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Drahí súrodenci,
Tu je slovo zo Slova pre vás
„Odstúpte odo mňa všetci, ktorí páchate neprávosť, lebo Hospodin počul hlas môjho plaču,
áno počul Hospodin moju pokornú prosbu, Hospodin prijal moju modlitbu.“ (Žalm 6:9-10)
Chcem sa sústrediť nie na tých, ktorí vytvárali tlaky a problémy v živote Dávida, ale na jeho úprimný postoj pristupovania k nebeskému Otcovi a nebeskému Kráľovi v čase, keď to
nebolo ľahké. Dávid si bol istý, že jeho volanie k Bohu našlo miesto pred trónom Božej milosti. Hovorí „Hospodin prijal moju modlitbu“. Pred prijatou modlitbou predchádzajú slová
„Hospodin počul hlas môjho plaču.“ Plakal si niekedy v modlitbe pred Bohom? Vedel si
o tom, že plač má hlas? Plač vyjadruje bezradnosť a zároveň očakávanie, že je Niekto, kto
môže pomôcť nad moje očakávanie, nad moju modlitbu: „A tomu, ktorý môže učiniť nad
všetko, nesmierne viac než prosíme, alebo rozumieme, podľa moci, ktorá pôsobí v nás,
tomu sláva v cirkvi v Kristu Ježišovi po všetky pokolenia veku vekov. Amen“ (Efežanom
3:20-21) Predtým však, ako Pavel videl tieto veci, ako láska, sláva a moc, bol úplne pokorený pred Nebeským Otcom: „Pre tú príčinu skláňam svoje kolená pred Otcom nášho Pána
Ježiša Krista...“(Efežanom 3:14) Podobne to robil David, keď hovorí: „...áno počul Hospodin moju pokornú prosbu...“ Keď prichádzajú všelijaké problémy a v úzkosti, plači, viere
a v pokore sa obraciame k Bohu, vtedy môžeme si byť istí, že On prijíma naše modlitby
a odpovedá.
Dávid nedúfal sám v sebe a hovoril: „Blahoslavený človek, ktorý má svoju silu v tebe, blahoslavení, v ktorých srdci sú urovnané cesty. Ti, ktorí idú dolinou plaču, pokladajú si ju za
prameň, i včasný dážď ju pokrýva rôznym požehnaním. Idú od sily k sile a ukazujú sa pred
Bohom na Sione.“ (Žalm 84:6-8)
Jeremiáš bol nazvaný plačúcim prorokom. Dáva varovanie Božiemu ľudu, aby sa pokorili
a poslúchali Boha. Následne hovorí: „Ak neposlúchnete toho, na skrytých miestach bude
plakať moja duša pre vašu rozkoš a potečie slzami, a moje oko bude roniť horké slzy, lebo
zajaté bude stádo Hospodinovo.“ (Jeremiáš 13:17)
Ježiš bol pohnutý vo svojom vnútri nad zástupmi: „A keď videl tie zástupy, hlbokou ľútosťou
bol pohnutý nad nimi, že boli zmorení a rozptýlení ako ovce, nemajúce pastiera.“ (Matúš
9:36) Ježišovi nebolo jedno v akom stave boli zástupy, ale nebolo Mu tiež jedno, čo sa dialo s jednotlivcom: „Vtedy Mária, ako prišla ta, kde bol Ježiš, a videla ho, padla k Jeho nohám a povedala Mu: Pane, keby si tu býval, môj brat by nebol zomrel. Vtedy Ježiš, keď ju
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videl, že plače, aj Židov, ktorí prišli s ňou, že plačú, zovrel duchom a zachvel sa a povedal:
Kde ste ho položili? A oni Mu povedali: Pane poď a pozri! A Ježiš zaplakal. Vtedy vraveli
Židia: Hľa, ako ho mal rád!“ (Ján 11:32-35) Ježiš plakal s plačúcimi a ako to je so mnou? –
„Radovať sa s radujúcimi a plakať s plačúcimi.“ (Rimanom 12:15) Ježiš počul a počuje stonanie väzňa, nemocných, zúfalých, plač a túžbu Božieho stvorenia. Stvorenie očakáva
na zjavenie sa synov a dcér Božích: „Lebo túžobné vyzeranie stvorenia očakáva zjavenie
synov Božích. Lebo stvorenie je podriadené márnosti, a nepodriadilo sa dobrovoľne, ale
pre toho, ktorý ho podriadil, v nádeji, že aj samo stvorenie bude oslobodené od služby porušenia v slobodu slávy detí Božích. Lebo vieme, že celé stvorenie spolu vzdychá a spolu
bolestí ako v pôrode až doteraz.“ (Rimanom 8:19-22) Počujem vzdychanie, stonanie, bolesť a plač stvorenia, alebo len plačkám nad svojimi vlastnými problémami?
„Počuj moju modlitbu, Hospodine; nakloň ucho k môjmu volaniu o pomoc! Nemlč na moje
slzy.“ (Žalm 39:13)
„Zober moje slzy do svojej nádoby; lebo či azda nie sú zapísané v Tvojej knihe?“ (Žalm 56:9)
Dobrý Pastier chce zobrať tvoje slzy do svojej nádoby, ale aj tých, ktorí hynú a nepoznajú
Jeho!!!
Šalom,
Stanislaw Gawel
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Milí priatelia,
v mysli sa mi v polospánku pred zobudením vyjavil obraz nášho Pána. Videl som Ho ako prežíva úzkosti duše, je v agónii a modlí sa nad hrôzami, ktoré Ho čakali pri vykúpení ľudstva.
V tomto čase zármutku potreboval pri sebe tých, ktorých nazýval priateľmi, aby sa za Neho
modlili v tejto najtemnejšej hodine. Ale, beda, oni nepochopili vážnosť situácie a namiesto toho
zaspali. Hoci zaspali v Getsemane, zobudili sa v „pekle“, v prítomnosti hučiaceho davu nenávistníkov, náboženských nespokojencov, podporovaných ozbrojenou políciou a hrôzu vyvolávajúcich vojakov, ktorí ich tam napadli. Za okamih sa ich spomienky na nádherné spoločenstvo
a službu zmenili na nočnú moru.
LEKCIE Z MESIÁŠOVÝCH DNÍ
Nemohol som si pomôcť, ale uvidel som paralelu so situáciou, v ktorej sa my dnes nachádzame. Zatiaľ čo tisícky tisícov kresťanov prežívajú agóniu v „Getsemane“ prenasledovania a martýrstva, väčšia časť Západnej cirkvi ľahtikársky podriemkava v Disneylande ich chcenej viery,
v ktorej je Boh akýsi Santa Klaus a dá im to, čo si žiadajú a vytrhne ich, keď prídu problémy.
My sa teraz tiež prebúdzame v pekle, kde sa desíme, že zavíjajúci dav globalistov prevracia
demokraciu na diktatúru a dáva protiteroristickej polícii moc stať sa teroristami, ktorí terorizujú
presne tých ľudí, ktorých mali chrániť!
LEKCIE Z HISTÓRIE
Tu sme sa už raz nachádzali. Ako sa schyľovalo k 2. svetovej vojne šírili nacisti krutovládu
prostredníctvom GESTAPA hrôzu vyvolávajúcich jednotiek SS v r.1939, zatiaľ čo nemecká
cirkev ako vo sne kráčala do pekla. Prebudili sa do nočnej mory holokaustu, za ktorý prišlo
každé pokánie príliš neskoro. Lebo nechceli veriť
tomu, čo videli a počuli, rozmohlo sa zlo, pretože
dobrí kresťania neurobili nič.
(Preklad z obrázka, pozn. prekl.) Milí globalisti, My
ľudia sme si prezreli váš návrh na Veľký Reset
a s poľutovaním vám oznamujeme, že ho budeme
musieť tentokrát odmietnuť. Hoci nás váš nezáväzný pokus Nového svetového poriadku zaujal, rozhodli sme sa, že namiesto toho ideme za “Veľkým
prebudením”. S úctou, Vaše ľudstvo.
Pri nás ešte nie je neskoro. Ešte je tu čas sa modliť
– dnes je určite viac modliacich sa ľudí, než kedykoľvek predtým v dejinách sveta. Aj nenáboženskí
ľudia sa modlia, aj nekresťania sa modlia, ako to
vidíte na tomto obrázku, kde sa modlia stovky ľudí v
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Montreali a volajú k Bohu, aby pomohol. Viď obrázok
GOD HELP US – Bože, pomôž nám.
BOH POČUJE
Tak ako Izraeliti, ktorí boli utláčaní tyranom zvaným Faraón, tak aj ľudia na celom svete volajú na protest proti tyranskej kontrole zmätených politických systémov a ich
vykonávateľov. Biblia nám hovorí, že Boh počuje volanie
utláčaných:
„Boh počul ich nárek a spomenul si na svoju zmluvu
s Abrahámom, Izákom a Jakubom. A Boh zhliadol
na Izraelitov a ujal sa ich...“ (Ex. 2:24-25)
Boh počuje volanie utláčaných. Počuje vzlykanie zneužitých. Počuje vzdych osamelého. Počuje plakanie zneužitého dieťaťa. Počuje mrmlanie alkoholika. Počuje plač chorého. Počuje volanie uväzneného. Počuje zvuk utrpenia vychádzajúceho
zo zeme a počuje práve teba uprostred sveta, ktorý nie je spravodlivý a život, ktorý nie je ľahký.
Počuje a záleží mu na tom a je ochotný obrátiť svet naruby, aby priniesol pomoc – pomoc bezmocným, vyslobodenie utláčaným, uzdravenie chorým a spasenie ľuďom, ktorých Kristus miloval a zomrel za nich.
BOH BUDUJE SVOJE KRÁĽOVSTVO V TÝCHTO NAŠICH DŇOCH
Uprostred strach vyvolávajúcich scén sveta, ktorý sa vymyká kontrole, si musíme pamätať na
slovo, že Boh takto miloval svet – tento svet, svojou večnou a vernou Božskou láskou. Toto je
dôvodom tohto konfliktu, pretože Boh buduje svoje Kráľovstvo: „Od dní Jána Krstiteľa podnes
trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho zmocňujú.“ (Mt 11:12) (Angl.preklad: Od dní
Jána Krstiteľa Kráľovstvo nebeské prudko napreduje..)
Božie Kráľovstvo napreduje prostredníctvom mocných mužov a žien, ktorí nielen veria v Boha,
ale ktorí poznajú Boha, keďže iba ľudia, ktorí ‘poznajú’ Boha budú silní a budú dosť odvážni,
aby rozšírili Jeho Kráľovstvo (Dan 11:32). Duchovný posun od slova veriť v Boha
(mimochodom aj diabol verí v Boha) k slovu poznať Boha, sa deje cez znášanie násilia, cez
vydržanie ťažkostí, prijatie utrpenia a bolesti, a to sú všetky súčasť života kresťana. Cez tieto
skúsenosti sa z veriacich ľudí stávajú presvedčiví veriaci.
BOŽÍ PLAN PRE TEBA
Božia vízia posledných časov je vidieť bojových mužov a presvedčivé ženy Božie, ktorých slabosť sa obrátila na silu mocou Ducha Svätého (Heb 11:34). Pre tento dôvod prisľúbil Boh,
že vyleje svojho Svätého Ducha v posledných dňoch, aby povstali ľudia moci, ktorí budú a pozdvihnú štandardu Ducha proti zlu zaplavujúce zem: ‘...Keď prijde protivník hoci jako rieka, Duch
Hospodinov ho zaženie.’ (Iz 59:19 Angl.preklad: Duch Pánov pozdvihne štandardu proti nemu.)
Nebojácni muži a rozhodné ženy sa modlia odvážne modlitby: ‘Keď povstane Boh, hneď sa
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rozpŕchnu jeho nepriatelia, a budú utekať od jeho tvári tí, ktorí ho nenávidia. (Žalm 68:1) Toto
má byť naša modlitba, že ...ramená bezbožných budú polámané, (Ž 37:17)
BOŽIE PLÁNY NEMÔŽU BYŤ ZVRÁTENÉ
História nás učí, že Boh vždy rozohnal svojich nepriateľov. Zosadil Faraóna a zničil jeho tyranské kráľovstvo. Zosadil Nera a zničil jeho ríšu zla. Zosadil Hitlera a vyhladil jeho démonickú
ríšu, aby sme vymenovali aspoň niekoľko. Boh pripravil nástrahy svojim nepriateľom. (2.Kron
20:22), ktoré ich zmiatli až do takej miery, že povstali jedni proti druhým a navzájom sa zničili.
Nech Boh povstane a Jeho nepriatelia sa rozptýlia! Väčšina biblických proroctiev nám dáva
veľmi zlý scenár, t.j. ‘zlu sa darí, keď dobrí ľudia nerobia nič’. Ale keď tí ‘dobrí ľudia’ povstali
v modlitbách a poslušnosti, Boh zmenil údel národov a históriu sveta. Toto nie je čas, aby sme
sa utiekali do poddajnosti mocnostiam a mociam, ktoré tyranizujú ľudí. Toto je čas zdvihnúť oči
k Bohu, ktorý si vyvolil slabých tohto sveta a urobil z nich dobyvateľov!
MOC Z VÝSOSTI
Je čas prestať byť milými na modlitbách. Nepriateľ špinavo bojuje a my sa musíme modliť, aby
Boh zrazil skazených a zmocnil spravodlivých odvahou Ducha Svätého, ktorá z nich urobí
Božích rozhodných mužov a presvedčivé ženy Božie, ktorí sú ‘silní a odvážni :’ (Joz 1:6-9) ‘Buď
silný a zmužilý! Netras sa ani sa nestrachuj’… pretože On pôjde pred tebou, On bude s tebou,
neopustí ťa ani ťa nezanechá. Nebudeš sa báť ani sa nebudeš strachovať! (Deut 31:7-8)
KEĎ SA ZAMERIAME NA TOHO, KTORÝ IDE PRED NAMI, MÔŽEME SA POSTAVIŤ PRED
ČOKOĽVEK, ČO NÁS ČAKÁ!
Toto veľké zasľúbenie Starej zmluvy je zdupľované ešte väčšou realitou, že ‘Kristus v nás, nádej slávy.’ Takže sa nebojíme, pretože ‘Väčší je Ten, KTORÝ JE V NÁS, ako ten, čo je vo svete.’ (1Jn 4:4)
Príde vyliatie Jeho Ducha na zem, ktoré bude totálne bezprecendentné a nebude to diabol, kto
si užije veľké finale! My to budeme: ‘Lebo zem bude naplnená známosťou slávy Hospodinovej,
ako čo vody pokrývajú more.’ (Hab 2:14)
Posielam tento list s modlitbou, aby ste uchopili skutočnosť, že ‘...veď Boh nám zaiste nedal
ducha bojazlivosti, ale ducha sily (ktorá nás robí odvážnymi), lásky (ktorá vyháňa všetok strach)
a rozvahy, (ktorá nás zachová pri zdravom rozume)’ (2Tim 3:17).
Modlím sa, že by vás Boh zmocnil, aby ste sa stali silnými, veľmi odvážnymi, nebojácnymi
a smelými v moci Ducha Svätého, že ak aj ľudia v posledných časoch budú skazení a zlí, Božie
deti budú silné a mocné, aby strhávali pevnosti.
S úctou a požehnaním, Pastor Werner
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Čas sviatkov je plný spomienok, ktoré sú umocnené tým, čo vidíme, zvukmi, dobrým jedlom a príjemnými vôňami. Sú časom, kedy sa zíde rodina a dobrí priatelia, aby spolu oslavovali, a tak vytvárajú nové spomienky. Samozrejme, že Boh nie je mimo oslavy. Jeho zázraky sa pripomínajú mnohými sviatkami, ktoré On sám nariadil a sú zaznamenané v Biblii, ako je Pascha, Letnice a stánky.
Avšak jeden sviatok, Chanuka, ktorý pripomína fantastický zázrak Pána, nie je priamo zaznamenaný v Biblii, pretože sa stal po tom, ako bol Starý zákon už uzatvorený. Napriek tomu bol však začlenený do židovského kalendára a Ješua (Ježiš) ho tiež slávil.
Chanuka znamená vysvätenie, a tak sa mu hovorí tiež sviatok vysvätenia. Je to post-biblický sviatok, ktorý pripomína víťazstvo Makabejčanov nad Sýrčanmi v r. 165 pred n. l.. Vtedy bol chrám
v Jeruzaleme znovu vysvätený po tom, čo bol znesvätený pohanským tyranom Antiochom IV., kráľom Sýrie, keď zabil prasa na Božom oltári, s cieľom zosmiešniť Boha, vieru a uctievanie židovských
ľudí.
Keď makabejskí (židovskí) povstalci prišli očistiť chrám, denná zásoba posvätného oleja pre chrámové svietniky zázračne vystačila na 9 dní. Preto je Chanuka nazývaná tiež sviatkom svetiel. Odo
dní Júdu Makabejského je Chanuka slávená so svetlom sviečok po 9 dní, ako pripomienka zázraku.
Používa sa špeciálny svietnik, zvaný Chanukia, na ktorom je 9 sviečok. Jedna sviečka sa nazýva
šamaš alebo pomocná sviečka a používa sa na zapálenie ostatných sviečok: jednej prvú noc, dvoch
druhú noc a tak ďalej po celý týždeň. V Izraeli dnes mladí bežci nosia horiacu pochodeň z územia,
kde Makabejčania žili, blízko Modiinu, do Jeruzalema. Na Západnom múre v Jeruzaleme je obrovská horiaca Chanukia. (Pestrosť a dizajn svietnikov Chanukia je limitovaná iba fantáziou ich výrobcov.)
Tento sviatok je veľmi obľúbený medzi deťmi. Spievajú okolo svietiacich sviečok a každú noc, kým
jedia špeciálne jedlá a hrajú sa hru dreidel, sú obdarúvané malými darčekmi.
Na Chanuku sa jedia špeciálne jedlá smažené na oleji, čo má pripomínať zázračný olej, ktorý horel
po 9 dní. Sú to napr. zemiakové palacinky, zvané latkes a šišky plnené džemom a posypané práškovým cukrom. Hovorí sa im sufganiot. Naše dievčatá Ashley a Allison majú rady oboje, obzvlášť
sufganiot.
Počas Cha
nuky sa spievajú piesne ako Maoz Tsur (Skala vekov), v ktorej je vzdaná chvála
Bohu za Jeho moc a ochranu nad obyvateľmi Izraela. Čítajú sa Žalmy 113 - 118, veľký Hallel
a prednášané sú špeciálne žehnania za zázraky.
Na Chanuku sa hráva špeciálna hra, zvaná dreidel. Používa sa pri nej nástroj, na ktorého štyroch
stenách sú napísané 4 hebrejské písmená: Nun n, Gimel g, Hé h a Šín š. Tieto písmená predstavujú začiatočné písmená slov vo fráze: Nes Gadol Hayah Šam, čo znamená: "Stal sa tam veľký zázrak". (V Izraeli sa používa Nes Gadol Hayah Po, teda: "Stal sa tu veľký zázrak" - n - g - h - p.) Nástroj sa roztočí a ide o to, ktoré písmeno sa ukáže na vrchnej strane. Víťaz dostáva cukrík na spríjemnenie večera.
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JE CHANUKA PRE KRESŤANOV?
Kresťania väčšinou nie sú zástancami Chanuky, pretože to nie je biblický sviatok. Napriek tomu aj
Ješua slávil tento sviatok. Ján 10:22-24: "A bola slávnosť obnovenia chrámu v Jeruzaleme, a bola
zima. A Ježiš sa prechádzal v chráme, v dvorane Šalamúnovej. Vtedy ho obstúpili Židia a hovorili
mu: Dokedy budeš držať našu dušu v napnutí? Ak si ty Kristus, povedz nám to otvorene!"
V Biblii môžeme čítať historické záznamy o iných biblických sviatkoch, a preto viac rozumieme,
prečo sa tieto sviatky oslavujú. Ale pretože v Biblii nie je historická správa o Chanuke, chcem sa s
vami podeliť o tento fantastický príbeh detailnejšie. Potom si môžeme načrtnúť niekoľko lekcií na
základe tohto príbehu o vysvätení a svetle.
BIBLIA VERZUS SVETOVÝ SYSTÉM
Príbeh o Chanuke sa stal vďaka tomu, že v minulosti existoval sýrsko-grécky vládca menom Antiochos IV. Bol to pravdepodobne jeden z najväčších protižidovských, protiizraelských a proti Bohu
zameraných vodcov v histórii. Bolo niekoľko sýrskych kráľov menom Antiochos. Tento si vybral na
odlíšenie titul Epifanes, čo v gréčtine znamená "zjavený Boh". To naznačuje jeho aroganciu voči
jedinému Bohu Biblie. Antiochovi protivníci ho pre jeho krutosť posmešne volali Epimanes, čo znamená šialenec.
Antiochos IV. prišiel na scénu v r. 175 pred n. l.. Usiloval sa o zosilnenie Seleukovskej ríše zneužitím gréckej kultúry krutými praktikami, špeciálne proti Izraelu a proti Božiemu ľudu. Táto pohanská
kultúra prišla na územie Alexandra Veľkého už 170 rokov predtým, ale jej uplatnenie v praxi bolo
viac-menej dobrovoľné, až kým Antiochos nešiel na svoje ťaženie za účelom vyhubiť judaizmus
a nahradiť ho helenizmom. Po jeho smrti, jeho syn Antiochos V. pokračoval v otcových bojoch proti
Makabejčanom, až kým Makabejčania vojnu celkom nevyhrali.
V Zachariášovi 9:12-13 sa píše, že budú vzbudení synovia Siona proti synom Grécka.
"Navráťte sa do pevnosti, väzni nádeje! Aj dnes oznamujem: Dvojnásobne ti nahradím. Lebo si
napnem Júdu, naplním lučište Efraimom a zobudím tvojich synov, Sione, proti tvojim synom, Javane (v anglickom preklade Biblie je slovo Grécko, pozn. prekladateľa) a učiním ťa ako meč hrdinu."
Tento konflikt medzi hebrejskou a gréckou kultúrou pretrváva v Izraeli ešte stále aj v 20. storočí.
Alexandrove metódy, ako priniesť helenistickú (grécku) kultúru do podmanených národov, sú podobné dnešným moderným okupačným metódam - podporovať obchod, hry a kultúrne podujatia,
zatiaľ čo sa veľa okupačných vojakov usadilo s miestnymi dievčatami. Zo začiatku Židia neboli príliš
diskriminovaní novým poriadkom. Ešte aj pozvali Alexandra do Jeruzalema a veľa malých chlapcov
bolo počas prvého roku jeho vlády pomenovaných podľa neho.
Po Alexandrovej smrti bolo jeho kráľovstvo rozdelené medzi dvoch jeho vojnových generálov, ktorí
sa volali Seleukos a Ptolemaios. Do Seleucie patrila Malá Ázia a Sýria a do Ptolemaicie patril
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Egypt. Po viac ako storočie bol Izrael pod vládou Ptolemaiovcov, ktorí poberali dane, ale ponechali
Židom veľkú časť slobody.
Prísna helenizácia nebola v Izraeli uplatnená, avšak postupne bola absorbovaná. Zatiaľ čo veľa
Židov dúfalo v návrat Dávidovho kráľovstva, obliekali sa, hovorili, jedli, správali sa a mysleli ako
Gréci. Žiť na území dvoch kultúr nie je nikdy ľahké a židovská komunita sa začala rozdeľovať na
tých, ktorí akceptujú asimiláciu a tých, ktorí sa toho obávajú a sú proti. Toto je aktuálne aj dnes medzi Židmi a tiež medzi kresťanmi, ktorí sa snažia udržiavať biblické hodnoty v popredí veľmi materialistickej a lákavej západnej kultúry, ktorá sa snaží o kompromisy s týmito hodnotami.
Potom sa politické šťastie obrátilo a k moci prišli sýrski Seleukovci. Rím začal zasahovať do gréckej
nadvlády a Seleukovci zvýšili kontrolu nad svojou ríšou. K moci prišiel Antiochos IV. (Epifanes)
a v Izraeli postavil svoje sochy a sochy boha Dia, zakázal obriezku, dodržiavanie Šabatu a študovanie Tóry.
ČO SA VLASTNE STALO V R. 165 PRED N. L.?
Poďme si prečítať, čo Josephus, historik z 1. stor., povedal o Antiochovi Epifanesovi:
Kráľ Antiochos sa vrátil z Egypta, pretože sa obával Rimanov. Usporiadal výpravu proti Jeruzalemu
a keď bol tam, v r. 143 Seleukovského kráľovstva zabral mesto bez boja, pretože jeho vlastní mu
otvorili mestskú bránu. Keď dostal majetok Jeruzalema, zabil veľa ľudí z opozičnej strany. Do Antiochie sa vrátil s množstvom peňazí, ktoré ukoristil.
Uplynuli 2 roky, čo kráľ Antiochos vstúpil do Jeruzalema a predstieral pokoj. Dostal majetok mesta
zradou a neušetril ani tých, ktorí ho vpustili do mesta. Kvôli bohatstvu, ktoré ležalo v chráme, bol
vedený svojou chamtivosťou. Lákala ho možnosť ľahkého získania zlata a drahocenných predmetov
veľkej hodnoty, ktoré k nemu náležali. Aby ukoristil toto bohatstvo, porušil zmluvu, ktorú uzavrel.
Tak nechal chrám prázdny a zobral preč zlatý svietnik, zlatý oltár (na kadenie), stôl predloženia
(na ktorý sa kládli chleby), oltár na zápalné obete a neodolal ani závojom, ktoré boli vyrobené
z jemného ľanu a šarlátu. Taktiež ukradol tajné poklady, takže tam nič nezostalo. Takto uvrhol Židov
do veľkého horekovania, pretože im zakázal obetovať denné obete, ktoré obetovali Bohu podľa
zákona.
Keď vyraboval celé mesto, niektorých obyvateľov zabil a niektorých odvliekol do zajatia spolu s ich
ženami a deťmi, takže počet tých, ktorí boli zajatí a odvlečení, bol okolo 10 000 osôb. Taktiež vypálil
najhonosnejšiu budovu a keď zvrhol múry mesta, na vyvýšenom mieste, ktoré prevyšovalo chrám,
postavil citadelu.
Na mieste Božieho oltára postavil Antiochos oltár modle, zabil tam prasa, a tak obetoval obeť, ktorá
nebola v súlade so zákonom a so židovským spôsobom uctievania. Tiež zakázal obetovať chvály
ich Bohu a nariadil uctievať tých, ktorých on sám uznal za bohov, prinútil ich postaviť im chrámy,
vystavať oltáre modlám v každom meste a dedine v Izraeli a každý deň im obetovať prasatá. Tiež
zakázal obriezku ich synov a vyhrážal sa potrestať každého, kto by prestúpil jeho príkazy. Ustanovil
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dozorcov, ktorí Židov nútili robiť to, čo kráľ prikázal.
Naozaj bolo veľa Židov, ktorí zo strachu pred trestom poslúchali Antiochove rozkazy. Ale našli sa
tam aj odvážni ľudia so šľachetnou dušou, ktorí ho neposlúchali, ale dodržiavali zvyky svojej krajiny.
Potom museli znášať trest, ktorým sa kráľ vyhrážal tým, ktorí ho neposlúchali. Každý deň mali veľké
problémy a znášali horké utrpenie – boli bičovaní a z ich tiel im boli vytrhávané kúsky mäsa, a keď
boli ešte stále nažive a dýchali, boli križovaní. Ich obrezaných synov im potom vešali na krk. Ženy
škrtili.
Ak sa niekde našli posvätné knihy zákona, boli zničené a tí, u ktorých sa našli, boli zabití. Ale namiesto toho, aby týmito praktikami umlčali prenasledovaných, slúžilo to k spojeniu rozdielnych skupín židovskej komunity. Martýrstvo inšpirovalo ostatných k väčšej lojalite.
NIEKTORÍ VERNÍ ŽIDIA V ODBOJI
Bol to čas veľkej fyzickej a aj duchovnej temnoty v Izraeli.
Antiochos rozposlal po krajine svojich grécko–sýrskych vojakov, aby budovali modlám oltáre a aby
dohliadali na dodržiavanie oficiálnych ceremónií, ktoré zahŕňali obetovanie prasiat, čo bola ceremónia, ktorá sa vysmievala židovským praktikám a bola Židom odporná. Potom prišli do dediny Modiin
(blízko terajšieho letiska Ben Gurion) a stretli sa tam s odporom. Dedinčania sa zhromaždili, vrátane
rodiny Hasmoneovcov - Matatiáš a jeho päť synov, ktorí sa volali Jochanan, Šimeon, Júda, Eleazar
a Jonatán. Matatiáš odmietol zabiť obetné prasa a povedal: “My nebudeme poslúchať kráľove rozkazy, ktoré sa odchyľujú od nášho uctievania, či už napravo alebo naľavo!"
Iný Žid vyšiel dopredu a ponúkol sa vykonať obetný rituál. Matatiáš, premožený spravodlivým hnevom, vytiahol svoj meč a zabil toho muža pred oltárom. Potom sa on a jeho synovia obrátili proti
veliteľovi a vojakom a na mieste ich zabili. Matatiáš kričal “Ktokoľvek si za Boha, nasleduj ma!" On,
jeho synovia a ich prívrženci unikli do hôr, kde sa stali partizánskymi bojovníkmi.
Matatiáš zomrel počas prvého roku vzbury a bol nahradený jeho synom Júdom, zvaným Makabej,
čo sa zvyčajne prekladá ako “kladivo". Meno môže tiež niečo naznačovať o Júdovej sile a vytrvalosti alebo o úderoch, ktoré rozdal Sýrčanom. Môže to tiež byť zdôraznením nápisu na jeho bojovom
transparente: “Mi kamkha ba – elim Adonai” – Kto je tebe podobný medzi silnými, Ó Hospodine
(2 M. 15:11). V histórii bola táto rodina známa ako Hasmoneovci a tiež ako Makabejčania.
Čoskoro sa aj iní pripojili k Makabejčanom s cieľom oslobodiť Jeruzalem a očistiť chrám v Jeruzaleme na správne uctievanie podľa zákona. Pred tým, ako bol znovu dobytý chrám v Jeruzaleme, boli
štyri hlavné bitky proti Sýrčanom. Posledná bitka sa odohrala na mieste blízko Emaus, mesta známeho čitateľom Nového zákona. Armády sa stretli na svitaní a Makabejčania zvíťazili.
Cesta do Jeruzalema bola pre nich otvorená, ale ich radosť sa obrátila na smútok, keď videli, že
v chráme sa obetujú prasatá, a že sú tam vyvyšovaní grécki bohovia. Dali sa teda do práce, zvrhli
dole pohanské oltáre a vyčistili chrám. 25. dňa v mesiaci kislev v r. 165 pred n. l. bol chrám znovu
vysvätený. Keď prišiel čas zapáliť menóru, našli však iba jednu malú fľašu oleja. Pamätali si Božie
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nariadenie: “Prikáž synom Izraelovým, aby nadonášali k tebe čistého oleja olivového, získaného
tlčením, na svetlo, postaviť lampu, ktorá by vždycky horela.” (2 M. 27:20; 3 M. 24:2). Olej, ktorý by
sotva vystačil na jeden deň, vystačil zázračne na 9 dní.
VÝZNAM CHANUKY
Chanuka oslavuje vojenské, ale aj duchovné víťazstvo. V Prísloví 20:27 sa píše: “Dych človeka je
sviecou Hospodinovou.” V každej generácii hľadá Boh mužov a ženy, ktorí príjmu Jeho svetlo
a nechajú ho svietiť, aby to svet okolo nich videl. Makabejčania verili v Boha, ktorý sa stará o svoj
ľud a ktorý dáva konečné víťazstvo tým, ktorí dôverujú v Neho. Niektorí z rodiny zomreli v konflikte,
ale ostatní sa dožili znovudobytia Jeruzalema a znovuvysvätenia chrámu.
Udalosti Chanuky sa udiali v čase, keď židovská komunita bola po 200 rokov vystavená rušiacemu
vplyvu helenizmu, čo bol začiatok boja medzi synmi Siona a synmi Grécka. Táto asimilácia takmer
spôsobila ich zánik.
Asimilovali sme sa my kresťania so svetom okolo nás? Stáva sa nám, že tým, že žijeme v tomto
svete, strácame citlivosť k modlárstvu a hriechu vo svete?
Sláva starovekého Grécka dávno pominula, ale vplyv gréckej filozofie naďalej infikuje našu spoločnosť. Grécky pohľad na svet oslavoval človeka a dával bohov, stvorených na obraz človeka. Grécki
bohovia boli obyčajne zosobneniami ľudských fóbií a ich vzťah k ľuďom môžeme pripodobniť k divadelnému predstaveniu. A každý tam chcel s každým vybabrať.
Aký obrovský rozdiel oproti Bohu Biblie! Hebrejský Boh, Boh Abraháma, Izáka a Jákoba
1. existoval vo svojej sláve a majestáte už pred tým, ako začal existovať svet,
2. svojim slovom priviedol k existencii usporiadaný vesmír,
3. vychováva a usmerňuje svoje deti ako dobrý Otec.
Tohto Boha Gréci nepoznali, ale ani v našom modernom svete nie je veľmi poznaný.
Chanuku by si mali pripomínať všetci Boží ľudia, Židia a rovnako aj kresťania. My, ktorí sa voláme
Jeho menom, sa nesmieme skryť v našej pohanskej kultúre a splynúť s ňou. Boj medzi Sionom
a Gréckom na zemi pokračuje, pretože pokračuje aj v nebesiach. Boh hľadá služobníkov, ktorí budú
svietiť Jeho svetlom v temnote tohto sveta. Modlime sa, aby v Izraeli a po celom svete mohol Boh
nájsť veľa tých, ktorí sa postavia za spravodlivosť, aj keď je to náročné, ktorí veria v Boha zázrakov
a ktorí sú ochotní očistiť a zasvätiť svoje životy Jeho uctievaniu a službe. Bola by existovala židovská komunita, ktorá vychovala Máriu, Jozefa, Zachariáša, Alžbetu, Simeona a Annu, keby Makabejčania neboli bojovali za zachovanie židovského spôsobu života?
C. E. Lewis raz napísal: “Aj malý kameň môže určiť smer veľkej rieky. Ja môžem byť tým kameňom
v tomto momente histórie.”
Kresťania môžu byť možno obohatení, keď počas Vianoc nebudú zdôrazňovať mýtus o Dedovi Mrázovi, ale spolu so zázračným narodením Ješuu, ktorý priniesol na svet pravé Svetlo, strávia nejaký
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čas aj rozprávaním skutočného príbehu o Makabejčanoch.
VYSVÄTENIE A SVETLO
Udalosť Chanuky sa udiala po uzavretí hebrejského kánonu, čo bolo okolo r. 430 pred n. l.. Predsa
sa však slovo Chanuka často objavuje v hebrejských Písmach, a to v rôznych formách.
Toto slovo sa používa na opísanie otvorenia alebo vysvätenia domu, oltára alebo stanu zhromaždenia a chrámu. Niekoľkokrát sa tiež nachádza v 7. kapitole 4. Mojžišovej, ktorá je stanoveným čítaním v synagógach počas tohto sviatku. Kapitola hovorí o Mojžišovi a vodcoch Izraela, ako pomazali
a vysvätili stan zhromaždenia a jeho zariadenie. Slovo Chanuka je použité aj pre vysvätenie oltára v
Šalamúnovom chráme (2 Par. 7:9) a tiež pre vysvätenie chrámu a jeho stien v Ezdrášovi a Nehemiášovi.
Slovesná forma slova má význam vyučovať alebo vycvičiť. Hebrejské slovo je chanach ´nj, čo znamená zúžiť sa alebo zdisciplinovať sa. Je to použité v Prísloví 22:6: “Vyučuj mládenca podľa spôsobu jeho cesty, potom aj keď zostarne, neuchýli sa od nej."
Takže prvá lekcia, ktorú môžeme načrtnúť z týchto pasáží je, že osoba, ktorá verí, že jej telo je chrámom Ducha Svätého, ktorá je zasvätená Pánovej službe, bude taktiež vychovávaná a trénovaná,
ako chodiť po Božích cestách.
Po druhé sa chcem dotknúť témy svetla. Niektorí kresťania sa chybne domnievajú, že Chanuka je
židovská alternatíva Vianoc. Nie je tu však žiadna historická spojitosť.
Tematicky je tu však spojitosť svetla. Chanuka rozptýlila temnotu sveta zla, vytvoreného pohanmi,
ktorí nenávideli Boha a chceli vnútiť ich bezbožné cesty Izraelu a Židom. To, čo rozptýlilo temnotu,
je symbolizované malým svetlom v lampe, ktoré Boh držal zapálené 9 dní. Tento zázrak inšpiroval a
podnietil ľudí dokončiť, čo Júda Makabejský začal.
Vianoce oslavujú udalosť, ktorá sa stala približne 165 rokov neskôr, keď Boh poslal svojho Syna na
svet ako Svetlo, ktoré rozptýlilo veľkú temnotu na celom svete. “Na počiatku bolo Slovo a to Slovo
bolo u Boha a to Slovo bol Boh. V Ňom bol život, a ten život bol svetlom ľudí, a to svetlo svieti vo
tme a tma ho nezadržala." (Ján 1:1,4-5)
Písmo používa termíny “svetlo a tma" na prirovnanie “dobra a zla". Biblicky sa boj odohráva v dvoch
rovinách – fyzickej a duchovnej. Potrebujeme duchovné rozoznanie Makabejského a odvahu stáť
pevne v našom odpore voči svetskej snahe riediť našu vieru a praktizovať ju. Ak sme verní, Božie
svetlo bude svietiť cez každého z nás, aby rozptýlilo tmu, ktorá je vo svete okolo nás.
(Autor: Clarence H. Wagner, jr.)
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Milí priatelia Izraela,
Božie Slovo je úžasné, pretože nás privádza do pokory, z ktorej povstávame do víťazstva, ktoré na
kríži dokonal náš Mesiáš Ješua. On získal triumf a On napísal naše príbehy, do ktorých máme vstúpiť.
Ja napísané v Jakubovi v 4. kapitole: „Nože teraz vy, ktorí hovoríte: Dnes alebo zajtra pôjdeme
do toho a toho mesta a pobudneme tam rok a budeme kupčiť a získame, vy, ktorí neviete, čo bude
zajtra. Lebo veď aký je váš život? Lebo ste parou, ktorá sa na málo ukáže a potom mizne. Namiesto
toho, čo by ste mali hovoriť: Keď bude Pán chcieť, a budeme žiť, aj učiníme toto alebo tamto. Ale
teraz sa chválite vo svojej chlubnej pýche. Každá taká chvála je zlá. Kto tedy vie dobre činiť a nečiní, má hriech.“
Keď čítam tieto verše, tak moje plány sa „trasú“. A preto musím prehodnotiť môj postoj a povedať,
„Pane, ak budeš chcieť a budem žiť...“.
Je to pre nás výzva, aby sme každý rok pred
zimou organizovali distribúciu zemiakov a cibule.
A preto sme radi, že nás Boh požehnal, aby sme
mohli byť požehnaním pre núdznych. Naši bratia
a sestry v Kristu roznášali vrecia zemiakov
(cibule) a potešovali mnohých, ktorí v čase lockodwnov a obmedzení boli odkázaní na pomoc
druhých.
Veríme, že je to Božia milosť, že sa nám to podarilo zorganizovať. A za to všetka chvála patrí
Bohu a vďaka tým, ktorí sa prakticky zapojili do
celej organizácie. Baruch Ha Šem!
Ďakujem všetkým vám, ktorí ste prispeli finančne
na tento projekt. Buďte požehnaní a posilnení
v odvahe a v Duchu.
Šalom
Jozef Janits (Chevra tím)
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Distribúcia zemiakov

MILÍ PRIATELIA IZRAELA, POZÝVAME VÁS NA STRETNUTIE
V UCTIEVANÍ, V MODLITBE A PRI SLOVE BOŽOM
POČAS SVIATKU CHANUKY V ŽILINE.
INFORMUJTE NÁS O VAŠEJ ÚČASTI do 3.12.2021,
e-mailom: chevra@chevra.sk, tel.:+421/41/5640536
Miesto konania: CENTRUM ŠALOM v Žiline
Program:
Sobota 04.12.2021: od 10:00 - 12:00, 13:00 - 15:00, 16:00 - 18:00
Nedeľa 05.12.2021: od 09:00
Dobrovoľné občerstvenie od účastníkov je vítané.
Tešíme sa na spoločné stretnutie s vami.

