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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

DUCHOVNÍ RODIČIA
Milí bratia a  milé sestry,

Žijeme v  čase, v  ktorom si ľudia zakladajú dosť na  sebe. Človek
sa musí cez život prebojovať, a  často krát bojujeme tento boj
(zápas) v  aréne života sami, a  často krát ponechaní sami
na  seba.
Svet, v  ktorom žijeme, by som prirovnal k  nejakej aréne. Cena,
o  ktorú zápasíme, je náš vlastný život. Divákov v  aréne, ktorí
rozhodujú o  živote gladiátorov, by sme mohli prirovnať k  našim
okolnostiam. Tieto okolnosti majú niekedy svoj hlas, ktorý roz-
hoduje nielen o  našom všednom dni, ale aj o  našom duchov-
nom stave.

Takto sa pohybujeme v  aréne života, čakáme na  najbližší zápas,
pričom vôbec nevieme, či v  tomto zápase vydržíme. V  takýchto
okamihoch, v  ktorých ide o  veľa (napr. „ako môžem byť lepším
manželom/manželkou, otcom/matkou, spolupracovníkom
v  zbore, v  práci, a  pod.), si človek praje mať v  tejto aréne
po  svojom boku niekoho. Niekoho, kto je pripravený niesť
so  mnou bremeno, nejakého otca alebo matku v  Kristovi. Otco-
via a  matky v  Kristovi nás síce nedokážu ochrániť pred  arénou
života, ale môžu nás v  nej sprevádzať a  stáť nám po  boku. Oni
nebudú za  nás bojovať náš vlastný životný zápas, ale budú nám
pomáhať, budú sa zaujímať o  naše zranenia a  budú nás povzbu-
dzovať „Poďme! Dokážeš to! Verím Ti.“

Keď to teraz čítaš a  zrazu zistíš, že je v  Tebe hlboká túžba
po  nejakom duchovnom otcovi alebo matke, potom je to znak
toho, že sa nachádzaš v  aréne, v  ktorej ide o  veľa. Tvoja vnútor-
ná túžba po  niekom, kto by Ťa povzbudil a  niesol  s  Tebou Tvoje
bremeno, nie je nič egoistické, ani to nie je znakom slabosti, je
to iba znak toho, že si človekom.
Položme si teraz otázku, kde nájdeme duchovných otcov a  mat-
ky? Kde nájde človek takýchto vzácnych ľudí? Na  túto otázku
sa nedá odpovedať jednou vetou. Ale môžem vám uviesť niekoľ-
ko tipov, ako možno tieto chýbajúce medzery zaplniť.

1. Duchovní rodičia sa nezaujímajú sami o  seba
Keď sa niekto stane otcom alebo matkou, jeho život sa náhle
zmení. Zmenia sa jeho priority a  to, čo bolo pred  mesiacom ne-
smierne dôležité, zrazu už dôležitým vôbec nie je. Prečo je to
tak? Pretože  s  narodením dieťaťa vstupuje do  nášho života nový
človek, človek, ktorého milujeme, a  pre  ktorého sme ochotní
urobiť čokoľvek, veď je to naše dieťa. A  presne tak je to
ohľadom duchovného rodičovstva. Duchovní rodičia sú pripra-
vení zmeniť svoj vlastný život, zmeniť svoje priority a  mnoho
vecí odložiť nabok. A  to iba kvôli jednému dôvodu, pretože
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milujú svoje duchovné deti a  chcú, aby sa tieto
deti zdravo vyvíjali. Sprevádzajú ich v  aréne ži-
vota.

2. Duchovní rodičia sa zaujímajú o  budúcnosť
svojich detí
Čo myslíme tým, keď povieme „výchova detí“?
O  čo pri  výchove detí v  podstate ide? Ide o  to,
aby sa vhodne chovali pri  stole, ide o  dobré
a  vzorné správanie sa detí, aby sme sa nemu-
seli za  nich hanbiť? (Aj keď všetko toto nie je
zlé). Myslím si však, že pri  výchove detí ide
o  niečo úplne iné. Ide o ich budúcnosť.
Spôsob, akým je dieťa vychovávané, je výzb-
rojou (výbavou), ktorú rodičia dávajú svojim
deťom na  cestu života. Z  tohto „balíka výcho-
vy“ si dieťa zoberie svoju výzbroj.

Duchovní otcovia a  matky robia presne to isté
so  svojimi duchovnými deťmi. Všetko, čo robia,
robia kvôli jednému cieľu: aby sa dieťa dostalo
k  Bohom vyvolenému povolaniu, aby tak bol
Boh oslávený. Duchovní rodičia sú Bohom

uschopnení k  tomu, aby videli svoje deti očami
budúcnosti, aby videli, čo z  týchto detí jedného
dňa bude. Toto prináša duchovným rodičom
obrovskú motiváciu.

Raz som čítal niečo veľmi povzbudivé, o  čom
by som sa chcel zmieniť. Zbor (cirkev) potrebu-
je duchovných otcov, ktorí by napomínali du-
chovne mladých kresťanov, aby žili pre  Boha.
Potrebujeme mentorov, ktorí by našich
mladých učili tomu, aby svoju večnú odmenu
neodhodili kvôli nejakému bezbožnému priate-
ľovi, alebo kvôli nejakému nepodstatnému po-
zemskému úspechu, ktorý sa skoro zmení
na  prach. Volanie sŕdc duchovných otcov je na-
sledovné: „Žite pre  Boha. Hľadajte Jeho vôľu.
Poznávajte z  Jeho vôle, čo je pre  Boha dôležité,
a  to čiňte. Žite vo  svätosti. Žite v  poslušnosti.
Žite veľkoryso... . . , pretože sa všetci postavíme
pred  súdnu stolicu Kristovu.“ 1

Áno, medzera po  duchovných rodičoch je veľ-
ká. Duchovní rodičia sú potrební a  vyhľadáva-
ní, a  to naliehavo. Pretože mnohí bojujú
životný boj v  aréne života sami. Kde ste, du-
chovní otcovia a  matky? Kde zostalo vaše po-
vzbudzujúce volanie, ktoré je možno počuť
silnejšie, než hlas okolností?

Možno práve Ty teraz počuješ Božie volanie,
aby si sa stal duchovným otcom a  duchovnou
matkou. Možno práve Ty si tým, na  koho čaká
nejaký gladiátor, aby si  s  ním vstúpil do  arény
a  aby si mu stál po  boku  s  povzbudzovaním.
Ak áno, tak Ťa prosím, aby si dal o  sebe ve-
dieť.. . oznám to starším. My, ako starší
spolu  s  Tebou radi vstúpime do  arény a  spojí-
me spolu  s  Tebou svoj hlas, aby sme ľuďom do-
dali odvahu.

V  láske Kristovej spojený, Tvoj spolubojovník
v  Kristovi,

Štefan

1 Z  knihy „Duchovné otcovstvo“ od  Baylessa Conleya.
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DK: Povedz nám niečo o  svojom živote, obráte-
ní, a  službe.
RK: Moja rodina pochádza z  východnej
Európy. Žili sme v  Rusku a  Poľsku a  po  druhej
svetovej vojne sme prišli do  severného Nemec-
ka. Tam som navštevoval technickú školu a  učil
som za  technika. Mojím vysnívaným povola-
ním bol Inžinier. Moji rodičia a  starí rodičia
boli kresťania, a  ja som sa obrátil keď som mal
16 rokov. Od  toho času som pomáhal v  cir-
kvi  s  deťmi, v  mládeži, a  na  evanjelizácii. Keď
som mal 20 rokov, začal som si uvedomovať
svoje povolanie. Nasledoval však ešte nejaký
čas a  proces, kým som sa rozhodol svoje povo-
lanie nasledovať. Keď som o  tom povedal
mojej matke, povedala mi, že o  mojom povola-
ní vedela už od  môjho detstva, ale nič o  tom
nepovedal, len sa za  mňa modlila.

Rozhodol som sa ísť na  letničný teologický
seminár, napriek tomu, že som bol z  baptistic-
kého zboru. Vedel som o  krste Duchom Svä-
tým, ale osobne som honezažil. Hneď v  prvý
týždeň na  škole som ho zažil. Na  prvej boho-
službe, ktorú sme na  škole mali, sme zažili ako
Duch Svätý zostúpil. Vtedy bolo 13 ľudí pokrs-
tených Duchom Svätým. Ja som sa predtým
stále pýtal, ako to je  s  krstom Duchom Svätým
a  jazykmi. V  ten večer sme počúvali kázeň
o  tom, čo pre  nás Kristus urobil. Keď sme sa
potom modlili, zažil som, že už neviem ako
vlastnými slovami Bohu ďakovať. Vtedy som
pocítil určité vnútorné pohnutie, a  na  moje
prekvapenie som zistil, že sa modlím v  inom
jazyku. Bolo to pre  mňa veľkým potešením.

Keď som na  konci bohoslužby som vychádzal
z  miestnosti, zastavila ma jedna učiteľka

Rozhovor s R. Krügerom
Richard Krüger (1 940) je bibl ickým učiteľom a bývalým riaditeľom
Teologického seminára Beröa v  Erzhausene. Jeho učiteľská služba
ho priviedla do mnohých zboov v Nemecku aj vo svete. Jeho
prednáškya semináre robia bibl ické texty jasnými a aktuálnymi.

foto: Róbert Čulka
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zo  Švédska, a  oslovila ma  s  otázkou, odkiaľ
viem tak dobre po  švédsky. Vysvetlil som jej, že
vôbec nerozumiem ani nehovorím po  švédsky,
ale že som bol pred  chvíľou pokrstený Du-
chom Svätým. Povedala mi, že ma zreteľne po-
čula hovoriť jej materinským jazykom, bez
akéhokoľvek prízvuku, čisto, tak, ako keby som
sa tam narodil. Tak som sa jej spýtal, čo som sa
tam modlil. „Ďakoval si za  to, čo v  Kristovi
urobil Boh pre  teba“. Vtedy som pochopil, ako
nám Duch Svätý pomáha sa v  modlitbách pre-
tože my sami nevieme, ako sa máme správne
modliť. Spomenul som si, že v  Biblii je napísa-
né, že v  modlitbe hovoríme tajomstvá Božie.
Tento zážitok ma upevnil v  mojom povolaní.

Po  mojom štúdiu som pôsobil 5 rokov v  jednej
malej cirkvi. Medzitým som sa oženil. Neskôr
ma bratia povolali ako druhého pastora
do  jedného veľkého zboru, a  zároveň som ako
hosť 2 dni v  týždni učil na  našom Teologickom
seminári Beröa. Po  roku som tam bol povolaný
ako učiteľ na  plný úväzok. Spolu som tam učil
30 rokov (1970-2000) a  22 rokov som bol jeho
riaditeľ (1978-2000). Popri tom som bol 28
rokov aj vo  vedení Letničného zväzu v  Nemec-
ku (BFP). Teraz som už 6 rokov na  dôchodku,
ale stále ešte slúžim.

DK: Ako si rozpoznal vo  svojom živote povolanie
ako biblický učiteľ, a  ako si ho rozvíjal/budoval?
RK: Ihneď po  obrátení som vedel, že potrebu-
jem niečo robiť a  pretože som si myslel, že mi
v  zbore nikto nijakú úlohu nedáva, sám som
niečo hľadal. Tak som začal som službu  s  mlá-
dežou, Royal Rangers, neskôr som kázal
na  evanjelizáciách, a  v  19 rokoch som sa stal
vedúcim mládeže. Vnímal som, že Boh niečo
vložil do  mňa – bol to skoro až ako keby nepo-
koj, že mám niečo robiť. Potom keď som išiel
do  biblickej školy, mal som veľkú chuť poznať
Božie slovo a  študovať, a  súčasne som zisťoval,
že viem veľmi ľahko podávať to učenie ďalej.
Keď som neskôr slúžil v  zbore, začínal som
pri  evanjelizácii, až si bratia z  vedenia zboru
všimli moje dary, že môžem slúžiť v  rôznych
oblastiach.

Prvé roky som slúžil v  zbore a  popritom som
sa každý deň zaoberal štúdiom bez toho, aby
som mal nejaký konkrétny cieľ – bola to
jednoducho moja potreba. Keď potom prišlo
povolanie do  školy, uvedomil som si, že je to
moje miesto, a  pozoroval som ako mi Boh po-
máha, aby som v  tej službe napredoval. Keď sa
dnes nad  tým zamýšľam, musím povedať, že mi
Boh dal aj prirodzené dary, a  na  druhej strane
som ma Duch Svätý viedol v  tomto povolaní.

Konkrétne povolanie do  učiteľskej služby prišlo
na  jednej strane skrze bratov, a  tiež skrze
vnútorné vedenie, pokoj, a  budovanie skrze
Ducha Svätého. Počas svojej služby som sa ne-
prestal vzdelávať, ale pokračoval som v  samoš-
túdiu, a  popritom som stále rozmýšľal o  tom,
ako by som mohol podať druhým ďalej to, čo
som sa naučil. Niekedy som totiž zažil, že
ľudia  s  akademickým vzdelaním a  dobrými zá-
kladmi mali ťažkosti  s  tým, ako ďalej podať
učenie a  použiť to v  praxi. Vo  vyučovaní je veľ-
mi dôležité, aby sme vedeli ďalej podať to, čo
sme prijali.

DK: Máš už svoj vek a  stále si v  službe. Čo by si
zo  svojich skúseností poradil veriacim, aby vy-
trvali a  udržali si vieru a  životnú silu?
RK: Myslím si, že je dôležité, aby sa mladí
kresťania zapojili do  služby čím skôr a  nezačali
sa točiť okolo seba a  svojich potrieb. Potom
keď sami zažijú, že si ich Boh používa, je to po-
zitívne nielen pre  nich samých aj pre  zbor. Je
dôležité sa za  nich modliť, aby spoznali svoje
povolanie a  našli svoje miesto. Myslím, že vy
ste na  dobrej ceste. Môžem to pozorovať aj
z  mojich návštev, napriek tomu, že tu  s  vami
nie som stále.

DK: Často sa ako vzor kladie "Prvá cirkev" - čo
mala prvá cirkev, čo súčasná cirkev v  Európe nemá?
RK: V  každom prípade sa na  to máme pozerať
z  pohľadu Božieho slova. Čo by sme mali zin-
tenzívňovať sú osobné skúsenosti v  našich živo-
toch  s  modlitbou. Myslím si, že to pozitívne
na  Prvej cirkvi je to, že pre  veriacich bolo sa-
mozrejmé dávať ďalej to, čo prijali, aby sa to ší-
rilo. Byť kresťanom v  bežnom, každodennom
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živote bolo pre  veriacich omnoho viac
prirodzené. Pre  Európu je dnes veľmi dôležité
dávať ďalej aj malé impulzy, ktoré prijíma. Ne-
verím, že len veľké cirkvi sú odpoveďou
pre  dnešnú spoločnosť. Skôr vidím menšie
zbory na  mnohých miestach. Zjednodušene
povedané je lepšie mať 10 zborov  s  300 ľuďmi,
než 1   s  3000 ľuďmi.

DK: Ako človek ktorý pozná históriu, vieš veľa
o  živote a  rozmýšľaní ľudí v  minulosti. Zmenilo
sa nejako?
RK: Čím som starší, tým viac môžem pozoro-
vať, že medzi jednotlivými generáciami nie sú
vôbec také veľké rozdiely, ako by sa zdalo
na  prvý pohľad. Človek je stále taký ako bol.
Tak ako sa v  priebehu stáročí kultúra rozvíjala,
sa samozrejme ukazujú aj nejaké rozdiely  s  ňou
viazané. Ale pretože je evanjelium nadčasové,
dokázalo zasiahnuť každú generáciu v  každom
čase. Môžeme sa zamýšľať nad  tým, ako sa rok-
mi menila forma, ale obsah ľudských životov –
problémy a  ich riešenia sa stále opakujú. Šala-
mún mal pravdu keď povedal, že pod  slnkom
nie je nič nové.

DK: Európa teraz prechádza veľmi zložitým ob-
dobím - ako vidíš súčasnú situáciu EU - finan-
čne, politicky a  duchovne vo  svetle posledných
dni a  pod.?
RK: V  biblických proroctvách hrá v  posled-
ných časoch Európa veľmi významné miesto.
Ale len v  súvislosti  s  Izraelom. Proroctvo v  kni-
he Daniel nám ukazuje, že na  základe starodáv-
nej Rímskej ríše povstane posledná ríša,
a  dnešná Európa môže byť jej predchodcom,
môže sa rozviť do  tejto predpovedanej ríše. Te-
rajšie svetové mocnosti strácajú svoje postave-
nie – Sovietsky zväz už neexistuje, Amerika
stratí svoj vplyv, aj tie nové mocnosti ako Čína,
Inda a  ďalšie budú mať obmedzený význam.
Pre  Európu je zlomovým bodom postoj k  Iz-
raelu. A  na  tejto pôde povstane Antikrist. Ten-
to bude mať najprv voči Izraelu pozitívny
postoj, ale neskôr vyjaví svoj charakter antikris-
ta. Myslím si, že v  tejto perspektíve sa budú
uberať ďalšie svetové dejiny. Ale nakoniec Kris-

tus antikrista zničí a  ustanoví svoje kráľovstvo
v  Izraeli a  skrze Izrael.

DK: A  ako vnímaš situáciu v  arabských kraji-
nách po  tzv. Arabskej jari? Ako vidíš ty postavu
moslimského mesiáša „Máhdiho“ v  kontexte
biblického antikrista?
RK: Politické zmeny prebiehajúce v  arabskom
svete, tzv. arabská jar, nebudú v  konečnom dô-
sledku napĺňať očakávania západného sveta.
Tieto zmeny len posilnia fundamentalistický Is-
lam. Posilní sa pozícia Šiítov na  úkor Sunitov
(moslimovia sa delia na  Šiítov a  Sunitov, pozn.
red.). Šiíti tiež čakajú na  svojho mesiáša, to je
ten tajomný Máhdi, ktorý má prísť v  posled-
ných časoch. Tak má vystúpiť Antikrist, ktorý
má vystúpiť pre  formálnych kresťanov ako náh-
rada Krista, pre  Židov ako pseudo-mesiáš,
pre  Islam ako Máhdi, a  pre  rôzne náboženstvá
ako veľký učiteľ ľudstva. Všetko toto spojí
v  jedno.
Momentálna politická situácia ukazuje, že sa
na  severe Izraela formuje blok Šiítskych alebo
fundamentalistických krajín, ktoré sú proti Iz-
raelu – Pakistan, Afganistan, Irán, Sýria je
na  vážkach, v  Libanone majú Šiíti už dlho pre-
vahu. Toto má súvis  s  Antikristom, lebo vieme,
že nepriateľ, Antikrist, príde zo  severu (Eze-
chiel 38 a  39 kapitola). Súčasne sa formuje
na  juh od  Izraela iný blok, počnúc Líbiou,
Egyptom až po  Arabský svet. Toto odzrkadľuje
Daniela 11, kde vidíme kráľa severu, kráľa juhu
a  Izrael medzi nimi. Keď rozmýšľame nad  anti-
kristom, tak nehovoríme o  Európe, ale o  mos-
limskom svete a  rozvoji jeho vzťahu  s  Európou.

DK: A  nakoniec - čo by si odkázal veriacim
na  Slovensku - čo považuješ za  veľmi dôležité
pre  súčasných kresťanov?
RK: Uvedomujem si, aké veľmi dôležité je, aby
sa evanjelium šírilo v  moci Ducha Svätého
ďalej. Na  jednej strane je dôležité poverenie
a  na  druhej strane je dôležité aj vyzbrojenie
k  povereniu. A  nakoniec nezabudnime, Ježiš
nám zasľúbil, že bude po  všetky dni  s  nami.

BTC SINAJ - ROZHOVOR
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Návrat Ježiša Krista
Richard Krüger

Dnes sa chcem zaoberať druhým príchodom
Pána Ježiša Krista, chcem, aby sme sa pozreli
trochu dopredu. Lebo ten istý Ježiš, ktorý zo-
mrel na  Golgote za  nás, vstal z  mŕtvych, opus-
til svojich učeníkov a  išiel ku  svojmu Otcovi.
Svojim učeníkom ale zasľúbil, že sa vráti. Pavol
neskôr povedal, že my budeme vytrhnutí k  ne-
mu.
Znak živého kresťanstva je:

1. mať jasnú pozíciu čo sa týka spasenia

2. dávaťDuchu Svätému priestor, aby konal

3. čakať na  návrat Ježiša Krista.

Tieto tri veci sa od  seba nedajú oddeliť. Boli
vždy pod  pokušením a  tlakom diabla. Ľudia si
to nevšimli, a  spasenie sa tak strácalo
v  cirkevných sviatostiach, konanie Ducha svä-
tého sa stratilo v  liturgii, a  čakanie na  návrat
Ježiša Krista sa premenilo na  to, že cirkev si
začala budovať svoju budúcnosť na  tejto zemi.
Ale my, ako cirkev, máme čakať na  návrat Ježi-
ša Krista.

Prečítajme si 2 Pt 3,1-16.

Peter píše veriacim, ktorí žili v  ťažkom obdo-
bí. Boli prenasledovaní a  kvôli prenasledovaniu
boli rozptýlení. Tešili sa, že Ježišov príchod je
blízko. Ale Pán sa nevracal tak skoro, ako oča-
kávali. Peter teraz listom povzbudzuje ve-
riacich tým, ako sa naplňuje proroctvo.
U  mnohých kresťanov už očakávanie na  Ježi-
šov príchod nie je až také horlivé. Je však zaují-
mavé pozorovať, ako všade tam, kde bolo
skutočné prebudenie, kde Duch Svätý konal, sa
vždy dával dôraz na  spasenie, na  konanie Du-
cha Svätého a  na  vytrhnutie cirkvi.

Tým, že v  minulom storočí začalo letničné
prebudenie, vrátil aj dôraz na  kázanie o  ná-
vrate Ježiša Krista. My zdôrazňujeme konanie
Ducha Svätého, my čakáme, aby sa Ježiš vrátil.
Ale zároveň vidíme, že roky plynú...
V  dobe, keď som sa obrátil, sa veľa kázalo

o  návrate Krista. Kládol som si otázku, či má

zdroj: www.cepolina.com
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zmysel, aby som išiel do  školy a  študoval. Mys-
lel som si, že to asi nemá cenu, veď Ježiš sa má
za  chvíľu vrátiť. Pýtal som sa, „Mám sa vôbec
ženiť a  mať rodinu?“ Veď Ježiš sa má vrátiť.. .
Či sa ženiť alebo nie, ak sa stretneš
so  správnou osobou, tak tá otázka sa vyrieši sa-
ma. V  tom čase sa kázalo, že sa Ježiš má veľmi
rýchlo vrátiť. Tak ako sa odohrávali udalosti
vo  svete, viac a  viac to podporovalo moje pre-
svedčenie, že Pán sa skoro vráti. Chcem to
ujasniť niekoľkými príkladmi:

• Keď sa prví Židia, na  začiatku prvej polovice
19. storočia, začali v  desať tisícoch vracať
do  Palestíny, mohol si čítať v  kresťanských
časopisoch, že Ježiš sa teraz vráti, lebo Jeho
národ sa vracia do  zasľúbenej krajiny. Ale Ježiš
sa nevrátil.

• Keď na  konci 19. Storočia, barón Rotschild,
bohatý židovský bankár, kúpil v  Turecku veľké
pozemky od  sultána a  nasťahoval tam Židov,
znovu si mohol v  kresťanských časopisoch
čítať, že Ježiš sa teraz vráti. Ale neprišiel Ježiš,
ale prišla prvá svetová vojna.

• Počas prvej svetovej vojny svetové mocnosti
mali problém so  zbrojárskym priemyslom. Ne-
mali dosť dynamitu. Tak chemici v Nemecku,
ale aj v Anglicku, vynašli spôsob ako využiť
kyslík a  ďalšie prvky na  výrobu výbušniny.
V  Anglicku toto vynašiel židovský chemik,
Chaim Weizmann. Pre  tento vynález bol veľmi
uznávaný. Mal sa stať lordom, dostať poze-
mok, zámok, a  mal sedávať  s  veľkými ľuďmi
v  Anglicku.
Ale on povedal: „Nie.“ „Chcete veľa peňazí?“
„Nie.“ „Tak, čo chcete?“ „Chcel by som, aby
vláda vášho veličenstva vydala dokument, aby
sa Židia znovu vrátili do  svojej krajiny, Izrae-
la.“ A  tak anglický minister zahraničných vecí
Arthur Balfour pripravil tento dekrét, a  bol
podpísaný. Keď sa kresťania dozvedeli o  Bal-
fourovej deklarácii, znovu hovorili, že Kristus
sa rýchlo vráti, pretože Židia už majú oficiálne
svoju krajinu. Ale neprišiel Ježiš, ale Adolf Hit-
ler. Ten bol predchodca antikrista.

• Po  druhej svetovej vojne, uprostred tejto ob-
rovskej židovskej tragédie, keď boli Židia tak-
mer vyhladení, OSN sa rozhodlo rozdeliť
Palestínu napoly - polovicu pre  Židov a  polovicu
pre  Arabov. Tak bol v  roku 1948 založený štát
Izrael. A  zase kresťania medzi sebou horlivo
hovorili, že teraz príde Ježiš, veď Izrael má svoj
štát. Ale Ježiš sa nevrátil. Boli len ďalšie vojny.

• Keď bola v  roku 1967 šesťdňová vojna, Iz-
rael sa postavil nepriateľom a  porazil Egypt,
Sýriu a  Jordánsko. Židia vtedy obsadili aj Staré
mesto v  Jeruzaleme. Pamätám si, keď som ako
mladý kazateľ žil v  jednoduchej izbe, a  každý
deň som išiel okolo výkladu vydavateľstva, kde
vždy visel aktuálny výtlačok novín. V  tom čase
sme nemali taký rýchly prístup k  informáciám
ako dnes.
Pamätám si, že to bol piaty deň šesťdňovej voj-
ny, keď vo  výklade visel oznam: „Izraelskí voja-
ci dobili staré mesto Jeruzalema, modlia sa
pri  Múre nárekov.“ Toto sa dotklo môjho srd-
ca. Teraz príde Ježiš, lebo On povedal, že Jeru-
zalem bude šliapaný pohanmi, kým sa
nenaplní čas. To je ten starý, historický Jeruza-
lem. Židia v  roku 1948 nedostali Staré mesto
do  vlastníctva. Ale teraz, je to v  židovských ru-
kách! Teraz príde znova Ježiš! Kázal som to na-
šim ľuďom v  zbore. Chcel som, aby boli všetci
pripravení, keď príde Ježiš. Ale roky prešli
a  musíme priznať, že Ježiš sa dodnes nevrátil.

Peter v  tomto texte hovorí, že prídu po-
smievači: „No kde je váš Pán? Veď ste poveda-
li, že sa má skoro vrátiť. Kde je teda?“ Ako
prvú vec Peter povedal, že toto tu bolo vždy.
Nie je pravda, že tento svet zostal takto ako je
od  počiatku. Boh už raz súdil tento svet - poto-
pou. Boh 120 rokov čakal. Noe stále hovoril, že
príde potopa a  budoval koráb. Ľudia chodili
popri korábe a  pýtali sa Noeho: „Kde máš
vodu na  tú svoju loď? Priniesli sme ti vedro
vody.“ Niektorí ukazovali Noemu ten šoférsky
pozdrav na  čelo.

Posmievači tu vždy boli. Peter hovorí, že
v  posledných dňoch povstanú posmievači. Sú
to ľudia, ktorí vedia o  návrate Ježiša Krista. Ke-

by nevedeli, nemohli by sa tomu posmievať.
Nebudú to ateisti alebo agnostici, budú to ľudia
z  kresťanských kruhov. Tým, ktorí teraz očaká-
vajú, že Kristus príde a  vytrhne cirkev k  sebe,
takýmto ľuďom sa hovorí, že to preháňajú.
Hovorí sa im, že sú fundamentalisti a  berú Pís-
mo doslova. „Veď predsa Písmo sa predsa ne-
môže brať doslova, musí sa vykladať.. .“ Ale
Peter hovorí nie, nie. Boh dodrží to, čo zasľú-
bil. Aj keď to vyzerá, že sa všetko naťahuje. Pe-
ter dáva ukážku:

Božie hodiny fungujú ináč než naše. My sme
zvyknutí merať čas podľa nášho meradla. 60
sekúnd je jedna minúta, 60 minút je jedna
hodina, 24 hodín je jeden deň, 7 dní je jeden
týždeň, 28-31 dní je jeden mesiac, 12 mesiacov
je jeden rok, 10 rokov je desaťročie, 100 rokov
je storočie.. . Takto sa čas prelína až nad  našim
hrobom. Boh má iné meradlo pre  čas. Tisíc
rokov je u  Pána ako jeden deň. A  deň je ako
1000 rokov. Čo tým chce Peter povedať? Ujas-
ním to jedným príkladom, ale k  tomu potrebu-
jem vašu fantáziu.

Predstav si, že je pekný teplý jarný deň. Máš
dovolenku. Ležíš v  záhrade  s  kávou a  obľúbe-
ným zákuskom, a  počúvaš chvály pri  obľúbenej
knihe. Ako rýchlo vie jedna hodina prejsť. Te-
raz si predstavte, nie hodinu, ale iba 10 sekúnd,
ale nie na  lehátku, ale ako sedíš na  do  červena
rozpálenej horúcej platni šporáku. Čo z  toho je
dlhšie? Hodina je dlhšia. Nie! Tých 10 sekúnd
je až príliš dlhých!

Teraz tomu môžeme viac rozumieť. Boh ne-
meria čas kvantitatívne, podľa množstva, ale
počíta ho podľa plností vecí, ktoré sa odohrá-
vajú. Takto máme pred  sebou tisíc rokov dejín
ľudstva. Historické knihy sú plné udalostí. Ale
pre  Boha je to ako jeden deň. Potom príde
„deň Pánov“, čo je kľúčové slovo medzi prorok-
mi v  Biblii. V  tom jednom dni sa stane viac ako
za  celých 1000 rokov ľudských dejín. Keď je ti-
síc rokov jeden deň, tak potom Ježiš iba pred-
včerom povedal, že sa vráti skoro. To vám
hovorím preto, aby ste sa uvoľnili, a  vyšli von
z  nášho obmedzeného chápania, čo je čas.

Nemám rád hodiny na  železničnej stanici,
ktoré nemajú sekundovú ručičku. Keď sa na ne
pozrieš, nikdy nevieš, či fungujú alebo stoja.
Pozeráš, a  pozeráš a  zrazu „klak“. Aha, fungu-
jú! Takýmto spôsobom sa napĺňa proroctvo.
Boh nielenže má iné meradlo času, ale v  tom
Božom čase sa proroctvá napĺňajú postupne,
skokovo. Ježiš hovorí v  Matúšovi 24 o  posled-
ných časoch ako o  pôrodných bolestiach.
Hovorí o  začiatku bolestí. Ježiš prirovnáva po-
sledné časy k  pôrodu.

Mám sestru, ktorá je pôrodná asistentka.
Keď sa nám malo narodiť prvé bábätko, pop-
rosil som ju, aby mi vysvetlila to  s  tými bolesťa-
mi. "Takže 9 mesiacov po  tom, čo je dieťa
splodené, príde čas, aby sa narodilo. Keď príde
čas pôrodu, nastúpia bolesti. To sú kontrakcie
svalov v  ženskom lone. To je spojené  s  bolesťa-
mi, ktoré sa opakujú v  určitých fázach. Medzi
týmito fázami je obdobie kľudu. Fázy tohto
kľudu sú postupne kratšie a  kratšie, až kým ne-
príde samotný pôrod. Vtedy sa dieťa narodí."

Ježiš povedal, že takto sa naplní proroctvo
na  konci vekov. Vidíme znamenie a  vravíme:
„Ach, teraz to príde.“ Tak ako som to ja urobil
pri  Izraeli. „Teraz asi príde!“ A  znova bol kľud.
Tak ako pri  narodení prvého bábätka. Mladý
otecko, ktorý nemá šajnu o  týchto veciach, je
už pri  prvých bolestiach  s  manželkou v  nemoc-
nici, a  čaká, že sa bábätko hneď narodí. Lekár
ho ale pošle domov,   s  tým, aby sa vrátili až keď
to bude silnejšie.
Peter nám ujasňuje, že Boh nezabudol ani

neodkladá návrat svojho Syna. Aj keď niekedy
to takto vyzerá. Ale tieto bolesti sú súčasťou
procesu. Prejdeme kúsok dopredu a  potom
znova stojíme. Ideme kúsok dopredu a  potom
znova stojíme. Pre  niektorých je to zmätok.
Keď prvýkrát zažijú tieto bolesti sú hotoví.
Po  čase toto napätie strácajú. Hovorí sa, že jed-
lo sa neje také horúce ako sa varí. Nie je to
škoda, keď naše očakávanie návratu Ježiša
Krista už nie je plné nadšenia? Žiadna matka,
ktorá vie, že sa má bábätko narodiť, nestratí
svoju nadšenie pre  narodenie svojho dieťaťa.

BTC SINAJ - VYUČOVANIEBTC SINAJ - VYUČOVANIE
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Takto by sme sa mali aj my zamerať na  to, že
Ježiš príde, aj keď sa to napĺňa pomaly. A  čas
medzi tým? Peter povedal, že Boh je zhovieva-
vý. On nechce, aby niekto zahynul. Peter chcel
ako keby povedať, že Pán naťahuje čas, Pán dá-
va toľko času, koľko je to len možné. Prečo?
Pretože chce, aby ľudia boli spasení.

Poznáte príbeh  s  Abrahámom a  Sodomou
a  Gomorou? Boh k  nemu prišiel a  povedal, že
bude súdiť Sodomu. Povedal vtedy Abrahám,
„no konečne, už bolo na  čase ich potrestať?“
Nie. Pozrel sa na  anjela Hospodinovho a  pove-
dal: „Keď tam bude 50 spravodlivých, tak ne-
zničíš mesto?“ „Nie, neurobím to,“ povedal
Pán. „A  keby ich tam bolo 45?“ „Nie ani vte-
dy.“ Abrahám sa spýtal znova, „A  čo ak 40?“
„Nie ani vtedy.“ Pomaly to začínalo byť trápne,
ako na  orientálnom bazáre. Ale Abrahám sa
nezastavil. „A  keď ich bude 30?“ „Ani vtedy
nie.“ „A  20 Pane?“ „Znova - to neurobím.“
Po  šiestykrát išiel Abrahám  s  otázkou na  10
ľudí. Ale Pán odpovedal, „Ani tak to neuro-
bím.“

Dlho mi to nešlo do hlavy. Začal som si teda
viac všímať text. Je tam napísané: „Keď Boh

dohovoril  s  Abrahámom...“, ale kto celý čas
hovoril? Bol to Abrahám. Text ale hovorí, že
„keď Pán dohovoril  s  Abrahámom.“ Vtedy som
pochopil, že Abrahám tak dobre rozumel
Božiemu srdcu, že vyslovil to, čo Boh vnímal
v  srdci. Boh nemá záujem o  súd. Dáva čas, aby
sa ľudia obrátili. Toto je jasne viditeľné na  tom-
to príbehu  s  Abrahámom. Takto je to aj v  po-
sledných časoch, v  našich časoch. Niektorí
kresťania čakajú kedy Boh pošle blesky a  oheň,
teraz by bol čas, aby Pán jednal.. . ale napriek
tomu, Boh dáva čas, pretože je zhovievavý.

Niečo podobné nám ukazuje aj príbeh o  Jo-
nášovi. Boh poslal Jonáša kázať mestu Ninive,
aby činili pokánie. Ale Jonáš nechcel. Nie pre-
to, že mal plný kalendár, alebo že by mal iné
plány. On jednoducho nechcel. Prečo? Bál sa,
že bude zahanbený. Čo ak pôjde, bude kázať
o  súde, ľudia budú činiť pokánie, ale Boh ne-
pošle súd, o  ktorom kázal. Takto sa zdiskreditu-
je. Presne tak to bolo.
Šiel cez Ninive a  hovoril: „Ninive bude zni-

čené, Ninive bude zničené.“ Potom si sadol
na  kopec a  chcel vidieť Boží súd. Boh mu dal
dáždik - ricínovník. A  Jonáš čakal, že uvidí ako
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bude Ninive súdené. Boh ale chcel naučiť Jo-
náša lekciu. Poslal červa, ktorý napadol ricí-
novník a  ten vyschol. Jonášov dáždnik bol
zničený. Jonáš bol hlboko zranený. Kvôli
čomu? Kvôli rastline. Boh prišiel a  spýtal sa
Jonáša, či má právo byť smutný. „Myslíš si, že
tvoj smútok kvôli tejto rastline je oprávnený?“
„Áno,“ odpovedal Jonáš. „Ty máš milosrden-
stvo  s  rastlinou a  ja by som nemal mať milosr-
denstvo  s  tisíckami ľudí, ktorí sú v  tomto
meste?“ Boh je zhovievavý, naťahuje čas. Dáva
príležitosti. Tí, ktorí sa teraz smejú, že kde je
Pán, nechápu, že je to vlastne Boží dar. Čas je
vždy Boží dar. Aké tragické je, že sú ľudia,
ktorí svoj čas premárnia, vyhodia von oknom.

Ak budeme mať, ako kresťania, tento po-
hľad, potom budeme veciam viac rozumieť. Vy-
užijeme čas na  misiu, pretože náš Boh je
zhovievavý. Boh bude zdržiavať čas až pokiaľ
to bude možné, ale On dodrží svoje slovo. Keď
to bude mať prísť, tak to príde veľmi rýchlo.
Ježiš povedal, že príde skoro. Z  gréčtiny by sa
to dalo preložiť ako rýchlo. To znamená, že
keď sa veci majú stať, stanú sa veľmi rýchlo.
Peter chce kresťanov potešiť, povzbudiť, dať
im správne nasmerovanie, aby nemali zmätok,
lebo už vtedy boli v  cirkvi ľudia, ktorí chceli
Písma prevrátiť - Peter píše, že sa Pavlove slová
prekrúcajú. Nemajte ale zmätok, proroctvá sa
naplnia - vytrhnutie cirkvi, aj deň Pánov, keď
Boh bude súdiť národy, a  aj posledný súd,
nové nebo a  nová zem.

Rovnako aj my dnes potrebujeme povzbu-
denie, aby sme trpezlivo čakali, aby sme boli
verní v  našom poverení, aby sme nedovolili ni-
komu nás zmiasť. V  súčasnosti, aspoň dvakrát

ročne prichádzajú všelijakí proroci  s  dátumom,
kedy sa má Pán vrátiť. Zatiaľ posledný bol 31.
januára 2012. Išiel som na  internet a  zistil som,
že jeden prorok len potvrdzuje toho druhého
a  naopak, tak som sa tým ani ďalej nezaoberal.
Vôbec sa nedajte ovplyvniť takýmito vecami.
Nemusím byť prorok, aby som vedel povedať,
že vo  vašej krajine a  zboroch budú takíto špe-
cialisti, čo budú akože poznať dátum, kedy sa
má Pán vrátiť. Preto je naša zodpovednosť učiť
jasné biblické učenie. Ak nie, tak si to ľudia bu-
dú brať z  hocikade. Týmto spôsobom to vedie
cirkev do  zmätku.

Peter hovorí, že keď máme takúto nádej, ži-
jeme túto nádej a  slúžime kým tento deň neprí-
de. Týmto urýchlite príchod toho dňa. My?
Áno! Tým, že naplníme naše misijné poverenie.
Predtým, než príde koniec, musí byť evan-
jelium kázané všetkým krajinám, národom
a  jazykom. Takýmto spôsobom ho vieme jeho
príchod urýchliť.

Dnes sú ešte vyše 2 miliardy ľudí nezasia-
hnutých evanjeliom. Biblia ešte nie je prelože-
ná ani do  polovice existujúcich jazykov. Dobrá
správa je, že misionárska služba napreduje
rýchlejšie a  rýchlejšie. Ešte nikdy sa neobrátilo
toľko ľudí v  dejinách ako v  tomto čase. Vedci,
ktorí študujú misiu hovoria, že dnes sa každý
deň obráti viac ako 100 tisíc ľudí. Každý deň sa
založí 2000-3000 nových zborov. To nie je
možno v  našich končinách, ale Pán koná
vo  všetkých krajinách. Peter hovorí, že vy
urýchľujete príchod Krista, ak sa snažíte napl-
niť svoje poverenie. Takto povzbudzoval Peter
cirkev, takto ich jasne usmerňoval na  ich úlohu
a  poverenie.
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Nikdy, nikdy, nikdy, nikdy sa nevzdávaj.
Winston Churchill

Odvaha je ísť od neúspechu ku neúspechu bez straty nadšenia.
Winston Churchill
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Rodney (Gipsy) Smith sa narodil 3. marca
1860 vo  Wansteade v  Anglicku a  zomrel
4.Augusta 1947 na  Atlantickom Oceáne. Dožil
sa 87 rokov.

Gipsy Smith bol, pravdepodobne, najobľúbe-
nejším evanjelistom všetkých čias. Keby on
sám prišiel vypovedať svoj životný príbeh, haly
a  posluchárne by praskali vo  švíkoch. Jeho
cesty naprieč Atlantickým oceánom boli tak
početné, že ani historici sa nevedia zhodnúť
na  presnom počte.

Narodil sa v  cigánskom stane, 10km severo-
východne od  Londýna, v  Epping Forrest
(známy park a  poľovnícky revír - pozn.pre-
kladateľa). Nedostal žiadne vzdelanie. Jeho
rodina sa živila predávaním košov, cínového

riadu a  štipcov na  bielizeň. Jeho otec, Corne-
lius, a  matka, Mary (Polly) Welch, mu poskytli
šťastný domov v  cigánskom voze, napriek to-
mu, že otec v  tom čase hrával po  krčmách
na  husle. Malý Rodney tam  s  ním tancoval
a  vyberal peniaze za  zábavu. Nikdy však nefaj-
čil a  nepil, čo výrazne prospelo jeho dlhove-
kosti.

Cornelius bol striedavo vo  vazení za  rôzne
priestupky, väčšinou za  to, že nesplácal svoje
pokuty. Tam po  prvýkrát počul evanjelium
od  väzenského kaplána. To, čo od  neho počul,
sa potom snažil vysvetliť aj svojej umierajúcej
manželke.
Rodney bol ešte malý chlapec, keď jeho mat-

ka zomrela na  kiahne. Na  smrteľnej posteli ju

Život a služba Gipsyho Smitha
"Cesta ku Ježišovi nevedie cez Cambridge a Oxford, Glasgow,
Edinburgh, Londýn, Princeton, Harvard, Yale, cez Socrata, Platóna,
Shakespeara alebo iných básnikov— vedie jedine starým kopcom
zvaným Golgota." (Rodney Gipsy Smith)

zzddrroojj ffoottiieekk vv ččlláánnkkuu:: wwiikkiippeeddiiaa.. oorrgg
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si. Padol na  svoje kolená, modlil sa a  potom po-
vedal svojim deťom, “Neviem, čo na  Vianoce
budeme jesť, ale rozhodne budeme spievať.”
A  tak spievali,. . .

Budeme dôverovať Pánovi,
A  on sa postará

Áno, budeme dôverovať Pánovi,
A  on sa postará

V  tom začuli klopanie na  voz. “To som ja,”
zavolal pán Syked, miestny misionár. “Prišiel
som vám povedať, že Boh sa už postaral. Boh
je dobrý, však?” Potom im oznámil, že v  meste
na  nich a  na  ich príbuzných čaká chutná bara-
nina a  rôzne potraviny. Potrebovali voz na  to,
aby doviezli všetko jedlo,ale vďační cigáni sa
nikdy nedozvedeli, koho Boh použil na  to, aby
odpovedal na  ich modlitby. Modlitba však
pre  Rodneyho nabrala nový význam, keď
mladý teenager počul svojho otca sa modliť,
“Pane, zachráň môjho Rodneyho.”

Rodneyho obrátenie prišlo keď mal 16 rokov
ako výsledok pôsobenia rôznych vecí. Svedec-
tvo jeho otca, piesne Ira Sankeyho, návšteva
domu Johna Bunyana v  Bedforde (autor knihy
Cesta pútnika, pozn.prekladateľa) – to všetko

utešovala detská pieseň, ktorú počula pred  20
rokmi o  tom, ako sa raz Ježiš po  ňu vráti.Jej
posledné slová boli, “Verím. Buď dobrým ot-
com mojím deťom. Viem, že Boh sa o  moje
deti postará.” Boh sa o  jej deti naozaj postaral.
4 dievčatá a  2 chlapci (Rodney bol štvrtým
dieťaťom) vyrastali pod  prísnou rukou ich otca.
Všetky z  nich sa nakoniec dali do  služby Bohu.

Po  manželkinej smrti, Cornelius sám nemal
silu stať sa dobrým človekom. Jedného dňa
stretol svojich bratov, Woodlocka a  Bartolome-
ja,a  zistil, že sú takisto hladní po  Bohu. Za-
stavili sa v  krčme na  konci mesta Barnwell
a  pýtali sa krčmárky o  Bohu. Tá sa im posťažo-
vala na  svoje problémy a  vybehla na  poschodie
po  knihu “Cesta pútnika”. Keď počuli slová tej
knihy, rozhodli sa, že je to to, čo chcú aj oni.
Cornelius sa stretol  s  jedným robotníkom

na  ceste, ktorý bol tiež kresťan a  spýtal sa ho,
kde sa koná najbližie kresťanské zhromaž-
denie. Bol tak pozvaný do  Misie Latimer Road,
na  ktoré nadšene prišiel spolu so  všetkými svo-
jimi deťmi. Keď ľudia spievali, “Verím, verím,
že Ježiš za  mňa zomrel,” a  “Je tu fontána napl-
nená krvou”, odpadol Cornelius v  bezvedomí
na  zem. O  chvíľu však vyskočil a  povedal, “Ob-
rátil som sa! Deti, Boh zo  mňa urobil nového
človeka. Máte nového otca!” Rodney vtedy vy-
behol von, mysliac si, že sa jeho otec zbláznil.

Corneliovi 2 bratia sa obrátili tiež (Bartolo-
mej ešte v  ten istý večer) a  zanedlho vytvorili
títo traja evanjelizačný tím, a  cestovali krajinou
kážuc a  spievajúc evanjelium. Teraz bol Corne-
lius ochotný radšej ísť peši 1,5   km po  vedro
vody než by poň mal cestovať v  nedeľu!
Od  roku 1873, Boh týchto “Obrátených cigá-
nov” mocne používal spoločne  s  Corneliom,
ktorý sa dožil 91 rokov.

Čoskoro po  ich obrátení prišli Vianoce a  6
detí sa pýtalo svojho otca, “Čo budeme mať
zajtra?” Otec im smutne odpovedal, “Neviem,
chlapci.” Kuchynské skrinky a  rovnako aj peňa-
ženka zívali prázdnotou.
Cornelius by však už po  svojom obrátení ne-

šiel hrávať do  zvyčajných krčiem tak ako kedy-



14

ZAKLADANIE ZBOROVŽIVOTOPIS

k  tomu prispelo. Stojac pri  nohách Bunyanovej
sochy Smith sľúbil, že bude žiť pre  Boha, a  že
sa raz stretne so  svojou matkou v  nebi.
O  niekoľko dní v  Cambridge navštívil Meto-

distickú modlitebňu na  ulici Fitzroy. Kazateľ
George Warner dal výzvu a  Rodney vyšiel do-
predu. Niekto vtedy zašepkal, „Ó, to je iba
cigánsky chlapec.“ Stalo sa to 17.11.1876. Rod-
ney utekal domov, aby povedal o  svojom obráte-
ní otcovi. Zohnal si Bibliu, anglický a  biblický
slovník a  nosil to všade zo  sebou, z čoho sa mu
ľudia vysmievali. „Nevadí,“ hovorieval, „jedné-
ho dňa, to budem vedieť čítať,“ a  dodal, „a  tiež
budem kázať. Boh ma povolal kázať.“

Sám sa učil čítať a  písať, a  začal sa cvičiť aj
v  kázaní. V  jednu nedeľu vyšiel na  pole, a  kázal
repám, ktoré tam rástli. Ľuďom, ktorých stretol
spieval chvály, a  tak ho ľudia poznali ako spieva-
júceho cigánskeho chlapca. Keď mal 17 rokov,
postavil sa raz na  roh ulice, neďaleko vozu,
v  ktorom bývali, a  začal hovoriť svoje stručné
svedectvo – bol to jeho prvý pokus kázať.

Raz na  konferencii Kresťanskej Misie (ne-
skôr Armáda spásy) v  Londý-
ne, si William Booth všimol
cigánov, a  uvedomil si, že
Rodney má sľubnú budúc-
nosť. Požiadal teda mladého
chlapca, aby na  tom mieste
kázal. Smith zaspieval chválu
a  vydal svedectvo. Napriek to-
mu, že sa nesnažil byť vtipný,
bolo z  jeho služby cítiť dotyk
srdečnosti a radosti.

25.júna 1877, prijal Boot-
hovo pozvanie stať sa evan-
jelistom v  rámci Misie. Dokonca jeho
najmladšia sestra sa obrátila na  jednom z  jeho
prvých zhromaždení. Šesť rokov (1877-1882)
potom slúžil na  rohoch ulíc a  v  misijných ha-
lách na  takých miestach ako Whitby, Sheffield,
Bolton, Chatham, Hull, Derby a  Hanley.

Oženil sa 17.decembra 1879  s  Annie E. Pen-
nockovou, jednou z  obrátených vo  Whitby,

a  ich prvé spoločné miesto pôsobenia bolo
v  Chathame. Tu zástup veriacich narástol z  13
na  250 v  rámci 9 mesiacov. Ich prvé dieťa, Al-
bany, sa narodilo 31.decembra 1880. Potom
slúžili 6 mesiacov v  roku 1881 v  Hulle. Práve tu
sa ujalo meno „Gipsy“ Smith (v  preklade
Cigán Smith). Zhromaždenia v  Ľadovej hale
rapídne rástli a  zakrátko na  nedeľné modliteb-
né stretnutia chodievalo 1500 ľudí. Zhromaž-
denia pre  obrátených pritiahli tisíce.

Potom však nasledovalo Derby  s  prehrami
a  znechutením. Moodyho návšteva Londýna
v  roku 1881 bola však pre  nich veľkým povzbu-
dením. Ich posledný presun v  decembri 1881
smeroval do  mesta Hanley. Toto miesto pova-
žoval Smith až do  konca svojho života za  svoj
druhý domov. Od  júna 1882 začali prichádzať
obrovské zástupy a  dielo rástlo. 31.júla mu
miestni obyvatelia z  vďačnosti darovali zlaté
hodinky a  20 dolárov pre  jeho manželku. Prija-
tie týchto darov však bolo hrubým porušením
pravidiel Armády spásy a  preto bol od  nich
prepustený. Lásku, ktorú zažil v  Hanley vyjad-

ril tým, že keď sa 5.augusta
narodil jeho druhý syn, pome-
noval ho Alfred Hanley.

Osem miest, v  ktorých
slúžil počas jeho pôsobenia
v  rámci Armády spásy malo
za  výsledok 23000 rozhodnu-
tí pre  Krista, a  zástupy ve-
riacich všade dosahovali
počet až do  1500 osôb.

Teraz sa jeho trvalým
domovom po  zvyšok jeho ži-
vota stáva Cambridge. Ale

naliehanie ľudí z  Hanley, aby tam sa vrátil ako
nezávislý kazateľ, bolo veľmi silné. Tak sa tam
nakoniec na  4 roky vrátil. Zástup veriacich do-
siahol počet 4000. Počas tohto obdobia využíva-
li budovu Cisárskeho cirkusu. Zhromažďovali
sa tam najväčšie zástupy ľudí mimo Londýn.

Pokračovanie životného príbehu Rodneyho Gipsy
Smitha v  budúcom čisle.
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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 múdrosť, aby boli vedení Božím
slovom a zostali pod mocou Božieho Slova
- za osobný rast služobníkov v Pánovi a rast služieb,
v ktorých slúžia

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

Chvála - za služobníkov do chválovej skupiny
- za inšpiráciu Ducha Svätého
- za nástroje - bicie a basgitara

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

- rast a rozmnoženie, zdravie a sila
- učeníctvo
- práca pre nezamestnaných
- hodnota vzdelania
- oslobodenie od závislostí

BTC Sinaj - za Sinaj na Západnom Slovensku a v Čechách
- kvalita a pomazanie / zdravé učenie
- uvoľnenie darov – služobníci

JÚL

Viktor Tóth
10.06. (Medzany)
Marek Turták
14.06. (Turňa)

Alexandra Horváthová
07.07. (Čaňa)
Zdenka Dunová
11.07. (Kecerovce)
Katarína Čulková
16.07. (Košice)
Róberta Horváthová
16.07. (Košice)

Katarína Pukanská
16.07. (Košice)
Milan Fráter
19.07. (Košická Polianka)
Leonárd Horváth
19.07. (Košice)

NOVÉ KÁZNE NA WEBE

04.03.2012 Bongartz Siegfried Buď vďačný
11.03.2012 Tóth Miroslav Pomazanie Ducha Svätého
18.03.2012 Tóth Miroslav Sláva, ktorá nekončí
25.03.2012 Tóth Miroslav Zjavujeme Krista
01.04.2012 Tóth Miroslav Znamenia konca sveta
08.04.2012 Tóth Miroslav Čo sa stalo na Veľkú noc
15.04.2012 Tóth Miroslav Príchod Kristovho kráľovstva
22.04.2012 Tóth Miroslav Vplyv príchodu Krista na život
29.04.2012 Horn Stefan Sila povolania a vízie
06.05.2012 Horn Stefan Aké evanjelium kážeme?
13.05.2012 McNary Shane Božie požehnanie
20.05.2012 Tóth Miroslav Hodnoty - Vášeň a modlitba
27.05.2012 Krüger Richard Božia stavba

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.

JÚN

Rudolf Gábor (Hugo)
01.05. (Kecerovce)
Ažbeta Ďurášková
05.05. (Kecerovce)
Kristína Fráterová
09.05. (Košická Polianka)

MÁJ

Katarína Kollárová
04.08. (Medzany)
Mária Kollárová
14.08. (Medzany)
Magdaléna Fráterová
18.08. (Košická Polianka)
Silvia Medňanská
29.08. (Košice)

AUGUST



Košice
Bohoslužba Nedeľa 10:00 Jesenského 21 /A
Modlitby Pondelok 17:00 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
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.

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

LETO 2012 15.06. Pracovné stretnutie
Jesenského 21 /A, KE; 18:00

23.06. Seminár o krste
Jesenského 21 /A, KE; 10:30

01 .07. Bohoslužba s krstom
Jesenského 21 /A, KE; 10:00

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

27.7. - 2.8. Návšteva misijného tímu z USA
Košice, Kecerovce, Prešov

13.-21 .08 Návšteva misijného tímu z Nemecka
Košice, Kecerovce, Prešov

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.




