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Modlitebný list
Tu je slovo zo Slova pre vás
„...útlak robí múdreho bláznom, a dar (úplatok) hubí srdce i rozum“ (Kazateľ 7:7).
Tento verš z Kazateľa je čiastočným obrazom sveta, v ktorom momentálne žijeme. Karanténa možno bola dobrá na začiatku,
keď sme naraz mali čas pre svoje rodiny, svojich priateľov a blízkych. Začiatok tohto stavu však už dávno pominul. Reštrikcie
a obmedzenia sa stali skôr niečím nepohodlným, čoho by sme sa radi zbavili. Nie sú to veci, ktoré by nám pomohli fungovať
v normálnych životných situáciách. Istotne, každý z nás by dokázal bez toho žiť. Ako hovorí kazateľ, tento útlak robí ľudí bláznami. Je to určitá klietka, pre ktorú človek nebol stvorený. Vložiť vtáka do klietky, znamená obrať ho zo slobody lietať.
Nie sme stvorení k lietaniu, ale aby sme sa držali vo výške, ktorú pre nás určil Boh. Doplnkom k tomuto slovu je slovo z Izaiáša
51:6: „Pozdvihnite svoje oči k nebesiam a hľaďte na zem dole.“ To znamená, že naše horizontálne pozeranie musí predchádzať to vertikálne. Boh nás chce povzbudiť týmto slovom, aby sme sa nedali zaslepiť útlakom, ktorý prichádza skrze dianie okolo nás, alebo niekde vo svete, ale z miesta, na ktoré nás Boh „...spolu posadil v nebeských oblastiach v Kristu Ježišovi“ (Ef. 2:6).
Ježiš hovorí, že starosti tohto sveta dusia Slovo, ktoré by malo pôsobiť vieru v našich srdciach – Mat 13:22; Mar 4:19; Luk 8:14.
Peter píše: „Každú svoju starosť hoďte na neho, lebo on sa stará o vás“ (I Pt 5:7). To znamená, že všetko, čo nám bráni hľadieť na veci z Božej výšky, nech ide preč z našich životov. Lebo sú to veci, ktoré dusia, zaslepujú a privádzajú ľudí
k bláznovstvu, čoho finálnym výsledkom je nedostatok viery a dôvery Bohu. Apoštol Pavol píše Timoteovi takto: „Nezanedbávaj
daru milosti, ktorý je v tebe, a ktorý ti je daný proroctvom so skladaním rúk starších zboru. Na to maj starosť, v tom buď, aby
tvoj pokrok bol zrejmý vo všetkom. Maj pozor na seba i na učenie, zotrvávaj v tom. Lebo keď to budeš robiť, zachrániš seba
aj tých, ktorí ťa počúvajú“ (I Tim 4:14-16).
Zbytočne strácaš čas, keď sa venuješ nepodstatným veciam. Chodieval som za človekom, ktorý ma priviedol k Bohu, keď som
mával nejaké problémy, aby sa za mňa modlil. Raz mi povedal: „Stanislaw, zdvihni sa 20 kilometrov nad zem a pozri sa na svoj
problém.“ Potom sa spýtal: „Čo tam vidíš?“ Nevidel som tam nič, ani samého seba; všetko sa niekde rozplynulo vo vzduchu.
Kvôli tomu Izaiáš hovorí: „Pozdvihnite svoje oči k nebesiam a hľaďte na zem dole.“ Veľmi ma to povzbudzuje. Majme svoje oči
pozdvihnuté k nebu a choďme nohami po zemi. Je to naša prevencia a Boží spôsob ako odporovať tlakom. Je to tiež ochrana
pred útlakom a úzkosťou.
V septembri sme išli spolu s manželkou slúžiť na týždeň do Švédska. V tom čase bolo Švédsko vedené ako riziková krajina
na mape Európy. Znamenalo to, že po návrate musí ísť celá rodina na testy a stráviť 10 dní v karanténe. Nechcel som zastaviť
hlavne dcéru v štúdiu. Prežíval som vnútorný zápas. Všetko už bolo vybavené. Jeden deň som počul, ako mi Duch Svätý hovoril: „Keď ostaneš doma, prídeš o svedectvo Božej moci.“ To som nechcel a preto sme v poslušnosti vyrazili na túto cestu. Tri dni
pred našim návratom, bolo Švédsko uznané Slovenskou vládou, ako neriziková krajina. Po návrate sme nemuseli absolvovať
testy, ani zostať v karanténe a dcéra mohla pokračovať v štúdiu. Boh sa zjavuje vo svojej moci, keď sú naše oči pozdvihnuté
k nebesiam a odtiaľ môžeme hľadieť na zem dole. Veľmi to povzbudilo Božiu vieru vo mne.
„A tak ak ste vstali z mŕtvych s Kristom hľadajte veci, ktoré sú hore, kde sedí Kristus po pravici Boha; na to myslite, čo je hore,
nie na to, čo je na zemi. Lebo ste zomreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu, a keď sa zjaví Kristus, náš život, vtedy sa aj vy
s ním zjavíte v sláve“ (Kol 3:1-4).
Šalom, Stanislaw Gawel
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Chvála: On je stvoriteľom neba a zeme a všetky princípy a zákony sú postavené na Jeho slove.
•
„Na počiatku stvoril Bôh nebesia a zem“ (Gen 1:1). Vďaka ti Adonai!.
•
Pretože Ty si Stvoriteľom, súhlasíme s Jeremiášom 32:17 „Ach, Pane, Hospodine (JHWH), hľa, ty si učinil nebesia
i zem svojou veľkou mocou a svojím vystretým ramenom, tebe nie je nemožnou niktorá vec.“
Radujeme sa v zjavení, že Ty držíš svojím Slovom všetko, čo si stvoril (Kol1:16).
Chválime Ťa, že si stvoril a obnovil Izrael – pre svoju slávu (Iz 43:1-7, 21) a že si používaš svoje stvorenie, aby potvrdil večnú zmluvu s Izraelom
platnú do dnes (Jer 31:35-37).
Chválime Ťa za to, že Teba nič neprekvapí, ako je napísané: „Hľa, predpovedané veci prvé prišly, a nové je oznámim; dám, aby ste počuli o nich
prv, ako vypučia“ (Iz 42:9).
Spasenie: Boh navracia židov z celého sveta do zasľúbenej zeme, aby ich srdcia obrátil k Mesiášovi – a tak bude Boh Otec oslávený.
„Teraz je moja duša rozrušená, a čo mám povedať: Otče, vyprosti ma z tejto hodiny? Ale veď preto som prišiel k tejto hodine.Otče, osláv svoje
meno! Vtedy prišiel hlas z neba: Aj som oslávil aj zase oslávim“ (Ján 12:27-28).
Abba, nikto nemôže prísť k Mesiášovi, Tvojmu Synovi, pokiaľ Ho nepritiahneš (Ján 6:44). Prosíme Ťa, pritiahni zástupy Židov k Mesiášovi Ješuovi. Otvor im oči, aby uvideli a uši, aby počuli svojho Mesiáša.
Nech príde Tvoja nebeská milosť na Tvoj ľud (Zach 12:10).
Vylej ducha pokánia a nech sa obráti Izrael k Tebe (Ž 80:3,7,19).
Pripomeň svojmu ľudu, že nikto nie je spravodlivý v Tvojich očiach (Gen 6:5, Ž 14:1-3).
Použi si krásu stvorenia v Izraeli na pritiahnutie svojho ľudu k Tebe (Ž 19:1-6).
Nech Ťa hľadajú v Tvojom Slove (Ž 19:7-14).
Použi si mesiánskych židov, aby ovplyvňovali svoje okolie, zvlášť Ťa prosíme za študentov (Mat 5:13-16).
Alijah: Vďaka Bohu za každého Žida, ktorý stretol Mesiáša Ješuu v diaspóre, tak ako je napísané v Písme, že „celý Izrael“ bude spasený – a to
sa deje v Božej krajine. A preto, modlitby za aliju a pomoc Židom, ktorí prichádzajú do rodnej zeme, aby s pomocou Božou našli spasenie.
„Lebo vás poberiem z národov a shromaždím vás zo všetkých zemí a dovediem vás do vašej zeme.A pokropím vás čistou vodou, a budete čistí;
od všetkých vašich nečistôt aj od všetkých vašich ukydaných bohov vás očistím. A dám vám nové srdce a nového ducha dám do vášho vnútra
a odstránim to kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mäsa.A dám svojho Ducha do vášho vnútra a učiním to, aby ste chodili v mojich
ustanoveniach a ostríhali moje súdy a činili ich.“(Ezech 36:24-27).
Opäť Ťa prosíme za masívnu aliju, ako je napísané, že je to pre Tvoju slávu a chválu (Iz 43:5-7, 21).
Vštep do židovských sŕdc na západe túžbu po návrate domov (Jer 50:5).
Zobuď ich, aby prezreli, že terajšia „zlatá klietka“ je len život v zajatí a nie ich pravý domov (Sud 5:12).
Nech výsledky volieb v USA vzbudia túžbu amerických Židov k návratu domov.
Otvor oči Židom na západe, aby si uvedomili nárast islamu a anti-semitizmu, a aby nestrkali hlavu do piesku (Est 8:6).
Ďakujeme Ti za všetkých kresťanov, ktorí milujú Izrael. Ale stále ich je mnoho, ktorí nevidia potrebu sa modliť, pomáhať a povzbudzovať Židov
k návratu do Izraela (Iz 49:22).
Zobuď mesiánskych židov, ktorí sa cítia pohodlne v „Babylóne“, aby zrazu začali rozmýšľať o aliji.
Zatlač na Izrael, aby sa pripravil na príchod a mohol sa ujať tisícov Židov, ktorí sa sťahujú do Izraela (Iz 60:8-9).
Ďakujeme Ti za schválenie stavieb nových bytov (viac ako 5000) v Júdei, Samárii a priľahlých častiach Jeruzalema.

Pandémia a spoločnosť: Počas sviatkov bol „lockdown“ čiastočne úspešný. Vláda hľadá riešenie (stratégiu) pre Izrael, aby sa vrátil do normálneho stavu.
•
Ďakujeme Ti Pane, že sa znížila chorobnosť na vírus za posledný mesiac (Jer 33:6).
•
Prosíme Ťa za jasnú a konkrétnu stratégiu, a nie ľudskú snahu o vyvedenie Izraela s pandémie (Pr 16:1).
•
Nech sa prezentuje skutočná pravda pre národom a zastavia sa klamstvá, a prekrútené pravdy (Pr 14:25).
•
Zakáž každý „lockdown“ alebo obmedzenia, ktoré vedú k ľudskej manipulácii a ovládaniu (Rim 13:1-4).
•
Zastav každú skupinu ľudí, ktorí sa stavajú voči nebeskej stratégii východu z pandémie (1 Kráľ 12:16, Tit 3:1).
•
Ďakujeme ti, že mnohí rabíni z Haredi (ultra ortodoxní) povzbudzujú svojich nasledovníkov, aby sa podriadili vládnym rozhodnutiam (Žid 13:7).
•
Abba, odej rúchom veselosti tých, ktorí sú v depresii a majú samovražedné myšlienky (Iz 61:3b).
•
Chráň manželstvá a tých, ktorí sú osamote (Ž 121:3).
•
Obnov Svoj národ vo všetkom, čo požrali kobylky (Joel 2:21-27).
•
Nech sa pokorí Tvoj ľud, a ľudské pýcha v čase pandémie (Jer 13:18, 30:3, Jak 4:6).
(Modlitby tímu príhovorcov z Izraela)
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Milí priatelia Izraela,
v čase útlaku nepriateľa cez pandémiu je Jeho Slovo verné a chráni nás. Je napísané: „Padne ich po tvojom boku tisíc a desať tisíc po tvojej pravici, ale
k tebe sa to nepriblíži“ (Žalmy 91:7). Pre Jeho zasľúbenie v Slove máme nádej a vieru obstáť v každej situácii.
Každý dar/obeť pre Božie kráľovstvo je súčasťou rastu našej viery a poznávania Jeho moci, lásky a spravodlivosti. Abrahám pomenoval Hospodina
„JHVH JIREH“ (Boh, ktorý zaopatruje / sa stará Gen 22:14). Jedno z úžasných vlastností nášho Boha. Je isté, že sa dokonáva Jeho dielo v nás, ako je
napísané, že „spravodlivý bude žiť z viery“ (Rim 1:17).
Nezabúdajme na to, akým požehnaním môžeme byť pre tých, ktorí sú v núdzi.
A to je prejavom praktickej lásky, ktorá je vyliata v nás cez Ducha Svätého.

Deti Kamily a Šmuela

Ďakujeme Bohu za každý dar a žehnáme vám v mene Ješua.
Šalom
Jozef

Tu je list od Kamily z Izraela:
Milí podporovatelia,
máme úžasné správy – s Božou pomocou, skutočne neočakávane – sme si
mohli kúpiť byt. Prišlo to v rovnakom čase, ako sme sa mali odsťahovať
z prenajatého bytu a bez akéhokoľvek riešenia, čo ďalej. Teraz, i keď máme
vyššie náklady ako predtým, už neplatíme prenájom, ale splácame hypotéku a
žijeme vo vlastnom domove. A aj deti majú konečne miesto, kde sa môžu hrať
a učiť sa.
Šmuel ukončil prax (stáž pre budúceho právnika), ale kvôli vírusu a uzatvoreniu celej krajiny, vrátane škôl a škôlok, sa nemohol sústrediť na štúdium.
Deti boli doma a Šmuel sa venoval ich vzdelávaniu. Skúsil ísť na skúšku aj bez efektívnej prípravy a skoro ju aj spravil, chýbalo mu len 5 bodov.
Teraz je krajina opäť uzatvorená a rozhodli sme
sa najať si niekoho na vzdelávanie detí, aby sa
Šmuel mohol venovať príprave na skúšku.
Ďakujem všetkým vám za vašu neustálu podporu
– skutočne nám to veľmi pomáha!!! ĎAKUJEM!!!
A dúfam, že vás niekedy uvidím v našom novom
domove!!!
S požehnaním z Jeruzalema
Šmuel, Kamila a deti

Suka (stan) - slávenie sviatku Sukot

TENTO PROJEKT POMOCI (PROJEKT „KAMILA“) MÔŽETE FINANČNE PODPORIŤ NA ÚČET NA SLOVENSKU ALEBO V ČESKEJ REPUBLIKE.
Číslo bankového účtu pre Slovenskú republiku
Československá Obchodní Banka, a.s.,
číslo účtu: 107656253 / 7500; IBAN: SK28 7500 0000 0001 0765 6253

Číslo bankovního účtu pro Českou republiku
Československá Obchodní Banka, a.s.
číslo účtu: 180773659 / 0300; IBAN: CZ32 0300 0000 0001 8077 3659

AKTUÁLNE PROJEKTY CHEVRY:
Projekt „Nádej“
Projekt „Liečebný pobyt“
Projekt „Sanitka“
Projekt „Kamila“
Projekt „Chlieb života“

variabilný symbol 777
variabilný symbol 1033
variabilný symbol 85000
variabilný symbol 2019
variabilný symbol 18

Kontaktná adresa: CHEVRA, Národná 10, 010 01 Žilina, Slovensko
www.chevra.sk; e-mail: balatova@chevra.sk
tel.: +421 (41) 56 40 536

