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SLOVO NA ÚVOD
Drahí súrodenci
Tu je slovo zo Slova pre vás
„V tom čase povstane Michael, veľké knieža, ktorý stoji nad
synmi tvojho ľudu a bude čas súženia, akého nebolo odkedy
je len národom až do toho času. A v tom čase bude
vyslobodený tvoj ľud, každý kto bude nájdený zapísaný v knihe.
A mnohí z tých, ktorí spia v zeme prachu sa zobudia a to jedni
na večný život a druhí na potupu a na večný hnus. Ale rozumní
sa budú skvieť ako jas oblohy, a tí, ktorí privodia mnohých k spravodlivosti, ako hviezdy
na večné veky“ (Dan. 12:1-3).
Môžeme vidieť, že ide o časy, v ktorých sa budú diať rôzne veci, o ktorých hovorí Slovo
Božie. Vtom všetkom čo sa bude diať, ma zaujíma skupina ľudí, o ktorých je napísané,
že sú rozumní, a že sa budú skvieť ako jas oblohy. Sú to tí, ktorí privádzajú mnohých
k spravodlivosti; presne tí sa budú skvieť ako hviezdy na večné veky. Tento jas je svetlom
od Otca svetiel.
Ľudia, ktorí chodia v Božej prítomnosti, počujú Boží hlas a svietia Jeho svetlom bez toho,
žeby o tom vedeli: „A stalo sa, keď schádzal Mojžiš z vrchu Sinaj (v ruke mal dve dosky
svedectva), že nevedel Mojžiš o tom, že jeho koža na tvári žiari, pretože hovoril s ním Boh.
A keď vidiel Áron a všetci synovia Izraela Mojžiša a videli, že hľa, žiari koža jeho tváre, báli
sa priblížiť k nemu“ (2M 34:29-30). Vo verši 35 je napísané: „A synovia Izraela videli tvár
Mojžišovu, že žiari koža jeho tváre a Mojžiš zase dal závoj na svoju tvár, dokiaľ nevošiel
hovoriť s Ním, to jest s Bohom.“
Ježiš hovorí: „Ja som svetlo sveta. Ten, kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme,
ale bude mať svetlo života.“ (J. 8:12). Keď bol na vrchu premenenia spolu so svojimi
učeníkmi Petrom, Jakobom a Jánom „...a premenil sa pred nimi a jeho tvár sa skvela ako
slnce a jeho rúcho stalo sa bielym ako svetlo“ (Mt. 17:2). V kázni na vrchu Ježiš hovorí
svojim učeníkom: „Vy ste svetlom sveta. Mesto, ležiace hore na vrchu, nemôže sa ukryť.
Ani nezapaľujú sviece nato, aby ju postavili pod nádobu, ale na svietnik a svieti všetkým,
ktorí sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky
a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach“ (Mt. 5:14-16). K tomu, aby si bol
náboženský nepotrebuješ svetlo – stačí, keď si nacvičíš nejaké úkony, ktoré budeš
opakovať. Stačí len pustiť sa s prúdom toho, čo robia druhí alebo väčšina. Takýto postoj
nič nestojí, ale tiež za nič nestojí. Ježišovo chodenie vo svetle Ho stálo kríž. Ján Krstiteľ
bratstvo
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za chodenie vo svetle a konfrontovanie tmy prišiel o hlavu. Štefana chodenie vo svetle
stálo ukameňovanie, ale svetlo z neho žiarilo až do dokonca: „A všetci, ktorí sedeli
vo vysokej rade, upreli na neho oči a videli jeho tvár ako čo by tvár anjela“ (Sk. 6:15). Toto
bude rozhodujúce v poslednom čase, lebo „Syn človeka pošle svojich anjelov a vyberú
z Jeho kráľovstva všetky pohoršenia i tých, ktorí páchajú neprávosť a uvrhnú ich do ohnivej
pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Vtedy sa budú spravodliví skvieť ako slnce
v kráľovstve svojho Otca. Kto má uši nato, aby počul, nech počuje“ (Mt. 13:41-43) !
„Ja som prišiel na svet, aby nikto, kto verí vo mňa, nezostal vo tme“ (J. 12:46). K tomu
si chce Ježiš použiť synov a dcéry svetla, ktorí sú vyzbrojení Jeho svetlom: „A toto, znajúc
čas, že je už hodina, aby sme sa prebudili zo spánku a vstali, lebo teraz je nám bližšie
spasenie, ako bolo vtedy, keď sme uverili. Noc pokročila a deň sa priblížil. Zložte teda
skutky temnosti a oblečte si zbrane svetla. Ako vo dne choďme slušne, nie v obžerstvách
a pijanstvách, nie v zvade a závisti. Ale si oblečte Pána Ježiša Krista a nestarajte sa o telo
tak, aby sa v ňom zobúdzali zlé žiadosti“ (R. 13:11-14). Nech je to výzvou pre každého
z nás, lebo stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie synov a dcér Božích (deti Svetla)
aj počas decembrových dní.
Šalom,
Stanislaw Gawel

4

December, 2017

bratstvo

ZVUK ŠOFARU
Svedectvo o Božej láske, vernosti a moci uzdravenia.
Slovo o praktických dôsledkoch našich modlitieb za Izrael.
Moje svedectvo:
„A budeš vedieť, že Hospodin, tvoj Boh, je Boh a že je silný Boh verný, ktorý ostríha zmluvu a milosť tým, ktorí
ho milujú a ostríhajú jeho prikázania do tisíceho pokolenia“ (5.M. 7: 9).
„Ježiš Kristus ten istý včera, dnes i naveky“ (Žid. 13: 8).
„Lebo moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami, ani moje cesty nie sú vašimi cestami, hovorí Hospodin. Lebo
o koľko vyššie sú nebesia než zem, o toľko sú vyššie moje cesty než vaše cesty a moje myšlienky než vaše
myšlienky“ (Iz. 55: 8-9).
„A toto je tá smelá dôvera, ktorú máme k nemu, že ked’ prosíme niečo podľa jeho vôle, čuje nás. A keď vieme,
že nás čuje, za čokoľvek prosíme, vieme, že máme splnené svoje prosby, ktoré sme prosili od neho“ (1.J 5: 14
-15).
Moje nedávne fyzické ťažkosti a moja cesta k uzdraveniu nielen potvrdili Pánovu vernosť, ale tiež dokázali , že
Boha nemôžeme „zaškatuľkovať“. Stručne zhrniem, čím som prechádzal:
Niekoľko dní po návrate zo služobnej cesty MFI z Nemecka a Škótska som pociťoval intenzívnu bolesť
v nohách. Lekári, s ktorými som to konzultoval, to pripisovali “hlbokej žilovej trombóze“, keďže som cestoval v
lietadle. Ja som však vedel, že to nie je z cestovania, pretože keď som v lietadle, snažím sa veľa prechádzať
a nielen celý čas sedieť.
Bolesť neodchádzala a dokonca som už nedokázal ani poriadne stáť. Šiel som teda na pohotovosť. Tam mi
spravili 30+ röntgenových snímkov, CAT scan a MRI v priebehu niekoľkých hodín. Diagnóza znela: "spinálna
stenóza" – zúženie miechového kanála. Mal som priškrtené nervy vedúce k mojim nohám. Doktor predpovedal, že je len 50% šanca na zotavenie dokonca aj s chirurgickým zákrokom.
Operáciu som absolvoval 6.júla. Odvtedy už ubehli viac ako 4 mesiace. Hoci ešte stále chodím na rehabilitácie, cítim, že sa mi vrátila mobilita, ktorú som v priebehu niekoľkých rokov stratil.
Keď prišla téma chirurgického zákroku, moja manželka Hana mala dve otázky: 1.) či je operácia nevyhnutná
a 2.) či je možné operovať laparoskopicky. Doktor sa na týchto otázkach zasmial a odpovedal, že musí otvoriť
celý chrbát.
Pýtal som sa Pána o radu. Odpoveď znela, že mám ísť na operáciu k tomuto chirurgovi.
Na operačnej sále ma nemohli uspať . Anastézu mi museli podať až tri krát. Potom otvorili chrbticu.
Nasledujúci deň som bol bez bolesti a dokonca som mohol vstať z postele. Avšak na ďalší deň bola v nohách
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opäť intenzívna bolesť. Podstúpil som ďalšie vyšetrenie magnetickej rezonancie. Chirurg skúmal jej výsledky
a jediné, čo videl, bola čierna škvrna v chrbtici. Povedal, že ide o masívny hematóm a vyžaduje si okamžitú
operáciu na zastavenie krvácania a opätovné vyčistenie chrbtice.
Kým doktor rozprával, žiadal som Pána o radu. Tentokrát mi povedal, že sa postará o hematómom On sám.
Požiadal som lekára, aby mi dal deň na zváženie, či absolvovať ďalšiu operáciu, pretože sa chcem za to modliť. Súhlasil, avšak zároveň vysvetlil, že nie je možné, aby sa hematóm rozpustil sám a krvácanie zastavilo.
Musel by sa udiať zázrak. „Modlite sa za veľký zázrak,“ povedal. Nasledujúci deň som bol slabý, ale bez bolesti
nôh a o 6 dní ma prepustili do rehabilitačného zariadenia.
Hanna mala v júli odcestovať. Kvôli môjmu zdravotnému stavu to presunula na august, avšak prežívala nepokoj, že mám zostať doma sám. Jeden brat z Ameriky sa ponúkol, že príde a zostane so mnou. Ja som v tom
však nemal Boží pokoj.
Krátko pred Haniným vycestovaním sme sa dopočuli, že syn našich blízkych priateľov pracuje
v Jeruzaleme ako dobrovoľník v nemocnici. Po stretnutí s ním som pochopil, že je pre mňa Božím ustanovením. Príležitosť zostať u nás namiesto nemocnice, bola pre neho taktiež Božie ustanovenie. Je to nemecký
vyškolený a licencovaný fyzikálny terapeut . Odvtedy žije s nami. Vidím v tom Božiu dobrotu, za ktorú som
nesmierne vďačný.
Niekoľko mesiacov predtým, ako sa všetko zomlelo, som sa modlil o budúcu službu. Od Pána som počul
slovo: “Ešte som s tebou neskončil a ešte sú veci, do ktorých vstúpiš." Bolo to veľmi povzbudzujúce slovo,
pretože môj fyzický stav sa istú dobu zhoršoval a budúcnosť vyzerala nejasná.
Z tejto skúsenosti som sa veľa poučil a dúfam, že aj vám všetkým bude užitočná:
Boh má náš život v jeho rukách. Túži s nami komunikovať a žiť.
Boh je verný a je schopný preniesť nás cez akúkoľvek ťažkosť.
Boh je Boh a nemôžeme ho umiestniť do škatule a obmedzovať jeho pôsobenie.
V mojom prípade ma priviedol najprv k operácii a potom k dôvere, že on to dokáže tiež. Rovnaký lekár, rovnaká nemocnica, podobný problém na tom istom mieste. Najprv Pán použil zručnosť chirurga a druhýkrát to
urobil On sám.

Som tiež veľmi vďačný svojim bratom a sestrám na celom svete, ktorí sa verne za mňa modlili, za moje uzdravenie a schopnosť počuť Pána a robiť tak správne rozhodnutia.
VÝSLEDKY NAŠICH MODLITIEB
(Tieto písma vyjadrujú niektoré vlastnosti Boha, ktoré sú relevantné pre toto posolstvo):
„Toto je tá smelá dôvera, ktorú máme k nemu, že keď prosíme niečo podľa jeho vôle, čuje nás. A keď vieme,
že nás čuje, za čokoľvek prosíme, vieme, že máme splnené svoje prosby, ktoré sme prosili od neho“ ( 1 Jn.
5:14-15).

Zvuk šofaru
„Hospodin je udatný bojovník, Hospodin je jeho meno“ (2.M.15:3).
„Hospodin vyjde ako hrdina, ako muž boja zobudí svoju horlivosť, bude kričať, áno, revať, vrhne sa na svojich
nepriateľov a zmôže ich ako junák“
(Iz. 42:13).
„A videl som, keď otvoril šiestu pečať a hľa, povstalo veľké zemetrasenie a slnce sčernelo ako srstené vrece a
mesiac bol celý ako krv a nebeské hviezdy padali na zem, ako keď fík so seba mece svoje pozdné nedozrelky,
trasený od veľkého vetra. A nebo ta pošlo ako zvíjajúci sa knižný zvitok. A každý vrch a ostrov sa pohli zo
svojho miesta. A králi zeme, veľmoži, boháči, vojvodcovia a mocní i každý sluha i každý slobodný skryli sa do
jaskýň a do skál vrchov a vraveli vrchom a skalám: Padnite na nás a prikryte nás pred tvárou toho, ktorý sedí
na tróne a pred hnevom Baránka, lebo prišiel ten veľký deň jeho hnevu a kto môže obstáť“ (Zj. 6: 12-17)?
„A v tú hodine povstalo veľké zemetrasenie a desiata čiastka mesta padla a v tom zemetrasení bolo pobitých
sedem tisíc ľudí a ostatní sa nastrašili a vzdali slávu Bohu neba“ (Zj.11:13).
Mnohí z vás už dobre viete, že Irán je existenčnou hrozbou pre Izrael. Už niekoľko rokov sa modlíme za Boží
zásah, konkrétne za otrasy spôsobené zemetrasením, ktoré by zničili iránsky jadrový program.
V noci 12.novembra ku mne prišla správa, že pohraničie Iránu a Iraku zasiahlo siné zemetrasenie so silou 7,3
stupňa. Postihnutá bola i oblasť Arak, kde sa nachádza reaktor na ťažkú vodu, ktorý produkuje plutónium hlavnú zložku jadrovej bomby. O život prišlo aspoň 530 ľudí, viac ako 6700 osôb bolo zranených a množstvo
domov bolo zničených.
Čo nás spája s týmto "prírodným aktom", ktorý je v súlade s tým, čo sme žiadali od Boha?
Nemôžeme vedieť, či to bola odpoveď na naše modlitby, až kým sa nedostaneme do neba a On sám nám to
nepovie. (Možno nám to už skôr povedal, ale ja som nič nepočul.) Chcem tiež zdôrazniť, že keď sa modlíme,
iba navrhujeme Bohu, aby zvrchovane zasiahol týmto spôsobom. Nehovoríme Bohu, čo robiť a tiež nevyžadujeme, aby odpovedal na náš príhovor.
Zrazu je tu odpoveď na naše modlitby, ktorá zabila stovky ľudí. Ako sa nás to týka? Každý z nás musí dostať
odpoveď na túto otázku od Pána. Tu je moje porozumenie:
Všetci sme presvedčení, že návrat židovského ľudu do krajiny Izraela a obnovenie Izraela ako národa vychádza z Božích zasľúbení a proroctiev, ktoré sa nachádzajú v Písme. Boh si mohol zvoliť, aby Izraelu vrátil pokoj
aj bez krviprelievania, ale to nie je to, čo sa stalo.
Myslím, že väčšina z vás bude súhlasiť s tým, že Ezechiel 37: 1-14 "Údolie suchých kostí" hovorí o holokauste
a o následnom národnom a duchovnom obnovení Izraela. Verše síce opisujú masaker židovského ľudu, nemyslím si, že Pán mal na mysli 6 miliónov mŕtvych Židov z Holokaustu. Máme slobodnú vôľu, ktorú nám dal
Boh, a verím, že (v ľudských termínoch) On už bol „plný“ tejto porážky a povedal: "dosť" a to sa zastavilo.
(Existuje napätie, nie rozpor medzi predzvednutím Boha a slobodnou vôľou, ktorú nám dal.)
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A potom prišiel začiatok významného návratu židovského ľudu do krajiny v 80. rokoch 20. storočia. Privítali
arabskí obyvatelia Židov? Priťahovala ich moderná medicína a priemysel, poľnohospodárstvo a vzdelávanie,
ktoré priniesli európski Židia, avšak nenávideli nositeľov modernizácie krajiny.
Od svojho založenia v roku 1948 štát Izrael bojoval v ôsmych vojnách, dvoch palestínskych intifádach
(povstaniach) a sérii ozbrojených konfliktov v širšom arabsko-izraelskom konflikte a ešte sme nedospeli ku
koncu bojov.
Žijeme v nepokojnom svete. Vojna, krviprelievanie a "prírodné" katastrofy môžu byť nástrojmi Božieho súdu.
Je to biblická realita po celé veky až do návratu Pána.
Pripomínam si modlitby Reese Howella, ktorý sa počas druhej svetovej vojny spolu so svojou skupinou prihovárali za to, aby Nemecko napadlo Sovietsky zväz, pretože verili, že toto je cesta, ako poraziť nacistické Nemecko a zachrániť Palestínu pre návrat židovského ľudu. Určite vedel, že táto invázia bude mať za následok
smrť miliónov ľudí! I Modlil sa však v súlade s Božím proroctvom o návrate Židov a Mesiáša do zasľúbenej
zeme.
V knihe "Príhovory Reesa Howella" autor popisoval nebezpečnú situáciu, v ktorej sa ocitla Palestína, pretože
nemecká armáda postupovala smerom k egyptskej Alexandrii: „Toto bolo jedno z hlavných modlitebných
bremien, pretože už dávno nám Boh zjavil, že to nebude iba európska vojna, ale cez túto situáciu podľa
„určenej rady Božej“ sa Židia vrátia do Palestíny, evanjelium príde ku každému stvoreniu a Spasiteľ sa môže
vrátiť...“ „Pokiaľ Boh nezasiahne v prospech Palestíny,“ povedal pán Howells 4. júla 1942, „Židia nebudú v
bezpečí. Táto biblická zem musí byť chránená, pretože do tejto krajiny sa navráti Spasiteľ. Keby som mal dnes
na výber, povedal by som Bohu: Vezmi všetko, čo mám, ale zachovaj Palestínu.“
Reese Howells vedel, že Pán sa vráti na Olivovú horu - do Jeruzalema. Vedel, že židovský ľud sa navráti domov a že izraelský národ bude obnovený. Nezostal spokojne odpočívať v tom, čo mu bolo zjavené, ale spolu
s priateľmi bojoval na modlitbách za naplnenie tohto proroctva až do konca. V knihe sa nič nespomína o tom,
ako premýšľal a ako sa modlil za milióny ľudí, ktorí zomrú pri napĺňaní Božieho Slova a kvôli jeho modlitbám.
Aj keď neverím, že Izrael bude úplne zničený, neexistuje však žiadna biblická istota, že nebude napadnutý
jadrovou zbraňou. Keď iránski lídri "znovu a znovu vyzývajú k zničeniu Izraela, verím, že vyjadrujú túžbu svojho srdca a svoje vojenské plány. Verím tiež, že ak / keď Irán získa jadrovú bombu, Izrael bude jeho prvý cieľ.
Aby som tomu zabránil, modlím sa k Bohu, ktorý stvoril Irán a umiestnil ho na jednom z významných svetových tektonických zlomov (miesta, kde dochádza často k zemetraseniam), aby otvoril zem a prehltol tieto démonické jadrové elektrárne.
Modlím sa aj za to, že ak Boh nebude chcieť v jeho suverenite takto zasiahnuť, Izrael by mal v správnom
načasovaní, v odvahe a sile zasiahnuť vojensky. V oboch prípadoch zomrie veľa nevinných ľudí a ja sa prihováram, aby sa Boh nad nimi zmiloval.
Na hraniciach s Gazou sme v najvyššej bojovej pohotovosti. Väčšina svetových vojenských analytikov tvrdí, že
vojna s Hizballahom nie je otázkou "či" ale "kedy". Ako sa sýrska občianska vojna presúva bližšie k izraelským
hraniciam, Irán a Hizballah budujú základne blízko izraelskej hranice na Golanských výšinách. Toto prekračuje
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Izraelom stanovenú „červenú čiaru“ v Sýrii. Modlím sa, aby Izrael nečakal na útok, ale aby predvídal a udrel
ako prvý.
Toto je realita života a smrti, ktorá je spojená s obnovou Izraela a prípravou na návrat Ješuu. Potrebujeme
verne stáť za to, čo Pán kladie na naše srdce. Potrebujeme mať na pamäti cenu nevinných, ktorí zomrú pri
odpovedi na naše modlitby, ale ak Boh dáva bremeno pre modlitbu, kto sme my, aby sme cenzurovali, ako
má reagovať?
Žijeme v kritických časoch. Boh nás volá, aby sme boli radikálnymi ľuďmi, ktorí chápu prorocký imperatív a tiež
praktické spracovanie Jeho Slova.
„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).
Elijahu Ben-Haim, Jeruzalem, Novembra 2017

POĎAKOVANIE
Drahí bratia a sestry, drahí priatelia!
Sme vďační Bohu za každého z Vás. Uvedomujeme si, že služba Židom pokračuje. Boh
má svoje nástroje v slovenskom aj českom národe, ktoré povolal k požehnaniu svojho ľudu
v Izraeli a diaspóre.

Jedáleň v Ternopile

Biblia hovorí, že „Ten, kto sa zmilúva nad chudobným, požičiava Hospodinovi, a on mu
odplatí jeho dobrodenie“ (Pr.19:17). Zľutovať sa, neznamená len nejakú citovú záležitosť,
ale odráža to náš praktický postoj ohľadne dávania financií, ktoré nám požehnal Pán. Boh
nepotrebuje našu pomoc, ale my potrebujeme Jeho pomoc a Jeho požehnanie, aby sme
naplnili Otcovu vôľu. Otcovo požehnanie prichádza, keď v poslušnosti vstupujeme do vecí,
ktoré nám zjavuje, ktoré nám prikázal a do ktorých nás povolal.

Distribúcia zemiakov
v Kamenets-Podolski

Boh nás už veľmi požehnal tým, že nás
očistil z našich hriechov,
pripravil
a predurčil, aby sme
boli požehnaním pre
druhých: „Všetko som
vám ukázal, že tak pracujúc treba sa nám
z au j í m a ť s l a bý c h

Poďakovanie
a pamätať na slová Pána Ježiša, lebo On povedal: Blahoslavenejšie je dávať, ako
brať“ (Sk. 20:35).

Distribúcia potravinových balíkov

Požehnanie začína dávaním a nie braním: príklad vdovy v chráme a príklad vdovy zo Sarepty Sidonskej. Jedna aj druhá dali v poslušnosti z toho posledného a to našlo priazeň
v Božích očiach.

Distribúcia potravinových balíkov

Poďakovanie
A „...ochotného darcu miluje Boh“ (II. K. 9:7). Taktiež je napísane, že „Ten, kto dáva chudobnému, nebude mať nedostatku; ale ten, kto zakrýva svoje oči, bude mať mnoho zlorečení“ (Pr. 28:27). Požehnanie sa rodí z poslušnosti Božiemu slovu, tak, ako prameňom
zlorečenia je neposlušnosť tomu, čo nám hovorí a ukazuje Boh.

Pomoc v núdzi - po úraze

Nech sú naše srdcia otvorené dávať z toho, čím nás už požehnal nebeský Otec!
Ešte raz Vám všetkým ďakujeme za ochotu vstúpiť v poslušnosti do vôle Otcovej a žehnať
Jeho ľud skrze jednorazové príspevky alebo pravidelné dávanie. Nech vám náš nebeský
Otec žehná vo všetkom, čo je v súlade s Jeho vôľou a hľadaním Jeho Kráľovstva!
Šalom a požehnanie,
Za Chevra tím, Stanislaw Gawel

