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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
Slova o vernosti
„Hospodine (Adonai), tvoja milosť dosahuje až do nebies, tvoja vernosť
až po najvyššie oblaky.“ (Ž 36:6)
Boh ťa zachránil vo svojej milosti, ale chce sa prejaviť v tvojom živote vo
svojej vernosti. Boží služobník rozumie Božej milosti, ale rozumie tiež
aj Božej vernosti. Nie len rozumie, ale rozpráva o Božej vernosti: „Neukryl som tvojej spravodlivosti
vo svojom srdci; povedal som o tvojej vernosti a o tvojom spasení. Nezatajil som veľkému
zhromaždeniu tvojej milosti a tvojej pravdy.“ (Ž 40:11). Dávid hovorí: „...ja k tebe odosielam svoju
modlitbu Hospodine...pre mnohú svoju milosť ozvi sa mi, pre vernosť svojho spasenia.“ (Ž 69:14)
Na ďalšom mieste Dávid sa modlí: „...Ohlás sa mi vo svojej vernosti pre svoju
spravodlivosť.“ (Ž 143:1) Keď rozumieš Božej vernosti, vtedy sa stávaš Božou nádobou na Jeho
formovanie. Preto Žalmista hovorí: „Viem Hospodine, že tvoje súdy sú spravodlivé, a že to bola
vernosť keď si ma ponížil.“ (Ž 119:75) Cesta nasledovania Pána je cestou ponižovania, pokorovania
a poslušnosti. Keď sme sklonení pred Ním On nás vyrovná, keď sme nalomení, On nás nedoláme,
ale sa prejaví vo svojej vernosti. V Jeho vernosti je naše formovanie. Božia vernosť nás uisťuje,
že Boh to skrze nás zvládne, ako to zvládol cez Jozuu: „Buďte zmužilí a silní, nebojte sa a nedeste
sa pred nimi lebo Hospodin tvoj Boh ide s tebou; neopustí ťa ani ťa nezanechá.“ (5M 31:6) Verš 8
hovorí: „A Hospodin, On pôjde pred tebou, On bude s tebou, neopusti ťa ani ťa nezanechá.
Nebudeš sa báť ani sa nebudeš strachovať!“ Otec ťa povoláva k čineniu Jeho vôle a je ti na pomoc
aby si mohol vstupovať do skutkov, ktoré On vopred pre teba pripravil. Je to o Božej vernosti!
„...Silný Boh verný u ktorého nieto neprávosti; spravodlivý je a priamy.“ (5M 32:4)
Otec je verný, ale On túži, aby vernosť sa prejavovala v Jeho deťoch. Vzťah s naším Otcom je plný,
keď je založený na vzájomnej vernosti. Boh hovorí o vernosti svojich služobníkov: Abrahám
(Neh 9:8), Mojžiš (4M 12:7), Samuel (I Sam 2:35; 3:20) atd. Boh stráži verných: „Milujte Hospodina
všetci jeho svätí lebo Hospodin zachováva verných...“ (Ž 31:24) Otec chce sa prejaviť vo svojej
vernosti až dokonca, len potrebujeme rozpoznať Jeho vernosť a vložiť všetko do Jeho rúk: „Do
tvojej ruky porúčam svojho ducha, lebo si ma vykúpil, Hospodine, Bože silný a verný.“ (Ž 31:6)
Ježiš sa modlil na kríži k Otcovi a hovoril: „Éli, Éli, lama zabachtani? To je: Môj Bože, môj Bože,
prečo si ma opustil?“ (Mat 27:46), ale povedal tiež priamo pred smrťou: „Otče, do tvojich rúk kladiem
svojho ducha! A keď to povedal vypustil dušu.“ (Luk 23:46) Ježiš nikdy nespochybnil Božiu vernosť
a bol verný v naplnení vôle Otcovej až dokonca. Satan skrze rôzne tlaky a pokušenia snažil sa
spochybniť Vernosť Otcovu v Ježišovom živote. To iste chce spraviť s Ježišovými nasledovníkmi
(učeníkmi). Robí to preto, aby ťa zastavil v činení Božej vôle. On to dobre vie, že tam kde niet
vernosti, tam niet aj poslušnosti konať to, čo je na Božom srdci.
bratstvo
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Slovo na úvod
Nie si na to sám! Je napísané: „...Hospodín zachováva verných...“ (Ž 31:24). On ti pomôže
a posilní ťa v pravý čas: „Pristupujme vtedy so smelou dôverou ku trónu milosti, aby sme dostali
milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas. (Žid 4:16); „lebo skrze neho máme prístup spolu
v jednom Duchu k Otcovi.“ (Ef 2:18); „v ktorom máme smelosť a prístup v dôvere skrze jeho
vieru.“ (Ef 3:12) Pred trónom Otca je miesta dosť. Len vstupuj do toho, čo On už zasľúbil.
Otec ťa predurčil k vernosti, aby si žil dôverný vzťah s Ním, rozpoznal zmysel pre ktorý žiješ
a naplnil to, k čomu ťa povolal. On ti zveril veci svojho kráľovstva a očakáva, že budeš Jemu verný:
„Tu ostatné sa vyhľadáva od správcov, aby bol ktosi nájdený verný.“ (I Kor 4:2)
Otec ti dal Ducha Svätého (Ruach HaKodesh – Luk 11:13) a vernosť je dôkazom nášho chodenia
Duchom, lebo vernosť je ovocím Ducha Svätého (Gal 5:22) Satan ťa môže okradnúť z vernosti, len
keď sa rozhodneš pre chodenie telom. Biblia varuje, že „...tí, ktorí sú podľa tela, myslia na veci tela,
a tí, ktorí sú podľa Ducha, na veci Ducha. Lebo myseľ tela je smrť ale myseľ Ducha je život a pokoj,
pretože myseľ tela je nepriateľstvom naproti Bohu lebo sa nepodriaďuje zákonu Božiemu, lebo sa
ani nemôže podriadiť.“ (Rim 8:5 – 7) Tam, kde sú tvoje myšlienky tam je tvoja vernosť. Nezabúdaj,
že Ježiš nebol vedený telom na púšť ale Duchom (Mat 4:1 a Luk 4:1); preto bol verný naplniť vôľu
Otcovu a nič Ho v tom nezastavilo.
Vernosť má veľkú odmenu – „Buď verný až do smrti, a dám ti korunu života.“ (Zj 2:10)
Šalom,
Stanislaw Gawel
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
(Modlitebný zoznam z Jeruzalema)

•
•
•
•
•

1.) Chválili sme Boha Izraela z modlitebnej veže s výhľadom na západný Jeruzalem.
Staviteľom Jeruzalema je JHWH; zhromaždí rozptýlených Izraelových (Žalm 147:2)
Pane, to čo deklaruje Tvoje Slovo, vidíme na vlastné oči a chválime Ťa!
Ako sa dívame na Knesset, ďakujeme Ti za súčasnú vládu v Izraeli
Hľa, nedrieme a nespí ten, ktorý ostríha Izraela.(Žalm )
Ďakujeme Ti, že Izrael je stále miestom pokoja a prosperity v chaotickom Blízkom východe

2.)
Lídri sveta prehlasujú a vyvíjajú nátlak na Izrael, aby sa vzdal svojho dedičstva Bohom zasľúbenej zeme a rozdelil ju. Premiér Benjamim Netanjahu potrebuje neustále robiť zložité rozhodnutia a preto nutne potrebuje modlitby príhovorcov. Veríme, že on je Bohom ustanovený muž, aby
viedol tento nárdo v tomto čase. A predsa to nemôže zvládnuť bez Božej milosti a sily, ktorá ho k
tomu vedie.
•
•
•
•
•
•
•

Abba, ďakujeme Ti za Bibiho. I napriek tomu, že nesúhlasíme s každým jeho rozhodnutím,
myslíme si, že nie je momentálne človek na politickej scéne, ktorý by mohol čeliť takýmto
tlakom na celý národ.
Pane daj mu múdrosť a silu, aby naplnil to, čo je v súlade s Tvojou vôľou
Ochraňuje ho pred rozhodnutiami, ktoré nie sú v súlade s Tvojou vôľou. Srdce človeka
vymýšľa svoju cestu; ale Hospodin riadi jeho krok. (Príslovia 16:9)
Abba, v súlade s Tvojím slovom, ktoré si nám dal na modlitebnej konferencii v tomto roku
(Žalm 80:3,7,19) - obráť srdce Netanjahu k Tebe.
Nech príde Tvoja bázeň na jeho život a uvoľniho zo strachu pred človekom (Príslovia 29:25)
Pripomeň mu lekcie, ktoré sa učil od svojho otca - proSionistu ako aj zo smrti jeho brata
Nech je tvoja ruka nad mužom tvojej pravice, nad synom človeka, ktorého si zmocnil pre
seba. (Žalm 80:18)
Daj mi múdrych poradcov (Žalm 1:1, Príslovia 15:22)

3.) Modlíme sa naďalej proti hrozbe Iránskeho nukleárneho zariadenia, ktoré sa podľa nezávislej
bezpečnostnej zložky môže do mesiaca spustiť.
•

•

A postavím svoj trón v Élame (starodávna Perzia - moderný Irán) a vyhubím odtiaľ kráľa i
kniežatá, hovorí Hospodin (Jer 49:38). Pane ďakujem Ti, že strážiš svoje Slovo a napĺňa sa
jeho prvá časť - mnohý Iránci spoznávajú Ješuu. Prosíme Ťa, aby sa aj druhá časť napnila
- a to, aby si zrušil vládu Iránskeho šítskeho zriadenia a odstránil ich žezlo autority.
Pane, ako si lapil Hámana v starodávnej Perzii, ktorý nenávidel Źidov, odstráň súčasných
iránskych vodcov, ktorí nenávidia Izrael a Židov
bratstvo
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Príhovorcovia za Izrael
•

Nech povstanú nový mužovia, ako bol Mordochai a ženy, ako bola Ester, ktorí obrátia moderný antisemitský Hámanovský plán.
Abba, nech vodcovia Izraela sa zjednotia v rozhodnutí týkajúcich sa Iránu
Priprav Izrael, aby čelil tejto výzve pod Tvojím vedením. Ješua, kapitán nebeskej armády,
ako si dal múdrosť Józuovi (Joz 5:13 - 6:5), daj, aby súčasnú lídri Izraela mali nebeskú
múdrosť - poznali Tvoj dokonalý plán.
Ďakujeme Ti, že dávaš jasne najavo, aby Izrael závislý len a len na tebe. Ďakujeme Ti, že
Ty si všetko, čo Izrael potrebuje (Žalm 20:7-9, Jer 31:10)

•
•
•

4.)
V týchto dňoch plánuje Izrael prepustiť 104 neľútostných teroristov, ktorí majú židovskú krv
na svojich rukách - práve v dňoch, kedy sa Palestínčania navnadili na „mierové“ rozhovory s Izraelom.
•
Abba, akokoľvek to je možné, ochráň Izraelskú justíciu pre takýmto hrozným rozhodnutím.
Za spravedlivosťou a len za spravedlivosťou sa poženieš, aby si žil a aby si do dedičstva
zaujal zem, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Bôh. (5 Moj 16:20)
•
Pane, ty si vždy zrušil plán ľudí v minulosti. Urob to i teraz. Hospodin ruší radu národov; na
nič obracia myšlienky ľudí. (Žalm 33:10)
5.)

Modlíme sa naďalej za Aliju - imigráciu Židov z diaspóry do Izraela.

•

Počas mesiaca Elul, rozdúchaj v mnohých srdciach túžbu po návrate domov, bez strachu a
obáv.
Otvor široké brány, aby mnohí mesiášsky veriaci mali túžbu sa vrátiť (Iz 62:10)
Nech umĺknu všetky negatívne falošné správy, ktoré opisujú Izrael ako nebezpečnú krajinu
(4 M 13:30; 14:6-9)

•
•

Nech vám Boh dá zjavenie a múdrosť, zvlášť ako sa prihovárať za váš národ a jeho vzťah k Izraelu
počas času jeho obnovy - pre meno Jeho svätosti (Ez 36:21-36).
Šalom
IFI tím
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STRÁŽCOVIA Z JERUZALEMA
Strážcovia z Jeruzalema
Prečo Boh súdi národy
Počas Medzinárodnej modlitebnej konferencie príhovorcov za Izrael 2013 v Jeruzaleme som hovoril
posolstvo pod názvom „Božie súdy“ – s dôrazom na Jeho súdy voči národom v súčasnosti. Boh
používal Izrael v Starom Zákone ako príklad toho, ako jedná s národným hriechom, najmä keď sa
národ, založený na Jeho zákonoch, postaví proti Nemu. Avšak Biblia jasne uvádza, že zázračná
obnova Izraela v posledných časoch prinesie do hry ďalší faktor: v posledných dňoch Boh súdi národy podľa postojov a konania ich vodcov s ohľadom na Jeho zasľúbenie o obnove Izraela. Boh
vsadil do hry Svoju reputáciu, Svoje meno. Jeho celý plán vykúpenia sa teraz zameriava na Izrael,
aby bol v krajine, ktorú im zasľúbil.
My ako príhovorcovia stojíme v medzere za naše národy, prosíme o milosť kvôli hriechom ako sú:
potraty, sexuálne zvrátenosti, násilie, korupcia, atď. Avšak, jednajú príhovorcovia s tým koreňom
problému, ktorý prináša Boží neustále narastajúci súd v súčasnosti? Modlitby proti nespravodlivosti
sú dobré, ale v niektorých prípadoch nesprávne konanie ľudu neprináša Boží súd na národ – je
znamením, že Boh už tento národ súdi!
Ten jediný koreň problému je Izrael. Nehovoríme len o niekoľkých biblických veršoch, ktoré sa tejto
témy týkajú – ale doslova o desiatkach. Počas posolstva som mal možnosť hovoriť len o pár veršoch, ale kvôli naliehavosti ponúkam viaceré podstatné verše na tomto mieste.
Biblické chápanie toho, ako a prečo Boh súdi národy, bolo prinesené z cirkvi. Príhovorca, ktorý je
ochotný postaviť sa do medzery za svoj národ a za plány Božieho kráľovstva, to už možno pochopil. Poďme stavať na tom, čo sám Boh o tom hovorí.
Mnohým príhovorcom sú známe pasáže z Písma, ktoré poukazujú na to, ako ovplyvní prihováranie
Boží prejav milosti uprostred Jeho súdov.
•

Keď som hľadal aspoň jedného muža spomedzi nich, schopného vystavať múr a postaviť sa
do trhliny pred moju tvár za krajinu, aby nebola zničená, nenašiel som ho.
Ezechiel 22:30

•

Prejdite ulicami Jeruzalema, pozerajte sa a dozvedajte; hľadajte po jeho námestiach; ak
nájdete niekoho, kto zachováva právo a hľadá pravdu, odpustím mu.
Jeremiáš 5:1

•

Povedal vtedy, že ich vyplieni, keby si Mojžiš, Jeho vyvolený, nebol stal do trhliny pred Ním,
aby odvrátil hnev od Jeho hubenia.
Žalmy 106:23
bratstvo
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Strážcovia z Jeruzalema
BOH ZJAVIL SPÔSOB SÚDENIA NÁRODOV
Často krát sú Božie súdy ako pôrodné bolesti ženy. Bolesti sú na začiatku malé, ale ako sa blíži čas
pôrodu, tieto bolesti sú čoraz silnejšie.
•

3M 26:18, 21, 23-24, 27-28 V týchto veršoch Boh varuje Izrael štyri krát pred Jeho súdmi.
Každé varovanie je sedemnásobným nárastom toho predchádzajúceho. Porovnajte si to
s pasážami zo Zjavenia, kde sa spomína sedem pečatí, sedem trúb, sedem hromov
a sedem nádob. To sa zhoduje so štyrmi razmi sedemnásobného súdu na národy.

•

Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú zemetrasenia, bude hlad i zmätok. To je začiatok bolestí. [v gréčtine – doslova pôrodné bolesti]
Marek 13:8

•

Bratia, nepotrebujete, aby som vám písal o časoch a obdobiach, lebo sami dobre viete, že
deň Pánov príde tak ako zlodej v noci. Keď si budú povrávať: Je pokoj a bezpečnosť, vtedy
ich znenazdania prikvačí záhuba ako pôrodné bolesti tehotnú ženu, a neutečú.
1 Tes.5:1-3

NÁSLEDKY SÚDU NIE SÚ PRÍČINOU SÚDU.
Telo Mesiáša sa stáva menej efektívnym v prihováraní vtedy, keď si mýlia následky s príčinou súdu.
Tým sme limitovaní na menší cieľ, na liečbu symptómov a nie poskytovanie liečby. Tu je niekoľko
následkov Božieho súdu, ktoré si môžeme zmýliť s príčinou:
•

Rim 1:18-32 Pavol hovorí, že jeden zo spôsobov Božieho súdu je odstrániť Jeho obmedzujúcu milosť, poskytnúť ľuďom po čom skutočne túžia, dovoliť spoločnosti vybuchnúť vo vnútri - keď Boh odstráni Svoju ochranu. Hlavne si všimnite v.24 - Preto ich Boh so žiadosťami
ich sŕdc vydal [prepustil/odovzdal] nečistote, aby si medzi sebou zneucťovali svoje telá;
v.26a - Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam; v.28 - A keďže nepokladali za
hodné zachovať si poznanie Boha, vydal ich Boh prevrátenému zmýšľaniu, aby páchali, čo
sa nesluší;
Oz.4:6 Znovu tu Boh varuje, že sa stiahne zo spoločnosti. Môj národ zhynie pre nevedomosť; keďže ty si zavrhol poznanie, zavrhnem aj ja teba ako svojho kňaza. Zabudol si na
učenie svojho Boha, i ja zabudnem na tvojich synov.
2 Tes.2:8-12 Tu Pavol hovorí: pretože ľudia neakceptujú obetujúcu sa lásku [grécky agapé]
ako pravdu (ako v skutočnosti tráviť čas a energiu čítaním Jeho neupravovaného Slova),
Boh im posiela klamné praktiky, aby uverili klamstvám. Potom sa zjaví ten rušiteľ zákona,
ktorého Pán Ježiš zahubí dychom svojich úst a zničí, keď sa zjaví pri svojom príchode Tamten príde satanovým pôsobením so všetkými prejavmi moci, znameniami a lživými zázrakmi, so všetkým zvodom neprávosti k tým, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde, aby
boli spasení. A preto dopúšťa Boh na nich silu zvodu ( [grécky: klamné aktivity/skutky/
praktiky], aby uverili lži a boli odsúdení všetci, čo neverili pravde, ale obľúbili si neprávosť.

•
•
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Strážcovia z Jeruzalema
NÁRAST HRIECHU V NÁRODOCH JE ČASTO DÔSLEDKOM BOŽIEHO SÚDU –STIAHNUTIE
JEHO OBMEDZUJÚCEJ MILOSTI – ALE PRÍČINOU JE…?
Je to, čo vždy bolo – počas celej histórie, v každom jednom národe či veľmoci. Boh opisuje príčinu
– ako neveru voči tomu, čo zasľúbil Svojmu ľudu. To viedlo národy k tomu, že sa dotkli Jeho oka
tým, že olúpili Izrael (viď. Zach.2 nižšie). Dokonca aj niektorí z Izraela sa dopustili tejto viny! Áno,
matka všetkých bludných učení, teológia náhrady, uvádza, že cirkev nahradila Izrael ako Boží ľud.
Tým tvrdí, že sám Boh je buď nestály, zábudlivý alebo otcom lží. Beda tej cirkvi, ktorá koná na základe takéhoto presvedčenia. Cirkev v národe je jedinou skutočnou ochranou národa pred Božím
spravodlivým súdom. Pretože je to cirkev, ktorá stojí spolu a prihovára sa, modlí sa za vodcov, prosí o milosť za svoj ľud a za naplnenie Božích zasľúbení, ktoré dal Jákobovi!
•

•

•

•
•

•

Žehnať budem tých, čo teba žehnajú, prekľajem toho, čo tebe zlorečí, [berie na ľahkú
váhu; opovrhuje; vníma ako podlého]. 1M 12:3a
(porovnaj s 27:29; 30:27 Lában bol požehnaný kvôli Jákobovi; 39:5 Pótifar bol požehnaný
kvôli Jozefovi, Jákobovmu synovi)
1M 27:29 Skrze Izáka Boh prehlasuje toto požehnanie na Izákovho syna Jákoba: A nech ti
slúžia národy a kmene sa ti klaňajú. Buď pánom svojim bratom, ... Nech je prekliaty, kto ťa
preklína, no požehnaný, kto ťa požehnáva. (1M 27:29). Bez ohľadu na to, ako Jákob
získal otcovo požehnanie a bez toho, aby sme nejako schvaľovali Jákobovo konanie, Boh
zasľúbil toto požehnanie Jákobovi. Pamätajte, že YHWH povedal Rebeke, kým bola ešte
tehotná (čakala Jákoba a Ezava), že starší bude slúžiť mladšiemu (1M 25:23b). A dokonca
aj keď si Izák uvedomil, čo sa stalo, sám potvrdil, že to bola Božia vôľa (1M 27:33; 28:1-4),
a to potvrdil sám Boh v 1M 28:13-15.
4M 24:8-9 Bileám vyhlásil: Boh, ktorý ho vyviedol z Egypta, je mu sťa rohy divokého býka.
Pohltí národy, svojich protivníkov, ich kosti rozmrví a ich šípy roztrieska. Skrčil sa, líha ako
lev a ako levica, kto ho smie vyrušiť? Kto ťa žehná, nech je požehnaný, kto ťa preklína,
nech je prekliaty!
Iz.60:12 Lebo národ i kráľovstvo, ktoré ti nebude slúžiť, zahynie, a pohania budú iste vyhubení. V kontexte s týmto bude Izrael, po rozptýlení medzi národmi, znovu Bohom obnovený.
(viď: je prorokované o cirkvi, že mu pomôže: Iz.60:6,9)
Joel 3:1-2 Znovu je tu prorocký kontext - zhromaždenie Izraela a obnova v posledných časoch. Toto je jeden z najrelevantnejších veršov týkajúcich sa súčasného politického procesu
„dvoch štátov, krajiny za mier“ a väčšina sveta chce dotlačiť Izrael k tomu rozhodnutiu. Áno,
tieto verše sú jasnou hrozbou od Boha, že bude súdiť každý národ, ktorý rozdelí Jeho krajinu. Lebo, hľa, v tých dňoch a v tom čase, keď zmením údel Júdu a Jeruzalema, [Boh opisuje život Židov medzi národmi ako život v otroctve alebo exile], zhromaždím všetky národy,
zavediem ich do údolia Jóšáfát ["YHWH vyniesol súd"], a tam sa budem s nimi súdiť
[rozsudzovať, vynášať rozsudok] pre môj ľud a pre moje dedičstvo, pre Izrael, pretože ho
rozptýlili medzi pohanov, moju krajinu si rozdelili [a/alebo zničili]. Už sme videli, ako bol
Izrael súdený za rozdelenie Božej krajiny – keď vydali Gazu a odovzdali územia Palestínskej Samospráve za mier. Súd voči Izraelu: terorizmus a rakety.
Zach.2:8 Varuje Svoj ľud, aby utiekol z Babylonu, Boh opisuje, ako On „vidí“ Svoj vzťah
s Izraelom použitím veľmi zaujímavej metafory. Hej, zachráňte sa na Sion, vy, ktorí bývate
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pri dcére babylonskej. Lebo takto vraví Hospodin mocností, ktorého sláva ma poslala k
národom, čo vás vykorisťovali; [ničili, drancovali] Kto sa vás dotýka, dotýka sa zrenice Môjho oka. Rozmýšľajte nad tým, že my vnímame svet cez zrenicu oka. Boh sa pozerá na svet
skrze Svoj zvolený filter, Svoj ľud a Svoju krajinu.
Hľa, urobím Jeruzalem opojnou čašou pre všetky okolité národy, ale to bude platiť aj proti
Judsku pri obliehaní Jeruzalema. V ten deň urobím Jeruzalem ťažkým balvanom pre všetky národy; všetci, čo ho budú dvíhať, sa veľmi doráňajú, hoci sa zhromaždia proti nemu
všetky národy zeme. V ten deň sa budem snažiť zničiť všetky národy, ktoré vytiahnu
proti Jeruzalemu.
Zach.12:2-3, 9

•

MAJME NA PAMÄTI TIETO BIBLICKÉ PRINCÍPY
Tu sú ďalšie verše, o ktorých som nemal čas hovoriť počas konferencie. Je zrejmé, že Duch Svätý
môže pripomenúť pasáže z Písma pre príhovorcov, aby sa mohli v súlade s nimi modliť. Ale na
začiatku pomáha, keď ich poznáme.
•
4M 23:19-20 Bileám hovorí Balákovi, ktorý ho najal, aby preklínal Izrael: Boh nie je človekom, aby klamal, ani ľudským synom, aby ľutoval. Či nevykoná, čo povedal? Či nesplní, čo
vyriekol? Hľa, prijal som rozkaz žehnať. On požehnal, ja to nemôžem zmeniť.
•
Joz.23:3 Na konci svojho života Józua hovorí kmeňom Izraela: ale vy ste videli všetko, čo
urobil Hospodin, váš Boh, všetkým týmto národom pred vami, lebo Hospodin, váš
Boh, sám bojoval za vás.
•
Ž 79:6-7 Na základe Božích zasľúbení hovorí Asáf Bohu, aby súdil národy pre to, ako jednali s Izraelom. Vylej svoju zlosť na pohanov, ktorí Ťa nepoznajú, i na kráľovstvá, čo nevzývajú Tvoje meno! Lebo požierali Jákoba a spustošili jeho obydlia.
•
Iz.41:10-14 Boh hovorí „červíkovi“ Jákobovi: Neboj sa, lebo ja som s tebou, nepozeraj ustrašene vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj! Posilním ťa a pomôžem ti, i podopriem ťa svojou
spásonosnou pravicou. Na hanbu a posmech vyjdú všetci [budú ponížení a zmätení],
ktorí zlosťou kypia proti tebe [extrémne nahnevaní]. Zmenia sa na nič a zahynú mužovia, ktorí sa sporia s tebou. Budeš ich hľadať, ale nenájdeš tých, ktorí sa s tebou vadia; zmenia sa na nič ... lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu a vraví ti:
Neboj sa, ja ti pomôžem!… Neboj sa, červíček, Jákob, hŕstka Izraela, ja ti pomáham - znie
výrok Hospodinov - tvoj Vykupiteľ je Svätý Izraela.
•
Iz.47:6 Boží súd na „Babylonskú pannu“ (v.1) je dôsledok toho, ako jednali s Izraelom. Zatiaľ čo Izrael im bol vydaný kvôli súdu, Boh stále účtoval s Babylonom za to, ako jedná
s Izraelom bez milosti. Hneval som sa na svoj ľud, znesvätil som svoje dedičstvo a vydal
som ich do tvojej moci; nemala si k nim milosrdenstva, starca si veľmi zaťažovala svojím
jarmom. (Izaiáš 47:6) Veľká časť tejto kapitoly sa opakuje v knihe Zjavenia – kde sa objavuje posledný súd Babylona. Preto je biblické uviesť, že súd posledných čias nad celým babylonským systémom je prepojený s tým, ako národy jednajú s Izraelom. A o tomto určite písal
apoštol Ján, autor Zjavenia. Pretože jeho rámcová referencia toho, čo prijal od Pána Ješuu,
bol Tanach. Viď nižšie v Jer.50 a 51, kde sú uvedené ďalšie verše o tejto téme.
•
Iz.49:24-26 Kontext týchto veršov je návrat židovského ľudu do krajiny (viď verše 22-23).
V tom čase Boh hovorí Jákobovi/Izraelovi: Či možno odňať hrdinovi to, čo uchvátil, alebo
10
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môžu uniknúť zajatci [hebrejsky: korisť hrozného, bezohľadného] mocnára? Vskutku, takto
vraví Hospodin/ YHWH: Aj hrdinovi môžu byť odňatí zajatci a mocnárovi môže uniknúť to, čo
uchvátil. Ja sa budem prieť [bojovať] s tými, ktorí sa s tebou prú [alebo „sú tvojimi nepriateľmi], a tvojich synov ja vyslobodím. Nakŕmim tvojich utláčateľov [ktorí jednajú násilne] ich vlastným mäsom a spijú sa [budú omámení] vlastnou krvou ako mladým vínom.
Tak pozná každé telo, že ja som Hospodin, tvoj Vysloboditeľ a tvoj Vykupiteľ, Silný Jákobov.
Videli sme, ako sa to deje za každým, keď sa moslimovia radujú, že ich synovia a dcéry
zomierajú v snahe zavraždiť Židov. Tiež si všimnite, že konečným cieľom, ktorý má Boh pri
obrane Izraela je, čo je prehlasované v knihe Ezechiel 36 –posvätenie Jeho mena – že všetky národy budú vedieť, že YHWH, Boh Izraela, je Boh.
Jeremiáš 2:3 V tomto verši väčšina anglických prekladov pridáva slovo, kvôli čomu sa zdá,
akoby Boh hovoril o minulej histórii. Ale v hebrejčine sa uvádza: Izrael – svätý Hospodinovi,
YHWH! Je to vyjadrenie súčasnej skutočnosti. Hebrejský koncept „svätosti“ v podstate znamená byť oddelený. Boh oddelil Izrael od všetkých ostatných národov, aby boli Jeho vlastníctvom. Preto zostáva Jeho vlastníctvom, hoci jeho správanie sa Mu nepáči. Tu je verš,
ako by sa prečítal v hebrejčine: Izrael – svätý Hospodinovi/YHWH, a prvotiny ovocia Jeho
vzrastu: všetci, čo ho pohltili [Izrael] sa previnia [budú vinní]; zlo na nich doľahne, hovorí
Hospodin/YHWH.
Jeremiáš 30:11-17 Tieto verše predstavujú absolútnu potrebu čítať si Bibliu v kontexte. Predovšetkým sa Boh pýta Izraela, prečo sa sťažuje za to, že ho kázni. Prečo plačeš nad svojou biedou? Nezahojiteľný je tvoj úraz, [nečistoty a hriechy]… takto som naložil s tebou
(30:15). Potom Boh mení svoje zameranie. Je ako rodič, ktorý kázni svoje deti, ale beda
všetkým cudzím, ktorí sa opovážia dotknúť sa týchto detí! Preto všetci, ktorí ťa zožierajú,
budú pohltení. A všetci tvoji protivníci [nepriatelia, utláčatelia], pôjdu do zajatia. Tí, čo
ťa plienia, budú vyplienení, a všetkých, čo olupujú, vydám za korisť. (30:16, viď tiež v.
17).
Jeremiáš 50 a 51 Keď si pripomeniete to, čo bolo uvedené v Iz.47:6, prečítajte si nasledujúcu stať veršov z týchto dvoch kapitol o Božom hneve proti Babylonu a všetko o tom, za čím
stojí. Na jednej strane Boh povýšil Babylon, aby sa stal Jeho nástrojom súdu voči Jeho spurnému ľudu. Na druhej strane však bol postoj Babylončanov, bezohľadný a nemilosrdný voči
tým, ktorých Boh vložil do ich ruky, ako aj ich vodcovia vzdávajúci slávu svojim bohom na
popud voči Bohu Izraela – to všetko pridalo na váhe Božej ruky súdu.
Jeremiáš 50:6-7 Môj ľud bol strateným stádom; ich pastieri ich zavádzali, viedli ich do vrchov, putovali z vrchu na pahorky, zabudli na miesto svojho odpočinku. Ktokoľvek ich našiel, požieral ich, a ich protivníci hovorili: Nepreviníme sa, lebo hrešili proti Hospodinovi, príbytku spravodlivosti a nádeji svojich otcov. Nie je to tiež obraz cirkvi za posledných 1800 rokov – prenasleduje židovský ľud, zároveň sa obhajuje slovami, že to nie je
hriech, pretože Židia odmietli a zabili Krista, Mesiáša?
Jeremiáš 50:8, 10-11 Ujdite z Babylonu, vyjdite z Chaldejska, ... Lebo, hľa, vzbudzujem a
privádzam proti Babylonu zbor veľkých národov zo severnej krajiny; i zoradia sa proti nemu
a odtiaľ ho podmania. Ich šípy sú ako zdatný hrdina, ktorý sa naprázdno nevracia. Chaldejsko bude korisťou, nasýtia sa všetci, ktorí ho plienia - znie výrok Hospodinov YHWH. Len sa
tešte, len jasajte, vy, ktorí lúpite moje dedičstvo!... Veľmi sa to podobá na konanie moslimov v súčasnosti – najmä, ale nie len, sú to palestínski moslimovia – mnohí z nich sa radujú
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z úspechov teroristických útokov proti izraelským civilistom.
Jeremiáš 50:14-15 Tu Boh prehlasuje, že to berie osobne, ako sa národy stavajú voči Izraelu. Svoj súd nazýva odplatou! Zoraďte sa zo všetkých strán proti Babylonu, všetci lukostrelci,
ostreľujte ho, nešetrite šípmi, lebo sa proti Hospodinovi/YHWH prehrešil. Kričte na poplach proti nemu zo všetkých strán! … padli jeho piliere, zrúcané sú jeho hradby, lebo to je
pomsta Hospodinova. Pomstite sa na ňom, urobte s ním, ako on robieval!. [Iz.34:8 Lebo
Hospodin určil deň pomsty, rok odplaty odporcom Siona.]
Jeremiáš 51:24 A odplatím Babylonu i všetkým chaldejským obyvateľom všetko ich zlo, čo
spáchali voči Sionu pred vašimi očami - znie výrok Hospodinov/YHWH. Zjavne verše 1923 naznačujú, že v istom čase v budúcnosti, možno v týchto posledných dňoch, Boh odplatí
služobníkom ducha Babylonu a použije si Izrael ako Svoju palicu a ako Svoje vojnové zbrane.
Nech príde na Babylon násilie spáchané na mne i na mojom tele! vraví obyvateľka Siona.
Krv moja na obyvateľov Chaldejska, hovorí Jeruzalem. Preto takto vraví Hospodin: Ajhľa,
ja povediem tvoj spor a pomstu za teba ja vykonám. Vysuším jeho more, dám vyschnúť i
jeho prameňu. Tak bude Babylon hromadou kamenia, príbytkom šakalov, predmetom hrôzy
a pískania, bez obyvateľov. Jeremiáš 51:35-37
Aj Babylon musí padnúť pre pobitých Izraela, ako pre Babylon padli pobití celej zeme.
Jeremiáš 51:49
Ezechiel 25-28 V týchto kapitolách Ammón (25:2-7), Moáb (25:8-11), Edóm (25:12-14, porovnaj Obad.1:10-16), Filištínci (25:15), Týr (26:2-3), a Sidon (28:21-24) sú všetci súdení
špecificky kvôli tomu, čo urobili Božiemu národu (Ezech.25:25-26). To prepája spásu Izraela
s Božím súdom nad nepriateľmi Izraela: Takto vraví Hospodin, Pán YHWH: Keď zhromaždím dom Izraela spomedzi národov, kde bol rozptýlený, a dokážem sa svätým medzi nimi
pred očami národov, budú bývať na svojej pôde, ktorú som dal svojmu služobníkovi Jákobovi, budú na nej bezpečne bývať, budú stavať domy a vysádzať vinice, a budú bývať bezpečne, keď vykonám súd proti všetkým, ktorí nimi pohŕdajú zo všetkých strán. A poznajú, že ja
som Hospodin, ich Boh.
Ezechiel 29:6-8 Napokon je tu varovanie pre všetkých takzvaných priateľov Izraela – ako
napr. Amerika a EÚ – Egypt je súdený, lebo bol nespoľahlivým spojencom Izraela! Potom
poznajú všetci obyvatelia Egypta, že ja som Hospodin, pretože bývali trstinovou oporou
domu Izraela. Keď ťa chytia za ruku, zlomíš sa a roztrháš im celé plece; keď sa oprú o teba,
polámeš sa a otrasieš ich celé bedrá. Preto takto vraví Hospodin, Pán: Hľa, privediem proti
tebe meč a vykynožím z teba človeka i dobytok.
Zachariáš 1:14b-15 Ako sme už skôr spomenuli Babylon: je pravda, že Boh niekedy použije
národy na vykonanie súdu nad Izraelom. Ale hnevá sa, keď berú spravodlivosť do svojich
vlastných rúk a myslia si, že majú slobodnú vládu nad zničením Jeho ľudu. Takto vraví Hospodin mocností: Veľmi horlím za Jeruzalem a Sion, ale veľmi sa hnevám na ľahostajné
národy [arogantne si myslia, že majú pokoj a bezpečie], ktoré - len čo som sa trochu rozhneval - napomáhali zlo.
Ďalšie verše tiež odhaľujú túto teologickú pravdu: že Boh súdi národy na základe toho, ako
jednajú s Izraelom. Tu je niekoľko odkazov: Izaiáš 17:12-14; 43:14; 47:1-6; 54:14-17; 60:12;
Jeremiáš 10:24-25; Joel 3:19; Sofoniáš 2:8-10.
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ALE STÁLE JE NÁDEJ!
Uprostred Božích súčasných súdov, nádejou vášho národa ste vy – keď stojíte v medzere, prosíte
za Jeho milosrdenstvo a vyznávate hriech, za ktorý je váš národ súdený. Je vo vašom národe koreň
hriechu v tom, že odmieta Božie zasľúbené prinavrátenie Jeho ľudu do Jeho krajiny pre Jeho meno?
Napokon pre Mesiáša Ješuu - aby sa vrátil a nastolil Božie kráľovstvo na zemi - sa prorokuje, že
spasený Izrael Ho privíta späť v Jeruzaleme. Už viac nie pod pohanskou nadvládou (Mat.23:37-39).
Preto je Boh ta zapálený a túži vidieť realizáciu obnovy Izraela. Je to tiež dôsledok 2000-ročných
modlitieb Mesiášovho tela k Otcovi. Nech príde Tvoje kráľovstvo a nech sa stane Tvoja vôľa na
zemi, ako je v nebi. Amen.
Chuck & Karen Cohen
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SPRÁVY Z DIASPÓRY
Milí priatelia Izraela,
v júni a júli sme opäť cestovali po Ukrajine a napĺňali slovo z Iz. 40:1 „Potešujte, potešujte môj ľud...“. Je to skutočne nádherné vidieť prejav Jeho milosti nad Izraelom. Boh otváral srdcia ľudí, ktorých sme navštívili a za ktorých ste sa mnohí z vás prihovárali, aby prijali Slovo Božie. Po mnohých rokoch návštev a služby sa Boh predivne dotýkal konkrétnych ľudí, ktorý počúvali a prijímali Slovo evanjelia.
Július (Pinkas Levi) z Beregova bol dlhé roky odmeraný a neprijímal žiadne slová o odpustení. Jeho život bol poznačený smrťou celej rodiny pochodujúcej do plynovej komory.
Videl tú najväčšiu hrôzu aká sa len dá predstaviť. Chcel zabudnúť, ale nemohol. V srdci sa
mu uhniezdila horkosť. Keď sme ho prvý krát navštívili roky dozadu, videli sme a cítili,
že jeho srdce je plné bolesti a odmietnutia. Videli sme, akoby neprijímal naše slová útechy, ale i tak sme v srdci vedeli, že je to práve to, čo potrebuje počuť. Verili sme, že slovo
zo Slova prináša uzdravenie duše i tela. Verili sme, že Boh Abraháma, Izáka a Jakoba nezabudol na túto ovečku z Jeho ľudu a prišiel ju zachrániť.
Na poslednej návšteve v júli tohto
roku sme prišli v očakávaní a s vierou,
že Boh bude konať. Keď sme vstúpili
do domu, práve sa obliekal v kuchyni.
Prešli sme cez kuchyňu do obývačky a
čakali. Prišiel k nám a začali sme sa
rozprávať. Rozprával otvorene, viac
ako inokedy. Július bol iný, ako predtým. Ukazoval nám rôzne knižky, odpovedal nám na otázky. Spýtali sme sa
ho na modlitbu „Shema Israel...“ (túto
modlitbu sa modlila jeho rodina, keď
pochodovala do plynovej komory).
Ukázal nám ten kúsok malého zvitku,
na ktorom je napísaná modlitba. Po chvíli si ľahol na svoju posteľ. Vnímali sme Božiu
prítomnosť, vedeli sme, že jeho srdce je „mäkké“. V jednom momente, sa ho Stašek spýtal, či verí v Ješuu, Mesiáša. Július odpovedal, že verí v Ježiša, že je to Kráľ židovský.
Citovali sme Slová z Písma, rozprávali sa o Kráľovi a Spasiteľovi. Nakoniec nášho rozhovoru zatvoril oči a povedal „Ješua, Ješua ...“.
Prosíme vás, modlite sa, aby on poznal Ješuu celým svojím srdcom, dušou a mysľou pravdu, ktorá uzdraví všetky jeho trápenia. Nech zasiate Slovo prinesie ovocie na Jeho slávu.
Chevra tím.
14
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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 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 „Kniha Werner“

variabilný symbol 1033
variabilný symbol 222

Projekt Nádej (Tikvah) - projekty pomoci na Ukrajine
Projekt Múr Modlitieb

variabilný symbol 777
variabilný symbol 333

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

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

