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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.
„Poddajte sa teda Bohu a sprotivte sa diablovi a utečie od vás.
Priblížte sa Bohu a priblíži sa vám. Umyte ruky hriešnici a očistite
srdcia, vy, ktorí ste dvojitej mysle...Ponížte sa pred tvárou Pánovou
a povýši vás.“ (Jak 4:7-8, 10)
Ľudia majú o pokore rôzne predstavy. Niektorí si myslia, že pokoriť
sa ,znamená zvesiť dolu hlavu - postoj, ktorý si všimnú druhí. Iní si myslia, že pokoriť sa, znamená
byť tichý, izolovaný alebo ponižovaný. A takto by som mohol pokračovať, ale o to mi nejde.
Na základe spomenutého Slova môžeme vidieť, že pokora má dva aspekty. Jeden spočíva
v pokorovaní sa pred Bohom skrze poslušnosť Jeho Slovu. Druhý aspekt pokory je vo vzoprení sa
diablovi. To znamená, že súčasťou nášho chodenia s Bohom je pokora spojená s odporom. Len
toľko môžem odporovať, nakoľko sa dokážem pokoriť. Miera mojej pokory a odporu rozhodujú
o miere môjho víťazstva.
Pokora nás chráni pred pádom, ktorý pôsobí pýcha: „Pred skazou chodí pýcha a pred pádom
povýšenie sa ducha.“ (Pr 16:18)
Verím tiež tomu, že pokora má dva smery - jeden vedie dole a druhý hore. Biblia hovorí: „Pokorte sa
teda pod mocnú ruku Božiu, aby vás povýšil svojim časom.“ (1 Pt 5:6). Aby nás Pán mohol povýšiť,
potrebuje nás najprv pokoriť. Božie povýšenie je nevyhnutne potrebné k tomu, aby sme mali Jeho
zmýšľanie, chodili po Jeho cestách a napĺňali tak Otcovu vôľu.
Ježiš predtým, ako naplnil vôľu Otcovu a bol povýšený svojim Otcom, išiel cestou poníženia
a pokory (Fil 2:6-8). „Preto aj Boh jeho povýšil nad všetko a dal mu z ľúbosti meno, ktoré je nad
každé meno...“ (Fil 2:9)
„...nech je také rozmýšľanie vo vás (v nás), aké bolo aj v Kristu Ježišovi...“ (Fil 2:5)
Šalom!
Stanislaw Gawel
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„ ...pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine...“ (1Kr 10:6)

„Lebo čujem šepkanie mnohých – hrôza navôkol – keď sa proti mne spolu radia a zmýšľajú
vziať mi život.” (Ž 31:13)
„PROTOKOLY STARŠÍCH ZO SIONA SÚ MÝTUS“, HOVORÍ SAUDSKÝ NOVINÁR
Pred nedávnom arabský žurnalista Hani Al-Naqshbandi zo Saudsej Arábie napísal na liberálnu
stránku Elaph svoj názor, že celá myšlienka Protokolov starších Izraela je úplný nezmysel. Pred
niekoľkými rokmi uvedený spisovateľ napísal knihu s názvom „Židia pod mikroskopom“, v ktorej
vysvetľoval, ako „Židia zničia svet“ na základe neslávneho dokumentu, ktorý sa po prvý krát objavil
v Rusku okolo roku 1905. Hani Al-Naqshbandi píše, že prehodnotil svoju knihu a uvedomil si, ako
veľmi sa mýlil. „Som presvedčený, že Protokoly sú len výmysel. Mýtus, že Židia prinesú na tento
svet skazu, si vyžaduje dôsledné a opätovné preskúmanie.”
Pisateľ ďalej pokračuje: „Tieto Protokoly, ktoré údajne vysvetľujú židovské plány na zabratie sveta,
sú úplným nezmyslom, ako aj skutočnosť, že mnohí ich akceptujú ako autentický prostriedok....
Protokoly nepriamo vidia ľudí ako pasívne ovečky bez akejkoľvek vôle. Tí, ktorí im veria, zastávajú
názor, že každá katastrofa, ktorá sa vo svete objaví, je zapríčinená Židmi. Takže človek nemá na
výber. Musí Židov iba obviniť. Dokonca aj za výbuchy sopiek a zemetrasenia. Viera v niečo takéto
znamená seba ponižovanie; je to urážka vlastnej inteligencie človeka. Tiež to znamená, že pripisujú
malej skupine ľudí oveľa väčšiu silu, ako v skutočnosti má. Poznám niekoľko Židov a v žiadnom
prípade nie sú odlišní od ľudí z iných náboženstiev či etník. Jednu vec som si však na nich všimol.
Majú oveľa viac sebadisciplíny ako ľudia z iných národov.“
Hani Al-Naqshbandi ďalej vysvetľuje, že Protokoly zneužili Arabi na to, aby zakryli svoje vlastné
zlyhania. Pisateľ nenavrhuje vyliať za Židov výnimočné slzy, ale: „Ani nenachádzam dôvod im zlorečiť tak, ako sa to dnes deje v našich mešitách a školách....Ak hovoríme o ľuďoch, ktorých jediným
hriechom je, že patria k inému náboženstvu ako je to naše, potom takýto útok proti ním vyvoláva len
neoprávnené nepriateľstvo.“
Hoci arabský novinár neprechováva voči izraelskému štátu špeciálnu náklonnosť, jeho pozitívny
postoj voči Židom ako národu, je v dnešnom svete niečo výnimočné. Dokazuje, že neexistuje žiadna
skutočná nutnosť zo strany Arabov pre ich tradičné nepriateľstvo voči židovskému národu. Protokoly
významným spôsobom podporili arabskú nenávisť voči Izraelu. Ak však aspoň jeden vplyvný človek
medzi Arabmi uzná, že Protokoly sú nezmyslom, potom snáď môžeme dúfať, že sa jeho názor rozšíri aj medzi arabskú populáciu. (Výňatky z článku Al-Naqshbandiho je možné nájsť na web stránke
MEMRI, Výskumný ústav médií na Strednom Východe.)
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KTO JE ZA TO ZODPOVEDNÝ?
Veľká časť Stredného východu a časti Európy bola pobúrená správou o zavraždení agenta Hamasu
Mahmúda al-Mabhúha v dubajskom hoteli dňa 29.januára. Správy o príčine jeho smrti sa rôznia.
Informačné zdroje zo Stredného východu uviedli ako príčinu smrti zásah elektrickým prúdom. Iné
média tvrdia, že bol „otrávený a zabitý elektrickým prúdom“. Ako keby elektrický prúd nestačil. Pravdou môže byť i to, že bol udusený vankúšom vo svojej hotelovej izbe.
V súčasnosti je celá aféra zastretá rúškom zmätku z protichodných správ a názorov. Zdá sa, že
Mabhúh porušil protokol o bezpečnosti tým, že o svojej ceste sa zmieňoval cez telefón a že si rezervoval izbu prostredníctvom internetu. Skryté kamery dokazujú, že keď prišiel do hotela, okamžite ho
obklopili vrahovia prezlečení za hotelových pracovníkov a tenisových hráčov. Dokonca aj recepční
patrili k tejto vražednej skupine. Po tom, ako Mabhúha odviedli do izby, prišiel o život.
To, čo pobúrilo Európu bol fakt, že vrahovia použili 11 falošných pasov s fotkami izraelských olim
(imigrantov). Pasy boli britské, írske, francúzske a nemecké. Kvôli široko rozšírenej mienke, že tento
čin spáchal Mossad (dubajskí predstavitelia sú o tom presvedčení s 99 percentnou istotou), európske vlády vyzývali izraelských veľvyslancov k vyjadreniu. Izrael zatiaľ mlčí. Väčšina Arabov je presvedčená, že za vraždou stojí Mossad. Niektoré informačné zdroje zo Stredného východu jednoducho uvádzajú ako vraha „Izrael“.
Bolo zneužitých minimálne šesť britských pasov s menami a fotkami. Skutoční majitelia pasov boli
z tejto skutočnosti veľmi rozčarovaní. Všetci popierajú účasť na vražde. Celá záležitosť v sebe zahŕňa závažnú krádež identity. To je niečo, čo získava „úrodnú pôdu“ v západných krajinách. Bretónci
z Izraela hovoria, že sú „v šoku“. Jeden z podvedených povedal, že krajinu naposledy opustil pred
dvomi rokmi a jedným dychom dodal: „Som z toho preľaknutý... tieto veľké sily.“ Iný konštatoval:
„Šiel som do postele so zápalom pľúc a zobudil som sa ako „vrah!“ Iní vyjadrili podobný šok, hnev,
nedôveru a strach. Zneužitie ukradnutých pasov je závažný problém a rozhodne bude mať medzinárodné dozvuky.
Šíria sa správy, že do incidentu boli zapojení jeden alebo dvaja Palestínčania. To vyvolalo napätie
medzi Hamasom a Fatahom. Hamas však zatiaľ priamo Fatah zo spoluviny neobvinil.
Niektorí Izraelčania sú presvedčení, že Mossad v tom nemal prsty. Minister zahraničných vecí Avigdor Lieberman k problematike povedal iba to, že Izrael „nikdy nereaguje, nikdy nepotvrdzuje ani
nepopiera“ takéto obvinenia.
IZRAELSKÍ SUSEDIA
Iránsky prezident nedávno povedal, že: „Ak Izrael vyvolá novú vojnu proti libanonskému Hizballáhu,
Hizballáh by mal odpovedať rovnakou silou, aby raz a navždy uzavrel izraelský prípad.“ Medzi Izraelom, Libanonom a Sýriou to začína opäť iskriť. Všetky tri strany sa navzájom varujú, aby nezačali
vojnu. Podľa môjho názoru sú všetci nervózni pri predstave, že by mali opäť vstupovať do vojnovej
línie. Sýria má za sebou históriu prehratých bojov s Izraelom. A napriek tomu, prezident Assad varuje Izrael pred vznikom novej vojny, ktorá by mohla byť katastrofická. Otázka znie, pre koho?
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Čo tým chcem povedať? Len toľko, že okolie Izraela sa v nijakom prípade nezlepšuje. Je stále rovnako nepriateľské. Hizballáh zbrojí bezprecedentnou rýchlosťou. Zbrane mu dodáva Irán cez Sýriu.
Ahmadinedžád uviedol, že „prípravy Hizballáhu by mali byť na adekvátnej úrovni: Ak Izrael zaútočí
a tak zopakuje chyby z minulosti, potom by mal byť vymazaný z mapy sveta.“ Zároveň vodca Hizballáhu Nasralláh odohnal akékoľvek obavy so slovami, že izraelské hrozby „nikam nevedú.“
Hizballáh a Izrael naposledy viedli medzi sebou vojnu v lete 2006, ktorá trvala jeden mesiac. Boje
zničili južný Libanon a niektoré časti Bejrútu. Odvtedy Hizballáh nevypaľoval rakety pozdĺž hraníc.
V súčasnosti je však Hizballáh bohatší o nové rakety, ktoré môžu zasiahnuť hlboko do vnútrozemia
Izraela vrátane Tel Avivu alebo letiska Ben Gurion. Avšak, bývalý generál libanonskej armády nedávno povedal, že napriek svojmu arzenálu rakiet s dlhým doletom nie je Hizballáh schopný vážne
uškodiť dôležitým izraelským mestám. Libanonské rakety môžu uniesť len relatívne malý objem
nákladu, ktorý by sotva zničil jeden byt. Generál to však mohol povedať len preto, aby upokojil Izrael
a tým znížil riziko preventívneho útoku.
„3–D“ TEST
Natan Šaransky je poverený izraelskou vládou monitorovať antisemitizmu vo svete. Nedávno napísal článok, v ktorom hovorí o troch “D -čkach” novej vlny antisemitizmu. Šaranský vysvetľuje: „Za
posledné štyri roky sme boli svedkami vzkriesenia antisemitských aktivít v demokratickom svete.
V Európe boli vypálené niektoré synagógy, znesvätili sa židovské cintoríny, zaznamenané boli útoky
na rabínov i na židovské deti.“
Šaransky porovnáva nový a klasický antisemitizmus. „Klasický antisemitizmus je namierený na židovský národ alebo židovské náboženstvo. Nový antisemitizmus vystupuje proti židovskému štátu.“
Tiež poukazuje na to, že nový antisemitizmus sa ukrýva pod rúško legitímnej kritiky Izraela a preto
je ťažšie ho odhaliť. A táto úloha je o to ťažšia, že nenávisť napreduje v mene hodnôt, ktoré by väčšina z nás považovala za bezúhonné, ako napríklad ľudské práva.
Potom popisuje “3-D” test, ktorý nám môže pomôcť odlíšiť legitímnu kritiku Izraela od antisemitizmu.
Prvé „D“ je testom demonizácie. Keď sa židovský štát démonizuje, keď sa potiera konanie Izraela
a považuje sa za nezmyselné, keď sú Izraeliti porovnávaní s nacistami a palestínske utečenecké
tábory s Auschwitzom – to je antisemitizmus, to skutočne nie je legitímna kritika Izraela.
Druhé “D” je testom dvojakých štandardov. Keď OSN vylučuje Izrael za znevažovanie ľudských
práv, zatiaľ čo ignoruje správanie všeobecne známych tyranov, ako napr. Číny, Iránu, Kuby a Sýrie,
používa dvojaký meter. Keď zakazuje izraelskej ambulantnej službe Magen David Adom vstúpiť do
Medzinárodného červeného kríža —to je antisemitizmus.
Tretie “D” je test nelegitímnosti. Keď sa popiera základné právo Izraela existovať, žiť samostatne
medzi všetkými ostatnými národmi sveta – to je antisemitizmus.
Alarmujúcim znakom nového antisemitizmu je jeho exponenciálny nárast. Nájdeme ho najmä na
amerických univerzitách. Veľmi často ho vyvolávajú arabskí študenti. Začína byť normálne, že študenti propagujú proti-izraelské plagáty, mávajú palestínskymi vlajkami a pohŕdajú Izraelom. Na we6
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bovej stránke http://campusintifada.com/widget/LP_V_ W.html nájdete videoklip, ktorý zachytáva
študentov pokrikujúcich nasledovné heslá: „Slobodná Palestína, slobodná Palestína.“ Alebo: „Hej,
hej, izraelský štát musí odísť.“ Jedna študentka hovorí: „Izrael v skutočnosti nespĺňa požiadavky na
legitímny štát.“ Ktovie, aké sú tie „jej požiadavky“.
Tieto trendy dokazujú, že antisemitizmus je živý a v dnešnom svete sa mu darí. V skutočnosti nikdy
neodíde. Na chvíľku vybledne a potom prepukne na novom mieste alebo novým spôsobom.
ZAÚTOČÍ IZRAEL NA IRÁN?
Táto otázka sa už dlho nesie v ovzduší. Odpoveď je však stále tá istá: „Nie“. Aspoň zatiaľ, ak berieme slová premiéra Netanjahua vážne. Po nedávnom dvojhodinovom stretnutí s ruským premiérom
Vladimírom Putinom dostal Netanjahu na tlačovej konferencii výzvu, aby reagoval na vyjadrenie
iránskeho prezidenta. Ahmadinedžád povedal, že Izrael plánuje bezprostrednú vojnu. Netanjahu
odpovedal: „Izrael neplánuje žiadnu vojnu. Pretrvávajúce tvrdenia Iránu, ktoré hovoria o opaku,
odrážajú iránske obavy vyplývajúce z rozhovorov o medzinárodných sankciách.“ Ďalej povedal, že
tieto poznámky „sú len snahou Iránu manipulovať. Pretrvávajú už niekoľko týždňov, vrátane hrozieb
a rozhovorov o vojne, ktoré pochádzajú zo Sýrie.“
Zdá sa, že Rusi sa konfliktu medzi Izraelom a Iránom neboja. Netanjahu povedal, že ruský premiér
sa zaujíma o pokoj a stabilitu v danom regióne. Nechce, aby bola narušená rovnováha. Netanjahu
dodal: „Rusko rozumie problému s Iránom.“ Netanjahu sa taktiež stretol s ruským prezidentom Dmitrijom Medvedevom. Obidva rozhovory charakterizoval ako „výborné“.
Na jednej strane by sa mohlo zdať, že Netanjahu kladie väčší dôraz na stranu váh s názvom
„sankcie“. Na druhej strane zjavne verí, že Irán je na ceste ku nukleárnej vojne. V inom vyjadrení
Netanjahu povedal, a to s istou dávkou sarkazmu, že balistické strely s dlhým doletom, ktoré Irán
vyvinul, nie sú potrebné na nukleárny program, v ktorom ide o lekárske izotopy. Tiež sa vyjadril, že
tajné narastanie nukleárnej sily bolo odhalené v Qome a indikuje zbrojenie.
Takže otázka vojenského útoku na Irán zostáva stále otvorená a aktuálna.
Naše modlitby za Izrael sú stále veľmi potrebné. Nech Boh požehná a stráži svoj ľud v týchto nebezpečných časoch.
„Ale ja Tebe dôverujem, Hospodine. Hovorím: Ty si môj Boh! V Tvojej ruke sú moje časy,
vytrhni ma z rúk mojich nepriateľov a naháňačov, tých, čo ma prenasledujú.” (Ž 31:14-15)
V Mesiášovi,
Lonnie C. Mings
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
PIATKOVÝ MODLITEBNÝ ZOZNAM (marec 2010, Jeruzalem)
1.) Pane, Ty si dobrý a Tvoja milosť trvá naveky...
•

Vzácny Pane, cieľom našich modlitieb je, aby ľudia mohli poznať, že „Ty, ktorého meno je
Hospodin, si sám Najvyšším Pánom nad celou zemou.“ (Ž 83:18)
Žehnáme Ťa za Tvoje plány pre toto mesto a tento národ.
„V tom čase pomenujú Jeruzalem trónom Hospodinovým (YHWH) a zhromaždia sa ta, do
Jeruzalema, všetky národy pre meno Hospodinovo a nebudú už viacej chodiť za svojím
zatvrdilým a zlým srdcom. V tých dňoch sa dom Júdov pripojí k domu Izraela a prídu spolu
zo severnej krajiny do zeme, ktorú som dal vašim otcom za dedičstvo.“ (Jer 3:17-18)
Napriek tomu čo vidíme a počujeme, prehlasujeme, že PÁN VLÁDNE! (Ž 93:1; 96:10; 97:1;
99:1)

•
•

•

2.) Za posledných niekoľko týždňov sa vzťah medzi Spojenými štátmi a Izraelom vyostril.
Dôvodom je fakt, že Židia si stavajú domy v Jeruzaleme! Arogancia súčasnej Obamovej administratívy je veľmi nebezpečná predovšetkým pre Američanov. Modlili sme sa proti intenzívnym tlakom,
ktoré vyvíja Amerika na izraelského ministerského predsedu a jeho vládu.
•

„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)
Bože, v súčasnosti je Jeruzalem „poklad“ na zemi. Každý sa modlí za „pokoj“ pre Jeruzalem.
Pripomíname Ti, že Tvojou vôľou pre Jeruzalem je, aby toto mesto prinieslo Tebe slávu
a bolo známe ako mesto veľkého Kráľa. (Ž 48:2; Mat. 5:35).
Sme presvedčení, že Ty si dosadil Netanyahua na post premiéra Izraela, preto ťa prosíme
o jeho pomazanie.
Daj mu, kvôli Tvojmu svätému menu, odvahu, múdrosť a jasnosť jednoznačne prehlasovať
červené hranice Izraela (podmienky). Obzvlášť, že Jeruzalem je večné hlavné mesto Izraela, ktoré nebude rozdelené.
Ďakujeme Ti za to, že si v roku 1967 vložil hák do nosa jordánskeho kráľa a pritiahol si ho
do boja. Hoci to nebolo zámerom Izraela, dobil Jeruzalem. Konečný výsledok vojny – vrátenie Jeruzalema, Judei a Samárie židovskému národu.
Sme si vedomí veršov zo Zachariáša 12:2-3. Daj nám zjavenie, ako sa modliť za Jeruzalem.
Ak vedieš USA proti Jeruzalemu, prosíme Ťa, daj nám to vedieť.
„... Jeruzalem bude bez hradieb pre množstvo ľudí a dobytka, ktorý bude v ňom. A ja mu
budem, hovorí Hospodin, ohnivým múrom dookola a budem slávou v jeho strede...
A Hospodin zdedí Júdu ako svoj podiel na svätej zemi a zase si vyvolí Jeruzalem.“ (Zach. 2:4b-5, 12)
Pripomíname Ti slovo zo 4 Mojžišovej 23:23. Používame ho ako proklamáciu proti národom,

•
•
•
•
•
•

•
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ktoré sa pokúšajú akýmkoľvek spôsobom manipulovať alebo čarodejníctvom ovplyvňovať
izraelskú vládu. „Lebo nie je kúzla proti Jákobovi ani čarov proti Izraelu. V svojom čase bude
sa hovoriť o Jákobovi a o Izraeli: Čo všetko učinil silný Boh!“ (4 M 23-23)
3.) Modlili sme sa za izraelský parlament Knesset, aby bol v problematike Jeruzalema jednotný.
•
•
•
•

„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.“ (2 Kron. 32:7)
„Boh nebies je to, ktorý nám dá, aby sa nám to podarilo, a my, jeho služobníci, vstaneme
a vystavíme. Ale vy nemáte dielu ani práva ani pamiatky v Jeruzaleme.“ (Neh 2:20)
Spôsob, aby väčšina členov Knessetu podpísala petíciu za podporu Netanjahua
a nerozdelenie Jeruzalema, ktorá sa pošle do obehu.
Pomôž, aby súčasná vláda bola jednotná v záležitosti hlavného mesta Izraela.

4.) Tento národ potrebuje, aby telo Kristovo (cirkev) po celom svete povstalo pred Bohom
a začalo k Nemu volať za úplnú obnovu Izraela, čo je v súlade s Jeho slovom a zámerom.
•
•
•

•
•

•
•
•
•

„Ale na vrchu Sion bude záchrana a vrch Sion bude svätým miestom, a dom Jákobov bude
dedične vládnuť svojimi vlastníctvami.“ (Abd. 1:17)
„Staviteľom Jeruzalema je Hospodin; On zhromaždí rozptýlených Izraela.“ (Ž 147:2)
„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)
„Ešte ťa vybudujem, a budeš vybudovaná, panna Izraela...a ešte budeš sadiť vinice na vrchoch Samárie; tí čo vysadia, budú aj užívať ...“ (Jer 31: 4-5)
Abba, územie, ktoré svet nazýva "okupovaným" je miesto, o ktorom si Ty sám povedal,
že bude navrátené Izraelu - Jeruzalem, Judea and Samária. Preto Ťa prosíme, aby si zobudil k modlitbám našich bratov a sestry vo všetkých krajinách sveta a spolu s nami bojovali
proti rozdeleniu krajiny.
Pane, zjav im, že neodvratné určenie národov na konci časov závisí od ich postoja voči
Izraelu – či podporia rozdelenie Tvojej krajiny alebo obnovenie Izraela. (Joel 3:1-2; Zach.
2:8)
Špecificky sa modlíme za cirkev v Amerike, aby videla súvislosť medzi súdom, ktorý dopúšťaš na Američanov a ich pretrvávajúcu snahu rozdeliť Izrael a vytvoriť tak ďalšiu arabskú
krajinu, ktorej vládne islam.
Prebuď, duchovne aj politicky, tých amerických vodcov, ktorí majú zjavenie o významnosti
Izraela ako národa, aby sa postavili na odpor Obamovej administratíve a jej snahám rozdeliť
zem.
To isté sa modlíme i za vodcov v Európe a prosíme i o prebudenie do európskych cirkví.

5.) Irán pokračuje vo výrobe nukleárnych zbraní - túto informáciu potvrdzuje správa, že Severná
Kórea pomáha Iránu vyvinúť a vyrobiť medzikontinentálne balistické rakety.
bratstvo
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Medzitým sa sa nám zdá, že svet akceptuje fakt nukleárneho Iránu. Izrael to nemôže prijať - a ani
my. Ako prvé sa modlíme, aby Boh povstal a jednal s touto hrozbou.
•
•

„Keď povstane Boh, hneď sa rozpŕchnu jeho nepriatelia.“ (Ž 68:1).
„Povstaň, Hospodine, nech nezmocnie smrteľný človek; nech sú národy súdené pred tvojou
tvárou.“
„Pusti na nich strach, ó, Hospodine, aby vedeli národy, že sú iba biednymi smrteľníkmi.“ (Ž 9:20-21)
„Povstaň, ó, Hospodine...vytrhni moju dušu z moci bezbožníka...“ (Ž 17:13)
Bože, zatras s Iránom skrze spásu mnohých Iráncov - špeciálne skrze spásu šítskych moslimov.
Pane, zatras Iránom opätovnými politickými nepokojmi, ale v oveľa väčšom rozsahu.
Pane, zatras Iránom – nech sa doslova otvorí zem a pohltí všetko nukleárne vybavenie.
„A had pustil zo svojich úst za ženou vodu ako rieku, aby ju odniesla rieka. Ale zem pomohla
žene; lebo zem otvorila svoje ústa a pohltila rieku, ktorú pustil drak zo svojich úst.“ (Zj 12:1516)
Odstráň žezlo autority z rúk iránskeho prezidenta a jeho náboženských vodcov.
Daj iránskym veriacim zjavenie, ako sa modliť za ich národ a tiež porozumenie, že kvôli zúrivému hnevu ich vodcov voči Izraelu čelí Irán vážnemu Božiemu súdu.
„Nastavil som ti osídlo, aj si sa lapil...pretože si sa postavil Hospodinovi na odpor. Hospodin
otvoril svoj poklad a vyniesol odtiaľ nástroje svojho zúrivého hnevu, lebo je to práca Pána
Hospodina Zástupov v zemi Chaldejov (starodávny Irán)... Nech mu nie je uniknutia! Odplaťte mu podľa jeho skutku! Všetko tak, ako robil, urobte jemu! Lebo sa v pýche pozdvihoval
proti Hospodinovi, proti svätému Izraela.“ (Jer. 50:24-25,29)

•
•
•
•
•

•
•
•

6.) Ďalšou možnosťou je, že Boh si použije Izrael ako svoju zbraň vo vojne (Jer. 51:20-24) proti
Iránu a jeho spojencom – Sýrii, Hizballáhu a Hamasu.
•

Otvor oči izraelskému premiérovi a izraelskému bezpečnostnému kabinetu, aby porozumeli,
aké kroky majú podniknúť, aby úspešne čelili tejto existenčnej hrozbe proti Tvojmu ľudu
a Tvojej krajine.
Daj Izraelu múdrosť ako sa pripraviť na deň, ktorý bude nasledovať bezprostredne po jeho
útoku na Irán.
Nadprirodzene riaď vodcov Izraela.
„Srdce človeka vymýšľa svoju cestu; ale Hospodin riadi jeho krok.“ (Pr.16:9)
V knihe Ester sa dočítame, že si priamo nejednal s Hamanom, ale „v zákulisí“ si usmerňoval
okolnosti tak, aby si ochránil Židov a dal si im víťazne vyjsť zo smrteľnej pasce. Sprav to isté
aj dnes. „...toho dňa, ktorého sa nadejali nepriatelia Židov, že dostanú moc nad nimi, obrátilo
sa to tak, že oni, Židia, dostali moc nad tými, ktorí ich nenávideli. Lebo sa zhromaždili Židia
vo svojich mestách...aby vystreli ruku na tých, ktorí hľadali ich zlé, ani neobstál nikto pred
nimi, lebo ich strach padol na všetky národy.“ (Es 9:1b-2)

•
•
•
•
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•

Pomaž izraelskú tajnú službu, špiónov a tajných agentov, aby zabezpečili pre vodcov Izraela
aktuálne a pravdivé tajné informácie.

7.) Čochvíľa začne Pesach. Je to výborná príležitosť k modlitbám za židovský ľud, aby mu Pán
otvoril oči a zjavil Ješuu ako Baránka Božieho, ktorý sníma hriechy sveta.
•
•
•
•

„Lebo vylejem vody na žíznivé a potoky na sušinu; vylejem svojho Ducha na tvoje semä
a svoje požehnanie na tvojich potomkov...Tento povie: Ja som Hospodinov, a tamten bude
vzývať meno Boha Jakobovho...“ (Iz 44:3,5a)
„Plesajte, nebesia, lebo to učinil Hospodin! Pokrikujte radostne, spodiny zeme! Jasajte s
plesotom, vrchy, hora i všetky stromy, ktoré sú v nej, lebo Hospodin vykúpil Jakoba a v Izraelovi sa nádherne oslávil“ (Iz. 44:23)
Úpenlivo Ťa prosíme o spasenie pre Izrael – pre tvoje sväté meno.
Priveď tisíce Židov počas tohoročnej Paschy do Tvojho kráľovstva. .

Modlitby sme ukončili prihováraním sa za vodnú situáciu Izraela. Hoci Pán požehnal Izrael niekoľkými výdatnými zrážkami, stále nemá dosť vody .
Buďte požehnaní,
Šabat šalom, IFI tím
„Pamätá na svoju milosť a na svoju pravdu, domu Izraelovmu. Všetky končiny zeme uvidia spasenie
nášho Boha.“ (Ž 98:3)

bratstvo
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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)

„Až dokedy budem, Hospodine, pokorne volať o pomoc, a nevyslyšíš? Kričím k tebe pre ukrutnosť,
a nezachraňuješ. Prečo mi dávaš vidieť neprávosť, a prečo sa dívaš na trápenie? Skaza a ukrutnosť
je predo mnou...“(Ab1:2-3)
PREKRÚTENÉ MORÁLNE STANOVISKO
„Ale Hospodin Zástupov bude vyvýšený v súde, a silný Boh svätý bude posvätený v spravodlivosti...Beda tým, ktorí hovoria zlému dobré a dobrému zlé, ktorí kladú tmu za svetlo a svetlo za tmu,
ktorí kladú horké za sladké a sladké za horké! Beda tým, ktorí sú múdri vo svojich vlastných očiach
a pred svojou vlastnou tvárou rozumní!“ (Iz. 5:16-21)
Útoky či verbálne a fyzické násilie na židovských obyvateľov, či už v rámci Izraela alebo mimo neho,
sú celkom bežnou záležitosťou. Z bežnej dennej tlače som vybral niekoľko článkov, ktoré sú toho
dôkazom, a ktoré zároveň zdôrazňujú verše z Izaiáša uvedené v úvode tohto listu.
Po poslednom policajnom zásahu v Biblickej Samárii, Aruc Ševa 7 februára zverejnila pocity
jedného z obyvateľov tejto oblasti: „Cítime sa, ako keby sme žili v nejakom filme. Bez základu normálnej reality. Naše domy ľahli popolom, ukradli nám kone, na dve ženy útočili kameňmi, podpálili
nám autá...a všetky naše sťažnosti podané na políciu zapadli prachom. V prípade zhorených domov
zatkli troch Arabov, vzápätí ich však aj prepustili. To bolo všetko. Vrchol neprávosti nás však len
čakal. Na piaty týždeň nás obvinil istý muž a začali vyšetrovať nás. Jednoznačne tu ide o politiku,
ktorej cieľom je prenasledovať Židov v tejto oblasti.” Moja otázka je, kde sú hlasy pobúrenia protestujúce voči tomuto bezpráviu? Ak by takéto útoky spáchali Židia proti arabským neoprávneným
usadlíkom v Jeruzaleme, s najväčšou pravdepodobnosťou by svetové média rozdúchali nad Izraelom poriadny oheň...
Tu je ďalšia správa... Námestník izraelského ministra zahraničia Danny Ayalon (Jerusalem Post.
16. februára 2010) čelil vážnemu odporu počas svojej prednášky na Oxfordskej univerzite dňa 8.
februára, kde bol pozvaný ako hosť. Počas svojho prejavu istý britský profesor zdvihol palestínsku vlajku a kričal: „vyvraždiť Židov“. Ostatní študenti (v prednáškovej sále, ale aj mimo nej) sa
postupne k nemu pridali a volali: „Od rieky až po more bude Palestína slobodná“. Ayalon to opísal
ako „účinné volanie po zničení izraelského štátu” Po tejto udalosti sa niekoľko študentov pokúsilo
fyzicky napadnúť námestníka izraelského ministra zahraničia, ale bezpečnostná služba im v tom
zabránila.
A čo poviete na toto: Počas prednášky Michaela Orena, izraelského veľvyslanca v USA, na univerzite v Kalifornii moslimský demonštrant hlasnými pokrikmi niekoľko krát prerušil Orenov prejav.
V jedom momente dokonca zastavil pozvaného prednášateľa na 20 minút. Búrlivý protest úspešne
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zabránil otázkam a odpovediam na tému americko-izraelské vzťahy, ktoré mali nasledovať po Orenovej reči.
Časopis kalifornskej univerzity v jesennom a zimnom vydaní v roku 2009 zverejnil informáciu, že
organizácia Alumni (Alumni Association) udelila štipendium študentovi, ktorý „spolupracuje
s časopisom Alkalima, ktorý vydáva Únia moslimských študentov. Alkalima publikuje antisemitské
a proti-izraelské články. Jeden z článkov napríklad prehlasuje, že „Židia sú geneticky odlišní od
ostatných národov.“
Tieto udalosti nám svedčia o:
1) silných anti-nacionalistických náladách voči takzvaným “Hnutiam zakladania osadlostí“ v Izraeli;
2) pro-palestínskej/anti-izraelskej podpore na významnej univerzite v Anglicku,
3) otvorenej, do oči bijúcej podpore protižidovskej nenávistnej propagandy na univerzite v USA.
Udalosti, ktoré dávajú zrod týmto správam, sú charakteristické skrytým zlom, ktoré je podporované
nespočetnými faktormi zakorenenými v náboženských a sociálnych tradíciách. Je zložité v nich
rozpoznať rovnako nezmyselnú protižidovskú nenávistnú propagandu nacistického obdobia
v Nemecku? V podstate je to takmer nemožné, dokým mierumilovná a tichá väčšina zakrýva oči
a nič nerobí!
Zverujeme vám tieto myšlienky, aby ste ich rozširovali. Povzbudzujte ľudí v cirkvi, aby boli bdelí
strážcovia sociálnej, politickej aj duchovnej oblasti Izraela. Nepozerajte na to, čo ženie ľudí k ich
konaniu voči Židom. My, kresťania, sme vštepení do pravého olivovníka, a preto potrebujeme povstať a jednoznačne stáť na strane Izraela. Lebo ako prehlasuje Izaiáš, “Hospodin Zástupov bude
vyvýšený v súde a svätý Boh bude posvätený v spravodlivosti....” (5:16).
Strategické modlitebné body:
•
•
•
•
•

Prosím, modlite sa za odvážnych pionierov Judei a Samárie, ktorí požadujú opätovné navrátenie Biblickej domoviny židovskému národu.
Prosím, modlite sa za spomínané univerzity i za vyššie vzdelávacie inštitúcie po celom svete, aby porozumeli problematike židovského národa a Izraela a správnym spôsobom ho
študentom interpretovali.
Prosím, modlite sa za prebudenie kresťanských inštitúcii, aby porozumeli, aké má Boh zámery s Izraelom.
Modlite sa za izraelského premiéra, aby vo vedení svojej krajiny, čím ďalej, tým viac, hľadal
Božiu múdrosť.
Modlite sa za ministra obrany Izraela Ehuda Baraka, aby Boh obmäkčil jeho srdce voči židovskému ľudu – aby hľadal jeho dobro podľa Písma.

bratstvo
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PODPORA PRE EREC IZRAEL
Prečo by mal kresťan podporovať Izrael?
Na túto otázku je veľmi jednoduchá odpoveď: Pretože sám Boh si ho vyvolil za svoj národ
(Iz 51:4; c/f. Joel 3:2)! Na rozdiel od mnohých kresťanov, ktorí trvajú na tom, že Boh s Izraelom
už skončil a nahradil ho cirkvou, Biblia zastáva názor, že opak je pravdou.
Apoštol Pavol napomenul cirkev v Ríme (a všetkých čitateľov jeho listu), aby bola premieňaná obnovením mysle. (Rim 12:2). Obnovenie mysle a srdca vo vzťahu k Izraelu – to je to, čo potrebuje kresťanský svet, aby rozpoznal škodu spôsobenú gréckou (helenistickou) a latinskou filozofiou.
Prorok Jeremiáš prehlasuje: „Takto hovorí Hospodin, ktorý dáva slnce za svetlo vodne, ustanovenia
mesiaca a hviezd za svetlo v noci, ktorý búri more, takže hučia jeho vlny, a ktorého meno je Hospodin Zástupov: Akže uhnú tieto ustanovenia spred mojej tvári, hovorí Hospodin, vtedy prestane aj
semä Izraelovo byť národom pred mojou tvárou po všetky dni. Takto hovorí Hospodin: Ak budú
voľakedy zmerané nebesia hore a budú vystihnuté základy zeme dole, vtedy i ja zavrhnem všetko
semä Izraelovo pre všetko to, čo porobili, hovorí Hospodin.“ (Jer 31:35-37)
Existuje nejaký opodstatnený dôvod, prečo by kresťania, ktorí veria v Bibliu, NEMALI stáť na týchto
biblických textoch, ktoré sa týkajú obnovenia Izraela? Alebo sa odvolávame na vierohodnosť Biblie
len vtedy, keď vyhľadávame uzdravenie, prosperitu a výhody len pre nás samotných? Kresťanský
svet drží kľúč od dverí, ktoré otvárajú cestu k pochopeniu Izraela ako obnoveného Božieho národa
(podľa Ezekiela 37 kapitoly). Hoci nacistický holokaust bol z ľudského hľadiska katastrofou, ide zároveň o obraz otvorenia 2000-ročného hrobu národa a jeho opätovného vzkriesenia zo smrti.
STRATEGICKÉ MODLITEBNÉ BODY:
•

Prosím, modlite sa za to, aby cirkev po celom svete obnovila svoju myseľ a srdce vo vzťahu
k Izraelu.
Prosím, modlite sa za to, aby bola v kresťanských kruhoch odhalená chorá a nesprávna
teológia náhrady.
Prosím, modlite sa, aby Boží Duch odstránil duchovnú letargiu a ľahostajnosť kresťanov voči
Izraelu.
Prosím o horlivú modlitbu za tých, ktorí podporujú Izrael. Nech ich Boh posilní a dodá odvahu i naďalej stáť s Izraelom.

•
•
•

POTREBUJE CIKREV ČINIŤ POKÁNIE ZO SVOJICH POSTOJOV VOČI IZRAELU?
V posledných rokoch stále viac počuť vo svete hlasy, ktoré poukazujú na nesprávny postoj cirkvi
voči Izraelu. Realita je taká, že kresťanský svet bol takmer 2000 rokov (a stále je) kŕmený helenistickým posolstvom z Ríma, v dôsledku ktorého úplne stratil prepojenie so svojimi židovskými koreňmi.
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Písmo jasne učí, že Tóra (Božie inštrukcie) príde zo Siona a Slovo Pánovo z Jeruzalema. Nemali
by sme prosiť Boha o odpustenie za nedbalosť a ignorovanie jeho Slova?
Oddeľovanie kresťanstva od židovských koreňov, známe tiež ako teológia náhrady, účinne zablokovala kresťanom prístup k pokladom hebrejskej Biblie a zastrela im jasné pochopenie vykupiteľského
Božieho zámeru pre jeho staroveký národ. Táto zhubná teológia zabránila, aby židovský národ
a nasledovníci Ješuu a Boha Abraháma, Izáka a Jákoba formovali nového človeka, ktorého prišiel
stvoriť Boží Syn (Ef. 2:11-18).
Cirkev potrebuje činiť pokánie. Nielen slovom, ale i účinným skutkom. Cirkev potrebuje vyhľadávať
múdrosť (konzultáciou so židovským národom), aby vedela, ako pohania môžu účinne podporovať
Izrael. V konečnom dôsledku sa to bude podľa proroctva zo Zachariáša 8:23 aj diať. „V tých dňoch
to bude, že sa chopia desiati mužovia zo všetkých jazykov národov, že sa chopia krídla rúcha muža
Žida a povedia: Nože nech ideme s vami, lebo sme počuli, že je Boh s vami.“
Chýbajúcou zložkou akéhokoľvek skutku pokánia cirkvi voči Izraelu je priznanie si faktu, že BOH
STOJÍ NA STRANE SVOJHO STARODÁVNEHO ĽUDU, ktorý cirkev nikdy nenahradila!
Strategické modlitebné body:
•
•
•

Modlite sa prosím za pomazanie pre vodcov CFI (Kresťanskí priatelia Izraela), keď prichádzajú s posolstvom pokánia a zmierenia. Nech ich Boh požehná múdrosťou a schopnosťou
rozlišovať.
Prosím, modlite sa, aby sa pracovníci CFI stali účinným nástrojom vo vedení kresťanského
sveta k novým, zdravým a živým vzťahom s Izraelom.
Prosím, modlite sa, aby Duch Boží pomazal vyučovania týkajúce sa Izraela a jeho ľudu na
strategických miestach zeme.

Špeciálne modlitebné potreby:
•
•
•

Prosím o modlitby za verných vodcov CFI – Raya a Šaron, ktorý už 25 rokov v múdrosti
spravujú túto organizáciu.
Prosím, modlite sa za všetkých dobrovoľníkov CFI a za kladné vybavenie ich žiadostí o víza.
Nech sa náš nebeský Ocko dotkne príslušných úradníkov na izraelskom ministerstve vnútra
a žiadosti o víza podané prostredníctvom CFI nájdu priazeň v ich očiach.
Prosím, modlite sa, aby konferencia organizovaná pri príležitosti 25 výročia vzniku CFI
v dňoch 31.mája až 3.júna 2010 bola úspešná.

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
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

