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SLOVO NA ÚVOD
Drahí súrodenci!
Tu je slovo zo Slova pre vás:
„Lebo všetci, ktorí sú vedení Duchom Božím, tí sú synmi Božími.
Lebo ste nevzali ducha služby, aby ste sa báli, ale ste vzali ducha
synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otče! Sám ten Duch spolu svedčí
s naším duchom, že sme deťmi Božími. A keď sme deťmi, teda
aj dedičmi, dedičmi Božími a spoludedičmi Kristovými; akže spolu
trpíme, aby sme aj spolu boli oslávení“ (R. 8:14-17).
V týchto veršoch je spomenutých niekoľko vecí:
- Keď si vedený Duchom Božím, si synom Božím. Chodiť Duchom znamená žiť Duchom a dať na
popravu všetko, čo je telesné: „A tí, ktorí sú Kristovi, ukrižovali svoje telo s jeho vášňami
a žiadosťami. Ak žijeme Duchom, Duchom aj chodíme“ (G. 5:24-25). Každé priateľstvo s telom
je nepriateľstvom voči Duchu, lebo telo žiada proti Duchu: „Ale hovorím, choďte Duchom
a nevykonáte žiadosti tela. Lebo telo žiada proti Duchu a Duch proti telu, lebo to sa jedno druhému
protiví, aby ste nerobili toho, čo by ste chceli“ (G. 5:16-17). Z tohto slova môžeme tiež vidieť,
že chodenie Duchom je našou ochranou pred telesnými žiadosťami, pred ponukami zlého.
Keď chodíš Duchom, nepodľahneš diablovým pokušeniam. Nedáš mu príležitosť (miesto), aby ťa
zviedol. Je napísané: „...nedávajte miesta diablovi“ (Ef. 4:27). Ježiš prišiel v tele, ale nechodil telom.
Modlitba a pôst neboli pre neho iba náboženským výkonom, ale robil to vo vedení Ducha: „Vtedy bol
Ježiš zavedený hore na púšť od Ducha, aby bol pokúšaný od diabla“ (Mt. 4:1). U Lukáša
je napísané: „A Ježiš, plný Svätého Ducha, navrátil sa od Jordánu a za štyridsať dní bol vedený
Duchom na púšti súc pokúšaný od diabla“ (Lk. 4:1). Ježiš odmietol každý sortiment, ktorý mu diabol
ponúkal. Prečo? Lebo Duch Svätý mu nedal na to zelenú. Keď nedal Ježišovi, nedá ani tebe, ak si
Ním naozaj vedený.
- Druhá vec, o ktorej sa apoštol Pavol zmieňuje, je, že sme nedostali ducha služby, aby sme sa báli,
ale Ducha Synovstva, v ktorom voláme: Abba Otče! Duch Synovstva nás vedie k odvážnemu
pristupovaniu k trónu Otca: „Keď teda máme takého veľkého veľkňaza, ktorý prenikol nebesia,
Ježiša, Syna Božieho, držme vyznanie, lebo nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol súcitiť s našimi
slabosťami, ale pokúšaného vo všetkom, podobne nám, bez hriechu. Pristupujme teda so smelou
dôverou ku trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý
čas“ (Žid. 4:14-17). Je to o vzťahu. Skrze rozprestreté ramená Syna Božieho na Golgotskom kríži
máš otvorené ramená Otca a nikto ťa nevytrhne z Jeho ruky, lebo si Božou ovcou: „Moje ovce
počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a ony ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú naveky
a nikto ich nevytrhne z mojej ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nikto ich
nemôže vytrhnúť z ruky môjho Otca. Ja a Otec sme jedno“ (J. 10:27-30). Naša zamilovanosť
k Otcovi nám dáva odvahu a vyháňa všetok strach: „Bázne (strachu) nieto v láske, ale dokonalá
láska vyháňa bázeň (strach), pretože bázeň (strach) má trápenie, a ten, kto sa bojí, nie je dokonalý
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Slovo na úvod
v láske“ (I J. 4:18). Duch Svätý, ktorého sme dostali, a v ktorom aj chodíme, je Duchom odvahy
a nie strachu: „Lebo nám nedal Boh ducha bojazlivosti, ale moci a lásky a zdravého
rozumu“ (II Tim. 1:7). K čineniu vôle Otcovej potrebuješ vedenie Duchom moci, ktorý ti je daný.
- Máš v sebe svedectvo Ducha Svätého, že si Božím dieťaťom? Je tvojou identitou, že mu naozaj
patríš? Ján, ktorý bol v úzkom vzťahu so svojim Majstrom, hovorí: „Prišiel do svojho vlastného
a jeho vlastní ho neprijali! Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým,
ktorí veria v jeho meno; ktorí nie z krvi ani z vôle muža, ale z Boha sú splodení“ (J. 1:11-13). Ten
istý Ján tiež hovorí: „Pozrite, akú lásku nám dal Otec, aby sme sa volali deťmi Božími a sme nimi!
Preto nás svet nezná, pretože jeho nepozná. Milovaní, teraz sme deťmi Božími, a ešte sa
neukázalo, čo budeme. Ale vieme, že keď sa ukáže, budeme jemu podobní, lebo ho budeme vidieť
tak, ako je. A každý, kto má túto nádej na neho, očisťuje sa tak, ako je aj on čistý“ (I J. 3:1-3). Božou
vôľou pre teba aj pre mňa je, aby sme fungovali ako Jeho deti; deti Otcove; nie v chovaní, ale
v dôvere, z ktorej vyplýva duchovný rast: „Keď som bol dieťa, vravel som ako dieťa, myslel som ako
dieťa, rozumoval som ako dieťa. Ale keď som sa stal mužom, zanechal som detské veci“ (I K.13:11).
V blízkosti Otcovej sme chránení, učíme sa, rastieme a vstupujeme do skutkov, ktoré On pre nás
vopred prihotovil, aby sme v nich chodili (Ef. 2:10).
„A ak deťmi, teda aj dedičmi, dedičmi Božími a spoludedičmi Kristovými...“ Biblia hovorí: „Lebo
všetci sme synmi Božími skrze vieru v Kristu Ježišovi. Lebo všetci, ktorí ste pokrstení v Krista, Krista
ste obliekli. Niet Žida ani Gréka; niet sluhu ani slobodného; niet muža ani ženy, lebo vy všetci ste
jedno v Kristu Ježišovi. A ak ste v Kristovi, vtedy ste semenom Abrahámovým a podľa zasľúbenia
dedičmi“ (G. 3:26-29). Boh nehľadí na osobu. Jakub hovorí ohľadne dedičstva takto: „Počujte moji
milovaní bratia! Či si Boh nevyvolil chudobných tohto sveta za bohatých vo viere a za dedičov
kráľovstva, ktoré zasľúbil tým, ktorí ho milujú“ (Jk. 2:5)?
Je tu však podmienka: „...akže spolu trpíme, aby sme aj spolu boli oslávení“. Nie vždy to pôjde
z kopca alebo s prúdom rieky. Tí živí vo vzťahu s Bohom idú práve do kopca a proti prúdu.
Problémy sú na to, aby sme ich prekonali a riešili a nie im podľahli. Pre Pavla nebolo ľahké byť
Božím dedičom: „Od Židov som dostal päťkrát štyridsať bez jednej; tri razy ma palicovali, raz ma
kameňovali; trikrát som zažil stroskotanie lode; deň a noc som trávil v hlbine; na cestách často,
v nebezpečenstvách riek, v nebezpečenstvách zo strany zbojníkov, v nebezpečenstvách zo strany
rodákov, v nebezpečenstvách zo strany pohanov, v nebezpečenstvách v meste,
v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách na mori, v nebezpečenstvách medzi falošnými
bratmi; v práci a v námahe, v bdeniach často, o hlade a smäde, v pôstoch mnoho ráz, na zime
a v nahote a okrem iného, čo každodenne dolieha na mňa, starosť o všetky zbory“ (II. K. 11:24-28).
Pavol tým však neprechádzal sám, pretože hovorí: „Viem byť aj ponížený a viem i mať hojnosť –
v každej veci a vo všetkých veciach som vycvičený; viem aj sýtym byť, aj lačnieť, mať hojnosť, aj
trpieť nedostatkom. Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristovi“ (F. 4:12-13). Toto
posilnenie patrí aj tebe čímkoľvek prechádzaš. Tam, kde je posilnenie od Pána, je aj povzbudenie
od Pána: „A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, nepohnuteľní, rozhojňujúci sa vždy v diele
Pánovom vediac, že vaša práca nie je márna v Pánovi“ (I K. 15:58). Ďalej hovorí: „Bdejte, stojte vo
viere, buďte zmužilí, buďte silní“ (I K. 16:13).
Šalom, Stanislaw Gawel
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
Piatkové modlitby
1) Pri pohľade na hmlistý Jeruzalem z kancelárie IFI, ktorá je na vrchole jednej z
najvyšších budov v Jeruzaleme, sme chválili Boha za to, že sa pred našimi očami
plní jeho prorocké slovo.








„Staviteľom Jeruzalema je Hospodin, zhromaždí rozptýlených Izraelových“ (Ž. 147:2).
„Veľký je Hospodin a veľmi chválený v meste nášho Boha, na vrchu jeho svätosti. Krásnou
výšinou, radosťou celej zeme je vrch Sion, polnočná strana, mesto veľkého kráľa“ (Ž. 48:1-2
Mt. 5:35).
Žehnáme ti za to, že si v súčasnosti naplnil svoje slovo pri obnovení Siona (Jer 1:12)
Povzbudzujeme sa tvojou milosťou a obnovujúcou vernosťou k nám každé ráno (Plač 3: 2223).
Pán Ježiš, baruch haba b’shem YHWH - požehnaný Ty, ktorý prichádzaš v mene YHWH!
„Aké krásne sú na vrchoch nohy toho, ktorý zvestuje radostné veci, ktorý hlása pokoj, ktorý
zvestuje dobré, ktorý hlása spasenie, ktorý hovorí Sionu: Tvoj Boh kraľuje“ (Iz.52:7)!

2). Eliyahu Ben Haim, predseda IFI absolvoval operáciu, ktorá dopadla úspešne. Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa modlili za Eliyahu a jeho manželku Hanu.






Ďakujeme Pane, že si bol s Eliyahu a s doktormi počas tejto operácie.
Požehnaj múdrosťou lekárov a všetkých ostatných ľudí, ktorí sa budú podieľať na ďalších
postupoch.
Daj, aby nášmu bratovi všetko fungovalo tak, ako má a aby prežil úplne uzdravenie.
Udeľ mnoho milosti Eliyahu a Hane v nasledujúcich dňoch (Zach. 4: 6-7).
Posilni ich na duchu a jasne k ním prehováraj (J. 10:27).

3) Iránske hrozby proti Izraelu narastajú s každým dňom. Teroristická organizácia Hizballáh urobila
mnoho bombových vyhlásení, ktoré tento národ ohrozujú. Okrem toho sa medzi Ruskom, Iránom
a Tureckom hovorí o dočasnom urovnaní sýrskeho neporiadku. Izrael pozorne sleduje, čo z toho
vyplynie, pretože jasne zadefinoval svoje požiadavky - nepovolí založenie iránskych jednotiek alebo
usadenie iránskych zástupcov na izraelských hraniciach.






Pane, ako Irán tak aj Hizballáh prehlasujú vyhladenie Izraela za svoj cieľ. Modlíme sa:
„Povstaň a rozptýľ svojich nepriateľov (Ž. 68:1).
„Nech sa hanbia a rumenejú všetci dovedna, ktorí sa radujú môjmu zlému, nech si oblečú
hanbu a stud, ktorí sa povyšujú nado mňa“ (Ž. 35: 26).
„Budú sa hanbiť a uhnú späť všetci, čo nenávidia Sion“ (Ž. 129: 5).
Vytvor nepriateľstvo medzi Iránom a Hizballáhom. Pošli ducha nedôvery a podozrenia do
sŕdc ich vodcov proti sebe. (Pr. 21: 1).
Použi pýchu, ktorá sa rozplýva z každého póru týchto ľudí, aby sa chytili do vlastnej siete
(Pr. 18:12).
bratstvo
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Príhovorcovia za Izrael
Vylej strach Boží na nepriateľov Izraela (2.M. 14:25, Hab. 1: 5).
Zvráť všetky plány Izraela a jeho nepriateľov, ktoré nie sú v súlade s Tvojou vôľou (Ž. 33: 10
-11).
Pane, stojíme v medzere za Izrael. Zľutuj sa, kráľu (Ez. 22:30).
Ďakujeme ti za ustanovenie hraníc Izraela – hoci aj skrátené, ktoré máme dnes.
Buď oslávený z týchto hraníc (Mal. 1: 5).







4) Situácia na izraelských hraniciach medzi Libanonom a Sýriou je dosť neprehľadná a nebezpečná.
Modlili sme sa za to, aby izraelskí vodcovia, ktorí sú za bezpečnosť krajiny zodpovední, vedeli, čo
robiť a čo nerobiť.
Ďakujeme ti za premiéra Netanyahua, ministra obrany Libermana a šéfa štábu IDF Eisenkota.
Požehnaj ich hlbokou jednotou srdca a schopnosťou počúvať jeden druhého (Ž. 133: 1).
Odstráň všetky osobné ciele politického zisku z rozhodnutí týchto mužov (2. Kron. 35: 3).
Sme vďační za to, že Izrael drží svoje deklarované červené línie. Dodaj mu odvahu, aby to
tak zostalo aj v budúcnosti. „Buďte silní a odvážni. Nebojte sa, ani sa nezarmucujte kvôli
asýrskemu kráľovi, ani sa nedeste pred celým tým množstvom, lebo s nami je väčší ako
s ním“ (2. Kron. 32: 7).
Požehnaj Božou radou týchto mužov a odstráň všetko, čo nie je z teba.
„Lebo múdrym riadením budeš viesť vojnu a záchrana je v množstve radcov“ (Pr. 20:18,
pozri tiež 24:6).
Odhaľ všetky plány nepriateľa a skry všetky plány Izraela.
Aj keď naša dôvera nie je v izraelské kone a vozy, ďakujeme za ne (Pr. 21:31).











5) Modlili za zvyšok personálu IDF a ich rodiny. Sme veľmi vďační, že väčšina Izraelčanov stále
vstupuje do IDF s mnohými bojovými úlohami.
„Požehnaný Hospodin, moja skala, ktorý učí moje ruky bitke, moje prsty boju“ (Ž. 144:1).
Povzbudzuj mesiánskych veriacich v IDF a pošli ich po dvoch (Mk. 6: 7).
Použi ich na to, aby vyprovokovali ostatných Izraelčanov v armáde k žiarlivosti (R. 11:14).
Uvoľni dary Ducha do ich životov, aby sa mohli verejne manifestovať (1. Kor.12:7-11).
Keď vojsko vyjde do boja, prikry ich hlavy (Ž. 140: 8).
Daj milosť vojačkám IDF, ktoré vyjdú ako zrelé ženy - schopné byť manželkami a matkami,
ktoré si stvoril (Ž. 139:13-16, Jer. 1: 5).
Zabráň akýmkoľvek úrazom počas vojenských cvičení a poteš všetkých, ktorí stratili svojich
blízkych týmto spôsobom.









6) Hnutie bojkot, stiahnutie investícii a sankcie (BDS), ktorého cieľom je izolovať Izrael od ostatných
národov, stráca hlavné boje vo všetkých oblastiach. Príkladom je posilnenie vzťahu medzi Izraelom
a Indiou. Napriek tomu je však stále veľmi aktívne a spôsobuje veľkú ujmu na reputácii tohto národa
a jeho ľudu. To ubližuje aj menu samého Boha, ktorý obnovuje Izrael.
Ďakujeme Hospodine za všetky porážky, ktoré nedávno zažilo hnutie BDS a tiež za to, že

Izrael verne plní Abrahámov sľub, pretože je požehnaním pre iné národy (1.M. 12: 2).
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Príhovorcovia za Izrael






Ďakujeme za mnohé izraelské skupiny, ktoré sa rozhodli bojovať proti BDS na sociálnych
sieťach - pomocou pravdy, aby porazili antisemitské klamstvá tohto hnutia (Ž. 37: 3).
Nech pro-izraelské skupiny odvážne používajú tvoje Slovo, pretože „sa nevráti k tebe
prázdne, ale vykoná to, čo sa ti ľúbi, a podarí sa mu to, na čo ho pošleš“ (Iz. 55:11).
Povstanie proizraelských skupín vnímame ako odpoveď na naše modlitby za lepšie vzťahy
s izraelskou verejnosťou. Ďakujeme za to. (1. J. 5: 14-15)
Otvor oči mnohým mladým Židom, ktorí podporujú BDS. Nech ich pravda oslobodí (J.8:32).
Odhaľ v každom národe tela Kristovho antisemitizmus a veď veriacich, aby sa modlili a postavili proti tomu vo svojich vlastných zhromaždeniach (Ef. 6:12).

7. Modlili sme sa za izraelských vodičov a ich zručnosti.









Pane, uhas ducha bezprávia, ktorý príliš často ovláda tých, ktorí sú za volantom.
Poskytni všetko, čo je potrebné na efektívnejšie presadzovanie pravidiel cestnej premávky
(R. 13: 1- 4).
Zošli anjelskú ochranu deťom, chodcom a starším.
Zastav každú činnosť, ktorá bráni tomu, aby sa toto prorocké slovo úplne naplnilo: „Takto
hovorí YHWH o hostiteľoch: Ešte budú sedávať starci a stareny na uliciach Jeruzalema, a to
každý so svojou palicou pre vysoký vek. A ulice mesta budú plné chlapcov a dievčat, hrajúcich sa na jeho uliciach (Zach. 8: 4-5).
Jednaj s ultra-ortodoxnými a arabskými vodičmi, ktorí sú ľahkovážni a bezhlavo šoférujú.
Umožni tým, ktorí musia cestovať mnoho kilometrov za svojou prácou, aby neboli na cestách vystavení tak intenzívnemu tlaku.
Vzbuď v každom účastníkovi verejnej dopravy hlboký pocit zodpovednosti.

8.Modlili sme za všetkých izraelských veľvyslancov v národoch.






Pane, ďakujeme za všetkých týchto predstaviteľov Izraela.
Požehnaj ich múdrosťou a odvahou a schopnosťou vedieť, čo povedať a čo nie (Ž. 141: 3).
Použi ich, aby boli nádobami pravdy pre národy v tejto kritickej hodine (Mich. 4: 1-2).
Keby sa niektorý z nich nemal nachádzať tam, kde je, zamiešaj ich tak, aby každý bol
v presnom stanovisku, ktorý si im pridelil (Izaiáš 62: 6).
Ďakujeme ti za veľvyslankyňu USA Nikki Haley. Naďalej ju ochraňuj a používaj ju, aby bola
tŕňom voči nepriateľom Izraela v OSN.

9) Pokrok severokórejského raketového programu vyvoláva hlboké znepokojenie pre Izrael. Veľké
množstvo finančných prostriedkov na tento rozvoj pochádza z Iránu, čo znamená, že Irán získa
ďalšiu vojenskú technológiu.




Pane, ak je niečo, čo Izrael potrebuje povedať alebo robiť v tejto nebezpečnej situácii, veď
ich k tomu, aby to urobil.
Na druhej strane, ak Izrael má mlčať, nedovoľ, aby bol do toho vtiahnutý.
Odhaľ všetky spojenia medzi Severnou Kóreou a Iránom.
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Príhovorcovia za Izrael
Vylieva potupu na kniežatá a uvoľňuje opasok mocných. Odkrýva hlboké veci zo tmy a vyvodí tôňu
smrti na svetlo. Zveličuje národy a hubí ich, rozširuje národy a zavodí ich. Odníma srdce hlavám
ľudu zeme a činí to, aby blúdili po púšti, tam, kde niet cesty. Tápajú vo tme a nemajú svetla, a pôsobí to, aby blúdili ako opilý (Jób 12: 21-25)
Boh Izraela, suverénne jednaj s týmto programom veľmi nebezpečných zbraní tohto národa.
Pane Ježišu, zmiluj sa nad severokórejským ľuďom a osloboď ich od ich ničivého vládcu.
Nech ostane cirkev v Severnej Kórei skrytá, ale veľmi efektívna v evanjelizácii svojho národa.
Daj svojim bratom a sestrám pomazanie modliť sa za svoj národ v tomto čase (Ž. 4:1).






10) Ďakovali sme Bohu za vás, ktorí sa s nami modlíte a pomáhate nám pri preklade týchto modlitieb, aby ste všetci dostali bohaté pomazanie a obnovenú silu postaviť sa pred Bohom - pre Jeho
sväté meno.
Požehnanie zo Siona
Tím Príhovorcov za Izrael
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SPRÁVY Z DIASPÓRY
Milí priatelia Izraela,
každý deň je dňom Božej milosti, aby sme poznali toho, ktorého Boh Izraela poslal na zem,
svojho Syna, Ješuu. On je cestou a pravdou a zjavuje cez Ducha Svätého lásku k Izraelu.
Jeho láska nás motivuje, aby sme žehnali a boli pomocou v dňoch trápenia pre tých,
o ktorých sa nikto nestará.
Anna žija sama. Jej život v samote je pre
ňu zložitý. Muž jej zomrel pred 13-timi rokmi. I keď má syna, ktorý má svoju rodinu,
nepomáha jej. Je rada, že má kde bývať.
Rodina jej otca kedysi vlastnila pozemky.
Ale potom prišli komunisti a chceli jej otcovi
všetko vziať. On však nechcel. Pohrozili
mu, že ak to nedá, pôjde celá jeho rodina
na Sibír do gulagov. Otec bojoval na fronte.
Zo všetkého majetku jej zostali dve izby
dvojdomu. Je vďačná, že môže dostávať
potravinový balík.
Modlíme sa, aby jej zasvietilo svetlo Mesiáša a začala z hĺbky srdce hľadať pravdu.
Lebo je napísané, kto hľadám nájde.
Šalom, Chevra tím.

bratstvo

Tamuz - Av, 5777
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S BIBLIOU OD DAN PO BERŠEBU

Krst v Jordáne
(JARDENIT, IZRAEL)
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Od Dan po Beršebu
Cesta do Jeruzalema
Žalm 48,13-14 Ideme do Jeruzalema, aby sme sa nadýchli jeho atmosféry a rozprávali
ďalším pokoleniam. Zo severa na juh údolím Jordánu ideme do Jeruzaléma, po ľavej strane Jordánsko – pohorie.

Beit Šean – vrch Gilboa, pohorie
Gilboa 1Sam 31,1-13 – zomrel tu
kráľ Saul, od ktorého odišla Božia prítomnosť a ochrana. 2Sam
1

Beit Šean
bratstvo

Tamuz - Av, 5777
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Príhovorcovia za Izrael
Gilgál bolo prvé táborisko Izraelitov po prechode Jordánu – pri Jerichu.

Po ceste do Jeruzaléma vidíme Judskú púšť a osady beduínov.
(časť svedectva Vlaďky z jej z cesty z „Bibliou od Dan po Beršebu“ z Izraela)

Milí priatelia Izraela,
opäť vás pozývame na cestu do Izraela, ktorú plánujeme v termíne 20 - 29. Marec 2018.
Kontaktujte nás na tel. čísle +421 41 5640536 alebo email: balatova@chevra.sk
Šalom, Chevra tím
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PROROCKÁ KONFERENCIA PRIATAĽOV IZRAELA
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE PRÍHOVORCOV
A ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE!
Konferencia sa blíži a našou túžbou je,
aby sa náš Pán Ješua a Boh Otec oslávil vo všetkom,
čo sa tam bude diať.
Vyzývame zvlášť vás, ktorí sa chcete zúčastniť konferencie
k pokorovaní sa a modlitbe za:
-

-

- Duchovnú jednotu
Slobodu Ducha Svätého
Premenu Božím Slovom
- Rečníkov
- Chváliacu skupinu
- Prekladateľov
Účastníkov konferencie
- Organizačný tím

REČNÍCI
Avivah Benjamin - sa narodila v Peru, vyrástla v Mexiku a v roku
1993 emigrovala do Izraela. V Jeruzaleme býva od roku 1995, kde
vedie službu "Love on Fire" (Láska na ohni), ktorej cieľom je prinášať lásku a zmierenie národom, hlavne v Európe. Jej rodina – nemeckí židia – žila po mnohé generácie až do času holokaustu
v Nemecku. Obidvaja jej rodičia prežili holokaust. K Bohu sa obrátila v roku 1985 v Mexiku ojedinelým spôsobom plným znamení a
zázrakov. Prvá osoba, ktorú viedla k Bohu, bola jej mama. Následne na to sa obrátil jej brat s manželkou.
Tim Carscadden - Tim a manželka Susan sú súčasťou Šreveportského kresťanského centra (Christian Center Shreveport – CCS) od založenia v roku 1980. V centre slúžili ako starší, mládežnícki vedúci
a od roku 1960 sú seniorskí pastori. Ich túžbou je vybudovať svätých
ku dielu služby. Založili Tréningové centrum pre Kristovo telo
v Arklatexovom regióne. V roku 2006 zahájili „Tréningovú školu koruny
života“ so zámerom budovania svätých z celého regiónu v praktickej
službe prorockého obdarovania. Vedenie CCS v jeho prorockom určení je hnacou silou, ktorá presahuje ich službu.
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Stanislaw Gawel - sa narodil v Poľskom Oswienčime, v meste,
kde bol počas druhej svetovej vojny založený koncentračný tábor
Auschwitz. Vyrástol v tieni Holokaustu, blízko miesta, kde zahynulo
tisíce Židov. V roku 1982, ešte v Poľsku, sa osobne obrátil k Bohu
a neskôr v 1987-mom sa oženil s Helenou. Pán ho povolal prisťahovať sa do Žiliny na Slovensko v roku 1991, kde so svojou ženou
založili miestnu cirkev, zbor Apoštolskej cirkvi na Slovensku. Tiež
bol povolaný prinášať poznanie ohľadne Božích plánov pre Židov
a Izrael do cirkvi, kdekoľvek to je potrebné.
Pred viac ako desiatimi rokmi založil organizáciu Chevra na Slovensku. Stanislaw a ostatný tím Chevra pracovníkov sú zapojení v praktickej pomoci Židom žijúcim v diaspóre, zvlášť v bývalých krajinách Sovietskeho zväzu ako je aj Ukrajina.
Larry Ehrlich - pracuje ako riaditeľ nadácie JCF v USA (Jerusalem
Cornerstone Foundation – Nadácia Jeruzalemského uholného kameňa). Slúžil mnohé roky v kresťanskom spoločenstve Twin City
Fellowship v Minneapolise. Lary bol riaditeľom BFP v USA (Bridges
for peace – Mosty pokoja) v rokoch 1994 – 2002. Má tri deti a osem
vnúčat.

JoAnn Magnusson - je zapojená do kresťansko-židovských vzťahov už viac ako 40 rokov. Napísala niekoľko vzdelávacích materiálov týkajúce sa histórie Antisemitizmu ako aj vyučovala na mnohých miestach kresťanské skupiny o Holokauste. Organizovala
viac ako 60 poznávacích výletov do Izraela. V súčasnosti spolupracuje s kresťanmi vo východnej Európe za účelom prednášania
a vyučovania o pozitívnom pohľade a postoji na židovský ľud ako
súčasť prevencie antisemitizmu.
Werner Oder - Pastor Werner sa narodil v Rakúsku do rodiny nacistického dôstojníka. Vo svojom svedectve hovorí o príbehu obrátenia sa od
antisemitizmu k viere v Boha, o láske k Židom a svojej podpore Izraela.
Jeho životné svedectvo rozpráva o hrôzach vyplývajúcich zo zapojenia sa
jeho otca do vražedných Hitlerových jednotiek SS a väzbách, ktoré rodina
prežívala kvôli spojeniu s týmto svetovo najhľadanejším zločincom. Vo
svojom rozprávaní znovu prežíva traumy z detstva, ktoré bolo poznačené
zlom a jeho snahou o prežitie v povojnovom Rakúsku, zdevastovanom
vojnou. Nakoniec Boh povolal Wernera slúžiť do Anglicka a tu stretáva
svoju budúcu manželku Avril. Spolu majú jedného syna a tri dcéry. Ako
manželia vedú živé kresťanské spoločenstvo Tuckton Christian Centre v
meste Bournemouth na juhu Veľkej Británie, ktoré je svedectvom o Božej moci.

