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Modlitebný list
Medzi Pesachom a Šavuotom (Letnicami)
Hospodin prikázal Mojžišovi, aby takto hovoril synom Izraela: „Keď vojdete do zeme, ktorú vám ja dám, a budete žať jej žnivo, vtedy donesiete snop
prvotiny svojho žniva ku kňazovi, a on bude vznášať snop pred Hospodinom, aby vám bol príjemný u Boha...“ (Leviticus 23:10-11)
Jedná sa tu o sviatok prvotiny žatvy. Všimni si, že ľudia donášali snop prvotiny svojho žniva ku kňazovi. Bolo to presne pred tým ako začala žatva. Verím, že je to obdobie v ktorom sa momentálne nachádzame. Prvotina predchádza žatvu. Bolo to najlepšie, čo ľudia boli schopní dať Bohu. Bože Ty si
nám toto všetko požehnal, preto to vyrástlo a teraz ti prinášame to najlepšie – PRVOTINU!
Nejedná sa tu o desiatok – toto sa robilo na konci žatvy, keď sa spočítalo, aké boli výnosy; prvotina však bola na začiatku žatvy. Bolo to Božím zriadením
a bolo to najlepšie, čo mohol Boží ľud priniesť pred Božiu tvár. Sústreďme sa na duchovné pozadie prvotiny žatvy – prečo to bolo a je tak dôležité?
VŠETKO NAJLEPŠIE, ČO DÁVAME NEBESKÉMU OTCOVI ZAHRŇUJE PRINCÍP PRVOTINY!
Čo sa deje, keď dávame prvotinu Pánovi? On to zoberie a stará sa o to, ako by to bolo Jeho vlastníctvo. Potom Boh si to používa na svoju slávu
a následne prichádzajú zmeny ktoré sme vôbec nepredpokladali, na ktoré sme vôbec nečakali. Dobrá investícia? To, čo nám bráni vložiť to najlepšie
do Božích rúk, je obava a strach. Obávaš sa, že Boh to povedie inak? Inak neznamená zle, lebo „...On pôsobí vo všetkom spolu na dobré s tými, ktorí
Boha milujú...“ (Rimanom 8:28)
Abrahám bol skúšaný Bohom ohľadne prvotiny, ale od samého začiatku vnímal v poslušnosti Božie udalosti a bol naplno odhodlaný obetovať svojho
jednorodeného syna na vrchu Moria.
Božie Slovo nás jasne povzbudzuje k prvotine: „Cti Hospodina zo svojho majetku a z prvotiny všetkých svojich úrod. A tak sa naplnia tvoje stodoly hojnosťou, a tvoje preše budú oplývať šťavou z hrozna.“ (Príslovia 3:9-10) Božie požehnanie nie je len o tom, že sa budeš viac modliť a Boh odpovie na
tvoju modlitbu. Áno mnoho krát funguje to tak, pokiaľ človek nie je hnaný egoistickými pohnútkami, ale vedený Bohom a motivovaný k modlitbe túžbou
naplniť vôľu Otcovu. Avšak v tomto prípade sa jedná o poslušnosť ohľadne prvotín, tomu, čo je napísané.
Kedykoľvek Izraeliti odstupovali v neposlušnosti od Boha, dostávali sa do duchovného smilstva – uctievanie všetkého, čo nie je Boh. Ale v tom istom
čase odstupovali tiež od prvotín a desiatku. S chvíľou keď sa vracali k Bohu svojich otcov, vracali sa k prvotine a desiatku. Týmto sa otvárali dvere, aby
znova mohli vstúpiť do Božieho predurčenia a byť svetlom národom.
Úlohou cirkvi je činiť učeníkmi všetky národy – Matúš 28:18-20; Marek 16:15-20. Sú s tým spojené určité náklady – istotne Boh ich pokryje, keď údy
v tele vstúpia do poslušnosti ohľadne dávania.
ODOVZDAJ BOHU VŠETKO, ČO MILUJEŠ, EŠTE PREDTÝM, AKO SA TO STANE TVOJIM BOHOM!
Božou túžbou je, aby naše srdcia boli sústredené len na Neho. On nás stvoril pre vzťah s Ním samým a chce, aby sme na Neho pamätali, keď chodíme
po cestách na ktorých nás On postavil:
„...ja som učinil zem a stvoril som človeka na nej; ja, moje ruky roztiahli nebesia, a velím všetkému ich vojsku.“ (Izaiáš 45:12)
„...budeš pamätať na Hospodina svojho Boha, lebo On je ten, ktorý ti dáva silu, aby si nadobudol bohatstvo, aby postavil svoju zmluvu, ktorú prisahal
tvojim otcom, ako je tomu dnes.“ (Deut 8:18)
Prvotina uvoľňuje požehnanie nad naším rodokmeňom
„A ak je prvotina svätá, vtedy aj celé cesto, a ak je koreň svätý, vtedy aj vetvy.“ (Rimanom 11:16)
„I prvotina každého prvého ovocia zo všetkého a každá obeť pozdvihnutia zo všetkého, zo všetkých vašich obetí pozdvihnutia, bude kňazom, i prvotinu
svojho cesta dáte kňazovi spôsobiť to, aby sa spustilo požehnanie na tvoj dom a odpočinulo na ňom.“ (Ezechiel 44:30)
Keď začneš to robiť, zlomí to každé prekliatie nad tvojou domácnosťou, prekliatie chudoby atď. Všetko v tvojom dome sa bude meniť. Je to generačné
požehnanie. To vôbec neznamená, že neprídu boje. Oni prídu, ale ty budeš mať v nich víťazstvo.
Vdova zo Sarepty dala posledné jedlo prorokovi Božiemu a čo sa potom stalo?
Žena mala len posledné jedlo pre seba a pre svojho syna a potom bola odhodlaná zomrieť. „A Eliáš jej riekol: Neboj sa, choď, učiň, ako si riekla, len
najprv sprav mne z toho nejaký malý posúch a dones mi sem von a sebe a svojmu synovi spravíš potom. Lebo takto hovorí Hospodin, Boh Izraela,
že múky v hrnci neubudne, ani nebude chýbať v nádobe oleja až do toho dňa, kým Hospodin nezošle na zem dážď. A išla a učinila podľa slova Eliášovho. A tak jedla ona i on i jej dom za mnoho dní. Nádoba múky sa neminula, ani nechýbalo z nádoby oleja, podľa slova Hospodinovho, ktoré hovoril skrze
Eliáša.“ (I Kráľov 17:13-16) Je to celý čas o poslušnosti a o to ostatné sa postará Boh. Neposlušnosť je znamením nevery. Keď dôveruješ Bohu, vtedy
On otvára nebeské prieduchy pre teba.
Abrahám bol ochotný dať to, čo najdrahšie – čo sa stalo potom? Keď seješ, zbieraš ovocie toho, čo rozsievaš. Daj Bohu to, čo je drahé pre teba – si
v ohrození, keď nedáš. Čas, ktorým prechádzame momentálne, je obdobím v ktorom ľudia prichádzajú o veci do ktorých boli veľmi pripútaní. Je to tiež
čas, keď Kráľovstvo Božie stáva sa nadovšetko a veci večné znamenajú viac, ako tie dočasné.
„Prijmite moju kázeň a nie striebro a známosť radšej ako rýdze zlato. Lebo múdrosť je cennejšia než šperky, nevyrovnajú sa jej nijaké vytúžené veci.
Ja múdrosť bývam s rozvážnosťou, a ja známosť nachádzam dômyselnosť.“ (Príslovia 8:10-12)
Pred niekoľkými dňami, po sviatku prvotín mali sme spolu s manželkou taký úžasný večer, keď Duch Svätý nás viedol vo veciach prvotín. Bol to čas
vyznávania a odovzdávania vecí, ktoré máme radi do Božích rúk – naše manželstvo, rodina, deti, financie, službu, spoločenstvo bratov a sestier atď.
Výsledky nemusia prísť hneď na druhý deň, ale môžeš si byť istý, že Boh odteraz má veci pod kontrolou a môžeš žiť v očakávaní Božej žatvy.
Možno Boh má takýto večer aj pre teba, keď všetko, čo máš rád odovzdáš Bohu. Tak si Ho poctíš z prvotiny svojich úrod a dáš mu v poslušnosti úplne
právo, aby On tým všetkým riadil. Bude to znamením toho, že dôveruješ Nebeskému Otcovi vo všetkom.
Boh dal to najlepšie čo mal – Ježiš sa stal prvotinou pre teba aj pre mňa (I Korinťanom 15:20-24). Boh tak miloval svet, že dal svojho Syna...(Ján 3:16)
NEBESKÝ OTEC UŽ DAL SVOJU VEČNÚ PRVOTINU!!!!!!!
Šalom, Stanislaw Gawel
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V BOŽEJ BLIZKOSTI – PÁN ŤA VOLÁ K OSOBITNEJ KARANTÉNE S NIM
„A po šiestich dňoch pojal Ježiš Petra, Jakoba a Jána, jeho brata, a vyviedol ich na vysoký vrch osobitne, a premenil sa pred nimi, a jeho tvár sa skvela
ako slnce, a jeho rúcho stalo sa bielym ako svetlo. A hľa, ukázali sa im Mojžiš a Eliáš zhovárajúc sa s ním. A Peter odpovedal a riekol Ježišovi: Pane,
dobre je nám tu byť. Ak chceš, spravíme tu tri stany: tebe jeden, Mojžišovi jeden a Eliášovi jeden. A kým ešte hovoril, hľa zatônil ich svetlý oblak, a hľa
bolo počuť z toho oblaku hlas, ktorý hovoril: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Toho počúvajte! A keď to počuli učeníci, padli na svoju tvár a báli sa veľmi. A Ježiš pristúpiac dotkol sa ich a povedal: Vstaňte a nebojte sa! A keď pozdvihli svoje oči, nevideli už nikoho, iba samotného Ježiša. A keď schádzali z toho vrchu, prikázal im Ježiš a povedal: Nepovedzte nikomu o tom videní, dokiaľ Syn človeka nevstane z mŕtvych!“ (Matúš 17:1-9)
Ježiš si zobral troch zo svojich učeníkov na vysoký vrch osobitne, premenil sa pred nimi, jeho tvár sa skvela ako slnce a jeho rúcho stalo sa bielym ako
svetlo. Učeníci Pánovi boli dovedení na vrch svojim Majstrom. Nezobrali si na vrch so sebou počítače, tablety, alebo smartfony. Časy v ktorých žili ani im
to neponúkli. Mali pred sebou jedinečnú ponuku od svojho Pána. Neboli oslepovaní obrazovkami svojich komunikačných zariadení, ale boli osvecovaní
Ježišovým svetlom, ktorý sa pred nimi premenil. Potom sa zjavil na vrchu Mojžiš a Eliáš. Vtedy Peter povedal: Pane, dobre nám je tu byť. Ak chceš spravíme tu tri stany: tebe jeden, Mojžišovi jeden a Eliášovi jeden. (verš 4) Peter ešte neskončil hovoriť a všetci boli zatônení svetlým oblakom z ktorého bolo
počuť hlas: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Toho počúvajte. (verš 5) Keď to počuli učeníci, padli na svoju tvár a báli sa veľmi.
(verš 6) Ostali tam dočasu až pristúpil k ním Ježiš a povedal: Vstaňte a nebojte sa! (verš 7) Následne biblia hovorí „A keď pozdvihli svoje oči, nevideli
už nikoho, iba samotného Ježiša.“ (verš 8) Nech počas tohto obdobia, aj keď toto pominie, vidíme vo všetkom a všade samotného Ježiša.
Istotne učeníci neboli vyrušovaní vecami modernej doby, ale predsa niečo im bránilo, aby videli Ježiša takého, aký je. Preto potrebovali byť konfrontovaní svetlom Pána pánov a Kráľa kráľov, TOHO, ktorý je Alfa aj Omega – začiatok a koniec. Ježiš vôbec nepotreboval túto premenu sám pre seba, ale táto
premena stala sa hlavne kvôli Jeho učeníkom, aby mohli byť premenení. Bolo to na svedectvo pre nich. To oni potrebovali tento okamžik, aby od tejto
chvíle nevideli už nič iné a nikoho iného, iba samotného Ježiša. Toto miesto na vrchu pomenoval som KARANTÉNA BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA. Nech
každý z nás zažíva toto počas tohto obdobia. Dovoľme Ježišovi, aby nás vyviedol na vysoký vrch. Povedz Mu: „...zaveď ma na skalu, ktorá je vyššia odo
mňa!“ (Žalm 61:3)
Týchto „duchovných ponúk“ existuje obrovské kvantum dnes. Keby si sa chcel sústrediť len na jedno percento toho, čo ti je ponúkane, nestačia ti roky
života. Niektorí fungujú, ako by sa nič nezmenilo a nedalo sa meniť. Príliš sú zadupaní do svojich aktivít, náboženstva, tradícií, metód, projektov, stratégii
atď. Áno bol som zaneprázdnený v minulosti, dokonca tak, že som sa nevedeli zastaviť. To, čo som robil, bolo mojim bohom. Je to modloslužba a biblia
hovorí, že modlári nebudú dediť Božie kráľovstvo. Nevedeli sme sa zastaviť, tak nás zastavil svet. Vieme sa aj zastaviť duchovne? Počul som niektorých
prehlasovať: my to prerazíme! Nie, ty to neprerazíš. Ty to môžeš akurát doraziť alebo pokaziť. Bez premeneného Majstra, ktorý sa premenil a zaskvel
pred tebou, to nepôjde. Ježiš povedal: „Zostaňte vo mne a ja vo vás; ako letorast nemôže niesť ovocie sám od seba, keby nezostal na viniči, tak ani vy,
keby ste neostali vo mne. Ja som vinič, vy ste letorasty. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič robiť.“ (Ján 15:4-5) Áno, bez Ježiša to nepôjde, lebo „...On je Pánom všetkého.“ (Skutky 10:36) Keď sa domnievaš, že ty vybuduješ cirkev pre Neho, tak je
to blud, lebo On chce vybudovať cirkev pre seba. Základom pre tvoj život nie je tvoja služba, aktivity atď, „Lebo iný základ nemôže nikto položiť mimo
toho, ktorý je položený, ktorým je Ježiš Kristus.“ (I Korinťanom 3:11) Tam to všetko začína, aj tam to všetko konči.
Jednoznačne potrebuješ svoj vrch so svojim Bohom. Miesto pokorovania sa pred Ním, aby si bol Ním použiteľný. Miesto na ktorom pôjdeš na svoju tvár,
aby si bol schopný vidieť Jeho tvár vo všetkom, čo robíš a budeš robiť. Potrebuješ miesto z ktorého On ťa pozdvihne a povie ti neboj sa. Miesto na ktorom budeš hľadieť na „...Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. On miesto radosti, ktorá ležala pred ním, strpel kríž opovrhnúc hanbou a posadil sa
po pravici trónu Božieho. Lebo povážte toho, ktorý strpel od hriešnikov také sebe protirečenie, aby ste neochabovali a neustali vo svojich dušiach.“ (Hebrejom 12:2-3) Presne v tomto období Ježiš ťa chce pripraviť na dni, ktoré len prídu. On vie, čo znamená pokoriť sa. Na tom vrchu karantény
Božieho kráľovstva ide o vnútorne stíšenie sa pred Nebeským Otcom. Tento vrch nemusíš hľadať na Slovenských kopcoch, aj keď sú pekne stvorené,
ale potrebuješ ho nájsť hlavne v sebe. Ten vrch je samotný Boh v tebe. Len On je tou skalou:
„Len On je mojou skalou a mojim spasením, mojim vysokým hradom; nepohnem sa. Na Bohu je založená moja spása, a od neho je moja sláva; skala
mojej sily, moje útočište je v Bohu. Nadejte sa na Neho každého času, ó, ľudia! Vylievajte pred Ním svoje srdce. Boh nám je útočišťom!“ (Žalm 62:7-9)
Kto vystúpi na vrch tvojej svätosti, na vrch Hospodinov?
„Kto vystúpi na vrch Hospodinov, a kto bude stáť na mieste Jeho svätosti? Ten, kto je nevinných rúk a čistého srdca, kto nepovzniesol svojej duše
k márnosti a neprisahal falošne. Ten si odnesie požehnanie od Hospodina a spravodlivosť od Boha svojho spasenia. To je pokolenie tých, ktorí sa pýtajú
po ňom, pokolenie hľadajúcich tvoju tvár, Bože Jakobov.“ (Žalm 24:3-6)
„Hospodine, kto bude hosťom v tvojom stane? Kto bude bývať na vrchu tvojej svätosti? Ten, kto chodí bezúhonne, činí spravodlivosť a hovorí pravdu
svojim srdcom, kto neohovára svojim jazykom, neučiní svojmu priateľovi zlého a na svojho blížneho nevznesie potupy; v ktorého očiach nemá cti zavrhnutý, ale tých, ktorí sa boja Hospodina, ctí; kto, keď prisahal, čo i na svoje zlé, nezmení; kto nedáva svojich peňazí na úžeru a proti nevinnému nevezme
úplatného daru. Ten, kto činí, nepohne sa na veky.“ (Žalm 15)
Nebeský Otec chce nás na Jeho výškach, aby sme videli veci z Jeho perspektívy. Aj v tomto období, aby sme videli tak, ako On to všetko vidí, mysleli
tak, ako On to myslí, „Hľadajte Hospodina, dokiaľ ho môžete nájsť! Volajte na neho, dokiaľ je blízko! Bezbožný nech zanechá svoju cestu a hriešny človek svoje zmýšľanie. Nech sa navráti k Hospodinovi, a zľutuje sa nad ním, k nášmu Bohu, lebo On veľa odpúšťa. Lebo moje myšlienky nie sú vašimi
myšlienkami ani moje cesty nie sú vašimi cestami, hovorí Hospodin. Lebo o koľko vyššie sú nebesia než zem, o toľko sú vyššie moje cesty než vaše
cesty a moje myšlienky než vaše myšlienky.“ (Iz 55:6-9)
Boh ťa chce tam, kde je ON!
„Nadejte sa na Hospodina na večné veky, pretože v Hospodinovi je skala vekov.“ (Izaiáš 26:4)
„Požehnaný Hospodin, moja skala, ktorý učí moje ruky bitke, moje prsty boju, moja milosť a môj hrad, moja vysoká veža, môj vysloboditeľ, môj štít;
k nemu sa utiekam, ktorý mi podmaňuje môj ľud.“ (Žalm 144:1-2)
Je čas pozerať na veci a bojovať z Božieho vrchu, z Božej výšky; pripraviť sa na Božie víťazstvá!
Šalom, Stanislaw Gawel
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Milí priatelia Izraela,
je slovenské príslovie "človek mieni, pán Boh mení!" Ale Božie Slovo hovorí: „Srdce človeka vymýšľa svoju cestu; ale Hospodin riadi jeho krok“ (Ž 16:9).
Božie myšlienky sú vyššie ako naše. „Lebo moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami ani moje cesty nie sú vašimi cestami, hovorí Hospodin. Lebo
o koľko vyššie sú nebesia než zem, o toľko sú vyššie moje cesty než vaše cesty a moje myšlienky než vaše myšlienky. Lebo jako prší dážď a padá sneh
s neba a viacej sa ta nenavracuje, ale napája zem a činí ju plodnou a úrodnou, takže vy dáva semeno sejúcemu a chlieb jediacemu, tak bude moje slovo, ktoré vyjde z mojich úst; nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná to, čo sa mi ľúbi, a podarí sa mu to, na čo ho pošlem“ (Izaiáš 55:8-11).
Naše plány sa menia, ale Jeho Slovo zostáva. To je naša útecha a istota, keď dávame svoje aktivity do Jeho rúk.
Tamara (79) žije sama na 5.tom poschodí bez výťahu. Je v ťažkej situácii, pretože spadla
a poškodila si bedrový kĺb. Jej trápenie bolo vidieť na jej tvári. Je odkázaná na pomoc
druhým. Okrem toho slabo počuje. Ale balíček potravín na chvíľu potešil a pomohol.
Tamara bola aktívna a chodila do jedálne na teplý obed každý deň. Aj na stretnutiach
s vyučovaním Božieho Slova sa zúčastňovala pravidelne. Avšak po nehode sa jej život
radikálne zmenil. Keď sa odoberú vtákovi krídla, stratí schopnosť prežiť.
Modlíme sa, aby Božie Slovo zasiate v jej srdci vzbudilo nádej a radosť z večného života,
ktorý je v Mesiášovi. Nech sa premení smútok na smiech a trápenie v pokoj. Nech Boží
šalom napĺňa jej srdce každý deň. Nech sa otvorí jej duchovný zrak a vidí záchranu
v Ježišovi.
V súčasnosti sú jedálne zatvorené, ale na niektorých miestach sme mohli rozbehnúť
Tamara

distribúciu obedov / balíčkov. Veríme, že je to len dočasné
riešenie a modlíme sa, aby sa opäť otvorili dvere jedální pre
núdznych z domu Izraelovho.
Ďakujem všetkým vám, ktorí stojíte verne v modlitbách
a v praktickej finančnej pomoci.
Šalom, Jozef Janits, Chevra tím
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