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Drahí súrodenci,     
 
tu je slovo zo Slova pre vás.  
„...ty si mojim očakávaním, Pane, Hospodine, mojou nádejou od mojej mladosti.“ – Žalm 
71:5 

V Žalme 39:8 David hovorí – „A tak teraz na čože by som očakával ó, Pane? Ten, na koho 
sa nadejem, si Ty.“ Je niekto iný, alebo niečo iné na koho, alebo načo by sme mali očaká-
vať, keď nie na Boha? Možno si v situácii v ktorej nevieš si pomôcť, niekto tlačí na teba 
a robí ti zle, ale Biblia hovorí: „Nepovedz: Odplatím zlé! Očakávaj na Hospodina, a pomôže 
ti.“ – Príslovia 20:22  

V ťažkých situáciách a problémoch, ktoré prichádzajú, satan ťa chce spomaliť a znemožniť, 
aby si naplnil Božiu vôľu. Niekedy to môžu byť ľudia, ktorí nechodia duchom, ale telom. Do-
stal si rany priamo medzi ľuďmi u ktorých si čakal pochopenie a prijatie. Čim viac si sa sna-
žil páčiť ľuďom, bolo to horšie a horšie. Stalo sa ináč, ako si to predpokladal. Prišlo obviňo-
vanie, ohováranie, neodpustenie, horkosť a v konečnej fáze aj odmietnutie. Všetci ťa opus-
tili a ostal si sám. Prichádzajú pochybnosti a myšlienky o čom vlastne to všetko je, má to 
vôbec význam? Chceš to zbaliť a vykašlať sa na všetko. V prostred toho všetkého, Nebe-
ský Otec chce uvoľniť to Božie v nás.   

V týchto tmavých chvíľach tvojho života Abba očakáva na teba a chce sa s tebou stretnúť 
v tvojom očakávaní na Neho, lebo On to má rád – „Hospodin má záľubu v tých, ktorí sa ho 
boja, v tých, ktorí očakávajú na jeho milosť.“ – Žalm 147:11 On sa chce prejaviť vo svojej 
milosti, prísť so svojim potešením pre tých, ktorí očakávajú na Jeho milosť, lebo On je Bo-
hom každého potešenia, On ti chce pomôcť – „Túžobne som očakával na Hospodina, 
a naklonil sa ku mne a počul moje volanie o pomoc.“ – Žalm 40:2 Naše očakávanie pouka-
zuje po čom túži naše srdce. Túžba po dobrom sa istotne stretne s pomocou od Boha.  

Keď sa nesnažíme riešiť veci rýchlo a nehľadáme skratky, ale očakávame vo všetkom na 
Boha, vtedy On zjavuje nám svoju dobrotu – „Dobrý je Hospodin tým, ktorí očakávajú na 
neho, duši, ktorá Ho hľadá. Dobre je, aby dúfal človek a mlčky očakával na spasenie Hos-
podinovo.“ – Plač Jeremiášov 3:25-26 Skrze očakávanie v tichosti je uvoľňovaná Božia 
moc v nás. V Žalme 62 sme dvakrát povzbudzovaní k očakávaniu v tichosti – verš 2 – „Len 
na Boha mlčiac, očakáva moja duša; od neho je moje spasenie.“ A verš 6 – „Len očakávaj 
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mlčky na Boha, moja duša, lebo od neho je moje očakávanie.“ Aký je konečný výsledok 
tohto očakávania? – verš 12 – „Raz hovoril Boh, dva razy som to počul, že v Bohu je sila.“ 
Tichosť je cestou k počúvaniu a počúvanie cestou k Božej moci. 

„Či nevieš? Ak si nepočul: Večný Boh Hospodin, ktorý stvoril končiny zeme, neustáva ani 
neomdlieva, nikto nemôže vystihnúť Jeho rozum! On dáva ustatému silu a tomu, kto nemá 
vlády, hojne udeľuje moci. Mládenci ustávajú a omdlievajú, a junáci ťažko klesajú; ale tí, 
ktorí očakávajú na Hospodina, nadobúdajú novej sily; vznášajú sa na perutiach ako orly; 
bežia a neomdlievajú; chodia a neustávajú.“ – Izaiáš 40:28-31  

Skrze očakávanie na Nebeského Otca je uvoľňovaná Božia moc. Pán Ježiš prikázal svojim 
učeníkom, aby očakávali na zasľúbenie Otca: „A hľa, ja pošlem na vás zasľúbenie Otca, 
a vy buďte v meste Jeruzaleme, dokiaľ nebudete odiati do moci z výsosti.“ – Lukáš 24:49 
Očakávali na naplnenie sa tohto zasľúbenia? Áno! Vošli do vrchnej dvorany – Sk 1:13 
„A keď sa už doplňoval päťdesiaty deň po Veľkej noci, totiž deň Letnic, boli všetci jednomy-
seľne spolu. A zrazu povstal z neba zvuk ako zvuk nesúceho sa silného vetra a naplnil celý 
dom, kde sedeli. A ukázali sa im rozdeľujúce sa jazyky akoby z ohňa, a sadol na jedného 
každého z nich. A zrazu boli všetci naplnení Svätým Duchom a začali hovoriť inými ja-
zykmi, tak, ako im dával Duch vysloviť sa.“ – Sk 2:1-4   Toto očakávanie ich zmocnilo  napl-
niť Ježišovo zasľúbenie – „...prijmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás, a budete mi 
svedkami i v Jeruzaleme i po celom Judsku i v Samárii až do poslednej končiny zeme.“ – 
Sk 1:8 Skrze očakávanie Nebeský Otec zjavuje svoju priazeň, dobrotu, ale aj svoju moc; 
bez ktorej nezmôžeme nič.                                

Stanislaw Gawel 

Chevra tím 
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1. Boží vzhľad na nás a na celý Izrael v Mesiášovi Ješuu.  
„A zasnúbim si ťa na večnosť a zasnúbim si ťa v spravedlivosti a v súde, 
v milosti a v mnohom zľutovaní a zasnúbim si ťa vo vernosti, a poznáš 
Hospodina“ (Oz 2:19-20). 

• Ďakujeme Ti, že si očistil naše hriechy, už nie sme viac oddelení od Teba 
(Iz 59:1-2).  

• A tak tí, ktorí sú znovuzrodení Ťa poznajú intímnym a osobným spôsobom 
(Jer 31:34). 

• Abba, chválime Ťa, že v Mesiášovi sme spravodliví v Tvojich očiach (2Kor 5:21). 
• Chválime Ťa, Ješua, náš Mesiáš, že si sa stal našou spravodlivosťou, posvätením, 

múdrosťou a vykúpením (1Kor 1:30). 
• Haleluja, v Tebe máme večnú istotu a bezpečie, pretože tak, ako si si vyvolil Izrael 

(Dt 7:6-8), vyvolil si si aj nás (Jn 15:16,19). 
• Dobrorečíme Ti Pane Ješua, ktorý sedíš po pravici Nebeského Otca (Ž 110:1; 

Ef 1:19-21; Kol 3:1; Hebr 10:12), že sa prihováraš za naše kompletné spasenie 
(Heb 7:25). 

• Ďakujeme Ti, že Duch Svätý prebýva v nás, čo je potvrdením biblickej pravdy 
(Sk 2:32). 

• Pane Ješua, radujeme sa, že si vylial dar Ducha Svätého na Šavuot / Letnice 
(Sk 2:1-4), a buduješ spoločný Chrám, v ktorom prebývaš Ty a Otec (1Kor 3:16). 

• Ó Pane Bože, ako veľmi sme požehnaní, že si na nás vylial veľké množstvo požeh-
naní (Ž 103:1-5). 

 
2. Vláda – vládna koalícia v Izraeli je veľmi nejednotná a rozdielna. Len Boh môže 
držať takúto vládu na mieste. Ale koniec koalície môže prísť každú chvíľu. 
 
• Ješua, Ty si Pánom nad všetkým, Ty si Pánom nad vládou Izraela (Jn 3:31; 

Sk 10:36). 
• Pane, naplň svoju vôľu pre túto koalíciu a ukonči ju vo svojom čase (Dan 2:21). 
• Postav plot, ktorý zabráni všetkému, čo je proti Tvojej vôli (Iz. 1:25; Mt 20:27). 
• Nech povstanú boží radcovia ministrov pri každej koalícii a opozícii, nech sa počujú 

ich hlasy na verejnosti (Pr 11:14, 12:15, 15:22). 
• Ak je to Tvoj plán, nech súčasná koalícia akceptuje plán opozície na nové voľby 

do jedného roka (Rim 12:18). 
• Veď nás do modlitieb, ktoré sa týkajú Netanjahu a jeho účasti v nových voľbách 

(Ž 10:17). 
• Abba, pomaž ministrov, ktorí budú v novej izraelskej vláde (Ex 30:30). 
• Bože, súčasná koalícia sľúbila, že bude podporovať nové mestá a domy na celom 
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území Tvojej krajiny (Iz 44:24-26). 
• Ukáž vláde, ako má jednať s diplomatickou hrozbou Číny, pretože Jerusalem Post 

publikoval rozhovor s Taiwanským prezidentom (Prís 8:14). 
• Nedovoľ, aby národy ovplyvňovali Izrael viac, ako Ty (Ž 62:8-9; 118:8-10; 146:3). 
 
3.  Vnútorná bezpečnosť – Tí, ktorí neveria v Boha Izraela alebo Jeho Slovu, sú 
ako pekne znejúca rozprávka. Ale pre nás, ktorí poznajú Jeho zasľúbenia a Jeho 
vernosti ich naplniť – je Boh zdrojom pokoja a radosti v čase výziev, ktorým teraz 
prechádzame. „A učiním im smluvu v ten deň s poľnou zverou i s nebeským vtác-
tvom i so zemským plazom a polámem lučište, meč i vojnu a odpracem zo zeme 
a spôsobím to, aby líhali bezpečne“ (Oz 2:18) 
 
• Na základe týchto zasľúbení, Ješua, vyžeň duchov terorizmu z Tvojej zeme 

(Dt 4:37-38; 9-5). 
• Drahý Bože, Ty vidíš, ako palestínčania kradnú zem v koridore E1 – severozápad-

ne od Jeruzalema. Nech vláda zastaví tých, ktorí sú za to zodpovední (Dt 32:43). 
• Nech Izrael reaguje expanziou svojej suverenity na celou zemou západného Jordá-

nu (Mal 1:5). 
• Chválime Ťa, že do dnešného dňa nevznikol Palestínsky štát, Ty si jediným ochran-

com zasľúbenej zeme (1Jn 5:14-15). 
• Prosíme Ťa, aby si naďalej chránil pred týmto Izrael a pripomíname 

Ti Žalm 10:15-16. 
• Ochraňuj vojakov izraelskej armády (IDF) a ostatných bezpečnostných zložiek fy-

zicky, mentálne, emotívne a duchovne, keď vstupujú do bojov proti nepriateľovi 
(Ž 44:6-8; 140:7). 

• Ukáž Izraelu, ako sa má pripraviť na čas, keď prezident Palestínskej samosprávy 
Abbás už nebude viacej prezidentom (Ž 31.3; 68:35; Iz 48:17). 

 
4. Vonkajšia bezpečnosť – Hrozba Iránu a jeho spojencov, ako aj príprava IDF 

na boj a obranu proti všetkým nepriateľom Izraela.  
 
• Prosíme Ťa, aby si dal politickým lídrom jednotu spolu s vojenskými lídrami pre 

ochranu Izraela (1Krn 12:38). 
• Nech povstanú boží poradcovia, pre každého vojenského lídra a nech je počuť ich 

hlas (Prís 20:18; 24:6). 
• Pane, pokračuj v „trasení“ iránskych lídrov cez prírodné a ekonomické pohromy, 

čokoľvek je potrebné k zosadeniu diabolskému vládnemu režimu (Ž 7:15; Jer 50:15; 
Ez 32:24). 

• Ako je napísané v Jeremiášovi 49:35, prosíme Ťa „polám lučište“ Iránu – znič ich 
schopnosť vystreliť ich „šípy“ proti Izraelu a ostatným národom Stredného Východu.  
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• Priprav tvoj ľud, aby zničil všetkých iránskych spojencov, ktorí fyzicky obklopujú 
Izrael (Mich 4:11-13). 

• Použi si pád iránskeho režimu na diskreditáciu boha islamu v celom svete 
(Nm 33:4b; Iz 19:1). 

• Ochraňuj všetkých izraelitov, ktorí sú mimo Izraela a všetky židovské inštitúcie 
vo svete od nepriateľských útokov a únosov, ktoré Irán plánuje (Ž 35:1-8). 

• Nech ďalší iránskí lídri sú proizraelskí, tak ako to bolo v minulosti (Ezd 1:1-3). 
• Pane, pokračuj v budovaní iránskej cirkvi (Jer 49:38a; Mt 16:18) 
• Posilni iránsku cirkev, aby zosilnela na duchu a bola tvojim nástrojom proti ponebe-

ským mocnostiam tmy – kráľom a princom nad Iránom (Jer 49:38). 
 
5.  Alija – základom aliji je Božia sláva, ktorá otvorene potvrdzuje, že On je nad 
históriou a On sleduje svoje Slovo, aby naplnilo svoj zámer. 
 
• „Neboj sa, lebo ja som s tebou! Od východu dovediem tvoje semä a od západu 

ťa zhromaždím. Poviem severu: Daj sem! A juhu: Nezadrž! Priveď mojich synov 
z ďaleka a moje dcéry od konca zeme, každého, kto je nazvaný podľa môjho mena, 
a koho som stvoril pre svoju slávu, koho som utvoril, áno, koho som učinil.“ (Iz 43:5-
7). 

• Pane daj, aby sa odstrihol Tvoj ľud z komfortnej zóny v diaspóre a navrátil sa do 
zasľúbenej zeme (Ž 137:1-6; Jer 16:16). 

• Nech židovskí rodičia úprimne uvážia, kde majú byť ich deti vychovávané a pomôž 
im, aby sa navrátili na Sion (Jer 50:4-8). 

• Jednaj s každým izraelským úradníkom v národoch, ktorí rozhodujú o udelení ob-
čianstva pre Židov, ktorí sa chcú vrátiť domov (Iz 48:3; Sk 16:26). 

• Ukáž židovským lídrom v diaspóre, aby podľa Biblie viedli svojich ľudí k návratu 
domov do Izraela. 

• Pane Ješua, zjav Tvojej cirkvi v týchto posledných časoch, že zhromaždenie Tvojho 
ľudu z národov je pre Tvoje Sväté meno (Jer 31:10, 23-24, Ez 36:21-14). 

• Mesiáš, otvor oči veriacim z pohanov, aby videli svoju zodpovednosť pomáhať Tvoj-
mu ľudu k návratu domov – do Izraela (Iz 49:22). 

 
Modlitebné témy príhovorcov za Izrael. 
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 Predtým ako sa spoločne dáme na jeho štúdium, pozrime sa na bib-
lický základ tohto málo pochopeného biblického sviatku. 
 
 Od prvého dňa po dni sviatočného odpočinku, totiž odo dňa, keď ste 
priniesli snop na mávanú dávku, počítajte sedem týždňov; nech sú úplné. 
Až po prvý deň po siedmom dni sviatočného odpočinku počítajte päťdesiat 
dní; potom predložte Hospodinu novú pokrmovú obeť. Zo svojich bydlísk 
prineste dva chleby na mávanú dávku; nech sú z dvoch desatín éfy jemnej 
múky a nech sú upečené s kvasom ako prvotiny Hospodinu. S chlebom 
predložte sedem bezchybných ročných jahniat, jedného junca z rožného 
statku a dva barany; majú tvoriť spaľovanú obeť Hospodinu s príslušnou 
pokrmovou obeťou a úliatbou ako ohňová obeť príjemnej vône Hospodinu. 
Pripravte jedného kozla na obeť za hriech a dve ročné jahňatá na obeť spo-
ločenstva. Nech kňaz nimi zamáva nad chlebom prvotín ako mávanou dáv-
kou pred Hospodinom; spolu s dvoma jahňatami budú posvätné a budú 
patriť kňazovi. V ten istý deň zvolajte slávnostné zhromaždenie; nijakú 
všednú prácu nesmiete konať. To je večné ustanovenie vo všetkých vašich 
bydliskách pre vaše pokolenia. (3 M. 23:15-21) 
 
 Keď prišiel deň Letníc, boli spolu na jednom mieste. Tu zrazu povstal 
zvuk z neba, ako keď sa prudký vietor valí, a naplnil celý dom, v ktorom 
sedeli. I ukázali sa im rozdelené jazyky akoby z ohňa, usadili sa na každé-
ho z nich a Duch Svätý naplnil všetkých, takže začali hovoriť inými ja-
zykmi, ako im Duch dával hovoriť. 
 
 A boli vtedy v Jeruzaleme židia, 
zbožní mužovia zo všetkých národov 
pod nebom. A keď povstal ten zvuk, 
zbehlo sa mnoho ľudí a žasli, že počuli 
apoštolov hovoriť každý vo svojej reči. 
I užasli všetci a divili sa, hovoriac medzi 
sebou: Či, hľa, všetci títo, ktorí hovoria, 
nie sú Galilejci? Ako ich teda počujeme 
(hovoriť) každý vo svojej reči, v ktorej 
sme sa narodili. Partovia, Médovia, Ela-
miti a obyvatelia Mezopotámie, Judska, 
Kappadokie, Pontu, Ázie, Frýgie, Pamfy-
lie, Egypta a krajov Líbie pri Kyréne, 
prechodne bývajúci Rimania, Židia 
a prozelyti, Kréťania a Arabi, - (všetci) 
ich počujeme vo svojich rečiach hovoriť 

Tisíce sa zhromažďujú  
pri Západnom múre k modlitbám 
počas troch pútnických sviatkov: 
Veľkej noci, Šavuotu a Sukótu. 
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veľké veci Božie? A všetci žasli a bezradne sa spytovali medzi sebou: Čo to 
má znamenať? (Sk. 2:1-12) 
 

A K Ý  J E  T O  S V I A T O K ?  
 
 Aký je rozdiel medzi Šavuótom, sviatkom týždňov, Hag HaBikkurim, 
druhým sviatkom prvotín úrody, sviatkom žatvy a Letnicami? 
 
 Absolútne žiaden! Sú to rozličné mená pre ten istý biblický sviatok, 
každé meno reprezentuje určitú črtu jeho významu. 
 
 Najznámejšie hebrejské meno pre tento sviatok je Šavuót alebo svia-
tok týždňov. Toto meno dostal preto, lebo Izraeliti mali napočítať sedem 
plných týždňov odo dňa po Šabate Veľkej noci (tiež známej ako sviatok 
prvotín úrody, 3 M. 23:9-14), aby dospeli k tomu správnemu dňu, kedy sa 
mal oslavovať Šavuót. 
 
 Časové obdobie medzi sviatkami je nazývané časom počítania ome-
ra. (Omer bola miera na meranie obilia, zrna alebo suchého tovaru, rov-
nala sa asi ½ galónu.) Každý deň tohto počítania sa hovorilo požehnanie 
ako vďaka Bohu za Jeho starostlivosť. 
 
 Tento sviatok je tiež známy pod jedným, ešte známejším menom, 
ktorým sú Letnice (anglické slovo Pentecost), pochádza z gréckeho slova, 
ktoré doslovne znamená “päťdesiaty deň”, a to kvôli tomu, že Letnice ma-
jú byť slávené päťdesiat dní, sedem týždňov, po prvom sviatku prvotín 
úrody. V hebrejskom kalendári sú slávené 6. sívana. 
 
 V prvý sviatok prvotín úrody, počas týždňa Veľkej noci, ľudia priná-
šali do chrámu jačmeň ako mávanú obetu pre Pána. Pretože jačmeň doz-
rieva pred pšenicou, na Šavuót mali priniesť do chrámu dva bochníky má-
vanej obety z najlepšej pšenice vypestovanej v Izraeli, (štei halehem), ktoré 
boli obetované na druhý sviatok prvotín úrody. Preto sa Šavuót nazýva 
tiež Hag HaBikkurim alebo druhý sviatok prvotín úrody. Je ľahké popliesť 
si tieto dve obety prvotín úrody. Vlastne sú tieto dve udalosti úzko prepo-
jené. 
 
 Obidve udalosti mávaných obetí, prvá jačmenná, druhá pšeničná, 
sú predzvesťou väčšej Pánovej žatvy, ktorá prichádza a je slávená v jeseni 
na Sukót, teda sviatok stánkov. 
 
 Je zaujímavé poznamenať, že pohania svojim bohom obetovali pre-
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to, aby si ich naklonili a aby im ich bohovia darovali dobrú žatvu. Avšak 
Izraeliti mávali svojimi obilnými obetami s vďakou a vo viere, očakávajúc 
dobrú žatvu od Boha Izraela. Motivácia pre ich obete bola úplne odlišná. 
 
 Šavuót je jeden z troch pútnických sviatkov (Veľká noc, Šavuót 
a Sukót), keď Izraeliti cestujú do Jeruzalema, aby oslavovali v chráme. 
 
 

O S L AVA  Š AV U Ó T U  
 
 Pre kresťanov sa stal Šavuót (Letnice), tak ako aj mnohé iné oblasti 
nášho biblického dedičstva, zatienený a vzdialený nášmu chápaniu, keďže 
cirkev sa vzdialila od svojich hebrejských koreňov. Mnohí kresťania si 
myslia, že Letnice sú čisto kresťanským sviatkom, pretože o nich vedia 
len z Novej zmluvy. Napríklad vieme, že Duch Svätý bol daný cirkvi v ten-
to deň (Sk. 2:1). Tiež vieme, že pri jednej príležitosti sa Pavel snažil prísť 
naspäť do Jeruzalema na tieto oslavy (Sk. 20:16). 
 
 Avšak tento sviatok znamená 
omnoho viac. Väčšina starovekých tra-
dícií, ktoré sa týkajú Šavuótu (Letníc), 
je spojená s myšlienkou prichádzajú-
cej žatvy. Šavuót (Letnice), tak ako aj 
väčšina ostatných siedmych biblických 
slávností, je priamo prepojený 
s poľnohospodárskou tematikou izra-
elskej krajiny. 
 A tak prvotné obete jačmeňa Pr-
votín žatvy sú znakom prichádzajúcej 
žatvy, a pšeničné obete Šavuótu pou-
kazujú na to, že toto zasľúbenie sa za-
čína napĺňať. Šavuót tiež prináša širo-
ký výber skorého jarného ovocia, ktoré 
dozrieva v tomto období. Toto všetko 
prinášajú izraelskí poľnohospodári do 
chrámu, aby to obetovali Hospodinu 
s veľkou oslavou, za sprievodu zvuku fláut. Je to sviatok obrovskej RA-
DOSTI! 
 
 Za posledných dvetisíc rokov nebolo žiadneho chrámu, a tak bolo 
pre židovský národ veľmi zložité sláviť túto slávnosť ako kedysi. Dnes 
v niektorých izraelských komunitách deti pochodujú dookola, nesúc vy-

Zber jačmeňa je prvý z rady žatiev 
a znamení sviatku Šavuót. 
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zdobené košíky s ovocím. Obyčajne sú oblečené v bielom a na hlavách 
majú kvetinové vence. Obety, ktoré nesú, dávajú Židovskému národnému 
fondu, aby ich zobral do chrámu v Jeruzaleme. 
 
 V mnohých prípadoch vyzdobujú synagógy rastlinami a kvetinami 
a čítajú knihu Rut a Žalm 67. 
 
 

D A R O VA N I E  Z Á K O N A  
 
 Počas storočí sa v súvislosti so Šavuótom vytvorila ďalšia staroveká 
tradícia. Táto tradícia je asi najdôležitejšia, aspoň podľa židovskej komu-
nity. Židia pokladajú Šavuót za sviatok, ktorý je znakom darovania záko-
na Bohom Mojžišovi na hore Sinaj. Zatiaľ čo prvé tri biblické sviatky po-
čas týždňa židovskej Veľkej noci 
sú spojované s východom 
z Egypta, Šavuót je spojovaný 
s Mojžišovým výstupom na ho-
ru Sinaj o sedem týždňov ne-
skôr, kde mu Boh dal zákon. 
Keďže obety už nemôžu byť pri-
n á š a n é  d o  c h r á m u 
v Jeruzaleme, dôraz na darova-
nie zákona sa stal prvoradým. 
 
 Starovekí Izraeliti nehľa-
deli na Boží zákon ako na nie-
čo, čo ich zväzovalo alebo ako 
na zákonnícky systém. (Mnohí 
kresťania unáhlene obviňujú 
židov zo zákonníctva, ktoré sa nachádza aj v kresťanských kruhoch!) Ži-
dovský ľud hľadel na Boží zákon ako na slobodu. Boh už nebol záhadou, 
ako tomu bolo v pohanských náboženstvách. Boh Izraela je dobrý Otec, 
ktorý dal Svojim deťom “Manuál s inštrukciami.” Vďaka Božiemu zjaveniu 
presne vedeli, čo sa Bohu ľúbilo a čo nie. Presne vedeli, čo potrebovali 
k tomu, aby žili plný život a čomu sa mali vyhnúť, aby nezapríčinili tra-
gédiu v svojich životoch. 
 
 Žalm 19:8-12 hovorí: 
 Zákon Hospodinov je dokonalý, občerstvuje dušu,  
 svedectvo Hospodinovo je hodnoverné, múdrym robí prostého. 
 Hospodinove nariadenia sú pravdou, potešujú srdce,  

Typický spôsob žatvy obilia  
v biblických časoch. 
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 Hospodinov príkaz je jasný, osvecuje oči. 
 Hospodinova bázeň je čistá, zostáva naveky; 
 Hospodinove práva sú pravdou, napospol sú spravodlivé;  
 vzácnejšie sú ako zlato, ako mnoho rýdzeho zlata; sú sladšie  a k o 
 med, ako med z plástov. 
 Aj sluha Tvoj sa dáva nimi napomínať, kto ich zachováva,  
 má hojnú odmenu. 
 
 Zákon priniesol Izraelitom slobodu a to, že ho prijali, bol dôvod na 
oslavu. 
 
 Židovský národ neoslavuje 
darovanie Božieho zákona len na 
Šavuót, ale taktiež v jeseni na 
Sukót slávia sviatok zvaný 
Simchat Tora, čo znamená Ra-
dosť z Tóry (zákona). V tento deň 
končí ročný cyklus čítania Tóry, 
a to čítaním 5. knihy Mojžišovej 
34:12 a opäť začína 1. knihou 
Mojžišovou 1:1. Zhromaždenia 
vynášajú zvitky Tóry do ulíc. 
Dvíhajú zvitky Biblie vysoko do 
vzduchu a zhromaždenie ju na-
sleduje s veľkou radosťou 
a spievaním, prehlasujúc Bibliu 
za centrálny aspekt svojich živo-
tov. Možno aj naše zbory by boli požehnané podobným typom bohoslužby 
na Letnice, oslavovaním darovania zákona a Ducha Svätého, otvorene vy-
hlasujúc v uliciach: Ja však a môj dom budeme slúžiť Hospodinu! (Joz. 
24:15). 
 
 Martha Zimmermanová píše vo svojej nádhernej knihe Celebrate the 
Feasts (Oslavujte sviatky): Letnice pamätajú na Božie posolstvo zákona. 
Chceme vykonať všetko, čo povedal Hospodin. (2 M. 19:8) 
 
 Rabíni hovoria, že bez Božieho zákona a sebadisciplíny sloboda nee-
xistuje. Vlak potrebuje koľajnice. Rieka potrebuje brehy. Ježiš (Ješua) ne-
povedal: “Choďte a robte, čo sa vám zdá byť dobré.” Povedal: “Choďte... 
čiňte mi učeníkmi... učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám priká-
zal.” (Mat. 28:19, 20). 
 
 O Sebe Ješua povedal: “Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon ale-

Tradičné miesto darovania zákona  
na hore Chóreb na Sinajskej púšti. 
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bo prorokov; neprišiel som zrušiť, ale naplniť.” (Mat. 5:17). 
 Zimmermanová ďalej vyzdvihuje, že Mesiáš Ješua nás prišiel oslo-
bodiť od pokuty zákona, ktorá nám náleží, keďže nikdy nebudeme dosta-
točne schopní na to, aby sme ho sami od seba dokonale naplnili. Baránok 
Boží nám dáva spasenie tým, že zobral na seba náš trest. A tak sme boli 
oslobodení “od” aby sme boli slobodní “ku.” Mesiáš nás oslobodil od na-
šich vlastných zvykov a skutkov, aby sme boli slobodní k poslušnosti. 
Sme slobodní, aby sme mohli konať, a to nie ako sa nám páči, ale ako to 
Boh chce. 
 
 To je dielom Ducha Svätého v našich životoch. 
 

D A R O VA N I E  D U C H A  
 Pre nás kresťanov je Šavuót (Letnice) dňom, keď bol Duch Svätý vy-
liaty na cirkev, a tým jej bol daný život. Nenadarmo sa hovorí, že na Letni-
ce slávi cirkev svoje narodeniny. 
 
 Keď prišiel Duch Svätý, znelo to ako zvuk mocného vetra. 
V hebrejčine je pomenovanie Ducha Svätého Ruach HaKodeš. Ruach zna-
mená “duch,” ale toto isté slovo sa v hebrejčine používa aj na vietor. 
 
 Nie náhodou sa to stalo, keď boli v Jeruzaleme zástupy pútnikov, 
aby oslavovali Šavuót. Keď prišli oslavovať Božiu starostlivosť a Boží zá-
kon, počuli učeníkov hovoriť v jazykoch celého sveta. Povedali: “Počujeme 
ich prehlasovať Božie divy v našich jazykoch!” Podobne mnohí rabíni ve-
ria, že keď Boh dával Svoj zákon Mojžišovi, Boží hlas sa rozdelil na 70 ja-
zykov, aby mu celý svet rozumel. 
 
 Toto by bolo zaujímavou paralelou Skutkov 2, keď Duch Svätý uro-
bil učeníkov schopnými hovoriť mnohými jazykmi, aby im rozumeli všetci 
z celého sveta, keď rozhlasovali divy Božie! Medzi zákonom a Duchom 
Svätým existuje spojenie. 
 
 Danny Litvin hovorí v svojej brožúrke nazvanej Pentecost is Jewish 
(Letnice sú židovské): “každá funkcia Tóry (zákona) je tiež funkciou Ducha 
Svätého.” Napokon, nehovoril Boh skrze proroka: “Svoj zákon vložím do 
ich vnútra a vpíšem im ho do srdca; ja budem ich Bohom a oni budú mojím 
ľudom.” (Jer. 31:33). 
 
 My kresťania veríme, že Duch Svätý nás vedie a učí (Ján 16:13), tak 
ako aj Tóra vedie a učí. Duch Svätý usvedčuje z hriechu, tak ako aj zákon 
usvedčuje z hriechu (Ján 16:8). Aj hebrejské Písmo aj Nová zmluva sú 
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naplnené Božími milostivými zákonmi, milostivo darovanými Bohom pre 
naše dobro. 

 
Existuje ďalšia zaujímavá paralela 
m e d z i  d a r o v a n í m  z á k o n a 
a darovaním Ducha Svätého. V 2. 
knihe Mojžišovej 32:28 je zazname-
nané, že Levíti zabili na úpätí hory 
Sinaj 3.000 Izraelitov pre ich hriech. 
Kým Mojžiš prijímal od Boha zákon, 
oni hrešili proti Bohu tým, že uctie-
vali zlaté teľa, ktoré si vytvorili. 
V Skutkoch 2:41 je zaznamenané, 
že na Šavuót, po svedectve učeníkov 
a Petrovej kázni, 3.000 mužov prija-
lo spasenie. Je to akoby Boh z príle-
žitosti darovania Svojho Ducha vy-
kúpil z domu Izraela ten istý počet 
duší, ktoré zahynuli pri darovaní 
zákona. 

 
 Napokon, židovskí mudrci vykladali 2. Mojžišovu 20:22 hovoriac: 
“...na nebi ste videli, čo som vám hovoril.” Hovorili, že zatiaľ čo Boh vyslo-
voval zákon, Mojžiš ho počul v sedemdesiatich jazykoch. On takisto napí-
sal prikázania ohňom na oblohu, aby ho mohli deti Izraela prečítať. 2. 
Mojžišova 19:18 nám tiež hovorí, že celý vrch Sinaj bol zahalený dymom, 
pretože Hospodin zostúpil na vrch Sinaj, na končiar vrchu.” V Skutkoch 2 
po tom, ako ohnivé jazyky zostúpili na učeníkov pred zhromaždením Je-
ruzalema, nasledovalo prehlasovanie divov Božích v mnohých jazykoch, 
a Boh znovu vyjavil svoju prítomnosť v ohnivých jazykoch z neba. 
 
 

Š AV U Ó T ,  O V O C I E  A   

D U C H  S V Ä T Ý  
 Darovanie Ducha Svätého na deň oslavy plodnosti a žatvy by nám 

malo pripomínať ovocie Ducha, ktoré by malo byť viditeľné v živote každé-

ho veriaceho. “Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, 

nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je 

zákon.” (Gal. 5:22-23) 

Mesiáš prišiel, aby nás oslobodil  
od trestu zákona, keďže sme ho  
nedokázali sami zo seba naplniť. 

14 



 Jim Gerrish, redaktor nášho Modlitebného listu zdôrazňuje, že 

Duch Svätý prišiel zmocniť Ješuových učeníkov a spôsobiť, aby boli plod-

nými v takej miere, o akej pred Jeho príchodom ani len nesnívali. Možno 

je ovocie Ducha najjasnejšie ilustrované v príbehu Rut, ktorý sa obyčajne 

čítava v synagógach počas týchto osláv. 

 

 Rut bola Moábka, ktorá s láskou nasledovala svoju svokru Noemi 

do Izraela hovoriac: “Tvoj Boh bude môj Boh, a tvoj ľud bude môj ľud.” Zdá 

sa, že Rut prišla v čase žatvy obilia a možno dokonca počas Šavuótu. Jej 
život vyjadruje najvyššiu lásku a odovzdanie svojej svokre, ktoré spôsobili, 

že Rut opustila svoje vlastné dedičstvo, aby jej mohla slúžiť a byť s ňou. 

Mnohí videli v tejto mladej žene nádherné duchovné kvality. Jej život bol 

poznamenaný poslušnosťou (Rut 3:5), zdvorilosťou (3:10), svätosťou 

(3:10), taktom (3:14), láskou (4:15) a mnohými ďalšími kvalitami, ktoré sú 

vymenované na iných miestach ako ovocie života vedeného Duchom. 

 
 

Ž A T VA  
 
 Hoci Šavuót môžeme považovať za sviatok žatvy, určite neznamená 
úplnú žatvu. Táto téma je rozvíjaná jesennými slávnosťami, hlavne Sukó-
tom, sviatkom stánkov, v čase zberu ovocia (5 M. 16:13). 
 

Podobne v duchovnej oblasti, darovanie Du-
cha Svätého v tento deň je zasľúbením po-
dobných a väčších vecí pre kráľovstvo Božie, 
ktoré ešte len prídu. Dlhé letné obdobie pes-
tovania, ktoré je pred jesenným sviatkom 
trúb (prirovnáva sa k príchodu Mesiáša), je 
duchovným obdobím rastu a našou úlohou je 
rozširovať Božie Slovo a privádzať ľudí 
k Pánovi. 
 
 Apoštol Pavel hovorí v Rimanom 8:23, 
že teraz už máme prvotiny a že vo svojom 

Dekoratívna brána synagógy reprezentuje 
slovo Pánovo darované Mojžišovi  

počas putovania dietok Izraela po púšti. 
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vnútri túžobne očakávame úplné vykúpenie. Celkom jednoducho, svetové 
dejiny skončia veľkým duchovným hnutím, ilustrovaným symbolmi prvo-
tín, ako pri Letniciach, tak pri Šavuóte, vyvrcholiac v konečnej žatve Sukó-
tu. A preto má pre nás kresťanov Šavuót naozaj veľký význam, lebo nám 
pomáha chápať, že Boh vedie svet ku spaseniu. 
 
  
( Autor článku: Clarence H. Wagner, jr.)) 
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Milí priatelia Izraela,  
 
naším očakávaním je, aby Božia milosť 
a sláva bola zjavená na každom mieste, kde 
vstúpi naša noha. Je to výzva, aby sme chodi-
li v Otcových  skutkoch a tak boli premieňaní 
na obraz nášho Mesiáša.  
 
Na Ukrajinu prichádzame s nádejou, že bude-
me požehnaním pre tých, ktorí to potrebujú. 
A tak sa deje. Vidíme, že každá pomoc, ktorú 
prinesieme, si nájde svojho núdzneho. Okrem 
Slova, ktoré prebýva v nás, je dobré priniesť 
aj praktickú pomoc - potraviny, drogériu.  
Na hraniciach mi povedal jeden z colníkov: 
„obávam sa, či naozaj humanitárna pomoc 
prichádza k tým, čo to skutočne potrebujú.“ 

Odpovedal som mu: „v našom prípade vie-
me, ku komu sa to dostane“.  
 
Aké dobré je vedieť, že Boh je zdrojom múd-
rosti a pokoja. On dáva chcenie, aj činenie. 
S ľuďmi, ktorí poznajú Mesiáša, okrem fyzic-
kého pokrmu odovzdajú aj ten duchovný.  
 
Nech je požehnané meno Hospodinovo - 
Baruch haShem! 
 
Šalom 
 
Jozef Janits 
Chevra tím  
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Milí priatelia Izraela, 
  

 výzva praktickej pomoci pre Ukrajinu stále pokračuje.  
  

Môžete prispieť finančne na tento projekt,  
ktorého cieľom je pomôcť aj tým,  

ktorí zostali na Ukrajine a nestihli alebo nemohli odísť,  
a ktorí zostali „doma“ a pomáhajú svojim blížnym. 

 
Ďakujem všetkým, ktorí prispeli.  

Buďte požehnaní v skutkoch lásky a milosrdenstva. 
 

Variabilný symbol projektu „POMOC UA“ je „2022“.  
Čísla účtov na zaslanie finančného príspevku sú uvedené  

na druhej stránke časopisu pod obsahom. 
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Bratia a sestry z Čiech, z Moravy, zo Slovenska, z národov!  
 

Od 1.júla začíname „reťazové modlitby“ za túto konferenciu. 
Pozývame vás, aby ste sa zapojili a stáli vo viere a smelej dôvere 

pred Božím trónom milosti.  
Klaniame sa pred naším nebeským Otcom a Mesiášom Ješuu, 
nech nás vedie Duch Svätý do pravdy a poznania Božej vôle.   

 
Tešíme sa na vás.  

 
V mene nášho Chevra tímu,  

Jozef Janits 

Zapojenie sa do modlitieb a registrácia na konferenciu  
emailom chevra@chevra.sk 

alebo telefonicky 00421/41/5640536. 


