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SLOVO NA ÚVOD
Drahí súrodenci!
Tu je slovo zo Slova pre Vás:
„...múdrosť z hora je ponajprv čistotná, potom pokojná,
prívetivá, povoľná, plná milosrdenstva a dobrého ovocia,
nepochybujúca a nepokrytecká“ (Jk 3:17).
Chcem sa sústrediť na prvú vlastnosť Božej múdrosti. Bez nej
sú všetky ostatné bezvýznamné, pretože ona je koreňom toho
Božieho. Jedná sa o múdrosť zhora, ktorá je čistotná. Nejde tu o fyzickú čistotu, ktorá
je tiež dôležitá, a ktorú by sme zvládli pomocou tých, ktorí vedia, ako na to. Ide o duchovnú
múdrosť. Táto múdrosť je dobrým darom Božím, je nadprirodzená a pochádza z hora:
„Každý dobrý údel a každý dokonalý dar pochádza zhora od Otca svetiel, u ktorého niet
premeny, ani zatienenia v odvrátení“ (Jk 1:17). Vedel si, že Otec v nebi má vo všetkom
jasno? On túži po tom, aby aj Jeho deti mali jasno vo veciach, do ktorých ich vedie. Na to
potrebuješ múdrosť z hora, ktorá je čistotná.
Predchádzajúci verš poukazuje na koreň veci a začína otázkou: „Kto je múdry a rozumný
medzi vami? Nech ukáže zo svojho pekného správania svoje skutky v múdrej a krotkej
tichosti! Ale ak máte horkú závisť a svár vo svojom srdci, nechváľte sa a neluhajte proti
pravde. Tá múdrosť neprichádza z hora, ale je démonická. Lebo kde je závisť a svár, tam
je aj nepokoj a každá zlá vec“ (Jk 3:13-16). Môžeme vidieť, že takéto postoje majú iný
zdroj (koreň) „múdrosti“. Ide o múdrosť, ktorá nepochádza z hora, ale zdola – Biblia
ju nazýva démonická. Človek sa môže odkloniť od tejto zlej cesty, keď pochopí,
že: „Cestou života je rozumnému ísť hore, aby sa odchýlil od pekla dole“ (Pr. 15:24).
Na horizontálnej úrovni môžeš nájsť Božiu múdrosť len v Božích deťoch, ktoré žijú čistý
život pred Bohom. Potrebuješ sa však zamerať i vertikálne, aby si mohol prijať čistotnú
múdrosť z hora, priamo od Otca Svetiel.
V dnešnej dobe ľudia naháňajú peniaze a slávu. Biblia hovorí, že tieto veci nie sú prvoradé,
ale sú výsledkom čistotnej múdrosti, ktorá pochádza z hora: „Odplatou pokory a bázne
Hospodinovej je bohatstvo, sláva a život“ (Pr 22:4). Verím, že spojkou medzi pokorou,
bázňou a bohatstvom, slávou a životom je múdrosť, lebo je napísane, že „Počiatok
múdrosti je bázeň Hospodinova“ (Ž 111:10). To znamená, že bázeň Hospodinovu
predchádza čistá múdrosť, ktorá pochádza z hora. Prorok Izaiáš hovorí o koreni Izaiho
(Ježišovi), ktorému voňala bázeň Hospodinova. Preto spoznal čistú múdrosť Božiu, ktorá
pochádza z hora; videl a spoznal vôľu Otcovu a naplnil ju.
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Slovo na úvod
Čistotná múdrosť dáva nám čistý pohľad na veci, ktoré sú okolo nás. Ľudia nariekajú
na všetko, čo sa deje. Tento negatívny pohľad pochádza od ducha tohto sveta a táto
múdrosť sa nazýva démonická. Nedávno sme sa modlili za slovenskú vládu a prezidentské
voľby, ale predtým sme sa pokorovali a činili pokánie za každú negatívnu myšlienku
a slovo vyrieknuté voči slovenským politikom. Boh má i s nimi plán. Prečo by sme mu mali
svojim postojom brániť v jeho naplnení, keďže slovo Božie nás povzbudzuje, aby sme sa
modlili za všetkých vo vysokom postavení: „Lebo to je dobré a príjemné pred naším
Spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu
pravdy“ (I.Tim 2:3-4).
„Všetko je čisté čistým, ale poškvrneným a neverným nie je nič čisté, ale poškvrnená je aj
ich myseľ aj ich svedomie. Vyznávajú, že znajú Boha a skutkami ho zapierajú, ohavní súc
a neposlušní, k nijakému dobrému skutku nedokázaní“ (Tit 1:15-16). Neznamená to,
že čistota to má pomýlené a nevie rozlíšiť medzi dobrým a zlým, ale čistotná múdrosť,
ktorá má Boží pôvod vidí riešenie do každej situácie, lebo tam vidí konať Boha.
„Blahoslavení čistí srdcom, lebo oni budú vidieť Boha“ (Mt 5:8).
Šalom, Stanislaw

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)
Žalm 63:2-3:
„Bože, ty si môj silný Boh. Hľadám ťa hneď za svitania. Moja duša žízni túžbou po tebe; moje telo túži po tebe vo vyschlej zemi a zomdlenej bez vody.
Tak budem hľadieť na teba v svätyni, aby som videl tvoju silu a tvoju slávu.“








Vďaka, že Ťa môžeme chváliť v Tvojej svätyni.
Vďaka za pevnosť a stálosť Tvojej lásky.
Vďaka, že si vždy s nami a nikdy sa nemeníš.
„Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky“ (Žid 13:8).
„Je to mnohonásobná milosť Hospodinova, že sme nevyhynuli úplne; lebo neprestali jeho
zľutovania. Sú nové každého rána; veľká je tvoja vernosť“ (Plač :22-23).
Vďaka, že nič nie je skryté pred Tebou. Ty máš nad všetkým vládu. Nič ťa neprekvapí
(Jer 33:3).
Ty si vyvýšený nad celou zemou (Ž 57:6).

2)

Gaza
V minulom týždni napätie na hraniciach s Gazou opäť vzrástlo. Zvýšil sa počet demonštrácii, útokov a pokusov o teroristický čin v nočných hodinách. Vyslanci
z Egypta sa stretli s predstaviteľmi Izraela i Gazy, aby znížili stupeň napätia v regióne.
Avšak bez výrazného efektu.



Prosíme Ťa, Abba, aby si bol prvý v obrannej línii Izraela (Ž.91:4).
Odkry náčelníkovi Generálneho štábu izraelských obranných síl (Aviv Kochavi) Tvoju Božiu
taktiku a stratégiu, zjav mu jasný konečný plán pre tento konflikt (2.Sam 5:22-25).
Abba, prosíme Ťa, aby si chránil izraelských vojakov, ktorí vlastnými telami chránia bezpečnosť našich hraníc (Ž 3:3).
Naplň ich srdcia pokojom, ktorý potrebujú, aby mohli vykonávať to, čo sa od nich vyžaduje.
„Ja ľahnem a budem spať i prebudím sa, lebo ma Hospodin podporuje. Nebudem sa báť
mnoho tisíc ľudí, ktorí sa vôkol kladú proti mne“ (Ž 3:5-6).
Zjav každý skrytý plán nepriateľa, aby naši vojaci vedeli múdro a správne reagovať, aby ich
nič neprekvapilo alebo nezmiatlo (Iz 48:6, Job 12:22).
Boh a Otec, chráň obyvateľov Izraela, ktorí žijú na hraniciach s Gazou, predovšetkým deti,
od nočných teroristických útokov (Ž 91:5).
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Príhovorcovia za Izrael
Tak ako kráľ Chizikija padol na tvár pred Hospodinom pre hrozbu asýrskeho kráľa Sancheríba, tak i my prichádzame pred Teba s prosbou, aby si jednal s Tvojim nepriateľom (Hamas),
ktorý volá po zničení Izraela. Nech každý vie, že Ty si Bohom Izraela. (Iz 37:14-20).
Len Ty sám si Vládcom zeme. Dýchni na Hamas, veď je ako tráva, ktorá uschne a pominie.
Nech však bázeň pred Tebou padne na všetkých obyvateľov zeme.
„Nikto neobstojí pred vami; váš strach a vašu bázeň dá Hospodin, váš Boh, na tvár celej
zeme, po ktorej budete šliapať, tak ako vám hovoril“ (5.M 11:25).
Voľby
Toto predvolebné obdobie sa zvrhlo do očierňovania a ponižovania strán i politikov.
V tomto predvolebnom zmätku však Izrael čelí veľmi vážnym bezpečnostným výzvam
zo všetkých strán. Židovský štát potrebuje predovšetkým jednotu zvnútra. Podľa najnovších prieskumov nikto nemá jednoznačnú väčšinu.





3)

Pane, úpenlivo ťa prosíme za milosť do tejto situácie. Daj nám vládu, ktorá prinesie slávu
tvojmu menu, ktorá bude silná, udrží bezpečnosť a odmietne rozdelenie krajiny (Joel 3:2).
Všemocný Boh, Ty si počas celej histórie používal úplne obyčajných omylných ľudí, aby si
naplnil svoje zámery. Nech aj z tohto zmätku povstane niečo dobré a nech sa naplní Tvoja
vôľa.
Nech robia ľudia výber na základe princípov a nie osobností. Odhaľ skutočné myšlienky,
plány a zámery jednotlivých kandidátov (Ob 1:6).
Ty sám spoj koalíciu podľa svojej voľby a rozdeľ tých, ktorí tam nie sú podľa tvojej vôle.
Ďakujeme Ti, že vidíš do sŕdc kandidátov. „Ale Hospodin riekol Samuelovi: Nehľaď na jeho
peknú tvár a na výšku jeho postavy, lebo som ho zavrhol; lebo ja nehľadím na to, na čo
hľadí človek, pretože človek hľadí na to, čo je pred očima, ale Hospodin hľadí na srdce“ (1 Sam 16:7).








4)

Benjamín Netanjahu



Abba, naša modlitba dnes za tohto muža je, aby stál pevne ako vodca krajiny a naplní Boží
zámer pri riadení krajiny Eretz Izrael
Poskytni mu pokoj a oddych v jeho domove.
Nech príjme dobrú radu od tých, ktorí sú okolo neho, obzvlášť od veriacich, ktorí sú s ním
v kontakte (Pr 11:14).




5)

Chrámový vrch
Brána milosti pod Zlatou bránou je zatvorená už 16 rokov. Nedávno túto oblasť mosli6
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Príhovorcovia za Izrael





movia násilne otvorili. Najvyšší súd rozhodol, že sa oblasť musí do 3 dní opäť uzavrieť.
Otec, modlíme sa, aby vláda a polícia uzavrela túto oblasť a neustúpila pred vyvíjaným tlakom zo strany moslimov. Staviame sa proti slabosti vlády a prosíme o jej pevnosť, rozhodnosť a dôslednosť.
Chráň políciu, poskytni im všetky potrebné informácie a daj im odvahu zasiahnuť, ak je to
potrebné (Iz 41:10-13).

6)

Alija
Veľmi jasne vidíme povstávať ducha antisemitizmu medzi členmi amerického kongresu a nikto v strane nie je ochotný ho pokarhať. To isté sa deje už mnohé roky
aj v Európe.



„Preto hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že sa už nebude viacej hovoriť: Ako že žije Hospodin,
ktorý vyviedol synov Izraelových hore z Egyptskej zeme, ale: ako že žije Hospodin, ktorý
vyviedol synov Izraelových hore zo zeme severa a zo všetkých zemí, do ktorých ich bol
rozohnal. A dovediem ich späť do ich zeme, ktorú som dal ich otcom. Hľa, pošlem po mnohých rybárov, hovorí Hospodin, a vylovia ich, a potom pošlem po mnohých lovcov, a zlapajú
ich so všetkých vrchov a so všetkých brehov a z rozsadlín skál“ (Jer 16:14-16).
Boh Izraela, prosíme Ťa, aby Židia v exile rozlíšili znameniam časov a porozumeli, že lovci
prichádzajú. Požehnaj rybárov a sprav ich efektívnych v ich práci.
Prebuď Židov v exile a vysloboď ich od ducha lži a zvodu.
Voláme na tých, ktorí už majú v Izraeli rodinu, aby sa aj oni vrátili domov – do Izraela.
Európski rabíni prehlásili, že čas Židov v Európe skončil. Nech vložia vieru do svojich prehlásení a privedú späť do Izraela celé svoje zhromaždenia.






7)

Severná hranica
Posledný týždeň sa zhromaždilo veľké množstvo vojnových jednotiek pozdĺž sýrskych hraníc. Mnohí vojaci boli z Iránu a z Hizballáhu. Izraelu hrozí vojna z troch frontov, pričom Gaza môže byť spúšťou pre začatie tohto konfliktu.



Pane, modlíme sa za genarála Kochavi a ostatných vodcov IDF. Vlož im do srdca plán,
stratégiu aj správne tajné informácie pre vojnu na troch frontoch.
Prosíme za našich armádnych vodcov, aby mali múdrosť a vedeli ako reagovať na ozbrojené jednotky v Sýrii bez strachu pred medzinárodným búrlivým protestom alebo reakciou
OSN.
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Príhovorcovia za Izrael
„Strach pred ľuďmi kladie osídlo; ale ten, kto sa nadeje na Hospodina, bude povýšený“ (Pr 29:25).
Hospodin Zástupov, priprav vojakov na to, čo prichádza. Daj múdrosť ako ich rozmiestniť
a ako rozostaviť potrebné vojenské vybavenie.
Pripomeň Sýrčanom súcitné správanie Izraela voči obyvateľom Sýrie počas občianskej vojny, nech to má vplyv na ich srdcia, správanie a rozhodnutia.





8)

Libanon
Hlavné sklady zbraní v Libanone sú v srdci Bejrúta. Jeden hneď vedľa futbalového
štadióna a jeden vedľa medzinárodného letiska.



Pane, modlíme sa, aby IDF rozvinulo vojenskú taktiku s chirurgickou presnosťou, ktorá zlikviduje sklady zbraní a rakiet s minimálnymi vedľajšími škodami na ľudských životov.
Prosíme o pomazané inšpirácie a plány ako odstrániť rakety z Libanona. „A od veku nikto
neslýchal, nikto nepočul, oko nevidelo Boha okrem teba, ktorý by tak bol činil tomu, kto očakával na neho“ (Iz 64:4).
Chceme Ti poďakovať za nový sofistikovaný protiraketový systém THAAD, ktorý na území
Izraela rozmiestnili Spojené štáty. Prosíme o dobrú koordináciu a spoluprácu medzi USA
a izraelským tímom. Nech tieto rôzne špičkové technológie spolu dobre fungujú.
Voda
Po Pasche v polovici apríla sa prehupneme do obdobia neskorých dažďov. Máme
za sebou veľmi mokrú zimu, ale stále potrebujeme viac vody. Tento týždeň
v Jeruzaleme jemne mrholilo, zato na severe a juhu územia pršalo ako z krhly.





9)



Vďaka Otec za hojnosť dažďa, ktorý si na nás posielal až do dnešného dňa.
V čase neskorých dažďov Ťa prosíme za zázrak, aby si tento rok naplnil Galilejské jazero.
„A vy, synovia Siona, plesajte a radujte sa v Hospodinovi, svojom Bohu, lebo vám dá učiteľa, ktorý povedie k spravodlivosti, a zošle vám hojný dážď, podzimný i jarný, najprv“ (Joel 2:3).Túžime sa radovať v Hospodinovi a vzdať ti chválu aj za dážď.
Stojíme v medzere za tento národ a prosíme: Zľutuj sa!
Nech sa dažďová voda nepremrhá, ale je z nej užitočný vodný zdroj aj do budúcnosti.

10)

Telo Mesiáša



Ješua, polož na srdce pastorom, aby sa modlili za voľby v Izraeli (1Tim 2:1-2).
Navštív telo Kristovo počas šabatu a požehnaj ho tvojou prítomnosťou.
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11)

Dážď
Galilejské jazero vzrástlo po hustom daždi o 2 cm. Ale stále sme 3,71 m pod úrovňou
červenej čiary.





Ďakujeme Ti za dážď, ktorou si zavlažil zem. Ďakujem Ti za sneh na hore Hermon.
Stvoriteľ vesmíru, prosíme Ťa, aby si naďalej napĺňal jazero vodou. Nech je dostatočne plné.
Nech padá dážď na všetky miesta, kde je ho nedostatok.
Pokorne Ťa prosíme, aby si poslal neskorý dážď, až do Pesachu.

12)

Spasenie



Modlíme sa v pokore za duchovný dážď spasenie pre Izrael
Blížime sa k sviatku Pesachu. Nech tradičné zvyky podnecujú k otázkam, ktoré ich pritiahnu
k hľadaniu pravdy a obrátia ich srdce k Tebe.
Použi si veriacich k provokácii k žiarlivosti. Tvoje stvorenstvo očakáva zjavenie synov Božích.
Daj sny a videnia, aby si sa im dal poznať. Nech zjavenia
„A potom sa stane, že vylejem svojho Ducha na každé telo, a vaši synovia a vaše dcéry
budú prorokovať, a vašim starcom sa budú snívať sny; vaši mládenci budú vídať videnia, ba
ešte aj na služobníkov a na dievky vylejem svojho Ducha v tých dňoch“ (Joel 2:28-29).









Šabat šalom
IFI tím
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LISTY Z OLIVOVNÍKA
JEDNA SKUTOČNÁ VIERA

Ak správne rozumieme biblickému vzťahu medzi cirkvou a židovským ľudom ako aj skutočnému
významu a implikáciám židovských koreňov kresťanskej viery, potrebujeme začať s tým, čo učí Biblia. Začneme s Bibliou, pretože tam si čítame o pôvode Židov. Tam si čítame o zjaveniach, ktoré
Boh vydal o Sebe, Jeho zámeroch pre nich a pre všetky národy zeme. Tiež na týchto stránkach
Biblie čítame o pôvode cirkvi a Božích plánoch a zámeroch pre cirkev.
Židovský apoštol Júda napísal, aby veriaci „bojovali za vieru, odovzdanú raz navždy svätým” (Júda 1:3). Keď skúmame Bibliu, vidíme, že exituje len jedna skutočná viera na zemi, „viera,
odovzdaná raz navždy svätým.” Je to tá viera, ktorú dostal Abrahám. Je to tá viera, ktorá bola prehlasovaná ľudu Izraela prostredníctvom patriarchov, prorokov, kňazov a kráľov. Je to tá viera, ktorá
bola prejavená v službe Mesiáša a preukázaná apoštolmi. Je to viera, ktorá zmenila ľudí, národy
a históriu. Je to viera, ktorá je vložená do nás, keď oľutujeme naše hriechy a prijmeme, že Boh Izraela poslal Svojho jediného syna, Mesiáša Izraela, aby zomrel za naše hriechy a vstal z mŕtvych
podľa židovských písem (1Kor.15:1-3).
Toto svedectvo o židovskom Mesiášovi, ktoré Nový Zákon nazýva „evanjelium alebo Dobrá správa,“
je založené na prorockom zjavení, ktoré dal Boh Izraela židovskému ľudu skrze svojich prorokov.
Títo starodávni Boží hebrejskí „vidiaci“ alebo „jasnovidci“ prehlasovali, ako bude vyzerať prirodzenosť a služba Mesiáša, a to stáročia pred tým, ako k tomu došlo. Podali nám prorocký obraz, vďaka
ktorému sme mohli rozpoznať Mesiáša, keď prišiel. Hovorili obrazne, symbolicky, záhadne a doslova, pred uskutočnením samotných udalostí. Dali nám „prorockú mapu,“ aby nás viedla k „jednej
skutočnej viere,“ viere v Boha Izraela.
Keď pochopíme, že jedna skutočná viera pre všetkých ľudí po celom svete, vo všetkých generáciách, je viera o a viera v Boha Izraela, môžeme sa pohnúť ďalej pri chápaní spojenia medzi cirkvou
a židovským ľudom. Ježiš ustanovil Novú Zmluvu alebo Nový Zákon so židovským ľudom tým,
že naplnil proroctvá vyslovené hebrejskými prorokmi, najmä v Jeremiášovi 31:34.
„Ajhľa, prichádzajú dni - znie výrok Hospodinov - keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela
a s domom Júdu. Nie zmluvu, ktorú som uzavrel s ich otcami, keď som ich zobral za ruku, aby som
ich vyviedol z Egypta, zmluvu, ktorú oni zrušili, hoci ja som bol ich pánom - znie výrok Hospodinov.
Lebo toto bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po oných dňoch - znie výrok Hospodinov:
Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem im ho do srdca; ja budem ich Bohom a oni budú mojím
ľudom. Potom už nikto nebude viac poučovať blížneho ani svojho brata: Poznajte Hospodina! Lebo
všetci ma budú poznať, od najmenšieho až po najväčšieho - znie výrok Hospodinov - lebo im odpustím ich viny a na ich hriech si už nespomeniem.”
Ježiš vedel, že zakladá zmluvu so židovským ľudom, ktorá umožní pohanom stať sa súčasťou spoločenstva Izraela. Hovoril o „iných ovciach,“ ktoré sa stanú súčasťou košiara (Ján10:16). Na mnohých miestach v Starom Zákone sa hovorí o pohanoch, že sa stanú súčasťou Božieho ľudu (napr.
bratstvo
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viď Genesis 12:3, & 22:18, Žalm 22:27, & 86:9, Izaiáš 42:6, & 49:6, tiež Galatským 3:8). Keď pohania skutočne začali prijímať vieru v židovského Mesiáša v knihe Skutky kapitola 10, bolo to vo svojej
podstate tak ohromujúce a tak prevratné vo svojom účinku, že keď Pavol písal list do zboru v Efeze,
nazval tento jav zjavením Nového Zákona „...tajomstvo Kristovo, ktoré v iných pokoleniach nebolo
známe ...zjavil Jeho svätým apoštolom a prorokom, ” (Ef.3:4-6).
Hlavným aspektom Pavlovej služby bolo prehlasovanie tohto zjavenia a odhalenia toho rozmeru,
do akého Nový Zákon skutočne zasahoval pri poskytovaní spásy pre celý svet. To, čo predpovedali
dávni hebrejskí proroci a čo priniesol Mesiáš, je príležitosťou pre ľudí zo všetkých národov sveta,
aby mali účasť na tejto viere, ktorá bola predtým dostupná len pre Židov. Táto viera, viera v Boha
Izraela, viera, ktorú prijali Židia na hore Sinaj, keď Boh potvrdil Svoj prísľub ich patriarchom
a vytvoril z nich národ, je teraz dostupná pre všetky národy zeme. Toto všetko bolo naplnením zasľúbenia, ktoré dal Boh patriarchom, keď im povedal: „v tebe budú požehnané všetky čeľade zeme.” (Genesis 12:3, 22:18, 28:14).
Keď skúmame židovské korene, potrebujeme byť opatrní pri používaní konkrétnych slov. Potrebujeme sa vyhýbať používaniu tých termínov, ktoré boli zmenené svetským používaním. Potrebujeme
si uvedomovať, že diabol je dosť zbehlý v predefinovaní významu konkrétnych slov. Mali by sme
používať tie slová, ktoré používa Boh a definície, ktoré On používa, aby sme porozumeli a jasne
oznamovali Jeho pravdy.
Jedno takéto slovo je veľmi mocné a často zle chápané. Je to slovo „náboženstvo.“ Naša spoločnosť používa toto slovo mnohými spôsobmi, ale často sa používa ako náhrada za autentickú biblickú „vieru,“ ktorá bola daná svätým. Po historickej stránke a s tragickými výsledkami – „náboženstvo“
so všetkou svojou mocnárskou politikou a racionalizáciou, dogmami a filozofiami, externými pascami a tradíciami - bolo dané ako náhrada za skutočnú „vieru,“ s jej mocou a schopnosťou pretvárať
jednotlivcov, vyučovať národy a meniť smer historického diania. Náboženské dodržiavanie vonkajších foriem a rituálov bolo príliš často náhradou za vnútorné skutočnosti. Náboženstvo nemá moc
zmeniť životy, ale biblická viera – viera v jedného skutočného Boha – si žiada moc, ktorou sú menené životy. Biblia vyučuje, že existuje autentická viera, ktorú Boh dal svätým. Napriek súčasnej mentalite pluralizmu existuje v skutočnosti len „jedna skutočná viera.“ Je to „viera raz navždy daná svätým” (Júda 1:3). Je to viera v Boha Izraela.
Keď hovoríme o židovských koreňoch kresťanskej viery, NEHOVORÍME o židovskom náboženstve
dnešnej doby, ani o židovských tradíciách z predchádzajúcich stáročí. Hoci existuje veľmi hodnotná
múdrosť a známosť z týchto často extrémne rabínskych komentárov umožňujúcich hlboký náhľad.
My tu však hovoríme o „VIERE,“ ktorá bola vložená do nášho otca Abraháma, podávaná jeho potomkom, vložená do prorokov, opísaná a vyučovaná v Biblii, zosobnená v Mesiášovi, zjavená učeníkom, prejavená skrze apoštolov a sprístupnená tebe a mne.
Je to tá „viera, ktorá bola daná svätým.“ Je to tá viera, ktorá zachraňuje, uzdravuje a vyslobodzuje.
Je to viera, ktorá premieňa ľudí a mení životy. Je to viera, ktorá zmocňuje veriacich a víťazí nad
diablom. Táto viera uzdravila slepého Bartimea a oslepila arogantného rabína z Tarzu, aby mohol
uvidieť pravdu o Ježišovi. Nie je to náboženstvo, rituály, presvedčenie, doktríny, tradície, budovanie,
hierarchie či programy. Je to autentické osobné zjavenie samotného Boha v, s, pre a skrze kohokoľbratstvo
Adar I - Adar II 5779
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vek a každého, kto uverí Jeho evanjeliu, prijme Jeho Ducha a poslúchne Jeho Slovo.
V histórii vzťahu cirkvi a židovského ľudu urobila cirkev hlavnú chybu v tom, že prijala démonmi
inšpirovanú doktrínu známu ako teológia náhrady. Tá učí, že cirkev nahradila Izrael v Božích zámeroch. Zatiaľ čo cirkev bola duchovne „naštepená do“ prirodzeného Izraela, nie je „novým Izraelom“
ani „duchovným Izraelom.“ Tieto mätúce výrazy zamieňajú pojmy, ktoré nie sú tie isté. Jablko nie je
pomaranč. Žid nie je pohan a pohan nie je Žid. apoštol Pavol jasne hovorí, že exitujú tri triedy ľudí
na zemi: Židia, pohania a Božia cirkev (I. Korintským 10:32). Židia sú prirodzenými potomkami Abraháma, Izáka a Jákoba. Pohania sú všetci ostatní ľudia. Cirkev je vytvorená zo Židov a pohanov,
ktorí sa pokáním a vierou v Mesiáša Ježiša stali účastníkmi Novej Zmluvy. Boli duchovne obnovení
a to obnovením Ducha Svätého a boli prenesení z kráľovstva temnoty do Kráľovstva Božieho drahého Syna (Kolosenským 1:13).
Je úplne biblické, keď povieme, že pohania sa stávajú vnútorne alebo duchovne “židovskí,“ keď
prijímajú vieru v židovského Mesiáša. Avšak to potrebujeme jasne chápať. Keď sa Číňan stane
veriacim v židovského Mesiáša, neprestane byť Číňanom. Španiel neprestane byť Španielom ani
Poliak Poliakom. ALE každý pohan, ktorý prijme vieru v Mesiáša Izraela a prijme Ducha Boha Izraela, ktorý uverí v židovské Písmo, je naštepený do Olivovníka Izraela a prijíma jeho vyživovaciu miazgu. Jeho duchovným otcom sa stáva Abrahám, je adoptovaný do spoločenstva Izraela a je spoluobčan so svätými. (Gal. 3:14,29, Rim.4:11-12, Ef.2:12-13 )
Autentická cirkev, to sú pohania a Židia, ktorí boli naštepení do duchovného života a moci skutočnej
viery Izraela. Je to životne dôležité pamätať si, že táto „viera“ je „židovská,“ t.j. prišla od Boha Židov
k židovskému ľudu a skrze ich Písmo a Mesiáša ku zvyšku sveta. Ježiš povedal: „...spasenie je zo
Židov.” (Ján 4:22). Je to tak dôležité rozpoznať podstatné „židovstvo“ našej viery, lebo toto chápanie
poskytuje cirkvi riadne biblické základy pre vzťah so židovským ľudom. Cirkev už viac nesmie – ako
sa to stalo v minulosti – chcieť uzurpovať si to, čo právom patrí Židom, ale potrebuje vyhľadávať
spôsoby ako vyprovokovať Židov k žiarlivosti (Rim.11:11,14). Je potrebné robiť nové historické kroky smerom k Božím zámerom. Začalo sa budovanie mostov vzťahov medzi „duchovnými Židmi“
a „prirodzenými Židmi“ a potrebuje rásť.
Vzťah medzi cirkvou a Židmi bol už po stáročia prinajlepšom plný zmätkov, ako aj prinajhoršom
nenávisti a prenasledovania. S porozumením, že cirkev bola pripojená k Izraelu a zdieľa s ním korene skutočnej viery, môže biblický vzťah, ktorý mal Boh vždy v úmysle a to pre cirkev a židovský ľud,
začať prinášať ovocie. Keď židovskí veriaci v Mesiáša prvého storočia boli odrezaní od židovského
ľudu zákonmi židovského vedenia a naopak, keď nastupujúce pohanské vedenie cirkvi chcelo odrezať cirkev od jej židovských koreňov, spustila sa tragicky úspešná satanistická stratégia nenávisti
a prenasledovania.
Ovocím tejto démonickej stratégie boli stáročia duchovnej temnoty ako pre cirkev tak aj pre židovský
ľud. Nielen že cirkev padla strmhlav do storočí duchovnej temnoty - ako pred tým varoval apoštol
Pavol, že sa tak stane, v Rímskym 11:18-22 - ale židovský ľud sa dostal pod vplyv systému náboženského vyučovania, ktoré už nebolo založené na Písme, ale na výkladoch Písma vykonaných
ľuďmi, ktorí odmietli „skutočnú vieru,“ sprístupnenú skrze Mesiáša. Táto dvojsečná satanistická
stratégia mala dvojaký účinok pri oddeľovaní cirkvi a židovského ľudu od bohatých koreňov Olivovbratstvo
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níka. Obidve strany blúdili v duchovnej temnote a satan ich dokázal udržať v nepriateľstve voči tej
druhej strane.
V súčasnosti žijeme v dobe, kedy Boh prinavracia cirkev aj židovský ľud k týmto bohatým koreňom
Olivovníka. Pohania objavujú svoje bohaté dedičstvo v svojich židovských koreňoch a židovský ľud
objavuje svojho Mesiáša. Ako prebieha toto objavovanie, veriaci po celom svete sa modlia za židovský ľud a národ Izrael. Hľadajú Pána a prosia Ho o múdrosť ako svedčiť Židom o láske, aby im zjavil, že ich dlho očakávaný Mesiáš nie je nikto iný než opovrhnutý a odmietnutý Ježiš. Teraz je viac
Židov, ktorí veria v Ježiša, ako v minulosti, možno až na obdobie prvého storočia. Teraz je viac mesiášskych spoločenstiev vo svete ako v ktoromkoľvek čase v minulosti.
Sú tu významné „znamenia doby.“ Boh pôsobí Svojím Duchom Svätým, aby zavŕšil tie veci,
o ktorých už dávno hovoril. Cirkev bude prinavrátená k biblickému vzťahu a zodpovednosti voči
židovskému ľudu. Židovský ľud bude prinavrátený k svojmu Mesiášovi a Ježiš sa vráti na zem, aby
vládol a panoval naveky, Amen!
( výber z knihy „Listy z olivovníka“; Howard Morgan)
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SPRÁVY S DIASPÓRY
Milí priatelia Izraela,
sme vždy pripravení slúžiť? Vykupujeme čas? Je to otázka pre teba? Nič nie je nemožné tým, ktorí
veria v meno Mesiáša Ješuu. Je na nás, aby sme vstúpili do skutkov, ktoré Otec vopred pripravil.
Mojou túžbou je vidieť Mesiáša, ktorý zachraňuje stratené ovce Izraela. Na cestách po Ukrajine
stretávam ľudí, ktorí nesú vo svojom srdci bolesti trápenia a strádania každodenného života.
Žana býva s dcérou v dedinke v Čerkazskej oblasti Ukrajiny. Dcéra Nasťa bola niekoľkokrát znásilnená. Alkohol a drogy poznačili jej mladý život. Smútok, úzkosť a zlyhania jej zatienili myseľ.
Ale Boh nezabúda a vidí. A oni čakajú na zjavenie synov Božích. Mohla počuť o tom, že Boh na ňu
nezabudol, že je cesta von zo všetkých strachov a závislostí. Modlil som sa za zjavenie Jeho lásky,
uzdravenie duše a slobodu v mene Ješua. Žana sa ma spýtala, „Ako sa mám modliť?“. Vysvetlil
som jej, že modlitba je úprimným vyjadrením túžby po zmene. Povedal som jej, aby opakovala po
mne. Po krátkej modlitbe sa hlboko nadýchla a vyslovila slová zo slzami v očiach. „Čo sa to stalo?“;
„Moje srdce sa trasie“. Chvíľu bola v rozpakoch. Mohol som ju objať a povedať jej o Otcovej láske.
Aké dobré je, keď evanjelium je zjavené v srdciach ľudí, ktorí sú zničení a zmorení. Vidím, aká hlboká je túžba ľudí po poznaní pravdy života. Modlime sa, aby zasiata pravda z Ducha priniesla ovocie
na slávu nášho Boha Izraela.
Jozef Janits
Chevra tím
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Milí priatelia Izraela, v termíne od 6. do 15. októbra plánujeme cestu do Izraela.
Máme ešte voľné miesta, kontaktujte nás na adrese:
CHEVRA, Národná 10, 01001 Žilina, tel.: +421 41 5640536, balatova@chevra.sk

