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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.
„Počiatok múdrosti je bázeň Hospodinova. Výborný rozum majú
všetci, ktorí to robia.“ (Ž 111:10)
Žalmista tu hovorí o dvoch nádherných kvalitách, ktoré sú v dnešnom
svete veľmi neobvyklé; je to múdrosť a rozumnosť. Žalmista zdôrazňuje,
že obe majú mravný základ. Základom pre múdrosť je bázeň Hospodinova
a základom pre rozumnosť je nasledovanie Božích nariadení. To znamená, že bázeň Hospodinova
sa prejavuje v poslušnosti, ktorá je kľúčom k opravdivej múdrosti a rozumnosti.
Potrebujeme si však uvedomiť priepastný rozdiel medzi Božou múdrosťou a rozumnosťou a medzi
múdrosťou a rozumnosťou tohto sveta. Existuje veľa vzdelaných a rozumných ľudí, ktorí sú však
zbavení múdrosti a rozumnosti. Šikovnosť je vecou intelektu, ale múdrosť siaha oveľa hlbšie. Človek
môže mať vysoké vzdelanie, ale v mnohom byť úplný hlupák. Niekto povedal, že nevzdelaný zlodej
môže ukradnúť auto, ale keď ho vyškolíš, je schopný ukradnúť celú železničnú trať.
Na základe tohto príkladu vidíme, že šikovnosť a vzdelanie nie sú náhradou mravného základu
múdrosti a rozumnosti. Kľúčová je bázeň Hospodinova a poslušnosť Jeho nariadeniam.
Modlitba:
Nauč ma Otče chodiť v Tvojej múdrosti a rozumnosti. Nech moje srdce bude sústredené na bázeň
tvojho mena a poslušnosť tvojim nariadeniam!
Šalom,
Stanislaw Gawel
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„ ...pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine...“ (1Kr 10:6)

„Ty však, sluha môj Izrael, Jákob, ktorého som vyvolil, potomstvo môjho obľúbenca Abraháma, ktorého som uchopil na konci zeme a povolal od jej hraníc, tebe som povedal: Ty si môj
sluha, vyvolil som si ťa a nezavrhol; neboj sa, lebo ja som s tebou, nepozeraj ustrašene vôkol
seba, lebo ja som Boh tvoj! Posilním ťa a pomôžem ti, i podopriem ťa svojou spásonosnou
pravicou. Na hanbu a posmech vyjdú všetci, ktorí zlosťou kypia proti tebe. Zmenia sa na nič
a zahynú mužovia, ktorí sa sporia s tebou. Budeš ich hľadať, ale nenájdeš tých, ktorí sa
s tebou vadia; zmenia sa na nič a na márnosť mužovia, ktorí bojujú proti tebe, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu a vraví ti: Neboj sa, ja ti pomôžem!“ (Iz 41:8-13)
OPUSTIA SPOJENÉ ŠTÁTY IZRAEL?
Rôzni pisatelia a hovorcovia, ako napr. Lance Lambert, nám istý čas predpovedali, že sa blíži čas,
kedy bude Izrael oddelený od svojho dlhoročného priateľa a dobrodinca, ktorým sú Spojené štáty.
S týmto tvrdením sme súhlasili, nepredpokladali sme však, že to môže prísť tak skoro. Pravda je taká,
že v súčasnosti existujú isté indikácie, že pod novým vedením USA by sa táto predpoveď mohla veľmi
urýchliť.
Je množstvo náznakov, ktoré dokazujú, že prezident Obama si otvára cestu k Arabom, ktorí sponzorujú terorizmus. Obama je pripravený viesť rozhovory nielen s Hamasom a Sýriou, ale dokonca i s Iránom (hoci striktne povedané, Iránci nie sú po etnickej stránke Arabi). To všetko je „balíkom jeho zjavného presvedčenia, že základom nepriateľstva zo strany arabského a islamského sveta voči USA
je skutočnosť, že Spojené štáty podporujú Izrael“ (Carolyn Glick, JPost, 23.februára). A v tom spočíva
nebezpečenstvo. Obamova vláda plánuje vylepšiť vzťahy s arabským svetom. Ak prezident vníma
Izrael ako hlavnú prekážku pre naplnenie tohto cieľa, sú len dve cesty: buď sa pokúsi zmanipulovať
Izrael na svoju stranu, alebo, ak sa Izrael dokáže ako nekompromisný, opustí ho.
Návšteva Johna Kerryho (americký senátor) v Sýrii a plánovaná účasť tajomníka Clintona na konferencii v Egypte za účelom zbierky pre Hamasom ovládanú Gazu sú silnými náznakmi smerovania
novej vlády USA. Ale možno jeden z najjasnejších signálov tohto smerovania je plánované stretnutie
s bývalým veľvyslancom USA pre Saudskú Arábiu, Charlesom W. Freemanom mladším, ktorý je riaditeľom tajnej služby. Freeman je známy svojou silnou antipatiou voči Izraelu. V mnohých svojich verejných prejavoch uviedol, že väčšinu viny za arabsko-islamské nepriateľstvo voči USA nesie Izrael.
Argumentoval, že problémy Spojených štátov s Arabmi zmiznú v tom momente, keď Spojené štáty
opustia Izrael.
Freeman, ktorý podporuje Hamas, pretože bol „demokraticky zvolený,“ v jednom svojom prejave
v roku 2007 vyhlásil: „Tí, ktorí žijú v tomto regióne, ale i za jeho hranicami, ktorých znechucuje správanie Izraela – čo znamená takmer všetci - teraz prirodzene rozšírili svoj odpor voči Američanom.
To podporilo šírenie sa anti – amerikanizmu v tomto regióne. Tým sa legitimoval radikálny islam a Irán
sa stal oporou medzi sunitskými ako aj šítskymi Arabmi“ (JPost, 23. februára).
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Na obranu proti arabským nepriateľom Freeman argumentuje, že Izrael získal svoju odplatu, naplnenú
hnevom! Tvrdí, že toto tiež ohrozuje Američanov. „Takýto vzťah – nech už má akúkoľvek podobu –
bude mať podporu alebo minimálne sympatiu väčšiny ľudí v danom regióne ako aj mnohých za jeho
hranicami. To spôsobí dlhodobý nárast terorizmu voči Spojeným štátom.“ (JPost 23.februára).
Takže Freeman, ktorého Obama možno poverí vyšším postom vo vláde, chce opustiť Izrael. Síce on
sám o tom nerozhoduje, ale vo vysokej miere môže mať vplyv, ak bude poverený vedením Výboru
tajnej služby.
NETANJAHU NALIEHA NA OPOZÍCIU, ABY SA PRIPOJILA DO JEDNOTNEJ VLÁDY
Ak sa prezident USA Obama pokúsi zmanipulovať Izrael, môže sa dostať do silnej opozície voči človeku, ktorého izraelský prezident Šimon Peres poveril zostavením novej vlády v Izraeli. Je ním pravicový vodca Benjamín Netanjahu, ktorý o vlások prehral vo voľbách s Cipi Livni. S predstavou posunu
verejnej mienky smerom k pravici Peres usúdil, že Netanjahu bude mať lepšiu šancu vytvoriť vládu
a preto ho formálne vyzval, aby tak urobil.
V súčasnosti má Netanjahu plné ruky práce s presviedčaním Kadimy. Cipi Livni a jej politický „partner“
Ehúd Barak (strana Práce) mali striedavo horúce ako aj chladné reakcie voči Netanjahuovi. Raz sme
mohli vidieť, ako si Livniová priateľsky potriasa ruku s Netanjahuom, ale vo väčšine prípadov si zachovala veľký odstup. Nakoniec prehlásila, že nikdy nebude súčasťou takej pravicovej vlády. Radšej bude
viesť opozíciu.
Je zaujímavé, že strana Livniovej, Kadima, raz uviedla, že nemá žiadnu ideológiu. V skutočnosti šlo
o prvú politickú stranu v Izraeli bez ideológie. Inými slovami, Kadima zjavne v nič neverí. Avšak, zrazu
Livniová stojí v opozícii Likudu na pôde ideológie (v podstate jej ideológiou je pravdepodobne myšlienka odovzdania väčšiny Izraela Palestínčanom). Jednou z jej hlavných námietok je, že Likud bude
pracovať bok po boku s niekoľkými menšími pravicovými stranami. Takáto vláda bude v dosť veľkej
miere zaisťovať, že Livniovej sen o riešení dvoch štátov sa nikdy nesplní.
Karty zamiešal aj vysoko postavený úradník Kadimy Šaul Mofaz. Ten nalieha na Livniovú, aby sa
pripojila ku strane Likud - vedenej národnou zjednotenou vládou. Mofaz, ako aj ďalší zástupcovia
Kadimy naznačili, že zo strany možno odídu, ak bude Kadima stáť za opozíciu.
Netanjahu uviedol, že Izrael sa nachádza v stave ohrozenia, a že nie je čas presadzovať svoje osobné záujmy. Kladie dôraz na ekonomiku a bezpečnosť Izraela. „Potrebujeme sa sústrediť na riešenie
núdzovej bezpečnostnej situácie,“ hovorí Netanjahu. O izraelskom hospodárstve tvrdí, že prežíva asi
najhoršiu ekonomickú krízu, akú Izrael kedy zažil. Toto všetko znamená, že politici by mali odložiť
svoje osobné preferencie a pomôcť pri vytváraní jednotnej vlády. Teraz je čas pracovať spolu, hovorí
s rozumným tónom v hlase.
Avšak, keď som písal tieto správy, Livniová a Barak rezolútne prehlásili „nie“.
HAMAS CHCE VIAC
Zdá sa, že Hamasu, ktorý spôsobil palestínskemu ľudu už mnohé utrpenia, nestačilo. Koleduje si
o ďalšiu vojnu, o nové utrpenie. Dôkazom toho je skutočnosť, že rakety ešte stále padajú na južnú
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časť Izraela. Vodcovia Gazy sa k tomu vyjadrili nasledovne: „My sme nikdy nepristúpili na dohodu
s Izraelom“. Keďže došli k záveru, že v tomto svete nemajú žiadnu nádej, rovnako ako Ahmadinedžád, sú pripravení buď pokračovať smerom ku svojmu „raju“, alebo vytvoriť chaos potrebný pre príchod moslimského „Mahdiho“ (posvätná postava šiitského islamu), ktorý prevezme vládu na zemi.
Každopádne, Hamas stojí i naďalej v pozícii nepriateľa, s ktorým je takmer nemožné jednať, z dôvodu
ich zvláštneho postoja voči smrti. A to sa týka väčšiny moslimských radikálov.
Navyše, cez Filadelfský koridor sa i naďalej pašujú zbrane. Ministerka zahraničných vecí Cipi Livniová
varovala, že Izrael spustí ďalšiu vojenskú „operáciu“ v Gaze, ak bude pokračovať pašovanie zbraní
z Iránu pre Hamas a ostatné teroristické skupiny. „Irán musí vedieť, že pašovanie zbraní do Sýrie,
Libanonu a pre Hamas je neprístupné a je v silnom rozpore s medzinárodnými dohodami,“ povedala
Livniová. Ďalej uviedla „Ak bude pokračovať pašovanie zbraní do Gazy, Izrael nebude mať na výber
a začne ďalšiu obrannú operáciu.“
Dvadsaťdvadňová vojna, ktorá sa začala 27.decembra, zanechala za sebou 1300 mŕtvych Palestínčanov a 13 Izraelčanov. Boj sa ukončil 18.januára, kedy Izrael a Hamas vyhlásili zastavenie paľby.
Tá bola prerušená heslom „oko za oko, zub za zub“ z dôvodu palestínskych raketových útokov
a izraelských leteckých útokov na palestínske územie.
Jednou z podmienok Izraela pre ukončenie boja bolo úplné zastavenie pašovania zbraní do Gazy.
Pretože túto podmienku Palestína nedodržala, minulý mesiac bojové letúne IAF opakovane zaútočili
na hraničné pásmo, so snahou vyhodiť tunely do vzduchu. IDF uviedli, že zničili sedem pašeráckych
tunelov po tom, ako palestínsky militanti odpálili dve rakety na južný Izrael. Počas obidvoch útokov
nebol nikto zranený ani zabitý.
KONIEC IZRAELSKO-IRÁNSKEJ HRY SA BLÍŽI
Podľa Edwina Blacka, ktorý prispieva svojimi článkami do JPost (26.februára), sa nedávno spojili štyri
kľúčové udalosti a nasmerovali Izrael a Irán ku rozhodujúcemu vojenskému boju.
Najprv Irán celému svetu predviedol, že dokáže úspešne vypustiť satelit do kozmického priestoru,
čo sa aj 2.februára stalo. Teherán vyhlásil, že satelit má monitorovať zemetrasenia a vylepšiť komunikáciu. Západné krajiny vyjadrili veľkú nedôveru k tomuto tvrdeniu. Vypustenie rakety dokazuje dve
závažné skutočnosti: po prvé - Irán má silné rakety, ktoré sú schopné doručiť bombu až do Európy
a po druhé, že tento satelit môže byť ľahko premenený na zbraň.
Druhá závažná udalosť: Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu minulý týždeň pripustila,
že podcenila iránsku nukleárnu silu približne o tretinu. Dozorná skupina teraz potvrdzuje, že Irán vlastní 2 227 libier nukleárneho materiálu, ktorý postačuje na výrobu jednej nukleárnej bomby.
Tretia závažná správa: Irán znásobil rýchlosť svojho programu obohatenia sa o tisícky nových tuzemských, vysoko pokrokových centrifúg. Ako uviedol The Cutting Edge News v apríli 2008, Irán chce
vylepšiť svoj objem zbraní o 6 000 centrifúg. Počet funkčných centrifúg v súčasnosti presahuje 5400,
vrátane 164 nových, o ktorých sa hovorí, že sú rýchlejšie a efektívnejšie modely vyrobené Iránom.
Na koniec: Benjamín Netanjahu bol poverený zostavením vlády. Ak sa mu to podarí, stane sa minis-
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terským predsedom Izraela. Netanjahu je rozhodnutý konať. Chce zasiahnuť ešte pred tým, ako Irán
dosiahne svoj nukleárny potenciál. Útok na Irán teda visí na vlásku. Koniec hry je povážlivo bližšie ako
bol v polovici januára. Vtedy mnohí dúfali, že Izrael sa pustí do akcie počas konca volebného obdobia
v Amerike.
Podľa Blacka, izraelské prostriedky obrany k dnešnému dňu zahŕňajú masívny medzinárodný maskovaný program zaistenia sabotáže, t.j. „vražda kľúčových nukleárnych pracovníkov“ (táto informácia nie
je potvrdená) a silnú diplomatickú ofenzívu. Všetky tieto snahy nepredstavujú viac, ako taktiku omeškania, keďže Irán je neodvratne rozhodnutý dosiahnuť nukleárnu zbraň čo najrýchlejšie. Mnohí veria,
že takáto zbraň bude použitá na vyplnenie predpovede, že Izrael bude čoskoro vymazaný z mapy
sveta. Len Boh Izraela dokáže takúto možnosť odvrátiť.
IRACKÝ PROFESOR CHCE HEBREJSKÉ KNIHY
Podľa článku v Haaretz (25.februára), istý profesor univerzity v Bagdade požiadal o hebrejskú literatúru a knihy o Izraeli. Tento profesor, ktorého meno nebolo zverejnené, uznáva obrovský nedostatok
vedomostí o Izraeli a arabskom svete a chce túto situáciu napraviť. Sadiq Abdul-Matalib prodekan
jazykovej fakulty na univerzite v Bagdade povedal, že má bohaté hebrejské oddelenie s približne 150
knihami. Ofir Gendelman z izraelského ministerstva zahraničných vecí je ochotný poskytnúť tieto knihy, ale údajne čaká na poštovú adresu tohto profesora. (Zdá sa, že táto požiadavka prišla e-mailom).
Irak nemá žiadne diplomatické vzťahy s Izraelom, ale zároveň irackí vodcovia nie sú ostro proti Izraelu. Po tom, ako bol Saddám Hussein zbavený moci sa ukázalo, že Irak sa možno nakloní
s diplomatickými vzťahmi k Izraelu, ale doposiaľ sa tak nestalo. V Iraku je len zopár Židov a údajne
váhajú, či tam majú zostať alebo sa vrátiť do Izraela.
MALÉ ZLEPŠENIE VODNEJ SITUÁCIE
Hoci hladina Kinneretu stúpla vďaka nedávnym dažďom o pár centimetrov, celková situácia s vodou
sa nezlepšila. Nielenže je hladina Kinneretu extrémne nízka a podzemné zásoby sa vyčerpali, tiež sa
vedú rozhovory o tom, či neznížiť, alebo úplne neuzavrieť spoločnosti na výrobu minerálnej vody
Neviot a Mei Eden. Dôvodom k takémuto vážnemu zásahu je nedávno zistená kontaminácia. Zatiaľ sú
obidve spoločnosti v prevádzke. Podľa všetkého, jedna tretina vody vychádzajúca z vodovodných
kohútikov v domácnostiach pochádza zo závodov na odsoľovanie. V prevádzke však nie je dostatok
závodov a bude to chvíľu trvať, kým budú ďalšie závody pripravené spustiť prevádzku.
Hoci je tento príspevok v mojich správach ako posledný, neznamená to, že nie je dôležitý. Kvôli vode
sa viedli vojny a žiadna krajina nedokáže existovať bez dostatočnej dávky vlahy. Prosím, modlite sa
za vodnú situáciu v Izraeli.
„Ak poskytneš hladnému, po čom sám túžiš, a nasýtiš strápeného, potom zažiari tvoje svetlo
v temnote a tvoja tma bude ako poludňajší jas. A Hospodin ťa ustavične povedie, ukojí tvoju
túžbu aj vo vyprahnutom kraji; posilní ti kosti a budeš ako zvlažovaná záhrada, ako vodný prameň, ktorého vody nesklamú. ” (Iz 58:10—11).
V Mesiášovi, Lonnie C. Mings
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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)

“Keby počul niekto zvuk trúby a nedal by sa napomenúť, a meč by prišiel a vzal by ho, jeho
krv bude na jeho hlavu.“ (Ez 33:4)
„Hanbiť sa budú a zdesení súc budú sa veľmi triasť všetci moji nepriatelia. Naspäť sa obrátia
a budú sa hanbiť zrazu.” (Ž 6:11)
JERUZALEM – KAMEŇ VEĽKEJ ŤARCHY ….!
“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)
Na nedávnej Jeruzalemskej konferencii šéf strany Likud a líder opozície v Knessete Binjamin Netanjahu varoval, že administratíva prezidenta Obamu a izraelskí ľavicoví politici sa budú snažiť
“zmedzinárodniť sväté miesta v Jeruzaleme...“ (Arutz Sheva, January 29, 2009).
Odkedy sa píše história Jeruzalema, ešte nikdy sa nestalo, žeby sa všetky významné vplyvné osobnosti vtedajšieho sveta jednohlasne zhodli na myšlienke, rozdeliť Jeruzalem podľa náboženských
línii. Keď v minulosti Arabi či moslimovia ovládali Jeruzalem, niektorí z pápežov a stredovekých
kráľov sa snažili získať mesto do rúk kresťanov, hoci vylúčili i židov. Vo všeobecnosti však Jeruzalem pre Arabov relatívne nič neznamenal, ale len do času, kedy ho Židia opätovne získali ako svoje
výhradná a oprávnené dedičstvo.
Súčasný rast Sionizmu poukazuje na situáciu, ktorá sa stala aj v čase prvého exilu, a to za dní Ezdráša a Nehemiáša. “A stalo sa, keď počul Sanballat, Tobiáš, Arabi, Ammoniti a Ašdóďania, že sa
opravujú múry Jeruzalema, že sa začali zatarasovať trhliny, veľmi sa rozpálili hnevom…“ (Neh 4:7).
Susedné národy Izraela sa jednoznačne snažili zabrániť opätovnému vybudovaniu Jeruzalema
Izraelitami, ktorí sa vrátili z exilu. A tak sa to deje i dnes.
Význam Jeruzalema nespočíva v jeho strategickej polohe. Jeruzalem nikdy v minulosti neležal
na spojnici dôležitých ciest a ani v súčasnosti nie je ekonomickým alebo finančným centrom. Význam a hodnota Jeruzalema sa ukrýva v skutočnosti, že Stvoriteľ vesmíru položil svoju pečať na toto
mesto ešte v čase kráľa Dávida a vyhlásil, že to bude miesto jeho odpočinku naveky.
bratstvo
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“Lebo Hospodin si vyvolil Sion, oň si žiada za svoj príbytok, ako povedal: Toto bude miestom môjho
odpočinutia až na veky; tu budem bývať, lebo oň si žiadam”’ (Ž 132:13-14).
Avšak, zdá sa, že v súčasnosti máme ešte ďalšieho kandidáta, ktorý sa uchádza o mesto, ktoré
Boh zasľúbil židovskému národu. Na čo asi Izaiáš narážal, keď písal o diabolskom sprisahaní proti
Bohu a Jeho vyvolenému ľudu v posledných dňoch? „A veď ty si povedal vo svojom srdci: Vystúpim
hore do neba; vyvýšim svoj trón nad hviezdy silného Boha a posadím sa na vrchu slávnostného
zhromaždenia Božieho, v najďaľších krajoch severu vystúpim na výšiny oblakov a budem podobný
Najvyššiemu!“ (Iz 14:13) Kým zvyčajne verš 12 aplikujeme na satana, mohli by sme ho tiež použiť
pre nasledovateľov islamu, imáma Mahdího (posvätná postava šiitského islamu – pozn. prekladateľa) alebo vladára, ktorý vyjde z chaosu tohto sveta?
Možno by sme mali venovať viac pozornosti Danielovým proroctvám, ktoré predpovedajú pozdvihnutie a následný pád niekoľkých impérií, pričom posledná nesie pozoruhodnú podobnosť so západnou civilizáciou a jej prívržencami.
Žeby šlo iba o čistú zhodu okolností, že práve dnešný svet preferuje veci, o ktorých Biblia píše,
že odporujú Bohu Izraela a že medzi vodcami svetových národov neexistuje nijaká jednota alebo
harmónia?
Rozdelili sa bojové línie na svet, v tajnom spojení s islamom, proti Bohu Izraela? Nedávna protiizraelská a pro-palestínska manifestácia v San Franciscu je evidentne dôkazom, že Židia a Izrael sú
stále legitímnym terčom nenávisti. Pričom nezáleží na tom, že verejnosť dostáva skreslené či dokonca nesprávne informácie.
Modlite sa za:
•

•

•

nastupujúceho nového premiéra Izraela, nech „spočinie na ňom Duch Hospodinov, duch
múdrosti a rozumnosti, duch rady a hrdinskej sily, duch známosti a bázne Hospodinovej.“ (Iz.11:2).
novozvolenú vládu Izraela, nech v Knessete zavládne taká jednota, akú Izrael ešte nezažil! Nech sa Božie Slovo stane živé a aktívne (Ž 119:105, Žid 4:12) medzi pravicovými vodcami, aby tak vláda našla správne smerovanie k zjednoteniu národa s Bohom.
izraelský ľud, aby došlo ku kolektívnemu prebudeniu, aby celý národ pochopil a prijal pravdu z knihy Sudcov, ako i z úst prorokov, že iba skrze pokánie celého národa príde na nich
skutočný šalom. “Nech opustí bezbožný svoju cestu a nešľachetný človek svoje myšlienky
a nech sa navráti k Hospodinovi, a zľutuje sa nad ním, a k nášmu Bohu, lebo je hojný odpustiť.” (Iz 55:7; Sud 2:11-20).
bratstvo
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•

Jeruzalem a za vedenie toho mesta, nech je pevne zakotvené v Bohu, aby malo silu
a odvahu postaviť sa proti akémukoľvek oficiálnemu rozdeleniu mesta na židovskú
a arabskú časť. Nech je obdarené múdrosťou z výsosti počas politických rokovaní.
(Ž 122:6 - 9)

MIER S HAMASOM?
Fakt, ktorý je zrejmý dokonca aj niektorým nepriateľom Izraela v OSN je, že Hamas nemôže vyjsť
z väzenia nenávisti voči Izraelu, ktoré na seba uvalil. Jeho nenávisť voči Izraelu je tak hlboká
a nákazlivá, že by mala vážne znepokojiť všetkých úprimných ľudí. Nedávno OSN vydala zákaz
distribúcie humanitárnej pomoci na územie Gazy z dôvodu, že mu táto teroristická organizácia vykradla sklad strelných zbraní. Až dodnes, U.N.W.R:A (Agentúra OSN pre pomoc palestínskym utečencom) vždy držala stranu len Palestínčanom, čo znamená pre nich naozaj drastický krok, ktorý by
mal byť medializovaní.
Mier s Hamasom? Teroristi z Gazy opäť zahnali obyvateľov Negevu do vojnových krytov.
Dňa 16.februára zaútočili dva krát na toto mesto na juhu Izraela.
Modlite sa:
•

•

aby viac mimovládnych organizácii v Gaze a na území PS našlo odvahu vystúpiť
a verejne odsúdiť tento vražedný režim - nie len kvôli Izraelu, ale i pre samotných Palestínčanov, aby našli odvahu objať život a NIE smrť!
za oslobodenie Gilada Šalita, ktorý je od roku 2006 v rukách Hamasu.

•

aby nová vláda vedela s múdrosťou reagovať na túto zákernú a nenávistnú organizáciu.

SPOLUOBČANIA IZRAELA...
“Už nie ste cudzincami a bezprávnymi pohostínmi, ale ste spoluobčania svätých a domáci
Boží, vybudovaní na základe apoštolov a prorokov...!” Ef 2:19-20
Novo-zmluvná koncepcia „pohania sa stali spoluobčania Izraela“ nám vysvetľuje skutočnosť, odkiaľ
pochádzajú naše pravé korene. Apoštol Pavol používa koncepciu vštepenia, ktorá je podobná procesu zvárania alebo manželstvu. Oba procesy majú podobné výsledky. Spájajú dve veci, pričom
vzniká niečo nové, niečo, čo je lepšie a silnejšie ako to predtým. Výsledkom vštepenia, o ktorom
píše apoštol Pavol, je nové ľudstvo. Ľudstvo, ktoré žije v harmónii s Bohom, ktoré je zmierené
s Bohom a ktoré zmieruje človeka s človekom. (Ef 2:15).
10
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Modlite sa, aby:
•

Nebeský Otec inšpiroval všetkých kresťanov so srdcom pre Izrael, aby objavili nové kreatívne spôsoby, ako získať ďalších ľudí, ktorí by sa prakticky a modlitebne zapojili do podpory
pre Izrael a Židovský ľud. Hľadáme cesty, ako vyučovať ďalších, ktorí majú srdce pre Izrael.

•

aby náš nebeský otec otvoril oči všetkým veriacim a dal nám jasne porozumieť, čo je našou
povinnosťou voči nášmu staršiemu bratovi Izraelu vo svetle listu Efežanom.

•

aby kresťanský svet pomocou Písma rozpoznal a prijal potrebu brániť Izrael, židovský národ
a naše hebrejské dedičstvo. Nič menej nebude dostatočné v tejto neskorej hodine!

IV Mesiášovi,
Frank and 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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STRÁŽCOVIA Z JERUZALEMA
PROROCKÁ EVANJELIZÁCIA—TAKTICKÁ MODLITBA ZA SPASENIE IZRAELA
Čo to znamená, „modliť sa za naplnenie Božej vôle na zemi, ako je to napísané v nebi“? Mnohí
kresťania, ktorí sa modlia za Izrael, sa v svojich modlitbách prihovárajú iba za spasenie židovského
ľudu. Keď však počujú modlitby aj za iné problémy a záležitosti týkajúce sa Izraela, kritizujú ich,
pretože ich považujú za telesné alebo duševné. Avšak, modlitba iba za spasenie Izraela v širšom
zmysle slova neberie do úvahy kroky, ktoré si Pán použije, aby ich k evanjeliu priviedol.
Príhovorcovia za Izrael sa stále modlia za spásu Izraela, a to i prostredníctvom modlitieb za politickú
a bezpečnostnú situáciu, ale i skrze návrat židovského ľudu do biblickej vlasti. Veríme, že táto
„prorocká evanjelizácia“ je nám nariadená od Pána. Je v nej zahrnutých omnoho viac modlitieb
za duchovne vykúpenie Izraela, ako si niektorí myslia.
„Prorocká evanjelizácia“ znamená urobiť z našej strany len malý krôčik, t.j. modliť sa za prostriedky,
cez ktoré Boh urobí oveľa väčší krok na záchranu židovského národa.
Písmo jasne hovorí, že je mnoho rôznych povolaní v tele Kristovom. „A sú rôzne dary milosti, ale ten
istý Duch. A sú rôzne služby, a ten istý Pán. A sú rôzne pôsobnosti, ale ten istý Boh, ktorý pôsobí
všetko vo všetkých.“ (1 Kor 12:4-6).
Strategicky sa teda modlíme za naplnenie Božích zámerov, t.j. za spasenie Jeho ľudu a za Jeho
zjavenie mŕtvemu a umierajúcemu svetu. Takticky sa modlíme za spôsoby a prostriedky, o ktorých
nám hovorí prorocké Slovo, a ktoré si Boh používa na zrealizovanie svojich hlavných zámerov. Ide
o modlitby za návrat židovského ľudu do Izraela, fyzické a národné obnovenie tejto krajiny
a modlitby za jej samotné existenčné prežitie uprostred nadutých nepriateľov, ktorí ju obkľučujú.
POLITIKA
Takmer každá kniha v Biblii sa určitým spôsobom zmieňuje o politike, či už prostredníctvom kráľov,
vladárov, predpisov, vojen, trestov alebo sociálnou nerovnosťou. Z Písma je tiež jasné, že modlitby
za vládu nie sú možnosťou. Pre Boží ľud by mali byť prioritou. Veľmi vážne berme do úvahy príkaz
v 1Ti 2:1-4, ktorý nás vyzýva k modlitbám za autority, ktoré nám vládnu. „Napomínam teda, aby sa
predovšetkým konali prosby, modlitby, prímluvy a poďakovania za všetkých ľudí, za kráľov a za
všetkých, ktorí sú vo vysokom postavení, aby sme žili pokojný a tichý život vo všetkej pobožnosti
a počestnosti. Lebo to je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci
ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy.“
Písmo tiež hovorí, že princíp vládnutia zaviedol Boh. Avšak, mnohí veriaci si to postupom času začali vysvetľovať tak, že každá vláda je od Boha a preto ju musíme slepo poslúchať a uctievať. To ale
nie je biblický princíp. 1 Timotejova 2 kapitola vysvetľuje, že úlohou vlády je zabezpečiť človeku
pokojný a mierumilovný život, t.j. vytvoriť atmosféru, ktorá bude podporovať šírenie evanjelia
12
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a následne záchranu človeka. Rimanom 13:3-4 hovorí, že „vladári nie sú postrachom dobrému skutku, ale zlému... lebo je služobníkom Božím tebe na dobré. Ale ak robíš to, čo je zlé, boj sa! Lebo nie
nadarmo nosí meč, lebo je služobníkom Božím, pomstiteľom, na hnev tomu, kto pácha zlé.“
Tu sa nám vynára obraz Božej normy pre vládu – odmeňuje dobro a trestá zlo. Ak nám však vládne
vláda, ktorá trestá dobro a odmeňuje zlo, potom vieme, že taká vláda je mimo Božieho štandardu.
To nás však neoprávňuje rebelovať, alebo robiť si svoje vlastné veci. Našou prvoradou úlohou by
mala byť modlitba, aby takáto vláda vstúpila do línie s Božím systémom zbožnej vlády. Môže sa
stať, že vláda sa namiesto toho, aby sa približovala k Božím normám, od nich ešte viac odkláňa.
Potom nás Boh vedie, aby sme sa modlili za zmenu vlády. V Jeremiášovi 23 kapitole Boh súdi zlých
pastierov Izraela. Sľubuje nielen ich odstránenie, ale aj zabezpečenie nových pastierov pre Izrael,
ktorých si vyberie podľa svojho vlastného srdca. Nie sú náhodou naši vládni lídri „pastiermi“ národa?
Je zrejmé, že dobrí vládcovia sú požehnaním pre ľud, kým zlí vládcovia sú pre ľud prekliatím. Kráľ
Ezechiáš je nádherným príkladom zbožného vládcu, ktorý vedie svoj ľud bližšie k Bohu a tým ho
vzďaľuje od porážky či nepriateľovej okupácie.
Na začiatku svojej vlády vyčistil a opravil dom Hospodinov. Priviedol kňazov a levítov a vyzval ich,
aby sa nanovo posvätili. Zaviedol opätovné prinášanie obetí Bohu a vyhlásil svätenie paschy.
No a ako reagoval izraelský ľud na Ezechiášove reformy? „...vyšli všetci synovia Izraelovi...do miest
Júdových a rozlámali modlárske sochy a posekali háje a rozborili výšiny aj oltáre a odpratali to z
celého Judska, Benjaminska, Efraimska a zo zeme Manassesovej...“ (2Kron 31,1) Jeho spravodlivé
konanie sa dotklo sŕdc celého ľudu. (2 Kron 29-32; Iz. 36, 37).
ALIJA
Modliť sa za aliju (návrat židovského národa z exilu do biblickej vlasti – Izraela) znamená modliť sa
za naplnenie Božieho Slova, aby Pán fyzicky priviedol vyvolený ľud do krajiny ich biblického dedičstva. Tieto modlitby by mali obsiahnuť aj prosby, aby sa samotná krajina pripravila na tento návrat,
t.j. aby bola dostatočne atraktívnym miestom pre život židovského obyvateľstva.
Niektorí si myslia, že prenasledovanie Židov je jediným prostriedkom, ktorý si Pán použije, aby pritiahol židovský ľud do biblickej vlasti. Písmo však hovorí: „Hľa, pošlem po mnohých rybárov, hovorí
Hospodin, a vylovia ich, a potom pošlem po mnohých lovcov, a zlapajú ich so všetkých vrchov a so
všetkých brehov a z rozsadlín skál.“ (Jer 16:16).
Rybár chytá ryby tak, že im ponúkne niečo chutné a tak sa ich snaží zlákať na háčik. Na druhej
strane, lovec naháňa a prenasleduje zviera dovtedy, kým ho buď nechytí, nezabije, alebo kým mu
neunikne. Boh si používa oba princípy, aby pritiahol svoj ľud späť. Vstúpili sme síce do obdobia
lovcov, Boh si však stále používa pre svoj zámer aj lovenie rýb.
Mnohí očakávali, že lovci, ktorí poženú židovskú populáciu späť do vlasti, budú prevažne z bývalého
Sovietskeho zväzu. V tomto momente sa však agresívny antisemitizmus stal lovcom židovského
obyvateľstva ako vo Francúzsku tak i vo Veľkej Británii.
Zdá sa, že Izrael doteraz zvládol spracovať súčasný celosvetový finančný kolaps lepšie ako väčšina
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západných krajín. Tento fakt samotný je dostatočným lákadlom pre Židov zo západných krajín, aby
sa vrátili do Izraela. Dôkaz, že Boh si používa nielen lovcov, ale aj rybárov s chutným lákadlom.
BEZPEČNOSŤ
Za bezpečnosť Izraela a jeho blahobyt sa modlíme z jednoduchého dôvodu. Aby bol „celý Izrael
zachránený“, musí nielen prežiť, ale aj ako národ prebývať na Bohom určenom mieste „Lebo vás
poberiem z národov a zhromaždím vás zo všetkých zemí a dovediem vás do vašej zeme. A pokropím vás čistou vodou, a budete čistí.“ (Ez 36:24-25)
Hoci Biblia nám jednoznačne poukazuje, že Boh privedie svoj ľud späť do svojej krajiny, nepoznáme
všetky detaily, ako sa to stane. Počas posledných 130 rokov vidíme, že Písma sa napĺňajú, ale
možno nie spôsobom, ako by sme chceli, alebo ako by sme očakávali. Židia sa vracajú späť do
Bohom zasľúbenej zeme a Izrael sa ako národ obnovuje. Celý proces je však popretkávaný utrpením, bolesťou, obeťami a vojnu. Áno vojnou. Žijeme v nevykúpenom svete a vojna je stále časťou
ľudskej histórie. Boh však cez to všetko zjavuje seba samého.
Kráľ Ezechiáš je dobrým príkladom duchovného človeka, ktorý bral bezpečnosť svojho národa vážne. Keď sa schyľovalo k boju, pripravoval naň svoj národ tak, že v prvom rade poukazoval na Boha
a súčasne robil praktické kroky. „Po týchto udalostiach a po tomto prejave vernosti prišiel assýrsky
kráľ Senacherib. Vtrhol do Júdska, utáboril sa oproti opevneným mestám a povedal si, že ich prelomí a dobyje pre seba. A keď videl Ezechiáš, že prišiel Senacherib, a že jeho tvár je obrátená do
boja proti Jeruzalemu, dohodol sa so svojimi veliteľmi a so svojimi udatnými mužmi, že upchajú
vody prameňov, ktoré sú von za mestom. A pomáhali mu. A zhromaždilo sa mnoho ľudu,
a pozapchávali všetky studne a zatarasili aj potok pretekajúci krajinou povediac: Prečo by mali assýrski kráľovia, keď prídu, nájsť tak mnoho vody?! Pritom sa posmelil a vystavil celý múr, kde bol
zborený, a vystúpil až na veže a vonku vybudoval ešte druhý múr a opraviac upevnil Millo, mesto
Dávidovo. A narobil množstvo striel a malých štítov. A ustanovil vojenských veliteľov nad ľudom
a zhromaždil ich k sebe do ulice mestskej brány a hovoril k ich srdcu a riekol: Buďte zmužilí a smelí!
Nebojte sa a nedeste sa tvári assýrskeho kráľa ani sa nedeste pred celým tým množstvom, ktoré je
s ním, lebo s nami je väčší ako s ním. S ním je rameno tela, ale s nami je Hospodin, náš Boh, aby
nám pomohol a vybojoval naše boje. A ľud sa spoľahol na slová Ezechiáša, judského kráľa.“ (2 Kron
32:1-8).
I keď Ezechiáš bral na vedomie Božiu pomoc, pripravoval ľud na boj. Nebol neuvážlivý. Zodpovedne
sa postavil k svojej úlohe, pričom vedel, že záchranu má v rukách iba Boh. Rovnako sa ani my nemodlíme len všeobecné modlitby o ochranu Izraela, ale často predkladáme Bohu celkom špecifické
žiadosti týkajúce sa bezpečnosti tejto krajiny.
GLOBÁLNA PERSPEKTÍVA
V tele Kristovom nájdeme aj takých, ktorý oponujú takmer každej modlitbe týkajúcej sa Izraela, pretože nikdy nepochopili, že „podľa evanjelia sú (Židia) nepriateľmi pre vás, ale podľa vyvolenia milovaní- pre otcov. Lebo nijakým činom neželie Boh darov svojej milosti a svojho povolania.“ (Rim
11:28-29) Sú rýchli vo vyhláseniach typu: „Povolanie a Božie dary, ktoré sme od Pána prijali, sú
neodvolateľné“. Ale odmietajú uznať pravdu o jeho ľude, o ktorom nám hovorí Písmo. Nepochopili,
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že spasenie Izraela v krajine Izrael je predzvesťou Pánovho návratu, ako sa o tom hovorí
v Skutkoch 3:19-21: „A tak čiňte pokánie a obráťte sa, aby vám boli zahladené hriechy a prišli časy
duchovného občerstvenia od tvári Pánovej, a aby vám poslal predurčeného Krista Ježiša, ktorého
však musí prijať nebo až do časov napravenia všetkého, o čom hovoril Boh skrze ústa všetkých svojich svätých prorokov od veku.“
Obnovenie Izraela je dôkazom, že Božie Slovo je pravdivé, a že Boh je presne taký, aký o sebe
hovorí, že je. „Ale posvätím svoje veľké meno, poškvrnené medzi národmi, ktoré ste poškvrnili medzi nimi, a poznajú národy, že ja som Hospodin, hovorí Pán Hospodin, keď sa posvätím vo
vás pred ich očami. Lebo vás poberiem z národov a zhromaždím vás zo všetkých zemí
a dovediem vás do vašej zeme.“ (Ez 36:23-24)
Nová Zmluva k problematike spasenia Izraela celému svetu odkazuje, že „ak je ich zavrhnutie zmierením sveta, čo potom iné ich prijatie ako život, život z mŕtvych?!“ (R 11:15)
Návrat Židov do Izraela, opätovné obnovovanie židovského národa a spasenie židovského ľudu je
nesporným dôkazom, že Božie Slovo je pravdivé, že Boh je skutočným Bohom, ktorý dohliada, zachováva a napĺňa svoju zmluvu, že je ten istý včera, dnes i naveky. Skutočne, Božie obnovenie
Izraela je mocným nástrojom evanjelia.
Hoci sa v Písmach môžeme dostať k veľmi hlbokým veciam a prijať mocné zjavenia pre naše životy
a aplikácie, ako žiť svätý život, jednako len nesmieme nikdy ignorovať, alebo podceňovať dôležitosť
základnej a zásadnej interpretácie Písma. Pravdou je, že Písma tvoria základ pre naše príhovorné
modlitby za Izraelský ľud, vodcov, krajinu, bezpečnosť a blahobyt.
Prorocké slovo považujeme za detailný Boží plán, skrze ktoré sa napĺňa Ním zasľúbené stretnutie
so židovským národom. Prostredníctvom našich modlitieb sa pripravujeme na túto významnú udalosť, keď odstráni závoj zo židovského srdca a zjaví im seba samého.
„A vylejem na dom Dávidov a na obyvateľa Jeruzalema Ducha milosti a pokorných prosieb,
a obrátia svoj zreteľ ku mne, ku tomu, ktorého prebodli, a budú nariekať nad ním, ako niekto narieka
nad svojím jediným, a budú horko žalostiť nad ním, ako niekto žalostí nad svojím prvorodeným.
(Zach 12:10).“
„a tak bude celý Izrael spasený, ako je napísané: PRÍDE ZO SIONA VYSLOBODITEĽ A ODVRÁTI
BEZBOŽNOSTI OD JAKOBA. A TOTO IM BUDE ODO MŇA ZMLUVA, KEĎ ODNÍMEM ICH HRIECHY.“ (R 11:26-27)
Eliyahu Ben-Haim
Jeruzalem,
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ŽIDOVSKÉ SVIATKY
KRESŤANIA A ŽIDOVSKÉ SVIATKY
Nemecký básnik Heinrich Heine napísal: „Vták vyletí z klietky, preletí celý svet a nakoniec sa vráti
do svojej klietky.“
Podobne, Židia putujú po celom svete a napokon sa i tak navrátia na Sion. Aj kresťania prechádzajú
širokou škálou teologických názorov, ale teraz sa vracajú ku svojim biblickým židovským koreňom.
Skutočnosť, že sa stále viac a viac kresťanov zaujíma o židovské sviatky, je znamením posledných
časov, pretože návratom kresťanov ku koreňom viery sa kruh histórie spasenia uzatvára. Práve tak,
ako Židia opúšťajú diaspóru a vracajú sa na Sion, kresťania opúšťajú pohanské myslenie a vracajú
sa späť k ich židovskému pôvodu.
Jeho súčasťou sú aj sviatky, ktoré ustanovil Boh ako „večné ustanovenia“. Platia nielen pre Židov,
ale i pre cudzincov - nežidov (4 M 15 :15). Tri pútnické sviatky sú Pesach (Veľká noc), Šavuot
(Sviatok týždňov alebo Letnice) a Sukot (Sviatok stánkov).
Židovské sviatky majú silný kresťanský aspekt. Pozrieme sa napríklad na Pesach, ku ktorému patrí
aj pesachová haggada. Haggada, alebo veľkonočná liturgia, rozpráva príbeh hromadného odchodu
izraelského národa z Egypta. Datuje sa do piateho storočia pred Kristom. To znamená, že pri Poslednej večeri, keď Ješua slávil so svojimi učeníkmi prvý večer Pesachu seder, slávil ho približne
rovnako ako my dnes.
Slávnosť nekvasených chlebov (nekvasený chlieb - maces), ktorá trvá sedem dní, sa začína tradičným obradovým jedlom seder. „Seder“ znamená „poriadok,“ pretože všetko, čo je položené na stole,
má svoje predpísané miesto:

•
•
•
•
•
•
•

Tri kusy nekvaseného chleba – macesu (symbol Abraháma, Izáka, Jákoba).
Petržlen (čakanie na vyslobodenie).
Slaná voda (slzy otroctva).
Chren (horká bylina otroctva).
Charoset alebo ovocné /orechové pyré (malta, s ktorou pracovali v otroctve).
Nenalomená jahňacia kosť (obetný baránok).
Vajce (chrámová obeť).

Otec domu rozlomí stredný kus macesu – symbol Izáka, ktorý mal byť obetovaný, ale namiesto
ktorého bol obetovaný Ješua – na dva kusy, jeden z nich zabalí do bieleho plátna ako afikoman
a schová ho.
16
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Slávnostná večera seder v domácnosti trvá štyri až päť hodín. Zahŕňa čítanie haggady, modlitby, spievanie piesní. Rodina zje slávnostné jedlo a vypije štyri poháre vína. Tieto štyri poháre predstavujú, že sme boli:
1. vyvedení z otroctva,
2. zachránení,
3. oslobodení,
4. prijatí, t.j. vykúpení z hriechu a zmierení s Bohom.
Na stôl sa položí najkrajší pohár v dome. Je to Eliášov pohár, ktorý oslavuje príchod Mesiáša.
(Mal.4:5). Potom deti hľadajú schovaný afikoman. Kto ho nájde, dostane od otca domu darček.
Oslava končí piesňou Had Gadia – baránkovi, ktorý svojou smrťou porazil smrť.
Keď Ježiš slávil seder so svojimi učeníkmi a ustanovil Večeru Pánovu, vzal zlomený kus afikomanu
a povedal: „Toto je moje telo, ktoré sa láme za vás;“ vzal tretí kalich a povedal: „Toto je moja krv,
ktorá sa vylieva za vás.“
Po spomienkovej večeri seder sa začína sedem dní Pesachu, počas ktorých sa konzumuje len nekvasený chlieb a jedlá neobsahujúce kvas.
Na druhý deň Pesachu sa začína tzv. počítanie Omeru. Ide o päťdesiatdňové obdobie, ktoré je zavŕšené Šavuotom – Letnicami. Toto je dôvod, prečo sa učeníci zhromaždili presne na päťdesiaty deň,
aby prijali „zasľúbenie Otca,“ Ruach ha-Kodeš (Svätého Ducha), ktorého im zasľúbil Ješua pri pesachovom sedere.
Na príklade Pesachu vidíme, že kresťania celkom iste môžu sláviť židovské sviatky, pretože patria
ku koreňom ich viery. Tento rok pripadá seder na 8. apríl.
Ludwig Schneider
(prevzaté s časopisu ISRAELTODAY)
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100 MIEN MESIÁŠA
ַע
צפ
ֶ
ZMIJA (VRETENICA)
Na prvý pohľad znie nepravdepodobne, ba až urážlivo, že jedno z mien Mesiáša je „Zmija“ (Tsefa) jedovatý had. Ale pozorným čítaním Biblie nájdeme už v Genesis verš, ktorý sa považuje za prvé
zasľúbenie o Mesiášovi – „ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš pätu“ (Gen 3:15). Presnejší preklad
hebrejského slova „rozdrtiť, rozmliaždiť“ je „syčať“ – zvuk, ktorý vydáva had pred útokom.
Je prekvapujúce, že obaja – had aj Evino semeno, vydajú rovnaký zvuk. Ich syčanie znamená,
že sú obaja jedovatí. Rozdiel je v mieste, kde udrú: kým had uštipne Semeno do päty, Semeno
uštipne hada do hlavy. Je to narážka na vzkriesenie Semena z mŕtvych, keďže v konečnom dôsledku je uštipnutie hadom smrteľné. Uštipnutie do hlavy však znamená úplné vyhladenie.
Môžeme preto povedať, že Biblia hovorí o dvoch rôznych druhoch hadov – jeden je zlý a jeden dobrý. O existencii dobrého hada sa dozvedáme z Tóry: „Mojžiš teda zhotovil medeného hada a vyložil
ho na stĺp. Ak niekoho had poštípal, a pozrel sa na medeného hada, ostal živý.“ (4 M 21:9). Je nebeský had a je pozemský had. Prvý uzdravuje, druhý zabíja. Preto aj jeden druh nebeskej bytosti sa
volá serafín alebo „had.“
Vzhľadom na to všetko, slová Izaiáša „Vôbec sa neteš, Filištínsko, že sa už zlomila palica, ktorá ťa
bila, pretože z hadieho koreňa vylezie zmija a jej plodom bude lietajúci had.“ (Iz 14:29), dostávajú
mesiánske poňatie.
Vo svetle takéhoto obrazu hada, jeden zo starovekých aramejských prekladov Biblie, Targum Jonatan, prekladá pasáž „z hadieho koreňa vylezie zmija“ ako „ajhľa, z Jesseho potomkov príde Mesiáš,
a on (Izaiáš) nazval Jesseho „had“, pretože to je jeho meno, tak ako je napísané: „ktorý mal pomer
s Náchašovou (Náhaš –had) dcérou Abigail““ (2 Sam 17:25). Podľa toho, “z hadieho koreňa vylezie
zmija“ znamená, z Jesseho, „had“ príde Mesiáš, „zmija.“
To, čo sme doteraz povedali, dáva nový význam známemu veršu: „budú hľadieť na mňa, ktorého
prebodli.“ (Zach 12:10). Pri tom, ako si spomenieme na bronzového hada, vidíme, že tu je had
„prebodnutý,“ „rozmliaždený,“ alebo sa naňho „zasyčí.“ Nakoniec, aj mudrci hovoria, že ten, ktorý
sa javí byť mŕtvy je ten istý, ktorý má moc uzdraviť.
Autor: Tsvi Sadan
(prevzaté s časopisu ISRAELTODAY)
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
PIATKOVÝ MODLITEBNÝ ZOZNAM (marec 2009, Jeruzalem)

1.

Vstúpte do jeho brán s chválou a vďakou.

„Oslavujte Hospodina! Vzývajte jeho meno! Oznamujte jeho skutky medzi národmi!...Chváľte sa
menom jeho svätosti. Nech sa raduje srdce tých, ktorí hľadajú Hospodina!...Pamätajte na jeho divy,
ktoré učinil, na jeho zázraky a na súdy jeho úst, vy, semeno Abraháma, jeho služobníka, synovia
Jakobovi, jeho vyvolení! On je Hospodin, náš Boh; jeho súdy na celej zemi. Pamätá na veky,
na svoju zmluvu, na slovo, ktoré prikázal, na tisíc pokolení, na svoju zmluvu, ktorú učinil s Abrahámom, a na svoju prísahu, ktorú prisahal Izákovi. A postavil to Jakobovi za ustanovenie, Izraelovi
za večnú zmluvu povediac: Tebe dám Kananejskú zem za podiel vášho dedičstva...“ (Ž 105:1-11)
•
Abba, vďaka za dážď a sneh, ktorý si poslal minulý mesiac na túto zem.
•
Žehnáme Ťa za drahocennú večnú zmluvu, ktorú si s nami uzavrel.
2. Benjamín Netanjahu a strana Likud sú stále v procese zostavenia vládnej koalície.
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pane, daj nám vládu, skrze ktorú sa osláviš.
„Preto povedz domu Izraelovmu: Takto hovorí Pán Hospodin: Nie pre vás to činím, dome
Izraelov, ale pre meno svojej svätosti, ktoré ste poškvrnili medzi národmi, kam ste prišli.
Ale posvätím svoje veľké meno, poškvrnené medzi národmi, ktoré ste poškvrnili medzi nimi,
a poznajú národy, že ja som Hospodin, hovorí Pán Hospodin, keď sa posvätím vo vás pred
ich očami.“ (Ez 36:22-23)
Zabráň vstúpiť do vlády všetkým politickým stranám, ktoré by narúšali tvoje kráľovské zámery a daj moc všetkým stranám, ktoré pomôžu tomuto národu napĺňať tvoju vôľu pre Izrael.
Daj novej vláde múdrosť z výsosti, ako jednať so všetkými, pre Izrael životne dôležitými
záležitosťami - Irán, bezpečnosť, ekonomika, voda, alija, rastúci antisemitizmus, atď...
Daj nám vodcov v súlade s týmto slovom: „I pomyslia si v srdci júdski vodcovia: Obyvatelia
Jeruzalema sú silní v Hospodinovi mocností, svojom Bohu.“ (Zach 12:5)
Prines do novej vlády jednotu podľa slova: „Hľa, aké dobré a aké milé je to, keď bratia prebývajú jednomyseľne (v jednote) spolu!" (Ž 133:1)
V mene Ješuu žehnáme nášmu budúcemu ministerskému predsedovi Benjamínovi Netanjahuovi a prosíme o pomazanie do pozície, ktorú si mu pre tento čas pripravil.
Pane, prosíme ťa, pomôž Netanjahuovi robiť kompromisy len v tých oblastiach, ktoré sú pre
Teba a tvoje plány priaznivé.
Ochráň Netanjahua od vonkajších tlakov – špeciálne zo strany USA a EU.
Ochráň Izrael pred politickou manipuláciou
Zaveď spravodlivé vodcovstvo. (Pr 14:34).
Pozdvihni v Izraeli silného ministra zahraničných vecí, ktorý bude vedieť jasne
a zrozumiteľne poukázať na závažnosť problémov, ktorým Izrael čelí a bude vedieť zrozumibratstvo
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teľne komunikovať, prečo musí na ne Izrael reagovať tak, ako reaguje.
Pane, pripomíname ti tvoje Slovo a súčasne sa s ním aj povzbudzujeme, že vláda bude
na pleciach nášho Mesiáša Ješuu. (Iz 9:6-7).

•

3. Amerika vystiera svoje diplomatické ruky k Sýrii. To by mohlo byť pre Izrael veľmi nebezpečné, pretože sa môže dostať pod tlak, aby sa vzdal Golanských výšin v prospech Sýrie.
•
•
•
•

•
•
•

Pane, vďaka za vrátenie biblického Bázanu, Golanských výšin, Izraelu v 1967 roku. Prosíme
ťa, stráž ich a nech zostanú naveky súčasťou tohto národa.
„A dovediem Izraela späť do jeho príbytku, a bude sa pásť na Karmele a v Bázane (dnešné
Golanské výšiny) a na vrchu Efraimovom a v Gileáde sa bude sýtiť jeho duša.“ (Jer 50:19)
Abba, pomôž americkým veriacim porozumieť, do akého nebezpečenstva vstupujú ich lídri,
keď z akéhokoľvek dôvodu obetujú Izrael a jeho územie.
„Lebo hľa, v tých dňoch a v tom čase, keď navrátim zajatých Júdu a Jeruzalema, zhromaždím aj všetky národy a zavediem ich dolu do údolia Jozafatovho a tam sa budem s nimi súdiť pre
svoj ľud a pre svoje dedičstvo, pre Izraela, ktorého rozptýlili medzi pohanov a moju zem si rozdelili.“ (Joel 3:1-2)
Pane, prosíme ťa, zjav pred celým svetom skutočné zámery sýrskeho prezidenta Assada.
Svätý Izraela, nech sú všetky rokovania medzi Sýriou a USA zmarené. „Hľa, národy sú ako
kvapka z vedra a považovaní sú za toľko ako prach na vážkach...“ (Iz 40:15a)
Abba, ty si povedal o všetkých takzvaných Izraelom okupovaných územiach toto slovo: „A vy,
izraelské vrchy, poženiete svoje letorasty a budete donášať svoje ovocie môjmu ľudu izraelskému, lebo čoskoro príde domov.“ (Ez 36:8) Prosíme, stráž toto slovo a ochraňuj tvoju krajinu
pred nepriateľom (pozri tiež Ez 36:1-7).

4. Irán sa chvastá rozhodnutiami OSN, ktoré sa týkajú rozvoja nukleárnych zbraní a naďalej
verejne deklaruje vymazanie Izraela z mapy sveta. Toto je hrozba, ktorá sa každým dňom stáva reálnejšou a Obama s EU chcú viesť s Iránom dialóg!
•
•
•

•
•
•

Ó Bože, zobuď svet, nech vidí toto nebezpečenstvo.
Daj Izraelu múdrosť a odvahu robiť to, čo je potrebné, aby sa ubránil pred touto existenčnou
hrozbou.
„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
a radia sa proti tým, ktorých ty kryješ. Hovoria: Poďte, vyhubme ich, aby prestali byť národom, aby sa viacej nespomínalo meno Izraelovo. Lebo sa uradili spolu...urobili zmluvu proti tebe.“ (Ž 83:1-5)
„Nijaká zbraň zhotovená proti tebe nebude úspešná a každý jazyk, ktorý by povstal proti tebe
na súde, odsúdiš. To je dedičstvo služobníkov Hospodinových a ich spravodlivosť odo mňa,
hovorí Hospodin“ (Iz 54:17)
Ješua, zatras tvojim telom v jednotlivých národoch, aby si uvedomilo, že ide o hrozbu, ktorá
útočí na samotné korene, ktoré podporujú cirkev. (R 11:18).
Pomôž Netanjahuovi verejne vyjadriť reálnu situáciu týkajúcu sa Iránu. Nech jeho slová
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•
•

prebudia mnohých vodcov z rôznych národov a začnú jednať s týmto hroziacim novodobým
holokaustom.
„Keď povstane Boh, hneď sa rozpŕchnu jeho nepriatelia, a budú utekať od jeho tvári tí, ktorí
ho nenávidia...Rozptýli národy, ktoré majú záľubu v bojoch.“ (Ž 68:1,30)
Daj novej ministerke zahraničných vecí USA Hillary Clintonovej vidieť pravdivý príbeh
o Iráne. Prosíme, aby si skrze ňu priniesol do Bieleho domu a k prezidentovi Obamovi
informácie o skutočnej situácii.

5. Modlili sme sa, aby telo Kristovo v Izraeli prijalo zjavenie, čo presne v týchto dňoch Boh
robí v Izraeli.
•
•

•
•
•
•

Ješua, pomôž tvojmu telu, obzvlášť vodcom v ňom, vidieť, že v dnešných dňoch obnovuješ
Izrael a že budeš vylievať tvojho Ducha na židovský národ a zjavíš mu, že Ty si Mesiáš.
„A vylejem na dom Dávidov a na obyvateľa Jeruzalema Ducha milosti a pokorných prosieb,
a obrátia svoj zreteľ ku mne, ku tomu, ktorého prebodli, a budú nariekať nad ním, ako niekto
narieka nad svojím jediným, a budú horko žalostiť nad ním, ako niekto žalostí nad svojím
prvorodeným.“ (Zach 12:10)
Pomôž veriacim vidieť, aké sú tvoje prorocké priority a proces, skrze ktorý ich uskutočníš.
Osloboď telo Kristovo tu v Izraeli, ale i v ostatných národoch od ducha humanizmu, ktorý
prekrúca všetko vo svete tak, aby to malo iný význam, aký v skutočnosti je
„...Ješua povedal Petrovi: Idi za mnou, satane; pohoršením si mi, lebo nemyslíš na Božie
veci, ale na ľudské.“ (Mat 16:23)
Ochraňuj príhovorcov, ktorí vidia tieto veci, od klamu a zastrašovania .

6. Izrael potrebuje stále viac vody.
•
•
•
•
•

Opäť ti Pane ďakujeme za nedávny dážď a snehové prehánky.
Pane, potrebujeme však viac vody.
Otvor nebesá nad tými správnymi geografickými oblasťami, aby úplne naplnili Kinneret
a vodné vrstvy.
Prosíme o nové vodné zdroje. (Iz 41:17-20)
Pomôž budúcej vláde porozumieť, že riešenie vodnej situácie by mala byť jedna z jej hlav
ných priorít

Ďakujeme, že zostávate i naďalej stáť v medzere za tento národ, skrze ktorý a v ktorom bude Boh
oslávený.
Šabat šalom,
IFI tím
„Na tvojich múroch, Jeruzaleme, ustanovím strážcov, ktorí po celý deň a po celú noc nebudú nikdy
mlčať. Vy teda, ktorí pripomínate Hospodina, nemajte pokoja! Ale nedajte ani jemu pokoja, dokiaľ
pevne nepostaví a dokiaľ neučiní Jeruzalema chválou na zemi!“ (Iz 62:6-7)
bratstvo
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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 štyri 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

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.
Ďakujeme.
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.

Srdečne vás pozývame na 13. ročník

Konf erencie
Priateľov
Izr aela

Ty, Bože, si mojím Kráľom
uskutoční sa v dňoch

13 až 16. augusta/srpna 2009
v Žiline na Slovensku
Priebežne vás budeme informovať o aktuálnych udalostiach
a prípravách týkajúcich sa konferencie.

POCHOD ŽIVÝCH - 2009
Poslaním Pochodu živých je výzva pre novú generáciu Židov dvoma najvýznamnejšími udalosťami Židovskej
histórie – Šoa (Holokaust) a zrodenie štátu Izrael. Privážaním židovských tínejdžerov na kľúčové miesta, kde
sa tieto udalosti odohrávali sa napĺňa toto poslanie. Priamou účasťou na týchto miestach a rozhovormi
s ľuďmi, ktorí prežili Holokaust sa z intenzívny ich vnímanie a poznanie židovskej histórie.
Zámerom akcie je vytvoriť spomienky a viesť k posilneniu oddanosti Judaizmu, Izraelu a Židovskému ľudu,
čo napomôže účastníkom pochodu vzdelávať ostatných o Holokauste a bojovať proti tým, ktorí ho popierajú
v jeho histórii.
Špecifickým poslaním Pochodu živých je priviesť a spojiť židov z rôznych krajín a kultúr, sekulárnych
a nábožných, a v podstate každú nábožnú denomináciu, aby sa spolu mohli rozprávať o svojich židovských
skúsenostiach. Mnohí z budúcich svetových židovských vodcov sa zúčastnia Pochodu, čo posilní ich vzájomné
spojenie.
Pochod živých sa prvý krát uskutočnil v roku 1988 a od tej doby sa ho zúčastnilo viac ako 100 000 ľudí
z 45-tich krajín. Pochod živých je ale viac, než spomienka. Rovnako dôležitá je budúcnosť. Avšak len vtedy,
keď pravdivo uznáme odkiaľ sme prišli, môžeme byť pripravený na to, čo je pred nami.
Pozývame vás, priateľov Izraela, k tomuto pochodu, ktorí sa uskutoční dňa 21. apríla/duben 2009
Pokiaľ máte záujem zúčastniť sa tohto pochodu,
kontaktujte nás najneskôr do 31.3.2009 na našu adresu alebo telefón/fax alebo email.
CHEVRA, občianske združenie, Hollého 40, 01001 Žilina, Tel/Fax: +421 41 5640536
Email: chevra@chevra.sk, www.chevra.sk

