujalo jej jednoduché ob-
lečenie a  pekne formovaný klobúčik. Spoločne
zvestovali evanjelium v  Armáde Spásy, kde zažili
aj nepríjemnosti a  prenasledovanie. Mnohí
na  nich hádzali skazené vajcia a  zhnitú zeleninu.
Raz Polly zasiahol ohryzok jablka a  zanechal
na  nej škaredú modrinu. V  23 rokoch (1882)
sa  s  Polly oženil. Spolu potom mali 5 detí, jedno
dievča a  štyroch chlapcov. (Napriek tomu, že
Wigglesworth veril v  Božie divy, modlil sa bezvý-
sledne za  svoju hluchú dcérku Alice). Jeho žena
Polly sa veľmi zaslúžila o  to, že sa Smith naučil
základy čítania a  písania. Polly ďalej kázala v  Ar-
máde Spásy a  Smith sa naplno vrátil ku  klampiar-
skej práci. V  práci zostával od  rána do  večera
a  jeho srdce takmer ochladlo vo  vzťahu k  Bohu!
Polly však stále horela láskou k  Pánovi a  Smithov
chladný vzťah ju vtedy zožieral. Mali preto medzi
sebou nezhody. Raz Wigglesworth dokonca Polly
vyhodil zadným vchodom z  domu, ale zabudol
zatvoriť predné dvere. Polly nimi so  smiechom
vošla dovnútra a  smiala sa tak, že sa musel smiať
spolu  s  ňou!
Po  nejakom čase sa Wigglesworth dostáva

do  mesta Leeds a  tam sa zúčastňuje zhromaž-
denia, kde sa zvestovalo Božie uzdravovanie. Bol
tým nadšený a  začal do  onoho zhromaždenia pri-
vádzať chorých ľudí z  okolia! Sám Wigglesworth
vtedy prežíva svoje prvé uzdravenie. Od  detstva
trpel hemoroidmi a  musel denne užívať liečivú
soľ. Denne krvácal. Vynechal liečbu soľou
a  v  bolestiach sa pomazal olejem. A  bol naozaj
Bohom uzdravený! Wigglesworth popisuje i  svoje
zlyhania: „Ale často som kritizoval… Nerozumel
som, prečo mnohí, ktorí zvestovali Božie uzdravo-
vanie, nosili okuliare… Neskôr som však sám
musel pri  čítaní Biblie nosiť okuliare…“ Wigg-
lesworth zažil ešte ďalšie úžasné Božie uzdrave-
nie. Raz ho krutá bolesť doslova zrazila
na  podlahu. Modlili sa spolu so  ženou celú noc,
ale nič sa nestalo. „Zdá sa mi, že toto je môj
koniec… mala by si teraz zavolať lekára,“ povedal
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ŽIVOTOPIS

vtedy Wigglesworth. Lekár prišiel a  prehlásil, že
má už 6 mesiacov nádor a  jeho orgány sú v  tak
zúboženom stave, že už nie je žiadna nádej.
O  niečo neskôr vstúpili do  domu jedna staršia že-
na  s  mladíkom, vložili na  neho ruky a  rázne pri-
kázali satanovi, aby odišiel! Wigglesworth bol
okamžite uzdravený a  šiel dokonca potom
do  práce! Keď sa to lekár dozvedel, povedal len,
že ho späť prinesú už len ako mŕtvolu! V  skutoč-
nosti to boli iba začiatky Wigglesworthovej
služby.
Neskôr sa dozvedá o  krste Duchom svätým

a  hovorení novými jazykmi. Jedna sestra sa
za  neho modlila a  on prijal novú moc Ducha
a  začal Boha chváliť novými jazykmi. Jeho žena
však touto „pochybnou“ skúsenosťou nadšená
nebola. Ale Wigglesworth sa zmenil natoľko, že
Polly bola šokovaná, keď raz začal odvážne a  ply-
nule kázať Božie slovo: „Lavica, na  ktorú si sad-
la,“ popisuje Wigglesworth „mala deväť sedadiel
a  ona po  nej kĺzala sem a  tam, až postupne
sedela na  každom z  deviatich miest. Potom pove-
dala: - To nie je môj Smith, Pane…- !“ Čoskoro na-
to prijala moc Ducha i  jeho žena! Smith potom
prežíval zvláštne veci. Keď niekde čo i  len vstú-
pil, napr. do  obchodu, pociťovali ľudia hlboké po-
znanie vlastného hriechu a  volali po  spasení!
Mnohí ľudia začali byť tiež uzdravovaní. Jeden
muž mal rakovinu mechúra a  stonal tak hlasito,
že ho Wigglesworth počul zo  vzdialenosti 40m
od  domu. Wigglesworth prišiel a  viedol jeho
i  jeho ženu ku  spaseniu. Muž bol uzdravený
a  Wigglesworth k  tomu poznamenal: „ …Mohol
som ho potom ešte zo  vzdialenosti 40m od  domu
počuť ako kričí – Halelujah - !“
Potom začína Wigglesworth kázať po  celom

Anglicku. Ľudia boli uzdravovaní dokonca i  skrze
šatky, fajčiari prestávali fajčiť, mnohí prijímali Pá-
na Ježiša a  rozbité manželstvá sa uzdravovali!
Pri  svojej službe bol trochu svojrázny a  niektorí
mu nerozumeli. Často, keď sa modlil, ľudí zľahka
udrel, čím akoby „dával ranu diablovi“. Raz, keď
takto udrel jednu ženu, tá okamžite zaťala svoje
päste a  zvolala: „Dávaj si pozor, ak sa chceš biť,
tak sa budem biť.“ Keď slúžil ľuďom, vždy slúžil
so  slzami súcitu, bez rasových rozdielov, miloval
všetkých bratov a  sestry bez rozdielu, netúžil
po  mamone.
Cestoval po  mnohých krajinách sveta. Bol v  In-

dii, na  Cejlone, v  Palestíne, v  Egypte, v  Austrálii,

v  Európe… Vždy hovoril, že by radšej videl jedné-
ho zachráneného hriešnika než 10.000 telesne
uzdravených. Napriek tomu bolo počas jeho
služby i  mnoho telesne uzdravených. Vo  Švajčiar-
sku videl tiež úžasné veci. Videl človeka, ktorý
po  naplnení Duchom opakoval celé kázanie
na  hore, iní z  moci Ducha hovorili taliansky a  ne-
mecky. Jeden zubný lekár mu chcel prehliadnuť
zuby a  prehlásiť tak o  ňom, že sám má zuby
v  hroznom stave zatiaľ čo sa modlí za  uzdravenie
iných, ale keď ho prehliadol, užasol a  vyznal, že
uvidel zuby, aké ešte u  nikoho nikdy nevidel!
Vo  Švajčiarsku bol tiež dvakrát vo  väzení za  to, že
sa modlil za  chorých.
Wigglesworth miloval Bibliu a  často hovo-

rieval: „Knižnice pôsobia nafúknuté hlavy, ale
Slovo Božie pôsobí široké srdce.“ A  ďalej: „Nikdy
som nečítal inú knihu, než Bibliu.“ Bol mužom
Písma a  nikdy sa necítil dobre, ak nemal vo  vrec-
ku svoju Bibliu. Ako mladík dostal pevné biblické
základy medzi tzv. otvorenými bratmi. Veril, že
ušľachtilý charakter je výsledkom dlhoročného
Božieho napomínania a  výchovy. Taktiež hovoril:
„Ak bude naše vedomie naplnené prítomnosťou
Božej slávy, nebude miesto pre  nákazlivý blud
kritiky alebo trpkú horkosť a  otrávenosť.“ A  ďalej
povedal: „Dbaj na  to, aby nikdy neprešlo cez tvo-
je pery nič, čo by narušilo jednotu.“ Wigg-
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lesworth často hovorieval: „Nikto nemá zo  života
viac než ja. Mám z  jedinej minúty viac, než
mnohí z  celého mesiaca.“ Bol mužom skutočnej
radosti! Miloval prechádzky lesom, poznal všetky
vtáky vo  svojom okolí a  dokázal ich spoznať pod-
ľa ich hlasu. Jasal nad  každou kytičkou. Niekedy
sa choval ako dieťa: chytal pstruhy a  poska-
koval  s  králikmi! Taktiež mal mocný hlas. Raz tes-
ne po  ukončení Händlovho oratória „Mesiáš“
ešte v  sále zakričal mocné: „Halelujah!“ Reportér,
ktorý o  predstavení písal nasledujúci deň
v  novinách, k  tomu podotkol: „Taký hlas som v  ži-
vote ešte nepočul.“
V  posledných rokoch svojho života zoslabol

a  mal niekoľko vážnych nemocí. Jedna z  nemocí

u  neho prepukla už asi 15 rokov pred  jeho smr-
ťou. Trpel obličkovými kameňmi a  dňom a  nocou
znášal ukrutné bolesti, krvácal a  niekedy sa
v  bolestiach váľal i  po  podlahe. Operáciu však vy-
trvalo odmietal. Prirodzenou cestou z  neho po-
stupne vyšlo niekoľko stoviek kameňov, ktoré si
dôsledne ukladal do  sklenenej nádobky. Na-
koniec, po  pohrebe jedného zo  svojich priateľov,
šiel domov. Predtým sa však ešte modlil za  jednu
pani chorú na  rakovinu. Po  návrate z pohrebu sa
pýtal, ako sa jej darí. Keď mu povedali, že sa jej
uľavilo len trochu, hlboko si vzdychol a jeho srd-
ce zlyhalo. Brada mu klesla na prsia a bez viditeľ-
nej bolesti vošiel ku svojmu Pánovi vo veku 87
rokov (+ 1947).

Zdroj: Smith Wiglesworth – Apoštol víry

Bibl ia nepozná vieru, ktorá by neviedla k poslušnosti , rovnako ako nepozná poslušnosť, ktorá by nevyplývala z
viery. Viera a poslušnosť sú dve strany jednej mince.

A.W.Tozer

Človek by mal byť ako čaj - jeho skutočná sila sa objaví keď sa dostane do horúcej vody.
Autor neznámy

Ciele ti pomôžu prekonať krátkodobé problémy.
Hannah More

Rozdiel medzi niečím dobrým a niečím skvelým je dôraz na detail .
Chuck Swindol l

Prebudenie nie je nič iné než nový začiatok poslušnosti Bohu.
Charles Finney

Maj svoje nástroje pripravené. Boh pre teba nájde prácu.
Charles Kingsley

Je lepšie sa obnosiť, ako zhrdzavieť.
George Whitefield

Búrka spôsobuje to, že dub zapúšťa svoje korene hlbšie.
George Herbert

Mnoho manželstiev by bolo lepších, keby manžel aj manželka pochopil i , že stoja na rovnakej strane.
Zig Ziglar

Skúšky sú medicínou, ktorú náš milosrdný a múdry Lekár predpisuje, pretože to potrebujeme; ich množstvo, frekvenciu
a pomer podľa toho, čo náš prípad vyžaduje. Dôverujme jeho schopnostiam a ďakujme mu za jeho lekársky recept.

Isaac Newton

Viera a poslušnosť sú spolu späté v rovnakom balíku. Ten, kto poslúcha Boha, Bohu dôveruje; a ten, kto dôveruje
Bohu, ten Boha poslúcha. Človek, ktorý je bez viery, je aj bez skutkov; a ten, kto je bez skutkov, je bez viery.

Charles H. Spurgeon
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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
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

Moldava - za kľúčových ľudí, ktorých chceme zasiahnuť
- aby bola Moldava pripravené pole k evanjelizácii

Turňa - za zjavenie od Boha, čím je v duchu zviazaná Turňa a Moldava
- za múdrosť a poslinenie pre tím vodcov

Kecerovce - za úprimný vzťah medzi súrodencami
- za rast služobníkov
- za rozdelenie skupinky

Rankovce - za rast veriacich vo viere
- aby zasiahli dedinu evanjeliom

Medzany - za mužov a ženy pokoja v Prešove
(Prešov) - 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 za Prešov, Moldavu, Kecerovce, Rankovce
- Vznik nových zborov na nových miestach
- Zbory – zdravie, sila, samostatnosť

MAREC

APRÍL

Ladislav Gaži ml.
06.03. (Čaňa)
Peter Kollár
11.03. (Medzany)
Marián Javor
15.03. (Kecerovce)
Jozef Sameľ
19.03. (Kecerovce)
Júlia Gašparová
25.03. (Košice)
Stefan Horn
26.03. (Košice)

Beáta Kollárová
02.04. (Medzany)
Alžbeta Sameľová
02.04. (Kecerovce)
Gabriela Tóthová
05.04. (Orkucany)
Mária Javorová
12.04. (Kecerovce)

NOVÉ KÁZNE NA WEBE

02.01.2011 Horn Stefan Viera historická vs. viera inšpirovaná
09.01.2011 Sameľ Rado Prorok Jonáš

Horváth Leo
16.01.2011 Tóth Miroslav Józue, muž viery
23.01.2011 McNary Shane Čo znamená veriť
30.01.2011 Tóth Miroslav Samuel, muž viery
06.02.2011 Kollárová Katka Sára, žena viery
13.02.2011 Horn Stefan Dokazovanie viery
20.02.2011 Horn Stefan Výzbroj Božia
27.02.2011 Tóth Miroslav Hodnota Božieho Slova

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



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

Turňa
Modlitebná skupinka Utorok 17:00 Zelená 16
Domáca skupinka Štvrtok 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.

MAREC

KEDY A KDE SA STRETÁVAME

Ježiš povedal, že cirkev sme my,
cirkev nie sú budovy alebo modli-
tebne. Preto chceme náš kresťanský
život orientovať vždy na  Boha
a  ľudí. Pozývame ťa zažívať tento
život spolu s  nami.
Srdečne každého pozývame na  na-
še bohoslužby, kde spoločne uctie-
vame nášho Pána Ježiša Krista, kde
prijímame do  srdca Božie Slovo
a  kde zažívame spoločne vzájomné
obecenstvo bratov a  sestier; pozýva-
me ťa na  stretnutia domácich skupi-
niek a  modlitebné stretnutia, kde sa
v  menšom kruhu spoločne učíme
nasledovať Ježiša Krista a  taktiež
zažívať obecenstvo s  Bohom aj
medzi sebou.
Ďalšie termíny stretnutí nájdeš
v  "Termínoch" a  samozrejme na  na-
šom webe www.devleskerokher.sk.

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

10-12.03. BTC SINAJ
Kysak, Škola v prírode; 09:00

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




