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SLOVO NA ÚVOD
Drahí súrodenci
Tu je slovo zo Slova pre vás
V posledných dňoch ma Duch Svätý vyučuje o moci mlčania. Verím,
že je to vzácna vlastnosť, ktorá nás ušetrí od mnohých bolestí. Biblia
hovorí, že jednou z charakteristík bláznov je, že nevedia ovládať svoj
jazyk:
„Ten, kto je múdreho srdca prijme prikázania, ale blázon pochabých
úst bude porazený“ (Pr 10:8).
„V ústach blázna je prút pýchy; ale múdrych ostríhajú ich múdre ústa“ (Pr 14:3)
„Jazyk múdrych ozdobuje známosť; ale ústa bláznov vylievajú bláznovstvo“ (Pr 15:2).
„Srdce rozumného hľadá známosť; ale ústa bláznov sa pasú na bláznovstve“ (Pr 15:14).
„Nesluší bláznovi vznešená reč a pravdaže ani kniežaťu lživá reč“ (Pr 17:7).
„Aj blázon, keď mlčí, býva považovaný za múdreho, keď si zapcháva svoje ústa,
za rozumného“ (Pr 17:28).
„Ústa blázna vchádzajú do sporu, a jeho ústa volajú po úderoch. Ústa blázna sú jeho skazou a jeho
ústa osídlom jeho duši“ (Pr 18:6 – 7).
Mnohokrát snaha meniť blázna nestačí, lebo jeho postoje sú často nemeniteľné, len kvôli tomu,
že sa nechcú meniť a preto opakuje svoje bláznovstvo: „Ako sa pes navráti k svojmu vývratku, tak
i blázon opakuje svoje bláznovstvo“ (Pr 26:11). Postoj blázna je veľmi často neformovateľným
materiálom, je to neodvrátiteľný proces: „Keby si blázna utĺkol v mažiari tĺkom medzi krúpami,
neuhne od neho jeho bláznovstvo“ (Pr 27:22). To znamená strata času. Problém je hlavne v tom,
že blázon si zmenu nedopraje, mláti a ohrozuje sám seba: „Na posmievačov sú hotové súdy a údery
na chrbát všetkých bláznov“ (Pr 19:29). Taktiež: „Bič na koňa, uzda na osla a palica na chrbát
všelijakých bláznov“ (Pr 26:3). Takže je jasné, že blázon si pripravuje bič sám na seba.
Blázon si nájde spoločnú reč hlavne s tými, ktorí rozmýšľajú a rozprávajú podobne ako on. Keď sa
zapletieš medzi takúto skupinu a tráviš s týmito ľuďmi veľa času, tak nakoniec môžeš medzi nich
pekne zapadnúť. Oni ťa dokážu vyformovať na svoju podobu namiesto tej Božej. Druh ľudí, ktorými
si obklopený, ťa bude formovať na dobré alebo na zlé. Preto nás Biblia varuje: „Ten, kto chodí
s múdrymi, bude múdry, ale tomu, kto sa druží s bláznami, sa zle povodí“ (Pr 13:20). Je to výzva
k tomu, aby sme prehodnotili svoje vzťahy a rozhodli sa kým, alebo čím chceme byť formovaní –
aká bude forma môjho formovania do budúcna? Je dôležité tomu rozumieť, že formovanie na dobré
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ma pritiahne bližšie k Bohu alebo formovanie na zlé ma vzdiali od Neho.
Biblia nás tiež varuje, ako sa správať, keď ideme medzi Boží ľud: „Strež svoju nohu, keď ideš do
domu Božieho a pristúp, aby si počul, lebo to je lepšie, ako keď blázni dávajú zápalnú obeť, pretože
nevedia o tom, keď robia zle. Nenáhli svojimi ústami a tvoje srdce nech sa neponáhľa vyniesť slovo
pred Bohom, pretože Boh je na nebesiach, a ty si na zemi, preto nech je tvojich slov málo. Lebo,
ako ide spánok s mnohým zamestnaním, tak i hlas blázna s mnohými slovami“ (Kaz 5:1-3). Sme tu
povzbudzovaní k tomu, aby sme nenáhlili svojimi ústami a aby našich slov bolo málo, lebo v ústach
blázna je mnoho slov. Niekto povedal, že „blázon rozpráva čo vie, ale múdry vie, čo rozpráva.“ Je to
kvôli tomu, že múdry vie zadržať svoj jazyk a blázon to nevie – bláznovi to, čo rozpráva, pripadá
múdro v jeho ušiach. Kochá sa vo svojom rozprávaní.
Je tam aj praktický aspekt – keď máš veľa času na rozprávanie, tak ti ostane len málo času na
konanie. Počul som tiež ďalší výrok, že „človek dokáže vyrozprávať viac za desať minút, ako spraviť
za celý život.“ Stretol som mladého muža hneď po obrátení. Líšil sa od ostatných tým, že málo
rozprával. Dokonca hovoril len vtedy, keď sa ho niekto na niečo opýtal. Z jeho vnútra žiaril obrovský
pokoj a všímal si druhých viac, ako samého seba. Vnímal som v ňom duchovnú hĺbku, ktorá
poukazovala na kvalitu vzťahu s Nebeským Otcom. Ľudia s ním radi trávili čas len kvôli tomu, že on
rád trávil čas so svojim Bohom, ktorého si zamiloval, ktorého rád počúval, poslúchal a miloval.
Ježiš nás učí, ako máme pristupovať v modlitbe k Otcovi: „A keď sa modlíte, nehovorte veľa ako
pohania, lebo sa domnievajú, že pre tú svoju mnohovravnosť budú vyslyšaní. Teda nebuďte im
podobní, lebo váš Otec vie, čo potrebujete, prv než by ste ho vy prosili“ (Mt 6:7-8). Otec nepotrebuje
naše rozprávanie, vysvetľovanie a presviedčanie. On všetko vie ešte pred tým, ako otvoríme svoje
ústa. On je viac sústredený na našu ochotu počúvať a poslúchať, ako na naše slová. Modlitba nie je
len o hovorení, ale hlavne o počúvaní. Otec chce hovoriť do našich uší, aby sa to dostalo do nášho
srdca a potom na naše ústa, lebo „...čím je preplnené srdce, to hovoria ústa“ (Mt 12:34). Preto:
„Dobrý človek z dobrého pokladu srdca vynáša dobré veci a zlý človek zo zlého pokladu vynáša zlé
veci“ (verš 35). Nech sú naše srdcia preplnené len tým dobrým, ktoré pochádza od Otca svetiel
z hora (Jak 1:16-17)!
Ježiš bol majstrom v mlčaní. To, čo ma fascinovalo na Ježišovi pred mojim znovuzrodením bol fakt,
že keď išiel na popravu, neprotestoval, ale mlčal. Izaiáš hovorí, že „Mučili ho, a on ponižujúc sa
znášal dobrovoľne a neotvoril svojich úst; vedený bol ako baránok na zabite a zanemel ako ovca,
ktorá zanemie pred tými, ktorí ju strihajú a neotvoril svojich úst“ (Iz 53:7). Nad týmito slovami som
premýšľal celý rok pred obrátením. Špeciálne ma oslovil verš, že bol vedený ako baránok na zabitie
a neotvoril svojich úst. Neprotestoval, ale úplne ma pohltil láskou svojej obeti na kríži. Toto sa nedá
pochopiť, ale vierou sa treba tomu poddať.
Ježišovo mlčanie nedokázala prerušiť ani žaloba a obvinenia náboženských vodcov: „A najvyšší
kňazi žalovali na neho mnoho, ale on nič neodpovedal. A Pilát sa ho zase opýtal a riekol: Či nič
neodpovedáš? Hľa, koľko žalujú na teba! Ale Ježiš už viacej neodpovedal ničoho, takže sa Pilát
divil“ (Mk 15:3-5). Moc Ježišovho mlčania a Jeho poslušnosť vôli Otcovej spôsobili, že kríž sa stal
mocou Božou, „Lebo slovo kríža je tým, ktorí hynú, bláznovstvom, ale nám, ktorí dosahujeme
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spasenie, je mocou Božou“ (I.Kor 1:18). Moc mlčania stala sa otvorenými dvermi pre moc kríža pre
mňa aj pre teba.
Dávid prechádzal ťažkými skúškami a tlakmi, ale v tom všetkom sa naučil mlčať a očakávať na
Boha:
„Len na Boha, mlčiac, očakáva moja duša; od neho je moje spasenie“ (Ž 62:1). „Len očakávaj
mlčky, moja duša, na Boha, lebo od neho je moje očakávanie“ (v.6). Tak ako Dávid, aj ty si
zodpovedný dávať povel svojej duši – to znamená svojim myšlienkam, pocitom a svojej vôli. Toto
všetko sa potrebuje upokojiť, aby bola naša duša privedená k mlčaniu – podobne, ako Dávid
prikazoval svojej duši, aby dobrorečila Bohu (Ž 103:1-5). Nejde tu len o zvláštne pocity, ale
o poslušnosť pravde Božieho slova. Boh nás chce priviesť do stavu, v ktorom Jeho hlas bude pre
nás zrejmou vecou, aby sme mohli pochopiť, že v Ňom je sila: „Raz hovoril Boh, dva razy som to
počul, že v Bohu je sila.“ (v. 12). Jeho múdrosť je zjavná skrze očakávanie na Neho, pretože
„...rozumný človek mlčí“ (Pr 11:12).
Mojou modlitbou k Otcovi je, aby nás vyučil chodiť v moci mlčania, a aby sme Mu v tom nebránili.
Nech Ježišova krv očistí naše životy z každého neužitočného slova a z každého slova, ktorým sme
si chceli získať popularitu skrze snahu upútania pozornosti druhých. Mlčanie je správnym postojom
pred Bohom a predchádza skutky, ktoré zapchávajú ústa bláznivých ľudí: „Lebo tak je vôľa Božia,
aby ste dobre činiac zapchali ústa nevedomosti nerozumných ľudí“ (I.Pt 2:15). Moc mlčania
predchádza moc konania, lebo v mlčaní sa formujú uši počúvať!
Nech rok 2019 je pre cirkev rokom duchovného rastu v moci mlčania, počúvania a konania
v poslušnosti toho, čo je vôľou Otcovou!

Šalom, Stanislaw Gawel
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POĎAKOVANIE
Poďakovanie všetkým darcom za rok 2018!
Sme vďační Bohu a chválime Ho za každého príhovorcu a za každého darcu v roku 2018.
Naše dávanie vyplýva z Božieho požehnania. Môžeme dať, lebo otec nás požehnal, aby
sme boli nástrojmi Jeho požehnania. Dávanie má v sebe obsah a nie je len samotným
dávaním, ale aj zasievaním a očakávaním ovocia Božej milosti: „Ale to viete, že ten,
kto skúpo seje, bude skúpo i žať; a ten, kto seje pri požehnaní, bude pri požehnaní i žať.
Jeden každý tak, ako si umienil v srdci, nie zo zármutku alebo z prinútenia, lebo ochotného
darcu miluje Boh. Veď Boh má moc rozhojniť vám každú milosť, aby ste mali vždy a vo
všetkom všetkého dostatok a tak na každý dobrý skutok, ako je napísané: Rozsypal a dal
chudobným, jeho spravodlivosť trvá naveky. A ten, ktorý zabezpečuje rozsievačovi osivo
a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží aj vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti.
Po každej stránke budete obohatení vo všetkej dobrosrdečnosti a tá v nás vzbudzuje
vďačnosť voči Bohu“ (2Kor 9:6-11).
Nech fyzické semeno siate do životov ľudí zobudí to duchovné; semeno Božej milosti.
Nech služba fyzického chleba, ktorým slúžime zdola uvoľní zjavenie duchovného chleba,
ktorý prišiel zhora. Ježiš povedal: „...Ja som ten chlieb života; kto príde ku mne, nebude
nikdy lačnieť a kto verí vo mňa, nebude nikdy žízniť“ (Jn 6:35). V Ňom už niet strádania
alebo nedostatku, ale plnosť všetkého dobrého, lebo On prišiel, aby mali plnosť (Jn 10:10).
„...a vzhliadnuc do neba požehnal, lámal a dával chleby učeníkom a učeníci dávali
zástupom. A jedli všetci a nasýtili sa...“ (Mt 14:19-20).
Veľká vďaka Nebeskému Otcovi za všetko, čo sme prijali od Neho skrze vás; za všetko,
čo vložil do našich rúk a čo sme mohli použiť na Jeho slávu v roku 2018 a vystierame sa
v dôvere, že si nás všetkých bude používať aj naďalej v roku 2019.
Buďme požehnaní každým dobrým darom, ktorý pochádza od Otca svetiel zhora.
Šalom,
Stanislaw Gawel
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
1.

Chváľme toho Jediného, ktorý je hoden všetkej chvály

„Len na Boha, mlčiac, očakáva moja duša; od neho je moje spasenie.
Len on je mojou skalou a mojím spasením, mojím vysokým hradom, nepohnem sa veľmi...
Len očakávaj mlčky, moja duša, na Boha, lebo od neho je moje očakávanie. Len on je mojou skalou a mojím spasením, mojím vysokým hradom; nepohnem sa“ (Ž 62:2-3; 6-7).









Haleluja! Ty si skalou a ochranou v tomto svete bez ohľadu na to, čo sa bude diať
v roku 2019 (Ž 57:2-4).
Akýkoľvek bude tento rok, Ty, Ješua, si ten istý – včera, dnes až na veky (Hebr 13:8).
„Nie, nie je tebe podobného, JeHoVaHu! Veľký si ty, a veľké tvoje meno v sile! Kde kto by sa
ťa nebál, Kráľu národov?! Lebo tebe to prichodí, pretože medzi všetkými mudrcmi národov
a v celom ich kráľovstve nie je tebe podobného nikoho (Jer 10:6-7)!
Ty si pravdivý, Ty si pravda. Ďakujeme, že si nám zjavil svoju pravdu cez svoje Slovo
(Ján 17:17).
Dobrorečíme Ti za tvoje Slovo, ktoré je sviecou našim nohám a svetlom našim cestám
(Ž 119:105).
Ty si pevne ustanovil svoje Slovo naveky na nebesia (Ž 119:89).
Aj keď sme slabí alebo silní, chudobní alebo bohatí, v Tebe máme všetko, čo potrebujeme
(Flp 4:13, 19).

2.

Riadne voľby sa v Izraeli uskutočnia 9-teho apríla. Politický cirkus sa spustil na plné
obrátky. Ohováranie, fámy, klebety a osobné útoky sú veľmi tvrdé. Voľby sú vždy
dôležitou udalosťou, ale vzhľadom na všetky výzvy, ktorým židovský štát čelí, sú tieto
voľby kľúčové.



Pán Boh Izraela, Ty si zasľúbil, že keď privedieš svoj ľud z exilu do zasľúbenej zeme, dáš
mu dobrých vodcov (Iz 1:26, Jer 3:14, Jer 23:3-4, Ez 34:22-24, Zach 12:6, atď.). Stráž
a naplň svoje sľuby práve tento rok (Jer 1:12).
Ďakujeme za mnoho dobrých vodcov, ktorých si už Izraelu v minulosti dal. Pane, prosíme,
pošli nových!
Ty dávaš povstať vladárom a Ty ich aj zosadzuješ z trónu (Dan 2:21, 425b, 5:21b.), preto
ťa prosíme, aby si nám zjavoval, za koho víťazstvo sa modliť (Am 3:7).
Tvojou milosťou , Abba, zatieň ľud, aby vybrali správnu stranu a správnych ľudí
(Zach 4:6-7).
Súčasná situácia je veľmi neprehľadná. Prosíme priveď veci do svetla, aby sme vedeli, ako
sa špecificky modliť (Jn 5:14-15).
Pane Ješua, jednaj s otcom lží, aby nemal v Izraeli žiaden vplyv, špeciálne v tomto období
(Mt 16:18).
Vďaka za novú arabskú stranu, ktorá chce slúžiť izraelským Arabom a nie Palestínčanom.
Zabráň, aby mienkotvorné ľavicové média kontrolovali srdcia izraelského ľudu (Iz 5:20-24).
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Politické strany sa rozpadajú a štiepia rovno pred tvojim zrakom. Ukáž nám, ako zhromaždiť
tieto úlomky v modlitbe, aby sa vytvorila vláda, ktorá prinesie slávu tvojmu menu
(Jn 6:12-13).

3.

Súčasný premiér Bibi Netanjahu čelí vyšetrovaniu v dvoch korupčných kauzách.
O tom však, či budú obvinenia skutočne vznesené, rozhodne až izraelský generálny
prokurátor Avichaj Mandelblit. Modlime sa, aby bola zjavená pravda, avšak vzhľadom
na načasovanie káuz sa zdá, že ide o pokus zmanipulovať politickú scénu proti premiérovi.



Pane, ty už vieš, čo sa stane, predsa však prosíme, aby výsledok oslávil tvoje sväté meno
(Ž 115:1-3).
Pane, Mandelblit je náboženský Žid. Jasne k nemu hovor, čo robiť a čo nerobiť. Ak je to
potrebné, daj mu nespavosť (Est 6:10), daj sny jeho manželke (Mt 27:19), alebo len hovor
cez jeho "osla" (Nm 22:28).
Ohľadom jeho finálneho rozhodnutia prehlasujeme: "Je mnoho zámerov v srdci človeka,
ale rada Hospodinova obstojí" (Pr 19:21).
Pomôž mu urobiť správnu vec, pretože čokoľvek v tomto štádiu spraví, bude kontroverzné
(Zach 8:16-17).
Presvedč Netanjahua, že najlepšou vecou, ktorú môže spraviť, aby ukázal národu,
že je hodný opätovného zvolenia, je naďalej pevne viesť národ a nenechať sa vtiahnuť
do žumpy politickej kampane (2 Sam 5:1-3).
Kým je Bibi atakovaný rôznymi obvineniami, pomôž mu urobiť rozhodnutie, že sa nebude
brániť, ale vloží svoju obranu do tvojich rúk (Ž 3:1-6).
Ak je toto tvoj čas, aby Netanjahua vystriedal iný vodca, vlož mu do srdca dôležitosť
a zodpovednosť za vystrojenie a prípravu nového vodcu (Deu 34:9).










4.

Natanjahu sa zúčastnil na inaugurácii nového brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara.
Ten začiatkom januára potvrdil rozhodnutie presunúť ambasádu svojej krajiny v Izraeli do Jeruzalema. Je dosť pravdepodobné, že i Moldavsko a Honduras ju budú nasledovať v tomto rozhodnutí. Toto je ovocie Bibiho vynikajúcej zahraničnej politiky, začo
sme veľmi vďační.



Pane, vďaka, že si nás priviedol do Božieho kráľovstva práve v tomto období, kedy stále
viac a viac národov uznávajú Jeruzalem ako hlavné mesto Izraela (2 Sam 5:5, Mt 5:35).
Pomôž nášmu bratovi v Pánovi Bolsonarovi prostredníctvom slov z Biblie obhájiť svoje rozhodnutie presťahovať ambasádu do Jeruzalema (Iz 55:11).
Použi si túto situáciu, aby vyprovokovala aj ostatné národy, aby nasledovali Brazíliu a uznali
Jeruzalem ako hlavné mesto židovského štátu.
„A stane sa, že každý, kto zostane zo všetkých tých národov, ktoré prídu proti Jeruzalemu,
bude prichádzať hore z roka na rok, aby sa klaňal Kráľovi Hospodinovi Zástupov a aby slávil
slávnosť stánov. A stane sa, že kto nepríde z čeľadí zeme hore do Jeruzalema, aby sa klaňal Kráľovi Hospodinovi Zástupov, nebude na nich dažďa“ (Zach 14:16-17).





8

Január, 2019

bratstvo

Príhovorcovia za Izrael
5.

Bezpečnosť: V poslednom období Trump vyslovil niekoľko prehlásení o Strednom
východe, ktoré znervózneli nielen ľudí v Izraeli, ale i v samotnej americkej administratíve a tiež v jeho vlastnej armáde. Rozhodnutie stiahnuť americké jednotky z východu
Sýrie sa javí ako zrada Kurdov, ktorí bojujú proti terorizmu Islamského štátu. Trupmova dôvera anitsemitickému a anti-izraelskému diktátorovi Erdoganovi je neuveriteľná.
Minulý týždeň dokonca Trump novinárom povedal, že Irán si v Sýrii môže robiť,
čo chce.



Trump je prinajlepšom veľmi mladý veriaci – možno dva roky v Pánovi. Pavol varuje, že do
vedúcich postavení neodporúča nováčika v Pánovi, aby nadujúc sa neupadol v odsúdenie
diablovo (1Tim 3:6). Zdá sa, že presne toto sa týka Trumpa.
Abba, ak je skutočne tvojim synom, pomôž mu dozrieť a vlož do neho hlad čítať tvoje slovo
(Mt 13:18-23).
Stráž jeho jazyk, aby nezapálil mnoho plameňov (Jk 3:5-6).
Ukáž mu nevyhnutnosť počúvať dobrých radcov (Pr 15:22, 20:18).
Použi si jeho prehlásenia, aby sa pohľad izraelskej armády odvrátil od USA k tebe (Ž 20:7-9,
121:1-2).
Udrž Netanjahua a nového šéfa IDF zostať „nad vecou“ .
Pane povstaň a chráň Kurdov na východe Sýrie pred démonickými plánmi Erdogana
(Gen 12:3).








6.

Americká cirkev potrebuje vidieť vážnosť momentálnej situácie a prihovárať sa
za svoj národ. Neobávame sa o Izrael, pretože Boh je zárukou jeho prežitia
(Jer 31:35-37). Ale osud všetkých ďalších národov závisí od toho, ako budú jednať
s Božou krajinou a jeho ľudom. Trump sťahuje svoje ruky od diania na Strednom východe. To môže byť požehnaním pre Izrael, pretože sa bude brániť sám. Oslobodí sa
tak od americkej vôdzky, ktorá ho kedykoľvek stiahla späť. Avšak Trumpovo rozhodnutie môže mať veľký dopad na americkú budúcnosť.




Pane, prebuď americkú cirkev, aby stála v medzere za svoj národ (Ez 22:30-31).
Pán a Mesiáš, všetky národy opovrhujúce tvojimi plánmi pre Izrael sú teraz súdené
(Joel 3:1-2)! Ukáž cirkvám v jednotlivých národoch, že veriaci sú jedinou zárukou
a ochranou ich národného úmrtia (Ez 22:30-31).
Zabráň americkým konzervatívnym evanjelikom myslieť si o prezidentovi viac ako treba.
Nech vidia oblasti, v ktorých prezident nejedná podľa tvojej vôle pre USA (Ž 118:8-9).
Na našom stretnutí boli ľudia z rôznych národov a prihovárali sa za svoju krajinu (USA, Veľká Británia, Južná Afrika, Čína, Švédsko, Kanada). Vezmite prosím duchovnú zodpovednosť
za vzťah vášho národa s Božím národom. Nech je počuť vašu prosbu po celý rok.




7.

Bezpečnosť: Najnebezpečnejšia hranica v Izraeli je momentálne s Libanonom, pretože ju okupuje Hizballáh. Toto teroristické hnutie nazhromaždilo desiatky tisíc rakiet
a čaká len na povel z Iránu, kedy ich vypáliť.



Pane, ak má Izrael predísť útoku, čo sa zdá ako najrozumnejšie riešenie, potom zabezpeč
všetko potrebné, aby vláda sformovala správnu stratégiu, taktiku a poznala optimálne načabratstvo
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sovanie (Ž 3:7-8, Pr 231:31).
Pane, nie je už čas zastaviť Hizballáh tvojim súdom, keďže už celé dekády preklína tvoj
národ (Gn 12:3a, 27:29b, Ex 23:22, Num 24:9)?
Abba, vyznávame, že vzdanie sa a opustenie južného Libanonu bol hriech proti Tebe, pretože ide o časť územia, ktorú si zasľúbil Abrahámovi (Gn 15:18-21, 25:34). Odpusť a prikry
tento hriech (Oz 14:1-3).
Pohni obyčajnými ľuďmi na juhu Libanonu, aby sa vzbúrili proti zákerným teroristom Hizballáhu, ktorí nad nimi vládnu a používajú ich domovy ako sklady zbraní a schovávajú sa za ich
deti a ženy.
Akýkoľvek zásah smerom k Libanonu bude do 9.apríla vnímaný ako predvolebná kampaň.
Ak však súčasná izraelská vláda potrebuje konať, nech jedná bez ohľadu na politickú situáciu.








8.

Bezpečnosť: Hranica so Sýriou oddeľuje Izrael od iránskych jednotiek, ktoré čakajú
len na povel z Teheránu. Táto oblasť by mohla explodovať, ak by Izrael zaútočil na
Hizballáh v Libanone.




Naďalej odkrývaj, čo sa skutočne deje v tomto vojnou roztrhanom národe (Ž 44:3-4).
Pomôž Izraelu obnoviť priateľstvo s Ruskom - predovšetkým vojenského charakteru. Rusko
si drží v Sýrii významné postavenie a nemá v pláne stiahnuť svoje jednotky.
Priveď svár, nejednotu a nepriateľstvo medzi Rusko, Irán a Turecko (Ž 129:5).
Otvor oči ruskému prezidentovi Putinovi, aby spoznal skutočné plány Sýrie – prebrať úplnú
kontrolu v Sýrii.
Ak je to potrebné, presmeruj izraelské špionážne satelity, aby presne videli, čo potrebujú
v Sýrii vidieť (Pr 16:9).
Prosíme o múdrosť pre IDF, aby vedeli, čo spraviť s informáciami tajných služieb (Ž 144:1).
Podpor amerických vládnych úradníkov, ktorí chcú uznať izraelskú anexiu Golanských výšin
– biblického Bašanu (Jer 50:19-20).
Požehnaj obyvateľov Golanských výšin a exponenciálne zvýš nárast Izraelitov žijúcich
v tejto oblasti (Ez 36:12).








Modlitby sme ukončili príhovorom za bezpečnosť južnej hranice s Gazou a tiež za viac dažďa
a snehu v tomto zimnom období.
Ďakujeme, že stojíte s nami po toľké roky. Očakávame, že Božie slovo sa bude napĺňať pred našimi
očami a bude to naberať na intenzite a sile– ako bolesti ženy, ktorá je pripravená porodiť.
„Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň zachvátil ako zlodej. Lebo vy všetci ste synmi svetla
a synmi dňa. Nie sme synmi noci ani tmy. A tak tedy nespime jako ostatní, ale bdejme a buďme
triezvi“ (1Tes 5:4-6).
Požehnanie zo Sionu
Šalom

10

Január, 2019

bratstvo

LISTY Z OLIVOVNÍKA
TVOJE ŽIDOVSKÉ PREPOJENIE
Jedno zjavenie ranej cirkvi zmenilo históriu sveta: Pohania mohli uveriť v židovského Mesiáša a prijať dar „Ruach ha Kodesh,” (Svätého Ducha), a nemuseli sa dať obrezať ani brať
na seba Mojžišov zákon. V knihe Efezským 3:4-6, apoštol Pavol nazýval toto zjavenie
„tajomstvo Mesiášovo.” Znenie 6.verša v Novej medzinárodnej verzii by sa prekladalo takto: „Toto tajomstvo je, že skrze evanjelium sú pohania dedičmi spolu s Izraelom, údmi spolu v jednom tele a spolu zdieľajú zasľúbenie v Mesiášovi Ježišovi.” Pohanskí veriaci
v Mesiáša sa stávajú spoludedičmi s židovskými veriacimi a spolu sa stávajú „jedným novým človekom“(Ef.2:15).
Toto Božie stvorenie „jedného nového človeka,“ tiež známe ako „cirkev,” „tí povolaní“, alebo „Cirkev, ktorá je Jeho telom,” (Ef.1:22-23) má hlboké dopady; hlavne pre jeho vzťah
s prirodzeným Izraelom. Nastupuje tu jedna významná otázka, ktorá si vyžaduje odpoveď
z Písma a to odpoveď vedenú Duchom: V akom vzťahu by mal byť tento „Jeden nový človek“ – „Cirkev“ – „Telo Kristovo“ s prirodzeným Izraelom, ktorý zostáva v nevere, čo sa
týka Ježiša?
Aby sme mohli odpovedať na túto otázku, musíme odložiť telesné pocity, ktoré sú zakorenené v racionálnom predpojatí a dovoliť Duchu Svätému, aby očistil naše srdcia. Aby sme
dokázali prijať vštepované Slovo Božie. Ak nie sme ochotní toto urobiť, Boh prejde popri
nás, pretože vyhľadáva tých veriacich, ktorí Ho budú nasledovať celým srdcom, aby mohol
dokončiť Svoje zámery.
Ak slovo „židovský“ alebo myšlienky o židovskom ľude zapríčiňujú negatívnu reakciu
v tvojom srdci, ak je nejaké „teologické“ odôvodnenie pre tvoje negatívne pocity, potrebuješ
úprimne hľadať Pána a študovať Bibliu. Prijať JEHO srdce voči nim. Démonický duch antisemitizmu je veľmi mocný a musí byť bezcitne vykorenený. Ak mu dovolíš mať akýkoľvek
vplyv v tvojom srdci alebo mysli, bude ti brániť byť súčasťou Božích plánov poslednej doby
pri obnove biblického vzťahu cirkvi a zodpovednosti voči židovskému ľudu.
Apoštol Pavol mal množstvo významných právd, ktoré vyučoval v cirkvi o jej vzťahu
s prirodzeným Izraelom. V knihe Efezským 2:12 a 19 vyučoval, že pohanskí veriaci už viac
nie sú „cudzinci ani prišelci; ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží.” V knihe Rímskym 4:11 a 16 vyučoval pohanských veriacich, že skrze svoju vieru v židovského Mesiáša
môžu o Abrahámovi prehlasovať, že bol otcom židovského národa ako aj ich vlastných
otec. V knihe Rímskym 11:17-24 Pavol vysvetľuje, že pohania sú teraz doslova naštepení
do židovského národa a preto sa môžu podieľať na požehnaniach, ktoré pochádzajú
bratstvo
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z bohatého koreňa Izraela –„ z Olivovníka.”
V knihe Rímskym 8:15 a Galatským 4:6 Pavol zopakoval túto skutočnosť, že Duch Svätý
v nás volá v hebrejskom jazyku, jazyku Židov, že Boh je náš „Abba,” čo znamená „Ocko.“
To je rovnaké vyjadrenie, ako použil sám Ježiš vo Svojej hodine najväčšej duchovnej núdze, keď volal k Svojmu „Abba” v Getsemanskej záhrade (Marek 14:36). Boh neposlal
Svojho Ducha, aby volal v gréčtine, ale v hebrejčine. Toto je miesto, ktoré má veľký význam.
Pretože veriaci pohania majú teraz Abraháma ako svojho otca vo viere, vstupujú do rodinného vzťahu s Bohom Židov a zažívajú Ho ako svojho “Abba.” Z týchto veršov rozumieme,
že pohanskí veriaci sa stávajú duchovnými deťmi Abraháma, prvého „Žida.“ Pretože sa tiež
stávajú spoluobčania spoločenstva Izraela, môžu sa podieľať na zmluvných požehnaniach
zasľúbených Abrahámovi. Skrze svoju vieru v Mesiáša Izraela môžu „zdieľať výživu
z koreňa Olivy” a volať Boha Izraela svojím Otcom.
Pre cirkev je veľmi dôležité, aby porozumela, že nenahrádza prirodzený Izrael v Božom
pláne. Boh dal zasľúbenia prirodzenému Izraelu, ktoré cirkev nededí. Napríklad v zmluve
prirodzeného Izraela je zahrnutá krajina Izrael. Cirkev, ako naštepená časť prirodzeného
Izraela, by mala byť zapojená do súčasného boja Izraela proti duchu islamu, ktorý chce
odstrániť Izrael z tejto zeme. Ale mala by rozumieť, že táto zem nebola nikdy zasľúbená
cirkvi. Naštepenie „divých olivových ratolestí” do „pestovaného Olivovníka” Izraela nezahŕňa „odrezanie prirodzených vetiev” od budúcich Božích zámerov, pretože Boh je „schopný
ich znovu naštepiť” (Rim.11:23). Avšak to poskytuje Bohu platformu, na ktorej môže ukázať
neveriacim prirodzeným vetvám bohatstvo Svojej milosti a milosrdenstva.
Pohania, ktorí „boli v tom čase bez Krista, vylúčení zo spoločenstva s Izraelom, cudzí
zmluvám zasľúbenia, bez nádeje a bez Boha na svete,”(Ef.2:12-13) sú teraz Krvou Mesiáša privedení bližšie. Pohanskí veriaci, skrze toto vštepenie, by mali milovať Boha Izraela,
milovať židovské Písma (všetky knihy Biblie boli napísané Židmi s možnou výnimkou jednej, ktorú napísal Lukáš), a milovať židovský ľud, do ktorého boli naštepení a z ktorého
koreňov prijímajú „vyživovaciu miazgu.” Cirkev je povolaná, aby dokazovala neveriacim
prirodzeným vetvám, že ich dlho odmietaný Mesiáš je v skutočnosti Kráľ, ktorého potrebujú
hľadať.
Život, láska, viera, moc a svätosť týchto naštepených, predtým divokých vetiev, by mali
vyprovokovať prirodzené vetvy k žiarlivosti. To bol vždy Boží plán. A stále je to Jeho plán.
Potrebujeme si položiť jednu otázku: „Povstane cirkev v našej generácii a naplní ho?”
Povolanie cirkvi, aby vyprovokovala Izrael k žiarlivosti je jedna z právd Nového Zákona,
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ktorá bola historicky zastieraná kvôli nevedomosti alebo bola odmietaná kvôli neposlušnosti. Na začiatku histórie cirkvi, muži s dobrými zámermi, vo svojom zápale kázať evanjelium,
dejudaizovali svoje posolstvo v snahe vytvoriť evanjelium, ktoré bude chutnejšie pre pohanských poslucháčov. Tým vystavili seba ako aj cirkev „doktrínam démonov.“ Toto malo
dvojaký účinok: oddelenie cirkvi od jej pozície zapustenej v pomazaných koreňoch
„Olivovníka“ Izraela; a prístup k duchu arogancie smerom k prirodzeným vetvám, ktorý bol
v čistej rebélii voči jasnému prikázaniu apoštola Pavla v knihe Rímskym 11:18-21. Cirkev
už nevidela seba ako súčasť židovského ľudu, alebo ako súčasť Božieho plánu na vyprovokovanie Izraela k žiarlivosti. Namiesto toho z nej vyrástla napodobenina, imperialistická
teokracia, ktorá stratila svoje autentické duchovné svedectvo a schopnosť činiť skutočných znovuzrodených učeníkov. Autentická duchovnosť, založená na osobnom vzťahu
jednotlivca s Bohom, bola nahradená ľudskou náboženskou organizáciou.
Namiesto toho, aby živé telo znovuzrodených učeníkov rástlo do duchovnej zrelosti, vidíme
rozvoj náboženstva, ktoré vytvorilo hierarchický systém politických, finančných
a militaristických plánov. To si vynútilo lojalitu voči cirkvi namiesto toho, aby presadzovalo
úprimný duchovný rast. Skutočná cirkev bola tragickým spôsobom oslabená/narušená
kompromismi. Keď bola takýmto spôsobom oslabená, prešla pod Boží súd za neposlušnosť voči apoštolskému prikázaniu - aby nebola arogantná voči neveriacim prirodzeným
vetvám (Rim.11:22).
Boží súd za takúto aroganciu znamenal odstránenie života viery z cirkvi. Historický dôkaz
toho súdu možno vidieť v hore uvedenom stabilnom poklese a nahradení viery v cirkvi. To
bolo v priamej úmere voči skutočnosti, že odmietla prirodzené vetvy a vlastné zdedené
„židovstvo.“ Čím viac cirkev odmietala svoje prepojenie na „Olivovník,“ tým viac klesala do
inštitucionalizovanej náuky o sviatostiach, duchovnej temnoty a nevery. Ako plynul čas –
to, čo začalo ako mesiášska židovská viera založená na Písmach a Božej moci, sa stalo
úplne zdomácneným kresťanstvom založeným na politickej a militaristickej moci
a cirkevných tradíciách, ktoré neboli v mnohých prípadoch ničím iným len pokresťančeným
pohanstvom.
Všetky židovské veci boli postupne odmietané a v niektorých situáciách skutočne zakázané. Židovský ľud označovali takým spôsobom, aby mohli obhajovať ich prenasledovanie,
utrpenie a dokonca smrť. Toto bola satanistická stratégia, aby sa skutočné evanjelium nemohlo priblížiť k židovskému ľudu a tým pádom by bol oddialený Ježišov návrat. Pretože
proroctvo uvádza, že keď bude Izrael znovu naštepený do „Olivovníka,“ bude nasledovať
zmŕtvychvstanie mŕtvych, čo sa udeje pri Ježišovom príchode. (Rim.11: 15)
Znovu prepojenie cirkvi k jej židovským koreňovým systémom a židovskému ľudu má hlboký duchovný význam. Toto prepojenie je v skutočnosti ústredným pre večné Božie zámery
bratstvo
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pre celé ľudstvo. Druhý príchod Mesiáša je postavený na tomto prepojení. Preto satan tak
prudko proti tomu bojuje. Ale čo je tým prepojením? Ako to funguje? Ako to vyzerá? Ako
môžeme vstúpiť do tohto prepojenia a byť súčasťou znovu nastolenia tohto prepojenia
v našich zboroch? Aby sme mohli odpovedať na tieto otázky, musíme si položiť niektoré
iné otázky. Prvá je: Čo znamená „židovský“? Čo znamená byť „Židom“? Kto je „Žid“? Dôvod, prečo sú úvodzovky pri týchto slovách je, že tieto veci znamenajú odlišné veci pre
odlišných ľudí. Stali sa emocionálne a duchovne zaťaženými výrazmi, ktoré môžu byť ľahko mylne vykladané a zle aplikované. Potrebujeme používať biblickú definíciu, ktorú používa Boh, aby sme všetci porozumeli, čo tým Boh myslí, keď používa tieto slová.
Anglické slovo „Žid“ je odvodené od hebrejského slova „Judah,” alebo presnejšie
“Yahudah,” čo znamená „Nech je Jahve oslávený.” Väčšina úradov súhlasí, že “Yahveh” je
správna výslovnosť hebrejských spoluhlások, ktoré sú bežne (ale nesprávne) vyslovované
Jehova (v hebrejčine neexistuje výslovnosť hlásky ‘dž’). Táto chybná výslovnosť je odvodená z nahrádzania samohlások z hebrejského slova Adonai (Pán) medzi spoluhláskami
YHVH. Výsledkom je “Jehova”. Yahveh/Jahve je slovo, ktoré si Boh vyvolil ako Svoje osobné meno naveky (Exodus 3:15). Stotožniť sa s týmto menom znamená stotožniť sa so samotným Bohom Izraela. Byť uctievačom Yahveh/Jahveho znamená byť Židom. Tí, ktorí sú
v úprimnom, autentickom a život vyvolávajúcom vzťahu s Jahvem. Tí, ktorí – podľa povahy
tohto vzťahu - žijú život chvály a zažívania moci chvály, sú „Židia.“ To znamená, že sú
„Uctievači Jahveho.“
V knihe Rímskym kapitola 2:28-29 Pavol hlásal prirodzeným Židom, že: “.. Nie je Žid ten,
kto je ním navonok; ani obriezkou nie je tá viditeľná na tele. (skutočný) Žid je ten, kto je
ním v skrytosti, a obriezkou je obriezka srdca podľa ducha, a nie podľa litery. A chvála jeho
(t.j. jeho judaizmu) nie je z ľudí, ale z Boha.” (židovský preklad Nového Zákona). Keď pohania prijímajú vieru v židovského Mesiáša, stávajú sa súčasťou spoločenstva Izraela. Prijímajú Ducha Jahveho, ktorý volá „Abba.“ Stávajú sa duchovnými deťmi Abraháma a sú
vštepení do pestovaného „Olivovníka,“ to je veriaci Izrael. Pohania sa stávajú duchovne
napojení na židovský ľud ako tí, ktorých „judaizmus“ je z Boha, nie z ľudí.
Judaizmus, ktorí praktizujú, je zjavený v pasážach Novej Zmluvy pre všetkých, ktorí budú
činiť pokánie zo svojich hriechov, príjmu Mesiáša do svojich sŕdc a budú poslúchať Jeho
prikázania. Prirodzený Žid, ktorého „judaizmus“ je zatiaľ vonkajší, nebol
„vyhodený” (Rim.11:1-2), ale je držaný Božími zasľúbeniami pre budúci čas národného
znovu naštepenia (Rim.11:23). Milovaný pohanský veriaci, nemysli si, že tvoj „judaizmus
Nového Zákona“ nahradil zmluvné zasľúbenia, ktoré dal Boh prirodzeným Židom. Si povolaný vnímať sa ako súčasť židovského ľudu, aby si naplnil Božie zámery. Si povolaný
k tomu, aby si ich dokázal vyprovokovať k závisti! Dokážeš to?
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Veľkou a závažnou historickou chybou cirkvi je presvedčenie, ktoré hovorí: pretože boli
naštepení do náboženstva Izraela a adoptovaní do tohto vzťahu „Chvály“ skrze evanjelium,
teraz sú „skutoční“ Židia a „nahradili“ prirodzených Židov, ktorí zostali v nevere. Pravda
Božieho plánu použiť naštepené divé konáre na vyprovokovanie prirodzených konárov
k duchovnej žiarlivosti bola skrytá doktrínou démonov známou ako teológia náhrady. Ako
vyučuje táto doktrína, Boh skoncoval so Židmi a cirkev je teraz „skutočným Božím Izraelom“, potom netreba mať niečo s nimi spoločné, nie to ešte provokovať ich k žiarlivosti.
Tento dokument v minulosti učil, že Židia sú pod večným Božím súdom za to, že odmietli
Ježiša. Preto by mali byť potrestaní na svedectvo celému svetu o tom, čo sa stane vo večnosti tým, ktorí odmietajú Ježiša.
Ovocie tejto doktríny náhrady bolo príšerné. V skutočnosti spôsobilo hriech neposlušnosti
voči apoštolskému prikázaniu z Rímskym 11:18-22. Tam je napísané, aby sme neboli povýšeneckí voči židovskému ľudu. Táto spupnosť vytvorila storočia hroznej duchovnej temnoty v cirkvi a príšerne hriešne prenasledovanie Židov zo strany cirkvi a to v mene Ježiš.
V krátkosti, namiesto toho aby táto doktrína vyprodukovala žiarlivosť podľa evanjelia, vyprodukovala nenávisť – v cirkvi voči Židom a v Židoch voči cirkvi.
Boží skutočný plán sa nikdy nezmenil. On jednoducho čaká na naše pokánie a poslušnosť.
Tento plán je jasný. On si chce použiť naštepené divé konáre, aby vyprovokoval prirodzené konáre k žiarlivosti (Rim.11:11,14). Kvalita duchovného života cirkvi, prejav moci a lásky
Božej (ak to chceš podať inými slovami - ich judaizmus Ducha,) je žiariť tak, aby Židia začali žiarliť a boli nútení znovu zvážiť Ježišov post Mesiáša.
Výzva, ktorú predstavujú prirodzené konáre voči cirkvi, je veľmi dôležitá skutočnosť pre
všetkých „duchovných Židov” (židovských aj pohanských veriacich), ktorej potrebujú čeliť.
Židovská nevera si vyžaduje, aby sme dokázali – nezvratným dôkazom nášho príkladného
života viery a lásky – že skutočne máme niečo hodné ich žiarlivosti. Boh si používa prirodzené konáre na to, aby sme skúmali seba aj naše zbory. Tento systém vytvára „kontrolu
reality“ pre všetkých veriacich. Núti nás položiť si tvrdé otázky. Skutočne naše životy vyžarujú lásku, radosť, pokoj a moc, ktorú prisľubuje Ježiš? Robí to cirkev? Ak nie, prečo? Boh
vyhľadáva ľudí, ktorí Ho skutočne dokážu reprezentovať tu na zemi. Vyhľadáva Svoju cirkev, aby v nej boli „skutoční Židia,“ v „duchu a pravde“ (Ján 4:23).
Sú takí, ktorí budú tvrdiť, že Židia si stále nájdu dôvod na odmietnutie pravdy o Ježišovi.
Toto tvrdenie je založené na historickom rámci odkazu Židov. Zvyčajne zažili len nenávisť
zo strany cirkvi. Cirkev, ktorá sa snaží o „obrátenie Židov z pohanského náboženstva na
kresťanstvo,“ nebude nikdy schopná vyprovokovať Židov k viere v Ježiša. Avšak, cirkev,
ktorá sa vníma ako zaštepená do židovského „Olivovníka“ a stala sa súčasťou Božích biblických zámerov na požehnanie židovského ľudu, bude konať veľmi odlišne voči prirodzebratstvo
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ným konárom. Nepôjde o spôsob historického pohanského kresťanstva.
Keď Židia uvidia úprimnú lásku a podporu pochádzajúcu z cirkvi, verím, že budú viac a viac
otvorení počúvať svedectvo o ich vlastnom Mesiášovi. Láska má moc prelomiť každú prekážku. Keď cirkev začne vnímať seba ako súčasť židovského národa, začne ho skutočne
milovať a podporovať. Keď sa tak stane, začnú sa otvárať úžasné dvere svedectva pre
nástup skutočného svedectva Ježiša.
Nedávno som počul svedectvo, ktoré nádherne ilustruje túto skutočnosť. Jednu synagógu
strašne zničili a vypálili. Miestne zbory sa spojili, aby podporili židovskú komunitu, ktorú
zasiahla táto udalosť. Začali prúdiť peniaze, politická aktivita a fyzická pomoc pri prestavovaní synagógy. Skutočné skutky lásky a podpora ukázali tejto židovskej komunite niečo, čo
zbúralo stáročia staré múry podozrievavosti a nedôvery. Keď sa ich opýtali, prečo preukazovali lásku Židom takýmto spôsobom, kresťanskí vodcovia jednoducho vysvetlili, že vedia
o svojom prepojení na židovský národ: že Židia sú skutočne ich „duchovnými bratrancami
a sesternicami.“ Tiež vysvetlili, že Mesiáš jednoducho vložil do ich sŕdc lásku, ktorú On
vnímal voči Svojim prirodzeným súrodencom. Jeden z vodcov židovskej komunity reagoval týmito hlbokými slovami, plnými prorockých implikácií: „Beriete mi dôvod, prečo by som
nemal veriť.“
Láska dokáže prekonať všetky prekážky. Môžu byť prekonané prekážky, vybudované medzi kresťanom a Židom po stáročia prenasledovania, keď adoptovaní Abrahámovi synovia
začnú napĺňať svoje poslanie milovať, podporovať a svedčiť svojim „duchovným bratrancom a sesterniciam“ v Mesiášovi.
Väčšina kresťanov nevníma, že sú naštepení do Božej novej zmluvy s Izraelom. Boli vyučovaní, že Židia a pohania, ktorí „prijali Krista“, sú „obrátení na kresťanstvo.“ Evanjelium
bolo tak „spohanštené,“ že jeho vrodené „židovstvo“ je v podstate ignorované a skryté.
Kvôli tomu, že sa cirkev preorientovala smerom od židovských koreňov, pohania, ktorí prijímajú Mesiáša Izraela, vôbec nepočujú, že sú súčasťou spoločenstva Izraela a že sú vštepení do „Olivovníka“ Izraela. Učenie, ktoré prijímali po celé svoje životy, obchádza takmer
všetko, čo sa týka ich prepojenia na židovský ľud. Verím, že Boh chce presmerovať kresťanov späť ku ich židovským koreňom, aby začali rozmýšľať a vnímať ako duchovní Židia”
a občania Izraela.
Táto otázka o tom ako „sa vnímať ako občan Izraela“ alebo dokonca „cítiť sa židovsky“ nie
je emocionálna prosba za nejakú zromantizovanú reakciu. Verím, že skôr ide o vyjadrenie
práce, ktorú chce Duch Svätý robiť v cirkvi. Boh túži, aby cirkev bola zmierená so židovským ľudom. Aby bola schopná milovať, podporovať ich a riadne im svedčiť o ich Mesiášovi. Prvý krok pri napĺňaní tohto cieľa je, aby cirkev porozumela, že už je biblicky ako aj du16
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chovne pripojená k židovskému ľudu. Celkom jednoducho, krv židovského Mesiáša a to,
že On ju vštepil do „Olivovníka“ podľa knihy Rímskym 11, spôsobilo, že cirkev sa stala súčasťou židovského národa.
Keď si cirkev začne uvedomovať svoje židovské korene, znovu sa bude zúčastňovať židovského povedomia, ktoré prúdi z jej duchovných koreňov. Duch Svätý pôsobí vo svete. Spôsobuje, že pohanskí veriaci začínajú vnímať svoje židovské prepojenie. Toto je Pánova
nadprirodzená práca! Kvôli stáročiam protižidovských doktrín, „kresťanského“ prenasledovania a následnej vzájomnej nevraživosti a nedôvery existujú obrovské duchovné bariéry,
ktoré musia byť zborené. Verím, že Duch Boží má v úmysle tieto prekážky prelomiť. Otázka znie – budeš súčasťou zmierenia alebo budeš vynechaný? Môžeš sa začať modliť
a prosiť Pána, aby ti zjavil pravdu o tvojich židovských koreňoch. Dovoľ Mu, aby ti ich zreálnil tak, ako to chce On.
( výber z knihy „Listy z olivovníka“; Howard Morgan)

Milí priatelia Izraela, v termíne 06 - 15 plánujeme cestu do Izraela.
Max. počet ľudí 13. Kontakt: CHEVRA, Národná 10, 01001 Žilina,
tel.: +421 41 5640536, balatova@chevra.sk
bratstvo
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(Konotop - životné podmienky núdznych z domu Izraelovho)

Milí priatelia Izraela,
každá cesta na Ukrajinu je pre nás
výzvou vstupovať na miesta, kde rastie naša viera. Pri pohľade na životné
podmienky, v ktorých mnohí z Jeho
ľudu žijú, si uvedomujeme, ako veľmi
potrebujú poznať svojho Mesiáša.
Ťažoba biedy a trápenia utláča ich
ducha, dušu a telo. Sú zmorení a ich
jediný cieľ je „prežiť“ ďalší deň. Tí,
ktorí nemôžu vyjsť z domu alebo bytu,
sú odkázaní na pomoc druhých.
Do Konotopu sme opäť priniesli kúsok
nádeje. Je to mesto, ktoré nesie tiaž
holokaustu. Ale je tu svetlo, ktoré je
v nás a bude svietiť tam, kde sa postaví. Modlíme sa, aby praktická pomoc vrecami zemiakov sa premenila
na otázky hľadajúce pravdu a nádej
Mesiáša.
18
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(Konotop - Vladimír a jeho malý príbytok)

Vladimír žije sám v malom domčeku (chatrči) v jednej izbe. Nemá nikoho, žiadnu rodinu.
Pomáhajú mu zo židovskej obce dobrovoľníci. Narodil sa s detskou obrnou, slabo vidí
(šedý zákal) a okrem toho má ďalšie choroby.
Babka s dedkom z otcovej strany boli zabitý nemcami. Otec bojoval na fronte. Otec mal
súrodencov – dvojičky, ktoré tiež zastrelili nemci.
Modlime sa, aby poznal pravdu a našiel cestu k Otcovi. Vladimír nepoznal Božiu lásku,
zažil množstvo odmietnutí a jeho srdce je plné bolesti. Nech sa mu zjaví Mesiáš a otvorí
svoje srdce na Jeho volanie.
Jozef Janits
Chevra tím

bratstvo
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Určite viete o možnosti podporiť neziskové organizácie dvoma percentami
vami zaplatenej dane.
Týka sa to všetkých ľudí, ktorí dane platia, to sú zamestnanci aj živnostníci,
ale aj firmy teda právnické osoby.
Každý môže rozhodnúť komu svoje dve percentá z už zaplatenej dane venuje.

VENUJTE ICH NÁM
a podporte naše projekty a aktivity.
Všetky informácie a postupy ako to celé prebieha nájdete na našich internetových stránkach
www.chevra.sk
V prípade, že nemáte prístup k internetu alebo možnosť získať tieto informácie,
prosím ozvite sa nám a pošleme vám všetky informácie spolu s formulármi.

