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CHEVRA
Poslanie:
Potešujte, potešujte môj ľud... (Iz. 40)
Vízia:
“Budovanie mostov medzi kresťanmi a židmi”
“...on je náš pokoj, ktorý učinil oboje jedno a zboril aj priehradný múr.”

(Ef. 2:14)

“...tých dvoje, Židov a pohanov, stvoril v sebe v jedného človeka činiac pokoj”. (Ef. 2:15)
“...skrze Neho máme prístup oboje v jednom Duchu k Otcovi”.

(Ef. 2:18)

Chevra je hebrejský výraz pre spoločenstvo, skupinu priateľov.
Úlohou a zároveň cieľom občianskeho združenia Chevra na Slovensku a v Českej republike
je šíriť Božie Slovo pre cirkev dnešných dní. Slovo je zamerané na poznanie Božích zámerov
pre cirkev a Izrael a vyučovanie o židovských koreňoch kresťanskej viery. Dôraz v tejto oblasti
dávame na osobné stretnutia so skupinami ľudí (cirkvi, organizácie, modlitebné tímy, a pod.),
ktorí majú túžbu po poznaní a vzdelávaní. Je samozrejmé, že nie je možné oddeliť teoretické
znalosti a vedomosti o Bohu, od praktickej aplikácie počnúc modlitbami až po vycestovanie
na misijnú cestu do Ukrajiny, Moldavska alebo inej krajiny bývalého Sovietskeho zväzu,
kde doteraz žije v diaspóre mnoho židov.

SLOVO NA ÚVOD
Drahí súrodenci,
tu je slovo zo Slova pre vás!
Nedávno sme prechádzali obdobím Pesachu. Pesach je zázračný príbeh
z dejín židovského ľudu, v ktorom sa zjavila Božia moc: „Lebo Písmo hovorí
o faraónovi: Práve nato som ťa vzbudil, aby som na tebe ukázal svoju moc,
a aby sa rozhlasovalo moje meno po celej zemi“ (R 9:17). Uvoľnenie Božej
moci uvoľnilo Božiu slávu. Táto udalosť je známa po celej zemi.
Keď poprieš Božiu moc vo svojom živote, tak budeš odkázaný robiť dojmy
na druhých. K Ježišovi prichádzali náboženskí ľudia, ktorí sa ho snažili
šokovať otázkami, ktoré len poukazovali na ich poblúdenie. Ježiš im povedal: „Blúdite, pretože
neznáte písem ani moci Božej“ (Mt. 22:29). Náboženstvo ešte nikdy nikoho nepriviedlo k živému
vzťahu s Bohom. Náboženstvo dokáže priviesť človeka len k náboženstvu a k závislosti na človeku.
To, čo privedie ľudí k živému vzťahu s Bohu je Božia moc, ktorá pôsobí skrze nás. Náboženstvo hľadá
slávu pre seba, ale skutky Božej moci oslavujú Boha. Ľudia, ktorých Ježiš uzdravil, oslavovali Boha
kvôli Božej moci, ktorá vychádzala z Neho: „A všetok zástup hľadal dotknúť sa ho, lebo vychádzala
z neho moc a uzdravovala všetkých“ (Lk 6:19). „...moc Pánova bola prítomná uzdravovať
ich“ (Lk 5:17). „Vstaň, vezmi svoju posteľ a iď do svojho domu! A naskutku vstal pred nimi, vzal to, na
čom ležal a odišiel do svojho domu oslavujúc Boha. Vtedy pojal všetkých úžas a oslavovali Boha
a súc naplnení bázňou hovorili: Dnes sme videli neslýchané veci“ (Lk 5:24-26). Aj dnešní ľudia chcú
vidieť neslýchane veci a k tomu je potrebný prejav Božej moci.
Pavol hovorí Rimanom: „A tak som pripravený aj vám v Ríme zvestovať evanjelium, lebo sa nehanbím
za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu, Židovi predne
i Grékovi“ (R 1:15-16). Božou vôľou je, aby evanjelium, ktoré kážeme, sprevádzala Božia moc:
„A povedal (Ješua) im: Iďte po celom svete a kážte evanjelium každému stvoreniu! Ten, kto uverí
a pokrstí sa, bude spasený; a kto neuverí, bude odsúdený. A uverivších budú sprevádzať tieto
znamenia: v mojom mene budú vyháňať démonov, budú hovoriť novými jazykmi, hadov budú brať
a keby vypili niečo smrtonosné, neuškodí im, na chorých budú skladať ruky a budú sa mať dobre.
A tak Pán Ježiš (Adonai Ješua), keď dohovoril s nimi, vzatý bol hore do neba, a sadol si po pravici
Božej. A oni vyšli a kázali všade a Pán spoluúčinkoval a potvrdzoval slovo tým, že ho sprevádzali
divy“ (Mk. 16:15-20).
Prvá cirkev poznala službu v moci Ducha Svätého, lebo zobrala vážne to, čo Ješua prikázal svojim
učeníkom po svojom zmŕtvychvstaní: „A hľa, ja posielam zasľúbenie Otca na vás a vy buďte v meste
Jeruzaleme, dokiaľ nebudete odiati do moci z výsosti“ (Lk 24:49). „...Ján krstil vodou, ale vy budete
pokrstení Svätým Duchom už o nie mnoho dní (Sk 1:5). „...prijmete moc Svätého Duch, ktorý príde na
vás a budete mi svedkami i v Jeruzaleme i po celom Júdsku i v Samárii a tak až do poslednej končiny
zeme“ (Sk 1:8). Ješua jasne prikázal svojim učeníkom, aby sa vôbec nepohli z Jeruzalema bez moci
z výsosti. Každý pohyb bez moci Ducha Svätého vedie k náboženským úkonom, ktoré v konečnom
dôsledku prinášajú slávu človeku. Náboženstvo chce mať všetko pod kontrolou, ale Duch Svätý je ako
vietor. On sa nedá nikým kontrolovať. „Vietor, kam chce, tam veje, a čuješ jeho zvuk, ale nevieš,
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Slovo na úvod
odkiaľ prichádza a kam ide; tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha“ (J 3:8). Poddaj sa tomuto
vánku a vtedy ťa nič nezastaví pred plnením Otcovej vôle! Lebo: „Nie silou ani mocou, ale mojim
Duchom, hovorí Hospodin Zástupov (Adonai Cevaoth)“ (Zach. 4:6).
Je napísane: „Lebo nám nedal Boh ducha bojazlivosti (strachu), ale moci a lásky a zdravého
rozumu“ (ITim. 1:7). Prvá cirkev bola zastrašovaná náboženským duchom. Prísne jej zakazovali, aby
„...vôbec nehovorili ani neučili v mene Ježišovom“ (Sk. 4:17-18). Na druhej strane sa čudovali „...keď
videli Petrovu smelosť i Jánovu a spozorovali, že sú ľudia neučení a prostí, divili sa a poznali ich, že
bývali s Ježišom“ (Sk. 4:13). Náboženstvo sa snažilo okradnúť prvú cirkev z jednoduchosti a smelosti.
Keď to učeníci „...počuli, jednomyseľne pozdvihli hlas k Bohu...“ (Sk 4:24), „a keď sa pomodlili,
zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení a zrazu boli všetci naplnení Svätým Duchom a hovorili slovo
Božie prosto a smelo“ (Sk 4:31). To znamená návrat k Božiemu originálu, ktorý sa nedá napodobniť.
Konať Božiu vôľu znamená slúžiť z plnosti Ducha Svätého. Preto je napísané: „...buďte plnení
Duchom“ (Ef. 5:18). Duch Svätý uvoľňuje Božiu moc k službe na Božiu slávu!
Ján „...bol na ostrove, ktorý sa volá Patmos, pre slovo Božie a pre svedectvo Ježiša Krista“ (Zj 1:9).
Nebol tam sám, lebo hovorí: „Bol som v duchu v deň Pánov...“ (Zj 1:10). Ján nebol ovládaný
okolnosťami, úzkosťou, smútkom alebo duchom strachu, ale jeho vnútro bolo otvorené pre pôsobenie
Ducha Svätého, a preto tam mohol vidieť Božiu moc: „A videl som a počul hlas mnohých anjelov okolo
trónu a okolo živých bytostí a okolo starcov. A ich počet bol myriady myriád a tisíce tisícov, ktorí
hovorili veľkým hlasom: „Hoden je Baránok ten zabitý, vziať moc a bohatstvo a múdrosť a vládu a česť
a slávu a dobrodenie“ (Zj 11:12). Podobné slovo je v Zjavení 7:9 -12.
Službu v moci Ducha Svätého nič nezastaví. Petra vyviedla Božia moc zo žalára. Dokonca aj učeníci,
ktorí sa za neho modlili, tomu len ťažko verili (Sk. 12:1 – 18). Podobnú skúsenosť mal Pavol a Sílas;
oni v žalári nesmútili, nereptali ani neplakali, „ale o polnoci modliac sa spievali Bohu chvály a väzni ich
počúvali. Zrazu povstalo veľké zemetrasenie, takže sa pohli základy žalára, a naskutku sa otvorili
všetky dvere a všetkých putá sa uvoľnili.“ (Sk. 16:25 - 26) Mreže nezastavili moc evanjelia. Práve
naopak; uveril strážca aj so svojou rodinou.
Nebráň sa Božej vôli skrze výhovorky. Odstráň ich tak, ako to spravil Mojžiš, Jeremiáš a mnohí ďalší.
Vstúp v poslušnosti do toho, čo pre teba predurčil Pán a uvidíš, ako bude uvoľňovať svoju moc na
ceste, ktorou pôjdeš k naplňovaniu Jeho vôle.
Zober si príklad z Majstra Ješuu a vstúp do Jeho šľapají: „Slovo, ktoré poslal Boh synom izraelským
zvestujúc pokoj skrze Ježiša Krista, a on je Pánom všetkého, vy viete o tom, čo sa dialo po celom
Judsku počnúc od Galiley po krste, ktorý hlásal Ján o Ježišovi z Nazareta, ako ho pomazal Boh
Svätým Duchom a mocou, ktorý prešiel zem dobre činiac a uzdravujúc všetkých, ktorí boli premožení
od diabla a držaní v jeho moci, pretože bol s ním Boh“ (Skutky 10:36 – 38).
Je napísané, že „...oči Hospodinove (Adonai) chodia sem a ta po celej zemi, aby dokázal svoju silu pri
tých, ktorých srdce je celé obrátené k nemu“(2 Kron. 16:9).
Daj sa Mu nájsť a On to dokáže vo svojej moci!
Stanislaw Gawel
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
Piatkové modlitby, Jeruzalem, máj 2015
1.) „Na vlastné uši počuli sme, Bože, otcovia naši nám rozprávali o skutku,
ktorý si vykonal za ich dní, za starodávnych dní. Ty sám vlastnou rukou vyhnal si
pohanov a ich si osadil; porazil si národy a ich si rozplodil. Lebo nie svojím mečom zaujali krajinu,
nie vlastné rameno im dopomohlo k víťazstvu, ale tvoja pravica a tvoje rameno a svetlo tvojej tváre,
pretože si ich ľúbil. Ty si to, Kráľ môj, Bože môj, ktorý priznávaš Jákobovi víťazstvá. V tebe premôžeme svojich protivníkov a v tvojom mene pošliapeme tých, ktorí povstávajú proti nám. Lebo sa
nespolieham na svoj luk, ani ma nezachráni môj meč. Ale ty si nás vše zachránil od našich protivníkov a zahanbil si tých, ktorí nás nenávideli. Bohom sa chválime každý deň, a tvoje meno, ó, Bože,
budeme chváliť na veky“ (Ž 44:2-9).











Vďaka, že sa môžeme chváliť v Tebe, povzbudzujúc sa svedectvami, čo všetko si pre nás
urobil.
Ty si ten istý včera, dnes až naveky (Žid.13:8).
Tvoja milosť sa obnovuje každého rána (Plač 3:23).
Ty si verný Boh, ktorý zachováva svoju zmluvu (5M 7:9).
Náš život je v Tebe (Kol. 1:16).
Len ty sám si náš Vykupiteľ (Iz.63:16).
Ty si ten veľký JA SOM (2M 6:6).
Nič ťa nemôže prekvapiť, či zaskočiť.
Ty si našou pevnosťou, skalou, náš pevný základ. Obraciame sa k Tebe každý deň (Ž 61:2).
Hodu l'Adonai ki tov ki leolam chasdo. Oslavujte Hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť
trvá na veky (Ž 118:1).

2.) Nová vláda Izraela.
Menej než dve hodiny pred vypršaním termínu sa nakoniec podarilo Benjamínovi Netanjahuovi zostaviť koaličnú vládu opierajúcu sa o tesnú podporu 61 zo 120 poslancov Knessetu. Ide o potenciálne
veľmi chúlostivú situáciu, keďže hociktorý člen vlády hlasujúci v prospech opozície môže vládu položiť. Opozícia prisľúbila, že urobí všetko preto, aby vládu čím skôr zvrhla. Dokonca aj mnohí členovia
vlády sú nahnevaní, pretože nedostali ministerské pozície tak, ako očakávali.






Pane, modlili sme sa za vládu, cez ktorú budeš oslávený. Prosíme ťa, použi si túto „úzku koalíciu“, aby si zrealizoval všetky svoje zámery v tejto krajine.
Daj členom vlády ducha pokory: ochotu slúžiť a na prvé miesto položiť záujmy a potreby krajiny
pred budovaním kariéry a napĺňaním osobných ambícii.
Umlč negatívne a kritické hlasy. Povytŕhaj všetkých vlastizradcov, ktorí nesú v sebe koreň horkosti (Žid. 12:15).
Vodca opozície sa vyhrážal, že urobí všetko preto, aby vládu položil. Prosíme ťa, zastav tieto
bratstvo
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Príhovorcovia za Izraela
deštruktívne vplyvy!
Prosíme o ducha jednoty a spolupráce pre novú vládnu koalíciu. Nech sa medzi jednotlivými
členmi budujú dobré vzťahy, upevňujú sa ich srdcia medzi sebou navzájom, aby pracovali ako
jeden tím.
Pomaž premiéra k vedeniu vlády tvojou autoritou, múdrosťou a rozhodnosťou.
„...a dám, aby sa priblížil, a pristúpi ku mne“ (Jer.30:21). Daj, aby sa Bibi priblížil a pristúpil
k Tebe!
Nech sa opiera stále viac a viac o teba. Vo svojej slabosti nech pozerá na tvoju silu, pretože
„tvoja moc sa dokonáva v slabosti“ (2Kor. 12:9).
Nech zhromaždenie Pánovo nie je ako ovce bez pastiera (4M 27:17).
Požehnaj túto vládu nad naše očakávania, ktoré sú limitované našimi vyhliadkami a momentálnymi okolnosťami.
Požehnaj ju múdrosťou synov Izachárových, ktorí rozumeli časom a vedeli, čo majú robiť
(1Kron. 12:32).
Pane, vezmi vládu na svoje plecia (Iz. 9:6)!
V izraelskej národnej hymne sa spieva o 2000 rokov starej nádeji, ktorá sa nestratila. Vsaď
novú nádej do tohto národa. Uveď do úžasu celý izraelský národ, čo všetko si schopný vykonať
cez túto vládu.











3.) Bezpečnosť.
Izrael musí čeliť nepriateľom nielen zvonku - Hamas, Hizballáh atď., ale aj vo vnútri krajiny - arabská
populácia Izraela a spochybňované oblasti Judey a Samárie.



Ochraňuj a dobre ukrývaj izraelských špiónov, aby získali pravdivé a dôveryhodné informácie
od nepriateľov Izraela, a aby sa dostali na miesta, kde ich treba vypočuť.
Vďaka za odvahu týchto ľudí, ktorí sú ochotní riskovať svoje životy pre dobro a ochranu krajiny.
Pripravuj mladých vojakov nastupujúcich do armády. Daj im všetko, čo budú potrebovať pre
službu a pomôž im zvládnuť túto neľahkú zmenu prechodu z detstva do dospelosti.
Umiestni každého vojaka tam, kde ho chceš mať. Daj múdrosť úradníkom, ktorí vykonávajú
túto selekciu.
Pomaž svojim duchom veriacich vojakov. Nech sú vysielaní po dvoch do armády, presne tak
ako to robil Ježiš v Lukášovi 10:1: „Potom vyvolil Pán sedemdesiatich a poslal ich po dvoch
pred svojou tvárou...“ Pomôž im stáť a odolať všetkým pokušeniam, ktoré na nich číhajú. Vlož
im do srdca veľkú lásku k svojmu národu.






4.) Spása moslimov.
Pre Izrael aj pre samotných moslimov je jednoznačne najlepším riešením, aby boli Araby spasení
Mesiášom Ješuom.



Pane, daj sa spoznať moslimom v snoch a víziách, aby mali zjavenie, kto si Ty!
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Príhovorcovia za Izraela


„Ale on znal ich myšlienky a povedal im: Každé kráľovstvo, rozdelené proti sebe, pustne, i dom,
rozdelený proti domu, padá“ (Lk 11:17). Keď moslimovia vidia, ako sa Araby navzájom zabíjajú
po celom svete, nech ich to núti hľadať pravdu. Zjav im všetky klamstva, ktorým boli celý život
kŕmení a nahraď ich pravdou.

5.) Mesiánske telo Kristovo v Izraeli.
Vďaka Pánovi za to, že telo veriacich v Izraeli rastie a dozrieva. Tí z nás, ktorí patria k židovským
veriacim, sú požehnaní „pohanskými“ bratmi a sestrami, ktorí žijú medzi nami, alebo nás prídu na
určité obdobie iba navštíviť. Veriaci z celého sveta prichádzajú do Izraela, a špeciálne Jeruzalema,
na rôzne konferencie alebo iné zhromaždenia. Mnohé takéto akcie sú dobré, avšak hrozí reálne
nebezpečenstvo, že ak nebudeme ostražití, môže sa do mesiánskeho tela klamným učením nenápadne vkradnúť zvod.








Zachovávaj svoje deti vo vernosti voči Tebe a tvojmu slovu.
Prosíme ťa o ducha rozlišovania, aby sme okamžite dokázali posúdiť, čo je dobré a čo nie,
čo je od Teba a čo je zvod.
Chráň nás pred duchom zvodu, Pane!
Pomôž nám zachovať naše motívy čisté, aby sme sa nenechali zlákať finančnou alebo inou
podporou, ktorá prichádza prostredníctvom návštevníkov na rôznych konferenciách.
„Ale bývali aj falošní proroci medzi ľudom, ako aj medzi vami budú falošní učitelia, ktorí postranne uvedú sekty zatratenia...“ (2P 2:1).
Vďaka Pane, že si nás dal dohromady - pohanov i Židov, spravil si z nás jedného nového
človeka, svoje telo - Cirkev.
Pomaž svojim Duchom vodcov IFI, špeciálne Eliyahu a Ofer Amitai, ktorí sa nachádzajú na
konferencii v Nemecku. Posilni Chucka, ktorý momentálne slúži v Škótsku. Priveď ich v pokoji späť do Izraela.

6.) Alija









Priveď svoj ľud domov, Pane. Použi si rybárov aj lovcov (Jer.16:16), len ich, prosím, pritiahni
do Izraela.
Otvor oči európskym Židom, aby porozumeli, že potrebujú prísť. Priprav ich srdce, myseľ,
ruky aj nohy, aby sa mohli vrátiť do svojej vlasti - do Izraela.
Nech prídu so svojím majetkom, schopnosťami, zručnosťami, vedomosťami a Ty, Pane,
priprav pre nich konkrétne miesto na bývanie, vhodné zamestnanie, dostatok pracovných
príležitostí. ...
Daj nám vládu, ktorá z alije urobí prioritu. Priprav ministerstvo pre absorpciu imigrantov na
príchod prisťahovalcov.
Daj nám nového ministra vnútra, ktorý odstráni prekážajúcu byrokraciu a zjednoduší podmienky pre imigrantov.
Keď prídu, daj, aby zostali. Priveď späť tých, ktorí prišli, ale neskôr odišli.
Priveď starých aj mladých. Vlož do úst malých detí otázky, ktoré budú klásť svojim rodičom,
a ktoré sa budú týkať ich dedičstva ako Židov. Naplň sny ľudí, ktorí sa túžili vrátiť, ale nikdy
sa to nestalo realitou. Premeň sen v realitu!
bratstvo
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Zjednoť tvoj ľud v tvojej krajine.
Zapáľ srdcia veriacich Židov, aby porozumeli pravde, že patria do Izraela a vo viere vykročili.
„Ale posvätím svoje veľké meno, poškvrnené medzi národmi, ktoré ste poškvrnili medzi nimi,
a poznajú národy, že ja som Hospodin, hovorí Pán Hospodin, keď sa posvätím vo vás pred
ich očami. Lebo vás poberiem z národov a zhromaždím vás zo všetkých zemí a dovediem
vás do vašej zeme. A pokropím vás čistou vodou, a budete čistí; od všetkých vašich nečistôt
aj od všetkých vašich ukydaných bohov vás očistím. A dám vám nové srdce a nového ducha dám do vášho vnútra a odstránim to kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce
z mäsa. A dám svojho Ducha do vášho vnútra a učiním to, aby ste chodili v mojich ustanoveniach a ostríhali moje súdy a činili ich“ (Ez. 36: 23-27).
Vďaka za každé tvoje „ja to vykonám“. Vykonaj Pane! Vieme, že vykonáš, pretože tvoje
meno je Verný a Pravdivý (Zj. 19:11).







7.) Spása Izraela.
„Priblížil som svoju spravodlivosť, nie je ďaleko, a moje spasenie nebude meškať. Ale dám
na Sione spasenie a Izraelovi svoju slávu“ (Iz. 46:13) Pane, nemeškaj! Nezdržiavaj spasenie
Izraela!
„Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho
Otca, ktorý je v nebesiach“ (Mt 5:16). Daj milosť veriacim v Izraeli, aby žili taký život, že
ľudia v ich okolí a v celej krajine budú hlboko dotknutí a ich srdcia zmenené tvojou milosťou
a láskou.
„A dám vám nové srdce a nového ducha dám do vášho vnútra a odstránim to kamenné
srdce z vášho tela a dám vám srdce z mäsa. A dám svojho Ducha do vášho vnútra a učiním
to, aby ste chodili v mojich ustanoveniach a ostríhali moje súdy a činili ich“ (Ez 36:26-27).
Daj tvojmu ľudu nové srdce a vlož svojho ducha do nich!
Zošli na svoj ľud tento šabat!
Vzdaj vďaku s vďačným srdcom. Vzdaj vďaku tomu Svätému, ktorý dal svojho Syna Ješuu.
Nech slabý povie: „Som silný!“ Nech chudobný povie: „Som bohatý.“ Preto, čo Pán urobil
pre nás.










Šabat šalom z Jeruzalema,
IFI tím
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KRESŤANSKÝ SIONIZMUS
Sionizmus by sme mohli definovať ako presvedčenie, že židovský národ má politické, historické
a morálne právo k nezávislosti s hranicami jeho starodávnej domoviny, dnes známej ako Izrael.
Je to sociálne, politické a nacionalistické hnutie hlboko zakorenené v judaizme, ktoré podporuje
návrat Hebrejov z exilu národov tak, ako to predpovedali proroci pred mnohými rokmi. Ide o vyjadrenie hlbokej túžby, ktorá vyviera zo sŕdc mnohých Židov. Ich túžobné želanie je zaznamenané
v Žalme 137: „Pri riekach Babylona, tam sme sedávali i plakali, keď sme sa rozpomínali na Sion.”
Kresťanský sionizmus vychádza z presvedčenia, že táto hlboká vášeň po vlasti je inšpirovaná
Bohom a sionistické ambície židovského ľudu sú pevne zakotvené v Písme, a to nielen v Tanachu
(od 1Mojžišovej po proroka Malachiáša), ale aj v listoch apoštolov. Založenie a rast moderného
štátu Izrael vníma ako naplnenie biblického proroctva. Kresťanský sionizmus si je vedomý toho, že
vládu tvoria riadne zvolení členovia, ktorí, tak ako aj v iných vládnych kabinetoch, môžu robiť chyby.
Preto nepodporuje otrockú lojálnosť štátu Izrael. Avšak, podporuje právo Izraela k existencii v jeho
starobylej domovine ako nezávislého židovského štátu s právom zabezpečiť ochranu a bezpečnosť
pre všetkých jeho obyvateľov.
V prednej línii
Kresťanský sionizmus sa však v poslednom období stáva tŕňom v oku pre tých, ktorí volajú po delegitimizácii Izraela. Kresťanskí sionisti sú opakovane obviňovaní za to, že zastávajú najextrémnejšie
ideologické pozície sionizmu a stávajú sa prekážkou pre mier. Nepriatelia nesprávne pomenovali
kresťanský sionizmus ako “hlúpo naivný”, ktorý deformuje evanjelium do posolstva kolonializmu
a militarizmu. Kresťanských sionistov dokonca nazvali nepriateľmi demokracie a pravdivého evanjelia. Ešte viac nás znepokojuje, že o kresťanskom sionizme sa opakovane zmieňujú ako
o “modernom teologickom a politickom hnutí”. Jednoducho povedané, ide o historický revizionizmus. Keď sa však úprimne obzrieme do minulosti, nájdeme tam hlboký historický a biblický základ
hnutia, ktorý bol medzidenominačný a jednoznačne predchádzal príchodu dispenzacionalizmu.
Pohľad do historických záznamov
Termín “sionizmus” prvýkrát použil koncom 19.storočia židovský učenec Nathan Birnbaum. Biblická
história nám dokazuje, zmieňujúc Jeruzalem alebo samotný Izrael, že pre židovský ľud bola láska
k Sionu skutočne vlastná, prirodzená a podstatná. Od prvého rozptýlenia až po dnešok horí v srdciach Židov v diaspóre túžba po uliciach, svahoch a úbočiach Izraela. Od stredoveku začali Židov
v diaspóre lokalizovať do geta ako nenávidenú menšinu, ktorú obviňovali za všetko zlo v spoločnosti. Predstava návratu do zasľúbenej a zároveň zvrchovanej zeme, bola v tom období nemožná.
S výnimkou kresťanov
V 12.storočí sa začali na scéne objavovať kresťania, ktorí verili v biblické zasľúbenie obnovy židovského národa v ich pôvodnej starobylej vlasti. Francis Kett bol prvý, ktorý položil svoj život za presvedčenie, že židovský národ sa navráti do svojej zeme - starodávnej Palestíny. Upálili ho za to
bratstvo
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v roku 1589. V nasledujúcich storočiach krajiny tak vzdialené od Palestíny ako Austrália, Československo, Fínsko, Nemecko, Taliansko, Nórsko, Poľsko, Južná Afrika a Švajčiarsko produkovali kresťanských pastorov, politikov, vodcov, ktorí verili biblickému obsahu jasného posolstva, že Boh obnoví svoj ľud v ich starobylej vlasti.
V 16.storočí Giles Fletcher, kresťanský učiteľ, univerzitný profesor a veľvyslanec kráľovnej Alžbety
na dvore ruského cára Ivana Hrozného, tiež veril v obnovu Izraela. Jeho rodák, muž s ozaj dobrou
povesťou, Sir Henry Finch, odborník na právo, teológ a vykladač Biblie v roku 1621 napísal dielo
s názvom „Posledná náprava alebo povolanie Židov“. V uvedenej práci obhajoval tvrdenie, že Židia
majú výsadné právo na Svätú zem.
V 17.storočí írsky filozof a deista John Toland priniesol podobné posolstvo do cirkvi v jeho krajine.
V 18 storočí Colonel George Gawler, významný austrálsky vojenský dôstojník a úprimný kresťan,
ktorý otvorene hovoril o návrate židovského ľudu do ich vlasti v jednom článku napísal: “Mal by som
prežívať skutočnú radosť z predstavy návratu Židov do Palestíny, kde sú chránení a etablovaní
v rozkvitajúcich poľnohospodárskych usadlostiach, pripravení obsadiť vrchy Izraela. Nemôžem si
priať nič slávnejšieho v živote, ako im v tom pomôcť.”
V 19.storočí sa kanadský reformátor Henry Monk zaviazal prísahou, že si neoholí ani neostrihá
svoje vlasy, kým nebude Palestína obnovená do podoby židovského štátu. Dokonca sa pokúšal
narukovať do armády Abraháma Lincolna a kráľovnej Viktórie, aby zrealizoval to, čo vnímal ako
biblický mandát. V tom istom časovom období brazílsky císar Dom Pedro II oddal svoj život štúdiu
hebrejského jazyka a obnove židovského ľudu do ich vlasti.
Kresťanská história podporuje sionizmus.
Po celé stáročia nespočetne veľa kresťanov, vrátane Williama Blackstona a Charlesa Spurgeona,
rozlíšilo, že obnova národa Izrael je súčasťou Božieho plánu. V Bibliu veriaci lídri od Napoleona
Bonaparte cez Winston Churchilla a Abraháma Lincolna by s týmto tvrdením súhlasili. Kresťanská
história je plná ľudí, ktorí by aj dnes pozdvihli svoj hlas, aby podporili právo Izraela na existenciu.
A hoci by sme sa v detailoch možno nie úplne zhodli, určite by všetci súhlasili, že kresťanský sionizmus sa vo svete vyskytuje už dlhú-dlhú dobu.
Ako kresťania dneška máme možnosť voľby. Budeme sa tackať historickým revizionizmom, padnúc
za korisť emocionálnym argumentom, ktoré nie sú založené na faktoch? Alebo sa necháme viesť
biblickou pravdou a historickou realitou, ako to urobili aj mnohí naši kresťanskí predchodcovia?
Utečieme pred našou zodpovednosťou podporovať Izrael? Alebo sa pridáme k tým, ktorí riskovali
tak veľa len preto, aby stáli so židovským národom? Na tomto rozhodnutí veľmi záleží. Naše rozhodnutie bude mať vplyv na Izrael, národy sveta a tiež na nás samotných.
Cheryl Hauer
DISPATCH from JERUSALEM
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GEDEON - ODVÁŽNY BOJOVNÍK
GEDEON - odvážny bojovník Boží
Biblický príbeh o Gedeonovi z obdobia Sudcov počulo aspoň jeden krát každé dieťa, ktoré navštevuje besiedku. Ja som vyrastal na tomto príbehu. Neskôr, ako dospelému mladému mužovi na biblickej škole, sa mi tento príbeh opäť pripomenul. Zrazu zo mňa vyšlo: „Chcem byť ako jeden z tých
300 mužov, ktorých si vybral Gedeon.“ Pamätám si, že som bol dosť prekvapený, možno až šokovaný, pretože som sa nepovažoval za odvážneho. Čo sa môžeme poučiť od Gedeona? Pozývam
vás na cestu do histórie, do čias Sudcov, aby sme preskúmali život a dobu jedného z Božích odvážnych bojovníkov.
Komu budete slúžiť?
Kniha Sudcov pokrýva prechodné obdobie od smrti Jozuu, Mojžišovho povolaného nástupcu, do
obdobia prvého kráľa v Izraeli, Saula. Izraeliti pod vedením Jozuu vybojovali mnoho bojov a uplatnili
si právo na časť svojho dedičstva. Avšak, mnohí obyvatelia Kanánu zostali bývať v krajine. Čítame:
„Ale stalo sa, keď zosilnel Izrael, že uviedol Kananeja pod plat, ale vyhnať, nevyhnal
ho” (Sud.1:28).
V jednotlivých kapitolách knihy Sucov, ktoré vedú až k príbehu o Gedeonovi, vidíme opakujúce sa
a pomerne dobre predvídateľné cykly. Izrael pod silným vedením slúžil Hospodinovi, ale v období,
keď v národe nebol silný vodca, Izrael Boha neposlúchal. Práve naopak, obrátil sa k náboženstvu
Kananejcov, ktorí stále bývali medzi nimi. Izrael zoslabol, pretože Boh ich „…predal do ruky nepriateľov, ktorí boli naokolo, takže nemohli viacej obstáť pred svojimi nepriateľmi” (Sud. 2:14b).
Keď Gedeon prijal povolanie od Hospodina, Izrael sa práve nachádzal v období zúfalstva a útlaku.
Madiani ho terorizovali už sedem rokov. Kočovný národ Madiancov a ich spojenci Amalekovia, spolu s ostatnými „ľuďmi východu“ zaplavili krajinu. Edhersheim vo svojej knihe Biblická história Starého Zákona/ The old testament Bible history ponúka tento popis: „Zem im nepatrila, ale ju neprestajne pustošili. Na izraelských poliach už viac nežiarila zlatá žatva, nestihli ju zozbierať do sýpok, lebo
nepriatelia prišli nečakane. Ako pohroma kobyliek. Nič za sebou nenechali. „A Izrael veľmi schudobnel pre Madiana, preto kričali synovia Izraela k Hospodinovi“ (Sud. 6:6).
Povolanie Gedeona
Gedeon bol najmladší syn Joasa (( (שאויjedného z členov Abiezerovcov z kmeňa Manasses. Jeho
meno Gedeon (ןועדגv biblickej hebrejčine znamená „haviar/tesár” (Strong H1439) a bolo
odvodené od slovesa gadah ( ,(עדגodseknúť/zvaliť, rozseknúť na dve, alebo sťať.
Nepredpokladalo sa, že Gedeon by mal viesť svoj ľud, ale Hospodin nekonal podľa konvenčnej
múdrosti človeka. Poznámka pod čiarou v The Living Nach, preklad z Tanachu založený na tradičných židovských zdrojoch, uvádza: „Boh si často vyberá najmladšieho, aby preukázal, že spása
nezávisí od moci, veku či múdrosti, ale od Jeho Slova.“
bratstvo
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Ako príbeh pokračuje, čítame, že „anjel Hospodinov“ navštívil Gedeona v čase, keď „mlátil pšenicu
v preši, aby s tým utiekol pred Madianmi” (Sud.6:11). Pšenica sa zvyčajne mlátila na otvorenom
priestranstve a nie v uzavretom vínnom lise. Ľudia na tomto mieste zvyčajne hovoria o nedostatku
Gedeonovej odvahy, pretože sa pri práci ukrýval, ale znenie celého príbehu nepodporuje túto myšlienku. Išlo skôr o jeho praktickú reakciu na okolnosti, v ktorých sa Izrael ocitol a tiež to môže naznačovať, že pšenice na mlátenie bolo málo.
Pokiaľ ide o Gedeonov charakter, ilustrovaný Nelsonov biblický slovník nám uvádza, že „kmeň Manasess bol známy svojou udatnosťou, čo korešponduje so slovami anjela, ktorý ho pozdravil:
„Hospodin s tebou, udatný muž!“ (Sud. 6:12b). Gedeon neodporoval tomuto popisu. Skôr reagoval
na aktuálny stav. Ak je Boh s nami, prečo prežívame toľko utrpenia?
Namiesto odpovede na Gedeonovu otázku „prečo?“, “Hospodin na neho pozrel a riekol: Iď v tejto
svojej sile a zachrániš Izraela vytrhnúc ho z ruky Madiana. Hľaď, poslal som ťa” (Sud. 6:14). A tu sa
Gedeon znovu pýta: „Ó, Pane, čím zachránim Izraela? Hľa, môj rod je najchatrnejší v Manassesovi,
a ja som najmenší v dome svojho otca“ (Sud.6:15).
Obidve otázky boli položené so zámerom pochopiť. Prečo Boh dopustil, aby Jeho ľud trpel? Ako by
som ja, člen najbezvýznamnejšieho rodu vo svojom kmeni, ktorý žije striedavo v spoločnosti a mimo
nej, mohol zachrániť Izrael? Znovu Hospodin neodpovedal priamo, len povedal: „Ja budem istotne
s tebou…” (Sud. 6:16a).
Hospodin nemusí odpovedať na naše „prečo“ alebo „ako“, ale rozhodne nám dá uistenie o svojej
prítomnosti.
Gedeonova reakcia
Kto bol tento Boží posol? Keď sa prvýkrát zjavil, čítame: „A anjel Hospodinov prišiel a posadil
sa…” (Sud.6:11). Všimnite si, že to nebol „nejaký“ anjel Hospodinov, ale „konkrétny“ anjel Hospodinov. Niekoľko prekladov, vrátane NKJV (Novej verzie kráľa Jakuba), vypisujú slovo anjel s veľkým
začiatočným písmenom, čo indikuje božstvo. Tiež existuje potvrdenie tohto označenia, keď v 14.
a 16. verši Písmo jednoducho hovorí „HOSPODIN.“ V hebrejčine je tu použité ťažko vysloviteľné
meno Boh - Yod-Heh-Vav-Heh ( ,(הוהיčo anglicky hovoriaci ľudia často prekladajú ako Jahve.
Ako Gedeon reagoval na toto stretnutie? Postavil dva oltáre. Prvý - ako osobný skutok viery; ten
druhý – postavený v poslušnosti voči príkazu Hospodina, bol spojený so zničením oltára pohanského boha Bála v meste a vo svojej podstate bol spoločný.
Prvý oltár: Hoci to Gedeon mohol tušiť, zdá sa, že nepoznal identitu božského návštevníka, kým
obeť nebola prijatá. Keď vyšiel oheň zo skaly, na ktorú Gedeon položil uvarené mäso a nekvasený
chlieb a anjel zmizol, vtedy pochopil, že sa stretol s Bohom. V úcte a bázni Gedeon zvolal: „Ach,
Pane Hospodine, istotne preto som videl anjela Hospodinovho tvárou v tvár, aby som zomrel” (Sud.6:22b). Keď Hospodin uistil Gedeona, že nezomrie, Gedeon mu postavil oltár, ktorý
12
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pomenoval „Hospodin je pokoj.“ Podobal sa oltárom, ktoré postavil Abrahám a Jákob, keď sa im
zjavil Boh (Gen. 12:7, 35:7).
Druhý oltár: V tú istú noc dal Hospodin Gedeonovi konkrétne pokyny o zničení Bálovho oltára,
ktorý sa nachádzal v centre jeho rodného mesta, Ofry. „Vezmi býka z hoviad, ktorého má tvoj otec,
a síce toho druhého býka sedemročného a zboríš oltár Bálov, ktorý patrí tvojmu otcovi, i háj, ktorý je
pri ňom, vytneš” (Sud 6:25). Keď to dokončil, mal postaviť nový oltár na veľmi významnom mieste.
Gedeon poslúchol Boha. Som si istý, že zničiť Bálov oltár a zoťať stĺp Ašéry si vyžadovalo veľa odvahy. Veď Gedeon bol najmladší a „najmenší v dome svojho otca” (Sud. 6:15b). Gedeon iste nemal
dobrý pocit z tejto akcie, pretože Písmo hovorí, že sa veľmi bál svojho otca a zvyšku mesta, preto
zbúral oltár v noci. Na celú udalosť sa však môžeme pozerať aj z inej perspektívy: Boh sa rozprával
s Gedeonom v noci. Gedeon, i napriek strachu, reagoval okamžite a zrúcal oltár ešte „v tú istú noc.“
Nasledujúce ráno, keď mužovia mesta zistili, čo sa stalo, volali po Gedeonovej smrti. Jeho otec
Joas zasiahol a v podstate povedal: „Ak je Bál skutočný, nech sa sám obráni, veď jeho oltár bol
zborený.“ Keď sa nič nestalo, vlna názoru sa zmenila a Gedeon získal úplnú podporu a novú úlohu
vodcu. Gedeon prijal v ten deň aj druhé meno. Jeho otec ho nazval „Jerubbál”, alebo doslova „Nech
sa Bál obháji.”
Boh krok po kroku previedol Gedeona z pozície hospodára, ktorý mláti svoju pšenicu, do úlohy vodcu Izraela. V každej situácii sa Gedeon rozhodol vo viere reagovať na Božiu výzvu. Počas obdobia
prípravy je v prvom rade nevyhnutné osobné stretnutie s Bohom. Človek sa nemôže stať vodcom,
ak „neuzavrel zmluvu“ s Bohom na osobnej úrovni. Gedeon zvládol skúšku a bol pripravený na ďalší
krok.
Príprava na vojnu
Keď sa Gedeon uistil, že počul Hospodina a bol obhájený pred hnevom ostatných Abiezerovcov pre
zničenie Bálovho oltára, prebral pozíciu vodcu. Keď „…Duch Hospodinov obliekol na seba Gedeona” (Sud.6:34a), zatrúbil na šofar a rozposlal poslov, aby zvolali okolité kmene Ašera, Zabulona
a Naftaliho, aby sa pripojili k jeho kmeňu Manasses, kým sa pripravovali do boja.
Keď poslovia odišli, Gedeon si žiadal znamenie. Vzal si materiál, ktorý bol v jeho kultúre v tom čase
rozhodne dostupný a prosil Boha, aby boli potlačené fyzikálne zákony prírody – rúno položené na
zem malo cez noc nasiaknuť rosu, ale zem mala zostať suchá. Presne to sa stalo. Ďalšiu noc prosil
o opak – aby rúno zostalo suché, ale zem bola mokrá. Znovu Boh milostivo vyhovel jeho požiadavke.
Bol v týchto znameniach nejaký špeciálny význam? Keď som si prečítal komentáre a texty pod čiarou v študijných Bibliách, stretol som sa s rôznymi výkladmi. Mňa však zaujímalo, čo to odhaľuje
o Božej povahe. Boh nepotreboval Gedeonovi dokazovať, že urobí, čo povedal, ale rozhodol sa
vyhovieť jeho prosbe.
Boh nás jednoducho dokonale pozná. Osobne ma vždy utešila skutočnosť, že Boh skutočne vie,
bratstvo
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aký som, a že často potrebujem uistenie. „Ako sa zľutováva otec nad svojimi deťmi, tak sa zľutováva Hospodin nad tými, ktorí sa ho boja; lebo on zná, aké sme my tvory, pamätá na to, že sme
prach” (Ž 103:13–14). Okrem toho nás nezanechá v čase núdze, pretože ďalej čítame: „Neboj sa,
lebo ja som s tebou; neobzeraj sa v strachu, lebo ja som tvoj Boh! Posilním ťa, aj ti pomôžem
a podopriem ťa pravicou svojej spravodlivosti” (Iz.41:10).
Boj
32 000 Izraelitov reagovalo na Gedeonovu výzvu vstúpiť do boja. „A Hospodin riekol Gedeonovi:
Primnoho je ľudu, ktorý je s tebou, než aby som dal Madiana do ich ruky, aby sa nechválil Izrael
proti mne a nepovedal: Moja ruka mi pomohla” (Sud.7:2).
Je to smutné ale pravdivé. Pokiaľ nečelíme neprekonateľnými výzvam, vždy máme pokušenie tvrdiť,
že naša vlastná sila nám dopomohla k víťazstvu. Žiť život v úplnej závislosti na Božej sile neprichádza prirodzene. Je to proces rastu, v ktorom sa pokorujeme a podriaďujeme Bohu.
Podľa Hospodinových pokynov Gedeon prepustil tých, ktorí mali strach. 22 000 mužov odišlo domov. Ďalšie riedenie armády nastalo pri potoku, kde zvyšných 10 000 podstúpilo skúšku.
V Gedeonovom vojsku zostalo len 300 mužov. Väčšina mužov si kľakla, zdvihla ruky k ústam a tak
pila z potoka. Zvyšok chlípal vodu jazykom. Boh povedal Gedeonovi, aby si vybral tých, ktorí chlípali
vodu jazykom.
V knihe Battles of the Bible/Boje z Biblie, Chaim Herzog a Mordechai Gichon, dvaja židovskí bojovníci modernej doby, ponúkajú toto vysvetlenie: „Boh si vybral mužov, ktorí i napriek svojmu smädu
zostali obozretní. Dávali pozor na nepriateľa, ktorý bol nablízku a neopustili svoje zbrane, ani keď
pili. To dokázali urobiť tak, že si ľahli na brucho a chlípali vodu jazykom.”
Druhé tvrdenie je v The Living Nach: „Kľaknutie symbolicky predstavovalo uctievanie Bála
(1 Kr. 19:18). Praví Izraeliti si nekľakli. Či už je správna prvá alebo druhá interpretácia, naisto vieme, že skúšku navrhol Hospodin a na jej základe vyselektoval 300 mužov, ktorí mali sprevádzať
Gedeona. „...tam ti ich skúsim [Ja, Hospodin]. A stane sa, že ten, o ktorom ti poviem: Tento pôjde
s tebou, ten pôjde s tebou, a každý, o ktorom ti poviem: Tento nepôjde s tebou, ten nepôjde” (Sud.7:4).
V poslušnosti voči Hospodinovi Gedeon poslal 9700 mužov domov a ponechal si 300, ktorých si
vyvolil Hospodin. Biblický príbeh nám hovorí, že „…tábor Madianov bol pod ním v údolí” (Sud. 7:8b).
Hospodin prehovoril ku Gedeonovi ešte v tú noc a dal mu pokyn k útoku. V tejto časti príbehu opäť
vidíme, ako Pán dobre pozná svoje deti a aký je k ním láskavý. Boh vedel, čo Gedeon prežíva a tak
mu dal ďalší dôkaz istého Božieho víťazstva: „Ak sa bojíš zostúpiť, choď najprv so svojím služobníkom Púrom dolu do tábora a vypočuj si, čo hovoria. Vtedy získaš odvahu zostúpiť do tábora“ (Sud
7:10-11).
Keď Gedeon a Púra zišli ku kraju nepriateľského tábora, počuli jedného zo stráže Madianov hovoriť
svojmu spoločníkovi o svojom sne. Edersheim píše, že „sen aj jeho výklad... urobili hlboký dojem na
synov púšte...chlieb z jačmeňa sa považoval za najbiednejšie jedlo. Peceň tejto opovrhovanej potraviny, ktorou sa živili otroci, sa skotúľa do tábora Madianov, udrie na stan veliteľa, prevráti ho a ten
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spadne! Výklad sna je jednoznačný – Izraelu patrí víťazstvo….”
Gedeon a Púra sa vrátili do tábora a vydali posledné pokyny. Poznáme ten príbeh – 300 mužov
zostúpilo do nepriateľského tábora, zatrúbilo na trúby a jednohlasne zakričali: “Za Hospodina a za
Gedeona!” Každý rozbil krčah, v ktorom mal ukrytú fakľu. Nečakané svetlo a zvláštny hluk Madianov
prekvapil a ohromil. V nepriateľskom tábore nastal taký chaos, že sa všetci jeho obyvatelia dali na
útek. O život prišlo 120 000 Madiánčanov
Vo svojej analýze Herzog a Gichon píšu: „Zdá sa, že vystrašený tábor sa rozdelil na dve skupiny. Tí
najrýchlejší, po vedením kráľa Zebacha a Calmunnu, úspešne prešli cez Jordán a ponáhľali sa do
púšte. Hlavná časť armády, so ženami a dobytkom, utiekli smerom na juhovýchod....“ Gedeon so
svojou malou skupinou mužov prenasledoval tých, ktorých viedli Zebach a Calmunna. Mužovia Efraimovi zahatili vody a zajali väčšiu skupinu, ktorú viedli Oréba a Zeéba.
Gedeonovi sa podarilo upokojiť Efrajimcov, ktorí boli nahnevaní, pretože neboli povolaní zúčastniť
sa počiatočného boja. Gedeon so svojimi 300 vyčerpanými mužmi pokračoval a prenasledoval
zvyšok vojska. Keď sa zastavil pri meste Sukkót, aby si vypýtal chlieb pre nakŕmenie hladných
bojovníkov, vodcovia mesta ho odmietli, pretože ešte nezajal Madiánskych kráľov. Gedeon odpovedal: „Keď dá HOSPODIN Zebacha a Calmunnu do mojej ruky, zmlátim vaše telo tŕňmi púšte
a bodliakmi” (Sud.8:7).
Gedeon zopakoval svoju požiadavku pri meste Penuel: „Ale mužovia Penuela mu odpovedali tak,
ako odpovedali mužovia Sukkóta” (Sud. 8:8). Tento krát Gedeon prisahal, že zborí vežu ich opevneného mesta. Keď Gedeon dolapil kráľov Zabacha a Calmunna, splnil svoje sľuby a hoci mu obidve
mestá dali rovnakú odpoveď, jednal s nimi veľmi odlišne. Gedeon „poučil mužov Sukkóta“ tým, že
potrestal ich vodcov. V prípade mesta Penuel, v ktorom sa predpokladal ozbrojený odpor voči možnosti, že zbúra ich vežu - „mužov mesta“ zabil (Edersheim).
Osídlo efodu
Keď boli Madiani porazení, mužovia Izraela požiadali Gedeona, aby ustanovil dynastické kráľovstvo
a vládol nad nimi. Bez váhania im odpovedal, že ani on a ani jeho synovia nebudú nad nimi vládnuť,
ale HOSPODIN bude vládnuť. Gedeon vyhral tento vnútorný boj, ale jeho ďalší krok priniesol tragédiu, nielen pre neho a jeho blízku rodinu, ale pre celý národ Izrael. Gedeon urobil nezávislý krok
mimo Pánovho vedenia a usmernenia. Vypýtal si od ľudí zlaté náušnice, ktoré zobrali Madianom
počas plienenia. Mužovia s radosťou súhlasili a čoskoro nazbierali množstvo náušníc, ktoré vážili
1700 šekelov, čo by bolo 43 funtov/libier.
Gedeon vyrobil zo zlata efod a postavil ho vo svojom meste, v Ofre. „A smilnil tam celý Izrael chodiac ta za ním, a stal sa osídlom Gedeonovi i jeho domu” (Sud. 8:27). Nie je celkom isté, akú formu
a význam mal vyrobený efod. Podľa židovskej encyklopédie má slovo „efod“ v Tanachu dva odlišné
významy. Pravdepodobne nám je viac známy význam efodu, ktorý predstavuje súčasť oficiálneho
odevu veľkňaza. Ako efod sa označoval tiež obraz. V Living Nach sa uvádza, že Gedeon mohol
vyrobiť „zlatý opasok“ (Radak, Ralbag), aby si pripomínal svoje víťazstvo. Niektorí si myslia, že tento
efod sa používal na veštenie.”
bratstvo
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Gedeon
Bez ohľadu na jeho formu nás Biblia varuje, že efod sa stal pre Gedeona a jeho rodinu osídlom. Ak
by to bola spomienka na jeho víťazstvo, možno by Gedeon upadol do osídla pýchy a zabudol by na
svoju úplnú bezmocnosť dosiahnuť niečo mimo Hospodina. Ak by sa používal na veštenie, alebo
vyhľadávanie múdrosti za pomoci niečoho nadprirodzeného, išlo by o porušenie Božieho pokynu
daného skrze Mojžiš: „Nebudete veštiť ani nebudete planetáriť” (3M 19:26b).
Poučenie z Gedeonovho života
Kým Gedeon žil, krajina mala odpočinok a pokoj. „Hneď, ako Gedeon zomrel, znova smilnili synovia Izraelovi idúc za Bálmi…” (Sud. 8:33 pridaný dôraz). Všimnime si príbeh Jozuu. Keď zomrel
Jozua, Izrael naďalej slúžil Hospodinovi vďaka starším, ktorí Józuu prežili a poznali všetky skutky
Hospodinove, ktoré vykonal pre Izrael (Joz.24:31). Gedeon takýto odkaz nezanechal. Hneď po jeho
smrti ľud odpadol od Hospodina a začal uctievať Bála.
Aké ponaučenie si môžeme zobrať z Gedeonovho života? Nebál sa prísť k Hospodinovi so svojimi
otázkami v čase prípravy. Rýchlo dokázal poslúchnuť. Bol výborným vojenským vodcom, ktorý zaodetý Duchom Božím - porazil Madianov. Vedel, že Hospodin je skutočný Kráľ a odmietol prijať
korunu, ktorá mu bola ponúknutá. Ale padol do pasce po svojom zázračnom vojenskom víťazstve.
Napriek všetkému nachádzame Gedeonovo meno uvedené medzi hrdinami viery. „A čo mám ešte
hovoriť? Lebo mi nebude stačiť čas, aby som rozprával o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi,
Dávidovi, Samuelovi a o prorokoch, ktorí vierou zdolali kráľovstvá, robili spravodlivosť, dosiahli zasľúbenia, zapchali ústa levom, vyhasili moc ohňa, utiekli ostriu meča, zmocnili sa a vymanili od slabosti, stali sa junákmi v boji, ustúpiť prinútili tábory cudzozemcov” (Žid.11:32–34).
Aj keď nakoniec zlyhal? Tu nejde o zlyhanie. Potrebujeme upriamiť pozornosť na muža, z ktorého
života sa môžeme veľa poučiť. Aj my, rovnako ako Gedeon, potrebujeme poslúchať Ducha Svätého
na 100%. Len to nás uchráni pred nástrahami života.
Je dobré študovať životy biblických hrdinov, ktorí sú uvedení v „sieni slávy.” Aj oni boli normálni
ľudia, muži a ženy, s ľudskými zlyhaniami, práve tak ako my. Môžeme uchopiť nádej v Božiu vernosť voči Gedeonovi a voči nám. „A tomu, ktorý vás môže zachovať tak, čo neklesnete, a postaviť
bezvadných pred tvárou svojej slávy v plesaní …” (Júd. 1: 24). Ten, kto to zasľúbil, je verný!

Janet Asliin
Bridges for peace (Mosty pokoja)
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SPRÁVY Z DIASPÓRY - LIEČEBNÝ POBYT NA SLOVENSKU
Milí priatelia Izraela,
ďakujeme všetkým, ktorí prispeli na liečebný a oddychový pobyt pre našich priateľov
z Ukrajiny, Petra Raškovského, ktorý je predsedom organizácie malých židovských náboženských obcí a ekonómky Iny Druz, z Korsuň-Ševčenkovskij v Čerkazskej oblasti.

Pochod živých 2015 (Auschwitz)

Po príchode z Ukrajiny sme ich vzali na Pochod živých, ktorý sa uskutočnil 16. apríla 2015 v Oswienčime. Ich očakávanie bolo nadmieru naplnené. Niekoľko tisíc mladých ľudí z celého sveta pochodovali
z Aschwitz do Birkenau, mávali Izraelskými vlajkami
a spievali židovské piesne. Celá atmosféra sa niesla
v Duchu života, na miestach, kde mnohí našli smrť
v koncentračných táboroch. Ina aj Peter boli dojatí
entuziazmom mladých ľudí, ako aj celou atmosférou
počas celého dňa.
V Žiline sme navštívili synagógu, a stretli sa s predsedom ŽNO v Žiline, p. Franklom. Peter mal veľa otázok
týkajúce sa histórie a života židov v Žiline. Potom sme
navštívili židovský cintorín, kde sa nachádza Obradná
sieň - ceremoniálna (pietna) hala.
Zastavili sme sa pri pamätníku holokaustu „Cesta bez
návratu“ v Závodí (časť Žiliny), pri ktorom sa nachábratstvo

Ijar - Sivan 5775

17

Liečebný pobyt
dza „Strom života a skala nádeje“. Ako to vidíme na fotografii (dole), cesta holokaustom
neskončila, ale pokračuje životom - prameňom života v našom Bohu.

Ina a Peter
Skala nádeje v Závodí (Žilina)

Wellness pobyt v Trenčianskych Tepliciach, absolvovali Peter a Ina v dňoch 19. - 22. apríla 2015 v hoteli Pax. Kúpele patria k najstarším na Slovensku, s vynikajúcou sírnou termálnou vodou a romantickou polohou.
V liečebno-oddychovom pobyte,
mali zabezpečené lekárske vyšetrenie, podľa ktorého im boli indikované jednotlivé procedúry, ako
vonkajší a vnútorný bazén, perličkový prísadový kúpeľ, termálny
kúpeľ, whirlpool, vírivá vaňa, limoplast- teplý obklad. Peter si
obľúbil vonkajší bazén Grand,
Ina a Peter v Trenč. Tepliciach v ktorom si veľmi rád zaplával
a tiež mohol využívať ostatné doplnky bazénu, ako napr. hydromasáž a iné. Ina si pochvaľovala vnútorný termálny bazén,
ale samozrejme využívala aj ostatné procedúry.
Pobyt v kúpeľoch si spestrili aj prechádzkami po kúpeľných chodníkoch parku, ale aj po
okolí. Pokochali sa aj pekným výhľadom na Trenčianske Teplice z kaviarne na najvyššom
poschodí hotela Pax. V blízkosti hotela Pax bol práve v svojej nádhere rozkvitnutý strom
Magnólia. Ina ním bola tak nadšená, že si na pamiatku aj pri ňom viackrát zapózovala pre
vlastné fotografie.
18
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Helena a Ina v Trenč. Tepliciach

Ako sme sa dozvedeli na spoločnej ceste z Trenčianskych Teplíc do Žiliny, Peter aj Ina boli
veľmi spokojní so všetkými službami v kúpeľoch, či to boli procedúry, stravovanie, atď.
S pracovníkmi Chevry navštívili synagógu v Trenčíne a Trenčiansky hrad.
Veríme, že dni, ktoré Peter a Ina prežili s nami, boli pre nich požehnaním. Modlíme sa za
nich, aby v mene Ješua poznali svojho Mesiáša, prijali srdcom pravdu a obrátili sa k Nemu.
Šalom
Chevra tím

Projekt „Liečebný pobyt“ pokračuje ďalej , var. symbol 1033
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AKTUÁLNE POTREBY !
PROJEKT „PIECKA“
Sergej (62 rokov) žije v Gnivane (oblasť Vinica) sám. Manželka mu zomrela a žije v nevykurovanom byte. So svojím skromným dôchodkom, ktorý je 962 UAH (45,- €) žije na hranici chudoby.

Sergej

Súrne potrebuje piecku na centrálne kúrenie (cca 550,- €). Prosíme všetkých vás, aby ste
sa pripojili k tejto výzve a poslali svoj finančný dar. Ďakujeme nášmu Bohu za každé ochotné srdce.

Miesto pre chýbajúcu piecku
20
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Projekt „PIECKA“

Kúpelňa zo záchodom

Kúpelňa - nádrž na vodu

Informácie o účtoch nájdete na predposlednej strane.
Pre podporu projektu PIECKA použite var. symbol 550.
bratstvo
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CD - MP3
CD z audio nahrávok si môžete
objednať na našej adrese:
CHEVRA, Národná 10,
010 01 Žilina, SR
www.chevra.sk
e-mail: chevra@chevra.sk
tel./fax: +421 (41) 56 40 536
Cena: 12,- €
Audio nahrávky budú na dvoch CD
vo formáte MP3.

KNIHY
WERNER ODER
Bojovanie
s démonmi
Nacizmu
(9,- €)

PETER TSUKAHIRA
Božie tsunami
(9,- €)

AKO SA MÔŽEM ZAPOJIŤ DO PROJEKTOV?
Práve sústredenie pomoci v diaspóre Izraela (hlavne v krajinách bývalého Sovietskeho
zväzu a krajinách s nízkou životnou úrovňou) cez sieť organizácií Chevra načrtáva možnosti zapojenia sa do financovania projektov modlitieb a pomoci pre širokú vrstvu darcov.
Vytvárame podmienky zapojenia sa tak pre jednotlivcov, skupiny ľudí alebo príležitostné
zhromaždenia, ako aj pre organizácie, podniky, podnikateľov, cirkvi a náboženské obce.
Podmienky pre poukázanie príspevkov na projekty sú zabezpečené tak, aby sa čo najviac
priblížili vašim možnostiam. Využívame mnohé zo spôsobov prevodu alebo vkladu financií na území Slovenskej a Českej republiky a taktiež zo zahraničia. Vklady realizujte
v pobočkách ČSOB, a.s. na Slovensku a v Čechách na čísla bankových účtov prislúchajúce danej krajine, ktoré sú uvedené nižšie. Ďalej je možnosť zaslania poštových poukážok zvlášť pre Slovenskú a Českú republiku
Aktuálne potreby:
Projekt „Piecka“
Projekt „Liečebný pobyt“
Projekt „Sanitka“

variabilný symbol 550
variabilný symbol 1033
variabilný symbol 85000

Projekt Nádej (Tikvah) - projekty pomoci na Ukrajine
variabilný symbol 777
- do tohto projektu sme zaradili aj potreby spojené s liekmi,
hygienickými a zdravotníckymi potrebami v Čerkazskej oblasti.
Projekt Múr Modlitieb

Číslo bankového účtu
pre Slovenskú republiku
Československá Obchodní Banka, a.s.,
číslo účtu: 107656253 / 7500
IBAN: SK28 7500 0000 0001 0765 6253
Číslo bankovního účtu
pro Českou republiku
Československá Obchodní Banka, a.s.
číslo účtu: 180773659 / 0300
IBAN: CZ32 0300 0000 0001 8077 3659

variabilný symbol 333

Kontaktná adresa:
CHEVRA, Národná 10, 010 01 Žilina, SR
www.chevra.sk
e-mail: chevra@chevra.sk
tel./fax: +421 (41) 56 40 536

