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SLOVO NA ÚVOD
Drahí súrodenci
Tu je slovo zo Slova pre vás
Hriech v našom živote (v cirkvi) je znamením nedostatku Božej
bázne. Boh jednal nekompromisne s hriechom, ktorý sa objavil
v prvej cirkvi. Problém sa vyriešil: „A prišla veľká bázeň na celú
cirkev a na všetkých, ktorí to počuli“ (Sk. 5:11). Vďaka tomu sa
vrátila jednota a nadprirodzené Božie pôsobenie skrze učeníkov
Pánových: „A skrze ruky apoštolov dialo sa mnoho divov
a zázrakov medzi ľudom. A všetci boli jednomyseľne v dvorane Šalamúnovej.
A z ostatných sa im nikto neopovážil pripojiť. Ale ľud ich zveleboval. A čím ďalej, tým viacej
veriacich sa pridávalo k Pánovi, množstvá mužov a žien, takže i na ulice vynášali
nemocných a kládli na posteliach a na nosidlách, aby, keď tade pôjde Peter, aspoň jeho
tieň zatienil niektorého z nich. A schádzalo sa i množstvo z okolitých miest do Jeruzalema,
ktorí niesli nemocných a takých, ktorých trápili nečistí duchovia, a všetci boli
uzdravení“ (v. 12-16).
Peter sa spýtal Ananiáša: „...prečo naplnil Satan tvoje srdce, aby si oklamal Svätého
Ducha...“ (v. 3)? S chvíľou, keď začneš veriť satanovej lži, prestávaš chodiť v pravde. Tam,
kde niet pravdy, niet viery v nadprirodzené a kde niet viery v nadprirodzené, ostáva len
náboženstvo. Preto Ježiš jasne hovorí k tým, ktorí sa mu snažili vyvrátiť Božiu pravdu: „Vy
ste z otca diabla a chcete robiť žiadosti svojho otca. On bol vrahom od počiatku a nestál
v pravde, pretože niet v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, lebo je
luhár a otec lži“ (J. 8:44). Deficit pravdy v našom živote otvára bránu pre lživé myšlienky
a zlé rozhodnutia. Lož si vie ospravedlniť aj hriech. Potom si človek nevšíma, že je mimo –
potrebuje na to druhých, aby mu to ukázali. Ježiš hovorí: „...ten, kto činí pravdu, ide
k svetlu, aby boli zjavené jeho skutky, že sú vykonané v Bohu“ (J. 3:21). Znamením toho,
že chodíme vo svetle, je zotrvávanie v spoločenstve detí svetla: „...keď chodíme vo svetle,
ako je On vo svetle, máme obecenstvo jeden s druhým, a krv Ježiša Krista, jeho Syna,
očisťuje nás od každého hriechu“ (I J. 1:7). V Božom prostredí, ktorým je spoločenstvo
Božích detí, vie Duch Svätý odhaliť veci, ktoré nie sú od Boha a priamo s nimi jednať,
pokiaľ je cirkev odhodlaná plniť vôľu Pánovu, ktorý ju vykúpil, a ktorý ju buduje. Mimo
spoločenstva sú len tí, ktorí nemajú záujem, aby boli budovaní – sú to tí, ktorí sú zatvrdení
zvodom hriechu: „Preto neobstoja bezbožní na súde, ani hriešnici v zhromaždení
spravodlivých. Lebo Hospodin zná cestu spravodlivých, ale cesta bezbožných
zahynie“ (Ž.1:5-6).
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Slovo na úvod
Natoľko milujeme nášho Nebeského Otca, nakoľko nenávidíme hriech: „Vy, ktorí milujete
Hospodina, majte v nenávisti to, čo je zlé! On chráni duše svojich svätých; vytrhuje ich
z ruky bezbožníkov“ (Ž. 97:10).
Definícia Božej bázne: „Bázeň Hospodinova je nenávidieť zlé; pýchu, povýšenosť, zlú
cestu a úst prevrátenosti nenávidím.“ Prečo by sme mali milovať to, čo nenávidí Boh?
Nenávidieť zlé, znamená poznať pravdu o tom, čo je dobré.
Preto Ježiš hovorí: Otče... „Posväť ich v pravde! Tvoje slovo je pravda“ (J. 17:17).
„Ja som sa nato narodil a nato som prišiel na svet, aby som vydal pravde
svedectvo“(J.18,37).
„Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas“ (J. 18:37).
A ten, kto čuje hlas pravdy, ide za hlasom pravdy – za Dobrým Pastierom (J 10:27-30) !
„Milosťou a pravdou sa pokrýva neprávosť a v bázni Hospodinovej leží múdrosť a sila
odstúpiť od zlého“ (Pr. 16:6).
Šalom,
Stanislaw Gawel
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Zvuk šofaru 104
„Všetko má svoj čas a svoju hodinu každá vec pod nebom... Čas milovaniu a čas nenávideniu, čas
vojne a čas pokoju. Aký úžitok má ten, kto voľačo robí z toho, čím sa trudí? Viem, že všetko,
čokoľvek činí Boh, bude trvať na veky: nedá sa nič k tomu pridať, ani sa nedá nič od toho odňať
a Boh to tak učinil preto, aby sa báli pred ním. To, čo je, bolo už dávno, a to, čo bude, tiež už bolo
dávno, a Boh vyhľadáva to, čo bolo zahnané” (Kazateľ 3:1, 8, 14-15).
Z môjho balkóna cez ulicu sa pozerám na na americký konzulát, ktorý sa 14. mája stal americkým
veľvyslanectvom v Jeruzaleme. To je niečo, za čo sme sa modlili už mnoho rokov. Je to odpoveď na
modlitbu, ktorá nás naplňuje radosťou. Takisto som zvedavý, aký druh turbulencie prinesie nielen
do Jeruzalema a Izraela, ale i do celého sveta. A tiež môjmu susedstvu.
Vzhľad amerického konzulátu sa zmenil. Obvodové múry rozšírili po všetkých stranách o 3 metre
(10 stôp) a tiež postavili únikovú cestu (čo je podmienkou všetkých amerických veľvyslanectiev).
Možno sa pýtate, prečo to navonok nie je vidieť? Dôvod je ten, že takmer všetky budovy sú podzemné.
Hoci nevieme, čo bude prezident Trump požadovať od Izraela v "mierovom pláne", presunutie ambasády USA do Jeruzalema je skutočne významným krokom. On sám povedal, že uznanie Jeruzalema ako izraelského hlavného mesta má hlboký význam, napriek agresívnemu nesúhlasu väčšiny
z národov. Boh vyhľadáva to, čo sa pominulo (Kaz 3:15).
Je to Boh, ktorý si vyvolil Jeruzalem. Zachariáš 3: 2 „Ale Hospodin riekol satanovi: Nech ťa potresce
Hospodin, satane, a nech ťa potresce Hospodin, ktorý si vyvolil Jeruzalem! Či nie je on hlavou, vytrhnutou z ohňa?“ Prezident Trump si vybral 14. máj ako dar pre izraelský národ k jeho sedemdesiatim narodeninám. Satana to samozrejme nahnevalo.
Nestáva sa to často, že 12-minútový prejav zmení svet, ale domnievam sa, že krátke vyhlásenie
prezidenta Trumpa o Jeruzaleme otriaslo celým svetom. OSN hneď nato zahlasovala, že "akékoľvek
rozhodnutia týkajúce sa postavenia mesta sú neplatné a musia byť zrušené." Nezáväzné uznesenie
bolo schválené 128 štátmi, pričom 35 sa zdržalo hlasovania a iba deväť hlasovalo proti. Opäť sa
ukázala OSN vo svetle, ako povedal náš Premiér, „Organizácia Nespája Nič“. 128 národov sa postavilo proti Božiemu slovu a Jeho zámerom. Dôsledky na seba nebudú dlho čakať. Národy OSN sa
možno zdajú byť v očiach sveta mocné a dôležité, ale pre Pána sú ako nič. Žalm 33: 10-11 Hospodin ruší radu národov; na nič obracia myšlienky ľudí. Rada Hospodinova stojí na veky, myšlienky
jeho srdca z pokolenia na pokolenie.
Násilné demonštrácie v Gaze začali ešte 30.marca ako protest voči rozhodnutiu prezidenta Trumpa
premiestniť veľvyslanectvo USA do Jeruzalema a pokračujú až doteraz. Násilnosti pochopiteľne
vyvrcholili na deň Nakby. Deň Nakby bol 17. a 19. apríla – Deň palestínskych väzňov, čo je 70-te
výročie Dňa nezávislosti Izraela podľa hebrejského kalendára. Podľa gregoriánskeho kalendára je to
bratstvo
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Zvuk šofaru
14. máj. Ako sme už písali, tento deň otvorili veľvyslanectvo USA v Jeruzaleme. Počas 14-teho
a 15-teho mája sme mali možnosť vidieť v správach násilné demonštrácie nielen v Gaze, ale aj po
celom svete.
Palestínčania si pripomínajú Nakbu, ako deň katastrofy, kedy sa znovuzrodil Izrael a 600 000 palestínčanov utieklo z Izraela. Palestínsky lídri neuznávajú fakt, že drvivá väčšina týchto utečencov
utiekli pod tlakom arabských vodcov, ktorí im sľubovali, že zničia Izrael a potom sa navrátia späť
a vezmú si všetko, čo vlastnili židia.
30-teho marca bolo pri násilných demonštráciách na hraniciach zabitých 20 palestínčanov – z toho
11-ti boli identifikovaní ako teroristi. Európske spoločenstvo a arabské národy, ako sa očakávalo,
zostali pobúrené a odsúdili obranu Izraela. V mnohých smeroch západná Európa pácha samovraždu nielen prílivom islamských prisťahovalcov, ale jej odmietaním kresťanských koreňov a kultúry.
Je bizarné, že čoraz viac "fašistické" východoeurópske národy majú lepší pohľad na to, čo sa deje,
než ich "osvietení" západoeurópski krajania.
Hamas tvrdí, že ľudia v Gaze trpia. A má pravdu. Obyvatelia Gazy nepochybne strádajú: elektrická
energia sa dodáva iba niekoľko hodín denne (zabezpečuje ju Izrael), znečistená pitná voda a strašný alebo neexistujúci systém kanalizácie, veľmi vysoká nezamestnanosť (50%), chudoba a hlad
a nedostatok slušného bývania. Kto je na vine? Je to Hamas, ktorý sa už 25 rokov obohacuje medzinárodnou finančnou podporou na úkor obyčajných Palestínčanov. Navyše, väčšina stavebného
materiálu, ktorý bol určený na obnovu zničenej infraštruktúry sa zneužil na stavbu teroristických
tunelov, ktorými sa malo útočiť na Izrael.
Hamas v chudobnej pásme Gazy oznámil, že zaplatí za každého zabitého alebo zraneného v týchto
nepokojoch. Nezdá sa, že by to v západných liberálnych mysleniach rezonovalo ako manipulácia
a tlak. Islamisti už roky tvrdia, že „vy (Izrael) milujete život, my milujeme smrť, preto zvíťazíme“.
Hamas mobilizuje svojich ľudí, aby pochodovali k izraelskému hraničnému plotu, pokúsili sa ho preboriť a napadnúť Izrael s odôvodnením takzvaného „práva na návrat“. Tiež ide o démonickú reakciu
na rozhodnutie prezidenta Trumpa presunúť americké veľvyslanectvo do Jeruzalema.
OSN a EÚ požadujú "právo nevinných Palestínčanov na demonštráciu." Realita je však taká,
že nevinní Palestínčania sú pobúrení, vyzbrojení zbraňami, požiarnymi bombami, výbušninami
a kameňmi a sú príslušníkmi rôznych teroristických skupín v Gaze. V tomto kontexte je dobré poznamenať, že deti z rodín vodcov Hamasu neuvidíte v týchto „nevinných“ demonštráciach.
Vedúci predstaviteľ Hamasu Yahya Sinwar povedal: "Vykoreníme (izraelské) hranice, vytrhneme ich
srdcia a budeme sa modliť v Jeruzaleme." To znie mierovo a nenásilne, však?
Situácia v Gaze by sa mohla veľmi ľahko dostať spod kontroly a čoskoro by sa Izrael mohol znova
ocitnúť vo vojne s Hamasom.
Irán je hlavným patrónom a podporovateľom Hamasu, ako aj jednou z dominantných mocností
v Sýrii a mocou za Hizballáhom v Libanone. Na severe na libanonskej a sýrskej hranici je momentál6

Máj, 2018

bratstvo

Zvuk šofaru
ne relatívny pokoj, ale vládne napätie. Irán buduje v Sýrii trvalé vojenské základne a neustále pokračuje vo vyzbrojovaní Hizballáhu. Nesprávny odhad v tejto situácii by Izrael stál vojnu a bola by to
veľká nezodpovednosť, keby sa nepripravil na možný útok troch nepriateľov. Vojna na troch frontoch (Gaza, Libanon, Sýria) by bola pre Izrael nezvládnuteľná.
Ďalšími dominantnými hráčmi v Sýrii sú Rusko a Turecko. Islamský režim v Turecku je duchovne
prepojený s moslimským bratstvom (Moslimským bratstvom) v Egypte, ktoré je predchodcom Hamasu. Keďže Turecko a Hamas vyznávajú sunnitský islam, majú obe krajiny duchovné a finančné spojenie. Turecko nie je priateľom Izraela, ale zatiaľ nie je tak silným nepriateľom ako Irán.
Rusko ma nepredvídateľný vplyv v regióne. V skutočnosti sú v Sýrii dominantnou silou a presadzujú
Assadov režim pre svoje vlastné účely. Súčasne majú istý druh pracovného vzťahu s Izraelom.
Ďalšou obavou pre Izrael je prezident Trump, ktorý vyhlásil, že USA stiahnu svoje vojská zo Sýrie
ako plánovaný krok, a to čo najskôr, ako bude možné. Zanechajú tak celú oblasť pod kontrolou
Iránu, Turecka a Ruska.
Modlime sa:
- Aby bol Izrael na každý prípad pripravený. Vojna na viacerých frontoch, právna vojna (legálna
vojna) a bitka v aréne verejnej diplomacie. Na vojnu sa netešíme, ale vieme, že Izrael neskončil svoj
boj za existenciu, a preto je možná vojna nevyhnutná.
- Kaz 3:1,8 „Všetko má svoj čas a svoju hodinu každá vec pod nebom...čas milovaniu a čas nenávideniu, čas vojne a čas pokoju.“
- Uvedomujeme si, že jednou zo stratégií satana je uskutočniť plány tak, aby prekazili Božie načasovanie. Modlíme sa za svet a jeho národy, aby sa spojili s Božím perfektným časovým rozpisom
a jeho obdobím.
- Nech sa prehĺbia vzťahy s Ruskom na úkor Iránu a Turecka
- Aby si Rusi uvedomili, že islamský Irán a islamské Turecko, ktoré hraničia s Ruskom, sa stanú
zdrojom islamskej podpory ruských islamských teroristov.
- Pane Ješua, hovor k svojmu ľudu a daj mu zjavenia a chápania časov, v ktorých žijeme, čo očakávať a ako sa modliť.
Modlíme sa proti:
- Pokusom priviesť Izrael pred Medzinárodný trestný súd za to, že sa bráni proti teroristom.
- Aby nebola fyzická vojna v Izraeli, hoci sa nachádzame neustále v duchovnom boji
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Ďakujeme vám všetkým, ktorí stojíte v boji za Izrael v modlitbách.
„Či nevieš? Ak si nepočul: Večný Boh je Hospodin, ktorý stvoril konce zeme, neustáva ani nezomdlieva; nikto nevystihne jeho rozumu! On dáva ustalému silu a tomu, kto nemá vlády, hojne udeľuje
moci. Mládenci ustávajú a zomdievajú, a junáci ťažko klesajú; ale tí, ktorí očakávajú na JeHoVaHa,
nadobúdajú novej sily; vznášajú sa na perutiach ako orli; bežia a nezomdlievajú, chodia a neustávajú“ (Iz. 40:28-31)
„Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ostríha. Nech dá Hospodin svietiť na teba svojej tvári a nech
ti je milostivý. Nech pozdvihne Hospodin na teba svoju tvár a nech ti dá pokoj. A položia moje meno
na synov Izraelových, a ja ich požehnám“ (4M 6:24-26)
Elihaj Ben-Chaim
Izrael
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LISTY Z OLIVOVNÍKA
BEIT MIDRASH:
UČIŤ SA AKO SA UČIŤ SPOLU
Pri každej synagóge je miesto venované na štúdium posvätných písiem a Svätého Písma.
Táto plocha sa nazýva Beit Midrash, dom učenia alebo štúdia. Midrash doslova znamená
„pátranie.“ Tu sa židovskí ľudia schádzali, aby pátrali, študovali, učili sa a argumentovali
ohľadne významov a adekvátnych aplikácií ich ctených textov. V tomto prostredí sú poskytované bohaté duchovné príležitosti pre učenie účastníkom, ktoré by nikdy nezískali osamote, alebo jednoduchým počúvaním prednášajúceho, ktorý podáva svoje vlastné názory.
Táto príležitosť vyjadriť svoje myšlienky a pocity a zapojiť ich do často krát veľmi zapálenej
a vášnivej debaty je veľmi stimulujúci, intelektuálny a duchovný zážitok. Tiež je to extrémne potrebné a je to dôležitou súčasťou štúdia Božieho Slova, rastom vo vašom osobnom
vzťahu s Pánom. Bez toho budú príležitosti typu „železo sa brúsi železom“ (Prís.27:17)
obmedzené a duchovný rast pozastavený. Byť súčasťou Beit Midrash môže doslova zmeniť nielen spôsob, ako sa učíš z Písma, ale aj tvoj osobný vzťah s Pánom.
Tá dynamika, ktorú prináša spoločné učenie je jednou z chýbajúcich ingrediencií vo väčšine zborov, ktoré nasledujú skôr grécko-rímsky ako biblický hebrejský model. Ak sú ti tieto
vyjadrenia cudzie, dovoľ mi, aby som sa ich pokúsil definovať. Keď cirkev odmietla svoje
židovské korene (a potom aj židovský ľud) a namiesto toho si osvojila koreňový systém z
gréckej filozofickej myšlienky, stratila všetky zdroje duchovnej výživy, ktorú mali tieto korene dostávať podľa Božieho plánu. Jeden zo zdrojov výživy je tento hebrejský model učenia
sa spolu, ktorý budeme nazývať štýl biblického štúdia Beit Midrash.
Grécko-rímsky model, ktorý väčšina zborov v podstate nasleduje, má tendenciu podporovať oddeľovanie kléru a laikov, čo priamo alebo nepriamo, dôsledne alebo nedôsledne,
potláča alebo minimalizuje individuálny duchovný rast a zrelosť. Ľudia majú tendenciu sledovať „divadlo“ náboženských bohoslužieb namiesto toho, aby sa skutočne podieľali na
službe. „Pomazaní“ vodcovia predvádzajú svoje cirkevné povinnosti, zatiaľ čo „laici“ len
sedia a pozorujú celé dianie, alebo prinajlepšom dostávajú veľmi podradené úlohy. Tí,
ktorí vnímajú povolanie k službe, sú typicky vyslaní študovať v relatívnej sterilite v skôr
akademicky než služobne zameraných biblických školách a seminároch namiesto toho,
aby boli mentorovaní, vedení k učeníctvu a školení duchovnými otcami a matkami, keď
jednajú so skutočnosťami každodenného života v ich miestom prostredí.
Tento model má tiež tendenciu minimalizovať miesto učenia, pretože učenie je kľúčom k
vedomostiam, rastu a moci. Učenie, ktoré je dovolené a môže sa uskutočňovať, je také,
bratstvo
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ktoré je obmedzené na miestny zbor a/alebo denominačnú doktrínu. Je zdôrazňovaná a
podporovaná mentalita typu „my veríme tomuto a oni nie“. Koľkým už bolo povedané „my
tomuto neveríme v tejto cirkvi a ak tomu veríš, mal by si odísť alebo si to nechať pre seba.“ Inými slovami, existujú predmety, ktorých štúdium je zakázané. Toto mi znie ako diktovanie od cézara, nie prikázania Krista, aby sme študovali Božie Slovo (5 M11:19, 1
Tim.2:15).
Toto delenie na duchovných a laikov nie je vždy zámerné alebo dokonca vykonávané vedome. Mnohí pastori sú frustrovaní z toho, že ich ľudia nerastú a nerobia viac. Väčšina
pastorov sú úprimní muži a ženy Božie, ktorí s nadšením hľadajú Pána kvôli spôsobom a
prostriedkom, ako efektívne slúžiť svojim ľuďom, aby rástli vo viere. Tie chybné klamstvá v
modeli, v ktorom sme boli školení, nesú v sebe kultúrnu dynamiku, ktorá ovplyvňuje každého. Ľudia v zhromaždení majú mentalitu, ktorá podporuje ich vlastnú duchovnú nezrelosť
tým, že trvajú na tom, že cirkev sa má viesť istým spôsobom. Mnohí ľudia jednoducho nechcú duchovne rásť; sú spokojní s tým, že sú pozorovatelia.
Verím tomu, že Boh si vyhľadáva ľudí, ktorí chcú preraziť cez tie staré stereotypné spôsoby robenia vecí, zistiť, čo im ponúkajú ich židovské korene, a modlia sa a hľadajú, či Pán
ich povedie, aby vyskúšali nové veci. Beit Midrash je súčasťou hebrejského modelu pre
cirkev, ktorá bola počas stáročí pre nás stratená. Budeš súčasťou tejto obnovy?
Beit Midrash nie je vašou typickou biblickou diskusnou skupinou, ktorá má vedúceho skupiny, učebnicu, pevný plán a doktrinálnu správnosť. Je to veľmi voľne plynúce, otvorené a
často oduševnené prostredie zamerané na dávanie maximálnej slobody ľudom, aby mohli
rozmýšľať, vnímať a vyjadrovať nové náhľady. Áno, je to pravda, že niektorí budú obhajovať heretické a zvláštne doktríny. V I. Korintským 11:19 sa píše, že je dôležité, že tak konajú – aby bolo zjavné, ktorí sa osvedčili. Iní budú prehlasovať bizarné zjavenia, hmlisté
výklady a divné aplikácie Biblie. Doktríny démonov sa pokúsia vytvoriť si cestičky do vnútra (tak čo je nové?), a oveľa viac „vecí“ sa vyplaví na povrch pri vašom Beit Midrash.
Ale Duch Svätý bude tiež slúžiť Svojimi autentickými zjaveniami a dôležitými pravdami
premieňajúcimi život. Bohatá duchovná výživa bude dodávaná Hlavou Tela. Ľudia budú
mať príležitosti, aby boli vyzvaní k serióznemu štúdiu Slova pre seba a tým ku skutočnému
rastu a zmene. Všetky negatívne „veci“ budú vystavené na svetlo seriózneho štúdia, úplne
preskúmané a naveky odstránené. 1 Tes.5:21 a 1 Ján 4:1 budú kľúčovými veršami pre
každého, kto takto študuje: „Všetko skúmajte, dobrého sa držte!“ a „...neverte každému
duchovi, ale skúmajte duchov, ….”
Aby sme mali efektívny Beit Midrash, každý, kto ho navštevuje, musí mať rovnakú základnú motiváciu. Nie je to, ako si niektorí myslia, dosiahnutie znalosti pre samotnú znalosť
10
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alebo vyhľadávanie príležitosti preukázať, ako veľa vedia, ale úprimná srdečná túžba prehlbovať si osobný vzťah s Pánom a byť premieňaný na Jeho obraz (Rim.8:29, 2Kor.3:18).
Rozvíjanie oduševnenejších vzájomných vzťahov s ostatnými členmi študijnej skupiny sa
môže udiať ako výsledok študovania spolu, ale nie je to primárna motivácia. Každý člen
študijnej skupiny musí prísť s rovnakou motiváciou pre chvíle štúdia, aby sa dokázal ako
ten, ktorý prináša ovocie, namiesto len nejakého intelektuálneho túlania alebo podopierania ega.
Iné motivácie budú včas jasne zjavené. Jeden z úžasných prínosov tohto druhu štúdia je,
že slovo Židom 4:12 možno vidieť v akcii: „je schopné posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca.” Zjavenie seba/ega, ktoré je počiatkom skutočného pokánia, ktorým prijímame milosť
na zmenu, je jedným z ovocia tohto druhu štúdia. Aká nádherná myšlienka pre tých, ktorí
skutočne sú Jeho učeníkmi a chcú sa premieňať na Jeho obraz!
Model Beit Midrash je navrhnutý na zlepšenie duchovného života úprimných učeníkov Božieho kráľovstva. Učeník, jednoducho definované, je niekto, kto sa chce úprimne učiť, rásť
a premieňať na Pánov obraz. Takíto ľudia nie sú zameraní na seba alebo na svoju reputáciu, ani na to, ako ich prijímajú ostatní. Skutočne chcú prehlbovať svoj vzťah s Pánom a
zmeniť sa na Jeho podobu. Beit Midrash nie je o presviedčaní iných o správnosti tvojich
výkladov alebo ich chybovosti. Je to o otváraní tvojho srdca pre prácu Ducha Svätého, aby
si sa mohol učiť, rásť a meniť sa.
Dynamika zdieľania náhľadov a právd, ktoré si sa naučil a rovnaké prijímanie od druhých
bude bohatým zdrojom pre tvoj duchovný rast. Tieto študijné chvíle preskúšajú úprimnosť
našej motivácie, našu trpezlivosť a toleranciu voči ostatným, ktorí majú odlišné názory a
našu túžbu vnímať každého, ako rastie v pravde, ktorú im dáva Boh. Beit Midrash nám
predstavuje tie úžasne ťažké momenty, kedy máme Bohom danú možnosť rozhodnúť sa
konať podľa našej starej prirodzenosti, alebo v tichosti otvoriť nášho ducha voči milujúcej
službe Ducha Svätého a dovoliť Mu meniť nás, alebo aspoň ukázať nám miesta, kde sa
potrebujeme meniť. Odtiaľ dokážeme vychádzať s Pánom a dovoliť Mu konať Jeho dielo
premeny v nás. Tak to je, ak to chceme!
Pozrime sa na niektoré praktické spôsoby, ako môžeme začať s vytváraním nášho vlastného Beit Midrash. Prvá vec, ktorú potrebujete pochopiť je, že vedúci tohto druhu štúdia
nepotrebuje mať všetky odpovede, alebo ktorékoľvek odpovede pre tento druh. Toto je
jeden dôvod, prečo niektorí pastori váhajú zapojiť sa do tohto druhu štúdia. Sú v starom
gréckorímskom modeli, ktorý im naznačuje, že musia mať všetky odpovede na otázky každého, absurdná pozícia pre každého, kto si myslí, že v nej musí byť.
Pastor, ktorý vedie Beit Midrash, jednoducho prichádza ako študent s ostatnými študentmi.
Neprichádza, aby nevyhnutne poskytoval odpovede, ale aby dával otázky, učil sa, rástol,
bratstvo
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menil sa. On, ako aj zrelší členovia študijnej skupiny, budú prirodzene mať viac na zdieľanie z hĺbok svojej skúsenosti a rokov štúdia. Postoj, že si len študentom v „Škole Ducha“ (či
už na úrovni začiatočníka alebo pokročilého), je nádherne oslobodzujúci. Je tak veľa slobody v tom, že dokážeme povedať „Ja neviem; poďme to preštudovať trochu viac.“ Prichádzame na Beit Midrash, aby sme sa učili od kohokoľvek, koho si Pán použije. Ja osobne
som sa veľa naučil z náhľadov detí a nových veriacich. Čerstvosť, ktorú prinášajú k svojmu
chápaniu Slova a ich vzťahu s Pánom, je vždy veľmi stimulačná.
Ak chceš začať tento druh štúdia, vnímaj seba jednoducho ako sprostredkovateľa (aby
sme použili moderný výraz) diskusie, ako niekoho, kto dokáže udržiavať istú podobu poriadku a komu je daná autorita konkrétnou skupinou, aby mohol ukončiť argumenty, keď sa
stane, že bude prospešné tak urobiť. Niektoré nezhody sú dobré, pretože stimulujú k ďalšiemu štúdiu. Iné sú neproduktívne: napríklad, tie nezrelé emocionálne výbuchy, ktoré vedú k osobnej kritike, alebo prejav takej emocionálnej manipulácie ako napr. ignorovanie
niekoho alebo hnev. Úrovne duchovnej a emocionálnej zrelosti ľudí v danej študijnej skupine rozhodne o tom, koľko nesúhlasu dokážu zvládnuť. Ako sa ľudia učia ako sa podieľať
na tomto druhu štúdia, budú schopní zvládnuť viac a viac „Božej frikcie/trenia/brúsenia“.
Tiež sa naučíš viac o zabezpečovaní, ako budeš viesť viac stretnutí. Toto je tiež súčasť
radosti z učenia. Deje sa to na každej úrovni.
Pamätaj, učenie je to, o čom je táto skúsenosť z Beit Midrash. Nemôžeš v tom zlyhať, pretože je to všetko o učení, kladení otázok a presadzovaní ďalšieho štúdia. Toto je nová platforma pre veriacich, preto si dopraj povolenie robiť chyby a učiť sa rásť. Napokon, ak to
neskúsiš, nikdy za z toho nepoučíš a tvoj duchovný život a tí, ktorí by sa k tebe pripojili v
tomto dobrodružstve, budú chudobnejší namiesto toho, aby boli bohatší.
Skupina by nemala mať viac ako dvanásť členov a menej ako dvoch. Zíďte sa okolo stola,
kde je ľahší prístup k Bibliám, konkordanciám, knihám a iným študijným pomôckam, a samozrejme, kde je dostatok pier a papiera. Majte k dispozícii nejaké ľahké občerstvenie,
pretože, keď začnete, istú chvíľu tam strávite...verte mi, o tom viem!
Štúdium Beit Midrash je možné pripodobniť k niekomu, kto kráča zo suchej pôdy kdekoľvek
na zemi do vody. Biblia hovorí, že jedného dňa „sláva Hospodinova pokryje zem ako vody
pokryjú more.“ Ježiš povedal, že tí, ktorí v Neho veria, budú mať „rieky živej vody, tečúce z
ich vnútra.“ Z týchto ako aj iných pasáží vidíme, že Boh sa pripodobňuje k vode. Ako študujeme prirodzené veci, takisto sa môžeme učiť o duchovných. (1 Kor.15:46).
Všetky rieky zeme sa napokon vlievajú do mora a všetky vody mora sú v skutočnosti jedným obrovským oceánom, širokým, hlbokým a spája sa so životom. Niekedy je oceán tak
neskutočne pokojný a tichý a inokedy je strašne divoký. Sú cesty v mori, prílivy a prúdy,
ktoré obklopujú zem. Prakticky môžeš vložiť odkaz do fľaše a hodiť do oceánu na ktorom12
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koľvek mieste na zemi a ak sa tá fľaša dostane do správnych prúdov, môže sa preplaviť
okolo sveta. Tak je to so štúdiom Beit Midrash. Môžeš začať kdekoľvek v Božom Slove s
otázkou alebo poznámkou; len vykroč do toho obrovského oceánu Božieho Ducha a nechaj sa unášať, aby si objavil „evanjelium o nepochopiteľnom Kristovom bohatstve...“ (Efezským 3:8).
Dovolím si jeden príklad o tom, ako to funguje. Pred niekoľkými rokmi som učil skupinu
študentov biblickej školy v Londýne o štúdiu Beit Midrash. Mal som jednu skupinu, ktorá
vyšla dopredu na improvizovanie skúsenosti. Ich pastor a pomocný pastor sa tiež pripojili.
Ako sa tí dvanásti posadili do kruhu v prednej časti triedy, opýtal som sa ich, či má niekto z
nich otázku. Po pár minútach ticha zdvihla ruku jedna dosť nesmelá mladá dáma, dosť
vystrašene. Toto je mimochodom niečo, čo nikdy nerobíte počas štúdia Beit Midrash, jednoducho len začnete hovoriť. Umenie vyrušovať/skočiť do reči/ je veľmi židovské. Rozpálený tok diskusie v štúdiu Beit Midrash je taký, že prerušovanie sa stáva normálnym, prirodzeným spôsobom pre ten tok, ako prúdy v oceáne, aby sa mohlo pokračovať. To, čo sa
potrebuješ naučiť, je jednoducho prerušiť to prerušenie a priniesť diskusiu späť k smeru,
ktorým chceš, aby prúdila. Sprostredkovateľ tu môže použiť svoju autoritu, aby tento tok
viedol. Ako vidíš, štúdium má svoje vlastné pravidlá etikety!
Keď som povedal tej mladej dáme, že nemusí zdvihnúť ruku ale len povedať, čo mala na
mysli, položila mi jednoduchú ale hlbokú otázku: „Čo je povolanie?“ Pri tradičnom štúdiu
Biblie by otázka bola namierená na vedúceho, ale tu je namierená na skupinu. Ak položíš
otázku len jednej osobe, získaš náhľad len jedného človeka. Biblia hovorí, že v počte poradcov je múdrosť. Boh ti potvrdí veci skrze viac ako jedného svedka. Takže som požiadal
každého, aby mohol navrhnúť/poskytnúť odpoveď.
No, chcem ti povedať, že sme v Londýne vkročili do „vôd“ a uchvátili nás prúdy Ducha Svätého. Pomazanie Ducha začalo pôsobiť v srdciach ľudí ako nové zjavenie a chápanie sa
začalo vynárať nie len o „povolaniach“, ale o miliardách predmetov. V jednom momente ten
pomocný pastor doslova vyskočil zo svojho miesta a zakričal: „Aleluja, chvála Pánovi, práve som dostal odpoveď na niečo, na čo som čakal od Pána už veľmi dlho.“ Povedal, že je
to veľmi osobná záležitosť a nechcel o tom vtedy hovoriť.
Toto je mimochodom ďalší veľmi dôležitý prvok v štúdiu Beit Midrash; vždy navzájom rešpektujeme názory a pocity toho druhého a nikdy nerobíme na nikoho nátlak, aby hovoril o
niečom, o čom hovoriť nechce. Štúdium Beit Midrash nie je o tom, aby sme niekoho vystavili na oči ostatným, alebo aby sme spôsobili, že sa niekto nebude cítiť príjemne. Je to o
vytváraní veľmi pozitívneho prostredia pre učenie, diskutovanie, pátranie a rast.
Ten pastor predsa len povedal aspoň to, že to nemalo nič spoločné s úvodnou otázkou, s
bratstvo
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ktorou sa začalo naše štúdium Beit Midrash. Pán si to jednoducho použil ako vstupný bod
do vôd Ducha a Božie prúdy priniesli zjavenie pre tohto človeka. Boh si použije štúdium
Beit Midrash ako prostriedok na to, aby ti priniesol zjavenie.
Beit Midrash funguje na základe niektorých základných princípov, ktoré - ak sa aplikujú
dôsledne – ti zabezpečia veľmi pozitívne a duchovne obohacujúce skúsenosti. Ten prvý a
najzákladnejší princíp je rešpekt/úcta voči tvojim spolu študentom a ich postojom. Potrebuješ prejaviť rešpekt istým tónom a postojom. Rešpekt neznamená súhlas, ale znamená, že
sa správaš istým spôsobom, čo udržuje atmosféru voľnú od príležitostí pre nepriateľa, aby
mohol vojsť a ovplyvňovať myšlienky a pocity ľudí. Nechceme, aby sa ľudia cítili zle; chceme neustále povzbudzovať ku štúdiu. Ako som povedal skôr, toto je miesto, kde dostávame niektoré nádherne ťažké príležitosti, aby sme rástli do obrazu Ježiša. Preukázať rešpekt pre jednotlivcov, hoci nesúhlasíš, dokonca aj keď vehementne nesúhlasíš (a to sa
stane!) s ich názorom, nie je ľahké. Ale ovocie Ducha môže byť pestované pomerne rýchlo
skrze tento typ duchovnej skúsenosti.
( výber z knihy „Listy z olivovníka“; Howard Morgan)
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SPRÁVY Z DIASPÓRY
Ala je sama, nemá žiadnu rodinu. Každý deň prichádza opatrovateľka, ktorá
sa o ňu stará. Žije v malom domčeku.
Má bolesti nohy a kĺbu. Ako hovorí: „už
dávno to bolí“. Povedali sme jej, že veríme v Boha Izraela a v jeho syna Ješuu
Hamašiach. Modlili sme sa za ňu. Bolesť nohy odišla a bolesť kĺbu sa zlepšila z 10 na 5. Boh je skutočne úžasný.
Odkedy jej zomrela mama a dieťa, máva často depresiu. Skladali sme ruky,
ako je napísané v Božom Slove. Žehnali
sme a prikazovali v mene Ješua. Ani si
neuvedomila, že sa cíti lepšie. Bola
zamestnaná myšlienkami ako nás pohostiť.
Modlime sa, aby to, čo sme zasiali
v Duchu, prinieslo Jemu slávu
a spasenie pre Alu.
Sme vďačný Bohu, že môžeme pomáhať, nielen jedlom a financiami, ale aj duchovným
pokrmom.
Ďakujeme všetkým vám, ktorí nám pomáhate plniť Otcovu vôľu a prinášať nádej
„strateným“ z Jeho ľudu.
Šalom
Jozef Janits
Chevra tím
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