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SLOVO NA ÚVOD
Drahí súrodenci
Tu je slovo zo Slova pre vás.
Minulý mesiac som písal ako ma Duch Svätý vyučuje moci mlčania, tej
vzácnej vlastnosti, ktorá nás dokáže ušetriť od mnohých bolestí.
Keďže sme Boží, tak sme ľudia Božieho kráľovstva a učeníci v škole
Ducha Svätého. Toto vyučovanie má ďalšie pokračovanie, lebo
vnímam tu ešte jednu vzácnu vlastnosť, ktorá nám pomáha
v nasledovaní nášho Pána (Pastiera oviec) a chodení v Jeho moci –
sú to naše slabosti. Keď ich správne vnímame, môžu sa stať
otvorenou bránou k prejavu Božej moci.
Apoštol Pavol tomu veľmi dobre rozumel a takto píše Korintskému zboru: „A ja, keď som k vám
prišiel bratia, neprišiel som vo vznešenosti slova alebo múdrosti zvestujúc vám svedectvo Božie.
Lebo som nebol usúdil vedieť niečo viac iné medzi vami okrem Ježiša Krista, a to toho
ukrižovaného. Aj ja bol som u vás v slabosti a v bázni a triasol som sa mnoho. A moja reč a moja
kázeň nezáležala v presvedčivých ľudskej múdrosti slovách, ale v dôkaze Ducha a moci, aby vaša
viera nebola v ľudskej múdrosti, ale v moci Božej“ (I Kor 2:1-5).
Istotne Pavol toho veľa vedel. Bol vychovaný a vyučený pri nohách Gamaliela (Sk 22:3), ktorý dal
dobrú radu tým, ktorí išli prenasledovať učeníkov Pánových: „...hovorím vám, odstúpte od týchto
ľudí a nechajte ich, lebo ak je tá rada z ľudí, alebo to dielo, rozpadne sa; no ak je z Boha, nebudete
ho môcť zničiť, aby ste snáď neboli nájdení ešte i ako takí, ktorí sa boria s Bohom“ (Sk 5:38-39).
Pavol nezakladal na tom, čo vedel, v čom bol vyučený, alebo na svojom postavení, z ktorého mohol
mať určitú vážnosť. Dokonca sa veľmi tvrdo postavil proti týmto veciam a hovorí: „...to, čo mi bolo
ziskom, položil som pre Krista za stratu. Ale pravda aj pokladám všetko za stratu pre zvrchovanosť
známosti Ježiša Krista, svojho Pána, pre ktorého som to všetko stratil a pokladám to za smeti, aby
som získal Krista a bol nájdený v ňom nemajúci svojej vlastnej spravodlivosti, spravodlivosti
zo zákona, ale spravodlivosť z Boha, založenú na viere, aby som poznal jeho a moc jeho
vzkriesenia a účasť na jeho utrpeniach pripodobnený jeho smrti...“ (Fil 3:7-10) Môžeme vidieť,
že Pavol kvôli tomu, čo bolo z neho a mohlo mu priniesť slávu, bol slabý, aby pre veci, ktoré sú
z Boha, bol mocný.
Keď chodíš Duchom, seješ do Božieho kráľovstva naplňovaním Božej vôle, tak istotne budeš
prežívať slabosti, ktoré si použije Boh na zjavenie Jeho moci a slávy. Preto Pavol hovorí: „...seje sa
v slabosti, vstane v moci...“ (I Kor 15:43). Samozrejme ide tu o siatie vo viere s nádejou do budúcna.
Niekedy to môže vyzerať beznádejne, ale keď si pracoval a slúžil verne Pánovi, istotne to nebolo
na zmar a Boh sa k tomu prizná (I Kor 15:58). Naše srdcia sú upevňované každou slabosťou, skrze
ktorú bola zjavená Božia moc.
Slabosť nie je na ujmu, ale na chválu: „Ak už sa musím chváliť, budem sa chváliť svojou
bratstvo
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slabosťou.“ (II Kor 11:30) Ďalej Pavol hovorí: „...sám za seba sa nebudem chváliť, iba svojimi
slabosťami.“ (II Kor 12:5) Pán povedal Pavlovi: „...moja moc sa dokonáva v slabosti“ a Pavlova
reakcia je: „Teda najradšej sa budem chváliť svojimi slabosťami, aby prebývala vo mne moc
Kristova. Preto mám záľubu v slabostiach, v pohaneniach, v úzkostiach za Krista; lebo keď som
slabý, vtedy som mocný“ (II Kor 12:9-10).
Božia slabosť vedie k závislosti na Bohu Otcovi a na Jeho moci!
„...bláznivé Božie je múdrejšie ako ľudia a slabé Božie je silnejšie ako ľudia.“ (I Kor 1:25) „...bláznivé
u sveta si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych a slabé u sveta si vyvolil Boh, aby zahanbil to, čo je
silné“ (v. 27).

Pavol hovorí: „My blázni pre Krista a vy rozumní v Kristu; my slabí a vy silní; vy slávni a my takí,
ktorí nemajú cti.“ (I Kor 4:10) TO ZNAMENÁ, ŽE MÁŠ NA VÝBER!
Šalom, Stanislaw Gawel

Určite viete o možnosti podporiť neziskové organizácie dvoma percentami
vami zaplatenej dane.
Týka sa to všetkých ľudí, ktorí dane platia, to sú zamestnanci aj živnostníci,
ale aj firmy teda právnické osoby.
Každý môže rozhodnúť komu svoje dve percentá z už zaplatenej dane venuje.

VENUJTE ICH NÁM
a podporte naše projekty a aktivity.
Všetky informácie a postupy ako to celé prebieha nájdete na našich internetových stránkach
www.chevra.sk
V prípade, že nemáte prístup k internetu alebo možnosť získať tieto informácie,
prosím ozvite sa nám a pošleme vám všetky informácie spolu s formulármi.
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
1.

Je dobré chváliť Pána!

„Veľký je Hospodin a hoden chvály v meste nášho Boha! Jeho svätý vrch, čnejúci
tak krásne, je celej zeme rozkošou. Vrch Sion, severný to výbežok, je mestom veľkého Kráľa. Boh
v jeho palácoch sa osvedčuje ako ochranný hrad“ (Ž 48:2-4).




Nie je nikto ako Ty! Neexistuje kráľ ako si Ty, vševediaci a všemocný Boh (Ex 15:11).
Nevieme, čo sa bude v budúcnosti diať, ale poznáme Toho, ktorý drží budúcnosť pevne
vo svojich rukách (Iz 46:10).
Akú radosť nám prináša poznanie, že tvoja pravda – tvoje Slovo – trvá naveky
(Ž 119:89,J 17:17).

2.

Hlavným modlitebným bremenom v našich srdciach sú blížiace sa voľby, ktoré sa
uskutočnia 9.apríla. Izrael čelí veľkému informačnému chaosu. V tejto súvislosti sme
si potrebovali pripomenúť, že napriek súčasnej situácii, Boh stále vládne.



Otec, ty si Pánom neba i zeme (Mt 11:25) a všetku svoju vládu si odovzdal nášmu Mesiášovi Ješuovi (Mt 28: 18, Dan 7:13-14).
„To slovo, ktoré poslal synom izraelským, keď dal zvestovať pokoj skrze Ježiša Krista - a On
je Pánom všetkých“ (Sk 10:36).
Pane, ty sám pozdvihni ľudí podľa svojho výberu, ktorí majú viesť tvoj národ v tomto čase
(Pr 19:21, 21:1).
Vďaka, že môžeme odpočívať v pravde, že koniec koncov je vláda na tvojich pleciach
(Iz.9:6-7).
Abba, ty skúmaš ľudské srdcia. Prosíme ťa, aby si pozdvihol Dávidov, ktorí sú sústredení
na tvoje srdce (1S 13:14).
„Lebo ani od východu, ani od západu, ani od púšte neprichádza povýšenie, ale Boh je sudcom: jedného ponižuje a druhého povyšuje“ (Ž. 75:7-8).
Usmerňuj srdcia voličov, aby si vybrali stranu, ktorú si predurčil, aby vládla v tomto čase.
Abba, požehnaj nás vládou podľa tvojho milosrdenstva, nie podľa toho, čo si zaslúžime
(Jer 23:3-4).
Požehnaj nás vládou, ktorá ťa oslávi (Iz 601-2).










3.

Modlili sme sa za izraelských politikov, aby jasne vyhlásili svoje smerovanie, aby sa
voliči mohli rozhodnúť na základe volebného programu a nie na základe sympatie
k osobnosti. Najväčší vyzývateľ súčasného premiéra, bývalý šéf IDF Benny Gantc,
povedal, že stiahnutie sa z Gazy vidí ako model pre budúce oddelenie sa od Palestínčanov.



Pane, vďaka, že si otvorene odkryl tento úmysel (Job. 12:22).
bratstvo
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Nech Izraelčanom udrie do očí tento postoj a nech úplne odmietnu voliť bývalého šéfa IDF,
Benny Gantza (Tit 3:10).
Otvor Izraelčanom uši, aby počuli, čo naozaj komunikujú kandidáti usilujúci sa o post premiéra (Iz 6:9).
Nech sa politici aj po voľbách držia sľubov, ktoré prehlasujú počas svojej kampane
(Mt 5:37).
Chráň voličov pred zvodom, ktorý prichádza predovšetkým z médií, nech sa nechytia
do pasce (Num 23:23).






4.

Až do volieb čaká Izrael veľmi ťažké a nebezpečné obdobie. Čokoľvek sa súčasná
vláda rozhodne urobiť, alebo neurobiť, opozícia a média to podá účelovo. Pre Izrael
je však životne nevyhnutné, aby súčasná vláda vládla a chránila národ i v tomto predvolebnom období.




Pane, nech vláda naďalej jedná a reaguje na pokusy Iránu usadiť sa v Sýrii (Jer 49:37).
Za súčasných lídrov prosíme: „Srdce človeka vymýšľa svoju cestu; ale Hospodin riadi jeho
krok“ (Pr 16:9).
Sprav z vodcov Izraela synov Izachárových (1.Kron 12:32).
Obkoles Netanjahua Božími a múdrymi radcami a odstráň radcov, ktorí nie sú poslaní
od teba (Pr 15:22).
Pomaž šéfa IDF Aviva Kochava schopnosťou komunikovať s premiérom veľmi jasne
a pravdivo. Pomaž uši Bibiho, aby rozumel, čo vodca armády hovorí a aké kroky potrebujú
byť vykonané.
Pane, prihovárame sa za stretnutie Putina a Bibiho (Ž 103:19).
Nech Izrael opäť veľmi jasne zadefinuje svoje červené čiary, ktoré pomôžu Putinovi rozhodnúť sa, či stáť s Izraelom alebo Iránom (Jk 1:8).








5.

Bezpečnosť Izraela je stále silnou modlitebnou potrebou. Tento národ musí žiť, aby
ho mohol Boh zachrániť.
5a:Juh Izraela – bezpečnostný plot s Gazou
Pane, ako dlho budú tieto démonické demonštrácie zúriť proti Tvojmu ľudu a tvojej krajine?
„Povstane Boh a rozpŕchnu sa jeho nepriatelia, zutekajú pred ním tí, čo Ho nenávidia“ (Ž 68,1).
Abba, Ty vidíš zámery Hamasu, ktorý chce zničiť Izrael a zabiť všetkých Židov. Modlíme sa
podľa Žalmu 83:1-4: „Nemlč, ó, Bože, nerob sa, ako keby si nepočul, a nebuď ticho, silný
Bože! Lebo hľa, tvoji nepriatelia sa búria, a tí, ktorí ťa nenávidia, dvíhajú hlavu. Snujú ľstivú
radu proti tvojmu ľudu a radia sa proti tým, ktorých ty kryješ. Hovoria: Poďte, vyhubme ich,
aby prestali byť národom, aby sa viacej nespomínalo meno Izraelovo“.
Prebúdzaj ľudí v Gaze, aby pochopili, že Izrael nie je ich nepriateľ. Otvor im oči, aby videli,
že to, čo ich skutočne ničí, je islam samotný a ich vládcovia z Hamasu.
Zmäť všetkých, ktorí nenávidia Sion, zmar ich vzťahy, znič ich jednotu (Ž 55:9, 129:5).
Chráň všetkých IDF vojakov pred nenávistnými a podvedenými ľuďmi (Ž 140:7).
Aké radostné je vidieť v Izraeli oblasti, ktoré síce Hamas vypálil, ale dnes sú tieto miesta
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Príhovorcovia za Izrael
pokryté množstvom červených kvetov. Ľudia z celého Izraela sem prichádzajú, aby obdivovali tvoje neuveriteľne nádherné diela! „Lebo Hospodin poteší Sion, poteší všetky jeho zrúcaniny a učiní jeho pustinu ako Éden a jeho púšť ako záhradu Hospodinovu...“ (Iz 51:3a).




















5b:Sever a severovýchod Izraela – hranica s Libanonom a Sýriou
Pane, ty vieš, že celý boj je proti Iránu. Naďalej pomáhaj Izraelu, aby jednal s každou základňou, ktorú by si chcel Irán v Sýrii postaviť (Mic. 4:11-13).
V novej libanonskej vláde Hizballáh upevnil svoje postavenie. Nech Izrael do celého sveta
prehlási, že ďalšia vojna proti Hizballáhu si bude vyžadovať celoplošnú totálnu vojnu proti
Libanonu (Deut 33:26-29).
Ďakujeme za to, že strážiš svoje slovo a umožňuješ obyvateľom Izraela žiť a farmárčiť
v tesnej blízkosti hraníc.
Zošli zmätok a strach do sŕdc všetkých ľudí, ktorí chcú zničiť Izrael (Num 24:9).
Pomôž Izraelu odhaliť všetky skryté tunely, ktoré ešte IDF neobjavili (Ž 139:12).
Ochráň vojakov IDF ale i obyčajných civilistov pred pokusmi o únos (Ž 35:26).
Odovzdaj izraelským politikom a vojenským vodcom tvoje stratégie a taktiky (Joz 5:13-6:5).
5c:Judea a Samaria. To sú oblasti, kde Boh hovorí, že navráti svoj ľud .
Pane, vďaka, že môžeme veľmi jasne vidieť dôkazy, že ty sám obnovuješ túto oblasť
a prinášaš tam svoj ľud (Jer. 31:3-5, Zach. 12:2-7).
Vidíš všetko násilie, ktoré sa objavuje v tejto oblasti . Povstaň a bráň svoj ľud (Iz 60:18).
Odhaľ a poraz všetky skryté démonicky inšpirované plány nepriateľa, ktorý chce zabiť tvoj
ľud (Ž 121:4).
Presťahuj tam ešte viac Izraelitov, ukáž im, že toto je ich domov, kde budú milovaní a kde sa
o nich budeš starať (Iz. 62:4-5).
Zabráň Hamasu prevziať moc v krajine po Abbásovi - ak tým však nechceš prinútiť Izrael,
aby sa znovu zmocnil celej svojej krajiny (Jer 12:14-17).
Uvoľni mocných anjelov, ktorí budú strážiť a chrániť túto oblasť (Ž 35:5-6, 91:11).
Posilni arabských veriacich v tejto oblasti a vykoreň z ich sŕdc anti-izraelského ducha
(Mt.16:18).
Posilni mesiánskych Židov v tejto oblasti a použi si ich ako soľ a svetlo (Mt. 5:13-16).
Pane Ješua, my vieme, že ty si zabezpečil jediný skutočný mierový proces medzi Izraelom
a Arabmi (Ef 2:14).

6.

Trumpov mierový plán storočia by mal uzrieť svetlo sveta hneď po izraelských voľbách. To čo prinesie a koľko tlaku bude vyvíjať na Izrael, aby sa odklonil od biblickej
perspektívy, bude mať vplyv aj na osud USA. Ak si myslíte, že je tento výrok príliš
tvrdý, potom si prosím znovu prečítajte Bibliu, pretože Boh sám varuje národy pred
údolím Jozafata. Ocitne sa tam každý národ, ktorý chce rozdeliť Božiu zem a rozptýliť
jeho ľud, hoci Boh ich vyviedol zo zajatia späť do zasľúbenej zeme (Joel 3:1-2). Mnohé iné verše sa o tom tiež zmieňujú. Modlite sa za svojich vodcov, aby nestáli
v plánoch, ktoré bránia Bohu konať to, čo robí z celého svojho srdca a z celej svojej
duše (Jer 32:41).



Pane, k tomuto varovaniu pridávame aj vodcov Izraela. Zabráň, aby budúca vláda vstúpila
bratstvo
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do plánov, ktoré nie sú v súlade s tvojou zjavenou vôľou (Sud 11:12-28).
Pane, skoncuj so všetkými „mierovými“ plánmi a pomôž Izraelu spravovať jeho Bohom dané
vlastníctvo (Ob 1:17).
Vďaka za tvrdé srdcia palestínskych vodcov. Naďalej si použi ich pýchu, aby odmietli každú
navrhnutú alternatívu (Ž. 120:7; Pr. 16:18), ale
Zabráň izraelským vodcom, aby tvrdosť Palestínčanov bola dôvodom pre ich „nie“ mierovému plánu, ale radšej im otvor oči pre biblické dôvody (Lev 25:23), prečo nerozdeľovať zem
Izraela.
Ohľadom dedičstva Izraela - Odovzdaj židovskému národu ducha Jákoba a zbav ich ducha
Ezava (Gen 25:34).







7.

V posledných dňoch sme si užívali veľa dažďa i snehu. Avšak stále to nie je dosť.




Abba, ďakujeme, že počuješ naše volanie za vodu (Iz 41:17-18).
Žehnáme Ti, že si zdvihol hladinu Galilejského mora, avšak stále nie je dosť plné . Žiadame
a dôverujeme Ti, že ho naplníš do konca tohto obdobia dažďov (Jer. 32:17, 27).
Pane, doplň podzemné a pobrežné vodné zdroje.
Prosíme o to na základe tvojej milosti a nie na základe toho, čo si zaslúžime (Mt 5:45).
Abba, pre tvoje sväté meno, pre tvoju reputáciu v okolitých národoch, sprav to, čo si zasľúbil: „Toho dňa, ktorého vás očistím od všetkých vašich neprávostí, osadím mestá, a tie spustošeniny budú vystavené. A zem, ktorá bola spustošená, bude zase obrábaná, miesto toho,
čo bola pustinou pred očami každého, kto išiel tade. A povedia: Táto zem, ktorá bola spustošená, je ako záhrada Éden, a mestá, spustošené, opustené a rozborené, sú ohradené obývané. A zvedia národy, ktoré zostanú vôkol vás, že ja, Hospodin, som vystavil tie zrúcaniny
a vysadil spustošeniny. Ja Hospodin som hovoril a učiním. Takto hovorí Pán Hospodin: Ešte
i v tej veci sa dám nájsť domu Izraela, aby som im to učinil: Rozmnožím ich ako stádo ľudí“ (Ez 36:33-37).







Požehnanie zo Siona
IFI tím
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LISTY Z OLIVOVNÍKA
IZRAEL,CIRKEV A JEŽIŠOV NÁVRAT
Mesiášov príchod je veľké zasľúbenie z Biblie, ako v Novom tak i v Starom Zákone.
Už tisícročia sa Židia úpenlivo modlia za príchod ich Mesiáša. Už stáročia si kresťania
uchovávajú svoju požehnanú nádej na návrat Mesiáša Ješuu (Ježiša). Verím, že mi Pán
ukázal štyri „zmierenia,“ ktoré musia nastať pred tým, ako sa bude môcť Ježiš vrátiť
a ustanoviť Svoju mesiášsku vládu na zemi. Tiež verím, že teraz existuje unikátne okno
príležitosti pre veriacich ako Božích spolupracovníkov (I. Kor.3:9, II. Kor.6:1), aby spolupracovali s Bohom pri napĺňaní týchto štyroch zmierení:
1. Zmierenie cirkvi s jej židovskými koreňmi
2. Zmierenie cirkvi so židovským ľudom
3. Zmierenie židovského ľudu so svojím Mesiášom
4. Zmierenie Mesiáša s planétou Zem.
Podľa Skutkov 3:21, nebesia musia doslova zadržiavať Pána Ježiša, pokiaľ „Boh všetko
nenapraví,” čo prehlasovali proroci. Keď skúmame písma dávnych hebrejských prorokov,
nachádzame jednu hlavnú tému, ktorá je absolútne ústredná pre všetky ich videnia
a proroctvá. Ide o trvalé a neochvejné Božie zasľúbenie, že úplne obnoví Izrael a prinavráti
ho do svojej zeme – a k „Dávidovi,“ jeho kráľovi. Dávid, najväčší izraelský kráľ, jeho potomkom bol prisľúbený trón (2Samuel 7:12-16), je hlavným prorockým symbolom mesiášskeho
Kráľa, ktorý má prísť a ktorý bude úplným naplnením Božích zasľúbení voči Dávidovi.
„Môj služobník Dávid bude kráľom nad nimi a jediným pastierom pre všetkých; budú chodiť
podľa mojich nariadení, zachovávať moje ustanovenia a plniť ich. Budú bývať v krajine,
ktorú som dal svojmu služobníkovi Jákobovi, v ktorej bývali vaši otcovia; naveky budú bývať na nej oni a ich synovia i synovia ich synov; môj služobník Dávid bude naveky ich kniežaťom.” (Ezechiel 37:24-25)
Diabolské nástroje proti Izraelu
Na základe Petrovho prehlásenia v Skutkoch 3:21 o tom, že Ježiš je zadržiavaný v nebi,
kým sa nenaplnia slová prorokov a keďže satan dobre vie, že Ježišov návrat vyriekne jeho
odsúdenie –vymyslel dvojaký plán, aby zabránil Ježišovmu návratu. Štúdium histórie cirkvi
odhalí tento plán. Prvá časť plánu môžeme vidieť v tom, ako sa snaží zabrániť tomu, aby
sa naplnili slová prorokov. Keďže proroci hovorili o židovskom ľude a o tom, že budú všetci
prinavrátení na izraelskú zem. Tak chce buď dosiahnuť genocídu celej židovskej rasy alebratstvo
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bo ich prinútiť, aby stratili svoju národnú identitu a výnimočnosť tým, že dôjde k ich asimilácii a konvertovaniu. V každom prípade, ak by Židia prestali existovať ako národ, slová prorokov by sa nenaplnili a Ježišovi by bolo zabránené vrátiť sa. Ale Boh jasne povedal, že
Izrael nebude nikdy zničený, ani nestratí svoju národnú výnimočnosť.
„Takto vraví Hospodin, ktorý slnko určuje za svetlo vo dne, mesiac a hviezdy kladie za
svetlo noci, ktorý búri more tak, že hučia jeho vlny; Hospodin mocností je Jeho meno: Ak
tieto poriadky zmiznú spredo mňa - znie výrok Hospodinov - aj potomstvo Izraela prestane
jestvovať predo mnou ako národ na všetky časy. Takto vraví Hospodin: Ak možno hore
zmerať nebesá a dolu preskúmať základy zeme, tak aj ja zavrhnem všetko potomstvo Izraela za všetko, čo vykonal - znie výrok Hospodinov.” (Jeremiáš 31:35-37)
Satan vo svojej zaslepenej nenávisti verí, že môže uspieť vo svojej snahe zabiť Židov alebo spôsobiť, že stratia svoju národnú identitu obrátením alebo asimiláciou a že Pánovi
Ježišovi môže naveky zabrániť vrátiť sa. Preto je antisemitizmus tak rozšírený a jeho prejavy tak zvrátené a diabolské. Antisemitizmus je démonickým duchom, ktorý nenávidí Židov.
Nie preto, že sú Židia, ale kvôli ich prorockému predurčeniu pri napĺňaní Božích večných
zámerov. Antisemitizmus je démonický duch, ktorý sa v skutočnosti snaží zabrániť návratu
Mesiášovi Ježišovi tým, že ničí Židov.
Hitler nebol prvým a nanešťastie ani posledným nástrojom satanovej snahy vyhladiť Židovský ľud. Démonický duch, ktorý inšpiruje radikálny fundamentalistický islam, je ten istý
duch, ktorý sa snažil zničiť židovský národ počas celej histórie. Len zmenil svoj zovňajšok;
jeho ciele zostávajú tie isté: Zabiť Židov a tak zabrániť Ježišovi vrátiť sa. Žiadni Židia, žiadne naplnenie Písma, a keď nebude naplnenie Písma, nebude ani Ježišov návrat.
Okrem toho počúvame, že Ježiš urobil veľmi dôležité prehlásenie pre Židovský ľud v Matúšovi 23:39. “… Lebo hovorím vám: Neuvidíte ma odteraz až dovtedy, dokiaľ nepoviete:
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom!” Oni Ho neuvidia, pokiaľ (veľmi dôležité
slovo v Písme, pretože je mnoho vecí, ktoré sa nestanú, pokiaľ sa nestanú iné veci) Mu
nepovedia „Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.”
Inými slovami, Ježiš sa nevráti na zem, aby vládol na zemi, pokiaľ Židovský ľud nebude
volať k Nemu, aby sa vrátil. Prosím, všimni si, že „hovorenie“ predchádza „videnie.“ Verím
tomu, že ide o úplné naplnenie vzoru zjaveného pre nás v knihe Sudcov. V tom čase, kedykoľvek Židia čelili potenciálnej hrozbe, volali k Hospodinovi, ktorý vzbudil „osloboditeľa,“
aby ich zachránil. Toto sa stane na konci vekov, keď Izrael – s vyhliadkou na isté zničenie
– začne volať na Ježiša, aby sa vrátil a vyslobodil ich (Zachariáš 12:9,10 & 14:1-5, Ozeáš
3:4-5, 5 M 4:30).
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Keďže Pán Ježiš musí tiež čakať na Židov, aby Ho zavolali späť z neba, potrebujeme porozmýšľať nad Božím plánom, čo sa týka vyvolania takejto reakcie od ľudí, ktorí boli dočasne zaslepení voči duchovnej pravde, že Ježiš je Mesiáš. Keď si študujeme Písma, vidíme,
že Boh mal vždy v úmysle použiť si cirkev, aby vyprovokovala Izrael k žiarlivosti (viď
5 M 32:21, Rim.10:19, 11:11). Satan takisto vedel o tomto pláne a rozbehol svoj vlastný
protiútok, aby zabránil jeho úspechu. Jeho práca bola veľmi jemná a veľmi účinná. Získal
vstup do cirkvi v jej posledných časoch, dokázal odvrátiť cirkev od biblického vzoru
a zdeformoval ju na karikatúru niečoho, k čomu bola povolaná. Avšak verím, že sme dosiahli bod v histórii, kde sa napĺňa Žalm 102:13-16 a satanov plán bude napokon zmarený.
Grécko-rímske vplyvy
Ako sa evanjelium šírilo do grécko-rímskeho sveta, vplyv jeho filozofií a kultúry zapríčinil
postupnú premenu cirkvi. Písmo bolo účinne ukrývané pred bežným človekom a cirkev,
namiesto toho, aby bola nadprirodzeným telom veriacich poslúchajúcich jeho hlavu pri činení učeníkov z národov, sa stala vojenskou, politickou a náboženskou hierarchickou organizáciou, postavenou okolo učení a praktík, ktoré boli vytvarované telesnou túžbou po svetskej moci a autorite. V podstate vystúpilo nové nebiblické (a tým pádom nežidovské) náboženstvo a zaujalo miesto autentickej biblickej cirkvi.
Keďže satan vedel o Božom pláne – ako On chcel použiť cirkev na vyprovokovanie Izraela
k žiarlivosti a napokon k viere v jeho odmietnutého Mesiáša (Rim.11:11, 26), úskočným
spôsobom využil vplyv grécko-rímskeho sveta na vytvorenie stratégie ako skresliť/prekrútiť,
zmeniť a skaziť cirkev kedysi postavenú na Biblii na nebiblickú organizáciu, ktorá niesla
názov cirkev a prehlasovala o sebe, že uctieva a zastupuje Ježiša. Stratégia odcudzenia
cirkvi od jej židovských koreňov a od Židovského ľudu bola úspešná. Ako následok satan
efektívne zavŕšil tri neuveriteľne ničivé ciele:
1. Priviedol Boží súd na cirkev
Satan dokázal priviesť cirkev pod Boží súd za jej neposlušnosť voči apoštolskému príkazu/
zákazu nestať sa arogantnou a povýšeneckou voči jej vlastným židovským koreňom. Boh
jasne varoval pred následkami takéhoto postoja: cirkev odreže (Rim.11:18-22). Keď študujeme históriu cirkvi, môžeme vnímať, že tento súd ju skutočne postihol. Najzaujímavejšie je
všimnúť si, že narastajúca strata duchovnosti v cirkvi presne prebiehala spolu so súbežným odmietnutím cirkevných židovských koreňov. Výživa, ktorú poskytovali korene, bola
nahradená nebiblickými doktrínami a praktikami, ktoré nakazili cirkev. Namiesto rastu vierou naplnenej, disciplínu podporujúcej, medzinárodnej komunity nesúcej ovocie Ducha,
klesla do rozsiahlej duchovnej temnoty, kde zostala do času reformácie a obnovy. Vtedy
začalo svetlo zjavenia lámať satanovo zovretie. Táto temnota je najviac vidieť v krvi, ktorú
bratstvo
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cirkev preliala. Namiesto vyjadrovania LÁSKY Božej, čo je skutočným svedectvom Ježišovho učeníka, cirkev preukazovala NENÁVISŤ diabla. Táto nenávisť mimochodom nebola
prejavená len voči Židom, ale voči každému, kto si dovolil nesúhlasiť s tými, ktorí boli pri
moci v danom čase. Katolíci ako aj protestanti boli vinní z prenasledovania tých, ktorí sa od
nich líšili.
2. Zničil vzťah cirkvi a židovského ľudu
Tým, že satan efektívne zničil vzťah medzi cirkvou a Židmi, dokázal zabrániť cirkvi mať
úžitok z „bohatého koreňa Olivovníka” (Rim.11:17) ktorý poskytuje viera, história, Písmo,
tradície a dedičstvo židovského ľudu. Táto cirkev „odmietajúca koreň“ doslova zabránila/
znemožnila Židom prísť k viere v Mesiáša Ježiša a pritom si uchovať svoju židovskú identitu. Bola to veľká tragédia, pretože keby Židia mali tú príležitosť počuť pravdivé „židovské“
evanjelium o ich vlastnom Mesiášovi, neskreslené pohanskými tradíciami, uverili by mnohí
z nich. Po druhé, keďže pohanskí veriaci boli naštepení z divého stromu do pestovaného
Olivovníka Židov (Rim.11:17, 24), korene tohto pestovaného stromu, dedičstvo a pozadie
by vo veľkej miere obohatilo životy pohanských veriacich v celej histórii.
3. On nakazil cirkev
Keďže Boží súd zostúpil na cirkev kvôli jej zapretiu a odmietnutiu podľa knihy Rímskym
11:11-32, satanovi bol povolený prístup do cirkvi a tak dokázal zmeniť cirkev na svojho
agenta pri prenasledovaní a zabíjaní; namiesto toho, aby bola Božím agentom moci
a svedectva. Nikto nemôže poprieť tragickú, krvou poznačenú históriu cirkevného systematického a nemilosrdného prenasledovania židovského ľudu. Tým, že takto skazil cirkev a jej
poslanie, dokázal v podstate zničiť svedectvo cirkvi voči židovskému ľudu čo sa týka mesiášskeho postu Ježiša z Nazareta. Židia by sa nikdy nerozhodli uveriť
v „zakladateľa“ takéhoto vražedného náboženstva, a už vôbec by nevolali k Nemu, aby sa
vrátil z neba. Slová Ježiša v Matúšovi 23:39 by sa tak nikdy nenaplnili a satanov plán zadržať Ježiša v nebi by sa podaril.
Skrátka, ako sa „časy pohanov“ schyľujú ku koncu, Boh obnovuje povedomie židovských
koreňov pre cirkev, aby dosiahol druhé zmierenie: zmierenie cirkvi so židovským ľudom,
aby svedectvo provokujúce k žiarlivosti, svedectvo Božej lásky a moci, mohlo prísť z cirkvi
k nim.
Viac ako akademici
Len čisto vedecké chápanie historických koreňov kresťanskej cirkvi alebo „židovskej“ príchute pre cirkevné bohoslužby, nie je dôvodom pre pôsobenie Ducha Svätého, aby obnovil
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židovské korene kresťanskej viery. Boh chce, aby sa cirkev vrátila k svojmu prvému storočiu židovského zmýšľania/nastavenia mysle, aby mohli byť zavŕšené Jeho biblické zámery
pre cirkev. Toto zmýšľanie, odzrkadlené v apoštolských pravdách, ktoré sa po tie stáročia z
cirkvi vytratili (ako napr. veľká, ďalekosiahla pravda o jednote cirkvi), sa v mnohých zboroch obnovujú a sú základnými zložkami pri obnove cirkvi. Ak sa cirkev znova nestane
mocným svedkom, ako bola pri svojom zrode, nedokáže vyprovokovať Izrael k žiarlivosti
(ani nikoho iného, čo sa tejto veci týka).
Keď apoštol Pavol písal o svojom zjavení cirkvi (Ef.2:11-22), učil nás, že cirkev pozostávala zo Židov a pohanov, ktorí už viac neboli oddelení žiadnymi predelovými múrmi. Cirkev
bola v skutočnosti „jedným novým človekom.” Taktiež nám zjavil, že tento „nový človek”
nebol privedený len do spoločenstva s Bohom, ale sa stal občanom spoločenstva Izraela.
Toto bolo dodatočné zjavenie ku knihe Rímskym 11, čo sa týkalo dedičstva cirkvi v Židoch, so Židmi a medzi Židmi. (Prosím, všimni si, ako Pavol používa slová „s“ a „medzi“
v tejto pasáži Rímskym 11:17.)
Pohania musia byť naštepení do Izraela
Cirkev príliš dlho vyučovala Židov, že sa musia „obrátiť“ k pohanskému náboženstvu kresťanstva, pritom presný opak je pravdou. Sú to pohania, ktorí boli a musia byť obrátení na
„židovské“ náboženstvo. Ježiš Nazaretský je židovský Mesiáš, ktorý svojou vlastnou krvou
zapečatil Nový Zákon, ktorý bol prisľúbený izraelskému národu (Jeremiáš 31:31). Kniha
skutkov zaznamenáva, ako Boh otvoril židovský Nový Zákon, skutočný „Boží judaizmus,“
pre všetkých pohanov, ktorí uveria.
Tento skutočný „Boží judaizmus“ sa dotýka všetkých oblastí života. Poskytuje nám pohľad
na nebo a návod na úspešný život. Pasáže z Nového Zákona boli napísané v prvom storočí zo židovského uhla pohľadu, nie z gréckeho alebo rímskeho uhla pohľadu z druhého
alebo tretieho storočia. Nemôžeme dovoliť, aby tieto pohanské spoločnosti ovplyvňovali to,
ako vykladáme Písmo alebo skutočnosti každodenného života. Príliš mnoho cirkevných
tradícií prešlo pod vplyv helenistického, skôr ako biblického, svetonázoru a cirkev je stále
ovplyvňovaná gréckymi a rímskymi filozofmi, a nie židovskými prorokmi a apoštolmi. Potrebujeme byť obnovení/prinavrátení k hebrejskému spôsobu myslenia, ktoré sa snaží poznávať Boha, nielen o Ňom vedieť.
Kresťania sa potrebujú viac a viac snažiť, aby seba vnímali ako „duchovných Židov.“ To
jednoducho znamená, že keď si uveril v židovského Mesiáša Ježiša, bol si naštepený do
izraelského Olivovníka, stal si sa súčasťou spoločenstva Izraela a Boh ťa považuje za
„duchovného Žida.“ To neznamená, že budeš odmietať alebo vzdávať sa svojej prirodzenej
kultúry či dedičstva, alebo že budeš musieť kopírovať židovské náboženské tradície alebo
bratstvo
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rituály modernej doby. Ani to neznamená, že cirkev nahradila Izrael, čo sa týka Božích
zámerov. Znamená to, že duchovne si sa pripojil k Bohu Izraela a ako Rút (1:16) si sa stal
jedným z Jeho vlastného ľudu. Mojou modlitbou je, že keď to pochopíš, dovoľ Duchu Svätému, aby ti ukázal ten druh vzťahov, aké On chce, aby si mal so svojimi „duchovnými bratrancami a sesternicami,“ prirodzenými Židmi.
Vo svojom duchu vnímam veľké pôsobenie Ducha Svätého v Tele Kristovom, keď autentickí učeníci konajú v láske a podporujú „prirodzené konáre“ Božieho Olivovníka (Rim.11:1720). Vnímam skutočné svedectvo lásky a moci Ducha Svätého, ako zasahuje židovský ľud
mnohými rôznymi spôsobmi. Modlím sa, aby toto svedectvo o ich dlho odmietanom Mesiášovi - pochádzajúce z multi národnej, multi kultúrnej, zjednotenej cirkvi - tak vyprovokovalo
Židov k duchovnej žiarlivosti, že sa budú bez predpojatosti a zaujatosti oduševnene modliť
za zjavenie, keď budú sami študovať Písmo. Aby sami uvideli veci, ktoré prorokoval Mojžiš,
ako sú naplnené v Ježišovi z Nazaretu.
Ako sa svet čoraz viac obracia proti Izraelu, modlím sa, aby sa cirkev čoraz viac obracala
k svojim židovským koreňom a k svojmu biblickému vzťahu a zodpovednosti voči Židom.
Ako sa zvýšia pôrodné bolesti Mesiáša a Izrael bude čeliť momentu svojej najväčšej tiesne, modlím sa, aby ho inšpirovalo svedectvo, ktoré prijal od cirkvi. Aby sa tak naplnilo Písmo a priblížil sa návrat Hospodina. Židovský ľud napokon bude volať na Ježiša a povie
MU:
„BARUCH HA BA B’SHEM ADONAI”
„Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom!”
( výber z knihy „Listy z olivovníka“; Howard Morgan)
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PROJEKT KAMILA
Milí priatelia Izraela,
v januári sme spolu s manželkou opäť cestovali
do Izraela. Tento raz sme sa sústredili na stretnutia s blízkymi priateľmi, ktorým sa nestihneme
kvôli nedostatku času vždy venovať. Samozrejme, navštívili sme i Šmuela s rodinou.
Momentálne je rodina Lavanovcov (to je ich
priezvisko) stále odkázaná na pomoc a podporu
druhých ľudí. Kamila i Šmuel dostávajú pravidelne potravinové balíčky, ktoré sme pre nich vybavili minulý rok, ale to nestačí. Každý cent je pre
nich požehnaním a svedectvom, že Mesiáš Izraela, náš Mesiáš, na nich nezabudol.
Pred nedávnom som s nimi cestoval autom. Pýtali sa ma veľa otázok a mali túžbu počúvať svedectvá o tom, ako Boh pôsobí v našom živote a tiež v živote druhých ľudí. Pozerali na nás so slzami
v očiach.
Šmuel potrebuje ešte asi 2 roky, kým ukončí školu. Kamila je zaneprázdnená mama. Stará sa o päť
detí. Pomaly sa snaží hľadať svoje uplatnenie aj na trhu práce, pretože väčšina detí už chodí
do škôlky. Šmuel dostal ponuku pracovať v kancelárii prokurátora izraelskej vlády, ale až po ukončení štúdia a praxe.
Spoločne veríme, že sa to čoskoro podarí a budú pevne stáť, aby mohli zabezpečiť seba, ale zároveň byť pomocou pre druhých ľudí. Ďakujem vám všetkým za modlitebnú a finančnú podporu tohto
projektu.
Šalom,
Stanislaw Gawel

Konotop - jedno z miest Holokaustu
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Milí priatelia Izraela, v termíne 06 - 15 plánujeme cestu do Izraela.
Max. počet ľudí 13. Kontakt: CHEVRA, Národná 10, 01001 Žilina,
tel.: +421 41 5640536, balatova@chevra.sk

