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SLOVO NA ÚVOD
Drahí súrodenci!
Tu je slovo zo Slova pre vás:
„Vtedy ja osvedčujem pred Bohom a pred Pánom Ježišom Kristom,
ktorý má súdiť živých i mŕtvych za svojho príchodu a za svojho
kráľovstva. Káž slovo, pristupuj v pravý i nepravý čas, karhaj, tresci,
napomínaj s celou zhovievavosťou a s učením. Lebo bude čas, keď
neznesú zdravého učenia, ale podľa vlastných žiadostí budú si
hromadiť učiteľov, lebo ich budú svrbieť uši a odvrátia uši od pravdy
a obrátia sa k bájkam. Ale ty buď triezvy vo všetkom, trp, čo príde zlé,
konaj dielo evanjelistu, vykonaj svoju službu. Lebo ja som už po kuse obetovaný liatou obeťou a čas
môjho odchodu sa už priblížil. Bojoval som dobrý boj, beh som dokonal, vieru som zachoval.
Za týmto už mi je odložená koruna spravodlivosti, ktorú mi dá Pán odplatou v ten deň, on, ten
spravodlivý sudca, a nie len mne, ale aj všetkým, ktorí milujú jeho príchod. Usiluj sa, aby si skoro
prišiel za mnou. Lebo Démas ma opustil zamilujúc si terajší svet a išiel do Tesaloniky, Krescens
do Galacie, Titus do Dalmácie. Lukáš je samotný so mnou, Marka pojmi a doveď so sebou, lebo je
mi veľmi užitočný k službe“ (II Tim. 4:1-11).
Môžeme vidieť, že podmienky, v ktorých učeníci pracovali, boli veľmi ťažké, ale Pavol ich učil, aby
nerobili kompromisy s hriechom a boli vytrvalí v práci pre Pána. Veľmi pekne ukazuje na rozdiel
a ovocie chodenia telom a Duchom. Učí ich rozlišovať medzi svetlom a tmou, medzi pravdou a lžou.
Vedel, že jeho koniec sa blíži. Prežíval ťažké boje, ale nikdy to nevzdal. Žil v očakávaní odmeny, nie
od tohto sveta, ale od spravodlivého sudcu, ktorý zasľúbil korunu spravodlivosti. A od koho ty
očakávaš odmenu? Čakáš, že ťa odmení svet alebo Otec svetiel?
Démas si postavil svet nad veci Božieho Kráľovstva a preto Pavol hovorí: „Démas ma opustil
zamilujúc si terajší svet.“ V ťažkých chvíľach si zvolil „ľahšiu cestu“. Priateľ sveta ťa v čase
problémov a tlakov opustí, ale: „Priateľ miluje každého času a v súžení sa rodí brat“ (Pr. 17:17).
Démas nedovolil, aby ťažké skúšky vyformovali z neho brata, ktorý by verne a pevne stál v službe
Pánovej po Pavlovom boku. Mal možnosť sa dokázať, ale vyhol sa tomu. Ako je možné, že človek,
ktorý bol jedným z Božích mužov, trávil s nimi čas, ich naraz opustil a išiel za niečím, čo nemá
žiadnu cenu?
Ježiš hovorí o znameniach posledných časov. Jedným z nich je, že „...ochladne láska
mnohých“ (Mt. 24:12). Ľudia sú zvádzaní, pretože si zamilovali lož tohto sveta viac, ako pravdu
Božieho Kráľovstva. Slovo Pravdy jasne kladie otázku a dáva na ňu kladnú odpoveď: „...či vy
neviete, že priateľstvo sveta je nepriateľstvom s Bohom? Teda ktokoľvek by chcel byť priateľom
sveta, stáva sa nepriateľom Božím“ (Jk. 4:4). Keďže Démas si vymenil lásku k Bohu za lásku
k svetu, stal sa nepriateľom Božím.
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Slovo na úvod
Nepriateľ bude robiť všetko preto, aby ťa obmedzil konať Božiu vôľu. Biblia jasne hovorí, že
„...hriech leží pri dverách a jeho túžba sa nesie po tebe, ale ty budeš panovať nad ním“ (I M. 4:7).
Písmo nás varuje: „Nemilujte sveta ani vecí, ktoré sú na svete. Keď niekto miluje svet, nie je v ňom
lásky Otcovej. Lebo nič z toho, čo je na svete – žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha života, nie je
z Otca, ale je zo sveta. A svet ide ta i jeho žiadosť, ale ten, kto činí vôľu Božiu, trvá na veky“ (I.J
2:15-17). Činenie Božej vôle vyplýva z lásky k Otcovi a nie z lásky k svetu. Otec, ktorý nás miluje,
vie takúto lásku odmeniť: „...Čoho oko nevidelo a ucho nepočulo, a čo na srdce človeka nevstúpilo,
čo všetko Boh prihotovil tým, ktorý ho milujú“ (I. Kor. 2:9).
Ako odmenil apoštola Pavla, tak vie odmeniť aj teba – „Pretože sa láskou vinie ku mne...“ (Ž 91:1416).
Šalom,
Stanislaw Gawel
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
1. „Pre tú príčinu skláňam svoje kolená pred otcom nášho pána Ježiša Krista,
z ktorého má každý rod na nebesiach i na zemi svoje meno, že by vám ráčil dať
podľa bohatstva svojej slávy, skrze svojho ducha, mocou zosilnieť na vnútornom
človeku, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení v láske a pevne
založení dokonale vládali pochopiť so všetkými svätými, aká je to šírka a dĺžka, hĺbka a výška,
a poznať lásku Kristovu, ktorá prevyšuje rozum, aby ste boli naplnení všetkou plnosťou Božou.
A tomu, ktorý môže učiniť nad všetko nesmierne viac než prosíme alebo rozumieme, podľa moci,
ktorá pôsobí v nás, tomu sláva v cirkvi Kristu Ježišovi po všetky pokolenia veku vekov.
Amen“ (Ef.3:14-21).





Ďakujeme Ti, Abba Otče, že tvoja moc je oveľa väčšia ako si vieme predstaviť a že pôsobí
v nás skrze Ježiša.
Ďakujeme za lásku Mesiáša, ktorý dáva múdrosť.
Ďakujeme za Ducha Svätého, ktorý prebýva v nás.
Ďakujeme, že nás vyzývaš k tomu, aby sme sa prihovárali a že vieme, že nás počuješ
a odpovedáš.

2. Koaličná kríza - radikálne ortodoxné strany v koalícii sa snažia o zmenu zákona o oslobodení od vojenskej služby pre tých, ktorí študujú Tóru v Ješive. Svetské strany sú proti takýmto výnimkám. Obe strany to chcú po svojom. To by mohlo viesť ku skorému ukončeniu vlády, čím sa budúce voľby z novembra 2019 presunú na tento jún.






Nehľadáme predčasné voľby, ale Pane, nech sa stane tvoja vôľa v tvojom čase.
Nech sa izraelskí lídri nedajú vydierať ultraortodoxným vedením.
Prosíme ťa, aby si obrátil srdcia všetkých izraelských lídrov, aby túžili robiť to najlepšie pre
národ a nie pre svoje osobné ambície.
Žehnaj ultra-ortodoxných, ktorí ochotne slúžia v IDF a sú zato odmietaní vo svojej komunite.
Prosíme o dobré zákony, ktoré spravodlivo pristupujú ku každému človeku, aby všetky skupiny obyvateľstva niesli bremeno a výsadu obrany národa.

3. Vedenie Izraela - Bibi Netanyahu je obvinení z korupcie a súčasné okolnosti ho tlačia
k odchodu. Fakt je ten, že jedného dňa ako premiér Izraela skončí.
bratstvo
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Príhovorcovia za Izrael
Pane, nech Netanjahu ostane vodcom tak dlho, ako máš ty v úmysle.
Nech je sám vedený Tebou a vie, kedy je čas opustiť kanceláriu predsedu vlády.
Daj mu múdrosť a rozlišovanie, aby pripravil osobu, ktorú Ty vyberieš a, ktorá má zaujať
jeho miesto.
Pane povolaj nového predsedu vlády, aby to bol človek podľa tvojho srdca, ktorý bude slúžiť
národu v spravodlivosti.
Pomaž všetkých, ktorých si povolal do vedenia Izraela.







4. Aliyah – hoci je Izrael krajina, v ktorej žije najviac Židov na svete, stále je ešte veľká väčšina Židov roztrúsených po celom svete a potrebuje sa vrátiť domov.
Pane, prinavráť milióny Židov z USA domov.
Použi si vzostup antisemitizmu v Európe, aby sa rozrušili srdcia tvojho ľudu a rozhodli sa
vykonať aliju.
Použi si nedávne politické a ekonomické zmeny v Južnej Afrike, aby si vypudil Židov z tejto
časti sveta.
„Pri riekach Babylona, tam sme sedávali i plakali, ked’ sme sa rozpomínali na Sion. Na vŕby
v ňom, v Babylone, sme boli povešali svoje harfy, lebo tam žiadali od nás tí, ktorí nás boli
zajali, slová piesne, a tí, ktorí nás trápili, radosť, ked’ vraveli: Zaspievajte nám niektorú pieseň sionskú! No, ako by sme mohli spievať pieseň Hospodinovu v zemi cudzinca?“ (Ž.137:1-4)






5. Spasenie Izraela - Pán nechce svoj ľud iba priviesť domov, on ho chce zachrániť!
„A pokropím vás čistou vodou a budete čistí od všetkých vašich nečistôt aj od všetkých vašich ukydaných bohov vás očistím“ (Ez.36:25).
Ďakujeme Pane, že si zasľúbil, že zachrániš svoj ľud. Vylej na nich svoju čistú vodu.
Prehovor ku všetkým náboženským Židom, ktorí úprimne hľadajú pravdu. Zjav im kráľa Židov. Tým, ktorí ťa už poznajú, daj odvahu vyznať Ješuu ako Mesiáša.
Prelom pevnosť rabínskej kontroly nad mysľou ľudí.
Zjav sa mnohým vojakom počas toho, ako sledujú svoje strážne miesta.
Pomaž veriacich v armáde, aby boli ochotní vydať svedectvo každému, kto žiada o dôvod
na nádej, ktorá je v Tebe (1. Pt 3:15).








6. Pri čítaní Tóry v čase modlitieb bol Exodus 32, keď synovia Izraela zhrešili tým, že si urobili zlaté teľa a potom ho uctievali. Pozreli sme sa na pomazaný príhovor Mojžiša, ktorý obrátil
6

Marec, 2018

bratstvo

Príhovorcovia za Izrael
Božiu ruku z rozsudku smrti k milosrdenstvu.


„A tak teraz ma nechaj, aby sa rozpálil môj hnev na nich, a aby som ich vyhladil, a učiním
teba veľkým národom. Ale Mojžiš prosil pokorne Hospodina, svojho Boha, o milosť a vravel:
Prečo sa, ó, Hospodine, roznecuje hnev na tvoj ľud, ktorý si vyviedol z Egyptskej zeme veľkou silou a mocnou rukou? Prečo majú povedať Egypťania, že vraj ich vyviedol na zlé, aby
ich pobil na vrchoch, a aby ich vyhladil z tvári zeme! Odvráť sa od prchlivosti svojho hnevu
a ľutuj zlého, ktoré si usúdil svojmu ľudu. Pamätaj na Abraháma, Izáka a na Izraela, na svojich služobníkov, ktorým si prisahal sám na seba a hovoril si im: Rozmnožím vaše semeno
ako hviezdy nebies a celú túto zem, o ktorej som hovoril, dám vášmu semenu a zdedia ju
na veky. A Hospodin ľutoval zlého, o ktorom hovoril, že ho učiní svojmu ľudu“ (2.M.32:10-14).



Ďakujeme za tento úžasný a mocný príklad príhovoru.
Aká úžasná milosť, že si nás povolal, aby sme stáli v medzere ako Mojžiš (Ez 22:30).
Radujeme sa z toho, že sme vo vzťahu s Bohom všetkého stvorenia.
Pretože sme ospravedlnení v Mesiášovi (1 Kor 1:30, 2 Kor 5:21), naše modlitby ťa tešia
(Pr.15:8b).
Aké povzbudenie a dôveru si nám dal, aby sme vedeli odvážne prísť ku tvojmu trónu milosti,
aby sme našli milosť a milosrdenstvo pre Izrael v tejto dobe (Žid.4:16).






7. Minulí mesiac satelitné snímky odhalili novú iránsku vojenskú základňu priamo pred Damaskom. Izraelské politické a vojenské vedenie prehlásilo, že nedovolí, aby takéto veci obstáli. Izrael je tiež rozrušený americkým postojom k Iránu a Rusku v Sýrii.







Ďakujeme, že si pomohol Izraelu odhaliť iránske centrum zla a prosíme o odhalenie ďalších
takýchto miest (Job 28:11).
Daj Izraelu príležitosť v správny čas zničiť tieto základne(1 Kron. 14:15; Kaz. 3:8).
Daj Trumpovi uši, aby počul, čo hovorí bývalí úradník, keď sním hovorí Netanyahu o Izraelských obavách s americkým zapojením a o nedostatkoch v Sýrii.
Požehnaj Izrael všetkými dostupnými prostriedkami, aby vedel, čo sa deje v Sýrii a Libanone.
Ďakujeme za jednoznačnú reakciu Izraela na inváziu iránskych dronov. Nech je to pre okolité krajiny výstrahou.
Pane zmiluj sa nad nevinnými obyvateľmi Sýrie, ktorí sú obeťou viacerých konfliktov a smrť
na nich číha zo všetkých strán. Nech volajú k tebe a nie k ich falošným bohom (Ž.50,15).
bratstvo
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Príhovorcovia za Izrael
„Zlorečený je ten, kto berie odplatu za zabitie nevinného človeka. A všetok ľud povie:
Amen“ (5.M. 27:25)
Nech tvoj strach padne na Irán aj Hizballáh, keď ťa uvidia obhajovať a bojovať za židovský
národ (2.M. 14:25; Ž.121:4).
Udeľ izraelským vojenským vodcom nadprirodzenú jednotu vo všetkých stratégiách a taktikách, aby dokázali poraziť izraelských nepriateľov.
Všemohúci vodca nebeského vojska, podobne ako si zjavil Jozuovi svoje plány, odhaľ ich aj
dnes pre tvoj vyvolený ľud (Joz. 5:13-6:5).






8. V Izraeli sa takmer denne počujú správy o možnom vypuknutí vojny proti Iránu v Sýrii,
Hizballáhu v Libanone, či proti iným nepriateľom, ktorí nenávidia Sion. Zatiaľ, čo velitelia IDF
tvrdia, že armáda trénuje a je pripravená chrániť tento národ a poraziť nepriateľov, existuje
istá obava, že domáci front stále nie je v dostatočnej kondícii a má svoje nedostatky.
Nech sú všetky bunkre v domácnostiach a vo verejných budovách pripravené prijať civilistov
(Ž.61:3).





Ukáž obyvateľom Izraela, že dnes je ten deň, keď sa majú pripraviť na možnú vojenskú
operáciu (Pr.30:25).



Ty pripravuješ pre mňa stôl v prítomnosti mojich nepriateľov. Amen! (Ž.23:5)



Nech sú všetky financie, ktoré potrebujú národné bezpečnostné sily, rýchlo poskytnuté.



Pomaž Gilada Erdana, ministra pre verejnú bezpečnosť v súčasnej izraelskej vláde, aby
naplánoval všetko, čo treba naplánovať a aby pripravil izraelskú spoločnosť na veľkú vojnu.



Daj, aby IDF a civilné orgány spolupracovali v jednote (Ž.133:1).



Ukáž Izraelu, kde má presne umiestniť protiraketový obranný systém Železnú kopulu a iné
obranné prostriedky (napr. Patriot a Arrow), ktoré bude potrebovať v najbližšom konflikte.



Hľadíme na teba, pretože ty ochrániš a obrániš tento národ (Iz.31:5).

Tím Príhovorcovia za Izrael
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LISTY Z OLIVOVNÍKA
POHĽADY BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA NA VZŤAHY

Hnojná brána
Biblia nám dáva inštrukcie, ktoré potrebujeme do každého aspektu nášho života s Bohom a medzi
sebou. Vyučuje nás mnohými spôsobmi a v mnohých úrovniach. Podáva nám priame prikázania
a všeobecné princípy, používa typy a tiene, podobenstvá a príbehy. Jeden aspekt služby Ducha
Svätého je zjaviť pravdy Božie tým, ktorí ich chcú (Ján16:13). Verím, že Duch Svätý mi dal obrovský, ale extrémne dôležitý náhľad na jeden aspekt udržiavania zdravých vzťahov v Tele Kristovom.
Je dôležité, aby sme rozumeli tomu, ako Telo Kristovo funguje, ak my, ako jednotlivci tohto Tela,
chceme byť zdraví a fungovať správne. Pretože mnohí ľudia buď nerozumejú – alebo odmietajú
praktizovať – tieto usmernenia z Písma, nemajú zdravé vzťahy s ostatnými veriacimi, alebo s kýmkoľvek iným, pretože tieto princípy platia pre všetky vzťahy medzi ľuďmi. Toto zlyhanie je jedným
z dôvodov, prečo je pre mnoho ľudí cirkev jednoducho miesto, kde sa vykonávajú náboženské bohoslužby. Namiesto toho, aby telo fungovalo, ľudia sa v podstate menia na pozorovateľov, ktorí
pozorujú rôzne druhy rituálov.
Ako študujeme Bibliu, objavíme, že Boh vytýčil Svoje Božie vzory a princípy na to, ako riadiť naše
kráčanie s Ním a medzi sebou navzájom. Ak nedodržiavame tieto smernice, nebudeme mať vzťah
s Bohom Písma. Naša neposlušnosť a rebélia vytvorí naše vlastné „náboženstvo“ s bohom našej
vlastnej predstavivosti. Ako sa učíme Božie vzory a princípy a poslúchame ich krok po kroku, Jeho
proces učeníctva dosahuje svoj cieľ – premieňa nás na obraz Svojho Syna (Rímskym 8:29).
Keď si autenticky „znovuzrodený“, alebo presnejšie povedané „narodený zhora“, v tvojom živote
prebehne niekoľko hlbokých zmien. Tieto zmeny sú dôkazom tvojej spásy. Dokazujú, že si oľutoval
svoje hriechy a dovolil si Duchu Božiemu, aby zaujal sídlo tvojho srdca a začal Svoj proces, ako ťa
premieňa na obraz Ježiša. Jedna z prvých vecí, ktoré robí Duch Svätý je, že ti slúži láskou Božou,
je to možno tá najhlbšia skúsenosť akú môže človek mať. Bez nej nemôžeme skutočne kráčať ako
učeníci Ježiša.
Duch Svätý túži po tom, aby nám slúžil láskou Božou a uspôsobil nás na to, aby sme opätovali túto
lásku, voči Bohu a ostatným. A predsa toľko kresťanov nedovolí, aby táto láska hlboko prenikala do
ich sŕdc. Prečo je prejavovanie lásky voči ostatným také ťažké? Čo nám v tom bráni?
Ako som rozmýšľal nad týmito otázkami, vnímal som, že Duch Svätý mi začína osvetľovať niekoľko
problémov, ktoré sú s tým spojené. Najskôr začal hovoriť o charaktere Tela Kristovho a ako bolo
navrhnuté, aj ľudské telo, prijímať výživu, používať ju na rast a zdravie a potom sa očistiť od nečistôt, ktoré boli vytvorené bežným zdravým procesom trávenia.
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Listy z olivovníka
Pridelený na svoje miesto v Tele
Keď si „zrodený zhora“ a začínaš zakúšať Božiu lásku, v tvojom živote sa začnú diať niektoré veci.
Zisťuješ, že tvoje túžby a motivácie sa menia. Zistíš, že tvoje staré vzťahy sa menia a začínaš vyhľadávať spoločenstvo s inými veriacimi.
Ocitáš sa v cirkvi s rôznymi ľuďmi, s niektorými z nich si sa možno nikdy v minulosti nestretol. Boh
má miestnu cirkev, alebo spoločenstvo veriacich, pre každého z Jeho detí. On nás povoláva do
vzťahov, či už sme veľkí alebo malí, pre istý dôvod, či už to bude nadlho alebo nakrátko. Záväzné
rozhodnutie voči miestnemu zhromaždeniu je veľmi dôležité, pretože veľa významnej práce, ktorú
Duch Svätý chce robiť pri našom premieňaní na obraz Ježiša, je zavŕšené skrze vzťahy v miestnom
zbore. Ak ťa Boh vedie von z jedného zboru, napokon ťa presunie do druhého. Nikdy ťa nenechá
natrvalo bez toho, aby ťa nezapojil k miestnemu spoločenstvu.
Ktokoľvek hovorí, že má vyrovnaný vzťah s Bohom a odmieta byť súčasťou miestneho zboru, je
oklamaný. Naše kráčanie nie je „kráčanie, kde som len ja a Ježiš“, ale „kráčanie, kde sme my
a Ježiš“. Študovanie našich židovských koreňov nám odhalí duchovný koncept „spoločnej spásy“.
Nielen že nás Boh spasil ako jednotlivcov, ale On nás tiež dáva do vzťahov s „národom“ a
„kráľovstvom“ (1 Peter 2:9, Zjavenie 5:10). Boh s nami jedná ako so súčasťou celku, nie len ako
s individuálnou jednotkou (I. Korintským 12:12-27).
Sme povolaní do špecifických zhromaždení, pretože Boh má špecifické plány na to, aby ich zavŕšil
v, s, a skrze nás na týchto miestach. Ľudia tam majú, alebo sú, špecifické zdroje výživy pre nás.
Efezským 4:15-16 to objasňuje: „... aby sme, verní pravde, v láske rástli v každom ohľade v Toho,
ktorý je Hlava, v Krista; On spája a zväzuje celé telo všetkými spojivami spoločnej služby a dáva
každej časti pôsobiť primerane, aby telo rástlo a budovalo sa v láske.”
Náš duchovný rast a zrelosť, naše duchovné zdravie a užitočnosť, sú priamo prepojené s tým, že
sme v správnom vzťahu s ostatnými členmi Tela Kristovho. Zabezpečujeme základné zdroje
„výživy“ pre seba navzájom. Aby bola poskytovaná táto výživa, každá jedna súčasť musí byť zdravá
a v zdravom vzťahu s Hlavou a s ostatnými časťami tela. Často nevieme, ako uchovať zdravé funkčné vzťahy, ktoré umožňujú, aby nám Hlava dodávala „výživu“, ktorú potrebujeme pre zdravie, rast
a užitočnosť. Taktiež nevieme ako – alebo odmietame sa učiť ako – mať zdarné vzťahy v Tele Kristovom. Nedokážeme pozitívnym a spásonosným spôsobom zvládnuť ťažkosti vo vzťahu ako
aj problémy, s ktorými sa stretávame. Dovolíme, aby sme boli plnení negatívnymi myšlienkami,
pocitmi a postojmi.
Koľkí ľudia už nie sú aktívne zapojení do Tela Kristovho, pretože sa urazili? Koľkí sú naplnení hnevom, horkosťou a nevôľou? Nikto sa nemôže stať členom Tela Kristovho na akokoľvek dlho bez
toho, aby nebol zranený. Bolesť je súčasťou procesu rastu. Ježiš sa naučil poslušnosti skrze veci,
ktoré pretrpel (Židom 5:8), a tak to prežívame aj my! Potrebujeme sa naučiť, ako jednať s našou
bolesťou, našimi zraneniami a všetkými ostatnými negatívnymi vecami, ktoré vzťahy produkujú
prirodzeným a normálnym spôsobom.
Boh ťa poveril, aby si bol súčasťou konkrétneho zhromaždenia na stanovený čas, aby boli dosiahbratstvo
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nuté isté zámery. Nemôžeš odísť z tohto zhromaždenia pred tým, ako budú zavŕšené Božie ciele
a očakávať, že zostaneš v Božej vôli. Len maríš Jeho plány pre tvoj život a spôsobuješ to, že On
začne nanovo s novou skupinou ľudí. Už si si to niekedy všimol, ako niektorí ľudia majú vždy rovnaké problémy? Nie je to preto, čo urobili iní, je to kvôli problémom, s ktorými Boh jedná v ich vlastných srdciach. Ľudia, ktorí majú vždy tie isté problémy, sú ľudia, ktorí nedovoľujú Bohu jednať so
skutočnými problémami v ich životoch. V Božom kráľovstve nedochádza k posúvaniu viny.
Ide tam o prevzatie osobnej zodpovednosti. Toto je kľúč k zmene, rastu a zrelosti.
Satanistické Stratégie
Satanova stratégia je vždy rozdeliť a poraziť. Ak ťa môže presvedčiť, aby si sa oddelil od miestneho
spoločenstva a zostal nezačlenený k Telu Kristovmu, vyhral hlavné víťazstvo nad tebou. Ako lev,
ktorý loví svoju obeť, satan vyhľadáva človeka, ktorý s niečím bojuje a je oddelený od stáda. Ten,
kto je slabý, alebo z akéhokoľvek dôvodu odcudzený, je ľahkou obeťou. I. Petra 5:8 nás varuje pred
takouto diablovou taktikou: „Buďte rozvážni, bdejte! Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev,
hľadajúc koho by zožral.”
Ak ťa tvoj protivník presvedčí, aby si zostal sám, dokáže ťa kŕmiť klamstvami o Bohu, o cirkvi,
o jednotlivcoch a o sebe samom. Bez možnosti rozprávať sa s niekým o týchto veciach, je to extrémne ťažké oddeliť klamstvá od pravdy a porozumieť, ako sa dajú problémy riešiť. Keď zostaneš
sám, satan získa istý druh prístupu do tvojho života, čo mu uľahčí manipuláciu s tvojím zmýšľaním.
Jeho myšlienky sa stávajú tvojimi myšlienkami, pretože ti klame hlasom tvojej vlastnej mysle. Tak
rozmýšľaš nad svojimi myšlienkami, hoci sú to v skutočnosti jeho myšlienky. Môžeš vnímať, ako si
tvoj nepriateľ môže ľahko použiť zmätok na to, aby s tebou manipuloval. Keď satan získa túto výhodu nad tebou, je veľmi ťažké sa z toho oslobodiť. Potrebuješ sa modliť, pokoriť, kajať, vyrovnať si
vzťah s Bohom a odpustiť tým, s ktorými si mal problémy.
Ako pracuje Telo Kristovo
Nový Zákon nás vyučuje o tom, že Telo Kristovo pracuje ako ľudské telo (I. Korintským 12:12-27,
Rímskym 12:5, Efezským 4:16). My všetci sme jednotlivé časti tohto tela. Naše vzájomné vzťahy sú
ako prepojenia medzi jednotlivými časťami nášho tela. Každá časť nášho tela potrebuje všetky
ostatné časti, aby bolo zdravé a fungovalo správne. Žiadna časť nášho tela nemôže povedať inej
časti, že ju nepotrebuje. Jedna časť nášho tela nemôže povedať tej druhej: „Nepáčiš sa mi. Nepáči
sa mi, ako vyzeráš alebo tvoj hlas, či to čo robíš. Nechcem mať s tebou nič spoločné.“ Je to tak,
akoby tvoja ruka povedala tvojim pľúcam: „Pozrite sa, ja vás jednoducho nemám rada, ani to, čo
robíte, tak sa snažte držať sa odo mňa ďalej. Ja to jednoducho nechcem, nepáči sa mi to, ani to
nepotrebujem.“ Za veľmi krátky čas by tá ruka ochorela a ak jej vzťah s pľúcami nebude obnovený,
odumrie. Smrť je nevyhnutný dôsledok pre ktorúkoľvek časť tela, ktorá nie je v poriadku a nemá
zdravý vzťah so zvyškom tela.
Takisto je to s Telom Kristovým. Nemôžeš zostať oddelený od vzťahov so zvyškom Tela Kristovho
bez toho, aby si neutrpel závažnú duchovnú podvýživu a napokon duchovnú smrť. Nemôžeme byť
duchovne zdraví, alebo dôjsť k duchovnej zrelosti sami. Klamná časť tohto je, že tvoj prirodzený
bratstvo
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život môže pokračovať zdanlivo bez následkov. Ale po duchovnej stránke, tvoj vzťah s Božími zámermi a zámermi Jeho kráľovstva pre tvoj život začne pomaly odumierať. Proces tejto smrti je preukázaný stabilným poklesom tvojej lásky k Bohu a zvýšeným zatvrdením tvojho srdca voči ostatným
ľuďom ako aj voči Božej vôli. Modlitba, uctievanie, spoločenstvo a štúdium Biblie sa začne vytrácať
z tvojho života.
Zisťujeme, že niekedy sú celé zbory ovplyvnené týmto procesom duchovnej smrti. Členovia takýchto
zborov nie sú v zdravých vzťahoch a sú citovo izolovaní a oddelení od seba. Jednoducho sa schádzajú v budove, aby pozorovali bohoslužby alebo rituály a potom odídu. Toto sa deje dokonca
v mnohých takzvaných „zboroch naplnených Duchom Svätým“. Ľudia dopustili, aby im urážky, obavy z toho, že budú urazení, predchádzajúce zranenia a odmietnutia alebo obavy z toho, že budú
zranení alebo odmietnutí, zabránili vstúpiť do autentických vzťahov Božieho kráľovstva, ktoré definujú skutočné Telo Kristovo. Keď sa pripúšťa takýto typ choroby a preniká do cirkvi, napokon praktizujeme nebiblické náboženstvo, ktoré je napodobeninou skutočností Božieho kráľovstva.
Takisto ako existuje imunitný systém, ktorý bojuje proti chorobe v ľudskom tele, Pán tiež zabezpečil
„imunitný systém“, aby bojoval proti chorobe v Tele Kristovom. Ako má naše ľudské telo špecializované bunky na boj proti bežným chorobám, takisto Telo Kristovo má svoje špecializované zbrane na
boj proti duchovným chorobám. Biblia opisuje duchovné praktiky napr. pokora, modlitba, pôst, odpustenie, pokánie, zmierenie a poslušnosť, ako zbrane, ktoré sú účinnými bojovníkmi proti duchovným chorobám. Pochopenie a prijatie týchto ako aj iných uzdravujúcich čŕt, ktoré sú ti dostupné ako
členovi Tela Kristovho, sú veľmi dôležité pre zdravý vzťah s Pánom a so zvyškom cirkvi. Bez nich by
sa Telo Kristovo stalo natrvalo choré a dokonca by mu mohla hroziť smrť.
Ak si myslíš, že je to nemožné, znovu sa pozri na všetky takzvané zbory. Už si niekedy bol
v mŕtvom zbore? Videl si dôkaz Tela Kristovho v aktuálnom prevedení? Čo sa mu stalo, kde vymizlo? Ak by bolo Telo Kristovo živé, bol by tam aj nejaký dôkaz o jeho živote. Študuj históriu takýchto
zborov a sám sa presvedč, že to telo Kristovo, pre všetky zámery a plány, zomrelo. Namiesto toho
bolo založené nebiblické náboženstvo; bola vytvorená napodobenina Božieho kráľovstva a to sa
teraz praktizuje.
Zostať zdravý s využitím Hnojnej brány
Ako som sa ďalej modlil ohľadne tejto veci, Pán mi začal hovoriť o Jeruzaleme. Videl som súvislosť
medzi nebeským Jeruzalemom s jeho prepojením na oslávenú „nevestu“ Kristovu (Zjav. 21:2)
a pozemským Jeruzalemom, ktorý bol pripodobnený k súčasnému Telu Kristovmu. Pochopil som, že
Jeruzalem je príručkou na pochopenie Tela Kristovho. Potom bola moja pozornosť nasmerovaná na
brány Jeruzalema. Sú to miesta vstupu a výstupu, čiže smerom dnu a von z mesta. Tieto brány sú
pripodobnené k tomu, ako pravda alebo chyba prichádza alebo vychádza z našich životov. Máme
rôzne brány v našich individuálnych životoch. Medzi týmito bránami je brána uší, brána očí, brána
mysle, brána pocitov, brána pamäte, brána vzťahov a brána ducha.
Sú to miesta, ktoré musíme strážiť, aby nepriateľ neprenikol za našu obranu. Sú to miesta, ktoré
musíme pozorne sledovať, aby sme do svojho života prijali len to, čo je pozitívne a zdravé. „Brány“
v Biblii sú spomínané tiež ako miesta autority. Boli to miesta, kde starší mesta robili rozhodnutia,
12
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ktoré ovplyvňovali mesto (Prís.31:23). Preto potrebujeme konať ako „starší“ pri našich vlastných
bránach a robiť múdre rozhodnutia pre naše životy.
Ako som rozmýšľal o týchto bránach, osvetlila sa mi Hnojná brána so špecifickým významom pre
zdravé fungovanie Tela Kristovho. Začal som chápať duchovný princíp. Jeruzalem, ako zdravé,
prekvitajúce mesto, neustále produkovalo hnoj a potrebovalo sa ho zbavovať. Naše fyzické telá
taktiež produkujú odpadové látky. Tieto odpadové látky sú výsledkom zdravého fungovania tela.
Každú chvíľu, ktorú sme nažive, každá bunka nášho tela premieňa živiny a vylučuje jedovaté odpadové látky v našom tele. V skutočnosti neustále znečisťujeme svoje telá. Ak sa nezbavíme týchto
jedov, zomrieme. Je to tak jednoduché. Preto potrebujeme orgány v našom tele, ktoré prefiltrujú
tieto odpady a potom ich vylúčia.
Podobne je to s Telom Kristovým. Ako normálne funguje, vytvárajú sa odpadové látky. Ako naše
fyzické telá, procesom metabolizmu, obnovou buniek a ich rastom, neustále produkujú jedovaté
odpadové látky, takisto funguje aj Telo Kristovo. Keď sedíme na bohoslužbách, v skutočnosti sa
fyzicky znečisťujeme. Vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhličitý. Ak by sa nedopĺňal čerstvý
vzduch, tak by sme sa zabili. To isté platí pre naše duchovné vzťahy. Keď Telo Kristovo funguje
normálne, keď je zdravé, bude produkovať jedovaté odpadové látky. Keď sme v bežných, zdravých
vzťahoch Božieho kráľovstva, neustále budeme produkovať jedovaté odpadové látky. Otázka znie,
ako jednáme s týmto jedom, ktorý sa neustále produkujeme?
Ako aj Jeruzalem má Hnojnú bránu, takisto aj Telo Kristovo. Nazýva sa odpúšťanie a zabúdanie.
„...Vtedy pristúpil k nemu Peter a povedal: Pane, koľko ráz zhreší proti mne môj brat, a odpustím
mu? Či do sedem ráz? Ježiš mu rečie: Nehovorím ti, že do sedem ráz, ale až do sedemdesiatsedem ráz.!” (Matúš 18:21-22)
„Niežeby som už dosiahol, alebo bol už dokonalý, ale snažím sa, či ozaj uchvátim, pretože ma Ježiš
Kristus uchvátil. Bratia, ja si nemyslím, že som už uchvátil. Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za
mnou, a snažím sa o to, čo je predo mnou; cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi.” (Filipským 3:12-14)
Práve tak ako obyvatelia mesta Jeruzalem vedeli, čo robiť so svojím odpadom, musí to vedieť aj
Telo Kristovo. Príliš často sa nevykoná to, čo je všetkým jasné. Koľko ľudí bolo otrávených tým, že
odmietli zobrať svoj „odpad“ von cez „hnojnú bránu“? Koľko zborov sa rozdelilo, koľko služieb sa
zničilo a koľko životov sa narušilo, pretože sme neporozumeli jednoduchej lekcii, ktorú život tak
jasne vyučuje. Každý v Jeruzaleme vedel, kde je Hnojná brána a na čo sa používala. Nikto nezostal
stáť v kope odpadu, ani neprinášal ten odpad späť do mesta, ani ho nehromadil z vnútornej strany
mestských hradieb. Nikto nehovoril o odpade, ani si neudržiaval spomienky naň. Odpad bol prirodzenou súčasťou zdravej existencie, ale vedeli, čo s ním majú robiť. Prečo to tak je, že tak mnoho
členov Tela Kristovho nevie, čo robiť so svojím „odpadom“?
Prečo tak mnoho veriacich zbiera svoj „odpad“ namiesto toho, aby ho vyniesli cez „hnojnú bránu“?
Prečo trvajú na tom, že si chcú ponechať svoju horkosť, nevôľu, urážky ako súčasť svojho života?
Prečo dovolia, aby ich nakazili bežné sklamania a zranenia zo života svojím smrteľným jedom?
Prečo trávia čas rozprávaním o svojom „odpade“, volajú ľuďom, aby sa s nimi o tom porozprávali
bratstvo
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a zavolajú toľkým, koľkí ich budú ochotní počúvať? Prečo ostatní len tak sedia a dovolia týmto ľuďom hádzať na nich ten svoj „odpad“? Prečo ľudia len tak sedia a hovoria o problémoch v cirkvi
a ako ich tak veľa ľudí sklamalo? Niektorí to robia, pretože im to poskytuje výhovorku na ich neposlušnosť voči Božiemu Slovu. Namiesto toho, aby sa tej veci zbavili, zneužijú to, aby obhájili svoj
životný štýl a postoje.
Niektorí ľudia nechcú byť uzdravení alebo vyslovene zdraví. Sú radi, keď môžu byť chorí alebo
slabí. Dáva im to adekvátnu výhovorku na ich hriech. Prekvapuje ma, ako často sa veriaci zídu
a dovolia každému nahádzať svoj „odpad“ na jednu veľkú kopu, aby sa s tým každý mohol podeliť
a vykrikovať, ako veľa „odpadu“ existuje a aký „je odporný“. Hovoria si svoje „odpadové“ príbehy,
znovu rozprávajú o tom, koľko ho za tie roky nazbierali a aký nepríjemný je jeho zápach. Ešte udivujúcejšie je, koľko ľudí to chce počúvať. Dokonca sa opýtajú, či je ešte viac z toho „hnoja“, ktorý by
si mohli pozrieť, akoby toho, čo majú, nebolo dosť. Je smutné, koľko ľudí chce počuť len negatívne
veci a zaujímajú sa len o hriechy a zlyhania iných.
Sú ďalší, ktorí meditujú nad svojou kopou „hnoja“. Trávia množstvo času rozmýšľaním o svojich
zraneniach a veciach, ktoré urobili a povedali iní. Mali by využiť ten čas modlitbou za tých, ktorí ich
zranili (Mat. 5:44) a prijať od Pána Jeho milosť a lásku, Jeho uzdravenie a milosrdenstvo. Namiesto
toho si radšej vyberú, že budú meditovať nad tým „hnojom“, že si budú plniť svoje srdcia horkosťou
a hnevom. Vieme, že rozmýšľajú nad tým „hnojom“, pretože presne o tom rozprávajú. Ľudia, ktorí
rozmýšľajú o Pánovi a pozitívnych veciach, takisto rozprávajú o Pánovi a pozitívnych veciach.
Sú ľudia, ktorí nechcú dovoliť, aby sa ten „odpad“ dostal von zo zboru. Neprijímajú pokánie ostatných ľudí, neodpúšťajú ani nezabúdajú. Vyjdú von k tej „kope hnoja“ a prinášajú ho späť do zboru,
pretože nechcú, aby niekto na to zabudol. Chcú si uctiť pamiatku na „odpad“ a pripomenúť si ho pri
každej príležitosti, aby každý vedel, čo sa stalo. Niektorí ľudia majú uložené desať, dvadsať alebo
tridsať ročné „odpady“ a sú tak pohotoví, aby ti dali z neho vzorku, kedykoľvek sa im naskytne príležitosť. Možno keď ich stretneš po prvý krát, povedia ti o niečom, čo sa im stalo pred mnohými rokmi. „Pozri sa,“ povedia ti, „chcem ti ukázať tridsaťročný „hnoj“. „Čo si o tom myslíš, už si niekedy
videl taký starý „hnoj“? No nie je strašné, čo sa mi stalo?“ Niektorí ľudia majú veľmi silný jed vo
svojich srdciach už dlhý čas a ich životy to dokazujú.
Sú ľudia, ktorí nemôžu zniesť, ak nemáš na sebe nejakú tú „špinu“. Cítia sa lepšie, alebo sa cítia
ospravedlnení za svoje postoje alebo správanie, ak môžu niečo z toho hodiť na teba a dosiahnuť,
že budeš s nimi súhlasiť. Už ti niekedy niekto zavolal a začal slovami: „Počul si, čo sa stalo v tom
a tom zbore? Počul si o tom a o tom?“ Čo v skutočnosti hovoria, je: „Dovoľ mi hodiť nejaký „odpad“
na teba.“ Tomu hovorím „odpadový“ telefonát od „odpadového“ vrhača. Niektorí ľudia sa stanú tak
duchovne znečistení, že si myslia, že majú „motorizovanú službu šírenia hnoja“. Svoje životy venujú
tomu, aby nakazili čo najviac ľudí. Už si niekedy bol s niekým a cítil si sa zašpinený ich konverzáciou, alebo si čítal knihu či počul nahrávku a cítil si sa znečistený? Možno odteraz budeš vedieť
prečo. Nie je to veľmi milý obraz, ale je potrebné správne vnímať, čo to je.
Tvoje zdravé fyzické telo produkuje odpadové látky každý deň, a ak si zdravý, tvoje telo ho vylúči.
Ak začneš mať problémy so zbavovaním sa svojho vlastného odpadu, pocítiš to. Potrebuješ niečo,
čo udrží tvoje telo čisté od tvojich vlastných jedov. Takisto to funguje v Tele Kristovom, každý deň
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produkuje nejaký „odpad“, ktorý sa musí vyniesť „hnojnou bránou“. Každý deň musíme činiť pokánie, musíme odpúšťať a musíme sa rozhodnúť zabudnúť. Každý deň sa ten „odpad“ musí vyniesť
z mesta a zanechať mimo mesta. V tom je zahrnuté odpúšťanie samému sebe. Sú mnohí ľudia,
ktorí sú otrávení tým, že neodpustili sami sebe.
Toto je veľmi dôležité a často prehliadané. Pre niektorých ľudí je jednoduché odpustiť iným, ale tak
ťažké odpustiť sebe svoje vlastné zlyhania. Nesmieme padnúť do tejto pasce. Tento „odpad“ ťa
otrávi takisto ako ktorékoľvek iné neodpustenie.
Jedna z charakteristík, ktorú používa Biblia na opísanie satana, je “Belzebub” (Lukáš 11:18). Pochádza z hebrejského slova, ktoré znamená „pán múch“. Démoni sú ako muchy a muchy milujú „hnoj“.
Kŕmia sa ním, takisto ako sa kŕmia našimi negatívnymi myšlienkami, pocitmi a postojmi. Preto tak
radi vyprovokujú takéto myšlienky a pocity v našich životoch. To im umožní prístup do našich myslí
a sŕdc. Keď už raz získajú prístup, pokúsia sa tieto myšlienky a pocity zhoršiť a nafúknuť, aby zdanlivo vytvorili väčšie problémy, ako v skutočnosti sú. Tým, že sa neustále zbavujeme „odpadu“, zhoršujeme to tým démonom a sťažujeme im prístup do našich životov. Nedávame im priestor, ktorý by
ich k nám priťahoval a o to menej možností, aby si našli nejakú zádrapku. Čistota a neporušenosť
démonom nevoňajú!
Potrebujeme sa naučiť odmietať spoločenstvo s tými, ktorí sú „rozprávačmi o odpade“ alebo
„šíriteľmi hnoja“. Sú to tí, ktorí vždy hovoria o zlyhaniach druhých. Vždy ohovárajú a rozprávajú
o hriechu niekoho iného, alebo či ich niekto zranil. Keď začnú hovoriť o svojom vlastnom hriechu
a činiť pokánie, vtedy sa začnú zbavovať svojho vlastného „hnoja“, a sú na dobrej ceste k duchovnej
obnove a zdraviu. Pamätaj, je prirodzené pre zdravé vzťahy v Tele Kristovom, že vytvára „odpad“
ako normálny proces duchovného rastu a zrelosti. Ťažkosti, problémy, sklamania, urážky/zranenia
a im podobné veci sú bežnou súčasťou zdravých vzťahov. Sú súčasťou života. To, ako s nimi jednáme, ako jednáme s tým „odpadom“, ktorý vytvárajú naše vzťahy, rozhodne o zdraví a sile našich
duchovných životov.
Keď si omylom myslíme, že tvorba „odpadu“, ťažkosti, s ktorými sa stretneme alebo vytvoríme vo
všetkých našich vzťahoch, je niečo zlé, alebo že je to problém či dokonca niečo nezdravé, môžeme
sa rozhodnúť, že sa budeme vyhýbať vzťahom v Tele Kristovom. Toto je závažná chyba – a veľké
víťazstvo pre tvojho nepriateľa. Keď sa od seba budeme oddeľovať, oberáme sa o primárne Božie
stratégie pre vytváranie podoby Krista v našich dušiach. Myslíme si, že je to v poriadku, keď len
„chodíme do zboru“. „Napokon“, si povieme, „ľudia mi len spôsobia problémy a ja už nechcem viac
problémov, už viac nechcem byť zranený.“ Takéto zmýšľanie je duchovným jedom. Pochádza zo
stavu „zápchy.“ Ak takto zmýšľaš, potrebuješ duchovné preháňadlo! Tvoja duchovná zápcha ťa
nakazí. Tvoja duša potrebuje zo seba vyplaviť všetok ten „hnoj“, negatívne myšlienky, pocity
a spomienky. „Odpadové látky“ tvojho nedokonalého vzťahu s Pánom a členmi Jeho tela musia
vyjsť von cez „hnojnú bránu“. Potom sa môžeš vrátiť do „mesta Jeruzalem“ zdravý a pripravený na
život. Vrátiš sa k aktívnej súčasti v Tele Kristovom, pripravený na ďalšiu úroveň svojho povolania.
Vrátiš sa ako silnejší učeník: pripravený, ochotný a schopný fungovať tak, ako to naplánoval Boh.
Poučil si sa z hodnotnej lekcie, ktorá potrvá celý život. Naučil si sa, ako jednať s „odpadom“, ktorý
sa neustále vytvára. Si schopný vstúpiť do nových a hlbších úrovní vzťahu s Bohom a s Jeho telom.
Si schopný fungovať zrelším spôsobom, pretože vieš, ako vynášať „odpad“ cez bránu a zanechať
bratstvo
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ho tam.
Keď sa zbavíme svojho „odpadu“, sme schopní vrátiť sa do „mesta“ a do zdravých vzťahov v Tele
Kristovom, kde nachádzame novú milosť a lásku, ktorá je od Hlavy, keď nám On slúži. Potom sme
na mieste, kde je možné postarať sa o staré a choré vzťahy s pozitívnym postojom, oslobodeným
od „odpadu“.
Tam, kde prúdi pokánie a odpustenie, môžeme nachádzať spôsoby, ako prinášať uzdravenie
do každého vzťahu. S tými, ktorí nás zrania, nezaobchádzame s opovrhnutím ale s potrebnou pozornosťou, ktorá preverí ovocie pokánia. Je pravda, že niektoré vzťahy sa nikdy neobnovia do pôvodnej úrovne dôvery, ale tie zranenia zo vzťahov môžu byť uzdravené, „odpad“ odstránený a my
sme schopní prijímať novú milosť pre nové vzťahy.
Zistíme, že sa obnovia staré vzťahy, alebo sa vytvoria nové. Pretože sme na mieste očisťovania,
tým dávame Duchu Svätému priestor, aby nás menil a posilnil, aby sme pestovali a rozvíjali nové
a hlbšie vzťahy. Toto je výsledok odpúšťania a zabúdania. Sme na mieste, kde dôverujeme Pánovi,
že založí zdravé vzťahy s ostatnými členmi Tela Kristovho. Nedovolíme, aby nami ovládali staré
zranenia. Zbavujeme sa „odpadu“, ktorý bol vyprodukovaný a sme pripravení prejsť do nových vzťahov, ktoré sa môžu stať veľmi bohatými zdrojmi duchovnej výživy pre naše životy.
Tento proces - kedy sa v zdravých vzťahoch vytvára nevyhnutný „odpad,“ ktorý sa následne vynáša
a my sa vraciame do nových úrovní vzťahu - je pre nás, ako veriacich, je ústredný/hlavný pre naše
dozrievanie. Vďaka tomuto procesu rastieme ako učeníci. Tak ako deti Izraela na púšti, aj my máme
zabezpečenie čerstvej „manny“ na každý deň. Táto manna predstavuje čerstvú milosť a každé zabezpečenie od Pána, ktoré potrebujeme na to, aby sme udržiavali naše životy obmyté od nečistoty
a schopné fungovať normálnym zdravým spôsobom.
Rastieme do podoby Krista, keď sa učíme ako odpúšťať a zabúdať a snažíme sa nasledovať Pána
a Jeho zámery. Stretávame sa s novými ľuďmi, vytvárame nové vzťahy, získavame nové zdroje
výživy a vytvárame aj nový „odpad“. Zbavujeme sa tohto „odpadu“ a vraciame sa pre nové stretnutia. Zakaždým, keď zopakujeme tento proces, porastieme o trochu viac. Práve tak ako naše fyzické
telo prijíma potrebnú výživu, tak náš „duchovný človek“ prijíma duchovnú potravu, potrebnú pre
zdravie a rast. Každý ďalší odpad vytvorený v budúcnosti bude jednoducho vynesený a naše vzťahy v Tele Kristovom budú produkovať ten druh života, ktorý mal Boh vždy v úmysle.
Hnojná brána je stále otvorená. Používaš ju?

( výber z knihy „Listy z olivovníka“; Howard Morgan)
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SPRÁVY Z DIASPÓRY
Milí priatelia Izraela,
každá návšteva núdznych je pre nás príležitosť priniesť svetlo Mesiáša. Je to výzva a zároveň očakávanie na Božiu milosť. Nič nie je nemožné tým, ktorí veria.
Michail žije sám v byte. Žena mu
zomrela pred troma rokmi. Bola
veľmi vzdelaná a aktívne sa zapájala do života miestnej židovskej
komunity. Spolu s manželkou žili
viac ako 50 rokov. Majú dvoch
synov, ktorí žijú na Ukrajine.
Michail je chorí. Má silnú cukrovku. Musí chodiť každých 6 mesiacov do nemocnice na 10 dní na
infúzie. Kvôli cukrovke má bolesti
nôh. Ledva chodí, ani sedieť nemôže dlho. Modlili sme sa za
uzdravenie a povedali sme mu, že
Ješua HaMašiach je ten, ktorý
uzdravuje. Po modlitbe sa prešiel
po izbe a potom si sadol a na jeho
tvári sa objavil úsmev. Na našu
otázku „ako sa cíti“? Odpovedal:
„je to lepšie, ľahšie“. Spýtal som
sa: „Naozaj“? A on odpovedal: „Da
točno“.
Boh je úžasný, keď napĺňa srdcia ľudí svojou láskou a prináša uzdravenie fyzické ako aj duševné.
Aj predseda židovskej komunity bol nadšený z toho, čo sa s Michailom udialo. Boh je skutočne dobrý Boh (celý čas).
Opäť vám ďakujeme za vaše dary a modlitby. Veríme, že náš Boh Izraela, nebeský Otec vás požehná v Kristu Ježišovi v plnosti Jeho milosti. Je to úžasné, keď sú ľudia uzdravení a dokonalé, keď
sú spasení. Nech zasvieti dobrá spáva židovského Mesiáša a odostrie sa závoj na srdci Izraela.
Šalom,
Jozef Janits
Chevra tím.
bratstvo
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