
 

Milí přátelé a modlitebníci! 

  

Už žiji v Izraeli čtvrt století a ještě nikdy jsem nezažila tolik deště. 

 

Izrael je nádherně zelený. Posílám pár fotek zelené pouště. 

  

  



  

Jsem plná vděčnosti Bohu. (Jen škoda, že v té zelené přírodě leží na mnohých místech 

hromady odpadků) Chci poděkovat Vám všem, kteří se s námi za déšť věrně modlíte. Mám o 

to větší radost, protože prosbu o fyzický déšť spojujeme s prosbou o vylití Ducha svatého ve 

smyslu Izajáše 44,3: "Toto praví Hospodin, král Izraele, jeho vykupitel, Hospodin zástupů: "Já 

jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není. Já vyleji vody v místa zprahlá žízní, 

bystřiny na suchou zemi. Já vyleji svého ducha na tvé potomstvo a své požehnání na ty, kteří 

z tebe vzejdou." Takže jsem v napjatém očekávání, co se ještě všechno stane. 

  

Už rok jsme měli šanci se modlit za nastávající volby, protože se budou konat už potřetí a 

sice 2.3.2020. Kéž je výsledek Boží volba. Kéž se dostanou do odpovědných pozic ve vládě 

bohabojní lidé, kteří se nespoléhají na svou vlastní chytrost, ale hledají moudrost Boží. Ať 

politici nemyslí na své vlastní zájmy, ale ukáží dobrou vůli se dohodnout. 

  

Teror raket a vznětných balonů pokračuje, stejně tak cílené nálety na centra Hamásu v 

Pásmu Gazy. Modlete se prosím za ochranu obyvatel v okolí Gazy a za ochranu pro naše 

vojáky. Hamás se už poněkolikáté pokusil svést je na internetu, když se teroristé vydávali za 

mladá děvčata a přiměli některé nainstalovat si jejich aplikaci. Zatím se na to vždycky přišlo. 

Ale válka pokračuje na mnoha frontách a už v Izraeli dychtivě čekáme, až se splní proroctví 

Izajáše: I překují své meče na radlice, svá kopí na vinařské nože. 

Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji (doslova nebudou už 

se učit válce - lo jilmedu od milchama). Izajáš 2,4 

  

Většina z Vás asi slyšela o antisemitské ilustrované knížce pro děti Jedovatá houba, která se 



 

dostala do některých knihkupectví. Před několika lety jsem pocítila jasné vedení napsat 

knížku pro děti o Izraeli. Teď chápu o to víc, proč jsem měla tak intenzivní pocit, že to je Boží 

vůle. Vede se boj o dětské duše. Začíná to už v těle matky, když chce nepřítel zahubit děti, 

než se narodily. K tomu příště napíši víc. Psala jsem článek v němčině o umělých potratech v 

Izraeli a brzy ho pošlu i v češtině. 

Pokud se chcete se mnou modlit za poslední fázi vydání knížky: Širel a děti z Jeruzaléma, 

budu vděčná. Teď jde o poslední korektury, tisk a transport. 

  

S přáním Božího pokoje 

 

Krista Gerloffová 

 


