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SLOVO NA ÚVOD
Drahí súrodenci!
Tu je slovo zo Slova pre Vás:
Ježiš povedal, že „Nebeské kráľovstvo je podobné človeku - kráľovi,
ktorý učinil svojmu synovi svadbu. A poslal svojich sluhov, aby išli
povolať pozvaných na svadbu. Ale nechceli prísť. Opäť poslal iných
sluhov a povedal: Povedzte pozvaným: Hľa, svoj obed som prichystal,
moje voly a dobytok je pobitý a všetko je hotové; poďte na svadbu! Ale
oni nedbali a odišli, ktorý na vlastné pole, ktorý po svojom kupectve
a ostatní schopiac jeho sluhov hanebne ich doriadili a pobili. A keď to
počul kráľ, rozhneval sa a poslal svoje vojská a zahubil tých vrahov a ich mesto podpálil. Vtedy
povedal svojím sluhom: Svadba je síce hotová, ale pozvaní neboli hodní. Teda iďte na rázcestia
a všetkých, ktorých nájdete, pozvite na svadbu. A tí sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých,
ktorých našli, zlých i dobrých, a svadobná dvorana sa naplnila hodovníkmi. Ale keď vošiel kráľ
podívať sa na hodovníkov, videl tam človeka neodiateho svadobným rúchom a povedal mu:
Priateľu, ako si sem vošiel, nemajúc svadobného rúcha? A on zanemel. Vtedy povedal kráľ
posluhovačom: Zviažte mu nohy a ruky a vezmite ho do vonkajšej tmy! Tam bude plač a škrípanie
zubami. Lebo je mnoho povolaných, ale málo vyvolených“ (Mt. 22:1 – 14).
V tomto príbehu vidím dve skupiny ľudí. Jednu skupinu tvoria tí, ktorí neprijali pozvanie kráľa na
svadbu – ľudia, ktorí neboli hodní. Druhú skupinu tvorili tí, ktorí prijali pozvanie, ale boli medzi nimi
dobrí aj zlí. Medzi nimi kráľ našiel človeka, ktorý nebol oblečený vo svadobnom rúchu. Pamätám si,
ako som na vysokej škole prišiel na skúšku nevhodne oblečený. Vtedy sa ma skúšajúca spýtala:
„Pán Stanislaw, ako sa prejavuje úcta študenta voči skúšajúcemu?“ Presne som vedel, na čo myslí.
O koľko viac treba prejaviť úctu, keď ide o svadbu, na ktorú pozýva sám Kráľ? Fyzické oblečenie je
predobrazom toho duchovného. Biblia nás varuje, aby sme nenávideli „...ešte len aj tej od tela
poškvrnenej sukne“ (Juda 23). Preto je napísané, že „...Kristus (HaMashiah) miloval cirkev a vydal
sám seba za ňu, aby ju posvätil, očistiac ju kúpeľom vody, slovom, aby si ju postavil pred seba
slávnu, cirkev nemajúcu škvrny alebo vrásky alebo niečoho takého, ale aby bola svätá
a bezvadná“ (Ef 5:25-27).
Biblia tiež hovorí, že nebeské kráľovstvo je podobné desiatim pannám, ktoré vzali svoje lampy
a vyšli v ústrety ženíchovi. Všetky panny mierili na svadbu, všetky mali lampy, avšak len polovica
z nich mala dostatok oleja, lebo päť bolo rozumných a päť nerozumných. Je napísané, že keď
bláznivé odišli kúpiť viac oleja „...prišiel ženích a tie, ktoré boli hotové, vošli s ním na svadbu
a zavreli sa dvere“ (Mt. 25:10). Keď sa dvere zatvoria, už je neskoro volať: „Pane, Pane, otvor
nám“ (v. 11)! Prevenciou proti bláznovstvu je rozumnosť a bdelosť.
„Nech sú vaše bedrá opásané a sviece horiace! A vy podobní ľuďom, očakávajúcim svojho pána,
keby sa vrátil zo svadby, aby mu, keď príde a zaklope, hneď otvorili. Blahoslavení to sluhovia,
ktorých, keď príde Pán, nájde tak bdieť! Amen vám hovorím, že sa opáše a usadí ich za stôl a bude
bratstvo

Ijar - Sivan, 5777

3

Slovo na úvod
ich obsluhovať. A keby prišiel za druhej stráže a za tretej stráže, keby prišiel a našiel tak,
blahoslavení sú tí sluhovia! Ale to vedzte, že keby vedel hospodár, v ktorú hodinu príde zlodej, bdel
by a nedal by preboriť svoj dom. Teda aj vy buďte hotoví, lebo v tú hodinu, ktorú sa nenazdáte,
príde Syn človeka“ (Lk. 12:35-40).
Keď príde Pán pánov a Kráľ kráľov, nech nás nájde očakávajúcich v bdelosti a oblečených do
skutkov spravodlivosti svätých: „A zase som počul hlas mnohého zástupu a ako hukot mnohých vôd
a ako zvuk silných hromov, ktoré hovorili: Hallelujah! Pretože prevzal kráľovstvo Pán, náš Boh, ten
Všemohúci. Radujme sa a plesajme a vzdajme jemu chválu, lebo prišla svadba Baránkova a jeho
manželka sa prihotovila. A dalo sa jej, aby sa obliekla do čistého a nádherného kmentu, lebo tým
kmentom sú skutky spravodlivosti svätých“ (Zj. 19:6-8).
Šalom a požehnanie!
Stanislaw Gawel
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
Piatkové modlitby z Jeruzalema, máj 2017
1.) Hoden je Baránok prijať všetku úctu a chválu!







Chváľte Pána, Všemohúceho — Boha každého stvorenia.
Prehlasujeme, že TY si Stvoriteľ a tebe nie je nič nemožné (Jer.32:17,27).
Vyvolil si si Jeruzalem ako svoje vlastné mesto. Dôverujeme ti, že sa v ňom osláviš
(Iz.37:35).
Žehnáme ti a ďakujeme, že si si vybral aj nás, aby sme ti patrili (Jn.15:16,19). Buď oslávený
v našich životoch.
Chválime ťa a ďakujeme, že bdieš nad svojim slovom, aby si ho splnil (Jer. 1:12, Iz. 55:11).
Vzdávame ti vďaku a vyznávame, že si dobrý, lebo tvoja zmluvná láska trvá naveky
(Ž.118:1, 136:1).

2.) Izraelská vláda jedná s niekoľkými kontroverznými zákonmi, ktoré by mala schváliť. Jedným z nich je návrh zákona týkajúci sa muezína (služobník mešity, ktorý z minaretu zvoláva
moslimov k modlitbe). Niektorí poslanci sa snažia dosiahnuť, aby moslimov zvolávala z minaretov k modlitbám od východu slnka až po jeho západ nahrávka z prehrávača. V Saudskej
Arábii je použitie takejto elektronickej formy zakázané. Ďalší návrh zákona je absolútne fundamentálny—prehlásenie tohto národa ako národného štátu židovského ľudu.








Pane, vďaka za lídrov, ktorí majú odvahu navrhnúť politicky nekorektné návrhy.
„A navrátim ti tvojich sudcov, ako boli kedysi a tvojich radcov, ako na počiatku, a potom sa
budeš volať mestom spravodlivosti, verným mestom“ (Iz.1:26).
Odstráň všetky klamstvá a zveličovania v médiách a v mysliach ľudí vo vzťahu k týmto návrhom zákona, aby mohli byť schválené.
Abba, vybuduj silnú jednotu v Netanjahuovej koalícii v tejto záležitosti a rozšír ju aj do ostatných oblastí (Ž.133:1).
Jednaj s politikmi, ktorí zastupujú izraelských Arabov, pretože viac škodia ako pomáhajú
ľudu, ktorý reprezentujú.
Keďže návrh zákona, prehlásiť tento národ štátom židovského ľudu, je v súlade s rozhodnutím OSN z roku 1948, umlč všetkých kritikov (Ž.46:10).
„Oznamuje svoje slovo Jakobovi, svoje ustanovenia a svoje súdy Izraelovi. Neučinil tak nijakému národu a preto neznajú jeho súdov. Haleluja“ (147:19-20)!

3.) Prvá zahraničná cesta amerického prezidenta Trumpa nás znepokojuje, pretože sa javí
ako ekumenická tour. Prezident navštívil Saudskú Arábiu, kde sa stretol s arabskými vodcami. Potom priletel do Izraela, kde sa stretol s prezidentom a premiérom a tiež sa ako prvý
úradujúci americký prezident pomodlil pri Západnej stene. V Betleheme (v Judei) sa stretol
s prezidentom Abbásom. Zo Stredného východu poletí rovno do Ríma, kde sa zvíta s pápežom. Ešte stále sa nevie, či Trump presťahuje veľvyslanectvo USA z Tel Avivu do Jeruzalema. Horšia správa však je, že Trump plánuje reštart „mierového procesu“.
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Príhovorcovia za Izrael
Pán každého stvorenia, ak sú tieto zahraničné cesty prezidenta Trumpa pre Izrael škodlivé,
zruš ich plány a dohody.
„Hospodin marí zámery národov, navnivoč privádza úmysly ľudí. Hospodinove zámery sú
večné, úmysly jeho srdca pretrvávajú pokolenia. Blahoslavený národ, ktorého Bohom je
Hospodin, ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo“ (Ž.33:10-12).
Otvor americkej cirkvi duchovný zrak, aby rozumela, že ak je Trumpova cesta zlá
a deštruktívna pre Izrael, potom je zlá aj pre USA.
Požehnaj Trumpove uši, aby počuli, čo hovorí náš brat v Pánovi, viceprezident Pence. Jemu
daj múdrosť a odvahu hovoriť všetko, čo mu prikážeš povedať– špeciálne týkajúce sa krajiny Izrael.
„Človek vo svojom srdci plánuje, odpoveď však prichádza od Hospodina“ (Pr.16:1).
Obklop Trumpa zbožnými radcami a odstráň od neho všetkých poradcov, ktorý operujú
s duchom humanizmu (Pr.24:6).
Postav stráž k Trumpovým ústam, aby jeho slová neubližovali Izraelu (Jk. 3:5-8).
Pomôž izraelským bezpečnostným zložkám v plánovaní a príprave Trumpovej návštevy
(Pr.21:31).
Daj izraelským vodcom odvahu odmietnuť každý Trumpov návrh, ktorý nepochádza od Teba.
Pomôž Trumpovi vidieť skutočný rozdiel medzi islamským bohom a Tebou (Ž. 86:10,
Iz.37:16).
Ďakujeme, že srdce Trumpa aj Netanjahua je v tvojich rukách (Pr.21:1).















4.) Mierový proces ešte nezomrel. Samozrejme, toto je jeden zo spôsobov, ako protivník Satan zadržiava príchod Pána, keďže Ješua nepríde, kým nebude z Jeruzalema počuť volanie:
„Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom“ (Mt.23:39).
Pane, dosť! Povstať a rozpráš tých, ktorí sa snažia rozptýliť tvoj ľud (Ž.68:1, Joel 3:1-2)!
Ďakujeme za obnovu a navrátenie Jeruzalema, Judei a Samárie Izraelu pred 50 rokmi. Prijali sme to ako dar od YHWH, Boha Izraela (Amos 9:14-15, Obd.1:17).
Naďalej zatvrdzuj srdcia palestínskych vodcov, aby nespravili kompromis ani v jedenej iote.
Umožni izraelským vodcom, predovšetkým Netanjahuovi, poučiť sa z histórie - že moslimský
boh povoľuje nedodržať slovo.
Pán zástupov, vďaka, že lekcia z ústupu Gazy, ako ukazujú prieskumy, prenikla národom
a väčšina židovského obyvateľstva neverí v úspešné dvojštátne riešenie.
S touto historickou lekciou v mysli, pomôž Izraelitom povedať: Nie! (Neh.2:20)
„Nato som im odvetil: Sám Boh nebies nám dá úspech a my, jeho služobníci, sa pustíme do
práce a budeme stavať. Vy však nemáte ani podiel, ani nárok, ani pamiatku v Jeruzaleme“ (Neh.2:20).
Abba, ukáž nám tvoj spôsob jednania s Palestínčanmi, aby sme sa mohli modliť v súlade
s tvojou vôľou (Amos 3:7; 1 J.5:14-15).
Ak je tvojou vôľou slovo z Jeremiáša 12:14-17, potom prosím zachráň mnoho palestínskych
rodín ešte predtým, ako udrieš svojím súdom.
Pane, prelom manipulatívnu hladovku palestínskych teroristov v izraelských väzniciach.
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Príhovorcovia za Izrael
5.) Ramadan, islamský svätý mesiac, začal v piatok 26.mája. Modlili sme sa za spásu mnohých moslimov práve v tomto pôstnom období a tiež za bezpečnosť Izraela.











Pane Ješua, ďakujeme za všetky svedectvá o Tvojom nadprirodzenom zjavení moslimom.
„Keďže sa v Písme predvídalo, že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, už Abrahám dostal
prísľub: V tebe budú požehnané všetky národy“ (Gal.3:8, 1.M.12:3b).
Naplň v týchto posledných dňoch telo Kristovo s obrovským zástupom ex-moslimských veriacich (2.Kr.5:15-17).
Predovšetkým osloboď z islamskej diery pekla mnoho žien a detí (Mk. 10:14).
Abba, dôverujeme ti, že strážiš a ochraňuješ Izrael v tomto období (Ž.121:4, Jer.31:10).
Hoci sa nespoliehame na izraelské „vozy a kone“, ale predsa ďakujeme za ne (Ž.20:7-9).
I keď je teplota vzduchu stále vyššia a vyššia, nadprirodzene udržuj bezpečnostné zložky
v bdelosti.
Odhaľ všetky teroristické plány a úkryty so zásobami zbraní (Job 12:22, Lk.12:2).
Prosíme, aby si chránil počas Ramadanu všetkých Židov v exile (Ez.11:16).
Pane Ješua, v tomto období, kedy rastie islamský nápor a zúrivosť, prosíme o ochranu všetkých veriacich na Strednom a Ďalekom východe (Ž.91:1-16).

6.) Alija, imigrácia Židov z exilu do Izraela, špeciálne zo Západu, je našim trvalým modlitebným bremenom, pretože je veľmi úzko prepojená s Božou slávou (Iz.43:5-7). Spätosť Židov
s národmi ich exilu je veľmi silná a jej uvoľnenie si často vyžaduje významné otrasy. Najnovšie prieskumy výskumného centra Pew dokazujú vzostup proti židovských nálad medzi Európanmi. To by mohlo spustiť pár iniciačných otrasov...












Pane, hoci Le Panová nevyhrala voľby, nedovoľ francúzskym Židom zaspať, pretože jedna
tretina národa hlasovala za jej politické názory (Jer. 16:16).
Ty vieš, ako uvoľniť väzbu, ktorá drží židovský ľud v exile. Pre tvoje sväté meno, naruš tieto
spojivá (Ez.36:23-24).
Nedovoľ, aby najnovšie prieskumy z Pew zanikli, ale nech sú tučnými titulkami po celej Európe.
„Prečo sa búria národy a ľudia myslia márne veci? Králi zeme sa postavujú a kniežatá sa
spolu radia proti Hospodinovi a proti jeho pomazanému (Mesiášovi a jeho ľudu, pozri
Ž.105:15) a hovoria: Roztrhajme ich zväzky a zahoďme od seba ich povrazy“ (Ž.2:1-3).
Americkí Židia sa neustále sťažujú na Trumpa. Nech namiesto toho prídu domov a sťažujú
sa na Netanjahua! (je neuveriteľné, ako sa zmenia politické pohľady, keď sa Židia presťahujú do národa, ktorý je pod stálym tlakom vyhladenia a nie je obklopený národmi, ktoré sa
volajú Kanada a Mexiko).
„Takto hovorí Pán Hospodin: Keď zhromaždím dom Izraelov z národov, medzi ktorými sú
rozptýlení, a budem posvätený v nich pred očami pohanov, vtedy budú bývať na svojej zemi,
ktorú som dal svojmu služobníkovi, Jakobovi. A budú bývať na nej bezpečne a nastavajú
domy a nasadia vinice a budú bývať bezpečne, keď vykonám súdy na všetkých tých, ktorí
pohŕdajú nimi, všade vôkol nich a zvedia, že ja som Hospodin, ich Boh“ (Ez.28:25-26).
Doširoka otvor brány Izraela pre všetkých Židov, ktorí sa chcú vrátiť, bez ohľadu na to, čomu
veria, aký je ich vek, profesia alebo nedostatok (Iz.62:10, Ez.39:28).
Daj Izraelu múdrosť, ako absorbovať tých, ktorí nemajú hebrejčinu ako ich materinský jazyk.
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Príhovorcovia za Izrael
7.) Modlitby sme ukončili príhovorom za lokálne telo Kristovo - aby rozpoznalo a oslavovalo
obnovu národa a Jeruzalema ako Božiu vôľu v jeho načasovaní.
Pane, ďakujeme, že si nás priviedol do Božieho kráľovstva práve v tomto čase (Es.4:14b).
Ak ešte existujú izraelskí veriaci, ktorí nevidia zázrak obnovy tvojho národa a mesta, otvor
im prosím oči.
„Aké krásne sú na vrchoch nohy toho, ktorý zvestuje radostné veci, ktorý hlása pokoj, ktorý
zvestuje dobré, ktorý hlása spasenie, ktorý hovorí Sionu: Tvoj Boh kraľuje! Počuj! Hlas tvojich strážnych! Pozdvihli svoj hlas, radostne prespevujú všetci spolu, lebo na vlastné oči
uvidia Hospodinov návrat na Sion“ (Iz. 52:7-8).
Vďaka, že si môžeme v máji pripomínať 50 výročie znovu zjednotenia Jeruzalema. Zároveň
vidíme, ako národy škrípu zubami nad týmto zjednotením a obnovou mesta (Zach.12:2-3).
Pane Ješua, nech aj mesiánski Židia v exile jasajú a radujú sa z naplnenia tohto prorockého
zasľúbenia. Vlož tiež do ich srdca túžbu po domove a potom im ukáž liek na tento smútok,
ktorým je alija!
„A vyslobodení Hospodinovi sa navrátia a prídu na Sion s radostným prespevovaním a večná radosť bude na ich hlave, veselosti a radosti dôjdu a zármutok a vzdychanie utečie“ (Iz.35:10, 51:11).










Buďte požehnaní a bdejte!
Šabat šalom,
IFI tím
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STRÁŽCOVIA Z JERUZALEMA
Búranie deliaceho múra, ktorý vytvorili ľudia medzi Novým a Starým zákonom.
Strážcovia z Jeruzalema, vyučovanie - 1. časť
Chuck Cohen, Príhovorcovia za Izrael
Toto dvojdielne vyučovanie som pripravil z môjho prejavu, ktorý som predniesol skupine britských
pastorov a vodcov. Vedel som, že niektorí prítomní nemajú pevné chápanie Božieho plánu pre
obnovu Izraela v posledných časoch. Tiež som vedel, že jeden z hlavných problémov je spôsob,
ako sa mnohí veriaci pozerajú na Starý zákon – Tanach. Túto knihu považujú za menej hodnotnú
ako knihu Nového zákona, dokonca pre mnohých prestala byť Božím slovom. Verím, že vyučovanie
Vám poskytne lepšie chápanie týchto tém a zároveň dodá biblickú muníciu proti niektorým
„tradičným“ klamstvám, ktorými sa nepriateľ snaží zastrieť pravdu Božieho slova. V prvej časti sa
budeme venovať týmto otázkam:
Čo by sme mali povedať veriacim o Božom pláne pre Izrael?


O ktorý verš sa opiera celé Písmo?

Prečo sa Nový zákon začína pohľadom dozadu?
Prečo Ješua nazval svojich smútiacich učeníkov, že sú „nerozumní a leniví srdcom“?

Ako Pavol vnímal Tanach?

Čo by sme mali povedať veriacim o Božom pláne pre Izrael?
Samozrejme, odpoveď musí vychádzať z Písma. Ak odporcovia odmietajú pravdu zo Slova, potom
je to medzi nimi a Pánom Ješuom. My len môžeme dôverovať, že Ješua jedná so svojimi deťmi.
Koniec koncov, grécke slovo bežne prekladané v Novom zákone ako „kázať“, v anglickom jazyku
„preach“, by sa malo skôr prekladať ako „prehlasovať/oznamovať“ (angl.: proclaim/announce). Namiesto snahy odôvodňovať alebo vysvetľovať, čo hovorí Božie Slovo, ho potrebujeme niekedy len
prehlásiť a potom sledovať, ako si ho Boh použije na svoju slávu (Jer.1:12; Iz.55:11).
A keďže odpovede prikryté modlitbou sú účinnejšie než tie, ktoré len vychádzajú z dobrej teológie,
odpovede prikryté modlitbou musia byť zároveň založené na dobrej teológii, na pevnom biblickom
učení. Samozrejme, potrebujeme hovoriť pravdu v láske, ale rozhodne pravdu. „Posväť ich v svojej pravde! Tvoje slovo je pravda.“ (Jn.17:17; pozri Ef.4:15).
O ktorý verš sa opiera celé Písmo?
Bežný problém, ktorý spôsobuje, že mnoho veriacich si zle vykladá Písmo, je vnímanie Biblie naopak! Z historického hľadiska platí, že ľudia z čias Nového zákona [NZ] mali k dispozícii len Starý
zákon (Tanach). Ješua čítal a vyučoval ľudí z Tanachu. Mnohí kresťania sa v súčasnosti učia vykladať Tanach prostredníctvom NZ, hoci Ješua, Jeho učeníci a všetci autori NZ používali Tanach na
výklad a dokazovanie toho, že čo hovorili v NZ, bola Božia zjavená pravda.
Všimnime si jeden verš v Biblii, od ktorého závisia všetky ostatné zjavenia. Bez pravdy v tomto
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verši sa rozpadá celý zvyšok Písma. Je to absolútne podstatné zjavenie samotného Boha a On to
umiestnil presne tam, kde by mal byť pevný základ – hneď na začiatok. „Na počiatku stvoril Boh
nebesia a zem“ (1M 1:1).
Keby Boh nestvoril všetko, čo existuje, potom koho zaujíma, čo sa píše vo zvyšku knihy? Ak Boh
Biblie nie je Stvoriteľ, potrebujeme hľadať skutočného Boha, alebo si uvedomiť, že neexistuje žiadny Boh a dôjsť k záveru, že sme neboli stvorení, ale vyvinutí náhodne z močaristej minulosti. Prvá
kniha Mojžišova 1:1 je základom pre všetko, čo nasleduje potom. Niektorí teológovia to vnímajú
ako začiatok vzoru a pomenovali to „informačná teológia“. To jednoducho znamená, že celé biblické zjavenie je postavené na tom, čo Boh zjavil už predtým. Áno, sú nové zjavenia. Áno, je aj
progresívne/postupné zjavenie. Ale neexistuje žiadna biblická abrogácia.1 „YHWH/Silný Boh nie je
človek, aby klamal, ani syn človeka, aby ľutoval. Či azda on povie a nevykoná? A keď hovoril, či
neučiní tak, aby to stálo?“ (4M 23:19)
S uvedením tejto pravdy o Božom stvoriteľstve/autorstve na začiatku jeho knihy Boh hovorí – pretože On je autorom všetkého pravdivého a reálneho, že neexistuje nič, čo by nemohol urobiť. Často
sa z tejto skutočnosti v Tanachu sám Boh a Jeho ľud radujú. Prehlasuje sa to v zjavení, modlitbe
aj chvále. Keď je Boží ľud v situáciách, kedy potrebuje nadprirodzený dotyk, pripomína si, že On je
Stvoriteľ všetkého a je schopný vykonať to, čo povedal. Keď Boh hovorí, že sa chystá niečo urobiť
a je to zjavne nemožné, pripomína tým, ktorí majú uši, aby počuli, čo hovorí Stvoriteľ.2
Niektoré biblické príklady
V knihe proroka Jeremiáša nachádzame nádherný príklad. Keď bol Jeremiáš uväznený, Boh mu
povedal, aby si kúpil kus poľa v Anatóte na sever od Jeruzalema (32:6-7). Jeremiáša to prekvapilo.
Nevidel v tom logiku, pretože Boh mu zjavil, že júdske kráľovstvo neobstojí pred babylonským kráľom a obyvatelia budú odvlečení do exilu. Keď nadišiel čas a prišiel človek, ktorý mu ponúka kúpu
poľa, Boh Jeremiáša uisťuje, že to slovo je Božia vôľa (32:8).
Po tomto obchode sa prorok obracia k Bohu so zjavným zmätením. I napriek svojim pocitom
a chaosu, ktorý prežíva sa Jeremiáš modlí a prehlasuje pravdy o Bohu. Pripomína si, čo sa stalo
Izraelu od čias Egypta až po Jeremiášovu dobu a prehlasuje, že súd, ktorý teraz Jeruzalem prijíma,
bol predpovedaný v Božom slove. „Hľa, nasypané valy prišli na mesto, aby ho vzali a mesto bude
dané do ruky Chaldejov, ktorí bojujú proti nemu, pre meč a hlad a mor, a to, čo si hovoril, deje sa,
a hľa, ty vidíš“ (Jer.32:24)!
Všimnite si, ako Jeremiáš začína svoju modlitbu: „Ach, Pane, Hospodine, hľa, ty si učinil nebesia
i zem svojou veľkou mocou a svojím vystretým ramenom, tebe nie je nemožnou niktorá
vec“ (Jer.32:17). Boh odpovedá na Jeremiášovo volanie a ako prvú vec zdôrazňuje svoje autorstvo. „A stalo sa slovo YHWH/Hospodinovo k Jeremiášovi povediac: Hľa, ja som YHWH/
Hospodin, Boh každého tela; či je pre mňa niečo nemožné?“ (Jer. 32:26-27)
Tu je druhé svedectvo. Po 70 rokoch exilu v Babylone sa vrátil malý zvyšok, aby znovu vystaval
Jeruzalem a chrám. Väčšina Židov však zostala v exile, lebo veľmi spohodlneli – podobne ako
mnohí súčasní Židia na Západe. Za čias Zachariáša bol Jeruzalem v ruinách – múry boli zbúrané
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a Boží dom zrovnaný so zemou. Dokonca ešte aj po jeho prestavbe mal každý vladár vo svete toto
mesto na zozname „miest, ktoré musí poraziť“. Ale Boh, ktorý pozná budúcnosť a vie, čo napokon
urobí so svojím mestom, vyhlasuje cez Zachariáša, že „v ten deň“ bude Jeruzalem centrom pozornosti sveta. Kontext odhaľuje, že „ten deň“ bude časové obdobie tesne pred návratom Ješuu, ako je
to prorokované v 14. kapitole Zachariáša.
Myslíte si, že pre Zachariáša bolo ťažké uveriť tomuto slovu? Pravdepodobne to bolo za hranicou
chápania! Ale Boh znovu začína prorocké vyhlásenie tým, že pripomína prorokovi, kto vlastne hovorí: „Bremä slova YHWH/Hospodinovho na Izraela. Hovorí YHWH/Hospodin, ktorý roztiahol nebesia a založil zem a utvoril ducha človeka v jeho vnútornosti.“ Keďže On stvoril realitu, je v jeho
silách vykonať to, že urobí z Jeruzalema „kameň úrazu“ pre svet v týchto posledných časoch. Preto
pokračuje: „Hľa, ja učiním Jeruzalem čašou potácania všetkým národom naokolo, a bude aj na
Júdu v obležení, na Jeruzalem. A stane sa toho dňa, že učiním Jeruzalem kameňom veľkej ťarchy
všetkým národom; všetci, ktorí ho budú dvíhať, porania sa do krvi a zhromaždia sa proti nemu všetky národy zeme” (Zach.12:1-3).
Čo sa dnes deje s Jeruzalemom, sa veľmi podobá na to, čo Boh hovoril cez proroka pred viac ako
2400 rokmi. Boh robí z Jeruzalema bod konfrontácie medzi Božím slovom a svetom. Nejde tu
o izraelského premiéra Bibiho Netanjahua. Nejde tu o náboženské usadlosti. Nie je to
o kresťanských sionistoch. A dokonca tu nejde ani o islamistov. Ide o to, že je tu Boh, Stvoriteľ neba
i zeme, ktorý si používa svoje mesto, aby vyzval svet (Ž 48:2; Mt.5:35; Dan.9:16, 19).3
Ďalšie príklady toho, ako si Boh používa svoje autorské práva, aby svojmu ľudu pripomenul,
že je schopný vykonať to, čo chce:
„Keď ti raz bude úzko, a keď prídu na teba všetky tieto veci, v posledných dňoch, a keď sa navrátiš
k Hospodinovi, svojmu Bohu, a budeš počúvať na jeho hlas... neopustí ťa, ani ťa neskazí, ani nezabudne na zmluvu tvojich otcov, ktorú im prisahal. Lebo veď sa len pýtaj na prvé, dávne dni, ktoré
boli pred tebou, odo dňa, ktorého stvoril Boh človeka na zemi,... či sa voľakedy stala nejaká taká
veľká vec ako toto, ... Či počul voľakedy niektorý ľud hlas Boha, hovoriaceho uprostred ohňa, ako si
ty počul a bol by predsa žil“ (5M 4:30-33)?
„Prečo potom hovoríš, Jákob, a vravíš, Izrael: Moja cesta je skrytá pred Hospodinom a moje právo
uniká môjmu Bohu? Či nevieš? Nepočul si? Večný Boh, Hospodin, ktorý stvoril konce zeme,
neustáva ani nezomdlieva; nikto nevystihne jeho rozumu“ (Iz.40:27-28)!
„Takto hovorí silný Boh Hospodin, ktorý stvoril nebesia a roztiahol ich, ktorý rozprestrel zem
i to, čo vychádza z nej, ktorý dáva dych ľudu, ktorý je na nej a ducha tým, ktorí chodia po nej. Ja,
Hospodin, som ťa povolal v spravodlivosti a pojal som ťa za tvoju ruku, budem ťa ostríhať a dám ťa
za zmluvu ľudu a za svetlo národom“ (Iz.42:5-6).
„Ale teraz takto hovorí Hospodin, ktorý ťa stvoril, Jakobe, a ten, ktorý ťa utvoril, Izraelu: Neboj sa, lebo som ťa vykúpil: povolal som ťa tvojím menom; môj si ty! Keď pôjdeš cez vodu, budem
s tebou, a keď cez rieky, nezatopia ťa; keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň sa ťa nechytí“ (Iz.43:1-2; 54:16-17).
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„...Takto hovorí Hospodin Zástupov, Boh Izraelov: Takto poviete svojim pánom: Ja som učinil zem,
človeka i hovädo, ktoré je na tvári zeme, svojou veľkou mocou a svojím vystretým ramenom
a dám ju tomu, komu sa mi ľúbi. A tak teraz som ja dal všetky tieto zeme do ruky Nabuchodonozora, babylonského kráľa, svojho služobníka, ba ešte aj poľnú zver som mu dal, aby mu slúžila.
A budú mu slúžiť všetky tie národy i jeho synovi i synovi jeho syna, dokiaľ nepríde čas i jeho vlastnej zeme, keď si nimi budú slúžiť mnohé národy a veľkí králi“ (Jer.27:4-7).
„Mne, najmenšiemu od všetkých svätých, je daná milosť zvestovať pohanom nevystihnuteľné bohatstvo Kristovo a osvietiť všetkých, čo a aká je to správa tajomstva skrytého od vekov v Bohu, ktorý
stvoril všetko skrze Ježiša Krista“ (Ef.3:8-9).
„Hoden si, Pane a náš Bože, vziať slávu a česť a moc, lebo Ty si stvoril všetky veci a pre tvoju
vôľu sú a boli stvorené“ (Zj.4:11).
„A videl som iného anjela, letiaceho prostriedkom neba, ktorý mal večné evanjelium, aby ho zvestoval tým, ktorí bývajú na zemi, a každému národu i pokoleniu i jazyku i ľudu a hovoril veľkým hlasom:
Bojte sa Boha, a dajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu a klaňajte sa tomu, ktorý učinil
nebo i zem i more i pramene vôd“ (Zj.14:6-7).
Uvádzam ešte niektoré verše, ktorými sa jeho ľud povzbudzuje pravdou, že Boh je Stvoriteľ:
„A Ezechiáš sa modlil ... Hospodine, Boh Izraelov, ktorý tróniš nad cherubínmi, Ty si sám jediný
Boh, a to všetkých kráľovstiev zeme, Ty si učinil nebesia i zem. Nakloň, Hospodine, svoje ucho ...
počuj slová Senacheribove, ktorý ho poslal, aby sa rúhal živému Bohu“ (2 Kr.19:15-16).
„A ďalej povedal Chíram: Požehnaný Hospodin, Boh Izraelov, ktorý učinil nebesia i zem, ktorý dal
kráľovi Dávidovi múdreho syna, rozumného a umného, aby postavil Hospodinovi
dom…“(2 Kron.2:12a).
„Pozdvihujem svoje oči k vrchom, odkiaľ prichádza moja pomoc. Moja pomoc je od Hospodina,
ktorý učinil nebesia i zem“( Ž 121:1-2).
„Naša duša unikla ako vtáča z osídla lovca. Osídlo sa potrhalo a my sme unikli. Naša pomoc je
v mene Hospodina, ktorý učinil nebesia i zem“ (Ž 124:7-8).
„…Samovládca, Ty, ó, Bože, ktorý si učinil nebo a zem i more i všetko, čo je v nich, Ty, ktorý si
povedal skrze ústa Dávida, svojho služobníka: Prečo zúria národy a ľudia zmýšľajú márne veci?
Postavili sa králi zeme a kniežatá sa spolčili proti Hospodinovi a proti jeho Pomazanému. Lebo sa
naozaj zišli v tomto meste na tvojho svätého Služobníka Ježiša, ktorého si pomazal, Herodes
a Pontský Pilát s pohanmi aj s izraelským ľudom, aby vykonali všetko, čo predurčila tvoja ruka
a tvoja rada, aby sa stalo. A tak teraz, ó, Pane, pohliadni na ich hrozby a daj svojim sluhom prosto
a s celou smelosťou hovoriť tvoje slovo, kým Ty vystrieš svoju ruku uzdravovať, a aby sa diali divy a
zázraky skrze meno tvojho svätého služobníka Ježiša“ (Sk.4:24b-30).
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Prijmite povzbudenie. Bez ohľadu na to, ako beznádejne vyzerajú okolnosti života, náš Boh je Stvoriteľ všetkého. Má viac než dosť moci, aby vyslobodil. Či už sme odradení, skľúčení, zranení, nahnevaní, frustrovaní, zmätení alebo smútime, priblížme sa k Bohu s prehlasovaním pravdy, kým je
On. Nech je to základom našej dôvery a nádeje. Čím viac rozumieme Jeho charakteru – kto On
skutočne je – tým bezvýhradnejšie mu dôverujeme.
Prečo sa Nový zákon začína pohľadom dozadu?
Prečo začína NZ veršom: „Kniha rodu Ježiša Krista, [Mesiáša Ješuu], s yna Dávidovho, syna Abrahámovho“ (Mt.1:1)?
V prvom rade potrebujeme vedieť, čo znamená „Kristus.“ „Kristus“ je anglický prepis gréckeho slova
Christos. Mesiáš je anglický prepis hebrejského slova Mašiach. Obidve slová Christos a Mašiach
doslova znamenajú „Ten pomazaný“.4 Ješua bol pomazaný Duchom Svätým s väčšou mocou
a autoritou než ktorýkoľvek muž pred ním alebo po ňom.5 Vo svojom povolaní spĺňa tri typy ľudí,
ktorí boli v Tanachu pomazaní – proroka (1Kr.19:16), kňaza, najmä veľkňaza (2M 40:13, 3M 16:32)
a kráľa (1 S 15:17, 2 S 5:3; 1Kr.1:34,45; 19:16; Ž 45:7).
Hoci naplnenie týchto typov úradov sa môže prekrývať, vo všeobecnosti v evanjeliách vidíme Ješuu
v jeho kňazskej a prorockej úlohe, ako sa prihovára pred Bohom za ľudí (1.M. 20:7; Jer.27:18; 37:3;
42:2-4) a vysvetľuje ľuďom Božie slovo (3M 10:11; 5M 33:10; Mal.2:7). V úlohe proroka bol prorokom ako Mojžiš, o ktorom Mojžiš prorokoval, že príde (5M 18:15, 18). Niektorí ľudia ho v tom čase
skutočne považovali za proroka. „Vtedy, keď videli ľudia div, ktorí učinil Ježiš, hovorili: Toto je skutočne ten prorok, ktorý mal prísť na svet“ (Jn.6:14); „Vtedy mnohí zo zástupu počujúc to slovo hovorili: Toto je v pravde ten prorok“ (Jn.7:40; pozri tiež Mt.21:11; Lk.7:16; Jn.9:17).
Rolu veľkňaza prevzal, keď vystúpil na nebo a priniesol svoju krv ako dokonalú obeť (3.M.16:15-17;
Žd.9:11-14, 22-28). Tiež plní ďalší aspekt svojej úlohy ako prorok a kňaz tým, že sa za nás prihovára (Iz.53:12; R 8:34; Žd.7:25). A keď sa opäť vráti na zem, bude plniť svoju úlohu ako Syn Dávida
(1.Kr.5:5; 15:4; Jer.33:21; Mt.9:27; 15:22; 21:9; Lk.1:32; R 1:3), Kráľ Židov (Mt.2:2; 27:37; Jn.19:19)
a Kráľ kráľov (Zj.17:14; 19:16), ktorý bude vládnuť národom z Jeruzalema (Zach.14:16).
Ješua je tiež predstavovaný ako „Syn Dávidov“, pretože zasľúbenia, ktoré dal Boh Dávidovi o jeho
synovi, sa napokon naplnili v Ješuovi. On je Ten, ktorý sedí na tróne svojho otca Dávida naveky
(pozri verš vyššie).
Ješua sa tiež volá „Syn Abraháma“, pretože Božie prisľúbenia Abrahámovmu synovi, jeho semenu,
sa úplne naplnili v Ješuovi. V Ňom, v semene Abraháma, sú požehnaní pohania. „Keďže Písmo
predvídalo, že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, vopred predzvestovalo Abrahámovi: Požehnané
budú v tebe všetky národy“ (Gal.3:8). Pavol v tomto verši Listu Galatským píše, že v prvotnom Božom zasľúbení Abrahámovi, v ktorom mu prisľúbil zem, meno, národ a božskú ochranu, môžeme
tiež nájsť zasľúbenie, že skrze Abrahámovo semeno bude sprístupnená dobrá novina Abrahámovho Boha aj pohanom (nežidom). Prvá kniha Mojžišova 12:3b je špecifické proroctvo evanjelia, doslova dobrej správy, pohanom a zároveň je to súčasť prvotného Božieho zasľúbenia otcovi Abrahámovi.6 7
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Prečo Ješua nazval smútiacich učeníkov, že sú „nerozumní a leniví srdcom“ (Lk. 24:25)?
Ješua sa po svojom zmŕtvychvstaní zjavil učeníkom na ceste do Emaus. Keby som ja bol Mesiášom a práve by som vstal z mŕtvych, chcel by som potešiť mojich nasledovníkov oveľa demonštratívnejším spôsobom: „Hej, bratia, pozrite sa! To som ja! Vidíte moje ruky? No tak, dotknite sa ma!
Poďme sa spolu objať! Prestaňte byť takí zmätení a nešťastní!“ Ale vďaka Bohu, že ja nie som Mesiáš a Ješua vedel, že to, čo povedal, bola tá najláskavejšia vec – konfrontoval ich neveru, najmä
ich neveru s ohľadom na Tanach. Boli „nerozumní a pomalí srdcom“, pretože nemali smelú dôveru
vo všetkom tom, čo Boh hovoril skrze Mesiáša a prorokov.
Má Ješua dôvod konfrontovať kresťanských pastorov, profesorov a laikov s rovnakým usvedčením?
Keby títo ľudia skutočne verili, čo hovoril Mojžiš a proroci, nebolo by pochýb, že pred návratom
Ješuu bude Izrael prinavrátený do zeme, ktorú im Boh zasľúbil viac ako dvestokrát (1.M. 50:24;
2.M. 33:1; 5.M. 9:5; Joz.1:6). Zrúcané mestá budú znovu vystavané (Ez.36:35-36); izraelská armáda
bude „náramne veľká“ (Ez.37:10) a celý Izrael ako národ začne dôverovať svojmu Mesiášovi na
miestach, ktoré svet nazýva „okupované územia“ (Jer.31:3-7; Ez.36:23-29; Zach.12:10). Všetky
národy sa postavia proti Jeruzalemu, t.j. Izraelu (Zach.12:2-3) a rozdelia jeho hlavné mesto, ale
len na krátky čas (Zach.14:1-2). A potom sa vráti Mesiáš Ješua. Príde na Olivový vrch, na východnú stranu Jeruzalema, vo fyzickej krajine Izrael (Zach.14:3-4; Sk.1:11).
Prečo teda niektorí kresťania hovoria, že terajší štát Izrael nie je krajinou, o ktorej písali proroci? Je
to jednoduché. Mnohí západní kresťania sú „nerozumní a pomalí srdcom“, neveria všetkému, čo
hovoril Mojžiš a proroci, že sa musí stať pred príchodom Ješuu. Napomenul Ješua učeníkov? Áno
a potom im otvoril ich chápanie (Lk.24:27, 31-32, 44-45).
Iný Ježiš.
Je náš Ježiš ten istý ako Ježiš v biblických časoch? To vyvoláva veľmi znepokojujúcu otázku. On
sám povedal: „Lebo keby ste verili Mojžišovi, verili by ste mne, lebo on písal o mne. Ale ak
neveríte jeho Písmam, ako uveríte mojim slovám“ (Jn.5:46-47)? Pavol varoval, že ak nebudeme
všetko skúmať podľa Písma – v jeho dobe to bol len Tanach – môžeme dopadnúť tak, že uveríme
v iného Ježiša a iné evanjelium. Tiež môžeme prijať iného ducha, ktorého posiela nepriateľ v snahe
skaziť cirkev (2.K.1 1:4; G. 1:6-10).8
Ak niekto nevie, čo hovorí Tanach o Mesiášovi, ako môže s istotou vedieť, že počúva o skutočnom
Mesiášovi, o ktorom bolo prorokované, že sa narodí v Betleheme ako Kráľ Židov (Mt.2:2; Jn.1:49),
ktorého v nebi volajú Lev z Júdy, Koreň a Výhonok Dávidov (Zj.5:5, 22:16), Mesiáš zasľúbený Izraelu?9
Základ našej viery – naplnené Božie prorocké slovo
Ješua na ceste do Emaus riešil ďalšiu otázku – dôkaz jeho mesiášskeho úradu nebol v tom, že bol
ukrižovaný, zomrel a vstal z mŕtvych; ale že jeho ukrižovanie, smrť a zmŕtvychvstanie boli naplnením Božieho prorockého slova z Tanachu. Pavol to hovorí jasne: „A oznamujem vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste aj prijali, v ktorom aj stojíte, skrze ktoré i spasení bývate,
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ak držíte v pamäti, akým slovom a v akom zmysle som vám ho zvestoval, iba ak by ste boli nadarmo uverili. Lebo medzi prvým som vám vydal, čo som aj prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy
podľa Písem a bol pochovaný a v tretí deň vstal z mŕtvych podľa Písem“ (1 K.15:1-4).
Keď Pavol písal zborom listy, ešte neexistoval NZ. „Písma“, na ktoré sa Pavol odvolával, boli zo SZ.
Boli to tie isté Písma, o ktorých hovoril Ješua, keď karhal učeníkov: „Ó, nerozumní a pomalí srdcom
[mysľou, citmi, vôľou] veriť všetkému, čo hovorili proroci! Či to azda nemusel trpieť Kristus a tak
vojsť do svojej slávy? A počnúc od Mojžiša a od všetkých prorokov vykladal im, čo kde vo všetkých
Písmach [Tanachu] je napísané o ňom“ (Lk.24:25-27).
Ešte v ten istý deň sa zjavil ostatným učeníkom a v podstate im povedal to isté: „A povedal im: Toto
sú moje slová, ktoré som vám hovoril, keď som ešte bol s vami, že sa musí naplniť všetko, čo je
napísané o mne v zákone Mojžišovom, v prorokoch i v žalmoch. Vtedy otvoril ich um, aby rozumeli
Písmam [Tanachu]. A povedal im: Tak je napísané, a tak musel Kristus trpieť a vstať z mŕtvych tretieho dňa, a musí byť kázané v jeho mene pokánie a odpustenie hriechov medzi všetkými národmi
počnúc od Jeruzalema. A vy ste toho svedkami“ (Lk.24:44-49).10
Ako Pavol vnímal Tanach?
Ako som už spomenul, jediná Biblia, ktorú Pavol čítal a citoval, bol Tanach. Keď Pavol písal svojmu
duchovnému synovi Timoteovi, staršiemu v zbore, povzbudzoval ho: „Ale ty zostávaj v tom, čomu si
sa naučil a o čom si sa presvedčil, pretože vieš, od koho si sa tomu naučil, a že od detinstva znáš
Sväté písma [Tanach], ktoré ťa môžu učiniť múdrym na spasenie skrze vieru v Kristu Ježišovi. Každé Písmo [Tanach], vdýchnuté Bohom, je aj užitočné na vyučovanie, karhanie, naprávanie, na
výchovné káznenie v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý ku každému dobrému skutku
pripravený“ (2 Tim.3:14-17).
Táto pasáž bola napísaná Božím Duchom skrze služobníka Pavla špecificky na to, aby pripravila
veriacich na posledné dni a popis posledných dní v tejto kapitole presne opisuje súčasný postmoderný, „post – pravdivý“ svet. „Ale to vedz, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy
[nevľúdne, zúrivé, barbarské – spomeňte si na videá Islamského štátu]. Lebo to budú ľudia, ktorí
budú milovať seba, milovať peniaze, chvastaví, pyšní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bohaprázdni, bez lásky, nezmierliví, ohovárači, nezdržanliví, divokí, nemilujúci dobrého, zradní, náhli,
nadutí, viacej milujúci rozkoše ako milujúci Boha, ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ktorí však jej moc
zapreli. A tých sa stráň” (2 Tim.3:1-5).
Duch Svätý využíva naše znalosti Tanachu, „Sväté písma“, na našu ochranu v týchto pohanských
časoch. Aký klam zachvátil niektorých veriacich, ktorí sa pozerajú na Starý zákon ako na niečo
menej dôležité, než ako ho vníma Duch Boží! Je Tanach také slovo vášho Boha, ako je NZ? Dôverujete a veríte mu tak, ako Mesiáš Ješua a prví veriaci? Ak nie, prečo?
Pavol tiež píše, že Tanach obsahuje všetko, čo potrebujeme na prehlasovanie evanjelia (doslova
dobrej správy) o Mesiášovi Ješuovi. Viete len s použitím hebrejskej Biblie dokázať, že Ješua je
Mesiáš Izraela? Ak nie, prečo? Všetci učeníci NZ používali pri evanjelizácii len SZ. Tanach bolo
bratstvo
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jediné „Písmo“, ktoré mali ranní mesiánski Židia a predsa „obrátili svet hore nohami“ (Sk.17:6).
Všetko od narodenia Mesiáša Ješuu z panny, miesto narodenia, zázraky, smrť a zmŕtvychvstanie,
vystúpenie do neba, jeho vláda po pravici Otca až po jeho druhý príchod sa nachádza v knihách
vašej Biblie napísaných pred NZ. Tanach takisto nepopiera, že zasľúbený Mesiáš má byť ten
YHWH, Boh Syn, v tele.11
Napokon Pavol potvrdzuje, že „všetko“ z Tanachu je Bohom vdýchnuté (akoby to napísal sám Boh)
skrze vyvolené nádoby. Je to večné Božie slovo určené človeku. Dokonca aj slová, ktoré sa nám
nepáčia, alebo im nerozumieme. A to všetko je užitočné – nápomocné a výhodné – pre cirkev, pre
jej doktrínu, jej vyučovanie. Každé vyučovanie medzi veriacimi, ktoré nie je v súlade s Tanachom,
nie je od Boha.
Preto často hovorím, že neexistuje nič také ako „teológia Nového zákona“, pretože celá biblická
teológia v NZ musí byť postavená na Božom slove z Tanachu. Preferujem termín „biblická teológia“
na opisovanie vyučovaní z Biblie, ktoré majú svoj pôvod v Ňom. Samozrejme to znamená, že teológia náhrady a jej moderná obdoba, teológia naplnenia, alebo ktorákoľvek ďalšia doktrína, ktorá
vyníma Izrael z miesta, ktoré mu dal Boh vo svojich večných plánoch, nie je z Boha.
Ja neverím NZ. Ja verím Biblii. A čo vy? V druhej časti tohto vyučovania sa budem venovať nasledujúcim otázkam:
Ako Mesiáš Ješua vykladal proroctvá z Tanachu?
Ako by sme sa mali pozerať na súčasnú obnovu Izraela?
Boh miluje židovský ľud, ale skutočne sa Boh stará o Izrael ako o národ?





Vysvetlivky:
1).„Abrogácia/Odstránenie“ je islamská teologická technika na obhajobu „slov“ Alaha v kapitolách Koránu,
ktoré boli napísané po úteku Mohameda z Mekky do Mediny. Mnohé z nich sú presným opakom toho, čo Alah
povedal predtým do Mohamedovho života. Neskoršie výroky sú viac militaristické a požadovačné. Moslimskí
teológovia vytvorili doktrínu, že Alahove neskoršie „slová“ prevažujú nad predchádzajúcimi „slovami“. To isté
robí teológia náhrady s Božími vyjadreniami jeho večnej zmluvnej lásky voči Izraelu. Učenie, že Božie slová
k Izraelu v súčasnosti platia len pre cirkev, je kresťanské zrušenie zákona/abrogácia a je to démonický spôsob
ničenia pravdy.
2).Boh často ľuďom pripomínal, že On vyviedol židovský ľud z Egypta, spod otroctva faraóna, najsilnejšieho
vládcu na okolí. Ak Boh dokáže urobiť to, čo je ľuďom nemožné, aký človek môže vytýčiť hranice tomu, čo je
jemu možné? (2M 20:2; 5M 6:12; Joz.24:17)
3).Duch Svätý mi k slovu zo Zachariáša zjavil takýto obraz: Videl som Boha ako mocného Matadora. Svet
predstavoval býka a Jeruzalem bol Božia červená muleta, ktorou kýval pred tvárou sveta a vyzýval ho, aby Mu
skúsil zobrať Jeho mesto.
4).Medzi jazykmi sa mená zvyčajne neprekladajú, ale namiesto toho sú prepisované tak, aby zneli podobne,
ako napr. Jack (anglicky) a Jacques (francúzsky). Ale názvy/tituly sú zvyčajne prekladané so zachovaním
ich významu. V prípade obidvoch pomenovaní Kristus a Mesiáš máme to isté pomenovanie v gréčtine
a hebrejčine. Akákoľvek zámena pochádza zo skutočnosti, že keď ide o tituly, mali by sa prekladať, ale
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tradične sa len prepisovali, ako keby to boli mená.
5). Mt.3:16; 12:18; Lk.2:40; 4:1, 14, 18; Jn.1:32-33; 3:34; tiež pozri Ž 2:2; Iz.61:1; Dan.9:24
6).Zasľúbenie z Prvej knihy Mojžišovej 12:1-3 má viacero častí. Buď platí celé alebo ani jedna časť z neho.
To znamená, že ak Božie zasľúbenie židovskému národu na územie Kanánu (Izrael) už nie je platné, potom
ani jeho zasľúbenie spásy pre nežidov skrze Mesiáša Ješuu, Syna Abraháma. Božie zasľúbenie o jeho zemi
pre jeho ľud je súčasťou zasľúbenia, že skrze jeho ľud sa bude šíriť evanjelium do zvyšku sveta. Ješua to takto
vysvetlil pohanskej žene: „Vy sa modlíte a neviete čomu; my sa modlíme a vieme čomu, lebo spása je zo [z;
od] Židov“ (Jn.4:22).
7). Ešte jedna poznámka o zmluvne zasľúbenej zemi: Boh sľubuje Abrahámovi aj Dávidovi fyzickú
zem. Ak je Ješua Syn Dávidov a Syn Abrahámov, potom je zasľúbenie zeme tiež potvrdené v Ňom
a presne o tom Pavol píše v Liste Rímskym 15:8: „Lebo hovorím, že Ježiš Kristus bol služobníkom
[sluhom] obriezky [Židov] za pravdu Božiu, aby potvrdil [ustanovil; zabezpečil] zasľúbenia dané otcom,
[Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi].”
Abrahámovi: „ A Hospodin sa ukázal Abramovi a riekol: Tvojmu semenu dám túto zem. …” (1M 12:7a);
„[Abram] uveril Hospodinovi YHWH; a [YHWH] mu to počítal za spravodlivosť. A riekol mu: Ja som Hospodin,
ktorý som ťa vyviedol z Úra Chaldejov, aby som ti dal túto zem, aby si ju zdedil trvale. Toho dňa učinil Hospodin
zmluvu s Abramom a riekol: Tvojmu semenu som dal túto zem od Egyptskej rieky až po veľkú rieku, rieku Eufrates“ (1.M.15: 6-7, 18; tiež pozri 17:4-8; Izákovi 26:3; Jakobovi 28:12-13).
Dávidovi: „A ustanovil som svojmu ľudu, Izraelu, miesto a zasadil som ho tak, že býva na svojom vlastnom
mieste a nebude sa viacej triasť pred svojimi nepriateľmi, ani ho už nebudú trápiť synovia neprávosti ako tam
prv“ (2.S. 7:10).
8).Zameriava sa duch, ktorý chce byť vo vás, na Ješuu alebo na seba a svoju moc vo vás? Dajte si pozor! Mnohí v cirkvi už slepo prijali iného ducha. Toto je jedno z varovaní, ktoré Ješua vydal v Matúšovi v
24. kapitole pre koniec vekov. „Vtedy keby vám niekto povedal: Hľa, tu je Kristus! alebo: Tu! neverte! Lebo
povstanú falošní kristovia a falošní proroci a dajú veľké znamenia a budú robiť zázraky, takže by zviedli v blud,
keby bolo možné, aj vyvolených” (v. 23-24).
9).V nasledujúcich veršoch, pričom uvedený zoznam nie je kompletný, si prosím nahraďte výraz
„Mesiáš“ slovom „Kristus“. Potom uvidíte, ako často dostáva Ješua od ľudí tento titul: Mt.16:16, 20;
Jn.4:25-26, 42; 6:69; 7:25-31; 11:27; 20:31; Sk.2:30-36; 3:18; 9:20-22; 17:2-3; 18:24-28; 26:22-23.
10). Toto je jeden z najstarších záznamov troch častí kánonu Tanachu. Z týchto troch máme hebrejské meno
pre Starý zákon: Tóra = Zákon Mojžiša; Nevi’im = prorocká sekcia; Ketuvi’im = písma/písomnosti, pod hlavičkou Žalmov vo vyjadrení Ješuu. Keď vezmeme prvú slabiku z týchto hebrejských slov, dostaneme Ta
+ Na + Kh = Tanakh, alebo – ako sme sa rozhodli to vyslovovať - Tanach.
11).Napríklad Zachariáš 2:10-11 uvádza, že YHWH/Hospodin zástupov pošle YHWH, aby pritiahol mnohých
pohanov spolu s Izraelom, aby boli jedno v YHWH. V evanjeliu podľa Jána Ješua prehlasuje viac ako 40-krát,
že ho poslal Otec! Toto je len jeden z mnohých príkladov.
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SPRÁVY Z DIASPÓRY
Milí priatelia Izraela,
každá cesta na Ukrajinu testuje našu vieru. Či už je to prechod cez hranice, šoférovanie po ukrajinských cestách, alebo stretávanie ľudí, ktorí trpia bolesťami a nevedia si pomôcť. Kdekoľvek ideme,
modlíme sa a očakávame zjavenie jeho moci a lásky.
Na poslednej ceste v Zakarpatskej oblasti
sme navštívili dedinku Vilok. Je to malá
dedinka s približne 3300 obyvateľmi. Žije
tu žena menom Mariko, ktorej raz za mesiac poskytujeme potravinový balík. Veľmi
sa potešila našej návšteve. Ukazovala
nám obrusy, ktoré sama vyšívala. Je to
jediná práca, ktorú môže robiť, jediný
zdroj obživy. Ak sa jej podarí niečo predať, môže si kúpiť viac chleba alebo zemiakov.
Pýtali sme sa jej, ako dokáže prežiť. Vysvetlila nám, že najviac ju trápi, že je odkázaná na barlu. Nemôže pracovať, ani jazdiť na bicykli. A
tak sme sa za ňu modlili v Ješuovom mene. Na základe
Božieho slova sme na ňu skladali svoje ruky. Boh je skutočne úžasný. Povzbudili sme ju, aby sa postavila .Chvíľu
to nesmelo skúšala a potom sa jej to podarilo! Bola úplne
udivená, že stojí bez barle a bez bolesti. Začala plakať a
hovorila pri tom, že si už nepamätá, kedy naposledy stála
na svojich nohách bez barle. Aj Galina, naša drahá „jidiše
mama“, plakala, keď to videla. Zsolti jej vysvetlil, že je
uzdravená Mesiášom Ješuom a povzbudil ju, aby uverila
tomu, čo sa stalo.
Boh je dobrý „celý čas“. Je to úžasné a zároveň predivné,
keď On, „EL Hagadol“ (Veľký BOH) zjavuje svoju lásku
a moc nad svojím ľudom v diaspóre.
Modlime sa ďalej, aby náš El Hagadol zjavoval svoju veľkosť a zároveň blízkosť tým, ktorí strádajú.
Šalom
Jozef
Chevra tím
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