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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
„...Tvojmu domu sluší svätosť, Hospodine, na večné časy.“ (Ž. 93:5)
Po prečítaní tohto Žalmu sa mi pripomenul biblický príbeh, ktorý sa odohral
počas sviatku Pesach v Jeruzaleme: „A bola blízko Veľká noc (Pesach),
a Ježiš (Ješua) odišiel do Jeruzalema (Yerushalayim) a našiel v chráme
predavačov volov, oviec, holubov i peňazomencov, ktorí tam sedeli.
A urobil bič z povrazov a vyhnal všetkých z chrámu, aj ovce
a voly, peňazomencom povysýpal peniaze a ich stoly poprevracal. Tým, čo predávali holubice,
povedal: Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnice! A jeho učeníci sa rozpamätali, že
je napísané: Horlenie za tvoj dom ma zožiera.“ (J. 2:13-17) Horlíš za Boží dom? Čo to robí s tebou,
keď vidíš kupčenie v dnešnej cirkvi? Zožiera ťa to?
Boh to so svojim chrámom (domom) myslí vážne. „Jeho domu sluší svätosť... na večné časy.“
V Žalme 101:7 je napísané: „Nebude bývať v mojom dome ten, kto robí ľstive; ten, kto hovorí lož,
neobstojí pred mojimi očami.“ Lebo „Jeho domu sluší svätosť...na večné časy.“
Pavol píše zboru v Korinte: „Či neviete, že ste chrámom Božím, a že Duch Boží prebýva vo vás?
Ak niekto kazí chrám Boží, toho skazí Boh; lebo chrám Boží je svätý, ktorým ste vy.“ (I Kor 16:17)
„...Tvojmu domu sluší svätosť...“ Len toľko svätosti môžeš priniesť do domu Božieho, koľko je
svätosti v chráme, ktorým si ty sám. Otázky tohto typu pokračujú aj ďalej: „Či neviete, že vaše telá
sú údmi Kristovými? Či teda mám vziať údy Kristove a urobiť ich údmi smilnice?“ To nech sa
nestane! (I Kor 6:15) A ďalej: „Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý je vo
vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji? Lebo ste vykúpení za veľkú cenu. Nože teda
oslavujte Boha svojím telom a svojim duchom, čo je oboje Božie.“ (I Kor 6:19-20) Pavol vedel,
že „Jeho domu sluší svätosť..., na večné časy.“ No, nie len vedel, ale bol zožieraný horlivosťou
za Boží dom; za cirkev. Je to tak aj so mnou?
Keď sa do cirkvi dostane náboženský duch, vkradne sa tam aj hriech, lebo jedným z princípov
pôsobenia tohto ducha je kompromis. Kompromis vzniká na základe nedostatku Božej bázne
v cirkvi. Preto nepriateľ zaútočil na bdelosť a bázeň v prvej cirkvi, aby okradol učeníkov z Božej moci
a zo smelosti kázať evanjelium (čítaj Skutky 4 – 5:16). Ježiš chce vrátiť cirkev do pôvodného stavu,
aby naplnila cieľ, pre ktorý bola Pánom určená. On to chce spraviť cez teba aj mňa!
Božie Slovo hovorí: „...môj dom sa bude volať domom modlitby u všetkých národov.“ (Iz 56:7) Nejde
len o to, aby sa tak volal, ale aby sa v Božom dome (v cirkvi), diali Božie veci. Ak to tak nie je, Ježiš
má právo prísť a očistiť ho (Mk 11:15 – 18 a Mt 21:12 – 16), aby sa v ňom mohla znovu prejaviť
Božia moc: „A pristúpili k nemu slepí a chromí v chráme (ktorému sluší svätosť), a uzdravil
ich“ (Mt. 21:14) a prišla do domu Božieho sláva. Deti kričali: „Hosanna v Synovi
bratstvo

Ijar - Sivan 5772

3

Slovo na úvod
Dávidovom!“ (Mt. 21:15) V tých, ktorí sa nepoddali Božiemu poriadku, sa búril náboženský duch.
Hnevali sa, lebo veci už nemali pod kontrolou.
Ježiš (Ješua) horlí za svoju cirkev. Povedal: „...vybudujem svoju cirkev a nepremôžu ju ani brány
ríše smrti...“ (Mt. 16:18) Chceš sa pripojiť k Jeho stavbe a stavať podľa Ježišovej vôle? Alebo chceš
stavať sám a mať všetko pod kontrolou? „...Kristus miloval cirkev a vydal sám seba za ňu, aby ju
posvätil, očistiac ju kúpeľom vody, slovom, aby si ju postavil pred seba slávnu, cirkev nemajúcu
škvrny alebo vrásky alebo niečoho takého, ale aby bola svätá a bezchybná. (Ef 5:25 – 27)
Len v takej cirkvi sa môže prejaviť Božia moc a Božia sláva! Len dom, ktorý buduje On, „...sa bude
volať domom modlitby u všetkých národov.“ (Iz 56:7)
Len
„...Tvojmu domu sluší svätosť, Hospodine, na večné časy.“ (Ž 93:5)

Šalom! Stanislaw Gawel

4

Apríl 2012

bratstvo

MESAČNÉ SPRÁVY Z IZRAELA
Apríl 2012 / Ijar - Sivan 5772
„ ...pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine...“ (1Kr 10:6)

„Počul som Moábovo potupovanie a utŕhanie Ammóncov, ktorými potupovali môj ľud a proti
jeho hraniciam sa vypínali.” (Sof.2:8).
NEPOKOJE DŇA ZEME NENAPLNILI PREDPOVEDANÚ KATASTROFU

Sú chvíle, keď nejaký očakávaný problém zapríčiní, že ľudia padnú na svoje kolená a prosia
Pána o pomoc. Keď je po konflikte, ktorý sa ukázal v menších proporciách, ako sa očakávalo,
ľudia si vydýchnu a povedia: „Napokon to nebolo až také zlé.“ Celkom zabudnú, že Pán vypočul
ich modlitbu a pomohol im. Je 30.marca a moje hodiny ukazujú 18:12. Očakávané nepokoje ku
Dňu Zeme vďaka Bohu nedosiahli apokalyptické rozmery.
Počas Dňa Zeme sa skutočne v rôznych oblastiach Izraela odohrali nepokoje. Najvážnejšie
kolízie boli zaznamenané na hranici s Gazou, vo Východnom Jeruzaleme a Betleheme. Jeden
človek prišiel o život v Gaze a desiatky boli zranení na iných miestach. Paľba IDF tiež zranila
minimálne 37 protestujúcich v Beit Hanoun a Khan Yunis. Hovorilo sa, že traja zranení sú
vo vážnom stave. Ako zvyčajne, medzinárodná organizácia Amnesty International vyčítala
Izraelu „nadmerné použitie sily.”
Palestínski aktivisti demonštrovali vo Východnom Jeruzaleme a Betleheme. Palestínska mládež
hádzala na IDF pri kontrolnom stanovišti Kalandiya kamene a koktaily Molotov. IDF reagovali
slzným plynom, omračujúcimi granátmi a zbraňami „skunk“ (zbrane so zapáchajúcou tekutinou),
aby rozohnali protestujúcich. Mnohí protestujúci prišli k tomuto kontrolnému stanovišťu
z Ramalláhu. Niekoľkí demonštranti boli zranení a prevezení do miestnych nemocníc.
Pár cudzincov sa nerozumne pridalo do šarvátky. Lana Hamadeh, palestínska Kanaďanka
z Ottawy, mala zoznam požiadaviek, ktorý bol zostavený ako súčasť tohto protestu. Jedna
z delegátov v misii „Kanadský globálny marec pre Jeruzalem“ povedala, že spolu s ostatnými
protestujúcimi požaduje „právo návratu Palestínčanov a ochranu Jeruzalema. Nežidovské sväté
miesta sú v ohrození a samotné mesto je etnicky prečisťované,“ povedala pre The Jerusalem
Post. „Žiadame si svoje právo na opätovný vstup do Jeruzalema a žiadame ho späť pre každého,
nielen pre Židov.“
Dovoľte mi vysvetliť, že jej tvrdenie o tom, že nežidovské sväté miesta sú v ohrození, a že
Jeruzalem sa etnicky prečisťuje, je zjavne nepravdivé. Za prvé, Izrael vždy ochraňoval všetky
moslimské a kresťanské miesta. Za druhé, čo sa týka „etnickej čistky“, Araby z Východného
Jeruzalema patria medzi najšťastnejších Arabov v Izraeli. V skutočnosti mnohí z nich
uprednostňujú izraelskú kontrolu a nechcú prejsť pod jurisdikciu PS. Senzácie chtivosť vždy
priťahuje pozornosť, ale nedodáva nič k snahám smerujúcim k mieru a harmónii – nehovoriac
o pravde.
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IZRAELSKÉ HRANICE A NEPOKOJE DŇA ZEME
Polícia a IDF sa na piatkovú demonštráciu dobre pripravili. Pochodujúci demonštranti boli nútení
ustúpiť. Na kontrolných stanovištiach Kalandiya vzbúrenci bojovali fľaškovými bombami a skalami.
Polícia v Starom meste sa zas snažila vyhýbať lietajúcim kameňom. (Niektoré z nich mali ostré
hrany a boli veľké ako ľudská päsť. Rozhodne by mohli aj zabiť.) V meste zatkli tridsať ľudí kvôli
narušovaniu pokoja. Libanonské, jordánske a sýrske hranice zostali pokojné. Tisíce ľudí sa zišlo pri
Beauforte v Libanone a na severe od Mŕtveho mora v Jordánsku, ale ich počty sa ani zďaleka
nepribližovali k hrozivému „Pochodu milióna“.
Pre arabskú kultúru je charakteristický „kvetnatý“ spôsob reči, ktorým radi zastrašujú a zveličujú.
To vysvetľuje, prečo ohlasované, hrozivé a davové hnutia často nezrealizujú, alebo minimálne
nedosiahnu očakávané rozmery.
Izrael sa však nemôže spoľahnúť na tento charakteristický prvok arabských krajín. Sú chvíle, kedy
dokážu byť skutočne tvrdými nepriateľmi, ako sme mali možnosť vidieť v piatok pri priechode Erez
v Gaze. Najostrejšia udalosť tohto dňa bol boj v okolí priechodu Erez medzi izraelskými silami
a ostreľovačmi Iránom podporovaného palestínskeho islamského džihádu. Strelci džihádu zastavili
paľbu, aby zakryli masový palestínsky zhon na izraelskej hranici, aby tým donútili izraelských
vojakov strieľať do davu. Bolo udivujúce, že zásah pracovníkov medzinárodnej bezpečnosti Hamasu
pomohol IDF zneškodniť tento incident s jedným zraneným človekom. Bola to plánovaná alebo
spontánna spolupráca? Odpoveď na túto otázku nie je v tomto momente známa. (Debkafile,
31.marca).
ZÁSAH PROTI TERORIZMU VO FRANCÚZSKU
Väčšina čitateľov už určite počula o udalosti, ktorá sa odohrala 19.marca v Toulouse. Pred
židovskou školou bol brutálne zavraždený rabín a tri deti. Aby toho nebolo málo, po tragickej
udalosti začala školu bombardovať antisemitská pošta. Kde by človek očakával správy o súcite
(a určite boli aj také), objavili sa správy nenávisti. Tie dokazujú, že je mnoho takých, ktorí síce nie sú
priamo zapojení do vraždy, avšak takéto zverstvá podporujú.
Novinárka z UK Melanie Phillips napísala článok o vrahoch v Mail Online. „Zabijak, ktorý mieril na
Židov a čiernych...nepatril k ďaleko pravicovým bielym rasistom. Obvinený z vraždy, a napokon
zastrelený francúzskou políciou, bol islamský terorista džihádu s prepojením na Al-Káidu, ktorý
v minulosti uskutočnil cesty do Afganistanu a Pakistanu.…”
Tak to tu máme znova. Moslimský fanatik mieri na Židov a tých, ktorí sa mu nepáčia. Kedy to už
svetovým lídrom dôjde? Nie sú to radikáli, ktorí uniesli islam. Je to presne naopak. Islam uniesol
radikálov. Už som to povedal niekoľkokrát, ale poviem to znova: Islam je fašistická ideológia, ktorá
sa usiluje o vládu nad svetom. Ak existujú dobrí moslimovia – a oni existujú – hovorím, že sú lepší
ako ich náboženstvo.
Snáď sú francúzski lídri konečne pripravení podniknúť drastické kroky smerom k boju proti
terorizmu. V nedávnom prejave Šarközy povedal, že francúzski občania, ktorí navštevujú
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internetové stránky podporujúce terorizmus, budú potrestaní podľa zákona. Ide o zaujímavé
opatrenie, avšak v praxi ťažko realizovateľné. Francúzsky prezident tiež prezradil, že sa vyšetruje,
či mal vrah i nejakých komplicov.
Melanie Phillips vo svojom článku čitateľom pripomína, že „Židia po celom svete sú potenciálnymi
terčmi útoku v hrozivej manifestácii globálneho podnecovania k vraždeniu. Mnohí islamskí aktivisti
pravidelne prehlasujú svoj zámer - zabíjať Židov kdekoľvek a kedykoľvek. Stovky rakiet vypálených
z Gazy na južný Izrael za posledných pár týždňov svedčí o tomto šialenom úsilí, zavraždiť
čo najviac Židov. Počas masakru v Bombaji v roku 2008 vyšlo najavo, že útok na maličké ultra
ortodoxné centrum Lubavitch bol pre islamských páchateľov najdôležitejším cieľom tohto hrozného
činu. Došlo k opakovaným teroristických snahám proti Židom po celom svete. Och – a islamskí
aktivisti vraždili čiernych ľudí v Líbyi jednoducho preto, lebo sú čierni.“ (dailymail.co.uk, 20.marca).
IDE NENÁVISŤ RUKA V RUKE S IMBECILITOU?
Súvisí nejakým spôsobom nenávisť s inteligenciou? Ako je možné, že zdanlivo inteligentní ľudia
obviňujú Židov zo zabíjania pohanov, aby použili ich krv na výrobu Purím koláčov a macesu pre
Paschu? Ak by toto zlomyseľné obvinenie historici a sociológovia nevyvrátili, v tomto veku informácií
by to bola skutočne neuveriteľná pravda. Veď svet pozná, akí sú Židia. Prečo arabský svet dokola
hľadá spôsob, ako čo najviac očierniť Izrael? Lebo radšej verí klamstvu….
Egyptský žurnalista menom Fikriya Ahmad napísal do egyptských novín Al Wafd článok, v ktorom
zavádza svojich čitateľov revidovanou verziou príbehu o Ester. „Za čias kráľa Ahasvera, kráľa
Perzie, šírili Židia zlo a ničivú silu prostredníctvom svojich nečestných a zradných ciest. Tak si
zaslúžene získali nenávisť štátneho ministra Hámána, ktorý poštval perzského kráľa proti ním
a zabíjal ich. Lósom si vybral deň, v ktorý chcel vyvraždiť skazených Židov, a tak zbaviť krajinu zla.
Židia, ako bolo ich zvykom, sa uchýlili k svojmu najlacnejšiemu možnému triku a pomstili sa mu
prostredníctvom špionáže a klamu. Vediac, že Ahasver nevedel odolať nádherným ženám, poslali
mu jednu zo svojich dcér, Ester, aby ho chytili do pasce, a aby ho zviedli. Ester ovládala kráľa
a zapríčinila, že sa kráľ pohádal s Hámánom. Kráľ dal Hámána obesiť a jeho 10 detí vyvraždiť.
Tak Ester zachránila svoj židovský ľud.“
Príbeh ďalej pokračuje tým, že Židia vyrukovali s veľkým náboženským sviatkom. „Oni svätia tento
sviatok ako spomienku na vražedné skutky nenávisti proti každému, kto nie je Žid. V tento deň Židia
čítajú jeden zo svojich zvitkov, zvitok Ester, a tým ešte viac rozpaľujú plameň nenávisti voči všetkým
pohanom. Ich deti si obliekajú strašidelné obleky ako prejav nenávisti a nepriateľstva. Sladkosti,
ktoré jedia v tento deň, sú akože časti Hámánovho tela. Pripravujú koláče, ktoré majú tvar
Hámánovo ucha, ruky alebo hlavy. Ide o symbol pomsty, oslavy nad jeho popravou a vyslobodenie
ich národa.“ Potom autor zachádza do neskutočného extrému. Tvrdí, že Židia pred sviatkom
prenasledujú a zabíjajú pohanov (rozumej nie Židov), získavajú ich krv a potom ju použijú na výrobu
pečiva a koláčov.
Ak moslimovia skutočne uverili tejto verzii príbehu, potom je ich myseľ vážne ovplyvnená
nenávisťou. Takéto hrôzostrašné príbehy sú denne prednášane moslimským deťom. Nečudujem sa,
že vyrastajú s hlbokou nenávisťou voči Židom. Ale vďaka Bohu, vždy keď sa moslim obráti
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k Ješuovi, židovskému Mesiášovi, okamžite začne nevysvetliteľne milovať Židov! Neexistuje väčší
dôkaz o moci evanjelia, ako je tento.
„Veď ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi; ako deti svetla žite. Lebo ovocie
svetla je vo všetkej dobrotivosti, spravodlivosti a pravde; skúmajte, čo je milé
Pánovi,” (Efezským 5:8-10).
Správy pre CFI Jeruzalem,
Lonnie C. Mings
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
(Modlitebný zoznam z Jeruzalema, apríl 2012)
1.) Modlitby sme začali tým, že sme sa pozreli na dva finálne verše z prorockého
čítania na tento týždeň.
•

•
•
•
•
•
•

„Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho
meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja. Veľká bude jeho
vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní prá
vom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Hospodina mocností to urobí.“ (Iz.9:6-7)
„Hoden je Baránok zabitý…“ (zj.6:12a)
Vďaka Ti Pane, že si nám poslal Ješuu (Mat. 10:40; J 3:17).
Vďaka Ti Ješua, že si nám poslal Ducha Svätého (J 15:26).
Náš Boh vládne na nebi aj na zemi (Ž. 93:1; 96:10; 97:1; 99:1)!
Ďakujeme Ti za nádhernú modlitebnú konferenciu a modlitebnú výpravu.
Pane, daj nám milosť, silu a múdrosť, aby sme pokračovali v príhovoroch za Izrael aj tento
rok – kvôli Tvojmu svätému menu. (Ž. 115:1-3).

•
2.) V poslednom období padlo na Izrael mnoho zrážok. Január lámal rekordy v množstve
padnutých zrážok, za čo sme Bohu veľmi vďační. Avšak, táto krajina ešte stále potrebuje viac
dažďa.
•
•
•
•
•
•

Ďakujeme Ti za všetok dážď a sneh, ktorý si zoslal tieto týždne na Izrael.
Pane, ty vieš, koľko vody ešte Izrael potrebuje. Prosíme Ťa, zabezpeč toľko vody, koľko táto
krajina potrebuje.
Daj Izraelu veľmi mokrý koniec zimy a mokrú jar.
Vďaka Ti, že Izrael vybudoval závody na odsoľovanie morskej vody, ktorá slúži ako náhrada
pri nedostatku dažďovej vody.
Nauč Izraelitov, ako šetriť s vodou.
Pane, tento národ je vyčerpaný zo všetkých interných i externých tlakov, ktorým musí den
nodenne čeliť. Preto ťa prosíme, aby si strážil toto slovo: „triasla sa zem a nebo vydávalo
rosu pred Bohom, pred Bohom Izraela chvel sa Sinaj.“ (Ž 68:9)

3.) Na základe výzvy v 1. liste Timotejovi 2:1-3, sme sa prihovárali za izraelského premiéra
Benjamína Netanjahua.
•
•
•
•

Abba, Vďaka Ti za to, že si dal Izraelu takého vodcu, ako je Netanjahu.
„On mení časy i doby, zosadzuje a nastoľuje kráľov, múdrosť dáva múdrym a rozumnosť
rozumným.“ (Dan.2:21)
Vylej na neho Tvoju múdrosť, aby vedel, ako viesť v týchto dňoch Izrael. (Pr. 21:1).
Obklop ho múdrymi radcami. (Pr. 15:22).
bratstvo
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Chráň a bráň Bibiho, jeho ženu Sáru, ich synov Jaira a Avnera.
Zjav Bibimu aj celej jeho rodine Tvojho Syna a Mesiáša Ješuu. (Ž. 80:3,7,19).
Udržuj Bibiho v zdraví a v pohode.
Ochraňuj ho pred akýmkoľvek zastrašovaním, ktoré sa ho pokúša zničiť.
Hovor k Netanjahuovi skrze Tvoje Slovo. Daj mu uši, ktoré by počuli, čo hovoríš.
Chráň ho pred manipuláciami medzinárodnej komunity a pred manipuláciou zo strany médií.
(Num. 23:23).

•
•
•
•
•
•

4.) Izraelská severná hranica potrebuje našu modlitebnú stráž. Sýria kolabuje, vládne v nej
zmätok, nebezpečenstvo, strach...a svet v podstate vôbec nereaguje. Existuje hrozba,
že z oslabujúcou pozíciou sa Assad pokúsi zaútočiť na Izrael, aby odvrátil pozornosť
od vnútropolitickej situácie v svojej krajine. Celú situáciu komplikuje fakt, že Sýria má jednu
z najväčších zásob biologických a chemických zbraní na svete.
Pane, zmiluj sa nad všetkými nevinnými Sýrčanmi.
Nech zástupy Sýrčanov uniknú z pasce Alaha rovno do náruče Ješuua.
Pane, chráň a používaj si všetkých našich sýrskych bratov a sestry v tejto ťažkej situácii.
Abba, chráň a zachráň sýrskych Kurdov a Drúzov.
Ty, ktorý pozdvihuješ a zosadzuješ lídrov (Dan.2:20), jednaj rýchlo s Assadom.
Povstať Pane a rozrieš sýrsku situáciu spôsobom, ktorý tebe prinesie chválu a slávu. .

•
•
•
•
•
•

5.) Potom sme sa modlili, aby Izrael vedel, ako sa pripraviť a jednať so situáciou v Sýrii.
Pane, pozdvihni ďalšieho Elizea v izraelskej armáde, ktorý by presne vedel, čo Sýria plánuje
vykonať. (2 Kr. 6:8-12).
Dodaj Mossadu a tajnej vojenskej službe v IDF aktuálne a pravdivé informácie.
Daj izraelským vodcom múdrosť a schopnosť, aby vedeli, ako spracovať tieto tajné správy.
(1 Kron. 12:32).
Ak má Izrael zabrániť nejakému vážnemu útoku, daj mu odvahu urobiť tak!
Veď sýrskych vodcov do vážnych chýba a zlyhaní, vlož do ich srdca paniku.
Nech zlyhajú všetky útoky cielené na Izrael. (Iz. 54:17).
Pane nebeských zástupov, chráň tento národ – kvôli tvojmu svätému menu. (Ž. 115:1-3).
„A keď vstal skoro ráno sluha muža Božieho a vyšiel, tu hľa, vojsko obkľučovalo mesto,
kone i vozy. Vtedy mu povedal jeho služobník: Ach, môj pane, čo budeme robiť?! A on od
povedal: Neboj sa, lebo je viacej tých, ktorí sú s nami, ako je tých, ktorí sú s nimi. A Elizeus
sa modlil a riekol: Hospodine, prosím, otvor jeho oči, aby videl! Vtedy otvoril Hospodin oči
služobníka, a videl a hľa, vrch bol plný koní a ohnivých vozov okolo Elizea.“ (2 Kin. 6:15-17)

•
•
•
•
•
•
•
•

6.) Ďalej sme sa modlili za IDF, aby vedelo, ako reagovať v tomto horúcom kotly Stredného
východu. Izrael je obkľúčený krutými nepriateľmi, ktorí ho chcú 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

•
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•
•
•
•
•
•
•
•

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)
Abba, tak ako si to povedal i v týchto veršoch a ako to nachádzame aj v iných častiach
Písma, použi si IDF pre svoju chválu. (Jer. 51:20-24).
Daj izraelským ozbrojeným silám - armáde, námorníctvu a vzdušnej obrane nadprirodzenú
bdelosť.
Pane, udržuj vojenskú morálku a pozdvihni mocných bojovníkov ako za biblických čias.
Použi si mesiánskych veriacich v IDF. Dovoľ, aby dary Ducha Svätého prúdili skrze nich
v každom čase - špeciálne v časoch krízy. (1 Kor. 12:7).
Pane, priveď vodcov krajiny vo vláde a armádnych generálov k jednotnej dohode, ako brániť
tento národ v roku 2012.
Zjav skutočné ohniská konfliktu a stratégie, ako s nimi jednať.
Odstráň od izraelských lídrov všetky politicky korektné úvahy, ktoré prekážajú ochrane tohto
národa a jeho obyvateľov.
Koniec koncov, my Ti dôverujeme že chrániš tento národ. .„Títo vozy, tamtí kone, ale my
meno nášho Boha Hospodina máme v pamäti. Oni klesnú a padnú, ale my vstaneme
a budeme sa držať. Hospodine, pomáhaj kráľovi, vyslyš nás, keď voláme!“ (Ž. 20:8-10).

7.) Irán je stále na titulných stránkach novín po celom svete. Je významnou hrozbou nielen pre
Izrael, ale aj pre zvyšok sveta. Séria útokov proti izraelským záujmom sa odohrala vo viacerých
krajinách (India, Thailand, Georgia a Singapur), pričom stopy páchateľov viedli až do Iránu. Vďaka
Bohu, nikto neprišiel o život. Jedna izraelská žena a jeden okoloidúci boli hospitalizovaní na ľahšie
zranenia. Irán naďalej napreduje vo vývoji nukleárnych zbraní. Ako sme sa modlili aj na poslednej
modlitebnej konferencii, prosili sme Pána, aby iránski vodcovia urobili významné chyby vo vedení.
•
•
•
•
•
•
•

Vďaka Ti Pane, že útoky na Židov v menovaných krajinách neboli úspešné.
„Naplň ich tvár hanbou, aby hľadali tvoje meno, Hospodine!“ (Ž 83:17)
Nech sa svet konečne preberie a začne jednať s nehanebnosťou súčasného iránskeho
vedenia.
Nech duch paniky a strachu prenikne do iránskeho vedenia.
Ak je to tvoja vôľa, zatlač na Irán, aby uzavrel Hormuzský prieliv.
Spôsob, aby sa v iránskom nukleárnom zariadení objavila významná chyba, ktorá by zapríči
nila nepoužiteľnosť tohto zariadenia.
„Budú sa hanbiť a uhnú späť všetci, ktorí nenávidia Siona.“ (Ž 129:5, 55:9)

Modlitby sme ukončili prosbami za zvýšenie alije - imigrácia Židov z exilu späť do Izraela.
Ďakujeme vám za všetky vaše modlitby a podporu tohto národa. Nezabudnite, že Boh sa teší
z vašich modlitieb, špeciálne ak sú v súlade s jeho vôľou a jeho slovom. (Pr. 15:8b, 29b;
1 J 5:14-15 ).
Šabat šalom
IFI Tím
bratstvo
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LIST MODLITEBNÉHO STRÁŽCU
„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)

„Potom Jákob povedal: Bože môjho otca Abraháma, Bože môjho otca Izáka, Hospodine, ktorý si mi
riekol: Vráť sa do svojej krajiny i do svojho rodiska a dobre naložím s tebou...“(1M 32:10).
V Jákobovej modlitbe nachádzame mnoho významných aspektov. Tak napríklad, dvakrát cituje
Božie zasľúbenie so slovami: „Ktorý mi povedal“ a „Ty si povedal“... Boh je nám na dosah skrze
Svoje zasľúbenia. Keď mu pripomenieme, čo povedal, Boh musí urobiť, ako povedal... preto, keď
ste na modlitbách, buďte si istí, že pevne stojíte na Božom zasľúbení. Keď to budete robiť,
získate dostatok sily, aby sa roztvorili brány neba, a aby ste si ho mohli zobrať silou.
(Practical Portions for the Prayer-Life/Praktické rady pre modlitebný život).
Potrebujeme veriť tomu, čo Boh povedal a stáť na Jeho zasľúbeniach. Prorocké hodiny ticho
a nenápadne tikajú, čas sa kráti, alarmy sa pomaly zapínajú. Pozorne sledujme horúce udalosti na
Strednom východe. Priamo v jadre konfliktu je “sláva všetkých krajín” (Ez. 20:6), krajina Izrael.
Táto krajina, ktorá naveky nesie Jeho Meno a pôda, ktorú často nazývajú „svätá zem“, je pod
útokom nepriateľských národov, ktoré chcú do nej vpadnúť a vyrvať ju z rúk jej právoplatných
vlastníkov, židovského ľudu. „Tu sa Abrámovi zjavil Hospodin a riekol: Tvojmu potomstvu dám
túto krajinu...” (1M. 12:7). Spomínané územie bolo dané semenu Abrahámovmu cez celé
generácie, pretože z tejto krajiny vzíde Mesiáš Izraela a Spasiteľ sveta. Na tejto zemi Mesiáš
trpel, zomrel a vstal z mŕtvych. Na túto zem sa Mesiáš opäť vráti, aby priniesol Izraelu vykúpenie.
(Zachariáš 12).
Návrat Mesiáša, táto kľúčová výnimočná udalosť, ktorá sa neodvratne blíži, je hlavná príčina
pretrvávajúceho konfliktu, cez ktorý národ prechádza. „Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba,
príde zase tak, ako ste Ho videli odchádzať do neba.” (Sk. 1:11). Táto pasáž vysvetľuje
pretrvávajúce prenasledovanie malého ale silného národa oveľa väčšími a husto rozšírenými
ľudskými skupinami na Strednom východe. Satan vstúpil do histórie skrze Herodesa či Hámána,
v snahe zabiť židovských chlapcov a zničiť izraelský ľud. Bol to zámer, ktorým chcel zabrániť
narodeniu Mesiáša. Podobne sa i dnes vodca padlých anjelov snaží zničiť židovský ľud, aby
zabránil návratu Mesiáša.
Vezmime si takýto príklad. Ak by nejaký človek vedel, že máte niečo, čo môže byť osudne použité
voči nemu, potom urobí čokoľvek, bude vraždiť, ničiť, kradnúť, ruinovať, robiť intrigy, len aby sa
ochránil. Satan pozná Božie Slovo. Vie, že Ježiš (Ješua) sa musí vrátiť do JERUZALEMA, ktoré je
predurčené, aby sa stalo „Trónom Hospodinovým“ (Jer. 3:17). On sa nevráti do mesta, v ktorom
bude z Dávidovej citadely viať islamská alebo palestínska vlajka. Toto mesto bude patriť
židovskému národu. Preto sa satan tak zúrivo snaží zbaviť Židov a dostať Jeruzalem pod svoju
kontrolu. Satan sa neustále pokúšal získať trón, ktorý patril Bohu. Dokým Pán nespasí Izrael,
vytrvajme v modlitbách za tento národ a pevne stojme na Jeho zasľúbeniach. Modlime sa podľa
Božieho Slova so srdcami plnými viery v Boha Izraela a roztvoríme brány nebies!
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Milí bratia a sestry na celom svete, zapojte tento modlitebný list do modlitebnej služby, v ktorej
budete strážcami a ochrancami milovaného Božieho národa. Uvedomte si výzvy, ktorým Izrael čelí.
Sme telom Kristovým, Kristovou nevestou. Jeho bremeno by sme mali niesť s ním. Zostaňme
napojení na Jeho ľud, ktorý miluje. Ješua na kríži odpustil aj svojmu ľudu a Otec mu strhne závoj
v čase, kedy to uzná za vhodné.
Boj za Jeruzalem a Izrael je boj za pravdu!
Prosím, MODLITE SA! Izrael potrebuje naše vrelé, silné a úprimné príhovorné modlitby. Modlite sa
za:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nadprirodzenú múdrosť od Boha, ako sa modliť proti iránskemu režimu.
Ak Irán vyvolá vojnu v regióne, modlite sa za odvahu pre Izrael. Nech IDF vykoná to, čo je
správne a ochráni židovský národ.
Za prípravu Izraela na možné raketové nálety. Útoky hrozia všetkým častiam Izraela, najmä
Tel Avivu, ktorý je husto obývaný.
Ochranu proti „prvému útoku“, ktorý by mohol zapríčiniť masívne zranenia a traumatický
šok v Izraeli.
Ochranu ľudí pred raketovou paľbou z Gazy a teroristickými útokmi v Judei, Samárii
a Jeruzaleme.
Anjelské štíty nad izraelskou armádou proti akémukoľvek „druhému útoku“ chemických
zbraní zo Sýrie.
Aby bol Izrael chránený a vedený Božou rukou, aby sme boli svedkami zázrakov biblických
rozmerov, ktoré prinesú ťažkú porážku nepriateľom Izraela.
Aby si nepriatelia Izraela uvedomili, že hoci ich je omnoho viac, sú odsúdení na prehru,
pretože stoja na nesprávnej strane. Nech sa obrátia k Bohu Izraela, aby mohli byť spasení.

Mnohé arabské národy v regióne sú ako sopky. Chrlia neovládaný hnev, kričia, sú hysterické
a „syčia“ od hnevu. „Láva“ zlých skutkov hnisá v ich vnútri. Je pripravená na erupciu a vychrlenie
smrtiaceho jedu. Sme v duchovnej vojne, ktorú zažívame po fyzickej stránke. Potrebujeme držať
duchovné štíty modlitby a viery, ktoré budú strážiť tento národ počas ťažkých chvíľ, ktoré
prichádzajú. Kým sa tieto situácie vyvinú, rozhodne sa potrebujeme pripraviť aj my. Život nie je
samozrejmosť. Nepokojná rétorika a demagógia ľudí, ktorí sú oklamaní krvavou a katastrofickou
ideológiou, by mala byť dostatočným impulzom pre každého veriaceho, aby vyhľadával pravdu
v konfliktoch na Strednom východe.
PREČO TO CIRKEV NEVIDÍ?
Tragickou realitou v dnešnej cirkvi je skutočnosť, že mnoho kresťanov je zvedených lživou
teológiou. Stoja na strane toho zlého a vôbec si to neuvedomujú. Nedávno sa v Betleheme konala
konferencia „Kristus na kontrolnom stanovišti“, ktorá bola dôkazom toho, ako sa cirkev môže
odkloniť od jasného a doslovného nominálneho chápania Božieho Slova. Na konferencii CFI, ktorá
sa uskutoční 4.-7.júna 2012 v Jeruzaleme, budete mať možnosť počuť viac o odpadnutí
a náraste duchovnej temnote v cirkvi! (Viac info o konferencii na: www.cfijerusalem.org)
bratstvo
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Na margo konferencie „Kristus na kontrolnom stanovišti“ (5.-9.marca 2012 v Betleheme) Jan Markell
z Olive Tree Ministries povedal: „...Táto udalosť bola pre Izrael skutočne ťažkým úderom. Židov
definovali ako „nacistami apartheidu okupujúcimi“ arabskú zem. Na konferencii nepadla ani
najmenšia zmienka o tom, že Boh daroval túto zem Židom, že s nimi uzavrel zmluvy, ktoré sú
večné. Ich druhotným zámerom bolo roztrieskať obraz kresťanských sionistov (kresťanov, ktorí sú
priateľmi Izraela) a pošpiniť teológiu, ktorá pojednáva o otázkach posledných časov... Tento dav
verí, že cirkev je nový Izrael a podporuje teológiu náhrady. To im umožňuje vydediť Izrael a dokonca
prehliadnuť arabské teroristické útoky na židovský štát. Veľmi podobne pred 80-timi rokmi cirkev
v Nemecku vďaka teológii náhrady zignorovala antisemitizmus. Dôsledky dnes už
poznáme...“ (Prečítajte si 1 Tim.4:1-2; 2 Tim.3:1,5). .
Kedy sa už konečne cirkev prebudí? Nedávno saudský Grand Mufti prehlásil: „Zničte všetky
kostoly v tomto regióne! ...na Arabskom polostrove nebudú dve náboženstvá...len islam môže byť
praktizovaný v tomto regióne...“ Zámer je však oveľa rozsiahlejší, ako len dobyť Arabský poloostrov
pre islam. Konečným cieľom je ovládnuť celý svet – môj aj tvoj národ. Izraelský veľvyslanec pre
USA Michael Oren nedávno povedal: „jediné miesto na Strednom východe, kde kresťania nie sú
v nebezpečenstve, ale kde prosperujú, je Izrael.“ Nebuďme oklamaní tým, čo vyučuje islam.
Vráťme sa opäť k Písmu a Božím pripomienkam slovami „Ty si povedal“. Verte a stojte na všetkých
zasľúbeniach, ktoré Boh vyslovil voči Svojmu milovanému mestu, krajine a ľudu. Vy i ja sme boli
„pripojení“ do spoločenstva Izraela skrze Ješuu (Ježiša), Mesiáša. Pamätajme, že máme
zodpovednosť voči tomuto národu. Presne tak, ako to povedala Rút: „...tvoj ľud bude mojím
ľudom” (Rút 1:16).
Modlime sa spolu:
•
•

•

•

•
•
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Čítajte a študujte modlitbu Šalamúna v 1 Knihe kráľov 8. Modlite sa, aby Boh v nebi
vypočul našu modlitbu a dopomohol k právu Jeho ľudu.
„Teraz teda, Bože Izraela, nech sa potvrdia Tvoje slová...“ (1. Kr.8:26, 28-29).
Pripomínajme Pánovi, že len On je Bohom, ktorý dodržiava zmluvu. Proste o Boží dôkaz,
že jeho slovo a zasľúbenia sú pravdivé
„a splň všetko, o čo bude k Tebe volať cudzinec, aby sa všetky národy zeme
dozvedeli o Tvojom mene...“ (1 Kr.8.43). My sme tí „cudzinci“, ktorí volajú na meno
Hospodina a sú súčasťou domu Izraela skrze našu vieru v Pána Ježiša (Ješuu).
„Keď vyjde Tvoj ľud do boja proti svojmu nepriateľovi ... vyslyš na nebi ich modlitbu,
ich úpenlivú prosbu, a dopomôž im k právu!“ (1.Kr.8:44-45). My sme nevyšli do vojny!
Dúfame, že Izrael nebude musieť byť zatiahnutý do ďalšej vynútenej vojny, avšak vojaci
IDF musia neustále brániť svoju krajinu.
Modlite sa, aby Izrael poznal „načasovanie“ svojej misie s Iránom. Nech sú iránske
jadrové zariadenia pochované hlboko pod betónovými bunkrami.
Modlite sa, aby Pán zázračným spôsobom zmaril mnohé plány a úklady namierené na
izraelský národ, aby si svet všimol, že nad Izraelom vládne skutočne Boh.

Apríl 2012

bratstvo

List modlitebného strážcu
Na záver ešte jedno povzbudenie. Máme za sebou ohromne výdatnú zimu, ktorá bola prejavom
Božej milosti a lásky voči tejto krajine vo forme bohatého dažďa. Dážď je nádherný obraz
občerstvujúceho vplyvu Ducha Svätého, ktorý môže priniesť len Boh Izraela.
V očakávaní Jeho príchodu
Sharon Sanders
Spoluzakladateľka/riaditeľka
Kresťanskí priatelia Izraela - Jeruzalem

List modlitebného strážcu zasiela medzinárodná organizácia Kresťanskí priatelia Izraela (CFI) so sídlom
v Jeruzaleme: CFI, P.O.Box 1813, Jerusalem 910 15, ISRAEL, e-mail: cfi@cfijerusalem.org; www.cfijerusalem.org
Na Slovensku a v Českej republike zabezpečuje tento projekt občianske združenie Chevra.
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AKO SA MÔŽEM ZAPOJIŤ DO PROJEKTOV?
Práve sústredenie pomoci v diaspóre Izraela (hlavne v krajinách bývalého Sovietskeho
zväzu a krajinách s nízkou životnou úrovňou) cez sieť organizácií Chevra načrtáva
možnosti zapojenia sa do financovania projektov modlitieb a pomoci pre širokú vrstvu
donorov. Vytvárame podmienky zapojenia sa tak pre jednotlivcov, skupiny ľudí alebo
príležitostné zhromaždenia ako aj pre organizácie, podniky a podnikateľov, cirkvi
a náboženské obce.
Podmienky pre poukázanie príspevkov na projekty sú zabezpečené tak, aby sa čo najviac
priblížili vašim možnostiam. Využívame mnohé zo spôsobov prevodu alebo vkladu
financií na území Slovenskej a Českej republiky a taktiež zo zahraničia. Vklady realizujte
v pobočkách ČSOB, a.s. na Slovensku a v Čechách na čísla bankových účtov
prislúchajúce danej krajine, ktoré sú uvedené nižšie. Ďalej je možnosť zaslania poštových
poukážok zvlášť pre Slovenskú a Českú republiku
Aktuálne potreby:
Projekt „Liečebný pobyt“

variabilný symbol 1033

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

variabilný symbol 777
variabilný symbol 333

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

