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CHEVRA
Poslanie:
Potešujte, potešujte môj ľud... (Iz. 40)
Vízia:
“Budovanie mostov medzi kresťanmi a židmi”
“...on je náš pokoj, ktorý učinil oboje jedno a zboril aj priehradný múr.”

(Ef. 2:14)

“...tých dvoje, Židov a pohanov, stvoril v sebe v jedného človeka činiac pokoj”. (Ef. 2:15)
“...skrze Neho máme prístup oboje v jednom Duchu k Otcovi”.

(Ef. 2:18)

Chevra je hebrejský výraz pre spoločenstvo, skupinu priateľov.
Úlohou a zároveň cieľom občianskeho združenia Chevra na Slovensku a v Českej republike
je šíriť Božie Slovo pre cirkev dnešných dní. Slovo je zamerané na poznanie Božích zámerov
pre cirkev a Izrael a vyučovanie o židovských koreňoch kresťanskej viery. Dôraz v tejto oblasti
dávame na osobné stretnutia so skupinami ľudí (cirkvi, organizácie, modlitebné tímy, a pod.),
ktorí majú túžbu po poznaní a vzdelávaní. Je samozrejmé, že nie je možné oddeliť teoretické
znalosti a vedomosti o Bohu, od praktickej aplikácie počnúc modlitbami až po vycestovanie
na misijnú cestu do Ukrajiny, Moldavska alebo inej krajiny bývalého Sovietskeho zväzu,
kde doteraz žije v diaspóre mnoho židov.

SLOVO NA ÚVOD
Drahí súrodenci!
Tu je slovo zo Slova pre vás.
„...oči Hospodinove (Adonai) chodia sem a ta po celej zemi, aby
dokázal svoju silu pri tých, ktorých srdce je celé obrátené
k nemu.“ (II Kron.16:9)
Vedel si, že Boh doslova vyhľadáva nástroj (nádobu), cez ktorý by mohol
zjaviť svoju silu? Ak vyhľadáva, znamená to, že chce dokázať svoju silu,
aby naplnil to, čo zasľúbil a to, čo sa Jemu ľúbi. Podarí sa Mu to? Dám Mu príležitosť? Nájde vo
mne srdce, ktoré je cele obrátené k Nemu?
Biblia hovorí, že: „Najľstivejšie nado všetko je srdce a je neduživé na smrť. Kto ho pozná?“ (Jer
17:9) Naše vlastné srdce nás môže oklamať. Slovo Božie nás varuje, aby sme neboli múdri vo
svojich vlastných očiach. Potrebujeme niekoho, kto nám povie pravdu o nás samých; niekoho, komu
dovolíme skúmať naše srdcia; niekoho, komu dôverujeme. Jeremiáš píše: „Ja, Hospodin (Adonai),
skúmam srdce...“ (Jer 17:10). Boh potrebuje len náš súhlas. Ak Mu ho dáme, vtedy pristúpi
k skúmaniu. Žalmista vyjadril: „Hospodine, preskúmal si ma a poznal.“ (Ž 139:1) Ide o perfektný stav
človeka, pri ktorom Boh zjavuje svoju silu. Z druhej strany, Dávid si uvedomuje, že ak chce v Božej
sile obstáť, je potrebné, aby ho Boh skúmal ustavične: „Preskúmaj ma, silný Bože, a poznaj moje
srdce! Skús ma a poznaj moje myšlienky a viď, či je vo mne nejaká zlá cesta a veď ma cestou
večnosti.“ (Ž 139:24) Srdce, ktoré je obrátené k Bohu, je poddajné, aby ho Boh mohol formovať. Ján
Krstiteľ hovorí: „On musí rásť a ja sa menšiť.“ (J 3:30) Výsledkom tohto formovania je Boží rast
v nás. Keď sa nás zmocní, vtedy bude zjavená Jeho sila skrze nás.
Dôverujme Bohu, že má moc to spraviť: „...nadej sa na neho (Hospodina) a On učiní.“ (Ž 37:5)
Nemusíme sa do ničoho siliť. Dovoľme Bohu, aby dokázal svoju silu v nás, aj skrze nás. Buďme na
Ňom úplne závislí a On vykoná to, čo sa Mu ľúbi!
Šalom!
Stanislaw Gawel
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„ ...pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine...“ (1Kr 10:6)

„Vtedy Absolón povedal Chúšajovi: To je oddanosť k tvojmu priateľovi? Prečo si nešiel s
ním?” (2 Sam.16:17).
BRITÁNIA – PRIATEĽ ALEBO NEPRIATEĽ?
Vždy som mal veľký rešpekt voči Veľkej Británii - či už k jej ľudu alebo inštitúciám. V poslednom
období ma však šokuje smer, ktorý Británia naberá. Počas niekoľkých rokov s otvorenou náručou
prijala obrovské množstvo moslimských imigrantov, ktorí sa valili do UK, akoby boli utečenci. Postupne si tu vystavali mešity. Británia povolila šariu a dokonca v niektorých oblastiach sa aj uplatňuje. Každý štvrtý človek na ulici nosil burqa alebo jalabiya. Britskí politickí vodcovia, rovnako ako
americkí, si neuvedomujú moslimskú taktiku – vyslať, či už jednotlivcov alebo manželské páry, do
nemoslimských krajín, usadiť sa v nich, založiť veľké rodiny a vyvíjať nátlak na inštitúcie danej krajiny. Konečným cieľom je prevziať moc v danej krajine.
Anglicko dokonca povolilo, aby Hamas ovplyvňoval britských sudcov. Tí teraz otáčajú britský zákon
proti Izraelu a jeho občanom. Nejeden izraelský vojak alebo politik sa radšej vyhne návšteve Anglicka. Právnici, ktorí pracujú s palestínskymi aktivistami, odsúdili a dali do väzby seniorského izraelského civilistu a vojenských zástupcov z dôvodu univerzálnej jurisdikcie. Tento chorý právny koncept
dovoľuje sudcom, aby vydávali zatykače na hosťujúcich úradníkov, ktorí sú obvinení z vojenských
zločinov v zahraničnom konflikte. (Poznámka: Táto legálna taktika by mohla byť podobným spôsobom eventuálne otočená proti Barakovi Obamovi alebo Vladimírovi Putinovi.)
Posledným terčom tohto bizarného právneho obratu je Cipi Livniová, bývalá ministerka zahraničných vecí Izraela a súčasná hlava opozície, ktorá verne obhajuje izraelskú ofenzívu proti Hamasu
Liate olovo v pásme Gazy. Livniová zrušila plánovanú cestu do Londýna kvôli tajne vydanému zatykaču, ktorý na ňu v Anglicku čakal.
POTVRDENÉ PRIATEĽSTVO
Avšak, dobrá správa je, že mnoho britských občanov si uvedomuje tento problém. Minister zahraničných vecí David Miliband oznámil, že britský zákon už viac nebude tolerovať právne obťažovanie
izraelských úradníkov takýmto spôsobom. V nedávnom vyjadrení, uverejnenom po stretnutí s izraelským veľvyslancom v UK, Miliband povedal, že britský zákon povoľujúci sudcom vydávať zatykač
proti zahraničným funkcionárom bez predchádzajúcej známosti alebo oznámenia od prokurátora, sa
musí zrevidovať a reformovať. Povedal, že britská vláda je rozhodnutá zabrániť podobným zastrašovaniam vo forme zatykačov proti návštevníkom na úrovni Livniovej.
Miliband prehlásil: „Izrael je strategickým partnerom a blízkym priateľom Spojeného kráľovstva.
Budeme chrániť a rozvíjať naše vzťahy. Izraelskí vodcovia, ako aj vodcovia iných krajín, musia mať
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možnosť navštíviť a zároveň viesť adekvátny dialóg s britskou vládou.“
Navyše, Miliband sa Livniovej ospravedlnil a prisľúbil, že záležitosť okamžite vyrieši. Livniová nevníma zatykač ako osobnú urážku, ale ako niečo, čo ovplyvní Izrael ako celok. Dodala, že to narúša
i snahy pracovať spoločne proti ohrozujúcim prvkom.
Je teda Británia priateľom alebo nepriateľom Izraela? Nie, Anglicko nepatrí k nepriateľom Izraela. Ak
však budú ľavicovo orientované a pro-islamské trendy pokračovať, Británia sa môže jedného dňa
zobudiť ako islamská krajina. A vtedy priateľskú ruku Izraelu iste nepodá.
„ZATIAHNUTÁ OBLOHA S NUKLEÁRNYMI ZBRAŇAMI“
27.decembra Jerusalem Post zverejnil príspevok žurnalistu Barryho Rubina. Článok rozoberá problematiku daného regiónu vrátane bezpečnosti Izraela, vyhliadok na mier, vzťahu Izraela s USA
a situáciu s Palestínčanmi. Rubin poukázal na to, že obloha je nad Stredným východom síce zatiahnutá, ale nemusí to nevyhnutne znamenať dážď. Situáciu v Izraeli posúdil ako „nie až tak zlú“. Medzi
iným vyjadril nasledovné:
•
Potenciálny konflikt s USA je, pravdepodobne po dobu pôsobenia prezidenta Obamu, odvrátený. Väčšina prijatých lekcií od USA v danom regióne, bez ohľadu na to, koľko sme sa
z toho poučili, sú pre Izrael prospešné. Poukazujú na to, ako je Izrael pripravený pomôcť
snahám USA, zároveň preukazujú, aké je to ťažké získať pokoj a aká je obmedzená spolupráca z tej druhej strany. Verí, že možnosť na nadviazanie priateľských stykov medzi USA
a Iránom alebo Sýriou bola zničená kvôli nedostatku spolupráce na druhej strane.
•
Na prvý pohľad medzinárodné postavenie Izraela nevyzerá dobre. „To, čo sa ale v konečnom dôsledku počíta“, je podpora Izraela ...a tá je dostatočná. Francúzsko, Nemecko
a Taliansko majú priateľsky naklonené vlády, zatiaľ čo Británia sa pokúša o vrúcnejšie naladený režim voči Izraelu.
•
Napriek verejným prehláseniam, vodcovia Palestínskej samosprávy sú v podstate s daným
stavom spokojní. Ich stratégia – vynútiť od Izraela viaceré ústupky bez toho, aby ich to niečo
stálo - „spôsobuje, že vyzerajú síce drsne, ale nemajú nijaké vyhliadky na úspech. Nebezpečenstvo zo strany Hamasu je zažehnané. Ekonomická situácia na Západnom brehu sa nezmenila. Vodcovia Palestínskej samosprávy sa radšej vyhýbajú obnoveniu násilia. Rubin
povedal: „Nie je to nirvána, ale nie je to až také zlé.“
•
Hizballáh nechce tento rok obnoviť vojnu. Namiesto toho vyhľadáva možnosť, ako sa pomstiť za teroristické útoky mimo libanonsko-izreleskej hranice. Hamas je pravdepodobne
[stále] zastrašený začiatkom roku 2009...
•
Zatiaľ čo svet zasiahla ekonomická kríza, Izrael naďalej pokračuje v technickej inovácii
v oblasti špičkovej technológie, vedy, medicínskej a poľnohospodárskej technológie.
•
Izrael má vládu s vysokou úrovňou podpory. Po dlhotrvajúcich nevydarených príležitostiach
a dômyselných plánov, ktoré nezabrali, je znova na ceste. Vyznačuje sa i vysokým stupňom
národného konsenzu.
•
Napokon Rubin poukazuje na to, že Irán nemá nukleárne zbrane. Zároveň ostro kritizuje
nedostatok skutočného tlaku zo strany USA na Irán a nefunkčnosť sankcii voči Iránu. Podľa
Rubina bude rok 2010 rokom „buď—alebo“, rozhodným rokom pre zastavenie Iránu.
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„TEŠÍM MA, KEĎ SLÚŽIM SVOJMU BOHU”
...povedal Jaakov Teitel, ktorý je podozrivý z bombového útoku na dom rodiny Ortizovcov pred jeden a pol rokom. Je iróniou, že moslimovia ako aj ultra- ortodoxní Židia si myslia, že vraždou slúžia
Bohu.
Teitel je v súčasnosti vo väzbe. Čelí obvineniu nielen z pokusu o vraždu Ortizovej rodiny, ale
i z celej série vrážd a bombových útokov, ktoré sa objavili za posledných 12 rokov. Polícia pracuje
na tom, ako spojiť Teitela s ostatnými vraždami, vrátane vraždy dvoch policajtov v Jordan Valley
pred ôsmymi mesiacmi. I samotná polícia je pretriasaná zo zlyhania bezpečnostných služieb, pretože mohla tohto zločinca odhaliť oveľa skôr.
Je až zarážajúce, že existuje video záznam, zachytený bezpečnostnou kamerou, ako Teitel donáša
bombu ku Ortizovmu bytu. Atentátnik vyšiel po schodoch ku bezpečnostnej bráne, ktorú nemohol
otvoriť. Preto bombu položil na podlahu z druhej strany brány. Domovník trhavinu našiel a doručil
mladému Amimu Ortizovi. Bola zabalená ako darček na sviatok Purim. Keď balík otvoril, bomba
explodovala.
Čoskoro sa odohrá dlhý a zmedializovaný súdny proces. A preto Ortizova rodina prosí o modlitby.
„Rodina potrebuje modlitby a silnú podporu, aby bola schopná vydržať tento boj až do konca
a zaistiť rozsudok, ktorý je adekvátny k vykonanému zločinu voči našej rodine a ostatným,” povedala pani Ortizová.
Nejde o ojedinelý prípad prenasledovania veriacich v Ješuu v Izraeli. Neustále mu čelia hlavne veriaci v oblasti Arad, ale i na iných miestach krajiny. Ježiš povedal: „Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.“ (Ján 16:33).
VÝSTAVBA V IZRAELI POKRAČUJE
Dňa 28.decembra izraelské ministerstvo výstavby vyhlásilo, že Izrael plánuje postaviť takmer 700
nových bytov vo východnom Jeruzaleme. Toto prehlásenie skritizovalo mnoho zdrojov vrátane niektorých priateľov Izraela, ktorí výstavbu považujú za prekážku pri vytváraní mieru. Spor o východný
Jeruzalem je najviac pretriasanou problematikou v izraelsko - palestínskom konflikte. Palestínčania
sa dožadujú východného Jeruzalema ako ich hlavného mesta budúceho štátu a židovské okolie
považujú len za usadlosti. Izrael na druhej strane prehlasuje, že celé mesto je jeho večným hlavným
mestom. Premiér Benjamín Netanjahu nedávno zmrazil výstavbu na Západnom brehu v nádeji, že
sa znovu rozbehne mierový proces. Zmrazenie sa však netýka východného Jeruzalema. „Robíme
rozdiel medzi Západným brehom a Jeruzalemom,“ povedal vládny hovorca Mark Regev. „Jeruzalem
je naším hlavným mestom a ním aj zostane.“ Ministerstvo schválilo výstavbu 692 bytov v troch existujúcich židovských štvrtiach obývaných niekoľkými tisíckami ľudí.
Izrael nepovažuje štvrte východného Jeruzalema za usadlosti. Východný sektor mesta získal v roku
1967 počas Šesťdňovej vojny a okamžite ho pripojil k mestu. Napriek skutočnosti, že vzťahy
s Obamovou vládou sa v priebehu posledných týždňov zlepšili, schválená výstavba vo východnom
Jeruzaleme ma potenciál priniesť konflikt medzi izraelskú vládu a Obamovu administratívu.
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Palestínčanov rozhodnutie, ako inak, pobúrilo. Vládny predstaviteľ Saeb Erekat povedal: „Ostro
odsudzujeme izraelskú politiku nepretržitej výstavby. Dúfame, že americká vláda ako aj ostatní členovia medzinárodného spoločenstva, nemajú zatvorené oči.“ Tento protest znie tak trochu naprázdno. Tí, ktorí do hĺbky poznajú udalosti Stredného východu však vedia, o čo Palestínčanom v skutočnosti ide. Nejde im o ich „rovný diel“ z koláča. Chcú koláč celý. A radikálni moslimovia sa pred ničím
nezastavia, aby ho dostali.
NÁVŠTEVA KRESŤANSKÝCH VODCOV
Dňa 28.decembra izraelský prezident Šimon Peres hosťoval vo svojej jeruzalemskej rezidencii kresťanských vodcov. Poprial im šťastný Nový Rok a Veselé Vianoce. Medzi pozvanými bol i grécky
patriarcha z Jeruzalema - Theophilos III; latinský patriarcha z Jeruzalema - Fuad Twal; arcibiskup
Aris Širvanian z arménskej cirkvi, gréckokatolícky arcibiskup Elias Šakur a iní.
Počas stretnutia Peres povedal: „Je zodpovednosťou Izraela zabezpečiť, aby sa každý veriaci slobodne a bez zábran mohol modliť k svojmu Pánovi. Izrael je rozhodnutý chrániť sväté miesta pre
každé náboženstvo. Nebudeme tolerovať žiadny útok voči akejkoľvek cirkvi, mešite alebo synagóge.“ Ďalej pokračoval slovami: „Viem, že sú medzi nami rozdiely, ale zároveň máme veľa podobností. Vcelku verím, že náboženskí a duchovní vodcovia, ktorí sa tu dnes zišli, tvoria mierový tábor.“
Zdá sa, že Peresov komentár o mieri potvrdil ako Theophil III, tak aj ostatní pozvaní hostia. Vyzdvihli
mier ako najdôležitejšiu hodnotu. Zdržali sa poznámok o izraelskom údere, možno s ohľadom na
udalosť, ktorá označuje príchod Kniežaťa pokoja na tento svet.
„A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali:
Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“ (Lukáš 2:13-14).
V mesiášovi,
Lonnie C. Mings
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
PIATKOVÝ MODLITEBNÝ ZOZNAM (január 2010, Jeruzalem)
1.
•

Ako odrazový mostík pre chválu nášho Pána sme použili prorocký oddiel
z Izaiáša 27:6-28:13; 29:22-23.

„Vo dňoch, ktoré prídu, Jákob zapustí korene, Izrael vypučí a rozkvitne a celý svet bude plný
ich ovocia.“ (Iz 27:6) Amen.
Vďaka Ti Pane, že uvedený verš sa nám doslova napĺňa pred očami.
Ak to Pane robíš s Izraelom, ktorý je prevažne ešte nespasený, o koľko viac naplníš zasľúbenie u tých, ktorí prijali Mesiáša Ješuu.
Sme veľmi požehnaní Tvojimi zasľúbeniami. Ďakujeme Ti, že si nás zachránil! „...radostne
ďakujúc Otcovi, ktorý nás hodnými učinil mať účasť na údele svätých vo svetle, vytrhol nás z
moci temnosti a premiestnil do kráľovstva svojho milovaného Syna.“ (Kol 1:12-13)

•
•
•

2.) Vyššie uvedený verš sme použili aj v modlitbe za zúfalú vodnú situáciu v Izraeli.
•

Abba, aby Izrael mohol priniesť ovocie do celého sveta, potrebuje dostatok vody. Preto Ťa
prosíme, aby si preň zabezpečil, čo potrebuje, aby sa Tvoje zasľúbenie celkom naplnilo.
Prosíme Ťa o to nie pre zásluhy Izraela, ale preto, že si Bohom milosti a milosrdenstva.
„...váš Otec v nebesiach...dáva vychádzať slnku na zlých aj na dobrých a dáva dážď na
spravodlivých aj na nespravodlivých.“ (Mat. 5:45b)
Spomíname si, že v čase rebélie Izraela, keď putoval po púšti, zakúšal nielen tvoj súd, ale
i tvoju dobrotu. Dal si mu toľko vody, koľko potreboval.
„Otvorím rieky na vysokých holiach a pramene v dolinách; obrátim púšť na jazero vody
a suchú zem na zdroje vôd.“ (Iz. 41:18)
Pane, v Ezechielovi v 36 kapitole si povedal, že privedieš svoj ľud späť do zasľúbenej zeme,
kvôli Tvojmu svätému menu, a potom ho zachrániš .Chválime Ťa, že sa to deje i dnes.
„Spustnutá krajina bude zase obrábaná miesto toho, že bývala púšťou pred očami okoloidúcich. A povedia: Táto zem, ktorá bola spustošená, je ako záhrada Éden, a spustošené,
opustené a zrúcané mestá sú opevnené a obývané. Národy, ktoré ostanú okolo vás, poznajú, že ja, Hospodin, som zbúrané vystaval a spustošené vysadil. Ja, Hospodin, som povedal a tak i učiním.“ (Ez 36:34-36)
Aby sa tieto verše naplnili, Izrael potrebuje buď nové vodné zdroje, alebo aspoň veľmi vlhkú
zimu, alebo sa potrebuje naučiť hospodáriť s vodou, alebo prísť na nové technológie odsoľovania, alebo všetko z uvedeného. Už akýkoľvek spôsob vyberieš, úpenlivo žiadame – zasiahni a zabezpeč dostatok vody pre židovský národ. Nech je to dôkaz, že i v súčasnosti
hovoríš a jednáš.
Pomaž cirkev, aby vedela, ako sa prihovárať za túto situáciu. Daj jej špecifické slovo alebo
verš, ktorý by sme použili v modlitbe. A napokon, vypočuj nás pre Tvoju milosť.

•
•
•
•
•

•

•
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3:) Minulý týždeň sme priniesli informáciu, že dvaja významní rabíni prehlásili, že v Izraeli vykonávané interrupcie majú za následok odďaľovanie vykúpenia židovského národa. Toto posolstvo sa malo zvestovať v lokálnych synagógach. Práve na dnešný šabat pripadlo čítanie z Tóry,
ktorá popisuje príbeh z 2 M 1 kapitoly. Egyptský faraón v príbehu nariadil zabíjať novonarodených
židovských chlapcov. Boh však prostredníctvom dvoch zbožných a poslušných pôrodných žien zasiahol...
•
•
•
•
•
•
•
•

Ďakujeme Ti za správu, že miera interrupcii v Izraeli klesá.
Smútime však nad tým, že interrupcia je stále v Izraeli legálnou záležitosťou.
Pomaž tých, ktorí vyučujú o tomto hriechu. Použi si ich slová, aby sa židovský národ prebudil a prestal zabíjať svoje deti.
Použi si náboženských členov v Knessete, aby bojovali proti legalizácii potratov v Izraeli.
Daj, aby všetci tí, ktorí sú zapojení do procesu interrupcie – či už matky, otcovia, doktori
a sestričky – boli usvedčení z tohto hriechu. Nech volajú k Tebe o odpustenie a uzdravenie.
Veď ich k Tvojmu Synovi. Len On sám ich môže potešiť a upokojiť ich srdcia.
Učiň z izraelských doktorov a sestier takých ľudí, ako boli pôrodné baby (asistentky) v 2.M 1
15 – 19 .
Nech zostúpi bázeň na tých, ktorí rozmýšľajú zrealizovať interrupciu.
„Preto domu Jákobovmu takto hovorí Hospodin, ktorý vykúpil Abraháma: Teraz sa už nebude hanbiť Jákob, ani už nezbledne jeho tvár; lebo keď bude vidieť jeho deti, dielo mojich
rúk, vo svojom strede, budú posväcovať moje meno a budú posväcovať svätého Jákobovho a pôsobiť to, aby sa každý bál Boha Izraelovho.“ (Iz. 29:22-23)

4.) Irán pokračuje v rozvoji zbraní hromadného ničenia. Svet sa do dnešného dňa rozhodol akurát tak postrašiť Irán sankciami. Pripomína nám to situáciu, keď Hitler vyzbrojoval svoju armádu
a celý svet mal zatvorené oči a razil cestu ústupkov. Irán pokračuje vo svojej verejne propagovanej
misii – vyhladiť Izrael z mapy sveta.
•

•
•
•
•
•
•
•
•

„Nemlč, ó, Bože, nerob sa, ako keby si nepočul, a nebuď ticho, silný Bože! Lebo hľa, tvoji
nepriatelia sa búria, a tí, ktorí ťa nenávidia, dvíhajú hlavu. Snujú ľstivú radu proti tvojmu
ľudu...Hovoria: Poďte, vyhubme ich, aby prestali byť národom, aby sa viacej nespomínalo
meno Izraelovo. Lebo jednomyseľne sa radia, urobili zmluvu proti tebe.“ (Ž 83:1-5)
Pane, zmäť tých, čo nenávidia Sion. (Ž 129:5).
Povstaň Bože! Zatras zemou, na ktorej stojí nukleárne zariadenie Iránu.
„Hospodin kraľuje; nech sa trasú národy! Tróni nad cherubínmi, nech sa hýbe zem! (Ž 99:1)
Vďaka Ti Pane za pokračujúce občianske nepokoje súvisiace s politickou situáciou v Iráne.
„Zmäť ich, ó Pane, jazyk im rozdeľ, lebo som videl násilie a rozbroj v meste.“ (Ž 55:10)
Žehnáme Ťa za to, že privádzaš mnohých Iráncov k poznaniu Ješuu. Nech sú celé davy
Iráncov zachránené.
Zjav veriacim Iráncom múdrosť, ako sa prihovárať za ich národ a ich veľmi nebezpečný
postoj voči Izraelu, ktorý je zrenicou Tvojho oka. (Zach 2:8).
Jednaj s iránskymi jadrovými pracovníkmi. Buď ich zachráň, alebo ich odstráň.
bratstvo
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•

„Naplň ich tvár hanbou, aby hľadali tvoje meno, Hospodine! Nech sa hanbia a desia na večné
veky, nech rumenejú hanbou a zahynú, a tak nech poznajú, že Ty, ktorého meno je Hospodin, si sám Najvyšším Pánom nad celou zemou.“ (Ž 83:17-19) Amen.
Veľmi si želáme, aby si s iránskou hrozbou nadprirodzene jednal. Nech nepriatelia Izraela
rozpoznajú, ako tomu bolo i v minulosti, že Ty chrániš tento národ pre svoje sväté meno.
„Vtedy povedali Egypťania: Utečme pred Izraelom, lebo Hospodin bojuje za nich proti Egypťanom!“ (2M. 14:25)
Ak si želáš, aby s Iránom jednal Izrael, obdar ho všetkou potrebnou múdrosťou
a precíznosťou.
Nech izraelský vojenský útok úplne zničí iránsky nukleárny program. Nech tento útok vzbudí
strach z Tvojho mena vo všetkých okolitých arabských a islamských krajinách.

•
•
•
•

5.) Posledné dni sa pohraničné územie Gazy opäť „zahrieva“. Hamas zintenzívnil raketové útoky
na južný Izrael.
•

Vďaka Ti za to, že súčasná vláda neignoruje tieto strely a IDF odpovedá na každý jeden
útok.
Daj, aby izraelská strana bola viac proaktívna a nečakala s odpoveďou, kým dostane ďalšiu
ranu.
Pane, vykonaj, čo si zasľúbil:
„Takto hovorí Pán Hospodin: Keď zhromaždím dom Izraelov z národov, medzi ktorými sú
rozptýlení, a budem posvätený v nich pred očami pohanov, vtedy budú bývať na svojej zemi,
ktorú som dal svojmu služobníkovi, Jákobovi. A budú bývať na nej bezpečne a nastavajú
domov a nasadia viníc a budú bývať bezpečne, keď vykonám súdy na všetkých tých, ktorí
pohŕdajú nimi, všade vôkol nich, a zvedia, že ja som Hospodin, ich Boh.“ (Ez 28:25-26)
Pane, daj, aby obyvatelia Gazy povstali proti vodcom Hamasu práve tak, ako si spôsobil, že
Iránci sa búria proti svojim vodcom.

•
•
•

•

6.) Súčasná vláda čelí veľmi intenzívnym tlakom nielen zvonka, ale i v rámci svojej krajiny. .Zdá
sa, že špeciálne premiér Netanjahu a minister zahraničných vecí Lieberman, ticho volajú: Dosť. Už
stačilo!
•
•
•

Pane, vďaka Ti za vládu, skrze ktorú môžeš byť oslávený.
Naďalej zatvrdzuj vládu voči akýmkoľvek ústupkom.
Odstráň ducha Nevilla Chamberlina (britský ministerský predseda známy predovšetkým politikou ústupkov voči hitlerovskému Nemecku) a pozdvihni ducha Winstona Churchilla
(odsunul do pozadia politiku ústupkov) vo všetkých vládnych ministerstvách Izraela.
Ohľadom zajatého izraelského vojaka Gilada Šalita Ťa žiadame, aby si zlomil jeho okovy
presne tak, ako si to spravil v minulosti (Sk 12:1- 11) a oslobodil si ho skrze svojho anjela.
Ochraňuj zajatého Gilada pred akýmikoľvek šelmami, ako si chránil i Daniela. (Dan 6:18-24).
Potešuj a zachráň celú Giladovu rodinu, vrátane Gilada. Nech sa táto ťažká situácia stane
súčasťou ich svedectva a prinesie Ti slávu.

•
•
•
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7.) Obama opäť poslal osobitného vyslanca USA pre Blízky východ Georgeho Mitchella do Izraela,
aby potlačil obnovenie „mierového procesu“, ktorý po izraelskej ofenzíve do pásma Gazy zapadol do zabudnutia. Vďaka Bohu za to! V súčasnosti na Izrael tlačí i Saudská Arábia, Egypt
a Jordánsko, aby uznal palestínsky štát založený na hraniciach pred vojnou v roku 1967. Pre židovský štát je takéto riešenie veľmi nebezpečné. Súčasná izraelská vláda ho odmieta.
•
•
•
•

•
•
•

Pane, podpor túto vládu svojou pravicou, keď bojuje za svoje územie.
Abba, zviaž Mitchella a celú Obamovu administratívu, aby nevyvíjali tak silný tlak na Netanjahua a jeho vládu a netlačili ich do vecí, ktoré sú nesprávne.
Pane usmerni v tomto čase pozornosť národov na iné časti sveta, iba ak by to nebola teraz
tvoja vôľa naplniť Zach. 12:2-3
„Hľa, ja učiním Jeruzalem čašou potácania všetkým národom na okolo, a bude aj na Júdu
v obležení, na Jeruzalem. A stane sa toho dňa, že učiním Jeruzalem kameňom veľkej ťarchy
všetkým národom; všetci, ktorí ho budú dvíhať, porania sa do krvi, a zhromaždia sa proti
nemu všetky národy zeme.“ (Zach. 12:2-3)
Naďalej zatvrdzuj srdcia našich nepriateľov a daj im do úst šokujúco neprimerané požiadavky.
„Hospodin ruší radu národov; na nič obracia myšlienky ľudí. Rada Hospodinova stojí na veky,
myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie“ (Ž 33:10-11)
Pomaž nás (príhovorcov) tak, ako si pomazal synov Izachárových, ktorí rozumeli časom,
vediac, čo má robiť Izrael...(1 Kron. 12:32)

Veľmi si vážime vaše modlitby i za tím „Príhovorcov za Izrael, ktorí od 25. januára do 1. februára
organizuje v Jeruzaleme medzinárodnú modlitebnú konferenciu. Prosíme vás o modlitebnú podporu
práve v tomto čase.
Šabat šalom,
IFI Tím
„Toho dňa bude Hospodin Zástupov krásnou korunou, ozdobným vencom ostatku svojho ľudu,
a duchom súdu tomu, kto sedí na súde, a hrdinskou silou tým, ktorí odvracajú boj k bráne“. (Iz. 28:5)
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MÚR MODLITIEB
„Na tvojich múroch, Jeruzaleme, ustanovím strážcov, ktorí po celý deň a po celú noc nebudú nikdy mlčať. Vy teda, ktorí pripomínate Hospodina, nemajte pokoja!“ (Iz 62:6)

„NESKORO, VEĽKÝ ŠTÁT IZRAEL“
….Je názov knihy publikovanej v apríli 2009, ktorú napísal Aaron Klein. Klein je americkým novinárom, spravodajcom pre Stredný východ, šéfom Jeruzalemskej pobočky WorldNet Daily, ktorá spoľahlivo sleduje politický chod života v Izraeli. Názov knihy sa zdá byť veľmi podobný knihe Hala Lindsaya,
„Neskoro, veľká planéta Zem“, ktorá vyšla v roku 1970. Najdôležitejší rozdiel medzi týmito dvomi knihami je však ten, že kniha Hala Lindsaya stojí prevažne na špekulatívnych výkladoch proroctiev týkajúcich sa takzvaného „konca času (sveta), kým dielo Kleina pevne stojí na faktoch neuveriteľne krutej
realite života v Izraeli.
Realita je taká, že neustála ľavicová politika izraelských vodcov, hoci sa môžu nazývať pravičiarmi,
postupne napomáha k tomu, aby izraelský národ v boji o prežitie upadol do zabudnutia.
Najväčšou chybou politikov je domnienka, že Izrael je národ ako hocijaký iný národ, a že krajina Izrael
– Eretz Izrael – je iba ďalším kusom územia, ako ktorékoľvek iné územie na tejto zemi.
Vyzerá to tak, akoby všeobecne židovský svet nepochopil zmysel jeho oddelenia pre Boha a Božie
zámery. Navzdory lekciám, alebo ešte lepšie povedané hororom 2.svetovej vojny, veľká časť Židov
stále verí, že príde čas, keď budú úplne prijatí okolitým svetom – ak s ním budú hrať tú správnu hru.
Práve tak, ako za dní Makabejcov boli Helenisti ochotní odpredať svojich spolu-židov do Grécka, tak
i dnes nájdeme vo svete ľavicových Židov, ktorí sú celkom spokojní a vyrovnaní s myšlienkou, že sa
vzdajú srdca biblickej zasľúbenej zeme, ako i Chrámovej hory, za cenu klamného mieru
a celosvetovej ekonomiky.
Keď sledujem izraelských politikov, ako sa navzájom pretekajú, kto prv dobehne ku dverám medzinárodných politikov s novým návrhom (jednostranných) ústupkov, je mi z toho nevoľno. Napríklad premiér Netanjahu rozhodol zmraziť židovskú výstavbu v Judei a Samárii bez akéhokoľvek ústupku alebo
záväzku zo strany Palestínskej samosprávy. Starosta Jeruzalema Nir Barkat zašiel ešte ďalej, keď
odhalil svoj úmysel spätne schváliť ilegálne postavené stavby v arabskej časti východného Jeruzalema. (Arutz Sheva, December 13, 2009). Jeruzalem Post informuje “…Sionistickí aktivisti v oboch areáloch školy Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme denne čelia prenasledovaniu zo strany ľavičiarov, pri-

12

Január 2010

bratstvo

List modlitebného strážcu
čom niektorých študentov pripodobnili k Hitlerovi alebo k americkej rasistickej skupine Ku-klux-klan.“
Závažnosť spočíva v tom, že žiadna zo strán zapojených v tomto duchovno boji nie je schopná ustúpiť
zo strachu pred prevahou tej druhej strany. Pokiaľ na všetkých frontoch nezavládne pravá zbožnosť,
výsledok tejto „nebezpečnej hry s ohňom“ môže byť s veľkou pravdepodobnosťou prevratných rozmerov.
Kresťanský svet sa potrebuje poučiť z histórie a uvedomiť si, že boj o prežitie Božieho ľudu nie je iba
ďalšou vojnou, ale prastarým pretrvávajúcim bojom, ktorý napokon zničí všetkých, ktorí nestoja na
Božej strane. A Boh je na strane Izraela!
Strategické modlitebné body:

•

Prosím, modlite sa, aby Izraeliti prevzali zodpovednosť za krajinu, ktorú im dal Boh a aby

•

Prosím i naďalej sa modlite, aby Boh zničil túžbu mnohých Židov asimilovať s okolitým sve-

boli svetlom pre národy.
tom a byť ako národy v ich okolí.

•

Prosím, modlite sa za prebudenie medzi kresťanmi, aby si uvedomili fakt, že za spasenie
vďačíme židovskému Mesiášovi a nezáujem o utrpenie židovského národa NIE JE alternatívou. Rim 11:29-31

BOLESŤ IZRAELA
Často premýšľam, ako by som sa cítil, keby som vedel, že Stvoriteľ vesmíru si ma pred mnohými
rokmi vybral skrze mojich predkov, aby som slúžil Jeho zámerom. Skutočne, ide o nezvyčajnú myšlienku! Avšak, ak sa potom prestanem zapodievať tým, že v dôsledku tohto vyvolenia som sa stal
v očiach sveta vyvrheľom a predmetom nenávisti, mal by som sklon vážne spochybniť toto
„vyvolenie“. Nespočetne veľa Židov počas celej histórie ľudstva rôznymi spôsobmi zápasilo s touto
dilemou. Najčastejšie sa s touto bolesťou vyrovnali prostredníctvom asimilácie so svojim okolím.
Skeptici, Arabi, antisemiti a im podobní vo veľkom obviňujú Židov z podvodníctva. Časť kresťanov
na adresu Židov poznamenáva - Boh už s nimi skončil. Opustil ich pre novší model! Na druhej strane,
niektorí akademici obžalovali židovský ľud z toho, že „sfalšoval svoju históriu a identitu.“ Religionisti
tvrdia, že starovekí Hebrejci prevzali „zákon“ od okolitých národov – Kanáncov, Chaldejcov a pod.
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Navzdory všetkým protichodným dôkazom Arabi prehlasujú, že v Judei a Jeruzaleme nikdy v minulosti
nežili Židia a chrám, o ktorom sa zmieňuje Biblia, nikdy v skutočnosti neexistoval. V podstate tvrdia,
že starovekí Hebrejci boli Arabi a Palestínčania!
Keď premýšľam o židovskom národe, zaujímalo by ma, čo sa skrýva za všetkou tou cielenou nenávisťou, ktorej musí tisíce rokov čeliť? Obvinili ho z falšovania histórie. Ale prečo by židovský národ falšoval svoju históriu? Veď tak by si len pridával k bolesti. Prečo by vzal na svoje plecia tak veľa utrpenia,
ak by všetko týkajúce sa jeho existencie bola vykonštruovaná lož?
Mohlo by byť odpoveďou to, že židovský národ je jediným žijúcim historickým svedectvom exodusu
z Egypta a odovzdania Zákona na hore Sinaj, a tým i potvrdením existencie Boha, Stvoriteľa? Pretrvávajúca existencia židovského národa navzdory vojnám, masakrom, prenasledovaniam, inkvizíciam,
súženiam, je pre svet pohanov neustálym svedectvom, že Boh je živý a reálny Boh. Preto nenávisť
voči Židom nie je nič viac ako skrytou nenávisťou voči živému Bohu!
Strategické modlitebné body:

•

Prosím, modlite sa, aby ľuďom po celom svete bolo zjavené, že Boh Izraela je živým Bohom,
ktorý neopustil svoj ľud. Ž 14:1-2; Jer. 31:31-37

•

Modlite sa, aby Boh posilnil svoj ľud do úlohy, pre ktorú si ho vyvolil, keď povolal ich praotcov.
1M 15:1-7

•

Modlite sa za rabínov v Izraeli, aby i uprostred extrémne ťažkých okolností naďalej viedli ľud
k životu v spravodlivosti.

IZRAEL – OBETNÝ BARÁNOK PRE SVETOVÝ MIER?
Pretrvávajúci tlak na Izrael, aby sa podvolil celosvetovým požiadavkám a vzdal sa územia, nedostatok
podpory pre prepustenie Gilada Šalita, to všetko je jasným dôkazom, že NIKDY sa nijakému človeku
nepodarí zabezpečiť pre Izrael mier .
Nenariadil ministerský predseda Netanjahu unilaterálne “zmrazenie výstavby”? A čo jeho príkaz odstrániť bezpečnostné blokády na cestách ako gesto dobrej vôle? A akých odoziev sme sa dočkali?
Palestínska samospráva – „neprijateľné“, USA – „rozumný začiatok“, EU – „a čo Jeruzalem?“
Palestínska samospráva považuje kroky Izraela za neakceptovateľné a nedostatočné. Mahmúd Abbás
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prehlásil, že odmieta jednať s Izraelom dovtedy, kým nebude súhlasiť s akceptovaním hraníc, ktoré
existovali pred Šesťdňovou vojnou v roku 1967.
Čo je tak magické na tejto hranici? Absolútne nič! Jednoducho vymedzuje územie, kde bola v roku
1967 ukončená vojna o územie, ktoré v 1948 zabralo Jordánsko. EU, USA a Palestínska samospráva
sa domnievajú, že ide o vymedzenie palestínskeho územia, ktoré Izrael Palestínčanom „ukradol“.
V skutočnosti je to len zástera, ktorou sa zakrývajú pravé zámery sveta – zatlačiť Izrael do pozície,
v ktorej nebude mať absolútne šancu prežiť ako národ. Všetci svetoví lídri to vedia. Netreba mať mozog Einštaina, aby sme si prepočítali zostatok udržateľného územia po odovzdaní pásma Gazy, Judei
a Samárie.
Zdá sa, že svetové mocnosti túžia položiť Izrael na oltár ako obeť pre naftou poháňaného arabského
„Molocha“. Skutočnou tragédiou je však to, že Izrael významným spôsobom vnútorne narušujú ľavicoví helenistickí politici, ktorí stratili akúkoľvek bázeň pred Bohom. Každý človek, ktorý si prečíta slová
z 83 Žalmu, by sa mal zatriasť. A špeciálne pri čítaní štvrtého verša: “… Hovoria: Poďte, vyhubme ich,
aby prestali byť národom, aby sa viacej nespomínalo meno Izraelovo.” Ž 83:4.
Strategické modlitebné body:

•

Prosím, modlite sa, aby cirkev po celom svete rozpoznala vážnosť situácie odohrávajúcej sa
na Strednom východe a začala zodpovedajúcim spôsobom konať.

•

Prosím, modlite sa za odvážne rodiny v Hebrone, Guš Etzione a v celej Samárii, ktoré pevne
dôverujú Božím zasľúbeniam, ktoré dostali skrze svojich praotcov.

•

Prosím, modlite sa za izraelskú armádu, aby bola ako Božie ostražité rameno a dokázala
udržať nepriateľov Izraela v dostatočnej vzdialenosti od hraníc.

•

Prosím, modlite sa za členov policajného zboru, ktorí veľa krát mimoriadne tvrdo zasahujú
voči Židom v Ješhe, ale ignorujú Arabov, ktorí terorizujú Židov v mestách a dedinách.

•

Modlite sa za izraelských politikov, aby sa ich srdcia obrátili k Bohu.

V Mesiášovi,
Frank & Karen Selch

Projekt MÚR MODLITIEB organizuje medzinárodná organizácia Kresťanskí priatelia Izraela (CFI) so sídlom
v Jeruzaleme: CFI, P.O.Box 1813, Jerusalem 910 15, ISRAEL, e-mail: cfi@cfijerusalem.org; www.cfijerusalem.org
Na Slovensku a v Českej republike zabezpečuje tento projekt občianske združenie Chevra.
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AKO SA MÔŽEM ZAPOJIŤ DO PROJEKTOV?
Práve sústredenie pomoci v diaspóre Izraela (hlavne v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu
a krajinách s nízkou životnou úrovňou) cez sieť organizácií Chevra načrtáva možnosti zapojenia
sa do financovania projektov modlitieb a pomoci pre širokú vrstvu donorov. Vytvárame podmienky
zapojenia sa tak pre jednotlivcov, skupiny ľudí alebo príležitostné zhromaždenia ako aj pre organizácie, podniky a podnikateľov, cirkvi a náboženské obce.
Podmienky pre poukázanie príspevkov na projekty sú zabezpečené tak, aby sa čo najviac priblížili
vašim možnostiam. Využívame mnohé zo spôsobov prevodu alebo vkladu financií na území Slovenskej a Českej republiky a taktiež zo zahraničia. Vklady realizujte v pobočkách ČSOB, a.s. na
Slovensku a v Čechách na čísla bankových účtov prislúchajúce danej krajine, ktoré sú uvedené
nižšie. Ďalej je možnosť zaslania poštových poukážok zvlášť pre Slovenskú a Českú republiku
V tomto čase je možné prispieť na tri projekty. Rozhoduje pritom na aký účet sú financie zaslané
a variabilný symbol na platbe. Podľa neho zaraďujeme príspevky pre jednotlivé projekty:
Projekt Nádej (Tikvah) - projekty pomoci na Ukrajine
Projekt Múr Modlitieb
Projekt Chevra Centrum

variabilný symbol 777
variabilný symbol 333
má samostatný účet

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
Číslo bankového účtu Chevra Centrum
Československá Obchodní Banka, a.s.
Číslo účtu: 307945033 / 7500
SWIFT kód: CEKOSKBX účel platby: DAR
Kontaktná adresa:
Chevra SR, Hollého 40, 010 01 Žilina, Slovenská republika
www.chevra.sk, e-mail: chevra@chevra.sk
tel./fax: +421 (41) 56 40 536

