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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
„Spravodlivý sa bude radovať v Hospodinovi (Adonai) a utiekať sa
bude k nemu, chváliť sa ním budú všetci úprimného srdca.“ (Ž. 64:11).
Je tu zasľúbenie pre spravodlivého, ktorý má právo sa radovať
a utekať k Pánovi, ktorého „meno Hospodinovo (Adonai)... je pevnou
vežou, do nej sa utečie spravodlivý a bude vyvýšený“ (Pr. 18:10).
A kto je ten spravodlivý? Veď je napísané, že „niet spravodlivého ani
jedného“ (R. 3:10). Samozrejme, že je to pravda. Dokonca je napísané, že „...vaše neprávosti
spravili priehradu medzi vami a medzi vaším Bohom a vaše hriechy skryli pred vami jeho tvár, aby
nepočul“ (Iz. 59:2). Toto bol tvoj stav, keď si bol oklamaný hriechom, keď si bol mimo Božej
spravodlivosti, mimo vízie kráľovstva Božieho, ktorú pripravil pre teba: „Alebo či neviete, že
nespravodliví nezdedia kráľovstva Božieho? Nemýľte sa! Ani smilníci, ani modlári, ani cudzoložníci,
ani homosexuáli, ani cudzoložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači
nezdedia kráľovstva Božieho“ (I.Kor 6:9-10). Podobné slovo je v liste Galatským 5:19-21. Tieto
verše popisujú môj i tvoj stav v minulosti; sú to všetko skutky tmy, ktorým sme podmanili svoje
životy. List Korintským ďalej pokračuje vysvetlením, že taký si bol ty i ja: „A to ste boli niektorí, ale
ste sa umyli, ale ste posvätení, ale ste ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho
Boha“ (I.Kor 6:11). To znamená, že zasľúbenia, ktoré platili pre tvoj stav v minulosti už neplatia, lebo
teraz nežiješ pod odsúdením hriechu: „A tak teraz už nieto nijakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu
Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa Ducha“ (R. 8:1). Vo verši 7 Pavol hovorí, že Boh
odsúdil hriech v tele svojho Syna. Boh poslal svojho Syna, aby nás skrze Jeho smrť na kríži priblížil
k sebe. Ty teraz potrebuješ skrze Jeho ospravedlnenie žiť v Božej blízkosti: „Ospravedlnení súc
teda z viery máme pokoj blížiť sa k Bohu skrze svojho Pána Ježiša Krista...“ (R. 5:1). Vidíš, čo Otec
od teba očakáva? Že budeš žiť v Jeho blízkosti; vo vzťahu s Ním. Toto je základ Božej vôle pre tvoj
život. Ospravedlnenie (Božia milosť) je tvojou identitou a predurčením až dokonca. Ospravedlnenie
ťa postaví pred Boží trón. Nepriateľ a tvoja minulosť sa ti snažia toto ospravedlnenie ukradnúť.
Minulosť je naša nespravodlivosť, tam sme zlyhali na plnej čiare a preto tam nenájdeme žiadnu
istotu: „Ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením; staré pominulo, hľa, všetko je nové“ (II.Kor 5:17).
Pavol dobre vedel, že v jeho minulosti sú len prehry. Jediná nadej z minulosti do budúcnosti je kríž
Ježiša Krista (Ješua Ha Mašiach). Preto Pavol píše: „...jedno robím: Na to, čo je za mnou, zabúdam
a po tom, čo je predo mnou, sa vystieram, ženiem sa za cieľom k víťaznému, k odmene horného
povolania Božieho v Kristu Ježišovi“ ( Fil. 3:14). Aj ty sa tam ženieš, alebo ťa nepriateľ stále ešte
drží v odsúdení minulých hriechov?
Niekedy ľudia síce vyznajú svoje hriechy, ale celý čas žijú v odsúdení, pretože neveria, že je im
odpustené. Diabol im pripomína ich zlyhania, klame, že sa v ich živote nič nezmenilo, lebo padajú
celý čas do tých istých hriechov. Akoby nemalo pre nich žiadny význam to, čo je napísané. Pravda
Slova Božieho však oslobodzuje: „Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravodlivý, aby nám
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Slovo na úvod
odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti“ (I.Ján 1:9). A tiež je napísané „...že dobrota
Božia ťa vedie k pokániu...“ (R. 2:4). Skrze odpustenie sa ti Boh (Otec) zjavuje vo svojej vernosti,
spravodlivosti a dobrote. Máš na výber len z dvoch možností. Buď budeš chodiť v tom, čo ti ponúka
Boh, alebo tým pohrdneš a prijmeš diablove klamstvá.
V poslednom čase som veľa premýšľal o spravodlivosti Božej. Pochopil som, že jej porozumenie je
kľúčové pre víťazné chodenie s Pánom. Je mnoho vecí, v ktorých nepriateľ klame ľudí, ale v prvom
rade útočí na našu identitu a Božiu spravodlivosť, ktorá sa prejavila v Božej milosti a láske k nám.
Na základe toho, kto si, sa bude demonštrovať ovocie tvojho života. Tvoja budúcnosť závisí od toho,
na čo si sústredený a ako tomu veríš. Vieš prečo človek hreší? Lebo myslí na hriech, ktorý mu
oznamuje, že nie je perfektný a je len človek a môže sa stať, že padne do hriechu. Istotne si stretol
ľudí, ktorí hovoria, že nikto nie je dokonalý. Ale toto nie je pravda a je to v rozpore s Božím slovom,
lebo náš drahý Mesiáš nás vyzýva k dokonalosti: „Vy teda buďte dokonalí, ako váš Otec je
dokonalý“ (Mt. 5:48). Ako sa to deje? Si novým stvorením. To znamená, že pozeráš na seba, Boha,
ľudí a veci okolo po novom. To, ako pozeráš, poukazuje na to, ako rozmýšľaš. Tvoje premýšľanie
určuje spôsob, ako pozeráš na ľudí. Božia myseľ formuje v nás Boží spôsob pozerania na veci.
Nemôžeš chodiť podľa tela a premýšľať duchovne. Kvôli tomu Pavol prosí učeníkov Pánových
ohľadne tela a mysle: „Prosím vás teda bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, žeby ste ta dali svoje
telá v živú obeť svätú a ľúbu Bohu rozumnú to vašu svätú službu. A nepripodobňujte sa tomuto
svetu, ale sa premeňte obnovením svojej mysle, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré,
ľúbe a dokonalé“ (R. 12:1-2). Naša dokonalosť nie je z nás, ale z nášho Mesiáša, Jeho Slova a Jeho
Ducha.
Boh ťa ospravedlnil a pozerá na teba ako na čistého, svätého, spravodlivého a dokonalého. Prečo
by si pozeral na seba inak, ako sa pozerá na teba On? V Biblii vidíme mnoho spravodlivých mužov
a žien Božích. Keby som sa ťa spýtal, či boli proroci, Abrahám, Jób, Ježiš spravodliví, tak istotne
odpovieš, že áno. A čo to robí s tebou, keď ti poviem, že si spravodlivý? Búri sa tvoje vnútro proti
tomu? Je to náboženský duch, ktorý ťa klame a oznamuje ti, že musíš ešte poriadne na sebe
popracovať, aby si bol spravodlivý. Neviem, ako je to s tebou, ale pre mňa prišiel Ježiš, pretože som
svoj stav nedokázal zmeniť a ani mŕtvymi skutkami zlepšiť. Spravodlivosť nemôžeš nejakým
spôsobom vypracovať. Ak sa o to snažíš, tak podceňuješ to, čo Otec spravil pre teba v Ježišovi na
kríži. Preto je napísané: „A vy ste z neho v Kristu Ježišovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha,
i spravodlivosťou, i posvätením, i vykúpením aby bolo, ako je napísané: Ten, kto sa chváli, nech sa
chváli Pánom“ (I.Kor 1:30-31). Vidíš to tu, že Ježiš sa stal pre teba spravodlivosťou? Ako? Tým, že
sa stal najprv pre teba aj pre mňa hriechom: „Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás
hriechom, aby sme my boli spravodlivosťou Božou v ňom.“ (II.Kor 5:21). Chceš sa ešte vyzuť z toho,
čo spravil pre teba milujúci Boh?
Spravodlivosť podľa Biblie znamená žiť podľa Božieho poriadku, v ktorom človek naplňuje Božie
predurčenie. Spravodlivosť musí byť motivovaná láskou k Bohu. Láska musí byť vedená zákonom
(Slovom Božím), pretože zákon nám dáva hranice nášho predurčenia. K deštrukcii a tragédii
prichádza vtedy, keď dáme Božie zákony bokom a prijmeme humanistické myslenie. Láska
a spravodlivosť ide ruka v ruke! Keď naozaj miluješ Boha, budeš chodiť v Jeho spravodlivosti. Je to
jedna zo základných charakteristík učeníctva. Dnes sa v niektorých cirkvách ľudia snažia riešiť
emocionálne problémy pomocou psychológie a hrabú sa jedny v druhých bez úspešného výsledku.
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Pomenuje sa to, že je to kvázi „duchovné poradenstvo“. Problém vzniká vtedy, keď sa zahľadíš
nesprávnym smerom. Vtedy tvoje srdce začína túžiť po niečom inom viac ako po Bohu a to je
hriech. Nesprávny pohľad je prekážkou, aby naše modlitby boli vypočuté, lebo je napísane: „Keby
som bol hľadel na nepravosť vo svojom srdci, nebol by vyslyšal Pán“ (Ž. 66:18). Dávid dobre vedel,
ako to funguje, lebo hovorí: „...ja chcem v spravodlivosti hľadieť na tvoju tvár a nasýtiť sa, keď sa
prebudím, tvojim obrazom“ (Ž. 17:15). Bol však okamžik v Dávidovom živote, kedy sa nasýtil niečím
iným, lebo sa zahľadel na iný obraz ako ten Boží. Tým Dávida v žiadnom prípade neodsudzujem,
len vysvetľujem a beriem si lekciu pre seba. Táto situácia nezmenila postoj Dávida v hľadaní Božej
spravodlivosti a verím, že ju našiel, lebo je napísané: „Lebo i keď sedem ráz padne spravodlivý,
predsa povstane, ale bezbožníci klesnú v zlom“ (Pr. 24:16). Preto Ježiš hovorí, aby sme nehľadali
to, čo pohania hľadajú: „Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a to všetko vám
bude pridané“ (Mt. 6:33). Božie požehnanie a skutočné uspokojenie vyplýva z túžby hľadať Božie
kráľovstvo a Jeho spravodlivosť: „Blahoslavení, ktorí lačnejú a žíznia po spravodlivosti, lebo oni
budú nasýtení“ (Mt. 5:6). Aj keď prídu tlaky, nič sa nemení, keď si na mieste Jeho spravodlivosti:
„Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo“ (Mt. 5:10).
Potrebuješ ešte niečo viac ako nebeské kráľovstvo? Buď si istý, že keď si na mieste Božej
spravodlivosti, si na mieste Božieho predurčenia, preto Boh bude vždy s tebou a nikdy ťa neopustí:
„Spasenie spravodlivých je od Hospodina, ktorý je ich pevnosťou v čase súženia. Hospodin im
pomôže a vyslobodí ich, vyslobodí ich od bezbožníkov a zachráni ich, lebo sa utiekajú
k nemu“ (Ž. 37:39-40). V tom istom Žalme je napísané: „Mladý som bol a zostarel som, ale
spravodlivého nevidel som opusteného, ani jeho potomstvo žobrať chleba“ (v. 25).
„Spravodlivý sa bude radovať v Hospodinovi a utečie sa k nemu, a chváliť sa ním budú všetci, ktorí
sú priameho srdca“ (Ž 64:11).
„Ale spravodliví sa budú radovať, veseliť sa budú pred Bohom a budú plesať od radosti“ (Ž. 68:4).
„...Kráľovstvo Božie...je spravodlivosť, pokoj a radosť v Svätom Duchu“ (R. 14:17-18)
PRETO – RADUJ SA BOHOM SVOJEJ SPRAVODLIVOSTI, LEBO RADOSŤ SA RODÍ
SKRZE JEHO SPRAVODLIVOSŤ V TEBE A TO JE TVOJOU SILOU! OTVOR SA PRE TO, LEBO
DUCH SVATÝ JE DUCHOM RADOSTI!
Sláva Bohu Izraela, ktorý zjavil svoju spravodlivosť a moc nielen v Egypte, ale aj vo mne aj v tebe
skrze smrť svojho Syna na kríži!

Šalom, Stanislaw Gawel
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
Piatkové modlitby z Jeruzalema, apríl 2016.
1.) Žalm 118:24.„Toto je deň, ktorý učinil Hospodin; plesajme a radujme sa
v ňom!“
Vďaka Pane, že si verný svojmu slovu a svojim zasľúbeniam. Bdieš nad svojim slovom, aby
si ho vykonal (Jer. 1:12).
Vďaka, že Ty sa nemeníš (Mal. 3:6).
Veríme tvojmu menu, lebo „je pevnou vežou, do ktorej sa ukryje spravodlivý a bude vyvýšený“ (Pr.18:10).
„Áno, len dobré a milosť ma budú spevádzať po všetky dni môjho života a budem bývať
v dome Hospodinovom dlhé časy“ (Ž.23:6). Radujeme sa z tvojej dobroty ku nám!
Haleluja! Zhromažďuješ roztrúsené deti Izraela z exilu späť do vlasti (Jer.31:10).
„Takto hovorí Hospodin, ktorý dáva slnce za svetlo vodne, ustanovenia mesiaca a hviezd za
svetlo v noci, ktorý búri more, takže hučia jeho vlny, a ktorého meno je Hospodin Zástupov:
Akže uhnú tieto ustanovenia spred mojej tváre, hovorí Hospodin, vtedy prestane aj semä
Izraelovo byť národom pred mojou tvárou po všetky dni. Takto hovorí Hospodin: Ak budú
voľakedy zmerané nebesia hore a budú vystihnuté základy zeme dole, vtedy i ja zavrhnem
všetko semä Izraelovo pre všetko to, čo porobili, hovorí Hospodin“ (Jer.31:35-37).
Veľmi veľká je tvoja vernosť, môj Boh a môj Otec!
„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).
„Nech príde tvoje kráľovstvo! Nech sa stane tvoja vôľa ako v nebi, tak aj na zemi“ (Mt.6:10)!












2.) Záležitosti súčasného sveta tlačia na Izrael, aby sa stal krajinou, ktorá prebýva úplne osamote a neradí sa medzi národy (4M.23:9b). Tieto záležitosti - ako napr. antisemitizmus, bojkot či
BDS hnutie vychádzajú zo samotnej diabolskej priepasti. Organizácia OSN, ale predovšetkým úplne
nesprávne pomenovaná Rada OSN pre ľudské práva (UNHRC), je na čele všetkých tých aktivít,
ktoré majú za cieľ izolovať Izrael. Antisemitizmus sa otočil od prenasledovania jednotlivcov ku kolektívnej perzekúcii Židov - židovského štátu Izrael. Napriek tomu však izraelský Boh a Kráľ stále sedí
na tróne (Ž. 103:9).
UNHRC práve zverejnila zoznam firiem, ktoré figurujú na „okupovaných územiach“ - v Judey, Samárii, Jeruzaleme a Golanských výšinách, aby ich bojkotovala. Prosíme ťa, Pane,
TY bojkotuj UNHRC a zastav prílev ich finančných zdrojov v súlade s duchovným princípom , ktorý je uvedený v liste Galatským 6:7: „Nemýľte sa, Bohu sa nebude nikto posmievať.
Lebo čokoľvek seje človek, to bude i žať.“
Táto čierna listina izraelských firiem je pokusom o prekliatie Izraela, ktorý sa opäť usadil vo
svojej zemi. Pane, odpovedaj spôsobom, ktorý národom jasne komunikuje, že sa dotkli niečoho, čo je veľmi vzácne v tvojich očiach (Ž. 115:1-3; Ez. 36:21-28; Zach. 2:8a).
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Príhovorcovia za Izrael










Pane, kde sú hlasy Palestínčanov, ktorým hrozí, že prídu o prácu v dôsledku bojkotu voči
izraelským firmám? Pozdvihni mnohých Arabov, ktorí budú stáť s Izraelom, pretože uvidia,
že Izrael s nimi zaobchádza lepšie ako ich vlastný národ.
Abba, OSN sa v súčasnosti stalo nástrojom anti-Božích síl. Jednaj s touto modernou Babylonskou vežou. Priveď na ňu taký zmätok, že všetky ich rokovania ohľadne Izraela budú
neúčinné a zbytočné.
„Zahub Pane, zmäť ich jazyk...“(Ž.55:10b).
„Budú sa hanbiť a ustúpia všetci, ktorí nenávidia Sion“ (Ž.129,5).
Použi si veľvyslanca Izraela pri OSN Danny Danona, aby bol varovným hlasom uprostred
tejto šelmy.
Daj múdrosť izraelským vodcom, aby zvážili, či má byť židovský štát i naďalej členom OSN
(Zj.18:4).
Ďakujeme, že USA odmieta tento bojkot Izraela. Kde sú však ostatné západné demokracie?

3.) Mnohé cirkvi sú zástancami a podporovateľmi anti-Božieho BDS hnutia. Väčšina však ignoruje to, čo je v stávke - obnova Izraela a s tým spojený príchod Mesiáša Ješuu. Zvod zamoril veľkú
časť cirkvi. A zvod plodí len zvod. Ak cirkev prijme iné plány pre Izrael ako má Boh, otvára tým dvere pre inváziu démonickej falošnej doktríny posledných časov, falošné znamenia a zázraky a falošných prorokov. Preto sme sa modlili za telo Kristovo:















Pane, ty si povedal, že zbuduješ svoju cirkev a ani pekelné satanské mocnosti ju nepremôžu (Mt. 16:18). Dnes vidíme na mnohých miestach sveta opak. Povstaň, Pane, a rozpráš
svojich nepriateľov (Ž. 68:1)!
Abba, pomaž veriacich, aby rozlíšili pravdivý hlas prorokov a odmietli tých falošných.
„Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja
som Kristus. A mnohých zvedú“ (Mt. 24:4-5, Mt. 11,24-25).
Jednaj so všetkými denomináciami, ktoré bojkotujú Izrael. Nech ich tvoj ľud bojkotuje!
Daj odvahu individuálnym cirkvám opustiť takto zvedené denominácie.
Nech zostúpi tvoje požehnanie na všetky zbory, ktoré žehnajú Izrael (1M. 12:3a, 4.M 23:9b).
Nech je efekt čiernej listiny izraelských firiem presne opačný. Požehnaj ich. Inšpiruj množstvo veriacich z celého sveta, aby vyhľadávali a nakupovali produkty práve z bojkotovaných
podnikov (5.M 23:5).
Prebuď svoje deti, aby počuli, čo sa v skutočnosti hlása z kazateľníc. Prebuď svoje deti aj
týmito veršami: „Môj ľud bude vyhladený preto, že nieto známosti. Pretože si ty zavrhol známosť, zavrhnem i ja teba, aby si mi nekonal kňazskej služby, a pretože si zabudol na zákon
svojho Boha, zabudnem i ja na tvojich synov“ (Hoz.4:6).
Odním ľahostajnosť starších zborov, aby to, čo vyučujú, bolo v súlade s Božím slovom
a mohli spolu s Pavlom povedať: „Preto vám osvedčujem dnešného dňa, že ja som čistý krvi
všetkých. Lebo som sa neutiahol z nejakej príčiny, aby som vám nebol zvestoval celej rady
Božej“ (Sk.20:26-27).
Jasne prehovor k starším zborov a varuj ich, že je absolútne nevyhnutné stáť v pravde Božieho slova (J 17:17) bez ohľadu na dôsledky - strata daňovej úľavy, veľmi reálna možnosť
rozdelenia cirkvi, strata reputácie či dokonca prenasledovanie pre prijatie biblickej korektnosti a odmietnutie politickej korektnosti.
bratstvo
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Príhovorcovia za Izrael
4.) Izraelská vládna koalícia drží pohromade len vďaka Božej milosti. Má iba o jedno kreslo viac
ako opozícia a jeden z jeho vládnych lídrov - Arje Deri zo strany Šas - je momentálne vyšetrovaný
pre korupčný škandál. Prosíme o zjavenie pravdy do tejto situácie a za milosť pre vládu.
Pane, stojíme pred tebou v príhovore za pravdu. Nedaj pravde padnúť na ulicu (Iz. 59:14).
Zjav pravdu. Ak je Deri vinný, odním mu jeho vládne miesto.
Požehnaj Bibiho veľkou múdrosťou, aby vedel, ako prechádzať „mínovým poľom“, ktoré mu
súčasná koalícia často pripraví (Pr. 21:1).
Zatvor ústa všetkým, ktorí nenávidia Netanjahua - či už vo vláde alebo mimo nej. Predovšetkým jednaj s médiami, ktoré sú najväčším Bibiho nepriateľom a za každú cenu sa ho snažia
odstrániť a zničiť (Ž. 109:1-3).
Znovu usporiadaj súčasnú vládu v súlade s tvojou vôľou a zámermi (Dan. 2:21, 4:25b;
5:21b).
Pripomíname ti zasľúbenie z Izaiáša 1:26: „Vrátim ti sudcov, ako boli kedysi, aj tvojich poradcov ako voľakedy. Potom ťa nazvú spravodlivým mestom, mestom vernosti.“
Odstráň z izraelského parlamentu tých, ktorí nenávidia Sion a chcú ho nahradiť Palestínou.
Prebuď izraelských Arabov, aby rozpoznali, že väčšinu ich zástupcov viac zaujíma Palestína
ako potreby izraelských Arabov. Nech im v budúcich voľbách už nedajú hlas.











5.) Nukleárny summit, ktorý sa konal vo Washingtone, sa venoval aktuálnym hrozbám - Severnej Kórei a IS. Avšak, na najväčšiu jadrovú hrozbu súčasného sveta - iránske nukleárne zbrane
v rukách šiitov - sa zabudlo. Našťastie, Izrael nestratil správnu perspektívu tohto veľmi jasného
a reálneho nebezpečenstva a preto ani my, príhovorci, by sme nemali.
Irán v marci testoval dve balistické rakety dlhého doletu. Na jednej rakete bol v hebrejčine
nápis o vymazaní Izraela z povrchu zeme. Svet bol úplne ticho. Pane, ukáž izraelským vodcom, že jediným spoľahlivým partnerom si Ty. A to je dosť! Ty Izraelu úplne stačíš!
„Úskočne ohrozujú život spravodlivého a obviňujú nevinnú krv. No Hospodin mi je vysokým
hradom a môj Boh skalou môjho útočišťa“ (Ž 94:21-22).
Daj izraelským vodcom múdrosť, aby vedeli, čo robiť a čo nerobiť (Pr. 21:30-31).
Ak Izrael potrebuje zabrániť tejto reálnej hrozbe, otvor všetky dvere, ktoré sú potrebné pre
to, aby sa dielo dokončilo.
Ak Izrael nepotrebuje zabrániť tejto hrozbe, zruš všetky jeho plány.
Ukáž Izraelu jeho skutočných spojencov v tomto boji.
Podľa Jeremiáša 49:38 sa s vďakou modlíme, že ty si ustanovil svoj trón v Elame (dnešný
Irán) a zachraňuješ davy Iráncov.
Ukáž našim iránskym bratom a sestrám realitu prekliatia nad ich národom ako reakciu
(odpoveď) na prekliatia, ktoré sú vyslovované z úst ich vodcov proti Božiemu ľudu a Božej
krajine (1.M. 12:3a).
Pozdvihni iránskych veriacich ako príhovorcov, aby stáli v medzere nielen za Irán ale aj za
Izrael (Ez. 22:30).
Prosíme, aby sa naplnilo slovo proroka Jeremiáša 49:38: „Potom postavím v Eláme svoj
trón, odstránim odtiaľ kráľa i kniežatá — znie výrok Hospodina.“ Pane, odstráň kráľa i kniežatá - Ayatollaha a radikálnych šiitskych ministrov.
Vezmi im žezlo autority. Pokor ich pred Tebou (Dan.5:21).
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Príhovorcovia za Izrael


Už teraz pripravuj ďalšiu generáciu iránskych vodcov, ktorá sa odvráti od anti-sionistickej
politiky a stane sa opäť pravým spojencom Izraela.

6.) Islam nie je v súčasnom svete najrýchlejšie rastúce náboženstvo. Na Západe sa to síce
môže tak zdať, ale všade naokolo zástupy ľudí prichádzajú k Ješuovi. Niektorí dokonca tvrdia, že
cirkev v Iráne je najrýchlejšie rastúcou cirkvou na svete! Cirkev rastie v Číne, Mongolsku, v Indii,
Vietname a Indonézii, v Egypte, v sýrskych utečeneckých táboroch, v latinskej Amerike, aj medzi
Rómami v Európe. To je dôkaz, že Ješua je neprekonateľný víťaz. Takisto je v Božom kráľovstve
viac Židov ako kedykoľvek v histórii od Knihy skutkov. Toto je Božia odpoveď na modlitby príhovorcov (Lk.10:2). Modlili sme sa, aby sa do Božej rodiny dostalo viac z našich moslimských nepriateľov.














„Haleluja! Lebo začal kraľovať Pán, náš všemohúci Boh“ (Zj.19.6.).
Zachráň ešte viac moslimov v Iráne.
Pomôž iránskym veriacim zostať v anonymite pred autoritami krajiny a dodaj im odvahu
a múdrosť.
Posilni všetkých našich bratov a sestry, ktorí sú v putách a väzení islamského režimu. Dodaj
im smelosť proklamovať Ješuu, ich Spasiteľa a Pána (Dan.3:16-18, Žid.13:3).
Naďalej konaj nadprirodzené dielo spásy medzi sýrskymi utečencami v táboroch v Jordánsku (Ž. 107:1-22).
Ješua, počuli sme o tvojom nadprirodzenom zjavovaní sa moslimom. Ďakujeme ti za toto
dielo! Prosíme ťa, aby si naďalej pokračoval a navštevoval týchto ľudí, ktorí sú chytení satanským zvodom.
Pane, prosíme o Tvoje navštívenie aj pre moslimských vládnych predstaviteľov a mnohých
náboženských lídrov (Sk. 9:1-8) vrátane egyptského prezidenta (Abdal Fattáh Sísího)
a jordánskeho kráľa (Abdulláha). Prosíme ťa o nepopierateľné zjavenie Ješuu.
Prosíme o zmilovanie pre mnohých zvedených bojovníkov Hizballáhu. Vyveď ich z kráľovstva temnoty do kráľovstva tvojho milovaného Syna (Kol.1:13) a potom z nich sprav sionistov (Ž.48:2)!
Osloboď bývalých moslimských veriacich od démonického ducha antisemitizmu, v ktorom
vyrastali.
V islamskom svete vojny jeden proti druhému ťa prosíme, aby všetci kapitulovali (Lk.11:17).

7.) Modlitby sme ukončili príhovorom za cirkev, aby porozumela výroku apoštola Pavla: „A ak
je však prvotina svätá, vtedy aj celé cesto. A ak je koreň svätý, potom sú aj vetvy. Ale ak sú niektoré
vetvy (Židia) vylomené, a ty, ktorý si z divej olivy (pohania), vštepený si medzi ne (Židov) a stal si sa
spoluúčastným koreňa a tuku olivy, nechváľ sa proti vetvám, a ak sa chváliš, vedz, že nie ty nesieš
koreň, ale koreň (Božie zmluvné zasľúbenie dané Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi) nesie teba
(R.11:16-18, 15:8, Gal.3:8).

Šabat šalom
Vďaka za vaše príhovory
bratstvo
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S BIBLIOU OD DAN PO BERŠEBU

Milovaní!
Pokúsim sa do pár riadkov zhrnúť svoje myšlienky , túžby, sny a zážitky z októbrovej osemdňovej
cesty po Izraeli. Prečo? Lebo moja príprava na cestu trvala skoro 24 rokov...
To sa asi málokomu stane, aby musel toľko túžiť a čakať.
Môj život pred obrátením bol veľmi búrlivý. Vždy som sa zaujímala o archeológiu, históriu - priťahoval ma najmä Egypt, faraóni, múmie a kult smrti. Keď Pán života zaklopal vo Veľký piatok
3.apríla 1992 na košickom Pereši na moje srdce, hneď sa obrátil aj môj záujem z Egypta na biblickú archeológiu, predovšetkým na zrenicu jeho oka - Izrael.
Prvá kniha, s ktorou som po obrátení prišla do kontaktu, bola :„Setkání v Jeruzaléme“ od Dereka
Princa. Toto útle dielko znamenalo prevrat v mojej perspektíve na židovský ľud. Zamilovala som
sa - naozaj a navždy! Vyhľadávala som ľudí, knihy, filmy, proste všetko, čo súviselo s „mojim“
milovaným ľudom a krajinou Izrael. Ale stále to bola len „teória“, pohľad z druhej ruky. Mojim snom
bolo krajinu Eretz Israel aj navštíviť.
Roky plynuli a sen sa zdal neuskutočniteľný. Starala som sa o detičky z domova, neboli peniažky,
sily ani čas...Takmer som to vzdala. No pred tromi rokmi veci nabrali prudký obrat. Zaspala som
pri jednej kázni a zobudil ma zvuk šofaru. Pán svetiel ma takmer počuteľne zobudil: „Vstaň, Ty,
10
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Od Dan po Beršebu
ktorá spíš a vykroč!“
Poslal ma na konferenciu Chevry do Žiliny, kde som spoznala ľudí, ktorí milujú židovský národ
viac ako ja.Začala som navštevovať biblickú školu v Kráľovej Lehote a začala sláviť šabat i ostatné biblické sviatky spolu s Jeho ľudom...a závoje z mojich očí postupne padali. No bolo treba
urobiť ten prvý krok.
Poraziť svojich goliášov - strach z lietania, cudzích ľudí, výšok, hĺbok, vody ... (doplňte, čo uznáte
za vhodné). A opäť v januári tohto roku jeho takmer počuteľný hlas: „Pôjdeš v októbri a vezmeš aj
Sergeja“. Ale Pane!!! Veď nemám peniažky ani len pre seba...a v škole mi voľno cez školský rok
nedajú... atď (opäť doplňte svoje prekážky). No bolo to husté, ale Pán je Pán a Ocko je Ocko .
Nakoniec som si to lietanie a plávanie užívala. Len raz v živote som pocítila pokoj, ktorý prevyšuje
každý pokoj ľudský, a to bolo tých 8 dní v Izraeli. Už tomu rozumiem a viem, že sa do zasľúbenej
zeme ešte vrátim.
Môj Ocinko vybral ten najlepší čas – skončili „tetrády“ i sviatky stánkov, boli útoky a nemohli sme
ísť tam, kam sme mali naplánované. Avšak Ocko nás viedol na stretnutia ,ktoré mal vo svojom
zvrchovanom pláne ON.
A teraz to najdôležitejšie - top moment cesty. Myslela som si, že to budú modlitby pri múre nárekov...
Keď sme sa tam konečne dostali a ja som si oprela svoje čelo o múr v modlitbách, cítila som sa
veľmi podivne. Nič, ale naozaj nič som necítila. Mŕtvy kameň...toto čo má byť? To je choré!!!
Ja som asi zlá kresťanka, keď tam nič necítim!!!

Ale potom som počula Sergejovu pieseň: „Golgota...Klince nedržali na kríži Ťa, viem, ani ľudská
zloba, môj ťa držal hriech...iba z veľkej lásky ku mne si tam šiel!“
bratstvo
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Od Dan po Beršebu
A tretíkrát počuteľný hlas: „Uvidíš vystúpiť tvár
môjho Syna z kameňa...a môj ľud pochopí!“
Na druhý deň sme išli do púšte a navštívili
„Fontánu sĺz“.
Viete, ja mám problém plakať, nie je to tvrdosť
srdca - možno rany v duši...
Neplakala som celý pobyt v Izraeli, ale môj Ježiš,
Mesiáš a Kráľ, vystúpil z mŕtvej skaly v púšti...7 zastavení...Jeho národ a On ako stotožnenie
sa s bolesťou počas šoa/holokaustu – to musíte
zažiť!!!
Boli sme naozaj zvláštna skupinka ľudí milujúcich
Izrael.
Nech Vám žehná Najvyšší
Klára

Milí priatelia Izraela, máme voľné miesta do Izraela v októbri 2016.

Plánovaný termín 16 - 25.10.2016
Kontakt: CHEVRA, Národná 10, 01001 Žilina,
tel.: +421 41 5640536, balatova@chevra.sk
(termín je prispôsobený letenkám)
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Milí priatelia Izraela, pozývame vás na seminár s názvom:
"Sloboda v Duchu Svätom"
ktorý sa uskutoční v dňoch: 20. - 22. mája 2016 v centre ŠALOM, na Národnej ul.č. 10 v Žiline.
Služobníci: Paul a Nuala Ó Higgins z USA
Program:
Piatok, 20. mája 2016
Sobota, 21. mája 2016

Nedeľa, 22. mája 2016

18,00 h - 20,00 h
10,00 h - 13,00 h
13,00 h - 14,00 h prestávka
14,00 h - 17,00 h
17,00 h - 18,00 h prestávka
18,00 h - 21,00 h
9,00 h - 12,00 h

Ubytovanie : účastníci seminára si zabezpečujú sami.
Dobrovoľné občerstvenie od účastníkov je vítané.
Máme ešte voľné miesta, prosíme vás registrujte sa na našej adrese:
Centrum ŠALOM. Tel.: 041/ 5640536 e-mail: chevra@chevra.sk
Tešíme sa na spoločné stretnutie s vami.

ZOJA - PROJEKT POMOCI

Milí priatelia Izraela!
Zoju poznáte z našich príbehov, a niektorí z vás ste sa s ňou stretli. Je veľmi rada, že môže prísť
medzi nás a stráviť s nami nejaký čas. Má rada, keď sa môže s niekým porozprávať. Mnohí z nás si
tak museli oprášiť ruštinu a poskladať krkolomné vety, aby sme sa s ňou dohovorili. Zoja je veľmi
ochotná a rada pomáha, keď môže.
V máji sme naplánovali operáciu pre Zoju. Modlíme sa, aby bola zjavená Božia milosť a aj ona poznala Jeho lásku v Mesiášovi.
Pozývame vás, aby ste sa zapojili do praktickej pomoci pre Zoju. Predpokladané náklady na jej
pobyt so zdravotnou starostlivosťou, operáciou a dopravou sú 3000,- €.
Šalom. Jozef Janits. Chevra tím.

Informácie o účtoch nájdete na ďalšej strane
alebo na www.chevra.sk. Použite var. symbol „1616“.
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KNIHY
WERNER ODER
Bojovanie
s démonmi
Nacizmu
(9,- €)

PETER TSUKAHIRA
Božie tsunami
(9,- €)

AKTUÁLNE PROJEKTY POMOCI
Aktuálne projekty:

Kontaktná adresa:

Projekt „Liečebný pobyt“
Projekt „Sanitka“
Projekt „Zoja“

variabilný symbol 1033
variabilný symbol 85000
variabilný smybol 1616

Projekt Nádej (Tikvah)
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

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

Číslo bankovního účtu
pro Českou republiku
Československá Obchodní Banka, a.s.
číslo účtu: 180773659 / 0300
IBAN: CZ32 0300 0000 0001 8077 3659

