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SLOVO NA ÚVOD
Drahí súrodenci!
Tu je slovo zo Slova pre Vás:
„Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa prv nenávidel ako vás. Keby ste
boli zo sveta, svet by mal rád svoje vlastné, ale preto, že nie ste zo
sveta, ale že som si vás vyvolil zo sveta, preto vás svet
nenávidí.“ (Ján 15:18-19)
Ako je to možné? Mal som toľko blízkych priateľov, ale s chvíľou, keď
som skrze Ježiša (Yeshua) vstúpil do vzťahu so svojim Otcom, naraz
je všetko preč – všetci „priatelia“ zmizli. Spravil som niečo zlé? Nie, ale je tu duchovný konflikt,
do ktorého si vstúpil, a o ktorom hovorí Pavol v II Korinťanom 6:14-16: „Neťahajte cudzieho jarma
s neveriacimi. Lebo čo má spoločného spravodlivosť s neprávosťou? Alebo, aké je obecenstvo
svetla s temnosťou? A aký je súhlas Krista s Beliálom? Alebo aký má podiel verný s neverným?
A aká je zhoda medzí chrámom Božím a medzí modlami? Lebo veď vy ste chrámom živého Boha,
ako povedal Boh: Budem bývať v nich a prechádzať sa a budem ich Bohom a oni mi budú ľudom.“
Jasne je tu napísane, že neexistuje obecenstvo svetla s temnosťou: „Preto vyjdite spomedzi nich
a oddeľte sa, hovorí Pán. A nedotýkajte sa nečistého a ja vás prijmem a budem vám za Otca a vy
mi budete za synov a za dcéry, hovorí Pán, všemohúci“ (II. Kor. 6:17-18). Nemôžeš prehovoriť
k tým, ktorí sú v tme, pokiaľ sám z tmy nevyjdeš. Nemôžeš byť priateľom tmy a činiť ľudí priateľmi
svetla. Jedno s druhým dohromady nejde. Preto potrebuješ vyjsť z tmy, aby si priniesol tme svetlo.
Preto Jakub píše: „...či neviete, že priateľstvo sveta je nepriateľstvom s Bohom? Teda, ktokoľvek by
chcel byť priateľom sveta, stáva sa nepriateľom Božím“ (Jk. 4:4). To znamená, že nie je možné
priniesť tomuto svetu svetlo sveta (Ježiša), pokiaľ si priateľom sveta. Len vtedy, keď si priateľom
Božím môžeš priniesť svetlo, ktoré premáha tmu (Jn. 1:4-5).
Spoločenstvo Božích detí je spoločenstvom tých, ktorí chodia vo svetle: „...keď chodíme vo svetle,
ako je on vo svetle, máme obecenstvo jeden s druhým a krv Ježiša Krista, jeho Syna, očisťuje nás
od každého hriechu“ (I.J.1:7). Si súčasťou tých, ktorí chodia vo svetle, Kristovho tela, za ktoré bola
zaplatená obrovská cena.
Vieš, ako sa volá spôsob, ktorý umožňuje ľuďom vyhnúť sa tlakom, problémom a prenasledovaniu?
KOMPROMIS. Stačí povedať svetu áno a už si ním prijatý – máš späť svojich priateľov.
Potrebuješ však vnímať dôležitú vec – s chvíľou, keď si sa rozhodol chodiť Duchom (R. 8:14), aby si
naplnil Otcovu vôľu, budeš čeliť tlaku tohto sveta a pôjdeš proti prúdu tohto sveta. Touto cestou išiel
náš Majster, touto cestou išli Jeho učeníci a touto cestou pôjdeš aj ty. Ale nepôjdeš ňou sám. Keď
budeš činiť Jeho vôľu, On bude s tebou celý čas; až dokonca: „Daná mi je každá moc na nebi aj na
zemi. A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy, krstiac ich v mene Otca, Syna a Svätého Ducha,
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Slovo na úvod
učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až
do skonania sveta. Amen“ (Mt. 28:18-20).

„To som vám povedal nato, aby ste mali vo mne pokoj. Na svete budete mať
súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet“ (J. 16:33).
„Lebo všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom, a toto je to víťazstvo,
ktoré zvíťazilo nad svetom – naša viera“ (1. Jn. 5:4).
Šalom,
Stanislaw Gawel
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
1. Táto prorocká šabatová časť je z knihy 2 Kráľov 7: 3-20, ktorá hovorí,
ako Boh použil štyroch malomocných, aby zničili celú sýrsku armádu.
S týmto v mysli sme chválili svojho Všemohúceho Boha.










Chváľte Pána, že použil slabých a bláznivých, aby zmiatol múdrych a mocných
(1 Kor 1: 27-29).
Ďakujeme, že Izrael má 70 rokov a že používaš tento národ pre svoju slávu
(Ž 127:1).
Abba, je zázrak, že Izrael prežil až doteraz - žehnáme ťa za to (Ž 121: 4).
„Nie nám, YHWH, nie nám, ale nech je tvoje meno oslávené, za tvoje milosrdenstvo a za tvoju pravdu. Prečo by mali pohania hovoriť: Kde je ich Boh? Ale náš Boh
je v nebesiach, a urobil čokoľvek, čo sa mu páčilo“ (Ž 115:1-3).
Ďakujeme, že pozoruješ na svoje slovo a napĺňaš ho - svojou cestou a svojim časom (Jer 1:12).
Vidíme, že krajina rozkvitá a je plodná - v súlade s tvojimi zasľúbeniami (Iz 27: 6,
Ez 36: 8).
„Takto hovorí Hospodin, ktorý dáva slnce za svetlo vodne, ustanovenia mesiaca
a hviezd za svetlo v noci, ktorý búri more, takže hučia jeho vlny, a ktorého meno
je Hospodin Zástupov: Akže uhnú eto ustanovenia zpred mojej tvári, hovorí Hospodin, vtedy prestane aj semä Izraelovo byť národom pred mojou tvárou po všetky
dni. Takto hovorí Hospodin: Ak budú voľakedy zmerané nebesia hore a budú vys hnuté základy zeme dole, vtedy i ja zavrhnem všetko semä Izraelovo pre všetko
to, čo porobili, hovorí Hospodin“ (Jer. 31: 35-37).
Amen.

2. V súčasnos sa očakáva viac masových demonštrácií pozdĺž bezpečnostného plotu
medzi Izraelom a Gazou. Tieto "mierové" pochody nemajú nič spoločné s mierom. Lídri
Hamasu plánujú presunúť „mierové“ stanoviš a bližšie k týmto plotom. Boh odpovedal
na našu modlitbu. Počas posledných týždňov došlo k zníženiu počtu demonštrantov
aj úmr . Vzhľadom na eto okolnos , mnohí z tých, ktorí boli nútení pochodovať, sa
viac nezúčastnili demonštrácii. Je isté, že IDF čelí koncentrovanejšej skupine islamských
fana kov, ako to bolo v predchádzajúcich piatkoch.



Pane, jednaj s démonickou nenávisťou, ktorá je zdrojom islamu, zameraná najmä
na Izrael a Židov, a pravú cirkev (Ján 8,32).
Znič odhodlanie prelomiť bezpečnostné ohradenie Izraela.
bratstvo
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Príhovorcovia za Izrael
Pomôž všetkým mladým izraelským vojakom, ktorí sa budú musieť vysporiadať
s týmito nenávistnými fana kmi (Ž 140: 7).
Zastav šíreniu klams ev o IDF pri ochrane bezpečnostného múra (Neh 4: 9).
Ďakujeme, že si dal Izraelu zariadenia na detekciu teroris ckých tunelov a za všetky nedávno zničené tunely.
Chráň a posilni izraelské komunity v blízkos pásma Gazy (Am 9: 14-15).
„Počujte slovo Hospodinovo národy, a zvestujte to ďaleko na ostrovoch a recte:
Ten, ktorý rozptýlil Izraela, ho zase shromaždí a bude ho strážiť ako pas er svoje
stádo“ (Jer. 31:10).
Preruš všetky väzby medzi Iránom a Hamasom (Ž 129: 5).









3. Táto posledná modlitba nás viedla k tomu, aby sme sa prihovárali Izrael, ktorí čelí
pro Iránu v Libanone a Sýrii. Po tom, ako Izrael zaútočil na iránsku dronovú základňu
v Sýrii a zabil sedem iránskych vojakov v útoku, Irán sa vyhrážal, že sa poms - a musí
zachovať svoju česť. Ale ako, kedy a kde?
Abba, ak Irán používa Hamas ako odvrátenie pozornos na juhu, aby mohol zaútočiť na severe, odhaľ to Izraelu a potlač všetky iránske snahy pro tvojmu národu
(Ž 33: 10-11).
Zastav akúkoľvek úspešnú iránsku odvetu (Ž 35: 8).
Posilni Izrael, aby zachoval svoje červené línie: žiadne iránske vojenské základne
v Sýrii (Jk 5:12).
Posilni Izrael, aby udržal svoje červené línie: žiadne iránske zbrojárske továrne
v Libanone (Mt 5:37).
Zabráň všetkým pokusom o únos izraelských vojakov alebo civilistov (Ž 71: 10-13).
Daj vedeniu Izraela múdrosť a odvahu, kedy majú uskutočniť preven vne útoky
(5M 33:27).
Pane, daj správnych ľudí do Bezpečnostnej služby Izraela (Joz 6:2-5)










4. Izrael bol požehnaný víťazstvom nad terorizmom vo svojich uliciach. Mnohí Izraelčania sa naučili bojovať, sú ostraži a proak vny. I napriek tomu, že sa občas objaví teroris cký útok, chceme, aby ľudia Izraela boli vždy pripravení a bdelí.
Veríme, že nás chrániš a prosíme ťa, aby si si na to použil všetky potrebné prostriedky (Žalm 3: 8, Zj 21:31).
Ďakujeme Ti, že oslavy dňa nezávislos boli bez teroru a požehnaním pre tento
národ (Iz 66: 8-12).
Zbystri všetkých izraelských bezpečnostných strážcov - kdekoľvek a čokoľvek strážia (Lk 2: 8).
A keďže existuje spojenie medzi prirodzeným a duchovným (1 Kor 15:46), modlíme
sa aj pro duchu sebauspokojenia tela Mesiáša v Izraeli(1Pt 4: 7).
Nech telo v Izraeli sa neustále modlí a stojí na stráži (Mk 13: 32-37).
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Príhovorcovia za Izrael


Ďakujeme za všetkých "malomocných" z dnešného dňa, ktorí vytvárajú spásu medzi nepriateľmi Izraela (2 Kráľ 7: 6-7).

5. Na základe prvej Timoteovej 2: 1-3 sme sa modlili za izraelského premiéra Bibiho
Netanjahu.










Ďakujeme Ti za neho a za prácu, ktorú vykonáva vo vedení tvojho národa
(Jer 3:15).
Nech Bibi vie, že bol zvolený a vybavený Tebou - pre tvoju slávu (Ez 36:32).
Buď jeho š tom (Ž 3: 3a).
Čím bude starší, obmäkči jeho srdce, aby si ho Ty mohol viesť svojím okom
(Ž 32:8-9).
Nech naplní všetky dni, ktoré si mu ustanovili za izraelského vodcu
Keď naplní svoje dni, Abba, ukáž nám toho, ktorého si si vybral za náhradu, aby
sme sa mohli teraz modliť za neho (Am 3: 7).
Ukáž Bibimu, kto bude jeho nasledovník, aby ho mohol zaučiť na túto veľmi stresujúcu pozíciu (4M 27, 18, 22).
Buď jeho nepreniknuteľnou stenou okolo jeho manželstva a rodiny.
Priveď celú domácnosť Netanjahu k spaseniu a poznaniu Mesiáša Ješua (Ez 36:33).

6. Staroveký duch humanizmu nakazil rabínsky judaizmus a väčšinu kresťanstva. Názory
človeka menia význam Božieho slova. Napriek tomu existujú niektorí rabíni - a pastori,
ktorí povzbudzujú svojich ľudí, aby sa vrá li k čítaniu celého Starého zákona [Tanach] namiesto čítania iba prvých pia ch kníh Mojžišových - Tóru. Modlili sme sa za to, aby sa
ľudia Knihy vrá li ku Knihe - celej Biblie.










Pane, nech je v tvojej krajine hlad po poču tvojho slova (Am 8:11).
Prebuď viac rabínov, aby zapôsobili na svoje stáda, aby si prečítali celé Tvoje Slovo
(Ž 119: 18)
Vylej hlboký hlad pre pravdu o tom, čo si skutočne hovoril (Jn 17:17).
„Boh nie je človek, ktorý by mal ležať, ani syn človeka, ktorý má činiť pokánie. Povedal, a on to neurobí? Alebo on hovoril, a nespravil to dobré?“ (4M 23:19).
Nech Židia nečítajú len Tóru, ale celú Knihu - a mnohí znovu zrodení veriaci sa môžu vrá ť k základom svojej viery a študovať Tanach (2 Tim 3,16-17).
Pri ahni židov k čítaniu Nový zákon, ktorí ho majú a ešte ho neotvorili, aby pochopili, že Ješua je zasľúbený Mesiáš Izraela (Sk 26: 22-23).
Ďakujeme za to, že Netanjahu citoval z Tvojho slova vo svojich prejavoch. Vylej
svojho Ducha na všetkých izraelských predstaviteľov po celom svete (Iz 55,11).
Premeň slávnostný obrad čítania čas Tóry do vyhlasovania pravdy (Ž 119: 89)!
Odstráň ducha humanizmu z rabínskeho judaizmu a kresťanstva (Mt 16:23).

bratstvo
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Príhovorcovia za Izrael
7. Izrael je vzkriesený vo svojej krajine už 70 rokov a napriek tomu väčšina Židov stále
žije mimo svojich hraníc, čo Biblia nazýva "exilom" a "zaja m". Takže sme sa modlili za
aliju - imigráciu Židov z exilu do Izraela.
Ako mnohí židia v exile oslávili 70. výročie Izraela, môžu eto slová z pôvodných
exilov v Babylone byť vypálené do ich sŕdy a myslí: „Ak by som ťa zabudol, ó, Jeruzaleme, nech zabudne i moja pravica. Nech sa prilepí môj jazyk na moje ďasno,
ak by som sa nerozpomínal na teba, ak nebude Jeruzalem vrcholom mojej rados“ (Ž 137: 4-6).
Daj im Boží nepokoj, že sa ešte nevrá li domov (Jer 50: 4-5).
Aj keď sú v krajine obri - posielaj viac mesiánskych Židov v tom istom duchu, ktorý
bol aj na Jozuovi a Kálebovi (4M 14:24), a povzbudzuj vykúpených Pána, aby sa
vrá li (Iz 35,10; ).
Vlož ju do srdca osamelých vojakov, aby získali svoje občianstvo.
Tak ako oni, nech pri ahnu zvyšok svojich rodín, aby ež prišli domov (Jer 3,14b).
Pane, otvor brány e ópskym a iránskym židom, aby sa vrá li (Iz 62,10).
Uľahči byrokraciou, ktorá často bráni udeľovaniu občianstva židom prichádzajúcich
z rôznych krajín.
Zabezpeč ministerstvu Klitah (pomáhajú prichádzajúcim židom usadiť sa v Izraeli),
všetko, čo potrebuje na to, aby prisťahovaní židia zostali žiť v Izraeli.
„Hľa, dovediem ich zo zeme severa a shromaždím ich od najďalších končín zeme,
medzi nimi slepého i kuľhavého, tehotnú i rodiacu spolu, veľké shromaždenie
sa navrá a sem. S plačom prijdú, a s pokornými modlitbami ich povediem a zavediem ich k potokom vôd, priamou cestou, neklesnú na nej, lebo som Izraelovi Otcom a Efraim je môj prvorodený“ (Jer 31: 8-9).













8. Modlili sme sa aj za to, aby cirkev spoznala svoju povinnosť pomôcť tvojmu ľudu, a to
zahŕňa aj pomoc pri aliji.
„Lebo sa im to videlo za dobré, a sú ich dlžníkmi. Lebo ak dostali pohania účasť na
ich duchovných majetkoch, podlžni sú im ež sväte poslúžiť telesnými“ (Rim 15:27).
Pane, daj mnohým zhromaždeniam svedectvo o tom, že budovanie Sionu (Ž 147:2)
je rovnako dôležité pre urýchlenie návratu Ježiša ako vyslanie misionárov na končiny zeme (Mt 24:14).
Nech Božia bázeň naplní cirkev, aby slúžila tomuto národu (Iz 60,12).






Šalom
Príhovorcovia za Izrael
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LISTY Z OLIVOVNÍKA
VÔŇA/KADIDLO MODLITBY

Keď Mojžiš vstupoval do prítomnosti Božej v oblaku zahaľujúcom Sinaj, prijal Božie zjavenie. Boli
mu ukázané inštrukčné vzory, ktoré mali veriaci dodržiavať, aby tak mohli kráčať s Bohom a mať
správne vzťahy medzi sebou. Boh povedal Mojžišovi, že má postaviť svätostánok podľa vzoru, ktorý
mu ukázal na hore (Exodus 25:40). To je veľmi dôležité. Svätostánok podľa svojho vzoru ako
aj nábytok nám zjavuje Božie vzory a princípy pre naše životy. Použitím symbolického jazyka nás
vyučuje, ako si máme budovať vzťah s Bohom a s ostatnými navzájom.
Je veľmi jednoduché osvojiť si vzory pre naše životy, ktoré nedal Boh. Dokonca sa môže stať, že
máme o Bohu mylné predstavy. Môžeme si držať myšlienky o Bohu, ktoré sú čistým výsledkom
našich predstáv a budovať si celý systém presvedčenia a životný štýl okolo toho. Potom sme frustrovaní, zatvrdení v srdci a vzdávame sa nášho kráčania vo viere. Skutočnosť je taká, že sme vinní
z modlárstva, vzdávame poctu „bohu“ nášho vlastného výmyslu. Tento boh neexistuje a nemôže
odpovedať na naše modlitby. Tento klam sa môže vyskytnúť, ak nebudujeme naše životy podľa
vzorov a princípov stanovených v Božom Slove.
Ak naše životy nie sú založené na správnych vzoroch a princípoch, budeme blúdiť v duchovnej
púšti práve tak, ako Izraeliti blúdili v tej skutočnej púšti. Odmietli dodržiavať inštrukcie, ktoré im boli
dané. Keď odmietame poslúchať Božie inštrukcie, takisto blúdime. Koľko ľudí zablúdi do zboru
v nedeľu ráno? Tápajú cez čas uctievania? Blúdia pri svojom dávaní a blúdia svojím životom? Boh
nemal takýto zámer pre naše kresťanské skúsenosti. Toto rozhodne nie je dedičstvo, ktoré nám
chcel Mesiáš Ješua zanechať, keď za nás zomieral. Služba súčasných dní Ducha Svätého naplní
naše životy zámerom a mocou, nie bezcieľnym blúdením. Jeho služba v našich životoch dodržiava
vzory a princípy, ktoré sú nám zjavené skrze Svätostánok.
Všetko, čo sa týka svätostánku, sa vzťahuje na náš vzťah s Bohom a ostatnými navzájom. Vzor
svätostánku je špecifický s hlbokými duchovnými lekciami. Ak zlyháme a nebudeme dodržiavať tieto
lekcie, staneme sa duchovne odradení a frustrovaní, pretože končíme tým, že radšej nasledujeme
naše vlastné predstavy namiesto toho, aby sme nasledovali Pána.
Jeden vzor zjavený v Chráme môže radikálne zmeniť to, ako sa modlíme. Na Svätom Mieste bol
výnimočný oltár, ktorý sa nazýval Kadidlový oltár. Bol vyrobený z dreva a pokrytý zlatom. To drevo
predstavuje ľudstvo a zlato predstavuje Božiu podstatu Mesiáša. Drevo prekryté zlatom predstavuje
skutočnosť, že sme prijali Boží život. Mesiášov život bol vložený do nás, keď sme prijali Pána Ježiša a boli znovuzrodení.
Kadidlo sa kládlo na tento oltár a bolo zapaľované uhlím z Mosadzného oltára na obete pri vchode
do Svätostánku. Kadidlo predstavuje modlitbu (Zjav. 8:3-4), a tak vzor kadidlového oltára poskytuje
úžasný náhľad do toho, čo v skutočnosti modlitba je. Boh povedal Mojžišovi, aby zozbieral štyri
druhy rastlín na toto kadidlo.
bratstvo
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„Hospodin riekol Mojžišovi: „Vezmi si voňavé látky: vonnú živicu, ónyx, galban a čisté kadidlo, všetko v rovnakých čiastkach. Z toho priprav kadidlo ako prípravok voňavkára, osolené, čisté, posvätné.
Jemne to rozotri a daj z toho niečo pred Svedectvo v svätostánku, tam kde sa budem s tebou stretať. To vám bude svätosväté..” (Exodus 30:34-36)
Je dôležité, že číslo štyri v Písme predstavuje univerzálnosť Božieho povolania. Iné príklady sú
napr. štyri trúby na obetnom oltári, štyri vetry z neba a štyri kúty sveta (Jer. 49:36, Iz.1:12, Zjav.
7:1). To nám poukazuje na príležitosť, ktorú Boh dáva každému, aby mohol byť spasený, bez ohľadu na to, aký bol jeho život predtým, alebo odkiaľ pochádza. Evanjelium sa má kázať po všetkých
končinách zeme a „ktokoľvek bude chcieť,“ môže prísť do Božej rodiny. Tak počet ingrediencií
v tomto kadidle symbolizuje univerzálne pozvanie, ako aj zaradenie, ľudí z každého národa, aby sa
modlili k Bohu Izraela.
Keď porozumieme tomuto procesu prípravy kadidla, pomôže nám to učiť sa Božie vzory a princípy,
aby naše modlitby mohli byť efektívne pri plnení Božích zámerov. Štyri rastliny použité na toto kadidlo mohli ľudia nájsť na púšti a odrezať ich. To isté urobil Boh nám. Boli sme bez Boha a bez nádeje, žili sme ako pohania na púšti života. Keď sme reagovali na evanjelium, boli sme zožatí –
stiahnutí z nášho starého života, odrezaní a privedení do zmysluplného vzťahu s Bohom. Tak ako
tie koreniny boli prinášané do lekárne, aby sa začala ich premena na sväté kadidlo, tak sme aj my
prinášaný do Božej „lekárne“, aby sa začala naša premena na Kristovu podobu.
Po tom, ako sme boli zoťatí, sme „posväcovaní“, to znamená oddelení pre Pána a Jeho zámery.
Keď sme boli „zožatí“ z nášho starého života a potom oddelení pre Pánove zámery, môžeme podstúpiť proces, kedy sa z nás stáva kadidlo, ktoré môže horieť na Jeho oltári. Sme zlomení, rozdrvení na prášok, položení na zlatý oltár a zapálení ohňom z neba. Toto je mocný obraz procesu premeny na Ježišov obraz.
Mnohí sa na tomto mieste zastavia a dovolia svojej telesnosti a starej prirodzenosti zakričať: „Nie!
Prišiel som k Ježišovi, aby som bol zdravý a bohatý a mal ľahký život!“ Ale týmito slovami len kričia
k bohu svojej vlastnej predstavivosti. Nemôžeme manipulovať s Bohom Izraela, aby robil to, čo
chceme my. Musíme prejsť procesom, v ktorom On vytvára modlitebníkov. Môžeme sa pokúsiť
vymyslieť naše vlastné nápady o modlitbe, stretávať sa s ostatnými s podobnou motiváciou
v márnej snahe vyprodukovať „súhlasnú modlitbu.“
Môžeme sa pokúsiť „vykĺbiť Bohu ruku“ tým, že Mu budeme citovať biblické verše, ale napokon
skončíme s frustráciou, bez odpovedí na naše modlitby. Len keď sme premieňaní podľa Jeho vzoru,
vtedy sa stávame „kadidlom“ a sme skutočnými „modlitebníkmi.“ Toto je cesta k autentickému učeníctvu, duchovnej zrelosti a skutočnej plodnosti v Božom kráľovstve. Samozrejme, môžu sa z nás
stať tí, ktorí si plnia dochádzku na jednotlivé stretnutia, ktorí dávajú peniaze, ale tieto aktivity samé
o sebe nevytvoria duchovnú zrelosť. Naša spása a odpustenie hriechov sa nestratí, ak odmietneme
povolanie a proces zrelosti. Sú to dary, ktoré sme dostali zadarmo, z milosti. Ale naša zrelosť, naše
prinášanie ovocia pre Kráľa a plnenie nášho predurčenia sú otázkami, ktoré sú v stávke.
Výroba kadidla nás učí o Božom vzore učeníctva v modlitbe. Najskôr sme odrezaní z nášho starého
života, zožatí z davov ľudstva a tak zachránení. Potom sme oddelení pre Pána a posväcovaní.
bratstvo
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Potom, ak sme ochotní, On začne jednať s našimi životmi. Následne sa dostaneme do „lekárne“,
kde sa pripravuje kadidlo. Vložia nás do misky a „drvia na prach“. Toto „drvenie“ sa deje pri každodenných skúsenostiach v živote, ako kráčame s Pánom. Prebieha kdekoľvek, doma, v práci a aj
v cirkvi. Prebieha v našich vzťahoch, vo chvíľach, keď slúžime, pri vyučovaní, kázaní a uctievaní.
Každá skúsenosť z nášho života môže byť takou „paličkou“, ktorú si Boh použije na to, aby nás
„podrvil“ na prášok pre Svoje kadidlo. Proces drvenia prebieha tam, kde sa objavuje a jedná
s hriechom a našou sebeckosťou. Sme vsadení na miesta tlaku a prípravy. Po tom, ako sme podrvení na prach, sme pripravení na ďalší krok prípravy kadidla, kedy dochádza k miešaniu.
Spomeňme si na tie štyri druhy rastlín, ktoré sa zbierali na prípravu kadidla. Každá prechádza procesom drvenia, aby sa potom mohli spolu zmiešať. Presne toľko a v istom pomere sú spojené do
jednoty. Ak neprebehne tento proces drvenia na prach, sme ako nerozomleté steblá sediace
v miske. Zdieľame ten istý priestor, ale nemáme žiadnu autentickú jednotu. Sme fyzicky spolu na
tom istom mieste, ale duchovne sme stále len jednotlivé „steblá“, ktoré stoja vedľa seba samostatne. Nemôže existovať skutočná jednota s tými, s ktorými sme neboli pomletí na jemný prášok.
Je možné to okamžite rozpoznať, keď sa stretneme s inými veriacimi. Je jasné, kde je jednota
a zmiešanie, alebo kde sa ľudia od seba dištancujú a cítiť náboženskú formalitu, alebo nejakú inú
dynamiku, ktorá zapríčiňuje oddelenie. Vieme to rozpoznať, keď sa stretneme s niekým, kto má
takúto „práškovú“ konzistenciu. Ak si ako „prášok“ a stretneš niekoho, kto bol tiež zomletý na prach,
nezaberie to dlhý čas a vaše srdcia sa spoja v jednote a budete schopní modliť sa a počúvať Pána
spolu.
Ak sme stuhnutí, ako suché nezomleté steblo, nemôžeme z toho nášho stavu viniť niekoho iného.
Bez ohľadu na to, čo nám iní urobili alebo povedali, každý z nás sa môže rozhodnúť, ako bude reagovať. Ak sa rozhodneme dovoliť Ježišovi pracovať v nás a premieňať nás, staneme sa „prachom“
v Jeho rukách. Ak sme odmietli dovoliť Ježišovi, aby nás podrvil na Jeho podobu, musíme si to
s Pánom vyriešiť sami. Každý z nás musí niesť svoju osobnú zodpovednosť za svoj vzťah s Kráľom.
Ospravedlnenia alebo posúvanie viny sú klamstvá. Možno by sa nám páčilo zvoliť si radšej jednoduchú cestu von, ale to nie je Jeho cesta. Písmo však garantuje, že Pán je pripravený reagovať na
každého z nás osobitne, kedykoľvek sme my ochotní (Ž. 34:18,145:18, Jakub 4:8, Žid.4:16). Jeho
„lekáreň“ je vždy otvorená a pozvanie, aby sme sa stali Jeho kadidlom, je vždy ponúknuté.
Sám Ježiš si nevybral tú ľahkú cestu von. On šiel rovno na kríž, pozval nás slovami: „Poď
a nasleduj ma.“ On bol zdokonalený skrze Svoje utrpenie (Židom 2:10), a my môžeme byť zdokonalení skrze to naše. Prekonávanie ťažkostí je súčasťou procesu posvätenia, ale nikdy ich neprekonávame sami. On nám sľubuje, že bude s nami a v skutočnosti aj svedectvo svätých z každej doby je
o tom, ako sa Sám zjavuje v situáciách, ktoré sú tie najtmavšie. Nemôžeme utekať od ťažkostí života. Ony sú „mažiarom a palicou“, ktoré si používa, aby nás pretransformoval na Svoj obraz
(Rim.8:29, 2Kor.3:18).
Sú ľudia, ktorí hovoria, že poznajú Pána už mnoho rokov, ale v nich nevidieť žiadnu evidentnú zmenu. Prečo? Nikdy nezašli do tej „lekárne“, aby Pán mohol s nimi jednať a pripraviť ich ako kadidlo.
Oni povedali „Nie! Ja sa nechcem zmeniť. Je to príliš ťažké, príliš bolestivé. Ja budem len chodiť do
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cirkvi.“ Možno prechádzajú aktivitami ako je modlitba a uctievanie a dávanie, ale ich životy a ich
vzťah s Bohom nemá hlboký zmysel a zámer. Ich kresťanský život je pri najlepšom len povrchný.
Zatiaľ čo skúšky a trápenia procesu lámania môžu byť bolestivé na isté obdobie, ovocie sa vždy
rodí, je večné a hlboko príjemné pre Pána (Židom 12:11).
Pri návrate k analógii nerozomletých stebiel musíme porozumieť tomu, že sa môžu ohnúť, dokonca
sa môžu ohnúť do kruhu. Ale to len spôsobí, že sú pod extrémnym tlakom, kým sa nezlomia alebo
nevrátia do svojho pôvodného tvaru. Keď sa steblo napokon zlomí, dôjde k výraznému „prasknutiu.“
Také isté „prasknutie“ počujú aj kresťania v sebe, keď sa konečne zlomia a podvolia Pánovi. Po
takomto „prasknutí“ bude tvoje svedectvo ako svedectvo apoštola Pavla, ktorý o sebe povedal: „a
nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus.“ (Gal. 2:20). Nikto nemôže skutočne dozrieť vo svojom kráčaní s Bohom, kým nezačuje to vnútorné „prasknutie.“ Ako pokračujeme k vyšším úrovniam posväteniu a svätosti, budeme počuť to „praskanie“ znova a znova. Len po tom „prasknutí“ môžeme byť
zomletí na skutočne jemný prášok a stať sa takým druhom kadidla, ktoré prináša Bohu „vôňu Kristovu” (2Kor.2:14-16). Náš starý život už viac nevládne nad nami, ani nás neovplyvňuje. Zlé postoje,
posudzovanie, kritika, strach, žiadostivosť, lakomosť a všetky hriechy tela budú z našich životov
vymleté. Ako práškové kadidlo môžeme byť zmiešaní s ostatnými „steblami“, ktoré prešli takým
istým procesom.
Obraz modlitby vystupujúcej ako horiace kadidlo môže byť ďalej rozvíjaný. Existuje rozdiel medzi
modlitbou s ľuďmi, ktorí sú ako steblá stojace spolu a modlitbou s ľuďmi, ktorí sú ako prášok zmiešaní dokopy. V porovnaní so steblami, prášok má takú vlastnosť, že sa dokáže vznietiť takmer okamžite. My osobitne musíme byť pripravení na to, aby sme sa stali súčasťou kadidla. Naše osobné
vôle sa musia podriadiť Pánovej vôli a nemôžeme chcieť nič iné, len aby bol Kráľ oslávený, ako je
naše predurčenie naplnené v Ňom. Budeme vidieť novú uvoľnenú dynamiku Kráľovstva, keď budeme ako prášok zmiešaní dokopy.
Byť v jednote pochádza z konkrétneho zmiešania životov a počúvania toho istého hlasu, ktorý zapaľuje naše srdcia ako oheň na oltári. Počúvame Boha, aby sme sa naučili, čo by sme mali robiť, namiesto toho aby sme hovorili Bohu, čo by On mal urobiť. Nezomleté „steblá“: jednoducho byť fyzicky
spolu na jednom mieste, mať príliš veľa plánov prebiehajúcich vo svojich srdciach, to sťažuje počúvanie jedného hlasu a zapálenie ohňa. Rôzne motivácie si budú navzájom odporovať a účinne vytlačia oheň.
Tento konkrétny aspekt modlitby je ako najvyšší veľkňaz, ktorý berie zmes z lekárne na Sväté miesto, kde sa kladie na oltár. On bude niesť len ten prášok, ktorý bol správne pripravený a zmiešaný, čo
je symbolika výnimočnej skupiny ľudí pre výnimočnú službu. Ľudia už viac nežijú pre seba, ale sú
zožatí pre Kráľovstvo, posvätení, pomletí na práškové kadidlo, ponúkajú Pánove modlitby, zapálené
ohňom Ducha Svätého.
Je to fakt, že tí, ktorí sú „práškoví,“ sa môžu navzájom ľahko rozpoznať a rýchlo vstúpiť do vzťahu
a autentickej „kadidlovej“ modlitby, dokonca aj keď sú z opačného konca zeme. Tento druh
„kadidlovej“ modlitby je automatický následok zmiešania takýchto ľudí. Mletie, ktoré zakúsili, ich
nastavilo na ich miesto v Tele Kristovom. Majú horiacu oduševnenosť pre svoje povolanie a sú preň
odhodlaní. Nech príde čokoľvek, nič nedokáže odradiť, prekaziť, zatarasiť alebo zabrániť im
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v ceste. Je to nezmeniteľná a nezastaviteľná vášeň. V skutočnosti je to vášeň Ježiša v nich.
Keď úprimne vydávame svoje životy Kristovi, On do nich vkladá to nadšenie, aj keď to môže zo
začiatku byť nadšenie pre niečo, čo sa zdá, že nie je možné vykonať. Je to preto, lebo On nemá
v úmysle, aby si len naplnil svoj osud/predurčenie. Skôr to potrebuje urobiť v tebe, s tebou a skrze
teba. Jeho povolanie je vo svojej podstate nemožné pre teba, aby si naň odpovedal sám a tak si
vyžaduje, aby si spojil svoj život s tým Jeho, aby ste spolu mohli „robiť všetky veci“ (Fil.4:13). Toto
spojenie tvojho života s Jeho je tým, čo ťa zlomí a zomelie na prášok, aby Jeho vášeň mohla zapáliť
tvoj život a naplniť Jeho plány. Keď sa stretneš s ľuďmi s podobným zmýšľaním, ktorí mali také isté
stretnutie so živým Kristom, bude pre teba ľahké modliť sa modlitby, ktoré sú ako pálené kadidlo na
Zlatom oltári.
Oheň na kadidlovom oltári sa berie z Bronzového oltára obete. Kňaz zobral uhlíky z obetného oltára
a položil ich do zlatej kadidelnice. Potom vniesol túto kadidelnicu na Sväté miesto a použil tie uhlíky
na zapálenie svätého oleja na sedemramennom svietniku a na zapálenie kadidla, ktoré bolo položené na zlatom oltári. Nebol prípustný žiadny iný oheň. Falošný oheň spôsobil, že ľudia boli zabití ako
pri biblickom stretnutí Áronových synov, Nádába a Abíhúa, ktorí neposlúchli Hospodina a obetovali
neposvätný oheň (3. Kniha Mojžišova 10:1). Len to, čo pochádza od Boha, je povolené. Oheň padol
z neba v deň, keď Mojžiš posvätil Svätostánok. Ten istý oheň bol použitý na zapálenie kadidla
a svietnika. Od toho dňa sa používal ten istý oheň každý deň na opätovné zapálenie ohňa na obetnom oltári a zapálenie oleja vo svietniku ako aj kadidla. Len to, čo pochádza od Boha, môže zapáliť
kadidlo, ktoré Boh vytvára, keď z nás vyrába Svoj prášok.
Mnohí ľudia sa čudujú, prečo nie sme tak nadšení mnohými vecami, ktoré sa konajú v „mene Hospodina.“ Keď zaplatíme tú cenu, aby sme boli zlomení a zomletí na prášok, náš duch je veľmi citlivý
na autentický oheň z neba. Nebudeme reagovať na „neposvätný oheň“ náboženského nátlaku, telesných plánov alebo emocionálnych výziev, pretože ich budeme vnímať také, aké sú: ako manipuláciu ľudí, ktorí chcú naplniť svoj plán, ktorý je odlišný od plánu Božieho kráľovstva. Keď hovorí KRÁĽ,
oheň padá z neba a zapaľuje prášok pripravených sŕdc!
Keď sa kadidlo zapáli, Sväté miesto je naplnené dymom a sladkou vôňou. Boh vyhľadáva toto kadidlo našich životov, aby bolo zapálené Duchom Svätým. Naše slabé ľudské túžby a plány, dobré
zámery, intelektuálne predstavy a nápady sú neposvätnými ohňami, ktoré vyústia do nevypočutých
modlitieb. Len Duch Svätý, zjavujúci Božiu vôľu a zámery, dokáže zapáliť toto kadidlo! Potom Pán
odpovie na modlitby výnimočným a zázračným spôsobom.
Pri napĺňaní Starého Zákona bol Bronzový oltár postavený na vrchu Kalvárie. Mesiáš Ježiš zomrel
za naše hriechy, Jeho krv bola vyliata, On vstal z mŕtvych a vystúpil do neba. Duch Svätý bol pripravený, aby zostúpil. V deň Letníc bola pripravená kopa kadidla vo vrchnej dvorane, bola zožatá, posvätená, zomletá na prášok a v jednote. Učeníci sa pripravili a očakávali v poslušnosti. Oheň z neba
padol a ten pôvodný oheň, ktorý zapálil prvé kadidlo, horí stále aj dnes. Horel odo dňa Letníc
a zapáli aj nás. Boh neprijme žiadny iný oheň, žiadne iné náboženstvo, žiadne iné bohoslužby alebo
služby – len to, čo pochádza z neba.
Mnohí sú zapojení do nejakej služby a iní, ktorí chodia do cirkvi, ktorí nenasledujú Boží príklad.
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Budujú podľa nápadov, ktoré boli posvätené ich tradičným prijatím a podávané cez mnohé generácie, ale boli pozmenené od toho skutočného vzoru. Ak vytvárajú svoje vlastné náboženstvá vo svojich svätostánkoch, so svojimi vlastnými programami, nebudú sa páčiť Bohu a neprinesú Jeho slávu.
Musíme sa vrátiť späť k pôvodnému Božiemu vzoru zjavenému vo Svätostánku. Musíme dovoliť,
aby sme boli zožatí, posvätení, zomletí na prášok a čakali na oheň Svätého Ducha, aby nás zapálil.
Potom uvidíme rozdiel medzi tým, keď sa modlíme kvôli vnímanej potrebe, a modlitbami, keď sme
zapálení a horíme s Duchom.
Boh vyhľadáva ľudí, ktorí sú ochotní stať sa „kadidlom na oltári.“ Si takým človekom?

( výber z knihy „Listy z olivovníka“; Howard Morgan)
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SPRÁVY Z DIASPÓRY
Milí priatelia Izraela,
vždy, keď cestujeme na Ukrajinu sme v očakávaní,
že náš Boh Izraela zjaví svoju moc a milosť.
Navštívili sme Viktóriu (1943), ktorá už niekoľko
mesiacov ležala a nemohla chodiť. Modlili sme sa
za uzdravenie. Potom sme ju povzbudili, aby sa
postavila a začala chodiť. Pomaly, ale isto sa postavila, a začala krok po kroku chodiť. Boh je úžasný, a zjavuje svoju moc a slávu. Peter, predseda
miestnej židovskej organizácie, bol s toho úplne
mimo. Myslel si, že to je nejaká „energia“, ale jednoznačne sme komunikovali, že to Mesiáš Ješua
uzdravuje práve dnes.
Viktória sa narodila v mestečku Beleja Cerkev.
Mama s otcom sa rozišli. Mama sa vydala druhý
raz za muža z Ruska. Bola ešte malá. Jej nevlastný otec sa jej ujal a prijal ju za svoju. Neskôr sa im narodila dcéra, Viktóriina nevlastná sestra.
Viktória pracovala celý život ako učiteľka. Nevlastný otec bol riaditeľ školy, a mama bola učiteľka.
Vyštudovala univerzitu so zameraním pedagóg – literatúra. Žila celý čas so svojimi rodičmi v Korsuni. Nikdy sa nevydala.
Jej nevlastná sestra sa vydala za muža a porodila dieťa, ktoré nechala svojim rodičom a odcestovala do Ruska. Dieťa (Timur) vychovávali „babka s dedkom“ spolu s Viktóriou, ktorá sa o neho starala
ako o vlastného. Keď dospel, odišiel do Ameriky a už sa viac nezaujíma o svoju rodinu.
Viktória mala 2 operácie na rakovinu (hrudník, ženské orgány). Okrem rakoviny má problémy
so srdcom, prežila infarkt. Keď pracovala na škole, vzala si do opatery ďalšie dieťa.
Viktória žije sama. Nemá žiadne kontakty s deťmi, o ktoré sa starala. Je odkázaná na pomoc druhých. Chodia k nej opatrovateľky. Na ulicu nevychádza. Má vyššiu penziu, avšak veľa sa minie na
lieky.
Modlime sa, aby zjavenie Božej moci v jej srdci prinieslo svetlo Mesiáša. Jozef Janits, Chevra tím.
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