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Správy z diaspóry a Izraela
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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
„Ale ja chcem v spravodlivosti hľadieť na tvoju tvár a nasýtiť sa, keď
sa prebudím, tvojím obrazom .“ (Ž 17:15)
Veľmi ma toto slovo zasiahlo jedno ráno, keď som cestoval na Ukrajinu. Je
tu napísané: „...ja chcem v spravodlivosti hľadieť na tvoju tvár...“ Pozeranie
na Božiu tvár v spravodlivosti je spojené s hľadaním Božieho kráľovstva,
lebo Ježiš hovorí: „...hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť...“ (Mt 6:33) Božou vôľou
je, aby sme boli učeníkmi kráľovstva, ktorí, keď sa prebudia, nasýtia sa obrazom svojho Otca. Aj
Ježiš to robil. My len vstupujeme do Jeho šľapají. Keď sa Ježiš zobudil, hľadel na tvár svojho Otca:
„A ráno veľmi skoro, ešte za noci, vstal, vyšiel a odišiel na pusté miesto a tam sa modlil.“ (Mk 1:35)
Ježiš predtým, ako konal, videl svojho Otca konať; predtým, ako hovoril, počul svojho Otca hovoriť,
lebo bol nasýtený obrazom svojho Otca. Z tohto nasýtenia potom slúžil druhým.
Otec chce s tebou hovoriť od skorého rána, ešte predtým, ako počuješ všelijaké iné hlasy. Chce,
aby si sa zahľadel na Neho hneď ráno, ešte predtým, ako sa zahľadíš na iné veci. Túži po tom, aby
si pozeral na všetko dookola z Jeho pohľadu. Aby sa ti nič nepostavilo do cesty a nezabránilo ti
konať vôľu Otcovu, ku ktorej ťa povolal. Preto posielal svojich služobníkov prorokov, aby Jeho ľud
neodchádzal z Božích ciest: „...posielal som k vám všetkých svojich služobníkov prorokov deň ako
deň skoro za rána a posielajúc znova a znova. Ale ma nepočúvali, ani nenaklonili svojho ucha, ale
zatvrdili svoju šiju, robili horšie, ako ich otcovia. (Jer 7:25-26) Podobné výzvy a volania sa u proroka
Jeremiáša opakujú asi desať krát. Vieš o tom, že človek sa môže dostať do stavu, v ktorom ignoruje
Božie navštívenie? Do stavu, v ktorom sa viac otvára pre ducha tohto sveta ako pre Ducha
Božieho?. Keď sa otvoríš pre telo, žať budeš z tela. Keď sa otvoríš pre Ducha Svätého, žať budeš
z Ducha. „Nemýľte sa Bohu sa nebude nikto posmievať. Lebo čokoľvek seje človek, to bude i žať.
Lebo ten, kto seje v svoje telo, z tela bude žať porušenie; a ten, kto seje v Ducha, z Ducha bude žať
večný život.“ (Gal 6:7-8) Sleduj ovocie svojho života a ono ti ukáže prameň, na ktorý si napojený:
„Či azda prameň z toho istého žriedla prýšti sladkú aj horkú vodu?“ (Jk 3:11) Zdroj, na ktorý si
napojený, určuje druh ovocia, ktoré rodíš. Ježiš povedal: „Po ovocí ich poznáte. Či azda z tŕnia
oberajú hrozná, alebo z bodľače figy? Tak teda každý dobrý strom rodí dobré ovocie, a zlý strom
rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie, ani zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie.
Každý strom, ktorý nerodí dobrého ovocia, sa vytína a hádže na oheň. A tak ich teda po ich ovocí
poznáte. (Mt 7:16-20) Ovocie odráža len druh obrazu, ktorým je nasýtené moje a tvoje vnútro! Čim
nasýtiš svoje vnútro, také uzrieš ovocie. Toto ovocie pozoruje aj tvoje okolie a s takým ovocím
sa postavíš pred Božiu tvár.
Dávid, o ktorom Boh povedal: „môj služobník Dávid, ktorý zachoval moje prikázania, a ktorý ma
nasledoval celým svojim srdcom činiac iba to, čo je spravodlivé v mojich očiach“ (I Kr 14:8), hovorí:
„Tak budem hľadieť na teba v svätyni, aby som videl tvoju silu a tvoju slávu.“ (Ž 63:3) Božie
bratstvo
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nasýtenie si vyžaduje celé srdce. Boha neuspokojíš s odpadom. Ježiš hovorí o milovaní Otca celým
srdcom (Mk 12:30). Chizikijáš (Ezechiáš) sa pred smrťou modlil takto: „Prosím, ó Hospodine
(Adonai), rozpomeň sa na to, že som chodil pred tebou v pravde celým srdcom a činil som to, čo je
dobré v tvojich očiach.“ (Iz 38:3) Mohol by si aj ty prehlásiť takýto výrok o svojom živote a o svojom
srdci? Chizkijášové vnútro bolo preplnené (nasýtené) obrazom Božej pravdy.
Dávid i Chizkijáš vedeli, že z Božej strany nie je prekážka. Poznali Božie podmienky pre úplný vzťah
s Bohom:
„Budete ma vzývať a pôjdete a budete sa mi modliť a vyslyším vás. Budete ma hľadať a nájdete
ma, keď sa po mne budete dopytovať celým svojim srdcom.“ (Jer 29:12-13) Boh sa nehrá s nami
na schovávačku. On nás chce nasýtiť svojim obrazom, aby sme neboli odkázaní na život podľa
svojich predstáv, na život mimo Otcovej vôle. Otec je obrátený k nám, chce konať skrze nás a Jeho
oči nás hľadajú: „...oči Hospodinove chodia sem a ta po celej zemi, aby dokázal svoju silu pri tých,
ktorých srdce je celé obrátené k nemu.“ (2 Kron 16:9) Dovolíš Bohu, aby sa Jeho hľadajúce oči
stretli s tvojimi? Alebo to zvládneš svojou silou? K čineniu svojvôle nepotrebuješ Božie nasýtenie.
„Nasýť nás hneď ráno svojou milosťou, a budeme plesať a radovať sa po všetky svoje
dni.“ (Ž 90:14)
Šalom!
Stanislaw Gawel
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„ ...pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine...“ (1Kr 10:6)

„... keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli, lebo ja, Hospodin, som tvoj
Boh, Svätý Izraela, tvoj Spasiteľ...” (Iz 43:2-3).
VLNA PODPAĽAČSTVA ÚTOČÍ NA JERUZALEM
Colorado Springs toto leto bojovalo s najhorším požiarom vo svojej histórii. Hoci sa oheň väčšinou
rozširuje cez suchú trávu a lesy, v tomto prípade sa mu podarilo prehorieť až do veľkomesta.
27. júna sa postaral o hlavné titulky v novinách: „Ohnivá búrka epických rozmerov v Springs.”
Spomínam to kvôli faktu, že ani Izraelu nie sú katastrofické požiare cudzie. Znovu bojuje
s podpaľačstvom. Požiar na hore Karmel v roku 2010 zabil minimálne 40 ľudí.
Toto leto zasahovali izraelskí hasiči zatiaľ 1759 krát. Väčšinou išlo o podpaľačstvo. Niektoré požiare
však boli spôsobené solárnym maximom. Zem vstúpila do cyklického obdobia intenzívnej solárnej
aktivity, ktorá môže spôsobovať rôzne problémy na Zemi. Prinajmenšom môže vyprodukovať
intenzívne teplo, ktoré nielenže prispieva k požiarom, ale sťažuje aj ich uhasenie.
Mnohé požiare v Izraeli sa vyskytli v južnej časti Jeruzalema. Izraelské úrady sú presvedčené,
že väčšinu z nich majú na svedomí mladí ľudia, ktorí oheň zámerne založili a nechali ho rozšíriť.
Hovorca požiarnej a záchrannej služby Asaf Abra informoval, že hasiči začali od mája vyšetrovať
200 podozrivých prípadov podpaľačstva. Asi v 100 prípadoch sa im podarilo identifikovať zdroj
požiaru, v ktorom sa podpaľačstvo potvrdilo. Mnoho požiarov bolo v oblastiach Arnona, Armon
Hanatziv, Jebel Mukaber a Sur Bahir. Abras uviedol, že požiare boli niekedy tak časté, že hasiči boli
často prizvaní do tej istej oblasti za menej ako 15 minút po výjazde k predchádzajúcemu požiaru.
Každý výjazd stojí tisíce šekelov. Pripravenie výbavy, pracovná sila, to všetko niečo stojí a nie je to
málo. Na uhasenie jedného malého požiaru sa spotrebuje približne 3 000 litrov vody. V boji proti
lesným požiarom, ktoré sa veľmi rýchlo šíria, je do procesu hasenia zapojených viac posádok.
Minulé leto hasiči bojovali s epidémiou podpaľačstva v oblasti Haredi. Skupina mladých chlapcov
zakladala ohne na otvorených priestranstvách a potom sledovala požiarnikov, ako s ohňom bojujú.
Snáď len pripomeniem, že obyvatelia tejto oblasti sú proti modernému štátu Izrael. Pravdepodobne
ide o druh protestu. Až mi naskakujú zimomriavky pri predstave, aké výtržnosti budú chlapci robiť,
keď dospejú…(JPost, 17. júna)
NOVÁ ISLAMSKÁ REPUBLIKA PO BOKU IZRAELA
Zdá sa, že ide o oficiálnu záležitosť: Moslimské bratstvo prevzalo vládu nad Egyptom. Pre mnohých
ľudí z tohto regiónu je to desivá predstava. V nedeľu 24. júna volebný výbor Egypta ohlásil,
že kandidát Moslimského bratstva, Muhammad Mursí, bude novým prezidentom najväčšieho
bratstvo
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a najmocnejšieho arabského štátu v tomto regióne.
Víťazstvo Moslimského bratstva prichádza len niekoľko mesiacov po tom, ako Bratstvo
a spojenecká islamská skupina získali prevažnú väčšinu v egyptskom parlamente. Súčasní egyptskí
vodcovia v Najvyššej rade ozbrojených síl anulovali výsledky parlamentných volieb, avšak druhé
kolo prezidentských volieb sa skončilo podobným výsledkom. Mursí dosiahol v druhom kole volieb
takmer 51,7 percentné víťazstvo proti sekulárnemu kandidátovi Achmedovi Šafíkovi. Situácia
druhého kandidáta sa sťažila kvôli jeho vzťahom s bývalým diktátorom Husní Mubarakom.
Egyptský vývoj, od sekulárneho a diktátorského režimu spolupracujúceho so západom po islamom
ovládaný režim schvaľujúci zákon šarie, je veľmi podobný situácii v Iráne zo 70-tych rokov.
Je pochopiteľné, že Izrael si robí starosti. Iráncov rozčuľovala represívna vláda bývalého šacha
práve tak, ako Egypťanov iritoval Mubarak. Po zmene hladných Iráncov uchvátil prísľub ajatolláha
Alí Chameneía (Ali Khamenei), ktorý dostal k moci islamské hnutie prostredníctvom novozaložených
slobôd. To isté sa deje aj s Moslimským bratstvom a jeho narastajúcou základňou podpory
v Egypte.
Keď Alí Chameneí získal vládu nad krajinou, ukázal svoju pravú tvár. Ponoril Irán do temnoty
a represie tak hlboko, ako to krajina nezažila ani za vlády šacha. Vedenie Mursího a Moslimského
bratstva naznačuje, že sa uberá podobnou cestou. Západné média však nevysvetliteľným
spôsobom zhltli klamstvá islamského hnutia, že Egypt nastupuje cestu demokracie. Mursi jasne
uviedol, že šaria bude ústrednou zložkou jeho prezidentskej vlády.
Mursí vo svojom prejave vyhlásil: „Korán je našou ústavou, prorok je náš vodca, džihád je naša
cesta a smrť v mene Alaha je náš cieľ. Dnes môžeme založiť zákon šarie, pretože náš národ bude
vyhľadávať blaho len s islamom a šariou.“
Nie je to však nový prezident, kto predstavuje hrozbu. Obavu by mali vyvolať náboženské sily, ktoré
ovládajú prezidenta ako bábku. V Egypte poťahuje za bábkarské šnúry prezidenta Moslimské
bratstvo s jeho hlavným predstaviteľom Mohammedom al-Badim. V skutočnosti to bol Badi, kto
pretlačil Mursiho ako kandidáta na prezidenta s presvedčením, že presadí centrálne doktríny tohto
hnutia. Jednou z nich je zavedenie šarie namiesto skutočnej demokratickej slobody.
Bývalý najvyšší vodca Moslimského bratstva Mohammed Mahdi Akef to vysvetlil veľmi priamo:
ak hnutie dostane príležitosť, využije túto demokraciu, aby získalo moc a nahradilo ju zákonom
šarie, ktorá je tou pravou demokraciu. „Konečné, absolútne posolstvo z neba obsahuje všetky
hodnoty, o ktorých tento svet tvrdí, že ich vynašiel... islam a jeho hodnoty predstihli západ, čo sa
týka založenia skutočnej demokracie,“ povedal Akef pre egyptské noviny Al-Karama.
Súčasný najvyšší vodca Badi uviedol, čo nie je dobrým znamením pre menšiny v Egypte,
že Bratstvo má v úmysle vládnuť. „Alahovo slovo bude vládnuť zvrchovane a slovo neveriacich bude
druhoradé,“ povedal Badi počas televíznej kázne v roku 2010.
A čo zahraničné vzťahy? Presnejšie, vzťah s Izraelom? Mursi verejne prisľúbil, že bude dodržiavať
všetky medzinárodné zmluvy a dohody vrátane dohôd z Camp Davidu. Buďme však ostražití.
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Je pravdepodobné, že tento výrok bol iba akousi „zvukovou ilustráciou“ určenou pre západné uši.
(Israel Today)
PUTIN IZRAELU: „IRÁN NEDOSTANE NUKLEÁRNU BOMBU“
Pred nedávnom do Izraela pricestoval na 24 hodinovú návštevu ruský prezident Vladimír Putin.
Počas 90-minút sa pokúšal izraelského premiéra uistiť, že Irán nukleárnu zbraň nezíska.
Putin je vskutku kontroverzná postava. V marci bol znovu zvolený do prezidentského úradu, hoci sa
neteší podpore zo svojich vlastných radov. Niektorí pozorovatelia sú presvedčení, že si chce
vylepšiť reputáciu tým, že stlmí iránske ašpirácie na získanie nukleárnych zbraní. Z dlhodobého
hľadiska chce pravdepodobne posilniť pozíciu Ruska voči západným veľmociam. Urobí, čo sa dá,
dokonca podporí takých lotrov ako je Bašar Assad, len aby Rusko získalo dôležitú pozíciu v centre
svetových udalostí.
Putin počas svojho rozhovoru s Netanjahuom zamietol správy, že tretie kolo rozhovorov šiestich
veľmocí s Iránom (18-19. júna) nikam neviedlo. Zdôraznil, že tieto rozhovory boli závažné
a podstatné. Ďalšie kolo, ktoré sa uskutoční v júli v Istanbule, bude podľa ruského prezidenta
najdôležitejšie. Vysvetľoval, že sa počas týchto jednaní dostanú k podstate veci o jadrových
zbraniach s Iránom, a preto budú mať väčší význam ako predchádzajúce stretnutia „Ashton Jalili” (t.j. medzi vysokou európskou predstaviteľkou Únie pre zahraničnú bezpečnostnú politiku
Catherine Ashtonovou, ktorá predsedá pri vyjednávaniach, a Saeedom Jalilim, hlavným iránskym
vyjednávačom.)
Putin upravil všeobecný názor, že Rusko sa uzavrelo do pozície pasívneho pozorovateľa
pri vyjednávaniach s Iránom: „Skôr naopak,“ uviedol. „Moskva konala proaktívne kvôli dohode
za scénou a svojmu vkladu do daného procesu.”
Putin tiež povedal: „O iránskych jadrových možnostiach vieme viac ako Američania.“ V tejto vete
cítiť posmech ruského prezidenta voči Izraelu za to, že investoval toľko času a stratégii
do rozhovorov s vodcami americkej bezpečnosti, do armádneho vybavenia i do tajnej služby, len
aby zvládol iránsku hrozbu. Putin naznačil, že Netanjahuova vláda mala radšej investovať
do rozhovorov s Moskvou.
Na záver rozhovoru zdôraznil, že je nutné, aby Izrael použil vojenskú silu proti iránskemu jadrovému
programu. „Izrael vie presne, čo všetko Rusko urobilo na to, aby zabránilo Iránu zostrojiť jadrovú
zbraň,“ uviedol. „Jadrová zbraň v iránskych rukách by bola v rozpore so záujmami Ruska, a preto
ju nedostane,“ zdôraznil (Debkafile 25. júna).
Ale môže niekto dôverovať „Medveďovi?“ Nasledujúce dni ukážu, či Rusko má, alebo nemá
v úmysle ovládať perzského spojenca.
„Preto, človeče, prorokuj a povedz Gógovi: Takto hovorí Hospodin, Pán: Naozaj, v ten deň,
keď môj ľud Izrael bude bývať bezpečne, sa pohneš a prídeš zo svojho miesta na
najvzdialenejšom severe, ty i mnohé národy s tebou, samí jazdci na koňoch, mohutný húf
bratstvo
Tamuz - Av 5772
7

Mesačné správy z Izraela
a veľké vojsko. Prídeš na môj izraelský ľud ako oblak zakryť krajinu. Bude to v posledných
dňoch. Privediem ťa preto na moju krajinu, aby ma národy poznali, keď sa na tebe, Góg,
dokážem svätým pred ich očami.” (Ez. 38:14-16).
V Mesiášovi,
Lonnie C. Mings
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
(Modlitebný zoznam z Jeruzalema, júl 2012)
1.) Do Jeho brán sme vstúpili s chválou a vďakou:
•
•
•
•

„Hoden si, Pane a náš Bože, vziať slávu a česť a moc, lebo Ty si stvoril všetky veci, a pre
Tvoju vôľu sú a boli stvorené.“ (Zj 4:11)
„Kto je Tebe podobný medzi silnými, ó, Hospodine?! Kto taký veličenstvený v svätosti ako
Ty?! Strašný vo chválach, činiaci divy.“(2 M 15:11)
Sme vďační, že môžeme slúžiť Bohu, ktorý je nemenný.
„Meno Hospodinovo je pevnou vežou, spravodlivý sa do nej utieka a je
chránený.“ (Pr 18:10)

2.) Situácia v Sýrii je katastrofálna. Útok na sýrske bezpečnostné sily v Damasku v polovici júla
si vyžiadal mnoho životov. O život prišli i niektorí významní vodcovia krajiny, na ktorých bol
prezident Assad závislý, vrátane jeho švagra a ďalších popredných ministrov. Izrael v súvislosti so
Sýriou prežíva obavy, čo sa stane so sýrskymi skladmi chemických a biologických zbraní. Sýria totiž
disponuje s najväčšími skladmi takýchto zbraní na svete. Použije ich Assad proti vlastnému
obyvateľstvu alebo proti Izraelu? Alebo Assad utečie a nechá ich v rukách rebelov, ku ktorým patria
rôzne globálne džihád skupiny vrátane Al-káidy? Alebo ich Assad nechá prepraviť do Libanonu, aby
sa dostali do rúk Hizballáhu? Posledný scenár by pravdepodobne priniesol vojenskú odpoveď zo
strany Izraela. A to by už bol len krôčik k vypuknutiu serióznej vojny, ktorá by s najväčšou
pravdepodobnosťou pritiahla do boja aj Irán. Izrael tento víkend zrušil všetky šabatové dovolenky
pre vojakov IDF na severnej hranici.
•
•
•
•
•
•

•

Abba, prosíme Ťa, pozdvihni v Izraeli mnoho synov Izachárových. Mužov, ktorí budú
rozumieť časom, a budú vedieť, čo by mal Izrael robiť...(1Kron 12:32)
Daj izraelským vodcom múdrosť a odvahu robiť to, čo je potrebné, aby ochránili tento národ
pred sýrskymi zbraňami hromadného ničenia.
Daj IDF nadprirodzenú ostražitosť, keď strážia izraelské hranice - špeciálne so Sýriou
a Libanonom.
„Nijaká zbraň, zhotovená proti tebe, nebude úspešná. ...“(Iz 54,17)
Rovnako ako Elizeus aj my prehlasujeme, že tých, ktorí sú s nami, je viac, ako tých, ktorí sú
proti nám.
Jednaj s Hizballáhom, ktorý je hrozbou pre Izrael na severnej hranici: „Vzdialim od vás ta
preč severného nepriateľa a zaženiem ho do vyprahlej zeme pustej, jeho predný voj
k východnému moru a jeho zadný voj k západnému moru, a vystúpi jeho smrad a vystúpi
jeho zápach, lebo vykonal veľkú vec. Neboj sa, zem, plesaj a raduj sa, lebo Hospodin učiní
veľkú vec.“ (Joel 2:20 - 21)
Ďakujeme Ti, že si vypočul našu modlitbu a uviedol si nepriateľa Izraela do zmätku, dokonca
v takom rozsahu, že bojuje jeden proti druhému. Presne tak, ako si to mnoho krát učinil
aj v minulosti.
bratstvo
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Naďalej uvádzaj do zmätku tých, ktorí nenávidia Sion. (Ž 129:5).
Chválime a slávime Ťa, pretože chrániš svoj národ: „Lebo Hospodin neopustí svojho ľudu
pre svoje veľké meno, pretože Hospodinovi sa zaľúbilo učiniť vás sebe ľudom.“ (1 S 12:22)

•
•

3.) Situácia v Sýrii je strašná - obzvlášť pre obyčajných obyvateľov a takisto aj pre našich
sýrskych bratov a sestry, ktorí odovzdali svoj život Ješuovi. Modlili sme sa:
Abba, v Jeremiášovi 49:25 si nazval Damask „slávnym mestom, mestom tvojej radosti“.
Preto Ťa prosíme, aby si sa zmiloval nad obyvateľmi nielen tohto mesta ale aj ďalších
oblastí Sýrie. Nech zaznie v Damasku chvála tvojmu menu skôr, ako toto mesto úplne
zničíš. „Ajhľa, Damask prestane byť mestom, a bude hŕbou zrúcanín.“ (Iz 17:1)
Spravodlivý Sudca celej zeme, hoci musíš súdiť zlých, zmiluj sa kvôli pár spravodlivým.
(1M 18:213-32)
Daj Kristovmu telu v Sýrii múdrosť, odvahu a ochraňuj ho prosím.
Dovoľ, aby dary Ducha prúdili skrze ich životy a priťahovali pozornosť druhých ľudí
k Ješuovi.
Počas islamského svätého mesiaca Ramadanu Ťa prosíme, aby si zjavil Ješuu mnohým
moslimom prostredníctvom snov a vízii.
Ochraňuj i kurdov a drúzov.

•

•
•
•
•
•

4.) Pred pár dňami začala olympiáda v Londýne. Uplynulo už 40 rokov od masakry izraelských
atlétov počas Olympijských dní v Mníchove v roku 1972. Izrael požiadal o minútu ticha ako prejav
úcty voči zavraždeným športovcom, ale Medzinárodný olympijsky výbor ich žiadosť opätovne
zamietol. Niekoľko izraelských vodcov a izraelský minister športu plánujú obhajovať minútu ticha
počas hier. Modlili sme sa, aby sa k ním pripojili mnohí ľudia.
Pane, pohni davom na štadióne, aby povstal a pripomenul si tak židovské obete terorizmu.
Použi si túto udalosť, aby sa dotkla mnohých sŕdc, ktoré zahoria náklonnosťou voči Tebe
a Tvojmu ľudu.
Prosíme Ťa, aby si zabránil akýmkoľvek teroristickým útokom a únosom počas Olympiády.
Prosím o nadprirodzenú ochranu okolo izraelského tímu.
„Pozdvihujem svoje oči k horám, odkiaľ prichádza moja pomoc. Moja pomoc
je od Hospodina, ktorý učinil nebesia i zem. Nedopustí, aby sa pohla tvoja noha; nedrieme
tvoj strážca! Hľa, nedrieme a nespí ten, ktorý ostríha Izraela. Hospodin je tvojím strážcom.
Hospodin tvojou tôňou po tvojej pravej ruke. Nebude ťa biť vodne slnko ani mesiac v noci.
Hospodin ťa bude ostríhať od všetkého zlého; bude ostríhať tvoju dušu. Hospodin ťa bude
ostríhať, keď budeš vychádzať i vchádzať odteraz až na veky.“ (Ž 121:1-8)

•
•
•
•
•

5.) Ohľadom Iránu sa zdá, že národy sú ochotné diskutovať minimálne do novembrových
prezidentských volieb v USA. Potom možno budú rokovania pokračovať. Izrael, ktorý od mnohých
iránskych vodcov počuje, že ich cieľom je zničenie sionistickej entity, nemá na výber. Nemôže len
tak čakať, kým Irán získa nukleárnu zbraň. Izrael bude musieť s najväčšou pravdepodobnosťou
zaútočiť, ale príkaz musí prísť z neba.
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Júl 2012

bratstvo

Príhovorcovia za Izrael
•
•
•
•

•
•
•
•

Pane, prosíme Ťa, zjav izraelským vodcom tvoje časovanie, taktiku aj Tvoje zbrane.
(Joz. 5:13-6:5)
Pane, vieme, že je čas boja i čas mieru. (Kaz. 3:8). Prosíme Ťa, aby si viedol izraelských
vodcov, aby poznali Tvoje časovanie.
Zabezpeč všetky potrebné tajné informácie, ktoré by izraelským vodcom pomohli správne sa
rozhodnúť.
Vďaka, že minister obrany Ehud Barak tento týždeň znovu potvrdil, že akýkoľvek ťažký
dôsledok by židovský štát utrpel z možného izraelského útoku na Irán, perspektíva
nukleárneho Iránu by bola pre Izrael stále omnoho horšou alternatívou.
Prosíme Ťa, aby ostatní svetoví lídri porozumeli izraelským výrokom a z toho vyplývajúcim
rozhodnutiam.
Ty si ustanovil Benjamína Netanjahua ako premiéra Izraela pre toto obdobie. Pomaž ho, aby
úspešne dokončil úlohu, do ktorej si ho povolal. (Ef 2:10)
Stráž toto slovo v Bibiho živote: „Mnohé úmysly sú v srdci človeka; ale rada Hospodinova, tá
obstojí. (Pr 19:21)
Preferovali by sme, aby si zvrchovane jednal s národom, ktorý ohrozuje Tvoj ľud. „Nemlč, ó,
Bože, nerob sa, ako keby si nepočul, a nebuď ticho, silný Bože! Lebo hľa, tvoji nepriatelia sa
búria, a tí, ktorí ťa nenávidia, dvíhajú hlavu. Snujú ľstivú radu proti tvojmu ľudu a radia sa
proti tým, ktorých ty kryješ. Hovoria: Poďte, vyhubme ich, aby prestali byť národom, aby sa
viacej nespomínalo meno Izraelovo. Lebo sa uradili spolu ako jedno srdce; urobili zmluvu
proti tebe.“ (Ž 83:2-6)

6.)Minulý týždeň Jerusalem Post zverejnil článok, ktorý napísal iránsky novinár. Podľa tohto
žurnalistu je Irán krajinou s najväčším počtom moslimov, ktorí opúšťajú svoju vieru a stanú sa buď
kresťanmi alebo ateistami. Očividne sa za obrátenie iránskych moslimov modlí mnoho ľudí.
•
•
•
•
•
•

Vďaka Ti, Pane, že si priviedol Iráncov k veľkej žatve stratených duší, aby Ťa oslavovali.
Nech exponenciálne rastie počet zachránených Iráncov. Obzvlášť počas Ramadánu a ešte
pred možným izraelským útokom na Irán.
Pane, použi si ex-moslimov, ktorí uverili v Ješuu, špeciálne v Sýrii a Iráne. Použi si ich na
svoju slávu.
Obdar telo Kristovo v Iráne mnohou múdrosťou, aby vedelo, ako sa modliť, ako a kedy
evanjelizovať. Nauč ich počúvať hlas svojho pastiera.
„Ustanovím svoj trón v Elame“ (dnešný Irán)...(Jer 49:38a). Vďaka Ti, Pane, že ustanovuješ
svoj trón v srdciach mnohých moslimov.
„...a vyhubím odtiaľ kráľa i kniežatá, hovorí Hospodin.“ (Jer 49:38). Vidíme, že prvá časť
tohto proroctva sa už napĺňa. Dôverujeme Ti, že strážiš aj jeho druhú časť. Prosíme Ťa,
jednaj s bezbožnými vodcami iránskeho národa.

7.) Tiša bi Av alebo deviaty Av (piaty mesiac židovského kalendára) je jedným z najsmutnejších
dní židovského roka. Tentokrát pripadol na šabat, 28.júla. Na tento dátum sa viaže množstvo
tragédií a katastrof, ktoré postihli židovský národ .Judaizmus si týmto dňom pripomína aj udalosť,
kedy sa 12 špehov vrátilo z kanánskej zeme a 10 z nich podalo izraelskému ľudu falošné a zlé
správy o tejto krajine. (3M 13:31-14:2) Rabín hovorí, že pretože deti Izraela celú noc bezdôvodne
bratstvo
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plakali, Boh sa rozhodol, že im dôvod ku plaču pridá. To viedlo k rôznym katastrofám v židovskom
národe, ktoré sa viažu práve k tomuto dňu. Hoci mnohí si s týmto dňom spájajú zničenie prvého
a druhého chrámu, skutočným dôvodom, prečo sa všetky tieto katastrofy odohrali, bolo poškvrnenie
daru, ktorý Boh sľúbil deťom Izraela.
Pane, ako si povedal v Izaiášovi 62:4-5, zosobáš Tvoj ľud s Tvojou zemou.
Tisíce mladých Židov cestuje po Izraeli v rámci rôznych programov. Pane, prosíme Ťa,
uchváť ich srdce touto krajinou a priveď natrvalo domov.
Použi si tieto pôstne dni a rozdúchaj srdcia Židov v exile pre návrat do Jeruzalema.
Použi si vzmáhajúci sa antisemitizmus na Západe pre tento istý účel - aby sa vrátili do pravej
domoviny. (Jer 16:16)
Pozdvihni mesiánskych Židov ako Jozuu a Káleba, aby nevideli obrov v krajine, ale chodili
vierou. (3M 13:26 –30)
Otvor brány ministerstva vnútra ,aby privítali každého Žida, ktorý sa túži navrátiť—bez ohľadu
na jeho zázemie, pôvod, farbu pleti alebo náboženské vyznanie.
Odpusť Židom, či už v Izraeli alebo v exile, ktorí pohŕdajú Judeou a Samáriou a podporujú
vysťahovanie usadlíkov z týchto oblastí. Nedovoľ, aby sa tak stalo.
Vďaka Ti, že sa zverejnila správa „Levy report“, ktorá vyhlasuje, že Židia majú historické
a legálne právo osídľovať celú krajinu Izraela—vrátane Judei a Samárie.
„Hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že ... dovediem späť zajatých svojho ľudu Izraela, a vystavia
spustlé mestá a budú bývať v nich, budú sadiť vinice a budú piť ich víno, narobia záhrad
a budú jesť ich ovocie. A tak ich zasadím na ich zemi, a nebudú viacej vykorenení s povrchu
svojej zeme, ktorú som im dal, hovorí Hospodin, tvoj Boh. (Amos 9:13-15)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modlitby sme ukončili príhovorom za amerického republikánskeho prezidentského kandidáta Mitt
Rommeya, ktorý túto sobotu začal dvojdňovú návštevu Izraela. Modlili sme sa, aby táto návšteva
pozdvihla jeho profil v očiach amerických Židov a evanjelikov.
Buďte požehnaní z mesta Veľkého Kráľa (Ž 48:2; Mat 5:35).

Šabat šalom
IFI Tím
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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)

“Nevstúpili ste do trhlín a nepostavili ste múr okolo domu Izraela, aby obstál vo vojne
v deň Hospodinov” (Ez.13:5).
Mať zodpovednosť Shomrim (hebrejské slovo pre strážcov alebo ochrancov) nie je jednoduchá
úloha. Vyžaduje si našu usilovnosť a ostražitosť na miestach duchovnej zodpovednosti za
Izrael. V tejto pasáži z Písma Hospodin napomína starodávnych prorokov Izraela, pretože si
neplnili svoje zodpovednosti. Piaty verš platí aj pre nás. Boží prorok Izaiáš nás v 62.kapitole
varuje, aby sme nezostali ticho. Aby sme hovorili v mene Božieho ľudu zmluvy a modlili sa za
Jeruzalem DOVTEDY, kým Hospodin nevykúpi Izrael a ľudia nebudú hľadať Jeruzalem
(12.verš). A Boh z neho urobí „chválu na zemi” (Iz 62:7). Potrebujeme pokračovať
na modlitbách.
Boh dôrazne napomína izraelských prorokov. Varuje ich pred lenivosťou a bezstarostnosťou.
Dohovára im: „nepostavili ste múr okolo domu Izraela, aby obstál vo vojne...” alebo „nepostavili
múr pre dom Izraela, ktorý by mohol obstáť v bitke...” (RSV). Ďalší preklad uvádza: „Nevstúpili
ste do trhliny, nepostarali ste sa o spevnenie domu Izraela, aby obstál v bitke...” (JB). Keď
spolu stojíme v dvadsaťštyrihodinovom modlitebnom reťazci za Izrael, upevňujeme
a posilňujeme jeho múry, aby sme ho zabezpečili a spevnili – v duchu podopierali jeho silu.
Tak ako stál Mojžiš pred Bohom v trhline (Ž106:23), aj my – ako Jeho strážcovia, postavení
na svojich miestach vo všetkých končinách zeme – skutočne napĺňame úlohu služobníkov
Hospodinových: „ktorí stojíme po nociach v dome Hospodinovom” (Ž 134:1).
Postavme sa po Božom boku pri Jeho plánoch za tento národ, pretože množstvo jeho
nepriateľov je obrovské. Avšak nie až také veľké, ako je náš všemohúci Boh!
Spolupracujme s Ním, aby sa navždy potvrdilo Slovo, ktoré vyslovil nad Izraelom. Očakávame,
že naplní Svoje Slovo. A to je viera. Pán miluje tých, ktorí majú vieru v Neho a Jeho vyslovené
Slovo. Jeho slová riadia udalosti, ktoré sa udejú v budúcnosti.
Modlíme sa Jeho slovami a čakáme, kedy sa naplnia. Nech si každý jeden shomrim plní
svoju úlohu a prihovára sa za tento národ, ktorý kedysi obdivoval celý svet. Povstal do veľkých
výšok...potom bol však roztrúsený po celom svete a stal sa príslovím pre národy. Ale teraz,
teraz znovu povstáva. Boh nám povedal, že sa to bude diať pred príchodom Jeho Syna, aby
tisíc rokov vládol a panoval v pozemskom kráľovstve Svojho Otca. Haleluja. Žijeme v tejto
dobe. Máme poverenie modliť sa, pokiaľ sa tieto udalosti neudejú. Nemáme len čakať, ako to
robili dávni proroci, ktorí boli leniví a neplnili si svoje povinnosti voči Bohu a Jeho ľudu.
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Vďaka buď Bohu za všetkých vás, ktorí ste ochotnými strážcami na múroch Jeruzalema
za národ Izrael. Nech vás Boh pomaže vo vašej úlohe príhovorcu za Boží vyvolený ľud.
(Prosíme, aby ste odovzdali tento list modlitebným strážcom po celej zemi, priateľom
a milujúcim Sion.)
POĎME SA SPOLU MODLIŤ:
•

Modlite sa, aby sa do médií dostala pravda. „Kto vyslovuje pravdu, hlása
spravodlivosť, falošný svedok však vyslovuje klam” (Pr. 12:17). Éterom sa rozšírili
a neustále rozširujú falošné správy. Prehlasujte, že pravda bude vládnuť nad Izraelom.

•

Radujte sa s nami, že viditeľne a neustále svedčíme o Pánovi. Boh si používa Svoj ľud,
aby v súčasnej dobe prebudoval, premodeloval a prestaval Jeruzalem. „Pán buduje
Jeruzalem” (Ž 147:2)...On ho prestavuje pred našimi očami, keď si povoláva židovský
ľud späť domov. Obnovuje ho, hoci o tom nevedia dokonca ani architekti a mestskí
plánovači. Ale niečo mi hovorí, že Boh ich usmerňuje, aby plánovali pre budúcnosť.
Modlite sa za nich, aby počuli a porozumeli, čo chce Boh, pretože „veľký je náš
Pán” (Ž 147:5). Plány pre mesto Jeruzalem na nasledujúcich 15 rokov sú takmer
neuveriteľné. Ide o to, čo uvidia národy, keď sa tam dostanú, „Budú sa pýtať na cestu
k Sionu ” (Jer 50:5).

•

Ďakujte Pánovi za to, ako Izrael rýchlo prekvitá. Pre tamojších obyvateľov je to
svedectvo, ako krajina a jej ľud kypí životom a farbami. „Blahoslavený je ľud, ktorému
sa takto vedie. Blahoslavený je ľud, ktorému Bohom je Hospodin!” (Ž 144:15).
Izrael je veľmi šťastné miesto. Je to šieste najšťastnejšie mesto na svete (Time
Out Israel, jún 2012). Napriek tomu, že je obklopené nepriateľmi, obyvatelia tejto krajiny
nestratili schopnosť vyhľadávať radosť zo života. Predstavte si, akú radosť budú
zažívať, keď ich Boh oslobodí od ich nepriateľov a „prekujú svoje meče na pluhové
radlice ” (Iz 2:4; Mich 4:3; Joel 3:10) a Božia vláda bude na tom mieste. Sedemdesiat
percent Izraelitov sa cíti bezpečne, aj keď kráčajú v noci po uliciach. Rozmýšľam nad
tým, koľkí z nás môžu povedať to isté o svojom národe a o meste, v ktorom žijú?
Ďakujte Bohu za šťastie v tomto pulzujúcom a malebnom národe. A aká len bude ich
radosť, keď sa všetci obrátia k Nemu v spravodlivosti a svätosti. Toto bude to pravé
šťastie pre Izrael! Potrebujeme sa modliť proti skutkom nespravodlivosti v národe a proti
duchom temnoty, ktoré ho obklopujú.

•

Prihovárajte sa za starých ľudí v Izraeli. Za tých, ktorí prežili 2.svetovú vojnu, za obete
teroristických útokov, za tých, ktorí prežili vojny v Izraeli, a ktorí zostávajú vo svojich
spomienkach a bojujú s hrôzostrašnými snami. Akoby sa nám prihovárali starší ľudia,
ktorí prežili holokaust: „Pozri sa napravo a viď: nikto ma nechce poznať. Zaniklo moje
útočisko; nieto nikoho, kto by si všímal moju dušu...” (Ž 142: 5). Potrebujeme sa
neustále modliť, aby členovia pohanského kresťanstva prosili o odpustenie za to,
že neboli ich tešitelia. Neprišli k nim, keď potrebovali pomoc. Pritom sa židovský ľud
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nádejal, že pohanskí blížni naplnia svoje povolanie -- „Spravodliví ma
obklopia...” (Ž 142:7). K takým hrdinským činom dochádzalo len zriedka. Potrebujeme
sa modliť za úplné zmierenie medzi pohanskou cirkvou a Izraelom.
Skutočné povolanie Shomrim je, aby verne stáli na svojich miestach. Jednoducho si nemôžu
dovoliť zaspať na vrchu strážnej veže alebo pri bránach. Ďakujeme vám za vašu vernosť
a ochotné srdcia. Vytrvajte v boji až do konca, kým sa neudejú veci, ktoré zasľúbil Pán. Nech
Boh požehná vašu vytrvalosť.
Šaron Sanders, Spoluzakladateľka a riaditeľka CFI (Kresťanskí priatelia Izraela)
www.cfijerusalem.org, Email: sharon@cfijerusalem.org

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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AKTUÁLNA VÝZVA!
Kniha WERNERA ODERA
„Bojovanie s démonmi nacizmu“
Výzva na modlitebnú a finančnú podporu pre publikovanie
knihy Wernera Odera „Bojovanie s démonmi nacizmu.“
Potrebujeme 5000 EUR, aby sa projekt mohol uskutočniť
(editácia, korektúra, tlač). Sú s tým spojené aj duchovné
tlaky, a preto vás prosíme o modlitby. Budeme vďační,
ak prispejete na tento projekt.
Šalom
Tím Chevra
(Informácie o možnostiach finančnej podpory nájdete na predposlednej
stránke alebo na www.chevra.sk.)

PROJEKT „J ESEŇ “ - DISTRIBÚCIA ZEMIAKOV A CIBULE
Milí bratia a sestry, predkladáme vám opäť projekt distribúcie zemiakov a cibule. Je to pre nás
ďalšia príležitosť, ako napĺňať Boží zámer pre Jeho ľud v diaspóre (Izaiáš 40:1 Potešujte,
potešujte môj ľud! hovorí váš Bôh).
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Aktuálna výzva!
Sme vďačný Bohu za Jeho milosť, keď vidíme
radostné a vďačné srdce, keď vidíme, ako sa Boh
dotýka núdznych z Jeho ľudu.

Tváre ľudí hovoria o trápení a starostiach, ale
Boh je ten, ktorý dáva nádej a potešuje. Nech je
Jeho meno oslávené.

V prísloviach 19:17 je napísané „Ten, kto sa
zľutováva nad chudobným, požičiava
Hospodinovi a On mu odplatí jeho dobrodenie.
Dovoľ Bohu, aby ťa učinil svojou predĺženou
rukou, skrze ktorú chce požehnať svoj ľud!

(Informácie o možnostiach finančnej podpory nájdete
na predposlednej stránke alebo na www.chevra.sk.)

bratstvo

Tamuz - Av 5772
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Aktuálna výzva!

LIEČEBNÝ POBYT
V Čerkaskej oblasti pracujeme už skoro 3 roky. Sú to potravinárske balíčky, jedáleň v Smelej,
zdravotnícka a jednorazová pomoc. V tejto oblasti je vyše 40 židovských obcí, v ktorých ľudia
zápasia s každodenným prežitím. Sú to malé osady, ktoré sa volali shtetl; v jazyku Yiddish shtot
(jazyk európských Židov), v ktorých celý čas žije ešte niekoľko tisíc Židov. Nedostatok
jedla, oblečenia a počas poslednej cesty vo februári sme zistili v niektorých domácnostiach
aj nedostatok vody, keďže studne boli zamrznuté. Peter s Inou koordinujú prácu v tejto oblasti a nie
sú ľahostajní voči osudom ľudí.
Zorganizovali sme šabatový večer približne pre 40 ľudí v Korsuni, odkiaľ pochádza Peter s Inou.
Prišli všetci. Ľudia si veľmi cenia čas strávený spolu. Po skončení večere, manželia, ktorí sedeli
oproti, si napĺňali igelitové tašky jedlom, ktoré zostalo na stole, aby mali čo jesť nasledujúci deň.
Spomenutí manželia sú na dôchodku a boli predtým učiteľmi na škole. Navštívili sme ich; žijú naozaj
biedne. Vďaka Bohu za každého z vás, ktorí prispievate na tieto projekty.
Peter, ktorý je predsedom pre židovské obce v Čerkaskej oblasti, jeho manželka Svetlana a Ina jeho
sekretárka, radi by si dali svoje zdravie do poriadku a preto ich chceme doviezť na Slovensko. Je to
ďalší medicínsky projekt, s ktorým sú spojené určité náklady; letenky z Kijeva a späť, ubytovanie,
strava, vyšetrenia u doktorov atd. Návšteva Petra, jeho manželky a Iny môže posilniť ešte viac naše
vzťahy. Je to ďalšia príležitosť k budovaniu mostov medzi Židmi a kresťanmi; milovať ich skutkom,
ako povedal milovaný učeník Pána: „Moje dieťatka, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom
a pravdou.“ (I Ján 3:18)
Predpokladané náklady na celý projekt - 2000,- €
Prosíme vás o finančnú pomoc na tento projekt! Je to praktické svedectvo všetkých nás!
Informácie o účtoch nájdete na nasledujúcej stránke alebo na www.chevra.sk.
Pre tento projekt s názvom „Liečebný pobyt“ použite var. symbol 1033
Viac informácií na tel: +421 5640536 alebo email: chevra@chevra.sk

Milí priatelia, pokiaľ sa chystáte na Konferenciu priateľov Izraela
a viete prekladať hovorené slovo z ruštiny do slovenčiny,
napíšte nám alebo zavolajte.
Radi vás spoznáme.
Chevra tím
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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
darcov. 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“
Projekt „Kniha Werner“
Projekt „Jeseň“

variabilný symbol 1033
variabilný symbol 222
variabilný symbol 711

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

