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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
„Vyvolil som cestu pravdy...“ (Žalm 119:30)
Božou vôľou pre cirkev a pre jednotlivé údy v tele Ješua je duchovný rast.
Rast tela závisí od rastu jednotlivcov. Je napísané, že sme ako jednotlivé
údy vštepení do tela, v ktorom je mnoho údov: „...v jednom Duchu my
všetci sme pokrstení v jedno telo, buď Židia, buď Gréci, buď sluhovia, buď
slobodní a všetci sme napojení v jedného Ducha. Lebo veď ani telo nie je
len jedným údom, ale pozostáva z mnoho údov.“ (I K 12:13-14) Základ tela je Ješua. On je pravda.
Nemôžeš stavať na žiadnom inom základe, lebo žiaden iný základ pre tento druh stavby neexistuje:
„Podľa milosti Božej, ktorá mi je daná, ako múdry staviteľ položil som základ a iný stavia naň. Ale
každý nech hľadí, ako naň stavia. Lebo iný základ nemôže nikto položiť mimo toho, ktorý
je položený, ktorým je Ježiš Kristus.“ (Ješua Mašiah) Aký to je základ? Je to základ vtelenej Božej
pravdy, lebo Ješua povedal: „...Ja som cesta, pravda i život, nikto nepríde k Otcovi, len skrze
mňa.“ (J 14:6) Na akom základe staviam ja? Je to základ ľudských názorov, ambícií, ľudskej
múdrosti, všelijakých metód, stratégií odpozeraných od druhých, alebo je to základ pravdy? Obstojí
stavba, ktorú staviam? Je to stavba postavená na skale alebo na piesku?
Základ pravdy je len začiatok. Ďalej sme povzbudzovaní prijímať pravdu (Božieho Slova) a činiť
pravdu: „Každého teda, kto čuje tieto slová a činí ich, pripodobním k rozumnému človekovi, ktorý
postavil svoj dom na skale.“ (Mt 7:24) Pravda Božieho Slova pôsobí vieru a viera pôsobí činenie
Slova, to znamená, naplňovanie Božej vôle: „Tak teda viera z počutia a počutie skrze Slovo
Božie.“ (R 10:17) Ide tu nie len o samotnú vieru, ale o Slovo Pravdy, ktoré pôsobí rast viery: „Dlžní
sme ďakovať vždycky Bohu za vás, bratia, ako je slušné, pretože veľmi rastie vaša viera...
(2Tes 1:3) Slovo Pravdy spôsobilo rast viery.
Učeník je človek, ktorý je posväcovaný pravdou („Posväť ich v svojej pravde! Tvoje slovo je pravda.“
J 17:17) a rastie v známosti svojho Boha. Túžbou apoštola Pavla bol rast učeníkov a rast cirkvi.
Preto sa modlil takto: „Preto aj my odo dňa, ktorého sme to počuli, neprestávame modliť sa za vás
a prosiť, žeby ste boli naplnení čo do známosti jeho vôle všetkou múdrosťou duchovnou, aby
ste chodili hodne Pána, aby ste sa mu vo všetkom ľúbili, nesúc ovocie v každom skutku dobrom
a rastúc v známosti Boha, zmocňovaní každou mocou podľa sily jeho slávy ku všetkej trpezlivosti
a zhovievavosti s radosťou.“ (Kol 1:9-11) Podobne v liste Filipänom sa Pavol modlí nasledovne:
„A za to sa modlím, žeby sa vaša láska ešte viac a viac rozhojňovala pravou známosťou
a každým vnímaním, aby ste boli schopní posúdiť, čo je dobré a čo nie, aby ste boli čistí a prostí
úrazu na deň Kristov, naplnení ovocím spravodlivosti, doneseným skrze Ježiša Krista, na slávu
a chválu Božiu.“ (Fil 1:9-11). Len vtedy, keď je človek otvorený na pôsobenie Božej pravdy, je
schopný rozlišovať a prinášať ovocie na Božiu slávu. Modlitba a túžba druhých však nestačí.
Potrebujem sa pre pravdu otvoriť, dostať ju do svojho vnútra a mať Boží pohľad na veci. Všimni si
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túžbu žalmistu: „Vyuč ma, Hospodine (Adonai), svojej ceste, aby som chodil v tvojej pravde,
sústreď moje srdce na bázeň svojho mena.“ (Ž 86:11) Dávid veľmi dobre vedel, ku akému zdroju sa
obrátiť, lebo ďalej hovorí: „...ty, Pane, si silný Boh ľútostivý a milosrdný, zhovievajúci, mnohej
milosti a pravdy.“ (Ž 86:15). Aj vo chvíli zlyhania vedel pravdu o svojom Bohu, vedel, že jeho Boh
nechce sklamanie pre svojho služobníka a preto volá: „...praješ si pravdu vo vnútornostiach.“ (Ž 51:8) Naše vnútro obnovené pravdou vytvára podmienky k uctievaniu v Duchu
a v pravde a takýchto uctievačov hľadá Otec (Abba). Duch Svätý (Ruach HaKodeš) je Duchom
Pravdy, ktorý nás vedie k Slovu Pravdy a uctievaniu nášho Pána (Pána Pravdy) v Duchu a v pravde.
Toto prepojenie medzi Pravdou Syna, Pravdou Slova a Pravdou Ducha je nádherné. Je to
znamením Božej jednoty, jednoty v PRAVDE!
Vzťah k pravde vyplýva z lásky k pravde. Človek bez lásky k pravde je oklamaný a odkázaný na
zahynutie. Človek zbavený pravdy je zbavený svojej identity. Nepriateľ ťa chce okradnúť z pravdy,
aby ťa oklamal a v konečnom dôsledku priviedol k sklamaniu. Mnohí uverili všelijakým diablovým
klamstvám a tvária sa, ako by všetko bolo v poriadku. Nevedia to rozsúdiť (rozlíšiť), lebo sú zbavení
Božej pravdy vo svojich vnútornostiach. Preto hľadajú chybu v druhých a ich odsudzujú za svoj
duchovný stav. Potrebuješ mať Syna Pravdy, Slovo Pravdy a Ducha Pravdy v sebe, aby si dokázal
odporovať diablovej taktike. Božia pravda v nás je Božím prianím. Potom túži Otec, aby Jeho pravda
bola v nás. Ja potrebujem na to dať len súhlas a vstupovať v poslušnosti do toho, čo On odo mňa
žiada. Nepriateľ sa bude snažiť odtiahnuť ťa od Božej pravdy, aby ťa dostal do falošného obrazu,
zbavil Božej identity a tým zabránil naplňovaniu Božej vôle v tvojom živote. Keď sa otvoríš pre Božiu
pravdu, odhalíš klamstvá nepriateľa a zastavíš ho.
Peter hovorí: „Vy teda milovaní, znajúc to vopred, chráňte sa, aby ste neboli tiež spolu zvedení
bludom tých bezbožných a nevypadli tak z vlastnej pevnosti, ale rastite v milosti a známosti
nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva i teraz i na deň veku. Ameň. (II Pt 3:17-18)

Hospodin (Adonai) je blízky všetkým,
ktorí ho vzývajú, všetkým, ktorý ho vzývajú v pravde.
(Žalm 145:18)
Je to o vzťahu a Božej blízkosti.
Preto „VYVOLIL SOM CESTU PRAVDY...“
Šalom,
Stanislaw Gawel
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GAZA (ZNOVA) DOKAZUJE , AKO SA VYHNANEC MÔŽE MÝLIŤ
Niekedy sa vyhnanec môže mýliť. Všetky bezcitné a brutálne režimy Adolfa Hitlera, Pola Pota, Saddáma Husajna a Idiho Amina boli slabšie ako armády, ktoré ich úplne porazili. Za desiatky rokov sa
Palestínčania v konflikte s Izraelom stali majstrami v presviedčaní celosvetovej verejnej mienky,
akou „obeťou“ sú v tomto konflikte: koľkým civilistom a deťom vyhasli životy, aká je ich armáda
zaostalá, a preto si zaslúžia súcit a podporu.
Tu je niekoľko dôvodov, prečo sa mýlia:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Okrajová vojenská jednotka Izraela musí čeliť najproblematickejším susedom sveta. Ak je
jednotka rýchleho nasadenia (SWAT) lepšie vyzbrojená ako divokí ozbrojenci, ktorých musí
spacifikovať, znamená to, že robí chybu, ak ozbrojenci prídu o život?
Straty na životoch na izraelskej strane sú nižšie, pretože Izrael sa jednoducho snaží chrániť
život. Investuje do obrany bez zbraní, do útočísk a do systémov včasného varovania, aby
minimalizoval úmrtia zapríčinené palestínskymi raketovými útokmi.
Palestínski teroristi, naopak, zámerne ohrozujú život. Mieria na izraelských civilistov a zároveň používajú vlastných civilistov a deti ako ľudské štíty (aby maximalizovali prínosy verejnej mienky každej izraelskej odvety).
Na počet obetí zo strany Izraela by sme mali pozerať očami jeho nízkej populácie, aby sme
dokázali pocítiť skutočnú „národnú bolesť“. Vzhľadom na populáciu by únos a vražda troch
izraelských tínedžerov teroristami Hamasu predstavovalo asi 118 amerických tínedžerov.
Koľko ľudí z Talibanu by prišlo o život pri americkej vojenskej odvete za únos a vraždu 118
amerických tínedžerov?
Terorizmus so základňou v Gaze uvaľuje kolektívny trest na približne 8 miliónov Izraelčanov
žijúcich pod neustálou hrozbou raketového útoku. Ako by ste sa vedeli vysporiadať
s neustále hučiacimi sirénami, ktoré vás nútia do minúty nájsť útočisko? Koľko spánku by sa
vám dostalo? Vodiči musia vystúpiť z auta, ľahnúť si na chodník s rukami za hlavou a v tejto
pozícii zostať najbližších 10 minút, kým nebezpečenstvo nepominie. Starí a postihnutí ľudia
sa za krátky čas potrebujú dostať do bezpečia a zdolať pri tom množstvo schodov, pričom
útek do úkrytu môže byť rovnako nebezpečný, ako zostať bez ochrany. Ako dlho by čakala
Amerika s odvetou, ak by nepriateľ ohrozoval jej občanov? Akú ohromujúcu palebnú silu by
vyvinula, aby zničila neutíchajúcu hrozbu?
Izrael – jediný židovský štát (s 8 miliónmi ľudí na území o veľkosti New Jersey), obklopený
22 arabskými moslimskými krajinami (v celkovom počte obyvateľstva 370 miliónov) – si
nemôže dovoliť prehrať vojnu. Takže skutočnosť, že Izrael nespôsobuje oveľa väčšie škody
na životoch, aby posilnil svoju odstrašujúcu silu, by mala poukázať na morálnu stránku Izraela a jeho sebaovládanie.

Väčšina pozorovateľov však ignoruje tieto kľúčové úvahy a jednoducho len bezhlavo porovnáva
straty na oboch stranách a vyvodzuje záver, že Izrael robí chybu. Ako neposlušný školák, ktorý
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provokuje a potom zavádza učiteľov, kto stojí za školskými škriepkami.
Keď sú svetoví vodcovia a médiá podvedení, výsledkom je do očí bijúci dvojitý štandard.
Len si vezmite OSN. Dňa 3. júla, dal Izrael Hamasu 48 hodín na to, aby zastavil raketovú paľbu,
i napriek tomu, že 40 rakiet už vypálil na Izrael počas predchádzajúcich 24 hodín. Palestínske útoky
pokračovali, kým nakoniec, 8. júla, Izrael nezačal konať. Do 10. júla vrátane vypálili Palestínčania
350 rakiet na Izrael. Izraelské letecké sily vykonali 900 vzdušných protiútokov na pásmo Gazy.
Výsledkom bolo minimálne 90 zabitých Palestínčanov (podľa palestínskych správ) a krízové zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN na vyriešenie vojnového stavu. Takže, keď Izrael zaháji odôvodnenú vojnovú operáciu proti Palestínčanom, stačia len 3 dni a 90 palestínskych obetí, aby zvolali núdzové zasadnutie a riešili následky nevyprovokovaných raketových útokov, ktoré donútili Izrael
reagovať.
V prípade susednej Sýrie muselo prísť o život približne 1650 civilistov počas 141 dní (od 15. marca
do 3. augusta 2011) aby sa Bezpečnostná rada OSN nezáväzne vyjadrila a urobila vôbec nejaké
prehlásenie o sýrskej vojne, ktorá zabila v priemere viac ako 4000 ľudí za mesiac. Sú životy Sýrčanov menej hodnotné ako životy Palestínčanov? Ako je možné, že keď Palestínčanov zabíjajú Sýrčania alebo iní Palestínčania, nikto to nerieši? Ale keď Izraelčania zabíjajú Palestínčanov – dokonca odôvodnene, alebo pretože Hamas použil ľudské štíty, vtedy diplomatická posadnutosť palestínskou bezpečnosťou dosahuje vrchol rozčúlenia.
Tie isté dvojité štandardy vidíme v tom, ako médiá kryjú tento konflikt. Dokonca aj po tom, ako izraelský veľvyslanec Ron Dermer šikovne poukázal na ohavné žurnalistické zlyhania novín New York
Times, ich neobjektívne zavádzanie pokračuje.
Nezáleží na tom, ako veľmi Izrael preukazuje svoju zdržanlivosť. Palestínski propagandisti a ich
poddajní sympatizanti z médií budú neustále ohovárať Izrael. Abbás už nazval izraelskú operáciu
Ochranný okraj „genocídou“ (ako keby nebolo pre Izrael zďaleka jednoduchšie a rýchlejšie zničiť
celú Gazu, namiesto konkrétnych presne namierených útokov, ktorým predchádzali varovania
a oznamy obyvateľom, aby evakuovali úkryty teroristov a úkryty zbraní, ktoré budú zničené).
A pritom Abbásova hyperbola – ktorá zlacňuje skutočnú genocídu v susednej Sýrii a na iných miestach – v žiadnom prípade neumenšuje jeho kredibilitu s médiami a diplomatmi. Stále ho považujú
za nejakého čestného partnera pre mier. Skôr popiera vzťah vlády s teroristami zodpovednými za
súčasný konflikt – aj keď sa snaží získať propagandistické body v ich prospech.
Ešte zločinnejší hovorca ministerstva zahraničných vecí USA Jen Psaki pripustil, že Obamova vláda je ochotná pokračovať vo financovaní palestínskej vlády s úzkymi vzťahmi na teroristickú skupinu. To porušuje právo USA, zrádza Izrael a škodí záujmom USA – pretože podporí terorizmus,
narastajúcu nestabilitu v regióne, a vyšle signál ostatným radikálnym skupinám, že terorizmus niekedy vynáša.
Napokon, Izrael jednoducho musí poraziť zlo na juhu krajiny, bez ohľadu na dvojité štandardy, ktoré
na nich hádžu. Izrael pomôže obyvateľom Gazy uvedomiť si, že je čas zvrhnúť islamistickú krutovládu, ktorá škrtí ich spoločnosť, ak by do Gazy prestal dodávať energiu a vodu. Lebo veď, ktoré pra6
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vidlo medzinárodného zákona hovorí, že štát musí poskytovať svoje zdroje susednej krajine, ktorá
sa snaží zabíjať jeho obyvateľov?
Hamas sa stal klubom milionárov
V roku 2006 v parlamentných voľbách palestínska verejnosť prekvapivo volila Hamas, aby sa postavil proti prevládajúcej finančnej korupcii v Palestínskej samospráve. Zdá sa, že po rokoch obchodovania s vojnou sa samotný Hamas stal prominentným klubom palestínskych milionárov.
Veľmi skoro po získaní kontroly nad pásmom Gazy v roku 2007, Hamas a jeho spojenci začali stupňovať raketové paľby na židovský štát. Pri tvrdej izraelskej odvete by sa zdalo, že to nie je veľmi
dobrý obchod. Ale opak je pravdou.
Za posledných sedem rokov vedenie Hamasu zarobilo nehorázne peniaze práve vďaka izraelskej
blokáde Gazy. Väčšina ziskov bola výsledkom prehnaných daní na tovar prepašovaný cez tunely
z Egypta alebo kvôli nadmernému premršteniu poplatkov za dotované egyptské palivo.
Žiadny z týchto výnosných tokov by nebol možný bez násilnej provokácie Izraela, aby blokoval Gazu. Zisky Hamasu sú ohrozené humanitárnou pomocou a ostatným tovarom, ktorý Izrael
a medzinárodná komunita každý mesiac privádza do Gazy. A preto mnohé správy uvádzajú, že
Hamas blokuje túto pomoc, aby sa nedostala k miestnym obyvateľom.
Zároveň sa vodcovia Hamasu preukázali ako široko úspešní nadobúdatelia finančných prostriedkov
na svojich zahraničných cestách. A keďže „dôvod bytia“ Hamasu je zničiť Izrael, bolo by dosť ťažké
dožadovať sa finančnej podpory, keby občas nevypálili nejaké rakety na Židov.
Tak kde idú všetky peniaze?
Profesor Ahmed Karima z univerzity Al-Azhar z Egypta poznamenal, že za posledné roky Hamas
prerástol do hnutia milionárov. Podľa profesora Karimu vo vedení Hamsu a medzi jeho úradníkmi
strednej vrstvy nie je menej ako 1200 milionárov. Toto tvrdenie podporil palestínsky vodca Mahmúd
Abbás, ktorý v roku 2012 odhadol počet milionárov v Gaze na 800.
Jordánske médiá konkrétne uviedli, že Khaled Mashal nahromadil bohatstvo v celkovej výške 2,6
miliardy dolárov. Keď pred rokom vládla v Egypte materská organizácia Hamasu, Moslimské bratstvo, vedenie skupiny v Gaze bolo menej ostražité pri predvádzaní svojho bohatstva a dôsledkom
toho prekvital luxusný trh s nehnuteľnosťami.
„Obyčajní“ Palestínčania sa naopak boria v chudobe a bojujú so 40% nezamestnanosťou. Koľko
nových pracovných príležitostí by sa dalo vytvoriť s financiami, ktoré šli do vreciek teroristov? Hamas sa práve naopak, teší z ekonomickej chudoby v Gaze a z utrpenia ľudí ako dôsledku násilia
voči Izraelu. To všetko slúži Hamasu pre konečný cieľ.
Autor článku: Ryan Jones
bratstvo
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Izraelský moslim: Musíme zničiť Hamas
Istý izraelský moslimský Arab napísal premiérovi Benjamínovi Netanjahuovi list, v ktorom zdôraznil,
že ak chce židovský štát mier, musí zbaviť teroristické skupiny, ktoré v súčasnosti vládnu nad palestínskou populáciou, moci. Priemerní Arabi totiž túžia po pokojnom živote.
Na svojom Facebooku Ali Shaban, ktorý sa dobrovoľne rozhodol vstúpiť do služieb IDF, naliehal na
Netanjahua: „Konajte, nepovoľte a ani sa nebojte. Palestínčania rozumejú len slovu sila. Ak teraz
nezaútočíte, potom zaplatíte so všetkými Izraelčanmi veľmi vysokú cenu.”
Ako aj ostatní Izraelčania, aj Ali sa pýta: „Prečo čakáte? Čakáte na straty na životoch? Čakáte, kým
rakety zasiahnu Tel Aviv? Čakáte na schválenie od Obamu?”
Je toto odporúčanie od moslima? „Porazte Gazu! Porazte Západné pobrežie! Zvrhnite Hamas a
Fatah pod vedením palestínskeho vodcu Mahmúda Abbása! Ustanovte a podporte nové vedenie
pre palestínsky ľud. Vedenie, ktoré sa bude snažiť o mier a lepší život pre nás všetkých.“
V utorok pozvali Shabana na interview do rannej šou na Kanáli 10 „Orly & Guy,” kde sa ho opýtali
na jeho nezvyčajný postoj. Po pravde ich Shaban poopravil, pretože mnoho Arabov rozmýšľa ako
on. Shaban povedal: „Počas svojej vojenskej služby som stretol nespočetné množstvo Palestínčanov na kontrolných stanovištiach a na sporných územiach, ktorí podporujú mier, pretože majú už
po krk tejto situácie. Boja sa to však povedať nahlas, pretože každý, kto má takýto názor, je označený za zradcu...a bude verejne popravený.”
Keď Orly povedal, že jeho list znie, akoby ho napísal nejaký extrémistický Žid, Shaban na to reagoval: „Keď tvrdím, že oni rozumejú len slovu sila, hovorím o teroristických skupinách, ktoré píšu pravidlá dohody. Nepoznám teroristickú skupinu, ktorá má vo svojej agende slovo mier. Chcú ublížiť
Židom, zničiť štát Izrael. Ich oči vidia len krv...Nie je možné snažiť sa o mier s teroristickou skupinou.”
Zdroj článku: Israel Today
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
(pravidelné piatkové modlitby z Jeruzalema, júl - august 2014)
1. Začíname chváliť nášho Boha za to, kým je:
•
•
•
•
•
•

Buď požehnaný za Tvoju veľkú vernosť (Žalospevy 3:22-23)
Ty sa nemeníš a nikdy neustaneš.
Vďaka Ti, Bože za Tvoju predivnú milosť, za Tvoju spravodlivosť a pravdivosť.
Lebo ja Hospodin sa nemením, preto ste vy, synovia Jakobovi, ešte nevyhynuli.
(Malachiáš 3:6 )
Všetky Tvoje zasľúbenia, nám i Izraelu, sú „AMEN“ a „ÁNO“ v Mesiášovi Ješua (2Kor 1:20)
Za všetko, čo sa deje v Izrael, budeš zvelebený.
Vaše oči to uvidia, a vy poviete: Veľký je Hospodin nad územím Izraelovým!
(Malachiáš 1:5)
Odpočívame v Tvojej pravde:
Hospodin postavil svoj trón na nebesiach, a jeho kráľovstvo panuje nad všetkým.
(Žalmy 103:19)

2.
Am Izrael – ľud Izraela – sa nadprirodzene zjednotil od zabitia troch židovských chlapcov až po súčasnú vojnu – Operácia „Ochranné ostrie“ vs Hamas v Gaze. Ako sme videli
a počuli v tejto vojne, hlasy sú proti Izraelskej vláda a jej armáde (IDF).
•
•
•
•

Abba, žehnáme Ti za Tvoju jednotu, ktorú tento národ prežíva (Žalm 133:1)
Hospodine, sme Ti tak vďačný, že viac ako 80% z Tvojho ľudu podporuje Bibiho a túžia
vidieť túto vojnu s Hamasom až do úplného víťazstva.
Prehlasujeme, že „Niktorý nástroj, utvorený proti tebe, sa nepodarí, a každý jazyk, ktorý by
povstal proti tebe na súde, odsúdiš. To je dedičstvo služobníkov Hospodinových a ich spravedlivosť odo mňa, hovorí Hospodin.“ (Izaiáš 54:17)
Nech sa hanbia a pýria tí, ktorí hľadajú moju dušu. Nech uhnú zpät a rumenejú studom tí,
ktorí myslia na moje zlé! (Žalmy 35:4)

3.

Modlíme sa za vojakov IDF. Mnohí dali svoj život pre tento národ a jeho ľud.

•

Pane, nech už nezomierajú vojaci z IDF. Vieme, že ťa prosíme za zázrak, a preto len TEBA
o to prosíme! „Ach, Pane, Hospodine, hľa, ty si učinil nebesia i zem svojou veľkou mocou a
svojím vystretým ramenom, tebe nie je nemožnou niktorá vec“. (Jeremiáš 32:17)
Žehnáme Ti, Hospodine a požehnaj každého vojaka v mene Ješua HaMašiah
Daj múdrosť IDF ako bojovať, chrániť a víťaziť nad nepriateľom.
Prosíme ťa, Bože, za Tvoju ochranu vojakov a veliteľov
Nedovoľ už žiadny úspešný únos vojakov

•
•
•
•
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Príhovorcovia za Izraela
•

Uvoľni ducha pravých modlitieb na týchto bojovníkov. „A vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem
ťa, a budeš ma oslavovať.“ (Žalmy 50:15)
Daj, aby mesiánski veriaci v IDF „nakvasili“ celú armádu (Luk 13:21)!
Pomaž veliteľov, aby viedli. „Toho dňa učiním vojvodov Júdových ako nádobu s ohňom medzi drevom a jako horiacu fakľu medzi snopami slamy, a budú žrať napravo i naľavo všetky
tie národy naokolo,“ (Zach 12:6a)

•
•

4.
Modlíme sa za ochranu nevinných v Gaze – zvlášť malé deti – ako aj za tvoj ľud Izrael.
Obete uvádzané v médiách sú obete podľa Hamasu. Podľa nich sú obete civilisti. Pozrime sa
na ich mená a vek a zistíme pozoruhodné príbehy. Viac ako 70 % z obetí sú ženy vo veku
18 - 30. Zvláštne na tom je, že celkové percento žien v Gaze je menej než sú uvádzané obete.
A celkový počet uvedených obetí (žien a detí) je menej, ako je ich percentuálne
v skutočnosti.
IDF sa zameriavala na teroristov, aby sa vyhla obetiam civilistov. Medzitým, rakety Hamasu
sú zvlášť smerované na izraelské civilné centrá. A väčšia časť sveta je naďalej hluchá, nemé
a slepá k tejto pravde, pozerajúc sa na to, čo robí Izrael. Modlite sa a proste nášho Boha za
milosť pre nevinných v Gaze a v Izraeli.
5.
Modlime sa za naše národy, aby stály za Izraelom v tomto boji svetla a tmy,
a nebránili Izraelu chrániť svoj ľud pred teroristami a ich podporovateľmi. Stojte pred Hospodinom určitý čas, aby sa vaša vláda postavila za Izrael práve v tomto boji.
6.
Modlite sa za seba a za cirkev v národoch, aby sa postavila pred trón Hospodina
a naliehavo prosila za Jeho ľud – pre Jeho sväté meno.
•

Pane, ďakujeme Ti za tých v Cirkvi, ktorí sa prihovárajú pred Tvojím trónom. Viac, Pane,
viac!
Ješua, nauč nás ako sa konkrétne modliť za súčasnú situáciu v Izraeli.
Abba, nech je ktokoľvek uväznený falošnými prorockými víziami a mapami, uvoľni ich.
Otvor naše oči, aby sme videli, čo Ty sám robíš dnes (Mal 1:5)

•
•
•

IFI tím
Jeruzalem
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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
bratstvo
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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

Pri preberaní hygienických vecí v kancelárii v Korsuni.
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Aktuálne potreby

Nákup základných
hygienických potrieb.

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 10,-€

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“

variabilný symbol 1033

variabilný symbol 777
Projekt Nádej (Tikvah) - projekty pomoci na Ukrajine
- 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

Vyzývame a zároveň vás prosíme
o modlitby počas konferencie za:

-

- Duchovnú jednotu
Slobodu Ducha Svätého
Premenu Božím Slovom
- Rečníkov

Chváliacu skupinu
- Prekladateľov
Účastníkov konferencie
- Organizačný tím

-

