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Drahí súrodenci,
tu je slovo zo Slova pre vás.
„Upraviť myšlienky srdca je vecou človeka, ale od Hospodina
je odpoveď jazyka“ (Pr 16:1).
Mesiánsky preklad znie v anglickom jazyku takto: „The plans
of the heart belong to man, but the tongue´s answer is from
ADONAI.“ To znamená, že „Plány srdca patria človeku (alebo
sú z človeka), ale odpoveď jazyka je od ADONAI.“ Keď zoberieme kompletný význam tohto
textu, tak vidíme, že plány človeka môžu byť v súlade s Božou vôľou len vtedy, keď sú jeho
myšlienky upravené a úprimné pred Bohom. Vtedy Boh dáva odpoveď jazyka, ktorá
je v súlade s myšlienkami, ktoré sú obnovené a podriadené Bohu.
Veľmi často sú ľudia znepokojení rôznymi situáciami a problémami. Modlia sa a popritom
hovoria, že sa nič nemení a všetko je po starom. Problém je v tom, že Boh nezaberie
vo veciach, v ktorých máš zabrať ty. On sa nebude nasilu hrabkať v tvojich myšlienkach
a snažiť sa ich meniť. Boh môže vstúpiť do tvojej mysle, keď ju otvoríš pre Neho, lebo
„upraviť myšlienky srdca je vecou človeka.“ Keď sú tvoje myšlienky rozhádzané, hnané
obavou a strachom, potrebuješ ich upraviť a nasmerovať správnym smerom, aby si mohol
v Božom pokoji konať Jeho vôľu: „Človeka, ktorého myseľ je opretá na teba, Bože,
zachováš v pokoji, áno v pokoji, lebo sa nadeje na teba. Nadejte sa na Hospodina na
večné veky, pretože v Hospodinovi je skala vekov“ (Iz. 26:3-4).
Pavol povzbudzuje bratov a sestry v Efeze: „To teda hovorím a osvedčujem v Pánovi, aby
ste už viac nechodili, ako aj ostatní pohania žijú v márnosti svojho rozumu, so zatemnenou
mysľou, súc odcudzení životu Božiemu pre nevedomosť, ktorá je v nich, pre zatvrdilosť ich
srdca. Vo svojej otupenosti, oddali sa výstrednostiam páchať každú nečistotu nenasýtenou
žiadosťou“ (Ef 4:17-19). Vidíme tu problém, ktorý poukazuje, že myšlienky týchto ľudí
neboli upravené pred Bohom. Všimni si, že Pavol smeruje tieto slová k veriacim
a napomína ich, aby si upravili myšlienky pred Bohom a začali prinášať ovocie na Božiu
slávu. Ďalšia časť textu je protikladom k tej prvej, v ktorej Pavol povzbudzuje: „Ale vy ste
sa tak neučili o Kristovi. Keďže ste o ňom naozaj počuli a boli ste o ňom poučení – lebo
pravda je v Ježišovi: Odložte starého človeka s predošlým spôsobom života, a obnovili sa
v duchu svojej mysle a obliekli si nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti
a svätosti pravdy“ (Ef 4:20-24). Nemôžeš rozmýšľať po starom a žiť po novom; potrebuješ
odstúpiť od starého spôsobu rozmýšľania a prijať ten Boží. Boh ponecháva túto úlohu
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úplne na teba: „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premeňte obnovením
zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe
a dokonalé“ (R 12:2). Vstúpiť do konania Božej vôle, bez obnovenia rozmýšľania, je takmer
nemožné.
Obnovená myseľ je duchovná myseľ a smeruje k Božím veciam. Duchovná myseľ nás
chráni pred telesným rozmýšľaním. Pavol jasne hovorí zboru v Ríme: „Lebo tí, ktorí sú
podľa tela, myslia na veci tela a tí, ktorí sú podľa Ducha, na veci Ducha. Lebo myseľ tela
je smrť, ale myseľ Ducha je život a pokoj, pretože myseľ tela je nepriateľstvom naproti
Bohu, lebo sa nepodriaďuje zákonu Božiemu, lebo sa ani nemôže podriadiť. A tí, ktorí sú
v tele, nemôžu sa ľúbiť Bohu; ale vy nie ste v tele, ale v duchu, akže Duch Boží (Ruach
Elohim) prebýva vo vás. Ale ak niekto nemá Ducha Kristovho (Ruach Ha Mashiach),
ten nie je Jeho“ (R 8:5-9). Spôsob nášho rozmýšľania určuje, či chodíme Duchom alebo
telom. Napriek tomu, že sme v tele, Boh to predurčil tak, aby sme fungovali ako duchovné
bytosti. Avšak, či budeme žiť telom alebo duchom, rozhoduje stav našej mysle.
„Ak ste teda vstali z mŕtvych s Kristom, hľadajte veci, ktoré sú hore, kde sedí Kristus
po pravici Boha, na to myslite, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Lebo ste zomreli a váš
život je skrytý s Kristom v Bohu, a keď sa zjaví Kristus, náš život, vtedy sa aj vy s ním
zjavíte v sláve“ (Kol 3:1-4).
Šalom, Šalom,
Stanislaw Gawel
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1)
„Toto je Hospodinovo slovo Zerubbábelovi: ‚Nie silou ani mocou, ale mojím
duchom!‘ znie výrok Hospodina zástupov. ‚Kto si ty, veľký vrch, pred Zerubbábelom? Budeš rovinou! On vynesie hlavný kameň za pokriku: Milosť, milosť pre neho!‘“ (Zach 4,6-7)





Ďakujeme za Tvojho Ducha a milosť, ktoré na nás vylievaš (2 Kor 13:14).
Súhlasíme s výrokom Watchmena Neeho: „Každý, kto kráča s Bohom už akokoľvek dlho
(nejaký čas), vie, že potrebuje veľa milosti na udržanie sa v (1 Pet 5:10).
Chválime Ťa za vernosť a nemennosť (Plač 3:23; Mal 3:6).
Pane Ješua, vďaka za vzácneho Ducha Svätého, ktorého nám poslal Otec, Ducha Mesiáša,
Tešiteľa, Radcu, Ducha Pravdy a ešte oveľa viac ( Jn 14:26, 15:46).
„Keď však príde on, Duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od
seba, ale bude hovoriť, čo bude počuť. Bude vám zvestovať aj to, čo príde. On oslávi mňa,
lebo z môjho vezme a zvestuje vám “ (Jn 16:13-14).



Vďaka, že si viedol Izrael, aby si ako svoj národný emblém vybral menoru zo Zachariáša 4:6.

2)
Voľby: Izrael čakajú 17. septembra opäť voľby. Máme čas na príhovor, aby Boh pozdvihol vládu, cez ktorú bude oslávený. Volebné kampane, ktoré sa práve rozbiehajú, sú, ako
sme očakávali, naozaj otrasné.







Priveď jasnosť do tohto neistého obdobia a zjav nám, ako sa efektívnejšie modliť (Amos
3:7).
História nám dokazuje, že rozdelenie Izraela je jeho najväčšia zraniteľnosť. Abba, prosíme
Ťa, zastav vznik akéhokoľvek hlbokého rozdelenia. Jednaj s duchmi rozdelenia a rozrušenia
a zabráň im infikovať izraelskú spoločnosť počas obdobia predvolebnej kampane (Ž.17:813).
Pozdvihni do izraelskej politickej scény tých, ktorých si predurčil a povolal práve na tento
čas (Dan 4:17).
Ak je tvojou vôľou jednotná vláda, potom znič nevraživosť a kruté obviňovanie medzi Netanajahuovým Likudom a Modrobielou alianciou (Pr.16:28).
Nech volebné výsledky vedú k rýchlemu sformovaniu novej vlády (Ž. 31:2,79:8).

3)

Benjamín Netanjahu: Špeciálne sme sa modlili za premiéra Netanjahua. Ako sme sa
už dávnejšie zmienili, znepokojuje nás intenzívny tlak, ktorý je vyvíjaný na Bibiho, čo
má za následok, že stráca prednosť, ktorá z neho robila pevného vedúceho štátnika
a nie iba ďalšieho politika.



„Srdce kráľa je ako prúd vody v Hospodinovej ruke, odvedie ho, kamkoľvek chce“ (Pr. 21:1).
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Obráť jeho srdce k Tebe a k Tvojmu Slovu (Ž. 105).
Hovor k nemu veľmi jasne – cez Slovo a cez múdrych radcov (Pr. 15:22).
Veď ho do kampane, ktorá bude založená na jeho výsledkoch a úspechoch a nie na útokoch
proti svojim oponentom. (Pr. 6:16, 19b).
Odstráň všetku paniku a zmätok z jeho srdca. Pripomeň mu, ako kráľ Dávid očakával
na Teba, kedy mu odovzdáš trón, ktorý si zasľúbil.
Vlož do jeho srdca bremeno pre mentorovanie svojich nástupcov, ktorí by eventuálne mohli
nahradiť jeho miesto (2Tim.2:2).







4)
Súčasná vláda: Izrael potrebuje vládu, ktorá bude fungovať a urobí čokoľvek pre
ochranu a obranu národa od okolitých nepriateľov. Stará vláda, ktorá viedla krajinu pred
voľbami stále funguje – i keď v obmedzenom režime.
Ukáž vláde, čo musí a - čo nesmie – bez ohľadu na politické následky (Pr 19:21).
Nech všetky kľúčové oblasti, v ktorých je potrebné spraviť rozhodnutie, jasne žiaria
v mysliach politikov (Pr. 16:1, 9).
Podpor bezpečnostný kabinet nadprirodzenou jednotou (Ž. 133:1).
Zmäť všetkých nepriateľov Izraela, ktorí by chceli zneužiť a vyťažiť z tejto nestabilnej situácie Izraela (Ž. 129:5)






5)
Irán a Izrael: Pozorne sledujeme zvyšujúce sa napätie medzi USA a Iránom
v Perzskom zálive. Irán sa snaží odpútať pozornosť útokmi na Izrael pomocou svojich spojencov. Toto je ďalšia oblasť, v ktorej izraelská „vláda medzi voľbami“ potrebuje byť pripravená a ochotná konať.
Pane, ďakujeme, že odpovedáš na naše modlitby. Priveď vodcov Iránu v čase týchto tlakov
ku zmätku a k významným geopolitickým chybám (Job 12:16-25).
Ukáž americkému prezidentovi Trumpovi, že jediný spôsob, ako jednať so šikanou Iránu na
Strednom východe, je tvrdý zásah. Presne tak, ako to urobil aj Izrael proti Iránu v Sýrii
(Kaz.8:11).
Odkry všetky démonické plány Iránu proti Izraelu (Job 12:22).
Poskytni Izraelu presné tajné informácie, aby odhalil a poznal plány Iránu (Ž.44:21,
Jer.17:10).
Nech IDF na svoj strategický stôl neustále predkladá preventívne opatrenia (Ž.44:4).
Daj izraelským vodcom odvahu preventívne zasiahnuť, ak je to potrebné (Ž.44:5-8).
Stráž vzájomný vzťah medzi šéfom IDF Kochavim a ministrom obrany Netanjahuom.
Ukry všetkých izraelských špiónov v Iráne a odhaľ všetkých iránskych špiónov v Izraeli
(Joz.2:6, 10:17).
Vďaka za nedávne odhalenie iránskych špiónov v Izraeli!
Pane, použi si dôležité vojenské cvičenia, ktoré sa uskutočnili pred pár dňami, aby ukázali
silné stránky a odkryli slabé miesta IDF, na ktorých je potrebné popracovať (Pr.21:31).
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6)
Gaza: Na Irán je síce vyvíjaný tlak, avšak s najväčšou pravdepodobnosťou sa nepriatelia židovského štátu snažia o odvedenie pozornosti Izraela, aby mohli rozvíriť svoju činnosť prostredníctvom svojich zástupcov na základniach v Gaze – Hamasu a palestínskeho
džihádu.











Pane, naďalej stráž izraelské hranice s Gazou (Ž. 121:4).
Udrž v ostražitosti tajné spravodajské služby Izraela, aby sa ich pozornosť nesústredila iba
na dianie v Perzskom zálive. Nech nestratia ani nezmeškajú nič z toho, čo nepriateľ plánuje
na hraniciach s Gazou (Job 21:27; Plač. 3:60-61).
Oznám Izraelu stratégiu, ako vyriešiť túto situáciu (Ž.20:7-9).
Požehnaj a pozdvihni ešte viac politicky a vojensky aktívnych ľudí, ktorí dokonca už teraz
plánujú opätovné získanie Gazy - Božieho zasľúbeného vlastníctva. „Hospodin je kráľom na
večné veky, pohania zmiznú z jeho krajiny“ (Ž. 10:16).
Povzbuď vojakov na hranici a udržuj ich v maximálnej pohotovosti, aby odhalili každý nepriateľský plán (Ž. 140:7).
Zabráň, aby sa palestínski ostreľovači trafili do svojich cieľov (Ž. 35:26).
Nech izraelské komunity žijúce na hranici s Gazou volajú ku Tebe (Ž. 50:15).
Hamas povedal, že sa pripravuje pokoj zbraní s Izraelom – avšak Izrael nič nepotvrdil.
Abba, zjav nám pravdu do tejto situácie (Dan.2:22).

7)
Anti-semitizmus a alija: Rýchly nárast otvorenej akceptácie antisemitizmu na Západe
je šokujúci. Niektorí tvrdia, že ide iba o anti-sionizmus, avšak stanoviť židovskému štátu
štandard, ktorý nemá nijaký iný štát – je antisemitizmus! Predsa však vidíme ako Božia ruka
s rastúcou rýchlosťou napĺňa svoje zasľúbenia a proroctvá posledných dní a všetko pripravuje na slávny návrat Kráľa Izraela, Mesiáša Ješuu, Spasiteľa všetkých ľudí.







Pane, postupne sa uvoľňujú lovci po celom svete. Modlíme sa však, aby Židia v exile reagovali hlavne na rybárov, ktorí sa v krajine stále nachádzajú (Jer. 16:16).
Zobuď mnohých rabínov, aby videli a vnímali blížiace sa nebezpečenstvo a povzbudili svoje
stáda k návratu domov – do Izraela (Ž. 77:20; Jer. 50:6-8).
Požehnaj kresťanov múdrosťou, aby vedeli ako byť živým svedectvom Živého Boha (Iz.
49:2).
Veriacich, ktorých si povolal, aby pomáhali Židom – dokonca i na Západe – uschopni ich
robiť to v tichosti a daj Božie prepojenia ktoré im pomôžu procesu vysielania ich späť na
Sion (Jer 50:4-5).
Pane, otvor oči tým, ktorí to myslia dobre, ale sú oklamaní a chcú opäť vybudovať židovské
komunity v exile. Nech je ich čas, snahy a financie namiesto toho použité na návrat židov do
Izraela (Iz. 43:5-7).

8)
Nová vláda a alija: Na záver sme sa modlili, aby Boh pozdvihol vládu, ktorá bude mať
srdce pre návrat všetkých Židov do vlasti – bez ohľadu na ich náboženstvo, bankový účet či
farbu pleti.


Abba, prosíme Ťa, aby si na ceste svojho ľudu odstránil všetky kamene, na ktorých by sa
dalo potknúť (Iz 62:10).
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Obnov v ďalšej vláde silnú víziu pre aliju (Zach. 2:6-7).
Abba, prosíme, aby si zabezpečil všetko potrebné pre návrat Židov a ich integráciu do izraelskej spoločnosti.
Vylej dar rýchleho učenia a ovládania hebrejského jazyka pre nových imigrantov (Sk 2:611).
Ak je staršia generácia Židov v exile príliš zaseknutá vo svojej komfortnej zóne, vylej na ich
potomstvo ducha odvahy a túžby vrátiť sa do krajiny svojich praotcov (Iz.62:4-5).
Požehnaj kresťanské skupiny a tiež jednotlivcov, ktorí pomáhajú imigrantom usadiť sa
v krajine.
V duchovnom kráľovstve s otvorenou náručou vítame všetkých Židov s akýmkoľvek pozadím a voláme, aby sa vrátili domov do Izraela - pre sväté meno živého Boha.








„Posvätím svoje veľké meno, znesvätené medzi národmi, ktoré ste znesvätili medzi nimi,
a pohanské národy spoznajú, že ja som Hospodin,‘ znie výrok Pána, Hospodina‚ keď dokážem na
vás pred ich zrakmi, že som Svätý. Poberiem vás z národov, zhromaždím zo všetkých krajín a dovediem na vašu pôdu (Ez 36:23-24).
Tím príhovorcov za Izrael
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PREČO BY MAL MÔJ ZBOR PRESKÚMAŤ SVOJE ŽIDOVSKÉ KORENE?
POSOLSTVO PRE PASTOROV
Existujú mnohé dôležité dôvody, prečo by sa kresťania mali učiť o židovských koreňoch kresťanskej
viery. Ale pred tým, ako budeme o nich hovoriť, chcel by som spomenúť jednu spoločnú starosť,
ktorú má veľa pastorov ohľadne tohto predmetu. Keď hovoríme o „židovských koreňoch,“ nevyučujeme, že kresťania by mali prejsť pod zákon Mojžiša, „lebo nie sme pod zákonom, ale pod milosťou.” (Rim.6:14) Nevyučujeme, že by si kresťania mali osvojiť moderné židovské tradície uctievania, ako napr. nosenie modlitebného šálu (Tallit), alebo pokrývku hlavy (Kippah), alebo si dávať
modlitebné remienky (Tiffillim). Učíme o obnove biblickej “viery, odovzdanej raz navždy svätým” (Júda 1:3). Táto viera je „Viera Abraháma,” (Rim.4:16) zdokonalená a dostupná všetkým
ľuďom na svete skrze narodenie, tajomstvo, smrť a vzkriesenie Ježiša, židovského Mesiáša. Kresťanská viera, ako je praktizovaná na mnohých miestach v súčasnej dobe, neodráža biblické židovské dedičstvo.
Na mnohých, ak nie väčšine miest, kresťanstvo odráža vplyvy nebiblických systémov presvedčení,
rôzne ľudské náboženské tradície a svetské kultúry. Tieto vplyvy účinne odtiahli cirkev
od „vyživujúcej miazgy“ izraelského Olivovníka a dopustili mutáciu nebiblických prejavov kresťanstva. Tieto vplyvy mali spoločný účinok na umenšovaní či dokonca umŕtvovaní duchovného života
cirkvi. Kresťanský svet je plný zborov, ktoré majú len „formu pobožnosti, ale silu (pobožnosti) popierajú.” (2Tim.3:5). Súčasť obnovy židovského dedičstva cirkvi je prinavrátenie moci Ducha Svätého
v znameniach, divoch a zázrakoch.
Duch Svätý pôsobí na veriacich po celom svete, aby objavovali svoje historické biblické židovské
korene. On ukazuje, ako by Boh chcel, aby si Telo Mesiáša znovu vyžiadalo toto dedičstvo. Toto
vyžiadanie zahŕňa štúdium (veľmi židovskú a biblickú činnosť) adekvátneho miesta Starého Zákona,
vrátane Zákona v našich životoch (1Tim. 2:15). Napokon ten istý apoštol, ktorý napísal, že: „Koniec
zákona je totiž Kristus, aby sa spravodlivosti dostalo každému veriacemu.” (Rim.10:4), tiež napísal,
že Zákon je „..svätý, aj prikázanie je sväté, spravodlivé a dobré..” (Rim.7:12, 14) Tiež svedčil o tom,
že: „Podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom ” (Rim.7:22) a že jeho štúdium má schopnosť vyškoliť veriacich v spravodlivosti (2Tim. 3:16). V tom je tiež zahrnuté chápanie
adekvátneho miesta Sviatkov Hospodinových (Lev.23). Ide o ustanovené časy pre cirkev, aby rozpoznala osobu, prácu a službu Mesiáša, ktorého predstavujú všetky sviatky a to mocným spôsobom.
To, že cirkev neskúmala spásonosný význam týchto sviatkov, ju okradlo o dôležitú inštrukciu. Podobným spôsobom – skutočnosť, že cirkev počas stáročí neštudovala vzory a princípy rôznych duchovných predmetov ako uctievanie, modlitba, duchovný boj, finančné správcovstvo, život
v komunite a – jeden z najdôležitejších – ako sa otcovia majú starať a školiť svoje rodiny, vážne
oslabila Telo Mesiáša. Niet divu, že židovský apoštol Pavol napísal, že židovské Písmo „vdýchnuté
od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, aby bol človek Boží
dokonalý a spôsobný na všetko dobré.“(2Tim. 3:16-17).
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Čo znamená „židovský“?
„Abrahámova“ viera vo svojej podstate bola a stále je „židovská.“ Nie je babylonská, grécko-rímska,
európska, africká, ázijská či americká. Bola zrodená Bohom Izraela, keď uzavrel zmluvu
s Chaldejčanom menom Abram a „obrátil“ ho na hebrejského „Abraháma.“ Abrahámov vnuk Jákob
bol následne „obrátený“ a jeho meno bolo zmenené na „Izrael.“ Dôsledkom toho sa potomkovia
Izraela stali známi ako „Izraeliti.“ Boh napokon ustanovil Svoju zmluvu s celým národom Izraelitov
skrze Mojžišovu službu a priniesol Tóru.
Ako to história odhalila, celý národ prevzal meno popredného kmeňa, z ktorého boli ustanovení králi
a ich budúci Mesiáš: Júda. Izraeliti sa napokon stali známi pod názvom „Židia“” (2Králi 16:6). Božie
zjavenia zaznamenané v Starom Zákone nám poskytli základy našej „mesiášskej“ (t.j. kresťanskej)
viery. Tieto hebrejské Písma, v spojení s Novým Zákonom, tiež zapísané židovskými rukami, ktoré
boli inšpirované tým istým Bohom, obsahujú Božie prikázania a Božie inštrukcie pre spravodlivé
medziľudské vzťahy a duchovné smernice pre ustanovenie a udržiavanie osobného vzťahu so samotným Bohom.
Boží vplyv týchto „židovských Písem“ vytvoril definitívnu kultúru a svetový názor, ktorý bol unikátny
medzi všetkými národmi a náboženstvami starobylého sveta - pretože bol založený na a bol ovocím
zaznamenaných zjavení Boha Izraela. My by sme tiež mali byť obrátení, nie len v našom duchovnom vzťahu s Bohom, ale aj od našich predchádzajúcich kultúrnych a svetových názorov. Mali by
sme zavrhnúť filozofie, tradície alebo kultúrne dynamiky, ktoré nás pred tým ovplyvňovali; keď zistíme, že sú v rozpore s autoritou „židovského“ Písma. V knihe Rímskym 11:18 apoštol Pavol jasne
vysvetľuje túto oblasť pohanským veriacim v Mesiáša: každý, kto činí pokánie zo svojich hriechov
a prijíma Ježiša ako Spasiteľa a Pána, je naštepený do izraelského Olivovníka a stáva sa účastníkom bohatého koreňa tohto „židovského“ stromu. Takíto ľudia sa stávajú „účastníkmi zasľúbenia“
a stávajú sa „spoluobčania svätých a domáci Boží” (Ef.2:19). Jednoducho povedané, pohanskí kresťania, vierou v Ježiša Mesiáša, boli naštepení do „židovského“ náboženstva, ktoré má svoje vlastné
osobité duchovné skutočnosti, prikázania, kultúru a svetonázor.
Táto „viera“ a „história”
Počas svojej histórie táto „viera“ podstúpila mnoho permutácií na svojej ceste medzi národmi. Politici ju ubíjali, teológovia dokaličili, bola poškvrnená krvou mučeníkov a obnovená a preskúmaná vykúpenými svätými. Cez toto všetko z tej dlhej histórie, to podstatné „židovstvo“ viery bolo vo všeobecnosti zatemnené, zámerne ukrývané a neustále hanobené. Som presvedčený, že to bola dômyselne
stanovená diablova stratégia, aby dosiahol dva veľmi deštruktívne konce.
Po prvé, satan chcel vytvoriť nebiblické náboženstvo, ktoré by mohol ovplyvňovať a ovládať. Oddelením cirkvi od autority Písma dokázal priviesť cirkev pod odsúdenie zasľúbené Bohom, pokiaľ neuposlúchne jasné apoštolské prikázanie z Rímskym 11:18-21, „nevystatuj sa nad ratolesti.... Lebo
keď Boh neušetril prirodzené ratolesti, neušetrí ani teba.” Úspešným dosiahnutím tohto konca dokázal odstrániť naštepené divoké konáre od pomazaných koreňov izraelského Olivovníka. Keď sa mu
táto stratégia podarila, cirkev mohla byť ľahko privedená pod vplyv mnohopočetných doktrín démonov. História zla v cirkvi a skrze ňu dosvedčuje úspech tejto stratégie.
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Po druhé vidíme, že skutočný cieľ, ktorý chcel diabol dosiahnuť, je priamo spojený s jeho prvým
úspechom. Oslabením/skazením cirkvi cez tieto doktríny bola cirkev okradnutá o jej miesto pri pomazaných koreňoch izraelského Olivovníka. Ako história jasne dokazuje, výsledkom je cirkev, ktorá
stratila demonštratívnu moc Ducha Svätého. Táto moc bola jednou z hlavných ingrediencií potrebných na vyprovokovanie Izraela k žiarlivosti. Pavol nám sám povedal, že „Židia žiadajú znamenia” (1Kor.1:22). Keďže cirkev nemala žiadnu moc na prejav takýchto „znamení,“ nebola schopná
vyprovokovať židovský ľud k viere v Ježiša ako Mesiáša. Podľa Rímskym 11:15, mŕtvi nemôžu vstať
z mŕtvych a nemôže nastať ani druhý príchod Ježiša, kým Izrael nedôjde k viere v Mesiáša. Satanova stratégia nie je len okradnúť cirkev o jej dedičstvo v bohatom koreni tohto hebrejského dedičstva.
Má v úmysle neurobiť nič menej ako zabrániť návratu Pánovi tým, že zabráni židovskému ľudu uveriť v Ježiša.
Historické oddelenie
Keď budeš študovať históriu cirkvi, zistíš, že Telo Mesiáša zakúšalo pomalú ale stabilnú obnovu
biblických právd: posolstvo spásy prostredníctvom viery, kňazstvo všetkých veriacich, Biblia ako
jediný autoritatívny zdroj doktríny, jej preklad do jazyka ľudu, krst ponorením na základe viery, obnova darov Ducha Svätého, vláda cirkvi založená na pomazaní a nie inštitučnom presadzovaní,
obnova všetkých úradov na vystrojenie svätých z Efezským 4, záväzok naplniť Veľké poslanie
a mnoho iných.
Tieto pravdy museli byť obnovené, pretože boli v minulosti nahrádzané rôznymi „doktrínami démonov,“ ktoré sa celé stáročia infiltrovali a kazili cirkev. Verím, že hlavný dôvod pre prinavrátenie cirkvi
k jej židovským koreňom je ten, že cirkev môže byť prinavrátená k jej biblickému vzťahu
a zodpovednosti voči židovskému ľudu. Poslanie cirkvi vyprovokovať Izrael k žiarlivosti je jednou
z právd Nového Zákona, ktorá bola historicky úplne zavrhnutá. Keď rozmýšľali nad tým ako zaistiť,
aby bolo evanjelium chutnejšie pre pohanských poslucháčov, mužovia s dobrými úmyslami, ktorí
boli oklamaní vo svojom zápale kázať evanjelium, dejudaizovali posolstvo a pri tom sa otvorili démonickej doktríne „teológie náhrady.“ To prinieslo dvojaký účinok: oddelenie cirkvi od jej koreňov
v izraelskom Olivovníku a presadzovanie ducha arogancie voči židovskému ľudu.
Cirkev sa už viac nevnímala ako súčasť židovského ľudu alebo súčasť Božieho plánu na vyprovokovanie Izraela k žiarlivosti. Namiesto toho prerastala do protikladu, do imperialistickej teokracie,
ktorá stratila svoje autentické duchovné svedectvo a schopnosť činiť úprimných znovuzrodených
učeníkov.
Autentická duchovnosť bola nahradená hierarchickým systémom politických a vojenských plánov,
ktoré si vynútili „vernosť“ voči „cirkvi“ namiesto úprimného duchovného znovuzrodenia a nového
života. Čím viac cirkev odmietala svoje „napojenie na Olivovník,“ tým viac klesala do inštitucionalizovaného systému sviatostí, hierarchického systému, duchovnej temnoty a nevery. Ako čas postupoval, z počiatočnej mesiášskej židovskej viery založenej na Písme a Božej moci sa stávalo úplne
spohanštené „kresťanstvo“ založené na politickej a vojenskej moci a cirkevných tradíciách, ktoré
boli v mnohých prípadoch ničím iným než „pokresťančeným pohanstvom.”
Všetko židovské bolo postupne zvrhnuté a v niektorých prípadoch dokonca zakázané. Skutočná
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cirkev bola tragicky oslabená/skreslená. Som presvedčený o tom, čo história ukazuje, že cirkev – už
skreslená – prešla pod Boží súd za neposlušnosť voči apoštolskému prikázaniu, pretože nemala byť
arogantná voči neveriacim prirodzeným ratolestiam. Nebola schopná vyprovokovať Židov k viere
v Mesiáša. Diabol ju inšpiroval k tomu, aby vyprovokovala Židov k hnevu a ešte viac prehĺbenej
nevere cez storočia zákerného a neustáleho prenasledovania. Židovský ľud obviňovali zo zločinov
a označovali takým spôsobom, aby ospravedlnili svoje prenasledovanie, utrpenie a smrť. Boli nevinnými obeťami nenávisťou naplnených teológií, ktoré vypestovali duchovnú katastrofu pre cirkev
a pohromy pre prirodzených synov Abraháma. Bola to satanistická stratégia, aby mohol udržať skutočné evanjelium mimo židovský ľud a tak zdržať Ježišov návrat – pretože proroctvo uvádza,
že po naštepení Izraela do jeho vlastného Olivovníka budú mŕtvi vzkriesení z mŕtvych a to sa stane
pri Ježišovom návrate. (Rim.11: 15)
Praktické presvedčenia pre tvoju cirkev
Keď uznávame, že praktizujeme „židovskú“ vieru v protiklade voči tradičnej „kresťanskej“ viere, sme
oslobodení od historických, kultúrnych a démonických zápletiek, ktoré po stáročia okrádali kresťanov o ich biblické dedičstvo. Kedykoľvek stojí „tradícia“ v ceste obnovy, prebudenia a prejavov Ducha Svätého, ktorý zmocňuje autentických učeníkov; kedykoľvek počuť hlas, ktorý hovorí: „toto nerobíme v našom zbore,“ lebo naša cirkev má svätejšiu alebo posvätnú tradíciu – vtedy odpovedá
orientácia na „židovský koreň“: „My dodržiavame Písmo a poslúchame zjavenie od Boha, nie tradície ľudí, bez ohľadu na to, aké sú staré alebo zakorenené.“ Koniec koncov, neexistuje žiadna kresťanská tradícia, ktorá by bola staršia ako Hebrejské Písma.
Tento druh zmýšľania spôsobí, že znovu prehodnotíme každý aspekt nášho kresťanského života,
viery a praxe. Robíme to, čo robíme v našej cirkvi alebo duchovnom živote kvôli našej kultúre, tradíciám alebo ľudským filozofiám? To, čo robíme, je podľa Božieho Slova? Uctievame Boha spôsobom, ako chce, aby sme Ho uctievali? Spôsobom, ktorým Písmo vyučuje, že má byť uctievaný?
Alebo to robíme spôsobom, ako nás to naučili naše tradície a podľa našich vlastných úrovní pohodlia? Skutočne uctievame alebo len máme „službu spevu?” (Divíme sa, prečo je tak malá prítomnosť
Ducha Svätého vo väčšine zborov?) Modlíme sa podľa biblických princípov Písma alebo podľa nášho ľudského chápania? Koľko kresťanov je frustrovaných vo svojom modlitebnom živote? Je to preto, lebo nikdy neboli vyučovaní ako sa modliť podľa Biblie? Tak veľa kresťanov je obeťami satanistických stratégií, ktoré nahradili vyučovania hebrejského Písma nebiblickými tradíciami, ktoré Boh
Izraela ani nerešpektuje, ani neprijíma, ani na ne nereaguje.
Chcel by som zopakovať jedno: nehovorím to, že by si kresťania mali osvojiť židovské tradície alebo
imitovať moderné náboženské praktiky židovského ľudu. Ale chápanie židovských koreňov si vyžaduje biblický základ pre všetko, v čo veria naše zbory a čo praktizujú. Nebudeme povzbudení len
k tomu, aby sme študovali/skúmali Písmo, ale budeme tiež povzbudení, aby sme porozumeli, ako
ich pochopil židovský ľud počas svojej minulosti a budeme oslobodení, aby sme mohli získavať
bohatstvo z nášho vlastného dedičstva „medzi nimi” (Rim.11:17). Toto je niečo, čoho sa satan
strašne bojí. Desí ho predstava, že skutoční veriaci vstúpia do úprimného štúdia Písma so Židmi.
Pozná mocné svedectvo Mesiáša, ktoré bude napredovať a veľké poklady, ktoré sa otvoria pre cirkev.
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Keď sa členovia tvojho zboru začnú orientovať na židovské korene, budú ochotnejší čítať si Písmo.
To vytvorí zdravý a zrelý postoj, ktorý hovorí: „Usiluj sa postaviť pred Boha ako osvedčený
(2Tim.2:15).” Pavol napísal v 1Tesalonickým 5:21, čo máme robiť: „Všetko skúmajte, dobrého sa
držte!” Židia s Berie spomínaní v Skutkoch 17:11 sú výborným príkladom pre cirkev, aký by mala
nasledovať. Potrebujeme nasledovať ich príklad popri toľkých prúdoch doktríny prechádzajúcej cez
cirkev, aby sme „ochotne prijímali slovo a každý deň skúmali Písma (o židovských koreňoch alebo
iné vyučovanie), či je skutočne tak.” Tiež potrebujeme ochotne študovať históriu, aby sme identifikovali ovocie tých doktrín a tradícií, ktoré sme prijali ako pravdu. Mnohí ľudia budú veľmi prekvapení,
keď uvidia tú škodu, ktorá sa vykonala na a skrze cirkev, keď prejdú takýmto štúdiom.
Štúdium našich židovských koreňov posilní naše rodiny. Učíme sa, že Boh mal vždy v úmysle, aby
naši otcovia boli „kňazmi“ v rodine. Domov/rodina, nie cirkev alebo pastor má byť centrom duchovného života a rastu. Cirkev má byť rozšírenou rodinou, dopĺňajúcou a posilňujúcou duchovný život
rodiny. Štúdium našich židovských koreňov nám ukáže, ako raná cirkev, stále pevne zakorenená
v týchto koreňoch, vykonávala svoje „cirkevné“ bohoslužby. Boli zamerané na vzťahy a nie rituály,
na rodiny a nie liturgie, na osobné zapojenie, učeníctvo, zrelosť a nie na zábavu teoretického typu.
Mnohí pastori sa pýtajú: „Prečo je dôležité povedať „židovský“ namiesto jednoducho „biblický“ alebo
„duchovný?“ Prečo je nutné neustále vkladať do našej slovnej zásoby slovo židovský?“ Je to dôležité kvôli Božiemu plánu. Pretože si chce použiť cirkev, aby vyprovokovala prirodzený Izrael
k duchovnej žiarlivosti. Pán túži prinavrátiť kresťanskej cirkvi mentalitu, ktorá spôsobí, že si bude
vážne uvedomovať biblický fakt, že bola naštepená do Novej Zmluvy uzavretej so Židmi, že verí
v Boha Izraela, je spasená a očakáva na návrat židovského Mesiáša a dôveruje, verí a poslúcha
židovské Písmo.
S obnovou tohto chápania sa môže cirkev začať modliť a konať takým spôsobom, že jej vzťah so
židovským ľudom a národom Izrael bude napokon – po toľkých stáročiach – odzrkadľovať to, čo Boh
mal v úmysle už od začiatku. Boh si stále chce použiť cirkev, aby vyprovokovala Židov k viere
v Ježiša (Rim.11:11). To si bude vyžadovať zjednotenú cirkev, ktorá dokáže prejaviť obetavú lásku
a Božiu moc konajúcu zázraky. Rozmýšľam nad tým, či my budeme tou generáciou, ktorá prevezme
túto zodpovednosť, aby priniesla jednotu do cirkvi, bude sa modliť za prebudenie, ktoré ju zmocní
a dovolí Duchu Svätému, aby z nás urobil milujúcich služobníkov, k čomu sme povolaní.
Mentalita židovských koreňov tiež pomáha vytvoriť bariéry, ktoré bránia démonom prinášať svojej
doktríny do životov tvojho ľudu. Neprijme sa žiadny svetonázor alebo filozofia – prirodzená alebo
duchovná – okrem tej, ktorá je podľa Písma. Učíme sa ako študovať spolu, s toleranciou
a vzájomným rešpektom, aby to „železo“...mohlo skutočne „brúsiť železo.“ Skúšame naše osobné
a spoločné interpretácie a aplikácie Písma skúmaním ovocia, ktoré prinášajú. Spôsobia, že jednotlivci poznávajú a milujú Boha a blížneho viac a prejavujú viac ovocia Ducha? Ak nie, majú byť zavrhnuté. Ježiš povedal: „Budete ich poznať (ľudí ako aj doktríny) podľa ich ovocia.” (Mat.12:33)
Skúmaním židovských koreňov kresťanskej viery získavame bohatšie porozumenie Boha Izraela.
Učíme sa o Jeho vlastnostiach, prirodzenosti a Jeho cestách. Napríklad chápeme, že Boh Izraela je
Boh histórie a že história má svoj účel. Je lineárna, nie cyklická. Smeruje k svojmu predurčenému
cieľu. Pretože On má tento historický pohľad na život, dochádzame k poznaniu, že každá generácia
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je prepojená, ako jednotlivé časti reťaze, na ďalšiu generáciu. Preto potrebujeme napríklad jednať
s hriechmi predchádzajúcich generácií skutkami pokánia a zmierenia. Získavame náhľad do Božích
plánov a zámerov, keď skúmame napr. Jeho jednanie so židovským ľudom. Jeden zo získaných
náhľadov je ten, že Boh Izraela je Boh dodržiavajúci Zmluvu a že Jeho zasľúbenia, hoci sa zdá
že sú zadržiavané, sa naplnia.
Získavame väčšie chápanie Biblie, že tento Boh je jej autorom. Keď ju študujeme spôsobom, akým
to navrhol Autor, sme privádzaní do dynamického, život premieňajúceho vzťahu s týmto Bohom.
Sme uchránení od toho, aby sme boli oklamaní a zavádzaní, aby sme nasledovali boha alebo náboženstvo, ktoré je skonštruované podľa našich vlastných predstáv, ľudských tradícií alebo kultúrnych
preferencií. Získavame živé dôležité duchovné lekcie, ktoré nám pomôžu pri dospievaní na ceste
s Bohom. Učíme sa ako si budovať vzťah s Ním, keď študujeme rôzne spôsoby, akými On jednal
pri vykúpení našich duchovných predkov.
Získavame bohatšie porozumenie osoby a služby Ježiša a listov židovského rabína a apoštola Pavla. Získavame náhľad do foriem uctievania a života v komunite, ktorý praktizovala raná cirkev, keď
pochopíme, ako židovskí veriaci privádzali svoju vieru v Starý Zákon, tradície a prax do cirkvi. Získavame náhľad do toho, ako veriaci porozumeli praktickej dynamike života z viery v nepriateľskom,
pohanskom svete.
Štúdium našich židovských koreňov nás povzbudzuje, aby sme študovali históriu cirkvi a skúmali,
ako a prečo cirkev zavrhla jasné pokarhanie od apoštola Pavla v Rímskym 11:18,20-21 –
„nevystatuj sa nad ratolesti. Ak sa však vystatuješ (nezabúdaj), že nie ty nesieš koreň, ale koreň
teba.… Nenamýšľaj si, ale sa boj! Lebo keď Boh neušetril prirodzené ratolesti, neušetrí ani teba.”
Toto štúdium histórie bude mať zdravý účinok na posilnenie dôležitých otázok o našej viere a praxi.
Prečo robíme to, čo robíme? Anulovali niektoré z našich cirkevných doktrín alebo tradícií Božiu
moc? Čo je ovocím týchto doktrín a tradícií? Sú tí, čo im veria a nasledujú ich, viac ako Mesiáš?
Skutočne nás cirkevné doktríny alebo tradície zmocňujú, aby sme žili viac ako Ježiš, alebo
nás okrádajú o dedičstvo Mesiáša? Sme viac ako apoštoli vo viere a praktickom živote? Alebo sme
viac ako tí, o ktorých nás história vyučuje, že opustili biblické pravdy?
Štúdium našich židovských koreňov nás poučí, ako si čítať Bibliu skrze hebrejské „okuliare“ a učíme
sa, ako rozmýšľať hebrejsky. Aby sme to mohli robiť, musíme si zložiť „okuliare“ našej vlastnej kultúry a svetonázoru a nasadiť si „okuliare,“ ktoré nosieval Ježiš a apoštoli, keď študovali Písmo. Je to
veľké duchovné dobrodružstvo, keď sa učíme, ako Ježiš a apoštoli chápali Bibliu. Chápanie hebrejského myslenia nám otvára Písmo spôsobom, ktorý mení ľudský život. Tak mnoho ľudí je uchvátených, keď čítajú Bibliu, pretože ju čítajú so západniarskym, „systematickým“ nastavením mysle.
Písmo nie je systematické, neprechádza logicky od bodu „a“ k bodu „b.“ Vinie sa ako prúd rieky, kde
každá zákruta je vlastným miestom zjavenia a príležitosti pre rast v úzkom vzťahu s Bohom. Pamätaj, Boha nezaujíma to, ako veľa toho vieš, ale v čom všetkom Ho poznávaš!
Štúdium našich židovských koreňov nás učí, že nie je dostatočné veriť v Ježiša – potrebujeme sa
tiež učiť, ako byť ako On. Budeme konfrontovaní s niektorými „vecami,“ ktoré nám budú nepríjemné: osobné „veci,“ doktrinálne „veci,“ tradičné „veci“ a rôzne iné „veci“ v našich životoch a v našich
zboroch. Byť učeníkom a cítiť sa pohodlne sa môže navzájom vylučovať. Často nemôžeš dosiahnuť
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oboje a budeš nútení urobiť rozhodnutie. Učiť sa rozmýšľať po hebrejsky nás bude konfrontovať
s duchovnou realitou, ktorú Písmo nazýva Božím kráľovstvom. Toto kráľovstvo si cení úplne odlišné
„veci“ ako kráľovstvá tohto sveta. Keď študuješ Bibliu ako učeník, vsadí ťa to na miesto školenia
a premeny, je to niečo, čo mnoho ľudí nechce robiť. Mnohí chcú nové informácie len kvôli známosti,
alebo aby urobili dojem na ostatných. Boh zavrhuje takéto postoje. Vyhľadáva tých, ktorí sú ochotní
meniť sa na obraz Jeho Syna (Rim.8:29).
Boh, ktorý sa nikdy nemení, nám dal obrovský odkaz/dedičstvo v hebrejskom Písme. Toto dedičstvo
a ovocie služby, ktoré má prinášať, je pre nás stratené, keď neštudujeme židovské korene. Tým
strácame možnosť rásť v užšom vzťahu s Bohom. Takisto sa nevyvíja biblický vzťah so židovským
ľudom, hoci Boh chce, aby naše zbory mali takýto vzťah. Tak máme sťažený prístup k Božím zámerom ako jednotlivci, ako zbory aj ako veľvyslanci Kráľa.
( výber z knihy „Listy z olivovníka“; Howard Morgan)
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Milí priatelia Izraela,
je dobré potešovať tých, ktorí sú v núdzi a strádajú. Sú to momenty, ktoré nám ukážu, za čo všetko môžeme byť vďační. Je to Božia milosť, že poznaním pravdy rozumieme obeti Mesiáša a znovuzrodeniu života z otroctva do slobody. Dar Ducha
Svätého je daný, aby sme boli soľou a svetlom.
Vyškovo, malé mestečko (8000 obyv.), sa nachádza neďaleko rumunskoukrajinských hraníc. Prvá písomná informácia o meste bola v roku 1281. V minulosti patrilo pod Rakúsko-Uhorsko, neskôr Československo. V roku 1944 bolo pripojené k Ukrajinskej SSR.
Židia sa usadili vo Vyškove v prvej polovici 18-teho storočia. Prvá rodina bola
v roku 1728. V roku 1768 tu žilo 19 židov. Po vyhostení židov z mesta, opätovné
osídlenie bolo až v strede 19-teho storočia. V roku 1880 bolo 185 židov z celkovej
populácie 3016. V čase, keď mesto patrilo pod Československo, vzrástla židovská
Vyškovo, Ukrajina
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populácia na 418. V roku 1941 sa počet zvýšil na 571.

Geňa

Počas maďarskej okupácie v marci
1939, boli židia prenasledovaní a vytláčaní zo svojich povolaní. V roku 194041, mnohí z nich boli nútení pracovať
pre armádu alebo boli poslaní na východný front, kde aj zomreli.
V roku 1941 maďarsko neuspelo poslať niekoľko židovských rodín, ktorí
nemali maďarské občianstvo, do nacistami okupovaných území Ukrajiny, ako
napr. Kamenets Podolski.
V roku 1944 v máji, deportovali okolo
600 do Auschwitz.
Geňa (81 rokov), pochádza z Donbasu. Časť svojho detstva prežil v detskom domove. Otec zahynul na fronte. Mama sa vrátila z Japonska až po vojne
v roku 1948.

Malá kuchynka
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S manželkou sa zoznámil na Donbase. Bola „jevrejka“. Jej otec bol zavraždený
v koncentračnom tábore. Geňa dlho pracoval na Sibírii ako odborný zvárač. Dostal
chorobu z povolania.
Doniesli sme mu potravinový balíček. Urobil mu veľkú radosť a veľmi ďakoval. Jeho
útecha a spomienky v samote sú technické knihy a výkresy. Má dcéru, avšak žije
s deťmi v Prahe. Raz do roka, na Pesach, ho príde navštíviť. Sťažoval sa na bolesť
kolien. Tak rád by ešte pracoval, ale nohy ho už neposlúchajú. Modlili sme sa za
uzdravenie a návrat celkového zdravia. Bol nám veľmi vďačný za pomoc.
Nech sú naše modlitby neustále vysielané pred Jeho trónom, aby zasvietilo svetlo
Mesiáša. Prosíme Ťa, Abba, zmiluj sa nad týmto mužom, ktorý ťa ešte nepozná
a vytrhni ho z úzkostí spasením v mene Ješua.
Šalom.
Chevra tím

V mene Ješua ...
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DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE PRÍHOVORCOV
A ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE!
Konferencia sa blíži a našou túžbou je,
aby sa náš Pán Ješua a Boh Otec oslávil vo všetkom,
čo sa tam bude diať.
Vyzývame zvlášť vás, ktorí sa chcete zúčastniť konferencie
k pokorovaní sa a modlitbe za:
- Duchovnú jednotu
Slobodu Ducha Svätého
Premenu Božím Slovom
- Rečníkov
- Chváliacu skupinu
- Prekladateľov
- Účastníkov konferencie
- Organizačný tím

-

MIESTO KONANIA konferencie bude vo veľkej zasadačke Mestského úradu Žilina.
Adresa:
Mestský úrad Žilina
Námestie obetí komunizmu 1, 010 01 Žilina
(Upozornenie! Radničná ulica je uvedená ako poštová adresa MÚ Žilina)
Ako sa k nám dostať.
Zo železničnej stanice pešo k autobusovej stanici (cca 1 min), pokračovať priamo po ul. Daniela
Dlabača, ktorá prechádza na ul. J.Reka (mierne stúpanie) priamo k budove Mestského úradu.
V blízkosti MÚ sa nachádza AUPARK, kde sa dá parkovať.
Upozorňujeme vodičov - v Auparku nie je možné parkovať s autami na LPG !
REGISTRÁCIA: Zašlite nám email alebo telefonicky. Ďakujeme.
UBYTOVANIE: UPOZORNENIE! Chevra ubytovanie nezabezpečuje! Kontaktujte priamo ubytovne!
Informácie o ubytovaní nájdete na našich web stránkach www.chevra.sk
alebo na tel. kontakt: +421 41 5640 536, balatova@chevra.sk
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