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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:
„Slovo, ktoré poslal Boh synom Izraela zvestujúc pokoj skrze Ježi ša Krista –
a on je Pánom všetkého....“ (Sk:10:36)
Peter vyslovil tieto slová v dome Kornélia. Vidíme tu niekoľko vecí: 1.)Slovo, ktoré
poslal Boh synom Izraela... 2.) ...pokoj skrze Ježiša Krista 3.) Ježiš Kristus, Pán
všetkého.
Píše sa tu o zvestovanom Slove pokoja v Ježišovi Kristovi a o tom, že On je Pánom
všetkého. Biblia opisuje Ježiša ako „Knieža Pokoja“ (Iz 9: 6), ale i ako „Kráľa kráľov
a Pána pánov.“ (Zj 19:16) To znamená, že má absolútnu vládu. Peter ďalej hovoril
„...o Ježišovi z Nazareta, ako ho pomazal Boh Svätým Duchom a mocou, ktorý
prešiel zem dobre činiac a uzdravujúc všetkých, ktorí boli premožení od diabla
a držaní v jeho moci, pretože bol s ním Boh.“ (Sk 10:38) Božia vláda sa prejavovala v Ježišovej službe, pretože
bol vo všetkom pokorný a poslušný Bohu – „...ponížil sa stanúc sa poslušným až po smrť, a to po smrť
kríža.“ (Fil 2: 8) Ježišovo poníženie otvorilo dvere k tomu, aby ho Boh O tec „...povýšil nad všetko a dal mu
z ľúbosti meno, ktoré je nad každé meno, aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na
zemi, aj pod zemou, a každý jazyk, aby vyznal, že Ježiš Kristus je Pán...“ (Fil 2:9 – 11) Koľko pokory, toľko
Ježišovho Panstva. Koľko Ježišovho Panstva, toľko Ježišovho víťazstva. Je to podmienka, aby sme sedeli
spolu s Bohom na tróne: „Tomu, kto víťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne, ako som i ja zvíťazil a sedím
so svojim Otcom na jeho tróne.“ (Zj 3:21) Vidíš to prepojenie? Skrze Ježišovu obeť sme spolu posadení
v Kristu Ježišovi v ponebeských oblastiach (E f 2:6) Úroveň nášho posadenia určuje úroveň nášho víťazstva.
Božou vôľou je, aby sme pozerali na veci okolo seba z miesta, na ktoré nás posadil. Problémy vznikajú vtedy,
keď zabudneme, kde sedíme a veci berieme do vlastných rúk. Tesne po obrátení som bojoval s problémom.
Poslúžil mi brat, ktorý povedal: „pozdvihni sa 20 km nad zem a pozri na problém.“ Mal pravdu. Z Božej výšky to
vyzerá celkom inak. Boh hovorí: „...moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami, ani moje cesty nie sú vašimi
cestami... o koľko vyššie sú nebesia než zem, o toľko sú vyššie moje cesty než vaše cesty a moje myšlienky
než vaše myšlienky.“ (Iz 55:8 – 9) Boh sa neponíži na úroveň nášho rozmýšľania, aby kráčal po našich
cestách. On sa už raz ponížil, aby nás povýšil. Povýšil nás, aby sme pozerali na veci z Jeho perspektívy a žili
víťazný živ ot.
Rozumiem tomu tak, že Ježiš ma spasil z mojich hriechov, aby hriech už nado mnou nevládol. Spasiteľa
a Pána nejde rozdeliť. Spasiteľ sa vysporiadal s mojou hriešnou minulosťou a Pán chce vo mne vládnuť teraz
i v budúcnosti. Dovolím Mu to? Ak áno, som kvalifikovaný konať Jeho vôľu. Ježiš povedal: „...bezo mňa
nemôžete nič robiť.“ (Ján 15:5) Bez Ježiša nemajú naše skutky nijakú cenu. Potrebujeme dať Ježišovi zelenú,
ak chceme, aby v nás, a skrze nás, pôsobil.
„...v ňom je stvorené všetko, všetko, čo je v nebesiach i čo je na zemi, viditeľne i neviditeľ né, buď tróny, buď
panstvá, buď kniežatstvá, buď vrchnosti, to všetko je stvorené skrze neho a cieľom neho a on je predo
všetkým, a všetko v ňom povstalo a stojí a on je hlavou tela, cirkvi, ktorý je počiatkom, prvorodeným z mŕtvych,
aby on bol vo všetkom prvý.“ (Kol 1:16 – 18)
On je Pánom všetkého! Nech je vo všetkom prvý a posledný, Ježiš je alfa aj omega, začiatok i koniec. Pozvi Ho
do svojho života ako toho, ktorý vládne, ako Pána pánov, ako Kráľa kráľov, ako toho, ktorý je vo všetkom prvý
a posledný, lebo On ťa spasil, On ťa uzdravil, On ťa oslobodil a On ťa chce viesť. Odstúp z miesta, ktoré patrí
len Jemu, zostúp z trónu svojho života a učiň Ježiša (Ješuu) Pánom všetkého.
POKOR SA A NECH JEŽIŠ (JEŠUA) VLÁDNE VO VŠETKOM!
Šalom! Stanislaw Gawel
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„ ...pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine...“ (1Kr 10:6)

„Lebo, hľa, králi sa zišli, pritiahli pospolu. Videli to a užasli, zmiatli sa a utiekli... Taršíšske
lode si rozbil východným vetrom” (Ž 48:5-6, 8).
BLOKÁD A V GAZE A N OVÁ FLOTILA
Kto aspoň trochu vidí do situácie medzi Izraelom a Pásmom Gazy, chápe dôvod, prečo Izrael
pôvodne uvalil na Gazu blokádu. Za čias Ariela Šarona sa Izrael stiahol z Gazy a územie ovládli
militantné strany. No a výsledok? Takmer každodenné vypaľovanie rakiet a mínometov na židovský
štát. Paľba pokračuje len s malý mi prerušeniami takmer šesť rokov. Najviac postihnuté je mesto
Sderot.
Hamas, spolu s iný mi militantný mi skupinami, sa samozrejme nevzdal. Do Gazy sa pokúsil pašovať
zbrane rôznymi spôsobmi. Egypt si nebezpečenstvo teroristickej skupiny uvedomoval, preto taktiež
uzavrel južnú hranicu blokádu. Do oblasti sa transpor tujú aj potraviny, lieky a iné zásoby, hoci
situácia nie je v žiadnom pr ípade tak hrozná, akú z nej urobili liberálne „krvácajúce srdcia“. Ak by
Izrael povolil humanitárny m zásobám vstup do Gazy bez akejkoľvek kontroly či preverenia, je jasné,
že spolu s humanitárnym tovarom si do oblasti nájdu cestu aj zbrane. Preto Izrael uvalil tesnú
blokádu, zároveň však povolil prísun humanitárnej pomoci do Gazy po dôsledne sledovanej
pozemnej trase.
A tak si militanti razia cestu do Gazy po mori. Prvý pokus zrealizovali pred rokom. Flotilu
s „humanitárnou pomocou“, v ktorej sa našli aj zbrane, odchy tili vojaci IDF a chceli sa na ňu nalodiť.
Posádka im v tom však bránila. Incident si vyžiadal 9 obetí z účastníkov flotily. Napriek varovaniam
sa do Izraela plaví nová flotila. Tvorí ju americká loď s približne 50 členmi posádky, 40-členná
kanadská loď a nákladné plavidlo riadené aktivistami z Grécka, Švédska a Nór ska.
Ministerstvo zahraničných vecí USA varovalo aktivistov, že riskujú trestné stíhanie, ak budú trvať na
vykonaní svojich zámerov: „Dodávanie, alebo snaha o dodávanie, či konšpirácia dodávať materiálnu
podporu alebo iné zdroje v prospech určitej zahraničnej teroristickej organizácie, ako napr. Hamas,
by mohlo porušiť americké civilné a trestné stanovy, čo môže vyústiť až do väzby,“ uviedla
hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí USA, Victoria Nulandová, v čase, kedy sa flotila
pripravovala vyplávať. Nulandová zopakovala vyjadrenia Izraela nasledovne: „Existujú zavedené
a účinné mechanizmy na prevoz humanitárnej pomoci do Gazy. Žiadame všetkých, ktorí sa snažia
poskytnúť pomoc pre ľudí v Gaze, aby používali takéto mechanizmy a nepodieľali sa na akciách ako
je plánovaná flotila.“
Nulandová tiež vyzvala Hamas, aby sa stretol s vedením Kvarteta, vzdal sa násilia, uznal práva
Izraela na existenciu a akceptoval zmluvy z minulosti.
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Mesačné správy z Izraela
Izrael vyškolil špeciálne jednotky na zásah proti flotile, aby ju nenásilným spôsobom zadržal a vyhol
sa tak zraneniam a stratám na životoch. Zámer flotíl je však jasný. Humanitárna pomoc pre
Palestínčanov je len zámienkou, ako napľuť Izraelu do tváre - protestovať voči ich autorite
a vyprovokovať incident, ktorý následne očierni Izrael na svetovej scéne. V nasledujúcich dňoch
budeme poznať dôsledok tejto novej provokácie.
SMUTNÉ OČI GILADA ŠALITA VYVOLÁVAJÚ SÚCIT A H ANBU
Ronny Gordon nedávno zverejnil v Jerusalem Post kresbu, na ktorej boli vyobrazené nesmierne
smutné oči. Mal som pocit, akoby sa ma pý tali: „Vari ma tu necháte?“ Ak by tieto smutné oči patrili
môjmu synovi, iste by som zápasil s frustráciou, hnevom a potokmi sĺz. Kresba mi veľmi
pripomenula Gilada Šalita.
Izraelský vojak je v zajatí Hamasu už päť rokov. Nemáme v podstate o ňom nijaké správy. Nik
nevie, či ešte žije. Giladovi rodičia tak zápasia s frustráciou a zúfalstvom, že sa uchýlili
k drastickejšej for me protestu. Priviazali sa reťazami o plot, ktorý chráni rezidenciu premiéra,
v snahe donútiť ho k rozhodnejšej akcii.
Po prvý krát v histórii sa začínajú ozývať aj medzinárodné hlasy, ktoré volajú po oslobodení Šalita.
Predseda OSN Ban Ki Moon vyzval Hamas, aby skontaktoval Giladovu rodinu so svojim synom.
USA požadovali, aby Hamas okamžite vydal Šalita na slobodu. K medzinárodným výzvam sa pridal
Červený kríž, ktorý ostro skritizoval Hamas za porušenie medzinárodných humanitárnych noriem.
Päť rokov Šalitovho väzenia si pripomenulo na vrcholovej politickej úrovni Francúzsko, okrem iného
aj preto, že Šalit má spolu s izraelský m aj francúzske občianstvo. Francúzsky minister zahraničia
Alain Juppe sa vo svojom prehlásení na webových stránkach ministerstva zmienil, že Šalit je
najdlhšie väzneným zajatcom francúzskej histór ie a prisľúbil, že bude mobilizovať medzinárodné
spoločenstvo k úsiliu za Šalitovo oslobodenie. „V predvečer tohto smutného piateho výročia zajatia
Gilada Šalita chcem zopakovať, že táto situácia nášho krajana, kedy sú mu odopreté základné
princípy medzinárodného humanitárneho zákona, je neakceptovateľná," povedal Juppe vo svojom
vyjadrení.
Francúzsky minister zahraničných vecí dodal: „Zmobilizovali sme našich partnerov, aby sme
neúnavne pokračovali v procese oslobodenia Gilada Šalita, v súčinnosti s vyjednávaním.“
Pri pr íležitosti piateho výročia od Šalitovho únosu zverejnili vodcovia Hamasu fotky palestínskeho
herca, ktorý predstavuje Gilada Šalita, ako pozerá cez mreže svojho väzenia. Ďalšia fotka zobrazuje
Šalita už s bradou. Na fotkách sú tiež symbolické správy spolu s vyvesenými fotkami izraelského
navigátora Rona Arada, ktorý bol nezvestný 25 rokov.
Hamas zverejnil aj niekoľko správ, ktoré vyryl Šalit na steny svojej väzenskej cely. Ide o posmešné
slová, slová zrieknutia, prosby o záchranu za každú cenu, ale aj spomienky na rodinu typu: „Chýba
mi mama“. Hamas tak nepriamo Izraelu komunikuje, že ho čaká taký istý osud ako aj Rona Arada.
Vyzerá, že ide o to najlepšie, s čím mohol Hamas pr ísť, a to s reakciou na narastajúcu požiadavku
dokázať, že Gilad Šalit je stále nažive” (americanthinker.com June 26).
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Mesačné správy z Izraela
Je len veľká škoda, že Izrael nevyvinul nijaké úsilie, aby lokalizoval a zabezpečil vyslobodenie
svojho vojaka.
JORDÁNČ ANIA HOVORIA, ŽE BOJ S IZRAELOM JE „EXISTENČNÝ“
Dňa 5.júna sa mi dostal do rúk jordánsky denník, v ktorom ma zaujal jeden článok. Písalo sa v ňom:
„Keď skúmame dôvody, ktoré viedli k júnovej tragédii [1967] zistíme, že tieto isté dôvody ešte stále
existujú. Arabské štáty, od oceánu až po Záliv, sa nepoučili z lekcie Naksa [ „porážka ”- keď sa
hovorí o vojne v r.1967], a nepodnikli kroky ani neinvestovali do nástrojov, ktoré by ich mohli
presunúť zo šachovnice zlyhania na šachovnicu víťazstva. Skryté spory medzi niektorými arabskými
krajinami zostávajú také isté, aké boli aj vtedy. Ba čo viac, znásobili sa a politika nepr iateľstva
a nevraživosti je teraz horšia ako bola v minulosti. Stav bezmocnosti, ktorý arabské krajiny dosiahli
za posledné štyri dekády, je toho dôkazom.”
Autor článku poukazuje na chyby a omyly arabských krajín, zároveň však kritizuje Izrael za jeho
„okupáciu“ arabských území:
„Na druhej strane, sionistický nepriateľ sa stále drží svojej sionistickej stratégie, ktorá je založená na
okupácii, osídľovaní a ľudskom presune. Odmieta reagovať na legitímne medzinárodné rozhodnutia
a stiahnuť sa z okupovaných arabských území. A toto sa deje napriek tomu, že arabské krajiny
a Palestínska samospráva sa rozhodli akceptovať mierové podmienky...”
Pisateľ dáva neúprimné sľuby o „demokracii“, podceňuje násilie ako spôsob, ktorým sa chcú zbaviť
sionistov a vyzýva arabské krajiny, aby urobili aktívne kroky voči Izraelu, pretože doteraz len
reagovali na izraelské akcie. Článok uzaviera s tým, že boj s Izraelom nie je „územný“ ale skôr
„existenčný“: „Počas 44.výročia sionistickej agresie proti ummah [celé moslimské spoločenstvo] dňa 5.júna 1967 sa overujú večné fakty: Boj s týmto nepriateľom je skôr existenčný boj ako
teritoriálny a vyžaduje, aby si ummah osvojilo všetky prostriedky a postupy, ktoré budú viesť
k víťazstvu a zahnaniu sionistických votrelcov....”
Hoci jordánsky kráľ Abdullah, ako osvietený pro- západniarsky vládca, nemusí súhlasiť s hore
uvedeným názorom, väčšina Jordánčanov s tým pravdepodobne súhlasí. A tak Izrael v skutočnosti
nemá „priateľa“ na východnom brehu Jordánu, ale len niekoho, kto dočasne toleruje jeho existenciu.
Kráľ Abdullah by si z histórie mohol pripomenúť, že to boli práve jordánske sily, ktoré zaútočili na
Izrael v roku 1948, a že v budúcnosti by sa malo takémuto typu útoku vyhnúť za každú cenu.
Čo sa týka „existenčnej stránky“, jordánsky pisateľ má pravdu. Prebieha existenčný konflikt medzi
ľuďmi, ktorých si Boh vyvolil, aby priviedol do sveta pravdu a skupinou ľudí zajatých náboženstvom.
IZRAEL NA OKR AJI ENERGETICKEJ NEZÁVISLOSTI?
Julie Stahlová na web stránke CBN píše, že pnutia na Strednom východe ohrozujú dodávku energie
pre Izrael. „Avšak,“ ďalej uvádza, „nedávne objavy zemného plynu a ťažba oleja z bridlíc by mohli
prispieť k energetickej nezávislosti krajiny, a to už za krátky čas.“
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Mesačné správy z Izraela
Uvádzame parafrázované výňatky z jej článku.
Niektor í to nazývajú potenciálnou energetickou revolúciou. Závislosť Izraela na dodávkach zemného
plynu sa skončí. Nálezisko plynu neďaleko izraelského pobrežia vo vodách Stredozemného mora
dokáže v horizonte dvoch rokov plne pokryť energetické potreby krajiny. Ide o najväčšiu mimo
brežnú nádrž plynu na svete a najväčší objav desaťročia. Tento objav je extrémne dôležitý, pretože
Izrael bol už dlho jedinou krajinou na Strednom východe bez vlastného zdroja ropy a plynu.
Gideon Tadmor z Delek Energy si zavtipkoval: „Prečo Mojžišovi trvalo až 40 rokov, kým priviedol
izraelský ľud z Egypta do Izraela? Pretože hľadal jediné miesto na Strednom východe, kde chýba
ropa a plyn.“ Tadmorov v tip nebol pravdivý. Dnes s úsmevom dodáva: „Teraz vieme, že Mojžiš nás
priviedol na správne miesto.”
Amer ická energetická korporácia Noble Energy chce využiť plynové nálezisko Tamar pre výhradné
zásobovanie obyvateľov Izraela. Expert na energetiku a bývalý riaditeľ CIA James Woolsey hovorí,
že polia s plynom urobia z Izraela energeticky nezávislú krajinu. „Nálezisko je pre Izrael výnimočne
dôležité a strategicky veľmi výhodné" uviedol Woolsey pre CBN News.
Navyše, okrem zemného plynu je židovský štát bohatý aj na živičnú bridlicu – jemnozrnnú skalu, z
ktorej sa špeciálnym procesom vyrába ropa. Harold Vinegar, hlavný vedec pre iniciatívy s izraelskou
energetikou, hovor í, že množstvo bridlicového oleja pochovaného na tomto mieste sa môže
zhodovať s rezervami ropy v Saudskej Arábii. „Odhadujem cca 250 miliárd barelov ropy obsiahnutej
v izraelskom bridlicovom oleji – pravdepodobne druhé alebo tretie najväčšie ložisko na celom
svete,“ uviedol Vinegar. „Ide o obrovský potenciál na vytvorenie ropného priemyslu na tomto území.“
Israel Energy Initiatives teraz vykonáva kvalitatívne testy. Vinegar, bývalý šéf výskumníkov pre fir mu
Shell, vzor ky oleja opísal ako „vysoko kvalitné“, dokonca ešte pred ich rafináciou.
Potrebujeme sa modliť, aby tieto objavy energie pokračovali hladko a rýchlo a aby neboli
sabotované nepriateľom, ktorý by sa snažil zinkasovať čo najviac z tohto veľkého objavu.
„Pamätaj na Hospodina, svojho Boha, lebo On ti dáva silu získavať bohatstvo, aby utvrdil
svoju zmluvu, ktorú s prísahou zasľúbil tvojim otcom, ako je to dnes.” (5M 8:18).

V Mesiášovi,
Lonnie C. Mings
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
(piatkový modlitebný zoznam, Jeruzalem , júl 2011)
1.) Modlitby sme začali prorockým čítaním, ktoré pripadlo na túto sobotu - 1.
Kráľov 19.kapitola. Ide o pr íbeh Eliáša, ktorý na vrchu Chóréb počúval tichý,
jemný Boží hlas.
Pane, ďakujeme Ti za výsadu, že ako tvoje ovečky môžeme počuť tvoj hlas. (J. 10:27: „Moje
ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma“.)
Ďakujeme Ti, že si nás vybral do svojho ovčínca. (J. 15:16)
Žasneme nad tým, ako často si vypočul a odpovedal na naše modlitby. A za to ti vzdávame
všetku chválu, úctu a slávu.
Ďakujeme, že si neodpovedal na modlitby, ktoré neboli v súlade s tvojou vôľou! Haleluja!
Vďaka za toto nádherné zasľúbenie týkajúce sa modlitieb: „Vzývaj ma v deň súženia,
vytrhnem ťa, a ty ma budeš oslavovať!“ (Ž 50:15)

•
•
•
•
•

2.) Tento týždeň viac ako 700 Židov z rôznych krajín emigrovalo do Izraela (vykonalo aliju).
Odhaduje sa, že tento rok sa navráti domov rekordné množstvo Židov. Je to úžasná správa
a zároveň priama odpoveď na naše modlitby.
„Hospodin buduje Jeruzalem, zhromaždí rozptýlených z Izraela.“ (Ž 147:2-3)
Žehnáme Ti za túto správu, pretože sa ňou oslavuje Tvoje meno.
„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)
Odstráň všetky prekážky, ktoré stoja v ceste 7000 Židom žijúcim v Indii, ktor í sa nazývajú
B'nei Menashe, a ktor í by sa toto leto mali navrátiť domov.
Prosíme Ťa, otvor dvere aj tisícom etiópskych Židov, ktor í tiež čakajú na svoj návrat do
Izraela.
Izaiáš prorokoval, že mnohí Židia sa navrátia domov so striebrom a zlatom (Iz. 60:9). Toto
proroctvo možno aplikovať na Tvoj ľud žijúci v západných krajinách. Daj ich do pohybu
a navráť ich domov.
Mnoho francúzskych Židov si kúpilo domy v Izraeli, ale zostali žiť vo Francúzsku. Ukáž im,
že sa potrebujú vrátiť domov.
Nech slobodných Židov bez partnera ženie túžba vykonať aliju, aby si našli ženícha či
nevestu v Izraeli a zostali tu žiť. Ty sám im vyber toho správneho partnera, nech sú vedení
tvojou vôľou.
Smútime nad otrasnou udalosťou: vraždou 9 - ročného židovského chlapca z ultraortodoxnej komunity Haredi v Brooklyne. Použi si Pane tento šok, aby sa celá Haredi
komunita v exile navrátila do Izraela.

•
•
•

•
•
•

•
•

•
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•

„Preto, hľa, prichádzajú dni - znie výrok Hospodinov - keď nebudú už viac hovoriť: Žije
Hospodin ...ktorý vyviedol Izraelcov z Egypta, ale: Žije Hospodin, ktorý vyviedol Izraelcov zo
severnej krajiny a zo všetkých krajín, do ktor ých ich zahnal; vrátim ich späť na pôdu, ktorú
som dal ich otcom. Ajhľa, posielam po mnohých rybárov - znie výrok Hospodinov - a tí ich
vychytajú; potom pošlem po mnohých poľovníkov, a tí ich vylovia zo všetkých vrchov, zo
všetkých pahorkov aj zo skalných trhlín.“ (Jer.16:14-16)
Odstráň z Tvojho ľudu strach z emigrácie a dodaj im dôveru v Teba a v to, čo si prehlásil.
Dotkni sa sŕdc všetkých Izraelitov, ktorí žijú mimo Izraela. Daj, aby extrémne začali túžiť po
Sione. (Ž 137:1-6).
„A milujem ťa večnou láskou, preto ti ustavične činím milosť.“ (chesed - Božia rozhodná
láska založená na vernosti voči zmluvným zasľúbeniam) (Jer. 31:3)

3.) Kým je väčšina svetovej pozornosti upretá na ďalší vývoj udalostí „Arabskej jari“ (arabské
revolty na Strednom východe), Irán naďalej pokračuje vo výrobe nukleárnych zbraní.
Uvedomujeme si jeho zákerné a nenápadné prepojenie v násilných operáciách odohrávajúcich sa
v tejto časti zemegule. I dnes sme sa modlili za túto nebezpečnú situáciu dvomi spôsobmi:
1.) Aby Boh povstal a zvrchovane jednal s iránskou hrozbou.
2.) Ak Pán chce, aby Izrael vojensky zasiahol, prosili sme o jasné vedenie pre jeho vodcov.
•
•
•

•
•
•

•
•

„Keď povstane Boh, hneď sa rozpŕchnu jeho nepriatelia, a budú utekať od jeho tvári tí, ktorí
ho nenávidia.... Pohroz zvieraťu v tŕstí... rozptýľ národy, ktoré milujú vojny!“ (Ž 68:2,31)
„Postavím svoj trón v Éláme...“ [starodávna Perzia]… (Jer.49:38a) Abba, učiň to skrze
spasenie mnohých Iráncov. Otvor ich oči, aby uzreli a spoznali Ješuu.
„... a vykynožím tam kráľov i kniežatá - znie výrok Hospodinov.“ (Jer. 49:38) Pane, odstráň
pevnosti šítskeho islamu, antisemitizmu a všetkých anti-kristových duchov nad tý mto
národom.
V Jeremiášovi 49:35 sa píše, že podlomíš kolená Elámu. Na základe tohto slova ťa prosíme,
aby si zničil všetky iránske plochy na odpaľovanie rakiet.
Ak má byť Izrael použitý ako tvoja vojnová zbraň (Jer. 51:201), daj jeho vodcom odvahu
a múdrosť, ktorú potrebujú k vojnovej operácii.
Vďaka Ti, že Izrael má v súčasnosti odvážnych vodcov. Naďalej zmocňuj premiéra
Netanjahua, ministra obrany Ehuda Baraka, šéfa IDF Bennyho Ganca, ministra
zahraničných vecí Avigdora Liebermana a všetkých ostatných, ktor í budú zapojení do tohto
kľúčového rozhodnutia.
Priprav Izrael na dôsledky vojnového zásahu – vojenské, diplomatické...atď.
Dodaj izraelskej tajnej službe, jej agentom a špiónom presné infor mácie, ktoré potrebujú
izraelskí vodcovia, aby mohli vykonať správne rozhodnutia.

4.) Liga arabských štátov sa rozhodla, že požiada na septembrovom Valnom zhromaždení
OSN o uznanie palestínskeho štátu s východným Jeruzalemom ako hlavným mestom a o uznanie
Palestíny za plnoprávneho člena OSN. Na prijatie Palestíny do OSN by bol potrebný súhlas
Bezpečnostnej rady. Spojené štáty však už vyhlásili, že takúto rezolúciu budú vetovať. Môžeme
Obamovi skutočne dôverovať, že tak učiní? Ak sa tak aj stane, predpoklad je, že návrh podporí
väčšina. Aj keď by to bolo vetované, je možné rezolúciu odsúhlasiť veľkou väčšinou. I keď to nemá
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žiadny legálny následok, celé to prispeje k tomu, že Izrael bude vo svete ako štát, ktorý „okupuje“
teritórium iného uznaného národa. Mimochodom, na tomto „okupovanom území“ sa odohrala
väčšina historických biblických udalostí. A zahŕňa aj izraelské vrchy, miesto kde Boh hovor í, že
privedie späť židovský ľud, aby ho zachránil. (Ez 36).
Všimni si, čo Boh hovorí o tých, ktor í sa stavajú proti izraelský m vrchom: „… Počúval som
všetky rúhania, ktoré si vyslovil proti vrchom Izraela: Sú spustošené, nám sú dané za
pokrm. Svojimi ústami ste sa chvastali proti mne, drzo ste hovorili proti mne. Ja som to
počul.“ (Ez. 35:12-13)
Pane, daj izraelský m vodcom nadprirodzenú múdrosť, aby vedeli, ako bojovať proti tejto
diplomatickej vojne.
Vďaka, že naďalej zatvrdzuješ srdcia nepriateľom Izraela, takže ani po 18- tich rokoch po
„mierovom procese“ z Osla neexistuje palestínsky štát.
Pane, pretože veríme, že obnovuješ Tvoj ľud a Tvoju zem, aby si naplnil plány svojho
kráľovstva, prehlasujeme a prosíme o naplnenie týchto veršov:
„Hospodin ruší radu národov a marí úmysly ľudí. Hospodinova rada trvá naveky, myšlienky Jeho srdca z rodu na rod.“ (Ž 33:10-11)
„Spolčujte sa, národy, ale deste sa, a načúvajte, všetky diaľavy zeme! Strojte sa len, ale
deste sa; strojte sa len, ale deste sa! Chystajte plán, ale bude zmarený; povedzte niečo,
ale neuskutoční sa to, lebo Boh je s nami.“ (Iz. 8:9-10)
Pane, stráž svoje slovo!

•

•
•
•

•

5.) Ďalšou vážnou existenčnou hrozbou pre Izrael je vnútorné rozdelenie v národe. Či ide
o sekulárnych verzus nábožných, pravičiarov verzus ľavičiarov, intenzita, s ktorou sa Izraeliti
približujú tý mto rozdielnostiam, sa môže stať veľmi nebezpečná. Jediným riešením je spasenie zjavenie dobrého a veľkého pastiera Izrael.
•
Pane, nedovoľ, aby bol dom Izraela nenapraviteľne rozdelený.
•
Umlč ex trémne vyhlásenia na oboch stranách.
•
Nedovoľ, aby média podporovali a kŕmili toto rozdelenie krajiny.
•
Zošli jednotu a Tvoj šalom na Izrael, obzvlášť v tomto kritickom období.
•
Povedal si, že nás spojíš v jedno v ruke Syna Človeka. (Ez. 37:15-20).
•
„Takto vraví Hospodin, Pán: Hľa, ja poberiem Izraelcov spomedzi národov, kam odišli,
zhromaždím ich odvšadiaľ a pr ivediem na vlastnú pôdu. Urobím z nich jeden národ v
krajine na izraelských vrchoch a jeden kráľ bude kráľom všetkých; nebudú už dvoma
národmi, ani sa nebudú deliť na dve kráľovstvá.“ (Ez. 37:21-22)
•
Spas mnohých Izraelitov!
„Vylejem na dom Dávidov a na obyvateľov Jeruzalema ducha milosti a nástojčivých prosieb.
Potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli. Budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad
jedináčikom, a trpko nad ním žialiť, ako sa žiali nad prvorodeným.“ (Zach. 12:10)
•
Priveď telo Kristovo v Izraeli do jednoty v Duchu Svätom.
Veľmi si vážime váš záväzok a odhodlanie stáť pred Pánom za túto krajinu a tento ľud.
Šalom, IFI tím
10
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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 zohnul, a tak sa pokoril môj ľud, nad ktorým je vzývané moje meno, a keby sa
modlili a hľadali by moju tvár a odvrátili by sa od svojich zlých ciest, ja vyslyším z nebies,
odpustím ich hriech a uzdravím ich zem.” (2Kron 7:14).
IZRAEL ALEB O PALESTÍNA
“Ustanovím svoju zmluvu medzi sebou a tebou (Abrahámom) aj tvojim potomstvom, a to cez
pokolenia - ako večnú zmluvu, že budem Bohom tebe i tvojmu potomstvu. A tebe i tvojmu
potomstvu dám do večného vlastníctva celý Kanaán, krajinu, v ktorej žiješ ako cudzinec;
a budem im Bohom.” (1M 17:7-8)
Tento verš je daný všetkým, ktorí veria Biblii! Ide o jasný, jednoznačný výrok, že Všemohúci,
Stvoriteľ sveta, uzavrel večnú zmluvu s Abrahámom, prostredníctvom ktorej dal jemu a jeho
potomstvu časť územia na Blízkom východe za večné vlastníctvo. Samozrejme, predpokladom je,
že akceptujeme hebrejskú Bibliu (SZ) ako pravdivého a spoľahlivého svedka týchto historických
udalostí.
Avšak!
Teológia náhrady, arabské prekrúcanie faktov a neobjektívne mediálne spravodajstvo majú za
následok, že mnohí významní ľudia na Západe si vo svojich mysliach vytvorili vážne predsudky voči
Izraelu. Odsudzujú Izrael za to, že neoprávnene obsadil územie na Blízkom východe. Palestínski
vodcovia vytrvale presviedčajú celý svet, že nikde v Jeruzaleme nie je žiadny vierohodný dôkaz
o židovskej histórii. Ide o skutočne vážnu situáciu. Omnoho závažnejším je však fakt, že žiadna
svetovo uznávaná kresťanská inštitúcia jasne a verejne neodsúdila takého nezmysly.
Neustále kresťanskému svetu kladiem otázku: „ ... bolo založenie Izraela v roku 1948 Božím
skutkom?“ Aj keď počas 3000 rokov pokračovala historická pr ítomnosť židovského ľudu na území
Jeruzalema, Judska, Samárie a Galilji, je to po prvý krát po 2000 rokoch, keď sa znova stali
národom. Rok 1948 je preto hraničnou líniou pre judeo-kresťanský svet. To, či zodpovieme na túto
otázku kladne alebo záporne, je, ako pre cirkev, tak aj pre židovský národ, kľúčové. A odpovedať
musíme. N ie však potichu - v našich srdciach, ale verejne, kedykoľvek nám dá Pán pr íležitosť
prezentovať túto pravdu!
Židovsko-kresťanská história nás učí, že židovský národ bol odvedený rímskou ar mádou a rímsky
cisár Hadr ián premenoval krajinu na Palestínu. Hadrián chcel zahladiť spomienku na tento národ
a preto na mieste, kde stál Jeruzalem, vybudoval mesto, ktoré pomenoval Aelia Capitolina. Dôkaz
dlhodobej židovskej pr ítomnosti v Izraeli je však skalopevný. Nachádza sa v mnohých kameňoch,
ktoré zachovávajú múzeá a ďalších historických dôkazoch, ktoré každodenne prichádzajú na svetlo
bratstvo
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a sú podporované starými spismi. A samozrejme, židovská história je vyrytá aj na stránkach Biblie.
A tá je pravdivá. Žiadna stredná cesta neexistuje. Nemáme inú možnosť. Buď jej veríme, alebo nie!
„Kresťanské“ národy sveta Biblii neveria. Nechali sa presvedčiť arabský m tvrdením, že židovský
národ nemá žiadne právo na túto krajinu.
Ak veríme Bohu Biblie, potrebujeme mať v tejto veci jasno. Slová proroka Eliáša sú aktuálne i dnes.
Na vrchu Karmel vyzval modlársky Izrael (1Kr 18:21) nadčasovou otázkou: “Dokedy budete kulhať
na obe strany? Ak je Hospodin Bohom, nasledujme ho! Ak je ním Bál, choďte za ním!”
Tak, ako nás Biblia vyučuje, že si musíme vybrať medzi Bohom a svetom, tak si musíme vybrať aj
medzi Izraelom, odkiaľ pochádza naše poznanie Boha a spasenie (J 4:22), a Palestínou. História je
dôležitá, ale musí to byť histór ia písaná Bohom a tá je nám tak blízka, ako je blízka Biblia nášmu
srdcu. Izrael je čiarou v piesku, ktorá sa čoskoro stane pr iepasťou.
Strategické modlitebné potreby:
Prosím, modlite sa, aby mali kresťania smäd po poznaní pravdivej histórie. Aby boli vedení
Bibliou a nie mediálny mi prehláseniami.
Prosím, modlite sa, aby dal Boh kresťanom hlbokú túžbu poznať Božie Slovo, a aby im
odkrýval pravdu židovskej histórie a jeho územia.
Prosím, modlite sa, aby mali kresťania odvahu a s múdrosťou podporovali Izrael a vydávali
svedectvo o jeho biblickej histórii.

•
•
•

ODVAHA N ÁŠHO PRESVEDČENIA
“Za svedkov volám dnes proti vám nebesia i zem, že som ti predložil život i smrť, požehnanie
i kliatbu. A vyvolíš si život, aby si žil ty i tvoje semeno, aby si miloval Hospodina, svojho
Boha, aby si počúval na jeho hlas a aby si sa ho držal, lebo on je tvojím životom a dĺžkou
tvojich dní.” (5M 30:19-20)
Tieto Mojžišove slová sú jedny z najvýznamnejších v celom Písme. Spájajú sa priamo s Adamovou
a Evinou túžbou poznania dobrého a zlého, tak ako aj s mnohými Pavlovými listami, v ktorých nás
vyzýva, aby sme si vybrali medzi telom a duchom.
Kvôli Adamovej vzbure sme my, jeho potomkovia, prakticky neustále nútení vyberať medzi dobrom
a zlom.
Ak to vztiahneme na blízkovýchodný konflikt, znamená to, že si nemôžeme dovoliť kráčať po
imaginárnom deliacom pásme medzi Izraelom a arabským svetom. Naša voľba nemôže byť ani
ťahom lotérie. Ako kresťania musíme hľadať pravdu bez ohľadu na to, koľko nás to bude stáť, a aké
to môže byť bolestivé. Pre mnohých kresťanov je najľahším východiskom sy mpatizovať
s Palestínčanmi, pretože ich údajné utrpenie triafa do posolstva evanjelia, ktoré prirodzene
sympatizuje s vyhnancami. A Izrael celkom určite z pohľadu sveta nepasuje do kategórie
12
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„vyhnancov“ z Blízkeho východu, ani vo vojenskom ani v ekonomickom zmysle. Ak je niekto ochotní
poznať pravdu a vhĺbiť sa do tohto konfliktu, ľahko uvidí nerovnováhu sily minimálne 500 ku
1 v prospech arabského sveta vo vojenskom aj teritoriálnom zmysle, nehovoriac o enor mnom
ropnom bohatstve koncentrovanom v arabských štátoch.
Naša prvoradá a najdôležitejšia otázka by mala znieť: „aká je Božia per spektíva?“ Realitou je, že
Boh Abraháma, Izáka a Jákoba prehlásil krajinu Izrael za svoju osobnú nehnuteľnosť, t. j. „ ... Lebo
Hospodin si vyvolil Sion, ... Toto bude miestom môjho odpočinutia až na veky; tu budem bývať, lebo
oň si žiadam.” (Ž 132:13-14)
Je mnoho úprimných kresťanov, ktor í sy mpatizujú s Palestínčanmi na základe súcitu. Čo ale mnohí
nevidia, je, že strata Starého Mesta v prospech arabského sveta znamená v íťazstvo Alaha nad
Bohom Jákoba.
Výber je na nás. Postavíme sa za Izrael a budeme ho podporovať, alebo budeme vidieť islamský
polmesiac nad všetký mi západný mi snemovňami? Kľúčo m je Izrael!
Strategické modlitebné potreby:
•
•
•

Prosím, modlite sa za odvahu stáť na biblických pravdách.
Prosím, modlite sa za kresťanov, aby robili biblicky korektné rozhodnutia.
Prosím, modlite sa, aby boli izraelskí diplomati vedení Božou múdrosťou.

AR ABSKÁ JAR
Sebaobetovanie mladého muža, Mohameda Bouaziziho v Tunisku 17. decembra 2010 spustilo
reťazovú reakciu udalostí po celom Blízkom východe. Následné arabské povstania, ktoré sa spustili
v Lýbii, Egypte, Jemene, Bahrajne a v Sýrii stále nie sú definitívne ukončené.
Ale čo má samovražda mladého Tunisana spoločné s problémami Sýrie a s mŕ tvym bodom
v rokovaniach medzi Izraelom a Palestínou? Katalyzátor navrhuje jednostranné vyhlásenie
Palestínskej štátnosti v septembri. To, či vznikne Palestínsky štát je v tomto momente
nepodstatné, pretože rozbuška spojená s arabský mi očakávaniami už pár krát vybuchla a
potenciálne môže zapáliť zvyšok Blízkeho východu.
Faktom je, že Palestínčania chcú svoj vlastný štát bez ohľadu na to, či je tento cieľ reálny
a dosiahnuteľný. Dvojštátne riešenie na základe mierovej línie z 1949/67 je pre Izrael
neuskutočniteľným programom, pretože by ho zanechal bez obrániteľných hraníc a odoprel by
židovskému svetu pr ístup na ich posvätné miesta. Kresťania by boli OK, a samozrejme aj
moslimovia, ale Židia by boli okradnutí o svoje sväté miesta. Šlo by o jediné svetové náboženstvo,
ktorému upreli najposvätnejšie miesta.
Izrael nemôže nikdy súhlasiť s odstúpením Chrámovej hory – svojho najsvätejšieho miesta; ani
Palestínčania nechcú súhlasiť so žiadnou dohodou, ktorá nezahŕňa Staré Mesto Jeruzalema.
bratstvo
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Samozrejme, toto je mŕ tvy bod, ktorý má na izraelskej pôde potenciál viesť k podobnému násiliu,
ako sme zažili v arabskom svete. Takýto konflikt by mohol mať ďaleko vážnejšie následky pre Izrael:
totiž medzinárodný vojenský zásah!
Izrael nemá pochýb o tom, že Iránom sponzorovaná vojna na mnohých frontoch sa čoskoro skončí
(Ž 83:1-8). Otáznikom medzi vodcami Izraela zostáva, ako v tomto konflikte vystúpia národy?
Strategické modlitebné potreby:
•
•
•
•

Na základe Ez 34:11 sa modlite za priamy Boží zásah v Izraeli .
Prosím, modlite sa za veľkú múdrosť pre židovských a kresťanských vedúcich v Izraeli.
Modlite sa za Božiu múdrosť pre cirkevných vedúcich po celom svete, vo vzťahu k Izraelu.
Modlite sa, aby Boh pozdvihol veľkú podporu pre Izrael, všade kdekoľvek čítajú Písmo (R
11:29-31).

•
•

Prosím, modlite sa 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 Šaron, počas služby Bohu a Izraelu.
Prosím, modlite sa za všetkých zástupcov CFI, po celom svete.

•

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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SPRÁVY Z DIASPÓRY
Na poslednej ceste po Ukrajine sme opäť navštívili Žitomir skú a Čerkazskú oblasť a na ceste späť
Zakarpatskú oblasť. Cesta dlhá 3000 km je náročná a vďačíme nášmu Bohu za Jeho ochranu počas
celej cesty. V modlitbách a v očakávaní zažívame Jeho dobrotivosť a milosť.
V Zakarpatskej oblasti sme navštívili našich spolupracovníkov, ktor í pomáhajú distribuovať
potravinové balíky. Jedným z nich je aj Voloďa, ktorý žije v Chuste. Voloďa je zároveň predsedom
žid. náb. obce. Má veľké srdce pre svojich blížnych a pomáha, kde sa dá. Voloďa používa pre
rozvoz potravinových balíkov svoje veľmi staré osobné auto (viď obrázok dole). Pred niekoľkými
rokmi sme prispeli na opravu jeho auta, ale teraz, keď sme sa opäť stretli, vnímali sme, že je čas na
zmenu. Auto, ktoré nemá ani názov a má viac ako 30 rokov, je už vo veľmi – veľmi zlom stave.

Vhodným automobilom pre túto službu je podobné auto typu pickup. Výber značky a modelu auta
budeme vyberať podľa možností v danom regióne a technického stavu. Cena takéhoto ojazdeného
auta sa pohybuje okolo 7500,- USD. Jedná sa o modely áut Renault, Citroen, Opel a pod. Auto,
ktoré chceme kúpiť bude slúžiť na pomoc ľuďom a rozvoz potravín v regióne Chustu.
Predkladáme túto potrebu, ako prosbu v modlitbe pred Pánom a ako výzvu pre nás všetkých.
Veríme, že sa môžete aj vy stať Božím nástrojom k naplneniu tejto potreby. Zároveň vás prosíme
o modlitby, aby sa Boh v tom oslávil, a aby Voloďa spolu s ďalšími z obce spoznali Ješuu, aký je
dobrý a nezabúda na svoj ľud.
Chevra tím
bratstvo
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Správy z diaspóry

Informácie o účtoch nájdete na predposlednej strane časopisu alebo na www.chevra.sk. Pre tento projekt
s názvom „Chust pickup“ použite var. symbol 1077
Viac informácií na tel: +421 5640536 alebo email: chevra@chevra.sk

16

Júl 20 11

bratstvo

PREČO STÁŤ S IZRAELOM
•
PRETOŽE BOH HOVORÍ, ŽE POŽEHNÁ TÝCH, KTORÍ IM ŽEHNAJÚ
Genesis 12:3: „Žehnať budem tých, čo teba žehnajú, prekľajem toho, čo tebe zlorečí, a v tebe budú
požehnané všetky čeľade zeme.“
Izaiáš 60:12: ´Lebo národ i kráľovstvo, ktoré ti nebude slúžiť, zahynie a pohania budú iste vyhubení.´
•
PRETOŽE MÁME VOČI NIM DLH ZA TO, ČO SME CEZ NICH PRIJALI
Skrze Izrael boli dané zasľúbenia a zmluvy. Skrze nich prišiel zákon, proroci a Mesiáš Ježiš, ktorý umožnil
prístup k Bohu pre všetkých. Evanjelium sa dostalo k národom najprv cez židovských apoštolov. Izraelcom
´prináleží synovstvo, sláva, zmluvy, im bol daný zákon, služba Božia i zasľúbenia; ich sú otcovia a z nich
je Kristus podľa tela, Boh nad všetkým...´ (Rimanom 9:4-5). „Lebo keď sa (bývalí) pohania stali účastnými
ich duchovných pokladov, oni sú zase povinní poslúžiť im aj hmotnými darmi.“ (Rimanom 15:27)
•
PRETOŽE BOŽIE DARY A POVOLANIE IM NEBOLI ODŇATÉ
Rimanom 11:28-29: ´Podľa evanjelia sú síce nepriatelia pre vás, ale podľa vyvolenia (sú) milovaní – pre
otcov. Lebo Boh neľutuje dary milosti a povolanie.´
Aj keď väčšina Židov ešte neprijala evanjelium, nespôsobilo to neplatnosť Božieho plánu, ktorý má pre
nich, a ktorý napokon naplní. Zmluva s Abrahámom nebola nahradená Novou zmluvou, ani zrušená kvôli
tomu, že nevstúpili do Novej zmluvy. Aj keď Ježišova obeť raz navždy zavŕšila a nahradila chrámové
obete, večná zmluva, ktorú uzavrel Boh s Abrahámom, Izákom, Jákobom a ich potomkami, NEBOLA
zrušená. „...čiastka Izraela stala sa zatvrdilou dovtedy, dokiaľ nevojde plnosť pohanov. A tak celý Izrael
bude spasený...“ (Rimanom 11:26)
•
PRETOŽE BOH ZASĽÚBIL, ŽE ICH PRIVEDIE NASPÄŤ DO ICH ZEME
Boh zasľúbil, že sa opäť obráti k židovskému národu, priv edie ich naspäť do ich zeme a očistí ich
od neprávosti.
„Zmením údel môjho ľudu, Izraela: oni vystavajú spustošené mestá a v nich budú bývať... Zasadím ich do
ich pôdy, a nebudú už vytrhnutí z pôdy, ktorú som im dal, vraví tvoj Boh, Hospodin.“ (Ámos 9:14-15)
„Hľa, ja poberiem Izraelcov spomedzi národov, kam odišli, zhromaždím ich odvšadiaľ a privediem ich na
ich vlastnú pôdu. Urobím z nich jeden národ v krajine na izraelských vrchoch a jeden kráľ bude kráľom
všetkých...“ (Ezechiel 37:21-22)
Opätovné zhromaždenie Izraela je prorokované v Ezechielovi, Izaiášovi, Deuteronómiu, Ámosovi,
Hozeášovi, Jeremiášovi, Ježišom v Lukášovi 21:24 a Pavlom v Rimanom 11. Je to kľúčová podmienka na
to, aby sa mohol naplno rozvinúť mesiášsky vek. Boh zasľúbil krajinu Izrael Abrahámovi a jeho potomkom
ako večné vlastníctvo. Tento prísľub potvrdil Izákovi, ako je zaznamenané v Genesis 26:3-4, a znovu
Jákobovi v Genesis 35:12.
•
PRETOŽE MÁME „POTEŠOVAŤ BOŽÍ ĽUD“
V Izaiášovi Boh hovorí: „Potešujte, potešujte môj ľud, vraví Boh váš; Hovorte k srdcu Jeruzalema
a privolávajte mu, že skončila sa jeho otrocká služba, zmierená je jeho vina, že dostal z rúk Hospodina
dvojnásobne za všetky svoje hriechy.“ (Izaiáš 40:1-2)
To je výzva pre kresťanov, aby potešovali židovský ľud. Izaiáš tiež predvída, že pri opätovnom
zhromažďovaní Židov im budú vodcovia národov pomáhať a starať sa o nich. ´Takto vraví Hospodin, Boh:
„Ajhľa, zdvihnem ruku k pohanom a svoju koruhvu pozdvihnem k národom; tvojich synov prinesú v náručí
a tvoje dcéry
donesú na pleci. Králi budú tvojimi ochráncami a ich kňažné tvojimi
bratstvo
Sivan - Tamuz 5771
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dojkami. Budú sa ti klaňať tvárou k zemi a lízať prach tvojich nôh. Vtedy poznáš, že ja som Hospodin,
v ktorom sa nesklamú tí, čo dúfajú v Neho.“ (Izaiáš 49:22-23)
Boh hovorí, že pohania budú živ iť židovský ľud a pomáhať im pri ich opätovnom vchádzaní do svojej
zeme. Je naším duchovným poverením, aby sme im pomohli kvôli nim samým a kvôli naplneniu ich
jedinečného povolania. Veriaci z pohanov musia urobiť viac ako len pozorovať, čo Boh robí so židovským
národom... Boh od nás žiada, aby sme sa do tejto pomoci zapojili!
• PRETOŽE POTREBUJEME ODČINIŤ ANTISEMITSKÉ UČENIA A SKUTKY
V celých dejinách cirkvi, od 2. storočia, sa kresťanskí vodcovia prehrešovali najhoršími antisemitskými
výrokmi. Pre tyranov boli tieto výroky po mnoho storočí, až podnes, základňou na zosmiešňovanie,
diskrimináciu a dokonca zabíjanie Židov. Často sa týchto činov dopúšťali tí, ktorí sa vyhlasovali
za nasledovníkov Mesiáša (Záchrancu Izraela a Toho, ktorý nás učil milovať a odpúšťať). Môžeme
obviňovať Židov za to, že často odmietali Mesiáša, ktorého nasledovníci boli antisemiti? V otázke
spravodlivosti ako aj milosrdenstva potrebujeme napraviť tragický záznam kresťanstva (v oboch jeho
formách, katolíckej aj protestantskej) v zaobchádzaní so Židmi. My, ktorí sme sa mali o nich starať, sme
boli často ich nepriateľmi a mučiteľmi. Duch antisemitizmu neprišiel ani neodišiel s Adolfom Hitlerom, ale
môže si nájsť miesto v kresťanoch, ktorí si neuvedomujú svoju zodpovednosť voči Izraelu.
Od 2. storočia sa vyučovala heréza, že cirkev nahradila Izrael. Takéto učenie sa nedrží ani
starozmluvných, ani novozmluvných Písiem. Aj keď väčšina národov a cirkví dnes už antisemitizmus
odsudzuje, antisionizmus má stále širokú podporu. Je novodobým antisemitizmom. Nesúhlas s právom
Izraela na naplnenie Bohom daného údelu v zasľúbenej zemi je dnes najnebezpečnejšou formou
antisemitizmu.
• PRETOŽE ICH BOH POUŽÍVA NA USKUTOČNENIE SVOJHO PLÁNU POKOJA PRE SVET
Rimanom 11:15: ´Lebo keď už ich zavrhnutie bolo svetu zmierením, čím bude ich prijatie, ak nie životom
zo smrti?!´
Mesiáš sa vracia do Izraela, aby bol zmierený so svojím vlastným národom. Odtiaľ bude vládnuť nad
všetkými národmi so svojimi svätými, ktorí zvíťazili ´zo všetkých národov, kmeňov, ľudí a jazykov´
(Zjavenie 7:9; 11:15).
Izaiáš 2:3-4: ´Lebo zo Siona vyjde naučenie a slovo Hospodinovo z Jeruzalema. On bude súdiť medzi
národami, vynášať výrok mnohým kmeňom. Prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy
na vinárske nože; národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť vojne.´
Prichádza pokoj svetu. Prichádza plnosť mesiášskeho veku. Ale najskôr budú zničené všetky systémy
a kráľovstvá, ktoré ignorujú Boží mesiášsky plán.
Ak chcete, aby bol na svete mier, modlite sa a pomáhajte Židom;
Ak chcete vidieť obnovenú cirkev, modlite sa a pomáhajte Židom;
Ak chcete vidieť Mesiáša prichádzať, modlite sa za obnovenie Izraela;
Ak chcete, aby váš národ a všetky národy (vrátane arabských) boli požehnané, modlite sa a pracujte na
tom, aby ste stáli s Izraelom a so židovským národom, a odmietajte antisemitizmus;
Ak chcete, aby bol požehnaný váš vlastný život, pomáhajte a žehnajte Židom;
Ak chcete, aby sa vám dobre darilo, modlite sa za pokoj pre Jeruzalem.
Autor: Paul & Nuala O'Higgins, Reconciliation Outreach (časť prekladu z angl. orig.)
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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
Aktuálna potreba:
Projekt „Chust pickup“

variabilný symbol 1077

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

Konferenčný poplatok 20,- €

