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Drahí súrodenci,
tu je slovo zo Slova pre vás.
„Buďte mojimi nasledovníkmi, ako som i ja Kristov.“ (1Korinťanom 11:1)
Pavel si bol istý stavu svojho vzťahu s Kristom a preto hovorí „Buďte mojimi nasledovníkmi...“ Bol si istý, že keď ľudia idú za nim nebude pre nich v ničom na pohoršenie, ale na
povzbudenie a posilnenie ich vzťahu s Bohom. Na inom mieste znova píše
o nasledovníkoch ich a Pána: „A vy ste sa stali našimi nasledovníkmi a Pánovými prijmúc
slovo v mnohom súžení s radosťou Svätého Ducha...“ (1Tesaloničanom 1:6) Je to nerozlučný element!
Najprv Boha potrebujem milovať a potom Ho môžem nasledovať. V Efežanom 5:1 Pavel
píše „A tak buďte nasledovníkmi Božími, ako milované deti.“ Nasledovanie v milovaní –
preto chodím so svojim Bohom, lebo Ho milujem. Len ľudia, ktorí milujú Boha, dokážu Ho
úplne nasledovať. Ich srdcia sú úplne obrátené k Nemu, aby mohol na nich Boh zjaviť svoju silu – „Lebo oči Hospodinove chodia sem a ta po celej zemi, aby dokázal svoju silu pri
tých, ktorých srdce je celé obrátené k nemu.“ (2Kron 16:9)
Poznáš takýchto ľudí, ktorí vzťah so svojim Bohom berú vážne a naplno idú za Ním? Kálef
bol jeden z nich. Boh takto o ňom hovorí: „Ale môj služobník Kálef, pretože bol u neho iný
duch, a že ma cele nasledoval, toho vovediem do zeme, do ktorej bol vošiel, a jeho semeno ho dostane dedične.“ (Nm 14:24) Toto všetko zasľúbil Boh Kalefovi. Prečo? Lebo bol
u neho iný duch a cele nasledoval Boha. Ostatní, okrem Jozuu, boli zmietaní tým, čo videli
ich fyzické oči. Videli obrov, ale nevideli veľkého Boha. Aj Kalef videl veci, ktoré videli ostatní vyzvedači, ale Božiu veľkosť videl nado všetko. Kalefove oči neboli zaslepené duchom tohto sveta, lebo v ňom bol iný duch; bol v ňom Duch Boží. Kvôli tomu bol odhodlaný
cele nasledovať svojho Boha. Biblia jasne hovorí o tých, ktorí nenasledovali cele svojho
Boha, že nevojdú do zasľúbenej zeme, okrem Kalefa a Jozuu, ktorí naplno chodili so svojim Bohom, ktorý svojou mocou ich vyviedol z otroctva Egypta (Nm 32:11-12).
Kalef hebrejsky znamená „pes“ a pes sa mi spája s poslušnosťou. Je ešte iný druh psov
o ktorom hovorí Biblia. V tomto prípade to boli tí, ktorí do Kanaánu nevošli, lebo svojim reptaním a vzburou pokúšali Boha a svojim postojom okrádali Božie stádo z Božieho predur3

čenia. To, čo siali na nich neskoršie prišlo, svojimi výrokmi dostali seba do úzkych
a v konečnom dôsledku prišli o svoje životy. Kalef však svojou poslušnosťou a mlčaním,
mohol vidieť prejav Božej moci na Božích nepriateľoch. Preto prišlo na neho aj materiálne
požehnanie, odmena a dar od Boha. „A Jozua ho požehnal a dal Hebron Kálefovi, synovi
Jefunneho, do dedičstva. Preto sa dostal Hebron Kálefovi, synovi Jefunneho Kenizského
do dedičstva, a je tak až do tohto dňa, pretože cele nasledoval Hospodina , Boha Izraela.“ (Joz 14:13-14)
Ti ostatní hľadeli na to, čo hovorila väčšina a nehľadeli na to, čo hovoril Kalef a Jozua. Tí,
ktorí idú za duchom tohto sveta majú radi veľké zástupy, ale v tomto prípade, Boh sa
k väčšine nepriznal, ale k tým, ktorí boli iného Ducha a cele Ho nasledovali. Či sa aj ty obzeráš na druhých predtým ako máš niečo spraviť? Potrebuješ nejaké uznanie, alebo potvrdenie u ľudí? Peter tiež bol zvedavý ako to bude s učeníkom, ktorého videl. Bol to učeník,
ktorého miloval Ježiš. Preto sa Peter spýtal – „...Pane a tento čo? A Ježiš mu povedal: Ak
chcem, aby zostal, dokiaľ neprídem, čo tebe do toho? Ty poď za mnou!“ (Ján 21:21-22)
Čo tebe do toho? Nestaraj sa do životov druhých veriacich, ale ty poď za Ježišom! Pozeraj
sa na Toho, ktorý je nadovšetko a mocný zaviesť ťa na miesto Božej vôle. Buď iného Ducha a nasleduj svojho Boha vo všetkom!

„Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil a ustanovil som vás, aby ste vy išli
a niesli ovocie, a vaše ovocie, aby zostávalo, aby za čokoľvek by ste prosili Otca v mojom
mene, dal vám“ (Ješua – „Zostaňte vo mne a ja vo vás, ako letorast nemôže niesť ovocie
sám od seba, keby nezostal všetko to, čo som počul od svojho Otca, oznámil som
vám“ (verše 13-15). Boli sme priateľmi hriechu, ale teraz, skrze obeť Ježiša na kríži, stali
sme sa priateľmi Nebeského Otca, ktorý nás prijal za dcéry a za synov do vzťahu v ktorom
môžeme prinášať ovocie na Jeho slávu.
„Toto som vám hovoril nato, aby moja radosť zostala vo vás, a vaša radosť, aby sa naplnila“ (verš 11).
Šalom,
Stanislaw Gawel
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1. Chvála: Boh jednal s Izraelom vo svojej milosti, i napriek tomu, že
mnohí proti nemu rebelovali. Celý čas ich viedol, staral sa o nich
a dával im jedlo. Mojžiš povedal generácii, ktorá mala vstúpiť do zasľúbenej zeme a získať ju pre seba.
„Lebo Hospodin, tvoj Bôh, ťa požehnal v každej práci tvojich rúk; vie, že ideš touto veľkou púšťou.
Toto už štyridsať rokov bol Hospodin, tvoj Bôh, s tebou; nemal si v ničom nedostatku. “ (Dt 2:7)
•

•
•
•
•
•
•

Pane, my Ťa chválime za nádherný príklad Tvojej milosti, že keď sme v Tvojich
rukách, sme v bezpečí i napriek tomu, že nie sme úplne poslušné deti (Jn 10:2829).
Ďakujeme Ti za Tvoju milosť a milosrdenstvo, Ty napĺňaš všetky naše potreby
(Gn 48:15; 2Kor 9:8-11).
Ty vieš lepšie ako my, čo potrebujeme, veríme Ti, že sa postaráš (Prís 3:5).
Chválime Ťa, že tvoje zasľúbenie pre Izrael a pre nás, nie je založené na tom, čo
robíme, ale na Tebe (Dt 7:6-8; Prís 18:10; 1Jn 4:19).
Dobrorečíme Ti, že si si nás vyvolil ešte pred narodením a stvorením pre svoju vôľu
(Jer 1:5; Zjv 4:11).
Radujeme sa, že si nás postavil na skalu a naplnil si nás piesňou slobody (Ž 32:7;
40:2).
Ďakujeme Ti, že si nás odial do svojej spravodlivosti v Mesiášovi (Iz 61:10;
2Kor 5:21).

2. Alija: Ruská hrozba zastaviť Židovskú agentúru (JA - Jewish Agency) rozvírila
pohyb Židov v diaspóre - je čas navrátiť sa domov, do Zeme Izraela.
•
•
•

•
•
•

Pane, použi si túto pravdepodobnú hrozbu k pohybu - aliji, aby sa mnohí navrátili
z exilu na Sion, čo najskôr (Jer 50:4-5, 19; Rim 8:28).
Prosíme Ťa, aby si bol konečný arbiter (rozhodca) v tejto situácii Židovskej agentúry
v Rusku (Iz 14:24,27).
Ochraňuj všetkých ukrajinských židovských mužov, ktorí dobrovoľne alebo nasilu
bojujú za ten národ, kým ich rodiny urobili aliju a čakajú na nich v Izraeli (Ž 68:6;
Jer 31:8-10; Ez 34:11-14).
Nech sú otvorené brány pre tisíce ruských židov, ktorí sa chcú vrátiť v tomto čase
(Ž 107:3).
Kdekoľvek sú zatvorené brány pre aliju (napr. Irán), pošli „anjelských“ zámočníkov
(Sk 12:7-11).
Pane, v tomto čase pliagy korona vírusu, zatras a zobuď všetkých Židov, ktorí si
5

myslia, že majú ešte veľa času na aliju (Kaz 9:12; 1Tes 5:3).
Konfrontuj Židov v exile, ktorí vedia, že patria do Izraela, ale stále hľadajú výhovorky (Luk 14:16-22).
Otvor oči Źidom, ktorí zotrvávajú v exile, aby videli hrozbu antisemitizmu ako Tvoje
podnet k aliji (Jer 16:16).
Pritiahni ich späť do Izraela zmluvou lásky (Jer 31:3).
Použi si pravdepodobné zatvorenie Židovskej agentúry, aby nová izraelská vláda
bola flexibilná a menej byrokratická pre imigráciu židovských rodín (Iz 57:14).
Pane, aj keby noví imigranti nemali všetky potrebné dokumenty, naplň svojou milosťou izraelské autority k naplneniu Tvojej vôle (Ž 23:6; Prís 11:17a).
Abba, prosíme Ťa, aby prioritou nasledujúcej vlády bola alija (Jer 32:41-42).
Pane Ješua, Tvoje túžba pre Tvoje Telo je spolupráca s Tebou na obnove Izraela
(Iz 49:22; 60:8-12), pošli svoje Slovo pre pastorov a kazateľov, aby kázali túto pravdu bez strachu (1Kor 3:9; Gal 4:16).

•
•
•
•
•
•
•

3. Vláda: Politické kampane pre novembrové voľby nabrali obrátky. Mnohé ľavo-centrické
médiá sú v móde „ktokoľvek, len nie Bibi“. Pre nás je to dôležité znamenie, že Netanjahu
je stále najlepším človekom pre lídra národa v týchto časoch.
•

Opäť Ťa prosíme, aby si urobil to, čo si povedal vo svojom Slove: „ Preto hovorí
Panovník Hospodin Zástupov, Mocný Izraelov: Oj, poteším sa nad svojimi protivníkmi a pomstím sa na svojich nepriateľoch! A obrátim svoju ruku na teba a očistím ťa
spáliac tvoje trosky ako žieravina a odstránim všetko tvoje olovo. A navrátim ti tvojich sudcov, ktorí budú ako tí tam prv, a tvojich radcov, ako na počiatku, a potom sa
budeš volať mestom spravodlivosti, verným mestom. Sion bude vykúpený súdom
(právom) a jeho navrátivší sa (imigranti) spravodlivosťou.“ (Iz 1:24-27)
Drahý Bože, odkry každú skrytú agendu v politických stranách, ako aj v srdciach
politikov a zjav to izraelským voličom (1Sam 16:7; Ž 7:9; Jer 17:10, 32:19).
Buď tou kontrolujúcou silou za všetkými manévrami politických strán (Ezd 9:14;
Prís 16:5).
Ovplyvni hlasy voličov a pozdvihni tých, ktorí majú byť v izraelskej vláde (Prís
19:21).
Jednaj s tými, ktorí budú viesť tento národ, pokor ich a pomôž im naplniť Tvoj zámer - uzdravenie vzájomných vzťahov (Prís 13:10; Jer 9:23).
Daj Izraelu vládu, ktorá bude jednať spravodlivo s bohatstvom a chudobou (Jak 2:24).
Nech minister financií bude zvolený človek na základe svojich schopností a nie
politiky (Prís 18:16).
Očisti korupciu na všetkých úrovniach izraelskej spoločnosti (Mal 3:3).

•
•
•
•
•
•
•
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4. IDF: Je pre nás potešením vidieť, ako sa napĺňa Božie Slovo o obnove Izraela s Ezechiela 37:10 a vytvorením izraelskej „skutočne veľkej armády“.
•
•
•
•
•
•
•
•

Pane, prosíme Ťa, aby prechod medzi súčasným veliteľom IDF Kochavi a novým
na začiatku roka 2023 bol efektívny a pokojný (SK 1:23-26).
Abba, ochraňuj a požehnaj všetkých vojakov, ktorí strážia Tvoi národ (Iz 41:13-16).
Prosíme Ťa o špeciálnu ochranu, odvahu a múdrosť pre izraelské roty, ktoré operujú v oblasti Gazy proti hrozbám Islamskému džihádu v Palestíne (Ž 44:4-8).
Pomaž všetkých lídrov IDF, aby im vojaci dôverovali a nasledovali v boji
(1Kron 11:11).
Pokračuj dávať Izraelu najnovšie zbrane a vojenské systémy (Ž 31:2).
Nech má Izrael múdrosť, s kým sa má zdielať so svojím vojenským pokrokom
(Iz 39:1-7)
Vylej svojho Ducha na všetkých veriacich vojakov - židov i pohanov a daj im odvahu a istotu v Teba, kedykoľvek si ich použiješ (1Kor 12:7-11).
Daj milosť a navzájom spoj veriacich vojakov do skupín (Mk 6:7).

5. Vnútorná bezpečnosť: Počet teroristických útokov rastie, avšak aj reakcia Izraela proti
nim je agresívnejšia. Pokiaľ Izrael nebude mať suverenitu nad územím západne od Jordánu - nebude pokoj a bezpečnosť, o ktorej čítame v Ezechielovi 38:8 a 11b.
•

•

•
•
•
•
•
•

Pane, Ty hovoríš vo svojej Tóre, že si prisahal dať Izraelu túto zem, a preto Ťa prosíme, aby si zorganizoval okolnosti tak, že sa to naplní v týchto dňoch (Dt 1:8, 35;
2:24, 31; 3:18, 20).
Povzbuď izraelských politikov a vojenských lídrov slovom: „Nože vidz, Hospodin,
tvoj Bôh, dal pred tebou zem, vyjdi hore a zaujmi dedične, tak ako hovoril Hospodin, Bôh tvojich otcov, o tebe. Neboj sa ani sa nestrachuj!“ (Dt 1:21)
Povedz budúcej vláde Izraela nech naďalej budujú Judeu a Samáriu (Iz 44:24-26;
Jer 31:3-5).
Zabráň izraelskej dočasnej vláde k súhlasu vytvorenia Palestínskeho štátu
(Joel 3:1-2).
Pane, povstaň a bráň Svoj národ rozptýlením nepriateľa Izraela - Hamas a Palestínsky džihád (Ž 68:1, 30).
Nech povstane chaos medzi palestínčanmi v Judei, Samárii a Gaze (Ž 55:9;
Prís 10:12).
Pane, zachráň mnohých tínejdžerov v Gaze pred vstupom do samovražedného
tímu (Iz 61:1-2).
Zachráň mnohých palestínčanov. Nech sa obráti nepriateľ k Božej rodine
(Ef 2:11-19).
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6. Vonkajšia bezpečnosť: „Tohoto dňa začnem dávať tvoj strach a tvoju bázeň na ľudí pod
celým nebom. Tí, ktorí počujú zvesť o tebe, budú sa triasť a budú sa svíjať od strachu pred
tebou.“ (Dt 2:25). Rôznym spôsobom sa v týchto dňoch napĺňa toto zasľúbenie.
•

Vzdávame Ti chválu, že po 74 rokoch hrozieb a vojen, Izrael existuje a prosperuje
(Jer 31:35-37; Am 9:13-15).
Zväčši paranoju a strach Boha Izraela (Mossadu, špiónov a tajnej služby) medzi
iránskymi vojenskými a politickými vodcami (Gn 35:5; 2Kron 17:10).
Použi si paranoju a strach ku chybám iránskych lídrov v geo-politike (Ž 76:12).
Pane, to isté nech sa deje aj lídrom Hizballáhu (Ž 35:4, 26).
Odhaľ a znič všetky démonické plány Iránu a jeho partnerov proti Izraelu (Ž 33:1011; 139:11-12).
Zmar všetku komunikáciu, vnútornú a externú, medzi nepriateľmi Siona (Ž 129:5).
Nech sú izraelské tajné služby na vrchole a nie na chvoste (Dt 28:13).
Povstáva globálne osočovanie Izraela ako na apartheid, preto nás veď Pane k modlitbám, ktoré nie sú proti naplneniu Tvojich proroctiev (Zach 12:2-3, 9; 14:1-3).

•
•
•
•
•
•
•

7. Spasenie: V minulosti (v mesiaci Av) prišlo mnoho pogromov a nešťastí na Židovský ľud
- zničenie prvého a druhého chrámu v Jeruzaleme, vyhostenie židov z Anglicka (1920),
Španielska (1492), konečné riešenie židovskej otázky v čase nacizmu a ďalšie.
•

Pane, nech sa raduje Izrael v strede strádania a trápenia pretože Ty si „veľký vo
svojej vernosti.“ (Nár 3:23)
Nech všetky zasiate semienka do židovských sŕdc prinesú viac ovocia v tejto sezóne (1Kor 3:5-9).
Vylej svoj dar odpustenia na Svoj ľud, ktorí sa navrátil do zeme v tomto čase
(Nár 5:21).
Zachráň mnohých zo Židov, ktorí urobili aliju v roku 2022 (Jer 32:37-40).
Abba, prosíme Ťa vo svojej milosti, zjav Mesiáša všetkým preživším Holokaustu
a ich rodinám (Ž 107:14-16).
Pane, zázračne zachráň politikov, ktorí budú viesť Izrael po voľbách (Jer 31:7).
Mesiáš, vystav Telo Izraela, aby mohli učeníkovať nových obrátených (2Tim 2:1-3).
Nech povstanú príhovorcovia z Tela Mesiáša za spasenie Izraela (Jer 31:7).

•
•
•
•
•
•
•

Modlitebné témy príhovorcov za Izrael.
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Milí priatelia Izraela,
V Chuste náš priateľ Voloďa, predseda Židovskej náboženskej obce, má plno práce s aktivitami
v rámci komunity. Sláva Bohu za milosť a vďaka za sponzorov, ktorí prispievajú na jedáleň pre komunitu. Po každom šabate si môžu spolu sadnúť a najesť sa.

Keď sa spolu stretneme, tak je o čom sa rozprávať. Modlíme sa za to, aby sa Boh Izraela oslávil
a zjavil Svojmu ľudu. Mnohí sú utrápení a majú starosť, čo bude ďalej. Vojna neutícha a životné
podmienky sa zhoršujú. Ako prežiť? Kde získať lacnejší chlieb?
Stretli sme aj tých, ktorí museli odísť zo svojich domovov kvôli vojne. Mali sme možnosť sa s nimi porozprávať a povzbudiť ich. Ponúkli sme im aj pomoc,
keď budú potrebovať.
Modlite sa za nás, aby sme mali múdrosť a vedenie
Duchom a prinášali živé evanjelium na každé miesto,
kde vstúpi naša noha.
Buďte požehnaní a bdelí a očakávajme dobré od
Otca svetiel.
Šalom
Jozef Janits
Chevra tím
9

Milí priatelia Izraela,
Výzva k praktickej pomoci pre Ukrajinu stále pokračuje.
Môžete prispieť finančne na tento projekt,
ktorého cieľom je pomôcť aj tým,
ktorí zostali na Ukrajine a nestihli alebo nemohli odísť,
a ktorí zostali „doma“ a pomáhajú svojim blížnym.
Ďakujeme všetkým, ktorí ste prispeli.
Buďte požehnaní v skutkoch lásky a milosrdenstva.
Variabilný symbol projektu „POMOC UA“ je „2022“.
Čísla účtov na zaslanie finančného príspevku sú uvedené
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PROGRAM PKPI 2022
Štvrtok 18.08.2022
16:00 - 17:00
17:00 - 18:30
Piatok 19.08.2022
08:30 - 09:00
09:00 - 09:30
09:30 - 11:00
11:30 - 13:00
16:00 - 17:30
19:00 - 21:00
Sobota 20.08.2022
08:30 - 09:00
09:00 - 09:30
09:30 - 10:15
10:15 - 11:00

Modlitby, chvály a uctievanie
Večerné zhromaždenie

Modlitby
Chvály a uctievanie
Seminár
Prestávka
Seminár
Prestávka
Seminár
Prestávka
Chvály, večerné zhromaždenie

19:00 - 21:00

Modlitby
Chvály a uctievanie
Seminár
Seminár
Prestávka
Seminár
Prestávka
Seminár
Prestávka
Chvály, večerné zhromaždenie

Nedeľa 21.08.2022
08:30 - 09:00
09:00 - 09:30
09:30 - 11:00

Modlitby
Chvály a uctievanie
Nedeľné zhromaždenie

11:30 - 13:00

Prestávka
Seminár

11:30 - 13:00
16:00 - 17:30

Zmena programu vyhradená!

Slúžiaci tím:
Tim Carscadden (USA)
Hakan Gniste (Švédsko)
Björn Gustafsson (Švédsko)
Stanislaw Gawel (Slovensko)

Antti Hämäläinen (Fínsko)
Jozef Janits (Slovensko)
Bo Nyberg (Švédsko)
Alyosha Ryabinov (Izrael)

Bratia a sestry z Čiech, z Moravy, zo Slovenska, z národov!
Od 1.júla začíname „reťazové modlitby“ za túto konferenciu.
Pozývame vás, aby ste sa zapojili a stáli vo viere a smelej dôvere
pred Božím trónom milosti.
Klaniame sa pred naším nebeským Otcom a Mesiášom Ješuu,
nech nás vedie Duch Svätý do pravdy a poznania Božej vôle.
Tešíme sa na vás.
Jozef Janits, Chevra tím.

Registrácia na konferenciu emailom chevra@chevra.sk
alebo telefonicky 00421/41/5640536.
Registračný poplatok 20,-€

