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Drahí súrodenci,  
tu je slovo zo Slova pre vás.  
 
„A v Efeze zostanem až do Letníc, lebo sú mi veľké dvere otvorené a účinné a protivníkov 
mnoho.“ (1Kor 16:8-9) 
 
Neviem ako to je s tebou, ale ja som rád, keď Boh otvára dvere, ale tých protivníkov vôbec 
nemusím. Problém spočíva v tom, že spolu s dverami Božej priazne, otvárajú sa tiež dvere 
pekelnej opozície. Protivník bude robiť všetko, aby zastavil naplnenie Božej vôle v mojom 
a tvojom živote. Keď prichádzajú problémy a ťažké okolnosti, potrebujeme vždy pozerať na 
Boha, lebo On je nad každé protivenstvo a má veci pod kontrolou, keď Jemu dôverujeme. 
On toto všetko zvládne a my zvládneme spolu s Ním – „Čo teda povieme na to? Keď je 
Boh za nás, kto proti nám?“ (Rim 8:31) 
 
Samozrejme, keď prichádzajú tlaky, potrebujeme proti nim zaujať správny postoj. K tomu 
nás povzbudzuje Pavol, keď hovorí: „Bdejte, stojte vo viere, buďte zmužilí, buďte silní. 
Všetky vaše veci nech sa deju v láske.“ (1Kor 16:13-14) 
 
Toto slovo je príkaz, tzn. že nemáš inú alternatívu; nemáš nič navyše. Len dať do praxe 
príkaz Božieho Slova, príkaz toho, čo hovorí Pavol. Prijať výzvu k bdelosti, stáť vo viere, 
byť zmužilý a byť silný. Ďalšia vec, ku ktorej sme tu povzbudzovaní je spoločenstvo lásky, 
ktorú sme dostali od Svätého Ducha (Rim 5:5), aby sme dokázali milovať nebeského Otca 
a telo Kristovo, do ktorého sme zaštepení skrze Ježišovu obeť na kríži. Nepamätám si 
takéto obdobie v ktorom by som potreboval tieto veci viac, ako teraz.  
 
Prvá z vecí, ku ktorej sme tu povzbudzovaní je bdelosť. Chodenie s Pánom nie je to isté, 
čo relaxačný pobyt alebo dovolenka pri mori. Stať sa Ježišovým učeníkom znamená byť 
ochotným prijať v pokore pokyny svojho Majstra. Ježiš tesne pred ukrižovaním 
povzbudzoval svojich učeníkov k bdelosti: „Potom prišiel k svojim učeníkom a našiel ich 
spať a povedal Petrovi: Či ste takto nemohli so mnou bdieť jednu hodinu? Bdejte a modlite 
sa, aby ste nevošli do pokušenia! Duch síce je hotový, ale telo je krehké.“ (Mat 26:40-41) 
Človek padá do hriechu vtedy, keď podcení váhu tlaku, ktorý pôsobí pokušenie. 
Za posledný rok a pol som slúžil niekoľkým ľuďom a zistil som, že práve toto bolo príčinou 
ich pádov. Preto súčasťou modlitby Pánovej, ktorú učil svojich učeníkov, sú slová 
„...neuvoď nás v pokušenie, ale nás zbav zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na 
veky...“ (Matúš 6:13) Ježiš chodil celý čas v duchu bdelostí. Presne vedel, že kalich 
utrpenia je súčasťou vôle Otcovej, a preto sa mu nesnažil vyhnúť, ale ho vypil ochotne za 
každého z nás. Nereagoval tiež na prehlásenia okolo stojacich, aby zostúpil z kríža. 
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To znamená, že nepoddal sa tlaku pokušenia vyhnúť sa tomu, čo bolo Božie, a čo bolo 
Jeho predurčením. Preto biblia hovorí, že „...nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol súcitiť 
s našimi slabosťami, ale pokúšaného vo všetkom, podobne nám, bez hriechu.“ (Hebr 4:15) 
Vidíme tu presne, že tlaku pokušenia nepodľahol a preto môže pomôcť tým, ktorí sú 
v pokušení: „Iba ľudské pokušenie vás zachvátilo, nijaké iné, ale Boh je verný, ktorý vás 
nedá pokúšať nad vašu možnosť, ale spôsobí s pokušením aj východ z neho, aby ste 
mohli zniesť.“ (1Kor 10:13) A: “Pán vie vytrhnúť pobožných z pokušenia a nespravodlivých 
dochovať trestaných ku dňu súdu, najmä tých, ktorí v špinavej žiadosti idú za telom 
a opovrhujú panstvom. Samoľúbi odvážlivci, ktorí sa netrasú, aby sa nerúhali 
slovám.“ (1Pt 2:9-10) Boh je mocný ťa podržať a vytrhnúť v čase preosievania 
a pokušenia: „Preto, že si ostrihal slovo mojej trpezlivosti i ja ťa budem ostrihať a vytrhnem 
ťa v hodinu pokušenia, ktorá príde na celý svet skúsiť tých, ktorí bývajú na zemi. Hľa 
prídem rýchle. Drž to, čo máš, aby nikto nevzal tvojej koruny!“ (Zjv 3:10-11) Pán je dobrý 
a ťa zachová od zlého, keď  chodíš v duchu bdelosti, úprimnosti a vernosti. Pokušenie je 
nato, aby preverilo tvoju bdelosť! „A tak teda nespime ako ostatní, ale bdejme a buďme 
triezvi.“ (1Tes 5:6); „Buďte triezvi a bdejte...“      (1Pt 5:8); „Bdej a upevňuj všetko ostatné, 
čo ide zomrieť...“ (Zjv 3:2); „Hľa, prídem ako zlodej! Blahoslavený, kto bdie a ostrihá svoje 
rúcho, aby nechodil nahý,  aby nevideli jeho hanby.“ (Zjv 16:15) 
 
Stojte vo viere! Je to ďalšia vlastnosť, ktorá nám pomáha obstáť v čase tlakov. Nie len to, 
ale aj v chodení v tom, čo je nadprirodzené a v naplňovaní Božej vôle. Ježiš hovorí svojim 
učeníkom „...Majte vieru Božiu.“ (Mk 11:22) Bez Božej viery nie je možné ľúbiť sa Bohu: 
„A bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. Lebo ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je 
a že odpláca tým, ktorí ho usilovne hľadajú.“ (Hebr 11:6) Viera činí nás tiež schopnými 
vidieť tam, kde je to neviditeľné, lebo „...viera je podstatou toho, na čo sa človek nadeje, 
presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia.“ (Hebr 11:1) Toto vnútorné presvedčenie 
posúva ťa na miesta naplňovania Božej vôle. Táto Božia viera prichádza z počutia 
a počutie skrze slovo Božie (Rim 10:17). Slovo pravdy rodí pravú vieru v tvojom a mojom 
srdci. Preto Pavol povzbudzuje zbor v Korinte, aby sami seba skúmali a skúšali, či sú vo 
viere...(2Kor 13:5) Tak, ako Pavlovi v Efeze, viera nám pomáha vo víťazstve proti prúdu 
tohto sveta a naplňovať vôľu Otcovu „Lebo všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad 
svetom, a toto je to víťazstvo, ktoré zvíťazilo nad svetom – naša viera. Kto iný je tým, kto 
víťazí nad svetom, ako ten, kto verí, že Ježiš je Syn Boží?“ (1Jn 5:4-5) 
 
Buďte zmužilí, buďte silní. Naplnenie Božích úloh si vyžaduje Božiu odvahu a Božiu moc. 
A keďže je to Božie, tak sláva vo všetkom patrí len Bohu. Toto boli Božie očakávania pre 
Božieho služobníka Jozuu: „...Buď silný a pevný! Netras sa ani sa nestrachuj! Lebo s tebou 
je Hospodin, tvoj Boh, vo všetkom a všade, kamkoľvek pôjdeš.“ (Joz 1:9) Taktiež je 
napísané, že „...nám nedal Boh ducha bojazlivosti (strachu), ale moci a lásky a zdravého 
rozumu.“ (2Tim 1:7) To znamená, že Boh vôbec od nás neočakáva, že budeme konať 
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Božie skutky a naplňovať Jeho vôľu vo svojej vlastnej moci, ale v Jeho moci, ktorá sa rodí 
z Jeho Ducha – „...Nie silou ani mocou, ale mojim Duchom, hovorí Hospodin 
Zástupov.“ (Zach 4:6) Kvôli tomu, učeníci Pánovi boli poslušní príkazu svojho Majstra 
a očakávali na zasľúbenie Svätého Ducha – „A hľa, ja posielam zasľúbenie svojho Otca na 
vás a vy buďte v meste Jeruzaleme, dokiaľ nebudete odiati do moci z výsosti.“ (Luk 24:49) 
  
Všetky vaše veci nech sa dejú v láske. Je tu napísané, aby všetky naše veci sa konali 
v láske. To znamená, aby všetko do čoho vstupujeme, alebo robíme, dialo sa v láske, ktorá 
dáva týmto veciam inšpiráciu. Pavol hovorí, že „...láska Kristova nás núti.“ (2Kor 5:14) 
Nech láska Kristova nás núti k bdelosti, k zostávaniu vo viere, k odvahe a v chodení  Božej 
moci.   
 
„Bdejte, stojte vo viere, buďte zmužilí, buďte silní. Všetky vaše veci nech sa dejú v láske.“                                   
 
 
Šalom, Šalom,   
Stanislaw Gawel 
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To som vám hovoril nato, aby ste mali vo mne pokoj! Na svete budete mať súženie, 
ale dúfajte: Ja som premohol svet. (Jn 16:33) 
  
V jednu nedeľu večer som zakotvila hlboko v tomto Božom slove (Jn 16) a nevedela som 
prestať plakať, tak ma Pán napĺňal svojom láskou. Prežívala som hlboký pokoj, ktorý len 
Pán môže dať. Vedela som, že Pán ma vedie k tomu, aby som sa s vami podelila. Aj touto 
cestou ďakujem mnohým, ktorí sa za mňa modlíte. 
 
Koncom apríla sa mi obnovil na pravom boku nemocničný bacil, ktorý som dostala pri ope-
rácii pruhu spred 2 rokmi. Bolo to na mieste, kde mám vyoperovanú obličku /pred 
11 rokmi/  a pritom som sa chystala na ďalšiu operáciu. Ku ktorej vôbec nedošlo. Pán za-
kročil, tesne pred operáciou. Pán primár mi povedal /veriaci človek/.že ma nebude opero-
vať pre vysoký zápal v tele, ktorý som mala pre abces na pravom boku. 
 
K tomu „prorocky“ dodal: „Vyliečte sa z tohto zápalu a potom je možné, že ani operáciu 
nebudete potrebovať.“ Pán sa ma týmito slovami tak dotkol, aby som predovšetkým Jemu 
dôverovala, lebo každý krok v ten deň svedčil, že Pán má všetko pod kontrolou. On mi 
dával úžasný pokoj, preto som mohla plne vnímať vedenie Svätého Ducha.. 
 
Celý máj som chodila, pár dní v týždni na chirurgické prečistenie pravého boku. Tým som 
dosť zoslabla, ale Pán mi pridával sily na každý deň. Vďaka mu za to, že On je náš najlep-
ší lekár. Často v mojej nemoci  Mu spievam a chválim Ho (Ž 30,12) "Obrátil si mi môj 
zármutok v plesanie. Rozviazal si mi a dal zložiť moje smútočné vrece a opásal si 
ma radosťou, nato, aby ti spievali žalmy na Slávu a nemlčali! Hospodine môj Bože, 
naveky ťa budem oslavovať." 
 
Náš Pán si zaslúži, aby sme Ho chválili v každom čase, lebo ON JE DOBRÝ! Lebo On je 
náš Najvyšší lekár. Učím sa Ho uctievať, aj keby som reálne nemala k tomu podmienky. 
On ma drží, aby so neupadla do depresie. Len v Ňom môžem mať vo všetkom BOŽÍ PO-
KOJ - Shalom. 
 
Po dlhšom čase mojej nemoci som prežívala, že Pán ma oveľa viac teší, keď som úplne 
zlomená.  
 
Počas mojej nemoci ku mne hovoril aj Ž 77:11: "To je moja nemoc, ale zmeniť to môže 
pravica Najvyššieho! Rozpomínať sa budem na skutky Hospodinove. Istotne sa bu-
dem rozpomínať na tvoje zázraky, ktoré si činil od dávna. Premýšľam o každom tvo-
jom skutku... Bože tvoje cesta je svätá. Kde kto je silným Bohom velikým ako je 
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Boh?!... Vodil si svoj ľud, ako stádo, rukou Mojžiša a Árona." Aj nám dal Pán vodcov, 
nech ich Boh mocne požehnáva! 
 
Počas mojej nemoci mi veľmi pomáhalo Božie slovo, ktoré prežívali iní moji súrodenci 
s Pánom počas pandémie, a ktoré som si mohla vypočuť na linku. Veď Pán nám dal príkla-
dy v celom Božom slove, ako prežiť v súžení a byť v Jeho prítomnosti v každom čase. 
 
Dajme sa viesť Jeho Duchom. 
 
* Pán každého, koho miluje karhá, tresce a napomína. Tak nás pripravuje, aby sme niesli 
ovocie na Jeho slávu. 
 
* Počas tohto obdobia „korony“ prechádzajú mnohí kresťania rôznymi ťažkosťami, nie pre-
to, žeby nás Pán nemal rád, ale práve preto, že nás má rád. 
 
* Je to dôležité pre náš duchovný rast, nájsť si každý deň čas byť s Pánom. 
 
* Hľadať Ho aj viac krát počas dňa. Piť zo živej vody, žiť z Jeho Slova a tak byť v Jeho prí-
tomnosti. Tak dostávame inštrukcie do služby v ktorej nás Boh používa. 
 
Ideme v poslušnosti Jeho slova? Dávajme si tú otázku a buďme otvorení, keď Pán k nám 
hovorí.  
 
Určite je potrebné sa zdieľať s našimi duchovnými súrodencami, aby sme sa tak budovali 
v duchovný chrám. 
 
Božiu cirkev -  Nevestu Kristovu, ktorá stále očakáva príchod svojho Pána a Ženícha. 
 
Buďme poslušní a Pán si nás po krátkom čase vezme tam, kde je On Sám, k sebe, aby 
sme, kde je On, aj my s Ním boli Haleluja !!! (Jn 14:1-3) 
 
Žehnám Vám všetkým milí súrodenci, Jeho láska nás spája. 
 
Vaša sestra Anna R. 
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Milí priatelia Izraela, opäť uvádzame článok, ktorý sme už publikovali,  
ale má aktuálne posolstvo pre Telo Kristovo.   
 
======================================================================= 
 
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 kýmkoľvek iným, pretože tieto princípy platia pre všetky vzťahy medzi ľuďmi. Toto zlyha-
nie je jedným dôvodom, prečo je pre mnoho ľudí cirkev jednoducho miesto, kde sa vykonávajú 
náboženské bohoslužby. Namiesto toho, aby telo fungovalo, ľudia sa v podstate menia na po-
zorovateľov, 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 živo-
te 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 nemôže-
me 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? 
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Ako som rozmýšľal nad týmito otázkami, vnímal som, že Duch Svätý mi začína osvetľovať nie-
koľko problémov, ktoré sú s tým spojené. Najskôr začal hovoriť o charaktere Tela Kristovho 
a ako, aj ľudské telo, bolo navrhnuté prijímať výživu, používať ho na rast a zdravie a potom sa 
očistiť od nečistôt, ktoré boli vytvorené bežným zdravým procesom trávenia.  
 
Poverený 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 spolo-
čenstvo 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 miestne-
mu zhromaždeniu je veľmi dôležité, pretože veľa významnej práce, ktorú Duch Svätý chce robiť 
pri premieňaní nás 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 spá-
sy“. 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 nás, s nami, a cez nás na týchto miestach. Ľudia tam majú, alebo sú, špecifickými 
zdrojmi výživy pre nás. Efezským 4:16 to objasňuje: “ 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 ús-
pešné vzťahy v Tele Kristovom. Nedokážeme zvládnuť ťažkosti vo vzťahu a problémy, 
s ktorými sa stretávame, pozitívnym a spásonosným spôsobom. 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 
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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 do-
siahnuté isté zámery. Nemôžeš odísť z tohto zhromaždenia pred tým, ako budú zavŕšené Bo-
žie 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 odde-
lený od stáda. Ten, kto je slabý, alebo odcudzený z akéhokoľvek dôvodu, 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 manipulovanie 
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. Potre-
buješ 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 čas nášho tela potre-
buje všetky ostatné časti, aby bolo zdravé a fungovalo správne. Žiadna časť nášho tela nemô-
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že 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 jednodu-
cho nemám rád, ani to, čo robíte, tak sa snažte držať sa odo mňa ďalej. Ja to jednoducho ne-
chcem, 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 Kris-
tovho bez toho, aby si neutrpel závažnú duchovnú podvýživu a napokon duchovnú smrť. Ne-
môžeme byť duchovne zdraví, alebo dôjsť k duchovnej zrelosti sami. Klamná časť tohto je, že 
tvoj prirodzený život môže pokračovať zdanlivo bez následkov. Ale duchovne, 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 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 do-
konca 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 zabez-
pečil „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 špecializo-
vané zbrane na boj proti duchovným chorobám. Biblia opisuje duchovné praktiky napr. pokoriť 
sa, 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 podstatné 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 
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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 sú-
vislosť medzi nebeským Jeruzalemom s jeho prepojením na oslávenú „nevestu“ Kristovu (Zjav. 
21:2) a pozemským Jeruzalemom, ktorý bol pripodobnený k súčasnému Telu Kristovmu. Po-
chopil som, že Jeruzalem je príručkou na pochopenie Tela Kristovho. Potom bola moja pozor-
nosť nasmerovaná na brány Jeruzalema. Sú to miesta vstupu a výstupu, čiže smerom dnu 
a von z mesta. Tieto brány sú pripodobnené spôsobom, 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 vzťa-
hov 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 mes-
ta robili rozhodnutia, 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, zvýraznila 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 orgá-
ny 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 produkuje?  
 
Ako aj Jeruzalem má Hnojnú bránu, takisto aj Telo  Kristovo. Nazýva sa odpúšťanie a zabúda-
nie. „...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) 
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„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 použí-
vala. Nikto nezostal stáť v kope odpadu, ani neprinášal ten odpad späť do mesta, ani ho nehro-
madil z vnútornej strany mestských hradieb. Nikto nehovoril o odpade, ani si neudržiaval spo-
mienky 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 brá-
nu“? 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 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 poskytu-
je 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 za 
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 ma-
jú, 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 
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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 ulo-
žené 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 tridsať-
ročný „hnoj“. „Čo si o tom myslíš, už si niekedy videl tak 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. Potre-
buješ niečo, čo udrží tvoje telo čisté od tvojich vlastných jedov. Takisto to funguje v Tele Kristo-
vom, každý deň 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 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 to 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 umož-
ní prístup do našich myslí a sŕdc. Keď už raz získajú prístup, pokúsia sa zhoršiť a nafúknuť 
tieto myšlienky a pocity, aby zdanlivo vytvorili väčšie problémy, ako v skutočnosti sú. Tým, že 
sa neustále zbavujeme „odpadu“, zhoršujeme to tým démonom a sťažujeme im prístup do na-
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šich 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 odpadu“ 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 hrie-
chu 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, sklama-
nia, 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 prob-
lémy 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 pre-
háňadlo! Tvoja duchovná zápcha ťa nakazí. Tvoja duša potrebuje zo seba spláchnuť 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 spô-
sobom, pretože vieš, ako vynášať „odpad“ cez bránu a zanechať 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, ktorá nám slúži. 
Potom sme na mieste, kde je možné postarať sa o staré a choré vzťahy s pozitívnym postojom, 
oslobodeným od „odpadu“. Kde prúdi pokánie a odpustenie, môžeme nachádzať spôsoby, ako 
prinášať uzdravenie do každého vzťahu. S tými, ktorí nás zrania, nie zaobchádzané 
s opovrhnutím ale s potrebnou pozornosťou, ktorá preverí ovocie pokánia. Je pravda, že nie-
ktoré 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.    
 
Môžeme zistiť, že sa obnovia staré vzťahy, alebo sa vytvoria nové, pretože sme na mieste očis-
ťovania, ktoré umožňuje Duchu Svätému, aby nás menil a posilnil, aby sme pestovali a rozvíjali 
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nové a hlbšie vzťahy. Toto je výsledok odpúšťania a zabúdania. Sme na mieste, kde dôveruje-
me 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 môžu dokázať, že sú veľmi bohatými zdrojmi duchovnej výživy 
pre naše životy.  
 
Tento proces, kedy sa v zdravých vzťahoch vytvára nevyhnutný „odpad“ – a potom sa tento 
„odpad“ vynáša, keď sa potom vraciame do nových úrovní vzťahu  - je centrom pre nás ako 
veriacich, pre naše dozrievanie. Rastieme ako učeníci vďaka tomuto procesu. Ako deti Izraela 
na púšti, 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 živo-
ty obmyté od nečistoty a schopné fungovať normálnym zdravým spôsobom.  
 
Rastieme do podoby Krista, ako 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 jednodu-
cho 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? 
 
(Autor: Howard Morgan) 
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Milí priatelia Izraela, 
 
príbehy ľudí nás inšpirujú ku praktickým skutkom. Mnohé z nich sa podobajú príbehom našich blíz-
kych. Ale Boh nezabúda a prejavuje svoju milosť. 
 
 
Tatiana (82 rokov) potrebuje 24-hodinovú 
opateru. Je bez nôh a nie je schopná sa 
o seba postarať. Boli sme milo prekvapení, 
že mala dobrú náladu. Sama hovorila, že 
ona sa nesťažuje. Zaspievala nám svoju 
obľúbenú pesničku.  
 
Tatiana je súčasťou programu jedálne 
v Kamentsi Podolskom. Sociálna pracov-
níčka jej prinesie teplý obed. Potom druhá 
pracovníčka jej pripraví večeru.  
 
Manžel zomrel pred 2 rokmi. Spolu žili 60 
rokov. Majú jedného syna a vnučku 
i pravnukov. Jej syn s manželkou jej pomá-
hajú, ako sa len dá.  
 
Cukrovka spôsobila, že prišla o obidve 
nohy pred siedmimi rokmi.  
 
Mala som tri roky, keď začala druhá sveto-
vá vojna. Otec išiel na frontu, stal sa plu-
kovníkom. Zomrel na bojisku pri Berlíne 
v posledný deň vojny (9 mája). Mama sa 
nechcela starať o svoju dcéru a tak ju dala 
do detského domova. Vyrastala som bez 
mamy. Mamu som už nevidela.  
 
„Cez noc niekedy nespím a plačem nad svojím dôchodkom. Ale som veľmi vďačná, že mám tieto 
obedy. Bez nich by som si to nevedela predstaviť. „ 
 
Tatiana nezje vždy celý obed. Ostane jej na večeru alebo na raňajky.  
 
Celý čas bola Tatiana plná radosti. Boli sme ohromení jej vitalitou a komunikáciou.  
 
 

Tatiana 
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Je isté, že náš Pán Ješua, Lev z Júdy, kraľuje. Nech sa deje čokoľvek, Pán Ješua má VŠETKU 
vládu a moc, každá autorita je podriadená Jemu. Haleluja!!! 
 
S týmito slovami vás povzbudzujem k modlitbám a bdelosti. Pre mnohých na Ukrajine je realita 
definovaná jedným slovom „prežiť“. Zákazy, príkazy, obmedzenia, strach a ďalšie okolnosti tlačia 
ľudí do depresie a nešťastných rozhodnutí.  
 
Je napísané: „ako je napísané: nieto spravodlivého, niet ani jedného, niet rozumného, niet nikoho, 
kto by hľadal Boha. Všetci sa odvrátili, napospol sa stali neužitočnými. Niet nikoho, kto by robil dob-
ro, niet ani jedného.“ (Rim 3:10-12)  
 
Modlime sa naďalej, aby hľadali východisko zo svojich hriechov, strachov a utrpenia v Pravde - 
Ješua je Pravda. Nech Mesiáš zjaví svoju moc a lásku svojmu ľudu v diaspóre. Nech sa obráti zvy-
šok Jakobov k Hospodinovi. Nech sa nespoliehajú na človeka, organizáciu, ale nech otvoria svoje 
srdce k Bohu Izraela (Iz 10:20). 
 
Šalom,  
 
Jozef Janits. 
 
Chevra tím. 

Potravinový balíček 
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Kontaktná adresa: CHEVRA, Národná 10, 010 01 Žilina, Slovensko 
E-mail: chevra@chevra.sk, tel.: +421 (41) 56 40 536 

Drahý brat, Drahá sestra,  
 
neostáva už veľa času k našej každoročnej konferencii v Žiline, ale je tu dostatok času pokoro-
vať sa pred naším nebeským Otcom, aby sa On oslávil, keď nám dá príležitosť stretnúť sa 
znova. Týmto vás chceme povzbudiť k modlitbám, zároveň po českej ako po slovenskej stra-
ne.  
 
Modlime sa za: 
 
♦ Slobodný posun medzi Českom a Slovenskom  
♦ Ochranu a zdravie každého, ktorý sa chce zúčastniť konferencie 
♦ Finančné zabezpečenie účastníkov 
♦ Speakrov, ktorí by mali prísť zo zahraničia, aby im bolo umožnené cestovať 
♦ Organizačný tím  
♦ Božiu prítomnosť medzi nami  
♦ Veci, ktoré sa tam zrodia, aby boli požehnaním pre Česko a Slovensko  
♦ Pôsobenie Ducha Svätého  
♦ Opravdivé spoločenstvo lásky medzí zhromaždenými bratmi a sestrami  
♦ Veci, ktoré tu neboli spomenuté a ktoré vám vloží Duch Svätý do srdca za ktoré sa 

treba modliť 
 
Šalom a požehnanie, Stanislaw Gawel 

Začíname vo štvrtok 12.08.2021 o 16:00 
 

Prosíme vás, účastníkov konferencie, napíšte nám alebo zavolajte,  
aby sme vás zaregistrovali.  

 
Tešíme sa na vás a na spoločenstvo pri oslave nášho nebeského Otca. 

 
Miesto konferencie bude vo veľkej zasadačke Mestského úradu Žilina. 

 
Konferenčný poplatok na celú konferenciu je 20,- €  

 
Viac informácií nájdete na www.chevra.sk 




