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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.
Dobrý človek sa zmilúva a požičiava (riadi svoje veci spravodlivým
súdom), lebo sa nepohne na veky; spravodlivý bude vo večnej
pamäti. Nebojí sa zlej zvesti; jeho srdce stoji pevne; dôveruje
Hospodinovi. Jeho srdce je upevnené; nebude sa báť, až sa i podíva
na svojich protivníkov. Rozsýpa, dáva chudobným; jeho
spravodlivosť stoji na večnosť; jeho roh sa vyvýši v sláve. (Ž 112:5-9)
Biblia vždy hovorí dobre o tých, ktorí sú štedrí, a zároveň nič dobré nepredpovedá tým, ktorí sú
skúpi. Biblia nás tiež učí, že múdra a rozvážna štedrosť je cestou k požehnaniu a prosperite, ale
chamtivosť vedie k biede.
Žalmista nám predstavuje spravodlivého muža. Hovorí o ňom, že sa nepohne naveky a navždy sa
bude na neho pamätať. Inak povedané, nikdy nebude zabudnutý. Prečo? Čo pôsobí stabilitu
spravodlivého muža? Jeho štedrosť, ochota požičať a rozdávať dary chudobným.
Ďalej žalmista píše, že „jeho spravodlivosť stoji na večnosť.“ Verím, že mnohí si musíme prehodnotiť
svoj postoj voči chudobným, voči tým, ktorí sú v potrebe. Boh nič dobré nehovorí o tých, ktorí si
nevšímajú plač a potreby chudobných. Nezabúdajme, že je to nevyhnutné na ustanovenie našej
vlastnej spravodlivosti.
Ten, kto zapcháva svoje ucho, aby nepočul kriku chudobného, bude tiež raz volať, ale
nebude vyslyšaný. (Pr. 21:13)
Ten, kto sa zmilúva nad chudobným, požičiava Hospodinovi, a On mu odplatí jeho
dobrodenie.“ (Pr. 19:17)
Modlitba:
Drahý Otče, učiň ma kanálom Tvojho požehnania pre tých, ktorí to potrebujú. Nedaj mi prejsť
bez povšimnutia okolo ich potrieb a plaču. Nech sa to deje v duchu múdrosti a zjavenia.
Nech každý z týchto skutkov oslavuje Teba, lebo Ty si zdrojom každého požehnania!
Šalom!
Stanislaw Gawel
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„ ...pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine...“ (1Kr 10:6)

„V ten deň bude Hospodin záštitou obyvateľom Jeruzalema a klesajúci medzi nimi bude v ten
deň ako božská bytosť, ako anjel Boží pred nimi. V ten deň sa budem snažiť zničiť všetky
národy, ktoré vytiahnu proti Jeruzalemu.” (Zach. 12:8-9)
DLHÉ RAMENO IAF ZNOVU ÚTOČÍ?
Podľa sudánskeho ministra bol v januári v Sudáne zbombardovaný konvoj 17 nákladných áut so
zbraňami, zaplatený Iránom a určený pre Hamas v Pásme Gazy. Zničiť sa ho podarilo ešte predtým,
ako sa zbrane mohli dostať skrze Egypt na Sinajskú púšť. Odtiaľ mali byť dopravené do Gazy buď
po mori, alebo pašeráckymi tunelmi pod hraničným mestom Rafáh a tzv. Filadelfským koridorom.
„Malé nákladné vozy vezúce zbrane boli bombardované veľkou silou a všetky zhoreli. O život prišli
Sudánci, Eritrejčania a Etiópčania,“ uviedol sudánsky minister diaľnic Mabrouk Mubarak Salím.
V súčasnosti visí nad týmto incidentom veľký otáznik. Niektoré spravodajské agentúry vrátane
al Džazíra (Al-Jazeera – satelitná katarská arabská TV, pozn. prekladateľa) uviedli, že USA „nesie
zodpovednosť za útok“. Zástupcovia USA však tvrdia, že útok realizovali Izraelské letecké sily (IAF).
Izrael správu odmietol komentovať, hoci odchádzajúci izraelský premiér Ehúd Olmert nedávno uviedol, že v prípade potreby bude Izrael „útočiť kdekoľvek“, aby si zachoval odstrašujúci dojem.
„Teroristickú infraštruktúru budeme ničiť všade, kde na ňu narazíme – na blízkych územiach, ale aj
tých vzdialenejších... zasahovať budeme takým spôsobom, aby sme v nepriateľovi vzbudili odstrašujúci dojem,“ povedal Olmert počas prejavu na konferencii v Herzliya. Vyznieva to tak, že zodpovednosť za tento incident nesie Izrael. CBS News prehlásilo, že protiteroristický útok uskutočnil
Izrael.
Nech už to bol ktokoľvek, urobil to dôsledne. Fotky dokazujú, že z kolóny kamiónov nezostalo vôbec
nič. Presnosť a dôslednosť celej akcie odhaľuje, že za týmto manévrom predsa len stojí IAF.
Ak Izrael vykonal letecký útok, zabil tak dve muchy jednou ranou. Po prvé – zbavil sa kamiónov
naložených smrtiacimi zbraňami, ktoré boli určené pre Hamas. Po druhé – poslal Iránu správu, že
„ak je to potrebné, aj my vás dokážeme trafiť.“
BIBI ZOSTAVUJE NEKOMPROMISNÚ VLÁDU?
Benjamín Netanjahu, vodca konzervatívnej strany Likud, sa už takmer mesiac snaží vytvoriť koalíciu
z parlamentu, ktorý bol zvolený 10.februára. Pokúša sa postaviť širokospektrálnu vládu, ktorá by
zahŕňala stranu Livniovej. Avšak má bezprecedentné ťažkosti pri vytváraní kabinetu, ktorý by mohol
dokopy fungovať. Zdá sa, že tu nejde o postoj typu „poďme spolupracovať, pretože sme v krízi“.
Asi máme dočinenia s pohlavármi, ktorí sa silou mocou snažia dostať k moci a naivne si myslia,
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že sú jedinou osobou, ktorá dokáže viesť krajinu k pokoju a prosperite.
Netanjahu by bol rád, keby mal Cipi Livniovú vo vláde ako ministerku zahraničných vecí. Tá ho však
už niekoľko krát odmietla. Post ministerky by prijala len za podmienky, že Netanjahu odsúhlasí
pokračovanie sprostredkovaných mierových rozhovorov v získaní medzištátnej dohody, o ktorú sa
pokúšala vyjednávať v roku 2008 v USA.
V zásade sa chcú obe strany sústrediť na izraelsko-palestínsky dialóg. Kladú však dôraz na odlišné
problematiky. Netanjahu sa plánuje zamerať na posilnenie palestínskej ekonomiky. Otázky
o hraniciach, zvrchovanosti, podmienkach utečencov a vlády nad Jeruzalemom plánuje presunúť
na neskôr. Vládu musí vytvoriť do 2.apríla.
Keďže Livniová dala premiérovi košom, obrátil sa na Avigdora Liebermana a ponúkol mu post budúceho ministra zahraničných vecí. Jeho vymenovanie nie je konečné, ale Livniová sa rozhodla zostať
v opozícii a jej strana Kadima sa nepripojí ku koalícii.
Lieberman, 50-ročný prisťahovalec z Moldavska, by mohol na svojom novom poste podľa analytikov
vážne zhoršiť vzťahy Izraela so svetom Mnohí pozorovatelia ho vnímajú ako xenofóba (človek, ktorý
nemá rád cudzincov), ktorý sa dostal na prominentné miesto. Pobúrilo ich, že Liebermanova strana
žiada uzákonenie, aby členovia izraelskej arabskej menšiny prisahali lojalitu židovskému štátu
a tiež opätovné vykreslenie hraníc, aby sa z krajiny vylúčili niektoré komunity. Na druhej strane
Ahmed Tibi, arabský MK, zašiel tak ďaleko, že volá po medzinárodnom bojkote voči Liebermanovi.
Uviedol: “Nemal by sa s ním stretnúť žiadny minister”.
Ak Lieberman vstúpi do vlády, jeho vymenovanie upevní posun Izraela smerom doprava a vzdiali ho
od dosiahnutia mierovej zmluvy, ktorá by poskytla Palestínčanom nezávislý štát. (V čase vydania
týchto správ bol Lieberman oficiálne menovaný na post izraelského ministra zahraničných vecí - pozn. prekladateľa)
HROZBA Z TEHERÁNU
Neustála hrozba, ktorá sa nezhmotňuje, má tendenciu z povedomia ľudí vyblednúť, i keď nebezpečenstvo stále existuje. Ľudská myseľ však dokáže takéto hrozby a nebezpečenstvá na dlhú dobu
založiť do police, keďže ich nevie momentálne spracovať. Tak je to i s iránskou nukleárnou hrozbou.
Ehúd Olmert uviedol, že „tento problém odovzdáva“ novej vláde. Netanjahuova vláda zdedila situáciu plnú zmätkov. Pred sviatkom Purim oznámila iránska vláda otvorenie jadrovej elektrárne
v Bušehru pre verejnosť, v snahe predstaviť svetovej verejnej mienke svoj jadrový program ako
mierový a utíšiť tak obavy zo svojich jadrových zámerov. Situácia je omnoho neistejšia
a v súčasnosti nikto presne nevie, čo robiť.
Zatiaľ čo Irán popiera, že by jeho jadrové zariadenia mali vojenskú povahu, Izrael dal najavo svoje
znepokojenie. Riaditeľ izraelskej vojenskej spravodajskej služby, generál Amos Jadlin (Yadlin)
na zasadnutí bezpečnostného kabinetu uviedol, že Irán má technológiu k výrobe jadrovej bomby
a ťaží z politiky dialógu, presadzovanú prezidentom USA Obamom.
bratstvo

Nisan - Ijar 5769

5

Mesačné správy z Izraela
„Irán prekročil technologický prah,“ uviedol Jadlin, „takže získanie vojenskej jadrovej kapacity je len
otázkou prispôsobenia jeho stratégie cieľu, ktorým je výroba jadrovej bomby.“ Konečným výsledkom
podľa Jadlina je, že momentálne už je rozhodnutie, kedy začať s výrobou bomby, len na iránskych
vodcoch, nezávisle na vonkajších vplyvoch a faktoroch.
Vojenské zdroje Debkafile uvádzajú, že Iráncom bránia dokončiť nukleárnu bombu dva presvedčivé
motívy:
(1) Neuspokoja sa len s jednou nukleárnou bombou, ale radšej budú rozširovať svoj arzenál na 10
až 12 bômb a bojových hlavíc. V súčasnosti – vďaka Bohu – nemajú dostatok obohateného uránu,
aby to mohli vykonať.
(2) Teherán už nezastrašuje útok zo strany Ameriky či Európy. Jeho vodcovia očakávajú, aké odmeny budú v ponuke zo strany amerického prezidenta Baracka Obamu za účelom vylepšenia vzťahov
medzi Washingtonom a Teheránom a aký zisk môžu z toho dosiahnuť v oblasti stratégie, diplomacie
a ekonomiky. Ak budú americké stimuly nedostatočné, Teherán sa pustí ďalej do práce na nukleárnej zbrani.
Všetko sú to však len dohady. Iránska strela sa môže prehnať horizontom práve teraz. Modlime sa,
aby nová vláda vedela, čo robiť a ako čeliť tejto neustálej hrozbe.
EU VARUJE NETANJAHUA
Hoci vymenovaný premiér Netanjahu ešte nestihol poriadne prevziať úrad, svetoví lídri mu už dávajú rady, čo má robiť. V piatok, 27. marca, Európska únia zaslala Netanjahuovi ostrú výstražnú správu. Upozorňuje ho, že vzťahy EÚ s Izraelom by sa mohli zhoršiť, ak odmietne riešenie dvoch štátov
v súvislosti s izraelsko-palestínskym konfliktom. (Vláda USA predtým tvrdila takmer to isté.)
Karel Schwarzenberg, minister zahraničných vecí Českej republiky, ktorý v súčasnosti stojí na poste
prezidenta EU, povedal, že ak sa nová izraelská vláda nerozhodne založiť palestínsky štát, „vzťahy
sa zhoršia... Počas jedného z našich nasledujúcich ministerských stretnutí by sme museli prediskutovať následky, ktoré by EÚ vyvodila z takéhoto konania.“ Ďalej uviedol: „Obidve strany sa musia
držať svojich rozhodnutí z minulosti.“ To znamená: „riešenie dvoch štátov a doriešenie všetkých
dohôd za posledných päť rokov.“
Tiež sa zmienil o sľube amerického prezidenta Baracka Obamu voči mierovému procesu na Strednom východe. Pôsobenie bývalého amerického prezidenta Georga W. Busha „pozornosť na Stredný
východ skôr pribrzdilo“. Ďalej uviedol, že Obamove rozhodnutie venovať sa procesu na Strednom
východe znamená, že „existuje skutočná nádej na postup v tomto regióne.“
Začiatkom tohto mesiaca vysoký predstaviteľ EU pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku
Javier Solana novinárom povedal, že zväz európskych štátov výrazne zmení svoj vzťah so židovským štátom, pokiaľ Netanjahuova vláda nepodporí vznik nového arabského štátu na území v súčasnosti ovládanom Izraelom. „Dovoľte mi povedať veľmi jasne, že spôsob, ako sa bude chovať
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Európska únia k vláde, ktorá nebude oddaná dvojštátnemu riešeniu, bude veľmi veľmi odlišný,“
prehlásil Solana.
To samozrejme znamená, že Izrael nie je pánom svojho osudu. Je ironické, že zo všetkých krajín
sveta tento drobnučký národ o veľkosti poštovej známky, ktorý poskytol najväčšie morálne svetlo
pre celý zvyšok sveta, má mať najmenšiu vládu nad svojím konaním. Musí sa prosiť východu a musí
sa prosiť západu.
S reakciou na túto výstrahu Zalman Šoval, bývalý veľvyslanec pre USA a vrchný poradca pre Netanjahua, pre Jerusalem Post (28.marca) uviedol, že nová vláda má veľkú snahu rešpektovať svoje
medzinárodné záväzky, pokiaľ nebudú predstavovať ohrozenie bezpečnosti. Európska únia a táto
vláda budú spolu dobre vychádzať, keďže väčšina krajín v Európe je v súčasnosti pod vedením,
ktoré je v podstate priateľské voči Izraelu. Nepredpokladám žiadne závažné problémy.“
Povedal, že Netanjahu má v úmysle pokračovať v aktívnom postupe pri vyjednávaní
s Palestínčanmi. Avšak dodal, „samozrejme nehovoríme a priori, aký bude výsledok.“
SUDCA USA NARIAĎUJE, ABY IRÁN ZAPLATIL
V piatok, 27.marca, sudca USA nariadil, aby Irán vyplatil 25mil. USD plus úroky k tomu rodine izraelského vojaka Nachšona Wachsmana, ktorého Hamas uniesol a popravil v roku 1994. Wachsman
bol 19-ročný občan USA a desiatnik v izraelskej armáde, keď ho uniesli štyria členovia Hamasu.
Jeho únos zničil izraelsko-palestínske mierové vyjednávania v čase, keď sa objavila video páska
s jeho prosbou o život.
Wachsmanova matka a šiesti bratia podali proti Iránu a ministerstvu informácií a bezpečnosti žiadosť o súdny proces v roku 2006 so slovami, že Teherán nesie zodpovednosť za Nachšonovu smrť,
pretože poskytoval školenia a podporu pre Hamas. Irán odmietol na tento súdny proces reagovať,
čo viedlo ku kontumačnému rozsudku v prospech Wachsmanovej rodiny.
Americký sudca okresného súdu Ricardo Urbina udelil 5mil. USD Wachsmanovej matke a 2,5mil.
každému bratovi za duševný nátlak. 5mil. priznal súd rodine Wachsmana kvôli potenciálnej strate
príjmov, ako aj za bolesť a utrpenie, ktoré prežíval Nachšon počas šiestich dní, kým ho držali ako
rukojemníka pred popravou. Súd tiež Iránu nariadil, aby zaplatil šesťpercentný ročný úrok odo dňa
Wachsmanovej vraždy, ku ktorej došlo takmer pred 15 rokmi.
„Nie je isté, či rodina dostane nejaké peniaze,“ povedal Michael Jacobson, bývalý senior poradca
kancelárie štátnej pokladnice, úradu proti terorizmu a finančnej tajnej služby. „Je veľmi ťažké zozbierať dôkazy proti takémuto typu prípadov.“ Jacobson však uviedol, že súdy by mohli zhabať všetky
aktíva iránskych subjektov v Spojených štátoch, aby sa táto suma mohla vyplatiť.
Je otázne, či rozsudok prinesie nejaké peniaze pre Wachsmanovu rodinu. V skutočnosti peniaze nie
sú tak podstatné. Žiadna suma neprivedie mladého muža späť k jeho rodine. Význam celej tejto
udalosti je hlavne v tom, že upozorňuje teroristov na fakt, že si nemôžu dovoliť len tak beztrestne
zmrzačiť a vraždiť nevinných ľudí.
bratstvo
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SITUÁCIA S VODOU SA MIERNE ZLEPŠUJE
Za posledné týždne, keď sa Izrael pomaly blížil k stavu vyhlásenia vodnej katastrofy, dožil sa významných zrážok. Na začiatku marca vďaka víkendovému dažďu stúpol Kineret o 21 centimetrov.
Úrady pre údržbu vody upozornili, že hladina je stále 4,43 m pod hornou červenou značkou. Situácia je teda stále veľmi vážna. Agresívna TV kampaň neustále pobáda izraelskú verejnosť ku zníženiu spotreby vody.
Ďakujeme vám, že sa modlíte za vodnú situáciu v Izraeli. Prosím, pokračujte v tom
aj v nasledujúcich mesiacoch, pretože keď sa obdobie dažďov na konci marca alebo apríla skončí,
hladina vody znova začne klesať.
Pamätajte, oči Hospodinove pozerajú na túto zem a On dokáže učiniť zázrak.
„Krajina, ktorú idete zaujať, je krajinou vrchov a údolí; vodu pije z nebeského dažďa; je krajinou, o ktorú sa stará Hospodin, tvoj Boh; oči Hospodina, tvojho Boha, sú na ňu upreté ustavične, od začiatku do konca roku.” (5 M 11:11-12).
V Mesiášovi,
Lonnie C. Mings
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
PIATKOVÝ MODLITEBNÝ ZOZNAM (apríl, 2009, Jeruzalem)

„Oslavujte Hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky. Nech tak povedia vykúpení Hospodinovi, ktorý ich vykúpil z ruky protivníka. A zhromaždil ich zo
zemí, od východu a od západu, od severu a od juhu.“ (Ž 107, 1-3)
•

Abba, prichádzame k Tebe v mene Pána Ježiša. Žehnáme Ťa za to, kým si. Stal si sa naším Spasiteľom a Spasiteľom našich rodín. Toto je nový deň, v ktorom sa budeme radovať
a veseliť.

MÁME NOVOVYTVORENÚ VLÁDU
Možno je trochu neistá, ale v každom prípade jej žehnáme a ďakujeme Pánovi za ňu. Politickí redaktori vo všeobecnosti udeľujú 100 dní milosti pre novozvoleného ministerského predsedu alebo
prezidenta. Netanjahu však nedostal ani len 100 sekúnd a už si ho média vzali na mušku so silnou
kritikou. Je snáď najnenávidenejšou postavou v novinárskych kruhoch. Skutočne sa za neho potrebujeme modliť. Tlak, ktorý je na neho vyvíjaný sa bude ešte stupňovať. Modlime sa, aby bol schopný viesť Izrael v tomto kľúčovom čase.
•

•
•

•

Otec, žehnáme Ti za túto novú vládu. Žehnáme Ti, že vstúpila na politickú scénu práve
teraz. Modlíme sa, aby bol nový premiér Benjamín Netanjahu zameraný na Teba, aby jeho
uši počuli, aké sú Tvoje konkrétne plány pre tento národ. Pomôž mu robiť to, čo je správne
pre tento národ, nech nie je politicky zmanipulovaný. Pomôž mu správne delegovať zodpovednosť. Nech sa nesnaží byť makro-managerom. Niektoré rady, ktoré prijal od izraelských
politických novinárov, boli skutočne dobré a citlivé. Prosíme Ťa Pane, obdar premiéra
schopnosťou rozpoznať, čo je správne a čo nie, čo je dobré pre tento národ. Pomôž mu byť
nielen politikom. Pozdvihni ho na úroveň štátnika. Za to sa modlíme v mene Pána Ješuu.
Žiadame Ťa Otče tiež o jeho ochranu a o ochranu celej jeho rodiny. Špeciálne sa prihovárame za jeho manželku, aby si jej dal emocionálnu a psychickú silu. Pomôž Netanjahuovi
zvládnuť túto obrovskú zodpovednosť, ktorú si vložil do jeho rúk.
Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, na ceste hriešnikov nestojí a na
stolici posmievačov nesedí. Ale má záľubu v zákone Hospodinovom a o jeho zákone rozmýšľa dňom i nocou. A bude ako strom, zasadený nad potokmi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojím časom, ktorého list nevädne, a všetko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. (Ž 1, 13)
Otče prosíme Ťa, aby ľudia, ktorí obklopujú Netanjahua, boli pre neho dobrými radcami
a nezviedli ho z pravej cesty. Daj novému ministerskému predsedovi schopnosť rozpoznať,
koho počúvať. Pomôž mu sa tešiť z tvojho zákona. Daj mu odvahu postaviť sa za veci, ktoré
sú správne. A prosíme za naplnenie Písma – „a bude ako strom zasadený nad vodnými
tokmi ...a všetko čo bude robiť, podarí sa mu“.
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Príhovorcovia za Izrael
LIEBERMAN – NOVÝ MINISTER ZAHRANIČNÝCH VECÍ IZRAELA
Média jeho prejavy a vyhlásenia veľmi vážne prekrútili. Všetky prehlásenia, ktoré vyšli z jeho úst, boli
správne, ale média ho stelesnili ako „kútik/roh mieru“. Lieberman povedal, že Izrael bude stáť na
všetkých podpísaných dohodách, ktoré uzavrel s Palestínou, ale Palestína musí tiež splniť svoju
stranu zmluvy. Politiku reciprocity presadzoval Netanjahu po mnohé roky. A keďže Palestínčania
nikdy nedodržali nijakú časť zmluvy, Izrael nemusí splniť žiadnu podpísanú dohodu. No a to média
interpretovali ako „hru Izraela v neprospech mieru“, čo v skutočnosti nie je pravda. Národy radšej
počujú to, čo chcú počuť a nie pravdu. Lieberman má možno násilnú povahu, ale je úprimný
a pravdovravný. Národy potrebujú mať otvorené uši, aby počuli pravdu! Vieme, že svet sa napokon
postaví proti Jeruzalemu, ale ešte nenadišiel ten čas. Potrebujeme sa modliť v záujme Liebermana,
aby bol schopný čeliť prudkej kritike a útokom z médií.
•

Vďaka Ti Bože za Liebermana, vďaka za to, že hovorí pravdu aj napriek tomu, že národy
nechcú počúvať, čo potrebuje povedať. Modlíme sa, aby nový izraelský minister zahraničných vecí nebol Amerikou zmanipulovaný. Daj mu silu, ak to bude potrebné, postaviť sa proti
národom v záujme Izraela. Modlíme sa za jeho spasenie. Nech si uvedomí, že nepriatelia
Izraela nechcú mier s Izraelom, ale jeho vyhladenie. Obdar ho prosím múdrosťou. Pomôž mu
nebáť sa človeka. Nech Ti dôveruje celým svojim srdcom.
Požehnaný muž, ktorý sa nadeje na Hospodina a ktorého nádejou je Hospodin! A bude ako
strom, zasadený nad vodami, a ktorý zapustil svoje korene nad riekou; nebude sa báť, keď
príde horúčava, ale jeho list bude zelený, ani sa nebude starať v suchý rok ani neprestane
rodiť ovocie. (Jer 17: 7-8)

•

MÉDIA
Média majú v súčasnosti obrovskú moc manipulovať verejnú mienku. Pozmeňujú fakty, hovoria polopravdy a dokonca i klamú. Správy vykresľujú tendenčne a politicky motivovaným spôsobom. Liebermana stvárňujú ako býka v čínskom obchode. Potrebujeme sa modliť, aby média nestáli proti Netanjahuovi, proti Bohu ani proti pravde.
•

Bože, média sú tak zaujaté a neobjektívne. Modlíme sa proti duchu manipulácie, ktorý prekrúca správy. Prehlasujú klamstvá len preto, aby predali noviny, či zvýšili sledovanosť. O pár
dní neskôr, keď sa zistí, že informácia nebola založená na pravde, to už v podstate nikoho
nezaujíma. Poškodenie Izraela je zavŕšené. Modlíme sa Pane, aby si umlčal média, keď
klamú. Pomôž im popisovať udalosti nezaujate a pravdivým spôsobom. Žiadame Ťa Pane,
aby si pozdvihol v médiách takých pracovníkov, ktorí budú hovoriť pravdu, nastavia štandard
spravodlivosti, aby ľudia z izraelského národa boli vyslobodení z takejto strašnej manipulácie.

EKONOMIKA IZRAELA
V Londýne sa stretli členovia najvyspelejších krajín sveta na samite krajín G-20, aby hľadali riešenie
zo svetovej hospodárskej krízy. Chváľme Pána za to, že ešte stále nemáme jeden svetový ekonomický systém, ktorého sa mnohí kresťania obávajú. Ekonomická situácia v Izraeli je vážna, ale nie
zas až tak, ako je tomu v ostatných častiach sveta. Mnoho ľudí stratilo prácu, obchody strácajú zá10
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kazníkov. V Izraeli je okolo 20 rodín, ktoré ovládajú 85 percent hospodárstva celej krajiny. Ide
o takzvaných „magnátov“, ktorí vo veľkom investovali do cenných papierov a do nehnuteľností
v iných krajinách. Šlo o skutočný hazard. Teraz prišli o milióny dolárov. Vláda im podáva pomocnú
ruku, zabúda však na tých, ktorí skutočne potrebujú ich ochranu. Potrebujeme sa postaviť na stranu
tých, ktorí sa nevedia sami chrániť a nie skladať kauciu za lakomých magnátov.
•

Otče, daj múdrosť vláde Netnjahua, ako vyriešiť ekonomické problémy, ktorým v Izraeli čelíme. Pomôž jej nájsť cestu, ako vyriešiť túto situáciu. Pane, ty si ekonóm. V minulosti si dal
napríklad Jozefovi múdrosť, ako nakŕmiť nielen vládu ale i celý národ. Dal si mu plán, čo
robiť. Prosíme Ťa, Abba, daj aj vláde Netanjahua plán, ako obnoviť, vybalansovať
a udržiavať ekonomiku Izraela v dobrom zdraví i navzdory tomu, čo sa deje v okolitých národoch.

ALIJA
Celosvetová hospodárska kríza má vplyv aj na aliju. Keď hospodárstvo po celom svete kolabuje,
tisíce Židov sa hrnie do Izraela a robí aliju. Je dokázaným faktom, že s narastajúcou alijou sa izraelská ekonomika posilňuje. Nová ministerka pre absorpciu prisťahovalcov je relatívne novým imigrantom. Poďme sa preto za ňu prihovárať, aby dokázala povzbudiť a nadchnúť Židov pre imigráciu do
tejto krajiny. Tak, ako sa píše v Žalme 107, poďme sa modliť, aby sa Židia navracali do Izraela zo
všetkých štyroch kútov zeme.
•
•
•

•

„Oslavujte Hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky. Nech tak povedia vykúpení Hospodinovi, ktorý ich vykúpil z ruky protivníka. A zhromaždil ich zo zemí, od východu a
od západu, od severu a od juhu.“ (Ž 107, 1-3)
A tak sa navrátila Noemi a Rút, Moábka, jej nevesta, s ňou, ktorá sa navrátila z moábskeho
kraja. A prišli do Betlehema, keď začínali žať jačmene.“ ( Rut 1:22). Z finančného hľadiska
bol pre Noemi návrat do izraelskej krajiny veľmi prínosný. Práve začínal čas žatvy.
Otče, nech si Tvoj ľud uvedomí, že sa potrebuje navrátiť do Izraela s tým, čo má, ešte predtým, ako bude neskoro. Pomôž mu vidieť v aljii peňažný prínos. Pomôž si tiež ministerstvu
pre absorpciu prisťahovalcov uvedomiť, aká je v alijii finančná posila pre národ, aká je alija
pre krajinu strategická. Milióny ľudí by malo v davoch imigrovať. Európsky antisemitizmus
rýchle vzrastá. Pomôž tvojmu ľudu vidieť, aké je nebezpečné zotrvať v Európe. Židovské
životy sa môžu dostať do veľkého nebezpečenstva. Povzbuď ich, ó Pane, aby sa vrátili späť.
Izrael je miestom úkrytu, je útočiskom pre Židov z celého sveta. Otvor oči tvojmu ľudu, nech
to pochopí. Povzbuď ich k aljii. Noemi vedela, že jej nádej je v Izraeli a nie v Moábskej zemi.
Otče, prihovárame sa za Eliho Yišaia, nového ministra vnútra, ktorý je strážcom tohto národa. Pomôž mu pozdvihnúť štandard pravdy a spravodlivosti. Nech podporuje a povzbudzuje
aljiu a nech vytvorí priaznivejšie podmienky pre židovských imigrantov. Ješua, prosíme Ťa,
vytvor priaznivé podmienky pre návrat mesiánskych Židov.
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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)

“…a 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 razom.“ (Ž 6,11)
VYČERPANOSŤ IZRAELA….!
“Takto hovorí Hospodin Zástupov: 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.“ (Zach. 8:23)
Odvtedy, ako Izrael vyšiel z Egypta a „Amalek prišiel a bojoval s Izraelom v Refidíme“ (2M 17:8),
židovský ľud neprestajne zápasí s neústupčivými nepriateľmi. Je vskutku zaujímavé a poučné premýšľať nad príbehom, ktorý popisuje Jozuov boj proti Amálekom. Kým Mojžiš držal svoju palicu,
Jozue víťazil. Hoci Boh stál na strane Izraela, príbeh nás učí, že Mojžiš bol závislý na Arónovej
a Húrovej pomoci.
Dlhý čas sa zdalo, že Izrael bol neporaziteľný. Odchádzajúci ministerský predseda Olmert arogantne tvrdí: „Sme unavení z neustálych víťazstiev nad našimi nepriateľmi...!“
Nuž, Izraelu už tento problém nehrozí! Hoci má jednu z najsilnejších armád vo svete, súčasne tiež
platí, že národ viedli porazeneckí vodcovia, ktorí išli absolútne mimo Božích zámerov pre tento národ. Operácia Liate olovo mala za cieľ zasadiť Hamasu zdrvujúcu ranu. Fakty z pozemnej vojenskej
akcie nám však popisujú iný príbeh. Hamas je opäť vo svojej predvojnovej nálade a pokojne
i naďalej ostreľuje Izrael. Bojové hlavice, ktoré momentálne používa, sú ničivejšie ako voľakedy.
Namiesto toho, aby medzinárodné spoločenstvo „odsúdilo“ Hamas za tieto útoky, vynaložilo všetko
úsilie k tomu, aby ho opäť zásobovalo s oveľa vyšším množstvom finančných prostriedkov ako potrebuje, a aby si tak Hamas mohol doplniť sklad zbraní, ktorý bol „tak kruto zničení“ IDF.
Zároveň Jeruzalem Post informuje, že prezident Obama iniciuje kroky k tomu, aby „sa Izrael stal
zúčtovateľnejším za používanie svojich zbraní“. Podľa nových inštrukcii Obamovho Pentagonu,
izraelský minister obrany musí odovzdať detailnú evidenciu každej položky, ktorá bola nakúpená
z peňažných prostriedkov OSN.
Obyvatelia Izraela sú znechutení extrémne vysokým stupňom korupcie medzi zvolenými lídrami,
12
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korupciou v izraelskom súdnictve a medzi orgánmi pre uplatňovanie práva ako aj dvojakým metrom
pre najdôvernejších priateľov a spojencov Izraela. Medzi mnohými ľuďmi vládne čudný optimizmus
typu „veci sa nakoniec sami vyriešia“, ale počuť tu i mnoho triezvych hlasov volajúcich národ
k pokániu. Tá druhá skupina si je vedomá tmavých búrkových mrakov, ktoré fúka nad Izrael Židov
nenávidiaci svet.
V čase, keď sme písali tento modlitebný list, arabský svet zbieral podporu pre Durban II konferenciu
v Ženeve (druhá konferencia Organizácie Spojených národov proti rasizmu). Araby sa pokúšajú
o totálne odsúdenie Izraela, ktorý obviňujú „ zo zneužitia ľudských práv a apartheidu“. V Belgicku sa
niekoľko svetových mocností snaží obžalovať Izrael na Medzinárodnom trestnom tribunále z údajne
spáchaných krutostí v Gaze počas operácie Liate olovo!
Arutz Ševa (13 marec) cituje bývalého veľvyslanca pre OSN p. Boltona: “… Prezident Barack Obama a jeho poradcovia prijali teóriu, že prevažná väčšina nespravodlivostí a krívd na Strednom východe, úplne alebo čiastočne, pramení zo založenia izraelského štátu a jeho pokračujúcej existencie.“
Všetko to nahráva do karát celosvetovej, Izrael nenávidiacej tlače, na čele s BBC. Tá nepretržite
v svojich titulkoch prekrúca pravdu. Tak napríklad, namiesto pravdivej a jasnej informácie, že ďalší
Palestínčan zaútočil so svojim buldozérom na nevinných Izraelitov, BBC prekrútila túto správu proti
Izraelu a napísala: „Šofér traktora zastrelený v Jeruzaleme.“
Strategické modlitebné body:
•
•
•

Modlite sa za izraelský ľud, aby sa Božie Slovo stalo opäť „sviecou ich nohe a svetlom ich
chodníku“. (Ž 119:105).
Modlite sa za politických vodcov izraelských spojencov, aby im Boh dodal odvahu obhajovať
Izrael.
Modlite sa za prebudenie medzi všetkými národmi, ktorých zákony sú zakorenené
v sinajských prikázaniach, aby volali a zastávali sa spravodlivosti a pravdy v politických procesoch ich vlastných vlád rovnako ako i v OSN

NIKTO NIE JE TAK SLEPÍ AKO TÍ, KTORÍ NECHCÚ VIDIEŤ...
Kresťanský svet robí mnoho kriku nad Pavlovým prehlásením v Rimanom, že „zatvrdenie (slepota)
z čiastky stihlo Izraela dotiaľ, dokiaľ nevojde plnosť pohanov...“ (Rim 11:25) . „Aká hanba“, hovoria
mnohí, „že Židia sú stále slepí voči Kristovi!“ Keď nad tým uvažujem, prichádza mi na um otázka:
bratstvo
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„Kto je skutočne zaslepený?“ Koľko kresťanov má naozaj svoje oči otvorené tak, že si uvedomuje
úžasnú a predivnú Božiu ochranu nad židovským ľudom, keď prechádzal skrze rôzne druhy prenasledovania a nakoniec ich Boh priviedol späť do krajiny ich predkov a dokonca obnovil ich starodávny jazyk?
ALE ČO NEPRIATEĽ V IZRAELI SAMOTNOM?
V nedeľu, 15 marca, Izraelský najvyšší súd zvolal stretnutie pre petíciu, ktorú spoločne predložilo
niekoľko arabsko-izraelských skupín. Dovolávajú sa v nej zrušenia zákona (dočasného nariadena)
o Občianstve a vstupu do Izraela schválené Knessetom v roku 2003. Podľa demografického experta
Arnona Sofera, ak súd zruší tento zákon, stovky Arabov na Strednom východe uzavrie sobáš
s rodinnými členmi v Izraeli a postupne odstráni židovskú majoritu z Izraela.
Strategické modlitebné body:
•

Nech Boh otvorí oči všetkých tých, ktorí volajú na židovského Mesiáša. Nech vidia z Písem,
že Boh neopustil svoj vyvolený ľud, a že ON ich obnovuje PRE SVOJE MENO. (Ez 36:22)
Modlite sa za izraelské súdnictvo, aby Boh pozdvihol sudcov, ako za dní Gideona
a Debory, ktorí budú bojovať za prosperitu Izraela a nie za jeho nepriateľov.

•

PURIM A KRESŤANSTVO
Kniha Ester je knihou pre každý čas. “Ba ak budeš naozaj mlčať v tento čas, dostaví sa Židom z
iného miesta úľava a vyslobodenie, a ty a dom tvojho otca zahyniete..” (Est 4:14a). V tomto verši
môžeme vidieť úžasnú paralelu medzi kráľovnou Ester a znovuzrodeným vštepeným kresťanom.
Ester, hoci pôvodom Židovka, bola kráľovnou perzského impéria. Keď sa jej ľud dostal do vážneho ohrozenia - vyhladenia genocídou, nasadila svoj vlastný život a požiadala svojho kráľa a súčasne
aj manžela o preukázanie priazne pre jej ľud. Vštepený veriaci je časťou židovského ľudu a preto je
dnes v podobnej pozícii, ako bola vtedy Ester.
Celé stáročia sa zlé sily pokúšajú vyhubiť židovský národ. Božia ruka ho však zvrchovane chráni.
Problémom je starodávna nenávisť Izraela reprezentovaná Amálekom a Hamánom. Žeby šlo len
o číru náhodu, že túžba zničiť Izrael a židovský národ opäť pochádza z niekdajšej Perzie, z Iránu?
Je to len náhoda, že starodávne obrazy sa v dnešných dňoch znova opakujú? Alebo žeby prorocké
hodiny odbíjali približujúci sa „rozhodujúci okamih“ – naplnenie dávnych proroctiev a príchod Božieho kráľovstva?
Podľa najnovších správ UPI, teroristi z Hamasu a Hizballáhu nahromadili vojenský arzenál
14
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v množstve 50 000 rakiet. Je určený pre ničenie Izraela i napriek tomu, že obe strany odsúhlasili
prímerie. Izrael stále nie je chránený proti tomuto druhu hrozby, i keď vojna v Gaze pomohla Izraelu
pri vývoji nového obranného systému. pre rakety krátkeho doletu. Izraelskí vývojári uvádzajú,
že nový obranný systém bude schopný let rakiet narušovať a ničiť skôr, ako zasiahnu izraelské
mestá. Fakt je ten, že ešte uplynie dlhá doba, kým sa systém operačne nasadí a ktovie, či bude
vôbec praktický.
Strategické modlitebné body:
•
•

Nech Boh udelí silu židovskému ľudu, aby dokázal čeliť prichádzajúcim celosvetovým útokom.
Nech Boh prorocky varuje cirkev, aby sme robili to, čo sa od nás v tomto čase očakáva, aby
sme konali.

V Mesiášovi,
Frank a 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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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.
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