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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.
„Bežím cestou tvojich prikázaní, pretože si oslobodil moje srdce
(NIV).“ (Ž 119:32)
Čo znamená byť slobodný? Znamená to, že robíš to, čo chceš, kedy
chceš, ako chceš, a s kým chceš? Ide o ignorovanie všetkých príkazov
a obmedzení? Vykonávanie vlastnej vôle a robenie vecí, ktoré sa ti páčia?
Tak v týchto prípadoch nejde o pravú slobodu. Práve naopak. Si v zajatí. Stal si sa otrokom samého
seba a otrokom hriechu.
Existuje však skutočná sloboda. Tá prichádza vtedy, keď Boh učiní naše srdcia slobodné. Žalmista
hovorí:„...oslobodil si moje srdce.“ Čo je znamením takejto slobody? Žalm odpovedá – To, že „bežím
cestou tvojich prikázaní...“. Keď sme naozaj oslobodení Božou milosťou a mocou, vtedy zabúdame
na svoje ego. Túžime byť poslušní Bohu a páčiť sa mu. Nie s rezervou, nie zdráhavo, ale slobodne
a s radosťou.
„Bežím cestou tvojich prikázaní“. Inak povedané, nehľadám si svoju vlastnú cestu ani výhovorku,
ktorá ma vedie k neposlušnosti, ale túžim poznať Božiu vôľu. A keď ju spoznám, vtedy bežím touto
cestou. S nadšením a zápalom, ktorý nepochádza z túžby páčiť sa ľuďom ale Bohu a z činenia Jeho
vôle. Biblia hovorí: „Ten, kto koná Božiu vôľu, zotrváva na veky.“
Ježiš povedal:
„Mojím pokrmom je to, aby som činil vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokonal Jeho delo.“ (J 4:34)
„...nehľadám svojej vlastnej vôle, ale vôľu toho, ktorý ma poslal, Otcovu.“ (J 5:30)
„Lebo som nezostúpil z neba nato, aby som činil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.“ (J 6:38)
Šalom!
Stanislaw Gawel
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„ ...pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine...“ (1Kr 10:6)

„TÍ, ČO SA BOJA BOHA“ SPÔSOBUJÚ V MESTE STRACH
Slovo „Charedi“ pochádza z hebrejského slovesa „charad“, čo znamená „báť sa“, alebo „mať úzkosť“ kvôli niečomu. Tradične to opisuje niekoho, kto sa bojí Boha, alebo kto „sa strasie v úžase
pred Bohom.“ Charedim v Izraeli je ultra-ortodoxná skupina Židov. Mnohí z nich neuznávajú duchovnú autoritu moderného štátu Izrael. Medzi nimi je aj skupina pod názvom Neturei Karta, ktorej členovia sú obzvlášť radikálni.
Približne v polovici júla prepukli v Jeruzaleme nepokoje kvôli zatknutiu ultra–ortodoxnej ženy, ktorá
bola obvinená z podozrenia, že mučila hladom svojho 3-ročného syna. Táto členka skupiny Neturei
Karta bola prichytená bezpečnostnými kamerami, ako odpája svojho podvyživeného syna od trubice
s výživou. Komunita Charedim prehlásila, že dieťa má rakovinu. Hovorca nemocnice Hadassah sa
však vyjadril, že u dieťaťa nebola diagnostikovaná rakovina, ale trpelo podvýživou. Ženu izraelská
polícia zatkla, čo vyvolalo niekoľkodňové nepokoje.
Násilie sa rýchlo rozšírilo. Okrem hlavného mesta Charedim vandalizovali v Geulu, Mea Šearimu,
Šivtei Jisraelu a Bar Ilanu. Zničili niekoľko áut ako aj autobusov. Hádzali kamene do okoloidúcich
motoristov, podpaľovali odpadkové kontajnery. Spôsobili naozaj rozsiahle škody. Pracovníkov polície nazvali „nacistami“ a urážali ich aj inými hanlivými slovami.
Cieľom útokov sa dokonca stali aj pracovníci mestskej samosprávy. „Zbožní“ Charedimi zranili niekoľko policajtov, troch museli hospitalizovať pre poranenie hlavy. Predmetom útokov sa stali aj elektrikári. Vtedy do konfliktu zasiahla Elektrárenská spoločnosť Izraela a to tak, že vydala varovanie
o odpojení prívodu elektriny do oblastí násilníkov. Množstvo demonštrantov bolo zatknutých
s cieľom predbežného výsluchu.
V čase, keď som písal tieto správy, obvinenú prepustili do domácej väzby. Nepokoje pozvoľna utíchli. V oblastiach zasiahnutých nepokojmi prevláda ťaživé ticho.
NETUREI KARTA NA POSEDENÍ S HAMASOM
Podľa článku vydaného spoločnosťou Associated Press (vytlačeného 17. júla v Colorado Springs
Gazette) štyria členovia Neturei Karta si nedávno sadli k rozhovorom s premiérom Hamasu Ismailom Haniyehom. Konkrétne táto odnož skupiny Neturei Karta pochádza z USA a prešla do Izraela
cez Egypt spolu s inými pro–palestínskymi aktivistami.
Rabín skupiny Neturei Karta Jisrael Weiss údajne Palestínčanom povedal: „Súcitíme s vašim utrpením, plačeme s vami. Je to vaša pôda, ktorá je nezákonne a nespravodlivo okupovaná ľuďmi, ktorí
ju ukradli. Uniesli meno judaizmu aj našu identitu.“ Je ťažké uveriť, že by ortodoxní Židia opakovali
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takéto slová, ktoré vychádzajú z úst nepriateľov Izraela. Ide o Štokholmský syndróm? (Štokholmský
syndróm je dobre známy psychologický stav, kedy obete krádeží, únosov, terorizmu atď. začnú
sympatizovať a dokonca podporovať svojich utláčateľov.)
Neturei Karta je tiež známa tým, že viedla rozhovory s iránskymi orgánmi. Počas nedávnej cesty
do Iránu členovia tejto skupiny, ktorí sympatizujú s Ahmadinedžádom, volali po „pokojnom rozpade“
izraelského štátu. Počas stretnutia s Neturei Kartou iránsky prezident uviedol, že „ostražití
a spravodliví ľudia nebudú obviňovať Židov zo zločinov spáchaných falošným sionistickým režimom
a jeho podporovateľmi na okupovaných územiach, vrátane genocídy bezbranných a utláčaných žien
a detí.“ Je neuveriteľné, že vodcovia skupiny Neturei Karta súhlasili s týmto posudkom.
Ako opísať tento postoj? Napadá ma len jedno slovo – zrada. Je nepochopiteľné, prečo izraelská
vláda nezasiahne. Vodcovia Neturei Karta sa sami opisujú ako „Židia spojení proti sionizmu“. Správajú sa tak, akoby antisemitizmus neexistoval. Propagujú názor, že je potrebné zbaviť sa súčasnej
„sionistickej vlády“ a všetko bude v poriadku. Bude to vyžadovať zásah pohanov, aby im ukázali,
že sa mýlia? Nech ich Boh privedie k rozumu!
SKUPINA „PRELOMENIE TICHA“ NEMALA PRELOMIŤ TICHO
Hluk z minuloročnej akcie v Gaze, ktorá sa niesla pod názvom Liate olovo, pokračuje v ozvene
po izraelských vrchoch a dolinách, a dokonca aj za morom. Skupina izraelských vojenských veteránov, známa pod názvom Prelomenie ticha, oslovila 26 vojakov, ktorí bojovali v tejto vojenskej operácii. Vojaci prostredníctvom tejto skupiny ostro kritizovali konanie IDF a ich vodcov. Poukázali najmä
na demoláciu budov, neprimerané použitie zbraní proti ľahkému odporu a jeden vojak obvinil vojsko
z použitia bieleho fosforu. Ide o maskovací prostriedok, ktorý vytvára dymovú clonu a môže zapríčiniť závažné popáleniny. Najviac však šokovali prehlásením, že izraelskí vojaci používali Palestínčanov ako ľudské štíty.
Dokázalo sa, že minimálne niektoré z týchto „svedectiev“ neboli pravdivé. Veliteľ brigády
v Golanských výšinách generálmajor Avi Peled rázne zamietol zneužívanie Palestínčanov ako ľudské štíty. Peled uviedol, že vojak, ktorí vzniesol dané obvinenia, sa priamych bojov ani nezúčastnil
a jeho tvrdenie je nepravdivé.
Počas operácie IDF „neustále hájili hodnoty Izraela - hodnoty štátu ako aj armády,“ povedal Peled
počas interview s rádiom Izrael. „Vojak sa v danom čase v teréne nenachádzal,“ dodal generálmajor. „V žiadnom prípade izraelskí vojaci nezneužili ani jedeného civilistu ako ľudský štít.“
Minister obrany taktiež zotrel správu od skupiny Prelomenie ticha zo stola. „Akákoľvek kritika operácií IDF by mala byť oznámená rovno mne ako ministrovi obrany Izraela,“ povedal Barak. „Kritika
namierená proti IDF je neadekvátna a zavádzajúca.“ Ďalej dodal: „Jednotky IDF sú jednou
z najetickejších armád sveta a konajú podľa toho najvyššieho morálneho kódexu.“
Je pravdou, že armáda IDF je jednou z najetickejších armád vo svete. Avšak vo vojne, dokonca aj
s tými najlepšími úmyslami, „sa stanú nepredvídané veci“. Hamas, ale aj iné teroristické skupiny,
odpaľoval rakety na Izrael už celé roky. Keď Izrael reaguje, zvýši sa vlna kritiky a volania. Vyzerá to
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tak, akoby všetci očakávali, že Izrael sa bude na sto percent správať podľa Božích predpisov a keď
náhodou zlyhá, hneď to vie celý svet. A ten sa teší, že Izrael chybuje.
NEBEZPEČNÁ BUNKA NOVEJ AL-KÁIDY UKRYTÁ V GAZE
Podľa vojenských zdrojov Debkafile v Pásme Gazy vznikla nová agresívna bunka Al-Káidy, ktorá sa
nazýva Jaljalat, a ktorá je zodpovedná za pohraničné útoky v tejto oblasti. Proti–teroristické zdroje
uvádzajú, že jadro bunky tvoria obyvatelia Saudskej Arábie, Jemenu a Egypta, ktorí bojovali v Iraku,
ale počas stretu s americkými vojnovými jednotkami utiekli. Ku Jaljalatu sa neskôr pridalo aj niekoľko odpadlíkov z palestínskeho Hamasu.
V nedeľu 19. júla izraelský riaditeľ Všeobecnej bezpečnostnej služby (Šin Bet) Juval Diskin potvrdil,
že do Pásma Gazy prenikli prvky „svetového džihádu“, a že zodpovednosť za nedávne útoky
na izraelské vojenské jednotky, ktoré strážili hranicu medzi Izraelom a Gazou, nesie skôr Jaljalat
ako Hamas.
Táto nová teroristická odnož vydala správu, v ktorej sa jej členovia zaviazali prísahou vernosti
ku Osamovi bin Ladenovi a prísahou realizovať „veľmi veľké“ útoky na americké a izraelské ciele
na Strednom východe. Jaljalat je prvé slovo z hymny Al-Káidy, ktoré znamená „boli sme spasení” (samozrejme džihádom).
Hoci je pásmo Gazy pod drobnohľadom mnohých tajných agentúr – najmä amerických, izraelských
a egyptských - existuje len veľmi málo informácií o spôsobe práce a type komunikácie medzi novou
bunkou a ostatnými pobočkami Al-Káidy po Strednom východe. Predpokladá sa, že na čele stoji
muž s menom Abu Talib, ktorý výrazne priťahuje sklamaných agentov vojenského krídla Hamasu,
brigády Izz al-Din Al Qassam.
Jaljalat nedávno použila taktiku, ktorá by vyľakala predovšetkým milovníkov zvierat. 8. júna sa pokúsila zavŕšiť svoju prvú multi - ozubenú operáciu proti niekoľkým izraelským pohraničným patrolám.
Pri svojom výjazde, odlišnom od bežných taktík Al-Káidy, niekoľko tucet teroristov použilo vozy naložené jazdeckými koňmi, ktoré obložili výbušninami. Po výbuchu na smrť vyplašené kone vyrazili
z vozov a cválali ku hranici, aby zoširoka zaútočili na izraelské pozície ako „prvé bombové kone“
v histórii samovražedného teroru. Ani jednému sa však nepodarilo preraziť. Padli pod smrteľnou
izraelskou paľbou.
Nová bunka skupiny Al-Káida v Pásme Gazy nie je namierená len proti Izraelitom. Za svojho nepriateľa považuje dokonca aj palestínsky Fatah, ktorému udelila nálepku ako pro–americký „nástroj“.
Preto ich útoky nešetria ani len Palestínčanov. Počas svadobnej oslavy vplyvného muža Fatahu Mohammada Dahlana sa traja útočníci spomínanej skupiny rozhodli hádzať granáty do oslavujúcich
hostí, ktorých sa zišlo na oslave až 61. 10 z nich je v kritickom stave.
Išlo o najväčšiu operáciu Al-Káidy proti Palestínčanom. Je iróniou, že použila práve obľúbenú taktiku Fatahu, ktorou Palestínčania provokujú Izrael. Bezpečnostné sily prenasledovali troch útočníkov
a obkľúčili dom Al-Káidy, kde sa ukryli. Nasledovala streľba, počas ktorej si Al-Káida privolala posily,
aby donútila bezpečnostné sily k ústupu. Hamas vie, kto boli útočníci, ale má obavy, žeby ich
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zatknutie vyvolalo krvavé odvety, ktoré by siahali aj za hranice Gazy. Podľa Debkafile sa Palestínska samospráva rozhodla z útoku na svadobnú oslavu obviniť svojho rivala – Hamas. Nechce pripustiť, že Al-Káida je silným rastúcim ramenom v Gaze, ktorá je schopná útočiť na Irak, Pakistan
a Afganistan. Južné vojenské veliteľstvo Izraela veľmi pozorne sleduje Jaljalat a jej činnosť.
NOVÁ TVÁR SÝRIE
Počas posledných dní priťahuje pozornosť médií prvá dáma Sýrie - Asma al Assad. Narodila sa
v Anglicku, kde aj vyrastala. Je odborníčkou v oblasti bankovníctva. Je elegantná a predovšetkým
rozvážna v oblasti politických názorov. Mohla by mať táto dáma pozitívny vplyv na svojho manžela
Bašara al Assada? Mnohí tvrdia, že áno.
Vo všeobecnosti majú arabské „prvé dámy“ zvyčajne veľmi malú politickú moc. Pravdou však je, že
Asma dala jasne najavo, že má istý vplyv a má v úmysle ho použiť. Nielenže pracovala na tom, aby
zlepšila životy Sýrčanov, ale taktiež úctivo privítala predstaviteľov amerického prezidenta Obamu
na znak toho, že sa roztápajú zmrazené vzťahy medzi týmito dvomi národmi. Počas interview
so Sky News Asma predstavila svojho manžela a Baraka Obamu ako spojené sily. Má to svoje pozitívum, ale aj istú hrozbu. Ak sa Obama spojí s Bašarovým táborom, môže mať na Obamu zlý vplyv,
čo by mohlo mať veľmi negatívne následky pre Izrael. Na druhej strane prezident Obama by mohol
podať Assadovi novú perspektívu na Izrael, čo by mohlo priniesť dobré ovocie.
„Prezident Obama ako aj prezident Assad sú mladí. Verím, že nastal čas, aby v tomto svete urobili
zmenu,“ povedala Asma. Napokon by Asmin štýlový imidž modernej dámy mohol pomôcť vyviesť
Sýriu z rusko-iránskeho orbitu a postrčiť ju smerom k rozumnejšej, dokonca demokratickejšej pozície. V Izaiášovi sa nachádza jedna zvláštna pasáž
„Toho dňa bude Izrael tretím k Egyptu a k(Sýrii) - požehnaním prostred zeme. Pretože ho
požehná Hospodin zástupov a povie: „Nech je požehnaný môj ľud Egypt a dielo mojich rúk
(Sýria) a moje dedičstvo, Izrael” (Izaiáš 19:24-25).
V originálnom texte sa používa slovo “Asýria” (v hebrejčine Ašúr) namiesto “Sýria.” Avšak na začiatku bola Sýria Asýriou a niekedy sa pod týmto menom aj predstavuje. Po druhé, nie je možné, aby sa
Asýria (Irak) mohla stať takým požehnaním bez toho, aby Sýria bola jej súčasťou. Modlime sa, aby
ten deň prišiel skoro.
V Mesiášovi,
Lonnie C. Mings
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
PIATKOVÝ MODLITEBNÝ ZOZNAM (august, 2009, Jeruzalem)
1: Toto ráno sme na spoločných modlitbách začali so slovom, ktoré bolo pre
nás nielen povzbudením a potešením, ale rovnako základom pre chválu nášho vzácneho Boha.
•

„Kto je medzi vami taký, ktorý sa bojí Hospodina a počúva na hlas jeho služobníka? Kto
chodí vo tme a nežiari mu svetlo? Nech sa nadeje na meno Hospodina a nech sa spoľahne
na svojho Boha!“ (Iz. 50:10)
Vďaka Ti Pane za to, že vieme, že konáš, dokonca i vtedy, keď nemáme ani poňatie o tom,
čo všetko chceš dosiahnuť.
Prehlasujeme, že TY JEŠUA, si nielen Pán, ale aj Boh. „A Tomáš odpovedal a riekol mu:
Môj Pán a môj Boh! (J 20:28).
Prosíme Ťa, aby sa dnešný deň naplnilo slovo z proroka Malachiáša: „Vaše oči to uvidia
a vy poviete: Veľký je Hospodin nad územím Izraelovým!“(Mal.1:5)

•
•
•

2. Súčasná vláda Izraela je pod intenzívnym tlakom jej „priateľov“, ktorí ju nútia uzavrieť mier
s národom, ktorý chce Izrael zničiť. Ako modlitebníci musíme premiéra Benjamína Netanjahua a jeho vládu neustále držať na modlitbách.
•
•

Abba, vďaka Ti, že si nám dal vládu, skrze ktorú môžeš byť oslávený.
Vyprosujeme pre izraelských vodcov – špeciálne pre Netanjahua – silu, múdrosť, odvahu
a pomazanie robiť v týchto dňoch iba to, čo je v súlade s Tvojou vôľou. „Srdce kráľovo je
v ruke Hospodinovej... kamkoľvek chce, tam ho nakloní.“ (Pr. 21:1)
Nech taktika a stratégia, ktorú vo svojej politike premiér zvolí, pochádza od Teba.
Obklop ho bohabojnými radcami, ktorí poznajú Tvoje Slovo... „A srdce múdreho pozná čas
a súd. (Kaz 8:5)
„Buď silný a odvážny, lebo ty rozdelíš tomuto ľudu do dedičstva zem, o ktorej som prisahal
ich otcom, že im ju dám. Len buď silný a veľmi odvážny (dávaj pozor na moje Slovo...),
aby si konal celkom podľa zákona,...aby si mal úspech... Neuchýľ sa od neho ani na pravo
ani na ľavo, aby si robil múdre a rozumne. Lebo veď či som ti neprikázal: Buď silný
a pevný! Netras sa, ani sa nestrachuj!? Lebo s tebou je Hospodin, tvoj Boh...“(Joz 1:6-9)
Nech izraelská odpoveď na medzinárodné vyhrážky, ktorým musí čeliť, je Tebou načasovaná.

•
•
•

•

3. Boli sme vedení k modlitbám za veriacich z celého sveta, ktorí ignorujú alebo podporujú
bezbožný nátlak na Izrael, aby rozdelil Božiu krajinu.
•

Pane, prebuď telo Kristovo v Amerike, aby porozumelo reálnemu nebezpečenstvu, ktoré
hrozí celému národu v dôsledku Obamovej politiky. Súčasná americká vláda vedie celý
8

August 2009

bratstvo

Príhovorcovia za Izrael
•

•
•
•
•

•
•
•

národ do otvorenej konfrontácie s Tebou, Pánom zástupov, Bohom Izraela.
„Lebo hľa, v tých dňoch ...keď navrátim zajatých Júdu a Jeruzalema, zhromaždím aj všetky
národy a zavediem ich dolu do údolia Jozafatovho a tam sa budem s nimi súdiť pre svoj ľud
a pre svoje dedičstvo, pre Izraela, ktorého rozptýlili medzi pohanov a moju zem si rozdelili. „(Joel 3:1-2)
Vďaka Ti Pane, za všetkých verných príhovorcov po celom svete, ktorých si pozdvihol na
Jeruzalemské múry. (Iz. 62:6-7).
Zaisti pre modlitebníkov náležité informácie, aby presne vedeli, za čo sa modliť. Nie príliš
veľa, aby ich to nepohltilo, ale ani nie príliš málo, aby neutíchli.
Pozdvihni ďalších príhovorcov, ktorých hľadáš, aby sa postavili pred Tvoju tvár a mohol tak
vyliať svoju milosť uprostred Tvojho spravodlivého súdu.
„A hľadal som človeka spomedzi nich, ktorý by spravil ohradu a postavil sa v medzeru pred
mojou tvárou za tú zem, aby som ju neskazil, ale nenašiel som ho. Preto vylejem na nich
svoj zúrivý hnev, ohňom svojej prchlivosti im učiním koniec, ich cestu dám na ich hlavu,
hovorí Pán Hospodin.“ (Ez 22:30-31)
„Hospodine, počul som o Tebe zvesť a bojím sa: Hospodine, oživ Tvoje dielo v najbližších
rokoch ...v hneve pamätaj na zľutovanie.“ (Ab. 3:2)
Nedovoľ, aby Tvoje telo spalo. Zvlášť teraz, keď nepriateľ zneužíva súčasné západné vlády,
ktoré nútia Izrael robiť veci, ktoré sú v rozpore s Tvojim Slovom a Tvojou vôľou.
Abba, prosíme Ťa, aby si učinil viac Židov a mesiánskych Židov – sionistami – v pravom
biblickom význame slova.

4. Hoci táto informácia môže byť pre niekoho šokom, ale izraelské telo Kristovo rovnako potrebuje veľkú dávku sionizmu. Existuje veľa dôvodov, prečo tu chýba horlivosť pre sionizmus. Nájde sa však v tele Kristovom aj mnoho biblických sionistov. Jednako len, Boh túži
prebudiť viac izraelských veriacich, aby porozumeli základnej problematike, ktorá sa týka
tohto územia a jeho prepojenia k spaseniu Izraela a druhého Ješuovho návratu.
•
•
•
•

•
•

Pane, odpusť nám, že sa niekedy hanbíme za myšlienku obnovenia tejto krajiny. Nedovoľ
nám byť podvedený názorom, že berieme územie, ktoré nie je naše.
„Toho dňa učinil Hospodin zmluvu s Abramom a riekol: Tvojmu semenu som dal túto zem
od Egyptskej rieky až po veľkú rieku, rieku Eufrat“. (1M 15:18)
„Ty povstaneš a zľutuješ sa nad Sionom, lebo je čas učiniť mu milosrdenstvo, lebo už prišiel
určený čas. Lebo tvoji služobníci majú radi jeho kamene a majú ľútosť s jeho prachom.“ (Ž 102:14-15)
„Nepovedia ti viacej, že vraj opustená, ani tvojej zemi už viacej nepovedia spustošená; ale ty
sa budeš volať: Chefcí-bah (Mám v ňom záľubu), a tvoja zem: Beula (Vydatá, taká, ktorá má
muža); lebo Hospodin bude mať v tebe záľubu, a tvoja zem bude vydatá ako žena.
(Iz 62:4)
Daj telu Kristovmu v Izraeli zjavenie, že proklamujeme Tvoje Slovo, a že nestojíme iba
v politickej medzere za tento národ.
Pomôž telu Kristovmu v Izraeli – nielen Židom, ale aj pohanom – byť „ish echad“ (jedným
človekom), byť jednotní v súvislosti s Tvojou vôľou pre tento národ a túto krajinu.
bratstvo
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•

Nech telo Kristovo v Izraeli proklamuje tento veľmi rozšírený verš: „Počujte slovo Hospodino
vo národy, a zvestujte to ďaleko na ostrovoch a vravte: Ten, ktorý rozptýlil Izrael, ho zase
zhromaždí a bude ho strážiť ako pastier svoje stádo“. (Jer 31:10)
Sprav Tvoje priority prioritami tela Kristovho vo všetkých oblastiach.
Pane, nech učenie o prorockom evanjeliu pomôže veriacim porozumieť, prečo sa modlíme
tak, ako sa modlíme.

•
•

5. Alija, imigrácia Židov do Izraela, je neustále vysokou prioritou, ktorá leží Bohu na srdci.
Žehnajte Bohu za to, že plné lietadlo nových imigrantov pricestovalo tento mesiac zo severnej
Ameriky do Izraela. V mnohých západných krajinách sa však zmenili zákony a preto je dnes
omnoho komplikovanejšie vycestovať – špeciálne so všetkým svojim majetkom. Čas pokročil, nastal najvyšší čas, vrátiť sa domov.
•

Vďaka Ti, že si zatriasol židovskou komunitou nielen v USA a Veľkej Británii, ale aj v iných
oblastiach civilizovaného Západu. Prebuď ich v ich bezpečnej zóne a priveď domov.
Takto hovorí Hospodin Zástupov: „Hľa, zachránim svoj ľud z východnej zeme i zo zeme na
západ slnca. A dovediem ich, a budú bývať prostred Jeruzalema a budú mi ľudom, a ja im
budem Bohom v pravde a v spravodlivosti.“ (Zach 8:7-8)
Zlom ducha konformity (prispôsobovania sa), ktorý visí nad mnohými Židmi, a ktorý ich navádza, aby sa túžili podobať pohanom. „A to, čo vám prichádza na um, sa zaručene nestane,
totiž, keď hovoríte: Budeme ako pohania, ako čeľade iných krajín.... Akože žijem, znie výrok
Hospodina Pána: pevnou rukou a vystretým ramenom a vyliatou prchkosťou budem kraľovať
nad vami. Vyvediem vás spomedzi národov a zhromaždím vás z krajín, do ktorých som vás
rozptýlil pevnou rukou, vystretým ramenom a s vyliatou prchlivosťou. Zavediem vás na púšť
národov a tam sa budem s vami súdiť tvárou v tvár...Prevediem vás popod palicu a uvediem
vás do zväzku zmluvy, vylúčim z vás tých, ktorí sa mi vzpierajú a protivia. Vyvediem ich
z krajiny, v ktorej prebývajú ako cudzinci, ale na pôdu Izraela nedôjdu. Potom poznáte, že Ja
som Hospodin.“(Ez.20:32-38)
Prosíme ťa, aby si požehnal nový pracovný vzťah medzi Židovskou agentúrou pre Izrael
(Jewish Agency) a Nefeš B’Nefeš (Nefesh b'Nefesh – organizácia, ktorá pomáha hlavne
severoamerickým Židom v imigrácii do Izraela, pozn. prekladateľa)
I naďalej si používaj kresťanské organizácie, ktoré pomáhajú sprostredkovať návrat Tvojho
ľudu do vlasti. Presne tak, ako si to napísal v tvojom Slove: “Takto hovorí Pán Hospodin: Hľa,
zodvihnem svoju ruku oproti národom (pohanom) a oproti ľuďom vyzdvihnem svoj prápor,
a donesú tvojich synov vo svojom lone, a tvoje dcéry sa ponesú na ich pleciach“. (Iz 49:22)
Pozdvihni v radoch ako židovskej komunity, tak aj medzi mesiánskymi Židmi „prorockých
rybárov“, ktorí budú varovať a presviedčať Tvoj ľud k aliji.
Dovoľ, aby telo Kristovo v Izraeli dozrelo k tomu, že sa stane nástrojom pomoci pre mesiánskych Židov pri aliji a klitahu (absorpcia – pomoc prisťahovalcom pri prispôsobovaní sa životu
v Izraeli)
Doširoka otvor dvere tohto národa, aby radostne vítal Židov akéhokoľvek pozadia či viery,
ktorí sa vracajú späť do vlasti.

•
•

•
•

•
•
•

10

August 2009

bratstvo

Príhovorcovia za Izrael
6. Irán sa každým týždňom stáva reálnejšou a nebezpečnejšou hrozbou.
•
•
•
•
•
•
•
•

Pane, i naďalej otriasaj Iránom vo všetkých oblastiach, v ktorých si už začal konať zmätok –
v politickej, ekonomickej aj duchovnej.
Vďaka Ti za nedávne volebné fiasko, ktoré pomohlo odstrániť škrupinu tejto podlej iránskej
vlády.
Abba, zoslať zemetrasenie pod ich nukleárnu základňu by bola celkom dobrá myšlienka.
Vďaka Ti Pane, že si zachránil už veľké množstvo Iráncov. Prosíme Ťa o ďalšie životy!
(Jer 49:38a)
Povstaň Pane a jednaj s touto existenčnou hrozbou, ktorá desí Tvoju krajinu a Tvoj ľud:
„A Hospodin bude revať zo Siona a z Jeruzalema vydá svoj hlas, a budú sa chvieť nebesia
i zem, ale Hospodin je útočišťom svojmu ľudu a pevnosťou synom Izraelovým.“ (Joel 3:16)
Ak chceš, aby Izrael jednal s Iránom, prosíme Ťa, priprav ho na to. Pomôž mu vidieť, že svet
v podstate nepodnikne nič, aby Izrael podporil. Izrael je závislí len a len na Tebe!
Použi si izraelských vodcov, aby sa stali prorockým hlasom pre svet, a aby svet skrze nich
poznal nebezpečenstvá islamského režimu, ktorý získava zbraň masového ničenia.
„Hospodin je mojou skalou a mojím hradom, mojím vysloboditeľom, mojím silným Bohom,
mojím bralom, ku ktorému sa utiekam, mojím štítom a rohom môjho spasenia, mojou vysokou pevnosťou. Na veleslávneho som volal Hospodina a bol som zachránený od svojich
nepriateľov.“ (Ž 18:2-3)

7. Na záver sme sa modlili ešte za dve záležitosti:
•
•

Prasačia chrípka si v Izraeli vyžiadala už 4 životy a ohrozuje ďalších 700 nakazených. Modlíme sa, aby si Boh chránil Jeho ľud pre svoje sväté meno.
Prihovárali sme sa za izraelské telo Kristovo, aby prinášalo viac ovocia na Božiu slávu.
(J 15:4-8).

Opäť vám chceme vyjadriť hlbokú vďaku za to, že stojíte spolu s nami za Izraelom a bojujete za túto
krajinu. Nech vás Pán mocne požehná. Keď sa prihovárame za túto „horúcu“ oblasť, ktorá je stredobodom pozornosti plánov posedných časov, je pre nás veľkým povzbudením vedieť, že sme spolu na
jednej lodi.
„...Hospodin, ktorý má vatru na Sione a má pec v Jeruzaleme.“ (Iz 31:9)
Šabat šalom,
IFI tím
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MÚR MODLITIEB
„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)

“Až dokedy budem, Hospodine, pokorne volať o pomoc, a nevyslyšíš? Kričím k tebe pre
ukrutnosť a nezachraňuješ. Prečo mi dávaš vidieť neprávosť a prečo sa dívaš na trápenie?
Skaza a ukrutnosť je predo mnou... (Ab 1:2-3)
MODLITE SA ZA POKOJ PRE JERUZALEM...
“Proste o pokoj pre Jeruzalem a hovorte: Nech žijú v blahu a v pokoji tí, ktorí ťa milujú! Nech je pokoj medzi tvojimi múrmi, bezpečnosť v tvojich palácoch! Kvôli svojim bratom a svojim priateľom budem hovoriť: Nech vládne pokoj v tebe !Pre dom Hospodina, nášho Boha, budem hľadať tvoje blaho.“ (Ž 122:6-9)
Prvá polovica prvého verša v tomto Žalme je samozrejmé nádherná. Ide o veľmi dobre známu
a často citovanú časť z Písma. Celkom správne sa používa medzi kresťanskými priateľmi Izraela,
ktorí ňou stimulujú ostatných ľudí do modlitieb za Izrael a Jeruzalem. Avšak, druhej časti tohto Žalmu sa nedostáva až tak veľa pozornosti!
Keďže medzinárodná pozornosť je v týchto dňoch veľmi intenzívne zameraná na Jeruzalem
a Chrámový vrch, radi by sme vás upozornili práve na túto pasáž zo Žalmu a vyzvali vás do modlitebnej pohotovosti. Pravý význam židovského slova, ktorý sa k nám dostáva vo forme „modliť sa,“
znamená prosiť, predkladať prosby, žiadať. Je v tom zahrnutá hlboká túžba po dobre pre mesto
s odmenou pre prosebníka: „nech žije v blahu...“ Čitateľ je vyzývaný k tomu, aby jeho túžba nezostala len pri absencii konfliktu v meste. Žalm nás pobáda túžiť po Božskej harmónii za mestskými
hradbami – od skromných príbytkov pozdĺž mestských múrov až po najhonosnejšie miesta. Dávid
hovorí, že nielen kvôli bratom a priateľom hľadá pokoj a dobro pre Jeruzalem, ale pre dom Hospodina.
Dnes tento dom Hospodinov, vďaka Ješuovej smrti a vzkrieseniu, tvorí židovský ľud a pohania. Preto volanie Dávida ku Božiemu ľudu teraz prechádza ku všetkým, ktorí vzývajú meno Boha Abraháma, Izáka a Jákoba, aby aktívne a zámerne hľadali dobro pre Jeruzalem.
Ako sme sa už mnohokrát zmienili, v súčasnosti sa vynárajú jasné znamenia, ktoré sú dôkazom
toho, že národy sveta začali formovať jednotný front v ich požiadavke, ktorá znie: Jeruzalem MUSÍ
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byť (minimálne) rozdelený medzi Židov a Arabov. Najlepšie riešenie však vidia v návrate územia
Arabom, ako tomu bolo pred rokom 1967.Prorok Zachariáš predpovedal pred 2500 rokmi:“...a stane
sa toho dňa, že učiním Jeruzalem kameňom veľkej ťarchy všetkým národom; všetci, ktorí ho
budú dvíhať, porania sa do krvi, a zhromaždia sa proti nemu všetky národy zeme... ” (Zach 12:1-10)
Uvedený verš je posledný v tejto pasáži, “...pre dom Hospodina!” Na základe Biblického dôkazu,
ktorý nám je dostupný, vieme jednoznačne povedať, že Jeruzalem je viac ako len ďalšie mesto na
tejto zemi, je viac ako len ďalšie mesto v Izraeli. Jeruzalem je JEDINÝM MIESTOM na tejto zemi,
ktoré si Stvoriteľ celého vesmíru vybral, aby na neho sústredil svoju pozornosť, miesto, ktoré si vyhradil pre SEBA. NAVEKY.
“Lebo Hospodin si vyvolil Sion,
želal si, aby to bolo Jeho miesto prebývania:
‘Toto je miesto môjho odpočinku naveky,
tu budem prebývať, pretože som si to želal...’”
Strategické modlitebné body:
•

Modlite sa za pokoj a harmóniu v Jeruzaleme, založenú na veršoch zo Žalmu 122, 6-7

•

Hľadajte Božiu vôľu, aby ste porozumeli, ako presadiť pokoj a blaho v Jeruzaleme. (Ž 122,
8-9)
Modlite sa za múdrosť medzi vodcami Izraela, keď rokujú o Jeruzaleme a o práve národa na
svoju existenciu.
Modlite sa za cirkev, aby Boh vo svojej milosti otvoril oči kresťanským vodcom, aby z Písma
porozumeli pravdám týkajúcich sa Izraela.
Na modlitbách hľadajte praktické spôsoby, ako zasiahnuť obyvateľov mesta slovami povzbudenia a podpory.

•
•
•

CIEĽOM PALESTÍNČANOV NIE JE MIER, ALE PALESTÍNA...
Palestinian Media Watch (PMW) pod vedením Itamara Marcusa uviedla správu o panelovej diskusie z televízneho programu vysielania organizácie Fatah dňa 11.júla. V nej Kifah Radaydeh, zástupkyňa vedenia Fatah v Jeruzaleme, otvorene vyhlasuje, že Palestínska samospráva obnoví násilie
a teror voči Izraelu. Kým bude Fatah „spôsobilý“, bude „jednať v súlade s tým, čo považuje za správne“.
bratstvo
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Ďalej uviedla: „Hovorí sa, že rokujeme za mier, ale našim cieľom nikdy nebol mier – mier je
iba prostriedok. Cieľom je Palestína.” – to znamená dobitie Izraela.
Z pohľadu Biblie je vzburou proti Bohu dokonca i len zvažovanie alternatívy, vzdať sa v prospech
Arabov, čo i len akru územia, ktoré bolo dané deťom Izraela. Znovu a znovu Všemohúci pripomína
skrze prorokov, že krajina je Jeho. Je to Jeho dedičstvo (Jer.2:7; 12:14; 16:18), ktoré bolo Božou
prísahou dané synom Jákoba. (Ez 20:28,40,42).
Toto všetko má vo všeobecnosti veľký potenciál vyprodukovať spravodlivé Božie pobúrenie proti
Arabom a Palestínčanom. Nesmieme však zabudnúť, že Ješua dal svoj život za CELÉ ĽUDSTVO
a to zahŕňa aj tých, ktorí sa v tomto momente stavajú proti Izraelu na akomkoľvek mieste. Ak je
Písmo indikáciou, potom tých, ktorí drzo odvracajú tvár od Boha, čaká strašný osud. Nasledujúca
pasáž je z Ezechiela. Hovorí predovšetkým proti vtedajším starodávnym izraelským susedom. Ľudia
z celého sveta poukazovali prstom na pohromu židovského národa už od zničenia druhého Chrámu.
Zdá sa, že v tejto pasáži sa poukazuje na hranicu Jeho trpezlivosti:
“Stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac: Synu človeka, obráť svoju tvár proti synom Ammonovým a prorokuj proti nim. A povieš synom Ammonovým: Počujte slovo Pána Hospodina! Takto
hovorí Pán Hospodin: Ty, zem Ammonova, preto, že hovoríš: Aha! o mojej svätyni, že je poškvrnená, a o zemi Izraelovej, že je spustošená, a o dome Júdovom, že odišli do zajatia...Lebo takto hovorí Pán Hospodin: Preto, že si tlieskal rukami a dupal nohou a radoval si sa s celým svojím opovržením v duši nad zemou Izraelovou, preto hľa, vystriem na teba svoju ruku a dám ťa za lúpež
národom a vyplienim ťa spomedzi ľudí a vyhubím ťa spomedzi zemí, zahladím ťa, a tak zvieš, že ja
som Hospodin. ’” (Ez. 25:1-7)
Hore uvedená pasáž je iba jedna z mnohých Biblických veršov, ktoré naznačujú, že existencia národného geopolitického Izraela bola vždy súčasťou Božieho zámeru. Hoci dolu uvedené verše napísal prorok Zachariáš ku koncu Babylonského exilu, keď sa jeho slová prečítajú v kontexte – zdá sa,
že hovorí o ďalekej budúcnosti. Ktovie, možno je to posolstvo pre dnešný deň?
“Takto hovorí Hospodin Zástupov: Hľa, zachránim svoj ľud z východnej zeme i zo zeme na západ
slnca. A dovediem ich, a budú bývať prostred Jeruzalema a budú mi ľudom, a ja im budem Bohom v
pravde a v spravodlivosti.” (Zach 8:7-8)
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Strategické modlitebné body:
•
•

Prosím, modlite sa, aby Božie svetlo prišlo medzi palestínsky národ v súvislosti s Izraelom
a židovským národom.
Modlite sa, aby sa Boh dotkol ich sŕdc a obrátil ich nenávisť na lásku.

•

Prosím, modlite sa, aby sa svet dozvedel pravdivé informácie o mierovom procese.

•

Prosím, modlite sa, aby sa Boh dotkol sŕdc a myslí kresťanov a obrátil „jednostranné chápanie“ izraelsko-palestínskeho konfliktu.
Modlite sa skrze pasáže z Písma, ktoré sú uvedené v tomto liste, aby Boh daroval múdrosť
duchovným vodcom židovského ľudu a tiež kresťanom, aby boli schopní rozpoznať znamenia doby.

•

“Lebo Božie dary a povolanie sú nezmeniteľné.” (Rim 11:29)
V Mesiášovi,
Frank & Karen Selch

Projekt MÚR MODLITIEB organizuje medzinárodná organizácia Kresťanskí priatelia Izraela (CFI) so sídlom
v Jeruzaleme: CFI, P.O.Box 1813, Jerusalem 910 15, ISRAEL, e-mail: cfi@cfijerusalem.org; www.cfijerusalem.org
Na Slovensku a v Českej republike zabezpečuje tento projekt občianske združenie Chevra.
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100 MIEN MESIÁŠA
„PRVÝ“
Meno Mesiáša „Prvý“ (Rishon) by sa nemalo brať na ľahkú váhu, pretože zároveň predstavuje jedno z Božích mien: „Ja som prvý a posledný, okrem mňa niet Boha.“ (Iz 44:6). Boh
má niekoľko spoločných mien s Mesiášom. Tým, že Mesiášovi dal meno „Prvý“, oddelil Ho
od ostatného stvorenia. Preto jeden z aramejských prekladov Biblie pochádzajúci z raného
prvého storočia - Targum Neofiti, pripisuje stvorenie sveta Božiemu Slovu: „A Slovo Boha
povedalo: 'Nech je svetlo. A bolo svetlo' (1M 1:3), tak ako Slovo rozhodlo učiniť.“
Podobne v komentári k veršu „V Tvojom svetle uvidíme svetlo,“ (Ž 36:10b) Midraš Pesikta
Rabbati hovorí: „Aké je to svetlo, na ktoré čaká Izrael? Je to svetlo Mesiáša, pretože sa
hovorí: 'A Boh videl, že svetlo je dobré' (1M 1:4). Z tohto sa dozvedáme, že Boh pozoroval
Mesiáša a Jeho skutky ešte predtým, ako bol stvorený svet.“
Rovnaká tradícia sa objavuje aj v Novom zákone: „Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo
u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha.“ (J 1, 1-2)
Ešte konkrétnejšie sa meno „Prvý“ objavuje v Izaiášovi: „Ako prvý som hlásal Sionu: Hľa,
tu sú! A Jeruzalemu dám hlásateľa radostnej zvesti.“ (41, 27). Hebrejčina je ako preklad
dvojznačnejšia, lebo doslova hovorí: „Tu je pre nich Prvý zo Sionu..“ Hoci dnes sa pojmom
„Prvý zo Sionu“ rozumie najmä titul udeľovaný najvyššiemu sefardickému Rabínovi
v Izraeli, Talmud ho oveľa skôr identifikuje ako meno Mesiáša (Pesahim 5a). Za ním nasledovali ďalšie tradičné interpretácie, ako napríklad: „A ja ti privediem Prvého – toto je Kráľ
Mesiáš“ (Bereshit Rabbah 63:8)
Zisťujeme, že vďaka menu „Prvý“, vykladači chápu Mesiáša ako toho, ktorý udržiava Izrael
od počiatku sveta až do dňa, keď celý Izrael bude vykúpený. Tento výklad je ďalej vysvetľovaný titulom „Duch Boží“ (Ruach elohim), ďalším z mien Mesiáša. Výkladom tohto mena
sa budeme zaoberať neskôr.
Autor: Tsvi Sadan
(prevzaté s časopisu ISRAELTODAY)
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UCTIEVANIE KRÁĽA NA TRÓNE
Uctievanie Kráľa na tróne
Avivah Benjamin (hosť na Konferencii priateľov Izraela)
Výraz láska v ohni je prevzatý zo Šalamúnovej piesne. Hovorí o našom Bohu, ktorý je žiarlivým
Kráľom a Bohom. Od samého začiatku Biblie až po jej koniec sa stretávame s mnohými menami
nášho Kráľa. Biblia Ho opisuje ako Tvorcu, Pána zástupov, Jahveho, Mesiáša, Kráľa kráľov, Boha
Izraela, Boha Zmluvy, Pastiera a ešte mnohými inými menami.
Dostali sme úctu vzbudzujúce privilégium, volať Kráľa slávy jeho osobným menom - Ješua, čo
poukazuje na intimitu a veľkú priazeň voči nám. Zvyčajne sa kráľ musí oslovovať ako veličenstvo.
Nie je dovolené zmieňovať sa o kráľovi jeho vlastným menom.
Najväčším skutkom uctievania je poslušnosť. Jasný príklad môžeme vidieť v životoch Abraháma a
Ješuu. Obaja úplne vydali svoje životy Bohu, aby sa mu páčili a poslúchali ho. Abrahám poslúchol
Božie volanie a bol ochotný obetovať jediného syna Izáka. Ješua šiel vo svojom uctievaní Boha tak
ďaleko, že ponúkol svoj vlastný život na kríži.
V Rimanoch 12:1; sme “duchovnou službou uctievania” povolaní byť živou obeťou, vydávajúc sa
Bohu v úplnej podriadenosti a poslušnosti Jeho Slovu a Duchu Svätému.
Poddajné, učenlivé, pokorné a poslušné srdce je najväčším aktom chvály, ktorý môžeme priniesť
nášmu slávnemu Kráľovi, keď prichádzame k Jeho trónu milosti, aby sme mu preukázali lásku. Žid
4:4.
Ž. 11:7 “úprimní uvidia jeho tvár .”
Výraz “uvidia jeho tvár ”v hebrejčine vyjadruje prístup ku kráľovi (2.M. 43:3,5 atď.,) V Žalme kráľ
Dávid poukazuje na slobodný prístup k nebeskému Kráľovi.
Ješua (Melej, Malaj, Imloj) sa prekladá do slovenčiny ako Ten, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde.
Božie kráľovstvo a nebeské kráľovstvo sú dva odlišné výrazy, ktoré poukazujú na rovnakú vec. Kde
je Ješuov trón? Na dvoch miestach: v našich srdciach a v nebi.
(Mat.13:31, 33, 44, 45, 47 nebeské kráľovstvo).
NÁŠ KRÁĽ JE SPAĽUJÚCIM OHŇOM
Náš zmluvný Pán a Kráľ je opísaný ako spaľujúci oheň.
2M. 24:17; Žid. 12:29.
Boží trón je obklopený ohňom. Zj. 15:2.
Ez.1:27 služobníci Božieho trónu sa volajú serafíni “spaľujúceho”
Ješuove oči sú ako plameň ohňa, Zj. 1:14. Iz 33:14.
bratstvo
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Uctievanie Kráľa na Tróne
Ješua prišiel krstiť svojich nasledovateľov s Duchom Svätým a ohňom. Mat. 3:11.
Naše skutky, všetko, čo robíme pre Neho a Jemu, bude testované ohňom. 1 K. 3:12-15. Naša viera
je skúšaná ohňom. 1 P. 1:7.
Pán nás ochraňuje, keď prechádzame týmto ohňom. Iz. 43:2
On je žiarlivým Bohom, jeho láska je ako spaľujúci oheň. Veľ 8:6-7
Ak je Boh ohňom, potom čím bližšie sme v jeho prítomnosti, tým viac bezbožných vecí, ktoré sú
v nás, sa bude spaľovať. V Malachiášovi 3:3 ...nás chce náš Mesiáš a Kráľ očistiť, aby sme prinášali
obete v spravodlivosti.
Zmyslom prinášania obetí v Tóre bol akt uctievania.
Zápalná obeť 3M. 1; 6:8-13, 8:18-21; 16:24. Zámer: dobrovoľný akt (prejav) uctievania, vo
všeobecnosti pokánie za neúmyselný hriech, prejav oddanosti, záväzku, vernosti a úplného vydania
sa Bohu.
Obilná obeť 3M. 2; 6:14-23. Zámer: dobrovoľný akt uctievania, uznanie Božej dobroty a zaopatrenia;
oddanosť Bohu
1Tim. 1:17 Kráľ vekov, Boh
V hebrejčine sa na vyjadrenie dôverného priateľstva s Bohom používa výraz “LADAAT”. Tento
termín je použitý tiež v 1Mojžišovej, keď sa Adam a Eva stali jedným telom.
Potrebujeme sa modliť a postiť, aby v nás zahorela hlboká túžba po Božej prítomnosti Božia
prítomnosť by mala byť našim denným chlebom. Skrze uctievanie, skutočné spoločenstvo s Bohom,
našim Kráľom, čítaním Písma a očakávaním na Neho, prijímame zjavenie. Musíme sa cvičiť v čítaní,
prehlasovaní a vyznávaní Božieho Slova.
Náš Kráľ je naším ženíchom a my sme Jeho nevestou. Ak zostávame v Ňom, On zostáva v nás,
a sme s Ním a Jeho Otcom jedno. To znamená, že jeho srdce sa stáva našim srdcom. Prihováranie
a uctievanie je svadobným pomazaním tejto poslednej hodiny.
Vďaku, chválu a úctu vzdávame prostredníctvom znovu-narodeného ducha. Jedinú vec, ktorú
môžeme chválou priniesť, je postoj nášho srdca, našu vôľu a poslušnosť Duchu Svätému.
V hebrejčine je vzdávanie vďaky - odayiah, chvála - hallel a uctievanie – ishtahabut prepojené.
V hebrejčine sa pre uctievanie používa aj výraz LAABOD a to isté slovo používa pre výraz práca,
úsilie. ISHTAHABUT je ďalším slovom, aké používame a znamená padnúť na zem pred Bohom.
Vzdávanie vďaky – ODAYAH je našou odpoveďou na Božiu dobrotu, vernosť, láskavosť.
Chvála - HALLEL je našou reakciou na ohromujúcu veľkosť Boha ako Stvoriteľa neba a zeme.
Uctievanie - ISHTAHABUT je našou odpoveďou na Jeho svätosť a slávu.
18
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Uctievanie Kráľa na Tróne
Ide o tri postoje nášho srdca (vnútorného duchovného bytia) voči Bohu.
Náš Boh je Kráľ kráľov a Pán pánov. Dostali sme príkaz prichádzať do Jeho prítomnosti s darom.
Nikdy nie s prázdnymi rukami.
Podmienky uctievania:

- čisté srdce Žid. 10:22
- viera Jk 1:6

Niektoré verše z Písma, ktoré hovoria o uctievaní:
Ž 145:3
“Veľký je Hospodin, Yahweh, a veľmi chválený, a jeho veľkosť je nevystihnuteľná.”
Ž 30:5-6
“Spievajte Hospodinovi žalmy, jeho zbožní, a oslavujte pamiatku jeho svätosti!...ale ráno prichádza
plesanie.”
Ž. 29:4
“Hlas Hospodinov je mocný, hlas Hospodinov je velebný.”
Ž 22:4 sa vzťahuje na Boha ako Kráľa na tróne
Ale ty si svätý, ktorý tróniš na chválach Izraelových.
Všimni si, že Boh je povýšený nad chválu. Toto je podmienkou
Ž 100:4
Vojdite do jeho brán s vďakou, do jeho dvorán s chválou! Oslavujte ho, dobrorečte jeho
menu! Všimni si, že sa tu postupne požadujú tri veci: vďaka, chvála, dobrorečenie jeho menu.
Žid 12:28
Preto, keď prijímame nepohnuteľné kráľovstvo, buďme vďační a vďakou svätoslúžme ľúbe
Bohu s úctou a bázňou Božou. Aké kráľovstvo? Samozrejme, kráľovstvo nebeské. Preto sa od
nás požaduje, aby sme na oplátku boli vďační a uctievali Ho.
Ž 95:1-2
Poďte, plesajme Hospodinovi! Pokrikujme s radosťou skale svojho spasenia! Pokrikujme mu
radostne žalmy! Spievajme chvály a volajme Jeho meno, kričme, aký je veľký.
Ž 95:3 Dôvod, prečo by sme mali chváliť, je: Lebo Pán je veľký Boh, veľký Kráľ nad všetkým
božstvom.
Ž 95:6 Poďte, klaňajme sa a padnime na kolená, ISHTAHABUT kľakajme pred Hospodinom,
svojím Tvorcom. (Naše srdce musí byť v postoji absolútneho odovzdania sa Jeho vôli.
Dva akty uctievania:
- skloniť hlavu, alebo padnúť pred ním na tvá
- pokľaknúť s rukami natiahnutými k nebu v úplnom odovzdaní
bratstvo
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Uctievanie Kráľa na Tróne
Bez zjavenia z Jeho svätosti a majestátnosti nemôžeme skutočne uctievať Boha.
Žid 12:10 “Kázni nás za naše skutky, aby sme mohli mať podiel na Jeho svätosti.”
Ješua ukončil zadosťučinenie „najvyšším aktom uctievania pre Jeho Nebeského Otca“
na kríži a Jeho vzkriesením sme sa stali spoluúčastní na Jeho svätosti tým, že položil Svoju
vlastnú spravodlivosť na nás ako obeť za našu vinu.
Niektoré Božie vlastnosti:
Boh je svetlo (1 Ján 1:5)
Boh je láska (1 Ján 4:8, 16)
Boh je spravodlivým sudcom (5 M. 32:3-4)
Boh je žiarlivý (Nah 1:2)
Boh je milostivý, plný lásky - láskavosti (Ž 51:1)
Boh je dobrotivý (Žid 4:16)
Boh je majestátny (Ž 93:1-4)
BOH je svätý- KADOŠ- čo je podstatou Jeho majestátneho bytia.
V oboch z nasledujúcich veršov je zopakované slovo svätý tri krát.
Iz 6:3, Zj. 4:8
Trón: (Iz 6:1-3, 5) - Kráľ je “Adonai Zabaoth”
(Zj. 4:1-11) - Trón, ktorý je v nebi, niekto sedí na tróne.
Rôzne spôsoby uctievania
- (2 M. 4:31)
- skloniť hlavy
- (Ž 63:5)
- pozdvihnúť ruky
- (Ž 143:6)
- rozprestrieť ruky
- (Ž 47:2)
- tlieskať rukami, pokrikovať radostne Bohu hlasom plesania
- (2 Kron. 6:12-13)
- pokľaknúť na kolená (pozri aj Fil. 2:9-10) - rozprestrieť ruky k nebesám
- (4 M 20:6)
- padli na svoju tvár, a ukázala sa im sláva Hospodinova.
Ďalšie spôsoby uctievania:
Spievanie novej piesne v duchu alebo spievanie Božieho Slova s novou hudbou tancovanie
hranie na hudobný nástroj
J 4:24 Boh je duch a tí, ktorí ho uctievajú, musia Ho uctievať v duchu a v pravde. Uctievanie sa deje
v našom srdci, alebo v našom duchovnom bytí, čo je náš duchovný človek. Potom sa navonok
prejaví skrze naše telo a dušu.
1 Kor. 6:16-17 kto sa pripojuje k Pánovi, je s ním jeden duch
Uctievať môžeme len skrze Ducha Svätého na základe zmierenia “kapara”, ktoré pre nás dokončil
Ješua.
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Uctievanie Kráľa na Tróne
Žid. 4:16 Trón milosti
1 Tes. 5:23
Nech vás sám Boh pokoja celých posvätí, a nech zachová vášho neporušeného ducha, dušu a telo
bez úhony pri príchode nášho Pána Ježiša Krista, nášho Mesiáša.

Avivah Benjamin (Izrael) narodila sa v Peru, vyrástla v Mexiku a v roku

1993 emigrovala do Izraela. V Jeruzaleme býva od roku 1995, kde vedie
službu "Love on Fire" (Láska v ohni), ktorej cieľom je prinášať lásku
a zmierenie národom. Jej rodina – nemeckí židia – žila po mnohé generácie až do času holokaustu v Nemecku. Obidvaja jej rodičia prežili holokaust. K Bohu sa obrátila v roku 1985 v Mexiku ojedinelým spôsobom
plným znamení a zázrakov. Prvá osoba, ktorú viedla k Bohu, bola jej mama. Následne na to sa obrátil jej brat s manželkou. Pred niekoľkými rokmi
sa za ňu modlil pastor spolu so staršími zboru. Vtedy prijala Božie povolanie slúžiť iným národom. Považuje sa za most k národom. Pán ju, na znak
svojej priazne, požehnal nádhernými stretnutiami s veriacimi z rôznych
národov. Toto je jej prvá návšteva Slovenska. Posledných pár rokov slúži v Poľsku. Jej srdce horí
pre Pána a túži tento oheň priniesť do sŕdc mnohým ľuďom.

bratstvo
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Publikácie
DEREK PRINCE (1915 - 2003) je medzinárodne uznávaný ako jeden z hlavných vykladačov Biblie našej doby. Cez každodenné rádiové vysielanie "Dnes s Derekom Princom"
zasahoval viac ako polovicu planéty v 13 rečiach vrátane čínštiny, ruštiny, arabčiny
a španielčiny. Je autorom viac ako 45 kníh, z ktorých mnoho bolo preložených a publikovaných do viac ako 78 cudzích jazykov.
Svoje celoživotné zameranie vyjadril v nasledovnej vete: „Zasiahnuť nezasiahnutých
a vyučiť nevyučených“ Derek Prince sa zaviazal poskytnúť zdravé a vyvážené biblické
vyučovanie pre každého veriaceho za účelom „... zdokonalenia svätých ku dielu služby,
na budovanie Tela Kristovho, aby sme všetci dospeli v jednotu viery a plného poznania
Syna Božieho, v dokonalého muža, k miere dospelosti plnosti Kristovej.“

Oni budú vyhánať démonov
9,80 € (295,23 Sk)
265,- Kč

Výnimočná
Božia láska
2,40 € (72,30 Sk)
65,- Kč

Zasľúbená
zem
6,50 € (195,82 Sk)
176,- Kč

Životný
cieľ
2,- € (60,25 Sk)
54,- Kč

Zmierenie
6,70 € (201,84 Sk)
181,- Kč

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 SKK

Boží plán pre
tvoje peniaze
3,70 € (111,47 Sk)
100,- Kč
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Požehnanie
alebo kliatba
9,30 € (280,17 Sk)
252,- Kč

August 2009

Rozruch
v cirkvi
1,50 € (45,19 Sk)
41,- Kč

Spravodlivý
bude žiť vierou
5,50 € (165,69 Sk)
149,- Kč
bratstvo

Uzdravujúca moc
Božieho slova

1,50 € (45,19 Sk)
41,- Kč

Publikácie

Boží liek na
odmietnutie
2,40 € (72,30 Sk)
65,- Kč

Svätý Duch
v tebe
2,40 € (72,30 Sk)
65,- Kč

4,50 € (135,57 Sk)
122,- Kč

5,80 € (174,73 Sk)
157,- Kč

Horké hlbiny
života
2,40 € (72,30 Sk)
65,- Kč

Jazyk - kormidlo
tvojho života
2,- € (60,25 Sk)
54,- Kč

Krst v Duchu
Svätom
2,50 € (75,31 Sk)
68,- Kč

Kto je Duch
Svätý?
3,40 € (102,43 Sk)
92,- Kč

Kto sa stará o
siroty, vdovy ...
1,50 € (45,19 Sk)
41,- Kč

Manželia
a otcovia
5,80 € (174,73 Sk)
157,- Kč

Manželská
zmluva
4,20 € (126,53 Sk)
114,- Kč

Milosť
poddania sa
2,70 € (81,34 Sk)
73,- Kč

Moc
proklamácie
3,40 € (102,43 Sk)
92,- Kč

Modlitby
za vládu
1,20 € (36,15 Sk)
33,- Kč

bratstvo

Duchovný boj

Formovanie histórie
prostredníctvom
modlitby a pôstu

Pôst a ako sa
úspešne postiť
4,- € (120,50 Sk)
108,- Kč
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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 donorov. Vytvárame podmienky
zapojenia sa tak pre jednotlivcov, skupiny ľudí alebo príležitostné zhromaždenia ako aj pre organizácie, podniky a 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
V tomto čase je možné prispieť na štyri projekty. Rozhoduje pritom na aký účet sú financie zaslané
a variabilný symbol na platbe. Podľa neho zaraďujeme príspevky pre jednotlivé projekty:
Projekt Nádej (Tikvah) - projekty pomoci na Ukrajine
Projekt Múr Modlitieb
Projekt Chevra Centrum

variabilný symbol 777
variabilný symbol 333
má samostatný účet

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
Číslo bankového účtu Chevra Centrum
Československá Obchodní Banka, a.s.
Číslo účtu: 307945033 / 7500
SWIFT kód: CEKOSKBX účel platby: DAR
Kontaktná adresa:
Chevra SR, Hollého 40, 010 01 Žilina, Slovenská republika
www.chevra.sk, e-mail: chevra@chevra.sk
tel./fax: +421 (41) 56 40 536

