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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.
„Buď verný až do smrti a dám ti korunu života.“ (Zj 2:10)
Minulý týždeň sme spolu s manželkou prechádzali cez knihu Zjavenia.
Špeciálne sme sledovali plusy a mínusy zborov popísaných v 2 a 3
kapitole. Toto slovo sme vnímali v kontexte našich osobných postojov
a v kontexte zboru, v ktorom slúžime. Pri každom zbore sme sa modlili,
aby zostalo v nás iba to, čo chce Boh a išlo preč všetko to, čo tam nemá byť.
Keď sme sa zastavili pri zbore v Smyrne, Duch Svätý ma upozornil na verš: „Buď verný až do smrti
a dám ti korunu života“. Bol som týmto slovom úplne preniknutý. Vidíš, nejde tu len o „nejakú“ vieru.
Mnohí ľudia sú veľmi hrdí na svoju denominačnú, cirkevnú a náboženskú príslušnosť. Istotne si už
počul niekoho hovoriť: „som nábožensky založený“. Mnohí si dokonca myslia, že viera sa dedí
z pokolenia na pokolenie. Niektorí hovoria: „som veriaci“, ale to ešte nič neznamená...Biblia
vysvetľuje, že keď veríš, „dobre robíš, ale aj démoni veria a trasú sa“ (Jak 2:19)
Korunu života nezískame len samotným uverením. Božie slovo nás vyzýva k vernosti. Viera je len
postavením základu, ktorým je Kristus; je to len začiatok cesty za Pastierom našich duší. Vernosť
znamená počúvanie Jeho hlasu a Jeho nasledovanie. On tú cestu dobre pozná, lebo sám ňou
prešiel.
„Byť verný až do smrti...“, znamená byť verný bez časových limitov - od začiatku až do konca. Boh
očakáva, že budeme ľuďmi Božích skutkov a toto si vyžaduje vernosť. Nezáleží na tom, čo sa
momentálne s tebou deje. Boh očakáva, že budeš celý čas verný v činení Jeho vôle: „Od šafárov sa
vyžaduje, aby každý bol verný“ (I Kor 4:2) a potom: „dám ti korunu života.“
Vernosť je hlavne o postavení sa proti tlakom, ktoré nám bránia osláviť Otca skrze činenie Jeho
vôle. Preto Pavol hovorí: „Bojoval som dobrý boj, beh som dokonal, vieru som zachoval. Za týmto už
mi je odložená koruna spravodlivosti, ktorú mi dá Pán odplatou v ten deň, On, ten spravodlivý
sudca, a nie len mne, ale aj všetkým, ktorí milujú Jeho príchod.“ (II Tím 4:7 – 8).
Šalom!
Stanislaw Gawel

bratstvo

Nisan - Ijar 5770

3

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)

„Dokedy budem volať o pomoc, Hospodine, a Ty nepočuješ? Kričať na Teba: Násilie!
A nepomáhaš? Prečo mi dovolíš hľadieť na krivdu, a sám sa dívaš na trápenie? Zhuba
a násilie je predo mnou...“ (Ab. 1:2-3)
DÉMONIZOVANIE A DE – LEGITIMOVANIE IZRAELA
„Bože, nedopraj si pokoja, nemlč a neodpočívaj, ó Bože! Lebo, hľa, zúria Tvoji nepriatelia
a hlavu dvíhajú tí, čo Ťa nenávidia. Proti Tvojmu ľudu chystajú ľstivé plány, radia sa proti
Tvojim chránencom. Hovoria: ‚Poďte, vyhubme ich, aby neboli národom, aby sa nespomínalo
viac meno Izraela.’“ (Ž. 83:1-5)
Židovský ľud si často kladie otázku: „Prečo nás svet tak veľmi nenávidí?“ Mojou štandardnou odpoveďou je, že to pochádza z hlbokej nenávisti voči Bohu Abraháma, Izáka a Jákoba. Najbežnejšia
reakcia na takúto odpoveď je: „prečo?!“
Hore uvedená pasáž zo Žalmu 83 je nám odpoveďou. Nepochopiteľná nenávisť sveta voči Božiemu
ľudu je priamo prepojená s jeho Bohom. Počas osláv Paschy si židovský ľud pripomína obdobie
otroctva v Egypte a ich následnú cestu k slobode. Faraónova neochota prepustiť Izraelitov bola
čiastočne ekonomického pôvodu, ale veľkú úlohu v tom zohrala aj vladárova arogancia voči Bohu
Izraela. Pohromy slúžia ako absolútna pripomienka faraónovej tvrdohlavosti voči Bohu Abraháma,
Izáka a Jákoba až po jeho úplnú ujmu. (2M 7:1-12:30)
Izraeliti ušli spod otroctva a z faraónovho zovretia, ale sotva sa dostali na druhú stranu mora, zaútočil na nich Amálék/Amalech/ (2M 17:8-16). Keď boj vyhrali, Mojžiš prorokoval a povedal: „…
Hospodin bude bojovať proti Amálékovi z pokolenia na pokolenie.” Počas celej histórie až po babylonský exil prenasledovala židovský národ jedna vojna za druhou.
Hoci ich exil na isté obdobie ušetril od bojových útrap, príbeh Ester uvádza novú perspektívu. Úmyselné vyhubenie Židov z perzského impéria prostredníctvom démonizovania a delegimitovania.
Háman to majstrovsky vymyslel. Mimochodom, Háman bol potomkom Agaga, jeho matka ušla Samuelovmu meču (1S 15:8-33).
V letopisoch ľudskej histórie, či už starovekej, stredovekej alebo modernej, neustále židovský národ
čelil možnosti vyhubenia a zničenia ako rasy. Hrozba vyhubenia a vyhladenia existuje od doby faraóna až do dnešných dní.
Ako modlitební bojovníci a strážcovia sme povolaní pre tento čas postaviť sa na (duchovné) steny
Jeruzalema a s neochvejnou pevnou dôverou stáť na Božích zasľúbeniach týkajúcich sa zámerov
pre Izrael.
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List modlitebného strážcu
„Rozpomeniem sa na svoju zmluvu s Jákobom, aj na svoju zmluvu s Izákom, aj na svoju zmluvu
s Abrahámom sa rozpomeniem, a rozpomeniem sa aj na krajinu... Ale ani pri tom všetkom ich nezavrhnem, keď budú v krajine svojich nepriateľov a nebudem cítiť voči nim odpor natoľko, že by som
ich úplne zničil a zrušil svoju zmluvu s nimi, lebo ja som Hospodin, váš Boh. Rozpomeniem sa kvôli
ním na zmluvu s ich predkami, ktorých som pred očami národov vyviedol z Egypta, aby som bol ich
Bohom; ja som Hospodin.“ (3M 26:42-47) A: „…ešte ťa vystaviam a budeš vystavaná, panna Izrael.
Ešte sa prizdobíš svojimi bubnami a vyjdeš v kole tých, čo sa veselia...Lebo nadíde deň, keď volať
budú strážcovia na vrchu Efraim: „Hor sa, vystúpme na Sion, k Hospodinovi, svojmu Bohu!” (Jer.31:4-6)
V týchto ťažkých časoch potrebujeme vytrvale a s odvahou prehlasovať Božie zasľúbenia týkajúce
sa obnovy Jeho ľudu po ich dlhom exile, ako to prorokoval Ezechiel 20:35-36. Ako strážcovia nesieme svedectvo a svedčíme pred neviditeľným svetom kniežactiev a mocností, že Boh Izraela je verný
a Jeho zasľúbenia budú zavŕšené na chválu Jeho slávy!
Po tom, ako svet odsúhlasil démonizovanie a delegitimáciu Izraela, staňme sa jedným ľudom, ktorý
bude pevne držať Božie zasľúbenia a stáť na strane Izraela v solidarite, pretože Svätý Izraela prehovoril.
Strategické modlitebné predmety:
•
•
•

Prosím, pripomínajte Bohu Jeho zasľúbenia pre domy Júdu a Izraela.
Prosím, modlite sa, aby Boh daroval kresťanom z každej denominácie hlboké povedomie
týkajúce sa prisľúbenej obnovy Izraela. Hoci sa židovský národ nachádza vo svojej krajine,
viac ako 50% z nich je stále v diaspóre a často majú proti – izraelské predsudky.
Prosím, modlite sa, aby sa samotný židovský národ chopil svojho Božieho povolania a aj
svojho večného plánu ako Jeho sluha. Povedzme im: „Neboj sa, sluha môj, Jákob, ktorého
som si vyvolil, potomstvo môjho obľúbenca Abraháma (naša parafráza).” (Iz. 41:1 - 44:28)

BEZPEČNOSŤ IZRAELA
„Takto vraví Hospodin, Pán: Keď zhromaždím dom Izraela spomedzi národov, kde bol rozptýlený,
a dokážem sa svätým medzi nimi pred očami národov, budú bývať na svojej pôde, ktorú som dal
svojmu služobníkovi Jákobovi. Budú na nej bezpečne bývať, budú stavať domy a vysádzať vinice,
a budú bývať bezpečne, keď vykonám súd proti všetkým, ktorí nimi pohŕdajú zo všetkých strán.
A poznajú, že ja som Hospodin, ich Boh.“ (Ez. 28:25-26)
Celý čas ako podporujeme Izrael nám ľudia kladú otázku, či sa nebojíme o svoje životy, keď žijeme
v židovskom štáte plnom teroristických útokov. Karen im na to vždy odpovie: „Podľa mňa je Izrael
najbezpečnejšou krajinou na svete!“
Takéto vyjadrenie by neznalý Písma mohol považovať za ľahkovážne alebo prinajlepšom bezstarostné. Avšak, keď človek kráča vo svetle poznania Božích zasľúbení, svet sa stáva bezpečným.
Človek je schopný „prebývať v pokoji“, ktorý pochádza z dôvery v Boha, ktorý má celý svet pod
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List modlitebného strážcu
absolútnou kontrolou.
Tí však, ktorí sa spoliehajú na svoju vlastnú silu, sú v nebezpečnej pozícii, pretože Všemohúci mnoho krát povedal Izraelu:
„...Kto však mňa počúva, bude bezpečne bývať, bez strachu pred nešťastím.“ (Pr. 1:33)
„Môj ľud bude bývať v pokojných príbytkoch, v bezpečných obydliach a na mieste bezstarostného
odpočinku...” (Iz. 32:18)
„Jeho vernosť je štítom a pavézou.“ (Ž. 91:4),
„...tvoja skala, tvoja pevnosť“ (2 Sam. 22:2; Ž. 18:2; 31:2-3);
„Pravica Jeho mu pomohla i Jeho sväté rameno.“ (Ž 98:1; Iz 62:8), atď.
Elizeus sa modlil, aby Boh otvoril oči jeho sluhovi Gehazimu a on uvidel ohnivé vozy, ktoré čakali na
Boží príkaz pre ochranu Izraela (2 Kr.16-17)!
Ako Boží ľud potrebujeme mať súcit a modliť sa za ostatne národy, aby Boh odvrátil od nich prichádzajúce utrpenie. Hoci nekajúci Izrael bude i naďalej zakúšať veľa bolesti, ako je to predpovedané
v Biblii, napokon sa všetky národy ocitnú v boji proti bojovým vozom Boha Izraela.
Strategické modlitebné predmety:
•

Prosím, modlite sa, aby Boh otvoril oči národom, aby mohli uvidieť Jeho slávu a vyhnúť sa
hnevu, ktorý ich čaká. (R1:18 – 2:9) Nie preto, že si to zaslúžia, ale pre Jeho milosť.

IZRAEL, ZNAMENIE BOŽEJ EXISTENCIE
Nasledujúci úryvok je z roku 2009 z článku „Sionizmus – jav zvaný Izrael” od rabína menom Nathan
Lopes Cardozo:
„Vyzvali ma, aby som pripomenul svetu Božiu existenciu, nie ako náboženskú kategóriu alebo záujem o náboženstvo, ale ako historickú realitu. Pre Izrael neexistuje žiadne bezpečie, ak nie je ubezpečený svojím predurčením. Potrebuje prijať bremeno svojej vlastnej unikátnosti, čo znamená prijať
úlohu Božieho svedka. A musí brať silu z tohto faktu najmä v takých časoch, ako je ten náš,
v ktorom je v stávke samotná existencia Izraela. A keď rozpozná svoju unikátnosť, bude – paradoxne – tiež mať ubezpečenie a nepochybne bude víťazný.”
Nehľadiac na unikátne povolanie kresťanského sveta, židovský národ má skutočne neobyčajné
povolanie ako nikto iný na tejto zemi. On bol predurčený Bohom ako zvláštny a oddelený národ, aby
svedčil svetu o existencii zvrchovaného Stvoriteľa, ktorý dal svetu ten najunikátnejší a dokonalý kód
života, kvôli ktorému bude brať na zodpovednosť každú ľudskú bytosť.
Strategické modlitebné predmety:
•

Prosím, modlite sa, aby Boh vo svojej milosti otvoril oči všetkým ľuďom, aby v stvorení okolo
seba videli Jeho moc a slávu a dostali zjavenie skrze potomkov Abraháma, Izáka
a Jákoba.
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List modlitebného strážcu
Špeciálne (neustále) modlitebné predmety:
•
•
•

Modlite sa za riaditeľov CF - Raya a Šaron. Nech s múdrosťou i naďalej vedú túto organizá
ciu.
Prosím, naďalej sa modlite za všetkých dobrovoľníkov a ich žiadosti o víza, nech náš ne
beský Otec pôsobí na príslušných ľudí v izraelskom ministerstve vnútra, aby žiadosti o CFI
víza našli priazeň v ich očiach.
Prosím, modlite sa za oslavy 25-teho výročia vzniku CFI, ktoré sa uskutočnia od 31.mája do
3.júna.

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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ZVUK ŠOFARU
86. vydanie, JERUZALEM
Hľa, ja učiním Jeruzalem čašou potácania všetkým národom naokolo, 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)
NÁSILNÍK VO WASHINGTONE
Kto je to násilník? Násilník je niekto, kto svoju silu zneužíva proti slabšiemu a menšiemu, proti niekomu, kto mu to za normálnych okolností nevie vrátiť späť. USA sa rozhodlo vstúpiť do role násilníka a ako obeť si vybralo Izrael. Americká zahraničná politika má po roku na svojom konte radu pohrôm, odmietnutie a ignoranciu vodcov nielen z Európy, ale aj z Číny a Ruska. Teraz sa americký
prezident Obama rozhodol ponaťahovať si svaly s Izraelom.
Viceprezident USA kategoricky odsúdil schválenie projektu plánu Jeruzalemského okresného plánovacieho výboru na výstavbu 1600 bytových jednotiek v ultra-ortodoxnej štvrti východného Jeruzalema. Ide o oblasť, ktorá bola oslobodená a zjednotená so zvyškom hlavného mesta pri Šesťdňovej
vojne v roku 1967 – čo je predmetom sporu s Palestínskou samosprávou, ktorá odmieta obnoviť
jednania s Izraelom, kým aj v týchto oblastiach nebude zmrazená výstavba židovských obcí. Minister vnútra vysvetlil, že oznámenie o schválení bolo „procesnou záležitosťou“. V žiadnom prípade
nešlo o úmyselnú snahu uraziť Bidena. Isteže, oznámenie nebolo dobre načasované, keďže americký viceprezident bol v tom čase práve na návšteve Izraela. Schválenie projektu výstavby je však iba
pokračovaním 43 ročnej politiky izraelskej vlády – úplne zjednotiť Jeruzalem, hlavné mesto Izraela.
Spojené štáty nikdy nesúhlasili s touto politikou, avšak všetky doterajšie vlády Izraela túto politiku
podporovali.
Prečo Obamova administratíva reagovala na schválenie výstavby doslova výbušnou konfrontáciou
s Izraelom? Spojené štáty vysvetľujú, že povolenie o výstavbe prišlo v čase, keď bol americký viceprezident na návšteve v danom regióne, čo USA veľmi urazilo. Ministerský predseda Netanjahu sa
viac krát ospravedlnil za „zlé načasovanie“ oznámenia a minister vnútra vysvetlil, že šlo vyslovene
o prácu izraelskej byrokracie a nie o pokus niekoho uraziť. Nič z toho však neupokojilo hnev Američanov. Spojené štáty spolu so svetom trvajú na tom, že izraelská výstavba v izraelskom hlavnom
meste a v Judei a Samárii je prekážkou mierových rokovaní s Palestínou. To je však klamstvo. Palestínčania hrajú politickú hru. Palestína sa domáha úplne zmraziť židovskú výstavbu v Judei, Samárii a v častiach Jeruzalema, ktoré boli v rokoch 1948 až 1967 pod jordánskou kontrolou. Toto je
nová karta Palestíny, ktorú počas 17 rokov rokovaní s Izraelom ešte nevytiahla (v podstate od dohody z Osla v roku 1993). Zdá sa, že nič, čo Izrael spraví, nie je dostatočné. Palestína sa neustále
domáha zastaviť židovskú výstavbu (Spojené štáty v tom Palestínu podporujú) bez toho, aby Izraelu
čo i len prisľúbila, že s ním zasadne k rokovaciemu stolu. Američania sú na jednej lodi s Arabmi.
Požadujú stále viac a viac takzvaných „presvedčivých dôkazov“ (pochop to ako ústupky) voči Palestíne, zatiaľ čo v tom istom čase arabský svet odmieta akýkoľvek pohyb smerom k Izraelu.
8
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Zvuk šofáru
Čo vykonala Palestína tento týždeň? Pomenovala námestie blízko Ramalláhu po teroristickej hrdinke – Dalal Mughrabiovej. Táto žena v roku 1978 dala príkaz jedenásťčlennej teroristickej skupine
uniesť izraelský autobus. Šlo o jeden z najhorších teroristických útokov v Izraeli. Následne bolo
zabitých 38 izraelských civilistov, z toho 13 detí a jeden Američan. 71 mužov, žien a detí bolo zranených. Pre Palestínčanov je táto žena „svätým mučeníkom“. Pre Izraelitov je krvilačným vrahom.
Amerika NIJAKO NEREAGOVALA na túto udalosť, ktorá zabraňuje znovu pokračovať v mierových
rokovaniach. Vlastne ju Spojené štáty totálne zignorovali. Amerika od Izraela požaduje, aby dokázal
svoj záväzok voči mieru, zatiaľ čo voči Palestíne žiadne požiadavky nemá.
Tento týždeň Jeruzalem opäť zasiahli arabskí výtržníci. Z akého dôvodu? Začalo to ešte minulý
týždeň. Niekoľko Arabov hodilo z Chrámovej hory kamene na modliacich sa Židov pri Západnej
stene. Samozrejme, že izraelská polícia vybehla na Chrámový vrch, aby zastavila násilníkov.
K moslimskej komunite sa však dostala správa nasledovného znenia: „Židia znesväcujú mešitu Alaksá“. Na základe reakcie moslimov na zásah polície, by sme jednoducho museli uveriť, že hádzanie kameňov na židov je nielenže OK, ale je súčasťou moslimského vierovyznania a každodenného
života.
Pár dni po tejto udalosti bola v Starom meste Jeruzalema opätovne zasvätená Churva synagóga.
Churvu v roku 1948 zničila jordánsko-arabská légia po tom, čo dobila Staré mesto. 40 rokov tu stála
ako zrúcanina s jediným zrekonštruovaným oblúkom. Pred piatimi rokmi sa rozhodlo, že synagógu
úplne obnovia. V pondelok 15.marca ju znovu zasvätili. Arabská komunita reagovala na túto udalosť
s novým volaním: „poďme a chráňme si mešitu Al-aksá“. Tým chcú Arabi komunikovať, že rekonštrukciou synagógy, ktorú Arabi zničili, Izrael judaizuje Jeruzalem. A ako na to reagovala Amerika,
EU a OSN? Napomenuli Izrael, aby nespôsoboval rozruch, ktorý by sa mohol vymknúť spod kontroly. Svet je jednoznačne obrátený hore nohami – pravé je ľavé, hore je dolu a dobré je zlé.
V reakcii na Obamov nátlak voči Izraelu The Wall Street Journal píše, že Obamova administratíva
„podporuje 'zdravé vzťahy' medzi Iránom a Sýriou, jemne vytkla sýrskemu prezidentovu Bašar Assadovi jeho obviňujúce slová voči 'kolonializmu' Spojených štátov a verejne sa ospravedlnila Muammar Gadhafimu za nevhodné správanie USA voči jeho osobe po rozhodnutí Líbye bojovať 'džihád'
proti Švajčiarsku. Avšak, keď príde na Izrael, Obamova administratíva nemá problém vykresliť ho
tak, aby bola verejnosť izraelskou vládou maximálne pobúrená. Táto udalosť zapadá do modelu
Obamovej zahraničnej politiky: Našich nepriateľov súďme, našich priateľov stláčajme. Stalo sa to
Poľsku, Českej republike, Hondurasu a Kolumbii. Teraz je na rade Izrael,“ píše sa v článku
s názvom „Obama sa stavia proti Izraelu.“
Je Obama proti-izraelsky a pro-islamsky orientovaný? Iba Boh vie, čo má americký prezident naozaj
v srdci. Jeho skutky však jasne potvrdzujú túto domnienku. Ak je to naozaj tak, čo to bude znamenať pre Ameriku? Aby som bol spravodlivý, musím poznamenať, že existuje mnoho Američanov
podobných pisateľovi Wall Street Journal, ktorí sa neboja ozvať. Vyzývajú Obamu k zmene svojho
postoja a politiky voči Izraelu. Nanešťastie, väčšina z týchto hlasov nepochádza od Demokratov
(z Obamovej strany), ale od opozičných Republikánov. Budúci týždeň Netanjahu pricestuje do Spojených štátov, aby predniesol prejav na konferencii najväčšej americkej pro-izraelskej lobistickej
skupiny. Na konferenciu je pozvaná i ministerka zahraničných vecí Clintovoná. Ako to všetko dopadne? Kto ustúpi? Izrael alebo USA? Aký dopad to bude mať na pretrvávajúci anti-izraelský postoj
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amerického prezidenta, ktorý bude v svojom úrade ešte ďalšie tri roky? Je neuveriteľné ako môže
nenápadný, zdanlivo bezvýznamný čin, ovplyvniť históriu sveta.
A KVÔLI JERUZALEMU NEBUDEM MAŤ POKOJA
Ale je v Božích očiach Jeruzalem "bezvýznamným mestom"? V židovskom zmýšľaní je Jeruzalem
centrom celého sveta. Chrámový vrch nazývajú „pupkom“ sveta. Je to miesto zjavnej Božej prítomnosti – ohňovým stĺpom v noci a oblakovým stĺpom vo dne. V Jeremiášovi 3:17 sa o Jeruzaleme
zmieňuje ako o „Božom tróne“. V Izaiášovi 62 nás Boh vyzýva, aby sme „nemali pokoja a nedali ani
JEMU pokoja, kým neučiní Jeruzalem chválou na zemi.“
„Pre Sion nebudem mlčať a pre Jeruzalem nebudem ticho, dokiaľ nevyjde jeho spravodlivosť ako
blesk, a nebude horieť jeho spasenie ako fakľa. A tak uvidia národy tvoju spravodlivosť a všetci králi
tvoju slávu, a budú ťa volať novým menom, ktoré vyrieknu ústa Hospodinove. A budeš korunou
krásy v ruke Hospodinovej a diadémom kráľovstva v ruke svojho Boha. Nepovedia ti viacej, že vraj
Opustená, ani tvojej zemi už viacej nepovedia Spustošená; ale ty sa budeš volať: Chefcí-bah <Mám
v ňom záľubu>, a tvoja zem: Beula <Vydatá, taká, ktorá má muža>; lebo Hospodin bude mať v tebe
záľubu, a tvoja zem bude vydatá ako žena. Lebo ako si mládenec vezme pannu za ženu, tak si ťa
vezmú tvoji synovia, a ako sa ženích raduje svojej neveste, tak sa bude tebe radovať tvoj Boh. 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! (Iza. 62:1-7)
Obama a jeho podporovatelia nemajú páru o tom, čo sa deje, keď sa stavajú proti Jeruzalemu. Netušia, že sa vlastne búria proti samému Bohu a urážajú ho. Obama tvrdí, že Izrael urazil nielen jeho
ale i celú Ameriku. V skutočnosti však ide o omnoho vážnejší delikt. Obama si neuvedomil, že uráža
nielen izraelský národ, ale i samotného Boha. Boh jasne popisuje trest, ktorý súvisí s Obamovou
politikou Blízkeho východu: SÚD!
„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 3:2)
Obama koná tak, akoby bol zvrchovaným pánom Izraela. Hrozne sa však mýli. Ješua je zvrchovaným Pánom a Jeruzalem je vyjadrením Jeho zvrchovanosti a Jeho voľby.
IRÁN
Kde nás vedie Irán a jeho snaha o nukleárnu zbraň? Môžeme dôverovať USA, že vezme na seba
plnú zodpovednosť a použije akékoľvek prostriedky potrebné k zastaveniu iránskeho nukleárneho
programu? Ak odpoveď na túto otázku ešte pred kritickou situáciou nebola jednoznačné „áno“, teraz
je to ešte menej pravdepodobné. Sankcie, ktoré USA vyvíjajú v Spojených národoch sú veľmi slabé
a nebudú účinné. Americký kongres prijal veľmi tvrdé sankcie, ktoré by okamžite ovplyvnili ekonomiku Iránu aj jeho vojnovú mašinériu - ale Obama vedený lídrami Demokratov z obidvoch komôr Kogresu zdržuje platnosť spoločných uznesení. (Snemovňa reprezentantov a senát Kongresu musia byť
v zhode pred uvedením uznesenia do platnosti)
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Z toho vyplýva, že Izrael musí opäť sám čeliť možnému nukleárnemu útoku. Zvyšok sveta nič nerobí...
Modlite sa za:
•
•

•
•

ministerského predsedu Netanjahua, aby bol neústupčivý v otázke izraelskej výstavby
v Jeruzaleme. Nech z jeho úst vyjde jednoznačné prehlásenie, že toto je „červená čiara“,
ktorú izraelská vláda neprekročí. (Iz 62:1-7)
všetky sionistické strany v Knessete, aby podporovali túto „červenú hranicu“ stanovenú Netanjahuom a jeho kabinetom. „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)
veriacich v USA, aby „nedali Obamovi pokoj“, kým neprestane vyvíjať bezbožný tlak na Izrael. (Podľa posledného prieskumu verejnej mienky 68% Američanov vidí Izrael ako verného
spojenca a podporuje ho.) „Priateľ miluje každého času, a v súžení sa rodí brat.“ (Pr. 17:17)
Obamu a jeho poradcov, aby si uvedomili, že bojujú proti samotnému Bohu a spojenectvo
USA s moslimským svetom proti Izraelu prinesie Spojeným štátom iba nešťastie. „Hľa, tak
bude požehnaný muž, ktorý sa bojí Hospodina. Nech ťa požehná Hospodin zo Siona, a vidz
dobré veci Jeruzalema po všetky dni svojho života! A vidz synov svojich synov! Pokoj na
Izraela“! (Ž 128:4-6)
„Ale nech je vaša reč: Áno, áno; nie, nie; to, čo je viac nad to, je zo zlého.“ (Mt.3:37)

„Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ostríha. Nech dá Hospodin svietiť na teba svojej tvári a nech
ti je milostivý. Nech pozdvihne Hospodin na teba svoju tvár a nech ti dá pokoj.“ (4.M 6:24-26)
Elijahu Ben-Chaim
Jeruzalem
Izrael
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
PIATKOVÝ MODLITEBNÝ ZOZNAM (apríl 2010, Jeruzalem)

1.) Na dnešný Šabat pripadlo čítanie z 2 knihy Samuelovej, ktoré zahŕňa Božie
zasľúbenie dané Dávidovi:
•

„A dám miesto svojmu ľudu izraelskému a osadím ho, aby býval na svojom vlastnom mieste
a nebude sa viacej triasť pred svojimi nepriateľmi, ani ho už nebudú trápiť synovia
neprávosti ako tam prv...“ (2 S 7:10)
•
Bože, Ty si verný Boh, ktorý stráži svoje zasľúbenia dané nielen izraelskému ľudu, ale aj
Tvojmu ľudu v Mesiášovi Ješuovi.
•
Sme presvedčení, že Ten, ktorý počal v nás dobré dielo, ho aj dokoná a zachová až do dňa
Ježiša Krista. (Fil 1:6)
•
Vďaka Ti, že si Izraelu aj nám daroval všetko, čo potrebujeme, aby sme ťa mohli oslavovať.
2.) Izraelský ministerský predseda Netanjahu zrušil plánovanú cestu do Washingtonu, kde sa
mal zúčastniť na summite o nukleárnej bezpečnosti. Ku zrušení účasti došlo v reakcii na špekuláciu,
že arabské a moslimské štáty sa chystajú vzniesť požiadavku, aby Izrael podpísal zmluvu o nešírení
jadrových zbraní. Iné zdroje uviedli, že predseda izraelskej vlády nedôveruje úplne uisteniam Bieleho domu, že na konferencii sa nebude diskutovať o izraelských jadrových zbraniach a tomu, že
vláda USA dodrží dohodu z roku 1969, podľa ktorej súhlasí s nejednoznačným izraelským postojom
a netlačí na Izrael v tejto otázke. Namiesto premiéra do Spojených štátov odišla delegácia vedená
ministrom spravodajských služieb a jadrovej energie Danom Meridorom.
•

Abba, prosíme Ťa, daj izraelským vodcom múdrosť, ako sa brániť celosvetovému tlaku
odzbrojovať a podriaďovať sa všetkým typom plánov, ktoré nie sú v súlade s tvojim Slovom.
Daj Netanjahuovi a vládnucej koalícii múdrosť a odvahu, ako riadiť kormidlo krajiny
v neustále rozbúrenejších vodách.
„Hospodin [YHWH] ruší radu národov; na nič obracia myšlienky ľudí. Rada Hospodinova
stojí na veky, myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie.“ (Ž 33:10-11)
Izraelskí „priatelia“ – Egypt a Turecko údajne plánujú využiť tento čas k tlaku na Izrael, aby
vpustil medzinárodnú inšpekciu k jeho nukleárnym zariadeniam. Zabráň im v tom, nech
nemajú úspech.
„Jeho (ich) ústa sú hladšie ako maslo, no jeho (ich) srdce je hotové k útoku; jeho (ich) slová
sú jemnejšie ako olej, ale ú to vytasené meče.“ (Ž 55:21)
„Len sa vztekajte, národy, a buďte zdrtené! A pozorujte ušami, všetky ďaleké kraje zeme!
Prepášte sa a buďte zdrtené; prepášte sa a buďte zdrtené! Dajte radu, poradiac sa, ale
bude zrušená; hovorte slovo, avšak nebude stáť, lebo immanu El (Silný Boh je s nami).“ (Iz
8:9-10)

•
•
•
•
•
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3.) Ministerský predseda "Bibi" Netanjahu potrebuje modlitebnú podporu svätých. Prezident
Obama od neho písomnou formou žiada odpoveď na otázky množstva nebiblických požiadaviek,
ktoré uložila americká vláda na Izrael ohľadom súčasného „mierového“ procesu s Palestínčanmi a so
Sýriou. Doteraz mu vďaka Bohu Bibi neodpovedal.
•
•
•
•
•
•
•
•

Pane, prosíme Ťa o pomazanie ministerského predsedu Izraela. Podopierame jeho ruky
v tomto boji a žehnáme mu v mene Mesiáša Ješuu, Kráľa Židov a Pána celého ľudstva.
Vďaka Ti za to, že Izrael sa doteraz nepoddal Obamovým bezbožným požiadavkám.
I naďalej si prosím používaj ministra zahraničných vecí Liebermana, aby si cez neho hovoril
pravdu, i keď to pre zvyšok sveta nie je príjemné či ľahké. Ochraňuj Liebermana. Zachráň ho!
Nedovoľ, aby mal nepriateľ úspech v rozdelení územia, ktoré si Ty dal Tvojmu ľudu. „A zem
sa nebude predávať navždy, lebo zem je moja, pretože vy ste pohostínmi a dočasnými
usadlíkmi u mňa.“ (3M 25:23).
Nech je v otázke bezpečnosti a v otázke územia izraelský národ jednotný a neoblomný.
Nech majú izraelskí vodcovia väčší strach z Teba ako z človeka.
Toto slovo sa modlíme za súčasnú izraelskú vládu: „Mnohé úmysly sú v srdci človeka; ale
rada Hospodinova, tá obstojí.“ (Pr: 19:21)
Toto slovo sa modlíme za „Bibiho“: „Srdce človeka vymýšľa svoju cestu; ale Hospodin riadi
jeho krok.“ (Pr 16:9), „Srdce kráľovo v ruke Hospodinovej ako potôčky vody: kamkoľvek chce,
ta ho nakloní.“ (Pr: 21:1)

•
4.) Budúci rok šéfovia štyroch dôležitých izraelských organizácii – všetky súvisiace
s bezpečnosťou Izraela – opúšťajú úrad. Ide o lídrov: IDF [izraelská armáda]; vojenskej tajnej služby;
Šin Bet [vnútorná bezpečnosť] a Mosadu [medzinárodná bezpečnosť].
•
•
•
•
•

„Nech je meno Božie požehnané od veku až na veky, lebo jeho je múdrosť a sila. A on mení
časy a doby, zosadzuje kráľov a ustanovuje kráľov; dáva múdrym múdrosť a vedomosť
rozumným.“ (Dan 2:20-21)
Pane, prosíme Ťa, aby si pozdvihol presne tých ľudí, ktorých si si pre tento čas povolal.
Priprav a pomaž ich.
Pripomíname Ti Tvoje zasľúbenia k posledným časom, ktoré hovoria o tom, že v období
obnovy Izraela pozdvihneš pomazaných a odvážnych vodcov v tejto krajine. (Iz 1:26; Zach.
9:13; 12:6, etc)
Daj, aby povstali vojenskí lídri, ktorí budú hľadieť na Teba tak, ako to robil Jozue alebo
Dávid. .
Ak je táto situácia iba odvedením pozornosti, aby Izrael mohol nečakane prekvapiť Irán, daj
mu múdrosť, čo robiť a kedy to robiť.

5.) V Izraeli prepukol špionážny škandál. Bývalá vojačka Izraelských obranných síl ukradla 2.000
tajných vojenských dokumentov z kancelárie Veliteľa centrálneho veliteľstva a predala ich mladému
novinárovi z ľavicového denníka Haarec. Zverejnenie týchto dokumentov ohrozuje bezpečnosť krajiny. Izraelské konvenčné média to vidia ako boj medzi bezpečnosťou a demokraciou. Mimochodom,
ľavicový denník Haarec chráni svojho reportéra a posiela mu mzdu i napriek tomu, že novinár sa
bratstvo
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odmietol vrátiť do Izraela.
•
•
•

Pomôž IDF získať späť všetky dokumenty. Nedovoľ, aby sa dostali do nesprávnych rúk.
Ak sa už dokumenty dostali k nepriateľovi, pomôž IDF vytvoriť alternatívne plány.
Nedovoľ, aby z tejto situácie nepriateľ ťažil. Práve naopak, spôsob v jeho tábore chaos a zlé
plány. „Zahanbia sa a ustúpia všetci, čo nenávidia Sion.“ (Ž 129,5)
Pomôž IDF ukončiť tento slabý článok v ich bezpečnostnom spôsobe práce.
Ak je to potrebné a správne, odober od denníka Haarec vydavateľskú licenciu.
Zobuď izraelskú mládež, aby si uvedomila závažnosť tejto situácie.
Usvedč mladú ženu i novinára z hriechu krádeže.
Nech izraelská justícia jedná s touto situáciou spravodlivo a nie liberálnym spôsobom.
„Lebo Boh každé dielo privedie na súd, i každú tajnú vec, či je dobrá alebo zlá.“ (Kaz.12:14)
„Beda tým, čo na zlé povedia: Dobré, a na dobré: Zlé, ktorí tmu menia na svetlo a svetlo na
tmu, trpké na sladké a sladké na trpké. Beda tým, ktorí sú múdri vo vlastných očiach a sami
pred sebou sú rozumní.“ (Iz. 5:20-21)

•
•
•
•
•
•
•

6.) Situácia na izraelskej severnej hranici po správe, že Sýria prepravuje rakety Scud do Libanonu
pre Hizballáh, sa vyostruje. Rakety Scud sú vylepšenou verziou 39 rakiet, ktoré na izraelské územie
vystrelil Irak vedený Sadámom Husajnom počas vojny v Zálive v roku 1991. Táto situácia znepokojila
ako Izrael tak i USA.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Bože, pozdvihni a bráň tento národ - pre Tvoje sväté meno.
„Nie nám, ó Hospodine, nie nám, ale menu svojmu daj česť pre svoju milosť a vernosť Prečo
majú hovoriť pohania: Kde je ich Boh? Ale náš Boh je v nebesiach, robí všetko, čo sa Mu
páči.“ (Ž 115:1-3)
Daj izraelskej armáde výnimočnú bdelosť a ostražitosť.
Prosíme Ťa, aby informácie tajnej služby boli správne.
Ak je teraz čas pre vojnu, pomaž izraelských vodcov do boja. (Kaz. 3:8b)
Ak má Izrael tomu zabrániť - nech si Ty armádny generál metód a načasovania rozhodnutí
(Joz. 5:20-21)
Ak by vojna prepukla, umožni Izraelu použiť všetky prostriedky proti tým, ktorí sa ho snažia
zničiť.
„Teraz sa zhromaždili proti tebe mnohé národy, ktoré hovoria: Nech je znesvätená a nech sa
naše oko napasie pohľadom na Sion. Oni však nepoznajú myšlienky Hospodinove a nechápu Jeho zámer, že ich zhromaždil ako snopy na holohumnici. Vstaň a mláť, dcéra Sion, lebo ti
spravím železné rohy a bronzové kopytá, takže mnohé národy rozdrvíš, pre
Hospodina ich
korisť podrobíš kliatbe a ich bohatstvo Pánovi celej zeme.“ (Mich 4:11-13)
V tomto ťažkom čase si použi mesiánskych Židov v IDF, aby boli povzbudením pre svojich
vojenských kolegov a hovorili im pravdu. (Iz 40:1-2)
Pomôž Izraelu porozumieť pravde, že nie je závislý od nikoho, okrem Teba a že si viac než
dostatočný, aby si nám pomohol (2 Kron. 14:11).
Čokoľvek sa stane, túžime, aby si len Ty si prijal všetku slávu a chválu.
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•

„Povstaň, ó Hospodine, aby človek nebol primocný. A nech sú pohania súdení pred Tebou.
Pusť na nich strach, ó Hospodine; nech zvedia pohania, že sú len ľudia.“ (Ž 9:20-21)

7.) Na záver sme prosili za rast alije – imigráciu Židov z exilu domov. Keďže Písmo jasne poukazuje na to, že alija je Božou vôľou, budeme sa za túto oblasť modliť dovtedy, kým Boh nedokončí to, čo
prehlásil.
•

•
•
•
•
•
•

„Neboj sa, lebo ja som s tebou! Privediem od východu tvoje potomstvo a zhromaždím ťa od
západu. Severu poviem: Vydaj! a juhu: Nedrž v zajatí! Zďaleka priveď mojich synov, od
konca zeme moje dcéry, každého, kto sa volá mojím menom, koho som stvoril na svoju
slávu, koho som sformoval a učinil.“ (Iz 43:5-7)
Prosíme Ťa, aby si zhromaždil svoj ľud zo všetkých kútov zeme – kvôli Tvojmu svätému
menu. (Ez 36:23-24; 39:27-29).
Priveď domov všetkých ľudí, ktorí prežili Holokaust. Pomôž im vidieť Izrael tvojimi očami.
Daj túžbu bohatým americkým Židom, vrátiť sa domov – s ich striebrom a zlatom. „Množstvo
tiav ťa zaplaví, mladé ťavy z Midjanu a Éfy; všetci zo Sáby prídu, donesú zlato a kadidlo
a hlásať budú chvályhodné skutky Hospodinove.“ (Iz. 60:9).
Obnov úsilie Jewish Agency a Nefesh b'Nefesh pomôcť zhromaždiť Tvojich vyvolených
z konca zeme. Zabezpeč im dostatok financií, ktoré k tomu potrebujú.
Priveď zástupy mladých ľudí do Izraela. Nech sa tu usadia. Vyprovokuj aj ich staršiu generáciu tiež sa vrátiť.
Otvor širokú bránu do Izraela tým, ktorých si povolal vrátiť sa späť – vrátane mesiánskych
židov.

Šabat šalom,
IFI tím
„Neboj sa! Ja (Ješua) som Prvý aj Posledný a živý; bol som mŕtvy, a hľa, som živý naveky vekov a
mám kľúče smrti a podsvetia.“ (Zj. 1:17-18)

bratstvo

Nisan - Ijar 5770
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Požehnaný Krá¾, ktorý prichádza v mene Pánovom!
Lukáš 19:38

Srdeène vás pozývame na 14. roèník konferencií

12.-15.08.2010, Žilina, Slovensko
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