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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:
„Nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje deti chodia
v pravde“ (III. J. 1:4).
Chodenie v pravde pôsobí radosť v tebe a aj v tých, ktorí sú okolo
teba. Nehemiáš hovorí, že „...radosť Hospodinova je vašou
silou“ (Neh. 8:10). Niekedy ľudia diskutujú o tom, čo by sa malo jesť
a piť, ale to nie sú podstatné veci, „lebo Kráľovstvo Božie nie je pokrm
a nápoj ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Svätom Duchu. Lebo kto v tom slúži Kristovi (Mesiášovi),
je ľúby Bohu a dokázaný ľuďom“ (R. 14:17). Radosť nie je o tom, že vieš robiť „ha, ha, ha“,
rozprávať ľudom vtipy a žarty, alebo sa z nich vysmievať. Toto sú veci, ktoré pochádzajú od ducha
tohto sveta a skrze ktoré ľudia hľadajú uznanie (slávu) a prijatie u druhých. Zdrojom radosti
Hospodinovej je však Duch pravdy, o ktorom hovorí Ježiš: „...ja požiadam Otca a dá vám iného
Tešiteľa, aby bol s vami na veky, toho Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí,
ani ho nezná“ (J. 14:16-17). Na inom mieste hovorí: „Ale keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem
od Otca, toho Ducha pravdy, ktorý vychádza od Otca, ten bude svedčiť o mne“ (J. 15:26). To
znamená o Pravde, lebo Ježiš o sebe hovorí: „Ja som cesta i pravda i život; nikto nepríde k Otcovi
(pravdy), len skrze mňa“ (J. 14:6).
Najväčšou radosťou pre Pavla bolo počuť, že deti, ktoré zrodil do Božieho kráľovstva, chodia
v pravde. Ako je to s nami? Majú ľudia z toho radosť, keď počujú alebo sledujú naše chodenie
s Bohom? Alebo vidia smútok, sklesnutie, sklamanie, negatívny postoj, depresiu. Istotne uznáš, že
takéto stavy nepovzbudzujú druhých k radosti. Práve naopak. Najradšej by sa dali na útek. Ak sa
momentálne nachádzaš v takomto stave, znamená to, že si bol v istom okamžiku života podvedený
a nepriateľ sa ťa snaží odizolovať od Otca pravdy, Syna pravdy, Ducha pravdy a Slova pravdy a od
tých, ktorí chodia v pravde a rozhojňujú radosť v živote druhých.
Ježiš hovorí, že „...Duch pravdy uvedie vás do každej pravdy“ (J. 16:13). Znamená to, do plnosti
pravdy, ktorá pôsobí plnosť radosti. Nedostatok radosti je indikátorom nedostatku chodenia
v pravde. Potrebuješ porozumieť tomu, že satan je majstrom lži, ale náš Pán, ktorý nám poslal
Ducha pravdy, je Majstrom pravdy. Duch pravdy uvádza do každej pravdy, ale duch lží odvádza od
pravdy. Medzi ľuďmi je preto toľko sklamania a smútku, lebo sa nechali oklamať. Aby satan zviedol
človeka, potrebuje ho najprv oklamať; to znamená, okradnúť z pravdy. Preto Ježiš hovorí: „Zlodej
nejde na iné, iba na to, aby ukradol, zabil a zahubil. Ja som prišiel, aby mali život, a aby mali
hojnosť“ (J. 10:10). V ktorej časti tohto verša vidíš seba; v prvej alebo v druhej? Do prvej skupiny
patria tí, ktorí naleteli „anjelovi svetla“ (II. Kor. 11:14) a prijali jeho pretvárku ako „pravdu“. Znamená
to, že boli oklamaní, zvedení a okradnutí. Týmto to však nekončí. Pokračuje to ničením, záhubou
a nakoniec smrťou (vraždou). Neviem, do akej miery si vpustil lož do svojho života, ale ak sa
nerozhodneš ju zastaviť, bude mať negatívny a deštruktívny dopad na teba, tvoju rodinu a tých, ktorí
bratstvo
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Slovo na úvod
sú okolo teba.
Druhá časť verša Jána 10:10 vyjadruje Božiu vôľu pre tvoj život. Ježiš prišiel, aby ti daroval život
a hojnosť. Nejde tu len o materiálne veci, ale o plnosť pravdy, ktorá je zjavovaná počas hľadania
Božieho kráľovstva.
Ježiš neprišiel na túto zem, aby si diabol na tebe zgustol. Biblia hovorí: „Buďte triezvi a bdejte, lebo
váš protivník diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral“ (I. P. 5:8). Dáš mu zelenú, keď
budeš veriť a hltať jeho lož, ale keď chodíš v pravde, nedotkne sa ťa: „Vieme, že nikto, kto sa
narodil z Boha, nehreší. Ale ten, kto sa narodil z Boha, chráni sa a ten zlý sa ho
nedotýka“ (I.J. 5:18). Diabol chce na začiatku len trochu pošpiniť, aby spustil proces falošnej
identity. Potom sype klamstvá jedno za druhým až do konečnej fázy, ktorá znie: „si tu zbytočný“.
Nezabudni, že lož zväzuje a pravda oslobodzuje. Vždy máš na výber, komu uveríš: diablovi falošnému levovi alebo tomu pravému LEVOVI, ktorý ti dnes hovorí: „Neplač! Hľa, zvíťazil lev
z pokolenia Júdovho, koreň Dávidov...“ (Zj. 5:5). Lož privádza k plaču, ale pravda k radosti!!!
Keď sa Dávid nechal oklamať lživým levom (duchom), činil pokánie zo svojich hriechov, lebo vedel,
že „obete Božie sú skrúšený duch. Skrúšeným srdcom a zdrveným, ó, Bože,
neopovrhuješ“ (Ž.51:19). Kričí po „...pravde vo svojich vnútornostiach...“ (v. 8) a vystiera sa túžbou
po radosti: „Navráť mi radosť svojho spasenia a podopri ma dobrovoľným duchom“ (v. 14).
Uvedomuje si, že bez Ducha Svätého to nepôjde: „...nevezmi odo mňa svojho Svätého
Ducha“ (v. 13). Vedel, že Duch Svätý uvoľňuje pravdu a ovocie radosti v živote človeka (Gal 5:22).
Chodenie v pravde je znamením chodenia v Božej slobode; svedectvom toho, čomu veríme. Ježiš
hovorí: „...keď vás Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní“ (J 8:36). Ježiš ťa oslobodil od klamstva
(zvodu) hriechu skrze svoju smrť na kríži. „Odsúdil hriech v tele, aby bolo naplnené právo zákona
v nás, ktorí nechodíme podľa tela ale podľa Ducha“ (R. 8:3 – 4). Ježiš jednal s tvojim hriechom a ty
teraz potrebuješ jednať so svojim telesným zmýšľaním. „Lebo tí, ktorí sú podľa tela, myslia na veci
tela a tí, ktorí sú podľa Ducha (pravdy), na veci Ducha (pravdy). 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“ (R. 8:5-7). Neobnovená myseľ je úrodnou pôdou
pre ducha lži. Nemôžeš žiť po novom a rozmýšľať po starom. Preto nás Slovo Božie povzbudzuje:
„...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. 12:2)! Je to o obnovení mysle pravdou Božieho
Slova; aby si premýšľal tak ako Boh. Preto Ježiš hovorí: „...poznáte pravdu a pravda vás
vyslobodí“ (J 8:32). Obnovená myseľ vytvára husté sito, ktoré neprepusti žiadnu lož.
Chodenie v pravde je o sledovaní a rozlišovaní myšlienkového pochodu a o konfrontovaní každej
myšlienky, ktorá sa stavia proti známosti Kristovej: „Lebo pravda chodíme v tele, ale nebojujeme
podľa tela, lebo zbrane nášho bojovania nie sú telesné, ale mocné Bohu na borenie pevnosti (lži),
boríme úmysly a každú povýšenosť, ktorá sa povyšuje proti známosti Božej (pravdy) a zajímame
v plen každú myšlienku do poslušnosti Krista (poslušnosti pravdy)“ (II.Kor. 10:3-5). Keď vládne
pravda v tvojich myšlienkach, vtedy vládne aj v tvojom rozprávaní a konaní. Chodenie v pravde
začína víťazným rozmýšľaním v pravde!
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Slovo na úvod
Duch pravdy je nad každú nepriateľskú lož: „Keď príde protivník hoci ako rieka, Duch Hospodinov
(Duch pravdy) ho zaženie“ (Iz. 59:19).
Lebo „Nato sa ukázal Syn Boží, aby skazil diela diablove“ (I.J. 3:8). Diablova lož, ktorá ťa chcela
usmrtiť, je usmrtená Ježišovou smrťou na kríži: „...(on)...smrťou zahladil toho, ktorý má vládu smrti,
to jest diabla...“ (Žid. 2:14). Zostáva ti len veriť pravde Slova, chodiť v Duchu pravdy a radosti, lebo
dobrý Pastier pripravuje pred tebou stôl pred očami tvojich protivníkov (Ž 23:5). On ťa bude pásť na
pastvách pravdy.
Šalom,
Stanislaw Gawel

bratstvo
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
Piatkové modlitby z Jeruzalema, jún 2016.
1.) Aby sme sa mohli modliť v súlade s Božou vôľou (1.J.5:14 –15), potrebujeme ju poznať. Znamená to, poznať Jeho slovo. Znepokojuje nás, že v dnešnej dobe tak mnoho veriacich považuje „doktrínu“ - čo v zásade znamená „učenie“, za niečo,
čo je iba pre teológov alebo pastorov. Pre prvých kresťanov to však bola najvyššia priorita.
„A tak tí, ktorí ochotne prijali jeho slovo, dali sa pokrstiť a pripojilo sa toho dňa okolo troch
tisícov duší. A zotrvávali v učení apoštolov a v spoločnom bratskom obcovaní a pri lámaní
chleba a na modlitbách“ (Sk.2:41-42).
Abba, sme vďační za tvoje slovo - za písané slovo i za žijúce slovo, ktoré sa stalo telom, za
Mesiáša Ješuu (J.1:1).
„Tvoje slovo je pravda“ (J.17:17). Vďaka, že jasne zjavuješ pravdu o týchto časoch.
Aké je to požehnanie, mať tvoje slovo v srdci (Ž 40:8, Jer. 31:33) a tiež v rukách.
„Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku“ (Ž 119:105).
„Lebo u teba je prameň života; v tvojom svetle vidíme svetlo“ (Ž. 36:10).
Pretože vieme, kto si, tak vieme, že tvoje slovo je nemenné - včera, dnes i naveky.
„Nebo i zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú“ (Mk.13:31). Amen!











2.) Od 7.júna do 6.júla je islamský svätý mesiac ramadan, s ktorým rastie aj hrozba teroristických útokov ako v Izraeli, tak i po celom svete. Jeden hrozný teroristický čin (môže byť vôbec iný ako hrozný?) zasiahol Tel Aviv v stredu večer (8.júna). Izrael následne pozastavil
platnosť všetkých 83-tisíc povolení pre moslimov z Gazy, Judey a Samárie, na základe ktorých mohli počas sviatku navštíviť svojich rodinných príslušníkov v Izraeli. Keďže práve
dnes majú moslimovia deň modlitby, prosili sme jediného pravého Boha za ochranu jeho
krajiny a jeho ľudu.
Žehnáme telesným príhovorcom - izraelským bezpečnostným zložkám - ktoré kladú svoje
telá medzi nevinných ľudí a teroristov.
Daj im bdelosť, ostražitosť, silu a potrebné tajné informácie, aby dokázali zastaviť všetky
plánované útoky.
Požehnaj múdrosťou pohraničných pracovníkov, aby vedeli, koho zastaviť a komu dovoliť
prejsť.
Pane, väčšina vojakov IDF a pohraničníkov sú teenageri alebo mladí ľudia, ktorí čelia veľmi
ťažkým situáciám. Chráň ich a použi si ich. Obdar ich múdrosťou i napriek ich nízkemu veku
(Iz.41:10-16).
„Nijaká zbraň vyrobená proti tebe sa nepodarí, a každý jazyk, ktorý by povstal proti tebe na
súde, odsúdiš“ (Iz. 54:17a).
„Ale ty, ó, Hospodine, si štítom vôkol mňa; si mojou slávou a ten, ktorý povyšuješ moju hlavu“ (Ž. 3:4).
Odhaľ teroristov, ktorí sa snažia zamaskovať s cieľom infiltrovať do izraelskej spoločnosti
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Príhovorcovia za Izrael






ako to bolo aj v stredu večer.
„Nech sú ako plevy pred vetrom a anjel Hospodinov ten, ktorý ich honí. Nech je ich cesta
tmavá a klzká, a anjel Hospodinov ten, ktorý ich prenasleduje; lebo mi bez príčiny ukryli
jamu svojej siete; bez príčiny ju vykopali mojej duši“ (Ž. 35:5-7).
Vďaka za niekoľko odvážnych arabských hlasov, ktoré odsúdili tento posledný teroristický
čin. O moslimoch sa hovorí, že sú „umiernení“. Prečo je teda tak málo arabských hlasov?
Uzdrav obete terorizmu a potešuj rodiny, ktoré prišli o svojich milovaných.
Prebuď cirkev, aby sa modlila počas ramadanu a postavila sa tak proti ďalším činom násilia.

3.) Z mnohých svedectiev vieme, že práve v období Ramadanu sa Ješua zjavil mnohým moslimom. Preto sme sa modlili za zástupy moslimov, aby spoznali pravého Boha, a aby sa
z nich stali znovuzrodení kresťanskí sionisti.











Prebuď cirkev, aby sa modlila v období Ramadanu, aby mnoho moslimov bolo spasených,
a aby Pán vyslal svojich pracovníkov. „Žatva je veľká, ale robotníkov je málo. Proste preto
Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu“ (Lk. 10:2)!
Keď budú spasení, osloboď ich od vrodeného antisemitského ducha, ktorého prijali z Koránu.
Použi si tento pôstny čas v islame. Nech sú postiaci moslimovia omnoho citlivejší na Tvojho
Ducha.
Zabráň, aby sa v tento pôstny čas nezvyšovala ich citlivosť na satanské návrhy (Lk.4:1-2).
Vysloboď mnohé ženy a deti z tohto démonického zvodu.
Zachráň celé rodiny a celé dediny (Sk. 16:31).
Pane, prechádzaj sa cez sýrske utečenecké tábory a pritiahni si k sebe mnoho vdov a sirôt.
Povzbuď cirkev na Západe, aby bojovala za získanie svojich moslimských susedov a spolupracovníkov.
„Ale prijmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás, a budete mi svedkami i v Jeruzaleme
i po celom Judsku i v Samárii a tak až do poslednej končiny zeme“ (Sk.1:8).

4.) Nový izraelský minister obrany Avigdor Liberman potrebuje Božie vedenie a múdrosť, aby
vedel, čo by mal Izrael robiť v týchto chaotických a temných dňoch.








Pane, ďakujeme Ti, že si pozdvihol Libermana práve v tomto období (Dan.2:20-21).
Prekvap nás pragmatickou múdrosťou, ktorú si doňho vložil (Pr.16:9, 19:21).
Zaisti, aby kráčal iba tvojimi chodníkmi (Ž.23:3b) a hovoril iba to, čo vložíš do jeho úst
(Ž.19:14, 119:13).
Obklop Libermana múdrymi radcami, ktorých potrebuje v jeho súčasnej pozícii (Pr. 20:18,
24:6).
Obzvlášť prosíme, aby si priviedol do kruhu jeho najdôvernejších radcov aj veriacich
v Ješuu.
Dohliadaj a urovnávaj jeho pracovný vzťah s premiérom Bibi Netanjahuom a šéfom IDF
Gadi Eisenkotom (Ž. 133:1).
Nech je ich vzájomná komunikácia veľmi jasná a transparentná, bez nedorozumení.
„Hospodin, postav mi k ústam stráž a hliadku k dverám mojich pier“ (Ž. 141:3).
bratstvo
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Príhovorcovia za Izrael
Vlož medzi Eisenkota, Libermana a Netanjahua vzájomnú náklonnosť a šéfovi IDF pripomeň , že vláda spravuje a určuje armádu a nie naopak (1.Kron.11:10).



5.) Prihovárali sme sa aj za izraelského premiéra Benjamína Netanjahua (1.Tim. 2:1-4). Minulý
týždeň sa v Izraeli konala vplyvná Herclijská konferencia. Zúčastnili sa na nej súčasní, ale aj
bývalí politici a tiež ex - generáli IDF. Mnohí z nich očierňovali Bibiho a urobili z neho dôvod,
prečo si Izrael počína tak zle vnútorne i medzinárodne. Išlo o klamstvá a prevrátené pohľady.
Tieto jedovaté šípy mali paralyzovať Bibiho. V modlitbe sme sa postavili do medzery medzi
neho a ohnivé šípy.
Pane, ďakujeme, že si pre tento čas pozdvihol pre Izrael vodcu, akým je Benjamín Netanjahu (Dan. 2:21).
Hoci má Bibi ďaleko od dokonalosti, žehnáme mu za všetky dobré rozhodnutia, ktorými
smeruje tento národ.
Žehnáme Netanjahua v mene Mesiáša Jašuu, izraelského pravého kráľa (Pr. 18:10).
Hospodin, ako veľa je (Netanjahuových) nepriateľov, mnohí povstávajú proti nemu. Mnohí
hovoria o ňom: Ani Boh mu nepomôže! Ty však, Hospodin, si jeho štítom, si jeho slávou;
pozdvihuješ mu hlavu. (Ž.3:2-4).
Abba, chráň jeho srdce pred démonickými šípmi nepriateľa (Ž.57:1-4).
Použi si tento útok, aby si si pritiahol Bibiho k Mesiášovi. „Neskrývaj svoju tvár pred svojím
sluhom, lebo som v tiesni. Rýchlo sa mi ozvi! Priblíž sa ku mne a vykúp ma. Vysloboď ma
napriek mojim nepriateľom“ (Ž. 69:17-18).
Nedovoľ, aby tieto bezdôvodné obvinenia odviedli pozornosť od skutočného nebezpečenstva, ktorému dnes Izrael čelí.
Obklop Netanjahua povzbudivými a múdrymi radcami (5.M.3:28, Pr.11:14, Pr.15:22).
Nech vo svojom domove prežíva hlboký šalom (Iz. 26:3-4).
Chráň a úplne uzdrav Netanjahua - jeho telo, dušu i ducha.
Pomôž Bibimu, aby jeho reakcia na minulotýždňové útoky bola: „Ak je to možné, nakoľko to
závisí od vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi. Nie sami sa pomstiac, milovaní, ale dajte
miesto hnevu (Božiemu), lebo je napísané: Mne pomsta; ja odplatím, hovorí Pán. A tak keď
je hladný tvoj nepriateľ, nakŕm ho; keď je smädný, napoj ho; lebo to robiac zhrnieš žeravé
uhlie na jeho hlavu. Nedaj sa premáhať zlému, ale premáhaj dobrým zlé“ (R. 12:18-21).















6.) Väčšina Izraelitov rozumie realite a skutočnej hrozbe, ktorej Izrael v súčasnosti čelí i napriek manipulácii z médií a politickému ohováraniu. Predsa však, pokračujúce útoky čarodejníctva a klamstiev môžu eventuálne presiaknuť a prekrútiť pravdu. Preto sme sa modlili za
izraelských ľud.
„Lebo nie je kúzla proti Jakobovi ani čarov proti Izraelovi. V svojom čase bude sa hovoriť
o Jakobovi a o Izraelovi: Čo všetko učinil silný Boh“ (3.M.23:23)!
Abba, naďalej požehnávaj svoj ľud, aby vždy rozlíšil pravdu od klamstva. Chráň ho pred
lžou!
Pomôž mu vidieť za titulok v novinách. Nech číta celé príbehy.
Prebuď izraelských rabínov, aby varovali svoje ovečky pred nebezpečenstvom zvodu, ktorý
útočí na izraelskú spoločnosť.
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Príhovorcovia za Izrael




Izrael: „Povstaň a svieť! Lebo prišlo tvoje svetlo, a sláva Hospodinova vzišla nad tebou!
Lebo hľa, tma pokryje zem a mrákava národy, ale nad tebou vzíde Hospodin ako slnko rána,
a jeho sláva sa bude vidieť nad tebou“ (Iz.60:1-2).
Vylej na tento národ bázeň pred tebou: „Bázeň Hospodinova je počiatkom známosti; múdrosťou a kázňou pohŕdajú blázni“ (Pr.1:7).

7.) Nedávny teroristický masaker v Orlande odhalil ďalšie znepokojujúce fakty. Namiesto
toho, aby sa západní vodcovia a tiež mnohí ľudia v cirkvi zamerali na skutočnú hrozbu - islamský fundamentalizmus vychádzajúci z Koránu, odklonili svoju pozornosť na kontrolu
zbraní, homofóbiu, Donalda Trumpa a dokonca aj izraelskú okupáciu. Sotva sa niekto odváži
prehlásiť pravdu, že Západ je dnes vo vojne. Ľud radšej mlčí, aby neurazil tých, ktorí sa snažia konvertovať, alebo zabiť všetkých nevercov a dobiť svet pre Alaha. Ďalším problémom je
globálne prijatie životného štýlu gayov ako niečo normálne a dokonca príjemné nejakému
milujúcemu bohu.














Pane, tvoje telo potrebuje pomoc, aby dokázalo rozlíšiť tieto nebezpečné kaskády politickej
korektnosti a malo odvahu hovoriť tvoju pravdu v láske.
Pane, pomôž nám: „aby sme už neboli viacej nedospelými, zmietaní vlnami sem a tam,
nosení každým vetrom učenia podľa ľudskej úskočnosti a chytráctva, aby sme úkladmi neboli vedení do bludu, ale aby sme hovoriac pravdu v láske rástli v neho v každej veci,
v neho, ktorý je hlavou, v Krista“ (Ef.4:14-15).
Dodaj tvojmu telu odvahu byť biblicky korektné vo všetkých veciach (J.17:17).
Usvedč cirkev z každej lásky k peniazom. Nech sa nebojí vystúpiť proti politickej korektnosti
aj za cenu toho, že by stratila finančnú podporu či mnohých členov zhromaždenia
(1.Tim. 6:10).
Teológia náhrady so sebou prináša prekliatie na tých, ktorí ju rozširujú, pretože preklínajú
Izrael (1.M.12:3). Pane, očisti tvoje telo od tejto zhubnej nákazy a obnov pravdu o Izraeli
a o tvojich zasľúbeniach pre neho.
(Cirkev) nechváľ sa proti vetvám (ľud Izraela). Ak sa však chváliš, vedz, že nie ty nesieš
koreň (Božie zasľúbenia dané otcom. R. 15:8), ale koreň teba“ (R.11:18).
Priveď veriacich späť pod olovnicu tvojho slova (Ž.33:4, 119:43, 2.Tim.2:15).
Vylej na nás odvahu prvých veriacich: „Ale Peter a Ján im odpovedali a riekli: Rozsúďte
sami, či je to spravodlivé pred Bohom, aby sme vás poslúchali viac ako Boha. Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli (Sk.4.19:20). „A tak teraz, ó, Pane, pohliadni na ich hrozby a daj svojim sluhom prosto a s celou smelosťou hovoriť tvoje slovo
(Sk.4:29).
Daj nám milosť jednať so všetkými hriešnikmi - či už ich sexuálnou prevrátenosťou, alebo
ich náboženským pozadím, atď. - s rovnakou milujúcou vášňou ako to robil aj Ješua
(Mt. 9:10-13).

Vďaka za vaše príhovory!
Šabat šalom

bratstvo

Ijar - Sivan, 5776
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S BIBLIOU OD DAN PO BERŠEBU
Tel Aviv
106 rokov staré mesto, žije tu 0,5 mil. ľudí, spolu s predmestiami jeden milión a pol – tj. jedna štvrtina populácie. Jedna osmina sú rusi. Izrael má nelegálnych imigrantov bez dokladov, ktorí prišli
cez Sinaj zo Súdánu, Eritrey, niektorí sú moslimovia, ktorí robia neporiadok.

Pohľad na Tel Aviv z Joppy
Učíme sa hebrejské slovíčka:
Savlanut = trpezlivosť
Embaia = žiaden problém
Toda = ďakujem
Toda raba = ďakujem pekne
Rega rega = počkaj (doba sa môže predĺžiť až na dva dni)
Beva kaša = prosím
Ken = áno
Ken o lo = áno alebo nie
Baruch Ha Šem = požehnané nech je jeho meno

Jaffo (Joppa)
Staré mesto, (pred dvoma dňami tu bola
demonštrácia), kde sa odohrával príbeh SZ
Jonáša a NZ Petra u Koželuha, keď mal
videnie o nečistých zvieratách, ktoré mal biť
a jesť. Vtedy všetky jeho predstavy sa začali
búrať - bol poslaný k pohanom – splynúť
s Božími myšlienkami – napĺňať Božiu vôľu.
Joppa je prístavné mesto, kde privážali
materiál na stavbu chrámu. Je to staroveká
10
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Od Dan po Beršebu
vstupná brána – jediný prístav v tomto regióne. Podľa tohto miesta je nazvaná v Jeruzaléme Jaffská
brána.

Modlitby v Joppe

Čítame Žalm 24 a modlíme sa. Súčasne pozorujeme ľudí okolo – súčasťou okoloidúcej skupiny sú
muži a ženy so samopalom.
Učíme sa hebrejské slovíčka:
Beta avon = dobrú chuť
Mišpacha = rodina
Šarut = služby (napr. taxi)
Šarutin = WC
Bo ker tov = dobré ráno
Chadima = vopred
Laila tov = dobrú noc
Vadi = údolie

Čítame Žalm 91
Nie vzťah ku náboženstvu, ale vzťah ku mne. Šma
Izrael (počuj Izrael) – Boh je jeden, jemu patrí sto
percent lásky. Milovať Pána z celej duše, mysle.
Stašek hovorí, že služba sa stala jeho modlou,
preto trpel vo vnútri, ale jeden brat hovoril o láske
a potom všetko odišlo preč. Snažili sme sa urobiť
dojem na Boha? Ale s tým sa pred Neho nepostabratstvo

Ijar - Sivan, 5776
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Od Dan po Beršebu
víš. Vidieť konať Boha v našom živote. On prišiel na to, aby nás priviedol k Otcovi. Sme tu učeníci
Pánovi. Božia vôľa nie je predovšetkým byť kresťanmi, ale učeníci Pána (Pán Ježiš hovorí – čiňte
mi učeníkmi všetky národy) V Antiochii boli veriaci nazvaní kresťania – goim=podobný Kristu - pohanmi.
(časť svedectva Vlaďky z jej z cesty z „Bibliou od Dan po Beršebu“ z Izraela)

Milí priatelia Izraela, máme ešte voľné miesta do Izraela v apríli 2016.

Plánovaný termín 16 – 25.10.2016
Kontakt: CHEVRA, Národná 10, 01001 Žilina,
tel.: +421 41 5640536, balatova@chevra.sk
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ZOJA - PROJEKT POMOCI

Milí priatelia Izraela!
Zoja s nami strávila tri týždne po operácii. Ako sme vám už písali, Zoje diagnostikovali rakovinu
prsníka, ale veríme a vyznávame, že modrinami Mesiáša Ješua je uzdravená. To boli a sú slová,
ktorými povzbudzujeme Zoju vždy, keď sa s ňou o tom rozprávame a za ňu modlime.
Zoja odcestovala domov na Ukrajinu, do svojho mestečka Chust. Hneď ako docestovala nám volala, že je v poriadku a je veľmi vďačná za našu ochotu a pohostinnosť. Skutočne jej slová nás povzbudili k tomu, aby sme sa ďalej modlili za jej ochranu a záchranu do večného života.
V projekte ďalej pokračujeme a chceme Zoju zásobovať s kvalitným jedlom, vitamínami a všetkým
nevyhnutne potrebným k životu.
Sme vďační Bohu za vaše zapojenie sa a za vašu vernosť postaviť sa do medzery za túto ženu.
„...požehnám tých, ktorí ti žehnajú...“ (I M 12:3)
Nech Otec žehná každého ochotného darcu a každého modlitebníka.
Šalom
Jozef Janits
Chevra tím.
Informácie o účtoch nájdete na ďalšej strane
alebo na www.chevra.sk. Použite var. symbol „1616“.
bratstvo
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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
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

