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Správy z diaspóry a Izraela
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C HEVRA
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:
Ježiš povedal Židom, ktorí v neho uverili: „...Keď vy zostanete v mojom slove,
v pravde ste mojimi učeníkmi a poznáte pravdu a pravda vás
vyslobodí.“ (J 8:31-32) Potom vo verši 36 hovorí: „...keď vás Syn vyslobodí,
budete skutočne slobodní.“
Božia voľba pre každého človeka je spása. Znamená to slobodu od hriechu. Boh
„...chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy.“ (I Tim 2:4) Keď
vierou reagujeme na Božiu ponuku, vtedy nachádzame skutočnú slobodu, lebo
„každý, kto vzýva meno Pánovo, bude spasený.“ (Rim 10: 13) a (J 8:36). Ak sme
reagovali na Božie volanie, ďalšou našou úlohou je, zotrvať v tejto slobode, čiže
prebývať v Ježišovi a v Božom Slove. Boh nám vysvetľuje, že „...bez neho
nemôžeme nič robiť.“ Božie Slovo nás zas ochraňuje pred cestou falše.
Žalmista hovorí: „Vyvolil som si cestu pravdy...“ (Ž 119:30)
Voľba spásy (slobody od hriechu) a voľba vzťahu s Bohom je jedna vec. Zotrvanie v pravde, vec druhá. Vždy
však idú spolu (súbežne). Preto Ježiš hovorí: „Kto má moje prikázania a zachováva ich, to je ten, kto ma
miluje... (J 14:21). Potom hovorí: „Kto ma nemiluje, ten nezachováva mojich slov. (v. 24). Náš vzťah k Božiemu
Slovu nám poukazuje na stav nášho vzťahu k Bohu (O tcovi).
Ježiš povedal: „Ja som cesta i pravda i život...“ (J 14:6), ale tiež hovorí: „...Duch pravdy, uvedie vás do každej
pravdy...“ (J 16:13). Duch Svätý dokonale vykladá Slovo Pravdy. Je celý čas, všade a každému k dispozícii.
Prebývanie v pravde nás vedie k pravému uctievaniu. Ježiš povedal Samaritánke pri studni: „...ide hodina a je
teraz, keď praví modlit ebníci budú sa modliť k Otcovi v duchu a v pravde, lebo aj Otec hľadá takých
modlitebníkov, ktorí by sa mu tak modlili.“ (J 4:23) Zotrvávať v pravde, znamená pokoriť sa pred B ohom a byť
mu k dispozícii. Keď prebývame v pravde, môžme Ho aj vzývať v pravde a prežívať Jeho blízkosť – „Hospodin
je blízky všetkým, ktorí Ho vzývajú, všetkým, ktorí ho vzývajú v pravde.“ (Ž 145:18)
Nedostatok lásky k pravde nás odťahuje od Božej blízkosti a v konečnom dôsledku od poslušnosti prijať Jeho
pokarhanie. Verím, že tento problém bude príčinou odpadnutia mnohých – „...pret ože neprijali lásky pravdy,
aby boli spasení; a preto im Boh pošle mocné pôsobenie bludu, aby uverili lži, aby boli odsúdení všetci, ktorí
neuverili pravde, ale si obľ úbili neprávosť.“ (II Tes 2:10 – 11). Nedostatok času pre pravdu vedie k nenávisti
pravdy. To, čo milujeme, tomu venujeme čas. Nedostatok Slova Božej Pravdy vedie do straty rozlišovania
a v konečnom dôsledku do bludu. V Rimanom 1:25 je napísane: „...premenili pravdu Božiu za lož...“. Verš 28
hovorí: „...neuznávali za hodné a potrebné mať Boha v pravej známosti...“ Tento svet má silné ponuky. Keď ich
budeme prijímať, staneme sa Božími nepriateľmi: „...priateľstvo sveta je nepriateľstvom s Bohom...“ (Jak 4: 4)
Jedno zo znamení posledných čias je toto: „...ľudia sa budú rúhať cest e pravdy.“ (I P 2:2) Na druhej strane,
nezabudnime, že Boh od pravdy nikdy a za žiadnych okolnosti neodstúpi, lebo „...Hospodin je Boh pravdy, je
živý Boh a večný Kráľ...“ (Jer 10:10)
Je tu však služba pre tých v cirkvi, ktorí milujú pravdu a neutiekajú sa len k nejakým náhradám:
„Moji bratia, keby niekto medzi vami zablúdil od pravdy, a keby ho niekto obrátil, nech vie, že ten, kto
obrátil hriešnika od jeho bludnej cesty, zachránil jeho dušu od smrti a prikryje množstvo
hriechov.“ (Jak 5:19 – 20)
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„ ...pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine...“ (1Kr 10:6)

„Čo myslíš, kto z tých troch bol blížnym tomu, ktorý padol lotrom do rúk? A on odpovedal:
Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.” (L 10:29-37, Príbeh o dobrom Samaritánovi).
IZRAEL POMÁH A JAPONSKU
Mnohí kritici Izraela pravidelne prehliadajú skutočnosť, že Izrael je vždy medzi prvými záchrannými
tímami, ktoré vysielajú pomoc krajinám postihnutý m zemetrasením, cunami, hurikánom alebo inými
prírodnými katastrofami. Pr ípad nedávneho zemetrasenia v Japonsku, ktoré dokázalo svoju silu
9.marca, nie je výnimkou. Izraelskí dobrovoľníci pripravili v blízkosti rybárskeho mesta
Minamisanrike, ktoré bolo prakticky zmetené zo sveta, poľnú nemocnicu. Oblasť, v ktorej Izraeliti
pracujú, je najpoškodenejšou oblasťou Japonska. Pr ibližne 10 000 ľudí tu prišlo o život a mnohí
sú stále nezvestní. Okrem zdravotníckych potrieb zabezpečila izraelská výprava tony inej pomoci
vrátane matracov, prikrývok, kabátov, rukavíc a chemických toaliet pre ľudí, ktor í bývajú
vo verejných prístreškoch.
Izraelský lekársky tím pracuje pod vedením veliteľa izraelskej ar mády IDF, Brig. Gen. Shalom BenArje. Disponuje zariadením pre chirurgiu, pediatrov a pôrodníckym oddelením, jednotkou intenzívnej
starostlivosti, lekárňou a laboratóriom. Záchranná delegácia priniesla so sebou 62 ton lekárskych
zásob. Izraelská komisia pre atómovú energiu spolu s lekársky mi jednotkami IDF pomáhajú
monitorovať oblasť zasiahnutú radiáciou. Zásielku Geiger počítačov poslali Izraeliti japonskej vláde
ešte pred svojim príchodom.
Záchranári boli situáciou v Japonsku šokovaní, hoci toho videli už mnoho. „Je to horšie ako po
zemetrasení,“ povedal Ben-Arje. „Oblasť je tak zdevastovaná, akoby na ňu padol meteorit, alebo
bola zasiahnutá nukleárnym výbuchom. Všetko je od blata, vody, dreva, stromov, áut, nákladných
vozov a iných trosiek...a to všetko je zmiešané dokopy."
Hoci sa Japonci často zdráhajú prijať pomoc zo zahraničia, tentokrát ministerstvo zahraničných vecí
vydalo oficiálnu požiadavku voči Izraelu, aby obetiam pohromy pomohlo. Celú situáciu
skomplikovala havária jadrovej elektrárne Fukošima. Krajina vychádzajúceho slnka sa bude ešte
dlho spamätávať z tejto katastrofy.
BRUTÁLN A VR AŽDA V ITAMAR E
Kým sa krajiny Stredného východu, Líbya, Egypt, Jemen a Sýria, boria s občiansky mi nepokojmi,
Palestínčania spozorovali príležitosť na obnovu svojich útokov na „sionistickú entitu“, ktorej sa túžia
zbaviť. Vniknúť do domu a chladnokrvne vyvraždiť spiacu rodinu, to je veru zločin ťažkého kalibra.
História je plná príbehov z vojnového obdobia, kedy nepriateľskí bojovníci, naplnení súcitom,
pomáhali ľuďom z druhého tábora. Evidentne sa to netýka radikálnych moslimov, ktor í sú naplnení
4
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slepou nenávisťou voči Izraelu.
Dňa 12.marca vnikli do domu Fogelovcov v Itamare (židovská osada na Západnom brehu) jeden
alebo dvaja ozbrojení Palestínčania. Nemilosrdne ubodali k smr ti matku, otca, ich jedenásť ročného
a trojročného syna a trojmesačné bábätko. Ďalšie dve deti, ktoré spali vo vedľajšej izbe, neobjavili.
Najstaršia 12-ročná dcéra počas tragédie nebola doma. Konečná bilancia brutálneho masakru –
5 vyhasnutých životov, ktorým už zdravotníci nevedeli pomôcť. Teroristom sa podarilo dostať
do domu cez elektronický plot. Dokonca bez toho, aby vypli alarm.
Vojenské a policajné jednotky sa okamžite dali do pátrania po páchateľoch. V meste Awarta na
Západnom brehu zatkli desiatky Palestínčanov, ktor í sa museli podrobiť DNA testom. Predpokladá
sa, že za masakrom stojí Hamas. Jeho webové stránky oslavovali incident ako „hrdinskú operáciu“.
Neprevzali za ňu však zodpovednosť. Tento útok je prvým svojho druhu za posledné roky.
Podľa Debkafile nedošlo k žiadnym teroristický m varovaniam pred samotný m útokom. Je však
známe, že siete Hamasu sa znova začali zoskupovať v Judei a Samárii kvôli útokom a únosom
Izraelitov na obidvoch stranách Zelenej hranice. Izrael už rozmontoval niekoľko strážnic, aby uľahčil
život na Západnom brehu. Niekoľkí Palestínčania boli zadržaní pri zostávajúcich strážnych
staniciach, pretože niesli potrubia, nože a zápalné bomby. Palestínska samospráva síce prisľúbila
protiteroristickú spoluprácu s Izraelom, ale svoje sľuby nedodržala. Doplatili na to obyčajní ľudia.
Izraelskí Židia, ale i Židia po celom svete, vnímali tento masaker rodiny Fogelovcov ako útok na
„základnú štruktúru Izraela“ (aish.com, 29.marca). Po útoku izraelský premiér Netanjahu vyzval
medzinárodnú komunitu, aby vraždu odsúdila. Na výzvu reagovala s mlčanlivosťou. Palestínčania
v Gaze na znak úspechu dokonca rozdávali v uliciach sladkosti. Viaceré svetové médiá reagovali na
útok teroristov s negatívnymi poznámkami. Neodsúdili však páchateľov, ale izraelský hnev, jeho
možnú „reakciu“ a aktivity v usadlostiach.
Životy Židov mali pred šesťdesiatimi rokmi „nízku cenu“. Zdá sa, že ich hodnota dodnes nevzrástla.
Paradoxne, aj po tomto brutálnom masakri, ktorého výsledkom bola 5 násobná smrť, miestni
židovskí obyvatelia a IDF pomohli priniesť život. A to dokonca Palestínčanke a jej novo-narodenému
bábätku. Udalosť sa odohrala v usadlosti, kde príbuzní Fogelovcov sedeli v smútočnom
zhromaždení Šiva (sedemdňový smútok v dome). Práve v čase, keď do osady prišiel veliteľ IDF
Benny Ganc, aby poprial rodine úprimnú sústrasť, sa do usadlosti prihnal palestínsky tax ík. Sedela
v ňom 20-ročná Palestínčanka vo vysokom štádiu pôrodu. Rodila dievčatko, ktoré malo ovinutú
pupočnú šnúru okolo krku. Bábätko sa dusilo a i život matky bol v ohrození. Rýchla reakcia
miestnych zdravotníkov a jednotiek IDF rozmiestnených v tejto oblasti obom zachránili život. Všetci
zúčastnení prežívali veľkú radosť a nadšenie. Mladý študent medicíny, ktorý zachránil život dieťatka
povedal: „Od svojich 15-tich som dobrovoľníkom pre Magen David Adom. Ale dnes som po prvý krát
v živote svedkom pôrodu. Je to úžasný pocit, držať na rukách novonarodené dieťatko.“ Rodičia
pomenovali toto bábätko menom Jude.”
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NEBEZPEČNÁ K ONFERENCIA V KH ARTOUM
Hoci noviny Debkafile možno nie sú vždy tým najspoľahlivejším zdrojom správ, podľa ich informácii
bol útok v Itamare prvým dôsledkom tajnej konferencie v Khartoume, ktorú financoval Irán. Na
konferenciu boli pozvaní vodcovia národných pobočiek Moslimského bratstva z celého arabského
sveta. Podľa spravodajstva Debka, pre Hamas bol pripravený plán na spustenie teroristických
útokov voči Izraelu na obidvoch stranách Zelenej hranice – nad a za hranice raketových útokov, aby
sa podnietila tretia intifáda. Samozrejme, Egyptské bratstvo je materskou organizáciou Hamasu.
Irán podporoval a financoval rôzne pobočky Bratstva, aby pripravili koordinačné operácie na využitie
nepokojov, aby získali nadvládu arabských hlavných miest. Plán pre Hamas - oživiť terorizmus na
Západnom brehu a vo vnútri Izraela - bol dôležitou súčasťou riešení podporovaných Iránom.
Nedávny teroristický útok na školský autobus je pravdepodobne súčasťou tohto plánu.
Nebolo dovolené, aby pre izraelskú verejnosť alebo IDF uniklo čo i len jedno slovo z Khar toum
konferencie. Ak by o tom vedeli, vyzeralo by to, akoby nezmenili svoju rutinu pri konaní voči
rozhodnutiam, ktoré islamisti dosiahli v tejto oblasti. Toto by mohlo vysvetľovať, prečo nedošlo
k žiadnemu upozorneniu na teroristickú akciu pred zabíjaním v Itamare alebo údajné premiestnenie
jednotiek IDF voči nárastu počtu teroristických vrahov. Hoci bolo známe, že siete Hamasu sa
preskupili v Judei a Samárii z dôvodu útokov a únosov Izraelčanov.
UNAVENÍ NEMAJÚ ŠANCU ODDYCHOVAŤ
V roku 2010 bolo z pásma Gazy na územie Izraela odpálených viac ako 235 rakiet typu Grad,
Kassam a mínometných granátov. S istotou môžeme povedať, že ide o priamy následok stiahnutia
sa z pásma Gazy, ktoré odsúhlasil Ariel Šaron.
Ale ani tento rok si Izraeliti nemôžu veľmi vydýchnuť. Za posledné týždne dopadlo na južnú časť
Izraela viac ako 60 rakiet, granátov a rakiet typu Grad. Táto paľba projektilov vybuchla v oblastiach:
Eškol, Sha’ar Hanegev, Sdot Hanegev, Beer šeba, Aškelon, Ašdod a inde. Jednotky IDF odpovedali
tankovými a vzdušný mi útokmi, avšak bombardovanie neumlčali.
Najviac bola zasiahnutá Oblastná rada Eškol. Ide o plochu s rozlohou 300 štvorcových míľ, ktorá sa
ťahá v blízkosti pásma Gazy na západe až po egyptskú hranicu na juhu. Je to poľnohospodársky
využívaná oblasť, ktorá je intenzívne zavlažovaná. Bývajú v nej hlavne far mári. Toto územie je
cieľom intenzívnych palestínskych útokov už niekoľko rokov.
Eyal Brandeis, šéf kibucu, popisoval jeden z útokov nasledovne: „Poslali sme SMS správu všetký m
obyvateľom kibucu, v ktorej sme ich vyzvali, aby sa ihneď schovali do úkrytu. Istý manželský pár,
ktorý reagoval na inštrukcie a vbehol do úkrytu, zbadal, že v miestnosti je otvorené okno. Črepiny
z granátu však preleteli cez okno skôr, ako ho stihli zavrieť. Zasiahli muža do chrbta a ženu do ruky.
Zdravotníci z Magen David Adom Center ich na mieste ošetrili a urýchlene previezli do nemocnice.
„Na paľbu rakiet a granátov sme zvyknutí,“ povedal Brandeis, „vďaka Bohu, doteraz nebol nikto
usmrtení. Musíme to prekonať.“ Južné oblasti nemôžu byť varované pred útokom prostredníctvom
6
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červeného poplašného systému, preto si vyvinuli svoj vlastný poplašný systém prostredníctvom
SMS správ. (JPost, 19.marca).
Izrael pracuje na rozmiestnení protiraketového ochranného systému Železná kupola. Izraelskí
vodcovia však neočakávajú, že tento systém bude 100% účinný.
TERORISTICKÝ ÚTOK NA AU TOBUSOVEJ ZASTÁVK E V JERUZ ALEME
Dňa 23.marca vybuchla v Jeruzaleme pri autobusovej zastávke taška. Stalo sa tak hneď vedľa
zastávky autobusu Egged 74 oproti Binyanei Ha’uma v strede Jeruzalema. O život prišla jedna
žena. Minimálne 50 ľudí bolo zranených, traja z nich veľmi vážne. Podľa vyšetrovania polície, niekto
nechal tašku na autobusovej zastávke. V nej bolo výbušné zariadenie, ktoré malo približne jeden
alebo dva kilogramy a bolo obalené šrapnelom. Majiteľ neďalekého stánku si kufor všimol a varoval
ľudí tesne predtý m, ako vybuchol.
Usmr tenou osobou bola škótska prekladateľka Biblie, Mary Gardner. Chcela si oprášiť svoje znalosti
z hebrejčiny na Hebrejskej univerzite, aby mohla preložiť Starý Zákon. Mary bývala v Domove pre
prekladateľov Biblie, ktorý vedú Hal a Miriam Ronningovci. Vo svojom článku Hal píše: Mary
Gardner bola jedna z našich študentiek. Jej životným poslaním bolo priniesť „požehnanie Božieho
Slova“ ľuďom z Toga v Afrike. Mary nám s iskrou v očiach vysvetľovala: „Musím priniesť požehnanie
Božieho Slova, ktoré mi dalo radosť a pokoj!“ Žila, aby mohla dokončiť Starý Zákon v Ife jazyku.
V Izraeli sa zúčastnila šesťmesačného H BT programu o prekladaní Biblie na Hebrejskej univerzite.
Ronningovci dostali v tejto tragédii asi tú najťažšiu úlohu. Hal musel identifikovať telo. Zistilo sa, že
šlo o Mary. Prekladateľka stála najbližšie pri nebezpečnom kufri, a tý m jej telo absorbovalo najväčší
nápor. Vďaka tomu sa zachránili ostatní, ktor í boli síce zranení, ale nie usmr tení. Hal napísal, že jej
tvár nebola dotknutá a tak nebolo ťažké ju identifikovať.
Nie len prekladatelia Biblie, študenti a profesori z Hebrejskej univerzity boli šokovaní. V šoku zostali
aj obyvatelia Jeruzalema, pretože naposledy sa takáto tragédia odohrala v Jeruzaleme v roku 2004.
Mary Gardner je dnes už „doma“. Nech Boh požehná všetkých prekladateľov Biblie, ktor í
sú zainteresovaní do tejto nádhernej práce. Veď vďaka ním môžeme spoznávať samého Boha
Biblie.
„...Blahoslavení sú mŕtvi, ktorí odteraz zomierajú v Pánovi. Áno, tak hovorí Duch, aby si
odpočinuli od svojich prác, a ich skutky nasledujú s nimi.” (Zj 14:13).
V Mesiášovi,
Lonnie C. Mings
Ohromujúce správy! Podľa spoľahlivých zdrojov sa 15.mája Palestínčania chystajú pochodovať
k hraniciam Izraela a spustiť na Izrael tretiu intifádu. Do tohto útoku pozývajú aj arabov z okolitých
krajín. Prosím, zotrvávajte na modlitbách za Izrael. (Ž 121)
bratstvo
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
PIATKOVÝ MODLITEBNÝ ZOZNAM (APRÍL 2011,JERUZALEM)
1.) Modlitebné stretnutie sme začali chválou a uctievaním nášho veľkého
a nádherného Boha.
„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)
Hodný je Baránok Boží, Lev z kmeňa Júdoho!
Vďaka Ti Pane, že si nás dnešné ráno zhromaždil na tomto mieste, aby sme hľadali Tvoju
vôľu pre tento národ.
„Lebo ja hlásam meno Hospodinovo, vzdajte česť nášmu Bohu! On Skalou, dokonalé je
dielo Jeho, lebo všetky Jeho cesty sú správne. Je Bohom verným, a nie vierolomným, On
spravodlivý je a priamy.“ (5M 32:3-4)

•

•
•
•

2.) Na Izrael v poslednom období spŕchlo, avšak stále potrebuje ešte veľa vody.
Abba, žehnáme Ti a ďakujeme za dážď, ktorý si poslal.
Sme veľmi vďační za to, že vodná hladina Kinneretu – Galilejského jazera – sa dvihla nad
úroveň červenej čiary.
Predsa však, ešte potrebujeme omnoho viac vody. Prosíme Ťa o dážď v tomto čase
neskorých dažďov.
„Vyproste si dážď od Hospodina v čase jarného dažďa. Hospodin tvorí búrkové mračná, dá
vám výdatný dážď a každému rastlinstvo na poli“. (Zach. 10:1).
Bože, pripomíname T i tvoje zasľúbenie: „Na pustých holiach otvorím potoky, uprostred údolí
pramene, púšť premením na jazero a vyprahnutú zem na vodostreky.“ (Iz 41:18)
Prosíme Ťa, zošli dážď z nebies, ktorý bude padať na tie správne miesta, aby naplnil
Kinneret a všetky izraelské podzemné pramene.
Nadprirodzene znásob to, čo si nám už dal pr irodzený m spôsobom.
„Deti Siona, jasajte; tešte sa z Hospodina, svojho Boha, veď dal vám spásonosný dážď,
jesenný i jarný dážď ako prv.“ (Joel 2:23)

•
•
•
•
•
•
•
•

3.) Násilie na juhu Izraela sa vystupňovalo po tom, ako sa militantné hnutie Hamas prihlásilo
k zodpovednosti za útok na izraelský školský autobus. Vďaka Bohu, minútu pred tý m, ako
útočníci vypálili protitankovú strelu, väčšina študentov z autobusu vystúpila. Pri incidente utrpel
vážne zranenia „iba“ 16-ročný chlapec, ktorý je stále v kritickom stave. Za posledné týždne dopadlo
na juh Izraela 45 rakiet a mínometov.
•
•
8

Použi si Izraelské obranné sily [IDF], aby zničili Hamas a všetky ostatné teroristické skupiny
v Gaze. (Jer. 51:19-23; Zach. 9:13-15; 12:6).
Prosíme Ťa, chráň nevinných civilistov v Gaze aj v Izraeli.
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•
•
•
•
•
•

•
•

Pozdvihni, ako v izraelskej politike, tak aj v IDF, „synov Izachárových, ktorí rozumeli časom,
vediac, čo má robiť Izrael...(1 Kro. 12:32)
Žiadame Ťa o múdrosť a odvahu pre premiéra Benjamína Netanjahua, ministra obrany
Ehuda Baraka a šéfa IDF Bennyho Ganca.
Nadprirodzene ich zjednoť v tom, čo by mal Izrael robiť a ako to vykonať.
„Plány uskutočňuj po porade a vojnu veď s múdrou rozvahou! ....... lebo po uvážení pustíš
sa do boja, a víťazstvo je tam, kde je mnoho radcov.“ (Pr. 20:18; 24:6)
Pane, nedovoľ, aby Izrael znovu získal Gazu a potom ju odovzdal do rúk Abbásovi,
prezidentovi Palestínskej samosprávy a jeho „umiernenej“ teroristickej organizácii Fatahu.
Vďaka Ti za nový izraelský revolučný protiraketový obranný systém, ktorý bol pred
nedávnom spustený do prevádzky – Železnú kopulu a protitankový systém, Trophy. Avšak
vyznávame, že si to TY, kto naozaj chráni Izrael, a nie ľudský systém.
„Koňa pristroja na deň boja, ale víťazstvo je od Hospodina.“ (Pr.21:31)
„Títo dúfajú v svoje vozy a tamtí v kone, ale my si pripomíname meno Hospodina, svojho
Boha.“ (Ž 20:8)

4.) Ďalej sme sa modlili za ochranu juhozápadnej časti Izraela a všetkých ľudí, ktorí tam
bývajú. Tiež sme sa modlili, aby obyvatelia v tejto oblasti začali volať k Tebe.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prosím, daj, aby Tvoj ľud volal na Teba.
„Vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa, a budeš ma oslavovať.“ (Ž 50:15)
Keď budú k Tebe volať, prosíme Ťa, zachráň ich.
Použi si mesiánskych Židov, ktorí bývajú v tejto lokalite, aby boli pripravení hovoriť o nádeji,
ktorá je v nich. (1 Pr 3:15).
Potešuj a posilňuj rodičov i ostatných ľudí, ktorí žijú pod neustály m tlakom.
Pripomíname Ti Tvoje zasľúbenia, že navrátiš a budeš ochraňovať svoj ľud. „Ten, ktorý
rozptýlil Izraela, ho zase zhromaždí a bude ho strážiť ako pastier svoje stádo.“ (Jer 31:10)
Ďakujeme Ti za ochranu teenagerov cestujúcich v autobuse, na ktorý bol spáchaný atentát.
Pritlač vládu, aby proaktívne ochraňovala všetkých občanov Izraela, nielen tých, ktorí bývajú
vo veľkých mestách.
Sprav z tejto vlády zbožnú vládu. „Lebo vladári nie sú postrachom dobrému skutku, ale
zlému. A chceš sa nebáť vrchnosti? Rob to, čo je dobré, a budeš mať pochvalu od nej, lebo
je služobníkom Božím tebe na dobré. Ale ak robíš to, čo je zlé, boj sa! Lebo nie nadarmo
nosí meč, lebo je služobníkom Božím, pomstiteľom, na hnev tomu, kto pácha zlé.“ (R 13:34)

5.) Región, v ktorom leží Izrael, sa neustále zmieta v nepokojoch. Bezpečnosť židovského
štátu je našim hlavným záujmom. Aby bol celý Izrael zachránený, Židia musia žiť! Na to
nesmieme zabudnúť!
•

Abba, zo severu sa Izraelu vyhráža Hizballáh, vedľa Golanských výšin je nepriateľská Sýria,
na juhu neustále útočiaci Hamas. Egypt, ktorý uzavrel pred mnohými rokmi mierovú zmluvu
s Izraelom, sa zmieta v politickej nestabilite, čakajúc kto napokon prevezme moc....Pane,
bratstvo
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Izrael potrebuje v tomto čase Tvoju nadprirodzenú ochranu.
„Hľa, nedrieme a nespí ten, ktorý ostríha Izraela.“ (Ž 121:4)
Prosíme Ťa Pane, daj múdrosť vodcom Izraela, ktor í majú na starosti ochranu tohto národa.
Pane, nepriateľ chce vymazať Izrael z mapy sveta!
„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)
Zmäť nepriateľov Izraela tak, ako si to spravil v biblických časoch. Nech útočia jeden na
druhého.
„Budú sa hanbiť a uhnú späť všetci, ktorí nenávidia Siona.“ (Ž 129:5).

6.) V máji Izrael čakajú dve seriózne hrozby. Facebook vyzýva všetkých Arabov na pochod
k izraelským hraniciam, aby znovu dobili túto krajinu. Udalosť nazývajú treťou intifádou.
Očakáva sa, že ku hraniciam sa zhromaždí obrovské množstvo Arabov. Druhou vážnou hrozbou,
ktorú Izrael čaká, a s ktorou sa musí popasovať, je informácia, že v máji sa pokúsi prelomiť
legálnu izraelskú blokádu obrovská flotila, ktorá sa chce doplaviť do Pásma Gazy. F lotilu má
tvoriť 50 lodí s tisícami ľudí na palube.
•
•

•
•
•
•
•
•

Abba, Izrael je v pasci - avšak, Ty si ten, ktorý odhalíš každú pascu. Dôverujeme Ti, že Izrael
prežije.
„Keby s nami nebol býval Hospodin ..., keď povstal proti nám človek, vtedy by nás boli pohltili
živých v rozpálení svojho hnevu proti nám; vtedy by nás boli zatopili vody; prúd by sa bol
prevalil cez našu dušu!....Požehnaný Hospodin, ktor ý nás nedal za korisť ich zubom. Naša
duša unikla ako vtáča z osídla lovca. Osídlo sa potrhalo, a my sme unikli. Naša pomoc je vo
mene Hospodinovom, ktorý učinil nebesia i zem.“ (Ž 124:1-8)
Uschopni izraelské námorné sily a vzdušné letectvo ochrániť svoje hranice v Stredozemnom
mori.
Daj jednotkám IDF múdrosť, ako zabrániť útokom na suverenitu Izraela s čo najmenším
prelievaním krvi, avšak nedovoľ, aby boli milostivejšie ako si Ty.
Uprednostnili by sme, keby si zvrchovane zastavil oba tieto plánované útoky.
„Hospodin je Kráľom na večné veky; pohania vyhynú z jeho zeme.“ (Ž 10:16)
„Keď povstane Boh, hneď sa rozpŕchnu jeho nepr iatelia, a budú utekať od jeho tvári tí, ktorí
ho nenávidia.“ (Ž 68:1,30).
Stráž svoj sľub, keď povstanú národy proti Jeruzalemu a Júdu. „Toho dňa učiním vojvodov
Júdových ako nádobu s ohňom medzi drevom a ako horiacu fakľu medzi snopmi slamy,
a budú žrať napravo i naľavo všetky tie národy naokolo, a Jeruzalem bude zase len bývať na
svojom mieste, v Jeruzaleme. (Zach. 12:6)

7.) Hoci je Izrael zo všetkých strán obkľúčený nepriateľmi a bude musieť čeliť veľmi vážnym
nebezpečenstvám, izraelské hebrejské média sa o mnoho viac sústreďujú na aféru známu ako
„Bibiho aféry“. Obžaloba proti premiérovi sa dokázala ako falošná. I napriek tomu sa média i mnohí
politici dožadujú oficiálneho vyšetrovania. Nejde o nič iné, ako o snahu zničiť Bibiho. Hoci väčšina
ľudí ho podporuje, extrémni ľavičiari by ho najradšej roztrhali v zuboch. No a výsledok? Miesto toho,
aby sa Netanjahu mohol plne koncentrovať na seriózne nebezpečenstvá Izraela – Irán, politicky
bratstvo
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nestabilný Egypt, Spojené národy, palestínska snaha v septembri unilaterálne vyhlásiť palestínsky
štát, Obama a jeho priatelia, teroristické útoky, atď... – musí vynakladať energiu na svoju obhajobu,
brániť seba i svoju ženu Sáru.
•
•
•
•
•
•
•
•

Pane, zjav svetu pravdu. Ak Bibi vykonal niečo nelegálne, chceme to vedieť. (F3:5).
Pane, vyrieš to čo najrýchlejšie.
Odhaľ úmysly srdca Netanjahuových žalobcov. (Ž 31:11).
Zastav média v neustálych prudkých útokoch proti premiérovi.
Zmocni a posilni Netanjahua v tomto ťažkom čase, aby dokázal múdro vládnuť .
Hovor k nemu, povzbudzuj ho. Daj mu poznať, že si to TY, kto k nemu hovorí.
„Buď silný a pevný, lebo ty rozdelíš tomuto ľudu do dedičstva zem, o ktorej som prisahal
ich otcom, že im ju dám“. (Joz 1:6)
Obklop ho múdrymi radcami. (Pr. 15:22).

8.) Piatkové modlitby sme ukončili prosbami za aliju – imigráciu Židov v exile späť domov, do
Izraela.
•

•
•
•
•
•

Abba, mnoho Židov po celom svete oslavovalo 18 apr íla Paschu. Pripomeň im pôvodnú aliju,
ktorou si ich vyviedol z exilu v Egypte, do krajiny mlieka a medu, ktorú si zasľúbil
Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi – do krajiny Izrael.
Slávnostná sederová večera končí vetou: „Budúci rok v Jeruzaleme“. Pane, keď prehlasujú
túto vetu, sprav v ich srdciach niečo nadprirodzené.
Hovor k mesiánskym Židom v exile. Odstráň všetky ich obavy a povzbuď ich, aby vyšli zo
svojej loďky a kráčali po vode.
Viac ako milión Izraelitov žije mimo svojej krajiny. Použi si tento sviatok k tomu, aby sa im
skutočne zacnelo za domovom, ich priateľmi a rodinami v Izraeli.
Zabezpeč dostatok financií všetkým organizáciám, ktoré pomáhajú židom v aljii.
Tešíme sa z toho, že imigrácia tvojho ľudu domov sa deje kvôli Tebe, kvôli Tvojej sláve, ako
si to popísal v Izaiášovi 43:5-7: „Neboj sa, lebo ja som s tebou! Od východu dovediem tvoje
semä a od západu ťa zhromaždím. Poviem severu: Daj sem! A juhu: Nezadrž! Priveď mojich
synov z ďaleka a moje dcéry od konca zeme, každého, kto je nazvaný podľa môjho mena,
a koho som stvoril pre svoju slávu, koho som utvoril, áno, koho som učinil.“

Šabat šalom! Požehnaný deň zo Siona
IFI tím

bratstvo
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MÚR MODLITIEB
„Na tvojic h múroch, J eruzaleme, ustanovím strážcov, ktorí po celý deň a po celú noc
nebudú nikdy mlčať. V y te da, ktorí pripomínate Ho spo dina, ne majte pokoja!“ (Iz 62:6)

“A keby sa zohol, a tak sa pokoril môj ľud, nad ktorým je vzývané moje meno, a keby sa
modlil a hľadal by moju tvár a odvrátil by sa od svojich zlých ciest, ja vyslyším z nebies,
odpustím mu hriech a uzdravím jeho zem.” (2Kron 7:14)
SVET HORE N OHAMI
“Kto je ten muž, čo má rád život, miluje dni, aby videl dobré? Chráň si svoj jazyk pred zlým
a svoje pery od lživých rečí! Odstúp od zlého a čiň dobré; hľadaj pokoj a snaž sa oň!” (Ž
34:13-15)
Podľa správ Palestinian Media Watch (izraelský výskumný inštitút, ktorý monitoruje palestínske
média) http://palwatch.org/main.aspx?fi=157&doc_id=4765, Centrum mládeže Al-Amari mládežnícke zariadenie UNR WA (Agentúra Organizácie Spojených národov pre pomoc
palestínsky m utečencom) na Západnom brehu vyhlásilo futbalový turnaj, ktorý má byť pomenovaný
po prvej palestínskej samovražednej útočníčke Wafe Idris.
Wafa Idris bola prvá palestínska žena, samovražedná útočníčka, ktorá sa odpálila v Jeruzaleme 27.
januára 2002. Pri jej atentáte prišiel o život jeden človek a viac ako 150 ľudí bolo zranených. Ako
dobrovoľníčka pre Červený polmesiac mohla nastúpiť do palestínskej sanitky, obísť izraelskú
ochranku a vstúpiť tak do Jeruzalema. Po tomto atentáte bol Izrael nútený z bezpečnostných
dôvodov kontrolovať palestínske sanitky vstupujúce do Jeruzalema. Celý svet ho obviňuje zato, že
utláča Palestínčanov prehnaný mi reštr ikciami.
V polovici marca tohto roku v osade Itamar, ležiacej na Západnom brehu, pripravili palestínski
teroristi židovskej rodine Fogelovcov peklo na zemi. Vrahovia na smrť ubodali päť nič netušiacich
ľudských bytostí. Otca, matku a tr i deti vrátane štvormesačného bábätka. A ich previnenie?
Rovnaké, ako za čias H itlera: zomreli preto, že boli Židia. Vrahovia prehliadli dve deti, ktoré spali vo
vedľajšej miestnosti. 12 ročná dcéra v tom čase nebola doma. Keď sa vrátila, našla v dome dvoch
zmätených súrodencov a zvyšok rodiny ležiacej v kaluži krvi. Izrael na tragédiu odpovedal
oznámením o výstavbe 500 domov na Západnom brehu.
A teraz si prečítajte reakciu svetových médií na túto tragédiu a sami posúď te, či morálka sveta nie je
postavená na hlavu!
Titulné správy v najprestížnejších médiách vypichli a odsúdili výstavbu domov na Západnom
brehu! Vyvraždenie izraelskej rodiny, sa napr íklad na austrálskej ABC, spomenulo len
mimochodom. „O život pr išlo päť osadníkov“, komentoval udalosť novinár. Žiadna zmienka o tom,
že šlo o brutálny masaker troch malých detí, a že z ďalších troch detí sa stali siroty. CNN nasleduje
obdobný model. Reportéri infor mujú „o vražde minimálne troch Izraelitov“. Táto infor mácia je však
12
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nenápadne vložená približne v polovici článku, v ktorom sa komentujú politické následky ďalšej
výstavby na Západnom brehu. Média úplne zignorovali fakt, že tý m najbarbarskejším spôsobom
vyhaslo päť židovských životov. Svoju pozornosť sústredili na ďalšiu výstavbu domov, pretože to
rozpaľuje palestínske ohne!
Je toto len problém médií?
Bret Stephens vo Wall Street Journal 15. marca 2011 napísal: „Za posledných 60 rokov nebol
nijaký národ tak pr ísne morálne braný na zodpovednosť a tak neustále medzinárodne zastrašovaný
ako Izrael. A žiaden ľud nebol braný na zodpovednosť tak povrchne ako Palestínčania“.
Vypočujme si iný názor. Tom Paulin, severoírsky básnik, prednášateľ na Ox forde, ponúkol riešenie
pre židovských osadníkov: „Mali by byť mŕtvi,“ povedal pre týždenník Al-Ahram. „Myslím si, že sú to
nacisti a rasisti. Necítim k nim nič, len nenávisť.“ O vzniku samotného štátu Izrael sa vyjadril, že to
bola „histor ická obscénnosť."
Palestinian Media Watch informovali, že video odvysielané v TV kanáloch Palestínskej
samosprávy pred troma týždňami skladalo hold „martýrom“, vrátane teroristov, ktor í v máji 2002
zavraždili troch stredoškolských študentov v tom istom meste Itamar - http://palwatch.org/
main.aspx?fi=157&doc_id=4794. Video sa natočilo na počesť výročia založenia DFLP
(Demokratického frontu za oslobodenie Palestíny) a odvysielalo sa v palestínskej TV niekoľkokrát
za deň počas štyroch dní. O mesiac neskôr, v júni 2002, vstúpil do Itamaru ďalší terorista. Zavraždil
matku s troma deťmi a suseda, ktorý im prišiel na pomoc.
Zaujímalo by ma, či by sa odpustilo niekomu, kto by mal spojitosť s toľký mi vraždami a vytrvalými
provokáciami, ktoré pokračujú s podporou Palestínskej samosprávy a ich medzinárodných
sympatizantov. Kam to smerujeme, keď redaktori významných mediálnych publikácií nevedia nič
napísať o teroristickom masakri, v ktorom boli zavraždené tri malé deti, okrem poznámky, že „zabili
osadníkov bez tváre“? ...Neprestávajme prosiť Všemohúceho o Jeho šalom na Izrael.
Prosím, modlite sa za Fogelove deti, ktoré prežili!
“Ja volám na teba, lebo viem, že ma vyslyšíš, ó, silný Bože! Nakloň mi svoje ucho a počuj moju reč!
Preukáž svoju predivnú milosť, ty, ktorý zachraňuješ tých, ktorí sa utiekajú k tebe, zachraňuješ
svojou pravicou od tých, ktorí povstávajú proti nim. Ostríhaj ma ako zrenicu oka; ukry ma v tôni
svojich krídel pred bezbožnými, ktorí ma hubia, pred mojimi smrteľnými nepriateľmi, ktorí ma
obkľučujú…” (Ž 17:6-9; pozri aj 25:6)
Strategické modlitebné potreby:
•
•

Chváľte Boha za Jeho milosť, ktorá sa vystiera k sirotám – nech sa veľmi rozmnoží smerom
k žijúcim deťom Fogelovcov a k všetkým obetiam násilia.
Prosím, modlite sa, aby si kresťania po celom svete uvedomili, že sa previňujeme voči
Bohu, ak sa dotýkame zrenice Jeho oka.
bratstvo
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Prosím, modlite sa za komunitu v Itamare, ktorá utrpela tak veľa smr teľných útokov.
Modlite sa za trpezlivosť a silu pre ľudí v Judsku a v Samárii.

•
•

CELÉ STVORENSTVO VZDYCH Á ...
Apoštol Pavol píše, “lebo túžobné vyzeranie stvorenstva očakáva zjavenie synov Božích.” (R 8:19)
Z nedávnej mega katastrofy v Japonsku mám pocit, že naša planéta vo svojich najhlbších útrobách
stoná. Nejde tu len o tragédiu v Japonsku. Tá mi len potvrdila, že mám spozornieť. V poslednom
desaťročí zomrelo v dôsledku „prírodných katastrof“ nesmierne množstvo stvorenstva. Mnohí zostali
bez domova, vystavení chorobám a ničivým vplyvom počasia. 12.januára 2010 zasiahlo Haiti ničivé
zemetrasenie. V jeho troskách zomrelo 250 tisíc ľudí. Rok po katastrofe krajina rieši problém
rozširujúceho sa moru, cholery, nehovoriac o milióne bezdomovcov...
Vedecký svet vysvetľuje tieto javy, ako javy vyskytujúce sa „raz za sto rokov“. Nepopieram to, a ani
nemám v úmysle púšťať sa do žiadnych prorockých vysvetlení. Avšak, ak k týmto prírodný m
katastrofám pridáme rastúce politické prevraty a vojny po svete za posledné desaťročie, vynára sa
mi iný obraz – predovšetkým o arabskom povstaní na Blízkom východe.
Ľudia v tejto oblasti nezomierajú kvôli pr írodným katastrofám. Hynú pre lakomstvo, pre hlad po
politickej a ekonomickej moci alebo jednoducho pre etnickú nenávisť. Naše srdcia idú k trpiacim. Je
jedno, či utrpenie spôsobil prírodný živel, politika krajiny, či etnická nenávisť. Výsledok je ten istý –
stonanie stvorenstva. A stvorenstvo je i Izrael.
Takže, kde sú synovia Boží, ktorých stvorenstvo očakáva? Kto sú tí synovia Boží, o ktorých
hovorí apoštol? Aký majú vzťah k Izraelu? Nemá Pavol na mysli všetkých, ktor í vzývajú Boha
Izraela v duchu a v pravde – židov aj pohanov (J 4:23-24)? Neznamená to, že my všetci máme
zodpovednosť k Izraelu, keďže aj on je časťou stvorenia tak, ako každý iný národ na zemi?
Keď som prezeral web a hľadal reakcie kresťanov na vraždy v Itamare, nenašiel som nič. Keď som
poslal túto infor máciu do nášho mailového zoznamu, mala takmer nulovú odozvu. Spasenie prišlo
k pohanom cez židovský národ (J 4:22). Nedlhujeme im našu starostlivosť a záujem (R 11:19)?
Biblia nazýva Izrael „zrenicou Božieho oka“. Nemali by sme mať väčší záujem o jednu
z najcitlivejších častí Boha? Generácia dovolila počas 2. svetovej vojny nacistom terorizovať
a vraždiť Židov. Potichu súhlasila s ich masakrom. Nespráva sa svet, dokonca i cirkev, rovnakým
spôsobom ako generácia z 2. svetovej vojny? Majú pre nás životy Židov nejakú hodnotu?
Strategické modlitebné potreby:
Modlite sa, aby Boh otvoril oči kresťanom, aby mohli rozoznať drahocennosť odvekého
Božieho ľudu.
Prosím, modlite sa, aby sa kresťania stali viac pro-aktívnymi v obrane Izraela a židovského
národa.
Prosím, modlite sa, aby pravdivé porozumenie týchto vecí preniklo srdcia a mysle kresťanov

•
•
•
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a vytvorilo silnú túžbu stáť pr i Izraeli.
Prosím, modlite sa, aby svet neopakoval chyby národov spred 2. svetovej vojny.
Prosím, modlite sa, aby dal Boh kresťanskému svetu schopnosť vidieť skutočné pr íčiny toho
konfliktu.
Modlite sa tiež za slobodu pre Gilada Šalita.
Prosím, modlite sa za potreby CFI, za Božiu múdrosť a Jeho pokračujúce vedenie v službe,
a tiež za zdravie a blaho Raya a Sharon počas služby Bohu a Izraelu.
Prosím, modlite sa za všetkých zástupcov CFI po celom svete.

V Mesiášovi,
Frank & Karen Selch

POZOR ZMENA NAŠEJ ADRESY !!
Presťahovali sme sa na Národnú ulicu č.10 v Žiline.

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 ŠOFARA
Zvuk šofara, 89. vydanie
„Výrok proti Egyptu. Hľa, Hospodin sa nesie na hustom oblaku ľahkom a príde do Egypta. Tu sa od
zdesenia zaklátia modly Egypta pred jeho tvárou, a srdce Egypta sa rozplynie v jeho
vnútornostiach. Lebo podpichnem Egypťana proti Egypťanovi, a budú bojovať brat proti svojmu
bratovi a blížny proti svojmu blížnemu, mesto proti mestu, kráľovstvo proti kráľovstvu. A rozleje sa
duch Egypta v jeho vnútornostiach, a jeho radu pohltím, a budú sa pýtať modiel a mrmlajúcich
čarodejníkov, vešteckých duchov zomrelých a vedomcov. A predám Egypt do ruky tvrdých pánov,
a prísny kráľ nemilosrdný bude panovať nad nimi, hovorí Panovník Hospodin Zástupov.“( Iz 19:1-4)
TROCH A Z HISTÓRIE
Od júna 1952 riadi Egypt zo zákulisia ar máda. Niekedy stál za kormidlom silný muž: Nasser, Sadat,
Mubarak, ale skutočnú moc malo vždy v rukách ar mádne vrchné veliteľstvo. V Egypte, tak ako aj
v Číne, nie je ar máda obmedzená len na vojenské záležitosti. Vlastní továrne na cement, na olivový
olej a nespočetne veľa iných obchodných spoločností, ktoré patria k skutočne veľkým hráčom
egyptskej ekonomiky. Čo sa za posledných pár týždňov zmenilo? V skutočnosti nič. Aspoň zatiaľ
nie.
Oficiálne sa veľa hovorilo o nenormálne bohatnúcej rodine Mubaraka, čo je napokon i pravdou,
avšak ar mádu viac ohrozoval samotný Gamal Mubarak ako bohatstvo či kričiace zástupy na
uliciach. Gamal Mubarak, ktorý by mohol prebrať moc, nebol ar mádny m dôstojníkom. Ak by dostal
šancu, mohol sa stať ekonomický m refor mátorom. Šlo bez pochyby o vojenský prevrat, ktorý
neprinesie do Egypta veľa zmeny - nepatrne sa zmenilo obsadenie postáv, ale sila za trónom
ostala tá istá. Dnes je vedením poverený minister obrany Muhammad Tantawi. Nevieme, či bude
významným silný m mužom, alebo jeho miesto prevezme niekto iný, alebo budú vládnuť ako junta –
armádna skupina riadiaca krajinu. Túto „rebéliu“ dokonca mohla na prvom mieste zorganizovať
armáda. Jedna potenciálne veľmi dôležitá neznáma je, aká je oddanosť juniorských ar mádnych
oddielov. Súhlasia s vrchný m veliteľstvom, alebo sú infiltrovaní Moslimským bratstvom alebo inými
islamistickými skupinami?
Isté veci sa v Egypte nestali tak, ako médiá chceli, aby sme im uverili.
Zopár faktov: Káhira má 17 miliónov obyvateľov, Egypt 84 miliónov. Počet demonštrantov v Káhire
nikdy nepresiahol 300.000. Samozrejme, nie je to zanedbateľné číslo, avšak v porovnaní
s populáciou celého Egypta, je to len kvapka v mori. Určite nešlo o „ masové povstanie“, ako to
média prezentovali. V revolúciách, ktoré sme videli vo východnej Európe, Iráne a na iných miestach
sveta, sa zúčastnili milióny demonštrantov. A to bez použitia internetu! Hovor í sa, že povstanie
v Egypte sa zorganizovalo vďaka internetu.
Počas demonštrácií sa mi dostal do rúk list, ktorý údajne poslal egyptský veriaci. V krátkosti sa tam
píše: „Ľudia na Námestí oslobodenia nie sú Egypťania. Médiá situáciu manipulujú. Egypťania v
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podstate nechcú, aby Mubarak odišiel.“ Dvaja izraelskí novinári, ktorí monitorovali situáciu v Egypte,
zas popísali dianie v uliciach ako obraz „ stredovekej brutality“. Ich popis udalostí sa veľmi líšil od
informácii oficiálne oznamovaných v médiách.
Ak sú tento list a repor táž pravdivé, potom tu došlo k vážnej manipulácii. Som si istý, že sme
nevideli posledný nepokoj v Egypte. Osobne si myslím, že v blízkej budúcnosti budeme svedkami
vzniku islamskej diktatúry. Verím, že sa moci ujme „tvrdý pán a prísny kráľ nemilosrdný“, ktorý bude
vládnuť podľa Izaiáša 19.
"RÝCHLY OBLAK" – MODLITEBNÁ C ESTA
V roku 1991, mesiac po skončení prvej vojny v zálive, som bol súčasťou modlitebného tímu, ktorý
bol poslaný do Egypta, aby sa modlil Izaiáša 19. Tu sú posledné 3 verše z tejto kapitoly:
„Toho dňa bude hradská z Egypta do Assýrie, a Assýrovia prijdú do Egypta a Egypťania do Assýrie
a Egypťania i s Assýrmi budú slúžiť Hospodinovi. Toho dňa bude Izrael tretím k Egyptu a k Assýrii,
požehnaním prostred zeme. Pretože ho požehná Hospodin Zástupov a povie: Nech je požehnaný
môj ľud Egypt a dielo mojich rúk Assýria a moje dedičstvo Izrael!“ (Iz 19:23-25)
Je množstvo kresťanov, ktorí používajú tieto 3 verše ako štandard alebo ako „vizitku“ pre službu.
Avšak tento úsek z Písma má istý koncept. Skôr, ako vyššie uvedené verše nadobudnú platnosť,
musí sa naplniť prvých 22 veršov. Vnímate ich postupné napĺňanie?
Počas modlitebných stretnutí v Egypte som sa dopočul o proroctve koptského biskupa, ktorého
Mubarak poslal do exilu, pretože bol veľmi populárny. Na jeho modlitebné stretnutia prichádzali davy
ľudí. Proroctvo biskupa znelo takto: Mubarak bude posledný sekulárny vládca Egypta. Potom príde
islamská diktatúra a po nej príde Pán. Začína sa toto slovo napĺňať?
NESPOĽAHLIVOSŤ AMERIKY
Z udalostí v Egypte vyplýva jeden jasný záver. Amerika absolútne stratila povesť dôveryhodného
partnera nie len pre arabský svet a Izrael, ale pre celý svete vôbec. Mubarak bol tridsať rokov
najspoľahlivejším spojencom Američanov v arabskom svete. Obama ho ale bez mihnutia oka
opustil. Prichádza mi na um udalosť, ktorá sa odohrala v roku 2009 v Iráne, kedy demonštranti
povstali proti nepriateľskému režimu. Obamova administratíva opäť mlčala. Dúfala, že v Teheráne
zvíťazí dobrá vôľa. Keď porovnávam tieto udalosti, v hlave mi povstáva niekoľko dôležitých
myšlienok. V roku 2009 Amerika odmietla podporiť revolúciu ktorá, hoci stále islamská, nebola taká
radikálna/fundamentálna ako režim Ahmadinedžáda. Never ím, že prevzatie vedenia v Egypte
armádou je poslednou epizódou v tejto dráme. Fundamentalisti sú v prevahe. Skôr či neskôr budú
riadiť Egypt.
Prezident Obama a jeho ministerka zahraničných vecí, Clintonová, sú buď najväčšími ignorantmi,
ktorí kedy zastávali tieto dôležité úrady, alebo je tu vypracovaná akási agenda, ktorá v krátkom čase
spôsobí fundamentálnu islamskú revolúciu v celom arabskom, a snáď aj moslimskom svete. Keďže
Obama aj Clintonová sú, v ľudskom slova zmysle, celkom „bystr í“, cítim tu program, ktorý prinesie
veľa utrpenia a krviprelievania po celom svete.
bratstvo
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Najväčším výhercom v Egypte je, v tomto bode, Moslimské bratstvo. Vzniklo v roku 1928. Jeho
základné presvedčenie znie: „Alah je naším cieľom; korán je našou ústavou; prorok je náš vodca;
džihád je naša metóda a smrť pre Alaha je naša najvyššia snaha.“ Hamas v Gaze je palestínskou
zložkou Moslimského bratstva a má ten istý základný systém presvedčenia. Moslimské bratstvo,
ktoré bolo v Egypte za vlády bývalého prezidenta Husního Mubaraka postavené mimo zákona
uviedlo, že sa nebude usilovať získať väčšinu v parlamente, ani nepostaví kandidáta na egyptského
prezidenta. Iní lídri MB však otvorene a jasne hovoria, že hneď ako v Egypte získajú moc, zrušia
mierovú zmluvu s Izraelom. „Víťazstvo, ktoré priniesla táto revolúcia, je v prvom rade namierené
proti Spojeným štátom, ktoré doteraz sponzorovali zvrhnutý režim a chceli ho ako silného spojenca,
obhajcu sionistického celku, nepriateľa arabského džihádu a hnutí odporu," uviedlo Moslimské
bratstvo vo svojej prvej reakcii na vývoj v Egypte.
Pokiaľ ide o mier s Izraelom, nie je to len Moslimské bratstvo, ktoré chce zrušiť mierovú zmluvu so
židovský m štátom. Takmer všetci samo vyhlásení kandidáti na prezidenta Egypta požadujú zrušenie
tejto zmluvy. Doteraz jediný m aktívny m hlasom, ktorý chce zachovať mier s Izraelom, je egyptská
armáda.
Riaditeľ Americkej tajnej služby dokonca prehlásil, rovnako ako väčšina mediálnych „odborníkov“,
že Bratstvo je umiernená skupina, ktorá odmietla násilie. V žiadnom prípade nedokážem
porozumieť, aký význam majú slová „špionáž“ alebo „inteligentný“ vo vzťahu k tý mto ľuďom.
Vrahovia, ako bývalý egyptský prezident Anwar Sadat, alebo člen teroristickej organizácie Al-Káida
Zarkáwí, vyšli z Moslimského bratstva. Č lenovia tejto skupiny nie sú hlúpi. Politicky korektne
prehlasujú, že nehľadajú moc a nie sú násilnícki, ale to je len vykrúcanie, aby zakryli svoj skutočný
cieľ moslimského kalifátu, ktorý vládne svetu. Za Mubaraka bolo členstvo v Bratstve ilegálne. Mnohí
jeho vodcovia boli uväznení a poslaní na smrť. S tý mto všetkým vládny m nátlakom je i tak
Moslimské bratstvo najväčšou politickou stranou v Egypte s odhadovanou podporou 30% populácie.
STRATEGICKÉ DÔSLEDKY
Ak by sa Izrael znovu dostal do vojnového konfliktu s Egyptom, malo by to pre tento maličký štát
katastrofické dôsledky. Viac ako 30 rokov bola južná hranica Izraela s Egyptom vojensky pokojná.
IDF sa tak mohla koncentrovať na nepriateľov v Libanone, Sýrii a v Iráne. Egypt je najľudnatejší
arabský štát s najväčšou, najlepšie vycvičenou a vyzbrojenou ar mádou. Od čias mierovej zmluvy
s Izraelom má egyptská ar máda americkú výzbroj a tréning. Predtým to bolo sovietske vybavenie
a cvičenie. Vzťah s U SA veľmi posunul egyptskú ar mádnu úroveň.
Ďalšia oblasť záujmu je Jordánsko, ktoré leží na izraelskej východnej hranici. Moslimské bratstvo
má v Jordánsku veľmi silné zastúpenie. Väčšina jordánskeho obyvateľstva patr í prevažne
k Palestínčanom. (Jordánsko je Britmi umelo vytvorený štát. Vzniklo v roku 1922 na území, ktoré
malo byť časťou Izraela, s dosadený m kráľom, ktorý predtým nemal žiadne spojenie s touto
krajinou). Zaiste si súčasný jordánsky kráľ Abdulláh všimol, ako rýchlo Obama zanechal Mubaraka.
ALE BOH
Kým medzi izraelskými susedmi pretrváva zmätok, v kľúčových funkciách židovského štátu nastali
zmeny. Izrael má nového náčelníka štábu IDF, nového riaditeľa Mossadu (zahraničná spravodajská
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služba), nového riaditeľa Vojenského spravodajstva, nového riaditeľa Izraelskej národnej polície
a o pár mesiacov nového riaditeľa Šin Bet (domáca spravodajská služba).
S novým, neotestovaným vedením vo všetkých svojich ar mádnych a bezpečnostných rukách,
s možnosťou, že bude opäť obkľúčený zo všetkých strán bojujúcimi nepriateľmi, je Izrael vo veľmi
nebezpečnej pozícii. Nech už sú okolnosti Izraela akékoľvek nebezpečné, je tu Boh!
„A Izrael riekol Jozefovi: Hľa, ja už zomriem, ale Boh bude s vami a navráti vás do zeme vašich
otcov.“ (1M 48:21)
„A Jozef riekol svojim bratom: Ja už zomriem, ale Boh vás istotne navštívi a vyvedie vás z tejto
zeme hore do zeme, ktorú prísahou zasľúbil Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi.“ (1M 50:24)
„A riekol: Pozorujte, všetok Júda a obyvatelia Jeruzalema, i ty kráľu Jozafate! Takto vám hovorí
Hospodin: Nebojte sa, ani sa nestrachujte pred tým veľkým množstvom, lebo nie vám je boj, ale
Bohu.“ (2Kron 20:15)
„A patriarchovia závidiac Jozefovi predali ho do Egypta, ale Boh bol s ním“. (Sk 7:9)
„Ale bláznivé u sveta si vyvolil Boh, aby zahanbil múdr ych a slabé u sveta si vyvolil Boh, aby
zahanbil to, čo je silné;(1 Kor.1:27)
„Ale ak je dedičstvo zo zákona, tak nie je zo zasľúbenia. Ale Abrahámovi ho dal Boh z milosti skrze
zasľúbenie.“ (Gal.3:18)
Ale Boh! V tejto, pre Izrael stále ťažšej situácii, sa dá naozaj spoliehať a dôverovať iba
Všemohúcemu Bohu. On dal zasľúbenia, ktoré nemôže porušiť. Iba Boh pozná časy a obdobia.
A ako nám aj Písmo vysvetľuje, má spasiteľný plán pre národ a ľud Izraela, ktorý je predzvesťou
Pánovho návratu. Tento fakt však nevylučuje pravdepodobnosť mnohých konfliktov a utrpenia.
Práve naopak. Posilňuje nás vo vedomí, že Božie Slovo sa nemení.
Existujú ľudia, ktor í sami seba nazývajú priateľmi Izraela. Zastávajú však názor, že modliť sa za
ochranu Izraela pred Iránom alebo iný m nepriateľom, je prejav nedostatku viery. Takéto výroky sú,
podľa mňa, totálne bláznovstvo. Ignorujú zodpovednosť, ktorú na nás Boh položil, aby sme stáli
v medzere za Izrael. Nemodlíme sa kvôli presvedčeniu o obrovskom pomazaní na našich
modlitbách, ale kvôli úplnej dôvere v Neho. Vieme, že Boh túži počuť naše modlitby a bude
odpovedať na tie, ktoré sú v súlade s Jeho vôľou a plánom. Bdejme! Nedajme sa zviesť, či uspať,
skreslenými informáciami z médií. Radšej nakloňme ucho k Božiemu srdcu. Boh nás chce viesť
prostredníctvom Svätého Ducha a Jeho Slova. A v našich modlitbách ostaneme na stráži.
„Od figovníka sa naučte podobenstvu: keď už omladnúc zmäkne jeho letorast a ženie lístie, viete, že
je blízko leto. Tak aj vy, keď uvidíte, že sa to všetko deje, vedzte, že je blízko, predo dvermi. Amen
vám hovorím, že nepominie toto pokolenie, dokiaľ sa to všetko nestane. Nebo a zem pominú, ale
moje slová nikdy nepominú. Ale o tom dni a o tej hodine nevie nikto, ani anjeli v nebi, ani Syn, iba
Otec. Hľaďte, bdejte a modlite sa, lebo neviete, kedy bude ten čas. Syn človeka je ako človek, ktorý
bratstvo

A dar II – Nissan 5771

19

Zvuk šofara
ďaleko odcestoval opustiac svoj dom a dajúc svojim sluhom splnomocnenie a určiac každému jeho
prácu a vrátnemu prikázal, aby bdel. A tak bdejte, lebo neviete, kedy príde pán domu, či večer, či o
polnoci, či keď spieva kohút a či ráno, aby prídúc znenazdania nenašiel vás spať. A čo vám
hovorím, všetkým hovorím - bdejte!“ (Mk 13:28-37)
Práve sme skončili výročnú 26. medzinárodnú modlitebnú konferenciu IFI v Jeruzaleme. Odohrala
sa v čase, keď v Egypte zúrili občianske nepokoje a v Izraeli nastal zmätok pre vymenovanie
nového náčelníka štábu IDF.
Mali sme dojem, že sme sa zišli práve v čase veľmi podobnom, ako je popísaný v Est 4:14 (Môžete
sledovať podcasty, ktoré sme odoslali počas konferencie na www.ifi.org.il. Tu sa tiež môžete
prihlásiť pre naše týždenné modlitebné ciele).
Naše modlitby sa týkali predovšetkým Izraela. Prosili sme za jeho múdrosť v týchto chaotických
dňoch. Pr ihovárali sme sa i za vás, telo Kristovo po celom svete, aby malo oči, čo vidia a uši, čo
počujú, čo Svätý Duch hovorí. Veľa sme sa modlili za vy menovanie náčelníka štábu IDF, ktorý by
bol ako kráľ Dávid. Prosím, pokračujte v modlitbách za neho, za Bennyho Ganca, syna pozostalej
z holokaustu (premiér Netanjahu poznamenal, že Gancova matka vážila 28 kíl, keď ju oslobodili
z koncentračného tábora v Bergen-Belsene). Modlite sa, aby Ganc viedol IDF s odvahou
a múdrosťou a bol schopný dávať izraelskému politickému vedeniu rozumné rady.
„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.“ (4M 6:24-26)
Elijahu Ben-Haim, Jeruzalem
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ISLAM A NEVERIACI
Prinášame vám skutočný príbeh. Jeho autorom je Rick Mathes, zakladateľ známej služby väzňom Mission Gate Prison Ministries.
POZNAJ SVOJICH NEPRIATEĽOV!
Títo ľudia nás CHCÚ VŠETKÝCH ZABIŤ! Katolíkov, protestantov, židov aj ateistov.
Islam je v Spojených štátoch najrýchlejšie rastúcim náboženstvom na obyvateľa, obzvlášť u menšín!!
Minulý mesiac som sa zúčastnil jedného povinného školenia, aby som si mohol predĺžiť bezpečnostný
preukaz do štátnych väzníc. Počas školenia traja prednášajúci prezentovali a vysvetľovali podstatu
svojho vierovyznania. Jeden zastupoval katolíkov, druhý protestantov a tretí moslimov.
Predovšetkým som bol zvedavý na prednášajúceho moslima. Mal pripravenú úžasnú prezentáciu
o základoch islamu, ktorú zakončil videom. Po nej bol priestor na otázky. Keď prišiel rad na mňa, obrátil
som sa na imáma (predstavený islamu - pozn. prekl) s otázkou: „Prosím, opravte ma, ak sa mýlim.
Rozumiem tomu dobre, že väčšina imámov a islamských klerikov vyhlásilo džihád, svätú vojnu, voči
neveriacim vo svete? Keď veriaci moslim zabije neverca, zabezpečí si miesto v nebi? Ak je to tak, môžete
mi vysvetliť, kto je podľa vašej definície „neveriaci“?
Bez zaváhania odpovedal: „Nie veriaci!“
Odpovedal som: „Aby som sa uistil, spýtam sa priamo. Aby sa nasledovníci Alaha dostali do neba, musia
zabiť každého, kto nenasleduje vašu vieru? Je to tak správne?“
Výraz jeho tváre sa zmenil. Už z neho nevyžarovala autorita. Pôsobil, ako malý chlapec, ktorého práve
pristihli, že má ruku v nádobe na keksy. V rozpakoch odpovedal, „Áno.“
Nato som reagoval: „Pane, mám skutočný problém predstaviť si pápeža, ako prikazuje svojim ovečkám,
aby vraždili moslimov, alebo Dr. Stanleyho, ako prikazuje protestantom urobiť to isté, aby si zaručili
miesto v nebi!“
Moslim nebol schopný slova!
Pokračoval som: „Tiež mám problém byť vaším priateľom, keďže viem, že vaši bratia klerici učia svojich
nasledovníkov, aby ma zabili! Chcem sa opýtať jednu otázku: Chceli by ste mať radšej Alaha, ktorý vám
káže zabiť ma, aby ste šli do neba, alebo môjho Ježiša, ktorý mi prikazuje milovať vás, pretože idem do
neba, a On chce, aby ste tam boli so mnou?“
Mohli ste počuť padnúť špendlík, keď imám zvesil zahanbene hlavu. Organizátori a usporiadatelia tohto
seminára o 'Rozmanitosti' neboli dvakrát nadšení z mojich otázok na islamského imáma. Ale pravda bola
odhalená.
O dvadsať rokov bude v Spojených štátoch dostatok moslimských voličov, aby si zvolili prezidenta!
Myslím, že každý v USA by si mal byť vedomý tejto moslimskej karty.
bratstvo
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Konferencie
priateľov
Izraela

Ponúkame vám audio nahrávky
z Konferencie priateľov Izraela 2010
(audio formát - MP3)

Cena: 12,- € (300,- Kč)
Obsah 2CD:
CD1:
1. - Howard Morgan
2. - Howard Morgan
3. - Howard Morgan
4. - Mark Devito
5. - Mark Devito
6. - Mark Devito
7. - Stanislaw Gawel

- “Boží zámer pre nás”
- “Klamstvá v posledných časoch”
- “Pomaz anie Duchom Svät ým”
- “Naše miesto v uctievaní”
- “Očak ávanie na Kristov návrat”
- “Radujt e sa v Pánovi”
- “Formovanie Slovom Bož ím v posledných časoch”

CD2:
1. - Elvira
2. - Cheryl Hauer
3. - Cheryl Hauer
4. - Naim
5. - Naim
6. - Naim
7. - Naim

- “Seminár pre ženy”
- “Ak o byť ľuďmi Božieho k ráľovstva”
- “Ak o robiť správne rozhodnutia”
- “Modlitby”
- “Seminár pre muž ov”
- “Úloha Ducha Svät ého vo veriacich a v cirk vi”
- “Viera v Hospodina”

Objedná vky na adrese: CHEVRA, Národná 10, 01001 Žilina
Tel: +421 41 564 05 36, chevra@chevra.sk, www.chevra.sk,

AKO SA MÔŽEM ZAPOJIŤ

DO PROJEKTOV?

Práve sústredenie pomoci v diaspóre Izraela (hlavne v krajinách bývalého Sovietskeho
zväzu a krajinách s nízkou životnou úrovňou) cez sieť organizácií Chevra načrtáva
možnosti zapojenia sa do financovania projektov modlitieb a pomoci pre širokú vrstvu
donorov. Vytvárame podmienky zapojenia sa tak pre jednotlivcov, skupiny ľudí alebo
príležitostné zhromaždenia ako aj pre organizácie, podniky a podnikateľov, cirkvi
a náboženské obce.
Podmienky pre poukázanie príspevkov na projekty sú zabezpečené tak, aby sa čo najviac
priblížili vašim možnostiam. Využívame mnohé zo spôsobov prevodu alebo vkladu
financií na území Slovenskej a Českej republiky a taktiež zo zahraničia. Vklady realizujte
v pobočkách ČSOB, a.s. na Slovensku a v Čechách na čísla bankových účtov
prislúchajúce danej krajine, ktoré sú uvedené nižšie. Ďalej je možnosť zaslania poštových
poukážok zvlášť pre Slovenskú a Českú republiku
V tomto čase je možné prispieť na 2 projekty. Rozhoduje variabilný symbol na platbe.
Podľa neho zaraďujeme príspevky pre jednotlivé projekty:

Projekt Nádej (Tikvah) - projekty pomoci na Ukrajine
Projekt Múr Modlitieb

variabilný symbol 777
variabilný symbol 333

POZOR ZMENA NAŠEJ ADRESY !!
Presťahovali sme sa na Národnú ulicu č.10 v Žiline.

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

Kontaktná adresa:
CHEVRA, Národná 10, 010 01 Žilina, SR
www.chevra.sk
e-mail: chevra@chevra.sk
tel./fax: +421 (41) 56 40 536

