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Drahí súrodenci,
tu je slovo zo Slova pre vás:
V decembri sme sa zišli na sviatok Chanuky a minulý mesiac
na sviatok Purim. Jeden aj druhý sviatok je sviatkom víťazstva
nad nepriateľom. Teraz sme po sviatku Pesach. Pesach je tiež
sviatok Božieho víťazstva; v judaizme nad otroctvom
Egypta; v kresťanstve a Mesiášskom hnutí nad otroctvom
hriechu. Všetky tieto sviatky nám pripomínajú slobodu
od nepriateľa a hriechu. Všetky tri sú znamením, že Boh činí nové veci. V prvých dvoch
sviatkoch (Chanuka a Purim) si použil človeka a v treťom (Pesach) si použil Syna Božieho.
Žiaden človek, ani ja sám, nebol schopný dostať nás z otroctva a zajatia hriechu, len Ježiš
(Ješua); Syn Živého Boha. Stalo sa to podľa Ježišovho zasľúbenia, ktoré odkrýval
v rozhovore so Židmi: „Amen, amen vám hovorím, že každý, kto činí hriech, je sluhom
hriechu. A sluha nezostáva v dome na veky; syn zostáva na veky. Vtedy, keď vás Syn
vyslobodí, budete skutočne slobodní.“ Slobodní od hriechu k Božej slobode. Zo starej
minulosti k Božej budúcnosti. Boh nás vytrhol z tmy a sme „...vyvolený rod, kráľovské
kňazstvo, svätý národ, ľud, určený byť Božím vlastníctvom, aby sme zvestovali cnosti toho,
ktorý nás povolal z tmy do svojho predivného svetla, ktorí ste kedysi neboli ani ľudom,
ale teraz ste ľud Boží; ktorí ste neboli dostali milosrdenstvo, ale teraz ste dostali
milosrdenstvo“ (I Petra 2:9-10). To staré, v čom sme chodili, bola tma, ale to nové v čom
chodíme, je predivné Božie svetlo. Tento prechod zo starého k novému je vzácnou
a nádhernou Božou milosťou.
Božie Slovo hovorí o stvorení, ktoré túžobne očakáva na zjavenie synov Božích „...v nádeji,
že aj samo stvorenie bude oslobodené od služby porušenia v slobodu slávy detí
Božích“ (R 8:21). Znova môžeme vidieť prechod zo starého k novému; od služby
porušenia v slobodu detí Božích.
„..ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením; staré pominulo, hľa, všetko
je nové“ (II K 5:17).
„..v Kristu Ježišovi ani obriezka nič nevládze ani neobriezka, ale nové stvorenie“ (Gal 6:15).
„...Židov a pohanov, stvoril v sebe v jedného nového človeka činiac pokoj“ (Ef 2:15).
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Biblia nás povzbudzuje, aby sme „...odložili starého človeka s predošlým spôsobom života,
ktorý sa sám ničí klamnými zlými žiadosťami a obnovili sa v duchu svojej mysle, a obliekli
si nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svätosti pravdy“ (Ef 4:22-24)
Podobné slovo je v Kološanom: „Neklamte jeden druhému, keď ste vyzliekli starého
človeka s jeho skutkami a obliekli nového, obnovujúceho sa cieľom pravej známosti, podľa
obrazu toho, ktorý ho stvoril, kde už niet ani Gréka ani Žida, obriezky, barbara, Skýtu,
sluhu, slobodného, ale všetko a vo všetkom Kristus“ (Kol 3:9-11).
Nie je možné žiť po starom a očakávať nové veci. Niekedy ľudia sa ponárajú do hriechov
svojej minulosti, ale Boh je väčší, ako obvinenia a odsúdenia z minulosti. On učinil, činí
a bude činiť všetko nové a to nové v nás je On sám. „A ten, kto sedel na tróne povedal:
Hľa, činím všetko nové“ (Zj 21:5). Vzťah s Otcom je naplno obrátenie sa v láske k Nemu.
Jeho milosť je nová každé ráno a Jeho vôľou je, aby sme túžili a boli otvorení na to, čo je
nové, každé ráno:
„Nasýť nás hneď ráno svojou milosťou,
a budeme plesať a radovať sa po všetky svoje dni“ (Ž 90:14).
Šalom, Šalom,
Stanislaw Gawel
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1)













„Hospodinovo meno je pevná veža, spravodlivý do nej uteká
a je v bezpečí“ (Pr.18:10).

„Meno“ v hebrejskom myslení znamená podstatnú črtu charakteru. Ďakujeme
za bezpečnosť a ochranu, ktorú máme v Tebe.
Ty si Alfa a Omega, Prvý a Posledný, poznáš koniec od začiatku (Iz 46:9-10).
Aké je to požehnanie, že môžeme vedieť, že maríš zámery národov a úmysly ľudí
a uskutočňuješ svoje večné zámery srdca, ktoré pretrvávajú z pokolenia na pokolenie (Ž 33:10-11).
Ďakujeme, že nikdy nespíš, ale bdieš nad Izraelom aj nad nami (Ž 121:3-4).
Nikdy sa nemeníš. Vždy môžeme pevne držať vyznanie viery, že si, kým si povedal,
že si (Mal 3:6).
Ty si Sudca celej zeme, tvoje nariadenia sú spravodlivé (Gen 18:25b).
Tvoja láska je večná – bez počiatku či konca (Jer 31:3).
„Veď Hospodin svoj ľud nezavrhne, neopustí svoje dedičstvo“ (Ž 94:14).
VĎAKA ABBA!

2)

Bezpečnosť: Judea, Samária a Východný alebo presnejšie biblický Jeruzalem
– svet túto oblasť nazýva Západným brehom, okupovaným územím. Boh sľúbil, že práve na tieto územia privedie späť svoj ľud a usadí ho tam. Táto oblasť je na jednej strane veľkým požehnaním pre Izraelitov, na druhej strane
patrí k najnebezpečnejším oblastiam ohrozeným terorizmom.



Vďaka Pane, že strážiš svoje slovo a dokazuješ jeho pravdu celému svetu
(Jer 31:3-5 Samaria; Zach 12:2-3 Judea and Jeruzalem)!
Ochraňuj všetkých ľudí, ktorí cestujú touto oblasťou alebo len čakajú na autobusovej zastávke.
Predovšetkým prosíme o ochranu najviac ohrozených t.j. vojakov IDF.
Ďakujeme, že obavy bezpečnostných zložiek Palestínskej samosprávy z infiltrácie
Hamasu sú momentálne silnejšie ako ich nenávisť voči Izraelu.
Prvá časť verša Jer 32:37 sa splnila pred našimi očami. Teraz prosíme o naplnenie
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aj druhej časti tvojho slova: „Hľa, zhromaždím ich zo všetkých zemí, do ktorých som
ich zahnal vo svojom hneve a vo svojej prchlivosti a vo veľkom hneve, a navrátim
ich na toto miesto a spôsobím to, aby bývali bezpečne.“
Chráň a požehnaj špeciálne jednotky IDF, ktoré vyhľadávajú a zatýkajú potenciálnych teroristov v arabských dedinách v nočných hodinách a často nachádzajú tajné
zásoby zbraní (Ž 140:7, 144:1).



3)

Čoskoro má byť zverejnený Trumpov návrh pre „mierový plán“. Prosili sme
Boha, aby nová vláda nevstupovala do žiadnych kompromisov, ktoré by ohrozovali bezpečnosť Izraela a ktoré by stáli proti Božej zjavenej vôli v jeho slove.



„A zem sa nebude predávať navždy, lebo zem je moja, pretože vy ste pohostínmi
a dočasnými usadlíkmi u mňa“ (3M.25:23).
„Lebo hľa, v tých dňoch a v tom čase, keď navrátim zajatých Júdu a Jeruzalema,
zhromaždím aj všetky národy a zavediem ich dolu do údolia Jozafatovho a tam sa
budem s nimi súdiť pre svoj ľud a pre svoje dedičstvo, pre Izraela, ktorého rozptýlili
medzi pohanov a moju zem si rozdelili“ (Joel 3:1-2).



4)

Začali sme sa modliť, aby došlo k oddeleniu medzi Tureckom
a Severoatlantickou alianciou NATO. Po Iráne je Turecko s jeho prezidentom
Erdoganom najväčším nepriateľom Izraela. V Severoatlantickej aliancii má
druhú najväčšiu armádu a na svojom území poskytuje prístrešok pre niekoľko
tuctov nukleárnych zbraní americkej základne. Spojené štáty však oznámili,
že pozastavujú dodávky programu bojových stíhacích lietadiel F-35 do Turecka. Stalo sa tak po tom, ako Turecko kúpilo ruský systém protivzdušnej obrany S-400. Pre Izrael je to dobrá správa.



Pane, nech má „Turexit“ z NATO ľahší a hladší priebeh ako Brexit z EU (Mt 12:4345).
Vďaka, že si vypočul naše modlitby a zastavil si predaj stíhačiek F-35 do Turecka
(Ž 50:15).
Nech sa im ich ani v budúcnosti nepodarí získať!





6



Abba, nech USA vidí, čo sa deje v tejto krajine a odstráni všetky nukleárne zbrane
z tureckého územia (Ž120:7).

5)

Voda: Množstvo dažďa, ktoré padlo tento týždeň na územie Izraela je omnoho
väčšie ako predpovedali meteorológovia. A to je ďalšia odpoveď na modlitby!
Hoci hladina Galilejského jazera stúpla o viac ako tri metre, stále nie je úplne
plné. Kým je ešte obdobie neskorých dažďov, modlíme sa za jeho plnosť.



Pane, veľmi ďakujeme za všetok dážď a sneh, ktorý si na nás doteraz štedro posielal.
Abba, prosíme o viac dažďa, aby sa doplnil nielen Kinneret, ale všetky vodné zásoby v Izraeli. „Proste Hospodina o dážď v čase jarného dažďa! Hospodin utvára búrkové mračná, dáva do nich výdatný dážď a každému trávu na poli“ (Zach 10:1).
„Spustnutá krajina bude obrábaná miesto toho, že bývala púšťou pred očami okoloidúcich. Budú hovoriť:Táto spustošená krajina je ako záhrada Eden — zrúcané,
spustošené a zbúrané mestá sú opevnené a obývané. Národy, ktoré ostanú okolo
vás, poznajú, že ja, Hospodin, som zbúrané vystaval a spustošené vysadil. Ja, Hospodin, som predpovedal a splním to“ (Ez.36:34-36).
Pane, pre Tvoje veľké a sväté meno Ťa prosíme, aby národy vôkol videli, že činíš
svoje slovo, aby poznali, že Ty si Boh.
Ty si Pánom celej zeme. Modlíme sa, aby si zmenil, čo má byť ešte zmenené, aby
Tvoja krajina pučala, prekvitala a naplnila svet svojim ovocím (Iz 27:6).









6)

Spasenie: Nachádzame sa v období Paschy, kedy sa Duch Boží hýbe medzi
svojim židovským ľudom v Izraeli aj v exile. Toto je príležitosť modliť sa za
spasenie celého Izraela!



Pane, nech je pozornosť prvej Paschy v Egypte na Baránkovi (Ex 12:11)
Otvor oči židovskému ľudu pre pravdu, že Ješua je ten baránok Pesachu (J 1:29).
Použi si deti, aby kládli veľmi jasné, vnímavé, bystré otázky (Mk 10:14).
Pane, vďaka za všetkých kresťanov, ktorí rozumejú tomu, že i oni môžu oslavovať
Paschu (Ex 12:48-49).Pomôž im nezabudnúť, že korene –tvoje zasľúbenia dané
otcom Izraela – ich nesú a podporujú (R 11:18; 15:8-12; Gal. 3:8).





7

Pane, nie je už čas odstrániť závoj z ich očí (R 11:25-26) a ukázať im krásu ich Kráľa – Mesiáša Ješuu (Ž 45:1-7)?
Toto hovorí Hospodin: „Radostne jasajte nad Jákobom, plesajte nad popredným
národom! Oznamujte, oslavujte a hovorte: ‚Hospodin vyslobodil svoj ľud, zvyšok
Izraela“ (Jer 31:7).





7)

Golanské výšiny, toto strategické a biblické miesto (Bašan), pred pár týždňami uznal prezident Trump ako suverénne územie Izraela. Vďaka Pánovi! Mojžiš dobyl Bašan na Boží príkaz ešte predtým, ako prešli Izraeliti cez Jordán.
Archeologické vykopávky dokazujú práve na tomto území prvú židovskú históriu vôbec (archeológovia zaznamenávajú najstaršiu židovskú históriu práve
na tomto mieste) Biblicky, historicky a tiež legálnym dobytím v defenzívnej
vojne proti Sýrii v roku 1967 – sú Golanské výšiny bezpochyby legálnym
územím Izraela.



Vďaka Pane za Trumpovu odvahu, múdrosť a administratívu, ktorá sa odhodlala
k tomuto kroku, hoci dobre vedela, ako bude zvyšok sveta reagovať. Pritiahni si celý
Trumpov vládny tím k svojmu Synovi (Gen 12:3a).
Vďaka, že viac izraelských vodcov nahlas hovorí o biblickom práve na toto územie
(Ž 68:15).
Vďaka, že chrániš Golany aj ako strategické územie Izraela z bezpečnostného hľadiska (Ž 121:4).
Ešte viac zaľudni toto územie svojim ľudom a povzbuď tu už usadených židovských
obyvateľov (Je. 50:19; Mich 7:14).
Všetkých 28 krajín EU sa postavilo proti Trumpovmu legálnemu a múdremu rozhodnutiu. Buď ich Pane prebuď, alebo rýchlo zmeň všetkých podvedených vodcov EU
(2.Tes 2:10-12).









8)

Voľby: Chválili sme Boha za výsledky volieb. Pre tých, ktorí rozumejú znameniam a časom sú požehnaním a poznaním, čo má Izrael robiť (2Kr.12:32).



Aká je to radosť vidieť výsledky volieb! Vďaka, že slúžime živému Bohu, ktorý počuje a odpovedá na naše modlitby (Ž 50:15).
Ďakujeme, že si dovolil premiérovi Netanjahuovi, aby zostal vodcom Izraela
(Pr16:9).
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Odpovedal si na naše modlitby, pretože si nás viedol v súlade s Tvojou vôľou
(1Jn.5:14-15).
„On mení obdobia a časy, zosadzuje a ustanovuje kráľov, dáva múdrosť múdrym
a poznanie tým, čo chápu“ (Dan. 2:21; 4:17, 25; 5:21).
Vďaka Pane, že pozdvihuješ mladšiu generáciu v Izraeli, ktorá obracia svoj zrak
ku konzervatívnejším hodnotám a pravici na rozdiel od ich mierových rodičov z Osla
(vychádzame z povolebných štatistík a prieskumov).

9)

Aby sa vytvorila vláda v Izraeli, najväčšia strana (Bibiho Likud s 36 kreslami)
potrebuje rokovať s menšími stranami, aby získali ako koalícia aspoň 61 kresiel v 120 kreslovom Knessete. Na politickej scéne je dosť veľa menších pravicových strán, avšak svoje požiadavky v minulosti presadzovali silnou manipuláciou a vydieraním. Preto sme sa modlili za hladký priebeh rokovaní.



Pane, stráž svoje Slovo aj počas týchto rokovaní: „Nieto kliatby proti Jákobovi, nijakej veštby proti Izraelu. Teraz sa povie Jákobovi, Izraelovi, čo koná
Boh“ (Num 23:23).
Ochráň Bibiho pred manipuláciou a požehnaj ho múdrymi radcami (Pr.11:14).
Nedovoľ jeho žene Sare zasahovať či prekážať Bibimu pri výbere najlepších ľudí
do jednotlivých ministerských pozícii.
Použi si Netanjahuov politický vhľad , aby čo najlepšie viedol tieto rokovania
Špecificky sa modlíme za bývalého ministra financií Moše Kahlona a jeho novú stranu Kulanu. Kiežby sa opäť pripojil k strane Likud. Takto by Netanjahu získal
v parlamente 40 kresiel (Lk 11:9).
Pre Teba nie je nič nemožné (Jer 32:27). Preto Ťa prosíme, aby si pokoril egá politikov a vytvoril vládu, ktorá bude hľadať to najlepšie pre Izrael a nie pre politickú kariéru jednotlivcov (Pr 18:12).
Zabráň, aby ultra-ortodoxné strany vydierali Netanjahua. Sprav zázrak a zmeň ich
postoj, aby túžili po tom, čo je najlepšie pre Izrael a nie len pre ich malú sekciu
(2.Kron 35:3b.).











Tím príhovorcov za Izrael
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ŽIDOVSKÉ KORENE A OVOCIE LÁSKY

Pre mnohých kresťanov je židovský ľud a židovské korene ich viery predmetom, ktorý sa pohybuje
od irelevantného k nebezpečnému alebo heretickému. Storočia nebiblických doktrín a skutkov vystavali bariéru medzi cirkvou a Židmi.
Táto bariéra môže byť považovaná za obrovský múr hrubého, polopriehľadného skla. Keďže len
malé množstvo svetla prechádza cez tento múr, videnie na obidvoch stranách je nevyhnutne skreslené. Predstav si kresťanov, ktorí sú na jednej strane a Židov na druhej, ako sa na seba pozerajú
cez toto zahmlené sklo. (Toto skreslenie možno prirovnať k nebiblickým doktrínam a skutkom, ktoré
ovplyvňujú mentálne predstavy a postoje srdca na obidvoch stranách.) Negatívne myšlienky, predstavy a pocity sa začínajú infiltrovať do sŕdc kresťanov aj Židov, ako sa začínajú zamýšľať nad
skreslenými názormi o sebe navzájom a ako si budujú postoj voči sebe.
Skrze toto skreslenie kresťania v histórii začali vnímať Židov a/alebo národ Izrael spôsobom, ktorý
je v rozpore s Písmom: sú to názory najlepšie opísané ako „tolerantné“ (t.j. „Nechajme ich na pokoji“), alebo horšie: „prenasledovateľské“ (t.j. „Zabite Židov!“). Koreň tejto príčiny bolo šírenie doktríny démonického opisovania Židov ako „zabijakov kresťanov“ a preto „pod Božou kliatbou,” a tým
pádom „vyvrheľov.“
Je veľmi potrebné správne chápať Boží plán tak, ako ho zjavuje Písmo. Takéto chápanie vždy prináša biblické ovocie lásky. Keď sa tento plán pochopí, negatívne myšlienky a pocity bude možné vymazať a nahradiť ovocím, ktoré prináša lásku. Pohľad na židovský ľud cez „čisté sklo“ duchovného
Božieho plánu prinesie pre židovský ľud ovocie lásky, podpory a autentického svedectva
o Mesiášovi.
Boh hľadá veriacich, ktorí dovolia, aby bol zborený tento „múr skreslenia“ v ich vlastnom živote
a nahradený „mostom vzťahu.“ Cirkev má posolstvo a mandát, aby prehlasovala toto posolstvo
všetkým ľuďom, vrátane židovského ľudu (Mat.28:19-20).
V minulosti to bola cirkev, ktorá vybudovala tento múr skreslenia, napriek duchovnému mandátu,
že mala privádzať „služobníkov zmierenia“ (II. Kor.5:18). Preto tou osobou, vykonávajúcou danú
úlohu, je cirkev a nie židovský ľud, aby začala proces premosťovania/budovania mostu. Kresťania
potrebujú začať aktívne búrať tento deliaci múr a budovať most vzťahu.
Pretože cirkev má mandát prehlasovať „Dobrú správu o Mesiášovi“ židovskému ľudu, potrebujeme
byť veľmi opatrní a mať istotu, že posolstvo, ktoré prehlasujeme, je v skutočnosti „viera, odovzdaná
raz navždy svätým” (Júda 1:3). A skutočne potrebujeme dbať o to, aby sme prehlasovali Božiu pravdu a nie náboženskú alebo „kresťanskú“ tradíciu. Ak sme úprimní študenti Biblie a histórie cirkvi,
uvidíme, kde bola pridaná tradícia k Písmu a kde cirkevné doktríny nahradili doktríny „viery.“ Ako
môžeme efektívne hovoriť židovskému ľudu o dobrej správe o ich vlastnom Mesiášovi a o judaizme
Nového Zákona, ktorý založil On, ak naším posolstvom pre nich je: „Obráťte sa na pohanské kres10

ťanstvo!“?!? Najskôr potrebujeme pochopiť, kde a ako sa stalo židovské posolstvo od Boha Izraela
o židovskom Mesiášovi – pôvodne prehlasované židovskými apoštolmi a prorokmi – „pohanským
kresťanstvom“, ktoré stratilo svoje zdedené „židovstvo.“ Ako sa cirkev vzdialila od tejto „viery raz
navždy danej svätým,“ (Júda 1:3) stratila svoje miesto ako „pilier a základ pravdy” (1Tim. 3:15),
pretože začala prehlasovať posolstvo, ktoré už nebolo založené na zjavení hebrejského Písma.
Namiesto tohto skutočného zjavenia bola navrhnutá istá zmes, ktorá vytvorila nové náboženstvo
na zemi. Toto náboženstvo začalo byť známe ako „kresťanstvo.“ Pre mnohých sa kresťanské náboženstvo sústreďuje na bohoslužby v budove kostola. Tam existuje získané oddelenie medzi „klérom“
a „laikmi.“ Zhromaždenie pozoruje bohoslužbu, počúva kázeň, vloží do zbierky a vráti sa na budúci
týždeň pre trochu viac z toho istého. Kresťanstvo sa javí ako niečo neškodné alebo mierne. Nanešťastie zdanie klame. Bližšie preskúmanie zjavuje históriu „cirkvi“ známu svojou nenávisťou
a krviprelievaním.
Ako obrátime svoju pozornosť na židovské korene kresťanskej viery, alebo, presnejšie „viery
v Mesiáša,“ staviame sa do pozície, kde sa môžeme otvoriť väčšiemu zjaveniu pravdy o: „viere raz
navždy danej svätým.“ Toto je vyzývajúci a vzrušujúci postoj, pretože nás všetkých stavia do pozície, aby sme prehodnotili, ako naše presvedčenia a „skutočnosti“ našej viery ovplyvňujú náš každodenný život. Učenie sa o „našich židovských koreňoch“ nám duchovne neprospeje, ak sa učíme to,
čo je uzavreté do akademických konceptov, ktoré zdobia doktrinálne knižné poličky našej mysle.
Pravdy, ktoré sa učíme, musia byť aplikované do našich životov praktickým spôsobom. Len vtedy
prehĺbia naše osobné kráčanie a vzťah s Pánom. Toto je hlavný dôvod, prečo Boh v súčasnosti
kladie dôraz na obnovovanie a chápanie židovských koreňov viery. Ďalší dôležitý dôvod je v tom,
že my ako zástupcovia Božieho kráľovstva budeme plne vystrojení a schopní svedčiť Židom
o skutočnostiach týkajúcich sa Mesiáša Ježiša.
Skôr, ako budeme môcť v plnej miere hovoriť o našich židovských koreňoch, potrebujeme pochopiť
pravdu. Ak cirkev bude tým „pilierom a oporou pravdy,” k čomu je povolaná, musí poznať celú pravdu svojho posolstva. Musí poznať, prečo je chápanie židovských koreňov jej viery tak dôležité.
Keď skúmame Písmo, nachádzame niektoré zaujímavé diagnostické skúšky, ktoré nám Pán dal.
Používame ich na to, aby sme sa preskúmali a zistili, či sme skutočne vo „viere“ (II. Kor.13:5). Prvý
a možno najdôležitejší diagnostický test je skúška lásky.
Prinášajú naše osobné presvedčenia, cirkevné doktríny, biblické výklady, tradície a praktiky ovocie
lásky? Spôsobujú to, že sme viac a viac premieňaní na obraz, ktorý je uvedený v I. Korintským 13:18? “ A čo by som ľudskými jazykmi hovoril, aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som iba
cvendžiacim kovom a zvučiacim zvonom. A čo by som vedel aj prorokovať a poznal všetky tajomstvá a mal všetko možné poznanie, a čo by som mal takú vieru, že by som hory prenášal, a lásky by
som nemal - nič nie som. A čo by som rozdal všetok svoj majetok, i telo si dal spáliť, a lásky by som
nemal, nič mi to nepomôže. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje
a nenadúva; nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle, neraduje sa
z neprávosti, ale teší sa s pravdou; všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nadeje, všetko pretrpí. Láska nikdy neprestane...”
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Láska je charakteristickým znakom Božieho Ducha. Nemôžeš povedať, že máš Ducha Božieho
v sebe, ak zo seba nevydávaš ovocie lásky. Apoštol Ján napísal: “ Milovaní, milujme sa, pretože
láska je z Boha, a každý, kto miluje, z Boha sa narodil a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha,
pretože Boh je láska.”(1 Ján 4:7-8). Slovo v Rímskym 8:29 nás vyučuje o tom, že Boh s nami stále
pracuje, aby nás čoraz viac premieňal na obraz Svojho Syna. Obraz Ježiša, na ktorý sme premieňaní, je definovaný atribútmi lásky opísanej v 1Kor.13. Sú na vine naše presvedčenia, doktríny, praktiky a tradície, že naše srdcia chladnú alebo sa dokonca uzavrú voči iným? Je príčinou naše
„náboženstvo,“ že milujeme viac, alebo milujeme menej? Poskytuje nám to duchovné odôvodnenie
a racionalizáciu pre kompromisy voči našej láske, takže sa cítime ospravedlnení pri zatvrdzovaní
našich sŕdc voči tým, ktorí vykladajú Písmo odlišne? Skutočný fakt je, že jednotliví veriaci, miestne
zbory a dokonca denominácie môžu dopustiť, že ich láska voči sebe navzájom ochladne kvôli doktrinálnym rozdielom.
Apoštol Pavol napísal v 1Kor.13:2, „A čo by som vedel aj prorokovať a poznal všetky tajomstvá
a mal všetko možné poznanie, a čo by som mal takú vieru, že by som hory prenášal, a lásky by som
nemal - nič nie som.” Grécke slovo pre slovo nič je na tomto mieste 'oudeis,' – ide o to isté slovo,
ktoré použil Ježiš v Matúšovi 13 na opísanie niekoho, kto „stratil svoju slanosť” a „na nič sa nehodí,
len aby ho hodili von a ľudia po ňom šliapali.” Musíme s tým prestať a pouvažovať nad hlbokými
implikáciami tohto verša. Otázka lásky je základná pre „vieru, raz a navždy vydanú svätým.” Nemôžeme povedať, že sme skutoční veriaci alebo učeníci tejto „viery,“ ak nekonáme a nerastieme
v láske!
Prosím, drahý čitateľ, pouvažuj nad týmito myšlienkami. Je doktrinálna správnosť pre teba dôležitejšia ako tvoja láska? Vkradol sa do tvojho vnútra nejaký duch „duchovnej domýšľavosti/nafúkanosti,“
ktorý zapríčinil, že tvoja láska voči tým, ktorí nesúhlasia s tvojimi doktrinálnymi názormi, chladne?
Ak odpoveď na túto otázku alebo jej podobné, ktoré ti kladie Duch Svätý, je „áno,“ posnaž sa
a oľutuj to! (Zjav. 3:19).
Písmo nás vyučuje: „usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja... až všetci dospejeme
k jednote vo viere a poznaní Syna Božieho, v muža dospelého, k miere veku plnosti Kristovej;” (Ef.4:3 a 13). Keď sa Ježiš vráti a „otvorí Písma” (Lukáš 24:32) potom, a naozaj len potom,
budeme mať všetci úplne korektnú doktrínu. Dovtedy je našou výzvou dovoliť Duchu Svätému, aby
rozšíril naše srdcia, aby sme prinášali do našich životov viac a viac ovocia lásky (Ján15:1-2, Gal.
5:22).
Keď uvažujeme nad židovskými koreňmi kresťanskej viery, potrebujeme zotrvať v nadšení
a uvedomiť si ústrednú pozíciu lásky voči „viere raz a navždy vydanej svätým.“ Keď sa vzdialime
od lásky, vzďaľujeme sa od Boha. Nezáleží na tom, aké správne sú naše doktríny. Svedectvo cirkvi
je láska. Biblický štandard je láska. Potrebujeme čeliť tejto skutočnosti, že ak nemáme lásku, nie
sme v „tejto viere.”
Keď sa cirkev navráti k svojim židovským koreňom a dovolí, aby pravdy z Biblie boli jej štandardom,
ocitne sa pred otázkou židovského ľudu a skutočnosti, že cirkev ho nemiluje, ako zlyhala pri láske
voči vlastným. Otázka židovských koreňov kresťanskej viery nás donúti, aby sme čelili tejto otázke
lásky ako aj mnohým iným. Spôsob, ako reagujeme voči takýmto otázkam, rozhodne o našej ver12

nosti, vernosti sluhov Pána.
Boh kladie dôraz na lásku, pretože je to oblasť, v ktorej pôsobí. Láska je atmosféra, v ktorej sa Boh
prejavuje. Viera, ktorá prináša odpovede na modlitby, pracuje prostredníctvom lásky (Gal.5:6).
Chvála a uctievanie, ktoré prináša Božiu prítomnosť (Žalm 22:3), je ovocím našej lásky voči Pánovi.
Ježiš sa prejaví tam, kde je milovaný a kde dovolíme, aby prúdila Jeho láska. Toto zjavenie Božej
lásky a moci je v srdci Božej túžby prinavrátiť cirkev k jej židovským koreňom a židovskému ľudu.
Boh túži, aby Židia vnímali cirkev, ako si ju On povolal. Aby bola celosvetovou komunitou vykúpených ľudí, ktorí milujú Boha, seba navzájom a všetkých ľudí. Je to ľud, „ktorý pozná svojho Boha,
ostane pevný a bude podľa toho konať.” (Dan.11:32), komunita viery a moci, v ktorej Duch Svätý
pôsobí každý deň.
Prinavrátenie cirkvi k jej židovským koreňom je len jeden krok k tomuto slávnemu cieľu. Je to krok,
ktorý nás privedie späť k Biblii a „viere raz a navždy danej svätým.” Objavovanie našich židovských
koreňov nás vezme na miesto, kde môžeme znovu preskúmať všetky naše doktríny a tradície
a zbaviť sa tých, ktoré pochádzajú od ľudí (alebo satana) a ktoré nenesú ovocie lásky. Ako sa cirkev
po celom svete čoraz viac premieňa na biblický štandard a vníma Božiu stratégiu v Písme pre svoje
svedectvo voči Izraelu, môže sa obrátiť k Židom a prehlásiť: „Máme účasť na židovskej viere. Váš
Mesiáš nás naplnil Svojou láskou. Jeho moc je prejavená v našich životoch. Ó, Izrael, tvoj Mesiáš
je nádherný, poď k Nemu.“
Objavovanie našich židovských koreňov a chápanie hebrejského dedičstva cirkvi je prvým krokom
k zmene orientácie cirkvi smerom k jej biblickému vzťahu so židovským ľudom. Ak sa Pán Ježiš
nemôže vrátiť, aby vládol, kým Ho neprivolá židovský ľud (Mat.23:39), a ak svedectvo, že Ježiš
je Mesiáš, príde len z cirkvi, potom cirkev musí znovu získať správnu biblickú orientáciu a vzťah so
židovským ľudom. Potrebuje činiť pokánie zo svojej minulej nenávisti a prenasledovania Židov
a začať prejavovať skutočnú vieru, z ktorej sa pôvodne zrodila. Potrebujeme rozumieť tomu,
že prvoradá skutočnosť, ktorá ukáže Židom, že Ježiš je Mesiáš, je láska voči nim prejavená zo strany cirkvi.
Na oslave narodenín, jedna nespasená bohatá židovská príbuzná povedala veriacej židovskej oslávenkyni: „Moje peniaze mi nepriniesli priateľov, ale tvoja viera ti priniesla ľudí, ktorí ťa milujú.“ Láska,
ktorú videla, v nej vyvolala závisť. (Rim.11:11,14).
Nech Boh pracuje v celej cirkvi Pána Ježiša, aby naša láska voči sebe navzájom a voči Židom
ich vyprovokovala k žiarlivosti.
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Milí priatelia Izraela,
každý deň máme vykupovať čas. „Vykupujte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní,
ale rozumejte, čo je vôľa Pánova (Ef 5:16-17). Blíži sa príchod nášho Pána pánov a Kráľa kráľov.
Aj na našich cestách po Ukrajine zažívame situácie, v ktorých si uvedomujeme, ako ten čas „rýchlo“
letí.
Keď prichádzame na návštevu židovských spoločenstiev, chýbajú nám tí, ktorí už zomreli. „Ó, Pane
Ješua, či Ťa spoznali? Či našli cestu k Tebe? Či otvorili svoje srdce pre Teba?“ To sú mnohé otázky, ktoré nám prichádzajú na myseľ.
V Zakarpatskej oblasti sme opäť navštívili
našich známych v Beregove. Tamara
je pripútaná k posteli a mama sa „prebíja“
starosťami o dcéru a vôbec o prežitie.
Potrebuje pre svoju dcéru plienky pre
dospelých. Je to dlhodobý boj, pretože
plienky sú drahé. A okrem toho, sú potrebné lieky. Mama mala minulý rok úraz
a bola pripútaná na lôžko. Boli úplne odkázané na pomoc človeka. Ako sme
už písali o nich v Bratstve, modlili sme sa
v tom čase za uzdravenie a ona o niekoľko dní vstala s postele. Teraz sme jej
to pripomenuli, aký dobrý je Boh. A Hospodin je naozaj dobrý. Boh sa jej dotýkal. Nakoniec sme ju viedli k pokániu a vyznaniu Mesiáša
Ješuu. Modlíme sa, aby to, čo bolo zasiate prinieslo slávu Bohu a spasenie pre celú rodinu.
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

