November 2015 / Chešvan - Kislev 5776

Správy z diaspóry a Izraela

OBSAH
Slovo na úvod............................................................................. strana 3
Príhovorcovia za Izrael .............................................................. strana 5
Strážcovia z Jeruzalema ........................................................... strana 10
S Bibliou od Dan po Beršebu ................................................... strana 15
Správy z diaspóry ....................................................................... strana 18

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:
Ježiš hovorí „...že v posledných dňoch bude rozmnožená
neprávosť...“ (Mt. 24:12a). Dôsledkom toho „...ochladne láska
mnohých“ (Mt.24:12b). Mužovia ukrutnosti (hebrejsky hamasu) rastú
ako huby po daždi. Posledné udalosti v Izraeli a v národoch sveta sú
toho len dôkazom. Ukrutnosti je stále viac a viac. O ukrutnosti ľudí
hovorí Biblia: „Vytrhni ma, Hospodine (Adonai), z moci zlého človeka;
uchovaj ma od muža ukrutnosti (muža hamasu)“ (Ž 140:1); „Ostríhaj
ma , Hospodine a zachovaj od rúk bezbožníka! Uchovaj ma od muža ukrutnosti (muža hamasu), od
tých, ktorí myslia vyraziť moje kroky“ (v. 5); „Človek zlého jazyka nebude stáť pevne v zemi;
ukrutného človeka (človeka hamasu) bude stíhať zlé ako lovec, aby padol“ (v.12). Môžeme vidieť,
že nejde o nič nového. Ukrutnosť je tu tak dlho, ako siaha história hriechu na zemi. Boh nenašiel
v Sodome a Gomore ani piatich spravodlivých a preto je napísané, že „...Hospodin (Adonai) dal, aby
pršala na Sodomu a na Gomoru síra a oheň od Hospodina z neba“ (1M. 19:24). Keď sa začala
objavovať neprávosť na zemi, je napísané, že „...Hospodin ľutoval, že učinil človeka na zemi a mal
bolesť vo svojom srdci“ (1M. 6:6). Hriech nie je Božou voľbou pre človeka, ale človek sa slobodne
rozhoduje pre hriech a to pôsobí bolesť v Božom srdci, lebo človek nie je stvorený k vzťahu
s hriechom ale s Bohom. Preto Biblia jasne hovorí o odplate pre bezbožných, taktiež o odmene pre
spravodlivých: „Zlorečenstvo Hospodinovo (Adonai) je v dome bezbožného, ale príbytku
spravodlivých žehná“ (Pr. 3:33).
Hriech je znamením nedostatku Božej bázne. Boh dal svoje Slovo Izraelu hneď po oslobodení
z otroctva Egypta. Biblia hovorí, že „...všetok ľud videl hrmenie a blesky, počul zvuk trúby a videl
vrch kúriť sa. A keď to videl ľud, ustupoval trasúc sa od strachu a stál zďaleka. A povedali Mojžišovi:
Hovor ty s nami, a budeme počúvať. Nech nehovorí s nami Boh, aby sme nezomreli. A Mojžiš
povedal ľudu: Nebojte sa, lebo preto, aby vás skúsil, prišiel Boh a preto, aby jeho bázeň bola pred
vami, aby ste nehrešili“ (2M. 20:18-20). Božia bázeň nás chráni pred hriechom. Božie Slovo je vždy
siate do sŕdc, ktoré sú preplnené Božou bázňou. Bázeň pôsobí ochotu prijať kázeň Božieho Slova
a to uvoľňuje pomazanie Ducha Svätého. Všetko to napomáha k tomu, aby sme rástli v Božej
múdrosti, činili Jeho vôľu a žili požehnané životy na Jeho slávu.
Abrahám, keď prišiel do Geráre, povedal ľuďom zeme, že Sára je jeho sestra, lebo si povedal:
„Istotne nie je bázne Božej na tomto mieste, a tak ma tu zabijú pre moju ženu“ (1M. 20:11). Keď niet
bázne pred Bohom, tak niet obavy pred hriechom. Božia bázeň nie je len ochranou pred hriechom,
ale uvoľňuje tiež Božiu zázračnú moc. Duch Svätý jednal s hriechom v prvej cirkvi, aby znova dostal
učeníkov na miesto Božej bázne: „A prišla veľká bázeň na celú cirkev a na všetkých, ktorí to počuli.
A skrze ruky apoštolov dialo sa mnoho divov a zázrakov medzi ľudom....“ (Sk 5:11-12). Bázeň bola
a aj je nevyhnutnou zložkou učeníkov Pánových. Pavol hovorí Korintskému zboru: „A ja som bol
u vás v slabosti a v bázni a triasol som sa mnoho.“ (I. Kor 2:3). Biblia nás povzbudzuje, aby sme sa
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Slovo na úvod
podriaďovali jedny druhým v bázni Božej (Ef. 5:21). Je to o vzťahu voči Bohu a jeden voči druhému.
Božie Slovo hovorí, že „Bázeň Hospodinova je počiatkom známosti; múdrosťou a kázňou pohŕdajú
blázni“ (Pr. 1:7). Známosť bez bázne nadúva a vedie k pýche, ale známosť v prepojení s bázňou
vedie k pokore, ktorá je ochotná prijať kázeň. Preto Biblia hovorí: „Až dokedy hlúpi budú milovať
hlúposť a posmievači dokedy budú obľubovať posmech a blázni nenávidieť známosť. Obráťte sa
k môjmu karhaniu! Hľa, vydám vám zo seba svojho ducha a oznámim vám svoje slová“ (Pr. 1:22-3).
Cirkev Božej bázne je cirkvou Božieho pomazania a Božej známosti. Bez Božej bázne zostáva len
svetskou inštitúciou. Preto nepriateľ robí všetko preto, aby ju zbavil Božej bázne.
Niekedy sa ľudia modlia o Božie požehnania, naháňajú ich, ale možno potrebujú iba vytvoriť
podmienky, aby to fungovalo. „Odplatou pokory a bázne Hospodinovej je bohatstvo, sláva
a život“ (Pr. 22:4). Znenávidieť veci, ktoré oddeľujú od Boha a Jeho požehnania. Biblia hovorí, že
„Bázeň Hospodinova je nenávidieť zlé...“ (Pri. 8:13). Taktiež v Žalme 97:10 je napísané: „Vy, ktorí
milujete Hospodina (Adonai), majte v nenávisti to, čo je zlé! On ochraňuje duše svojich svätých;
vytrhuje ich z ruky bezbožníkov.“ Boh dokonale spravil všetko, čo pre teba naplánoval. Ty v tom
teraz musíš stáť za seba, lebo je napísané: „Milosťou a pravdou sa pokrýva neprávosť a v bázni
Hospodinovej leží múdrosť a sila odstúpiť od zlého“ (Pr. 16:6). Presne bázeň Božia ti pomôže obstáť
vo svete ukrutností a ochráni ťa, aby si nesplynul so svetom.
Duch Svätý (Ruach HaKodeš) je Duchom bázne Božej. Ježiš (Ješua) k naplneniu vôle Otcovej
potreboval bázeň Ducha Svätého: „A z Izajovho pňa vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyrastie
výhonok a ponesie ovocie. Spočinie na ňom Duch Hospodina (Duch Adonai), duch múdrosti
a rozumnosti, duch rady a hrdinskej sily, duch známosti a bázne Hospodinovej.“ (Iz. 11:1-2). Ježiš
(Ješua) hovorí o sebe a povzbudzuje nás ako svojich učeníkov: „...učte sa odo mňa, lebo som tichý
a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie svojim dušiam...“ (Mt. 11:29). Len v Jeho odpočinutí
môžeš počuť hlas Pastiera!
Keď Ježiš chodil v bázni Otcovej, potom je to cesta aj pre mňa! Veríš, že aj pre teba?

Šalom,
Stanislaw Gawel
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
Piatkové modlitby z Jeruzalema, november 2015.
1.) Modlitby sme začali čítaním veršov z knihy proroka Malachiáša, ktoré pripadli na dnešný šabat:











„Milujem vás, hovorí Hospodin. Ale vy hovoríte: V čom nás miluješ? Či nebol Ezav Jakobovi
bratom? hovorí Hospodin. A miloval som Jakoba a Ezava som nenávidel; obrátil som jeho
vrchy na púšť ... Vaše oči to uvidia, a vy poviete: Veľký je Hospodin nad územím Izraela“ (Mal.1:2-5)!
„Lebo od východu slnca až po jeho západ je veľké moje meno medzi národmi/pohanmi, a na
každom mieste sa kadí a obetuje môjmu menu, a to čistý obetný dar obilný, lebo moje meno
je veľké medzi národmi/pohanmi, hovorí Hospodin Zástupov“(Mal.1/11).
Chválime Ťa, že si Bohom, ktorý túži počuť modlitby svojho ľudu (Pr.15:8,29).
Vďaka Ti, že si nám daroval Slovo, ktoré je Pravdou (J.17:17).
Ješua, Ty si cesta, pravda a život (J.14:6) a my sa radujeme v Tebe!
Chválime Ťa a ďakujme Ti, že si vo svojom jednaní s nami, vo svojom vzťahu s nami, verný.
„Verný je ten, ktorý vás volá, ktorý aj učiní“ (Tes. 5:24).
V dôvere očakávame a veríme, že tvoje Slovo sa k tebe nenavráti prázdne, ale vykoná
a dokončí to, na čo ho pošleš (Iz.55:11).
„Meno Hospodinovo je pevnou vežou, do nej sa utečie spravodlivý a bude vyvýšený“ (Pr.18:10).

2.) Premiér Izraela, Benjamín Netanjahu, sa navrátil z veľmi úspešnej pracovnej cesty v USA.
Teraz potrebuje vláda múdrosť, aby vedela, ako zareagovať na súčasnú vzburu, nepokoje,
násilnosti a vražedné pokusy Palestínčan a niektorých arabsko-izraelských občanov - proti izraelským Židom.









„Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovory, vďaky za všetkých
ľudí, za kráľov a za všetkých, ktorí sú vo vysokom postavení, aby sme mohli žiť nerušene
a pokojne vo všetkej pobožnosti a dôstojnosti. Toto je dobré a príjemné pred Bohom, naším
Spasiteľom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu“ (1 Tim.1-4).
Pane, vieme, že Teba nič neprekvapí. Ty už máš plán, ako jednať s násilím v krajine. Prosíme Ťa, aby si ho zjavil autoritám v Izraeli, aby vedeli, ako zasiahnuť.
„Hospodin ruší radu národov; na nič obracia myšlienky ľudí. Rada Hospodinova stojí na
veky, myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie“ (Ž.33:10-11).
„Mnohé úmysly sú v srdci človeka; ale rada Hospodinova, tá obstojí“ (Pr.19:22).
Vďaka, že premiér Netanjahu číta Bibliu. Hovor k nemu cez tvoje Slovo.
Obráť srdcia vodcov Izraela k tvojmu smeru pre tento národ. „Srdce kráľovo v ruke Hospodinovej ako potôčky vody: kamkoľvek chce, ta ho nakloní“ (Pr.21:1).
Žehnáme Bibimu slovom: „Nech je tvoja ruka nad mužom tvojej pravice, nad synom človeka,
ktorého si zmocnil pre seba“ (Ž.80:18). Poskytni Bibimu všetko, čo potrebuje, aby bol tým,
kým má byť a úplne naplnil to, pre čo si ho pozdvihol.
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Príhovorcovia za Izrael
Obklop Bibiho dobrým tímom ministrov, ktorí budú podporovať tvoje zámery a plány pre
Izrael a pracovať v jednote. Odhaľ a odstráň každú politickú hru, skrze ktorú by si politici
chceli budovať vlastnú kariéru, alebo naplniť svoje úzkoprsé záujmy na úkor bezpečnosti
a jednoty v Izraeli.
Daj nám ministrov, ktorí budú nástrojmi v tvojich rukách, ktorí rozumejú svätej práci, do ktorej si ich povolal a preto budú hľadať Božiu múdrosť pre cestu Izraela. Ak sú vo vláde takí,
ktorí nie sú ochotní pracovať týmto smerom, zmeň ich srdcia, alebo ich nahraď ľuďmi, ktorí
sa ochotne poddajú tvojej vôli.
„Môj Bože, na teba sa nadejem. Nech nie som zahanbený! Nech neplesajú moji nepriatelia
nado mnou!“ (Ž.25:2).Nech nepriatelia Izraela nejasajú na týmto národom.
Izrael je atakovaný na mnohých frontoch – bojkotmi, chaosom v Sýrii, hrozbami zo strany
arabských národov, ktoré ho tlačia k uznaniu 'Palestíny' a mnohými ďalšími – predsa však
prosíme, aby si pomohol vláde vnímať bezpečnosť obyvateľov Izraela ako svoju najvyššiu
prioritu (R.13:1-4, 1.Tim.2:1-4).
Abba, neľútostne zakroč voči akejkoľvek pýche, ktorá by kládla prekážky izraelskej vláde,
aby pracovala/fungovala efektívne (2.Kron.32:26, Pr.11:2, 13:10; 16:18; Iz. 2:11).
Použi si útoky Arabov – či už vykonané autami, raketami, molotovými koktailmi alebo mladými chlapcami (niektorí mali len 11 rokov), aby si prebudil Izrael a uvidel pravú tvár islamu.
Pomôž Izraelu, aby nerobil kompromis s duchom islamu, ktorý nenávidíš (Ž. 5:5; 97:10; Pr.
8:13; Amos 5:15).












3.) Modlili sme sa za izraelské bezpečnostné zložky, ktoré čelia týmto nenávistným násilnostiam
voči Izraelu a Židom. Ich úlohou je stáť v medzere v záujme ochrany a pokoja obyvateľstva. Mnohé
z útokov sú namierené práve na bezpečnostné zložky. Stávajú sa terčom, pretože nosia uniformu.
Vďaka za tých, ktorých si povolal, aby chránili a strážili obyvateľov Izraela a stáli v medzere.
Otvor oči obyvateľom židovského štátu, aby boli vďační za bezpečnostné zložky a vedeli,
ako ich povzbudiť, požehnať i varovať.
Nech ich tvoja armáda anjelov obkolesí a ochraňuje.
Daj im ducha rozlišovania, aby vedeli, ako presne reagovať v každej situácii. Chráň ich pred
panickými reakciami, ktoré by v nich chcel vyvolať duch strachu.
Daj im jasnú myseľ, odvahu a bdelosť i napriek strachu, ktorý môžu zažívať.
Daj im nadprirodzený náhľad do ľudí, aby dokázali identifikovať tých, ktorí plánujú spáchať
útok.
Chráň a udržuj v bdelosti všetkých mladých vojakov – už len ich samotná uniforma priťahuje
pozornosť démonických síl.
Použi si izraelské bezpečnostné zložky na svoju slávu – ako si povedal, tak aj urobíš (Iz.
41:10-16; Micah 4:11-13).
Ďakujeme Ti za všetkých, ktorí fyzicky intervenujú za život tohto národa.
Nedovoľ nijakým humanistickým predpisom a dohodám, aby prevzali kontrolu v krajine.
Použi si prirodzený strach, ktorému čelia vojaci i policajti v krízových situáciách, aby svoj
pohľad obrátili na Teba (Ž.50:15).
Prosíme o ochranu Starého mesta v Jeruzaleme a o ochranu Chrámového vrchu, aby sa
tam neprelievala nevinná krv.
Pomaž a mocne používaj aj izraelské námorné vojsko a vzdušné sily.
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Príhovorcovia za Izrael
4.) Nad Jeruzalemom sme prehlasovali niekoľko právd z Písma. Keď prehlasujeme Božie Slovo,
vyjadrujeme Bohu dôveru, že stráži svoje Slovo a urobí to, čo mu prinesie najviac slávy.








„Veľký je Hospodin a veľmi chválený v meste nášho Boha, na vrchu jeho svätosti. Krásnou
výšinou, radosťou celej zeme je vrch Sion...mesto veľkého Kráľa“ (Ž.48:2-3).
„Staviteľom Jeruzalema je Hospodin; zhromaždí rozptýlených Izraela“ (Ž.147:2).
„Ale ja som ustanovil svojho kráľa nad Sionom, vrchom svojej svätosti“ (Ž.2:6).
„Ako keď poletujú vtáci sem a ta brániac svoje mláďatá, tak bude Hospodin Zástupov chrániť Jeruzalem, aj ochráni a vytrhne... hovorí Hospodin, ktorý má vatru na Sione a má pec
v Jeruzaleme“ (Iz. 31:5, 9b).
„A ja, hovorí Hospodin, mu budem (Jeruzalemu) ohnivým múrom dookola a budem slávou
v jeho strede“ (Zach.2:5).
„A vylejem na dom Dávidov a na obyvateľa Jeruzalema Ducha milosti a pokorných prosieb,
a obrátia svoj zreteľ ku mne, ku tomu, ktorého prebodli, a budú nariekať nad ním, ako niekto
narieka nad svojím jediným, a budú horko žalostiť nad ním, ako niekto žalostí nad svojím
prvorodeným“ (Zach. 12:10).

5.) Božia ochrana nad Izraelom. Zdá sa, že chaos v Sýrii a Libanone narastá každým ďalším
dňom. Vojenské jednotky Iránu a Ruska a teroristi Hizballáhu bojujú proti sunnitským teroristom
a ďalším skupinám rebelov. IŠ zintenzívňuje svoju hru masívnych samovražedných útokov – len za
posledných pár dní to bol útok na šiitskom predmestí Bejrútu, odpálenie ruského lietadla na Sinaji
s 224 cestujúcimi na palube, teroristický útok v Paríži, pri ktorom prišlo o život najmenej128 ľudí.
IDF tvrdí, že Hizballáh vlastní okolo 150 000 rakiet – t.z.viac ako všetky európske krajiny dohromady! Izrael dnes potrebuje Božiu ochranu a Jeho vedenie.










Pane, Izrael je obkľúčený šialenstvom, ktorého spája jeden spoločný faktor – nenávisť voči
židovskému štátu. Potrebujeme tvoju pomoc, tvoju ochranu, vedenie – aby Izrael vedel, čo
robiť.
„Obetuj Bohu chválu a splň Najvyššiemu svoje sľuby. A vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem
ťa, a budeš ma oslavovať“ (Ž. 50:14-15).
Pomôž nám, tvojím príhovorcom a strážcom, byť ako synovia Izachárovy, ktorí poznali znamenia časov a vedeli, čo potrebuje Izrael robiť (1Kron.12:32, Mk.13:33,37).
Ak Izrael potrebuje zabrániť Hizballáhu, aby hromadil raketový arzenál, prines jasnosť
a nadprirodzenú jednotu do stretnutí, ktoré sa budú konať, aby sa v nich diskutovalo o tejto
problematike (Sud.20:1).
Pane, kým voláme za bezpečnosť a spásu Izraela, jednaj so severnou armádou tak, ako si
sľúbil v prorokovi Joelovi 2:17-2: „Kňazi, svätoslužobníci Hospodinovi, nech plačú medzi
sieňou a medzi oltárom a nech povedia: Zľutuj sa, Hospodine, nad svojím ľudom a nevydaj
svojho dedičstva v potupu, aby nad nimi panovali pohania. Prečo majú povedať medzi národmi: Kde je ich Boh? Vtedy zahorí Hospodin žiarlivosťou za svoju zem a zľutuje sa nad
svojím ľudom...Vzdialim od vás ta preč severného nepriateľa a zaženiem ho do vyprahlej
zeme pustej, jeho predný voj k východnému moru a jeho zadný voj k západnému moru,
a vystúpi jeho smrad a vystúpi jeho zápach, lebo vykonal veľkú vec. Neboj sa, zem, plesaj
a raduj sa, lebo Hospodin učiní veľkú vec.“
Keďže aj teroristi z Hizballáhu, aj iránski vojaci zomierajú v sýrskom konflikte, použi si to
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k oslabeniu ich armád (Ž.83:1-18).
Pomôž Izraelu rozvíjať nové systémy zbraní – defenzíve aj ofenzívne.



6.) Teror v národoch. Francúzsko je zasiahnuté strašnými teroristickým útokmi. Prezident Hollande
ostro vyhlásil, že Francúzsko je vo vojne s IS. Mnoho svetových vodcov ihneď reagovalo. Úplne
primeranými prejavmi podporili rodiny obetí, Francúzsko a Francúzov. Avšak, keď je spáchaný teroristický útok v Izraeli, takejto podpory zo sveta sa mu nedostane. Ministerka zahraničných vecí
Švédska vyslovila urážlivý komentár, v ktorom spojila teroristické udalosti v Paríži s izraelskopalestínskym konfliktom. Ako dlho budú musieť trvať tieto udalosti, kým sa Západ prebudí zo spánku? Islam sa zatiaľ rozširuje a buduje platformu pre jeho radikálnu formu, aby postupne preberal
kontrolu.
Vďaka za silnú a jednoznačnú odpoveď prezidenta Hollandeho. Nech urobí všetko, čo je
potrebné ako odpoveď na tieto strašné útoky.
Nech povstane vlna nespokojnosti vo Švédsku ako reakcia na slová šéfky švédskej diplomacie. Nech povstanú odvážni bojovníci ochotní ju konfrontovať za jej hanebné poznámky.
Nech je nútená stiahnuť svoje prehlásenia alebo podať demisiu.
Prebuď svoj ľud medzi národmi, aby si uvedomili reálne nebezpečenstvo islamu, ktoré sa
nachádza uprostred nich. Zatiaľ čo väčšina ľudí skrýva hlavu do piesku, pomôž tvojej cirkvi
vidieť pravdu a daj jej ochotné srdce, aby ju prijala.
Nech rozpozná existenciu dvojakých štandardov - že také isté násilie je pravidelne páchané
proti Izraelu. Nech toto poznanie spôsobí, že omnoho viac ľudí z cirkvi sa verejne postaví
a podporí Izrael.
„A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí“ (J 8:32).










7.) Alija. Teroristické útoky v Paríži sú ďalším dôkazom reality, že Boh uvoľňuje lovcov v národoch
so zámerom, aby povzbudil židovský ľud k návratu do Izraela (Jer.16:16). Očakáva sa, že počet
Židov, ktorí vykonajú aliju z Francúzska, bude omnoho vyšší ako minulý rok. Izrael je jediné bezpečné miesto pre židovský ľud. Boh zasľúbil, že práve na tomto mieste – v Izraeli – ich očistí od hriechov a dá im nové srdce, aby Izrael i okolité národy spoznali, že Ty si Boh (Ez. 36 predovšetkým
verše: 25,26,36,38).
Pane, povolaj si ľudí zo severu, juhu, východu i západu.
Pomôž im reagovať na tvoje volanie. Nech rozpoznajú, že ich domov nie je nikde inde, len
v Izraeli.
Daj, aby ich národy uvoľnili, nie vyhnali, ale pomohli im v návrate domov (Ezd.1:1-4).
Inšpiruj mnohých v cirkvi, aby naliehali, podporovali, povzbudzovali, pomáhali a nabádali
Židov k návratu domov. “...a donesú tvojich synov vo svojom lone, a tvoje dcéry sa ponesú
na pleciach“ (Iz. 49:22).
Rozruš ich srdcia. „Pri riekach Babylona, tam sme sedávali i plakali, keď sme sa rozpomínali
na Sion.... Ako by sme mohli spievať pieseň Hospodinovu v zemi cudzinca“ (Ž. 137:1,4) ?!
Modlite sa za Židov, ktorí prebývajú pri vodách Paríža, Londýna, New Yorku, Kapského
mesta, Melbournu, Berlína atď, atď, atď., aby plakali, keď si spomenú na Sion.
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8.) Jednota v tele veriacich – Mnohé roky arabskí a židovskí veriaci v Ješuu, ktorí bývajú v Galileji,
ale aj v iných oblastí krajiny, žili, pracovali a uctievali spoločne. Avšak, v posledných rokoch to vôbec nie je jednoduché, pretože rozličné tlaky sa ich snažia rozdeliť. Predovšetkým sa arabskí veriaci
nechali oklamať tým, že začali veľmi zdôrazňovať ich národnú identitu ako „Palestínčanov“
a podporovať úsilie vytvorenia palestínskeho štátu. Toto nevyhnutne oslabilo ich porozumenie autorite Biblie.







„Lebo on je náš pokoj, ktorý učinil oboje jedno a zboril aj priehradný múr, zrušiac vo svojom
tele nepriateľstvo, zákon prikázaní, záležajúci v rôznych nariadeniach, aby tých dvoje, Židov
a pohanov, stvoril v sebe v jedného nového človeka činiac pokoj“ (Ef. 2:14-15).
Pane, priveď svoj ľud do pravej jednoty. Odmietame vlažné spolužitie. Túžime po jednote
založenej na tvojej pravde, tvojom slove a tvojej osobe.
Odkry klamstvá teológie nacionalizmu a oslobodenia, ktoré zvádzajú tvoj ľud.
Pozdvihni a posilni tých, ktorí sú ochotní konfrontovať klamstvá.
„Po tom poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku medzi sebou“ (J.13:35).

9.) Spasenie Izraela – Ako sa blížilo ku koncu naše stretnutie na vrchu Karmel, niektorí členovia
organizácie Jad L'Achim, ktorá je anti-Ješuova a anti-misionárska, postávali v blízkosti dverí
a snažili sa zabrániť prichádzajúcim ľuďom navštíviť naše stretnutie. Modlili sme sa nielen za nich,
ale i za spásu celého Izraela.






Daj sa im poznať! Dotkni sa ich sŕdc a zjav im seba samého pre slávu svojho mena!
Pane, zmiluj sa nad nimi i nad celým Izraelom!
„…a tak bude celý Izrael spasený, ako je napísané: Príde zo Siona Vysloboditeľ a odvráti
bezbožnosti od Jákoba. A toto im bude odo mňa zmluva, keď odnímem ich hriechy“ (R. 11:26-27).
Modlite sa za spasenie rôznych špecifických skupín v izraelskej spoločnosti, rovnako ako
i za spasenie náboženských horlivcov z Jad L'Achim.

Šabat šalom
IFI tím
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STRÁŽCOVIA Z JERUZALEMA
JAKOBOVE SÚŽENIE – MINULOSŤ ALEBO BUDÚCNOSŤ?
Vyučovanie Strážcov z Jeruzalema
Toto vyučovanie zostavil Chuck a Karen Cohenovci. Štvťročne vydávajú publikáciu s názvom
„Strážcovia z Jeruzalema“. Ide o biblický pohľad na aktuálne udalosti vo svete s cieľom pomôcť
veriacim modliť sa s porozumením, primárne za Božie plány týkajúce sa Izraela. Chuck je tiež jedným z vedúcich pracovníkov „Príhovorcov za Izrael“.
Súženie Jakoba - otázka?
Prečo by sa veriaci mali modliť za židovský národ a pomáhať mu v aliji , t.j. v návrate z exilu
do zeme Izraela, ak dve tretiny z neho ešte vyvraždia v období „Jakobovho súženia“ (Jer.30:7)?
(Pozn. Udivuje nás lajdácka exegéza, ktorá tvrdí, že „Jakobovo súženie“ sa rovná „veľkému súženiu“. "Jakobovo súženie" sa špecificky vzťahuje na Jakoba t.j. na Izrael a jeho ľud, čiže Židov. Veď
predsa Ješua a jeden zo starcov v nebesiach prehlásili, že veľké súženie príde na celú zem
(Mt.24:21, Zj. 7:14). A hoci Izrael a Židia budú tiež súčasťou „veľkého súženia“, napriek tomu „veľké
súženie“ sa nerovná „Jakobovmu súženiu“.)
V mnohých cirkvách sa v súčasnosti vyučuje, že Boh zhromažďuje svoj ľud späť do Izraela, aby na
nich potom dopustil druhý holokaust. Niektorí dokonca tvrdia, že bude ešte horší ako ten prvý. Základ pre toto vyučovanie spočíva v presvedčení, že hneď po vytrhnutí cirkvi sa začne sedem rokov
trápenia a súženia. Na začiatku tejto sedemročnej periódy sa objaví Antikrist. Podpíše mierovú
zmluvu s Izraelom a dokonca mu dovolí prebudovať chrám v Jeruzaleme. Neskôr, asi v strede tohto
obdobia, po tri a pol roku, dohodu s Izraelom zruší a vyprovokuje proti nemu vojnu, v ktorej zahynú
dve tretiny obyvateľov Izraela. Podľa tohto učenia je sedemročné obdobie zmienené v Písme ako
„Jakobove súženie“. Celé učenie stojí iba na jednom verši z Jeremiáša 30:7.
Prečo to Boh dovolí? Vyučuje sa, že po tom, ako Boh navráti Židov do Izraela, naďalej zostanú
tvrdohlaví a zatvrdnutí, odmietnu činiť pokánie a skloniť svoje kolená pred Ježišom, ich Mesiášom.
Potom pravdepodobne milióny z nich pre svoju tvrdohlavosť zahynú. Zvyšok, ktorý zostane nažive,
nakoniec prijme Krista. V tom istom čase si vytrhnutá cirkev ako nevesta Pána Ježiša Krista v nebi
užíva svadobnú hostinu. Existuje mnoho odlišností v detailoch tohto učenia, ale hlavnú spoločnú
osnovu som vám práve v krátkosti predstavil.
V „Príhovorcoch za Izrael“ sa nás ľudia často pýtajú, prečo sa modlíme za návrat Židov do Izraela,
ak ich tu čaká takáto budúcnosť. Modlíme sa za ich návrat, pretože toto učenie nie je v súlade ani
s Božím slovom ani s Božou prirodzenosťou.
Súhlasíme s apoštolom Pavlom, že „sčiastky poznávame a sčiastky prorokujeme“ (1Kor. 13:9). Tiež
sme si vedomí toho, že „doteraz vidíme len hmlisté obrazy, akoby v zrkadle“ (1Kor 13:9), nevidíme
celý obraz tak jasne, ako by sme chceli. Keď Božie slovo prorokuje, vidíme jasne až vtedy, keď sa
prorokovaná udalosť stane. Potom môžeme spolu s apoštolom Petrom vyznať, že toto je to, čo je
povedané skrze proroka (Sk 2:16). Na základe tohto vzoru vnímame, že Jakobove súženie t.j. dve
10
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tretiny vyťatých sa v histórii už naplnili.
Jakobovo súženie a dve tretiny vyťatých: kontext, kontext, kontext.
Keď interpretuješ proroctvo, najdôležitejšie je pozerať na kontext veršu alebo odseku. Za druhé,
interpretuj ho doslovne. Mesiáš Ješua používal prorocké slovo doslovne – a my mu dôverujeme,
že vedel lepšie ako ktokoľvek iný, ako ho použiť. A predsa existuje množstvo prorockých zjavení
nedoslovnej povahy. Neskôr sa na ne pozrieme.
V Písme sa nachádzajú dva verše, ktoré sa najčastejšie používajú na „dokázanie“ učenia, že ešte
pred Pánovým návratom čaká na deti Izraela druhý holokaust. Existujú aj ďalšie verše, ale tieto dva
tvoria základ pre tento špecifický prúd vyučovania. Za chvíľu sa presvedčíme, že oba tieto texty
Písma sa už naplnili.
Jeremiáš, od kapitoly 30 do kapitoly 33, hovorí o posledných dňoch tohto svetového systému. Minimálne 19 krát v týchto štyroch kapitolách Boh buď hovorí, alebo naznačuje, že privedie Izrael späť
do zasľúbenej krajiny, privedie Jakobove potomstvo zo zajatia (exilu) a usadí ich v Bohom určenej
domovine. Dôkaz, že toto obnovenie sa týka posledných dňoch je zaznamenaný v poslednom verši
tridsiatej kapitoly Jeremiáša: „Neobráti sa naspäť páľa hnevu Hospodinovho, dokiaľ neučiní a dokiaľ
nevykoná úmyslov svojho srdca. V posledných dňoch porozumiete tomu“ (Jer.30:24).
Ako sme sa už zmieňovali, Jeremiáš 30:7 je jediným miestom v Písme, kde sa objavuje slovné
spojenie „Jakobove súženie“. Pozrime si celý kontext: „A toto sú slová, ktoré hovoril Hospodin
o Izraelovi a o Júdovi. Lebo takto hovorí Hospodin: Počujeme hlas trasenia, strachu, a že niet pokoja. Nože sa pýtajte a vidzte, či porodí voľakde mužské pohlavie? Prečo potom vidím každého
muža, že má svoje ruky na svojich bedrách ako žena, ktorá ide porodiť? A prečo zbledli všetky
tváre na smrť. Oj, lebo je to veľký deň, ktorému nebolo podobného, a je to čas súženia Jakobovho!
Ale bude zachránený z neho“ (Jer.30:4-7).
Kapitola 30 pokračuje v ďalších veršoch identifikáciou celkového časového rámca vzniknutej udalosti: „A stane sa toho dňa (v čase Jakobovho súženia), hovorí Hospodin Zástupov, že polámem
jeho jarmo a zhodím ho s tvojej šije a tvoje putá potrhám. A nebudú si ním viacej slúžiť cudzinci
(pohania). Ale budú slúžiť Hospodinovi, svojmu Bohu, a Dávidovi, svojmu kráľovi, ktorého im vzbudím. A ty, môj služobníku, Jakobe, sa neboj, hovorí Hospodin, ani sa nedes, Izraelu! Lebo hľa,
zachránim ťa z ďaleka i tvoje semeno zo zeme ich zajatia. A tak sa navráti Jakob a bude na pokoji
a v bezpečí, ani nebude toho, kto by postrašil (Jer.30:8-10).
Kým sa úplne nenaplní biblické proroctvo, často sa stretneme s jeho čiastočným naplnením. Hlavným dôkazom konca (naplnenia) proroctva je, že Izrael sa ako národ vráti do krajiny ako neveriaci
a potom, v krajine Izraela, mu Boh zjaví Mesiáša Ješuu. Takže hore uvedené Písmo, ktoré popisuje, že Izrael bude slúžiť Bohu a svojmu Kráľovi Dávidovi – s najväčšou pravdepodobnosťou Dávidovmu väčšiemu Synovi, Ješuovi – sa ešte nenaplnilo, i keď treba podotknúť, že rast tela Mesiáša
v Izraeli je od roku 1967 naozaj zázračne rýchly.
Podľa týchto veršov, ktoré zapísal prorok Jeremiáš, Jakobovo súženie príde ešte predtým, ako sa
Izrael navráti do krajiny a predtým, ako sa Izrael stane opätovne nezávislým štátom. Izrael sa znobratstvo
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vu stal národom v roku 1948. Prihodilo sa Jakobovým potomkom pred rokom 1948 niečo, čo by
sme mohli označiť ako „Jakobove súženie“? Niektorí veria, že celých 1900 rokov exilu môžeme
vnímať ako Jakobovo súženie a máme na to skutočne dobré argumenty. Avšak udalosť, ktorú možno považovať za klimatické naplnenie „Jakobovho súženia“ bol démonicky inšpirovaný nacistický
Holokaust. Jakobovo súženie sa naplnilo.
Ako sme už predtým v rýchlosti poznamenali, niektoré prorocké pasáže môžu byť založené na
duchovnom princípe „teraz, ale nie ešte“. (príklad: zatiaľ, čo Peter v Skutkoch 2.kapitole povedal,
že vyliatie Ducha na Šavuót (Letnice) je naplnením slov proroka Joela 2:28-29, mnohí stále očakávajú finálne (definitívne) naplnenie – kedy celý Izrael bude zachránený, pretože kontext ako Joela
tak aj Skutkov je špecificky adresovaný k Židom. Nepozeráme na to tak, že sa to vzťahuje len na
nejaké ešte len prichádzajúce globálne prebudenie posledných časov, ktoré zmetie „veľkú temnotu“. Prebudenie sa odohráva práve teraz!) Ak máme zostať verný textu, tento princíp by indikoval,
že ak by došlo k ďalšej vlne antisemitskej nenávisti, ktorá by spôsobila smrť mnohých Židov, stalo
by sa to v exile. Židia, ktorí odmietnu návrat na Sion, sú a i naďalej budú vystavení omnoho väčšiemu nebezpečenstvu ako tí, ktorí sa vrátia domov – do Izraela.
Toto vyučovanie sme písali koncom leta 2015. Pýtam sa Židov v exile, predovšetkým tých, ktorí žijú
v USA a Európe. Skutočne dôverujete Obamovi, Merkelovej, Cameronovi a iným politikom, že majú
s vami dobré úmysly, že sa na nich môžete spoľahnúť? Vďaka Bohu za bývalého premiéra Kanady
Stephen Harpera, ktorý je požehnanou výnimkou medzi svetovými vodcami! Ale výnimka potvrdzuje pravidlo. Mal by židovský národ, ktorý je zodpovedný za svoje deti a vnúčatá, dôverovať kompromisným, upokojujúcim politikom, ktorí ani v jednej vete nedali islam a terorizmus do spojitosti? Nebolo by omnoho lepšie, mať za svojho vodcu Netanjahu, so všetkými jeho chybami, a mať zázračne
vzkriesenú armádu (Ez.37:10), ktorá nad vami bdie a dohliada na budúcnosť celého národa, ktorý
obnovil samotný Boh podľa Jeho zasľúbení?
Zničené dve tretiny
Druhý verš, ktorým sa často obhajuje vyššie uvedené už spomínané učenie sa nachádza
v Zachariášovi 13:8-9: „A stane sa po celej tejto zemi, hovorí Hospodin, že dve čiastky v nej budú
vyplienené a zomrú, a tretia zostane ponechaná v nej. Ale aj tú tretiu uvediem do ohňa a prepálim
ich, ako prepaľujú striebro, a zkúsim ich, ako zkúšajú zlato. On bude vzývať moje meno, a ja ho
vyslyším. Poviem: Je mojím ľudom, a on povie: Hospodin, môj Boh.“
Na našej každoročnej januárovej konferencii „Príhovorcov za Izrael“ sme sa v roku 2015 venovali
práve posolstvu, ktoré je zaznamenané v 12-14 kapitole proroka Zachariáša. Vysvetľovali sme,
prečo táto stredná trinásta kapitola poukazuje na obdobie prvého Pánovho príchodu a nie na časové pásmo, na ktoré všetci ešte len čakáme. V skratke, Zachariáš 12 kapitola končí proroctvom
o spasení celého Izraela: „...obrátia svoj zrak na toho, ktorého prebodli, a budú nariekať nad ním,
ako niekto narieka nad svojím jediným synom (12:10). V hebrejčine slovo prekladané ako „na“ originálne znamená „ku“. Myslí sa tým duchovný zrak. Koniec koncov, ak by bol celý Izrael zachránený
až vtedy, keď uvidí návrat Ješuu, potom z toho vyplýva, že pohania sú zachránení vierou, ale Židia
svojim zrakom. Nikde v Biblii, a predovšetkým nikde v Novom zákone, nenájdeme obhajobu pre
toto vysvetlenie. Práve naopak, Pavol zdôrazňuje, že evanjelium je určené ako pre Židov, tak aj pre
pohanov (R 1:16), a že všetci sú zachránení milosťou skrze vieru, čo je neopísateľný dar Bo12
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ží (Ef 2:8).
Potom Zachariáš 13:1 objasňuje, ako bude celý Izrael spasený prorokujúc: „Toho dňa bude otvorený prameň domu Dávidovmu a obyvateľom Jeruzalema na očistenie od hriechu a od nečistoty.“
Tento otvorený prameň vytryskol na kríži, čo v tom čase pre Zachariáša stále znamenalo čakanie
viac ako 400 rokov. Ale, ak sa toto nenaplnilo Ješuovou smrťou, ako mohlo byť počas storočí až
k dnešnému dňu zachraňovaných tak mnoho Židov? A ak neboli Židia zachraňovaní, ako sa evanjelium dostalo k pohanom? Spomeňte si, že prvá zmienka o pohanoch v cirkvi je až v 10 kapitole
Skutkov. Vďaka Bohu, že tento otvorený prameň vytryskol a vyteká až dodnes.
Ďalší dôkaz o tom, že Zachariáš 13. kapitola sa už naplnila, je zaznamenaný v 7.verši: „Meču,
zobuď sa na môjho pastiera a na muža, môjho druha, hovorí Hospodin Zástupov! Bi pastiera,
a rozpŕchnu sa ovce stáda, a potom zase obrátim svoju ruku na malých.“
Porovnaj to s výrokom Ješuu, ktorý povedal svojim učeníkom, keď vychádzali z Getsemanskej
záhrady: „Vy všetci sa pohoršíte na mne tejto noci, lebo je napísané: Biť budem pastiera, a rozpŕchnu sa ovce stáda“ (Mt.26:31, Mk.14:27).Takže sám Ješua povedal, že tento verš sa naplní ešte
pred jeho ukrižovaním.
Keď sa vrátime späť k Zachariášovi, hneď ďalší verš hovorí: „A stane sa po celej tejto zemi, hovorí
Hospodin, že dve čiastky v nej budú vyplienené a zomrú, a tretia zostane ponechaná
v nej“ (Zach.13:8). Stalo sa niečo v tom istom časovom období, na čo by sa mohol odvolávať tento
verš? Spomeňte si, ako Ješua plakal nad Jeruzalemom, pretože vedel, aká pohroma ho v blízkej
budúcnosti čaká: „A keď sa priblížil a uvidel mesto, zaplakal nad ním a povedal: Ó, keby si aj ty
bolo poznalo, a to aspoň v tento tvoj deň, čo je k tvojmu pokoju! Ale teraz je to skryté pred tvojimi
očami! Lebo prijdú na teba dni, že tvoji nepriatelia nahádžu okolo teba val a obkľúčia ťa a zovrú ťa
zo všetkých strán a zrovnajú ťa zo zemou i tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameňa na kameni,
pretože si nepoznalo času svojho navštívenia“ (Lk.19:41-44).
Webová stránka Trumpet Sounds (Zvuk trúby) píše: „Počas tragických masakrov, ktoré sa udiali
rukami Rimanov od roku 70 po rok 132 nášho letopočtu, židovská populácia klesla zo 4,5 milióna
na 1,5 milióna obyvateľov. V skutočnosti sa presne naplnilo proroctvo, ktoré predpovedal Zachariáš. Dve tretiny Židov zomrelo v tomto hrôzostrašnom očisťovaní a jedna tretina zostala nažive,
aby bola rozptýlená medzi národy.
Tento článok ďalej popisuje, že mnoho kresťanských a dokonca i niektorých židovských spisovateľov a historikov sa nezávisle zhodli na tomto názore (Matthew Henry, Keil & Delitzsch, John Walvoord, John Wesley and Josephus).
I keď Gog, Magóg a Armagedon sú ďalšie udalosti posledných časov, ktoré sa priamo nevzťahujú
k tomu, čo tu objasňujeme, všimnite si, že národy, ktoré sa v boji pridajú ku Gógovi a zhromaždia
proti Izraelu (Ez. 38-39), majú problém s Bohom! Armagedon môžeme porovnať so Zachariášom
14, pretože sa to javí ako finálny boj pri príchode Pána Ješuu, ktorý prichádza ustanoviť svoje Kráľovstvo na zemi. Poďme sa na to stručne pozrieť.
bratstvo
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Strážcovia z Jeruzalema
Jeho nohy budú stáť na Olivovom vrchu
Zachariáš 14:1-4 popisuje časové obdobie tesne pred návratom Pána Ješuu. Kým úvodné verše sú
paralelou toho, čo je zaznamenané v 12 kapitole o národoch zhromažďujúcich sa proti Jeruzalemu,
v 14. kapitole sa celá situácia zintenzívňuje až dovtedy, kým nevyvrcholí do slávneho návratu Božieho Syna. Kapitola 12 sa dnes odohráva v dvoch rovinách – diplomaticky – nenápadným spôsobom a fyzicky - narastajúcimi teroristickými útokmi. Takmer všetky národy sveta spochybňujú právo
Izraela vlastniť celý Jeruzalem. Postupne presúvajú svoj diplomatický postoj do akčnejšieho - vojenského postoja, aby vytlačili Izrael z krajiny, ktorú im Boh zasľúbil. Ale Boh im zabezpečí nielen
nadprirodzenú - Božskú, ale aj ľudskú ochranu (12:4 - 9). K tomu si použije izraelskú armádu,
z ktorej urobí vytrvalý a mocný bojový stroj ((Iz. 41:14-16; Jer. 51:20; Ez. 37:10; Mic. 4:11-13; Zach.
10:3-8, atď). Hebrejské slovo pre „vojvodcovia“ použité v Zachariášovi 12:5-6 je „allufim“,
čo v modernej hebrejčine znamená „armádni generáli“.
Prichádza čas, kedy Boh na krátke obdobie dovolí, aby sa Jeruzalem rozdelil. „Zhromaždím všetky
národy proti Jeruzalemu do boja, a mesto bude vzaté, domy budú olúpené, ženy budú sprznené,
a polovica mesta vyjde do zajatia, ale ostatok ľudu nebude vyplienený z mesta“ (Zach. 14:2).
Až donedávna bolo ťažké porozumieť týmto veršom. Ako národy zaberú iba polovicu
z Jeruzalema? Neopisuje to však presne súčasnú situáciu? Svet robí všetko preto, aby sa vytvoril
palestínsky štát s východným Jeruzalemom ako hlavným mestom. Popis toho, čo sa stane Židom,
ktorí zostanú chytení na nesprávnej strane tohto medzinárodného rozdelenia, je výstižným popisom, čo sa historicky dialo Židom, kdekoľvek im nepriatelia z „milosti“ dovolili zostať - či sa to týkalo „cirkvi“ v Európe alebo moslimov na Strednom východe.
Keďže táto situácia evidentne spúšťa návrat Ješuu, nemôže trvať dlhé obdobie. A definitívne nie je
ani Jakobovým súžením, ani nemá nič spoločné s vyťatými dvomi tretinami. Domnievame sa,
že sme omnoho bližšie Pánovmu príchodu, ako si myslí väčšina kresťanov na Západe. Zdá sa,
že kresťania v klamnom pohodlí „civilizovaného“ Západu dúfajú, že snáď, keď sa deti oženia
a uvidia svojich vnukov a vnučky - potom by bolo fajn, aby sa Ježiš vrátil.
Aby bol Boh oslávený
Boh neprivádza Židov späť do Izraela preto, že sú múdrejší, krajší, lepší alebo spravodlivejší ako
iné skupiny ľudí. Vôbec nie. Vedie ich tam Božia vernosť Jeho zmluve s týmto národom, aby Jeho
sväté meno bolo vyvýšené. Toto by malo byť cieľom života, modlitieb a práce všetkých obnovených
Božích detí.
Hoci sa verše z Jeremiáša 30:7 a Zachariáša 13:8 už naplnili, neustále sa v cirkvi nesprávne používajú. Napríklad nimi kresťanov varujú, aby v žiadnom prípade nepomáhali Židom v návrate do Bohom určenej krajiny. Samozrejme, protivník diabol chce, aby Židia zostali v exile, kde sú ľahko dostupní. Ale Božou hlbokou túžbou srdca je, aby sa vrátili domov teraz! Boh posielal viac ako
120 rokov rybárov a ďalších 70 rokov posielal lovcov (Jer.16:16). Teraz je čas už skutočne krátky!
Chuck & Karen Cohen
Príhovorcovia z Izraela
(Pokračovanie vyučovania v ďalšom vydaní Bratstva)
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S BIBLIOU OD DAN PO BERŠEBU
Tel Aviv

Šalom, milí priatelia Izraela!
Od začiatku až do konca nášho pobytu v Izraeli som vnímala Božiu prítomnosť a ochranu. Kráčali
sme ako pod oblakom. Pripomínalo mi to príbeh, keď Hospodin viedol izraelský národ z Egypta cez
púšť do zasľúbenej krajiny /Ž.78,14/. Vďaka všetkým prítomným, ktorí sa za náš pobyt modlili, ale
aj tým, ktorí neboli medzi nami, ale stáli v modlitbách za Božiu ochranu.
Po prílete do Tel Avivu sme počas prechádzky v Jaffe Božím slovom a modlitbou otvárali starobylé
brány mesta. Pred hotelom sme si potom omočili nohy v Stredozemnom mori. Nocovali sme v hoteli
s krásnym výhľadom na more. Ďalší deň sme pokračovali smerom do Galilei, cez Cezareu a mesto
Nazaret. Večer sme sa v hoteli v meste Tiberias stretli s mesiášskou veriacou sestrou. Jej svedectvo bolo mocné. Mali sme možnosť počuť, ako si ju Boh používa, aby bola svetlom pre vyvolený
národ. Aj plavba po Galilejskom mori na druhý deň s oslavnými piesňami bola pre nás dotykom
o mocných skutkoch Pánových v tejto časti zemi. Večer nám po plavbe chutila Petrova ryba.
Potom sme pokračovali údolím Jordánu. V rieke sa tu dali pokrstiť manželia z našej skupinky. Pokochali sme sa pohľadom na Betlehem a Samáriu, kde sme mali pobožnosť o biblickom Samaritánovi
s myšlienkou služby Židom, ktorým spoločne slúžime na Ukrajine a tiež aj tam, kde žijeme. Tento
deň sme zakončili v Jeruzaleme, kde sme veru mali čo obdivovať. V Jad Vašem sme si pripomenuli
ťažké utrpenie Židov počas holokaustu. Nezabudnuteľné chvíle sme prežili aj v židovských rodibratstvo
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Od Dan po Beršebu
nách, ktoré nám otvorili svoju domácnosť a pripravili
nám chutné večere.
V sobotu sme navštívili aj zhromaždenie mesiánskych Židov, ktorí sa stretávajú v Christ Church
v starobylej časti Jeruzalema. Boli sme pri Múre nárekov, vrchu Sion. Silný Boží dotyk som prežila aj pri
Pánovom hrobe a pri Golgote, ktoré sme ukončili
Večerou Pánovou.
Ďalší deň sme sa cestou do Aradu stretli s manželkou sochára Ricka Wieneckeho. Predstavila nám
dielo svojho manžela – Fontánu sĺz. Autor svojím
umením naznačil spojitosť Pánovho utrpenia na Golgote s postavami trpiacich Židov počas holokaustu.
Boli to sochy z bronzu – postavy trpiacich Židov
a nášho Pána, ktorý bol stvárnený do kameňov na
stene. Pán k nám veľmi prehováral práve cez toto
nádherné umelecké dielo s neskutočne hlbokou myšlienkou. Bol to mocný Boží dotyk. Ešte aj po dvoch
Fontána sĺz
dňoch som sa zamýšľala nad Iz.63,9-14 „V každom
súžení, mal aj On súženie a anjel jeho tvári ich
zachraňoval. Vo svojej láske vo svojej ľútosti ich on vykúpil a pestoval ich a nosil ich po
všetky dni veku...“
Na záver sme ešte dva dni relaxovali pri Mŕtvom mori v Ein Gedi. Táto cesta bola plná rôznych
prekvapení a Božích dotykov. Ďakujem naším vedúcim za trpezlivosť s nami, boli skutočne vedení
Božím duchom. Za všetko sláva nášmu Pánovi! Čo sme vnímali a čoho sa naše nohy dotýkali
je svedectvom pre naše deti a vnúčatá, aby zložili svoju nádej v Bohu Izraela a nezabudli na skutky
silného Boha /Ž.78/.
V Ein Gedi sme si vychutnávali pohľad na vodopády, ktoré Boh vyviedol rovno zo skál. Nech táto
živá voda pripomína pravdy, ktoré sú napísané v Božom slove, v prorokovi Izaiášovi a Žalmoch,
ktorých zvitky boli nájdené v Kumráne, kde sme sa cestou na letisko zastavili. Nech naša cesta
slúži na požehnanie tam, kde žijeme.
Sestra Anna z Levíc

Milí priatelia Izraela, máme voľné miesta do Izraela v októbri 2016.
Kontakt: CHEVRA, Národná 10, 01001 Žilina,
tel.: +421 41 5640536, balatova@chevra.sk
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PROJEKT TIKVAH - MIKROBUS
Potreba – mikrobus pre službu Chevry!

ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ STE UŽ PRISPELI NA TENTO PROJEKT !
Tým, že službu Chevry berieme ako spoločnú pre Čechy a Slovensko, taktiež aj pre partnerov
z iných národov sveta, chceme sa s vami podeliť aj s touto potrebou. Pred tromi rokmi sme zakúpili
v Nemecku 6 ročný mikrobus Ford Transit. Auto bolo obrovským požehnaním pre službu Židom
na Ukrajine. Prešli sme s ním desiatky tisíc kilometrov po ukrajinských cestách. Odviezli sme ním
tony oblečenia, potravín, liekov a iných veci, ktoré ľudia veľmi potrebujú a za ktoré sú veľmi povďační.
Mnohí o tom viete, že „...neustávame, ale keď sa aj náš vonkajší človek ruší, vnútorný sa obnovuje
deň čo deň.“ (II Korinťanom 4:16) Preto si chceme ten duchovný entuziazmus zachovať až dokonca. Čo sa týka materiálnych vecí oni sa opotrebovávajú a starnú. Po mnohom poskakovaní na ukrajinských cestách stalo sa to aj s našim mikrobusom. Auto má už skoro 10 rokov a vyžaduje si peniaze a čas na opravu, ktoré by sme najradšej venovali službe, do ktorej nás povolal Pán. Sme
v stave, keď auto prestáva byť požehnaním a začína byť bremenom a to znamená, že v krátkom
čase, radi by sme mikrobus vymenili za druhý, ktorý bude v lepšom stave a ktorý budeme môcť
použiť ďalších aspoň 6 rokov. Potrebujeme na to okolo 20 000 EURO. Ide o auto, ktoré bude spoľahlivé na ukrajinských cestách.
Veríme, že náš Otec je mocný naplniť aj túto potrebu. Preto sa obraciame na vás, lebo On si hľadá
nástroj svojho požehnania, ktorý si chce použiť na svoju slávu. Biblia hovorí, že Pavol poslal bratov,
aby „...vopred pripravili...požehnanie, aby bolo hotové, ako požehnanie a nie ako lakomstvo. Ale to
vedzte, že ten, kto skúpo seje, bude skúpo i žať. Jeden každý tak, ako si zaumienil v srdci, nie zo
zármutku alebo prinútene, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (II Kor 9:5-7)
Nezáleží, kde si v Čechách alebo na Slovensku; sme ako jeden tím, ktorý si Otec používal, používa
a ešte použije, aby aj táto potreba mohla byť naplnená, aby tento nevyhnutný nástroj (mikrobus) bol
požehnaním pre Boží ľud žijúci v diaspore, a aby bol naplnením vôle nášho Otca, Boha Izraela!
Máš možnosť slobodne zasiať to, čo si rozhodol vo svojom srdci.
Žehnám vám,
Stanislaw Gawel

Informácie o účtoch nájdete na predposlednej strane časopisu
alebo na www.chevra.sk. Použite var. symbol „20000“.
bratstvo
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SPRÁVY Z DIASPÓRY - DISTRIBÚCIA ZEMIAKOV A CIBULE

POTEŠUJTE,
POTEŠUJTE MÔJ ĽUD

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 „Piecka“
Projekt „Liečebný pobyt“
Projekt „Sanitka“
Projekt „Mikrobus“

variabilný symbol 550
variabilný symbol 1033
variabilný symbol 85000
variabilný symbol 20000

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

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

variabilný symbol 333

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

CD z audio nahrávok si môžete objednať na našej adrese:
CHEVRA, Národná 10,
010 01 Žilina, SR
www.chevra.sk
e-mail: balatova@chevra.sk
tel./fax: +421 (41) 56 40 536
Cena: 12,- €
Audio nahrávky sú dvoch CD vo formáte MP3.

