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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
Pár týždňov dozadu som bol spolu s manželkou na samote na odľahlom
mieste, aby sme tam hľadali Pánovu vôľu do nadchádzajúceho obdobia.
Jedno ráno sme počas modlitby a uctievania počuli fúkať vietor a šumieť
listy na stromoch. Okno bolo doširoka roztvorené. Videl som, ako vietor
rozfúkaval lístie na stromoch. Duch Svätý mi hneď pripomenul Ježišove
slová: „Vietor, kam chce, tam veje, a čuješ jeho zvuk, ale nevieš, odkiaľ
prichádza a kam ide; tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.“ (J 3:8)
Tak, ako je pohyb lístia na stromoch určený intenzitou a smerom vetra, tak isto majú byť pohyby
v našom živote určené pohybom Ducha Svätého (Ruach HaKodesh). Cestu Ducha Svätého môže
spoznať len ten, kto je pre Neho otvorený, Jemu odovzdaný a Ním vedený. Duch Svätý je Duchom
synovstva a vedie nás do úzkeho spojenia s Otcom. Keď sme Ním vedení, je to znamenie, že sme
synmi Božími: „...všetci, ktorí sú vedení Duchom Božím, tí sú synmi Božími (R 8:14). Otvoriť sa
pre vedenie Ducha Svätého znamená, otvoriť sa pre cestu vetra – čo je naplňovanie vôle Otcovej.
Spoznať cestu vetra znamená, spoznať diela Otca a Jeho vôľu: „Ako nevieš, čo ktorá je cesta vetra,
ako rastú kosti v živote tehotnej, tak ani neznáš diela Boha, ktorý činí všetko.“ (Kaz 11:5) Duch
Svätý je duchom synovstva darovaný od Otca. Vedie nás vždycky k úzkemu vzťahu s Otcom
a k slobode napĺňať Jeho vôľu. Božia vôľa si žiada vietor (hnutie Ducha Svätého). Ježiš bol
vo veciach svojho Otca: „Prečo ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že musím byť vo veciach svojho
Otca? Ale oni nerozumeli slovu, ktoré im hovoril.“ (Luk 2:49-50). Byť vo veciach Otca znamená,
poznať Jeho predurčenie a vstupovať do skutkov, „ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich
chodili.“ (Ef 2:10) Často je to spojené s nepochopením v kruhu najbližších, ako to bolo v Ježišovom
prípade.
Biblia nás varuje, že „...Nie silou ani mocou, ale mojim Duchom, hovorí Hospodin
Zástupov.“ (Zach 4:6) Snažiť sa niečo robiť bez moci Svätého Ducha, zostáva samotnou snahou,
intelektuálnou špekuláciou a kopírovaním veci, ktoré vidíme robiť druhých. Božie skutky prerastajú
naše schopnosti a možnosti. Svojou silou na Jeho skutky nestačíš. V Božom hnutí (pôsobení) nie je
miesto na obavu alebo strach: „Lebo nám nedal Boh ducha bojazlivosti, ale moci, lásky a zdravého
rozumu.“ (II Tim 1:7)
Ak chceš byť v hnutí (vo vetre) Ducha Svätého (Ruach HaKodesh), potrebuješ sa otvoriť na Jeho
plnenie: „...buďte plnení Duchom.“ (Ef 5:18) Toto plnenie určuje, aké budú tvoje postoje a čím budeš
vedení k tvojím rozhodnutiam – telom alebo Duchom. Rozhodnutie záleží od nás. Budeme reagovať
telom na hnutie tela, alebo poslušnosťou na hnutie Ducha Svätého. Čo je vôľa Otcova?
Duch Svätý je Duchom múdrosti (Ruach Ha-Chokman) a Duchom zjavenia (Ruach Ha-Chazon).
Tieto aspekty sú nesmierne kľúčové v poslednom čase zvodu a odpadnutia. Preto sa Pavol modlí
takto, „...žeby Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, ráčil vám dať ducha múdrosti a zjavenia
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pravým poznaním jeho...“ (Ef 1:17) Základom pre konanie vôle Otcovej je obnovená myseľ Božím
Slovom (R 12:2) a osvietená Svätým Duchom (Ef 1:18).
Otče!
„Nauč ma činiť tvoju vôľu, lebo si ty môj Boh (Otec); tvoj dobrý Duch (Ruach) nech ma vedie
po rovnej zemi.“ (Ž 143:10) Nech sa hýbem tam, kam sa hýbe On (Ruach HaKodesh)
Šalom! Stanislaw Gawel
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„ ...pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine...“ (1Kr 10:6)

„Zbav ma, ó Hospodine, zlého človeka a zachráň ma pred násilníkom. Myslia len na zlé
v srdci, každý deň vyvolávajú boje.” (Ž 140:1-2)
BOMBARDOVANIE CHARTÚMU A RAKETOVÝ ÚTOK NA DIMONU
Už mesiace, dokonca roky, sa ľudia obávajú vojny medzi Iránom a Izraelom. Hoci ešte nedošlo
k otvoreným útokom, istý druh nevyhlásenej vojny prebieha už dlhšiu dobu. Najskôr to bola sabotáž
super počítača Stuxnet v iránskych jadrových zariadeniach. Potom došlo k cielenej eliminácii
iránskych vedcov. Následne „niekto“ vyhodil do povetria silové káble, ktoré zabezpečovali prívod
elektriny do centrifúg pri mestách Fordo a Natanz. Najnovším incidentom bolo bombardovanie
továrne na výrobu zbraní v Sudáne, v ktorej vyrábali rakety pre Irán. Izraelskí predstavitelia
sa nevyjadrili ani k jednej z týchto udalostí.
Dňa 25. októbra štyri vojenské lietadlá zaútočili raketami na továreň zbraní v hlavnom meste
Sudánu v Chartúme. Táto továreň vyrábala rakety pre Irán. Sudánsky vodca okamžite ukázal
prstom na Izrael, hoci v tom čase mohlo ísť len o jeho domnienku. „Štyri izraelské vojnové lietadlá
vypálili rakety na vojenskú továreň v priemyselnej oblasti Yarmouk," povedal sudánsky minister
informácii Ahmed Bilál Osman v Bezpečnostnom výbore OSN. Dodal, že Sudán „si vyhradzuje
právo reagovať, dokonca aj vojenskou silou.“ Sudánsky prezident Umar Bašír označil Izrael
za „nepriateľa číslo jedna“. Nie je to po prvý krát, kedy Izrael bombardoval ciele, ktoré pravidelne
dodávajú zbrane teroristom Hamasu v Gaze. Tieto zbrane pašujú cez Sinaj do Gazy.
Údajne, ako odpoveď na incident v Chartúme, 28. októbra palestínske raketové tímy vypálili rakety
Grad smerom na izraelský jadrový reaktor v Dimone. Podľa Debkafile tieto rakety vybuchli
na otvorenom území. Nikto nebol zranený.
Hamas údajne spustil novú a rozšírenú stratégiu zameriavania s označením dvoch smerov vývoja
„dôležitého importu.” V prvom rade jeho vodcovia vydali pásmo Gazy Teheránu, aby ho mohol
využiť ako svoje južné prevádzkové rameno proti Izraelu. (Sever Izraela monitoruje spojenectvom
s Hizballáhom.) Po druhé, keď už Hamas získal vylepšené rakety s útokom na pozemné ciele,
zameriava sa na najcitlivejšie lokalizácie v rámci svojho dosahu – napríklad na izraelský jadrový
reaktor a jeho letecké základne. Tiež sa môže zamerať na radarovú stanicu amerického pásma
v Negeve. Debkafile uvádza, že od islamských vodcov v Gaze „sa očakáva, že sa naďalej budú
snažiť docieliť svoj zámer.”
Hovorca IDF uviedol, že z Gazy boli vystrelené dve rakety namierené na mesto Beeršeba. Obidve
vybuchli mimo mesta.
Debkafile uviedol: „Rakety Grad boli namierené proti jadrovému reaktoru. Po útoku prešli hodiny
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oficiálneho ticha. Dokonca aj potom hovorca armády oznámil, že raketa bola vypálená všeobecne
proti Ramat Negevu bez toho, aby spomenul lokalizáciu reaktora v tejto oblasti.“ Išlo by už o druhý
útok za tri týždne na jadrovú elektráreň v Izraeli, pravdepodobne z Teheránu
Tieto udalosti potvrdzujú eskaláciu nevyhlásenej vojny medzi Iránom a Izraelom. Táto islamská
republika sa spojila so svojimi zástupcami – Hizballáhom a Hamasom, aby zničila Izrael. V istom
zmysle, popri tom „dyme“ a zmätku, ktorý cítiť vo vzduchu, by možno nebolo od veci, aby izraelské
lietadlá preleteli zhruba 1600 km do mesta Fordo a narobili výraznú škodu na reaktore ešte pred
tým, ako si niekto uvedomí, čo sa vlastne stalo.
NOVÉ IRÁNSKE VOJENSKÉ „HRAČKY”
Iránski vodcovia kritizujú, obviňujú a poukazujú na vojenskú technológiu nepriateľských krajín,
pokým ju sami nezískajú. Poukazujú na izraelské atómové zbrane, pretože ich sami ešte nemajú
(ale veľmi sa snažia, aby mali). Sťažovali sa na americké bezpilotné lietadlá (UAV - unmanned
aerial vehicle), kým si ich sami nezadovážili. Keď ich už získali, bezpochyby čiastočne založené
na americkej technológii, tak sa nimi chvália.
Nedávno sa potvrdilo, že Irán má UAV, ktoré vyrobil Hizballáh, a ktoré preniklo do izraelského
vzdušného priestoru. Bezpilotné lietadlo urobilo fotky reaktoru v Dimone a tiež niektorých
izraelských vojenských základní. Tak to tvrdí Irán. Bolo však zostrelené. Izrael nevie, koľko
informácií bolo prenesených do Iránu. Tento malý „čmeliak“ môže do budúcna narobiť veľa
problémov.
Podľa Debkafile robí Irán pokroky pri výrobe bezpilotných lietadiel s väčšími možnosťami a dlhším
doletom. Podľa vojenských zdrojov v polovici septembra Teherán prepravil do Libanonu sériu
rozmontovaných Ababil-T UAV. Prepravili ich „potichu,“ aby Izrael nezistil ich lokalizáciu
a nezbombardoval ich ešte pred vypustením. Počas libanonskej vojny v roku 2006 Hizballáh vypustil
skorší model Ababil, aby zbombardoval Tel Aviv. Toto lietadlo bolo zostrelené izraelskými
vzdušnými silami. Odvtedy Iránci vyrobili pokrokovejší typ Ababil-T pre útoky krátkeho a stredného
doletu a tiež bezpilotné lietadlá pod názvom Ababil-B a Ababil-S. Tieto nové lietadlá majú
sofistikovanú elektroniku, sú schopné on-line prenosu pre bojové podmienky v prednej línii a vedia
zbierať vojenské tajné informácie.
Ababil údajne znamená „lastovička”. Toto meno je prevzaté z jedného príbehu z koránu. V tomto
príbehu poslal nepriateľ stádo slonov, aby zaútočili na Kaabu v Mekke. Allah zoslal na ne lastovičky,
aby zhodili na nich kamene a porazili ich (Sura 105, vs. 1).
Až donedávna Iránci nedokázali vyrobiť bezpilotné lietadlo, ktoré by prekonalo vzdialenosť medzi
Iránom a Izraelom priamym letom bez zastávky v Libanone. Debkafile vysvetľuje, že sa neodvážili
svoje cenné Ababil-T poslať cez Irak alebo Turecko. Riskovali by, že ich zachytia americké jednotky
alebo NATO, ktoré sú umiestnené v týchto krajinách. Avšak nedávno iránsky predstaviteľ (riaditeľ
iránskeho leteckého priemyslu) oznámil, že Teherán už má bezpilotné lietadlá, ktoré dokážu
preletieť vzdialenosť 2000 km, čiže dokážu doletieť do Izraela.
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Domnievam sa, že Izrael tvrdo pracuje na elektronickej technológii, ktorá zničí tieto nové hrozby.
Irán má údajne veľký rešpekt voči americkej a izraelskej technológii, pretože nedávno obvinil
„západ,“ že sa zahráva s iránskym počasím. Osobne tomu neverím, avšak nepodceňujme izraelskú
technologickú zdatnosť.
DÔLEŽITÝ DOKUMENT SA ZAČÍNA SLOVAMI „V NAŠOM ČASE…”
Dňa 28.októbra 1965 zasadal Druhý vatikánsky koncil. Takmer po dvoch tisícoch rokov zlých
vzťahov medzi Židmi a katolíkmi, cirkvou a synagógou, si koncil osvojil text, ktorý sa nazýva Nostra
Aetate (V našom čase). Ja a moja manželka sme mali tú česť osobne sa zoznámiť s jedným
z odborníkov, ktorí pracovali na tomto dokumente. Tento dokument predefinoval postoj katolíckej
cirkvi voči nekresťanským náboženstvám, hlavne voči judaizmu. (Mimochodom, tiež predefinoval
vzťah cirkvi voči protestantom, ktorých teraz nazýva „oddelenými bratmi/súrodencami.“)
Nostra Aetate mimo iné deklaroval, že Židia nenesú zodpovednosť za zabitie Ježiša, „aj keď
židovské úrady a tí, ktorí ich nasledovali, presadzovali Kristovu smrť.” Tento dokument „skutočne
priviedol novú éru. Cirkev predefinovala a uznala dôležitosť úlohy židovského ľudu v histórii
a zmenila svoj postoj voči Židom. Napríklad aj tým, že sa vzdala záujmu obracať ich na svoju
vieru“ (David B. Green, Haaretz, 28. októbra).
V roku Pána 135, na konci povstania Bar Kokhby (druhej židovskej vojny), sa kresťania a Židia
(vrátane židovských veriacich) vydali skutočne úplne odlišným smerom. Mnoho kresťanov začalo
hanobiť a nenávidieť Židov. Hoci ani Židia neboli úplne bez viny, väčšinu násilia páchali kresťania.
Židov začali nazývať „vrahmi kresťanov.“ Celá história stredoveku je históriou konfliktu medzi
cirkvou a synagógou. Tento konflikt zahŕňal neslávnu inkvizíciu (namierenú hlavne na Židov, ktorí sa
stali „kresťanmi“, pretože ich podozrievali, že potajomky praktizujú judaizmus.) Všetko toto zlé
zmýšľanie – áno, do istej miery páchané aj Martinom Lutherom – napokon viedlo k holokaustu.
Vtedajší pápež Pius XII neurobil nič pre záchranu židov, ani len jedným slovom neprehovoril v ich
prospech.
Druhý vatikánsky koncil zahájil pápež Ján XXIII v roku 1962 v Bazilike sv. Petra. Jeho zámerom
bolo prehodnotiť postup a doktrínu cirkvi vo svetle filozofických výziev modernej doby. Nazývali
to slovom “aggiornamento” - modernizácia cirkvi. Medzi dôležitými „revíziami“ katolíckej doktríny
bolo prijatie Nostra Aetate.
Hoci text Nostra Aetate až tak nepripúšťal úlohu, ktorú zohrávala cirkev pri vyhlasovaní
antisemitských postojov a správania, predsa len odsúdil „všetku nenávisť, prenasledovanie
a prejavy antisemitizmu,” a zdôraznil spoločný pôvod kresťanstva a judaizmu, vrátane židovského
pôvodu samotného Ježiša. Čo je ešte dôležitejšie, dokument „V našom čase“ prakticky zamietol
obvinenie z bohovraždy. Uviedol, že „o Židoch by sa nemalo hovoriť ako o odmietnutých
a zlorečených, akoby to bolo podľa Svätého Písma.“ Za oponou stála významná spolupráca medzi
židovskými organizáciami a cirkevnými vodcami, ktorí boli zapojení do prípravy Nostra Aetate, aby
pomohli Vatikánu pozrieť sa na konkrétne problematiky zo židovského uhla pohľadu (Haaretz,
28. októbra).
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Biskupi sa zišli v Bazilike sv. Petra 28. októbra 1965. Väčšina hlasovala za schválenie dokumentu
Nostra Aetate. Týmto dokumentom sa problémy medzi katolíckou cirkvou a Židmi nevytratili. Avšak
bol to míľový krok správnym smerom. Rozhodnutie, za ktoré treba byť vďačný.
„Podľa evanjelia sú síce nepriatelia pre vás, ale podľa vyvolenia (sú) milovaní pre otcov.
Lebo Boh neľutuje dary milosti a povolanie.” (R 11:28-29).
V Mesiášovi,
Lonnie C. Mings
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
(Modlitebný zoznam z Jeruzalema, november 2012)
1.) Tento týždeň bol mimoriadne napätý nielen na celoštátnej úrovni, ale
i v životoch jednotlivcov. Vedenie IFI bojovalo s neistotou, či je ten správny čas
podniknúť pozemnú inváziu do Gazy, alebo zastaviť paľbu uzavretím krátkodobého prímeria
s Hamasom. Mnohí z IFI by sa museli zapojiť do tohto útoku, alebo by mali synov účastných
v pozemnej ofenzíve. Celý týždeň sme zápasili za túto vec na modlitbách. Chceli sme vidieť Izrael
zvíťaziť ohromným víťazstvom nad démonicky inšpirovanými teroristickými skupinami v Gaze, ktoré
strieľajú do izraelských civilistov, kým sa schovávajú za palestínskych občanov. Takto sme
premýšľali, avšak súčasne sme z celého srdca túžili, aby boli naše deti opäť doma so svojimi
rodinami. Izrael to ukončil prímerím, ktoré zatiaľ pretrváva. Bola to Božia vôľa alebo chyba vlády?
Iba čas nám ukáže odpoveď. Na modlitbách sme boli zamĺknutí. Avšak, uvedomili sme si jednu
podstatnú vec – akákoľvek je odpoveď na vyššie položenú otázku, jeden fakt je nemenný – Boh
stále sedí na tróne. Boh vládne. A tak sme modlitby začali s úprimnou chválou a ďakovaním.
•
•
•
•
•
•
•

„Hospodin postavil svoj trón na nebesiach, a jeho kráľovstvo panuje nad
všetkým.“ (Ž 103:19)
Vďaka Ti, že bdieš nad svojim Slovom, aby si ho vykonal. (Jer 1:12, Iz 55:11)
Vďaka za dážď, ktorý padá na Izrael v týchto dňoch.
Vďaka za Železnú kupolu, ktorá je veľmi efektívna v boji proti raketám z Gazy.
Najviac sme však vďační za Tvoju predivnú Božskú kopulu, ktorá neustále chráni tento
národ. „Hľa, nedrieme a nespí ten, ktorý ostríha Izrael.“ (Ž 121:4)
Dôverujeme Ti, že odpovedáš na všetky naše modlitby, ktoré sú v súlade s Tvojou vôľou
(1J 5:14-15 ) a odpočívame v tejto pravde.
Vďaka za Ducha Svätého, ktorý vedie nás i naše modlitby – na Tvoju chválu.

2.) Operácia Oblakový stĺp (doslovný preklad je prebratý z 2M 13:21-22) sa skončila prímerím.
Hoci Hamas to nazval veľkým víťazstvom, nepochybne bol izraelskými vzdušnými i námornými
silami ničivo zasiahnutý. Mnohí z najpoprednejších vodcov prišli o život, mnohé sklady s vojenským
arzenálom boli zneškodnené. Odhalila sa pravá tvár teroristov. Odpoveď na otázku, či je to pre
Izrael víťazstvo, dostaneme až časom, keď budeme vidieť skutočné ovocie tohto prímeria. Modlili
sme sa za niekoľko aspektov týkajúcich sa tejto situácie k dnešnému dňu.
•
•
•
•
•
•

Pane, netúžime po ničom viac, ani po ničom menej, len aby sa diala Tvoja vôľa v Izraeli.
Napokon, Pane, dôverujeme Ti a modlíme sa, aby si dnes uskutočnil svoju vôľu.
„Hospodin ruší radu národov; na nič obracia myšlienky ľudí. Rada Hospodinova stojí
na veky, myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie.“ (Ž 33:10-11)
Ak je toto prímerie od Teba, drž stráž nad ním a použi si ho na Tvoju slávu.
Ak nie, „zaves Hamas na hák“ a pritiahni ho do plnosti Tvojho súdu.
Vďaka za pokoj, ktorý vládne v severnej časti Izraela už niekoľko dní.
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Použi si túto znepokojujúcu situáciu, ktorú Izrael práve absolvoval k tomu, aby spoznal,
že Ty si jediným istým základom, na ktorom môžeme pevne stáť v akýchkoľvek otrasoch.
„Hospodin je mojou skalou a mojím hradom a je mi mojím vysloboditeľom, je Bohom mojej
skaly, ku ktorému sa utiekam, mojím štítom, rohom môjho spasenia mojou vysokou
pevnosťou a mojím útočišťom. Môj Spasiteľu, zachraňuješ ma od ukrutnosti“ (hebrejsky
hamas). (2S 22:2-3)
Vlož mesiánskym Židom do úst slovo, ktoré majú práve v tomto čase povedať susedom.
Vďaka, že odpovedáš na naše modlitby a zabezpečuješ pre Izrael nové armádne systémy,
ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v boji proti teroristom. Špeciálne ďakujeme za úžasný úspech
protiraketového systému Železnej kopule.

•
•

•
•

3.) Prosili sme Boha, aby odhalil pravú tvár Hamasu, ktorou je pravá tvár fundamentálneho
koránového islamu.
Vďaka za tie mediálne zdroje, ktoré majú dostatok odvahy, informovať o tom, čo sa
skutočne v Gaze deje .
„Hospodin skúša spravodlivého, ale bezbožníka a toho, kto miluje ukrutnosť, nenávidí jeho
duša.“ (Ž 11:5)
Nech zjavenie neľudskosti, krutosti a brutality islamu vydesí mnohých moslimov a spôsobí,
že budú volať ku Tebe – jedinému pravému a živému Bohu.
Zlož politicky korektný filter, ktorý leží na srdci mnohých ľudí, keď pozerajú na pravý islam.
Osloboď ľudí od bludu multikulturalizmu.
Otvor cirkvi oči, aby jasne rozlíšila ducha antikrista, ktorý preniká islamom. „Po tomto znajte
Ducha Božieho: každý duch, ktorý vyznáva Ježiša Krista, prišlého v tele, je z Boha; a každý
duch, ktorý nevyznáva Ježiša Krista, prišlého v tele, nie je z Boha, a to je ten duch
antikristov, o ktorom duchu ste počuli, že príde, a je už aj teraz na svete.“ (1Jn 4:2-3)

•
•
•
•
•
•

4.) Ďalej sme sa modlili za blížiace sa voľby v Izraeli, ktoré sa uskutočnia 22.januára. Operácia
Oblakový stĺp a jej zdanlivý koniec bude mať určite vplyv na januárové voľby. Keďže stále nevidíme
nijakého lepšieho vodcu pre túto krajinu, prihovárali sme sa za premiéra Netanjahua, aby čo
najlepšie vyjadril, prečo začal a prečo ukončil útok na Hamas tak, ako to urobil.
Pane, pomaž Bibiho prejav k národu. Nech odkryje úplnú pravdu o tejto operácii– bez
kompromisov národnej bezpečnosti.
Občerstvi Bibiho, povzbuď a posilni.
Modlíme sa aj za ministra obrany Baraka a ministra zahraničia Liebermana – nech
komunikujú jasne a v zhode s premiérom.
Pane, zabráň médiám, ktoré podporujú ľavicové krídlo, aby skreslili a zničili Bibiho slová.
Pane, daj Izraelitom schopnosť rozlíšiť skreslené a klamné informácie servírované z médií.
Kvôli opätovnému zvoleniu Netanjahua Ťa prosíme, aby prímerie s Hamasom vydržalo.
Izraelská vládnuca strana Likud schválila, že v nadchádzajúcich voľbách spojí svoje sily
s nacionalistickou stranou Jisrael Beitenu (Izrael, náš domov). Pane, prosíme Ťa o ich
víťazstvo.

•
•
•
•
•
•
•
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•
•

„Hospodin si vzbudí kráľa nad Izraelom...“(1K 14:14a)
„...Boh Najvyšší panuje nad kráľovstvom človeka a koho chce toho ustanoví nad ním.“ (Dan
5:21)

5.) Modlitby sme upriamili na záložníkov IDF, ktorí sa nakoniec vrátili do svojich domovov. Mnohí
sú sklamaní a znechutení, pretože boli pripravení jednať s izraelskými nepriateľmi, avšak vláda
rozhodla inak.
•
•
•
•
•
•
•

Pane, upokoj ich emócie a frustráciu.
Nech sa ich frustrácia nerozšíri na ich rodiny, priateľov alebo vládu.
Po emocionálnej stránke to bola jazda na horskej dráhe. Pane, oni Ťa potrebujú. Prosíme
Ťa, pritiahni si ich k sebe.
Aplikuj verš z Jeremiáša 31:3, na každom jednom z nich: „ Milujem ťa večnou láskou, preto
ti ustavične činím milosť.“
Nech ich izraelská spoločnosť víta s otvorenou náručou.
Priprav ich srdcia a mysle na ďalší čas, keď sa budú hlásiť do služby.
Jednaj predovšetkým s dôstojníkmi IDF, aby neprechovávali hnev a frustráciu voči svojim
nadriadeným, voči ich rozkazom a voči vláde.

6.) Ďalej sme sa prihovárali za obyvateľov, ktorí žijú v dostrele rakiet odpaľovaných z Gazy
a sú pod paľbou takmer celé desaťročie.
•
•
•
•
•
•
•

•

Ocko nebeský, potrebujú vyliatie Tvojho pokoja – predovšetkým ich deti.
Uzdrav ich z nočného strachu z teroru a zo striel, ktoré letia cez deň. „Nebudeš sa báť
nočného strachu ani strely, ktorá letí vodne.“ (Ž 91:5)
Požehnaj ich dobrým spánkom. (Ž 127:2b)
Obdar múdrosťou a rozlišovaním tamojších veriacich, aby vedeli, čo povedať, a čo
nepovedať, aby vedeli, kedy je čas mlčať, a kedy je čas svedčiť.
Vylej na mesiánskych Židov nadprirodzenú dávku Tvojho pokoja, ktorá bude provokovať
Tvoj ľud k žiarlivosti. (R 11:13-14)
Odstráň všetku byrokraciu a pomôž ľuďom, ktorých domovy alebo práca boli zničené.
Poteš všetkých, ktorí v tomto napätom čase stratili svojich blízkych, alebo boli zranení.
„Aj keby som išiel dolinou tône smrti, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou; tvoj prút
a tvoja palica ma potešujú. (Ž 23:4)
Uzdrav úplne a čo najrýchlejšie emocionálne, mentálne, duchovné a fyzické jazvy. Nech je
evidentné, že to robíš Ty.

7.) V týchto dňoch na väčšine územia v Izraeli prší. Izraeliti vnímajú dážď ako požehnanie
z nebies. Žeby šlo o Boží spôsob vyjadrenia súhlasu k dojednanému prímeriu? Alebo ide len
o prejav Božej milosti voči tomuto národu nezávislý od toho, čo sa dialo?
•
•

Akokoľvek, Vďaka Ti Pane za dážď.
Zošli dážď na územia, ktoré to najviac potrebujú. Nech sa dažďová voda použije
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čo najefektívnejšie.
Doplň Galilejské more v tomto období dažďov.
Doplň všetky podzemné vodné zdroje v Izraeli.
Vďaka za povzbudenie z tvojho Slova: „Dažďom svojej štedrosti si kropil, Bože, svoje
dedičstvo, a keď zomdlievalo, ty si ho posilňoval.“ (Ž 69:9)
Zmy všetko znechutenie a chráň vojakov v teréne.

•
•
•
•

8.) Modlitby sme ukončili prosbami za izraelské mesiánske telo Kristovo.
Ješua, vylej Tvojho ducha milosti a príhovorných modlitieb na telo Kristovo.
Vďaka, že mnohé kongregácie mali minulý týždeň modlitebné stretnutia. Daj im porozumieť,
dôležitosti modlitieb. I keď je okamžitá kríza za nami, daj im túžbu, modliť sa pravidelne.
„A všetkému sa priblížil koniec. Teda buďte rozumní a triezvi k modlitbám. (1P 4:7)
Nech veriaci pochopia, že sa potrebujeme modliť za viaceré záležitosti a nielen za spasenie,
i keď i spasenie by malo byť nevyhnutnou súčasťou našich prosieb.
Pomôž nám vždy sa modliť iba v súlade s Tvojou vôľou. (1J 5:14-15)
Prosíme o dar rozlišovania—pre časy a Tvoje znamenia.
Nebeský Ocko, buď oslávený v tele Kristovom: „Ja prosím za nich, neprosím za svet, ale za
tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje, a to, čo je tvoje, je moje.
A oslávený som v nich. (J 17:9-10)

•
•
•
•
•
•
•

Požehnanie, pokoj a šabat šalom zo Siona,
IFI tím

12

November 2012

bratstvo

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)

„Ajhľa, predpovedal som vám to.” (Mt 24:25)
Pozorovanie
Ježišove slová o „posledných časoch“ boli vypovedané pred 2000 rokmi. Posledné časy sa začali
zničením chrámu, ktorý stál za čias Ješuu. Ak sa dôkladne pozrieme na prorokov a Jeho učenie
v Evanjeliu podľa Matúša 24 a Lukáša 21, môžeme povedať, že žijeme v poslednej hodine. Ježiš
nás varoval pred zhoršujúcimi sa problémami. Povedal, aby sme neboli „zaťažení starosťami o tento
život“, a aby sme bdeli a nedopustili, žeby - „znenazdania prikvačil by nás ten deň” (Lk 21:34)
Božie Slovo je úplné. Či tomu človek verí alebo nie, Jeho Slovo sa naplní. Dôkazom či dôvodom pre
vieru je presnosť približne 2000 splnených proroctiev. Dnes zostáva už len niečo cez 500 proroctiev.
Väčšina z nich je zameraná na Izrael. Spoločne sa pozrime na vzácnu a dôležitú udalosť v histórii
celého ľudstva, ktorá sa už naplnila a potom preskúmajme tie, ktoré nás čakajú v budúcnosti.
Prvý príchod Mesiáša
Väčšina náboženského sveta nepostrehla Mesiášovo narodenie, hoci prorok Izaiáš (7:14) v 700
ročnom predstihu zaznamenal, že sa narodí z panny. Micheáš (5:2) prorokoval, že sa narodí
v Betleheme a Izaiášov odkaz prezradil, že bude z pokolenia Júdovho a domu Dávidovho
(Iz 11:1-5). Jákob sa pozrel na svojho syna Júdu a skrze vnuknutie Ducha Svätého prehlásil,
že Júda drží vládu/veliteľské žezlo a neprenechá ho nikomu inému, kým nepríde Šilo. (1M 49:10)
„Šilo je meno pre Mesiáša, pravdepodobne sa vzťahuje na hebrejské slovo „pokoj“ (Šalom)
a v skutočnosti znamená „ten, ktorí prináša pokoj“ (Dr. Henry M. Morris, The Defender’s Bible).
On bol kňaz podľa poriadku Melchisedekovho (Ž 110:4), podľa Mojžiša (5M 18:15-19), ktorý príde,
kým chrám ešte bude stáť:
„...vtedy zrazu príde do svojho chrámu Pán, ktorého hľadáte, a posol zmluvy, v ktorom máte
záľubu. Ajhľa, prichádza! - vraví Hospodin mocností.” (Mal 3:1)
Druhý príchod
Väčšina ľudí nepostrehla znamenia Mesiášovho prvého príchodu na zem. Mám nádej, že mnohí
dávajú pozor na znamenia Jeho druhého príchodu. Hlavné titulky každých novín po svete sú
preplnené podrobnosťami o politických konfliktoch, ekonomickom úpadku a vojne. To všetko nám
pred stovkami rokov zaznamenali proroci. Aby sme tomu porozumeli, potrebujeme Písmo študovať
do hĺbky a potrebujeme k tomu zjavenie Ducha Svätého.
Danielovi bolo povedané, aby „zapečatil proroctvo až do posledného času“ (12:4). Posledný čas sa
bratstvo
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vyznačuje nárastom známosti. Ako sa k nemu približujeme, Duch Svätý pomaly odkrýva veci tým,
ktorí ho chcú počúvať a vyhľadávať porozumenie. Pán odkazuje svojmu ľudu, aby sa pripravil
na koniec a žil život s očakávaním.
Izaiáš 2:2-3 hovorí: „...Pohrnú sa k nemu všetky národy, poputujú mnohé kmene a povedia: Poďte,
vystúpme na vrch Hospodinov k domu Boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám, aby sme
chodili po Jeho chodníkoch. Lebo zo Siona vyjde naučenie (Tóra) a slovo Hospodinovo
z Jeruzalema..” Prišli mnohé skupiny národov. Toto je naplnenie proroctva pred našimi vlastnými
očami.
Slovník Vine’s Expository vysvetľuje slovo Hospodinovo (v hebrejčine debar), o ktorom sa hovorí
v predchádzajúcej pasáži takto: „Biblická fráza slovo Hospodinovo je dosť dôležitá...Vo väčšine
prípadov (cca 225 krát) ide o technickú frázu, ktorá hovorí výlučne o prorockom zjavení.“ Ja verím,
že „debar” ktoré Daniel zapečatil, sa otvára a je súčasťou debar, ktoré teraz vychádza
z Jeruzalema. Kto má uši nech počuje a rozumie, čo nám Pán chce komunikovať.
„V tom čase povstane veľké knieža Mícháél, ktoré sa zastane synov tvojho ľudu. Nastane čas
súženia, akého nebolo, odkedy jestvujú národy, až po tento čas. V tom čase bude zachránený tvoj
ľud i každý, ktorého nájdu zapísaného v knihe. Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa prebudia,
jedni na večný život, druhí na hanbu a večné zavrhnutie. Ale múdri skvieť sa budú ako blesk
oblohy, a tí, ktorí mnohých privádzajú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné
veky.” (Dan 12:1-3)
Modlitebné predmety z Ješuovho učenia - Evanjelium podľa Matúša 24
(Keď si budete čítať dnešné správy, použite nasledujúce pasáže ako pomôcku/návod na modlitbu.)
Modlite sa, aby sme neupadli do klamu a pamätali na to, že si máme dať pozor

•

na falošných Kristov. Počas týchto dní klamu potrebujeme udržiavať našu duchovnú citlivosť
na vysokej úrovni (verše 4- 5).
Modlite sa, aby sme neboli naplnení úzkosťou. Ješua nás varoval, že prídu vojny, o ktorých

•

budeme dennodenne počúvať. Sústreďme sa na konanie Božej vôle (verš 6).
Modlite sa, aby sme v čase, kedy jeden národ povstáva proti druhému národu (a etnická

•

skupina proti inej etnickej skupine) stáli v súhlase s Božím Slovom, obrátení k Izraelu
a pomáhali ostatným, aby vedeli, čo je v rozpore voči Božiemu zámeru pre Izrael (verš 7).
Modlite sa, aby sme správne reagovali na tragédie spôsobené zemetrasením či hladom,

•

aby sme vedeli pomôcť ľuďom, ktorí tým budú zasiahnutí (verš 7b).
Modlite sa za tých, ktorí trpia prenasledovaním a čelia smrti pre vieru v Ješuu (verš 9).

•

„Blahoslavení sú mŕtvi, ktorí odteraz umierajú v Pánovi! Áno, hovorí Duch, nech si

•

odpočinú od práce, lebo ich skutky idú s nimi." (Zj 14:13)
Modlite sa za tých, ktorí opúšťajú vieru v Ješuu, nech Pán obmäkčí ich srdcia (verš 10).

•
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•

Modlite sa, aby sme mali doširoka otvorené oči, aby sme sa nenechali oklamať falošnými
prorokmi. Modlite sa za to, aby bolo počuť hlas skutočných prorokov Božích (verš 11).

•

Modlite sa za tých, ktorí duchovne odumierajú a slabnú v boji. Modlite sa, aby zahoreli
prvou láskou a vytrvali počas posledných dní svojho behu (verš 12).

•

„V tomto je trpezlivosť svätých, ktorí zachovávajú prikázanie Božie a vieru
v Ježiša.” (Zj 14:12)

•

Modlite sa, aby sa v týchto časoch Božie Slovo šírilo do celého sveta veľkou rýchlosťou.

•

Modlite sa za ochranu tých, ktorí ho šíria.

•

Modlite sa za médiá, aby nepodávali rozporuplné alebo prekrútené informácie.

•

Modlite sa za naše blížiace sa televízne evanjelizačné vysielanie FocalPoint, aby malo
dostatočné finančné pokrytie, a aby sme zasiahli neveriacich skrze známosť o Izraeli
a Božej láske pre svet (verš 14).

Bdieme v nádeji a modlíme sa vo viere,
Robbie a Tommie Coleman
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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EURÓPSKA KOALÍCIA PRE IZRAEL
Vystúpenie Wernera Odera na konferencii Európskej koalície pre Izrael (ECI)
Brusel, 16. novembra 2012.
Ďakujem ti, Tomas Sandel, za tvoju šľachetnosť a odvahu, za všetko, čo Európska koalícia robí pre
Izrael a Blízky východ.
Je pre mňa privilégiom zúčastniť sa dnešného významného zhromaždenia. Rád by som sa s vami
podelil o niektoré myšlienky a hodnoty, ktoré prispejú k tomu, aby sa svet stal lepším.
Hoci som synom rakúskeho nacistického vojnového zločinca, nie som odborníkom
na antisemitizmus. Súčasne, a možno práve kvôli môjmu vyzývavému pôvodu, nazerám na svet
z iného uhlu pohľadu. Európu vidím v inom svetle ako tí, ktorí si myslia, že večné šťastie národa je
založené len na úspešnej ekonomike. Hoci mnohé národy v EÚ ekonomicky prosperujú, tento rast
prosperity nejedná, a ani nemôže jednať, s mimoriadnym nárastom antisemitizmu všeobecne
vo svete a hlavne v Európe.
Hoci som britský občan, ako Rakúšan som sa narodil neďaleko rodného mesta Adolfa Hitlera,
v blízkom susedstve koncentračného tábora Mauthausen. Som príbuzným rakúskych nacistov
a vojnových zločincov, z ktorých mnohí zomreli bez toho, aby činili pokánie zo zločinov, ktoré
spáchali proti ľudskosti. Tieto zločiny nemôžu byť ospravedlnené a nikdy nesmú byť zabudnuté.
Z tohto dôvodu nemôžem pochopiť, ako je možné, že napriek živej spomienke na pád nemravnej
Tretej ríše, opäť zaznieva vo všetkých európskych národoch volanie po vyhľadení Židov.
V máji 2007 vrchný rabín Lord Sacks tu, v Bruseli, hovoril ku skupine európskych lídrov, ktorí sa
stretli v sídle EÚ. Doslovne povedal: “Židia a Európa kráčajú cestou naspäť. Skúsenosti Židov
v Európe pridali niekoľko slov do ľudského slovníka - slová ako vyhnanstvo, verejná diskusia,
arizácia majetku, inkvizícia, hanobenie rasy, geta a pogromy, to všetko bez zmienky slova
holokaust. To je minulosť. Znepokojuje ma budúcnosť. Dnes sa Židia v Európe pýtajú, či je nejaká
budúcnosť pre Židov v Európe. Toto by Vás malo znepokojiť. Vás - lídrov Európy.”
Chcem zopakovať obavu Lorda Sacksa ohľadne budúcnosti Izraela a Židov v Európe a celého
sveta. Som si istý, že to urobíte tiež.
V tomto bode chcem zdôrazniť, že som zástanca Izraela, ktorý miluje Židov. Nečiním tak z pocitu
viny alebo povinnosti smerom k Izraelu, ale z hlbokého súcitu, ktorý sa u mňa rozvinul počas
obdobia obrovskej tmy a najhlbšieho zúfalstva.
Nemám čas rozprávať o démonickom dedičstve tmy a zúfalstva, ktoré som zdedil ako syn
nacistického otca, ktorý vraždil Židov počas šialenstva nacistického Nemecka. Týmto veciam sa viac
venujem v mojej knihe “Bojovanie s démonmi nacizmu. ” Len veľmi stručne vysvetlím, čo sa dialo v
mojom živote.
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Pamätám si, ako som ako mladý muž ležal na posteli a v obrovskom strachu som volal na Boha,
ktorého existenciu nacisti zapreli. Boh počul moje smrteľné volanie a ukázal mi Jeho spasenie cez
Spasiteľa sveta, Ježiša Krista. Do tohto dňa nemôžem zabudnúť na moje zdesenie z objavu, že
Spasiteľ sveta bol Žid! Tej noci sa stalo niečo úžasné. Bol som vyslobodený od zla antisemitizmu
a bola mi daná láska k Izraelu a k Židom – Božiemu odvekému ľudu.
To je dôvod, prečo sa znepokojujem kvôli budúcnosti Izraela.
Som znepokojený, keď sledujem štatistiku nárastu útokov na Židov v Európe a po celom svete. Som
znepokojený, keď vidím kresťanských vodcov slepo kráčať teológiou náhrady, ktorá popiera
právoplatné miesto Židov v Božom pláne. Som znepokojený, keď počujem reči ignorantov:
“no dobre, ale holokaust sa udial tak dávno – tak na to zabudnime a poďme ďalej.”
Nemôžeme zabudnúť, pretože Boh nezabudol. Pre Neho je tisíc rokov ako jeden deň. Dovoľte mi
pripomenúť udalosť, ktorá ilustruje, o čom hovorím:
Možno si spomínate na 19. apríl 2010, keď sopka na Islande s nevysloviteľným menom
paralyzovala všetku leteckú dopravu. V priebehu niekoľkých dní 6 miliónov cestujúcich uviazlo na
letiskách pre mračno popola. Jeden z dotknutých cestujúcich povedal, že šlo o Boží zásah, ktorý
mal svetu pripomenúť, že On nezabudol na 6 milión Židov v Európe, ktorí sa obrátili na popol.
Nemôžeme a nesmieme zabudnúť na jednu z najväčších tragédií v ľudskej histórii, ak si ju história
nepripomína sama. Naša budúcnosť závisí na poučení sa z lekcií minulosti. Kľúčovú lekciu
z histórie, ktorá dlhodobo povedie smerom k prevencii ďalšieho holokaustu, ďalšej Rwandy,
ďalšieho Kosova, mnohí považujú za politicky nesprávnu.
Táto lekcia nie je ničím nová. Nie je ani vedeckou, ani intelektuálnou. Staroveké národy ju poznali,
svätí ňou žili, Židia ju učili a ja jej verím. Táto lekcia je:
“Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou
silou a celou svojou mysľou; a milovať budeš blížneho svojho ako seba samého.”
V tomto dávnovekom prikázaní spočíva stelesnenie skutočnej rovnosti medzi ľudskou rasou. Všetci
sú mi rovní - beloch nie je lepší ako černoch, Nemec nie je lepší ako Žid a Žid nie je lepší ako
Palestínčan. Všetci ľudia sú stvorení na obraz Boží. Boh nám prikazuje milovať nášho blížneho ako
samého seba. Máme mandát byť bratom – bez ohľadu na farbu, rasu a vierovyznanie.
História nám dokazuje, že ľudia, ktorí si osvojili túto lekciu, sa stali mierotvorcami, ktorí zrušili
otroctvo, zmiernili biedu, vybudovali sirotince, otvorili nemocnice, poskytli vzdelanie a riskovali
vlastné životy, aby zachránili Židov. Svojimi skutkami zmenili svet.
Rovnako dôležitý je fakt, že skrze Abraháma a židovskú rasu sú národy sveta požehnané kultúrou,
vedou a Slovom Božím. Sú to práve Židia, ktorí naučili svet tomuto veľkému prikázaniu – miluj
blížneho svojho. Za toto boli odmenení pogromami, prenasledovaním, tábormi smrti a storočiami
antisemitizmu, ktorý nenávidí bez príčiny.
bratstvo
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Zdieľam obavu rabína Lorda Sacksa ohľadne budúcnosti Židov. Zlo intelektualizmu ich nepriateľov
neohrozuje len budúcnosť Izraela, ale tiež budúcnosť našu.
Teraz už všetci vieme, že v čase invázie do Iraku neboli v tejto krajine nájdené nijaké zbrane
hromadného ničenia. Saddam Hussein ich totiž tajne previezol do Sýrie, kde zostali ukryté až do
dnes, čo potvrdil jeden z vlastných Saddamových generálov, generál Hormuz Sada už v decembri
2005. Okrem nukleárnej hrozby zo strany Iránu musí Izrael čeliť aj hrôze chemických a biologických
útokov.
Nemýľme sa, ak Irán padne, nukleárny program zostane. Ale ak Izrael padne, my všetci
padneme.
Musím žiť s psychologickým dedičstvom môjho otca, ktorý vyučoval SS Einsatzgruppen temným
tajomstvám techník zabíjania, ktoré napomohli, aby sa holokaust stal jedným z najväčších zverstiev
v ľudskej histórii.
Bývalý detektív Scotland Yardu Dr. Robin O’Neil na obal mojej knihy napísal: “Život Wernera Odera
bol plný tmavých tajomstiev toho, čo jeho otec Scharführer Wilhelm Oder vykonal.” Áno, môj život
bol obklopený temným spiknutím ticha ohľadom holokaustu a odmietaním zodpovednosti
za vraždenie Židov.
Ale ja som bol predurčený, aby som prelomil tento temný mrak konšpirácie voči Židom, a aby som
podporoval Izrael, aj keď som vedel, že ma to bude stáť všetko. Avšak cena, ktorú som musel
zaplatiť bola ničím v porovnaní s požehnaním, ktoré som získal priateľstvom s ľuďmi, ktorí majú
právo žiť v pokoji, bez strachu z bombardovania, zastrelenia a nenávisti bez príčiny.
Antisemitizmus je veľmi nákazlivý vírus z pekla. Viac nákazlivý než besnota a viac smrtiaci než mor.
Spôsobuje šialenstvo a atakuje ľudské srdce. Doženie myseľ k zúrivosti a končí v morálnej slepote.
Spaľuje ľudské svedomie a nepozná obmedzenia. Končí v ničote. Prejavuje sa v surovej brutalite
a nepozná žiadny odpočinok, pokiaľ jeho túžba po krvi nie je utíšená cez zabitie a vyliatie nevinnej
židovskej krvi.
Nepochybne, nacisti zmizli v histórii ako jedni z najdémonickejších bytostí na svete. Lenže dnešní
nacisti sú omnoho viac nebezpečnejší a rafinovanejší než národný socializmus mojich predkov.
Národný socializmus môjho otca bol limitovaný nemeckým nacionalizmom.
Dnešné neonacistické hnutie už nie je nemeckým nacionalizmom, ale zmutovalo
sa do medzinárodnej formy socializmu, podobnej komunizmu, ktorá je protiizraelská
a protikresťanská. Ako je to možné, že svetoví politici preferujú uzatváranie tajných ropných alebo
vojenských dohôd s režimami, ktoré volajú po zničení Izraela namiesto toho, aby vetovali zločinecké
organizácie ako Hizballáh a Hamas ako teroristické organizácie. Dovoľte mi vysloviť myšlienku:
Ak Izrael zloží svoje zbrane, ktoré slúžia k vlastnej obrane, budete mať ďalší holokaust. Ak Hamas
zloží svoje zbrane, ktoré slúžia agresii, budete mať mier !
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Pre tento dôvod vyzývam každého európskeho lídra, aby prevzal iniciatívu za odsúdenie organizácii
ako Hizballáh a Hamas ako teroristických organizácií. Pokiaľ neprijmeme rozhodné kroky
k zastaveniu rastúceho antisemitizmu, svet dôjde v spánku k ďalšiemu holokaustu.
Som hlboko znepokojený znovuobjavením sa medzinárodného antisemitského hnutia, ktoré rastie
za dymovou clonou politickej korektnosti v takmer každom národe Európy a sveta. Nemám čas
uvádzať štatistické údaje za Grécko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko atď., kde protižidovské hnutia
pripomínajú Nemecko z roku 1938. Tieto údaje môžete nájsť vo vašich novinách každý deň.
Ako som povedal na začiatku, nie som expertom na antisemitizmus, ale verím, že odpoveď
na rastúci antisemitizmus nespočíva v politickej korektnosti, ekonomickej prosperite alebo
vojenskom hrdinstve. Mnoho politických vodcov sa obáva rastúceho antisemitizmu, pričom veľmi
málo ich vie s týmto fenoménom zápasiť.
Odpoveď leží na pleciach mužov a žien, ktorí majú dostatok odvahy prehlásiť, že Boží odveký ľud,
Židia, majú právo žiť nerušene v krajine, ktorú Boh zasľúbil tomuto národu - a nie Sýrii, Iránu,
Libanonu alebo Egyptu.
Odpoveď spočíva v návrate k židovsko-kresťanskej viere. Tá bola mocou, ktorá tvarovala Európu
do veľkej civilizácie, ktorú máme dnes.
Keď Židia zomreli v Osvienčime, európska kultúra zomrela s nimi. A to ma znepokojuje.
Príhovor by som rád zakončil vyjadrením vďaky a pocty voči Židom, ktorí zachránili môj život
od temného zla odvekého antisemitizmu :
•
židovskému prenasledovateľovi nacistických zločincov Simonovi Wiesenthalovi, ktorý sám
prežil útrapy koncentračného tábora Mauthausen, a ktorý priviedol môjho otca pred
spravodlivosť a preto mi umožnil objaviť pravdu,
•
židovskému Spasiteľovi Ježišovi Kristovi (Ješua HaMašia), ktorý ma vyslobodil z pekla
a hriešneho dedičstva antisemitizmu,
•
židovským pisateľom Svätého Písma, ktoré oslobodilo môj život od nenávisti antisemitizmu
a naučilo ma milovať Pána, môjho Boha, celým srdcom, milovať Izrael a Židov a blížneho
svojho ako seba samého.
Nech nás Pán, Boh Izraela, neustále požehnáva mocou a autoritou:
•
stáť za práva Izraela, aby židovský ľud mohol v mieri prebývať vo svojej Bohom danej
krajine,
•
hovoriť proti delegitimizácii štátu Izrael,
•
podporovať práva Izraela na vlastnú obranu,
•
podporovať, aby Jeruzalem zostal večným a nerozdeleným hlavným mestom Izraela,
•
uistiť židovský ľud o našej podpore proti všetkým prejavom antisemitizmu.
Nech Boh žehná Izrael. Ďakujem
Werner Oder. Pastor
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AKTUÁLNA VÝZVA!
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.
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“. (1Jn 3:18)
Predpokladané náklady na celý projekt - 2000,- €
Prosíme vás o finančnú pomoc na tento projekt! Je to praktické svedectvo všetkých nás!
Pre tento projekt s názvom „Liečebný pobyt“ použite var. symbol 1033
Viac informácií na tel: +421 5640536 alebo email: chevra@chevra.sk
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. (var. symbol 222)
Šalom
Tím Chevra
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