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Drahí súrodenci.
Tu je slovo zo Slova pre vás.
„Lebo hľa, Panovník Hospodin Zástupov odstráni z Jeruzalema a Judska každý druh
opory, každú podporu chleba i každú podporu vody...“ (Izaiáš 3:1) Neskoršie to pokračuje
vo veršoch 8 – 11: „Lebo Jeruzalem klesol, a Judsko padlo, pretože ich jazyk a ich skutky
sú proti Hospodinovi, aby sa priečili očiam Jeho slávy. Výzor ich tváre svedčí proti nim,
a svoj hriech ohlasujú ako Sodoma, ani ho netaja! Beda ich duši, lebo sami na seba
privedú zlé na odplatu. Povedzte spravodlivému, že bude dobre, lebo budú jesť ovocie
svojich skutkov. Ale beda bezbožnému, zle bude; lebo mu bude daná odplata jeho rúk.“
Prorok hovorí, že Panovník Hospodin Zástupov odstráni svoje požehnanie od Božieho
ľudu. Príčina? Lebo klesol Jeruzalem, lebo padlo Judsko. Ich jazyk a ich skutky boli proti
Hospodinovi, proti Bohu Izraela. To čo robili a samotný pohľad ich tvári svedčil proti nim.
Ich hriech bolo počuť, ako hlas Sodomy; dokonca sa s tým neskrývali, ale rozhlasovali svoj
hriech. Preto Boh varuje, že ich duše sú v ohrození a to, čo sejú budú aj zbierať. Za zle,
ktoré robia, bude im odplatené zlým. Každý bezbožný dostane odplatu svojich rúk.
To, čo ma najviac zasiahlo v tomto slove je ich hriešny postoj, ktorý si zvolili na to, aby sa
priečili očiam Jeho slávy. Očiam Božej slávy, očiam slávy Nebeského Otca. Tieto slová ma
úplne prenikli. Hneď sa zrodila v mojom srdci otázka - aké sú to veci v mojom osobnom
živote, ktoré sa priečia, búria a vyhýbajú očiam Božej slávy.
Naozaj to, čo rozprávam, čo učím a kážem druhým, to aj žijem? Pamätám si svedectvo
jedného pastora, ktorý sa vrátil po nedeľnom zhromaždení, spolu so svojou rodinou
domov. Keď spolu obedovali pri stole, jeho 7 ročný syn spýtal sa ho: ocko, to, čo si dnes
kázal je pravda, alebo to bolo len kázanie? Naše rozprávanie má byť vyvážené naším
konaním. Niekto povedal, že človek za 10 minút dokáže vyrozprávať viac, ako spraviť za
celý život. Aké sú to slová za ktoré sa dokážem postaviť svojim konaním? Biblia hovorí, že
„...ich jazyk a skutky boli proti Hospodinovi.“ To znamená, že sa dostali do opozície s tým,
čo je Božie. Boli v rozpore so svojim Bohom.
Ježiš prišiel na túto zem s plánom svojho Otca. Tí, ktorí stáli v opozícii, aby sa tento plán
naplnil, bol satan, náboženskí ľudia a samotní učeníci. Ježiš túžil naplniť plán Božieho
kráľovstva. Peter však mal pre Neho svoj plán, avšak o pár veršov prehlásil „...Ty si
Kristus, Syn živého Boha“ (Matúš 16:16), chcel odhovoriť Ježiša od naplnenia Božieho
plánu a povedal: „...Milosrdne sebe, Pane; to sa ti nikdy nestane!“ (verš 22) V túto chvíľu,
Peter sa chcel vyhnúť „...očiam Božej slávy.“ Na inom mieste Peter hovorí: „...Pane,
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s tebou hotový som ísť aj do žalára i na smrť.“ (Lukáš 22:33) Ježiš na to reagoval slovami:
„Hovorím ti Petre, že nezaspieva dnes kohút prv, než tri razy zaprieš, že ma
znáš,“ (verš 34). Aj týmto prehlásením Peter, možno aj nevedomky, vyhol sa očiam Božej
slávy“, ale tieto oči ho neskoršie našli, ešte pred ukrižovaním, potom, ako trikrát zaprel
Ježiša, že ho zná. „Vtedy Pán obrátiac sa pozrel na Petra a Peter rozpamätal sa na slovo
Pánovo, ako mu povedal: Prv ako dnes zaspieva kohút, tri razy ma zaprieš. A Peter vyšiel
von a plakal horko.“ (verše 61-62) V tomto slove z knihy Izaiáša je aj zasľúbenie
„...Povedzte spravodlivému, že bude dobre, lebo budú jesť ovocie svojich skutkov.“ Toto
dobre Petra našlo, keď činil pokánie, lebo nazrel do očí Božej slávy. Tieto oči urobili
preniknutie jeho vnútra. Peter sa poddal tomuto preniknutiu a priviedlo ho to na miesto
Božej dobroty.
Dovolíš, aby tvoj život, tvoje postoje a tvoje vnútro, boli preniknuté OČAMI BOŽEJ SLÁVY?
Ján, učeník, ktorého miloval Pán, tomu preniknutiu dovolil, keď bol na ostrove Patmos.
Videl tam Ježiša, ktorého „...oči boli ako plameň ohňa.“ (Zjavenie 1:14) Tieto oči majú
očisťujúcu moc, keď sa úprimne do nich pozrieš. Sú to oči Božej spravodlivosti, ktoré
dokážu zasvietiť do najväčšej tmy. Hriech o ktorom hovorí Izaiáš tvorí na našich očiach
lupiny, ktoré nám brania a vzdorujú pozrieť sa priamo do oči Božej slávy. Pavel potreboval
prejsť fyzickou slepotou, prežiť Božie uzdravene, aby „...spadli z jeho očí ako čo by lupiny
a prezrel naskutku a vstal a dal sa pokrstiť.“ (Skutky 9:18) „...Ježiš povedal: Ja som prišiel
na súd na tento svet, aby tí, ktorí nevidia, videli, a tí, ktorí vidia, boli slepí. A počuli to
niektorí z farizejov, ktorí boli s nim, a povedali mu: Či sme azda aj my slepí? A Ježiš im
povedal: Keby ste boli slepí, nemali by ste hriechu, ale teraz hovoríte: Vidíme, a preto váš
hriech zostáva.“ (Ján 9:39-41) Koľko je medzi nami takých, ktorí tvrdia, že vidia? Možno
som to aj ja, ktorý tvrdím, že vidím. Dajme sa preskúmať ohňom Ježišových očí. Pavel si
uvedomoval, že telesné oči nestačia, aj keby boli na vysokej náboženskej úrovni; tieto mal
doteraz a bol nimi podvedený, zaslepený. Tieto oči má každý z nás. Telesné oči postačia,
keď chceš ísť za túžbou svojho tela, hľadať svoj životný úspech, uznanie, popularitu.
Nestačia však na to, aby si sa pozrel do oči Božej slávy a aby si bol schopný naplniť vôľu
Otcovu. Na to potrebuješ otvoriť svoje vnútro, tak, ako to spravil Pavel. Tvoje telesné oči
potrebujú byť vyvážené duchovnými, aby si bol schopný naplniť to, čo žiada od teba Boh.
Preto Pavel modlí sa, aby Otec slávy dal vám (nám) „...osvietené oči vašej (našej) mysle,
aby ste vedeli, čo a aká je to nádej jeho povolania a čo a aké bohatstvo Jeho
slávy...“ (Efežanom 1:17-18) Len skrze duchovné oči môžeš pochopiť, ako je ďalej
napísané, Božím rozmerom, priestoru do ktorého ťa vedie Nebeský Otec. Len tam môžeš
sa pozerať do očí Jeho slávy.
Tieto oči Božej slávy videl Ján, učeník, ktorého miloval Pán: „A videl som a hľa, prostred
trónu a tých štyroch starcov stál Baránok, ako zabitý, ktorý mal sedem rohov a sedem oči,
ktoré sú siedmi duchovia Boží, poslaní na celú zem.“ (Zjavenie 5:6)
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Oči Božej slávy chodia po celej zemi a hľadajú ťa: „...oči Hospodinove chodia sem a ta po
celej zemi, aby dokázal svoju silu pri tých, ktorých srdce je celé obrátené
k nemu.“ (2Krn 16:9) Uvedomuješ si, že oči Nebeského Otca hľadajú ťa? Dáš sa Mu nájsť?
Obrátiš celé srdce k Nemu, aby práve na tebe zjavil svoju moc? Vstúp do ponuky Božieho
Kráľovstva, aby si neostal len v telesnom videní a svojich náboženských predstavách.
Šalom, Šalom,
Stanislaw Gawel
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„Robiť to, čo je dobré v očiach Hospodinových“.
S touto Božou pravdou som sa zobudil jedno májové ráno a zapísal si to. Veď keď ústa
Hospodinove prehovoria, tak je užitočné zapísať si to a očakávať, čo sám Najvyšší bude
zjavovať.
„Robiť to, čo je dobré v očiach Hospodinových.“ Pane, čo mi tým chceš povedať? Či tak
nerobím alebo robím dokonca to, čo je zlé v tvojich očiach?
V 1. Kráľov v 2. kapitole od 1. verša je napísané: „Keď sa priblížili dni Dávidove, aby zomrel, prikázal Šalamúnovi, svojmu synovi, a riekol: Ja odchádzam cestou celej zeme, preto
buď silný a buď mužom! A ostríhaj príkazy Hospodina, svojho Boha, chodiac po jeho
cestách a ostríhajúc jeho ustanovenia, jeho prikázania, jeho súdy a jeho svedectvá,
jako je napísané v zákone Mojžišovom, aby si rozumne konal všetko, čo budeš činiť
a rozumne si počínal všade, kamkoľvek sa obrátiš, aby Hospodin postavil svoje slovo,
ktoré hovoril o mne povediac: Ak budú ostríhať tvoji synovia svoju cestu tak, aby chodili
predo mnou v pravde celým svojim srdcom a celou svojou dušou, tak povedal: Nebude ti vyplienený muž z trónu Izraelovho.“
Dávid na sklonku svojho života chcel dať svojmu synovi Šalamúnovi určite len tie najlepšie
rady aké mu mohol dať. Náš Otec, ktorý je v nebesiach nám chce dať rovnako tie najlepšie
rady. Tak veľmi nás miluje.
Dávid kraľoval nad Izraelom 40 rokov, v Hebrone kraľoval sedem rokov a v Jeruzaleme
kraľoval tridsaťtri rokov. Predstav si aké by to bolo, keby sme mali muža Božieho, ktorý by
vládol v našej krajine toľko, čo Dávid, ktorý bol mužom podľa Božieho srdca. Dávid sa
modlil takto: „Nech sú príjemné slová mojich úst a to, čo myslí moje srdce pred tebou, Hospodine, moja skalo a môj vykupiteľu!“ (Žalm 19:15).
Svoju celoživotnú skúsenosť chodenia pred svojím Bohom dokázal Dávid zhrnúť ako radu
pre Šalamúna do jednej vety. A Šalamún, keď sa mu ukázal vo sne Hospodin, povedal:
„Ty si učinil svojmu služobníkovi Dávidovi, môjmu otcovi, veľkú milosť, tak ako chodil
pred tvojou tvárou v pravde a v spravodlivosti a v úprimnosti srdca s tebou,
a zachoval si mu túto milosť, že si mu dal syna, ktorý by sedel na jeho tróne, jako je tomu
dnes. A teraz, Hospodine, môj Bože, ty si učinil svojho služobníka kráľom namiesto Dávida, môjho otca, no a ja som len malé dieťa, neviem ani vyjsť ani vojsť, čo a jako robiť.“ (1.
Kráľov 3 kapitola). Šalamún si v situácii, v ktorej sa ocitol, žiadal poslušné srdce rozumné, aby vedel rozoznať medzi dobrým a zlým. A Hospodin mu teda dal múdre srdce
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a rozumné i zasľúbenie, že ak bude chodiť po cestách Hospodinových ostríhajúc Jeho ustanovenia a Jeho prikázania, ako chodil Dávid, jeho otec, že mu predĺži dni jeho
života.
I nám náš Bôh, ako Jeho deťom, prikazuje dnes to isté, čo Dávid svojmu synovi Šalamúnovi. On túži po tom, aby nás videl rozumne konať vo všetkom, čo budeme činiť
a rozumne si počínať všade, kamkoľvek sa obrátime.
Denne sa učíme ako Jeho deti v škole Ducha Svätého konať a reagovať na situácie. Musím povedať, že nie vždy zareagujem správne. Chcem si ale častejšie klásť otázku: Pane,
čo mám tomuto človeku povedať? Ako by si reagoval ty, Pane, v tejto situácii? Moja
skúsenosť je, že pokiaľ tieto otázky nepoložím, miniem to, čo by som mal v danom momente urobiť alebo povedať. A to nie je sladká skúsenosť.
Preto túžbou môjho srdca za Vás i za mňa je, aby sme vždy reagovali tým správnym, Božím spôsobom, a to hneď na prvýkrát. Nech je našou istotou, že On sám vopred prihotovil
dobré skutky, aby sme v nich chodili (Efežanom 2:10) a že Jeho slovo nie je vzdialené od
nás (Rimanom 10:8).
Ľubo Prypoň
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Milí bratia a sestry, v tomto článku vám poukážeme na klamstvá, ktoré sa šíria cez médiá
a zvádzajú mnohých.
Obrázok1: Al-Aksá v Jeruzaleme ráno.
Všetko, čo tam vidíte, rozlišujte sami, že
sa tu o nič iné nejedná, len o „modlitbu“.
Náboženstvo „pokoja“ používa dom modlitby pre skladovanie kameňov, určených
na eskaláciu napätia a vyvolanie nepokojov. V momente, keď izraelská polícia
robí s nimi poriadky, oni prehlasujú, že
kamene používajú na „ochranu svätého
miesta“.
Obrázok2: Palestínčania zapálili
strom na námestí al-Aksá a obvinili
z podnecovania nepokojov Izrael.

Obrázok3: „Izrael“ zabil palestínske dieťa.
Volá sa Rahaf (preklad z textu na obrázku).
Obvinenie Izraela zo zabitia malého dievčatka, ktoré žije v Moskve. Jej fotka je
z roku 2018 zo sociálnej siete.
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Obrázok4:
„Môžeme Arabom odpustiť zabíjanie detí našich detí. Nemôžeme
im však odpustiť, že nás nútia
zabíjať ich deti. S Arabmi budeme mať mier len vtedy, keď bude
láska k ich deťom väčšia, ako
nenávisť k nám.“
(Golda Meirová, prvá premiérka
Izraela v rokoch 1969-1974)

Obrázok5:
Zbrane Hamasu,
za ktoré zaplatil niekto iný.

Obrázok 6 (preklad):
Black Lives Matters (Na čiernych životoch záleží) stojí v solidarite s Palestínčanmi. Sme hnutie, ktoré sa zaviazalo skončiť územnú kolonizáciu vo všetkých formách a bude pokračovať
v obhajobe oslobodenia Palestíny....
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Obrázok 7: Yusuf Abu Hussein, televízny hlásateľ z televízie Hamasu al-Aksá, bol zabitý počas útoku na jeho
dom v Šejk Rachuan v Gaze.
Je dôležité spomenúť a zdôrazniť, že Hamas vidí svojich
agitátorov a reportérov ako prvotriednych bojovníkov. Sú
v popredí tohto hnutia ako mienkotvorci, bojujú cez médiá a burcujú ľudí k boju a nenávisti.
Tento človek robil „džihád al-kalma“, čo je v prvom rade
pre moslimov výzva k „džihádu cez slovo“. Plne rozumejú
obrovskej sile slova a vplyvu médií. Je to súčasť boja
Palestínčanov proti Izraelu, ktorá pôsobí enormný medzinárodný tlak na vládnych predstaviteľov
Izraela. Je to spôsob, ako ospravedlniť svoj boj a politiku islamského džihádu.
Slovo „hamas“ je spomenuté v Žalme 140:
„Náčelnákovi speváckeho zboru Žalm Dávidov. Vytrhni ma, Hospodine, z moci zlého človeka; uchovaj ma od muža ukrutností, od tých, ktorí myslia zlé v srdci; každý deň vyvolávajú vojny. Ostria svoj
jazyk ako had; vreteničí jed pod ich gambami. Sélah. Ostríhaj ma, Hospodine, a zachovaj od rúk
bezbožníka! Uchovaj ma od muža ukrutností, od tých, ktorí myslia vyraziť moje kroky. Pyšní mi
ukryli osídlo i povrazy; roztiahli sieť vedľa cesty; predložili mi smečky. Sélah. Povedal som Hospodinovi: Ty si môj silný Bôh. Počuj, Hospodine, hlas mojich pokorných prosieb. Hospodine, Pane, silo
môjho spasenia, kryješ moju hlavu v deň zbrane. Nedaj, Hospodine, žiadostí bezbožníka; nedaj
vykonať jeho zámer; povýšili by sa. Sélah. Úhrnom čo do tých, ktorí ma obkľučujú, nech ich pokryje
trápenie ich rtov! Nech sa zhrnie na nich žeravé uhlie; nech ich uvrhne Bôh do ohňa, do hlbokých
jám, aby nepovstali. Človek zlého jazyka nebude stáť pevne v zemi; ukrutného človeka bude stíhať
zlé ako lovec, aby padol. Viem, že Hospodin vykoná pravotu biedneho a súd chudobných. No, spravodliví budú istotne oslavovať tvoje meno,
Hospodine, a priami budú bývať pred tvojou
tvárou.“
Obrázok8:
„Ak dnes položia Arabi svoje zbrane, nebude
žiadne násilie. Ak dnes položia Židia svoje
zbrane, nebude žiadny Izrael“.
(Preklad textu z obrázka)
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Premiér Netanjahu prehlásil:
„Keď sme sa pustili do kampane, definoval
som jej hlavný cieľ: zasadiť tvrdý úder
teroristickým organizáciám, podkopať ich
schopnosti a zastrašiť ich a obnoviť pokoj.
To je to, čo sme spravili. Verejnosť zatiaľ
nemá všetky informácie, ale naše dosiahnuté ciele sa časom ukážu.

Robili sme odvážne a inovatívne veci, bez toho, aby nás to ťahalo k zbytočným dobrodružstvám.
Keby bolo potrebné vstúpiť do Gazy zdola, urobili by sme to. Ale myslel som si, že tentokrát môžeme vzhľadom na účel, ktorý sme si stanovili, dosiahnuť lepšie výsledky inými, bezpečnejšími spôsobmi. Väčšina izraelských občanov vidí, že sme konali s odhodlaním, múdrosťou a najvyššou zodpovednosťou.
Cieľom operácie „Strážca na múroch“ je chrániť múry krajiny, avšak mojím poslaním je strážiť matky, synov, našich vojakov, aby sa zabránilo zbytočným stratám na ľudských životoch.
V skutočnosti sme Hamasu spôsobili maximálne škody, s minimálnym počtom obetí v Izraeli a samozrejme oplakávame všetky straty na ľudských životoch. Zasadili sme im veľmi tvrdé rany a zmenili sme ich rovnováhu. Ak si Hamas myslí, že budeme trpieť kvapky rakiet - mýlia sa.
Budeme reagovať rôznou intenzitou na akýkoľvek prejav agresie voči rozvíjajúcim sa osadám
a kdekoľvek inde v štáte Izrael.
Čo bolo, nie je to, čo bude.
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Obrázok 11:
Prvých deväť teroristov, ktorých vytiahli zo zničených tunelov v Gaze. Cieľom IDF je zničiť štruktúru
tunelov, ktoré slúži militantom z Hamasu na úkryt a presun rakiet a zbraní proti Izraelu.

Obrázok 12:
Štatistické údaje operácie „Strážca na múroch“ za obdobie od 10. do 21. mája 2021.
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8 DÔVODOV, PREČO BY MAL KAŽDÝ KRESŤAN STÁŤ S IZRAELOM
1. PRETOŽE BOH HOVORÍ, ŽE POŽEHNÁ TÝCH, KTORÍ IM ŽEHNAJÚ
Genesis 12:3: „Žehnať budem tých, čo teba žehnajú, prekľajem toho, čo tebe zlorečí, a v tebe budú
požehnané všetky čeľade zeme.“
Izaiáš 60:12: ´Lebo národ i kráľovstvo, ktoré ti nebude slúžiť, zahynie a pohania budú iste vyhubení.´
2. PRETOŽE MÁME VOČI NIM DLH ZA TO, ČO SME CEZ NICH PRIJALI
Skrze Izrael boli dané zasľúbenia a zmluvy. Skrze nich prišiel zákon, proroci a Mesiáš Ježiš, ktorý
umožnil prístup k Bohu pre všetkých. Evanjelium sa dostalo k národom najprv cez židovských apoštolov. Izraelcom ´prináleží synovstvo, sláva, zmluvy, im bol daný zákon, služba Božia i zasľúbenia;
ich sú otcovia a z nich je Kristus podľa tela, Boh nad všetkým...´ (Rimanom 9:4-5). „Lebo keď sa
(bývalí) pohania stali účastnými ich duchovných pokladov, oni sú zase povinní poslúžiť im aj hmotnými darmi.“ (Rimanom 15:27)
3. PRETOŽE BOŽIE DARY A POVOLANIE IM NEBOLI ODŇATÉ
Rimanom 11:28-29: ´Podľa evanjelia sú síce nepriatelia pre vás, ale podľa vyvolenia (sú) milovaní –
pre otcov. Lebo Boh neľutuje dary milosti a povolanie.´
Aj keď väčšina Židov ešte neprijala evanjelium, nespôsobilo to neplatnosť Božieho plánu, ktorý má
pre nich, a ktorý napokon naplní. Zmluva s Abrahámom nebola nahradená Novou zmluvou, ani
zrušená kvôli tomu, že nevstúpili do Novej zmluvy. Aj keď Ježišova obeť raz navždy zavŕšila
a nahradila chrámové obete, večná zmluva, ktorú uzavrel Boh s Abrahámom, Izákom, Jákobom
a ich potomkami, NEBOLA zrušená. „...čiastka Izraela stala sa zatvrdilou dovtedy, dokiaľ nevojde
plnosť pohanov. A tak celý Izrael bude spasený...“ (Rimanom 11:26)
4. PRETOŽE BOH ZASĽÚBIL, ŽE ICH PRIVEDIE NASPÄŤ DO ICH ZEME
Boh zasľúbil, že sa opäť obráti k židovskému národu, privedie ich naspäť do ich zeme a očistí ich
od neprávosti.
„Zmením údel môjho ľudu, Izraela: oni vystavajú spustošené mestá a v nich budú bývať... Zasadím
ich do ich pôdy, a nebudú už vytrhnutí z pôdy, ktorú som im dal, vraví tvoj Boh, Hospodin.“ (Ámos
9:14-15)
„Hľa, ja poberiem Izraelcov spomedzi národov, kam odišli, zhromaždím ich odvšadiaľ a privediem
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ich na ich vlastnú pôdu. Urobím z nich jeden národ v krajine na izraelských vrchoch a jeden kráľ
bude kráľom všetkých...“ (Ezechiel 37:21-22)
Opätovné zhromaždenie Izraela je prorokované v Ezechielovi, Izaiášovi, Deuteronómiu, Ámosovi,
Hozeášovi, Jeremiášovi, Ježišom v Lukášovi 21:24 a Pavlom v Rimanom 11. Je to kľúčová podmienka na to, aby sa mohol naplno rozvinúť mesiášsky vek. Boh zasľúbil krajinu Izrael Abrahámovi
a jeho potomkom ako večné vlastníctvo. Tento prísľub potvrdil Izákovi, ako je zaznamenané
v Genesis 26:3-4, a znovu Jákobovi v Genesis 35:12.
5. PRETOŽE ČASY POHANOV SA NAPLŇUJÚ
´A Jeruzalem budú plieniť pohania, dokiaľ sa nenaplnia časy pohanov.´ (Lukáš 21:24)
Ježiš predvídal, že rímske pohanské armády odstránia v Jeruzaleme každú stopu židovskej vlády;
ale videl aj to, že nadvláda pohanov v Jeruzaleme sa raz skončí. V roku 70 po K. padol Jeruzalem
do rúk rímskej armády.
V roku 1967, počas toho, ako sa bránili proti útoku svojich arabských susedov, Izraelčania opäť
získali kontrolu nad celým mestom Jeruzalem, po prvýkrát od roku 70 po K., a tým sa začalo napĺňať Ježišove proroctvo. Všetci, ktorí veria Ježišovým slovám, by mali vedieť, že koniec pohanskej
vlády nad týmto mestom je Božím plánom. „Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite hlavy, pretože približuje sa vaše vykúpenie.“ (Lukáš 21:28)
6. PRETOŽE MÁME „POTEŠOVAŤ BOŽÍ ĽUD“
V Izaiášovi Boh hovorí: „Potešujte, potešujte môj ľud, vraví Boh váš; Hovorte k srdcu Jeruzalema
a privolávajte mu, že skončila sa jeho otrocká služba, zmierená je jeho vina, že dostal z rúk Hospodina dvojnásobne za všetky svoje hriechy.“ (Izaiáš 40:1-2)
To je výzva pre kresťanov, aby potešovali židovský ľud. Izaiáš tiež predvída, že pri opätovnom zhromažďovaní Židov im budú vodcovia národov pomáhať a starať sa o nich. ´Takto vraví Hospodin,
Boh: „Ajhľa, zdvihnem ruku k pohanom a svoju koruhvu pozdvihnem k národom; tvojich synov prinesú v náručí a tvoje dcéry donesú na pleci. Králi budú tvojimi ochráncami a ich kňažné tvojimi dojkami. Budú sa ti klaňať tvárou k zemi a lízať prach tvojich nôh. Vtedy poznáš, že ja som Hospodin,
v ktorom sa nesklamú tí, čo dúfajú v Neho.“ (Izaiáš 49:22-23)
Boh hovorí, že pohania budú živiť židovský ľud a pomáhať im pri ich opätovnom vchádzaní do svojej
zeme. Je naším duchovným poverením, aby sme im pomohli kvôli nim samým a kvôli naplneniu ich
jedinečného povolania. Veriaci z pohanov musia urobiť viac ako len pozorovať, čo Boh robí so židovským národom... Boh od nás žiada, aby sme sa do tejto pomoci zapojili!
7. PRETOŽE POTREBUJEME NAPRAVIŤ ANTISEMITSKÉ UČENIA A SKUTKY
V celých dejinách cirkvi, od 2. storočia, sa kresťanskí vodcovia prehrešovali najhoršími antisemitskými výrokmi. Pre tyranov boli tieto výroky po mnoho storočí, až podnes, základňou na zosmiešňo14

vanie, diskrimináciu a dokonca zabíjanie Židov. Často sa týchto činov dopúšťali tí, ktorí sa vyhlasovali za nasledovníkov Mesiáša (Záchrancu Izraela a Toho, ktorý nás učil milovať a odpúšťať). Môžeme obviňovať Židov za to, že často odmietali Mesiáša, ktorého nasledovníci boli antisemiti? V otázke spravodlivosti ako aj milosrdenstva potrebujeme napraviť tragický záznam kresťanstva (v oboch
jeho formách, katolíckej aj protestantskej) v zaobchádzaní so Židmi. My, ktorí sme sa mali o nich
starať, sme boli často ich nepriateľmi a mučiteľmi. Duch antisemitizmu neprišiel ani neodišiel
s Adolfom Hitlerom, ale môže si nájsť miesto v kresťanoch, ktorí si neuvedomujú svoju zodpovednosť voči Izraelu.
Od 2. storočia sa vyučovala heréza, že cirkev nahradila Izrael. Takéto učenie sa nedrží ani starozmluvných, ani novozmluvných Písiem. Aj keď väčšina národov a cirkví dnes už antisemitizmus
odsudzuje, antisionizmus má stále širokú podporu. Je novodobým antisemitizmom. Nesúhlas s právom Izraela na naplnenie Bohom daného údelu v zasľúbenej zemi je dnes najnebezpečnejšou formou antisemitizmu.
8. PRETOŽE SI ICH BOH POUŽIL NA USKUTOČNENIE SVOJHO PLÁNU ZMIERENIA PRE
SVET
Rimanom 11:15: ´Lebo keď už ich zavrhnutie bolo svetu zmierením, čím bude ich prijatie, ak nie
životom zo smrti?!´
Mesiáš sa vracia do Izraela, aby bol zmierený so svojím vlastným národom. Odtiaľ bude vládnuť
nad všetkými národmi so svojimi svätými, ktorí zvíťazili ´zo všetkých národov, kmeňov, ľudí
a jazykov´ (Zjavenie 7:9; 11:15).
Izaiáš 2:3-4: ´Lebo zo Siona vyjde naučenie a slovo Hospodinovo z Jeruzalema. On bude súdiť
medzi národami, vynášať výrok mnohým kmeňom. Prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje
oštepy na vinárske nože; národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť vojne.´
Prichádza pokoj svetu. Prichádza plnosť mesiášskeho veku. Ale najskôr budú zničené všetky systémy a kráľovstvá, ktoré ignorujú Boží mesiášsky plán.
Ak chcete vidieť obnovenú cirkev, modlite sa a pomáhajte Židom;
Ak chcete vidieť Mesiáša prichádzať, modlite sa za obnovenie Izraela;
Ak chcete, aby váš národ a všetky národy (vrátane arabských) boli požehnané, modlite sa
a pracujte na tom, aby ste stáli s Izraelom a so židovským národom, a odmietajte antisemitizmus;
Ak chcete, aby bol požehnaný váš vlastný život, pomáhajte a žehnajte Židom;
Ak chcete, aby sa vám dobre darilo, modlite sa za pokoj pre Jeruzalem.
Paul a Nuala O´Higgins
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1. Ostaň v hraniciach (v rámci, v priestore) Božieho slova
Buď si istý, že tvoja modlitba nie je v rozpore s Božím Slovom, ale v súlade s tým, čo je napísané
ohľadne Izraela. Modliť sa mimo Božích cieľov, je stratou času. Matúš 24:20 – nesnaž sa nútiť
Boha, aby urobil niečo, čo neurobí, lebo by išiel sám proti sebe a proti svojmu Slovu. Ten, kto sa
prihovára musí poznať slovo Božie, aby sa modlil podľa Božích plánov, podľa vôle nebeského Otca.
2. Pristúp k Bohu s vďakou a chválou
Je to o radosti, spievaní, pokrikovaní, vďakyvzdaní, chvále, vyznávaní, prehlasovaní „Lebo takto
hovorí Hospodin: Plesajte nad Jakobom s radosťou! Ohlasujte, chváľte, a hovorte: Spas, ó Hospodine, svoj ľud, ostatok Izraela.“ (Jer 31:7)
3. Vyznávanie hriechov
Daniel 9 – Daniel vyznával pred Bohom Izraela, hriechy Izraela a hovorí – my sme zhrešili.
4. Stotožnenie sa s Božím zámerom (cieľom)
Títus 2:11 – ľud zvláštny, horlivý dobrých skutkov. Prečo Boh toleruje bezbožnosť? Lebo čaká na
svoje stvorenie, očakáva s nekonečnou trpezlivosťou až sa navráti k Nemu.
5. Len Duch Svätý
Vojenská moc nenahradí moc Ducha Svätého – „Nie silou ani mocou, ale mojim Duchom, hovorí
Hospodin Zástupov.“ (Zach 4:6) Sme listom Kristovým napísaným Duchom živého Boha – 2Kor 3:3.
Pavol mohol veľa o sebe rozprávať, ale nezakladal na tom, čo dosiahol, ale na Kristovi.
6. Modli sa o Božie milosrdenstvo (zľutovanie) podľa Žalmu 102:12-18
Všetko má Božie časovanie – prihovárať sa v modlitbe je o pripomínaní Bohu čo sa nachádza
v Jeho kalendári.
7. Modli sa za pokoj pre Jeruzalem
Podľa slov z Žalmu 122:6 – „Žiadajte Jeruzalemu pokoj a hovorte: Nech žijú v blahu a v pokoji tí,
ktorí ťa milujú!“ Podľa tohto slova môžem vidieť, že okrem Jeruzalema, je to aj pre moje dobro.
Modlím sa za Izrael, lebo ich milujem a Boh dáva do môjho života svoje požehnanie a svoj pokoj.
To znamená, čo zasievam, to sa mi vracia. Pokoj pre Jeruzalem, znamená, pokoj pre celý svet.
Mohli sme vidieť, ako to funguje, na základe poslednej vojny v pásme Gazy – nepokoj
v Jeruzaleme, nepokoj po celom svete.
8. Žehnaj Izrael a buď požehnaný
Boh hovorí Abrahámovi: „A požehnám tých, ktorí ťa žehnajú, a tých, ktorí ti zlorečia, prekľajem,
a budú požehnané v tebe všetky čelade zeme.“ (Gn 12:3) „...Ten, kto ti bude žehnať, bude požehnaný; a kto by ti zlorečil, bude zlorečený!“ (Nm 24:9) Antisemitizmus prináša prekliatie na jednotlivca, komunitu (spoločnosť), národ, cirkev, civilizácie.
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9. Nehovor Bohu čo má robiť; nesnaž sa Mu radiť (Iz 40:13-18)
Napríklad ohľadne volieb. Neskúšaj svojimi modlitbami usmerniť Boha, alebo priviesť Ho tam, kde
by si rád Ho mal. Boh hovorí - myslíš, že ťa potrebujem, alebo nezvládnem to bez tvojej rady? Naozaj si myslíš, že potrebujem nejakú barličku, nejakú podporu? Prehlásenie – Žalm 19:13-15
Hriech je prekážkou, aby naše modlitby boli vypočuté – Izaiáš 59:1-2; tiež Príslovia 28:13
10. Modli sa za žatvu pohanov
„Lebo nechcem bratia, aby ste nevedeli tohto tajomstva, aby ste neboli sami u seba múdrymi,
že zatvrdenie z čiastky stihlo Izraela dotiaľ, dokiaľ, nevojde plnosť pohanov, a tak bude celý Izrael
spasený, ako je napísane: Príde zo Siona Vysloboditeľ a odvráti bezbožnosti od Jakoba.“ (Rim 11:25-26)
11. Modli sa za spasenie Izraela
„Bratia, záľuba môjho srdca a prosba k Bohu za Izraela je, aby boli spasení.“ (Rim 11:1)
„Pravdu hovorím v Kristu, neluhám, pri čom mi svedči aj moje svedomie v Svätom Duchu, že mám
veľký zármutok a neprestajnú bolesť vo svojom srdci. Lebo by som si prial ja sám byť prekliaty
a odlúčený od Krista za svojich bratov, za svojich príbuzných podľa tela, ktorí sú Izraeliti, ktorých je
synovstvo i sláva i zmluvy i zákonodarstvo i svätá služba i zasľúbenia, ktorých sú otcovia a tí,
z ktorých pošiel Kristus podľa tela, ktorý je nado všetkým, Boh, požehnaný na veky.
Amen“ (Rim 9:1-5)
12. Zober meč Ducha (Ef 6:7) a prehlasuj Slovo Božie:
Žalm 33:8-12
Jeremiáš 31:10
Žalm 129:5-6

Žalm 17:7-9

Chcem to zdôrazniť, že vo svojich modlitbách nie sme proti nejakej nácii (národné menšiny)
etniku, národu, krajine, alebo skupine ľudí, ale proti nenávisti voči Izraelu.

Ešte dve modlitebné oblasti, ktoré vnímam za dôležité:
I. Božia ochrana Izraela
Samozrejme je toho veľa. Napríklad sila slova, ktoré je prehlasované ohľadne Izraela – hlavne ide tu
o mediálnu vojnu, nasiať ľuďom do hlavy myšlienky, ktoré ich budú formovať na potenciálnych antisemitov. Nejde len o média, ale o rôzne nástroje a zdroje, ktoré rozširujú antisemitskú propagandu.
Každý z týchto nástrojov použitý proti Izraelu má konečný účinok a je to smrť, likvidácia židovského
ľudu v židovskej diaspóre (v národoch) a likvidácia samotného Izraela. Preto naša modlitba ohľadne
Božej ochrany nad Izraelom môže byť podobná modlitbe žalmistu: „Nemlč, ó, Bože, nerob sa, ako
keby si nepočul, a nebuď ticho, silný Bože! Lebo hľa tvoji nepriatelia sa búria, a tí, ktorí ťa nenávidia,
dvíhajú hlavu. Snujú ľstivú radu proti tvojmu ľudu a radia sa proti tým, ktorých ty kryješ. Hovoria:
Poďte, vyhubme ich, aby prestali byť národom, aby sa viacej nespomínalo meno Izraela.“ (Ž 83:1-5)
Takisto podľa Žalmu 121 – „Pozdvihujem svoje oči k horám, odkiaľ prichádza moja pomoc. Moja
pomoc je od Hospodina, ktorý učinil nebesia i zem. Nedopusti, aby sa pohla tvoja noha; nedrieme
tvoj strážca! Hľa, nedrieme a nespí ten, ktorí ochraňuje Izraela.“ (verše 1-3)
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11. Aliyah – návrat Židov z diaspóry (národov, kam boli rozptýlení) do ich zeme, Izraela
„Hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že oráč bude stíhať ženca a ten, kto šliape hrozná, rozsievača semena, vrchy budú kvapkať sladkým vínom, a všetky brehy sa budú rozplývať hojnosťou.
A dovediem späť zajatých svojho ľudu Izraela a vystavia opustené mestá a budú bývať v nich, budú
sadiť vinice a budú jesť ich ovocie. A tak ich zasadím na ich zemi, a nebudú viacej vykorenení
z povrchu svojej zeme, ktorú som im dal, hovorí Hospodin, tvoj Boh.“ (Am 9:13-15)
„Preto hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že sa už nebude viacej hovoriť: Ako že žije Hospodin, ktorý
vyviedol synov Izraela hore z egyptskej zeme, ale: Ako že žije Hospodin, ktorý vyviedol synov Izraela hore zo severnej krajiny a zo všetkých zemí, do ktorých ich bol rozohnal, a dovediem ich späť do
ich zeme, ktorú som dal ich otcom. (Jer 16:14-15)
„Lebo takto hovorí Hospodin: Plesajte nad Jakobom s radosťou! A jasajte nad hlavou národov!
Ohlasujte, chváľte sa a hovorte: Spas, o, Hospodine, svoj ľud, ostatok Izraela! Hľa privediem ich
zo severnej krajiny a zhromaždím ich z končín zeme, medzi nimi slepého i krivého, tehotnú i rodiacu
spolu, veľké zhromaždenie sa navrátia sem. S plačom prídu, a s pokornými modlitbami ich povediem a zavediem ich k potokom vôd, priamou cestou, neklesnú na nej, lebo som Izraelu Otcom
a Efraim je môj prvorodený. Počujte slovo Hospodinovo národy a zvestujte to ďaleko na ostrovoch
a hovorte: Ten, ktorý rozptýlil Izraela, ho zase zhromaždí a bude ho strážiť ako pastier svoje
stádo.“ (Jer 31:7-10)
AM ISRAEL CHAI – NIECH ŽIJE IZRAEL!
Šalom,
Stanislaw Gawel

18

Milí priatelia Izraela,
príbehy ľudí ma motivujú k tomu, aby som sa zamyslel a prehodnotil svoje postoje v okolnostiach,
v ktorých sa nachádzam. Božie slovo ma volá ku konfrontácii mojich myšlienok. Je napísané
v Žalme 139: „Hospodine, preskúmal si ma a poznal. Ty znáš moje sadanie i moje vstávanie; rozumieš mojej myšlienke zďaleka. Pozoruješ moje chodenie i ležanie a znáš dobre všetky moje cesty.
Lebo ešte ani nemám slova na jazyku, a hľa, Hospodine, ty to vieš všetko. Obkľúčil si ma odzadu i
odpredu a položil si na mňa svoju ruku. Je to predivná znalosť, nad môj rozum, tak vysoká, že nemôžem po ňu.
Boris sa narodil v roku 1944 v Taľnom. Žije spolu s manželkou. Jeho babka bola s „Palestíny“, ktorú
zastrelil Nemci. Dedko zomrel ešte skôr. Rodičom sa podarilo prežiť vojnu.

Narodili sa im tri dcéry. Všetky urobili aliju do Izraela pred 20-timi rokmi. Najstaršia v Izraeli zomrela.
Ostatné žijú v Haife. Majú spolu 5 vnúčat.
Každá návšteva je pre mňa výzvou, aby som priniesol evanjelium pokoja. Pokiaľ je možné, modlím
sa a skladám roky na chorých. Hovorím o Mesiášovi, o Jeho dobrote a milosti, že na nich nezabúda.
Vzhľadom na ich dôchodky, je aj potravinový balík veľkou pomocou. Boli vďační aj za to, že sme ich
navštívili a modlili sa za nich.
Nech dá Boh Izraela milosť, ktorí strádajú a prežívajú zo dňa na deň. Modlime sa, aby zatúžili po
Božom Slove a pravde poznať Mesiáša.
Šalom, Jozef Janits, Chevra tím.
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PRIPRAVUJEME KONFERENCIU A MODLÍME SA,
ABY SA NÁŠ PÁN JEŠUA A BOH OTEC
OSLÁVIL VO VŠETKOM, ČO SA TAM BUDE DIAŤ.
Stojíme v modlitbách a v očakávaní na zjavenie
Božej bázne a Jeho slávy.
JE POTREBNÉ SA VOPRED REGISTROVAŤ !!!
(emailom alebo telefonicky)
Kontaktná adresa: CHEVRA, Národná 10, 010 01 Žilina, Slovensko
E-mail: chevra@chevra.sk, tel.: +421 (41) 56 40 536

