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SLOVO NA ÚVOD
Drahí súrodenci
Tu je slovo zo Slova pre vás
„...či vy neviete, že priateľstvo sveta je nepriateľstvom s Bohom?
Teda, ktokoľvek by chcel byť priateľom sveta, stáva sa nepriateľom
Božím“ (Jk. 4:4).
Na základe tohto slova môžeme vidieť, že to nefunguje ako dva
v jednom, ale je potrebné oddeliť jedno od druhého. Nemôžeš mať
priateľstvo k svetu a priateľstvo k Bohu v spoločnom balení.
To znamená, že nemôžeš v tom istom čase milovať svet a aj Boha. Potrebuješ sa rozhodnúť,
kto bude tvojim priateľom: svet alebo Boh. Ten, ktorého miluješ viac, je tvojim Bohom. Ak je tvojim
priateľom a bohom svet, potom budeš slúžiť svetu. Ale, ak je Boh tvojim priateľom a Pánom, potom
budeš slúžiť Bohu. Vždy budeš slúžiť tomu, ktorého miluješ viac. Spýtaj sa sám seba: „Koho
milujem viac - svet alebo Boha?“ A vtedy budeš mať jasno, kto je tvojim priateľom. Boha môžeš
milovať len naplno, alebo vôbec. Preto Ježiš hovorí: „Milovať budeš Pána, svojho Boha z celého
svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily“ (Mk. 12:30). Boh ťa chce
celého.
Biblia spomína Abraháma, ktorý bol Božím priateľom: „Či nebol Abrahám, náš otec, ospravedlnený
zo skutkov donesúc obeťou svojho syna Izáka na oltár? Teda vidíš, že viera spoluúčinkovala s jeho
skutkami a že viera bola dokonaná zo skutkov. A naplnilo sa písmo, ktoré hovorí: Abrahám uveril
Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť a bol nazvaný priateľom Božím. Tak teda vidíte, že sa
človek ospravedlňuje zo skutkov a nie len z viery“ (Jk. 2:21-24). Abrahám bol schopný vierou
vstupovať do skutkov Božích len kvôli tomu, že bol priateľom Božím.
Je dôležite, aby si mal okolo seba opravdivých bratov a sestry, ktorí nestoja s tebou len pre svoje
výhody a požehnania, ale v ťažkých chvíľach sa vedia za teba postaviť. Brat sa nerodí pri káve,
zákusku a zmrzline, ale vo chvíľach tlakov a úzkosti. Biblia hovorí: „Priateľ miluje každého času
a v súžení sa rodí brat“ (Pr. 17:17). Keď prídu do tvojho života problémy, ťažkosti, súženia, vtedy sa
rozhliadni okolo seba a budeš mať jasno, kto je tvoja sestra a kto je tvoj brat – ako sa hovorí,
že zistíš to „keď príde na lámanie chleba“.
Ježiš hovorí: „To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja vás miloval. Nad
to väčšej lásky nemá nikto, než aby niekto položil svoj život za svojich priateľov. Vy ste mojimi
priateľmi, ak činíte všetko, čo vám ja prikazujem. Už vám nehovorím viacej sluhovia, lebo sluha
nevie, čo robí jeho pán. Ale vás som nazval priateľmi, lebo všetko to, čo som počul od svojho Otca,
oznámil som vám“ (J. 15:12-15). V priateľstve s Bohom môžeme objavovať Božiu vôľu a žiť životy
na Jeho slávu. Ako Boží priateľ budeš vedený k čineniu vôle Otcovej. V priateľskom vzťahu s Otcom
budeš vždycky vedený k naplneniu vôle Otcovej. Podobne ako Ježiš, ktorý neprišiel na svet ako
priateľ tohto sveta, ale ako Otcov priateľ a preto bol schopný v plnosti naplniť Jeho vôľu, lebo
Ho miloval naplno.
bratstvo
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Slovo na úvod
„A jeden z jeho učeníkov, ktorého miloval Ježiš, súc za stolom bol opretý na hrudi
Ježišovej...“ (J. 13:23). Ján vedel, kde je jeho miesto – v Ježišovej blízkosti, ktorý je včera, dnes
až naveky ten istý. Vedel, že pri Ňom všetko začína a konči, pretože On je Alfa a Omega; Začiatok
a Koniec.
Nedávno som navštívil jedného brata neďaleko Štokholmu, ktorý bol jedným z lídrov modlitebného
hnutia vo Švédsku. Dnes sa jeho telo podobá Jóbovi, keď prechádzal súžením. To, čím momentálne
prechádza ho neokradlo z viery, ale skôr ju posilnilo. Videl som, ako sa jeho vonkajší človek ruší,
ale vnútorný sa posilňuje a obnovuje zo dňa na deň. Modlili sme sa spolu a videl som, ako plynie
v prorockom pomazaní. Pred odchodom mi povedal: „Stanislaw, som si istý, že nič a nikto mi
nezoberie modlitby a lásku k Ježišovi.“ A ako to je s tebou a so mnou? Rastieme a stojíme pevne
v opravdivom, priateľskom vzťahu lásky s naším Bohom?
Šalom
Stanislaw Gawel

Lešana tova tiketevu ve
ve-techatemu.
Le altar le
le-šalom!
-chajim tovim u
u-le
le-

Kiež ste zapísaní a spečatení pre dobrý rok,
už teraz pre dobrý život a pre pokoj!
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
1)

Začíname prorockým slovom z Iz. 60:

„Povstaň a svieť, Jeruzaleme! Lebo prišlo tvoje svetlo a sláva Hospodinova vzišla
nad tebou! Lebo hľa, tma pokryje zem a mrákava národy, ale nad tebou vzíde Hospodin ako slnko rána a jeho sláva sa bude vidieť nad tebou (Iz 60:1-2).






Slovo je pre ľud Izraela, a my ho s radosťou vítame ako prichádzajúce znamenie súčasnosti.
Žehnáme Ťa, že Tvoje slovo sa naplnilo v Mesiášovi Ješuovi. „A národy pôjdu za tvojím svetlom
a králi za bleskom, ktorý sa bude skvieť nad tebou“ (Iz. 60:3).
Chválime Ťa, že si naším svetlom, v ktorom niet nijakej tmy (1.J. 1:5).
Buď požehnaný za svetlo, ktoré nad nami svieti a dáva nám múdrosť a milosť v dnešných tmavých dňoch (1.Tes 5,4-5).
Svet sa trasie, ale Ty si neotrasiteľná skala, naša chvála patrí Tebe (Ž. 62:3).

2) V tomto mesiaci explodovala časť závodu sýrskej armády, ktorá vyrábala chemické zbrane.
Explózia prišla v čase, keď ho mal do svojich rúk prevziať Hizballáh. Podozrenie padlo na Izrael.
Ďalší výbuch v blízkosti závodu zneškodnil zbrane. Haleluja!











Ďakujeme Ti, že odpovedáš na naše modlitby! Vďaka za odvahu lídrov Izraela, že zneškodnili
vojenské zbrane namierené proti tvojej krajine.
Dávaj naďalej odvahu a múdrosť vojenským a politickým vodcom, aby spravili všetko potrebné
k tomu, aby zamedzili prístup Hizballáhu k zbraniam.
„Buďte zmužilí a smelí! Nebojte sa a nedeste sa tvári assýrskeho kráľa ani sa nedeste pred
celým tým množstvom, ktoré je s ním, lebo s nami je väčší ako s ním. S ním je rameno tela,
ale s nami je Hospodin, náš Boh, aby nám pomohol a vybojoval naše boje“ (2. Kron. 32:7-8a)
Ochraňuj Izraelskú bezpečnostnú službu na území nepriateľa a odhaľ všetkých tajných špiónov
v Izrael.
Odkedy Premiér Netanjahu varoval Putina o červenej zóne (čiare), modlíme sa, aby toto slovo
malo silný vplyv na Putina v týchto dňoch (Jer. 1:17).
Zadrž Sýriu, Irán a Rusko v akýchkoľvek úspešných útokoch proti Izraelu.
Zalarmuj IDF na severných hraniciach kedykoľvek je to potrebné.
Boh Izraela, nech príde Tvoj strach na izraelských nepriateľov, keď budú počuť túto správu
(2M 14:14, 25; 5M 2:25; Joz 2:10-11; 2Kro 17:10).
Abba, zatvor ústa mediálnym levom, ktorí neustále šíria strach ohľadom všetkého, čo robí Netanjahu a Izrael.

3) Modlíme sa za lídrov, ktorí sú zodpovední za bezpečnosť Izraela. Tá je nevyhnutná pre zámery
Božieho kráľovstva posledných časov, aby bol celý Izrael spasený.



„Mnohé úmysly sú v srdci človeka; ale rada Hospodinova, tá obstojí“ (Pr. 19:21).
„Srdce kráľovo v ruke Hospodinovej ako potôčky vody: kamkoľvek chce, tam ho nakloní“ (Pr. 21:1).
bratstvo
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Príhovorcovia za Izrael









Pane, toto sú len niektoré z veršov, ktoré hovoria, že Ty vedieš človeka, aj keď si neuvedomuje,
že to robíš Ty. Preto Ťa prosíme za všetkých, ktorí nesú bezpečnosť Izraela na svojich ramenách.
Daj im múdrosť a ukáž smer – práve teraz, v týchto dňoch (Ž. 95:7).
„Kôň je pripravený ku dňu boja; ale záchrana je Hospodinova“ (Pr. 21:31).
Prosíme Ťa, pomôž lídrom Izraela, aby si pripravili kone a vozy pre tento boj (Ž. 20:7).
Daj týmto ľuďom hlbokú citlivosť pre jednotu a schopnosť počuť a porozumieť jeden druhého.
Odstráň od nich každý zmätok vo verejnom i súkromnom živote.
Hovor k ním slovo povzbudenia, dokonca aj keď spia: „Buď silný a pevný, lebo ty rozdelíš tomuto ľudu do dedičstva zem, o ktorej som prisahal ich otcom, že im ju dám. Len buď silný a pevný
veľmi ostríhať, aby si činil všetko podľa celého zákona, ktorý ti prikázal Mojžiš, môj služobník.
Neuchýľ sa od neho ani na pravo ani na ľavo, aby si robil múdre a rozumne vo všetkom a všade, kamkoľvek pôjdeš. Neuhne táto kniha zákona od tvojich úst, ale budeš rozmýšľať o nej vo
dne i v noci, aby si ostríhal a činil všetko podľa všetkého toho, čo je napísané v nej, lebo vtedy
sa ti podarí tvoja cesta a vtedy budeš robiť múdre a rozumne. Lebo, veď či som ti neprikázal:
Buď silný a pevný! Netras sa ani sa nestrachuj!? Lebo s tebou je Hospodin, tvoj Boh, vo všetkom a všade, kamkoľvek pôjdeš“ (Joz. 1:6-9).

4) Vyšetrovanie a narážky proti verejným činiteľom pokračujú – zvlášť proti Bibimu a jeho manželke Sáre. Spôsobuje to veľký zmätok a odvádza pozornosť premiéra židovského štátu v tomto
dôležitom čase, keď sa potrebuje sústrediť na aktuálne existenčné problémy Izraela.






Hospodine, jednaj s ľuďmi, ktorí neustále vykresľujú premiéra ako najväčší problém Izraela
(Ž. 3:1-3)
Nech je zjavená pravda vo všetkých vyšetrovaniach (Ž. 85:11).
Ak je Sára obvinená, ochraňuj manželovo srdce pred ťažobou.
Prosíme Ťa, ochraňuj ich manželstvo a učiň z Bibiho manžela, ktorého Sára potrebuje (Ef. 5:2528).
Zjav všetky zločinné úmysly v tomto vyšetrovaní.

5) Zdá sa, že vidíme prielom v nekonečnom „mierovom“ procese. Z Trumpovho tímu vyšli pochybnosti o možnosti „konečného“ riešenia. Je to skutočné veľká odpoveď na modlitby. I napriek
tomu, že svetová komunita si praje dvojštátne riešenie, my však zostávame v modlitebnej stráži
a prosíme Boha, aby sa krajina nerozdelila.







Pane, ďakujeme, že si dal do Trumpovho tímu ľudí, ktorí majú jasný pohľad a porozumenie.
Ďakujeme, že odstúpili od dvoj-štátneho riešenia tí ľudia, ktorí ho sami navrhovali (4.M. 25:23).
Daj Izraelu múdrosť k ďalším krokom (Pr. 16:1,6).
Daj Izraelu múdrosť, ako reagovať na teroristické útoky Palestínčanov.
Zameraj frustráciu Palestínčanov proti skutočnému nepriateľovi – ich démonicky inšpirovaným
vodcom.
Pane Ješua, zjav seba viacerým Palestínčanom a obráť ich na znovuzrodených Sionistov
(Iz. 52:7).
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Príhovorcovia za Izrael
5) Izrael potrebuje vodu z neba. Zatiaľ, čo pijeme vodu, ktorá je z odsoľovacích zariadení, prírodné
pramene a jazerá vysychajú z nedostatku vody z neba.






„Čo do biednych a chudobných, ktorí hľadajú vodu, a niet jej, ktorých jazyk prahne od smädu,
tých ja Hospodin vyslyším, ja, Boh Izraelov, ich neopustím. Otvorím rieky na vysokých holiach
a pramene v dolinách; obrátim púšť na jazero vody a suchú zem na zdroje vôd. Dám, aby rástla
na púšti cedra, výborné drevo šittím, myrta a olejnatý strom; vysadím pustinu jedľou, jasenom
a zelencom spolu, aby videli a poznali, uvážili a porozumeli vedno, že to učinila ruka Hospodinova a Svätý Izraelov to stvoril (Iz. 41:17-20).
Abba, ak si Ty použil hebrejské slovo „stvoriť“ v 1.M. 1:1, prosíme Ťa, aby si zázračne stvoril
vody na vysokých miestach, na púšti, vyschnutých riekach a v celej smädnej zemi.
Daj skorý dážď – príď skoro (Ž. 29:3)!
Ďakujeme za chladné noci a rannú rosu.

Požehnanie a vďaka.
Tím Príhovorcov za Izrael

bratstvo
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SPRÁVY Z DIASPÓRY
Milí priatelia Izraela,
svedectvo života je v nás, ktorých Duch života oživil. Je to Jeho Božské dielo spasenia
a záchrany, ktorú nám prejavuje svojou láskou a mocou každý deň. Bod je dobrý celý čas.
Od neho prijímame dobré dary. Láskou nás posilňuje a dodáva našej viere prúdy živej
rieky.

Valerij

Boh potešuje tých, ktorí sú v diaspóre a my máme tu možnosť to vidieť. Navštevujeme
ľudí, ktorí žijú tichý život v zastrčených dedinkách a mestečkách. Ich život je poznačený
biedou, chorobami, a mnohých aj samotou. A predsa náš Hospodin Izraelov nezabúda
na nich.
Valerij má 68 rokov. Žije v Beregove so svojou manželkou
v malom domčeku, v ktorom nefunguje všetko tak, ako má. Majú
dve deti, ktoré žijú v Izraeli,
a s ktorými sa rozprávajú raz za
rok. Otec bol tankistom na fronte.
Strýka odvliekli do geta v chmelnickom. Podarilo sa mu otiecť.
On pracoval 3 mesiace v Černobile. Mal byť invalidom 1.triedy,
avšak ho zaradili do druhej.
8
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Pre vchodom do domčeka
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Správy z diaspóry
Valerij dostáva teplé jedlo v rámci
projektu jedálne, ktorú organizujeme v Beregove.
Modlíme sa, aby ich život zmenila
pravica Najvyššieho. Boh je ten,
ktorý si priťahuje svojich povrazmi
lásky.
Ďakujeme Bohu za vás, ktorí máte
ochotné srdce prispievať na projekty a zotrvávať v modlitbách za ľudí,
ktorým pomáhame.
Šalom
Chevra tím.

Jedna z miestností v domčeku

Spáĺňa
bratstvo
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LISTY Z OLIVOVNÍKA
„NOVÁ“ CIRKEV PRE NOVÉ MILÉNIUM
Ako cirkev vstupuje do tretieho kresťanského milénia, verím, že uvidíme hlboké a prorocké zmeny.
Majú hlboký význam, pretože tieto zmeny ovplyvnia každú oblasť našich životov ako veriacich.
Ovplyvní to spôsob, ako uctievame a ako sa modlíme. Ovplyvní aj to, za čo sa modlíme a o čom sú
naše modlitby. Tiež to ovplyvní spôsobom, akým sa správane počas našich bohoslužieb, štruktúru
vedenia cirkvi, aj ako evanjelizujeme a budujeme učeníkov.
Tieto zmeny sú prorocké, pretože odrážajú neustálu prácu Ducha Svätého, ktorý obnovuje
„stratené“ pravdy telu Kristovmu. Sú prorocké, lebo odrážajú pôsobenie Boha pri obnove cirkvi voči
jej skutočným biblickým hebrejským koreňom a ovociu, ktoré majú tieto korene v konečnom dôsledku vyprodukovať. Sú prorocké, pretože vyjadrujú to, čo Boh hovorí a koná v dnešnej cirkvi. A sú
prorocké, pretože spôsobia, že cirkev bude prorockým nástrojom v Božích rukách, ktorý ovplyvní
svet a židovský ľud a pripraví cestu pre Ježišov návrat.
Autentická apoštolská a prorocká služba
Možno najkontroverznejšia obnova, ktorá sa deje a bude pokračovať, je obnova autentických apoštolov a prorokov v každodennom živote tela Kristovho. Už po stáročia boli tieto dve základné služby
úplne odmietané, zámerne ignorované alebo odsunuté k minulej historickej ére. Tí, ktorí sa odvážili
volať sa apoštolmi alebo prorokmi, boli typicky prenasledovaní ako nebezpeční heretici, odmietnutí
ako tí, ktorí boli oklamaní diablom alebo ich považovali za oklamaných extrémnych egoistov zameraných na seba. Je smutné, že mnohí boli takí. Ale tie napodobeniny sú pre nás veľmi užitočné,
pretože slúžia ako vzorka, podľa ktorej je možné oveľa jasnejšie rozpoznať to autentické. Iní, ktorí
nepoužívali ten posvätný titul „apoštol“ alebo „prorok“, ale v skutočnosti konali ako apoštolovia alebo proroci a prinášali reformu do cirkvi, boli zvyčajne prenasledovaní a umučení samotnou cirkvou,
ktorú milovali a vyhľadávali jej prinavrátenie sa k biblickejšej viere a praxi.
Ef.2:20 jasne vyučuje, že apoštoli a proroci predstavujú základné úrady služby. Cirkev v dnešnej
dobe jednoducho nemôže byť alebo konať to, čo opisuje Biblia, bez týchto dôležitých služieb. V
Ef.4:13 sa uvádza, že Boh dal do cirkvi päť úradov služby. Apoštoli a proroci, spolu s pastiermi
a učiteľmi ako aj evanjelistami boli daní do cirkvi „AŽ všetci dospejeme k jednote vo viere a poznaní
Syna Božieho, v muža dospelého, k miere veku plnosti Kristovej.” Došlo telo Kristovo k jednote vo
viere? Stalo sa telo Kristovo dokonalým telom? Došlo telo Kristovo k plnosti Kristovej? Odpoveď je
jasná: „Nie.“ Takže, prečo teraz veríme, že potrebujeme tri z piatich služieb? Prečo teraz akceptujeme len tri z piatich služieb? Môžu tri služby vykonať službu piatich? Boh povedal, že potrebujeme
všetkých päť, aby nás to priviedlo k zrelosti. Kedy zmenil názor?
Služba apoštolov a prorokov sa spomína takisto, ako sa spomínajú tie ostatné tri, ako dary pre cirkev. Prečo by sme potom mali o tisícky viac pastorov, evanjelistov a učiteľov ako apoštolov a prorokov? Biblia nehovorí, že bude o toľko viac ľudí s jedným darom než s tým druhým. Prečo by Boh dal
o toľko viac z týchto troch darov ako z tých ďalších dvoch, najmä ak tie dva sú závažne dôležité pre
10
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Listy z Olivovníka
základ tela Kristovho?
Nemôžeme neposlúchnuť Božie jasné usmernenie a odmietnuť Jeho zabezpečenie a očakávať, že
cirkev bude fungovať takým spôsobom, akým bola navrhnutá. Boh navrhol cirkev, aby nemohla
fungovať ako telo Kristovo bez autentickej apoštolskej a prorockej služby. On by nenavrhoval telo
Kristovo tak, aby fungovalo špecifickým spôsobom a potom by mu neposkytol všetko potrebné pre
zdravé fungovanie - no nie? Samozrejme, že nie. Tak čo sa stalo s našimi apoštolmi a prorokmi?
Mohlo by to byť v tom, že sme boli oklamaní v našom zmýšľaní, že cirkev dnešnej doby funguje
spôsobom, akým má? Kto odstránil služby apoštolov a prorokov z cirkvi? Prečo to urobili? Čo bolo
ich motívom?
Ako sa cirkev vzdialila od svojich židovských koreňov a prijala nebiblické koncepty a teológie, satan
dokázal nainfikovať cirkev množstvom „doktrín o démonoch.“ Navrhol chytré stratégie, ktoré efektívne odstránili apoštolskú a prorockú službu z cirkvi. Satan vedel, že ak sa mu podarí vyhubiť tieto
mocné základné služby zo života cirkvi, ľahko dokáže manipulovať s cirkvou a vytvoriť nové nebiblické náboženstvo. Ak by bolo možné odstrániť cirkev z postu vplyvu a autority autentického apoštolského a prorockého pomazania, satan by mohol nahradiť tieto pomazania svojím vlastným vplyvom.
História nám ukazuje, ako satan buď usmrtil apoštolov a prorokov, alebo ich nahradil tými, ktorých
kvalifikácie neboli založené na nadprirodzenom pomazaní a obdarovaní, ale na politickej lojálnosti
voči „inštitúcii cirkvi.” Taktiež sa snažil vyhubiť ich služby klamstvami typu: „Apoštolská éra sa už
skončila, všetci apoštoli a proroci sú mŕtvi a takisto aj ich služba.“
Tí s nesprávnou lojálnosťou veľmi ľahko prešli pod nadvládu satana, pretože ich motivácie a ciele
neboli biblické. Vyhľadávali inštitučné pozície, peniaze a moc. Aby sa naplnil tento podvrh, satan pre
nich šikovne pripravil tituly „apoštoli“ a „proroci“, alebo iný zákonnícky titul, ktorý nahradil pozíciu
apoštolov a prorokov. Nemali žiadne autentické apoštolské a prorocké pomazanie, autoritu či motiváciu. Mali len tituly. Pravidelní členovia cirkvi, ktorí boli držaní v nevedomosti Písma (inou šikovne
zinscenovanou stratégiou diabla), uverili, že boli autentickí, pretože mali oficiálne „inštitučné“ označenie, schválenie a potvrdenie. Ale nemohli vykonávať skutočnú prácu apoštolov a prorokov, pretože nemali pomazanie ani duchovnú autoritu. Boli to len napodobeniny.
Aby mohla cirkev skutočne fungovať ako telo Kristovo a nielen vykonávať inštitučné náboženské
aktivity, služby apoštolov a prorokov musia taktiež fungovať. V Ef.4:11-16 sa dozvedáme, že potrebujeme päť služieb na to, aby sme mohli fungovať, aby telo Kristovo mohlo dôjsť k zrelosti
a správne fungovať ako telo. Nepotrebujeme tieto služby len na to, aby sme mali cirkevné bohoslužby. Nepotrebujeme tieto služby na to, aby sme boli návštevníci cirkvi. Nepotrebujeme tieto služby
len preto, aby sme praktizovali tradičné náboženstvo známe ako kresťanstvo, so svojimi rituálmi
a dogmami.
My skutočne potrebujeme apoštolov a prorokov pre telo Kristovo, aby fungovalo tak, ako to opisuje
Biblia. Každý z nás potrebuje tieto služby, aby boli funkčné v našich životoch, aby nám pomáhali
dôjsť ku zrelosti. Prijímame z nich špecifickú známosť, konkrétnu výživu, aké nám môže dať len ich
pomazanie. To pomazanie je dôležité pre to, aby sme sa mohli stať „zdravou súčasťou, schopnou
vyživovať zvyšok tela.“ (Ef.4:16).
bratstvo
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Rozpoznávanie autentických apoštolov a prorokov
Dve z najčastejšie kladených otázok o týchto službách sú: „Ako ich rozpoznáme?“ a „Aký postoj
máme voči nim zaujať?“ V krátkej kapitole ako je táto nemôžeme zájsť do všetkých aspektov apoštolskej a prorockej služby. Ale je dôležité začať proces odstraňovania mystiky z týchto služieb
a porozumieť tomu, že apoštoli a proroci „nežiaria v temnote!“ Jednoducho sú to muži a ženy, ktorí
majú apoštolské a prorocké pomazanie, ktoré im bolo dané na zavŕšenie špecifických úloh v tele
Kristovom.
Ježiš prikázal zboru v Efeze v Zjav.2:2, aby preverili tých, ktorí o sebe hovorili, že sú apoštoli
a v skutočnosti nimi neboli. Je to našou zodpovednosťou preskúmať motívy a ovocie týchto služieb.
Uvádzam tie, ktoré považujem za najdôležitejšie prvky, ktoré treba vyhľadávať v životoch mužov
a žien, ktorí sú a budú súčasťou obnovy týchto služieb. Sú motivovaní robiť veci pre tvoj prospech?
Snažia sa podporiť a udržiavať Božie zámery v tvojom živote? Snažia sa kráčať popri tebe, aby ti
pomáhali napĺňať Božie zámery pre tvoj život? Zaujímajú sa viac o budovanie svojej organizácie
alebo denominácie či siete (táto fráza je v dnešnej dobe taká obľúbená) než o budovanie Božieho
kráľovstva? Zaujímajú sa o tvoj duchovný rozvoj alebo o tvoje peniaze? K čomu sa musíš pridať
a akú cenu musíš za to zaplatiť?
Autentické apoštolské a prorocké služby nemajú záujem o tvoje peniaze; majú záujem o tvoj duchovný rast a zrelosť. Nepýtajú si nič na oplátku a sú radi, keď môžu kvôli tebe trpieť. Peniaze, pozícia, mocná politika a organizačný postup neovplyvňujú ich životy. O také veci by sa zaujímali menej.
Keď takýchto ľudí nájdete, sú hodní vašej finančnej podpory a duchovnej lojality. Sú dobrou pôdou
na zasievanie vašich semien do hodnotných ľudí, od ktorých sa môžete učiť. Staňte sa ich učeníkmi!
Autentickí apoštoli a proroci majú tú istú motiváciu, ktorá inšpirovala apoštola Pavla, ktorý je naším
modelom apoštolskej služby. Hovoril o tejto motivácii v Kol.1:25, 28-29: „Jej služobníkom som sa
stal podľa Božieho riadenia, ktoré mi pre vás bolo dané, aby som doplnil slovo Božie. Jeho zvestujeme my, napomíname a učíme každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme každého človeka
učinili dokonalým v Kristovi. A ja sa o to aj namáham a bojujem v Jeho moci, ktorá mocne pôsobí vo mne.”
Pavol rozumel, že jeho služba bola zodpovednosť o starostlivosti, nie pre jeho vlastný prospech, ale
pre prospech ostatných. Bol motivovaný jednou vecou a len tou jedinou. Bolo to predstaviť každého
človeka dokonalého (v plnej zrelosti) v Kristovi. Staral sa len o to, aby privádzal veriacich k zrelosti.
Rozumel tomu, že toto bol Boží plán a zámer. Netúžil po ničom inom a bola to pre neho radosť trpieť, aby sa toto mohlo udiať (Kol.1:24). Táto motivácia je niečo, čo môžeme podrobiť skúške. Okolnosti života nám odhalia skutočné motívy srdca.
Autentickí apoštolskí a prorockí ľudia sú vysoko motivovaní vaším duchovným rastom a zrelosťou.
To zapaľuje ich srdcia. Keď sa veci skomplikujú, nezmení to ich správanie ani postoj voči vám. Autentickí apoštoli a proroci sú „radi, že môžu trpieť“ za vás, aby mohli vykonať všetko, čo je potrebné
a tak vám pomohli stať sa „zrelými v Kristovi.
12
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Jednota cirkvi
Ďalší aspekt tejto „novej“ cirkvi, ktorý bude budovaný na základoch obnovenej apoštolskej
a prorockej služby, je skutočnosť, že cirkev začne zažívať skutočnú jednotu. Ježišova modlitba v
Jánovi 17:21bude vypočutá. Slovo z Ef.4:3-6 sa dokáže praktickým spôsobom. Obnovené autentické apoštolské a prorocké služby prinavrátia telu Kristovmu zápal pre Božie zámery v cirkvi. Oni
chápu Boží zámer pre cirkev - že každý člen má byť vystrojený a vyučovaný tak, aby on alebo ona
došla k zrelosti. Nič nie je pre nich dôležitejšie ako toto. Na zavŕšenie tohto zámeru prinesú obnovu
hebrejského chápania jednoty a ako to prakticky dosiahnuť.
Hebrejské chápanie definuje jednotu biblickým spôsobom. Vplyvy na cirkev z dávneho gréckorímskeho sveta budú odhalené a odstránené. Dôjdeme k porozumeniu, že jednota nebude nikdy
založená na našom presvedčení o tých istých veciach, alebo vykladaní Písma tým istým spôsobom,
či vlastnení toho istého teologického chápania rôznych oblastí. Jednota v tele Kristovom nebola
nikdy navrhnutá tak, aby odrážala zhodu voči systému presvedčení alebo porozumení.
V hebrejskom chápaní podľa biblického modelu je jednota založená na diverzite: odlišnosť chápania, odlišnosť výkladu a rôznorodosť presvedčení. Keď rozumieme, že Boh sa zaujíma o podobu
Krista a Boží charakter, skúmame ovocie našich presvedčení, ovocie našich výkladov a ovocie našich teológií. Sú príčinou nášho rastu vo všetkých aspektoch na podobu Krista? Ak nie sú, tak by
mali byť zamietnuté. Mali by sa implementovať presvedčenia, chápania a výklady, ktoré nám pomáhajú rásť do Kristovej podoby.
Naša odlišnosť je našou silou, pretože naše rozdiely nás obrusujú ako sa ““železo obrusuje o železo” (Príslovia 27:17). Naše odlišnosti nás posilňujú a pomáhajú nám rásť, pretože nás vyprovokujú
k modlitbe a hlbšiemu štúdiu Slova. Stávame sa ako Bereanskí Židia, ktorí na základe počutia kázne o vzkriesení Mesiáša, sa rozhodli študovať Písmo na utvrdenie pravdy (Skutky 17:11). Tak ako je
ľudské telo tvorené z mnohých údov, tak je aj telo Kristovo (1 Kor.12:12). Ako sa časti nášho ľudského tela odlišujú v štruktúre a funkcii, tak sa odlišujú aj časti tela Kristovho.
Nemôžeme povedať, že nepotrebujeme tie ostatné časti tela Kristovho, ktoré sa od nás odlišujú, ako
to ani nemôžeme povedať o ktorýchkoľvek častiach nášho ľudského tela, ktoré podporujú a vyživujú
ostatné časti. Tvoj ukazovák nemôže povedať pankreasu: „Už sem neposielaj nič z toho pankreasu,
neveríme v prínos pankreasu.“ Ak by telo odmietlo výživu z pankreasu, zvyšok tela by čoskoro začal
vnímať poruchu vo funkcii, zmenil by farbu a prestal by fungovať a následne by odumrel.
To sa deje aj v tele Kristovom, keď odmietame biblické spoločenstvo s členmi Tela, ktorí sa od nás
odlišujú v „štruktúre a funkcii“. Nevyhnutná „výživa“, ktorú prinášajú, je od nás odlúčená a všetci
kvôli tomu trpíme na duchovnú „chorobu“. Keď porozmýšľaš o tejto analógii, môžeš vnímať, aké
nezdravé je telo Kristovo. Ale Boh to všetko zmení. Cirkev sa naučí princípy jednoty a začne ich
praktizovať. Cirkev dôjde k jednote. Tí, ktorí odmietajú toto zjednocujúce pôsobenie Ducha Svätého,
budú odstránení zo svojich pozícií a nahradení tými, ktorí ho budú povzbudzovať a udržiavať.
Ďalšia „choroba“, ktorá ochromuje telo Kristovo, je neistota, že je choré vodcovstvo. Oni nevidia,
alebo nie sú ochotní vidieť, že ich zhromaždenia sú súčasťou Božieho kráľovstva a sú osobným
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vlastníctvom Kráľa. Napokon je to Kráľ, ktorý „vykúpil ich spásu Svojou vlastnou krvou“ (Skutky
20:28) a učinil vodcov len správcami alebo hospodármi nad Jeho stádom. Pretože vnímajú svoj zbor
ako ich vlastné osobné impérium, trpia na množstvo symptómov, ktoré dokazujú, že sú nakazení
touto „chorobou“. Tieto symptómy zahŕňajú neochotu: pripojiť sa k iným zborom v meste pri usporiadaní spoločných akcií, dovoliť ostatným pastorom v meste, aby poslúžili ich ľuďom, podporovať iné
zbory v ich službe a pripojiť sa k ostatným pastorom pri práci na diele Božieho kráľovstva. Ako začíname toto nové milénium, verím, že dôjde k hnutiu ducha, ktorému budú prekopávať cestu autentickí apoštoli a proroci, ktorí privedú všetky lokálne zbory k porozumeniu/chápaniu, že budujú len JEDNO Kráľovstvo, to Božie!, pretože:
„Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj boli povolaní v jednej
nádeji svojho povolania. Jeden Pán, jedna viera, jeden krst; jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad
všetkými, skrze všetkých a vo všetkých.“ (Ef.4:4-6)
Ako sa v cirkvi bude obnovovať správne fungovanie apoštolskej a prorockej služby a ako tieto služby budú prinášať jednotu pre cirkev, tak sa cirkev začne pretvárať. Zdravie, ktoré začne prúdiť do
cirkvi, spôsobí, že sa bude budovať v láske a rásť do zrelosti. To bude cirkev bez škvrny a vrásky.
To bude cirkev hodná svojho Pána. To bude „nová“ cirkev pre nové milénium.
( výber z knihy „Listy z olivovníka“; Howard Morgan)
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CHODENIE DUCHOM
Milí priatelia Izraela, pozývame vás na seminár s názvom
CHODENIE DUCHOM, DUCHOVNÉ DARY
s pastorom Thorstenom Mollom z Magdeburgu
dňa 10. - 12. 11 2017
Centrum ŠALOM, Národná 10, 010 01 Žilina
Program:
Piatok 10.11.2017
17:00 / I. Seminár

Sotota 11.11.2017
10:00 -13:00 / II. seminár
13:00 - obed
14:00 - 17:00 / III. seminár

Nedeľa 12.10.2017
10:00 -13:00 / IV. seminár

(zmena programu vyhradená)
Informujte nás prosím o vašej účasti na telefónnom čísle: 041/ 564 05 36, prípadne e-mailom: balatova@chevra.sk.
Dobrovoľné občerstvenie od účastníkov je vítané.
Tešíme sa na spoločné stretnutie s vami.
ŠALOM. CHEVRA tím

CHANUKA
Milí priatelia Izraela, plánujeme stretnutie na CHANUKU
s Antti a Helen Hämäläinen
v dňoch 15. - 17. 12 2017
Centrum ŠALOM, Národná 10, 010 01 Žilina
Budeme vás informovať v ďalšom vydaní Bratstva.
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