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CHEVRA
Poslanie:
Potešujte, potešujte môj ľud... (Iz. 40)
Vízia:
“Budovanie mostov medzi kresťanmi a židmi”
“...on je náš pokoj, ktorý učinil oboje jedno a zboril aj priehradný múr.”

(Ef. 2:14)

“...tých dvoje, Židov a pohanov, stvoril v sebe v jedného človeka činiac pokoj”. (Ef. 2:15)
“...skrze Neho máme prístup oboje v jednom Duchu k Otcovi”.

(Ef. 2:18)

Chevra je hebrejský výraz pre spoločenstvo, skupinu priateľov.
Úlohou a zároveň cieľom občianskeho združenia Chevra na Slovensku a v Českej republike
je šíriť Božie Slovo pre cirkev dnešných dní. Slovo je zamerané na poznanie Božích zámerov
pre cirkev a Izrael a vyučovanie o židovských koreňoch kresťanskej viery. Dôraz v tejto oblasti
dávame na osobné stretnutia so skupinami ľudí (cirkvi, organizácie, modlitebné tímy, a pod.),
ktorí majú túžbu po poznaní a vzdelávaní. Je samozrejmé, že nie je možné oddeliť teoretické
znalosti a vedomosti o Bohu, od praktickej aplikácie počnúc modlitbami až po vycestovanie
na misijnú cestu do Ukrajiny, Moldavska alebo inej krajiny bývalého Sovietskeho zväzu,
kde doteraz žije v diaspóre mnoho židov.

SLOVO NA ÚVOD
Drahí súrodenci!
Tu je slovo zo Slova pre vás
„Bože, ty si môj silný Boh. Hľadám ťa hneď za svitania. Moja duša žízni
túžbou po tebe; moje telo túži po tebe vo vysušenej zemi a zomdlenej bez
vody.“ (Ž 63:1)
„Bože, ty si môj silný Boh.“ Ide o dôležité vyznanie, lebo Božou voľou je,
aby sme Ho videli v Jeho moci a sile. Preto Dávid ďalej vyznáva v treťom
verši: „Tak budem hľadieť na teba v svätyni, aby som videl tvoju silu
a tvoju slávu.“ Moja otázka je, kedy naposledy som hľadel na svojho Boha tak, aby som videl Jeho
silu a Jeho slávu? Prejav Božej sily je vždy spojený s prejavom Jeho slávy. Chodenie Duchom
je o zažívaní Božej moci a Jeho slávy. Kedykoľvek sa Boh zjavoval vo svojej moci, zjavoval sa aj vo
svojej sláve. To, čo predchádza Božiu moc, je naša slabosť, pokora, poslušnosť a úplne poddanie
sa Bohu. Kazateľ píše: „Strež svoju nohu, keď ideš do domu Božieho a pristúp, aby si počul, lebo to
je lepšie, ako keď blázni dávajú zápalnú obeť, pretože nevedia keď robia zle.“ (Kaz 5:1) Streženie
svojej nohy a ochota počuť, čo hovorí Ruach HaKodesh, predchádza prejavu Božej moci a slávy.
Verím, že sa to deje, keď si uvedomujeme úplnú závislosť na Bohu. Ješua hovorí: „...bezo mňa
nemôžete nič robiť.“ (J 15:5) Je to o uvedomovaní si Ješuovej moci a autority vo všetkom, čo robím.
Ako ľudia Božieho kráľovstva a učeníci v škole Ducha Svätého si potrebujeme byť istí, že každý
Boží skutok je z uvoľňovania a prejavu Božej moci. Kvôli tomu Ješua povedal: „Daná mi je každá
moc na nebi aj na zemi.“ (Mt 28:17) Preto dostal Ješua „Meno, ktoré je nad každé meno, aby sa
v mene Ješua sklonilo každé koleno bytosti ponebeských a pozemských a podzemských a každý
jazyk, aby vyznal, že Ješua Mešiah je Pánom na slávu Boha Otca.“ (F 2:9-11) Znova môžeme
vidieť, že prejav Božej moci je spojený s oslavou Boha Otca.
Dávid v Žalme 63 vidí Božiu moc aj v kontexte iných vecí:
-

Tvoja milosť je lepšia ako život.
Moje ústa ťa budú vyvyšovať.
Budem ti dobrorečiť po celý môj život.
V tvojom mene budem pozdvihovať svoje ruky.
Ako tukom a sadlom bude sa tam sýtiť moja duša.
Moje ústa ťa budú chváliť plesajúcimi ústami.
Keď sa rozpomínam na teba na svojom lôžku za nočných stráži, rozmýšľam o tebe.
Lebo si mi bol na pomoci a preto budem plesať v tôni tvojich krídel.
Moja duša ľne k tebe idúc za tebou.
Tvoja pravica ma zdržuje.

Toto sú prehlásenia človeka, ktorý žije úzky vzťah s Otcom a pozná Jeho srdce. Vedel, že je mužom
podľa Božieho srdca. Dávid hovorí „...moja duša žízni túžbou po tebe...“ Túžba po Božej moci
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a Jeho sláve priviedli Dávida do zmluvy s Bohom: „Učinil som zmluvu so svojim vyvoleným; prisahal
som Dávidovi svojmu služobníkovi: Na veky upevním tvoje semä a vybudujem tvoj trón, aby stál od
pokolenia na pokolenie.“ (Ž 89:4-5) Potom ďalej hovorí: „Našiel som Dávida, svojho služobníka;
pomazal som ho svojim svätým olejom, s ktorým bude stále moja ruka a tiež i moje rameno ho bude
posilňovať. Neoklame ho nepriateľ, ani ho nebude trápiť syn bezbožníka.“ (Ž 89:21-23) Následne
hovorí: „Raz som prisahal na svoju svätosť, že neoklamem Dávida. Jeho semeno bude trvať na
veky a jeho trón predo mnou ako slnce.“ (Ž 89:36-37) Sú to mocné slová, slová Božej priazne
a zasľúbenia, v ktorých Boh zjavuje svoje odhodlanie presláviť sa v živote svojho služobníka
Dávida. Je to odmena za hľadanie Božej tváre.
„...Hľadám ťa hneď za svitania. Moja duša žízni túžbou po tebe...“
Šalom
Stanislaw Gawel
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„ ...pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine...“ (1Kr 10:6)

Pápež je naklonený na obidve strany, tým len málo dosahuje
Haviv Gur z Times of Israel píše, že pápež „neurobil žiadne chyby“ počas svojho pobytu v Izraeli.
Otázka však znie, či niečo dosiahol? Pisateľ článku poznamenal, že pápež nemá žiadnu „tvrdú“ silu,
že jeho vplyv je dobrovoľný, „hnaný mocnými obrazmi a príbehmi vykúpenia a patričnosti.“ Vysvetľuje, že pápež je symbol, ktorý „stojí uprostred za vyššiu realitu.“ Ak je teda zástupca vyššej reality,
potom to, čo robí a hovorí, má obrovský význam a dosť veľký symbolický vplyv.
Keď Palestínska samospráva priviedla pápeža k betónovému bezpečnostnému plotu na Západnom
brehu, pápež vedel, že ide o vytvorenie symbolu. A on, majster symbolizmu, im ho dal. Pápež jasne
naznačil, že podporuje vznik palestínskeho štátu. Pravdou je, že reprezentuje vyššiu moc, avšak nemá
žiadnu politickú právomoc. Inými
slovami, politicky nevie byť nijako
nápomocný. Palestínčania, pod
mylnou predstavou, že dokáže
(Aby oni boli jedno)
šmahom ruky zamávať miliónmi,
boli bez pochýb veľmi povzbudení.
Pisateľ článku z časopisu Times hovorí, že sa jeho opakovaná zmienka „štát Palestína“ na Twitter-i
rýchlo stretla s predvídateľným povzbudzovaním a stískaním rúk.
Pápež po prvý krát v histórii navštívil hrob zakladateľa sionizmu, Theodora Herzla, čo žiadny predchádzajúci pápež, a žiadny palestínsky vodca, predtým neurobil. Tým verejne vyjadril Vatikánom
uznanú spravodlivosť sionizmu. Izrael taktiež pozval pápeža k národnému pomníku obetiam terorizmu. Pre izraelské TV správy jednoznačne odmietol terorizmus. Keď pápež 27.mája opustil tento
región, bez váhania naznačil svoje presvedčenie, že Palestínčania sú traumatizovaní okupáciou
a že si zaslúžia tak dlho popieranú národnú slobodu. Zároveň pripustil, že Židia z Izraela sú obeťami zmiešaného násilia a rovnako majú právo žiť ako slobodný ľud vo svojej krajine.”
Tak sa zdá, že pápežova návšteva sa skončila s úzkym prepojením na obidve strany. Zachoval sa
zbabelo, pretože sa pevne nepostavil za národ, ktorý nám dal Bibliu a kresťanstvo? Možno.
Ale existuje aj iný uhol pohľadu. The Times of Israel to uviedol takto:
Reakcia pápeža na izraelsko – palestínsky konflikt bola jednoduchá: nič nepoprel. Uznal každý
bratstvo
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symbol, postavil sa ku každej stene a pamätníku, uznal ako utrpenie Palestínčanov,
tak i izraelské obete palestínskeho násilia,
sionizmus a štát Palestína. Takýmto konaním nebol „pešiakom.“ Jednoducho, ale
empaticky, odmietol hrať izraelskopalestínsku hru (The Times of Israel,
29.mája).

Múry Starého Jeruzalema

NOVÁ ŠELMA DVÍHA SVOJU HLAVU
Minimálne dve knihy z Biblie hovoria
o zvláštnych šelmách a zvieratách, ktoré
symbolizujú kráľov, kráľovstvá, politických vodcov a budúce udalosti. Niektoré z týchto tvorov mali
moc a autoritu nad Židmi. Niektoré vo veľkej miere ovplyvnili nielen Židov ale aj celý svet. Hoci pomenovanie „šelma“ nie je celkom adekvátne, v súčasnosti existuje nový druh entity, ktorý sa snaží
povstať proti Izraelu a pokúsiť sa vytvoriť palestínsky štát. Existujú dve časti tejto entity. Jedna
z nich je „vraj“ umiernená, druhá je extrémne radikálna. Obe majú jediný cieľ: zničiť Izrael. Samozrejme, hovorím o Hamasu a Fatahu. Už v minulosti sa pokúsili zjednotiť, nikdy sa to však nepodarilo. Zdá sa, v súčasnosti našli cestu zmierenia. Ich vodcovia pred nedávnom predstavili spoločnú
„vládu národnej jednoty“.
Hamas je zodpovedný za veľkú mieru násilia voči Izraelu. Vzhľadom k tomu, že doposiaľ odmietal
uznať právo Izraela na existenciu židovského štátu, prognóza pre budúcnosť nie je dobrá. V súčasnosti Izrael varoval Abbása, vodcu PS, že ho budú brať na zodpovednosť kvôli Hamasu. Nedávno
Abbás požiadal premiéra Rami Hamdallaha, aby vytvoril a viedol vládu palestínskej jednoty.
Keď Palestínčania ohlásili zmierenie medzi Fatahom a Hamasom, izraelskí vodcovia s nimi pozastavili rozhovory. Izrael odmieta vyjednávať s Hamasom, pretože ho vníma ako teroristickú organizáciu. Vyhlásenie jednotnej vlády narušilo už aj tak krehkú nádej na obnovenie mierového procesu
medzi Izraelom a Palestínčanmi.
IRÁNSKA ŽENA HOVORÍ NA JERUZALEMSKEJ KONFERENCII
Ester (nie je to jej skutočné meno) patrila k oddaným moslimka, kým sa „nestretla“ s Ježišom, keď
pozerala o Ňom film. Ester žila v Anglicku, kde prevádzkovala malú kaviareň. Zamestnávala kresťanov pod podmienkou, že o svojej viere budú mlčať.
Jedného dňa si Ester všimla na poličke vo svojej kaviarni kresťanskú knihu. Z hrôzou zistila, že patrí
jej manželovi. Manžel sa rozhodol nasledovať Ježiša. Bola to pre Ester šokujúca informácia.
O niečo neskôr našla v obchode Bibliu. Tak sa nahnevala, že vyhodila kresťanských zamestnancov
a po 19 tich rokoch manželstva podala žiadosť o rozvod.
Ester nebola iba moslimka. Ona v skutočnosti Korán aj vyučovala . „Môjmu mužovi som povedala,
že ak sa nevzdá kresťanstva, nemôžeme už dlhšie zostať spolu. Čím som sa viac hnevala, tým bol
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manžel pokojnejší. Bol taký milý. Aby som dokázala, že islam je lepší, začala som viac čítať z Koránu a zapisovala som si, čo bolo dobré alebo zaujímavé. Ale potom som objavila veci, ktoré neboli
také dobré – odtínanie rúk a priberanie viacerých manželiek. Tak som sa rozhodla, že ho už viac
nebudem čítať, ale stále som sa chcela rozviesť so svojím manželom.“
„Povedala som o tom svojej sestre. O pár dní neskôr mi navrhla, aby sme si spolu pozreli film
o Ježišovi. Nerozumela som, prečo sú toľkí ľudia proti Nemu, hoci urobil tak veľa dobrých vecí.
„Potom som počula hlas: „Si presne taká istá. Pozeráš tento film a nedokážeš tomu uveriť.“ Poobzerala som sa dookola, aby som zistila, kto so mnou hovorí, ale nikto tam nebol. Kým sa moja sestra sprchovala, vzala som si jej Bibliu a začala ju čítať. Napokon som sa modlila: „Ak si skutočný
a živý, môžeš sa so mnou začať rozprávať, ako sa rozprávaš s nimi?“
„V ten večer som otvorila Bibliu, len tak náhodne (ako to robia moslimovia s Koránom), v knihe Zjavenie Jána. Moje oči upútali slová o Ježišovi, kde hovorí: „Ajhľa, stojím pri dverách a klopem.
Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou.
(Zj 3:20).
Tak som sa bála, až som sa triasla. Preto som zatvorila tú knihu, otvorila som ju znovu a to na tom
istom mieste. Vtedy som padla na zem a povedala: „Dobre, Ty si Boh. Chcem Ťa prijať!“
„Na druhý deň som plakala, keď som volala svojmu manželovi. Najskôr ma zle pochopil a prosil ma,
aby som mu dala druhú šancu. Ale ja som mu povedala, že keď príde domov, chcela by som si
s ním čítať Bibliu a spolu sa s ním odovzdať ceste za Ježišom. Vtedy už aj on plakal a ďakoval
Bohu za vypočuté modlitby.“
„Keď sa vrátil domov, moje srdce bolo úplne zmenené. Boh obnovil aj moju lásku k manželovi. Naši
dvaja synovia spozorovali tú zmenu v našich životoch - ako Ježiš priniesol pokoj namiesto konfliktu
a ako celá naša rodina slúži Bohu v cirkevnom zbore.”
Toto je len časť prejavu, ktorý mala Ester na jeruzalemskej konferencii, ktorá niesla názov Na križovatke a je prevzatá z časopisu Jerusalem Today.
V skutočnosti by sa mohlo zdať nemožné, aby Iránka došla k viere v Ježiša, ale toto svedectvo
dokazuje, že Bohu nič nie je nemožné. Existuje nádej na mier na Strednom východe, keď Žid
aj Arab budú zjednotení v „jedného nového človeka.”
„Ježiš sa zahľadel na nich a odpovedal: U ľudí je to nemožné, ale u Boha je všetko možné.”
(Mt 19:26)
V Mesiášovi,
Lonnie C. Mings
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LIST MODLITEBNÉHO STRÁŽCU
„Na tvojich múroch, Jeruzaleme, ustanovím strážcov, ktorí po celý deň a po celú noc nebudú nikdy mlčať. Vy teda, ktorí pripomínate Hospodina, nemajte pokoja!“ (Iz 62:6)

Strážme si svoje rúcha
Strážca zvyčajne ohlasoval príchod úradného posla, ktorý prinášal správy. Ak sa blížilo nebezpečenstvo, kričal, alebo poslal správu ľuďom, že sa niečo blíži. Iné meno pre strážcu je „ohlasovateľ,”
ktorý rozpoznáva znamenia ako indikácie. Alebo je to „hlásateľ“ blížiacej sa udalosti. V nedávnom
Liste pre modlitebných strážcov som sa zaoberala históriou Izraela. V krátkosti zhrniem, o čom som
sa zmieňovala. Keď mal strážca službu cez nočnú stráž, musel bdieť. Veľkňaz v službe chodil v noci
na pochôdzku (potichu, v tajnosti ako zlodej, aby si ho nikto nevšimol) a ak našiel strážcu v službe
spať, veľkňaz zapálil svojou fakľou tomuto mužovi rúcho. To ho samozrejme ihneď postavilo
na nohy. Všetci okoloidúci ľudia ráno vedeli, že v službe zaspal, pretože jeho rúcho bolo spálené.
Ježiš aj Pavol používali pri vysvetľovaní Božích princípov príklad o „zlodejovi v noci.“ Nikto z nás
nepozná ani dňa, ani hodiny Ješuovho návratu. Potrebujeme byť v strehu a strážiť si svoje rúcha,
aby zostali biele a chránené. Kráľ bude mať jedného dňa kráľovskú hostinu. Vstúpiť budú môcť len tí
so svadobným rúchom. Všetci totiž vieme o nepozvanom hosťovi z evanjelia podľa Matúša 22:1114, ktorý sa vkradol na hostinu bez vhodného oblečenia. Nevieme, prečo nemal na sebe správne
oblečenie. Ale jedna vec je istá, potrebujeme zostať duchovne bdelí. Izrael predstavuje prorocké
hodiny. Ak nebudeme sledovať Izrael, budeme ako tí, ktorí majú doma hodinky bez ručičiek...nebudeme vedieť povedať, koľko je hodín. My všetci si musíme strážiť svoje rúcha a zostať
„na stráži pri bránach.“
„Drž stráž každý deň v bránach ” (Pr 8:34; Kol 4:2; 2:7; Lk 18:1)
Kdekoľvek sme, poďme spolu pred Boží trón:
Krvavočervené mesiace naznačujú, že roky 2014 a 2015 by mohli byť búrlivé roky. Po celom svete
sa dvíhajú hlasy ohlasovateľov nepokoja a násilia a obklopujú aj izraelský národ. Nasledovníci Alaha (klam skomponovaný samotným satanom) sa snažia zabrániť tomu, aby sa Jeruzalem stal mestom Veľkého Kráľa. Nocou i dňom plánujú sprisahanie pre svoju falošnú nádej vo falošného proroka.
Veľa hlavných denominácií v kresťanskom svete sa s veľkou námahou snaží o agitáciu proti Izraelu.
Zhltli proti izraelskú rétoriku. Nechali sa oklamať predstavou, že rozdeľovaním podielov od spoločností, ktoré spolupracujú pri podnikaní s Izraelom a bojkotovaním izraelského tovaru robia tú
„správnu“ vec. Liberálne cirkvi vrátane niekoľkých hlavných denominácií a tradičných cirkví majú
pravdepodobne 16 miliónov členov. Arabská nenávisť voči Izraelu a antisemitizmus v cirkvi otrávili
studňu pokoja medzi Arabom a Židom, ako aj kresťanom a Židom. Keď niekto žije v Izraeli, dokáže
vnímať narastajúcu izoláciu Božieho vyvoleného ľudu. Sme v období jari 2014. Strážcovia sa potrebujú zamerať na všetky fronty tohto maličkého národa, keď si zlo razí svoju cestu ku konečnému
cieľu: zabrať Jeruzalem. Strážcovia, volajte a kričte pred Bohom, nech znie váš hlas z hĺbky srdca
pred Pánom za Izrael.
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•
Volajte k Bohu za životy palestínskych novorodencov, ktorí sú zasvätení Alahovi a šíitskym
teroristickým skupinám od momentu, kedy sa dostanú na tento svet. To odzrkadľuje nepretržitú
cestu islamského odporu, jedna generácia za druhou vychováva budúcich teroristov.
•
Proste za duše moslimských skupín, ktoré prisahajú, že zabijú každého, kto podporuje kresťanov. Islamský rasizmus nedáva žiadny priestor v tomto svete pre kresťanov či Židov. „...bezbožný
však padá vlastnou bezbožnosťou” (Pr 11:5).
•
Modlite sa proti tomu obrovskému závoju klamu, ktorým satan zahalil oči miliónov moslimov.
Ich nádej je v bohu, ktorý ich dostal do väzenia duchovnej slepoty. „Keď zomiera človek bezbožný,
hynie jeho nádej, a očakávanie bláznov vyjde navnivoč” (Pr 11:7).
•
Prihovárajte sa za mnohé izraelské jednotky rozmiestnené neďaleko sýrskej hranice. Minulý
mesiac boli jednotky zmobilizované na obranu Golanských výšin pred narastajúcim radikalizmom
a anarchiou, ktorá zúri na severnej hranici. Sýria, ktorá je stále po kolená zaborená do občianskej
vojny, stráca na životoch každý týždeň. Modlite sa, aby vojaci nadprirodzene spozorovali všetky
znamenia bezprostredného nebezpečenstva voči židovskému štátu, a aby sa podriadili Bohu.
„Nahlas volám k Hospodinovi, nahlas úpiem k Hospodinovi...Pozoruj môj nárek...Osloboď ma od
mojich prenasledovateľov....” (Ž 142:1,6)
•
Úpenlivo proste Hospodina, aby posilnil domáci izraelský front. Rôzne správy uvádzajú od
170 000 do 250 000 rakiet stále namierených alebo smerujúcich na Izrael, čím je tento malý štát
úplne obklopený aktívnymi nepriateľmi. Kým je Izrael s Bohom, nepriateľské národy môžu byť akokoľvek veľké a silné, Boh Izraela je väčší a mocnejší ako všetci nepriatelia dohromady! Kľúčom je
modliť sa, aby Izrael volal k Hospodinovi a vrátil sa k NEMU po silu a moc na porazenie svojich
nepriateľov. Ako to bolo v príbehu z knihy Sudcov v 6.kapitole, kedy Midjánci obkľúčili Izrael vo veľkom počte, „preto kričali synovia Izraelovi k Hospodinovi“ (Sud 6:6). Izrael príliš často zabúda, že
BOH JE SCHOPNÝ poraziť ich nepriateľov! Stačí len volať na NEHO a dôverovať mu! „Dlho, dlho
už bývala moja duša s tým, ktorý nenávidí pokoja. Ja som za pokoj, ale keď sa ozvem, oni sú za
boj“ (Ž 120:6,7).
•
Vrúcne sa modlite za nášho milovaného premiéra Benjamína Netanjahua. On je Józuom
národa v tomto čase a my, strážcovia a ohlasovatelia, musíme byť jeho Mojžišom, ktorí mu v duchu
posilňujú ruky a pripomínajú mu skrze modlitby, že Boh Izraela je Ten, kto bojuje boje Izraela (ako aj
tie naše) a že ON je skutočným zdrojom sily, víťazstva a prežitia.
Nech Hospodin naďalej dáva silu každému v tomto boji, kým sa nedosiahne víťazstvo.
Pokiaľ On nepríde,
Sharon Sanders
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
(pravidelné piatkové modlitby z Jeruzalema, jún 2014)
1.) Žalam 27:1-6
„Hospodin je mojím svetlom a mojím spasením - koho sa budem báť?! Hospodin je
pevnosťou môjho života - koho sa budem strachovať?! Keď urobili zlostníci útok na
mňa, aby žrali moje telo, moji protivníci a moji nepriatelia, oni klesli a padli. Keby sa vojsko táborom
rozložilo proti mne, nebude sa báť moje srdce; keby povstala proti mne vojna, i v tom sa ja nadejem.
Jedno si žiadam od Hospodina, iba to budem hľadať: aby som mohol bývať v dome Hospodinovom
po všetky dni svojho života, aby som hľadel na krásu Hospodinovu a spytoval v jeho chráme; lebo
ma ukryje vo svojom stánku v zlý deň; skryje ma v skrýši svojho stánu; vyzdvihne ma na skalu. A tak
teraz sa povýši moja hlava nad mojich nepriateľov okolo mňa, a budem, áno, budem obetovať v
jeho stáne obeti radostného pokrikovania, budem spievať, a spievať budem Hospodinovi žalmy.“
•
•
•
•
•
•

Vďaka Ti, Pane, za večný život.
Vďaka, že môžeme prebývať v Tvojom dome po všetky dni nášho života.
Vďaka, že môžeme prebývať v Tebe a Ty v nás.
Tvoje súdy sú verné a spravodlivé.
Vďaka, že sme ukrytí v Tebe!
Hodu l'Adonai ki tov, ki le'olam chasdo. „Oslavujte Hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky.“ (Ž 118:1)
„Je to mnohonásobná milosť Hospodinova, že sme úplne nevyhynuli; lebo neprestali jeho
zľutovania. Sú nové každého rána; veľká je tvoja vernosť.“ (Plač 3:22-23)
Vďaka Ti, Pane, za každého strážcu a modlitebníka v celom svete, ktorý stojí v medzere za
Izrael.
Vďaka Ti za moc Tvojej krvi, za moc Tvojho mena a moc Tvojho slova.

•
•
•

2.) Duchovná vláda – telo Kristovo v Izraeli
Duchovnú vládu Izraela tvoria duchovné autority – t.j. veriaci a najmä vodcovia v tele Kristovom.
Telo potrebuje porozumieť Bohom danej autorite, ktorú dostalo, aby stálo, prihováralo sa a žilo Boží
život. Veriaci veľmi často pracujú na vlastných projektoch, ktoré sú na míle vzdialené od Božej vôle.
Preto chýba v tele Kristovom jednota. Potrebujeme Pána, aby nás zjednotil v napĺňaní jeho zámerov. Preto sa modlite:
•

„Lebo ako je telo jedno a má mnoho údov, a všetky tie údy toho jedného tela, hoci ich je
mnoho, sú jedným telom, tak aj Kristus.“ (1K 12:12)
Vzbuď pravých vodcov s Tvojou autoritou, ktorí budú žiť v hlbokom spoločenstve s Tebou.
Chráň ich od každého doktrinálneho klamu. (Ef 4,4) Daj im ducha rozlišovania. Chráň aj ich
rodinný život.
Daj svojmu ľudu porozumenie, aby pochopil bázeň budiacu zodpovednosť, stáť v modlitbách
a príhovoroch a súčasne nemať strach z poslania, ktoré si mu určil.

•
•
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Príhovorcovia za Izrael
•
•
•
•
•
•

Keďže nesieme zodpovednosť za duchovnú bezpečnosť Izraela, prosíme Ťa, pomôž nám
byť ostražití a bdelí na akúkoľvek hrozbu.
Pomôž cirkvi pripojiť sa k Tvojim plánom.
Priveď telo Kristovo pod Tvoju jedinú autoritu. Stráž nás, aby sme nebudovali osobné kráľovstvá.
Priprav nás na čokoľvek, čo robíš.
Pomôž nám budovať kultúru úcty a rešpektu v tele Kristovom.
Nech je úcta medzi všetkými väzivami, spojivami, žilami, kosťami aj orgánmi. (1 K 12:23)

3.) Politická vláda
Nedávne udalosti, najmä formácia „jednotnej vlády“ medzi Palestínčanmi, spôsobili fragmentáciu
v izraelskej vláde. Každá frakcia by chcela reagovať iným spôsobom. Veľa sa diskutuje o páde súčasnej vlády a mnoho kritických hlasov sa dvíha aj proti premiérovi Netanjahuovi. Modlite sa:
•
•
•
•

Priveď premiéra Netanjahua, Jaira Lapida, Avigdora Libermana, Naftali Bennetta a Cipi Livni
do predivného spojenectva. Zjednoť ich, aby naplnili tvoje zámery.
Pokarhaj a zastav ich hašterenie.
Zastav ich, aby nepresadzovali iba svoje vlastné úzkoprsé agendy, ale postavili potrebu
národa pred vlastnú ctižiadosť.
Pane, nepotrebujeme nové voľby. Udrž vládu pohromade.

4.) Nový prezident Izraela - Reuven Rivlin
10. júna bol zvolený nový, desiaty, prezident Izraela - Reuven Rivlin. Predvolebnú (anti) kampaň
sprevádzali nepodložené obvinenia o sexuálnych škandáloch, korupcii a finančných podvodoch.
Viac informácii nájdete na webovej stránke: http://www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/Presidentelect-Rivlin-loves-Jerusalem-and-Jabotinsky-opposes-Palestinian-state-355902 Vzťah medzi premiérom Netanjahuom a Rivlinom nie je práve najlepší, čo možno do veľkej miery pripísať predovšetkým médiám. Odchádzajúci prezident Peres sa plietol do riadenia štátu aj mimo svojich kompetencii. Potrebujeme prezidenta, ktorý bude rešpektovať náležité hranice.
•
•
•
•
•
•
•

Vďaka Ti, Pane, že prezidentom Izraela sa stal Rivlin. Vďaka, že si vybral človeka, ktorý
miluje svoj ľud aj svoju krajinu, ktorú nechce vidieť rozdelenú. (Joel 3:2)
Použi si Rivlina, aby obnovil rešpekt k Izraelu a pozícii prezidenta.
Privoď cez neho očistenie politického systému.
V procese odovzdávania prezidentského úradu daj Rivlinovi dar rozlišovania, aby vedel, aké
rady prijať od bývalého prezidenta a čo odmietnuť.
Udržuj Rivlina v rešpekte pred rolou, ktorú dostal – byť zástupcom národa Izrael, čo znamená, byť Tvojím zástupcom na zemi.
Tak, ako sa často modlíme za Netanjahua, modlíme sa teraz aj za Rivlina: „Srdce kráľovo
v ruke Hospodinovej ako potôčky vody: kamkoľvek chce, ta ho nakloní.“ (Pr 21:1)
Uzdrav všetky osobné nezhody medzi premiérom a novým prezidentom a vystroj ich, aby
dokázali spolu excelentne pracovať.
bratstvo
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Príhovorcovia za Izrael
5.) Vatikánske „modlitebné“ stretnutie
V polovici júna (letničná nedeľa vo väčšine cirkví) sa odchádzajúci prezident Izraela, Peres, stretol
s Mahmúdom Abbásom a pápežom Františkom vo Vatikáne, aby sa spolu „modlili“ za mier. Táto
medzi náboženská aktivita je čistým humanizmom a s veľkou pravdepodobnosťou otvorila Izraelu
dvere pre nové hrozby.
•

Pane, zmiluj sa nad Izraelom. Zruš akékoľvek zmluvy, dohody alebo princípy, ktoré sa aktivovali na tomto stretnutí či už slovne, alebo jednoducho len skrze prítomnosť vodcov.
Prosíme Ťa, zabráň Peresovi spôsobovať takéto duchovné škody, kým je oficiálne v úrade
prezidenta Izraela.

•

6.) Palestínska "jednota"
Pár dní na to, ako Palestínčania zostavili jednotnú vládu, v uliciach Gazy vypukli medzi frakčné boje
kvôli nevyplateným mzdám robotníkom z Hamasu. Z Gazy bola tiež odpálená raketa na juh Izraela.
Mnoho významných politických hlasov sveta s napätím očakávalo zostavenie novej „jednotnej vlády“
medzi Fatahom a Hamasom. Modlite sa:
•
•
•
•
•
•
•

Pane, odhaľ frašku „jednotnej“ vlády.
Daj vo svete hlasy, ktoré povedia pravdu.
Udrž izraelskú vládu silnú v jej rozhodnutí nediskutovať s novou palestínskou vládou.
Požehnaj vodcov Izraela múdrosťou, aby vedeli, ako reagovať na pokračujúce útoky z Gazy.
Nech izraelská vláde reaguje na aktuálnu situáciu v jednote a odvahe.
Zjav svoje zámery skrze tieto udalosti.
„Lebo o koľko vyššie sú nebesia než zem, o toľko sú vyššie moje cesty než vaše cesty
a moje myšlienky než vaše myšlienky.“ (Iz 55:9) Vďaka Ti, Pane, za to!

7.) Festival svetla v Jeruzaleme
Staré mesto Jeruzalem pred pár dňami privítalo mnoho návštevníkov, ktorí sa zúčastnili na každoročnej oslave Svetla.
•
•

Vďaka za ochranu počas tejto slávnosti.
Vďaka za nádherné vystúpenia. Nech Tvoje svetlo čím viac svieti aj v takýchto verejných
udalostiach v meste.
•
„Každé dobré danie a každý dokonalý dar zostupuje z hora od Otca svetiel, u ktorého nieto
zmeny, alebo nejakého obratu zatônenia.“ (Jk 1:17)
8.) Festival temnoty v Tel Avive
V júni sa tiež konal Dúhový pochod v Tel Avive. Komunita homosexuálov si vyhliadla Tel Aviv ako
jedno z hlavných miest sveta pre „gay turizmus“. Viac ako 25,000 turistov pritiahol festival do Tel
Avivu. Samospráva mesta plne podporila, aj finančne, tento program.
•

„Alebo či neviete, že nespravodliví nezdedia kráľovstva Božieho? Nemýľte sa, ani smilníci
12
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

ani modlári ani cudzoložníci ani mäkci ani samcoložníci ani zlodeji ani lakomci ani opilci ani
nadávači ani dráči nezdedia kráľovstva Božieho.“ (1K 6,9-10)
Pane, odpusť týmto ľuďom úmyselnú rebéliu.
Chráň deti, mladých, slabých a zraniteľných pred zvedením do týchto obscénností.
Chráň aj veriacich, ktorí boli v minulosti pokúšaní v tejto oblasti.
Vystavaj ohnivú stenu okolo Tel Avivu, aby chránila Jeruzalem a zvyšok Izraela pred rozširovaním týchto bezbožností.
Povolaj svoj ľud, špeciálne v Tel Avive, aby uchopili autoritu, ktorú si im dal a konfrontovali
toto zlo v modlitbe a skrze svedectvá.
„Zlodej nejde na iné, iba nato, aby ukradol, zabil a zahubil. Ja som prišiel nato, aby mali
život a aby mali hojnosť.“ (J 10:10)
Odhaľ zlodeja a zjav seba, ó Pane!
Priveď mnohých účastníkov pochodu do pravej slobody v Tebe.
Vej Duchom Svätým na Tel Aviv a zjavuj pravdu. (J 16:13)

9.) Cirkev v národoch
Jeremy, jeden z našich vodcov, sa práve vrátil z misijnej cesty v Južnej Kórei. Vydával nám svedectvo o horúcich srdciach veriacich v tejto časti sveta a ich otvorenosti pre porozumenie Božích zámerov pre Izrael.
•
•
•
•

Pane, zjav cirkvi po celom svete, čo konáš v týchto dňoch v zemi Izraelskej. Daj jej schopnosť rozlišovať.
Pozdvihni veriacich, ktorí majú túžbu šíriť pravé pochopenie tvojej pravdy.
Daj zjavenie svojho srdca.
Vďaka za bratov a sestry v Kórei – prosíme Ťa, posilni ich!

10.) Benjamín Netanyahu
Žalmom 27 sme začali, 27 žalmom náš modlitebný list aj ukončíme. Špecificky ho však budeme
vzťahovať na premiéra Natanjahua.
•

Uprostred všetkých tlakov a obvinení, ktoré padajú na jeho hlavu, mu žehnáme slovom:
„Hospodine, buď jeho svetlom, jeho spasením, jeho silou. Nech nemá strach, nech si je
vedomý skutočnosti, že Ty si s ním. Nech hľadá útočisko v dome Hospodinovom. Nech ťa
spozná ako živého Boha. Amen.“

Šalom!
Tím IFIJ
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SPRÁVY Z DIASPÓRY
Alexander (1935) a jeho žena Oľga (1941) majú jedného syna, ktorý im dal dvoch vnukov a dočkali
sa už aj jedného pravnuka. Jeden z vnukov žije v Izraeli. Žijú v paneláku na treťom poschodí. V ich
veku je to každý deň poriadna rozcvička, viackrát vyšľapať po schodoch. Vodu z vodovodu, tak ako
v mnohých iných mestách piť nemôžu, ale oni ju nechávajú sedimentovať a po vyčistení ju prevárajú
a tak pijú. Inú pitnú vodu nemajú k dispozícii, kupovať fľaškovú si dovoliť nemôžu.

Ona sa narodila tu. Ako trojmesačná privítala vojnu. Otec išiel na front.
„Mama sa zachránila len v poslednej chvíli. 40 ľudí z našej rodiny sa zišlo v susednej dedine aby
spolu odišli do evakuácie, ale ona tomu stále neverila a tak sa tam nedostavila. Keď už chcela ísť,
zastavili ju ľudia prichádzajúci z toho miesta a vraveli jej aby tam už nešla, lebo oblasť zabrali Nemci. Tak jej jeden známy dal koňa a voz a išli sme. Zobrala so sebou aj jednu sirotu, Žida, chlapca
z dediny. Utekala s nami pod paľbou a bombardovaním. Jedno z takých vyhodilo do vzduchu voz aj
koňa a musela ísť ďalej peši. Išla celý mesiac a doslova si zodrala nohy. Viete si to predstaviť,
s troma deťmi. Keď prišla do Charkova, ľudia sa tam prechádzali v sviatočných šatách po hlavnej
14

JÚN 2014

bratstvo

Správy z diaspóry
triede. Nik o blízkosti vojny nevedel. Tam mama dala sirotu do sirotinca, lebo tak musela urobiť na
pokyn úradov. Ten nás potom po vojne v 1949-tom našiel a mame veľmi ďakoval, že mu zachránila
život. Vtedy už mal svoju rodinu, ženu aj deti. Avšak my sme ostali v Baškyrii v zemľanke, kde začala mama pracovať v jasliach. Bolo to ťažké obdobie. Keď bol otec poverený verbovaním nových
vojakov z evakuačného územia, navštívil aj naše mesto a náhodou nás našiel. Vtedy ho mama videla posledný raz. Zahynul na fronte v Poľsku v roku 1945. To sme sa dozvedeli až 40 rokov po vojne,
dovtedy bol vyhlásený za nezvestného a mama mala pre toto veľa nepríjemností. Poslali ju aj
s nami, dvoma deťmi, na ďaleký východ, s tvrdením, že keď je nezvestný, tak nás zradil a prebehol
k nepriateľovi.“
Alexander na čas vojny spomína takto: „V 1939 sme odišli z mesta pre nepokoje do Kaneva. Odtiaľ
sme už boli evakuovaný po Dnepre kompou. Mal som 6 rokov a doteraz si pamätám ako nás na tej
kompe bombardovali a celá sa od veľkých vĺn kolísala veľmi búrlivo. Akonáhle sme opustili kompu,
zbombardovali ju kompletne a nič z nej neostalo. Do Krasnodarska nás transportovali vo vagónoch
bez striech, tých dobytčích. Pršalo na nás, slnko svietilo a ja som ako malý chlapec ochorel na veľmi
silný zápal hrdla. Ľudia vo vagóne sa zľakli, že ich nakazím, alebo ich deti a tak sa snažili ma vyhodiť z idúceho vlaku cez stenu vagóna von. Avšak mama si ma pevne priviazala o svoje telo, aby ma
nevyhodili, keď bude spať. Tak sme sa, veru, evakuovali. Otca odvelili do bane v Novokuznecku.
Bol to prostý muž a nevedel čítať ani písať. Jeho prvá žena aj s deťmi umreli v 1932 roku
v hladomore, ktorý bol vtedy v krajine a moja mama bola jeho druhou ženou a ja jedináčikom z tohto
manželstva. Raz nás chcel vidieť a tak odišiel z bane bez toho, aby dal výpoveď a zahlásil sa. Nevedel, že to musí urobiť. Chytili ho a dali do väzenia, lebo si mysleli, že chcel dezertovať. Chodili sme
ho pozerať do cely 10 km peši. Až potom uznali, že chcel iba vidieť svoju rodinu.“

Modlite sa Božím Slovom zo Žalmu 98:3
Pamätá na svoju milosť a na svoju pravdu, domu Izraelovmu. Všetky končiny zeme uvidia
spasenie nášho Boha.
Pozdvihujte ľudí, ktorých navštevujeme, slúžime a prinášame nielen jedlo, ale spasenie ich Boha
Izraela. Nech zasiate semená Jeho Slova prinesú Jemu slávu a česť. Jemu patrí chvála, česť a moc
až na veky. Jeho milosť trvá na veky.
Šalom
Chevra tím
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CESTA S BIBLIOU PO IZRAELI

Milí priatelia Izraela,
plánujeme ďalšiu cestu s Bibliou po Izraeli v marci v roku 2015.
Počet ľudí pre jednu skupinu je 12.

Informácie:
CHEVRA, Národná 10, 01001 Žilina
Tel.: +421 41 5640536
Email: chevra@chevra.sk
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AKTUÁLNE POTREBY!
V apríli tohto roku sme sa opäť stretli s naši spolupracovníkmi aj v Čerkazskej a Žitomirskej
oblasti. Peter a Ina, sú zodpovedný za projekty v Čerkazskej oblasti. Opäť nás žiadali
o lieky, hygienické a zdravotnícke potreby pre ľudí, ktorí si to nemôžu kúpiť. Je tu opäť
priestor pre praktické naplnenie Jeho Slova a tak byť požehnaním pre Jeho ľud.
Informácie o účtoch nájdete na predposlednej strane časopisu
alebo na www.chevra.sk. Použite var. symbol „777“ s textom LIEKY.
Ďakujeme. Chevra tím

Cal pri preberaní hygienických vecí v kancelárii v Korsuni.
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KNIHY
WERNER ODER
Bojovanie
s démonmi
Nacizmu
(9,- €)

PETER TSUKAHIRA
Božie tsunami
(9,- €)

KPI 2013 - AUDIO NAHRÁVKY
Témy z konferencie:
- “História židov v Žiline”
- “Bojovanie s démonmi nacizmu”
- “Božie časovanie”
- “Pravda a klamstvo v duch. boji”
- “Božia vôľa pre môj život”
- “Prorocká služba”
- “Služba Ducha Svätého”
- “Čas obnovy všetkých vecí”
- “Božie tsunami”
- “Večera Pánova”
- “Pokora predchádza autoritu”
- “Obeť”
- “Návrat Pána Ježiša Krista”

Knihy a audio nahrávky z konferencie KPI 2013 (MP3)
si môžete objednať na našej adrese:
CHEVRA, Národná 10, 01001 Žilina, Slovensko
email: balatova@chevra.sk, www.chevra.sk, tel.: +421 41 5640536
Cena 12,-€

AKO SA MÔŽEM ZAPOJIŤ DO PROJEKTOV?
Práve sústredenie pomoci v diaspóre Izraela (hlavne v krajinách bývalého Sovietskeho
zväzu a krajinách s nízkou životnou úrovňou) cez sieť organizácií Chevra načrtáva možnosti zapojenia sa do financovania projektov modlitieb a pomoci pre širokú vrstvu darcov.
Vytvárame podmienky zapojenia sa tak pre jednotlivcov, skupiny ľudí alebo príležitostné
zhromaždenia, ako aj pre organizácie, podniky, podnikateľov, cirkvi a náboženské obce.
Podmienky pre poukázanie príspevkov na projekty sú zabezpečené tak, aby sa čo najviac
priblížili vašim možnostiam. Využívame mnohé zo spôsobov prevodu alebo vkladu financií na území Slovenskej a Českej republiky a taktiež zo zahraničia. Vklady realizujte
v pobočkách ČSOB, a.s. na Slovensku a v Čechách na čísla bankových účtov prislúchajúce danej krajine, ktoré sú uvedené nižšie. Ďalej je možnosť zaslania poštových poukážok zvlášť pre Slovenskú a Českú republiku
Aktuálne potreby:
Projekt „Liečebný pobyt“
Projekt „Strecha“

variabilný symbol 1033
variabilný symbol 1310

Projekt Nádej (Tikvah) - projekty pomoci na Ukrajine
variabilný symbol 777
- do tohto projektu sme zaradili aj potreby spojené s liekmi,
hygienickými a zdravotníckymi potrebami v Čerkazskej oblasti.
Projekt Múr Modlitieb

Číslo bankového účtu
pre Slovenskú republiku
Československá Obchodní Banka, a.s.,
číslo účtu: 107656253 / 7500
IBAN: SK28 7500 0000 0001 0765 6253
Číslo bankovního účtu
pro Českou republiku
Československá Obchodní Banka, a.s.
číslo účtu: 180773659 / 0300
IBAN: CZ32 0300 0000 0001 8077 3659

variabilný symbol 333

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

