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Izrael je zemì, o které Bùh v Bibli øíká - jedineènì, prorocky, vykupitelsky a opakovanì:
„Toto je má zem.“ Bùh mluví o Izraeli zpùsobem, který nepoužívá vùèi žádné jiné zemi
na svìtì. Izrael byl vyzdvihnut, aby se stal svìtlem pro pohany. Církev ve svých poèátcích
byla témìø zcela
židovská a zùstala židovskou až do té doby, než se evangelium zaèalo šíøit dál.
Evangelium proniklo do Antiochie, kde vzniklo první spoleèenství z pohanù. Odtud se
rozšíøilo do celého svìta. V deváté až jedenácté kapitole listu Øímanùm se apoštol Pavel
zabývá otázkou Božího zámìru ve vztahu k Židùm. Uvedené tøi kapitoly pøedstavují v
celé Bibli jakoby samostatné zpracování teologie Božího pøístupu k Židùm. Židé byli
„prvotinou“, „prvním lidem“ (skrze Abrahama), který poznal Boha jako Boha smlouvy.
Oni to byli, kteøí pak pøenesli toto bohatství dále do svìta; z nich také pøišel Mesiáš.
Boží slovo nazývá Izraelce „koøenem“ a pohany „vìtvemi“. Pøipomínáme si, že: „Byly
vylomeny pro svou nevìru, ty však stojíš vírou.“ Nemáme se povyšovat, ale bát se:
„Jestliže Bùh neušetøil pøirozených vìtví, tím spíše neušetøí tebe“ Jakmile vejde plný
poèet pohanù „pak bude spasen všechen Izrael“ (Ø 11,16-27)
Proè máme být nyní s Izraelem?
Žijeme v historicky velmi závažné dobì. Jako vìøící v Ježíše Krista slyšíme volání,
abychom stáli pøi Izraeli. Je docela možné, že žijeme v poslední dobì. Nemìli bychom
být vùèi tìmto slovùm pasivní; jsme vyzýváni horlivì se modlit, pøimlouvat se a sloužit
podle slov Spasitele, který øekl, že není naším úkolem spekulovat, kdy pøijde konec. Je
ale naší odpovìdností zabývat se vìcmi Božího království, než se Pán vrátí (L 19,13).
Nejde o politiku, jde o slovo Boží. Politické souvislosti jsou však mimoøádnì závažné. V
Písmu stojí, že pøijde èas, kdy se všechny národy svìta obrátí proti Izraeli. Není to nic
nemyslitelného,
mùže se to skuteènì nyní stát. Proto je dùležité pochopit, proè bychom mìli nyní stát pøi
Izraeli.
OSM DÙVODÙ PROÈ STÁT S IZRAELEM
1) Každý vìøící by mìl mít Židy na pøedním místì v žebøíèku svých hodnot s vìdomím
upøímné vdìènosti za to, co Bùh skrze tento národ vykonal.
Je tøeba rozumìt, že základem naší pozornosti k Židùm je pochopení Božího øádu a toho,
co Bùh øekl. V tom je zahrnut jak lid, tak území. Každý vìøící má mít Židy vysoko na
svém žebøíèku priorit, protože stejnì je má i Bùh. Hospodin si povolává lidi: zaèal
povoláním muže jménem Abraham. Pán øekl, že skrze símì Abrahamovo (ve vztahu s
jeho ženou Sárou, prostøednictvím zaslíbeného syna Izáka) budou všechny národy na
svìtì požehnány… každý èlovìk mùže mít pøístup k požehnání Všemocného Boha. V
Genesis 12,3 øíká Hospodin ve smlouvì, kterou uèinil s Abrahamem: „Požehnám tìm,
kdo žehnají tobì, prokleji ty, kdo ti zloøeèí. V tobì dojdou požehnání veškeré èeledi
zemì.“
Toto se nevztahuje pouze na lid (Židy), ale rovnìž na území (Izrael). Bùh bude soudit
národy a zacházet s nimi ve vztahu k jejich rozhodnutím stejnì tak, jak to èiní s
jednotlivci.

Hospodin je vyvolil s urèitým cílem: „Jsou to Izraelci, jim patøí synovství i sláva i
smlouvy s Bohem, jim je svìøen zákon i bohoslužba i zaslíbení, jejich jsou praotcové, z
nich rodem pochází Kristus. Bùh, který je nade všemi, buï pochválen na vìky, amen.“ (Ø
9,4-5)
Adopce: Bùh si vybral lid ze símì Abrahamova;
Sláva: jasná a zøejmá pøítomnost Boha, který se sám zjevil;
Smlouvy: závazky, které stvoøil Bùh;
Smlouva s Abrahamem… Bùh øíká, „V tobì dojdou požehnání všechny èeledi zemì…
Tvému potomstvu dávám tuto zemi“ (Genesis 12:3,7);
Smlouva s Mojžíšem…zjevení zákona, který jsme dostali, aby nás vedl ke Kristu:
vykoupení skrze krev Beránka;
Nová smlouva …v knize Jeremiášovì a Ezechielovì Bùh øíká témìø stejnými slovy:
„Pøicházejí dny, kdy uzavøu s domem Izraelským smlouvu novou… Svùj zákon jim dám
do nitra, vepíši jim jej do srdce… a vložím do jejich nitra nového ducha (Jer 33:31, 33,
Ez 11:19).
Nejvìtší dar: zázraèný dar Ježíše lidstvu. Nebo Bùh tak miloval svìt, že dal svého
jediného Syna… Bùh Ho dal skrze židovský národ a On sám pøišel jako Žid. Ježíš, když
mluvil k samaøské ženì, øekl: „Spása je ze Židù“.
Bible k nám tedy hovoøí jasnì: jde o koøeny, jsme tady u samé podstaty toho co Bùh
zjevil lidstvu. Dùkaz je v samotné existenci Židù jako národa stejnì jako ve faktu, že byl
obnoven jejich stát. Nyní probíhá boj za Jeruzalém, za Izrael a za samotnou pøítomnost
Židù v nìm a jejich právo na své území. Je jenom nìkolik zemí, které jsou ochotné pevnì
stát na stranì Židù a Izraele,
ale Bible øíká, že Bùh žehná tìm, kteøí tak èiní.
2) Naše místo v souèasném Božím plánu nás podle Bible nerozluènì spojuje se Židy jako
lidem, a tedy i s izraelskou zemí.
Když uvìøíme ve Spasitele, který pøišel ze Židù, stavíme se do jedné øady s tìmi, kdo
spoléhají na Boha v jeho zjevené milosti a vykupitelském zámìru. V Bibli je psáno, že
jakmile pøijmeme Pána, stáváme se - duchovnì vzato - Židy (Øímanùm 2,28-29;
Galatským 3,26-29).
Jste-li vìøící, nemùžete plnì a zcela vìøit Bibli a pøitom být pasivní vùèi Židùm a Izraeli.
3) Bùh vùèi izraelské zemi uèinil zcela jedineèná prohlášení, která nebyla nikdy
odvolána:
Tøetí Mojžíšova 25,23 – Tato zemì je Boží zemì, kterou On pøidìluje a s ní nakládá:
„Zemì nesmí být prodávána bez práva na zpìtnou koupi, nebo zemì je má…“
Pátá Mojžíšova 32,43 – „ Pronárody, zaplesejte s Jeho lidem … svou zemi, svùj lid,
zprostí viny.“
Druhá Paralipomenon 7,20 – Bùh øíká, že když se lid od nìho odvrátí „ …vytrhnu vás ze
své
zemì, kterou jsem vám dal…“
Žalm 85,1-2 – „ Hospodine, projevoval jsi své zemi pøízeò, údìl Jákobùv jsi zmìnil.
Snímal jsi ze svého lidu nepravosti, pøikrýval jsi všechny jeho høíchy.“

Izajáš 8,8 – Tato zemì náleží Bohu Otci a je to zemì Jeho Mesiáše. „… jeho rozpjatá
køídla vyplní prostor tvé zemì, ó Immanueli!“
Jeremiáš 2,7 - Pán øíká svému lidu, proè pøichází ztráta, destrukce mìsta Jeruzalém.
„Vedl jsem vás do zemì úrodné… Pøišli jste a mou zemi jste poskvrnili, moje dìdictví
jste zohavili.“
Ezechiel 38,16 – Bùh hovoøí k národùm v posledních dnech, které se pozdvihují proti
Izraeli. Bùh hovoøí o konfrontaci, která nastane v Jeho zemi. „Potáhneš na Izraele, mùj
lid…Na sklonku dnù tì pøivedu na svou zemi, aby mì pronárody poznaly, až ukážu svou
svatost pøed jejich oèima na tobì…“
Joel 1,6; 2,18; 4,2 – Tøikrát je v této knize uvedeno, že tato zemì patøí Pánu.
„Vždy na mou zemi vytáhl pronárod mocný a nesèíslný…“ (1,6);
Horlivì se ujme Hospodin své zemì … (2,18);
Shromáždím všechny pronárody, svedu je do Doliny Jóšafatu a budu je tam soudit kvùli
svému lidu, kvùli svému dìdictví, kvùli Izraeli, kterého rozehnali mezi pronárody. Mou
zemi rozdìlili…“(4,2).
Ozeáš 9,3 - ve vztahu k rozptýlení Izraele: „Nebudou sídlit v Hospodinovì zemi,
Efraim se vrátí do Egypta, v Asýrii budou jíst poskvrnìné vìci.“
Zacharjáš 9,16 – „ Tak je Hospodin, jejich Bùh, v onen den zachrání, stádeèko svého
lidu. Jako drahokamy v èelence budou záøit nad jeho zemí.“
Když hovoøíme o Izraeli, jde o:
1) majetek, na který si èiní nárok Bùh;
2) Boží lid, kterému se této zemì od Boha dostalo.
Toto je pro Stvoøitele nejpodstatnìjší a neoddiskutovatelné.
To, co Bùh jedineènì øíká o Izraeli, nebylo nikdy zrušeno.
Nejenže ta zemì náleží Bohu, ale Bùh také navždy svìøil tuto zemi Abrahamovi a jeho
potomkùm skrze Izáka. (První Mojžíšova 17,7-8)
V malièkém hnìvu skryl jsem tváø svou na malièko pøed tebou …milosrdenství mé však
od tebe neustoupí a smlouva pokoje mého se nepohne…“ (Izajáš 54,8-10)
Ztráta vlády Izraele zpùsobená høíchem a rozptýlením nezmìnila závazek, na základì
kterého jim Bùh toto vlastnictví navždy dal. (viz Ezechiel 37, 1-28)
4) Souèasný konflikt v Izraeli není ani z jeho iniciativy, ani není živen jeho
expanzionizmem.
Všeobecnì dnešní svìt vidí v Palestincích tu utlaèovanou stranu, ale Izrael brání zemi,
kterou dostal podle pøíslibu z roku 1917 potvrzeného usnesením Valného shromáždìní
OSN z roku 1948. Cílem Palestincù není zajistit si domovinu, ale kompletní vyhnání
Izraele.
Okolní arabské státy se svým dostatkem pøírodních zdrojù nikdy nenabídly Palestincùm
útoèištì. Využívají je naopak pro ovlivòování veøejného mínìní proti Izraeli. Vìtšina svìta
to neví a nikdo se neobtìžuje jim to øíct, sympatie ovlivòují jiné síly.
5) Být na stranì Izraele neznamená být proti arabským národùm jako takovým nebo
popírat práva Arabù bydlících v Izraeli na pokojný, bezpeèný a prosperující život.
Bùh nemá nic proti žádné lidské bytosti a zcela urèitì ne proti Arabùm, kteøí jsou
potomci Izmaele, dalšího syna Jeho vyvoleného vùdce Abrahama. Stát pøi Izraeli

nevyžaduje zaujmout protiarabský postoj ani po nás nežádá být nelaskavými vùèi
ostatním národùm.
6) Zatvrzená nepøátelství v urèitých oblastech arabského svìta nejsou pouhými
politickými
spory, ale jsou hnány duchovními silami, které nebudou uspokojeny, dokud Izrael
nezanikne.
Síly, které jsou proti Izraeli, nejsou lidé, kteøí zkrátka nemají rádi Židy. Máme co èinit s
duchovními silami mocnìjšími než lidé, se silami, které nemohou být svrženy politicky
ani udolány pøesvìdèováním. Mohou být zlomeny a pøekonány pouze pøímluvnou
modlitbou, která jediná mùže tyto mocnosti a síly svrhnout.
7) Ty samé duchovní síly, které rozdmýchávají nepøátelství k Židùm, jsou stejnì
nepøátelské i ke køes anùm a nakonec pøinesou pronásledování obìma.
Stejnì jako Bible uvádí, že na samotném konci vìkù budou zabiti v Jeruzalémì dva
svìdkové (Zjevení 11), stejnì tak existují dva svìdkové, kteøí po celou historii vydávali
svìdectví Bohu – Židé a køes ané.Nepøátelství a nenávist vùèi vìøícím køes anùm je na
úplnì stejné úrovni jako vùèi Izraeli, protože duch tohoto svìta je proti Bohu a všemu, co
je s Bohem spojeno.
S Bohem jako Stvoøitelem – kterému patøí naše uctívání.
S Bohem jako Soudcem – kterému jsme vykazatelní.
S Bohem jako Vykupitelem - který se sám zjevil skrze svého Syna Ježíše.
S Bohem jako dárcem morálních zákonù pro celé lidstvo, kterému jsme odpovìdní za své
chování.
8) Biblický úkol a Boží pøíslib nás vyzývá postavit se pevnì ve víøe, pøimlouvat se s
oèekáváním a podporovat s vìdomím zaslíbení.
Jsme povolání stát s Izraelem, protože možná žijeme v poslední dobì. Bùh nás povolává,
abychom byli lidé morálního, biblického pøesvìdèení, kteøí chodí v moudrosti a se
znalostí Jeho Slova. Bùh si váží tìch, kteøí se rozhodli pro nepomíjející závazek stát na
stranì zemì, kterou on má jedineènì za svou (Žalm 122,6).
KROKY, JAKÝMI SE MÙŽETE „POSTAVIT ZA IZRAEL“
1) Vybavte se spolehlivými informacemi, vyhýbejte se bigotnosti a dejte si pozor na
„mezery“
ve svém pøesvìdèení a znalostech. Rozpoznávejte tendenèní informace v médiích.
Zvažujte tyto zprávy opatrnì, ale bez chorobné podezøívavosti. Seznamte se se
základními historickými údaji
o Blízkém východì a událostmi posledního století.
2) Se stále vìtší vìrností pøijímejte biblickou výzvu „Modlete se za pokoj Jeruzaléma“
(Žalm 122,6) a modlete se za to, aby váš národ byl veden ve svìtle veršù První Mojžíšovy
12,1-3… „Požehnám tìm, kteøí ti žehnají…“
3) Zvažte na modlitbách návštìvu Izraele jako výraz praktické podpory.
4) Projevte pøátelství vùèi židovským pøátelùm. Potvrïte jim, že jako vìøící stojíte pøi
Izraeli na základì svého biblicky založeného závazku k Bohu.
5) S vìdomím teroristických zpùsobù radikálních muslimù buïte k ostatním laskaví.
Nebuïte pasivní, souèasná doba je pøelomová. Konfrontace, jíž jsme svìdky, nemá daleko

k tomu, aby pøivedla všechny zemì svìta proti Izraeli a každému, kdo bude stát na jeho
stranì.
Nakonec pùjde o tuto otázku: „Kdo je pro Krista a Jeho cestu, a kdo je proti?“ Pán nás
volá být lidem, který bude sloužit druhým a který bude s morálním a biblickým
pøesvìdèením pevnì stát v kritických situacích … jako je tato.

