September 2018 / Elul - Tišri 5778

OBSAH
Slovo na úvod ............................................................................. strana 3
Príhovorcovia za Izrael ............................................................... strana 5

AKTUÁLNE PROJEKTY POMOCI
Aktuálne projekty:

Kontaktná adresa:

Projekt „Liečebný pobyt“
Projekt „Sanitka“
Projekt „Kamila“
Projekt „Chlieb života“

variabilný symbol 1033
variabilný symbol 85000
variabilný symbol 2019
variabilný symbol 18

Projekt Nádej

variabilný symbol 777

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

SLOVO NA ÚVOD
Drahí súrodenci
Tu je slovo zo Slova pre vás
„Keď viedol Hospodin späť zajatých Siona, bolo nám to tak, ako
keby sa nám snívalo. Vtedy boli naše ústa naplnené smiechom
a náš jazyk plesaním. Vtedy povedali medzi národmi: Veľké
veci učinil s nimi Hospodin! Áno, Hospodin učinil s nami veľké
veci, a preto sme sa radovali. Navráť, Hospodine, našich
zajatých, ako potoky na juhu. Ti, ktorí sejú so slzami, budú žať
s plesaním. Ta ide pomaly a plače ten, kto rozsieva semeno, ale potom istotne príde
s plesaním nesúc svoje snopy.“ (Žalm 126)
Keď som niekoľko dní dozadu čítal spolu s manželkou tento Žalm, Duch Svätý mi ukázal
niekoľko slov, ktoré sú tu vo vzájomnom protiklade. Napríklad: siatie so slzami – žatie
s plesaním; plač pri rozsievaní – plesanie pri zbieraní. Sú tam tiež slová ako: snívanie,
smiech, plesanie, veľké veci a radosť. Keď som na to pozeral, prišla mi jedna myšlienka:
SLOBODA OD KRÁTKOZRAKOSTI.
Chcem sa ťa na rovinu spýtať, ako to je s tebou dnes? Vidíš len siatie so slzami, plač pri
rozsievaní, trud svojej práce a dávaš si otázku, či to všetko má vyznám? Nepriateľ ťa
dostal do krátkozrakosti, keď je tomu naozaj tak. Potrebuješ z tohto von, pretože tvoj Boh
je Bohom nádeje a nie beznádeje; je Bohom viery a nie nevery. Potrebuješ očami viery
vidieť ďalej, tak, ako to videli synovia a dcéry Siona, ktorí sa pod Božím vedením vracali zo
zajatia. Nezostávaj len na tom, čo vidíš teraz, ale očakávaj na to, čo pripravil tvoj Nebeský
Otec do budúcna; očakávaj na žatie s plesaním. Nedaj sa okradnúť z radosti, ale plesaj pri
siati a žatí, lebo tvoj Boh chce ťa potešiť, povzbudiť a pozdvihnúť v tvojich ťažkostiach.
Otec istotne na teba nezabudol. Chce ťa len uviesť do svojho priestoru, v ktorom budeš
Jemu dôverovať, lebo Jeho myšlienky a Jeho cesty sú vyššie od našich.
Synovia Izraela boli tak tlačení ťažkou prácou v Egypte, že nedokázali vnímať pozitívnu
budúcnosť. Boh k ním poslal svojho služobníka Mojžiša s odkazom: „Preto povedz synom
Izraela: Ja som Hospodin a vyvediem vás spod ťažkých robôt Egypťanov a vytrhnem vás
z ich otrockej služby a vyslobodím vás vystretým ramenom a veľkými súdmi. A vezmem si
vás za ľud a budem vám Bohom, a zviete, že ja som Hospodin, váš Boh, ktorý vás vyviedol
spod ťažkých robôt Egypťanov. A vovediem vás do zeme, vzhľadom na ktorú som
prisahajúc pozdvihol svoju ruku, že ju dám Abrahámovi, Izákovi, Jakobovi a dám ju vám,
aby bola vašim vlastníctvom, ja Hospodin!“ (Exodus 6:6-8), ale pre ťažkú prácu nedokázali
bratstvo
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ho počúvať: „A Mojžiš hovoril tak synom Izraela, ale nepočúvali na Mojžiša pre utlačeného
ducha, pre tvrdú prácu otrockú (verš 9). Nepriateľ ťa chce dostať do krátkozrakosti, aby ťa
ponoril do sĺz plaču a okradol z radosti, plesania a nádeje.
Niekedy sa zdá, že tvoja práca je ťažká, ale nikdy nie je márna, keď je pod Božím
vedením: „A tak moji milovaní bratia, buďte pevní, neochvejní, rozhojňujúci sa vždycky
v diele Pánovom vediac, že vaša práca nie je márna v Pánovi.“ (I K. 15:58) a 16:13 Pavol
znova povzbudzuje: „Bdejte, stojte vo viere, buďte zmužilí, buďte silní.“ Otec ťa chce
upevniť, aj keď ideš obdobím tlakov, ale činíš Jeho vôľu. On je vždycky na svojom mieste.
On nie je Bohom zmätku, ale pokoja.
MODLITBA: Drahý Otče vyznávam ti svoju krátkozrakosť a zriekam sa jej. Odpusti mi,
že som bol malomyseľný a spochybňoval som tvoju prítomnosť v čase skúšok a tlakov.
Voveď ma do svojho priestoru, aby som videl veci tak, ako ich vidíš ty a pevne chodil po
ceste, na ktorú si ma postavil bez reptania a pochybovania. Amen!
„Práca spravodlivého je na život...“ (Príslovia 10:16)
Šalom,
Stanislaw Gawel
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
MODLITEBNÉ TÉMY
1) Oslavujte Hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky! A povedzte:
Spas nás, Bože nášho spasenia, a zhromaždi nás a vytrhni nás z pohanov, aby
sme oslavovali meno tvojej svätosti a chválili sa tvojou chválou. Požehnaný Hospodin, Boh Izraelov,
od vekov až na veky! A všetok ľud povedal: Amen! A chválil Hospodina.“ (1.Kron.16:34-36)
Pane, Izrael sa modlí túto modlitbu 3000 rokov. Ďakujeme, že počuješ a odpovedáš (Ž.50:15).
Vo svojej veľkej láske si si vyvolil tento ľud a túto krajinu (5M 7:6-8).
História nám dokazuje tvoju pevnú vernosť, ktorú zachovávaš voči tvojmu prenasledovanému
národu (1.P 4:19).

Ty si večný Boh, ktorého nikdy nič neprekvapí!

„A Kráľovi vekov, neporušiteľnému, neviditeľnému, jedinému, múdremu Bohu, česť a sláva
na veky vekov. Amen“ (1Tim.1:17).




2) Hranica s Gazou sa opäť rozohňuje. Prichádzajú k nej demonštranti so zápalnými bombami
a podpaľujú územia južného Izraela. Niekoľko Palestínčanov prišlo o život. Tiež sme sa dopočuli,
že vojaci IDF začali pro-aktívnejšie brániť svoje územie.
Pane, zdá sa, že stojíme pred neriešiteľnou situáciou - ALE pre Teba nie je nič ťažké
(Jer.32:17,27)
Prosíme o zjavenie tvojej múdrosti a stratégie našim policajtom a vojenským lídrom, aby vedeli,

ako jednať a zasiahnuť v každý deň boja (Pr.1:9),

Chráň príslušníkov IDF, keď bránia tento národ (Iz.41:10).
Buď s nimi – špeciálne vtedy, keď potrebujú vstúpiť do Gazy (Iz.41:11-13).


Zastav všetky pokusy uniesť vojakov IDF.
Pán zástupov, prosíme o rýchle rozhodnutie (rezolúciu) do tejto neakceptovateľnej situácie

(2.Kron. 29:36).

Nedovoľ, aby hrozba na severe Izraela odvrátila pozornosť od nebezpečenstva, ktoré číha na
juhu Izraela.

Ďakujeme, že USA sa rozhodla stopnúť finančnú podporu pre agentúru UNWRA (Agentúra
OSN pre pomoc a prácu palestínskych utečencov). Nech toto rozhodnutie osvieti mysle a srdcia
mnohých Palestínčanov, ktorí si myslia, že sú utečenci (Jer.9:3-5).

Otvor oči obyvateľom Gazy, aby uvideli, že ich skutočný nepriateľ nie je Izrael, ale ich vlastní
vodcovia (Iz.42:7).

Chráň všetkých izraelských špiónov a kolaborantov v Gaze.
Chráň tvoju pravú cirkev v Gaze a rozšír ich duchovný a sociálny vplyv (Sk. 19:20).

Chráň všetkých Izraelitov, ktorí sa rozhodli bývať v tejto oblasti a pritiahni si ich bližšie k sebe

(Jer.31:3).


3) Ďalšou bezpečnostnou hrozbou je momentálna situácia v Judey a Samárii - alebo ako svet hovorí
na Západnom brehu. Prezident Palestínskej samosprávy Abbas, pomaly opúšťa stoju pozíciu vodbratstvo
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cu, ale stále nevymenoval svojho nástupcu. Táto politická situácia vedie k chaosu a stupňujúcemu
napätiu, dokonca niektorí očakávajú i vypuknutie občianskej vojny pre rôznorodosť frakcii, ktoré sa
snažia získať kontrolu v Gaze. K tomu všetkému USA zastavila svoju finančnú podporu, pretože
odmietla odmeňovať rodiny teroristov.
Pane, zabezpeč Izraelu dostatok pravdivých tajných správ o tom, čo sa skutočne v Gaze
deje (Job 12:22).
Požehnaj múdrosťou a ochranou vojakov IDF a tiež všetky jeho tajné jednotky (Ž.121:4).
Chráň nielen vojakov IDF ale aj izraelských usadlíkov pred únosmi (Jer.31:10).
Ak vypukne občianska vojna -daj Izraelu múdrosť, čo konať a čo nie (Pr.26:17).
Vďaka za usadlíkov, ktorí sa v odvahe rozhodli usadiť v srdci biblického Izraela (Ez.36:8-12).
Daj im všetkým odvahu a silu zostať (Amos 9:5).
Zjav izraelskej vláde, ako jednať s teroristami biblickým spôsobom (4M 35:16-18, Kaz.8:11).
Použi si tlak USA, ktorému čelia vodcovia PS. Nech vykonajú významné politické chyby, aby
Izrael mohol prevziať opäť kontrolu nad celým týmto územím (Sud. 2:1-4).
Zachráň celé davy Palestínčanov, nech je to pre nich buď záchrana alebo úplne zničenie
(Jer.12:14-17).











4) Je dosť veľká pravdepodobnosť, že v Izraeli sa budú konať predčasné voľby. Normálne volebné
obdobie vychádza na november 2019, ak však súčasná koalícia nevie zachovať súdržnosť, Netanjahu bude s najväčšou pravdepodobnosťou nútený vyhlásiť predčasné voľby.
Pane, kvôli Izraelu prosíme, aby neboli predčasné voľby.


Ak je to nevyhnutné, nech sú v tvojom čase (Kaz.3:1).

Tvoje kráľovstvo zvrchovane vládne nad všetkým – a to nám prináša pokoj a radosť
(Ž.103:19).
Veď Netanjahuove rozhodnutia, aby hľadal to, čo je najlepšie pre národ a nie pre jeho poli
tickú budúcnosť (Ž.115:1-3).
Požehnaj Bibiho a veľmi jasne mu ukáž, že Ty si ho pozdvihol v tomto čase a Ty ho môžeš

i kedykoľvek odsunúť (Est. 4:13-14).
5) Alija – imigrácia Židov z exilu do Izraela, zo zajatia do slobody. Je to záležitosť, ktorá potrebuje
naše modlitby, pretože je veľmi úzko spätá so spasením Izraela. Podľa Biblie bude Izrael
v posledných časoch pre Židov najbezpečnejšie miesto na zemi. Nie 100%bezpečné, ale najbezpečnejšie!
Pane, vďaka, že zhromažďuješ svoj roztrúsený ľud a za zasľúbenie, že ho povedieš

(Jer.31:10).
Zmeň postoje Židov žijúcich v Spojenom kráľovstve, ktorí hovoria, že ak sa labourista Jere
my Corbyn stane premiérom, opustia túto krajinu, ale odmietajú sa vrátiť domov - do Izraela
(Jer. 51:9-10).
Vďaka, že Izrael prijal ďalších 1000 Etiópčanov židovského pôvodu. Modlíme sa, aby sa

otvorili dvere aj pre zostávajúcich 7000 (Iz.43:5-7).
Abba, čo to bude stáť tvrdohlavých Židov v Európe, vidieť lovcov v ich národoch

(Jer.16:16)?
S toľkou milosťou ako je to len možné, ich pritiahni domov (Jer.31:3).

Hovor k mesiánskym Židom v exile o potrebe počuť tvoje časovanie pre ich návrat (J 10:27).
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Uvoľni Židov žijúcich na Západe z ich neochoty presťahovať sa do Izraela a zmeniť životný
štýl. (Ezek. 36:8, 12).
Doširoka otvor brány Izraela pre všetkých Židov v exile - bez ohľadu na rasu a náboženstvo
(Iz. 62:10).

6) Zdá sa, že cirkev Božia si neuvedomuje a je ľahostajná k veciam, ktoré ich Boh robí s celým svojím srdcom a celou svojou dušou (Jer.32:41-42). V skutočnosti je iba jedno miesto v Písme, kde Boh
hovorí, že bude konať niečo s celým srdcom a dušou. Ak jeho deti ignorujú alebo sa vzpierajú tomu,
čo koná ich Otec s celým srdcom, potom to iste zarmucuje Ducha Svätého.
„A budem sa radovať nad nimi činiac im dobré a zasadím ich v tejto zemi v pravde, celým

svojím srdcom a celou svojou dušou. Lebo takto hovorí Hospodin: Ako som uviedol na tento
ľud všetko toto veľké zlé, tak uvediem na nich všetko to dobré, o ktorom hovorím vzhľadom
na nich“ (Jer.32:41-42).
Pane, je zrejmé, že mnoho tvojich detí nečíta celé Písmo. Zostúp svojim Duchom na nich

a daj im veľký hlad po tvojom Slove – od Genesis po Zjavenie.

Zjav svojim deťom, že ak majú prinášať mnoho ovocia pre Božie kráľovstvo, nestačí byť len
kŕmený lyžičkou svojho pastora.

Odstráň všetkých zlých pastierov, ktorí sú v službe len kvôli sebe (Ezek. 34:1-10; Sk. 20:2830).
Pozdvihni pastierov, ktorí budú kŕmiť stádo s celou múdrosťou Božou (Jer. 23:3-4;

Sk.20:27).
Ďakujeme za rastúci zvyšok v cirkvi, ktorý rozpoznal dôležitosť Izraela v tvojich plánoch pre

posledné časy a návrat izraelského kráľa Mesiáša (Ž. 102:13-16; Iz. 52:7).

A keďže sa jedná iba o zostatok, zostúp do sŕdc všetkých tvojich detí so zjavením, ako vnímaš Izrael (Zach. 2:4-12).
Použi si tento zostatok ako dobrý kvas, ktorý „nakvasí“ (ovplyvní) celé Kristovo telo

(Mt.13:33).
Ukáž veriacim, že potrebujú byť biblicky veriaci a nie len novozákonne veriaci (2Tim.3:16
17).

„Odkry moje oči, aby som videl divy z tvojho zákona“ (Ž. 119:18).
Modlitebný tím
Príhovorcovia za Izrael
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