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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
Rok 2014 je rokom prejavu Božej moci. Toto sme prežívali na konci
starého roka a s tým sme vstúpili do roka nového. Boh chce, aby jeho deti
žili to, čo je nadprirodzené, lebo Boží život je nadprirodzený a On je
nadprirodzený Boh. Božie skutky sú skutkami Božej moci a prinášajú
slávu Bohu. Náboženské skutky nevyžadujú Božiu moc a prinášajú slávu
človeku.
Božie Slovo hovorí, že „...Ježiš sa navrátil v moci Ducha do Galilei, a rozniesol sa o ňom chýr po
celej krajine.“ (Lk 4:14) Potom v šabat vošiel do synagógy v Nazarete. Bola mu podaná kniha
proroka Izaiáša, otvoril ju a našiel miesto, kde bolo napísane: „Duch pánov je nado mnou a preto
ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, poslal ma uzdravovať skrušených srdcom, vyhlásiť
zajatcom prepustenie a slepým návrat zraku, zlomených poslať na slobodu a vyhlásiť rok Pánov
prijemný.“ (Lk 4:18-19) Toto bolo Ježišovo vyhlásenie pre rok Pánov. Aké je tvoje vyhlásenie pre rok
Pánov? Ježišove slová sa naplňovali aj v praxi: „A keď už bol večer, keď bolo zapadlo slnce, nosili
a vodili k nemu všetkých nemocných i posadnutých démonmi a celé mesto bolo zhromaždené pri
dverách a uzdravoval mnohých nemocných, strápených rozličnými neduhmi aj mnoho démonov
vyhnal a nedal démonom hovoriť, lebo ho znali.“ (Mk 1:32-34) Učeníci veľmi dobre poznali Božiu
úroveň Ježišovej služby, a preto Peter káže v dome Kornélia „...o Ježišovi z Nazareta, ako ho
pomazal Boh Svätým Duchom a mocou, ktorý prešiel zem dobre činiac a uzdravujúc všetkých, ktorí
boli premožení od diabla a držaní v jeho moci, pretože bol s ním Boh.“ (Sk 10:38)
Peter vedel, že jeho povolaním je vstupovať do šľapají svojho Majstra: „Lebo nato ste povolaní,
pretože aj Kristus trpel za nás zanechajúc nám príklad, aby ste nasledovali jeho
šľapaje...“ (1 Pt 2:21) A tu môžeme vidieť praktické naplnenie tohto povolania: „A čím ďalej, tým
viacej veriacich sa pridávalo Pánovi, množstvá mužov a žien, takže i na ulice vynášali nemocných
a kládli na posteliach a na nosidlách, aby keď tade pôjde Peter, aspoň jeho tieň zatienil niektorého
z nich.“ (Sk 5:14-15) Je s tebou Boh v tom, čo konáš, alebo si v pohode so svojimi náboženskými
spôsobmi, ktorým si sa naučil, a na ktoré si si zvykol? Prvá cirkev bola cirkvou Božej moci a Boh
konal skrze ňu nadprirodzeným spôsobom. Chceš zažiť to, čo je nadprirodzené? Potrebuješ
vystúpiť z toho, čo ti dávalo doteraz falošné bezpečie, istotu a vstúpiť do nadprirodzeného Božieho
priestoru, v ktorom Otec zjavuje svoju moc a slávu. Potrebuješ opustiť to, čo ťa priviedlo
k náboženskému spánku. Biblia hovorí: „...Prebuď sa ty, kto spíš, a vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť
Kristus.“ (Ef 5:14) Ďalej je napísané: „...buďte plnení Duchom.“ (Ef 5:18) Prebudenie potrebuje
duchovné naplnenie!
Božou vôľou je, aby si Mu slúžil z Jeho plnosti: „Potom v posledný, v ten veľký deň sviatku, stál
Ježiš a volal: Ak niekto žízni, nech príde ku mne a pije! Kto verí vo mňa, ako hovorí Písmo, rieky
živej vody potečú z jeho vnútra.“ (J 7:37-38) V Knihe Zjavenia je napísané: „Duch a nevesta hovoria:
bratstvo
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Slovo na úvod
Príď! A ten, kto počuje, nech povie: Príď! A kto žízni, nech príde a kto chce, nech berie vodu života
zadarmo.“ (Zj 22:17) Ježiš hovorí: „...bezo mňa nemôžete nič robiť.“ (J 15:5) Verím, že tento rok je
rokom úplnej závislosti na Bohu: „...Nie silou ani mocou, ale mojim Duchom, hovorí Hospodin
Zástupov (Adonai Tzevaot).“
Číslo 14 v hebrejčine znamená: uvoľnenie, spasenie a oslobodenie. Štvrté písmeno v hebrejskej
abecede je „dalet“ a sú to dvere. Nech rok 2014 bude pre teba rokom otvorených dverí pre
uvoľnenie, spasenie a oslobodenie. Nech obsadíš pre Božie kráľovstvo každé územie, kdekoľvek
vstúpi tvoja noha. Je čas prebudenia a vstúpenia do Božieho predurčenia, aby sa naplnilo to, s čím
sme boli poslaní na túto zem.
Ježiš (Ješua) nadprirodzeným spôsobom a do joty naplnil všetko, prečo Ho Otec poslal na
svet! Boh (Abba) bol s ním! So svojím Bohom to zvládneš, ako hovorí žalmista: „...vo svojom
Bohu preskočím múr.“ (Ž 18:30) Nech sa plní to, čo je Božie skrze každého z nás! On je
jediný zdroj!
Šalom
Stanislaw Gawel
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
1. Hospodine, nauč ma, ako sa modliť.
• Vy sa tedy modlite takto: Náš Otče, ktorý si v nebesiach, nech sa posvätí tvoje
meno! Nech prijde tvoje kráľovstvo! Nech sa stane tvoja vôľa ako v nebi, tak aj na
zemi! (Mat 6:9-10).
• Prehlasujeme, že posväcuješ a zvelebuješ svoje meno zhromažďovaním svojho ľudu do ich
zeme a zároveň k ich Pánovi, Mesiášovi Ješuovi. (Ez 36:23-28)
• Ďakujeme Ti, za tvoju trpezlivosť a vernosť. (Plač 3:22-23)
• Dôverujeme Tvojej zvrchovanosti, ktorá nás podopiera. (Ž 103:19)
• Ďakujeme Ti za zjavenie seba samého cez Tvoje Slovo.
• Sme si istí, keď sa modlíme v súlade s Tvojou vôľou, Ty počuješ a vykonáš - v Tvojom čase a
Tvojím spôsobom (1J 5:14-15)
2. Izraelské poľnohospodárstvo potrebuje dážď.
• Pane, ako nám nariaďuješ, prosíme Ťa za dážď v tomto čase pozdného dažďa jarného
(Zach 10:1)
• Odkedy je táto zem Tvoja (Ž 85:1, Ez 36:5) a toto je Tvoj ľud (2M 3:7, Ž 148:14), očakávame,
že naplníš potrebu dostatku vody.
• Žehnáme Ti za dážď a sneh, ktorý si poslal na konci zimy. Ale prosíme o viac!
• Ďakujeme Ti Pane, že si dal Izraelu múdrosť, aby sa stal lídrom v technológii odsoľovania
vody.
3. Palestínska samospráva sa vyhráža, že ukončí „mierový“ proces, ak Izrael nedodrží prepustenie teroristov z väzenia podľa plánu a predstúpi pred OSN a na iné medzinárodné fóra, aby jednostranne uznali Palestínu ako štát. Ak sa to stane, bude to posledným klincom v rakve falošného mieru - a to by bolo v súlade s prorockými udalosťami posledných časov
• Pane, použi si túto situáciu, aby sa zastavilo rozdeľovanie Tvojej zeme a rozptyľovanie Tvojho
ľudu. (Joel 3:1-3)
• Daj súčasnej izraelskej vláde integritu a neústupnosť, a nedovoľ, aby prepúšťali ďalších teroristov.
• Daj vláde pevné odhodlanie zastaviť dávanie a neprijímať žiadne požiadavky.
• Doveď vládu k spoločnej dohode, aby jedným hlasom skríkla „DOSŤ!“
• Pane, učiň túto vládu jednotnou v súlade s Tvojou definíciou božej vlády.
• Každá duša nech sa podriaďuje vrchnostiam, ktoré ako také majú vyššiu moc; lebo nieto
vrchnosti okrem od Boha, a vrchnosti, ktoré sú, zriadené sú od Boha, takže ten, kto sa protiví vrchnosti, stavia sa proti Božiemu zriadeniu; a tí, ktorí sa stavajú oproti, sebe vezmú odsudok. Lebo vladári nie sú postrachom dobrému skutku, ale zlému. A chceš sa nebáť vrchbratstvo
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Príhovorcovia za Izrael
nosti? Rob to, čo je dobré, a budeš mať pochvalu od nej, lebo je služobníkom Božím tebe
na dobré. Ale ak robíš to, čo je zlé, boj sa! Lebo nie nadarmo nosí meč, lebo je služobníkom
Božím, pomstiteľom, na hnev tomu, kto pácha zlé. (Rim 13:1-4)
• Nedovoľ, aby prepustili izraelsko - arabských väzňov na základe požiadaviek PS
4. Izraelská armáda (IDF)
• Učiň, aby medzi vojakmi a dôstojníkmi bola jasná a zrozumiteľná komunikácia pri útokoch zo
strany PS a Hamasu.
• Dovoľ, aby sa Izraelské bezpečnostné zložky zamerali predovšetkým na ochranu nevinných
na obidvoch stranách. Odstráň ich zlú reputáciu cez média.
• Odstráň strach z mužov izraelskej armády. "Strach pred ľuďmi kladie osídlo; ale ten, kto sa
nadeje na Hospodina, bude povýšený."
(Ž 29:25)
• Zasaď silnú jednotu do vedenia IDF.
5. Modlíme sa za ukrajinských Židov, aby urobili aliju do Izraela. Žije tam okolo 200 tisíc Židov. Minulý rok prišlo 2000 z nich domov a tento rok odhaduje židovská agentúra, že
sa ich počet zdvojnásobí. Prosíme ešte za viac, oveľa viac.
• Pane, zobuď ukrajinských židov, aby videli nebezpečenstvá, ktoré sa nachádzajú okolo nich.
• Vlož im túžbu, aby chceli odísť. "Neboj sa, lebo ja som s tebou! Od východu dovediem tvoje
semä a od západu ťa shromaždím. Poviem severu: Daj sem! A juhu: Nezadrž! Priveď mojich synov z ďaleka a moje dcéry od konca zeme, každého, kto je nazvaný podľa môjho
mena, a koho som stvoril pre svoju slávu, koho som utvoril, áno, koho som učinil." (Iz 43:57)
• Priveď ich domov do Izraela a nie do Ameriky, Nemecka alebo iných krajín.
• Pritlač na ukrajinských židovských rabínov a lídrov komunít, aby viedli svojich ľudí von
z „Egypta“ do im zasľúbenej zeme.
• Použi si členov rodín, príbuzných, ktorí žijú v Izraeli, aby ich pritiahli domov. "Prejdite, prejdite
bránami, urovnajte cestu prichádzajúcemu ľudu! Nasypte, nasypte hradskú cestu, vysberajte kamenie, vyzdvihnite prápor oproti národom!" (Iz 62:10)
• Sme Ti veľmi vďační za Tvoju pomoc izraelskej ekonomike, ktorá sa posilňuje v týchto dňoch
globálnych ekonomických otrasov.
Šalom
IFI team
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STRÁŽCOVIA Z JERUZALEMA
Šalom zo Siona,
Začiatkom januára 2014 zomreli v Izraeli v ten istý deň dvaja veľmi významní vodcovia. Jeden z
najhrdinskejších vojenských ako aj politických vodcov - Ariel Šaron. Kontroverzná postava po väčšinu svojho života. Za mnohé rozhodnutia si zaslúži pochvalu. Avšak jeho rozhodnutie stiahnuť sa z
Gazy, bolo vážnym hriechom proti Bohu. Posledných osem rokov života strávil v kóme. Často sme
sa za neho modlili, aby sa ešte pred smrťou stretol s Mesiášom Ješuom. Vieme, že Boh je tak milostivý a ochotný spasiť, že máme nádej na stretnutie so Šaronom v sláve.
Ken Burnett, druhá významná postava v histórii Izraela, je dnes už oslobodený od tohto života
a navždy si užíva stretnutie s Mesiášom Ješuom, svojím Pánom. Tento židovský veriaci založil
Prayer for Israel/Modlitba za Izrael – britskú modlitebnú stráž za izraelské mesiášske telo. Touto
službou sa naplnila obrovská potreba, keďže súčasný život v centre Božieho terča pre naplnenie
Jeho prorockých zasľúbení priťahuje hnev sveta a démonického panstva. Ken mal vo svojom živote
tiež kontroverzné momenty, ale jeho modlitebná služba je na medzinárodnej scéne stále účinná.
Keďže títo muži zomreli krátko po sebe, rozmýšľali sme nad ich duchovným prepojením.
Šarona možno považovať za otca hnutia osídľovania v Judei a Samárii – na „okupovaných územiach.“ Títo usadlíci sú znamením, že Boh Izraela je Boh! Legálne prestavali ruiny starobylých
miest (Ez.36:8-12). To však nahnevalo satana, nášho nepriateľa, ktorý si mohol pomyslieť niečo
takéto: "Židia sa vracajú. Je to dôkaz, že Boh žije! Ľudia sa obrátia k Nemu! Musím oklamať svet,
aby uveril, že neexistuje nič správne, ani nesprávne. Žiadna zúčtovateľnosť. Zničím presvedčenie
cirkvi, ktorá verí Božím zasľúbeniam voči Židom. Donútim svet, aby sa pozeral na usadlíkov ako na
skazených a zlých ľudí . Využijem Palestínčanov ako výhovorku k tomu, aby donútili Židov vzdať sa
svojho Bohom daného dedičstva. Potom ich môžem konečne odrezať, aby už neboli národom, aby
sa meno Izrael už viac nespomínalo. Dokážem celému svetu, že Biblia je bájka a Boh je výmysel!
(Ž 83:4)
Tento typ zmýšľania vidíme v dobre známom proroctve: "Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú
daromnosti? Zoskupujú sa zemskí králi a kniežatá sa spolu radia proti Hospodinovi a proti Jeho
Pomazanému: Spretŕhajme ich okovy a zhoďme zo seba ich putá!" (Ž 2:1-3) Ješua je Ten pomazaný Boží, ale Boh tiež nazýva Izrael svojím pomazaným: "keď tiahli od národa k národu, z jedného
kráľovstva k inému ľudu, nikomu nedovolil utláčať ich, aj kráľov pre nich potrestal: Nedotýkajte sa
mojich pomazaných, neubližujte mojim prorokom!" (Ž 105:13-15) V kontexte sa jasne hovorí o ľude
Izraela!
Ken Burnett sa stal odlišným typom židovského „usadlíka“, s „cudzincami“ a „prichádzajúcimi“, ktorí
tvoria izraelské mesiášske telo (3M 25:23; Ž 39:12; Žd.11:13). I my môžeme byť tŕňom v tele sveta
aj pre mnohých Židov v Izraeli, pretože nesieme svedectvo, že Ježiš Kristus, Mesiáš Ješua, je Kráľ
Židov, Boh Syn, Mesiáš Izraela, je jediná cesta k Otcovi, ktorý sa čoskoro vráti do Jeruzalema
(Zj.12:17).
Mohli by tieto dve postavy naznačovať obrovskú duchovnú zmenu?
bratstvo
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Strážcovia z Jeruzalema
TÁTO KRAJINA JE NAŠA KRAJINA
Dr. Haim Shine píše, že židovský ľud má vďaka suverenite štátu Izrael historické, národné, politické
a legálne právo stavať a budovať domy kdekoľvek vo svojej krajine. Ale je tu problém. Národy sveta
nechcú uznať tieto práva a Izarel nepôsobí v diplomatickom vákuu... Pre mnohých je Izrael rušiteľom svetového pokoja. Sú naivní v presvedčení, že svetový mier nastane len vtedy, ak zmizne Izrael z mapy sveta. Shine to vníma ako ovocie antisemitizmu.
Ak by sme poznali Božie plány a mohli predvídať budúcnosť, dokázali by sme robiť rozhodnutia bez
toho, aby sme brali do úvahy iné krajiny. Ale keďže sme len ľudia, naši vodcovia musia robiť vedomé rozhodnutia a manéver so skutočnosťou, aká tu je. Izraelské vlády to od Šesťdňovej vojny zvládali dobre. Vybudovali Judeu a Samáriu, okupované územia, so stovkami tisícov Židov v rôznych
komunitách.
Vláda premiéra Netanjahua uznáva právo Židov usadiť sa v krajine dedičstva svojich predkov
a vyvíja veľké úsilie, aby to dosiahla. Ale zodpovednosť prislúcha vláde, aby sa obratne a odvážne
postavila zoči-voči... unavenému skazenému svetu, ktorý rozhodne nie je ochotný riešiť fundamentálne, základné existenčné otázky.. („Preteky utíchajú," Dr. H. Shine, Israel Hayom Op-ed, 14. novembra 2013)
NA POVZBUDENIE
Tu je niekoľko prorockých zasľúbení, ktoré Boh v súčasnosti napĺňa:
…v súvislosti s Izraelom
Hospodin buduje Jeruzalem (Ž 147:2); Deti, starí muži a ženy znovu zapĺňajú jeho ulice
(Zach.8:4‑5); Židia sa vracajú zo všetkých kútov sveta (Iz.43:5-7; Zach.8:7-8); Židia sa znovu usadzujú na Golanských výšinách- biblický Bášán (Jer.50:19; Mich.7:14); Fyzická zem sa stala úrodnou (Iz.35:1, 6; Ezech.36:8-12); Izraelské obranné sily patria k najlepším na svete (Iz.41:14-16;
Jer.51:20-23; Ez.37:10; Mich.4:11-13; Zach.9:13-15; 10:5-8; 12:6); Božie Slovo napreduje zo Siona,
kým miestni izraelskí veriaci slúžia na medzinárodnom poli (Iz.2:2-4; Mich.4:1-3);
Predovšetkým kresťania pomáhajú budovať múry Jeruzalema a starajú sa o “stádo” Izraela
(Iz.60:10; 61:5); Kresťania prispievajú fyzicky ako aj finančne, aby sa mohli Židia vrátiť domov, do
Izraela (Iz.49:22; 60:5, 11).
"YHWH Hospodin mi riekol: Dobre si videl, lebo bdiem nad svojím slovom, aby som ho splnil." (Jer.1:12)
…vo všeobecnosti
Národy sa zoskupujú proti Bohu, Jeho Mesiášovi, Jeho Slovu a Jeho ľudu (Ž 2:1-5; 83:1-5); Národy
sa urážajú na Boha a na to, ako obnovuje Izrael (Jer.33:9; Zach.12:2-3); Sú posudzovaní/
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Strážcovia z Jeruzalema
odsudzovaní tým, ako jednajú s Jeho ľudom a krajinou (Joel 3:1-2; Zach.2:8-9); Satan nenávidí
Božie deti, Izrael ako aj skutočnú cirkev (Zj.12:17); Egypt je v zmätku (Iz.19:1-14); Sýria je v zmätku
(Jer.49:23-27)
"Povstaň, ó Bože, súď zem, lebo Tvojím vlastníctvom sú všetky národy." (Ž 82:8)
…v súvislosti s cirkvou
Množstvo ľudí prichádza k poznaniu Mesiáša Ješuu, najmä na Strednom a Ďalekom východe
(Iz.42:6; 45:22; 49:6; Mt.24:14; Zj.7:9-10); Iránci prichádzajú k spáse (Jer.49:38a); ale mnohí veriaci
sú oklamaní falošnými zázrakmi a falošnými prorokmi (Mt.24:4-5, 11, 23-25; 2 Tes.2:3-12). Samozrejme, veríme v skutočné zázraky. Kde Nová Zmluva hovorí o “znameniach” a “prorokoch” v posledných časoch, takmer vždy je to v súvislosti s varovaním a klamom.
MOSLIMSKÝ VERZUS ISLAMSKÝ ANTISEMITIZMUS
Ali Salim píše: "Akokoľvek tvrdo by sme sa my, moslimovia, snažili, či už ako spoločnosť alebo
náboženstvo, prelomiť poviazanie nenávisti voči Židom, nedokážeme. Jednáme s nimi spôsobom,
ako s nimi zaobchádzali zúriví kresťanskí antisemiti v stredoveku. Obviňovali ich z každej choroby,
tragédie a nešťastia. Obviňovali ich zo zlyhaní islamu, hoci obrovská vina leží na moslimoch.
Tento svetonázor dáva Židom v našich mysliach satanistickú moc. Sme presvedčení, že hebreji
dokážu zmanipulovať svetové udalosti a sú historicky zodpovední za... každé zlo, ktoré existuje…"
"Táto posadnutosť je národnou mentálnou chorobou v islame. Obviňujeme Židov z toho, že chcú
vládnuť svetu. Avšak skutočnou príčinou našej choroby je očakávanie, že islam prevezme vládu
nad svetom. Aj keď islam sníva o globálnom kalifáte, väčšina moslimov Stredného východu sa potáca v chorobách a chudobe a väčšina islamských národov stále žije v temnej dobe."
Mnohých Európanov, vrátane vodcov EÚ, vníma Salim ako fundamentálne a vojensky antisemitistických. Neútočia na Židov tak okato, ako to robili ich predkovia. Používajú politickú korektnosť, dezinformácie a propagandu na útok voči Izraelu. Áno, starobylý, vrodený antisemitizmus
stále tlie. Salim vie, že v niektorých kresťanoch je nenávisť voči Židom tak zakorenená, že sú ochotní podporovať moslimov v čomkoľvek, pokiaľ to Židom nejako uškodí.
Moslimovia si myslia, že Európania sa o nich starajú, najmä o Palestínčanov. Nesprávne! Oni len
nenávidia Židov. Horká pravda je, že Európania zvyčajne zasahujú do krízy len vtedy, ak im to poskytne príležitosť na úder voči Židom. Keď moslimovia masakrujú moslimov, ako v Sýrií či Iraku,
apatickí vodcovia z EÚ nerobia nič, len sú posadnutí... myšlienkou odsúdiť, pokutovať a bojkotovať
židovské usadlosti…
Salim končí slovami: Na môj veľký smútok, kdekoľvek vo svete sú moslimovia, je tam vraždenie,
masové krviprelievanie a teroristické útoky. Mali by sme nechať Židov na pokoji. Oni nie sú zodpovední za naše tragédie a nenávisť voči ním nevylieči islamský národ, ani ho úspešne neprinesie
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do 21.storočia. („Nenávisť voči Židom," Ali Salim, Gatestone Institute, 16. septembra 2013)
„MIEROVÝ“ IDOL
"Nevedia nič a nechápu, v temnote chodia; ...". (Ž 82:5a)
Caroline Glicková píše, že všetky „mierové“ plány musia Izraelu zabezpečiť reálnu šancu na život
v pokoji a zároveň v bezpečí. V súčasnosti Izrael úplne stratil dôveru vo svojho najsilnejšieho spojenca - USA pre zmluvu s Iránom. Po piatich rokoch prázdnych sľuboch, že Amerika chráni Izraelu
chrbát, mu náhle vrazí nôž do brucha v súvislosti s najakútnejšou hrozbou, ktorej čelí izraelský štát.
Záväzok voči bezpečnosti Izraela sa niekde úplne vytratil...
Dokonca aj v prípade, žeby bola Amerika úplne spoľahlivá, všetci palestínski vodcovia chcú Izrael
jednoducho zničiť. Na príklad, hlavný vyjednávač PS Saeb Erekat – pri svojom prejave
k zahraničným spojencom nedávno povedal, že Palestínčania nikdy neprijmú právo Izraela na existenciu.
Prieskumy ukazujú, že väčšina Izraelčanov je ochotná uzavrieť mier… a zaplatiť cenu na tomto
území. Ale prieskumy tiež ukazujú, že väčšina Izraelčanov je presvedčená, že Palestínčania chcú
vyhubiť Izrael a nevnímajú, žeby ľudia ako Abbás, ktorí chvália masových vrahov Židov... mali skutočnú túžbu dosiahnuť mier. Po dohode s Iránom už väčšina Izraelčanov nedôveruje ani vláde
USA. („Politika prevratu," C. Glick, JP Op-ed, 5.decembra 2013)
Minister obrany [DM] Ya'alon na decembrovej konferencii Globes Israel Business povedal, že
"Izrael nemá mierového partnera, keďže neexistujú palestínski vodcovia, ktorí by boli ochotní uznať
Izrael ako štát pre židovský ľud."
Dodal: "Kedy budeme vedieť, že máme partnera pre rokovanie?... Keď prestanú vychovávať svoje
deti, aby si dávali na seba výbušné pásy, keď sa Tel Aviv objaví na mape PS… („Kerry: Mier je
nablízku; Ya'alon…Nie, nie je," Israel Hayom, 8. decembra 2013)
Dr. Reuven Berko píše: " V čase, keď sa rozpadajú krehké arabské štáty pozdĺž kmeňových hraníc,
krajiny sveta trvajú na vytvorení vojnovej strany, závistlivého palestínskeho štátu (hneď vedľa Izraela), ktorý popiera jeho existenciu a snaží sa utopiť ho vo vlnách navracajúcich sa palestínskych
utečencov. Sú to tie isté krajiny, ktoré urobili dohodu s Iránom bez požiadavky, aby odvolal svoj
vyhlasovaný cieľ – zničiť Izrael." („Medzi vyjednávaniami & realitou," Dr. R. Berko, Israel Hayom Op
-ed, 10. decembra 2013)
Ako pokračuje priebeh „mierového“ návrhu ministra zahraničných vecí USA Kerryho? "Podľa únikov
informácií...vyjednávania, po 20 kolách rozhovorov: Palestínčania neustúpili zo svojej pozície, ktorú
si držia už posledných 50 rokov. Neakceptujú právo Izraela na existenciu. Neuznávajú existenciu
židovského ľudu. Neveria, že Židia majú právo na slobodu či rozhodovanie o sebe. Trvajú na tom,
že prevezmú vládu nad 3000 ročným hlavným mestom. Požadujú, aby sme sa im podriadili – podriadili našu schopnosť brániť sa pred zahraničnou agresiou a palestínskymi útokmi a infiltráciou
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z východu." („Kerry tlačí Izrael do rozhodnutia," C. Glick, JP Op-ed, 16. decembra 2013)
PS a Kerry vyvíjali nátlak na Izrael, aby prepustil 100 teroristických vrahov z väzenia. Len potom
si PS sadne a porozpráva sa s Izraelom. Glicková vyhlasuje: "Spoločnosť, ktorá trvá na prepustení
z väzenia tých najhorších, najaktívnejších vrahov, nie je spoločnosť so záujmom vytvoriť mier
so spoločnosťou, ktorá je pre nich terčom a obeťou pre ich zločincov. Americká podpora tohto konania je úplne pokrytecká. Obamovu vládu pred nedávnom veľmi rozhorčilo rozhodnutie vodcu Afganistanu, ktorí oslobodil teroristických vrahov z Talibanu. Tak prečo je dobré prepustiť teroristických
vrahov izraelských Židov?" („Posilnenie Palestínčanov, ktorí odmietajú právo Izraela na svoju existenciu" C. Glick, JP Op-ed, 30. decembra 2013)
V januári povedal Netanjahu Kerrymu: "V Izraeli vzrastajú vážne pochybnosti, či PS naozaj ide o
uzavretie mieru." Čo sa týka nedávneho gala víťazstva PS v súvislosti s prepustenými väzňami,
opýtal sa: "Ako môže prezident Abbás povedať, že stojí proti terorizmu, keď ich oslavuje ako hrdinov?" Poznamenal, že za posledné týždne čelil Izrael rastúcej vlne teroristických útokov. Ale Abbás
neodsúdil ani jeden z nich. PS pokračuje vo svojom neoslabenom podnecovaní proti štátu Izrael.
Vodcovia PS jednoducho nemajú záujem o mier. („Netanjahu: Čas pre Abbása, aby prestal oslavovať teroristov," Arutz 7, 3. januára 2014)
Minister pre strategické záležitosti Steinitz v správe pre kabinet odhalil, že vzdelávací systém PS
vyučuje svoje deti nasledovné veci: Izrael nemá žiadne právo na život... zmiznutie Izraela je nevyhnutné a stane sa skoro. Židia sú pod ľudské stvorenia a malo by sa s nimi podľa toho jednať. Všetky formy konfliktu, vrátane terorizmu, sú legitímne. („PS podnecovanie pokračuje: Židia sú pod
ľudia', „Israel Hayom, 6. januára 2014)
KERRY TO PREHÁŇA
Analytik Daniel Pipes píše: "Napriek všetkému, čo sa deje na Strednom východe – nárast iránskej
nukleárnej hrozby, násilie v Iraku, otrasy Erdoganovej vlády v Turecku, občianska vojna v Sýrii,
Egypte a Jemen v režime roztavovania, Tunisko v politickej kríze - Kerryho pozornosť je upriamená
len na dohodu medzi Palestínčanmi a Izraelčanmi.
Seniorskí izraelskí predstavitelia už majú toho po krk, ako to uvádza anonym v šou Israel Hayom.
Izrael je nútený spolupracovať s americkým plánom. Ak by ho odmietol, Spojené štáty obvinia Izrael
zo zlyhania pri vyjednávaniach.
Považujú Kerryho správanie za „fanatické“, tiež nebezpečné, pretože nerozumie spôsobu zmýšľania
na Strednom východe. Jeho plány sú povrchné. Neexistuje žiadne prepojenie medzi tým, čo sa
hovorí na verejnosti o postupe vyjednávaní a tým, čo sa v skutočnosti deje. Nerozumie koreňom
konfliktu, ani nevie, ako vytvoriť skutočné riešenia a dokonca ani neprejavuje odbornosť pri čítaní
máp, ktoré mu predkladajú. („Kerry jednoducho nie je v kontakte s realitou," Daniel Pipes, http://
es.danielpipes.org/blog, 9 Jan. 2014)
Nedávno odznelo, čo sa deje za zatvorenými dverami: minister obrany Ya´alon povedal, že bezpečnostný plán USA nezahŕňa otázku bezpečnosti ani mieru. Iba naša neustála prítomnosť v Judei
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a Samárii a pozdĺž rieky Jordán zaručí, že letisko Bena Guriona a izraelské mestá sa nestanú terčmi
rakiet zo všetkých smerov.
Tiež povedal, že veľmi zanietený Kerry, ktorý koná na základe nebadateľného posadnutia
a „vykupiteľského“ vnímania, ma nemôže nič naučiť o Palestínčanoch.
Má obavy, že Abbás prinúti USA vyvinúť nátlak na Izrael, aby prepustil väznených teroristov
a zmraziť výstavbu v Judei a Samárii. Dali sme už dosť a nič sme za to nedostali...Povedzme našim
americkým priateľom: čo je dosť to je dosť. (DM: Kerry sa správa „posadnute a vykupiteľsky ," Arutz
7, 14.januára 2014)
Herb Keinon z JP píše: Ya'alon vysvetľuje: Kerry je posadnutý izraelsko-palestínskou otázkou. Pristupuje k tomu ako k vykupiteľskej misii, vyjednávania sa vedú nie medzi Izraelom a Palestínčanmi,
ale na obidvoch stranách s Američanmi... a dojednania o bezpečnosti, ktoré odporúčajú Spojené
štáty, jednoducho nie sú prijateľné.
…Ya'alonove zmýšľanie nie je nelegitímne či bláznivé…Mnohí sa pýtali, prečo sa zdá, že Kerry sa
tak veľmi zameriava na...izraelsko-palestínsku situáciu, keď je tak veľa iných, závažnejších otázok,
v tomto regióne...
Čo sa týka poznámky Ya'alona ohľadne prijateľnosti bezpečnostného plánu USA na deň po podpise
dohody, nie je to práca ministra obrany, aby vyjadril svoje námietky? („Lekcie na poučenie
z incidentu medzi Kerrym a Ya'alonom," H. Keinon, JP Analysis, 16. januára 2014)
PALESTÍNČANIA SA STRIEĽAJÚ DO NÔH
Khaled Abu Toameh píše: Hamas ohlásil, že si ani neuctí ani neuzná žiadnu dohodu podpísanú
medzi PS a Izraelom, mierová dohoda neukončí tento konflikt. Aj keby Abbás získal 100% zo svojich požiadaviek, Hamas, ktorý predstavuje základnú súčasť palestínskej populácie, bude i naďalej
bojovať za oslobodenie zvyšku Palestíny… („Prečo Kerry nepočúva, čo hovoria radikáli?" K. Abu
Toameh, Gatestone Institute, 10. decembra 2013)
Profesor politických vied Ephraim Inbar z Begin-Sadat centra pre strategické štúdie povedal,
že Abbás odmietol Kerryho mierové návrhy tým, že opakoval svoju úplnú opozíciu voči požiadavke
uznať Izrael ako židovský štát. Vyhlásil, že táto požiadavka je červenou čiarou, ktorú Palestínčania
nikdy neprekročia. A to je jadrom konfliktu - popieranie Židov a ich právo založiť svoj štát v ich vlastnej domovine.
Koncept Židov, ktorí majú byť zahraniční votrelci Palestíny, je základný, široko rozšírený palestínsky
postoj…mediálne snahy PS znegovať židovskú minulosť a historické prepojenia na Chrámovú horu
a dokonca Múr nárekov, indikujú ideologický záväzok prepísať históriu... Dokonca zdroje z Koránu
spomínajú prepojenia Židov na krajinu Izrael, ktoré oni popierajú .(„Palestínska červená hranica,"
Prof. E. Inbar, Israel Hayom Op-ed, 16. decembra 2013)
Abbás hovoril arabským zahraničným ministrom o svojom odmietnutí Kerryho myšlienok a získal
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podporu Arabskej ligy. Abu Toameh to vníma takto: Kerryho snahy odmietli nielen Palestínčania, ale
už aj arabské krajiny. Toto je závažná rana proti Keryho neustálym snahám presvedčiť PS, aby
prijala jeho myšlienky. Keď si Abbás získal podporu arabských krajín, je teraz sebaistejší, aby hovoril nie…
Abbás tiež zostáva verný požiadavkám, ktoré sú otvorene v rozpore s väčšinou izraelských
a amerických požiadaviek...Nie demilitarizovanému palestínskemu štátu; nie uznaniu Izraela ako
židovského štátu; nie riešeniu, ktoré nezahŕňa celý Východný Jeruzalem ako hlavné mesto Palestíny. Nie prítomnosti izraelských vojakov v Jordánskom údolí.
Seniorskí predstavitelia PS teraz tvrdo útočia na Kerryho návrhy. Generálny tajomník PLO povedal
v rádiu VOICE OF PALESTINE/HLAS PALESTÍNY: Amerika nemá právo rozhodovať, kde budú
naše hranice... Nedovolíme Izraelu ukrojiť si žiadnu časť z našej krajiny („Čo si Palestínčania
& Arabi myslia o Kerryho nových nápadoch," K. Abu Toameh, Gatestone Institute, 27. decembra
2013)
V januári Abbás vo svojom prejave povedal: "Palestínčania nikdy neuznajú Izrael ako židovský
štát... Nedôjde k žiadnej dohode, ak sa Východný Jeruzalem nestane hlavným mestom budúceho
palestínskeho štátu a právo na návrat pre palestínskych utečencov nebude v ich vlastných rukách."
Tento prejav pripomína jednu z rezolúcií 1967 Khartoum, po Šesťdňovej vojne, kedy Arabská liga
prehlásila tri krát „nie“: nie mieru s Izraelom, nie uznaniu Izraela, nie vyjednávaniam s ním. („Abbás
namieta v prejave s troma „Nie,“ Israel Hayom, 14. januára 2014)
Palestínska „anti alija“ návratu „utečencov a ich potomkov“ Vojny za nezávislosť z roku 1948 by
znamenala príchod viac ako päť miliónov moslimov vstupujúcich do ktorejkoľvek časti zvyšku Izraela
po mierovej dohode (my hovoríme „moslimovia“, pretože kresťanských Arabov, ktorí utiekli v roku
1948 do Sýrie, a ich potomkov tam zabíjajú ich vlastní „bratskí“ Araby - moslimami.)
Izraelský predstaviteľ citoval Netanjahua slovami: "Ide o vopred stratený prípad. To sa nestane.
Táto požiadavka je absurdná, neopodstatnená, nelegitímna. Očakávanie, že Izrael by mal jednať
s arabskými utečencami, ktorí boli „stvorení“ vojnou v roku 1948, ktorú začali Arabi proti Izraelu,
bolo nezmyselné."
S odkazom na Abbásovu reč, jeden predstaviteľ povedal, že išlo o zopakovanie celej série maximalistických požiadaviek, ktoré úplne znemožňujú mierový proces... Ale PS jasne vyjadruje, že nebude
žiadny mier, kým sa nesplnia všetky ich požiadavky. („Netanjahu o palestínskom práve na návrat:
Nie je miesto pre manéver," JP, 16. januára 2014)
IRÁN – NEPRETRŽITÁ SÁGA
Iránsky najvyšší veliteľ Ajatolláh Khamenei napísal prezidentovi Rouhanimu. Pochválil ženevskú
prechodnú dohodu s krajinami P5+1 [USA, UK, Francúzsko, Rusko, Čína + Nemecko]. Povedal, že
táto dohoda uznala nukleárne práva Iránu, keďže dovolila Iránu pokračovať v obohacovaní uránom.
Rouhani sa chválil reportérom v Teheráne, že Irán zvíťazil nad „iranofóbiou“. Je to niečo ako
bratstvo

Tevet - Nisan 5774

13

Strážcovia z Jeruzalema
„nacistická fóbia“? („Iránski vodcovia sa chvália svojím víťazstvom“," ICEJ News, 25. novembra
2013)
Laureát Nobelovej ceny za mier a súčasne i preživší holokaustu, Prof. Eli Wiesel, zabral celú stranu
NY Times a časopis Wall St. Journal , kde okrem iného napísal i toto: ,Mali by civilizované národy
sveta dôverovať režimu, ktorého najvyšší vodca znova povedal, že Izrael je „odsúdený na vyhladenie“ a vyjadril sa o mojich blížnych židovských sionistoch ako o besných psoch?… História nás poučila, aby sme dávali pozor na hrozby našich nepriateľov viac ako na sľuby našich priateľov. Naši
nepriatelia vytvárajú závažné hrozby. Je čas brať ich vážne. Je čas pre našich priateľov, aby dodržali svoje sľuby. („…'Iránu sa nesmie dovoliť, aby zostal nukleárny'," Israel Hayom, 19. decembra
2013)
Bývalý veľvyslanec USA, historik Michael Oren hovoril v interview pre The Times of Israel o tom,
že Izrael a USA majú odlišné názory na Irán. USA je veľká krajina, ďaleko od Stredného východu.
Nie je ohrozená národným vyhladením. Má oveľa väčšie možnosti. Izrael je malá krajina a „za humnami“ Iránu. Vyhrážajú sa nám národným vyhladením a máme menšie možnosti. Rozdiel je vidieť
v rizikách, ktoré je Amerika ochotná podstúpiť. Ale Izrael má nulovú maržu na chybu s Iránom.
Oren vníma iránsku nukleárnu zbraň ako viacnásobnú existenčnú hrozbu. Ponajprv Irán môže
umiestniť svoju bombu na jednu z mnohých rakiet a zasiahnuť ktorékoľvek izraelské mesto. Po druhé, dôjde k pretekom o nukleárnom zbrojení na Strednom východe. Po tretie, Irán je najväčším
sponzorom terorizmu na svete. Keď sa Iránu podarí získať vojenskú jadrovú kapacitu, nepôjde mu
len o rakety, ale tiež o jadrové bomby v prepravnom kontajneri alebo o teroristov, ktorí získajú
„špinavú bombu.“
Povedal, že Izrael má možnosť získať najviac z diplomatického riešenia a aj najviac stratiť zo
[svojho] zlyhania…Ale význam židovskej zvrchovanosti je v tom, že nikdy nestratíte svoju základnú
bezpečnosť... Toto je naša zodpovednosť. („Irán neberie Obamovu vojenskú možnosť vážne...Oren," David Horovitz, The Times of Israel/Časy Izraela, Interview, 30. decembra 2013)
K.T. McFarland, analytička Národnej bezpečnosti pre Fox News, napísala, že Rouhani
„zaspieval“ o ženevskej dohode: "svetové veľmoci...sa podriadili iránskej národnej vôli." Pýta sa:
"Ide o tú istú dohodu... …v ktorej Obama a Kery hovoria, že zmrazia a obmedzia iránsky nukleárny
program?"
Dohodu vníma ako dôkaz, že Amerika opúšťa Stredný východ. Cieľom dnešného Iránu je stať sa...
dominantnou ekonomickou, vojenskou a politickou veľmocou v tomto regióne, ktorá riadi svetový
vývoz ropy... Vďaka tejto dohode porastie iránska ekonomika. Iránske pokladnice sa čoskoro naplnia natoľko, že budú môcť obnoviť financovanie teroristických skupín...iránsky nukleárny program
bude pokračovať a jeho susedia budú jednať s Iránom ako de facto so štátom s nukleárnymi zbraňami.
Na záver sa autorka článku pýta, či Irán súhlasil s tým, že sa vzdá svojho programu jadrových zbraní? Podľa Obamu áno. Podľa Rouhaniho nie. … („Má Rouhani pravdu?…" K.T. McFarland, FoxNews.com, 14. januára 2014)
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PS KLAMSTVÁ SPÚŠŤAJÚ IZRAELSKÚ OBRANU JEŠUU
Počas Vianoc prezident PS Abbás nazval Ješuu palestínskym poslom, ktorý sa stane vedúcim svetlom pre milióny ľudí po celom svete. Izraelský hovorca ministerstva zahraničných vecí reagoval:
"Mal by si prečítať evanjeliá pred akýmkoľvek vyslovením takéhoto urážlivého nezmyslu. Ale my mu
odpustíme, pretože nevie, čo činí…"
Jonathan Feldstein povedal: "Nie som teológ a ako ortodoxný Žid rozhodne nie som odborník
na kresťanstvo či evanjeliá. Ale poznám nebezpečnú a ofenzívnu nástrahu ako v judaizme
tak i v kresťanstve, keď Palestínčania v súčasnosti vymazávajú a prepisujú celé sekcie Písiem,
ktoré sú základom judaizmu a kresťanstva – je potrebné dať tomu správny názov. Ide o nebezpečné
klamstvo, ktoré je ako hybrid medzi palestínskym nacionalizmom a celkovou islamskou teológiou
náhrady." („Bol Ježiš Palestínčan?" J. Feldstein, JP Op-ed, 30. decembra 2013)
POVZBUDENIE PRE PRÍHOVORCOV
Jeden priateľ napísal: Za posledných pár týždňov som počul od viacerých príhovorcov, že bojujú
s pochybnosťami o účinnosti a potrebe ich modlitieb…
My všetci hlboko dôverujeme dobrote a vernosti YHVH. Vieme, že On počuje naše modlitby...Avšak
príhovorcovia môžu skĺznuť do istého „zákazkového“ zmýšľania ... akoby sme mali nejakú zmluvu
o službách s Hospodinom. My sa postaráme o modlitby a očakávame od Neho, že On vyprodukuje
čokoľvek spĺňa naše očakávania a túžby a to s okamžitým výsledkom... Radi máme záruky, ktoré
podporujú naše očakávania o tom, ako by sa mali riešiť problémy...Chceme, aby naše rozvrhy boli
Hospodinovými rozvrhmi. Ale zabúdame, že On je zvrchovaný Hospodin, ktorý sa rozhodne ako
bude odpovedať na naše modlitby. („Náhľad pre príhovorcov," In the Cleft of the Rock Ministries/
Služba V trhline skaly, Int'l, 18. decembra 2013)
CIVILIZOVANÝ SVET POTREBUJE IZRAEL
Dror Eydar vníma bojkot voči Izraelu cenzúrou produktov z Judei a Samárie, odporom voči prijatiu
Bohom stanovených hraníc, prehlasovaním, že Izrael je rasistickým, fašistickým štátom alebo štátom apartheidu. Tieto všetky prehlásenia stoja ako pevnosť v opozícii toho, čo povedal Boh, že to
bude „ľud, ktorý bude bývať osobitne.“ (4M 23:9) Návrat na Sion je návrat židovského národa
k histórii, k životu ako zvrchovaný ľud vo svojej starobylej domovine. Bojkoty tu boli už pred rokom
1948, t.j. pred zrodením Izraela, ale len od extrémistických skupín. Antisionistické hnutie sa stalo
hlavným prúdom len po roku 1967, kedy sme sa vrátili do kolísky nášho štátnictva, na historické
miesta, ktoré sú najviac spojené s našou identitou. Najdôležitejšie je, že sme sa vrátili do Jeruzalema... Tento boj proti Izraelu.. je dôkazom toho, ako ťažko sa nepriatelia Izraela vyrovnávajú
s návratom Židov k životu po tom, ako dlhodobo boli národom beznádejnej biedy... Toto je spôsob
našich nepriateľov, ktorí hovoria: Vy nie ste jedni z nás…
Súčasný boj sa vedie o izraelské územie – aby nevlastnili tie časti krajiny, ktoré sú najdôležitejšie
pre jeho identitu. Palestínčania sú hrotom šípu v globálnom boji tých, ktorí stoja proti návratu
na Sion…
bratstvo
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Ako si Európa myslí, že je na dosah mieru a pokoja, paradoxne sa dostala na okraj krízy.....Iróniou
európskej histórie je fakt, že vyhnala Židov, ktorých nahradili moslimovia. Dnes sa Európa bezmocne prizerá, ako ju zaplavili moslimovia. Inštitúcia politickej správnosti ich zanechala bezmocných
a paralyzovala včasný varovný systém západu…
Ale čo sa Izraela týka, nie je všetko stratené. Západu zostala veľká sila – desiatky miliónov ľudí,
ktorí rozumejú nebezpečenstvu, ktorému čelia nielen Židia. Rozumejú tomu, že v ohrození je existencia celej civilizácie. V tomto boji slúži Izrael ako predná línia proti kolapsu západu... Spor
o krajinu Izrael nemá nič do činenia s územím. Ak by mal, už dávno by sme tento konflikt vyriešili.
Toto je boj o identitu. Návrat na Sion nie je len našou nádejou, je to nádej celého slobodného sveta.
(„Prečo je Izrael bojkotovaný," D. Eydar, Israel Hayom Op-ed, 13. decembra 2013)
Chváľte Ho, nebesá i zem, more i všetko, čo sa hýbe v ňom! Lebo Boh pomôže Sionu a vybuduje
judské mestá; bývať budú tam a zaujmú ho.
Žalmy 69:35-36
Chuck & Karen Cohen
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CESTA S BIBLIOU PO IZRAELI

Jeruzalem

Svedectvá ľudí, ktorí sa v októbri minulého roka zúčastnili „Cesty s bibliou po Izraeli“.
Aj keď som bola už viackrát v Izraeli ale každý raz som požehnaná tým, že Božie slovo sa mi stáva
bližšie . Zvlášť obdivujem ako Židia vedia na šabat odložiť svoje starosti a oslavujú Boha lebo Jemu
to patrí. Vďaka Bohu ! (Helenka)
To, čo ma na tejto ceste najviac zaujalo bolo kúpanie sa v mŕtvom mori v Ein Boqek a zároveň sme
s spolu trávili čas.
A posledná vec na tejto ceste, ktorá ma oslovila úplne najviac bolo to, že som mohla byť pokrstená
v Jordáne. To je ten prechod zo starého života do nového a bolo to niečo neopísateľné. Keď som
sa vynorila z vody mala som stále úsmev na tvári dalo sa mi smiať. Nebol to smiech, keď je ti niečo
smiešne a smeješ sa, ale smiech a radosť od Duch Svätého. Cítila som ako Duch Svätý vo mne
je a pracuje. To bol jeden moment v mojom živote, na ktorý nezabudnem. Moment, kedy som sa
oddelila úplne pre Boha, a tak to aj zostane. A dôverujem naplno Bohu, že mi v tom pomôže.
(Vladimíra)
Pobyt v Izraeli zmenil môj pohľad na túto krajinu, to čo čítam v Božom slove si viem lepšie predstaviť. Počas cesty som veľmi silne vnímala ako sa napĺňajú proroctvá o tom, že zem bude obývaná,
mestá vystavané a polia obrobené. Toto sa skutočne napĺňa. Jednoznačne môžem povedať,
že Izrael žije! Izrael je moderná krajina plná miest, dedín a úrodných polí plných ovocia a zeleniny.
(Majka)
Bolo úžasné vidieť, aký život je v Izraeli aj napriek tomu, čo všetko sa stalo v histórii. Určite to zmenilo môj pohľad na Izrael. Teraz mi je oveľa bližší, ako kedysi. Oslovilo ma to a uvedomila som si,
že Boh je s týmto ľudom. (Lenka).
V októbri 2013 Pán Boh naplnil moju túžbu a dostala som sa do Izraela. Izrael je krajina Pánova.
To, čo ma povzbudilo je, že sme stretávali tehotné ženy a mamičky s maličkými deťmi, i napriek
tomu, že sa Izrael stále niekto snaží zničiť. Izrael stále žije! Spomínam si na plavbu na Galilejskom
jazere, kde zneli hebrejské chvály; na chvály v zbore na Karmeli, na údolie Kumran, ktoré bolo
bratstvo
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S Bibliou po Izraeli
svedkom nájdenia zvitkov Božieho slova, na Cézareu Filipovu, kde na mieste uctievania cudzích
rímskych bohom sme prehlasovali Panstvo Pána Ježiša Krista, ktorý žije zmrtvychvstalý, a pred
ktorým sa skloní každé koleno a každý jazyk vyzná že je Pán. V záhrade hrobu zneli naše chvály pri
večery Pánovej. V getsemanskej záhrada mi Pán zjavoval, aby sme stáli na Božom slove.
Oslovil ma Jeruzalem s budovami a dláždením z bieleho kameňa, na druhej strane osobné svedectvo Alexa, brata nášho šoféra Gideona, ktorý bol pri obrane Izraelského ľudu pre útok zo strany
sýrskych vojakov v šesťdňovej vojne, kedy Pán Boh učinil zázrak a stál za svojim ľudom a zmietol
radu nepriateľov Izraela.
Izrael nie je nejakým mystickým miestom, či miestom, kde človek podlieha nejakým zvláštnym pocitom. Je to krajina, ktorej sám Hospodin určil hranice, zem, ktorá tečie mliekom a medom, ktorá je
dedičstvom potomkov Abraháma, Izáka a Jakoba s Jeruzalemom, miestom Živého Kráľa, ktorý vojde cez Zlatú bránu, ktorého nezastaví ani to, že je zamurovaná, a ktorý postaví svoje nohy na Olivovom vrchu. Som vďačná Pánu Bohu, že mi požehnal túto cestu, a že odteraz, keď budem v Božom
slove čítať názvy miest, ktoré som navštívila, budem mať pred očami konkrétny obraz. Ako nám
povedal Moše, majiteľ obchodíku so suvenírmi, a tiež Aviva Benjamin, ktorú sme navštívili, verím,
že to Pán Boh nás zavolal do Izraela, a že odteraz náš pohľad na Izrael bude iný, nový, niečo
v našich životoch sa zmení. (Janka)

Milí priatelia Izraela,
plánujeme ďalšiu cestu s Bibliou po Izraeli v októbri tohto roku.
Počet ľudí pre jednu skupinu je 12.
V prípade väčšieho záujmu pridáme ďalšie termíny.
Informácie:
CHEVRA, Národná 10, 01001 Žilina
Tel.: +421 41 5640536
Email: chevra@chevra.sk
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SPRÁVY Z DIASPÓRY
MOMENTÁLNA SITUÁCIA NA UKRAJINE
Veľké zmeny, ktoré nikto z nás nečakal. Krym pod kontrolou Ruska, nepokoje vo východnej časti Ukrajiny, ľudské obete, neistota v živote ľudí atď. Mnoho z tohto sme už počuli, alebo videli v médiách,
ale to čo nás zaujíma najviac, je situácia Židov na Ukrajine.
Mnohí Židia na Ukrajine sú pod tlakom prenasledovania. Ako to poznáme z histórie, niekto to zapríčinil,
niekto to spôsobil. Koho za to obviniť ak nie Žida? Minulý týždeň mi volal Volodja, predseda Židovskej
obce v Chuste v Zakarpatskej oblasti, a prosil ma o pomoc pre dcéru, ktorá žije spolu s rodinou
v Odese. Sú to ortodoxní Židia. Poznáme týchto ľudí osobne. Všetci chcú spraviť aliju. Začiatkom apríla
odchádzajú do Eretz Izrael, do ich zeme, a na Pesach budú už u svojej rodiny v Haife.
Dostali sa k nám správy o útokoch na Židov a ničenie niektorých synagóg, pamätníkov a cintorínov.
Sme svedkami plnenia sa proroctiev: „Preto hľa, idú dni, hovorí Hospodin (Adonai), že sa už nebude
viacej hovoriť: Ako že žije Hospodin (Adonai), ktorý vyviedol synov izraelových hore z Egyptskej zeme,
ale: ako že žije Hospodin (Adonai), ktorý vyviedol synov Izraelových hore zo zeme severa a zo všetkých zemí, do ktorých ich bol rozohnal. A dovediem ich späť do ich zeme, ktorú som dal ich otcom. Hľa
pošlem po mnohých rybárov, hovorí Hospodin, a vylovia ich a potom pošlem po mnohých lovcov
a zlapajú ich zo všetkých vrchov a zo všetkých brehov a z rozsadlín skál. Lebo moje oči hľadia na všetky ich cesty, nie sú ukryté predo mnou ani ich neprávosť nie je skrytá pred mojimi očami.“ (Jer 16:14-17)
Dopočuli sme sa o útoku na synagógu v Ivano-Frankovsku. V tomto meste sme mali pred rokmi jedáleň, potravinárske balíky a povzbudzovali sme Židov k návratu do ich zeme, do Izraela. Rabínom je tam
Moše, ktorý pochádza z Izraela. Jeden raz sme boli s Moše spolu v aute, a spýtali sme sa: „Ako je to
s antisemitizmom v Ivano-Frankovsku?“ Moše odpovedal: „Čo vám budem veľa hovoriť“, odokryl plášť
a ukázal nám pištoľ. Bolo to vyjadrenie bez slov – bez komentára. Pred rokmi sme boli v IvanoFrankovsku na sviatok Purim. Moše nás vtedy pozval do synagógy, kde čítal v hebrejčine knihu Ester.
Pozval nás aj na večeru, kde sme sa zoznámili s mnohými ľuďmi. Spievalo sa, radovalo sa, tancovali
sa kolotance. Tesne pred naším odchodom sme sa šli ešte rozlúčiť s Mošem do jeho kancelárie
vo vnútri synagógy. Moše sa k nám otočil a povedal: „Stanislaw, pomôž môjmu ľudu.“ Bola to pre mňa
veľmi pokorujúca výzva. Reagoval som: „Moše, kto som ja, aby som pomohol tvojmu ľudu? Modli sa za
nás a žehnaj nám. Čokoľvek vloží tvoj Boh, Boh Abraháma, Izáka a Jákoba do našich rúk, odovzdáme
to tvojmu ľudu.“ Moše pristúpil ku mne, zobral moje ruky do svojich rúk a vyslovil v hebrejčine Božie
požehnanie nado mnou.
Potreby Židov na Ukrajine stúpajú. Niektorí potrebujú peniaze na letenky do Izraela, druhý stravu, medicínsku pomoc, oblečenie atd. Projekty bežia. Ľudia dostávajú teplú stravu v jedálňach, potravinové
balíčky, medicínsku pomoc a sú povzbudzovaní k aliji. Keďže je to služba nás všetkých, Mošeho výzvu
smerujem aj ku vám: „Pomôž môjmu ľudu!“

„Lebo ak dostali pohania účasť na ich duchovných majetkoch,
dĺžni sú im tiež sväte poslúžiť telesnými“. (Rimanom 15:27)
bratstvo
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Správy z diaspóry
NÁVŠTEVA ŽIDOVSKEJ NEDEĽNEJ ŠKOLY – DECEMBER, 2013
Židovská nedeľná škola je jeden z projektov, ktorý z Božej milosti môžeme pravidelne finančne podporovať. Škola funguje raz v mesiaci v Korsuni-Ševčenskom. Je tam okolo 140 študentov, kde sa
raz za mesiac stretávajú ľudia z celej Čerkaskej oblasti. Študenti sú rozdelení do skupín od detského veku až po 90 rokov. Učitelia zo Židovských obcí vyučujú v triedach židovskú históriu, židovské
tradície, sviatky Hospodinove, hebrejčinu
a mnoho ďalších predmetov. U ľudí vidieť
nadšenie a prepojenie jeden s druhým.
Vždy to končí spoločným obedom. Ľudia
prichádzajú radi a niektorí napriek tomu,
že sú v staršom veku, cestujú viac ako
100 km jedným smerom.
Spolu s Jozefom sme v decembri navštívili
túto školu. Požiadali ma, aby som tam prednášal. Do triedy sa natlačilo okolo 70 ľudí; ostatní boli vo
svojich skupinách. Lepšie sa mi hovorí anglicky ako po rusky, zvlášť na verejnosti, tak som si požiadal prekladateľa. Prišla jedna učiteľka angličtiny, ktorá sa volá Táňa. Celá sa triasla. Mala veľkú
obavu, či ma bude vedieť prekladať. Mal som možnosť jej svedčiť. Mala veľa otázok a bola veľmi
otvorená.
Boh sa oslávil počas tejto prednášky. Hovoril som o Božích plánoch pre Izrael a taktiež o mieste
na hore Moria (Chrámový vrch), na ktorý vyšiel Abrahám v poslušnosti, obetovať svojho syna Izáka.
Plynule som pokračoval až k židovskému Mesiášovi, Ješua HaMašiah, ktorý bol obetovaný na mieste kríža za mňa. Vysvetlil som im, že práve On nás inšpiruje, aby sme slúžili Židom. V miestnosti
vládlo hlboké ticho. Ľudia boli sústredení. Boh zostúpil na toto miesto s atmosférou Jeho kráľovstva.
Po skončení prišla riaditeľka školy a ďakovala, že sme im mohli povedať to, čo Boh Izraela pripravil
pre Izrael a tých, ktorí žijú v Diaspore.

Modlite sa, aby sa Duch Svätý (Ruach HaKodesh) dotýkal týchto ľudí aj naďalej a priviedol ich
do vzťahu s Otcom (Abba) skrze ich Mesiáša - Ješua HaMašiah.
Ďakujem, Stanislaw Gawel
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PESACH V ŽILINE
Milí priatelia Izraela,
pozývame vás na stretnutie v uctievaní
a v modlitbách, kde budeme spoločne hľadať
Božie kráľovstvo a Jeho spravodlivosť
a službu židovskému ľudu.
Stretnutie sa bude konať

19.4.2014

v priestoroch zboru AC v Žiline. Začiatok o 10.00 hod
Informácie:
CHEVRA, Národná 10, 01001 Žilina
Tel.: +421 41 5640536
balatova@chevra.sk

MODLITEBNÝ SEMINÁR
PRE PRÍHOVORCOV
Milí priatelia Izraela,
pozývame vás na modlitebný seminár pre príhovorcov.
Slúžiť bude David Adeola z Anglicka.
Témy seminára:

Princípy príhovornej modlitby.
Ako sa modliť cez brány miest,
v ktorých žijeme.
Stretnutie sa bude konať v Žiline

16 – 18. 05. 2014

David Adeola

Informácie: CHEVRA, Národná 10, 01001 Žilina, tel.: +421 41 5640536
balatova@chevra.sk

Určite viete o možnosti podporiť neziskové organizácie dvoma percentami vami zaplatenej
dane. Týka sa to všetkých ľudí, ktorí dane platia, to sú zamestnanci aj živnostníci,
ale aj firmy teda právnické osoby. Každý môže rozhodnúť komu svoje dve percentá
z už zaplatenej dane venuje.

VENUJTE ICH NÁM
a podporte naše projekty a aktivity.
Ďakujeme.
Všetky informácie a postupy ako to celé prebieha nájdete na našich internetových stránkach

www.chevra.sk

V prípade, že nemáte prístup k internetu alebo možnosť získať tieto informácie,
prosím ozvite sa nám a pošleme vám všetky informácie spolu s formulármi.

KPI 2013 - AUDIO NAHRÁVKY
Témy z konferencie:
- “História židov v Žiline”
- “Bojovanie s démonmi nacizmu”
- “Božie časovanie”
- “Pravda a klamstvo v duch. boji”
- “Božia vôľa pre môj život”
- “Prorocká služba”
- “Služba Ducha Svätého”
- “Čas obnovy všetkých vecí”
- “Božie tsunami”
- “Večera Pánova”
- “Pokora predchádza autoritu”
- “Obeť”
- “Návrat Pána Ježiša Krista”

Audio nahrávky z konferencie KPI 2013 (MP3)
si môžete objednať na našej adrese:
CHEVRA, Národná 10, 01001 Žilina, Slovensko
email: balatova@chevra.sk, www.chevra.sk, tel.: +421 41 5640536
Cena 12,-€

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, 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 „Strecha“

variabilný symbol 1033
variabilný symbol 1310

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

