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Drahí súrodenci.
Tu je slovo zo Slova pre vás.
„A stalo sa, keď prepustil faraón ľud, že ich neviedol Boh
cestou do zeme Filištíncov, hoci bola bližšia, pretože Boh
riekol: Aby neľutoval ľud, keď by uvidel vojnu, a vrátil by sa
do Egypta. Preto Boh viedol ľud okolo, cestou na púšť,
smerom k Červenému moru. A synovia Izraela vyšli
vyzbrojení a vojensky zriadení hore z Egyptskej
zeme.“ (Exodus 13:17-18)
V čase písania tohto článku zostáva ešte pár dní v roku 2020. O chvíľu vstúpime do
roku 2021. Istotne premýšľame o tom, aký bol celý rok. Mnohí povedia nič moc.
Niektorí stratili svojich blízkych. Niektorí si dávajú otázku, o čom to vlastne všetko je.
V tomto roku sme boli nútení odstúpiť od svojich plánov, ktoré sme chceli naplniť. Pre
mňa osobne to bol čas zastavenia sa, očakávania na Pána a učenia sa od Neho, ako
fungovať v nových podmienkach.
Dnes ráno – 26 decembra, 2020, počas rannej modlitby a spoločného čítania Božieho
slova spolu s manželkou, Duch Svätý ma zastavil na týchto dvoch veršoch z knihy
Exodus. „...ich neviedol Boh cestou do zeme Filištíncov, hoci bola bližšia... Aby
neľutoval ľud, keď by uvidel vojnu, a vrátil by sa do Egypta.“ To znamená, že ich Boh
neviedol, ale okruhom. Bola to o mnoho dlhšia cesta, ako len prejsť cez územie
Filištíncov. Spomeň si, koľko krát si si chcel tento rok uľaviť, zľahčiť, alebo skrátiť, bez
toho, aby si sa vôbec zamyslel nad tým, o čom to vlastne je. Táto skratka by si
nevyžiadala nejakú veľkú námahu, zvládli by sme to svojou schopnosťou a svojou
silou. Cesta cez Filištínské územie bola kratšia a k tomu mala ešte aj „zadné dvierka“ keď by prišli problémy a tlaky, vždy bola možnosť sa vrátiť do Egypta. Boh to veľmi
dobre vedel a preto hovorí: ...Aby neľutoval ľud, keď by uvidel vojnu, a vrátil by sa do
Egypta...“ Boh mal v tom jasno a presne vedel, aká cesta je najlepšia pre Jeho ľud.
Egypt nebol miestom Božieho predurčenia, ale zasľúbená zem bola miestom Božieho
predurčenia, miestom Božej vôle.
Božou voľbou bola obchádzka cez more a púšť: „Preto Boh viedol ľud okolo, cestou na
púšť, smerom k Červenému moru.“ Toto nebol projekt pre plavcov, ktorí by to zvládli
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nejakou zručnosťou, ale pre tých, ktorí očakávali na Božie zázraky, na hnutie Božej
moci. Boh ich chcel odrezať od otroctva Egypta Červeným morom - od falošnej
nádeje, a priviesť k tej pravej živej nádeji, ktorú dáva len On. Len Boh mohol zadržať
tie obrovské vody, aby prešli na druhú stranu po suchom.
Boh nás nevedie skratkami na ihriská, ale morom a púšťou na bojiská duchovného
boja. Touto obchádzkou si Boh pripravoval svoj ľud, aby mohli zaujať zasľúbenú zem.
Od samého začiatku sa od nich vyžadovalo, aby fungovali ako Božia armáda. Preto
ďalej je napísané: „A synovia Izraela vyšli vyzbrojení a vojensky zriadení hore
z Egyptskej zeme.“
Teraz je čas, keď Boh chce viesť svoju cirkev, nie smerom do Gazy, Ekronu, Aškelonu,
Ašdodu, Gatu - cez Filištinské územie, ale cestou cez more a púšť do Jericha, na
miesta predurčenia, víťazstva, na miesta Jeho vôle.
Pavol sa neobzeral dozadu, ale vpred: „Bratia, ja nemyslím o sebe, že by som už bol
uchvátil. Ale jedno robím: Na to, čo je za mnou, zabúdajúc a po tom, čo je predo mnou,
sa vystierajúc ženiem sa za cieľom k víťaznému, k odmene horného povolania Božieho
v Kristu Ježišovi. Tak teda všetci, ktorí sme dokonali, takto zmýšľajme. A ak o niečom
inak zmýšľate, i to vám Boh zjaví. Avšak k čomu sme už dospeli, v tom istom pravidle
aj kráčať, to isté myslieť.“ (Filipanom 3:13-16) Pavol nešiel skratkami, ale víťaznou
cestou k naplneniu Božieho povolania: „Bojoval som dobrý boj, beh som dokonal, vieru
som zachoval.“ (2Tim 4:7)
Tak, ako Boh Izraela bol s Izraelom (Izaiáš 43:1-8), tak je aj s nami, keď sme na ceste
za Ním v odhodlanosti naplniť plány Nebeského Otca. Nech rok 2021 je toho jasným
dôkazom. Maranata!
Šalom, Šalom,
Stanislaw Gawel
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MOC KRÍŽA
Kde to začalo?
Je začiatok roka 2021, a prichádzajú mi rôzne myšlienky spojené s krížom nášho Mesiáša Ježiša Krista (Ješua HaMašiach). Hneď na začiatku ti chcem povedať, že krížom
to neskončilo, ale začalo. Cez kríž sa sal Ježiš cestou k Otcovi. Ježišovou smrťou na
kríži začala tvoja a moja cesta s Bohom. Ježiš pred ukrižovaním povedal svojim učeníkom: „...kam ja idem, viete, aj cestu viete.“ (Ján 14:4) Znie to ako samozrejmosť, ale
učeníci si neboli istý Ježišovho prehlásenia. Poukazujú na to ich reakcie.
Reakcia Tomáša – „...Pane, nevieme, kam ideš, a ako môžeme vedieť cestu?“ (verš 5)
Ježiš mu povedal: Ja som tá cesta i pravda i život; nikto nepríde k Otcovi, len skrze
mňa. Keby ste boli mňa poznali, boli by ste poznali aj môjho Otca, ale teraz ho už znáte aj ste ho videli.“ (verš 6-7)
Reakcia Filipa – „Pane ukáž nám Otca, a bude nám dosť.“ (verš 8) Ježišova odpoveď:
„Taký dlhy čas som s vami a nepoznal si ma Filipe? Kto mňa videl, videl Otca, a ako ty
hovoríš: Ukáž nám Otca?“ (verš 9) Potom v 12 verši Ježiš hovorí: „Amen, amen vám
hovorím, že ten, kto verí vo mňa, skutky, ktoré ja činím; bude aj on činiť, a ešte aj väčšie ako tie bude činiť, lebo ja idem k svojmu Otcovi.“ Ježiš prišiel k nám od Otca
s víziou kríža a cez kríž – „A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený
Syn Človeka, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.“ (Ján 3:14-15)
-a vrátil sa späť k Otcovi cez zmŕtvychvstanie a na nebo vstúpenie.
Učeníci nemali zjavenie Otca, lebo nemali tiež zjavenie kríža a zmŕtvychvstania
Ježiš videl Otca, lebo videl kríž, ktorý bol pre Ježiša Otcovou vôľou. Učeníci sa bránili
zjaveniu kríža, a preto nevideli Otca. Ježiš otvorene hovoril so svojimi učeníkmi
o dôvode Jeho príchodu zem: „Odvtedy začal Ježiš ukazovať svojim učeníkom, že musí odísť do Jeruzalema a mnoho vytrpieť od starších a od najvyšších kňazov a od zákonníkov a byť zabitý a na tretí deň vstať z mŕtvych.“ (Matúš 16:21)
Reakcia Petrova – „...Milosrdne sebe, Pane; to sa ti nikdy nestane!“ (verš 22) Podľa
Ježišových slov vo verši 23 vidieť, že Peter nemyslel na Božie veci, ale na ľudské. Nevidel to Nebeské, lebo bol zaslepený tým pozemským. Nevidel, že kríž je jediná cesta,
Otcova vôľa, pre dom Izraela a pre ľudstvo. Preto sa Ježiš prihovoril svojim učeníkom
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a povedal: „...Ak chce niekto prísť za mnou, nech zaprie sám seba a vezme svoj kríž
a ide za mnou! Lebo ten, kto by chcel zachrániť svoju dušu, stratí ju, a kto by pre mňa
stratil svoju dušu, nájde ju. Lebo čože to osoží človekovi, keby získal hoci aj celý svet
a svoju dušu zatratil? Alebo aké výmenné dá človek za svoju dušu?“ (verše 24-26) Aj
napriek týmto slovom učeníci naďalej nerozumeli, aký je význam kríža. Kvôli tomu neostali s Ježišom až do konca. Peter, aj napriek odvážnym prehláseniam, zradil Ježiša.
Ostatní učeníci ho tiež opustili. „...Vtedy Ho opustili všetci učeníci a utiekli.“ (Mat
26:56) Dokonca Ježiš hovorí na kríži: „Elói, Elói, lama sabachtani? – Môj Bože, môj
Bože, prečo si ma opustil?“ (Mar 15:34) Na kríž Božej spásy pre nás, Ježiš ostal sám.
Tým, že učeníci neboli pripravení na túto situáciu, mali nesprávne vnímanie a očakávanie ďalších udalostí. Kvôli tomu dvaja z nich vôbec nerozpoznali, že ten, ktorý sa k nim
pripojil na ceste do Emmaus, bol sám Ježiš. Biblia hovorí, že „...ich oči boli držané, aby
ho nepoznali.“ (Luk 24:16) Až potom, zčali horieť ich srdcia, keď Ježiš otváral pred nimi
písma (verš 32). Keď učeníci zbadali Ježiša po zmŕtvychvstaní, boli naľakaní, lebo si
mysleli, že vidia ducha (verš 36). Okrem ostatných vecí, Ježiš im povedal: „...Toto sú
moje slová, ktoré som vám hovoril, keď som ešte bol s vami, totiž, že sa musí naplniť
všetko, čo je napísané o mne v zákone Mojžišovom, v prorokoch i žalmoch. Vtedy
otvoril ich um, aby rozumeli písmam. A povedal im: Tak je napísané, a tak musel Kristus trpieť a vstať z mŕtvych tretieho dňa.“ (Lukáš 24:44-46) Vtedy nebolo im zjavené, čo
bude nasledovať po ukrižovaní, lebo „...ešte neznali písma, že musel vstať
z mŕtvych.“ (Ján 20:9)
Ježiš sa stal živou obeťou raz a navždy a druhá takáto obeť už nebude.
„Lebo ak už pokropenie krvou capov a býkov a popol z jalovice, posväcuje poškvrnených, aby boli telesne čistí, o koľko viac krv Krista, ktorý mocou večného Ducha obetoval sám seba priniesol Bohu ako nepoškvrnenú obeť, očistí nám svedomie od mŕtvych
skutkov, aby sme mohli sväte slúžiť živému Bohu.“ (Žid 9:13-14)
Druhá obeť už nebude, lebo Ježiš Kristus (Ješua Hamašija) „...pri skonaní vekov zjavil
sa raz navždy na odstránenie hriechu svojou obeťou. A ako je uložené ľuďom raz zomrieť, a potom súd, tak i Kristus, raz obetovaný tým cieľom, aby vyniesol hriechy mnohých na kríž, po druhé sa ukáže bez hriechu tým, ktorí ho očakávajú, na spasenie.“ (Hebr 9:26-28) Ježišova obeť na oltári kríža je dokonalá.
Čím je kríž?
Kríž je miestom prekliatia – „Kristus nás vykúpil spod prekliatia zákona tým, že sám sa
stal za nás kliatbou, lebo je napísané: Zlorečený každý, kto visí na dreve, aby na poha6

nov prišlo v Kristu Ježišovi požehnanie Abrahámovo, aby sme dostali zasľúbenie skrze
vieru:“ (Gal 3:13-14) Ježiš sa stal pre mňa aj pre teba prekliatím, aby sme v ňom sa
stali spravodlivosťou Božou: „Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme my boli spravodlivosťou Božou v ňom.“ (II Kor 5:21) Židovský Mesiáš
sa stal pre nás preklatím na kríži, aby sme v ňom stali sa spravodlivosťou Božou a boli
schopní sa postaviť čistí a svätí pred trónom Božej milosti, pred tvárou nebeského Otca. Všetko, čo som mohol priniesť Bohu, boli moje hriechy a nebeský Otec ma obdaroval v nebeskom Kráľovi Mesiášovi Ježišovi Kristovi, Božou spravodlivosťou: „A vy ste
z neho v Kristu Ježišovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha i spravodlivosťou
i posvätením i vykúpením, aby bolo, ako je napísané: Ten, kto sa chváli, nech sa chváli
Pánom.“ (I Kor 1:30-31) Áno Pane, chcem sa chváliť Tebou a tvojim ukrižovaním! Tam
to všetko pre mňa začalo – na kríži!
Kríž je miestom poslušnosti a poníženia – Ježiš Kristus „...ktorý súc v podobe Boha
nepovažoval toho za lúpež byť rovný Bohu, ale sám seba zmaril prijmúc podobu sluhu
a stal sa podobný ľuďom a súc v spôsobe nájdený ako človek ponížil sa stanúc sa poslušným až po smrť, a to po smrť kríža.“(Fil 2:6-8)
Kríž je miestom úplného opovrhnutia a pokorenia, ale aj miestom, kam Ježiš odniesol
naše hriechy a naše bolesti – „Kto uverí našej zvesti? A komu bolo zjavené rameno
Hospodinovo? Lebo vyrástol pred ním ako nežný prútik a ako koreň z vyschnutej zemi;
nemal podoby ani krásy; videli sme ho, ale nebolo na ňom vidieť toho, pre čo by sme
ho boli bývali žiadostiví. Opovrhnutý bol a opustený od ľudí, muž bolesti,
a oboznámený s nemocou, a ako ten, pred ktorým skrývajú tvár, opovrhnutý, a preto
sme si ho nevážili, kým on vzal na seba naše nemoci a niesol naše bolesti, a my sme
sa domnievali o ňom, že je ranený a zabitý od Boha a strápený. A on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdrvený pre naše neprávosti; kázeň nášho pokoja bola
vložená na neho, a jeho modrinami sme uzdravení. My všetci sme zblúdili ako ovce;
každý z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu, a Hospodin uvalil na neho
neprávosť všetkých nás. Mučili ho, a on ponižujúc sa znášal dobrovoľne a neotvoril
svojich úst; vedený bol ako baránok na zabite a zanemel ako ovca, ktorá zanemie pred
tými, ktorí ju strihajú, a neotvoril svojich úst.“ (Iz 53:1-7) Rok pred mojím obrátením ma
zasiahlo toto Slovo z knihy Izaiáša; zvlášť slová, zo siedmeho verša, nsledovne:
„...neotvoril svojich úst; vedený bol ako baránok na zabite a zanemel, ako ovca,
ktorá zanemie pred tými, ktorí ju strihajú, a neotvoril svojich úst.“ Nemohol som
pochopiť tento fakt Božej pravdy, že Ježiš neprotestoval, keď išiel za mňa na Boží
oltár, ktorým bol kríž. Toto je Božia láska a nepodmienečná Božia milosť.
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Kríž je miestom voľby nebeského Otca – Bola to Božia voľba, ako sme už čítali v 6
verši tejto kapitoly, že Hospodin uvalil na neho neprávosť všetkých nás.“ A potom
od 8 verša môžeme vidieť pokračovanie: „Vzatý bol z väzby a zo súdu. A čo do jeho
pokolenia, ktože ho vyrozpráva? Pretože bol vyťatý zo zeme živých, pre prestúpenie
môjho ľudu bola mu zadaná rana. A dali mu s bezbožnými jeho hrob i s bohatým, keď
zomrel ukrutnou smrťou, preto, že nespáchal nijakej neprávosti, ani ľsti nebolo nikdy
v jeho ústach. Ale Hospodinovi sa ľúbilo ho tak zdrviť a strápiť nemocou, aby, ak
jeho duša položí obeť za hriech, videl svoje semeno, bol dlhoveký, a to, čo sa ľúbi Hospodinovi, zdarilo sa v jeho ruke. Z námahy svojej duše, uvidí výsledok, nasýti sa. Svojou známosťou ospravedlní spravodlivý môj služobník mnohých a ich neprávosti on
ponesie.“ (Iz 53:8-11) Kľudne môžeme povedať, že to Rimania ukrižovali Ježiša
a vlastne oni sú vinní, čo by bola pravda; alebo, že to naše hriechy Ho priviedli na kríž,
čo je tiež pravda. Potrebujeme však vnímať to, čo je napísané. Ježišovo ukrižovanie
bola vôľa nebeského Otca. Takúto cestu spasenia si zvolil Boh, aby nás vykúpil
z našich hriechov, lebo si nás zamiloval.
Kríž je miestom odmietnutia – Ježišovo odmietnutie sa stalo pre nás prijatím. Ježišovo
zmŕtvychvstanie sa stalo návratom k Otcovi.
Kríž je miestom Božej lásky k človeku – „Po tom sme poznali lásku Božiu, že On položil za nás svoju dušu...“ (1Jn 3:16) Kto položil za nás svoju dušu? – Ježiš Kristus! Kde
položil za nás svoju dušu? – na oltári kríža! Ježiš hovorí: „Lebo tak miloval Boh svet, že
svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný
život.“ (Jn 3:16); „...Boh tak dokazuje svoju lásku naproti nám, že keď sme my ešte boli
hriešnikmi, Kristus zomrel za nás.“ (Rim 5:8); „Viďte, akú lásku nám dal Otec, aby sme
sa volali deťmi Božími, a sme nimi!...“ (I Ján 3:1); „A on sám, náš Pán Ježiš Kristus,
a Boh Otec, ktorý nás zamiloval a dal večné potešenie a dobrú nádej v milosti, nech
ráči potešiť vaše srdcia a upevniť vás v každom dobrom slove a skutku.“ (2Tes 2:1617)
Kríž je miestom prijatia; miestom Božej voľby pre nás – „Nie vy ste si mňa vyvolili, ale
ja som si vás vyvolil a ustanovil som vás, aby ste vy išli a niesli ovocie, a vaše ovocie,
aby zostávalo, aby, za čokoľvek by ste prosili Otca v mojom mene, dal vám.“ (Ján
15:16)
Kríž je miestom vymazania našich vín a Božieho víťazstva nad kniežatstvami tmy – „aj
vás, ktorí ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil spolu s ním, keď
nám z milosti odpustil všetky hriechy, keď vymazal dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám: odstránil ho pribil na kríž. Odzbrojil kniežatstvá
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a mocnosti a vystavil ich verejnému posmechu, keď v ňom nad nimi triumfoval.“ (Kol
2:13-15)
Kríž je miestom krvi preliatia - „...bez vyliatia krvi nedeje sa odpustenie.“ (Žid 9:22)
Ježišov kríž je tým, čím je Kristovo telo na kríži a Kristova krv vyliata na kríži – preto
Pavol hovorí: „Lebo ja som prijal od Pána, čo som vám aj vydal, že Pán Ježiš v noci,
v ktorej bol zradený, vzal chlieb a poďakujúc lámal a povedal: Vezmite, jedzte, toto je
moje telo, ktoré sa za vás láme. To čiňte na moju pamiatku. Tak tiež i kalich, keď bolo
po večeri, hovoriac: Tento kalich je tá nová zmluva v mojej krvi; to čiňte koľkokoľvek
ráz by ste pili, na moju pamiatku. Lebo koľkokoľvek ráz by ste jedli tento chlieb
a pili tento kalich, zvestujete smrť Pánovu, až dokiaľ nepríde. Takže ktokoľvek je
tento chlieb, alebo pije kalich Pánov nehodne, bude vinným tela a krvi Pánovej. Ale
nech skúša sám seba človek a nech tak je z toho chleba a pije z toho kalicha.
Lebo ten, kto nehodne je a pije , je a pije si súd nerozsudzujúc tela Pánovho. Preto je medzi vami mnoho slabých a chorých, a mnohí spia. Lebo keby sme sami
seba rozsudzovali, neboli by sme súdení. Ale súdení súc od Pána káraní sme, aby
sme neboli odsúdení so svetom.“ (I Kor 11:23-32) Večera Pánova je o zvestovaní smrti
Pánovej. Je tiež o skúšaní samého seba. To znamená, že dovoľujem Bohu, aby ma
konfrontoval obeťou Ježiša Krista na kríži. Je to kvôli tomu, aby som nebol slabý,
chorý a spiaci, ale mocný, zdravý a prebudený pre Božie Kráľovstvo.
„Kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, či nie je účasťou na krvi Kristovej?
A chlieb, ktorý lámeme, či nie je účasťou na tele Kristovom?“ (I Kor 10:16)
V Ježišovej krvi máme:
Vykúpenie a odpustenie hriechov – v Ježišovi Kristovi, v tom Milovanom „...máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti...“ (Ef 1:7)
Sme vytrhnutí a oslobodení z moci temnosti – a to nás pudí k vďačnosti „...ďakujúc
Otcovi, ktorý nás učinil schopných k podielu na údele svätých vo svetle, ktorý nás
vytrhol z moci temnosti a premiestnil do kráľovstva Syna svojej lásky, v ktorom
máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov. (Kol 1:11-14)
Skrze krv kríža sme prenesení zo tmy do svetla – krv kríža uvoľnila Božie svetlo
do našich životov: „Lebo ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi.
Choďte ako deti svetla.“(Ef 5:8) Otec nás „...povolal zo tmy do svojho predivného
svetla.“ (I Peter 2:9) Kríž a krv Kristova sú dôkazom, že tma Ježiša nezadržala:
„V ňom bol život, a ten život bol svetlom ľudí, a to svetlo svieti vo tme, ale tma ho
9

nezadržala.“ ( Ján 1:4-5) Pre tých, ktorý chodia vo svetle, príchod Pána nebude
prekvapením – „Ale vy bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň zachvátil ako zlodej.“ (I Tes 1:4)
Zmierenie a ospravedlnenie zdarma, skrze vieru – „Lebo nieto rozdielu, lebo všetci
zhrešili a strádajú slávy Božej ospravedlnení súc darmo Jeho milosťou, skrze vykúpenie, vykúpenie v Kristu Ježišovi, ktorého ustanovil Boh za obeť zmierenia
skrze vieru v Jeho krv...“ (Rim 3:23-25); „Lebo sme milosťou spasení skrze vieru,
a to nie zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Lebo sme
Jeho dielom stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré
Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili.“ (Ef 2:8-10); „Ospravedlnení súc
teda z viery máme pokoj blížiť sa k Bohu skrze svojho Pána Ježiša Krista, skrze
ktorého sme dostali aj prístup vierou do tej milosti, v ktorej stojíme, a chválime sa
nádejou slávy Božej.“ (Rim 5:1-2)
Krv kríža nás priblížila k Bohu – „A teraz v Kristu Ježišovi vy, ktorí ste boli kedysi ďalekí stali ste sa blízkymi v krvi Kristovej.“ (Ef 2:13)
Skrze krv kríža prišiel pokoj (šalom) – „Lebo sa zaľúbilo Otcovi, aby v ňom prebývala
všetka plnosť, a aby skrze neho zmieril všetko cieľom neho urobiac pokoj skrze
krv jeho kríža skrze neho, buď to, čo je na zemi, buď to, čo je v nebesiach, i vás,
ktorí ste boli kedysi odcudzení a nepriateľmi mysľou v zlých skutkoch; ale teraz
vás zmieril.“ (Kol 1:19-21)
Krv kríža je víťazstvom nad smrťou a diablom – „Teda keď deti stali sa účastnými tela
a krvi, tak aj on podobným spôsobom stal sa účastným toho istého, aby smrťou
zahladil toho, ktorý má vládu smrti, to jest diabla.“ (Žid 2:14); „A keď toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť, a to smrteľné oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa naplní
slovo, ktoré je napísané: Smrť je pohltená vo víťazstvo. Smrť, kde je tvoj osteň?
Kde, peklo, tvoje víťazstvo? Osteň smrti je hriech, a mocou hriechu je zákon. Ale
vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista.“ (I Kor
15:54-57) „...Nato sa ukázal Syn Boží, aby skazil diela diablove.“ (I Ján 3:8); „No,
vďaka Bohu, ktorý nám dáva vždycky víťaziť v Kristu a zjavuje skrze nás vôňu
svojej známosti na každom mieste.“ (II Kor 2:14); „A oni zvíťazili nad ním
(žalobníkom, drakom, diablom a satanášom) pre krv Baránkovu a pre slovo svojho
svedectva a nemilovali svoje duše až do smrti.“(Zj 12:11)
Krv Kristova očisťuje a posväcuje – „Ale keď prišiel Kristus, veľkňaz budúceho dobrého, väčším a dokonalejším stánkom, nie učineným rukou, to jest nie stánkom tohto
stvorenia, ani nie krvou kozlov a teliat, ale svojou vlastnou krvou vošiel raz navždy
do svätyne priniesol večné vykúpenie. Lebo ak už pokropenie krvou capov
a býkov a popol z jalovice posväcuje poškvrnených, aby boli telesne čistí,
o koľko viacej krv Kristova, ktorý skrze večného Ducha sám seba priniesol Bo10

hu ako nepoškvrnenú obeť, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme
mohli slúžiť živému Bohu .“ (Židom 9:11-14); „Máme oltár, z ktorého jesť nemajú
práva tí, ktorí sväto slúžia stánku. Lebo ktorých zvierat krv za hriech sa vnáša
najvyšším kňazom do svätyne, tých telá sa vonku pália za táborom. Preto i Ježiš,
aby svojou vlastnou krvou posvätil ľud, trpel vonku za bránou.“ (Židom 13:1012) Ježiš Kristus „...umyl nás od našich hriechov svojou krvou.“ (Zj 1:5); „...vykúpil
si nás Bohu svojou krvou z každého pokolenia a z každého jazyka, ľudu
a národa a učinil si nás nášmu Bohu kráľmi a kňazmi, a budeme kraľovať na zemi.“ (Zjavenie 5:9)
Hodnota krvi Kristovej je nevyčísliteľná – A keď Otcom nazývate toho, ktorý bez ohľadu na osobu súdi podľa toho, aký je čí skutok, choďte v bázni počas svojho pobytu
v cudzine. Veď viete, že nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ste
vykúpení z márneho svojho obcovania, podaného otcami, ale drahocennou krvou ako bezchybného a nepoškvrneného baránka Krista.“ (I Petra 1:17-19)
Sedem Ježišových Slov vyslovených na kríži:
„...Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia! (Lukáš 23:34)
„...dnes budeš so mnou v raji.“ (Lukáš 23:43)
„...Žena, hľa, tvoj Syn! (Ján 19:26)
„...Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil?! (Marek 15:34)
„...Žíznim!“ (Ján 19:28)
„Dokonané je!“ (Ján 19:30)
„...Otče, do tvojich rúk kladiem svojho ducha! (Lukáš 23:46)
Týchto sedem miest z Božieho Slova môžeme pomenovať siedmymi slovami:
1 – ODPUSTENIE;
2 – SPASENIE;
3 – VZŤAH;
4 – OPUSTENIE;

5 – UTRPENIE;
6 – VIŤAZSTVO;
7 – SPOJENIE

Kríž je súčasťou evanjelia, ktoré zvestoval Pavol – „A oznamujem vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste aj prijali, v ktorom aj stojíte, skrze ktoré
i spasení bývate, ak držíte v pamäti, akým slovom a v akom zmysle som vám ho zvestoval, iba ak by ste boli nadarmo uverili. Lebo medzi prvým som vám vydal, čo som aj
prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem a že bol pochovaný i že v tretí
deň vstal z mŕtvych, podľa písem.“ (I Kor 15:1-4)
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Evanjelium bez kríža je iné evanjelium. Preto Pavol varuje zbory Galácie keď píše:
„Divím sa, že tak skoro odstupujete od toho, ktorý vás povolal v milosti Kristovej,
k inému evanjeliu, ktoré nie je iné, iba že sú niektorí, ktorí vás nepokoja a chcú prevrátiť evanjelium Kristovo. Ale aj keby sme vám my alebo anjel z neba zvestoval iné ako
to, čo sme vám zvestovali, nech je prekliaty! Ako sme už prv povedali, aj teraz zase
hovorím, že ak vám niekto zvestuje iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty. Lebo či teraz nahováram ľudí a či Boha? Alebo či hľadám ľúbiť sa ľuďom? Lebo
ak by mi ešte išlo o to, aby som sa ľúbil ľuďom, nebol by som sluhom Kristovým. Ale
vám oznamujem bratia, že evanjelium, ktoré som ja zvestoval, nie je podľa človeka;
lebo som ho ani ja neprijal od človeka ani ma jemu nenaučil človek, ale som ho dostal
skrze zjavenie Ježiša Krista.“ (Gal 1:6-12)
Aké je to iné evanjelium? Iné evanjelium je to, ktoré sa líši od toho, ktoré zvestoval
Pavol. Je to evanjelium, ktoré ubralo niečo z toho pravého, a na miesto toho pridalo
niečo iné, ale nie je to evanjelium, ktoré prijal Pavol skrze zjavenie Ježiša Krista.
V prípade Galatských zborov sa jednalo o obriezku: „A ja, bratia, ak ešte hlásam obriezku, prečo ma potom ešte prenasledujú? Tak teda je odstránené pohoršenie kríža.“ (Gal 5:11) Pavol ostro konfrontuje tieto postoje: „Všetci, ktorí chcú byť pekní v tele,
tí vás nútia obrezovať sa , len aby neboli prenasledovaní pre kríž Kristov. Lebo ani
sami tí, ktorí sa to obrezujú, nezachovávajú zákona, ale chcú, aby sa pochválili vaším
telom. Ale odo mňa nech je to preč, aby som sa chválil okrem krížom nášho Pána
Ježiša Krista, skrze ktorého je mi svet ukrižovaný a ja svetu. Lebo v Kristu Ježišovi
ani obriezka nič nevládze, ani na neobriezke, ale nové stvorenie.“ (Gal 6:12-15) Stojte
v slobode!
Evanjelium je mocou Božou na spasenie – „Tak tá vo mne ochota aj vám, ktorí ste
v Ríme, zvestovať evanjelium. Lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je
mocou Božou na spasenie každému veriacemu, Židovi predne i Grékovi.“ (Rim 1:15
-16) Prečo je evanjelium Kristovo mocou Božou na spasenie každému veriacemu?
Lebo jeho obsahom je KRÍŹ! – „Lebo ma Kristus neposlal krstiť, ale kázať evanjelium,
a to nie v múdrosti slova, aby nebol vyprázdnený kríž Kristov. Lebo slovo kríža je
tým, ktorí hynú, bláznovstvom; ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou
Božou. Lebo je napísane: Zahladím múdrosť múdrych a rozum rozumných zavrhnem.“ (II Kor 1:17-19) Evanjelium, ktoré je zbavené kríža, je zbavené Božej moci.
A aké evanjelium kážeš ty? Je to evanjelium kríža alebo je to len nejaká „relevantná
romantika“, ktorá nikoho neurazí a bude sa páčiť všetkým, ktorí to počujú. Problém je
v tom, že takéto posolstvo nikoho nezmení. Ľudská hriešna minulosť musí byť konfrontovaná mocou a svetlom kríža. Inak nepríde ku zmene v živote človeka.
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Ježiš sa úplne ponížil, až na smrť kríža, aby sme neboli ponížení hriechom. Boh
ťa chce očistiť z tvojich hriechov a uvoľniť od pýchy, ignorantstva a postaviť na úroveň
svojich synov a dcér, na úroveň svojich detí. Ježiš sa pokoril a nebeský Otec ho povýšil: „Preto Mu dám podiel medzi veľkými, a s mocnými bude deliť korisť, pretože vylial
svoju dušu na smrť a počítaný bol s hriešnikmi, kým On niesol hriech mnohých a prihováral sa za hriešnikov.“ (Iz 53:12) Vo Filipanom je napísane, že Ježiš išiel v ponížení
dole, až po smrť kríža ( Fil.2:5-8) - „Preto aj Boh Jeho povýšil nad všetko a dal mu
z ľúbosti meno, ktoré je nad každé meno, aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno
v nebi aj na zemi, aj v podsvetí, a aby každý jazyk, vyznával, že Ježiš Kristus je Pánom, na slávu Boha Otca.“ (Fil 2:9-11) Povýšenie nevychádza z pýchy, ale pokory,
lebo „Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť.“ (Jak 4:6) Neexistuje iná cesta,
len tá jedna – cesta pokory a kríža.
Ježiš bol zabitý za nás a na tretí deň vstal z mŕtvych – Mat 16:21; Mar 8:31; Luk 9:22,
Boh chce zapísať meno každého človeka do knihy života Baránka, aby sa v poslednom
čase nikto z nich neklaňal šelme, ale živému Bohu: „A budú sa jej klaňať všetci, ktorí
bývajú na zemi, ktorých mená nie sú napísané v knihe života Baránka, zabitého od
založenia sveta.“ (Zj 13:8)
Brat a sestra, teraz je čas príhodný, teraz je čas spasenia, teraz je čas vyprázdňovania pekla a naplňovania Neba, aby sme sa všetci mohli postaviť pred trónom Božím
a kričať veľkým hlasom: „Hoden je Baránok, ten zabitý, vziať moc a bohatstvo
a múdrosť a vládu a česť a slávu a dobrorečenie. A každé stvorenie, ktoré je na
nebi a na zemi a pod zemou a na mori, a všetko, čo je v nich, počul som hovoriť:
Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie a česť a sláva a sila na veky vekov.“ (Zjavenie 5:12-13)
Šalom Chaverim
Stanislaw Gawel
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Ďakujem všetkým, ktorí ste nám zaslali 2% v minulom roku.
Veríme, že aj toto je možnosť, ako prispieť na projekty, ktoré robíme cez Jeho
milosť.
Základné informácie a postupy, ako to celé prebieha nájdete na aj 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 informácie spolu s formulármi.

Milí priatelia Izraela,
je napísané v Božom Slove, aby sme bremená jedni druhých niesli (Gal 6:2). Teda nesme bremená tých, ktorí sú z Jeho ľudu a bojujú o prežitie na Ukrajine. V správach sa dozvedáme štatistiky o počtoch infikovaných, uzdravených, zomrelých, a o opatreniach, testoch, vakcináciách
a pod. Avšak o tých, ktorí zomierajú zostávajú len čísla.
Ale vďaka Bohu, že on na nikoho nezabudne a nie sme pre neho len „ČÍSLO“.
Vďaka Adonai, že nezabúda na Izrael v diaspóre. Ako sme už písali v predchádzajúcom liste,
sme vďační Bohu za každé srdce, ktoré sa zapojilo do projektov.
Opatrenia a obmedzenia, ktoré sa zaviedli aj na Ukrajine zhoršujú možnosti poskytovania teplej
stravy a stretávanie v rámci komunít. Ale i napriek tomu, môžeme na viacerých miestach priniesť teplé jedlo alebo potravinový balíček do domácnosti.
Sme veľmi radi, a ďakujeme Bohu, že sa nám podarilo počas lockdownu distribuovať zemiaky
na západe a aj východe ukrajiny.
Na nasledujúcich stránkach uvidíte fotky z distribúcie.
Buďte požehnaní a bojujte dobrý boj viery (1Tim 6:12).
Šalom, Jozef Janits
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