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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.
„A keď sa už približovali dni, aby bol vzatý do neba, pevne obrátil
svoju tvár, že pôjde do Jeruzalema. A poslal poslov pred sebou. A oni
idúc vošli do samaritánskeho mestečka, aby mu tam prihotovili. Ale ho
neprijali, pretože jeho tvár bola obrátená isť hore do Jeruzalema. Keď
to videli učeníci, Jakub a Ján, povedali: Pane, chceš, aby sme
povedali, aby oheň zostúpil z neba a strávil ich, ako aj Eliáš urobil?
Ale On sa obrátil, pokarhal ich a povedal: Neviete čieho ste vy ducha;
lebo Syn človeka neprišiel zahubiť ľudské duše, ale spasiť. A išli do iného mestečka“ (Lk. 9:51-56).
Na základe tohto Slova vidíme, že učeníci mali riešenie na vzniknutý problém. Aj ty riešiš problémy
tak, že keď ti niekto nie je po vôli, tak privoláš na neho oheň z neba, aby ho strávil? Počul som, ako
niekedy ľudia vo svojich modlitbách preklínali a privolávali oheň deštrukcie do životov druhých len
kvôli tomu, že nekonali podľa ich vôle a využili svoje právo povedať „nie“. Ježiš hovorí, že máš
právo na áno aj nie. Táto slobodná vôľa sa týka Boha aj človeka. Pre Božiu vôľu platí však len áno;
inak budeš privolávať oheň z neba. Preto Ježiš hovorí: „Neviete, čieho ste vy ducha; lebo Syn
človeka neprišiel zahubiť ľudské duše, ale spasiť.“ Keď je Božou vôľou zachrániť a spasiť, prečo by
malo byť tvojou vôľou zničiť a zahubiť? Chceš žiť v rozpore alebo v súlade s tým, čo je Božie?
V skutočnosti Boh rozhoduje, aký druh ohňa pošle. Pavol varuje: „Nebuďte rozumní sami u seba,
nikomu neodplácajúc zlého za zlé, premýšľajúc o tom, čo je dobré pred všetkými ľuďmi. Ak je to
možné, nakoľko to závisí od vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi. Nie sami sa pomstiac, milovaní,
ale ponechajte to 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 tak robiac zhrnieš žeravé uhlie
na jeho hlavu. Nedaj sa premáhať zlému, ale premáhaj dobrým zlé“ (R. 12:16-21). Tvojou službou
iste nie je sypať žeravé uhlie ľuďom na hlavu, lebo Boh je prepaľujúci oheň (Mal. 3:2) a on „...príde
v ohni a jeho vozy ako víchrica, aby odplatil v horlivosti za svoj hnev a za svoju hrôzu v plameňoch
ohňa. Lebo Hospodin sa bude súdiť v ohni a svojim mečom s každým telom a bude mnoho tých,
ktorých pobije Hospodin“ (Iz. 66:15-16). Motivuje ťa to k pokore a Božej bázni? Boží oheň nie je na
to, aby si sa s ním hral, alebo použil v svoj prospech. Boh ťa chce uviesť skrze svoj oheň do hĺbky
Jeho prítomnosti.
V postoji pokory, úprimnosti a otvorenosti pred Bohom sa vytvára priestor pre očisťujúci oheň; oheň
Božej svätosti, ktorý je motivačnou zložkou Božieho povolania a zjavovania Jeho vôle. Biblia hovorí,
že: „...Mojžiš bol veľmi pokorný človek, pokornejší od všetkých ľudí, ktorí boli na tvári
zeme“ (4.M.12:3). Mojžiš sa vedel v pokore postaviť do medzere za svoj ľud len vďaka tomu, že na
mieste pokory bol konfrontovaný Božím ohňom: „A Mojžiš pásol stádo svojho svokra, kňaza-knieža
Madianska. A zahnal pozvoľna stádo až za púšť a prišiel k vrchu Božiemu, k Horebu. A ukázal sa
mu anjel Hospodinov v plameni ohňa z prostriedku kra. A videl, že hľa, ker horí ohňom a ker nie je
strávený od ohňa. A Mojžiš povedal: Nože nech idem ta a vidím toto veľké videnie, prečo nezhorí
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ker. A Hospodin vidiel, že odbočil, aby videl a Boh zavolal na neho z prostriedku kra a riekol: Mojžiš,
Mojžiš! A on odpovedal: Tu som“ (2.M. 3:1-4). Boh hovoril z ohňa. To znamená, že Boží oheň je
miestom a znamením Božej prítomnosti. Máš len dve možnosti: žiadať si viac náboženstva alebo
viac Boha. Viac Boha znamená viac Božej prítomnosti, ktorá sa uvoľňuje cez prepaľovanie.
Boží oheň je jedným z aspektov Božej prítomnosti v nás. Oheň uvoľňuje vášeň pre Boha. Vášeň je
vnútorným smerom, ktorý ti pomáha napredovať a naplňovať Božiu vôľu napriek prekážkam, ktoré
sa ti postavia do cesty. Jeremiaš a iní Boží mužovia poznali Boží oheň, poznali Božiu vášeň a preto
ich žiadna prekážka nezastavila v naplňovaní Božej vôle. Vášeň pre Boha bola pre nich vnútornou
silou, ktorou prekonali prenasledovanie a utrpenie. Prichádzajúce tlaky a protivenstvá nepremôžu
oheň a vášeň, ktorá je v tebe. Jeremiaš hovorí: „...slovo Hospodinovo je mi na potupu a na výsmech
každého dňa. A povedal som: Nebudem ho spomínať, ani nebudem viacej hovoriť v jeho mene. Ale
je to v mojom srdci ako horiaci oheň, zovretý v mojich kostiach a ustal som zdržať a ani
nevládzem“ (Jer. 20:8-9). A vo verši 10: „Všetci ľudia, s ktorými som žil v priateľstve a v pokoji,
striehnu teraz na môj pád a hovoria: Možno, že sa dá zviesť a premôžeme ho a pomstíme sa na
ňom.“ Tieto tlaky však neobmedzili vášeň v živote Jeremiáša, lebo vášeň pre Boha v období
prekážok a protivenstiev uvoľňuje ešte väčšiu motiváciu žiť a pracovať pre Pána.
To, k čomu máš vášeň, je tvojim povolaním. Každá služba, ktorá stráca vášeň, odstupuje od úzkeho
vzťahu s Otcom. Strata vášne začína vtedy, keď telo preberie nad tebou vedenie a začne
kontrolovať tvoje rozhodnutia. To je cesta k ľahostajnosti. Preto Pavol varuje Timotea: „...pred
žiadosťami mladosti utekaj a žeň sa za spravodlivosťou, vierou, láskou a za pokojom s tými, ktorí
vzývajú Pána z čistého srdca“ (II.Tim. 2:22). Inak povedané: „utekaj pred tými, ktorí chodia telom
a sú ľahostajní, ale maj spoločenstvo s tými, ktorí sú čistého srdca a chodia v Božej vášni, ktorí sú
vedení Božím Duchom.“
Keď neprijmeš vášeň od Boha, tak prijmeš vášeň od tela a to ťa povedie k ľahostajnosti voči Bohu!
Kvôli tomu Pavol hovorí: „Či ste tak nerozumní? Začali ste Duchom a teraz končíte
telom“ (Gal. 3:3)? V Rimanom je zase napísané, že „...tí, ktorí sú podľa tela, myslia na veci tela a tí,
ktorí sú podľa Ducha na veci Ducha. Lebo myseľ Ducha je život a pokoj, pretože myseľ tela je
nepriateľstvom naproti Bohu, lebo sa nepodriaďuje zákonu Božiemu, lebo sa ani nemôže podriadiť.
A tí, ktorí sú v tele, nemôžu sa ľúbiť Bohu; ale vy nie ste v tele, ale v duchu, akže Duch Boží
prebýva vo vás. Ale ak niekto nemá Ducha Kristovho, ten nie je jeho“ (R. 8:5-9).
Môžeme tu vidieť boj o vášeň medzi telom a Duchom. To znamená, že buď budeš zapálený
a nadšený pre veci tela a konať vôľu tela, alebo pre veci Ducha a konať Božiu vôľu. Ak ti stojí telo
v ceste, treba ho odstrániť (popraviť). Spravil to Pavol? Áno: „S Kristom spolu ukrižovaný som
a žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus a to, čo teraz žijem v tele, vo viere Syna Božieho žijem,
ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa“ (Gal. 2:20). Ďalej hovorí každému z nás: „A tí, ktorí
sú Kristovi, ukrižovali svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami“ (Gal. 5:24). Pavol to nielenže
odporúča, ale žiada a prosí: „Prosím vás teda, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, aby ste ta dali
svoje telá v živú obeť svätú a ľúbu Bohu, rozumnú to vašu svätoslužbu...“ (R. 12:1). Žiadosti tela
vedú k hriechu, ale Duch vede k napĺňaniu Božej vôle. Preto je napísané: „...Choďte Duchom
a nevykonáte žiadosti tela. Lebo telo žiada proti Duchu a Duch proti telu, lebo to sa jedno druhému
protiví; aby ste nerobili to, čo by ste chceli“ (Gal. 5:16-17). Jedným zo znamení Božích deti je, že sú
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vedení Duchom: „...všetci, ktorí sú vedení Duchom Božím, tí sú synmi Božími“ (R. 8:14).
Ježiš zomrel na kríži, aby ťa vykúpil, ale vstal z mŕtvych, aby ťa nadprirodzene vybavil konať vôľu
Otcovu. Ján vedel usmerniť ľudí, ktorí hľadeli nesprávnym smerom: „A keď očakával ľud, a všetci
rozmýšľali vo svojom srdci o Jánovi, či nie je on Kristus, odpovedal Ján všetkým a riekol: Ja vás
krstím vodou, ale ide mocnejší odo mňa, ktorému nie som hoden rozviazať remienok na jeho obuvi;
ten vás bude krstiť Svätým Duchom a ohňom...“ (Lk. 3:15-16). Je to kvôli tomu, aby si mohol v moci
Ducha a vášni, ktorá sa rodí z Božieho ohňa, konať vôľu Otcovu. Božie veci sa rodia z moci Ducha
Svätého a z Božieho ohňa. Tak to bolo od začiatku (Sk. 2:1-4).
Ježiš bol a je plný Božieho ohňa. Tak, ako sa na ostrove Patmos pozrel Jánovi do oči, tak sa chce
pozrieť aj tebe: „A obrátil som sa, aby som videl hlas, ktorý hovoril so mnou. A keď som sa obrátil,
videl som sedem zlatých svietnikov a uprostred medzi siedmimi svietnikmi som videl podobného
Synovi človeka, oblečeného v dlhom rúchu až po nohy a prepásaného na prsiach zlatým pásom.
A jeho hlava a jeho vlasy boli biele ako biela vlna, ako sneh, a jeho oči boli ako plameň
ohňa...“ (Zj. 1:12-14).
Ježiš, Krstiteľ Duchom Svätým a ohňom, ktorého oči sú ako plameň ohňa, hovorí: „...nie si studený
ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci! Takto, že si vlažný, ani studený ani horúci, vypľujem
ťa zo svojich úst“ (Zj. 3:15-16).
Buďme horúci, zapálení Božím ohňom v plnení vôle Otcovej!

Šalom, Stanislaw Gawel
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
Piatkové modlitby z Jeruzalema, júl 2016.
Minulý týždeň sme sa stretli vedúci predstavitelia IFI tímu spolu s nemeckým vedúcim IFI, aby sme sa na severe Izraela modlili za bezpečnostnú situáciu pozdĺž
hraníc so Sýriou a Libanonom. Tiež sme hľadali Pánovu vôľu pre budúce smerovanie tejto služby.
Zažili sme veľmi požehnaný čas. Mnohé z chvál a modlitieb, ktoré sú zaznamenané v tomto modlitebnom zozname, sú výsledkom nášho duchovného stíšenia.
1.) Sme tak požehnaní, že práve v tomto období si nás povolal do života a otvoril si nám oči,
aby sme videli naplnenie mnohých zasľúbení tvojho prorockého slova.
„Hospodin mi povedal: Dobre si videl, pretože bdiem nad svojím slovom, aby som ho splnil“ (Jer.1:12).
Abba, vďaka za Golanské výšiny, biblický Bášan, ktoré boli takmer pred päťdesiatimi rokmi
navrátené tvojmu ľudu a obnovené pre tvoj ľud (Ž. 68:15).
Chválime ťa za nedávne prehlásenie premiéra Netanjahua, ktorý svetu povedal, že Golany
sú časťou Izraela a Izrael sa ich nikdy nevzdá (5.M.3:3-4, Joz. 21:27).
Vďaka, že privedieš svoj ľud späť na Golanské výšiny a zachrániš ho. „Izrael však vrátim na
jeho nivy, bude pásť na Karmeli a v Bášane; na Efrajimskom pohorí a v Gileáde sa nasýti.
V tých dňoch a v tom čase — znie výrok Hospodina — budú hľadať vinu Izraela, ale nebude
jej a hriechy Júdu, ale nenájdu ich, lebo odpustím tým, ktorých ponechám“ (Jer. 50:19-20).
Haleluja! Presídľovanie Golanu je ďalším dôkazom, že Ty vládneš (Ž.103:9).
„To slovo, ktoré poslal synom izraelským, keď dal zvestovať pokoj skrze Ježiša Krista
(Ješua HaMašiach) - a On je Pánom všetkých“ (Sk. 10:36).









2.) Netanjahu strávil niekoľko dní v Afrike, aby posilnil vzťahy medzi krajinami severnej Afriky a Izraelom. Podporil spoluprácu v rôznych oblastiach - predovšetkým sa zameral na bezpečnosť, poľnohospodárstvo, obchod, technológie a diplomaciu.
Pane, vďaka za Netanjahuovu veľmi plodnú cestu v Afrike.
Vďaka za jeho ochranu pred možným pokusom zavraždiť ho.
Abba, mocne povzbuď Bibiho a pripomeň mu koľko lásky a podpory prijal od afrických kresťanov (R.11:11).
Mocne požehnaj cirkev v Afrike, ktorá bola tak nadšená, že mohla prijať vodcu Izraela v ich
národe.
Naďalej posilňuj väzby medzi africkými krajinami a Izraelom (1.M 12:3).
Nech mnohé africké krajiny podporia Izrael v medzinárodných organizáciách (napr. v OSN).
„Národy prídu k tvojmu svetlu a králi k tvojej vychádzajúcej žiare...Cudzí synovia vybudujú
tvoje múry a ich králi ti budú slúžiť. Áno, bil som ťa vo svojom hneve, ale vo svojej priazni
som sa zmiloval nad tebou“ (Iz. 60:3,10).
Použi si generálneho riaditeľa úradu izraelského ministerstva zahraničia Dore Golda, aby
kooperoval a podporoval Bibiho kontrakty.
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3.) Úspešná cesta Netanjahua v Afrike neušla pozornosti USA, EU a OSN. Veľmoci boli z tohto úspechu Izraela mierne rozpačité, pretože to narušuje ich plány zatlačiť Izrael do antibiblickej "mierovej" iniciatívy. Izrael tiež schválil ďalšiu výstavbu nových domov v sporných
oblastiach ako reakciu na nedávne teroristické útoky, čo viedlo k veľkému pohoršeniu a odsúdeniu židovského štátu.










„Keď som im (Židom v Izraeli) rozpovedal o ruke môjho Boha, ako dobrotivo vládla nado
mnou, i o kráľových slovách, ktoré mi oznámil, povedali: Vzchopme sa a dajme sa do stavby! Nato priložili ruky k dobrému dielu. Keď to (Obamova administratíva, americké ministerstvo zahraničia, EU a Ban Ki-Moon z OSN) počuli, posmievali sa nám a pohŕdavo nám vraveli: Čože to robíte? Chystáte azda vzburu proti...(vôli sveta)? Nato som im odvetil: Sám
Boh nebies nám dá úspech a my, jeho služobníci, sa pustíme do práce a budeme stavať. Vy
však nemáte ani podiel, ani nárok, ani pamiatku v Jeruzaleme“ (Neh.2:18-20).
„Dal som ti čelo ako diamant, tvrdšie ako kremeň. Neboj sa ich, ani sa ich neľakaj..." (Ez. 3:9). Pane, urob čelá súčasných izraelských vodcov tvrdé ako oceľ proti antibiblickému diktátu a útokom sveta.
Posilni, povzbuď a požehnaj súčasnú vládnu koalíciu, ktorá je ochotná budovať Izrael.
Abba, nech je výstavba domov a nových usadlostí reakciou Izraela na každý teroristický
útok.
„Hľa, ja učiním Jeruzalem čašou potácania všetkým národom naokolo, a bude aj na Júdu
v obležení, na Jeruzalem. A stane sa toho dňa, že učiním Jeruzalem kameňom veľkej ťarchy
všetkým národom; všetci, ktorí ho budú dvíhať, porania sa do krvi a zhromaždia sa proti
nemu všetky národy zeme“ (Zach. 12:2:3).
Zatvor ústa opozície – predovšetkým v médiách (Plač 3:46, Dan. 6:22).

4.) Na našom modlitebnom výjazde na Golanských výšinách nás Pán viedol, aby sme sa
modlili aj za izraelskú ekonomiku.












Vďaka, Pane, že verne požehnávaš ekonomiku Izraela (4M. 13:27,5M.7:13).
„A vy, vrchy Izraelove, poženiete svoje letorasty a budete donášať svoje ovocie môjmu ľudu
Izraelovi, lebo sa priblížili, aby prišli“ (Ez.36:8).
Naďalej pomáhaj a inšpiruj Netanjahua a ďalších zodpovedných vodcov, ako zvyšovať
a podporovať rast ekonomiky.
Naďalej pomáhaj budovať v Izraeli lepšiu infraštruktúru, aby tí, ktorí bývajú na periférii mali
jednoduchší prístup do centra krajiny a tak sa dostali k lepšej práci.
Obdar vládu múdrosťou, aby vedela, ako najlepšie použiť tržby z pobrežných ropných polí.
Jednaj s každou blokáciou, ktorá chudobným a tým, ktorí sú v núdzi, stojí v ceste, aby k ním
pretieklo finančné zaopatrenie.
Vďaka, že sa zvýšil počet pracujúcich ultra-ortodoxných mužov.
Abba, otvor dvere etiópskym Židom, aby dostali dobre platené zamestnanie.
Vďaka, za nádherné ovocie, dobytok a víno, ktoré pochádza z Golanských výšin
(Amos 9:13).
Zvýš počet Izraelitov a zahraničných turistov, ktorí budú navštevovať sever Izraela.
Pomôž golanskej ekonomike, a tiež jej hlavnému mestu Katzrin, prosperovať.
bratstvo
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Povzbuď nových imigrantov, aby sa usadili na Golanských výšinách a tiež v Galileji (4.M.
14:7, Ž 37:3).
Otvor dvere pre izraelsko-africký obchod, z ktorého by významne prosperovali obe strany.
Pane, priveď do Izraela viac Židov spolu s ich bohatstvom - zlatom a striebrom. „Lebo na
mňa čakajú ostrovy a lode Taršíša najprv, aby dopravili tvojich synov z ďaleka, ich striebro
a ich zlato s nimi, na meno Hospodina, tvojho Boha a na slávu Svätého Izraelovho, lebo ťa
oslávi“ (Iz.60:9).
Ochráň Izrael pred novým globálnym ekonomickým trasením (4.M.23:9b).
„A tak vydá strom na poli svoje ovocie a zem vydá svoju úrodu a budú bezpeční na svojej
zemi a poznajú, že ja som Hospodin, keď polámem ihlice ich jarma a vytrhnem ich z ruky
tých, ktorí robia na nich“ (Ez.34:27).








5.) Tajné služby Nemecka uvoľnili znepokojujúce informácie týkajúce sa iránskych aktivít za
posledný takmer rok od schválenia jadrovej dohody s P5+1krajinami. Irán sa údajne pokúša
zakúpiť pokrokové vybavenie, ktoré by mu pomohlo vyvíjať nukleárne zbrane. Kým Nemecko
zastavilo niekoľko pokusov, len Boh vie, koľko ich skutočne bolo.
Vďaka za spravodajskú službu Nemecka a tiež za kancelárku Merkelovú, ktorá tieto informácie verejne odkryla.
Vďaka, že „ani tma nie je dosť tmavá pred tebou a noc ti svieti ako deň, tebe je jedno či tma
či svetlo“ (Ž.139:12).
Boh Izraela, dodaj múdrosť izraelským vodcom, aby vedeli, čo hovoriť a čo už nehovoriť.
„Postav, Hospodine, mojim ústam stráž! Strež dvere mojich rtov (Ž.141:3)!
Pane, pozdvihni hlasy minimálne niekoľkých národných vodcov, ktorí budú Irán hnať k zodpovednosti.
Nech sa Americký Kongres postaví proti zmluve, ktorú podpísal americký Boeing s Iránom
o dodávke civilných lietadiel a zakáže Obamovi použiť právo veta.
Vďaka, že spravodajská služba Nemecka zastavila tieto dohody.
Pane, pomôž všetkým spravodajským službám civilizovaného sveta spolupracovať tak, aby
zastavili všetky ďalšie pokusy Iránu stať sa nukleárnou hrozbou pre svet.
Zabráň všetkým iránskym pokusom dostať nukleárne vybavenie z iných zdrojov.
Pán zástupov, v súlade s tvojim slovom sa modlíme, aby si zničil súčasný vládny režim
v Iráne (Jer. 49:38b).
Pán Ješua, buduj, posilňuj a potešuj Tvoje telo v Iráne (Jer. 49:38a., Mt. 16:18).












6.) Kým sme prechádzali pozdĺž izraelskej severnej hranice, bezpečnosť bola neustále centrom našich modlitieb. IDF má plné ruky práce, aby dokázala ubrániť krajinu pred teroristickými skupinami ako je Hizballáh (nielen na hraniciach s Libanonom, ale aj so Sýriou), alKáida, al-Nusra a iné teroristické a rebelantské skupiny.
Prehlasujeme, že „vaše oči to uvidia, a vy poviete: Veľký je Hospodin až za hranice Izraela“ (Mal.1:5).
Ďakujeme Ti, že si pozdvihol IDF, aby si chránil obnovovaný štát Izrael (Ez.37:10).
Pane, toto je tvoja pozemská armáda a my jej žehnáme v tvojom mene. „Na to riekol Dávid
Filištínovi (Goliášovi): Ty ideš ku mne s mečom, s kopijou a so štítom, ale ja idem k tebe
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Príhovorcovia za Izrael















v mene Hospodina Zástupov, v mene Boha vojsk Izraelových, ktorému si sa rúhal“ (1S.17:45).
Bože, prebuď národy, aby počuli, že iránska armáda prehlásila, že 100 000 rakiet Hizballáhu
v Libanone mieri na Izrael. Hizballáh je iránska teroristická skupina na izraelských hraniciach!
Použi si slabé a bláznivé, aby si zmiatol mocné. Prikáž tvojej služobníčke „korózií“, aby tak
zasiahla rakety, že budú nepoužiteľné (1.Kor.1:27).
Pomôž IDF, aby dokázala urobiť hranice nepreniknuteľné (Ž.147:14).
Daj im konkrétnu múdrosť pre každú špecifickú oblasť (Pr. 21:31).
Ochraňuj všetkých izraelských špiónov a kolaborantov na severe a východe krajiny.
Abba, čo sa týka všetkých teroristických tunelov, ktoré sa kopú do Izraela, pripomíname toto
slovo: „Hľa, počal neprávosť, tehotnel trápením a splodil lož. Kopal jamu a vykopal ju a padol do pasce, ktorú urobil“ (Ž.7:15-16).
Pane, chráň aj vzdušný priestor na severe Izraela - špeciálne pred bezpilotnými lietadlami
a útokmi vetroňmi.
Posilni izraelské prepojenie s Kurdmi.
Nech sa prehĺbi nepriateľstvo medzi islamskými frakciami, ktoré už medzi sebou navzájom
bojujú (Ž. 35:24).
V tom istom čase, Abba, zjavuj seba samého mnohým moslimom a osloboď ich z ich satanského väzenia. „On nás vytrhol z moci temnosti a premiestnil do kráľovstva Syna svojej
lásky“ (Kol.1:13).
Obdar múdrosťou cirkev na severe krajiny, aby vedela, ako sa prihovárať za túto oblasť.

7.) Posledná modlitebná prosba sa týkala bremena, ktoré nosíme v srdci už dlhší čas. Prosili
sme Pána, aby pozdvihol viac príhovorcov v Izraeli.








Pane Ješua, vyučoval si, že človek sa má neustále modliť a nevzdávať sa (Lk. 18:1). Nech
má toto slovo hlboký vplyv na srdcia mesiánskeho tela a vyprovokuje ich k príhovorom.
Ty neustále hľadáš príhovorcov. Modlíme sa, aby si ich našiel (Iz. 59:16; Ez. 22:30).
Ak teraz nie sú v Izraeli, pozdvihni z lokálnych zborov viac veriacich, ktorí skrze zjavenie
vidia a rozumejú nevyhnutnosti prihovárať sa (Ef. 1:17-20).
Nech sa izraelské telo Mesiáša stane v pravde domom modlitby pre všetky národy (Iz. 56:7,
Mk.11:17).
Povzbuď všetkých príhovorcov, aby neboli malomyseľní, ale plní viery a očakávania, že
zožnú každú prosbu v tvojej vôli, tvojim spôsobom a v tvojom čase (Gal. 6:9, Jn.5:14-15).
Pane, obráť zrak všetkých veriacich späť k modlitebnej knihe, ktorou si sa aj ty modlil, ku
knihe Žalmov.
„Volám na Hospodina, ktorý je hoden chvály, som zachránený pred svojimi nepriateľmi“ (Ž. 18:3).

Šabat šalom
IFI tím

bratstvo

Sivan - Tamuz 5776

9

S BIBLIOU OD DAN PO BERŠEBU
Návšteva v Hercelia –( podľa Hercla) (10 km od Tel Avivu) ú Janiny.
Stanislav sa s nimi spoznal cez Gideona – nášho šoféra mikrobusu, boli v Poľsku v Krinici (židia si
tam radi chodili oddýchnuť). Ich syn Moše (hebr. Mojžiš) cvičí triatlon.

Pani Janina rozpráva:
Vitajte, sme milo prekvapení. Turisti nechodia do cudzích ľudí, ale od začiatku sme sa spriatelili.
Chcem o sebe niečo povedať.
Narodila som sa v Krakowe, aj moji rodičia. Robila som vo výskume a našla som až do 16. storočia
predkov. Bola som židovka, ale aj polka. Tak aj na Slovensku sú židia, ale sa cítia ako Slováci.
Náboženstvo nemôže rozdeľovať ľudí. Naša rodina bola veľká. Môj dedo mal 16 bratov. Keď sa
skončila 2. Svetová vojna, zostala iba mama a ja. Spočiatku bol pokoj, ale potom sme boli v ghethe.
Bývali sme tam v trojizbovom byte, kde bolo 3-5 rodín.
Moja mama sa narodila v r. 1905 za Rakúska-Uhorska. Chodila do školy – učila sa nemčinu
a poľštinu. Jazyk ju zachránil. Dokonale hovorila po nemecky. Dali jej lepšiu prácu vo väzení – čistila WC nemeckých dôstojníkov. Keď sa vrátila z roboty, jedného dňa nenašla domov rodičov – brali
starých ľudí, potom nenašla manžela – brali mladších. Potom ma schovali a už ma nenašli. Bola
som skrývaná na trinástich rôznych miestach. Ľudia ma prenocovali, bola som u ľudí, čo mali kozy
a v sene som sa bála vidlí.
Gestapo vychytávalo ľudí na prácu do Nemecka. Syn tých ľudí sa už nevrátil z Nemecka, tak ma
10
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Správy z Jeruzalema
prikryli a išla som do inej rodiny. Zobrala ma jedna nábožná žena, žila ale s iným mužom, tak ju
rodina odvrhla. Chcela zachrániť niekoho zo židov za tento hriech. A mne povedali, že je to moja
babička. Ja už som bola u tak veľa ľudí, že som viacerým hovorila babička. S touto babičkou som
bola do konca vojny. Ona ma v r. 1945 doviezla k mame. Bývali sme potom v Krakove v byte, mali
sme hrniec polievky a ja som nevedela, čo s tým, lebo predtým sme jedli len šupky zo zemiakov.
Janine a Jakov

Židia po vojne neboli v Poľsku
vítaní a miesta im poliaci neradi
prepúšťali. Vyštudovala som
medicínu, ale zostala som pracovať ako chemická laborantka.
Keď som prišla do Izraela
(1958), dostávali sme lístky na
nákupy. Nechcela som ísť do
kibucu, lebo mám vzdelanie
a chcela som pre krajinu niečo
urobiť. Nemohla som sa ďalej
učiť, lebo som nemala peniaze,
ale robila som všetko možné,
upratovala, varila, bavila deti
a vzdelávala sa, učila sa hebrejsky. Dnes hebrejčinu prekladám
do poľštiny.
Z Jakovom som sa zoznámila
v Izraeli. Máme krásne deti
a vnúčatá. Aj mama sa vydala,
a zostala v Poľsku.

Keď mám deti a vnúčatá – som
milionárka. Syn Moše (1962)
má tri dcéry. Druhý syn (1967 –
narodil sa 5 dní pred šesťdňovou vojnou) žije v Amerike
v New Yorku. Moje deti sa naučili po poľsky od babky. V Izraeli je ťažko žiť. Prešli sme mnohými vojnami. Manžel bol pri vojsku
v pohotovosti.
Nikdy ale nezabudnem, čo pre mňa urobili ľudia v Poľsku, ( sú „ľudia a ľudiská“) pretože by som tu
s vami nemohla byť.
Už sme na dôchodku, odrobili sme si svoje. Keď som prišla do Izraela, mala som dvadsať rokov
a keď ma začali skrývať, mala som šesť rokov. Mama prišla do Izraela s manželom v r. 1969. Otvorili sme noviny a tam bol inzerát, že je na predaj byt nad bytom nášho syna.
bratstvo

Sivan - Tammuz, 5776
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Správy z Jeruzalema
Ja som po vojne nazývaná bohaté dievča, lebo som bola skrývaná za peniaze, ale v Jad Vašem spravodliví medzi národmi – sú tí, čo pomáhali nezištne.
Manžel sa narodil v Poľsku, žili v Rusku (dnešná Ukrajina) Jedno mesto bolo pod troma krajinami.
Do Izraela prišiel v r.1949. Čakal na mňa 9 rokov. Bude mi za chvíľu osemdesiat rokov.
Hranica dôchodkového veku bola predtým 60 rokov, dnes je to už 67 rokov. V Izraeli je veková
hranica druhá najvyššia po Japonsku. Títo ľudia majú radi život.
(časť svedectva Vlaďky z jej z cesty z „Bibliou od Dan po Beršebu“ z Izraela)

Milí priatelia Izraela, máme ešte 3 voľné miesta do Izraela v apríli 2016.

Presný termín 19. – 28.10.2016
Kontakt: CHEVRA, Národná 10, 01001 Žilina,
tel.: +421 41 5640536, balatova@chevra.sk
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SPRÁVY Z DIASPÓRY
Tatiana (1930) pochádza z mesta Pryluky. 36 rokov učila ruštinu. Aj keď má jedného syna
v Kyjeve, druhý je na Kamčatke a dcéra umrela je veľmi osamelá.

Cez vojnu bola evakuovaná na Sibír zo sirotčinca. Nemala tam ľahký život a jej sestra
ostala po vojne v Uzbekistane. Pár krát si telefonovali, tým sa to však skončilo. Cestovanie
je pre ňu drahé a v tomto veku aj veľmi fyzicky náročné.
Jej penzia je 1000 UAH.
Božia vôľa je, aby každý prišiel k poznaniu pravdy, o čo viac tí, ktorí sú z Izraela
a zostávajú osamotení mimo zeme Izraela a sú odkázaní na pomoc druhým. Modlite sa,
aby zasvietilo svetlo Ješuu v srdciach, aby pravda prenikla hlboko do ich utrápených duší
a zjavila Jeho moc a lásku.
Šalom, Jozef Janits, Chevra tím
bratstvo

Sivan - Tamuz 5776
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ZOJA - PROJEKT POMOCI

Milí priatelia Izraela!
V júli sme naplánovali krátku návštevu našich sestier z Chevry do Chustu. Našim zámer je povzbudiť Zoju a potešiť ju, ako je napísané „potešujte, potešujte môj ľud“ (Iz 40:1).
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)
Buďte posilnení a vytrvalí v modlitbách za Zoju.
Šalom
Jozef Janits
Chevra tím.

Informácie o účtoch nájdete na ďalšej strane
alebo na www.chevra.sk. Použite var. symbol „1616“.

bratstvo

Nisan - Ijar, 5776
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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

