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SLOVO NA ÚVOD
Drahí súrodenci!
Tu je slovo zo Slova pre vás:
Minulý týždeň som od jednej sestry dostal otázku, čo znamená nula
v Biblii. Neodpovedal som hneď, ale hľadal som odpoveď pre ňu a aj
sám pre seba. Prišiel som na to, že nula ako číslo v Biblii neexistuje.
Avšak neznamená to, že tam nie je; ono tam je, ale v inej forme.
Napríklad:
Genesis 1:2 - "A zem bola neladná a pustá..." - to znamená, že tam nič nebolo (nula).
Biblia spomína ženy ako Sára, Ráchel, Anna, Alžbeta a Mária, ktoré nemohli rodiť, lebo ich lono
bolo prázdne (nula).
Rimanom 3:10 - "...Nieto spravodlivého ani jedného..." (to znamená nula spravodlivých).
Ján 12:24 - "Amen vám hovorím, ak nezomrie pšeničné zrno, keď padne do zeme, zostane ono
samotné; ale ak zomrie, donesie mnoho úžitku" (znova zrno privedené do nulového stavu).
Na konferenciu do Žiliny prišla jedna sestra zo zahraničia, ktorá sa volá Nula. Bola celá natešená,
keď objavila, že Nula = Zero v angličtine. Všade chodila a vykrikovala, že ona je Nula, ale že Ježiš
je jednotka. Nie sú to len prázdne prehlásenia, lebo táto žena žije spolu s manželom v pokore
a službe pre Pána.
Tento nulový stav alebo stav, v ktorom sme vynulovaní, je stavom, kde sme ako ľudia už úplne
došli, ale v tomto nulovom stave sa otvárajú nové príležitosti pre Boha. Tam, kde my končíme, Boh
začína. Preto Slovo Božie dáva otázku: "Kto bude pohŕdať dňom malých začiatkov" (Zach. 4:10)?
Dôležité je, aby v tomto stave človek nespochybnil to, čo je napísané v predošlých veršoch: "Nie
silou ani mocou ale mojim Duchom, hovorí Hospodin Zástupov" (Zach. 4:6). Nulový stav nie je
cestou k depresii (mentálnej smrti), ale základňou k uvoľňovaniu Božej moci. Boh je mocný osvietiť
to, čo je tmavé, vyrovnať to, čo je krivé, naplniť to, čo je prázdne a dať život tomu, čo je mŕtve.
Ježiš išiel v poslušnosti úplne pod nulu, do mínusu („...stanúc sa poslušným až po smrť a to po smrť
kríža“), aby skrze kríž teba aj mňa priviedol k plusu a k nasledovaniu Jeho.
Len On ťa môže posunúť na správnu úroveň v činení Jeho vôle. Ježiš povedal: „Zostaňte vo mne
a ja vo vás; ako letorast nemôže niesť ovocie sám od seba, keby nezostal na viniči, tak ani vy, keby
ste nezostali vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti, kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie mnoho
ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič robiť“ (J. 15:5 – 6).
bratstvo
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Slovo na úvod
Koľko môžem donášať ovocia bez prebývania v Pánovi? NULA
Koľko môžem spraviť bez Ježiša? NULA
Učeníci Pánovi o tom dobre vedeli a verne v tom aj chodili. Preto Pavol hovorí: „Všetko vládzem
v tom, ktorý ma posilňuje, v Kristovi.“ (Fil 4:13) Koľko vládzem bez Krista? – zase NULA.
Bez Krista, Mesiáša, toho Pomazaného, nespravím nič, ale s Ním vykonám všetko, k čomu ma
povolal!
Šalom, Stanislaw Gawel

CHANUKA

Milí priatelia Izraela,
pozývame vás na CHANUKU
s Antti a Helen Hämäläinen
v dňoch 15. - 17. 12 2017
Centrum ŠALOM,
Národná 10, 010 01 Žilina
Slovensko
Informujte nás prosím o vašej účasti na telefónnom čísle: 041/ 564 05 36
alebo e-mailom: balatova@chevra.sk.
Dobrovoľné občerstvenie od účastníkov je vítané.
Tešíme sa na spoločné stretnutie s vami.
Šalom, Chevra tím.
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
1) Ešte za svitania sme z okna našej modlitebne prehliadali Jeruzalem. Chvá ) lili sme Pána za to, že na vlastné oči môžeme vidieť naplnenie jeho prorockého slova.









„Staviteľom Jeruzalema je Hospodin; zhromaždí rozptýlených Izraela“ (Ž.147:2).
Vďaka za Sviatok stánkov – Sukot a za všetky stánky, ktoré sme videli postavené na
strechách domov.
Vďaka, že tvoja pevná zmluvná láska je nová každého rána (Plač 3:22-23).
Aká radosť vedieť, že tvoje meno sa nezmenilo, ty si stále „Hospodin, Boh Izraela“. „Tri
razy v roku sa ukáže každý tvoj mužského pohlavia pred tvárou Pána Hospodina, Boha
Izraelovho“ (2.M.34:23).
Ješua, hoci vidíme, že sa po celom svete stupňuje súženie, žehnáme Ťa, pretože si
predpovedal: „Na svete budete mať súženie, ale dúfajte, ja som premohol
svet“ (J.16:33).
Oslavujeme a chválime ťa, pretože si dobrý a tvoja zmluvná láska trvá naveky
(Ž.118,1).

2) Bezpečnosť: Palestínska samospráva na Západnom brehu (Judea a Samária)
a Hamas ovládajúci Gazu sa prostredníctvom egyptskej záštity priblížili k serióznemu
zmiereniu. Hamas súhlasil s odovzdaním každodenných záležitostí Gazy do rúk Abbása
s tým, že si ponechá všetkých svojich teroristov a zbrane, aby mohol pokračovať v boji
proti Izraelu. Izraelský premiér Bibi Netanjahu zmierenie medzi Fatahom a Hamasom nazval „falošným“ a prehlásil, že Izrael ho neuzná. Predpokladáme, že svet bude zmierenie
vnímať pozitívne, čo môže byť veľmi nebezpečné pre židovský štát.
 „Budú sa hanbiť a uhnú späť všetci, ktorí nenávidia Siona“ (Ž.129,5).
 Vzácny Pane, keďže sú všetky srdcia v tvojej ruke (Pr.19:21,21:1), prosíme ťa, aby si
zatvrdil srdcia vodcov oboch skupín a zastavil si toto nebezpečné zmierenie.
 Použi si ich pýchu voči Izraelu, aby priniesla spor do celého procesu (Pr.13:10, 28:25).
 Zjav svetu, že vodcovia Hamasu aj Fataju sú teroristi a niektorí z nich dokonca popierajú Holokaust – ako napr. Abbás.
 Zakáž, aby egyptská podpora spôsobila, že Izrael padne do démonickej pasce (Iz.30:2,
31:1).
 Odhaľ všetky skryté plány Hamasu, vrátane teroristických tunelov (Job 28:11 b.).
 Ochráň Izrael pred tlakmi z národov, aby vstúpili do rokovaní s Palestínčanmi len preto,
že došlo s zmiereniu.
 Požehnaj veľkou múdrosťou izraelských vodcov a posilni ich , aby v tomto status quo
dokázali čeliť extra silnému tlaku národov a nepodľahli kompromisom.
 Pomaž pracovné vzťahy medzi premiérom Netanjahuom, ministrom obrany Liebermabratstvo
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Príhovorcovia za Izrael
nom a šéfom IDF Eizenkottom a uchovaj ich v jednote. „...motúz, spletený vo troje, nepretrhne sa tak rýchle“ (Kaz.4,12).
 Pomôž bezpečnostným zložkám získať presné a aktuálne informácie, aby Izrael vedel,
čo nepriateľ v tajnosti zamýšľa.
 Ak je tvojou vôľou, aby nepriatelia Izraela naďalej zostali v rozkoloch, spôsob, aby toto
zmierenie padlo. Ak máš iný plán, ukáž nám, ako sa modliť.
 „Hľa, učinil som ťa mlatidlom, ostrým a novým, dvojrezým; pomlátiš vrchy a rozdrtíš
a s brehmi učiníš tak, ako čo by boli plevy“ (Iz.41:15).Uchovaj izraelskú armádu silnú
a ráznu a pripravenú vykonať všetko potrebné na zahnanie nepriateľa.
3) Irán – americká administratíva sľubuje zmeniť postoj USA voči jadrovej dohode uzavretej v roku 2015 medzi Iránom a G5.
 Pane, nech sa prezident USA nebojí urobiť správne rozhodnutie.
 Odhaľ všetky klamstvá. Nenechaj nič v tejto záležitosti ukryté v tme, všetko priveď do
svetla.
 „Lebo nič nie je tak skryté, čo by nemalo byť zjavené, ani nebolo ukryté, ale tiež iba
nato, aby vyšlo najavo“ (Mk.4:22).
 Udržuj v bdelosti izraelskú armádu a jej vodcov obzvlášť v záležitosti Iránu a Sýrie.
Nedovoľ prijať akýkoľvek kompromis týkajúci sa izraelskej národnej bezpečnosti.
 Pane, nedovoľ perzskému kniežaťu, aby povstal proti tvojmu ľudu a národu (Dan. 10).
4.) USA a Izrael oznámili, že opúšťajú Organizáciu Spojených národov UNESCO, ktorá sa
stala predchodcom proti-izraelskej propagandy. V súčasnosti UNESCO čaká druhé kolo
volieb nového generálneho riaditeľa. V prvom kole získal najviac hlasov katarský minister
kultúry H. A. Kawarí. Katar je hlavným podporovateľom Hamasu.
 Ďakujeme za odvahu USA a Izraela vystúpiť z tejto organizácie.
 „Nech uhnú späť a hanbia sa, ktorí chcú moje zlé. Nech spustnú pre svoju hanebnosť
všetci tí, ktorí mi hovoria: Aha, aha!“ (Ž.40 15-16) Zbav UNESCO všetkého významného vplyvu a rešpektu vo svete až do času, kým neprehodnotí svoj postoj voči Izraelu.
 Prosíme, ukáž izraelským vodcom, ako konať a hovoriť vo svete po odchode z UNESCO .
 Pomaž prácu Nikki Haleyovej – veľvyslankyni USA pri OSN a Danny Danona - veľvyslanca Izraela pri OSN.
5.) Alija – prorocké slovo pre tento týždeň je takéto: „Neboj sa, lebo ja som s tebou! Od
východu dovediem tvoje semä a od západu ťa zhromaždím. Poviem severu: Daj sem!
A juhu: Nezadrž! Priveď mojich synov z ďaleka a moje dcéry od konca zeme, každého, kto
je nazvaný podľa môjho mena a koho som stvoril pre svoju slávu, koho som utvoril, áno,
koho som učinil“ (Iz.43:5-7).


Zavolaj a doveď svoj ľud z východu, severu, západu aj juhu.
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Príhovorcovia za Izrael











Opäť zhromaždi všetok svoj ľud do Izraela pre tvoje sväté meno a pre tvoju slávu!
Nech započujú láskavé volanie milujúceho Otca, ktorý ich túži priviesť domov.
„Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky, nezatopia ťa; keď pôjdeš cez
oheň, nepopáliš sa a plameň sa ťa nechytí“ (Iz.43.2).
Zober z nich strach z vody a ohňa – t.j. zo všetkých prekážok, ktoré im môžu potenciálne hroziť.
„Takto hovorí Hospodin, ktorý dáva cestu na mori a chodník na mohutných vodách“ (Iz.42:16).
Sprav cestu cez more pre tých, ktorí nemôžu vidieť cestu návratu do Izraela.
Otvor brány Izraela. Odstráň všetky bariéry a prekážky pre aliju – sprístupni bývanie,
zníž jeho náklady, pomôž s výučbou hebrejčiny, zmeň postoje ministerstva vnútra, aby
podporovali a pomáhali všetkým, ktorí plánujú vykonať aliju.
Zatras Židmi na Západe v ich pohodlnosti! Daj ich do pohybu!
Odhaľ cirkvi tvoje plány pre aliju, aby rozumela, že je povolaná na svojich ramenách
niesť Židov do Izraela (Iz.49:22).

Požehnanie a vďaka.
Tím Príhovorcov za Izrael

bratstvo
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LISTY Z OLIVOVNÍKA
PRAKTIZUJE TVOJ ZBOR
BIBLICKÉ NÁBOŽENSTVO?

Žijeme vo vzrušujúcich, významných a prorockých časoch. Boh obnovuje cirkev. Prebudenie a obnova si razia cestu na mnohých miestach po zemi. Po celom svete Boh zjavuje
veriacim, že teraz je čas obnoviť cirkev a prinavrátiť ju k jej skutočným základom, jej hebrejským koreňom, aby prinášala také ovocie, aké mal Boh pôvodne v úmysle. Nebiblické, kultové doktríny a praktiky sa začínajú ukazovať a uvoľňovať. Veriaci sú čoraz viac
hladnejší po duchovnej výžive, ktorú prisľubuje Biblia, s nadšením vyhľadávajú Božiu vôľu.
Mnohí sú extrémne nespokojní s daným stavom bohoslužieb tradičnej cirkvi. Nechcú byť
oklamaní tradíciami, doktrínami, alebo praktikami, bez ohľadu na to, aké sú staré alebo
ako sú ochraňované. Volajú k Hospodinovi a prosia o biblickú realitu, aby bola zjavená
v ich životoch a zboroch. A Boh odpovedá!
Ako bude obnovovať cirkev a prinavracať ju k jej hebrejským koreňom, biblickým základom
a skúsenostiam so vzkrieseným Mesiášom z Knihy Skutkov, cirkev nadobudne podobu
bez „škvrny a vrásky” (Ef.5:27). Obnovená cirkev bude rásť, pretože bude dobre vyživovaná. Bude mať mnoho práce s vykonávaním Božej vôle. Bude pripravená a zmocnená ísť
dopredu, aby naplnila Božie zámery. Je školená, aby vládla a panovala s Kristom, keď sa
vráti (2Tim. 2:12; Zjav. 5:10, 20:6).
Si súčasťou tejto obnovy? Si osobne obnovovaný? Je obnovovaný aj tvoj zbor? Ak nie,
prečo? Ako bude Pán obnovovať cirkev, tieto ako aj iné skúmavé otázky budú vychádzať
na povrch ohľadne Božieho biblického plánu pre telo Kristovo. Veriaci po celom svete znovu preskúmavajú svoje životy, tradície, presvedčenia a zbory vo svetle toho, čo vyučuje
Biblia.
Potrebujeme byť veľmi rozumní a mať rozpoznávajúcu schopnosť, aby sme si boli istí, že
slúžime v biblických zboroch, ktoré odrážajú plán a vzory zjavené v Písme, aby bola naplnená Božia vôľa. Pamätaj, satan sa prezlieka za anjela svetla ako aj jeho služobníci
(2Kor.11:14-15). Ježiš nás varoval a upozornil na tých, ktorí sú vlkmi v ovčom rúchu
(Mat.7:15), a kúkoľom v pšenici (Mat.13:24-30). Potrebujeme byť opatrní ako hady a bez
falše ako holubice (Mat.10:16) pri našej snahe naplniť Božie povolanie v našich životoch.
Satan sa nezastaví pred ničím a bude sa snažiť zabrániť nám naplniť Božiu vôľu
(2Kor.2:11, 1 Peter 5:8). S týmto vedomím potrebujeme odvážne prevziať zodpovednosť
za naše duchovné životy a začať klásť niektoré dôležité a možno aj nepríjemné otázky. Tá
prvá je možno najdôležitejšia: Zohráva môj zbor svoju rolu pri plnení Božej vôle v mojom
živote alebo plní iný zámer?
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Listy z Olivovníka
Štúdium Biblie nám zjavuje, že Božia vôľa pre Jeho cirkev je vykonávaná plnením štyroch
základných cieľov. Biblická cirkev znamená:
1) Prinášať evanjelium strateným: Každý zbor by mal byť aktívne zapojený do miestnej
alebo globálnej evanjelizácie. Každý veriaci má byť aktívny vo svojom osobnom svedectve
o evanjeliu. Noví veriaci by mali byť pravidelne pripájaní k cirkvi. Naplnenie Veľkého poslania je zodpovednosť každého kresťana. Buď sme tí, ktorí sú poslaní, alebo pomáhame
vyslať iných. (Skutky 1:8, Mat. 28:19)
2) Budovať svätých: Aby mohli ľudia zdravo duchovne rásť a dospievať ku zrelosti, musia
byť v prostredí, v ktorom Slovo a Boží Duch zasahujú do celého ich života. Toto prostredie
by malo poskytovať nevyhnutnú výživu, modlitby, spoločenstvo, večeru Pánovu, krst, štúdium, kázanie, vyučovanie, uzdravovanie, duchovné dary, budovanie kvalitných osobných
vzťahov, atď. (Kol.1:28, 2:19; Fil.3:12; Ef.4:15,16; 1 Kor.1:7)
3) Pripravovať zrelých: Keď veriaci dosiahnu určitú úroveň zrelosti, sú pripravení na
adekvátny druh vedenia k učeníctvu, vyučovaniu a vystrojeniu k tomu, čo potrebujú na
naplnenie konkrétnej služby (Ef.4:11-12, Mat. 28:19)
4) Vysielanie vyškolených: Každý vyškolený člen je vyslaný, aby plnil svoje vlastné povolanie a službu, či už v miestom zbore, ako súčasť svojho zboru, alebo na inom mieste vo
svete. Nikto by nemal pochovávať svoje talenty! (Mat. 25:25)
Biblická cirkev evanjelizuje stratených, vychováva spasených, školí zrelých a vysiela vyškolených. Toto je biblický mandát a povolanie. Každá činnosť a udalosť, ktorú podporuje
biblická cirkev, musí existovať za účelom dosiahnutia týchto cieľov. Každý jeden člen biblickej cirkvi je, v istom čase, zapojený do všetkých hore uvedených aktivít v závislosti od
jeho úrovne rastu a zrelosti. Na príklad, môžeš napredovať v jednej oblasti svojho života,
zatiaľ čo sa školíš v druhej. Alebo môžeš byť vyslaný naplniť istú oblasť svojej služby, zatiaľ čo si vychovávaný v inej časti svojho života. Príkladom môže byť niekto, kto je školený
v osobnej evanjelizácii a zároveň už pôsobí v službe modlitby prihovárania sa, alebo niekto
môže slúžiť chorým v nemocniciach a zároveň byť školený vo chválach.
Zameranie biblickej cirkvi je zavŕšiť večný Boží zámer. Tento zámer, ako je zjavený
v Písme, je budovanie svätých k zrelosti tak, aby mohli naplniť Božiu vôľu, rásť do podoby
Ježiša a byť hodní viesť a vládnuť s Ním naveky (Mat. 25:21,23; Luk.19:17,19; Kol.1:28;
Ef.4:12; Rim.8:29; 2Tim. 2:12; Zjav. 5:10, 20:6, 22:5).
Náš duchovný nepriateľ, satan a falošní služobníci pod jeho nadvládou sú protivníkmi a
klamármi (2Kor.11:15, Ján 8:44). On využije akékoľvek prostriedky nevyhnutné na to, aby
zabránil veriacim naplniť Božie večné zámery. Keď si satan uvedomil, že nemôže zastaviť
bratstvo

Tišri - Chešvan, 5778

9

Listy z olivovníka
ranú cirkev prenasledovaním, začal so stratégiou odtrhnutia cirkvi od jej židovských koreňov, presadil ju do filozofií a zvykov grécko-rímskeho sveta. Uvedomil si, že môže infiltrovať cirkev s využitím svetských konceptov. Tvorili základ bezbožných doktrín, ktoré prinášali kompromis pre veriacich, ovplyvňovali a riadili ich duchovný život a rast. Musíme byť
stále ostražití, aby sme dokázali rozpoznať a odhaliť akýkoľvek bod, v ktorom sa satan
infiltroval do tela Kristovho (Mat. 13:24-30, Prís.30:19, 2Kor.2:11, Ef.6:11-17), a zapríčinil
preniknutie nebiblických doktrín a praktík, ktoré rušia, negujú, skresľujú alebo bránia napĺňaniu Božích zámerov.
Tieto infiltrácie vytvorili mnoho zborov, ktoré sú nebiblické v doktríne a praxi. Nepraktizujú
náboženstvo Biblie, v podstate praktizujú iné náboženstvá. Ak cirkev nepracuje na dosahovaní biblických cieľov, praktizuje iné náboženské presvedčenia a preto sa stáva kultom.
Pôsobí slovo kult na teba ako niečo ostré alebo prenikavé? Možno by malo. Verím, že je
čas, aby sme sňali pozlátku zdanlivo normálneho stavu a slušnosti z týchto „zborov“, ktoré
sú nebiblické vo svojich doktrínach a praktikách a označili ich podľa toho, čím skutočne sú:
že sú to kulty. Slovník American Heritage Dictionary definuje kult spôsobom, ktorý väčšina
z nás pozná. Uvádza, že kult je: „Náboženstvo alebo náboženská sekta všeobecne považovaná za extrémistickú alebo falošnú, kde jej nasledovníci často žijú nekonvenčným
spôsobom pod vedením autoritatívnych alebo charizmatických vodcov, tiež nasledovníkov
takéhoto náboženstva alebo sekty.“ Ale slovník Merriam-Webster's Collegiate Dictionary
definuje kult ako „systém náboženských presvedčení a rituálov; tiež ako telo prívržencov“.
Chcel by som, aby sme zamerali našu diskusiu na túto definíciu, pretože nás, ako veriacich, ovplyvňuje viac. Pamätajme si, že biblické ako aj nebiblické cirkvi sa stretávajú
v mene Ježiš z dôvodu, že vykonávajú Božiu vôľu. Ale pri hlbšom preskúmaní
a zhodnotení objavíme, že v nebiblických zboroch sa plnia zámery odlišné od Božej vôle.
Koľkí ľudia, ktorí sa nazývajú kresťania, nemajú osobný vzťah s Bohom, nikdy neprinášajú
ovocie Kráľovstva alebo Boha a nikdy duchovne nedozreli, ale tvrdošijne prehlasujú, že sú
kresťania, pretože „chodia do zboru/kostola každú nedeľu“? Boli oklamaní myšlienkou, že
sedenie v zbore a sledovanie bohoslužieb je všetko to, čo kresťan robí. Táto mentalita preniká do našej kultúry. Ak niekto povie, že je kresťan, nasledujúca otázka by bola: „Do akého zboru chodíš?“ Myslím si, že by skôr mala byť položená otázka: „Čo ti hovorí Pán a čo
s tým robíš?“ rozdiel medzi týmito otázkami odhalí dôležitú problematiku. Sme učeníkmi
Kráľovstva Božieho alebo sme len účastníkmi nebiblického náboženstva? Sme súčasťou
kultu?
Inými slovami, nebiblické zbory, zbory s kultovými tendenciami, a úplne zjavné kulty môžu
byť definované podľa podstaty ich doktrín a/alebo praktík, ktoré NEVYTVÁRAJÚ prostredie, v ktorom je každý člen duchovne vychovávaný k rastu do zrelosti Kristovej a kde každý
člen NIE je vystrojený k osobnej službe. Verím, že by sme mali označiť takéto zbory ako
nebiblické alebo kultové, pretože nahrádzajú iné náboženské veci, nie tie, ktoré navrhol
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Listy z Olivovníka
Boh, aby sa nimi plnili Jeho zámery. Tieto iné veci vytvárajú „systém náboženských presvedčení“ a praktík, ktoré nie sú založené na Biblii a nenesú biblické ovocie. Sú to tie náhrady, tie iné veci, ktoré sa potrebujeme naučiť rozpoznávať a potom byť odvážni
a dostatočne smelí, aby sme ich dokázali správne identifikovať.
Je to dôležité kvôli mnohým dôvodom: nie len preto, aby ľudia videli tieto veci jasnejšie
a urobili rozhodnutie na základe toho, aké ciele chcú v skutočnosti dosiahnuť - svoje vlastné alebo tie, o ktorých vyučuje Biblia, žeby sme ich mali dosiahnuť. Satan oklamal vysoké
percento kresťanov myšlienkou, že ich prežívanie v zbore je normotvorné a Bohom schválené, že spĺňa Jeho kritériá schválenia. Tento klam udržuje ľudí v putách démonického
systému, ktorý im umožňuje veriť mnohým veciam, ktoré nie sú biblické. Produkuje životy,
ktoré neprinášajú žiadne ovocie Kráľovstva Božieho. Tieto systémy nebiblického presvedčenia a praktík im bránia získať duchovnú výživu, ktorú potrebujú, aby dospeli k zrelosti
v Kristovi.
Kulty nie sú len o ľuďoch, ktorí hľadajú „vesmírne lode vo chvoste kométy“, ale veria, že ich
vodca je stelesnenie Boha. Títo náhradníci nemusia byť tak očividne zrejmí. V skutočnosti
tie prvé znaky, že iné veci sú nahradené, sú tak jemné, že ľudia ani nevedia, že sú vedení
do falošnej skutočnosti, ktorú vytvárajú kulty. Dovoľ mi uviesť niektoré body na zamyslenie,
kým budeš rozmýšľať nad kultovými praktikami. Ako študujeme Bibliu a berieme vážne jej
napomínanie, vnímame, že Boh má na mysli niektoré veľmi špecifické ciele pre Svoje deti.
Jeho túžbou je, aby sme robili Jeho vôľu, rástli do podoby Krista a Jeho charakteru, aby
sme duchovne dozrievali a prinášali veľa ovocia pre Jeho Kráľovstvo, tým prinášali Slávu
Jeho menu.
Cirkev, ako je opísaná v Biblii, je živým organizmom. Je to fyzické Telo Kristovo na zemi.
Existuje, aby zabezpečovalo tieto ciele v živote každého jedného veriaceho. Každá bunka
v tomto tele má dostávať riadnu výživu a podporu, aby naplnila svoj účel, robila svoju prácu
a poskytovala to, čo má poskytovať, aby „telo rástlo a budovalo sa v láske” (Ef.4:16).
Každé zhromaždenie, ktoré nepracuje smerom k duchovnej zrelosti každého člena, je –
ako tomu ja verím – kultové, pretože pracuje smerom k naplneniu iného cieľa.
V skutočnosti praktizuje nebiblické náboženstvo. Smutnou pravdou je, že mnoho zborov
nevykonáva prácu Božieho Kráľovstva. Nezabezpečujú, nestarajú sa a nevychovávajú
každého člena v duchovom raste. Sú motivovaní inými vecami, ako je prestíž v danom
meste, veľkosť a budovanie svojho zhromaždenia, ich ročný rozpočet, atď.
Keď berieme Bibliu doslova a vážne, bude nás vyzývať, aby sme preskúmali naše motívy
a ciele. To je jeden dôvod, prečo mnoho kresťanov odmieta vierohodnosť Písma a potom
ľahko odmietajú dovoliť Písmu, aby hovorilo do ich života s autoritou. Keď sa to stane, mábratstvo
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me kult. Členovia takéhoto zhromaždenia, ktorí radšej uveria svojim „služobníkom“
a nebiblickým cirkevným tradíciám, končia v oklamaní s myšlienkou, že ich vzťah s Bohom
je v poriadku jednoducho preto, že každú nedeľu chodia do zboru/kostola a dávajú peniaze
do zbierky.
Ľudia môžu byť oklamaní vo viacerých úrovniach a rôznymi doktrínami démonov. Ale konečný dôsledok alebo ovocie oklamania je vždy rovnaké: ľudia nie sú premieňaní na podobu Krista; duchovne nedospievajú, ani neprinášajú ovocie Kráľovstva Božieho. Vo veľmi
praktickej rovine, telo Kristovo je oslabené, rozdelené a bez moci. Vtedy nám zostáva len
nebiblické kresťanstvo, ktoré predstavuje obrovskú zbierku jednotlivcov, ktorí sedia
v budovách hodinu alebo viac, raz alebo dvakrát za týždeň, sledujú náboženské aktivity,
ale vôbec nerastú ani neprinášajú ovocie Božieho kráľovstva.
Poskytuje tvoja cirkev prostredie pre svojich členov, ktoré podporuje napĺňanie Božích zámerov v Kristovi, alebo sa tam deje niečo iné? Prenikol satan do tvojej cirkvi? Nemôžem opísať všetky charakteristické črty satanistickej infiltrácie, pretože sa menia podľa
konkrétnych jednotlivcov a situácií. Avšak ti môžem povedať niektoré z tých, ktoré som
sám identifikoval. Ako sa budeš modliť a hľadať Pána, On ti ukáže ďalšie, ktoré konkrétne
ovplyvňujú tvoj život. Tiež ti ukáže, ako jednať s tým, čo si zistil.
Boh nemá záujem o búranie zborov alebo ničenie služieb. On je Boh vykupujúcej lásky
a ak si vedený Duchom Svätým, tvojou jedinou motiváciou bude vykupujúca láska. Ak neodkážeš konať alebo rozprávať s takýmto motívom, tak radšej vôbec nič nerob ani nehovor. Modli sa, kým sa tvoje srdce nedostane na správnu mieru. Nedovoľ svojim osobným
pocitom a emóciám, aby zastreli tvoj zdravý úsudok. Vyber si to brvno zo svojho vlastného
oka, (Mat. 7:3), potom prednes svoje náhľady a presvedčenia vedúcim svojej cirkvi.
Poskytni každému, koho sa to týka, príležitosť modliť sa a hľadať Pána. Ľudia, ktorí sú
oklamaní, potrebujú zjavenie od Boha, aby mohli byť z toho vyslobodení. Nesnaž sa ustanoviť seba za proroka súdu alebo odsúdenia. Neohováraj ani neočierňuj vedúcich zo svojho zboru. Boh je Bohom lásky a vždy túži dať odpustenie a milosrdenstvo, nie súd
a odsúdenie. Všetko, čo robí, robí pre dobro každého človeka, ktorého sa to týka. On je
dokonale schopný zavrieť ako aj otvoriť zbory a služby. On je dokonale schopný darovať
odpustenie pre každého. Dbaj o to, aby tvoje srdce bolo pokorné a poddajné. Tak sa uistíš,
že buduješ Božie kráľovstvo a nie si oklamaný diablom, aby si pracoval proti Božiemu kráľovstvu.
( výber z knihy „Listy z olivovníka“; Howard Morgan)
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PROJEKT ZOJA
Milí priatelia Izraela,
oznamujeme vám, že Zoja zomrela koncom septembra. Sme vďační Pánovi za každého
z vás, ktorí ste doteraz na ňu mysleli, modlili sa a pravidelne prispievali. Nech vás Pán
žehná naďalej, aby ste boli Jeho požehnaním aj pre druhých.
Šalom,
Chevra tím

bratstvo
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SPRÁVY Z DIASPÓRY
Milí priatelia Izraela,
chválime nášho Otca - Boha Izraela za Jeho milosť, že môžeme potešovať Izrael v diaspóre. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli na distribúciu zemiakov. V tomto roku sme rozdávali
zemiaky na miestach, kde sme boli prví krát.

Celá distribúcia prebiehala pod Božím vedením. Tento rok sme boli s tímom mesiánskych
veriacich, ktorí slúžili slovom a piesňami pred rozdávaním zemiakov. Ruach HaKodeš sa
dotýkal mnohých cez pieseň „Jevrejskije glaza“. Zasievali sme nádej v mene Hospodina
zástupov.
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Správy z diaspóry
Každé potešenie od Hospodina je dobré,
a prinesie ovocie na Jeho slávu. Našou modlitbou je, aby zasiate Božie slovo padlo
na úrodnú pôdu.
Distribúcia zemiakov sa uskutočnila vo viacerých regiónoch Ukrajiny. Precestovali sme
viac ako 1500 km.
Pokračujeme v modlitbách za zjavenie Jeho
milosti a svetla v srdciach týchto ľudí, ktorým
sme mohli pomôcť a potešiť ich.
Šalom
Jozef Janits
Chevra tím
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