Apríl 2021 / Nisan - Ijar 5781

Slovo na úvod ............................................................................. strana 3

Slovo povzbudenia ..................................................................... strana 6

Veľkonočné posolstvo ................................................................ strana 8
Správy z diaspóry ....................................................................... strana 11

Aktuálne projekty:
Projekt „Nádej“
Projekt „Liečebný pobyt“
Projekt „Sanitka“
Projekt „Kamila“
Projekt „Jenni“
Projekt „Chlieb života“

Kontaktná adresa:
variabilný symbol 777
variabilný symbol 1033
variabilný symbol 85000
variabilný symbol 2019
variabilný symbol 222
variabilný symbol 18

Číslo bankového účtu
pre Slovenskú republiku
Československá Obchodní Banka, a.s.,
číslo účtu: 107656253 / 7500
IBAN: SK28 7500 0000 0001 0765 6253

CHEVRA
Národná 10
010 01 Žilina
Slovensko
www.chevra.sk
e-mail: chevra@chevra.sk
tel./fax: +421 (41) 56 40 536

Číslo bankovního účtu
pro Českou republiku
Československá Obchodní Banka, a.s.
číslo účtu: 180773659 / 0300
IBAN: CZ32 0300 0000 0001 8077 3659

Drahí súrodenci.
Tu je slovo zo Slova pre vás.
„Zaveď svoje srdce ku kázni a svoje uši obráť k rečiam známosti!“ (Príslovia 23:12)
Keďže je to príkaz, tak nemáš na výber, len zaviesť svoje srdce ku kázni a obrátiť svoje uši k rečiam
známosti. Keď zoberieš vážne, čo je tu napísané a v poslušnosti ho dáš do praxe, tak tvojmu srdcu
neostáva nič iné len sa podriadiť kázni a tvojim ušiam sa obrátiť k slovám známosti. Všimni si, že tu
nejde o nekonečný proces, ale o dotiahnutie vecí do konca. To znamená, že ja a ty sme tu na to,
aby sme pomohli našim srdciam a ušiam vykonať to, čo tu je napísané – naplniť Božie očakávanie.
Napomínanie je Božím nástrojom k formovaniu a uspôsobeniu našich sŕdc poslúchať nášho Boha.
V tomto verši Božieho Slova sa hovorí súbežne o napomínaní a počúvaní. Boh jasne hovorí synom
a dcéram domu Izraela jedno aj druhé: „Každé prikázanie, ktoré ti ja prikazujem dnes, budete
ostrihať, aby ste ich činili, aby ste žili a rozmnožili sa a aby ste vošli a zaujali do dedičstva zem,
ktorú prisahal Hospodin vašim otcom. A budeš pamätať na všetky cesty, ktorými ťa viedol Hospodin,
tvoj Boh, toto už štyridsať rokov po púšti, aby ťa ponížil, aby ťa skúsil, aby sa zvedelo, čo je v tvojom
srdci, či budeš ostrihať jeho prikázania a či nie. A ponížil ťa a dopustil na teba hlad a potom ťa kŕmil
mannou, ktorej si neznal, ani jej neznali tvoji otcovia, aby ti dal vedieť, že nie na samom chlebe žiť
bude človek. Tvoje rúcho sa nezodralo na tebe, a tvoja noha neopuchla toto už štyridsať rokov.
A budeš vedieť vo svojom srdci, že ako človek kázni svojho syna, tak Hospodin, tvoj Boh, kázni
teba. A teda budeš zachovávať prikázania Hospodina, svojho Boha, aby si chodil po Jeho cestách
a aby si sa Ho bál. Lebo Hospodin, tvoj Boh ťa vovedie do krásnej zeme dobrej, do zeme potokov,
ktoré majú hojnosť vody, do zeme pramenných studní a hlbín, vyvierajúcich po údoliach a po
vrchoch, do zeme pšenice, jačmeňa, viníc, fíg a granátových jabĺk, do zeme olív a medu, do zeme,
v ktorej nebudeš jesť chleba po chudobne; nebudeš v nej mať nedostatku, v zemi, v ktorej kamene
sú železo, a z jej vrchov budeš sekať meď. A keď budeš jesť a nasýtiš sa, budeš dobrorečiť
Hospodinovi, svojmu Bohu, na tej krásnej zemi dobrej, ktorú ti dal. Vystríhaj sa, aby si nezabudol na
Hospodina, svojho Boha, takže by si neostríhal Jeho prikázaní, Jeho súdov a Jeho ustanovení,
ktoré ti Ja prikazujem dnes!“ (Deuteronomium 8:1-11)
V týchto slovách vidím obrovský záujem nebeského Otca o úzky vzťah s človekom, ktorého stvoril
na svoj obraz a svoju podobu. Zároveň túžbu po tom, aby Jeho synovia a dcéry boli na mieste,
ktoré pre nich predurčil. Podmienkou tohto vzťahu je, aby srdcia Jeho detí boli privedené ku kázni
a ich uši obrátené k rečiam Božej známosti. Toto všetko je pre naše dobro a radosť pre nášho
nebeského Otca. Rodí sa to v poslušnosti a v bázni Božej, v láske a túžbe po vzťahu s Ním. Boh
nás miluje, ale aj varuje, aby sme neodbočili z cesty, na ktorú nás postavil: „Ale budeš pamätať na
Hospodina svojho Boha, lebo On je ten, ktorý ti dáva silu, aby si nadobudol bohatstva, aby postavil
svoju zmluvu, ktorú prisahal tvojim otcom, ako je tomu dnes. Lebo stane sa, keby si predsa len
zabudol na Hospodina, svojho Boha, a išiel by si za inými bohmi a slúžil by si im a klaňal by si sa im,
svedčím proti vám dnes, že istotne zahyniete. Ako národy, ktoré Hospodin zahubí spred vašej tvári,
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tak zahyniete, pretože ste nepočúvali na hlas Hospodina, svojho Boha.“ (verše 18-20) Je to znova
a znova o napomínaní svojho srdca a ochote počúvať na Boží hlas.
Otvoriť sa na Božiu kázeň a počúvanie Jeho hlasu, znamená, otvoriť sa pre vzťah lásky s nebeským
Otcom, „Lebo koho Pán miluje, toho kázní, a švihá každého, koho prijíma za syna. Ak znášate
napomínanie, Boh sa vám podáva ako synom. Lebo kde je nejaký syn, ktorého by otec
nevychovával prísne? Ale ak ste bez takej výchovy, akú podstupujú všetci, potom nie ste synovia,
ale nemanželské deti. Veď aj naši telesní otcovia boli prísnymi vychovávateľmi a vážili sme si ich; či
sa teda o mnoho viacej nepodriadime Otcovi duchov, aby sme žili? Lebo aj otcovia nás krátky čas
vychovávali prísne a tak, ako sa im to videlo dobré, no On nás vychováva pre naše dobro, aby sme
mali účasť na Jeho svätosti.“ (Hebrejom 12:6-10) Niet synovstva bez vychovávania a výchova
uvoľňuje Božiu lásku a svätosť v nás, aby sme videli Boha takého, aký je: „Pozrite, akú lásku nám
dal Otec – aby sme sa volali deťmi Božími a sme nimi!“ (I Ján 3:1) A bez posvätenia, nikto neuvidí
Pána. (Hebrejom 12:14)
Žiadne napomínanie nie je moc príjemné, ale keď sme napomínaní potrebujeme pozerať
do budúcna a vidieť ten konečný výsledok: „A pravda nijaká prísna výchova, keď je prítomná, nevidí
sa byť radostná, ale smutná; avšak neskoršie pokojným ovocím spravodlivosti odpláca tým, ktorí
boli ňou vycvičení.“ (Heb 12: 11) Keď to nevzdáme, budeme posilnení: „Preto posilnite opustené
ruky a zomdlené kolená vzpriamte a robte priamu cestu svojimi nohami, aby to, čo je krivé,
nevybočilo, ale bolo radšej uzdravené.“ (verše 12-13) Áno, toto si žiadajú všetci, ktorí sú ochotní
učiť sa od Boha, chodiť so svojim Bohom a konať Jeho vôľu: „Nauč ma činiť tvoju vôľu, lebo si ty môj
Boh; tvoj dobrý Duch nech ma vedie po rovnej zemi.“ (Žalm 143:10)
Šalamún bol kráľom od Boha a bol obdarovaný múdrosťou. Knihu Prísloví začína takto: „Príslovia
Šalamúna, syna Dávidovho, izraelského kráľa, poznať múdrosť a kázeň, porozumieť slovám
rozumnosti, dosiahnuť kázne rozumu, spravodlivosti, súdu, priamosti, dať prostým opatrnosť,
mládencovi známosť a dômyselnosť.“ (Príslovia 1:1-4) Vo veršoch 7-9 pokračuje takto: „Bázeň
Hospodinova je počiatkom známosti; múdrosťou a kázňou pohŕdajú blázni. Poslúchaj, môj synu,
kázeň svojho otca a neopusti naučenia svojej matky. Lebo to bude ľúbezným vencom tvojej hlave
a ozdobnou reťazou tvojmu hrdlu.“ Následne hovorí, že karhanie uvoľňuje pomazanie Svätého
Ducha a Božie poznanie: „Obráťte sa k môjmu karhaniu! Hľa, vydám vám zo svojho ducha
a oznámim vám svoje slová!“ (verš 23)
Týchto rád ohľadne karhania Šalamún má viac: „Môj synu, neopovrhuj kázňou Hospodinovou
a nech sa ti neprotiví Jeho káranie. Lebo toho, koho miluje Hospodin, karhá, a to ako otec syna,
ktorého má rád.“ (3:11-12);
„Počujte synovia, kázeň otcovu a pozorujte, aby ste poznali
rozumnosť.“ (4:1) Verš 13: „Chyť sa kázne a nepusti; maj na ňu obrátený pozor, lebo ona je tvojim
životom.“; „...Ej, ako som nenávidel kázne a moje srdce pohŕdalo napomínaním!“ (5:12); „Prijmite
moju kázeň a nie striebro a známosť radšej ako výborné zlato.“ (8:10) „Poslúchajte kázeň a buďte
múdri a neodmietnite!“ (8:33); „Cestou k životu putuje ten, kto prijíma kázeň; ale ten, kto opúšťa
napomínanie, blúdi.“ (8:17); Ten, kto miluje kázeň, miluje známosť, a ten, kto nenávidí karhania, je
ako hovädo.“ (12:1); „Múdry syn prijíma kázeň otcovu, ale posmievač nepočúva výčitky.“ (13:1);
„Chudoba a hanba stihne toho, kto opúšťa kázeň; ale ten, kto zachováva pokarhanie, bude
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ctený.“ (13:18); „Blázon pohŕda kázňou svojho otca; ale ten, kto zachováva karhanie, nadobudne
opatrnosti.“ (15:5); „Ucho, ktoré poslúcha karhanie života, bude bývať medzi múdrymi. Ten, kto
opúšťa kázeň, opovrhuje svojou dušou; ale ten, kto poslúcha karhanie, nadobúda rozumu. Bázeň
Hospodinova je kázňou múdrosti, a pred slávou ide pokora.“ (15:31-33) „Poslúchaj radu a prijmi
kázeň, aby si bol nakoniec múdry.“ (19:20); „Nezdráhaj sa potrestať chlapca; keď ho vyšľaháš
prútom, nezomrie; ty ho vyšľaháš prútom a jeho dušu vytrhneš z pekla.“ (23:13-14)
Otvorené srdce ku karhaniu a otvorené uši k počúvaniu, sú veci, ktoré sa ľúbia Bohu a za ktoré sa
On postaví. Počúvanie je tiež vstupnou sieňou k milovaniu Boha. Takýto postoj si žiada a očakáva
od nás nebeský Otec: „...Čuj, Izraelu, Pán, náš Boh, je Pán jeden. A: Milovať budeš Pána, svojho
Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily. To je prvé
prikázanie. A druhé podobné je toto: Milovať budeš svojho blížneho, ako samého seba! Iného
prikázania väčšieho nad tieto niet.“ (Marek 12:29-31) Kvôli tomu Božie Slovo povzbudzuje mňa aj
teba: „Zaveď svoje srdce ku kázni a svoje uši obráť k rečiam známosti!“ (Príslovia 23:12) Počúvanie
predchádza milovanie a milovanie predchádza konanie. Tento postoj uvoľňuje schopnosť
počúvať, milovať a naplňovať vôľu nebeského Otca.
Ježiš sa nevyhol kázni. Prečo by som sa mal jej vyhnúť ja? – „...my sme sa domnievali o ňom, že je
ranený a zbitý od Boha a strápený. A ON (JEŠUA) bol smrteľne ranený pre naše hriechy,
prebodnutý pre naše neprávosti; kázeň nášho pokoja bola vložená na neho...“ (Izaiáš 53:4-5)
„Ja všetkých, ktorých milujem, karhám a otcovsky trescem...“ (Zjavenie 3:19)
Keď si vedel prijať Božiu milosť a Jeho lásku, budeš vedieť prijať aj Jeho karhanie.
Šalom, Šalom,
Stanislaw Gawel

5

Drahí priatelia,
keď vstupujeme do najvýznamnejšieho obdobia našej viery, chcem vám pripomenúť zázrak
histórie, ktorým je Jeho príbeh.
Po celom svete sa židovský ľud pripravuje na svoj sviatok Pesach, ktorý sa začína v sobotu
27. marca, vtedy, keď sa svet kresťanov pripravuje aj na slávenie Svätého týždňa, ktorý sa začína
súčasne. Tieto dôležité udalosti sú dvoma stranami mince Božieho vykúpenia. Starozmluvné ustanovenie Pesachu položilo základ úžasnej budúcej udalosti, kde sa Boh stal človekom, vykúpil stratené ľudstvo a zaplatil cenu za ich hriech. Záznam Novej zmluvy o Ježišovom kríži vysvetľuje Pesach,
ktorý je 3D obrazom Božej spásy.
Tak, ako Boh zlomil faraónovu moc, zničil egyptské hospodárstvo, vyplienil jej obyvateľstvo
a účinne zničil jej armádu, tak Kristovo víťazstvo na kríži zlomilo satanovu moc, zničilo jeho dielo
(1.Jn.3: 8) Ježiš oslobodil zajatcov a porazil smrť, povstal z hrobu v moci, aby kraľoval na výsosti
ako Kráľ kráľov a Pán pánov! Satan sa z tejto porážky nikdy nezotavil; zúri! Preto zúria národy sveta, pretože boh tohto sveta kontroluje kráľov a vládcov zeme, aby sa sprisahali proti Pomazanému
(Žalm 2).
Povedzme si to jasne, vírus dal vládcom vlád veľkú výhovorku, aby zrušili Vianoce, zastavili
bohoslužby, zakázali uctievanie, nespomenuli Ježišovo meno, zastavili slávenie Veľkej noci
(Pesachu), zastavili evanjelizáciu pod holým nebom a v skutočnosti povedali „poďme zlomiť ich
reťaze a odhodiť ich putá,“ hovoria. Vírus je dymovou clonou v duchu antikrista, ktorý pracuje v zákulisí na „odhodení pút Pomazaného.“ (Tu nie je nič nové)
Toto je možné len vďaka tichým kresťanom, ktorí boli zastrčení do podrobenia sa, ktorí si
myslia, že nosenie masky, sledovanie médií počas prebývania vo vnútornom priestore, že skrze
prikyvovanie hlavou na všetko ukazujú poslušnosť Kristovi; aj keď v skutočnosti - toto poukazuje na
ducha strachu, ktorým sú ovládaní. Zatiaľ čo národy zúria a vlády klamú, kresťania, ktorí majú byť
hlasom Božím na zemi, sú ticho a boja sa stretávať, nie sú si istí, ako sa modliť, vzďaľujú sa ďalej
a ďalej od svojho predchádzajúceho záväzku voči spoločenstvu. Odchádzajú od desiatkov, odchádzajú od dávania; prestávajú modliť sa za svoju cirkev, svoje spoločenstvo; odstupujú od príhovoru;
prestávajú veriť, že Boh ich povolal, aby zmenili svet. Potichu sa vzďaľujú, upadajú do zabudnutia;
pričom stále sa domnievajú a nahovárajú si, že Boh je s nimi. Ak si to ty, tak ako si počúval tieto
slová:
„Preto musíme dávať o to väčší pozor na to, čo sme počuli, aby sme sa neodchýlili od správneho smeru.“ (Heb 2:1)
Možno je veľa odchyľujúcich sa, ale rovnako veľa je tých, ktorí sa rozhodli, že nebudú unášaní, ale sa rozhodli byť verní včas aj v nečas. Sú oni, ako Jozua, ktorý bol silným a veľmi odvážnym, ktorý by neustúpil, alebo sa neospravedlnil za svoju vieru: „Ale my nie sme ľudia, ktorí by sa
uťahovali, do zahynutia, ale ľudia viery dobyť dušu.“ (Hebr.10: 39)
Medzi tými, ktorí sa nezmenšili, je 27 vodcov škótskej cirkvi, ktorých kvôli Covidu postavili
pred súd za ich kriminalizáciu cirkevného uctievania. Súd rozhodol, že zákaz bohoslužieb je nezákonný a škótski veriaci môžu teraz s okamžitou platnosťou konať bohoslužby. Chvála Pánovi.
Aby sme boli verní v posledných časoch, bude to vyžadovať viac než len očakávanie
na vietor zmien. Bude to vyžadovať odvahu a vieru a nemalé odhodlanie byť svetlom uprostred
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represívnej a utláčajúcej tmy. Ježišovi učeníci mali každý dobrý úmysel, ale keď prišli ťažkosti
a nastala tma - nikde ich nebolo vidieť. Keď ich Ježiš najviac potreboval - prenechali ho Jeho osudu.
Nijako sa nelíšili od Judáša. Zatiaľ, čo Judáš zradil Ježiša, ostatní Ho opustili a opustenie je
len ďalšou formou zrady. V čase Jeho najväčšej potreby – stiahli sa späť od viery a utekali v strachu, zabarikádovali sa za zatvorenými dverami - báli sa vyjsť von, báli sa postaviť, báli sa prehovoriť ...
Všetci stojíme na križovatke nášho života, na prahu našej budúcnosti! Presne na tomto
mieste hovorí Boh: „Stoj na križovatke a pozri sa; požiadajte o starodávne cesty, opýtajte sa, kde je
dobrá cesta, a choďte po nej a nájdete odpočinok pre svoje duše. “(Jer 6:16) Starodávne cesty sa
nezmenili a satan sa vás bude snažiť zablokovať, svet sa vám bude vysmievať a telo vás bude brzdiť, ale keď sa budete usilovne snažiť nájsť cestu späť k Bohu, nič ťa nemôže zastaviť.
Momentálne sú na celom svete milióny odvážnych ľudí, ktorí protestujú proti tvrdej politike
ich vlád, ktorá im ničí život. Okrem škótskych veriacich existujú aj milióny odvážnych veriacich, ktorí
sa modlia k Pánovi, aby vylial Jeho Ducha Svätého na zem. Sme vďační za to, že sme súčasťou
tohto tela, ktorým je Cirkev, a bez ohľadu na to, čo sa deje vo svete, Cirkev nemôže a nebude zrušená nikým na zemi ani ničím pod zemou.
Pamätajte, že „ste vyvoleným národom, kráľovským kňazstvom, svätým národom, zvláštnym
Božím vlastníctvom, aby ste mohli vyhlásiť chválu Toho, ktorý vás povolal z temnoty, do svojho
úžasného svetla.“ (1. Petra 2: 9)
Toto je posolstvo Pesachu, kde Baránkova krv neomylne smerovala do budúcnosti, kde mal
byť Boží Baránok obetovaný na kríži na Golgote, aby získal naše vykúpenie a vytrhol nás z temnoty
do svojho úžasného Svetla. Pieseň Pesachu je tou istou piesňou, akú spievali anjeli v tamto ráno
vzkriesenia: „HODEN!“
Som si istý, že poznáte krásnu pieseň Chrisa Tomlina „ON JE HODEN – IS HE WORTHY“?
(nájdete ju na YouTube), ktorá poukazuje na nášho úžasného Pána, ktorý je hodný všetkej chvály.
Snažíme sa žiť svoj život hodný svojho povolania, stretávania sa na modlitbách a bohoslužbách,
zdieľať navzájom slová povzbudenia, tešiť sa zo spoločenstva a zo vzájomnej spoločnosti, mať sa
radi.
Nezastavme sa pri slávení zázraku Božej lásky, keď si pripomíname Pesach a slávime Mesiášovo zmŕtvychvstanie. Neskrývajme sa v strachu v našich domovoch očakávajúci, kým sa niečo
stane. Buďme proaktívni v modlitbe za to, aby mocný Boh mocne zasiahol. Nech sú varovaní králi
a vládcovia zeme, pretože Boh začína hovoriť nahlas ako predtým: „Nechaj môj ľud ísť!“
Modlím sa za vás, aby ste boli schopní vykupovať čas v týchto zlých dňoch, aby ste sa stali
silnými a veľmi odvážnymi, vychádzajúcimi mocne z vášho času ústrania (odlúčenia, izolácie)
a nech vás Pán bohato požehná túto Veľkú noc i ďalej.
S pozdravom a všetkým požehnaním
Pastor Werner
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PASIVITA JE HRIECHOM – NETRADIČNÉ VEĽKONOČNÉ POSOLSTVO.
Podmienky, v ktorých žijeme, vytvárajú obrovský tlak a tlačia nás k tomu, aby sme boli
pasívni, nestarali sa o nič a nakoniec to vzdali. Mal si už niekedy myšlienky, že už ideš
všetko zbaliť, na všetko zabudnúť, niekam odísť, alebo odsťahovať sa tam, kde by to bolo
ľahšie? Problém je v tom, že skoro všade je to teraz podobné. Niekde je to viac ťažšie
a niekde menej, ale problémy sú všade. Kamkoľvek by si sa rozhodol odísť, dovezieš tam
iba seba a to čo je v tebe. Mnoho krát vôbec nejde o zmenu vonkajšieho priestoru alebo
lokality, ale o zmenu stavu svojho vnútra. Hlavné je to, aby si bol vnútorné presvedčený,
že miesto, na ktorom si, je miestom Božieho povolania, miestom, kam ťa poslal Boh, miestom, na ktorom On ťa chce mať a miestom, na ktorom nebeský Otec si teba používa a ešte
viac použije. Keď máš tieto istoty, tak nebudeš mať otázky plné pochybností, ale postoj
očakávania, viery a presvedčenia, že na mieste, na ktorom si, si Boh teba istotne použije.
Nezabudni na to, že satan zneužíva, ale Boh používa. Zlý nepriateľ pripravil pre človeka
peklo, ale dobrý Boh pripravil pre človeka nebo, skrze svojho Syna, ktorého poslal na kríž,
ktorý bol zapichnutý do tejto zeme, na ktorej žiješ ty a ja. Síce žijeme na zemi, na ktorej
zomieral náš Pán, ale spôsob nášho rozmýšľania je jednotný s Duchom nášho z mŕtvych
vzkrieseného Pána. Toto vnútorné presvedčenie viery ohľadne Božieho vykúpenia, povolania a Jeho vedenia, ťa udrží pevne tam, kde sa nachádzaš.
Úzke prepojenie neba so zemou - Boh chce konať skrze teba na zemi to, čo sa rozhodol
v nebi.
Niekedy si ani neuvedomujeme, aké blízke je prepojenie neba so zemou. Boh po tom túži,
aby to, čo sa rozhodlo v nebi, naplnilo sa na zemi. Stvorenie bolo a je dielom Stvoriteľa
a projektom Božieho kráľovstva. To jednoducho nejde rozdeliť:

•

Ježiš hovorí „Vy sa teda modlite takto: Náš Otče, ktorý si v nebesiach, nech sa posvätí tvoje meno! Nech príde Tvoje kráľovstvo! Nech sa stane tvoja vôľa ako v nebi,
tak aj na zemi! Daj nám dnes náš každodenný chlieb a odpusť nám naše viny, ako
aj my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás v pokušenie, ale nás zbav zlého,
lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky.“ (Matúš 6:9-13) Ježiš neučinil nič na
zemi, čo by nebolo v súlade s vôľou nebeského Otca: „Keď to dohovoril Ježiš, pozdvihol svoje oči k nebu a povedal: Otče, prišla hodina, osláv svojho Syna, aby aj
tvoj Syn oslávil teba, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetkým tým, ktorých si mu dal, dal večný život. A to je ten večný život, aby znali teba, toho jediného
pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista (Yeshuah HaMashiyah).
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•

•

Ja som Ťa oslávil na zemi, dielo som dokonal, ktoré si mi dal, aby som vykonal.
A teraz ma osláv ty, Otče, sám u seba slávou, ktorú som mal u teba, prv ako bol
svet.“ (Ján 17:1-5) Samozrejme, že celá Ježišova modlitba je o prepojení nebeského Kráľovstva so zemou a naplnení Otcovej vôle na zemi cez Jeho Syna Ježiša
Krista. Je to modlitba za učeníkov Pánových a za tých, ktorí mali a majú uveriť cez
ich svedectvo.
Ježišova služba bola službou skutku. Ježiš konal, čo videl svojho Otca konať:
„Amen, amen, vám hovorím, že Syn nemôže robiť nič sám od seba, iba to, čo vidí
činiť svojho Otca, lebo čokoľvek On činí, to podobne činí aj Syn. Lebo Otec má rád
Syna a ukazuje mu všetko, čo sám činí. A ukáže mu ešte i väčšie skutky než tieto,
aby ste sa vy divili.“ (Ján 5:19-20)
Žiadne podmienky nemôžu obmedziť Božie pôsobenie v tvojom živote. Učeník Pána Ježiša Ján bol prenasledovaný pre Slovo Božie a poslaný na ostrov Patmos.
Toto pozemské prostredie ho neobmedzilo však prijímať zjavenia priamo
z otvoreného neba, od Toho, ktorý sedí na tróne: „Potom som videl a hľa, dvere boli
otvorené na nebi, a ten prvý hlas, ktorý som počul, ako trúbu, hovoriacu so mnou,
vravel: Vystúp sem hore, a ukážem ti, čo sa musí stať potom. A hneď som bol
v duchu. A hľa, trón stál na nebi, a na tróne ktosi sediaci.“ (Zj 4:1-2) Podobne je to
s tebou a so mnou, keď chodíme v Ježišových šľapajach, tak nič nás nezastaví
konať a naplňovať Božiu vôľu.

Môžeme vidieť, že medzi nebom a zemou je aktívne prepojenie, ktoré si vyžaduje aktívne
nasadenie sa pre veci Božieho kráľovstva. To, čo bráni tomu, aby sa Boh prejavil v tvojom
a v mojom živote sú výhovorky, pasivita a strach zo zlyhania.
„Ten, kto pozoruje na vietor, nebude siať, a kto hľadí na oblaky, nebude
žať.“ (Kazateľ 11:4)
V šiestom verši tejto kapitoly je doporučené: „Za rána sej svoje semeno a večer nedaj odpočinutia svojej ruke, lebo nevieš, ktoré sa lepšie hodí, toto a či tamto, alebo či je oboje
jednako dobré.“
Samozrejme, že sú tu určité riziká a prekážky, ale „...vo svojom Bohu preskočím
múr.“ (Žalm 18:30) Áno, presne tak, vo svojom Bohu to dokážem. Apoštol Pavol hovorí:
„Nehovorím toho preto, že by som mal nedostatok; lebo ja som sa naučil mať dosť na tom,
čo mám. Viem byť aj ponížený a viem i mať hojnosť – v každej veci a vo všetkých veciach
som vycvičený; viem aj sýtym byť aj lačnieť, mať hojnosť aj trpieť nedostatkom. Všetko
vládzem v tom, ktorý ma posilňuje, v Kristovi.“ (Filipanom 4:11-13) Pavol si nehľadal výhovorky, alebo pohodlie pre seba. Hľadal miesto naplnenia Božej vôle, napriek mnohým hrozbám, ktoré siahali na jeho život. Keď bol v Cezárei v dome Filipa evanjelistu, ktorý mal štyri
9

dcéry, panny, ktoré prorokovali, prišiel za ním prorok Agabus, zobral Pavlov pás, poviazal
si nohy i ruky a povedal: „Toto hovorí Svätý Duch: Takto poviažu v Jeruzaleme Židia muža,
ktorého je tento pás, a vydajú ho do rúk pohanov.“ (Skutky 21:11) Tí, ktorí to počuli prosili
Pavla, aby nešiel hore do Jeruzalema. „Ale Pavel odpovedal: Čo to robíte, že plačete
a rmútite moje srdce? Lebo veď ja som hotový nie len sa dať poviazať, ale i zomrieť
v Jeruzaleme za meno Pána Ježiša.“ (verš 13) A keď videli, že Pavol sa nedá prehovoriť,
povedali: „Nech sa deje vôľa Pánova.“ (verš 14)
Aj keby si ešte nevedel, čo je vôľa Božia, nevyhováraj sa na vietor, ale rob dobre
z vnútorného presvedčenia viery, lebo „Kto teda vie dobre činiť a nečiní, ma
hriech.“ (Jakub 4:17)
„Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho
Otca, ktorý je v nebesiach.“ (Matúš 5:16) Skutkami, ku ktorým ťa inšpiruje nebeský Otec,
môžeš priviesť ľudí k Jeho oslave, ale svojim vyhováraním a svojou pasivitou, ponecháš
ich tak, kde momentálne sú.
Samozrejme, že nejde tu o očistenie, odpustenie hriechov, alebo spasenie skrze skutky,
ale o postoj a ochotu konať. Je to slovo pre tých, ktorí už spoznali Božiu milosť a vstúpili
do vzťahu s nebeským Otcom. Verím, že túto ochotu vkladá do nášho vnútra sám Boh.
Peter nás povzbudzuje „...posväcujte Pána Boha vo svojich srdciach...“ (I Petra 3:15) Keď
naše vnútro, naše srdcia, sú posvätené dobrým Bohom, tak ON nás povzbudzuje robiť
dobre, lebo nebeský Otec je dobrý Boh. Preto nehľadaj výhovorky a rob, čo ti hovorí tvoje
obnovené vnútro a čo je v moci tvojej ruky:
„Všetko, čo nájde tvoja ruka robiť v tvojej sile, rob; lebo nie je diela ani výmyslu ani vedomosti ani múdrosti v ríši mŕtvych, kam ideš.“ (Kazateľ 9:10)
Ježiš dokonal Božie dielo dokonale. Urobil to najlepšie, čo mohol urobiť pre teba aj pre
mňa, keď zomrel na kríži a preniesol nás do priestoru Božieho svetla, aby ľudia, ktorí sú
okolo nás zažili to, čo nezažili doteraz. Ježiš sa stal pre nás príkladom: „Ak nečiním skutkov svojho Otca, neverte mi; ale ak činím, aj keby ste mne neverili, verte tým skutkom, aby
ste poznali a uverili, že je Otec vo mne a ja v Otcovi.“ (Ján 10:37-38) Samozrejme, ten
najvyšší skutok, ktorý urobil Ježiš, je povýšenie kríža, lebo „...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) Ježiš sa nevyhováral na vietor. Haleluja!
Šalom,
Stanislaw Gawel
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Milí priatelia Izraela,
„Buďte silní a pevní...“ (Joz 1:6,7,9). Boh
prehovoril a hory dymili, blesky a hromy
sa ozývali (Ex 20:1, 18) Naozaj, keď Boh
prehovorí, tak sa chveje naše srdce.
Koho pošlem? Kto pôjde?
Opäť a opäť Boh zjavuje svoju milosť na
každý deň. Prikážme svojej duši, aby sa
nebála a nestrachovala. Ukázni svoje
srdce a vyrovnaj svoje cesty, lebo Boh
vidí. Tieto slová nás napomínajú, aby
sme sa bojovali dobrý boj viery, dobehli
do cieľa a zachovali vieru (2Tim 4:7).
V zakarpatskej oblasti sme pred Pesachom rozdávali vrecia zemiakov. Bol to
malý darček potešenia od Hospodina
pre Jeho ľud v diaspóre. Ich slová hovoria za všetko: „Aká to veľká pomoc prišla
včas, lebo sme minuli všetky svoje zásoby. Nezostal jediný zemiak v našich
domácnostiach. Rozmýšľali sme, čo
ďalej, kúpiť, ale za čo? A vy ste nás
takto obdarili darčekom, ďakujeme
vám.“ (Užgorod 2021)
Čo k tomu dodať? Je to naša zásluha?
Všetka česť, sláva i moc i bohatstvo i
múdrosť i požehnanie patrí Baránkovi.
Haleluja!. Ďakujte nášmu Bohu a chváľte
ho, že On sa stará, On vidí a zaopatruje.

Distribúcia zemiakov v Užgorode

Buďte požehnaní, ktorí dobrorečíte a pomáhate Izraelu.
Šalom,
Jozef Janits
Chevra tím
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Ďakujeme všetkým,
ktorí ste nám zaslali 2%.
Buďte požehnaním pre tých,
ktorí to potrebujú.

Základné informácie a postupy, ako to celé prebieha nájdete
aj na našich internetových stránkach
www.chevra.sk
V prípade, že nemáte prístup k internetu alebo možnosť získať tieto informácie,
prosím ozvite sa nám a pošleme vám informácie spolu s formulárom.

