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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
„Rozpomínať sa budem na skutky Hospodinove. Istotne sa
budem rozpomínať na tvoje zázraky, ktoré si činil od dávna.
Premýšľam o každom tvojom skutku, a budem uvažovať
o všetkých tvojich činoch. Bože, tvoja cesta je svätá. Ktoré
božstvo je také veľké ako Boh? Ty si ten silný Boh, ktorý činíš
zázraky. Dal si znať svoju silu medzi národmi“ (Ž 77:12-15).
Môj Boh je Bohom zázrakov! Ak nemáš zázračného Boha vo svojom živote, tak máš mŕtveho boha
a to už nie je Boh ale duch, ktorý ťa klame a vedie k mŕtvym skutkom; vzďaľuje od skutkov, ktoré
Otec vopred prihotovil, aby sme v nich chodili (Ef. 2:10). Sú to Božie skutky, zázračné skutky, ktoré
prinášajú slávu Bohu. Živý Boh je mocný a zázračný vo svojich skutkoch.
To, čo je Božie, potrebuje nadprirodzenú moc a preto Biblia hovorí: „Hľadajte Hospodina a jeho silu;
hľadajte jeho tvár ustavične! Pamätajte na jeho divy, ktoré učinil, na jeho zázraky a na súdy jeho
úst...“ (Ž. 105:4-5). Tieto veci neprídu len tak. Sme tu povzbudzovaní k hľadaniu a k pamätaniu na
veci, ktoré sme našli. Zachariáš 4:6 hovorí: „Nie silou ani mocou, ale mojim Duchom, hovorí
Hospodin Zástupov (Adonai Tsevaot).“ Preto Ježiš hovorí: „...ja posielam zasľúbenie svojho Otca na
vás a vy buďte v meste Jeruzalem, dokiaľ nebudete vystrojení do moci z výsosti“ (Lk. 24:49).
K náboženstvu nepotrebuješ moc, lebo robíš veci, ktorým si sa od deda, pradeda naučil a máš to
pod kontrolou. Prejav Božej moci si však vyžaduje úplnú závislosť na Duchu Svätom. Kvôli tomu
Ježiš nedovolil svojim učeníkom, aby odišli z Jeruzalema, a aby sa snažili niečo robiť bez
vystrojenia moci z výsosti. Ježiš dobre vedel, že by to skončilo katastrofou. Po zmŕtvychvstaní sa
k ním obrátil a pokračoval: „...prijmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás a budete mi
svedkami v Jeruzaleme i po celom Judsku i v Samárii a tak až do poslednej končiny
zeme“ (Sk. 1:8). Zázračná služba je Božou vôľou pre teba a môžeš ju konať len v moci a úplnej
závislosti na Duchu Svätom.
Biblia hovorí, že Ježiš „...bol plný milosti a pravdy...“ (J. 1:14), ale tiež „...plný Svätého
Ducha...“ (Lk 4:1). Z tejto plnosti konal zázračnú službu: „A Ježiš chodil dookola po celej Galilei
učiac v tamojších synagógach a kážuc evanjelium kráľovstva a uzdravujúc každý neduh medzi
ľudom. A rozniesol sa o ňom chýr po celej Sýrii a vodili a nosili k nemu všetkých nemocných,
trápených rôznymi neduhmi a mukami, posadnutých démonmi a námesačníkov a porazených
a uzdravoval ich. A išli za ním mnohé zástupy...“ (Mt. 4:23-25). Na Letnice (Šavuot) Peter hovorí
o Ježišovi takto: „Mužovia Izraeliti, počujte tieto slová: Ježiša Nazaretského, muža, od Boha pred
vami presláveného mocou a zázrakmi a znameniami, ktoré skrze neho činil Boh medzi vami, ako aj
sami viete“ (Sk 2:22.) Podobné slová Peter vyslovil v dome Kornélia: „Slovo, ktoré poslal Boh synom
izraelským zvestujúc pokoj skrze Ježiša Krista, a on je Pánom všetkého, vy viete o tom, čo sa dialo
po celom Judsku počnúc od Galilee po krste, ktorý hlásal Ján, o Ježišovi z Nazareta, ako ho
bratstvo
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Slovo na úvod
pomazal Boh Svätým Duchom a mocou, ktorý prešiel zem dobre činiac a uzdravujúc všetkých, ktorí
boli premožení od diabla a držaní v jeho moci, pretože bol s ním Boh“ (Sk. 10:36-38). Máš takýto
obraz Ježiša v sebe? Ján Krstiteľ hovorí: „On musí rásť a ja sa menšiť“ (J. 3:30). Ján poslal svojich
učeníkov za Ježišom s otázkou: „Či si ty ten, ktorý má prísť a či máme čakať iného? A Ježiš
odpovedal a riekol im: Iďte a zvestujte Jánovi, čo čujete a vidíte; slepí vidia, chromí chodia,
malomocní sa čistia, mŕtvi vstávajú z mŕtvych a chudobným sa zvestuje evanjelium a blahoslavený
je ten, kto by sa nepohoršil na mne“ (Mt. 11:3-6). Toto je obraz Ježiša, ktorý odniesli učeníci späť
k Jánovi Krstiteľovi. Dnes by ľudia povedali, že stretli nejakého významného pastora, farára,
biskupa, kardinála alebo doktora teológie. Ježiš sa však takto Jánovým učeníkom nepredstavil, ale
pomenoval niektoré zázračne skutky, ktoré charakterizovali Jeho službu a cez ktoré sa prejavovala
moc Svätého Ducha. Nechal ich samých posúdiť, kto je On. Hodnotia ťa ľudia podľa titulov,
postavení, zásluh alebo podľa zázračných skutkov, ktoré sú svedectvom toho, že Duch Svätý
pôsobí v tebe a si poslaný od Boha?
Zázračný život nebol určený len pre Ježiša, ale je aj pre teba. Ježišove zázračné skutky nie sú len
minulosťou alebo históriou cirkvi, na ktorú máme pekné spomienky. Ježiš Kristus (Ješua Mesiáš) je
„...ten istý včera i dnes i naveky“ (Žid. 13:8). Ježiš povedal „...zbudujem svoju cirkev a nepremôžu ju
ani brány ríše smrti...“ (Mt. 16:18). Vôľou Otcovou pre teba aj pre mňa je, aby sme boli súčasťou
toho, čo chce budovať Ježiš. Toto je predurčenie pre učeníkov Pánových. Istotne Ježiš nezomrel
a nevstal z mŕtvych preto, aby si zohrieval lavicu každú nedeľu v cirkvi alebo v zbore. On zasľúbil,
že nebudeš na to sám, ale Duch Svätý ťa posilní k napĺňaniu Jeho vôle.
Pavol sa nechválil tým, že patrí do nejakej úžasnej denominácie, zboru alebo cirkvi, ale hovorí takto:
„Mám sa teda čím chváliť v Kristu Ježišovi čo do vecí Božích. Lebo by som sa neopovážil vravieť
niečo o tom, čo by nebol skrze mňa vykonal Kristus cieľom poslušnosti pohanov, slovom i skutkom,
v moci divov a zázrakov, v moci Ducha Božieho...“ (R. 15:17-19). Pavol bol súčasťou budovania
hlavy cirkvi, ktorou je Ježiš Mesiáš (Kristus).
Ježiš vždy posielal svojich učeníkov s tým, s čím On sám prišiel: „Týchto dvanástich poslal Ježiš
a prikázal im: Na cestu pohanov neodíďte a do mesta Samaritánov nevojdite; ale radšej iďte
k strateným ovciam z domu Izraela. Iďte a kážte hovoriac, že sa priblížilo nebeské kráľovstvo.
Nemocných uzdravujte, malomocných očisťujte, mŕtvych krieste, démonov vyháňajte; zadarmo ste
dostali, zadarmo dajte“ (Mt. 10:5-8). Boh očakáva od každého svojho učeníka zázračnú službu.
Preto Ježiš po zmŕtvychvstaní hovorí svojim učeníkom takto: „...Iďte po celom svete a kážte
evanjelium každému stvoreniu! Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený; a kto neuverí, bude
odsúdený. A uverivších budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať démonov,
budú hovoriť novými jazykmi, hadov budú brať, a keby vypili niečo smrtonosné, neuškodí im; na
chorých budú skladať ruky a budú sa mať dobre. A tak Pán Ježiš, keď dohovoril s nimi, vzatý bol
hore do neba a sadol si po pravici Božej. A oni vyšli a kázali všade a Pán spoluúčinkoval
a potvrdzoval slovo tým, že ho sprevádzali divy“ (Mk. 16:15-20). Kázané evanjelium vždy
sprevádzali divy a zázraky (je to tiež potvrdením toho, že je to evanjelium), lebo Boh je verný svojmu
Slovu. Keď vstupujeme v poslušnosti do vecí, ktoré On pre nás predurčil, vtedy môžeme vidieť Jeho
nadprirodzené pôsobenie.
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„A Štefan, plný viery, milosti a moci, činil veľké zázraky a divy medzi ľudom“ (Sk. 6:8). To sa dialo
preto, lebo bol mužom plným viery a Svätého Ducha (verš 5). V poslušnosti viery a moci Svätého
Ducha vstupoval do vecí, ktoré predurčil Majster.
„Lebo nato ste povolaní, pretože aj Kristus trpel za nás zanechajúc nám príklad, aby ste
nasledovali jeho šľapaje...“(I Pt. 2:21).
Šalom,
Stanislaw Gawel

bratstvo
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
Piatkové modlitby z Jeruzalema, september 2016.
1.) ŽALM 30:2-6
„Vyvyšovať ťa budem, Hospodine, že si ma vytiahol z hlbín a nedal si mojim
nepriateľom, aby sa radovali nado mnou. Hospodine, môj Bože, pokorne som volal na teba
a uzdravil si ma. Hospodine, vyviedol si moju dušu z ríše smrti, oživil si ma a vychvátil spomedzi tých, ktorí zostupujú do jamy. Spievajte Hospodinovi žalmy jeho svätí a oslavujte pamiatku jeho svätosti! Lebo na chvíľu trvá vo svojom hneve, dať život má vo svojej záľube.
Večer ponocuje plač a ráno už má plesanie.“
Ty si verný, ó Pane, a poznáš koniec od počiatku (Iz. 46:10).
Tvoja láska je pevná, nikdy nezlyhá a nikdy sa nezmení.
Vstúpme do tvojich brán s plesaním a ďakovaním (Ž. 100:4).
Vďaka, že si našou skrýšou (Ž.32:7).
Radujeme sa v tvojom spasení (1.S. 2:1):
„Či ťa bude oslavovať prach? Či bude zvestovať tvoju pravdu“ (Ž. 30:9)?
„Volám na Hospodina, ktorý je hoden chvály...“ (2.S.22:4).
Lebo len Ty sám si v nebesiach, oslávený nad všetkých bohov. Vyvyšujeme ťa, ó Pane!










2.) SÝRIA
Bezpečnostná situácia za izraelskou severnou hranicou sa stala po vstupe tureckých vojenských zložiek do Sýrie ešte zložitejšou. V regióne bojuje mnoho rôznych skupín a národov.
Každé zoskupenie má vlastné záujmy a ciele. Izrael prevažne len sedí a sleduje, čo sa v Sýrii
deje. Potrebuje obrovskú múdrosť od Pána, aby vedel, ako reagovať.
Prosíme, aby si pre Izrael zabezpečil presné a jasné informácie, aby vedel, čo sa deje.
Naďalej ochraňuj a ukrývaj izraelských špiónov a daj im otvorené oči a uši, aby videli a počuli všetko, čo je pre Izrael dôležité.
Zjav pravdu.
Udržuj izraelských vodcov v jednote, predovšetkým Netanjahua, Avigdora Libermana a Gadi
Eizenkotta. Požehnaj ich múdrosťou synov Jissácharových, ktorí rozumeli časom a vedeli,
čo by mal Izrael robiť (1.Kron.12:323).
Daj im jasne dohodnuté zásadné body a ochotu konať v prípade, že sa tieto body porušia.








3.) TURECKO A KURDI
Hlavný dôvod, prečo sa Turecko zapojilo do bojov v Sýrii je, že chce zničiť Kurdov a pochovať ich nádej—zbudovať vlastný národ. Hoci je to málo pravdepodobné, pre Izrael by to prinieslo požehnanie, pretože Kurdi sa už dlhú dobu považujú za priateľov Izraela.
Pane, vylej svoju priazeň a požehnanie na kurdský ľud. Ak je to tvoja vôľa, pomôž im zriadiť
vlastnú krajinu. Sprav zázrak a požehnaj tých, ktorí žehnajú tvoj ľud (1.M.12:3).
„Súďte súd podľa pravdy a majte milosrdenstvo a zľutovanie...“ (Zach.7:9b).
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Obráť pokusy Turkov zničiť Kurdov, nech sa to vráti na ich hlavy: „Kopal jamu a vykopal ju
a padol do pasce, ktorú sám nastavil“ (Ž. 7,16).
Zmiluj sa nad Kurdmi a naplň ich známosťou Mesiáša Ješuu.

4.) IZRAELSKO — PALESTÍNSKE ROKOVANIA
Palestínsky súd suspendoval komunálne voľby, ktoré sa mali konať 8.októbra v samospráve,
a za ktoré sme sa minulý týždeň tiež modlili. Rusko sa zatiaľ naďalej pokúša zvýšiť svoj
vplyv v tomto regióne a to ponukou ruského sprostredkovateľa na obnovenie dialógu medzi
Izraelom a Palestínčanmi.






Vďaka za zrušenie palestínskych komunálnych volieb, čo vnímame ako okamžitú odpoveď
na naše modlitby.
Prosíme, aby si požehnal izraelských vodcov múdrosťou a schopnosťou rozlíšiť a posúdiť
ruské zapojenie sa do záležitostí Izraela. Odhaľ každú pascu, aby sa jej Izrael vyhol.
Zjav skutočné motívy Ruska a jeho prezidenta Vladimíra Putina. Ak si Rusko chce
„ponaťahovať svoje svaly“, nech sa jeho pýcha stane jeho skazou!
Obdaruj Netanjahua „čelom ako diamant, tvrdším ako kremeň“ (Ez.3:9) a veď ho Tvojim
hlasom.
„Lebo Hospodin dáva múdrosť a z jeho úst vychádza poznanie a rozumnosť. Poskytne pomoc statočným, bude štítom tým, čo konajú čestne“ (Pr.2:6-7). Prosíme o naplnenie týchto
slov v živote Netanjahua a to predovšetkým v súvislosti s iniciatívou Ruska.

5.) BENJAMÍN NETANJAHU
Izrael a USA sa dohodli na výške americkej vojenskej finančnej pomoci v nasledujúcich desiatich rokoch. Ide o rekordnú sumu niekoľko miliárd dolárov. Táto dohoda vyvolala vlnu
kritiky proti premiérovi najmä zo strany médií a tiež predchádzajúcich politických oponentov.







Pane, umlč každú nespravodlivú kritiku.
Pomôž premiérovi v pokoji znášať kritiku.
Zjednoť v tejto problematike Netanjahuovu administratívu a stranu Likud.
Udeľ „shalom bayi“ - „pokoj v dome“ izraelského premiéra. Nech je radosť Pánova ich silou
(Neh.8:10).
Daj Bibimu do cesty múdrych radcov a rozlišovanie, aby ich rozpoznal.
„Olej a kadidlo obveseľuje srdce a sladký je priateľ, ktorý z duše dáva radu“ (Pr.27:9).

6.) AMERICKÉ VOĽBY
Nový vzostup Ruska vyplnil vákuum, ktoré vytvorili Spojené štáty svojim stiahnutím sa
z medzinárodnej scény. Blížiace sa voľby sú preto v skutočnosti kľúčové nielen pre Ameriku,
ale i pre Izrael a celý svet.



Nech sa stane tvoja vôľa v blížiacich sa amerických voľbách!
Hovor k cirkvi v Amerike. Nech nie je ľahostajná voči politickej scéne. Nech v modlitbách
volá za svoju vládu, voľby a nech hlasuje. „Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovorné modlitby, vďaky za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých, ktorí
majú moc, aby sme mohli žiť nerušene a pokojne vo všetkej pobožnosti a dôstojnosbratstvo
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ti“ (2 Tim. 1-2).
Nech kandidáti na prezidenta počúvajú múdre rady. Zvýš autoritu viceprezidentského kandidáta Mike Pencea, ktorý je pevný veriaci.
Vnes pravdu a svetlo do týchto volieb. Odhaľ každú korupciu a umlč klamstvá z médií.
„Ak sa môj ľud, po mne pomenovaný, pokorí, bude sa ku mne utiekať a odvráti sa od svojich
zlých ciest, vypočujem ho z nebies, odpustím mu hriech a jeho zem uzdravím“ (2.Kron.7:14). Prihovárame sa touto modlitbou za cirkev v USA a tiež za americký ľud.





7.) PALESTÍNSKE VEDENIE
Mahmúd Abbás starne a čoskoro ho nahradí iný vodca. Všetci potenciálni kandidáti
(Barghouti, Dahlan a lídri Hamasu) sa zdajú byť horšou alternatívou ako samotný Abbás.
Pane, pozdvihni vodcov, ktorí budú podľa tvojho výberu.
Zmiluj sa nad Palestínčanmi a požehnaj ich vodcom, štátnym činiteľom, ktorý nebude vyhľadávať zničenie Izraela, ale ktorý sa bude úprimne snažiť o požehnanie svojho ľudu cez požehnanie Izraela. „Požehnám tých, čo teba žehnajú a tých, čo tebe zlorečia, prekľajem“ (1.M.12:3).
Pane, chráň Izrael pred zvodom, že musí byť rozdelený.






8.) SPASENIE IZRAELA
Nachádzame sa v mesiaci Elul, ktorý je tradične v Judaizme časom introspekcie a pokánia,
zmierenia sa s Bohom a ľuďmi, ktorý vrcholí sviatkom Jom Kippur (Deň zmierenia).
Nech trúbenie šofaru (ktorý v tomto období dennodenne znie v synagógach) prebodne srdcia židovského ľudu k pravému pokániu.
Nech pokánie vedie do žatvy židovského ľudu, ktorý sa stretne s Ješuom a spozná ho ako
svojho Mesiáša.
Zjav tento mesiac židovskému ľudu Kráľa Židov — cez Tvoje slovo, vízie a sny.
„Spytujem sa teda: Či sa potkli, aby padli? Vôbec nie! Ale ich poklesnutím dostalo sa pohanom spasenia, aby sa v nich (Židoch) vzbudila žiarlivosť. A keď je ich poklesnutie bohatstvom sveta a ich úpadok bohatstvom pohanov, o čo viac ich plnosť?!...Lebo, keď už ich
zavrhnutie bolo svetu zmierením, čím bude ich prijatie, ak nie životom zo smrti?!“ (Rim.11:11,12,15)
Nie je už najvyšší čas priviesť Židov späť k životu? Dovoľ im rozpoznať Ješuu ako židovského Mesiáša, ktorý chce odstrániť ich hriech.
„Budete ma hľadať, a nájdete ma; keď ma budete hľadať celým srdcom, dám sa vám nájsť znie výrok Hospodinov - zmením váš údel a zhromaždím vás spomedzi všetkých národov,
zo všetkých miest, na ktoré som vás rozohnal - znie výrok Hospodinov - a navrátim vás na
miesto, z ktorého som vás dal odviesť“ (Jer.29:13-14).
Vďaka, Pane, že ani Amerika a ani Rusko nezachráni izraelský národ. Len TY!
„A ja, keď budem povýšený zo zeme, pritiahnem všetkých k sebe“ (J. 12:32). Pritiahni si
Židov aj moslimov k sebe, ó Bože!












9.) VODA
Izraelská zem prechádza obdobím sucha. Hladina vody v Kinnerete (Galilejské jazero) je tak
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nízka, že sa v ňom objavil nový ostrov.








„Na pustých holiach otvorím potoky, uprostred údolí pramene, púšť premením na jazero
a vyprahnutú zem na vodostreky“ (Iz.41,18).
Naliehame na Teba, Bože, aby si vylial vody na vrchy a doliny, na púšť i na vyprahnutú zem.
Prosíme o skorý príchod hojného dažďa a mnoho snehu v prichádzajúcich zimných mesiacoch.
Doplň Kinneret vodou až po úplný okraj počas obdobia dažďov.
Zmiluj sa nad tvojou krajinou a tvojim ľudom!
„Lebo snehu vraví: Padaj na zem! Lejaku i dažďu: Mnohým prívalom sa lejte“ (Jób 37:6)!
„Krajina, ktorú idete zaujať, je krajinou vrchov a údolí; vodu pije z nebeského dažďa; je krajinou, o ktorú sa stará Hospodin, tvoj Boh; oči Hospodina, tvojho Boha, sú na ňu upreté ustavične, od začiatku do konca roku“ (5M.11:11-12).

10.) NOVÍ ODVEDENCI V IDF
Hoci proces odvodu do armády prebieha celý rok, dnes sme prežívali modlitebné bremeno za
odvedených mladých ľudí.










Prosíme ťa za všetkých mladých odvedených chlapcov aj dievčatá (väčšina má iba 18 rokov), aby sa rýchle a ľahko adaptovali v kruhoch IDF. Chráň ich emócie - špeciálne u dievčat. Nech sú im pridelené miesta, v ktorých dokážu porásť a zároveň efektívne poslúžiť
štátu.
Daj týmto mladým ľuďom srdce horiace pre ich krajinu, pre seba navzájom a tiež, ak treba,
aj pre boj!
„Boh, ktorý mi je útočiskom, On moju cestu robí bezúhonnou. On mi dal nohy ako jeleňom
a na výšiny moje stavia ma. Moje ruky učí boju a moje ramená napínať bronzový luk. Dávaš
mi štít svojej spásy a tvoja blahosklonnosť zveľadila ma“ (2S.22:33-36).
Pomaž veliteľov a tiež úradníkov, aby ich tréning patril k najlepším na svete.
Pomôž rodičom odvedencov v slobode uvoľniť svoje deti do služieb armádnych zložiek IDF,
a daj im dôveru v tých, ktorí stoja v autorite.
Chráň a používaj si veriacich vstupujúcich do IDF. Pomôž im nájsť bratov a sestry v armáde
a pošli ich po dvoch, aby neboli sami.
Zjavuj sa ako živý Boh v životoch tvojich detí, aby okolití ľudia boli priťahovaní do reality
Ješuu v nich.

Šabat šalom z Jeruzalema
IFI tím
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„Ale zem, do ktorej idete, aby ste ju zaujali do dedičstva, je zem, v ktorej sú vrchy a doliny, ktorá
pije vodu, keď prší dážď z neba, je to zem, o ktorú sa stará Hospodin, tvoj Boh; oči Hospodina,
tvojho Boha, sú ustavične obrátené na ňu od začiatku roka až do konca roka“ (5.M.11:11-12).
„Povstaň a svieť, Jeruzaleme! 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).
„Lebo hľa, v tých dňoch a v tom čase, keď navrátim zajatých Júdu a Jeruzalema, zhromaždím všetky národy a zavediem ich dolu do údolia Jóšafát a tam sa budem s nimi súdiť pre svoj ľud a pre
svoje dedičstvo, pre Izrael, ktorého rozptýlili medzi pohanov a moju zem si rozdelili“ (Joel 4:1-2).
Je zrejmé, že svet zostupuje do hlbšej temnoty. Západnú Európu naďalej zaplavujú moslimskí migranti, ktorí sa nechcú stať Európanmi a určite sú medzi nimi utajení teroristickí agenti. Hoci európske majstrovstvá sveta vo futbale vo Francúzsku boli ušetrené od teroristických útokov, o niekoľko
dní neskôr, na Deň dobytia Bastily, islamský terorista kamiónom vrazil do davu ľudí. Výsledná bilancia – 84 mŕtvych a 200 zranených. Po tejto udalosti čelilo Nemecko štyrom teroristickým útokom
v priebehu ôsmych dní. V Sýrii, Líbyi, Iraku a Jemene je krviprelievanie na dennom poriadku.
V novembri Ameriku čakajú prezidentské voľby. Dvaja hlavní kandidáti sú nekompetentní
a minimálne jeden z nich je skorumpovaný. Súčasný americký prezident Barack Obama je najhorší
prezident poslednej doby. Jeho zahraničná politika bola katastrofálna; po celom svete umožnila
nárast temnoty – najmä pozdvihla islamský terorizmus, ktorý má dopad na celý svet a umožnila
Rusku mať opäť mocenský vplyv na Strednom východe. Obamove rozhodnutia na domácej pôjde
sú rovnako zlé ako jeho zahraničná politika. Keďže ide o prvého amerického prezidenta afrického
pôvodu, pomysleli by ste si, že černošská populácia si polepší. Opak je pravdou. S Obamovým
nástupom do úradu vzrástla nezamestnanosť a chudoba amerických černochov. Rasové pnutia
v USA narastajú a Obama je sčasti zodpovedný za tento stav, pretože jeho rétorika nezmiernila, ale
naopak, rozpálila pnutia najmä medzi americkými černochmi a políciou.
Rusko napína svaly (nielen na Strednom východe) vo svojej snahe znovu získať status superveľmoci. Čína robí to isté, hlavne vo Východočínskom a Juhočínskom mori.
Byrokrati z EÚ naďalej vládnu nad suverénnymi právami členských štátov a hnutia na výstup z Únie
naberajú na sile po hlasovaní Spojeného kráľovstva. Som presvedčený, že BREXIT je pozitívna
iniciatíva na opätovné získanie britskej nezávislosti od EÚ. Neverím tomu, že EÚ je Bohom vnuknutý podnet. Boh jednoznačne vytvoril národy s hranicami, nie amorfný európsky národ a kultúru.
„Keď delil Najvyšší národom dedičstvo, keď rozdeľoval synov Adamových, staval hranice jednotlivým ľudstvám podľa počtu synov Izraelových“ (5.M.32:8).
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„...a učinil z jednej krvi všetok národ ľudí, aby bývali na celej tvári zeme, určiac vopred odriadené
časy a medze ich bývania“ (Sk.17:26).
V Európe a USA sa veľmi rýchlo vytráca sloboda prejavu pokiaľ nie ste moslim, homosexuál alebo
pokrokový. (Pokrokoví sú liberáli na steroidoch. Vyhlasujú slobodu prejavu pre seba, ale popierajú
tieto práva pre každého, kto zmýšľa inak. V skutočnosti ide o moderný prejav fašizmu.) Potláčanie
kresťanstva a judaizmu je OK, ale vyjadriť svoj názor proti islamu či homosexuálom sa stáva trestným činom. Napriek tomu, že moslimovia majú v Európe ešte stále iba menšinové zastúpenie, zo
všetkých síl sa snažia diktovať pravidlá. V USA diktujú pravidlá homosexuáli a pokrokoví.
Aj keď sa moslimským teroristom nepodarí vytvoriť kalifát, veľmi dramaticky zmenili naše životy.
Dokážete tomu uveriť? Pamätám si dobu, kedy letecká doprava bola bezpečnou a príjemnou formou transferu a nosenie vreckového noža (dokonca na palube lietadla) sa nepovažovalo za zločin.
Svet, ako sme ho poznali pred 20 rokmi, už neexistuje.
Hoci vo svete vládne neuveriteľný chaos, Západ je naďalej posadnutý zaujatosťou proti Izraelu.
Namiesto toho, aby sa zameral na boj proti beštiálnemu islamskému terorizmu, pokúša sa vyriešiť
izraelsko-palestínsku situáciu. Podľa posledných prieskumov vykonaných v Egypte a Saudskej Arábii, izraelsko-palestínsky konflikt je na konci zoznamu problémov, ktoré treba riešiť. Prieskum sa
uskutočnil medzi vodcami krajín a vojenskými profesionálmi. Arabská verejná mienka preferuje zánik Izraela, ale lídri spomenutých dvoch krajín sú si vedomí, že Izrael je pravdepodobne jediný štát
s pozitívnym vplyvom na Strednom východe.
Kostoly, univerzitné študentské skupiny a rôzne odborné spoločnosti naďalej podporujú BDS
(bojkot, stiahnutie investícií, sankcie) voči Izraelu, o ktorom si niektorí myslia, že predstavuje najhoršie zlo a najväčšie nebezpečenstvo pre svetový mier. Samozrejme, bojkot prebieha len
v „civilizovanom západnom svete“. Rusko, Čína a India, ak by sme menovali len tie najväčšie krajiny, sa v skutočnosti hrnú do obchodovania s Izraelom. Majú záujem o spoločné podnikanie najmä
v oblasti bezpečnosti, poľnohospodárstva, vody a technológie. Investície z Číny do Izraela narastajú. Môžeme rozšíriť našu vieru a modliť sa, aby jedného dňa v OSN zmenili svoje hlasovacie zvyky
a postavili sa za Izrael? Aj keď počas nedávneho pôsobenia v Bezpečnostnej rade India nehlasovala za Izrael, minimálne sa zdržala hlasovania pri niekoľkých rozhodnutiach Rady proti Izraelu. Keby
sa Amerika za vlády Obamu rozhodla hlasovať „za“ pri rozhodnutí Bezpečnostnej rady proti Izraelu,
ale Rusko a Čína by toto rozhodnutie vetovali, „karty by sa tým dobre zamiešali“. Nie je to pravdepodobné, ale môžeme dúfať a modliť sa.
Hoci BDS nemalo takmer žiadny negatívny ekonomický dopad na Izrael, ide o veľmi úrodnú pôdu
pre zákerný antisemitizmus. Na univerzitnej pôde narastá nenávisť voči Izraelu a študenti sú potenciálni vodcovia svojich národov, priemyslu, súdnictva, vzdelávania, atď.
Hoci Izrael má ďaleko od dokonalého národa (dokonalý národ neexistuje), zlomyseľná nenávisť voči
Izraelu nie je vo svojej podstate antisemitská, ale namierená proti Bohu. Joel 4:1-2 jasne hovorí,
že Boh nazýva Izrael „moja zem“ a rozdelenie jeho krajiny spustí Boží súd. Keď sa modlíte proti
rozdeleniu krajiny Izrael, stojíte s Pánom pri obnove Izraela, a zároveň sa prihovárate za vlastný
národ, aby nebol privedený do údolia súdu.
bratstvo
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Zvuk šofaru
V histórii už viackrát temnota zahalila zem. V kontexte so 60. kapitolou Izaiáša temnota pôsobí
v tom istom čase, ako prebieha obnova Izraela a alija židovského ľudu. Hoci svet zostupuje do predpovedanej temnoty, Pán prisľubuje, že Jeho svetlo bude žiariť na krajinu a ľud Izraela. Nie je to
preto, žeby si to Izrael zaslúžil, ale preto, že Hospodin je Boh, ktorý dodrží zmluvu a Jeho zasľúbenia vydané pred tisíckami rokov stále platia. Bez ohľadu na to, koľko trpíme od satana a od národov
zeme, Izrael prežije a bude prospievať fyzicky aj duchovne a na Olivovej hore bude uvítací výbor,
keď sa Ješua vráti (Mt.23:37, Zach.14:1-4).
Hoci väčšina z vás, ktorí dostávate Zvuk šofaru, nie ste Američania, verím, že všetci by sme sa mali
modliť za nadchádzajúce americké voľby. Sedem a pol roka prezidentského úradovania Baracka
Obamu spôsobilo, že svet je nebezpečnejší. Hoci sa mnohí ľudia sťažovali, že Amerika má príliš
veľký vplyv na celý svet, skutočnosť je však taká, že keď nikto nedodržiava poriadok, svet upadá do
chaosu. Spojené štáty sú jedinou krajinou, ktorá to v tomto čase dokáže. Ďalší americký prezident
ovplyvní nielen Ameriku, ale celý svet.
Líbya je dobrým príkladom. Briti a Francúzi chceli zosadiť prezidenta Muammara Kaddáfiho, ale
nedokázali to urobiť sami. Presvedčili ministerku zahraničných vecí Hillary Clintonovú, aby podporila
ich plány. Obama nechcel robiť nič otvorene a vytvoril frázu „vedenie z úzadia“. Kaddáfi bol síce
diktátor, ale jeho krajina fungovala a bola viac-menej mierová, keď prestala ohrozovať ostatné krajiny. Kaddáfiho zabili a Líbya sa stala brlohom súťažiacich teroristických skupín a je porazená. Stala
sa jedným z hlavných odrazových mostíkov pre utečencov a teroristov, ktorí sa pokúšajú dostať do
Európy. Toto je výsledok „vedenia z úzadia“.
Sýria je ďalším príkladom. Obama vyhlásil, že ak Assad použije chemické zbrane, prekročí červenú
hranicu amerického prezidenta. Assad ich použil a Obama upustil svoje slovo a schoval sa za svoju
červenú hranicu. Rusko malo voľnú cestu, aby vstúpilo do hry. Keby bol Obama dodržal slovo, možno by občianska vojna v Sýrii bola ukončená.
Je smutné, že žiadny z kandidátov na prezidentský post nevzbudzuje nádej na zmenu smerom
k zbožnému životu. Našou povinnosťou však je, aby sme sa modlili za vládu a panovníkov. (Vy,
Američania, sa nemáte len modliť, ale aj ísť voliť!)
Toto je môj pohľad na kandidátov:
Donald Trump má veľa rečí, je nezdvorilý a hrubý. Správa sa ako tyran a už si stihol znepriateliť
množstvo žien a menšín. Ľudia, ktorí s ním pracujú, ho popisujú ako človeka, ktorý si najíma ľudí na
základe schopností, nie pohlavia alebo rasy. Keďže pôsobil vo svete obchodu, mali by sme sa modliť, aby sa obklopil múdrymi radcami a vypočul si ich pred každým rozhodovaním. Jeho kandidát na
viceprezidenta je Mike Pence - spoľahlivý priateľ Izraela a evanjelik, ktorý sa nemá za čo hanbiť.
Hillary Clintonová je známa politická veličina. Ako americká senátorka nebola veľmi zaujímavá, ale
ako ministerka zahraničných vecí bola úplnou katastrofou. Už som spomenul Líbyu. Jej „reset“ vzťahov s Rusmi bol ďalšou pohromou. Hoci po svete veľa cestovala, neprinieslo to žiadny pokrok. Čo
sa týka jej charakteru, je zdokumentované, že neustále americký ľud klamala. Navyše sú isté indikácie, že ako ministerka zahraničných vecí podporovala vlády a ľudí, ktorí vo veľkej miere prispeli na
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Nadáciu rodiny Clintonovcov. Príbeh o možnej korupcii ešte nie je uzavretý. Za svojho kandidáta na
viceprezidenta si zvolila Tima Kaineho. Je to jeden zo skupiny senátorov, ktorí bojkotovali prejav
premiéra Netanjahua pred Americkým kongresom, v ktorom hovoril o dohode s Iránom. Keď nedávno mnohí americkí senátori žiadali Obamu, aby rozšíril vojenskú pomoc pre Izrael, Kaine sa odmietol podpísať pod túto požiadavku.
Keď to zhrniem, môžem o kandidátoch napísať toto: neznámy Donald Trump - politik s hrubým
správaním a nekompetentná a nedôveryhodná známa – Clintonová. Niekedy čelíme situácii, kedy si
nemôžeme vybrať medzi dobrým a zlým, ale medzi nie tak dobrým a dokonca ešte horším.
Ako obstáť, vydržať a modliť sa (Ef.6:10-18) v tomto globálnom upadaní do temnoty? Nezabúdajme, že temnota Boha neprekvapila, pretože nám o nej už vopred povedal. Nie je to koniec, ale znamenie Pánovho veľmi blízkeho príchodu.
„A budú znamenia na slnku a na mesiaci i na hviezdach a na zemi bude zovretie národov, nevediacich, kam sa podieť, keď bude hučať more a vlnobitie, takže zmŕtvejú ľudia od strachu a od očakávania toho, čo všetko príde na svet. Lebo nebeské moci sa budú pohybovať. A vtedy uvidia Syna
človeka prichádzajúceho na oblaku s mocou a slávou velikou. A keď sa to začne diať, vzpriamte sa
a pozdvihnite svoje hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie“ (Lk.21:25-28).
„Pozdvihnite svoje oči k nebesiam a hľaďte na zem dole! Lebo nebesia rozplynú sa ako dym a zem
zostarne ako rúcho a jej obyvatelia tak podobne pomrú; ale moje spasenie bude trvať na veky
a moja spravodlivosť nebude zlomená“ (Iz.51:6).
Modlite sa:
 Nech sa stane Pánova vôľa v Jeho dokonalom načasovaní.
 Aby americká cirkev pochopila prioritu modlitieb pred voľbami a potrebu ísť hlasovať.
 Aby sme všetci bdeli na modlitbách.
„Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ostríha. Nech dá Hospodin svietiť na teba svojej tvári a nech
ti je milostivý. Nech pozdvihne Hospodin na teba svoju tvár a nech ti dá pokoj“ (4.M.6:24-26).
Eliyahu Ben-Haim, Jeruzalem
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ZOJA - PROJEKT POMOCI
Návšteva u ZOJI
Vy, ktorí odoberáte časopis Bratstvo viete, že ukrajinská Židovka a zároveň naša blízka
priateľka Zoja podstúpila na Slovensku operáciu. Po zákroku doktori navrhli chemoterapiu,
ktorú Zoja odmietla absolvovať, pretože verí, že Boh odpovedá na modlitby a i dnes uzdravuje. Po operácii sa Zoja vrátila domov – na Ukrajinu. Vždy, keď sme jej telefonovali, aby
sme zistili, ako sa má, odpovedala: „Chvála Bohu, dobre!“ Keďže sme ju túžili povzbudiť
aj osobne, rozhodli sme sa, že ju navštívime.

Zoja pochádza z mesta CHUST, ktoré je tretím najväčším mestom v Zakarpatskej oblasti
s populáciou približne 32. tisíc obyvateľov. Po príchode autobusu do Chustu nás čakal
predseda Židovskej náboženskej obce (ŽNO) Voloďa Kac, ktorý nás odviezol k Zoji, kde
sme pobudli 3 dni. Po celý čas sme v jej domácnosti vnímali pokoj i radosť,
ale predovšetkým pokorného ducha služby, či už Zoja slúžila nám alebo iným ľuďom z ich
komunity. Mali sme možnosť spoznať ďalších vzácnych ľudí z obce, ktorí sa pravidelne
stretávajú v Zojinom tzv. "TEPLOM DOME". Na jednom z týchto stretnutí sme spoznali aj
najstaršieho člena, 93. ročného Borisa Iljiča Petrovského, ktorému sa blahoželalo
14
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k narodeninám. Okrem milých a priateľských rozhovorov sme mohli okúsiť aj rôzne dobroty ukrajinskej kuchyne, ktoré pripravila Zoja a Voloďova mama.
Voloďa a Zoja nás zaviedli aj do synagógy v Chuste, ktorá bola postavená v r. 1872.
Nakoľko bolo krásne počasie, navštívili sme Sarjamskaju kúpeľ - prírodné kúpalisko, ktoré
leží 25 km od Chustu. Ešte pred r. 1991 bolo sprístupnené len rybárom. Dnes v nádhernom prostredí slúži širokej verejnosti ako kúpalisko s loďkami, reštauráciou, veľkými šmykľavkami aj s malým oslíkom pre radosť detí.
Ďalšou zastávkou bolo krásne kúpeľné mestečko Šajan. Zaujala nás najmä architektúra
domčekov, ktoré lákajú rekreantov z celej Ukrajiny.
Počas nášho pobytu sa Zoja sťažovala, že ju bolí koleno. Navrhli sme jej, že sa za ňu budeme modliť. Na druhý deň bolesť odstúpila, lebo, ako Zoja povedala, „to urobili tie naše
silné modlitby“. My sme však vyznali, že ju uzdravil silný Boh a len Jemu patrí všetka chvála a sláva.
Sme veľmi vďačné Bohu, že sme sa so Zojou mohli stretnúť a odovzdať jej aj pozdravy
od vás.
Modlite sa, prosím, i naďalej za Zoju, aby ju Boh úplne a dokonale uzdravil, a aby spoznala Ješuu ako svojho Mesiáša.
Ďakujeme všetkým vám, ktorí stojíte na modlitbách za Zoju, ako aj za finančné príspevky
na projekt "ZOJA".
Helenky Gawelová a Balátová
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PROROCKA KONFERENCIA 2016
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 na dvoch CD
vo formáte MP3.

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

