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SLOVO NA ÚVOD
Drahí súrodenci
Tu je slovo zo Slova pre vás
„Chráň sa, aby si neučinil zmluvy s obyvateľmi zeme, do ktorej
vojdeš, aby neboli osídlom v tvojom strede! Ale ich oltáre
rozboríte a ich modloslužobné stĺpy polámete a ich háje
povytínate, lebo sa nebudeš klaňať inému bohu, pretože
Hospodin, ktorého meno je žiarlivý, je silný Boh
žiarlivý“ (2M.34:12-14)
Je tvoj Boh žiarlivý? Vedel by si Ho takto pomenovať? Ak ho takého nepoznáš, tak to nie je
Boh podľa Biblie, ale tvoja vysnívaná predstava „boha“. Niekedy majú ľudia skreslený
obraz Boha a vidia Ho len ako milujúceho Boha. Je to pravda, že Boh je Bohom lásky, ale
je tiež žiarlivým Bohom. To znamená, že sa s nikým nebude deliť o prvé miesto v tvojom
živote, ktoré patri len Jemu. Túži po živom vzťahu len s tebou. Božia žiarlivosť sa uvoľňuje
vtedy, keď sa rozhodneš toto miesto obsadiť s niekým alebo s niečím iným. Vtedy ťa
žiarlivý Otec ťahá povrazmi lásky späť k sebe. Prečo? Lebo mu na tebe záleží. Stvoril ťa
pre vzťah len so sebou a má na teba vyhradené právo – bez ohľadu na to, či sa ti to páči
alebo nie. Otec ťa chce mať len pre seba.
Žiarlivosť Otca ťa chráni pred kompromisom s hriechom. Biblia hovorí, že Ben-hadad,
sýrsky kráľ, zobral svoje vojsko a ďalších 32 kráľov so sebou, kone a vozy, obľahol
Samáriu a bojoval proti nej. Bola to beznádejná situácia aj preto, lebo v tom čase izraelský
kráľ nechodil s Bohom. Napriek tomu Boh Izraela vo svojej žiarlivosti ťahal kráľa k sebe.
Achab bol vystrašený a pripravený robiť kompromisy s nepriateľom, ale Boh poslal svojich
prorokov, ktorí ho uistili, že príde víťazstvo. Víťazstvo skutočne prišlo a o rok neskôr ďalšie.
Problém bol v tom, že Achab sa nedal potiahnuť Božou žiarlivosťou do vzťahu s milujúcim
Bohom, lebo jeho srdce zostalo obrátené k bohom výšin – preto nazval Ben-hadada svojim
bratom (1.Kráľ. 20,32). Achab spravil kompromis so sýrskym kráľom. Napriek varovaniu
prorokov vstúpil do zmluvy so smrťou (zlodejom) - nahradil tým zmluvu života, ktorú mu
ponúkal Boh. Boh Izraela znova poslal za ním proroka so slovom: „Takto hovorí Hospodin:
Preto, že si pustil z ruky muža, ktorého som ja odsúdil na smrť, bude tvoj život za jeho život
a tvoj ľud za jeho ľud.“ (I Kráľ 20:42) Toto sú následky pohŕdania Božou žiarlivosťou. Vidíš
v tom duchovný princíp a varovanie pre seba?
Boh nasledoval synov a dcéry Izraela aj napriek tomu, že nie vždy oni nasledovali Jeho. Vo
svojej žiarlivosti ich lanami lásky ťahal k sebe: „Keď bol Izrael dieťa, miloval som ho
bratstvo
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a z Egypta som povolal svojho syna. Ako ich volali, tak išli ta spred ich tvári; obetovali
Bálom a kadili rytinám. A ja som učil Efraima chodiť (bral som ich na svoje ramená); ale
nepoznali, že som ich uzdravil. Ťahal som ich za laná človeka, za povrazy lásky a bol som
im ako tí, ktorí pozdvihujú jarmo na ich čeľustiach a podával som mu potravu“ (Oz. 11:1-4).
Napriek tomu, že išli za bálmi, Boh ich nevzdal a išiel za nimi - vo svojej žiarlivosti a láske
ťahal ich k sebe!
„...pretože Hospodin, ktorého meno je žiarlivý, je silný Boh žiarlivý.“
Je len na tebe či vyhradíš prvé miesto len pre Neho!
Šalom,
Stanislaw Gawel
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
Ranné modlitby Žalm 67:
„Bože, zmiluj sa nad nami a požehnaj nás! Daj svietiť u nás svojej tvári!
Aby znali na zemi tvoju cestu, vo všetkých národoch tvoje spasenie. A budú ťa chváliť národy. Bože, budú ťa chváliť všetky národy. Ľudia sa budú radovať a budú
plesať, lebo budeš spravodlivo súdiť národy a spravujúc ľudí povedieš ich na zemi. Národy
ťa budú chváliť, Bože; budú ťa chváliť všetky národy. Zem vydá svoju úrodu, a bude nás
žehnať Boh, náš Boh. Boh nás bude žehnať, a budú sa ho báť všetky konce zeme.“

Ďakujeme Ti, že bdeješ nad svojim slovom, aby si ho vykonal (Jer 1:12).

Boh nás bude žehnať, a budú sa ho báť všetky konce zeme. (Ž 67:8).
Kto je tebe podobný medzi silnými, ó, Hospodine?! Kto taký veličenstvený v svätosti

jako ty?! Strašný vo chválach, činiaci divy (2 M 15:11)!

Stojíme na pravde Tvojej zvrchovanosti (Ž 22:29).

Mesiáš, prehlasujeme, že Ty si Pánom všetkých (Mt 28:18; Sk 10:36).

Meno nášho Boha (Jeho skutočnej prirodzenosti) je naša pevná veža (Pr 18:10).

Sme v Tvojom kráľovstve pre tento čas, pretože Ty si si nás vybral vo svojej zvrchovanosti (Est 4:14b; Ján 15:16), aby sme boli užitoční služobníci závislí na Duchu
Svätom, ktorý je v nás. Veď nás svojou milosťou, aby sme usilovne pracovali na
svojom spasení s bázňou a s trasením (Fil 3:12b – 13).
2.
Bezpečnosť: Hranica s Gazou je doslovne a metaforicky ako sud
s výbušninou. Šarkany, balóny a kondómy sa používajú ako ohnivé zbrane, aby zapálili stovky hektárov polí izraelských farmárov a prírodnej rezervácie. Izraelská reakcia na tieto útoky viedla Hamas k tomu, aby strieľali raketami a mínometmi na Izrael.
Pane, ďakujeme Ti za Tvoju nebeskú ochranu nad obyvateľmi južného Izraela

v tomto čase (Ž 121:4).

Boh Izraela, povstaň a rozpráš Tvojho nepriateľa v Gaze (Ž 68:2).

„Vaše oči to uvidia, a vy poviete: Veľký je Hospodin nad územím Izraelovým!“ (Mal
1:5).

Hospodine, daj izraelskej vláde plán, ako jednať so situáciou v Gaze (Pr 19:21).

Abba, nie je už čas skončiť s Hamasom a vymeniť lídrov, ktorí budú milovať svoj ľud
viac, než nenávidieť Izrael a Židov? (Dan 2:20-21).
Ochraňuj vojakov a komunity pri hraniciach s Gazou pred duchom nenávisti, ktorý

sa snaží vyprovokovať duch islamu (Ž 9:13).
3.
Spasenie: Nedávno sme počuli, že Boh zachraňuje mnohých ľudí v Gaze. Toto
je odpoveď na naše modlitby.
bratstvo
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Príhovorcovia za Izrael
Ďakujeme Ti Pane za Tvoju predivnú milosť, ktorú prejavuješ svojim nepriateľom
(Rim 5:10).
Vylej svojho Ducha na zachránených, aby boli odvážnymi svedkami v Gaze
(Sk 1:8).
Keď otvoria svoje ústa na svedectvo, naplň ich svojimi slovami (Ž 81:11; Mr 13:11).
Abba, dotkni sa mnohých detí, mládeže a žien v Gaze.






4.
Tisíce utečencov zo Sýrie prichádza na Golanské hranice. Jordán, ktorý ich už
má viac ako milión, uzatvoril hranice. Čo má Izrael robiť?

Pane, zjav svoje plány IDF, ako má konať v tejto situácii (Pr 19:21).

Ochraňuj izraelských vojakov, ktorí chránia izraelské hranice.
Daj im schopnosť rozlíšiť medzi nevinnými a teroristami.


Na základe Rim 8:28 Ťa prosíme, aby si dozeral na túto ťažkú situáciu a zjavil svoju
slávu a spasenie pre zástupy medzi islamskými utečencami.
„Nie nám, Hospodin, nie nám, ale tvojmu menu patrí česť pre tvoje milosrdenstvo

a pre tvoju vernosť! Prečo majú hovoriť pohania: Kde je ich Boh? Náš Boh je na
nebesiach, všetko robí podľa svojej vôle“ (Ž 115:1-3).
Pane Ješua, zjav sa mnohým utečencom medzi moslimami (Zj 1:17-18).

Ak uvidia pravú tvár Islamu, nech sa obráti ich zrak na Teba (Ján 16:31).


Je toto čas na rozšírenie hraníc Izraela, aby vznikla bezpečnostná zóna pre utečencov zo Sýrie? (Iz 54:2-3)
Uvoľni anjelskú ochranu pre hranice Izraela (Ž 35:4-8).

Pane, hranice Izraela sú atakované na dvoch miestach (Sýria-Libanon a Gaza),

ochraňuj ich a stráž ich (Mal 1:5b).
5.
Netanjahu je pod neustálym tlakom vo všetkých oblastiach jeho života –
osobnom a politickom.

Abba, ďakujeme Ti za neho, a nech sa mu darí v jeho funkcii (Ž 80:18).

Prosíme Ťa, aby si ho vyučoval svojej ceste. Nech je Tvoj zrak na neho uprený
a veď ho svojim Duchom (Ž 32:8; Pr 16:9).
Nech Netanjahu spozná Žalm 50:15 a stane sa súčasťou jeho života „A vzývaj ma

v deň súženia, vytrhnem ťa, a budeš ma oslavovať.“
Obklop ho bohabojnými poradcami – v politickom a aj osobnom živote (Pr 28:5).

Nedovoľ, aby jeho rodinu pohltila horkosť pre osobné útoky, ktorým neustále čelia

(Ef 4:31).

Nech v tvojom čase povstane po Netanjahuovi zbožný vodca Izraela (Dan 2:21).
6.
I napriek tomu, že v súčasnosti je Irán hrozbou č.1 pre izraelský národ, Boh
počuje naše modlitby a trasie národom v jeho základoch. Aký je to šok, že ľudia,
ktorí v minulosti skandovali „smrť Amerike“ a „smrť Izraelu“, dnes kričia „smrť Palestíne“ a „smrť diktátorovi“ (t.j. vodcovi Iránu Ajatolláh Chomejní).
6
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Príhovorcovia za Izrael



















Pane, odpusti nám, že sme si mysleli, že Irán je existenčnou hrozbou pre Izrael,
ako hovorí Tvoje slovo: „Toto hovorí Hospodin, ktorý dáva dňu slnko za svetlo, noci
určuje mesiac a hviezdy, aby svietili, vzdúva more, takže hučia jeho vlny, Hospodin
zástupov je jeho meno: Ak sa tieto poriadky spredo mňa stratia — znie výrok Hospodina —, potom aj potomstvo Izraela prestane byť národom predo mnou po všetky
dni. Toto hovorí Hospodin: Ak sa dajú zmerať hore nebesá a dolu preskúmať základy zeme, potom ja zavrhnem celé potomstvo Izraela pre všetko, čo urobili — znie
výrok Hospodina“ (Jer 31:25-37).
I napriek tomu, že Irán je dnes najnebezpečnejší nepriateľ, ďakujeme Ti, že Ty trasieš týmto národom.
Ochraňuj a použi si obyčajných obyvateľov Iránu, aby prevrátili bezbožný ší´itský
režim (2Kráľ 9:32-33).
Vylej duchovné „palivo“ na tieto protesty, aby vypudili Tvojich nepriateľov, ktorí volajú po zničení Tvojho ľudu a Tvojho národa (Ž 83:1-4; 16-18).
„A predesím Élamitov pred ich nepriateľmi a pred tými ktorí hľadajú ich dušu, a uvediem na nich zlé, páľu svojho hnevu, hovorí Hospodin. A pošlem za nimi meč a tak
ich budem hubiť, dokiaľ im neučiním konca“ (Jer 49:37).
Ďakujeme Ti za uverivších v Iráne. Vyučuj ich, ako sa majú modliť a jednať
(2Pt 4:7).
Pripravuj si už dnes iránskych vodcov novej generácie (Iz 45:1-4).
Odstráň od nich ducha anti-sionizmu (1M 12:3a).
Prehlasujeme iránskemu režimu: „Nemýľte sa Bohu sa nebude nikto posmievať.
Lebo čokoľvek seje človek, to bude i žať“ (Gal 6:7).
Situácia s vodou v Izraeli je zúfalá. Zatiaľ, čo máme vodu na pitie, voda z nebies pre
polia a celú prírodu je nedostačujúca už niekoľko rokov.
Pane, ako je napísané v Izaiášovi 41:17-20, potrebujeme, aby si dal nové vodné
zdroje v Tvojej krajine.
Prosíme Ťa Bože, aby sa galilejské jazero nestalo soľou a zničilo pitnú vodu.
Ty si povedal, že keď Ťa o to poprosíme, Ty učiníš z tejto krajiny záhradu Eden
(Ez 36:35-37).
Pošli dážď aj mimo sezónu (Jak 5:17-18).
Pomaž izraelských vedcov, aby prišli s novými možnosťami produkcie pitnej vody
(Pr 16:9; 19:21).
„Či sú medzi ničotnými modlami národov také, ktoré dávajú dážď? Alebo dajú nebesia pŕšky? Či nie si to ty, Hospodin, Bože náš? V teba dúfame, lebo ty si utvoril toto
všetko“ (Jer 14:22).

Požehnanie zo Siona,
Tím príhovorcov za Izrael.
bratstvo

Sivan - Tamuz 5778

7

LISTY Z OLIVOVNÍKA
HEBREJSKÉ SRDCE
VODCOVSTVA
Čím viac objavujeme skutočnú hebrejskú podstatu kresťanskej viery, tým viac budeme
vyzývaní žiť podľa Písma. Je to na tých stranách, kde nachádzame zjavenie Božieho kráľovstva a Božieho pozvania pre každého, aby vstúpil do osobného vzťahu s Kráľom
a podieľal sa na bohatstve Jeho kráľovstva. Tiež je to na tom istom mieste, kde nachádzame proces, ktorým Kráľ trénuje/školí, t.j. vedie k učeníctvu tých, ktorí reagujú na toto pozvanie. Len tí, ktorí sú učeníci, sa môžu podieľať na bohatstve Kráľovstva. Tí, ktorí odmietnu toto školenie, nikdy nezakúsia realitu Božieho kráľovstva vo svojich životoch.
Hlavné pre tento proces vodcovstva je obnovovanie našich myslí a premena našich sŕdc.
Boh nás učí, aby sme mysleli a cítili sa tak, ako to robí On. On rozhodne, či sa na nás môže spoľahnúť, či budeme reagovať ako On, slovom, myšlienkou a skutkom, ako nám postupne bude zverovať viac a viac autority vo Svojom kráľovstve. Je to proces učenia sa
ako napodobňovať Boha a byť zasvätení do toho, ako dohliadať na Jeho kráľovstvo, ktoré
je v srdci hebrejskej podstaty našej viery. Hebrejská viera, ktorá je nám zjavená na stránkach Písma, je zameraná na túto tému. Je veľmi odlišná od všetkých ostatných náboženstiev sveta. Tie sú zamerané na zmanipulovanie božstva, aby slúžilo účelom „ega“. Hebrejské srdce je zamerané na osobnú premenu, na obraz Mesiáša a zverenie väčšej zodpovednosti v Božom kráľovstve.
Stránky Písma vykresľujú obraz nášho Kráľa a Jeho kráľovstva. Ukazujú nám, kto skutočne je a kto v skutočnosti sme my. Učia nás ako rásť vo vzťahu s Ním, s ostatnými
a dokonca so sebou samým. Zjavujú nám, ako Kráľ chce, aby bolo spravované Jeho kráľovstvo na zemi. Hlavná dôležitosť pri spravovaní je kladená na kvalitu Jeho správcov,
alebo použijeme známejší biblický názov, a síce hospodárov. Hospodár je niekto, komu je
zverená zodpovednosť a autorita, aby sa staral o majetok iného.
Vodca v Božom kráľovstve je jednoducho správca toho, čo mu Kráľ zveril. Ak nie sú vodcovia v kráľovstve riadne školení, motivovaní a vystrojení, potom práca kráľovstva bude
závažne oslabená a jej efektivita vo veľkej miere sťažená. Kráľ neustále vyučuje
a premieňa vodcov v tomto Kráľovstve, aby mali srdce, ktoré odzrkadľuje Jeho vlastné. Pri
vyhľadávaní obnovy hebrejských koreňov našej viery zakúšame, že Duch Svätý do nás
vkladá viac a viac z tejto dynamiky. Snaží sa nám dať hebrejské srdce, srdce služobníka,
ktorý vedie a srde vodcu, ktorý slúži.
Pri štúdiu histórie kresťanstva jasne vidíme, ako vodcovia v cirkvi podľahli kompromisom
8
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a to v rôznych oblastiach svojho vodcovstva. História svedčí o tom, ako kompromisy vyprodukovali veľmi bezbožné/hriešne ovocie. Namiesto toho, aby budovali Božie kráľovstvo,
oslabení vodcovia budovali to, čo nazývam „impérium ega.“ Namiesto toho, aby podriadili
svoje osobné práva, ciele a túžby autorite Kráľa a dovolili vládnuť Jeho záujmom v ich srdciach, dovolili „egu“ a jeho záujmom, aby riadilo ich životy.
Oklamaní jemnosťou „ega,“ prestali byť inšpirovaní a zmocnení Duchom Svätým. Ako sa
prehĺbil tento klam, oslabení vodcovia začali robiť veci, ktoré chránili ich vlastné „impériá“.
Ľudia, peniaze a doktríny boli zmanipulované a ovládané tak, aby slúžili záujmom „vládcu,“
a nie zámerom Kráľa kráľov.
Tragickým dôsledkom tohto klamu bol odchod od našej pôvodnej hebrejskej viery
a stvorenie nového nebiblického náboženstva, ktoré všeobecne prebralo na seba názov
„kresťanstvo.“ Ak sme úprimní, dokážeme vnímať, že veľa z toho, čo bolo historicky nazývané „kresťanstvo,“ bolo v skutočnosti formulácia/vyjadrenie náboženstva, ktoré nebolo
založené na Biblii a nebolo vybudované na Božom kráľovstve. Ako budeš študovať históriu
cirkvi, uvidíš, ako záujem o ego, hoci prezlečený vo vysoko znejúcom náboženskom jazyku, bol v jadre mnohých rozhodnutí, ktoré prinieslo hriešne ovocie. Biblický cieľ činiť učeníkov (t.j. konať všetko potrebné na vystrojenie zrelých veriacich) bolo vyhubené vodcami,
ktorí chceli vybudovať svoje vlastné impériá. To oklamanie bolo tak zákerné, že sa konalo
v mene Ježiš a pod domnelou autoritou Božieho kráľovstva.
Ako sa cirkev vzďaľovala od svojich židovských koreňov, čoraz viac sa vzďaľovala od Božieho kráľovstva. Toto Kráľovstvo bolo nahradené „impériom ega,“ ktoré prerástlo do
politickej/vojenskej sily. Skorumpovaná/skazená cirkev si pomocou moci meča a hrozby
večného zatratenia podrobovala jednotlivcov a národy, žiadala od nich oddanosť voči jej
náboženskému základu. Prakticky sa nehovorilo o biblickej predstave komunity veriacich,
ktorá bola zmocnená Duchom a s láskou slúžila a mala vystrojiť ľudí, aby naplnili svoje
povolanie. Ak o nej niekto hovoril, bol prenasledovaný.
Ľudia boli privádzaní do cirkevného systému, ktorý nevytváral ani nevyživoval osobný
vzťah s Bohom, ani ich duchovne nezmocňoval. A ani nechcel. Jeho vodcovia sa snažili
o to, aby mohli vládnuť a manipulovať ľudí, aby si mohli udržať autoritu a moc. Po duchovnej stránke podľahli kompromisu. Ovocím tohto kompromisu bolo (a nanešťastie je aj
dnes), že ľudia sami nemali (a stále nemajú) žiadny skutočný duchovný vzťah s Bohom
a tým ani žiadne ovocie Ducha vo svojich vlastných životoch. Budovali (a stále budujú)
„impérium ega“ namiesto toho, aby budovali Božie kráľovstvo.
V histórii cirkvi ako aj v súčasnosti vidíme vodcov, ktorí v niektorej oblasti podľahli kompromisom, takže boli (alebo sú) oklamaní a budujú svoje vlastné náboženské impériá. Rozsah
bratstvo
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oklamania je veľký, ale ovocie je vždy to isté: ľudia nemajú duchovné prostredie, ktoré
potrebujú pre budovanie vzťahu s Bohom a naplnenie svojho povolania. Ocitnú sa v pasci
náboženského systému, kvôli ktorému sú duchovne slabí a závislí na svojich „vodcoch,“
ktorí nemajú víziu Kráľovstva.
Slová a skutky takýchto vodcov odhaľujú skutočnosť, že nemajú hebrejské srdce ale srdce, ktoré vyhľadáva veci iné ako je sláva Kráľa a duchovná zrelosť Jeho ľudu. Títo vodcovia sú zameraní na ochranu a presadzovanie svojho náboženského systému, pretože im
poskytuje stupeň bezpečia a moci. Nedovoľujú iným duchovne rásť a rôznymi spôsobmi im
v tom bránia.
Vodcovia v Božom kráľovstve sú však ľudia, ktorí boli a neustále sú ovplyvňovaní Duchom
Svätým. Výsledok tohto stretu je srdce, ktoré hľadá len slávu Kráľa a duchovný rast tých,
ktorý sú v Jeho Kráľovstve. Tento druh srdca nám ukázal a vymodeloval apoštol Pavol.
Motivácia jeho srdca je jasne vnímaná v Kolosenským 1:28; kde písal, že robil všetko, čo
len mohol, aby predstavil každého človeka zdokonaleného v Mesiášovi. Predstaviť každého človeka zdokonaleného v Mesiášovi je cieľom každého, kto je skutočný vodca v Božom
kráľovstve.
Ak si vodca, alebo ašpiruješ na vodcu v Božom kráľovstve a máš akýkoľvek iný zámer
alebo cieľ, musíš dôsledne a rázne preskúmať motívy svojho srdca. Prosím, cháp to správne, že klamy, ktoré vedú niekoho k budovaniu „impéria ega“ namiesto Božieho kráľovstva,
sú extrémne jemné. My všetci sme tak veľmi ľahko ovplyvňovaní mocou a potrebami
„ega.“ Usilovné seba preskúmanie, pokorná modlitba s úprimným srdcom (t.j. modlitba,
ktorá prosí Boha, aby ťa preskúšal a zjavil tvoje úmysly) a úprimné zbožné vzťahy sú len
niektoré zo zbraní, ktoré môžeme používať na udržanie čistých motívov nášho srdca.
Keď učeníci prišli k Nemu a pýtali, kto je veľký, Mesiáš im vysvetlil jeden zo základných
princípov vodcovstva v Jeho kráľovstve. Povedal im: „Králi panujú nad svojimi národmi,
a tí, čo majú moc nad nimi, volajú sa dobrodincami. Vy však nie tak! Ale najväčší medzi
vami nech je ako najmenší; a vodca ako slúžiaci.” (Lukáš 22:25-26). Táto téma sa opakuje
v Matúšovi 20:25-28, kde povedal: „...Viete, že vladári národov panujú nad nimi a mocnári
vykonávajú svoju moc nad nimi. Medzi vami to tak nebude, ale kto by sa medzi vami chcel
stať veľkým, bude vaším služobníkom, a kto by sa medzi vami chcel stať prvým, bude vaším sluhom. Ako ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal dušu
ako výkupné za mnohých.”
Toto je základná motivácia srdca vodcu, ktorá je zjavená v našom hebrejskom náboženstve. To srdce je Jeho, ktoré je motivované k službe. Je to srdce, ktoré chce len to, aby
videlo osláveného Kráľa a videlo Jeho ľud, ako napĺňa Jeho túžby. Je to srdce, ktoré je
pripravené, ochotné a schopné vydať svoj život pre Božie zámery, aby boli naplnené
10
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v ostatných. Nerozmýšľa najskôr o sebe, rozmýšľa o Kráľovi a Jeho plánoch pre Jeho ľud.
Jeho jedinou motiváciou je páčiť sa Pánovi a uvidieť, ako je oslávený. Nestará sa, čo povedia alebo robia iní. Stará sa len o to, aby bolo verné Kráľovi a robilo to, čo chce On
v životoch Svojich detí. Je stále zamerané na Božiu vôľu, nie na túžby ľudí.
Takýto vodca je ochotný riskovať odmietnutie od ľudí, aby zavŕšil Božie zámery. Vodcovia
s hebrejským srdcom sú ochotní strpieť osobné odmietnutie, pretože sa nepodvolia agende niekoho iného. Pevne odolávajú kompromisom od kohokoľvek a čohokoľvek. Nespáchajú duchovnú zradu tým, že by si uzurpovali alebo zneužívali delegovanú autoritu, ktorú
prijali od Kráľa. Použijú túto autoritu na budovanie Tela Kristovho, nie na budovanie svojich
vlastných náboženských impérií.
Nebuďte oklamaní, ľudia so skazenými motiváciami dokážu praktizovať duchovnú autoritu.
„Lebo Boh neľutuje dary milosti a povolanie.” (Rim.11:29). Preto nám Ježiš povedal,
že v Súdny deň prídu k Nemu mnohí a budú prehlasovať, čo urobili. On im však prikáže,
aby odišli. (Mat. 7:21-23).
Boží služobníci nie sú otroci na znamenie a vyjadrenie požiadaviek iných egocentrických
ľudí. Vyhľadávajú len to, ako by mohli slúžiť Božím zámerom v životoch iných ľudí. Vyhľadávajú učeníka a chcú vystrojiť svätých k naplneniu Božej vôle. Vedenie k učeníctvu
a vystrojenie iných si niekedy vyžaduje nepohodlné konfrontácie a závažné/pochmúrne
napomenutie k pokániu a zbožnému životu. Vodcovia nepotrebujú iba správnu motiváciu
pre službu, potrebujú správne stratégie na implementáciu Božích zámerov.
Vedenie iných k učeníctvu nie je jednoduché. Vyžaduje si to veľa múdrosti a duchovnej
zrelosti. Tieto kvality sa nezískajú jednoducho ani lacno. Je to hlavne kvôli tomu, že tieto
kvality sa vykupujú vysokou osobnou cenou, ktorú vídame v tak malom množstve. Ale Boh
si buduje novú generáciu vodcov, generáciu vodcov s hebrejským srdcom. So srdcom,
ktoré bude chcieť vidieť, aby sa Boží ľud stal všetkým, čo chce On.
Keď začneme dôkladne skúmať srdce vodcu, sme konfrontovaní so stupňom obete
a stavom služobníka, čo Kráľ vyžaduje od tých, ktorí budú viesť Jeho kráľovstvo. Musíme
sa pozrieť do vnútra, to našich najhlbších motivácií. Ak nie sú úplne zamerané na Kráľovstvo, potom sa potrebujeme naliehavo modliť, aby Boh pracoval v našich srdciach, aby
naše motivácie a túžby odzrkadľovali tie Jeho. Kvôli tomuto potrebujeme neustále strážiť
naše srdcia.
Si vodcom v tele Mesiášovom? Ašpiruješ na vodcu? Máš hebrejské srdce? Si ochotný zaplatiť cenu, aby si sa stal takýmto vodcom?
( výber z knihy „Listy z olivovníka“; Howard Morgan)
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PROJEKT KAMILA
Projekt Kamila je zameraný na pomoc tým, ktorí sú v núdzi.
Kamilu s rodinou žije v malom byte v Jeruzaleme. Vždy, keď sme k ním prišli na návštevu,
stretli sme sa s pohostinnosťou. Gazdinka Kamila nám pripravila chutnú večeru pre celú
našu skupinu. Dnes je táto rodina vo veľkej finančnej a materiálnej potrebe. Predkladám
vám Božiu výzvu a príležitosť, aby ste spoločne s nami vstúpili do medzery a pomohli tejto
rodine.
Kamila má spolu
s manželom Šmuelom
5 detí: Perl Hava, Meir Tzadok, Ariel Pesi, Mor Avraham a Margalit Dvora. Najstaršie dieťa má 5 rokov,
najmladšie 10 mesiacov.
Deti zdedili svoje mená
väčšinou po svojich predkoch. Niektorí predkovia
v holokauste zahynuli a
niektorí prežili. Starí rodičia
Kamily sa zoznámili
v Auschwitz. Toto ťažké
obdobie prežili a po vojne
sa zobrali. Z tohto vzťahu
sa narodila Gala, mama
Kamily. Stará mama zomrela asi pred štyrmi rokmi;
starý otec o niekoľko rokov
skôr. Mali sme možnosť
modliť sa za túto babičku
pár mesiacov pred jej smrťou.
V roku 2017, na sviatok Stánkov, sme navštívili na Ukrajine mamu Kamily. Počas večere
nám oznámila, že jej dcéra to nemá v Izraeli vôbec ľahké. Osobne som si zistil, že hovorila
pravdu. Niekedy nemali dosť peňazí, aby kúpili jedlo pre deti. Dokonca si museli požičiavať
peniaze, aby im neodpojili plyn. Kamila je doktorom psychológie; mala aj „Poradenské
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centrum“ v Jeruzaleme a celkom dobre výnosy. Lenže za posledné roky odrodila deti, starala sa o ne a preto nemala čas na nič iné. Prišla o svojich klientov. Ostal jej len jeden, ale ten je tak chudobný, že jej nemá z čoho zaplatiť.
Šmuel študuje právo na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme. Na prednášky chodí aj so
svojou najstaršou dcérou, aby trochu odľahčil svoju manželku. Okrem toho, že je študentom, je i otcom a manželom. Svoje povinnosti si plní v rodine veľmi dobre. Táto rodina nemá žiaden príjem. Šmuelovi rodičia im vypomáhajú tým, že hradia náklady spojené so škôlkou jedného z detí, ale to je málo.
Preto sme sa rozhodli, že spojíme svoje srdcia a ruky a spravíme niečo pre túto rodinu.
Podpora je plánovaná minimálne do konca roku 2019, pokiaľ Šmuel neskončí školu
a nenájde si zamestnanie. Pomoc tejto rodine sa volá „PROJEKT KAMILA“. Finančné prostriedky môžete zasielať na účet Chevry s variabilným symbolom „2019“. Potrebujeme
k tomu tých, ktorí sa s radostným srdcom dokážu zasvätiť k pravidelnému prispievaniu na
spomenuté obdobie. O výške čiastky rozhodne každý osobne pred Bohom!
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V apríli tohto roku sme počas cesty
v Izraeli navštívili rodinu Kamily.
Sú vďační za všetko a pozdravujú všetkých nás. Prikladáme fotky z poslednej
návštevy.
Ďakujeme Vám a chválime Otca za každého, kto do toho vstúpil a očakávame
vo viere, že ďalší sa pridajú .
Šalom,
Stanislaw Gawel
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