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C HEVRA
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:
„A tak teda, ako ste prijali Krista Ježiša Pána, tak v ňom choďte,
zakorenení a budovaní na ňom a upevňovaní vo viere, ako ste
naučení ,rozhojňujúc sa v nej ďakovaním.“
(Kol 2:6 – 7)
„A tak teda, ako ste prijali Krista Ježiša Pána, tak v ňom choďte...“. Keď si
v Pánovi, tak Biblia ťa pozýva k pohybu. Prvá cir kev bola cirkvou pohybu.
Hýbala sa tam, kam sa hýbal Duch Svätý. Keď si v správnom vzťahu so svojim Otcom budeš sa
premiestňovať na miesta, ktoré ti poukazuje On.
„...zakorenení a budovaní na ňom...“ To znamená, že k čineniu vôle Otcovej vychádzame
zo základu Božej milosti (1K 3:11), ktorým je Ježiš (Ješua), aby sme mohli povedať: „...Neužitoční
sluhovia sme, učinili sme, čo sme boli povinní učiniť.“ (Lk 17:10) Zakorenenie a budovanie v Ňom
je pre nás garantom, že si v ničom nepripíšeme slávy pre seba, ktorá patri Jemu, ale vo všetkom
oslávime Otca, lebo všetko, čo máme je z Jeho milosti.
„...a upevňovaní vo viere...“. Duchovný rast, je upevňovaním Slovom Božím a rastom vo viere
(R 10:17). Keď sme Ho prijali, stali sme sa Jeho deťmi (J 1:12); sme „...vyvolený ľud...,určený byť
Božím vlastníctvom...“ (1Pt 2:9) To znamená, že nepatr íme už sami sebe. Keď sme jeho
vlastníctvom, tak budeme slúžiť Pánovi (chodiť v Ňom).
Viera je istotou vstupovania do vecí ku ktorým nás povolal Otec. Satan bude robiť všetko, aby ťa
zastavil v chodení vierou, lebo vie, že „...bez viery nie je možne ľúbiť sa Bohu. Lebo ten, kto
prichádza k Bohu, musí veriť, že Boh je a odplatí sa tým, ktor í Ho hľadajú.“ (Žd 11:6) Nezabúdaj, že
nepriateľ je zlodej (Jn 10:10) a chce ťa okradnúť z Božích skutkov (vôle Otcovej), ktoré Boh vopred
prihotovil, aby sme v nich chodili (Ef 2:10). Jeden zo spôsobov ako to robí nepriateľ je infikovanie
cirkvi duchom tohto sveta, lebo vie, že „...priateľstvo sveta je nepriateľstvom s Bohom... Vtedy
ktokoľvek by chcel byť priateľom sveta, stáva sa nepriateľom Božím.“ (Jk 4:4) Keď si priateľom tohto
sveta, nepotrebuješ už byť upevňovaný vo viere, len sa vezieš so široký m zástupom tohto sveta.
Človek potom na miesto hľadania Božích vecí (Božej vôle), je vedený žiadosťami, ktoré sú na svete:
„Nemilujte sveta ani vecí, ktoré sú na svete. Keď niekto miluje svet, nie je v ňom lásky Otcovej. Lebo
nič z toho, čo je na svete – žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha života, nie je z Otca, ale je zo sveta.
A svet ide ta i jeho žiadosť, ale ten, kto činí vôľu Božiu, trvá na veky.“ (1Jn 2:15 – 17) Jednou
z charakter istík človeka narodeného z Boha je, že chodí vierou a ma v íťazstvo nad duchom tohto
sveta: „...všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom, a toto je to víťazstvo, ktoré víťazilo nad
svetom – naša viera.“ (1Jn 5:4) Teraz rozumieš prečo je to tak vážne, aby sme boli upevňovaní vo
viere? Otec nás povolal, aby sme chodili vo víťaznej viere pred Jeho tvárou!
bratstvo
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Slovo na úvod
„...ako ste naučení, rozhojňujúc sa v nej (vo viere) s ďakovaním...“ Jednou z charakteristík Božieho
služobníka je postoj vďaky. Pavol píše R imanom: „Najprv ďakujem svojmu Bohu skrze Ježiša Krista
za vás za všetkých, že vaša viera sa rozhlasuje po celom svete.“ (R 1:8) Neexistuje nič horšie, ako
nevďačné srdce pred Otcom. Ľudia, ktorí prestali oslavovať Boha a ďakovať Jemu v konečnom
dôsledku odvrátili sa od Neho: „Pretože poznajúc Boha neoslavovali Ho ako Boha ani
Mu neďakovali, ale zmárniveli vo svojich myšlienkach a zatemnilo sa ich nerozumné srdce, hovoriac
o sebe, že sú múdri, a stali sa bláznami.“ (R 1:21-22) Následky tohto odvrátenia môžeme vidieť
v nasledovných veršoch. Stalo sa tak, lebo prišlo k zámene:
1 – „...zamenili slávu neporušiteľného Boha za podobnosť obrazu porušiteľného človeka...“ (v 23)
2 – „...premenili pravdu Božiu na lož...“ (v 25)
3 – „...neuznávali za hodné a potrebné mať Boha v prvej známosti (v 28)
Kedykoľvek si nahradíš Božie veci (vzťah s Otcom) niečím druhoradým, skôr či neskôr pr íde
v tvojom živote k tragédii. Nepriateľ je majstrom lži a on sa snaží len trochu presmerovať, aby
ťa potom odviedol od Boha. On čaká keď si to zameníš a prvé miesto dáš niekomu inému.
Keď naozaj miluješ svojho Otca, tak si Ho nevymeníš za nič iné a On ťa zachová až dokonca:
„Pretože sa láskou vinie ku mne, vyslobodím ho; vyvýšim ho, lebo zná moje meno, hovorí
Boh. Bude volať na mňa, a ohlásim sa mu. Ja budem s ním v jeho súžení, vytrhnem
ho a oslávim ho. Nasýtim ho dlhosťou dní a dám mu vidieť svoje spasenie.“ (Ž 91:14 - 15)
Choď so svojím Pánom! On Ťa zbuduje a upevní vo viere, aby si sa mu ľúbil vo všetkom!
Šalom! Stanislaw Gawel
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Slovo na úvod
„Oslavovať budem Hospodina (Adonai) podľa jeho spravodlivosti a spievať menu
Najvyššieho Hospodina (Adonai) žalmy.“ (Ž 7:18)
Pristupoval si už niekedy pred Božiu tvár v seba spravodlivosti? Porovnával si sa niekedy s druhý mi
a prišiel si k záveru, že si lepšie duchovne na tom, ako sú oni? Nie si prvý, boli už takí s podobný m
postojom pred tebou. Ježiš konfrontuje takéto postoje: „A povedal i proti niektorým, ktorí dúfali
v seba, že sú spravodliví a ostatných nemali za nič, toto podobenstvo: Dvaja mužovia išli hore
do chrámu modliť sa. Jeden bol farizeus a druhý publikán. Farizeus si zastal a takto sa modlil
u seba: Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia, dráči, nespravodliv í, cudzoložníci alebo
aj ako tento publikán. Postím sa dva razy do týždňa a dávam desiatky zo všetkých pr íjmov.
A publikán stojac zďaleka nechcel ani len oči pozdvihnúť k nebu, ale sa bil do pŕs a hovoril: Ó, Bože,
buď milostivý mne hriešnemu! Hovorím vám, že tento odišiel ospravedlnený dolu do svojho domu
a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený; a kto sa ponižuje, bude
povýšený.“ (L 18:9 – 14)
Biblia hovorí: „Známosť nadúva, ale láska vzdeláva. Ale ak niekto myslí, že niečo vie, ešte nepoznal
ničoho, ako treba poznať. Ale ak niekto miluje Boha, ten je poznaný od Neho."“(1K 8:1-3) Poznanie
bez lásky nadúva, ale láska vedie k pokore a pokora k pravému poznaniu. Výsledkom toho je Boží
postoj (Božia spravodlivosť); to znamená, že prichádzam k Bohu s tý m, čo som si nezaslúžil (Božia
milosť) a som konfrontovaný Jeho spravodlivosťou. Božia spravodlivosť vedie nás k pokore. Preto
Ježiš hovor í: „Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený; a kto sa ponižuje, bude povýšený.“
Seba povyšovanie je cestou k pýche a k vzdoru voči Bohu. Je jasné, že Otec to nebude tolerovať,
lebo On „...sa pyšným protiví a pokorným dáva milosť.“ (1P 5:5) Preto sme ďalej povzbudzovaní:
„Pokorte sa teda pod mocnú ruku Božiu, aby vás povýšil svojim časom.“ (1P 5:6)
Keď On ťa povýši, v tedy si na mieste Jeho uctievania a nemusíš už hľadať úctu a zásluhy pre seba,
ale slávu pre Neho, lebo Jemu sluší chvála a Otec je hoden všetkej slávy.
Odstúp od svojich predstáv, prijmi Jeho myšlienky a Jeho cesty, ktoré ťa privedú na miesto Božej
prítomnosti: „Lebo o koľko vyššie sú nebesia než zem, o toľko sú vyššie moje cesty než vaše cesty
a moje myšlienky než vaše myšlienky.“ (Iz 55:9) Abba nás chce mať na Jeho výške a tam môžeš
byť len skrze Jeho spravodlivosť, ktorú nám zjavil skrze svojho Syna Ješua. K tomu už nič nepridáš
len vieru, aby si prebýval na mieste Božej spravodlivosti: „Ospravedlnení súc z viery máme pokoj
blížiť sa k Bohu skrze svojho Pána Ježiša Krista, skr ze ktorého sme dostali aj pr ístup vierou do tejto
milosti, v ktorej stojíme, a chválime sa nádejou slávy Božej. (R 5:1-2) Keď pristupujeme k trónu
Božej milosti potrebujeme si byť istí toho, že sme tam kvôli Božej spravodlivosti a nie vlastnej.
Toto nám dáva základ k tomu, aby sme Ho oslavovali.
Je to veľmi oslobodzujúce, keď som pred trónom Otca s presvedčením, že všetko, čo mám
je od Neho a skrze Neho a ja z toho nemôžem nič ubrať, ani nič k tomu pr idať. Vedie ma to na
miesto prehlásenia:
„Oslavovať budem Hospodina (Adonai) podľa jeho spravodlivosti...“
bratstvo
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Slovo na úvod
Ježiš povedal: „...hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť...“ (Mt 6:33)
Modlitba:
Sláva Ti Otče, že som bol chorý vo svojej spravodlivosti, ale teraz som zdravý kvôli Tvojej milosti.
Vďaka Ti, že si ma preniesol z tmy do svojho predivného svetla. Ďakujem Ti, že nemusím
už prichádzať pred Tvoj trón podľa svojej, ale podľa Tvojej spravodlivosti.
Šalom! Stanislaw Gawel
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„ ...pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine...“ (1Kr 10:6)

„Ak ťa napadnú, nebude to odo Mňa, kto ťa napadne, padne v boji proti tebe.… Nijaká zbraň,
zhotovená proti tebe, nebude úspešná... Toto je údel sluhov Hospodinových a ich spása
odo Mňa” (Iz 54:15, 17).
Irán horúčkovito vyzbrojuje Hamas
Akoby svet potreboval dôkaz, že Irán podporil Hamas vo svojom nedávnom boji proti Izraelu, satelity
zaznamenali iránske nákladné lode, na ktoré naložili rakety so stredný m a dlhý m doletom,
pravdepodobne určené pre pásmo Gazy ovládané Hamasom. Údajne isté množstvo raketového
nákladu Hamasu bolo zničené izraelský mi leteckými útokmi. Ale to nevadí – Irán to dokáže a aj to
urobí – znovu dodá svojmu levantskému klientovi, čo potrebuje, aby skomplikoval život Izraelu
a zaistil ďalšie kolo boja.
„Izrael musí zložiť Hamas”
Niektor í z nás, ktor í máme záujem o Izrael, sme asi pred rokom čítali knihu s názvom Son of
Hamas/Syn Hamasu. Táto kniha je o človeku menom Mosab Hassan Yousef, ktorý bol synom
zakladateľa Hamasu, Hassana Yousefa. Mosab, kedysi vychovávaný ako moslim, je teraz
kresťanom a priateľom Izraela. V nedávnom interview na izraelskom Kanáli 2 sa vyjadril, že „poraziť
režim Hamasu je nevyhnutnosť.”
Yousef sa narodil a bol vychovávaný v Ramalláhu. Strávil svoje mladícke roky ako aktivista Hamasu
a s radosťou plnil úlohy v izraelských väzniciach. Avšak, prostredníctvom série udalostí, sa Yousef
odvrátil od svojich ciest teroristu a priblížil sa k Izraelu. V skutočnosti dokonca začal pracovať
pre Šin Bet ( izraelskú bezpečnostnú službu), ktorá mu dala kódové meno „Zelený princ.“ Ako agent
Šin Bet pracoval na tom, aby predišiel tuctom teroristických útokov počas druhej intifády a tak
zachránil stovky izraelských životov.
Yousef teraz žije v USA. V spomínanom rozhovore Yousef hovoril o nedávnej operácii Pilier Obrany
a povedal: „Ver ím, že Šabak (Izraelská hlavná bezpečnostná služba) urobila všetko, čo mohla.
Nezabúdajme, že náš nepriateľ je barbarský nepriateľ a zneužíva ženy a deti ako svoje štíty
a v takejto situácii sme my (hovorí o Izraeli) limitovaní, pretože nám záleží na našich občanoch.“
"Hamas sa zrodil preto, aby ničil. Hamas nevie ako sa buduje,“ uviedol Yousef. „Izrael musí
pracovať veľmi tvrdo, aby porazil Hamas... Otázka znie: Ako to urobíme bez ohrozenia životov
nevinných palestínskych detí, ktoré nemajú poňatia o tom, čo sa deje a nevidia celý obraz?"
Ďalej uviedol, že odpoveďou je „získať si umiernené hlasy na druhej strane a nikoho nenútiť
rozmýšľať takisto, ako rozmýšľa Hamas.“ Verí, že Izrael má zodpovednosť vzdelávať palestínsku
verejnosť.
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Mesačné správy z Izraela
„Prečo nemáme TV stanice a rozhlasové stanice [namierené na Gazanov]?" opý tal sa.
„Potrebujeme poukázať na [tie] klamstvá a infor movať týchto Palestínčanov o tom, že Izrael
nie je nepr iateľ. V skutočnosti Izrael každý deň pomáha ľuďom z Gazy viac ako ktokoľvek iný.“
Vymenoval, ako Izrael zabezpečuje elektrinu, financie a humanitárnu podporu. „Potrebujeme, aby
to priemerný Palestínčan dokázal vidieť jasne.“
Ako Yousef pracuje za pravdu, nech ho Boh žehná a chráni, nech ho drží v bezpečí. Najmä
v súvislosti s tý m, že sa o ňom hovor í, ako plánuje vyrobiť film. Chce v ňom poukázať na moslimské
klamstvá o Muhammadovi/Mohamedovi – o ktorých je presvedčený, že ide o klamstvá.
Dávidov prak – nový protiraketový obranný systém
Izraelský Obranný systém Iron Dome má teraz nového brata pod názvom Dávidov prak. Nový
protiraketový systém, navrhnutý na zostrelenie rakiet stredného a dlhého doletu, bol nedávno
úspešne otestovaný. Izraelské ministerstvo obrany uviedlo, že zostava Dávidovho praku umiestnená
na juhu Izraela, vypálila dvojfázovú stíhačku, ktorá zostrelila prichádzajúcu raketu. K rakete nebola
počas testu pripojená žiadna bojová hlavica, ale podľa Haaretz ar máda plánuje použiť bojové
hlavice v budúcich testoch.
Vojenskí predstavitelia uviedli, že Dávidov prak posky tne Izraelu viacnásobný protiraketový obranný
systém, spolu so systémami Iron Dome a Šíp. Všetky tri systémy umožňujú Izraelu napadnúť rakety
vypálené z Gazy, južného Libanonu a Iránu. „Hlavný úspech zostáv Iron Dome v Operácii Pilier
Obrany bezpochyby objasňuje dôležitosť protiraketových obranných systémov,“ uviedol minister
obrany Ehúd Barak. „Štát Izrael je svetový líder v tejto oblasti, vďaka svojmu izraelskému
obrannému pr iemyslu a ľudu."
Dávidov prak vyvinulo ministerstvo obrany, prostredníctvom izraelskej spoločnosti Rafael Advanced
Defense Systems, americkej protiraketovej obrannej agentúry a amerického partnera na obranu
Raytheon.
Nanešťastie, tento nový systém ešte nie je v prevádzke.
Jeden politik rezignuje a druhý sa vracia
Minister obrany Ehúd Barak povedal, že končí s politikou. Hovorí, že chce stráviť čas so svojou
rodinou, písať, žiť a „baviť sa.“ „Nuž, prajeme mu v tom veľa šťastia. Najmä preto, že je to už druhý
krát, čo „končí“ s politikou.
Starý vojak Barak slúžil dobre Izraelu už päťdesiattri rokov. V skutočnosti možno jediná hlavná/veľká
chyba v jeho kariére nastala vtedy, keď ako premiér ponúkol Arafatovi 91% zo Západného brehu,
celú Gazu a istú palestínsku nadvládu nad Východným Jeruzalemom. Našťastie pre Izrael, Arafat
túto ponuku neprijal. Okrem toho má Ehúd Barak dobrú reputáciu a nasmeroval krajinu tý m
správnym smerom počas mnohých kr íz. Ale uvidíme, či mimo politiky zostane alebo nezostane.
Ako môže niekto zostať mimo politiky, keď vie lepšie viesť krajinu, ako to robia iní? Hovorím to
„so zaťatý mi zubami,“ ale pravdepodobne je veľmi málo politikov, ktorí si to nemyslia.
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Mesačné správy z Izraela
Tsipi Livni si to očividne nemyslí, keďže je pr ipravená vrátiť sa na politickú scénu. Možno by bolo
vhodné na tomto mieste poznamenať, že jednou z vecí, ktorých má Izrael dostatok, sú politické
strany. (Pamätáte si ten starý vtip, ktorý si hovoria Izraelčania? „Ak máte troch Židov, máte politickú
stranu.“) Bývalá líderka strany Kadima, Livni, vytvorila novú politickú stranu: Strana Tsipi Livni
(v hebrejčine nazvaná Hatnuah). Livni hovorí, že jej strana je jediná ideologická alternatíva
pre vládu premiéra Benjamína Netanjahua.
Livniovej politické názory možno opísať ako stredo- ľavicové. Bola jednou z najrazantnejších
obhajcov riešenia dvoch štátov a zary to sa snažila robiť všetko možné pre to, aby bol uchovaný mier
s izraelskými arabský mi susedmi. Verí, že strana Netanjahua tiahne krajinu zlým smerom.
„Izraelský ľud si zaslúži viac ako len život medzi dvomi kolami násilia,“ povedala Livniová počas
svojho prejavu. Dodala, že jej deti ju dotlačili k tomu, aby pokračovala v politickom boji. „Keď môj
syn išiel bojovať na juh, povedala som mu, že budem bojovať na svojom mieste, aby on nemusel
bojovať na jeho mieste.“ S útokom na vládu Netanjahua a pravicovým smerovaním strany Likud,
Livniová uviedla: „Vláda, ktorá na začiatku odmietla vysloviť „dva štáty, “ [v skutočnosti dostáva dva
štáty] – jeden v OSN a jeden v Gaze.“ Bývalá vodkyňa strany Kadima tiež zdôraznila svoje
zanietenie zaistiť bezpečnosť Izraela ako aj jeho židovský a demokratický charakter.
Američania v Izraeli žalujú Hillary Clintonovú
Dva tucty Američanov v Izraeli obviňujú americkú ministerku zahraničných vecí H illary Clintonovú
z nedbanlivosti, že povolila USA financovať Palestínsku Samosprávu, ktorá využila peniaze
na terorizmus. Obžalobu podala mimovládna právnická organizácia Israel Law Center (ILC)
na federálnom súde v USA vo Washingtone, o ktorej sa hovorí, že spôsobila prevrat vo vojne proti
teroru skrze „zákonnosť“ – s vyhrávaním súdnych pojednávaní proti teroristickým organizáciám
a bankám, ktoré spravovali ich financie (Arutzsheva, 27.novembra).
Federálny súd tvrdí, že vláda USA porušila protiteroristický zákon a upustila od kongresovej
bezpečnosti, transparentnosti a uvádzania požiadaviek/kritérií. Clintonová konkrétne ignorovala
kongresové požiadavky na bezpečnosť a transparentnosť súvisiace s americkou pomocou pre
Palestínsku Samosprávu, uviedla ILC.
Vláda USA, podľa palestínskeho protiteroristického zákona, nemá dovolené posky tovať „materiálnu
podporu“ verejne odsúdeným teroristický m skupinám. Napriek tomu sa odhaduje, že od podpisu
Dohody v Oslo v roku 1993, USA poskytlo prostredníctvom USAID viac ako 4 miliardy dolárov
Arabom z PS, z toho boli isté sumy ilegálne prevedené do rúk teroristov. Počas posledných štyroch
fiškálnych rokov sa v priemere jedná o 600 miliónov dolárov ročne.
Navyše, podľa článku v Arutzsheva USA poskytujú každoročne približne 200 miliónov dolárov
orgánu Spojených národov UNRWA a počas fiškálnych rokov 2008 a 2009 UNR WA vydal zhruba
500 miliónov dolárov zo svojho financovania pr íjemcom zo Západného brehu a Gazy.
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Podľa protiteroristického zákona sa od vlády požaduje, aby potvrdilo, že palestínska vláda
je zaviazaná k mierovej koexistencii s Izraelom pred distribúciou financií a zaisteniu, že žiadna časť
z týchto financií nebude použitá na palestínsky terorizmus.
„Dôsledkom tohto porušenia prúdili financie USA do teroristických skupín ako napr. Hamas,
Organizácia za oslobodenie Palestíny (PLO), Front za oslobodenie Palestíny (PFLP) a Palestínsky
osloboditeľský front,“ napísala ILC.
Amer ičania v Izraeli podali žalobu kvôli tomu, že podľa ich predpokladu majú byť medzi tý mi, ktorých
má Kongres chrániť. A to prostredníctvom daných bezpečnostných prvkov a predpisov, ktoré Biely
Dom, oddelenie vlády a USAID v súčasnosti neberú do úvahy.
Naše modlitby sú s Izraelom a všetkými tými, ktor í pracujú na zaistení bezpečnosti svojho ľudu.
Pokračujme v „modlitbách za mier Jeruzalema“ a všetky národy v tejto krajine.
“Zachovávajte právo, konajte spravodlivo, lebo moja spása je blízko, už pr íde, a moja záchrana
už sa zjav í.” (Iz 56:1)
Osídľovanie krajiny?
Ak Izraelčania – či už sú „usadlíkmi“ v zvyčajnom zmysle alebo nie – budú stavať svoje domovy
na území, ktoré nespadá do územia pridelené Izraelu podľa OSN v rámci rozdelenia pôdy
„Palestíny“ z roku 1947, svet ich odsúdi, že ilegálne okupujú pôdu niekoho iného. Avšak usadlíci
na druhej strane veria, že boli oprávnení Božou milosťou, aby sa vrátili do svojej niekdajšej
domoviny. Vnímajú, že majú biblický mandát pokryť zem svojimi domov mi a inštitúciami. Svet
na to reaguje krikom - „hanebné!”
Človek však nemôže ilegálne „okupovať“ určité územie, ak toto územie jednoznačne nepatr í
niekomu inému. V tomto pr ípade, hoci Palestínčania hovoria, že vlastnia dané územie, v skutočnosti
to nie je presne tak. Prinajlepšom je to „sporné“ územie, kde nie je žiadny suverénny štát, ktorý robí
zákony a vykresľuje hranice, občania majú slobodu stavať domy, kde sa sami rozhodnú.
Európske osídľovanie Severnej Ameriky by mohol byť príklad konkrétnej situácie. Hoci svet je plný
ľudí, ktor í veria, že pôvodní Američania boli ukrivdení (a skutočne to tak do istej miery aj bolo),
napokon Boh rozhoduje, kto kde žije. On dal Amorejcom 400 rokov, aby si dali svoje záležitosti pred
Bohom do poriadku. A pretože to neurobili, priviedol Izraelitov do tejto krajiny a Amorejcov vytlačil.
Čo sa týka Palestíny, pr ípad bol úspešne vytvorený inými pisateľmi, keď bola krajina strašne
zanedbaná kvôli svojim osmanským pánom. Až do takej miery, že dobre známy pisateľ – ktorého
mnohí z vás poznajú - ju nazval „Bohom opustenú“. Kvôli tomu tí, ktor í bývali v tom čase na tomto
území ( takzvaní „Palestínčania“), si zaslúžili niečo lepšie ako vládu osmanských Turkov.
Teraz si židovskí občania ( tzv. „osídlenci”) znovu uplatňujú svoje biblické právo na toto územie.
Vo všeobecnosti povedané, židovský ľud skrášľuje a vo veľkej miere obohacuje túto krajinu,
kdekoľvek sa pohnú. Je to jasne vidieť na krásnych vápencových domovoch s červenými škridlami
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na strechách, dobre upravenými záhradami a parkami a vkusne vystavanými ulicami židovských
miest (napr. S’derot). Nová oblasť, ktorá je v súčasnosti predmetom sporu, je stanovišťom OZ Sion,
umiestnený m neďaleko Beit El v Samárii (súčasť hospodárskeho srdca Izraela). Jednotky IDF
sa nedávno pokúsili uzavrieť toto stanovište, ale boli konfrontovaní s približne 150 usadlíkmi, ktor í
boli rozhodnutí ich zastaviť. Počas tohto sporu sa zranilo minimálne päť vojakov pohraničnej stráže.
Územie OZ Sion bolo v skutočnosti niekoľko krát evakuované a následne osídlené. Teraz, keď sa
znovu mala vyčistiť táto oblasť, jednotky IDF sa stretli so silnou opozíciou. Čo sa týchto správ týka,
evakuácia zlyhala. Čiastočne aj kvôli Šabatu. Ide o to, že dôstojníci IDF sa snažia presvedčiť
usadlíkov, aby opustili toto miesto v pokoji. Očakáva sa, že bezpečnostné sily zostanú na tomto
stanovišti počas v íkendu, aby sledovali túto oblasť a pokúsili sa predísť ďalším aktivistom zaplaviť
túto oblasť. Úrad hovorcu IDF sa vyjadril, že stanovište bude evakuované v sobotu ráno, keď sa
skončí Šabat.
Zaujímavý návrh
Väčšina ľudí pozná staré pr íslovie: „Čím viac sa veci menia, tý m viac zostávajú rovnaké.“ Je dosť
možné, že Izrael a Palestínčania by to mohli potvrdiť – to znamená, že by bolo mysliteľné, aby sa
vrátili k zriadeniu podobnému situácii z roku 1967. Vtedy Jordánsko udržiavalo časť daného územia
a väčšina Palestínčanov sa považovala za občanov Jordánska, alebo prinajmenšom boli v istom
vzťahu s Jordánskom.
Nedávno premiér Benjamín Netanjahu viedol rozhovory s jordánskym kráľom Abdullahom,
počas ktorých títo dvaja vodcovia prediskutovali možnosť konfederácie medzi palestínsky m
Západným brehom a hašemitským kráľovstvom Jordánska. Na tomto stretnutí sa na ničom
nedohodli a títo dvaja vodcovia súhlasili, že budú viesť ďalšie diskusie v nasledujúcich dňoch. Avšak
táto myšlienka sa údajne stala ústredným predmetom rozhovorov v Ammáne, Washingtone
a palestínskych centrách.
Podľa Debkafile, Netanjahu v hašemitskom paláci predniesol niektoré konkrétne otázky počas
dôverných rozhovorov „jeden na jedného“: Opýtal sa kráľa, koľko zodpovednosti by Jordánsko
na seba zobralo pri riadení bezpečnosti Západného brehu a činnosti tajnej služby? Aké boli jeho
plány pre rozšírenie takejto nadvlády od Západného brehu po pásmo Gazy? A ako budú zapadať
zámery Jordánska do bezpečnostných zriadení požadovaných zo strany Izraela na oboch územiach
ako súčasť dohody s Palestínčanmi?
Podľa USA a jordánskych zdrojov, cieľom pre ďalšie štádium izraelsko-palestínskych vyjednávaní
v nasledujúcich mesiacoch by bola dlhodobá predbežná/prechodná zmluva. Ponechá kľúčové spory
o trvalých hraniciach, o Jeruzaleme, palestínskych utečencoch a budúcnosti izraelských osád
v Judei a Samárii na neskoršie kolo vyjednávaní v bližšie nešpecifikovanom čase v budúcnosti.
Problémom je, že nie je jasné, či Palestínčania prijmú alebo neprijmú takéto dojednanie.
Založenie palestínsko-jordánskej konfederácie by mohlo obísť problémy s recipročný m uznaním –
t.j. uznanie palestínskeho štátu Izraelom a Izrael uznaný Palestínčanmi ako národný štát
židovského ľudu. Jordánsko uznalo Izrael a tieto dva národy si udržujú úplné diplomatické vzťahy.
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„Riadiaci orgán konfederácie ako takej by mohol uznať Izrael bez požadovania verejnej palestínskej
deklarácie o uznaní. Rovnako Izrael by bol ušetrený a nemusel by for málne uznať palestínske
štátnictvo. Mohol by jednoducho uvítať novú spojenú entitu a rozšíriť ubezpečenie o spolupráci,
ktorá by v praxi bola implementovaná skrze Jordánsko alebo moslimskú arabskú zložku, ktorá by
participovala v danom konaní.” (Debkafile 27. decembra).
Zdá sa, že palestínski vodcovia možno rozmýšľajú o takejto možnosti. Na začiatku decembra
predseda PS Mahmúd Abbás tajne poradil istý m palestínsky m vodcom, „aby sa pripravili na nový
projekt konfederácie s Jordánskom a ostatný mi stranami v medzinárodnej komunite.“ Tými
„ostatný mi stranami“ mohol poukazovať na Egypt, Turecko a Katar – iný mi slovami, viac menej
proamerický, sunnitmi vedený blok arabských štátov.
Konflikt nie je o území
Premiér Benjamín Netanjahu v nedávnom prejave uviedol, že je čas, aby svet konečne pochopil,
že izraelsko-arabský konflikt nie je o maličkých kúskoch územia, ale skôr o práve židovského štátu
na existenciu na Strednom východe. Okolo roku 1900, keď židovská alija naberala na obrátkach,
emir Faisal veľkomyseľne prehlásil: „Budeme priať Židom srdečné priv ítanie doma,“ ale zjavne
hovoril o krátkej návšteve a nie o predĺženom pobyte. „Môj domov je váš domov“ nebolo aplikované
pre Židov.
Netanjahu počas svojho prejavu na Národnom fóre o verejnej diplomacii povedal: „Našou najvyššou
verejnou diplomatickou misiou je vysvetliť, že koreň tohto konfliktu nie je teritoriálny.“ Povedal,
že nedávna vojna s Gazou bola len ďalším dôkazom o tejto skutočnosti. „O čom bola táto vojna?
Táto vojna bola o našej existencii. Opustili sme územia, ktoré sme zaujali počas Šesťdňovej vojny,
ako napr. pásmo Gazy a [teraz] na nás vypaľujú rakety.“ Pripomenul svojim poslucháčom, že Izrael
bol pod neustály m útokom aj pred rokom 1967 a izraelský m zabratím súčasne sporných území.
A začiatok mierového procesu nepriniesol žiadnu zmenu.
„Každý Boží deň a každú hodinu kázali, že Izrael nemá právo na svoju existenciu,“ pokračoval
Netanjahu vo svojom prejave. „Takže...táto lož sa zakorenila a neexistuje žiadny iný spôsob,
ako bojovať proti klamstvu, jedine pravdou."
Dokonca aj niektorí z Izraela budú oponovať, že palestínsky vodca Mahmúd Abbás uznal Izrael.
Avšak je veľký rozdiel medzi faktom, že Abbás uznal existenciu Izraela a požiadavkou Izraela, aby
uznal jeho právo na existenciu. Toto je hlavný styčný bod pre Izraelčanov, pretože ak budúce
generácie Palestínčanov nebudú vyučované, že Izrael má právo na svoju existenciu a v skutočnosti
budú vyučované o opaku, potom bude vytvorený priestor pre večný konflikt.
Bez verejného uznania práva Izraela na svoju existenciu a revízie palestínskeho vzdelávacieho
systému, ktorý to bude odzr kadľovať, nedôjde k žiadnej podpísanej dohode so skutočný m
dlhotrvajúcim mierom. (Ryan Jones, Israel Today, 5. decembra).
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„Kanada nenechá Židov ani Izrael osamote”
Za posledné dni, za vlády prezidenta Obamu, sa priateľstvo Spojených štátov voči Izraelu ešte viac
oslabuje. Pre pisateľa týchto správ bolo občerstvujúce a povzbudivé poznamenať, že Kanada je
oddaným pr iateľom Izraela – prinajmenšom za vlády Stephena Harpera. (Náš obdiv pre Kanadu bol
umocnený skutočnosťou, že niektor í z našich vlastných rodinných príbuzných majú v súčasnosti
trvalý pobyt v provincii Britská Kolumbia.)
Nedávno, pred hlasovaním OSN za palestínske štátnictvo, kanadský minister zahraničných vecí
John Baird predniesol podporný prejav o Izraeli. Povedal: „Hlavnou myšlienkou je, že my [kanadská
vláda] nenecháme štát Izrael stáť osamote, keď sa situácia zhorší.“ Počas telefonického interview
z New Yorku Baird povedal, že „vôbec neváhal,“ keď sa mal postaviť na pódium a namietať voči
palestínskemu návrhu. Vedel, že to nebola populárna pozícia v tej hale.
Kanadský minister zahraničných vecí kritizoval prezidenta Palestínskej Samosprávy Mahmúda
Abbása za nepriateľský tón jeho prejavu. „On vedel, že mal takú ohromujúcu podporu a pr íležitosť
natiahnuť sa k vláde a ľudu Izraela, objať židovský ľud, hovoriť o jeho nádejach na mier a byť
veľkomyseľný,“ povedal Baird. „Nanešťastie to bol skôr agresívny prejav, ktorý v skutočnosti
nepomôže k tomu, aby sa kauza mieru či samotný mierový proces posunuli dopredu."
Baird tiež uviedol, že bol „sklamaný z niektorých krajín Európy, ktoré sa nepostavili proti tomu.
Pomyslel som si, že Česká republika bola odvážna a zaujala pozíciu, ktorú zaujala a postavila sa
sama v rámci Európskej Únii. Rozhodne obdivujem ich vedenie.“ Česká republika bola jedinou
krajinou EÚ, ktorá hlasovala proti palestínskemu rozhodnutiu a – spolu s Izraelom a Kanadou –
dotvárala skupinu deviatich krajín, ktoré sa postavili proti tomuto rozhodnutiu.
Biblia prisľubuje požehnanie pre tých, ktorí sú priateľskí voči Izraelu. Ver ím, že Spojené štáty boli
už dlhý čas prijímateľmi tohto požehnania. So slabnúcim americký m priateľstvom voči Izraelu
by Boh mohol veľmi reálne presunúť toto požehnanie na Kanadu.
„Urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa a tvoje meno zvelebím, tak sa staneš
požehnaním. Žehnať budem tých, čo teba žehnajú, prekľajem toho, čo tebe zlorečí, a v tebe
budú požehnané všetky čeľade zeme.” (1M 12:2-3).
V Mesiášovi,
Lonnie C. Mings
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LIST MODLITEBNÉHO STRÁŽCU
„Na tvojic h múroch, J eruzaleme, ustanovím strážcov, ktorí po celý deň a po celú noc
nebudú nikdy mlčať. V y te da, ktorí pripomínate Ho spo dina, ne majte pokoja!“ (Iz 62:6)

„...pohol sa i oblakový stĺp, ktorý bol pred nimi, a postavil sa za nich; dostal sa medzi tábor
Egypťanov a tábor Izraelcov...” (2M 14:19-20).
Problém
Izrael sa musel znova obraňovať. Rakety vypálili pozdĺž južnej hranice z Gazy a Sinajského
polostrova. Tento krát rakety Fajar-5 dosiahli Tel Aviv a Jeruzalem. Sirény sa stali bežný m zvukom
pre mnohé izraelské mestá. Hamas podnecoval teroristické činy po celej krajine Izrael. (Naše auto
bolo jedný m z mnohých, ktoré boli zničené.) Boh dokázal, že je obrancom Izraela, odklonil tisíce
rakiet, ktoré nedosiahli nepriateľov cieľ.
Radikálni islamisti chcú odstrániť pr ítomnosť Izraela z tváre zeme. Izrael vyhľadáva mier, ale oni
netúžia po mieri. Nenávisť sa stala hmatateľnou, keď pr íbuzní domu Jákoba túžia len po tom, aby
ho vyvraždili a zmocnili sa zeme tých, ktorý nesú Božie meno.
Islam predstavuje približne 2 miliardy ľudí po celom svete a je zlovestnou silou, ktorá nezastrašuje
len Izrael, ale aj bezpečnosť celého sveta. Islam je druhým najväčším – a jedný m z najrýchlejšie
rastúcich – náboženstiev, ktoré predstavuje 24% svetovej populácie. Je druhé po najrýchlejšie
rastúcom náboženstve, ktorým je kresťanstvo a ktoré má 2,2 miliárd stúpencov, predstavuje 33.3%
svetovej populácie (e.wikipedia.org). Štatistiky sú pr íliš tesné. Šia, jedna z dvoch moslimských siekt,
je najnebezpečnejšia a najradikálnejšia pri svojej obrane islamu.
Islam netoleruje demokraciu v žiadnej for me. Zasahuje do ich metodického plánu a snaží sa všetko
si podmaniť podľa zákonu šar ía. Izrael nazývajú „malým satanom“ a Amer iku „veľkým satanom.“
Kresťanstvo, kedysi základ Ameriky, sa začalo ako sekta judaizmu. Človek môže nad tý m povážlivo
špekulovať: islam chce v skutočnosti zničiť celý koreň Dávidov. Tento konflikt medzi dvoma synmi
Abraháma narastá po duchovnej ako aj fyzickej stránke. Boh povedal Abrahámovi, aby poslal
Izmaela preč zo svojho domu. Nemohlo dôjsť k zmluve medzi Izmaelom a Izákom, ani vtedy ani
teraz.
Izraelská armáda obrany
Obranný systém Izraela tvoria pozemné sily, vzdušné sily a námorníctvo. David Ben-Gurion žiadal,
aby sa zriadili obranné sily Izraela a zrušili všetky ostatné židovské ozbrojené sily, ktoré boli
k dispozícii v roku 1948: pozemné jednotky, strážne oddiely, Palmach, Irgun a Lehi. Mnohé vojny
a pohraničné konflikty odvtedy urobili z izraelského vojska jedno z najlepšie vytrénovaných
ozbrojených síl v boji na celom svete. Na pomoc IDF je jeden milión vojakov v zálohe. Sú pr ipravení
zastaviť zbrane hromadného ničenia, ktoré upadli do rúk Hizballáhu a Hamasu a napokon zastaviť
jadrový program Teheránu.
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Iron Dome sa preukázal ako efektívna zbraň proti raketám s úspešnosťou 90% . Sme vďační, i keď
vieme, že 10% môže znamenať stratu života. Plynové masky, protiletecké úkryty, poplašné systémy
a masová ar máda môže ponúknuť nádej a istú ochranu, ale v konečnom dôsledku naša nádej musí
byť jedine v Bohu.
Operácia Pilier obrany predstavuje ochranu proti raketám a bombám. Jej zámerom je narušiť
možnosti militantných organizácií. V hebrejčine sa nazýva „Armud HaAnnan.” Je to odkaz na pilier
– oblakový stĺp, ktorý Boh posky toval počas odchodu z Egypta. Pán bol pilierom ohňa v noci
a pilierom oblaku cez deň, aby viedol a chránil Svoj ľud. V istom momente tento pilier stál ako múr,
ktorý oddeľoval Izrael od jeho nepriateľa.
Izraelov Boh obrany
„Teraz viem, že Hospodin dá spásu svojmu pomazanému, zo svojich svätých nebies ho vyslyší
spásnou mocou svojej pravice. Títo vozy, tamtí kone, ale my meno nášho Boha Hospodina máme
v pamäti. Oni klesnú a padnú, ale my vstaneme a budeme sa držať. Hospodine, pomáhaj kráľovi,
vyslyš nás, keď voláme!” (Ž 20:7-10).
Izrael vie, že použitie vojenského arzenálu neuspeje bez Hospodina zástupov, ktorý vedie jeho
armádu. Vie, že je to Jeho ruka, ktorá dokáže chrániť oveľa viac ako Iron Dome. Každý deň
môžeme vidieť príliš veľa zázrakov. My sa nechránime od zla vlastnou silou.
Hebrejské slovo pre zástupy je tsva’ah, je to vojenský výraz. Znamená „armáda pr ipravená
a prichystaná na boj.“ HOSPODIN Izraelskej armády vydáva varovanie v Písme, že tí, ktor í sa
dotýkajú (škodia) Jeho ľudu, dotýkajú sa „zrenice Jeho oka“ (5M 32:10; Zach 2:8). Oko je
najcitlivejšia časť tela a je tou prvou časťou, ktorá sa má chrániť – rýchlo brániť. Toto nám poskytuje
jasný obraz o tom, aký dôležitý je Izrael pre Boha.
Akékoľvek prerušenie paľby je dočasné. Vojny sa budú stupňovať. Proroci z dávnej doby hovoria
o konečnom boji, ktorý ukončí všetky vojny. Boh vyvedie všetkých nepriateľov Izraela do boja bojov.
„...zhromaždím všetky národy, zavediem ich do údolia Jóšáfát, a tam sa budem s nimi súdiť pre môj
ľud a pre moje dedičstvo, pre Izrael, pretože ho rozptýlili medzi pohanov, moju krajinu si rozdelili…
Hospodin skríkne na Sione a z Jeruzalema vydá svoj hlas, takže sa zachvejú nebesá i zem. Ale
Hospodin je útočiskom pre svoj ľud a pevnosťou pre Izraelcov. Vtedy poznáte, že ja som Hospodin,
váš Boh, a prebývam na Sione, na svojom svätom vrchu. Potom Jeruzalem bude svätý a cudzinci
už cezeň neprejdú.” (Joel 4:2, 16-17).
„A ja - znie výrok Hospodinov - budem ohnivou hradbou dookola a slávou uprostred
neho.” (Zach 2:9).
Modlite sa za zranených a smútiacich
„Ajhľa, spôsobím im zahojenie a uzdravenie, uzdravím ich a zjavím im hojnosť trvalého blaha.
Zmením údel Júdu i údel Izraela a vystaviam ich ako za starodávna. Očistím ich od všetkej viny,
ktorej sa dopustili proti mne, a odpustím im všetky viny, ktorých sa dopustili proti mne a ktorými sa
mi spreneverili. A bude mi to dôvodom k radosti a chvále i na ozdobu u všetkých národov zeme,
bratstvo
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ktoré sa dopočujú o všetkom dobre, ktoré im spôsobím, preľaknú sa a zachvejú pre všetko dobro a
blaho, ktoré mestu spôsobím.“ (Jeremiáš 33:6-9).
Na obidvoch stranách boli obete a zranení. Modlite sa za tie rodiny. Jedna správa uviedla, že 150
Izraelčanov bolo zranených a šesť zahynulo. IDF uviedli 177 zabitých Palestínčanov. Tiež sa
potrebujeme modliť za tie oblasti, ktoré boli zasiahnuté najviac a ktoré potrebujú prestavbu, ako
napr. Aškelon, Beer šeba, Sderot, Eškol, Ašdod a iné (Foxnews.com and Israelnationalnews.com).
Pripomeňte Hospodinovi
Modlitba so slovami z Písma je veľmi efektívna. Toto chce Pán pre Svoj ľud: poznať Jeho vôľu
prostredníctvom čítania Jeho Slov a opakovať ich pred N ím – doslova Mu pripomínať Jeho
zasľúbenia, keď hovoríme „Príď Kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja.” Prehlasovanie Jeho Slova
odstraňuje duchovné pevnosti, ktoré brzdia Pánovo dielo na zemi.
„Na tvoje hradby, Jeruzalem, ustanovil som strážcov. Celý deň a celú noc, nikdy nesmú mlčať; vy,
ktorí upozorňujete na Hospodina, nedoprajte si pokoja! Ani Jemu nedajte pokoja, kým neupevní
Jeruzalem a nespraví ho chválou na zemi.” (Iz 62:6 - 7).
Modlite sa za bezpečnosť a skutočný mier
„V ten deň bude Hospodin záštitou obyvateľom Jeruzalema, …” (Zach 12:8, NIV).
„Proste o pokoj pre Jeruzalem: Nech žijú bezpečne tí, čo ťa milujú! Nech je pokoj v tvojich hradbách,
bezpečnosť v tvojich palácoch! Kvôli svojim bratom a priateľom hovorím: Pokoj v tebe! Pre dom
Hospodina, nášho Boha, chcem vyhľadávať tvoje blaho.” (Ž 122:6 - 9).
Vieme, že neexistuje pokoj bez skutočného Pokoja, ktorý príde a nastolí Svoje panstvo. Môžeme
si byť istí, že zastavenie paľby zo strany egyptského vedenia je dosť neisté a ani jedna strana
to nemôže zaručiť. Ako to povedal jeden žurnalista: „My zastavujeme paľbu, oni pália.“
Modlite sa, aby zlo bolo odhalené a nepriateľ porazený
„Honil som svojich nepriateľov a dostihol som ich a nevrátil som sa, až som im urobil koniec. Porazil
som ich tak, že nemohli povstať; padli pod moje nohy. A prepasovával si ma silou do boja; zohol si
podo mňa tých, ktorí povstávali proti mne.” (Ž18:38-40).
„Tvoja ruka sa vyvýši nad tvojimi protivníkmi, a vyťatí budú všetci tvoji nepriatelia. ” (Mich 5:9).
Hamas podporovaný Iránom oslavuje nedávny konflikt v Gaze ako svoje víťazstvo. „Sionisti došli
k mŕtvemu bodu a už nemajú žiadnu inú možnosť, len oficiálne uznať a pokloniť sa pred absolútny m
právom na palestínsky štát,“ IRNA citovala Ahmadinedžáda, keď hovoril o Izraeli.7
Veľká časť sveta sa vysmieva z toho, že Izrael chce chrániť život. Pravda o islamských plánoch
pre Izrael a ostatných, ktor í im stoja v ceste, musí byť odhalená, aby mohli byť uchránené ostatné
krajiny pred ničivou silou moslimských radikálov. Pravda musí byť zjavená aj o tom, ako Moslimské
bratstvo zaobchádza so svojimi ľuď mi. „Skutoční nepriatelia arabského sveta sú: korupcia,
nedostatok dobrého vzdelávania, nedostatok dobrej zdravotnej starostlivosti, nedostatok slobody,
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nedostatok rešpektu voči... ľudským životom a napokon, arabský svet mal množstvo diktátorov, ktor í
zneužili arabsko- izraelský konflikt na to, aby utláčali svoj vlastný ľud.”
Modlite sa za spásu
„Ajhľa, Hospodin dáva hlásať až do končín zeme: Povedzte dcére Sion: Ajhľa, prichádza tvoje
spasenie, Jeho odmena je s Ním a Jeho odplata je pred Ním. Budú ich volať: Svätý ľud, Vykúpený
Hospodinovi, a teba budú volať Vyhľadávané, neopustené mesto." (Iz 62:11-12).
Modlite sa za zbožný zármutok a pokánie
„Vylejem na dom Dávidov a na obyvateľov Jeruzalema ducha milosti a nástojčivých prosieb. Potom
budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli. Budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom,
a trpko nad ním žialiť, ako sa žiali nad pr vorodeným.” (Zach 12:10).
Vzdávajte vďaky a prebývajte s bázňou pred Bohom, ktorý má pod kontrolou všetky vlády.
Súčasné porážky a zlyhania sú implikáciami toho, že potrebujeme vševediaceho
a všemohúceho Boha, ktorý stvoril človeka na Svoju slávu a Jeho trón je večný.
Oni všetci nás chceli totiž zastrašiť. Vraj: Ochabnú im ruky v diele a neuskutoční
sa..." (Nehemiáš 6:9)
Božie dielo sa vždy stretáva s opozíciou. Mnohí z nás sú svedkom spôsobu, ako Boh používa
nepriaznivé okolnosti, privedené tý m zlým, pre naše dobro. Písmo nám hovorí, že Boh je dobrý
a niet Jemu rovného (Mt 10:18). I napriek tomu mnohí považujú satana za Božieho oponenta/
odporcu. On ním nie je – je naším odporcom. Keďže zlo vždy existovalo s dobrom, človek nemôže
jednoznačne identifikovať pravú tvár zla. Nanešťastie hlas zlého je často ten najsilnejší, ktorý
oslabuje mnohých, aby sa báli. Ako zlo silnie v týchto posledných časoch, potrebujeme si udržať
Božie Slovo v našich srdciach a poznať Jeho hlas. Výsledkom je víťazstvo pre všetkých, ktorí ho
nasledujú.
Nehemiáš je pr íkladom človeka, ktorý sa nedal len tak ľahko zastrašiť. Bol židovským zajatcom
v cudzej zemi. Vzal si k srdcu zúfalú situáciu, že so spálenými bránami a zbúranými múr mi zostal
Jeruzalem bezbranný a zahanbený. T í, ktor í si čítate tento list, poznáte bremeno Nehemiáša – či už
v Písme ako aj v spôsobe, ako sa modlíte za Izrael.
„Modlitba nás zmocní ponajprv vnútorne, aby sme zvíťazili nad nepriateľom a potom
navonok, aby sme s ním jednali. Všetci, ktorí bojovali proti nepriateľovi na svojich kolenách,
ho uvidia zmäteného, zatiaľ čo oni budú povstávať” (Watchman Nee).
Konanie bez modlitby vedie k vyčerpaniu a neplodný m výsledkom. Nehemiáš strávil štyri mesiace
v pôste a modlitbe pred tý m, ako predstúpil pred perzského kráľa. Výsledkom toho bolo, že nedostal
len kráľovo schválenie a poverovacie listiny na zaistenie bezpečného prechodu. Kráľ daroval
Nehemiášovi aj drevo z kráľovského lesa, aby prestaval Jeruzalem a znovu ho založil ako centrum
uctievania.
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Keď to počuli Sanballat Chórónsky, ammónsky sluha Tóbijá a Arab Gešem, posmievali sa nám,
opovrhovali nami a vraveli: Do čoho sa to púšťate? Chystáte azda vzburu proti kráľovi?" (Neh 2:19)
„Aj keď budujú, líška im zrúti kamennú hradbu, ak na ňu vyskočí!" (Neh 3:35)
Ich posmešné výmysly v 5.storočí pred Kristom sa veľmi podobajú izraelskej opozícii, ktorej denne
čelí v súčasnosti. Plány na vybudovanie Izraela spôsobili, že väčšina sveta sa zmenila
na Sanballatov, Tobiášov a Gešemov. Nech sa tak stane, aby Boží vodcovia zostali silní aj v čase
zastrašovania. „Vtedy som poslal k nemu a riekol som: Nestalo sa nič také, ako čo ty hovoríš, ale
ty si si to sám vymyslel vo svojom srdci.- Lebo tí všetci nás strašili hovoriac: Však ich ruky zomdlejú,
a upustia od tej práce, a nevykoná sa. A preto teraz, [ó, Bože] , posilni moje ruky!” (Neh 6:8-9)
Premiér Netanjahu povedal svojmu kabinetu, že Izrael bol vystavený skutočnej tvári svojich
nepriateľov. „Najvyšší vodca Hamasu, Mashaal, pobozkal zem a v íťazoslávne sa vyjadril, že Arabi
nikdy
neodovzdajú
ani
len
jednu
piaď
Palestíny.
Hovoril
ku
všetký m
z Izraela.” (www.israelnationalnew s.com). Náš premiér presadzuje viac výstavby, pretože ho vedie
Boh, aby založil Izrael pre židovský ľud. Potrebujeme sa modliť, aby zostal silný aj v čase
zastrašovania.
Zastrašovanie môže spôsobiť, že človek bude zmätený a príliš unavený na to, aby pracoval, ale
„Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale (ducha) moci, lásky a sebaovládania.” (2Tim 1:7).
...protivník diabol obchádza ...hľadajúc koho by zožral; (1Pt 5:8). ....lebo je zvrhnutý žalobník našich
bratov, ktorý žaloval na nich pred naším Bohom dňom i nocou (Zj 12:10; Dan 7:25); aby neboli
užitoční vo svojej práci pre Pána. Potrebujeme rozpoznať zvýšenú hodnotu modlitby v našej
aktuálnej situácii.
Modlite sa, aby svätí boli vyzbrojení pre prácu a boj
Veľmi dôležití sú nebojácni vodcovia. Sú to ľudia, ktorých Boh zhromažďuje, aby zavŕšil
Svoje dielo. Ďakujeme vám, že sa naďalej modlíte za CFI Jeruzalem. Pokračujte vo svojich
modlitbách za dobrovoľníkov, ktor í k nám prichádzajú z iných národov, za ich bezpečnosť a silu a za
jednotu, ktorá zabezpečí, aby naša práca bola účinná.
„Tak boli za päťdesiatdva dní dohotovené hradby dvadsiateho piateho élúla. Keď to počuli všetci
naši nepriatelia, báli sa všetci pohania, ktorí žili okolo nás, veľmi upadli vo vlastných očiach a museli
uznať, že to dielo sa uskutočnilo pomocou nášho Boha. ” (Neh 6:15-16)
„Od toho dňa polovica mojich mládencov pracovala na stavbe, kým druhá polovica držala oštepy
a štíty, luky a panciere; náčelníci stáli za celým domom Júdu. Tí, čo budovali na hradbách, aj tí, čo
nosili bremená a nakladali, jednou rukou pracovali na stavbe a druhou držali zbraň. Každý
z budujúcich mal svoj meč opásaný okolo bedier, a tak stavali, kým trubač stál vedľa mňa. .. Náš
Boh bude bojovať za nás!" (Neh 4:10-14).
Modlite sa, aby výstavba Jeruzalema pokračovala
„Preukáž dobro Sionu vo svojej priazni, vybuduj múry Jeruzalema!” (Ž 51:20)
„Hospodin buduje Jeruzalem, zhromaždí rozptýlených z Izraela; On uzdravuje skrúšených srdcom
a obväzuje ich rany;” (Ž 147:2-3).
bratstvo
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Proste Pána, aby zastavil plány nepriateľa Izraela
V nedávnom článku je uvedené, že Mashaal sa opakovane chválil „odporom“ a prisľúbil,
že „vyslobodí“ celú Palestínu. On a Abbás, predseda PS, vytvorili plán s primárnou okamžitou
dôležitosťou, ktorou je „odpor.” Vo svojom prejave, v ktorom oslavoval 25.výročie Hamasu, tiež
uviedol: „Sú rôzne druhy bojov – politické, diplomatické, verejné, právne, atď.“ Tiež sa vyjadril jasne,
že Západný breh a Jeruzalem budú zabraté – „kúsok po kúsku.“
Modlite sa proti klamu, ktorý je po celom svete
„Predovšetkým vedzte, že posmievači, žijúci podľa svojich žiadostí, prídu v posledné dni
s výsmechom a povedia: Čože je so sľubom o Jeho príchode? Veď odkedy otcovia pomreli, všetko
tak zostáva od počiatku stvorenia." (2Pt 3:3-4).
„Každý klame svojho blížneho, a nehovoria pravdy. Učia svoj jazyk hovoriť lož; robia neprávo
až ustávajú. Tvoje bývanie je prostred ľstivého ľudu; pre lesť ma nechcú poznať, hovorí
Hospodin.” (Jer 9:5-6,Roháčkov preklad).
Modlite sa za armádu Izraela
Jednotky IDF strážia Izrael na všetkých frontoch. T íto mladí muži a ženy museli navýšiť svoje počty
v Judei a Samárii po niekoľkých pokusoch teroristických útokov. Prebiehala konfrontácia s úradmi
PS a mnohé nepokoje v Hebrone, kde davy Palestínčanov útočili na vojakov IDF. Guvernér
Hebronu hrozí 3.intifádou.
S bdením na modlitbách z Jeruzalema,
Robbie a Tommie Coleman

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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STRÁŽCOVIA Z JERUZALEMA
Správy z biblickej perspektívy, Vydanie č. 4
Tento týždeň bol veľmi napätý – po národnostnej ako aj osobnej stránke. T í, čo sa prihovárajú za
vedenie Izraela, si neboli istí, či sa majú modliť za Izrael, aby napadol Gazu alebo za zastavenie
paľby s Hamasom. Mnohí z IFI tímu sa mohli zapojiť, alebo mať synov, ktorí by boli zapojení
v ktoromkoľvek pozemnom útoku. Bojovali sme celý týždeň na modlitbách. Chceli sme vidieť,
ako Izrael získa ohromujúce víťazstvo nad démonicky inšpirovanými teroristickými skupinami
z Gazy, ktor í str ieľajú na izraelských civilistov a sami sa skrývajú za palestínsky mi civilistami.
Tak sme nad tý m rozmýšľali, ale naše srdcia chceli vidieť naše deti späť doma, so svojimi rodinami.
Izrael skončil pri zastavení paľby a zatiaľ ju zadržiava. Bola toto Božia vôľa alebo chyba zo strany
vlády? Len čas ukáže. Keď sme sa zišli na modlitebnom stretnutí IFI v piatok ráno, uvedomili sme
si, že náš Boh je stále na tróne (Ž 103:19). Tak sme Ho začali s celým srdcom chváliť a vzdávať
Mu vďaku.
Hamas povedal, že zastavenie paľby je „víťazstvo Alaha.“ Počuli sme podobné poznámky koncom
druhej Libanonskej vojny, keď Hizballáh bombasticky prehlásil „víťazstvo!“ Ale roky potom
sa vyhýbali provokáciám voči Izraelu.
Kým Hamas žije, aby ďalší deň bojoval – a aj to urobí – izraelský premiér B. Netanjahu má vo
výhľade väčšie záležitosti. Viac ako 20 rokov sa zameriaval na existenčnú hrozbu Izraela kvôli
iránskej nukleárnej bombe. Vedel, že ak IDF vstúpia do Gazy počas pozemnej operácie, vyparí sa
podpora od väčšiny západu za právo Izraela brániť sa. S týmto zastavením paľby západ
v skutočnosti chváli Izrael za to, ako bojoval. V porovnaní so svetovým jednomyseľným odsúdením
operácie Liate olovo, keď jednotky IDF vstúpili do Gazy v roku 2009, alebo keď sa bránili proti
tureckej flotile, ktorá sa pokúšala preniknúť do izraelskej legitímnej morskej blokády Gazy. Ale teraz,
ak a keď Izrael zaútočí na Irán, možno bude západ pomalšie udierať na Izrael.
Veľa sme sa za toto všetko modlili a došli sme do Getsemanskej záhrady: Abba, nie naša vôľa, ale
Tvoja vôľa nech sa stane. A toto je dôvera, ktorú máme v Ňom, lebo o čokoľvek prosíme podľa Jeho
vôle, počuje nás. (1J 5:14).
Organizácia tých, čo sa prihovárajú za Izrael (IFI) vysiela núdzové predmety na modlitby a tiež
týždenné modlitebné predmety, aby ste mali aktuálne infor mácie o tom, ako sa modlíme. Prihláste
sa na www.ifi.org.il. Prejdite na pr ihlásenia na odber a potom si pozr ite upozornenia alebo správy,
ktoré chcete vidieť a v jazyku, ktorý preferujete.
Proroctvo o zozname vecí, ktoré urobí Boh
Ako reagujeme voči niektorým kresťanský m sionistom, ktor í veria vo vytrhnutie pred súžením, po
ktorom má nasledovať „súženie Jákoba“ – keď by milióny Židov malo byť zabitých – z ktorých
zostane len zvyšok a ten bude volať na Ješuu, aby ich zachránil? Po prvé, keďže hovor íme
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o budúcnosti, pripúšťame, že nikto nevie, ako Boh naplní Svoje prorocké slovo do podrobností pred
tý m, ako to v skutočnosti urobí. Môžeme súhlasiť s tý m, že nesúhlasíme s touto témou
a nedopustíme medzi sebou rozdelenie.
Veríme vo „vytrhnutie,“ ale nie sme presvedčení, že sa to stane pred veľkým súžením, o ktorom sa
píše v Mt 24:21. Ale modlíme sa, aby sme boli pripravení a ak sa to stane takto – aleluja!
Podstúpia Židia ďalší holokaust pred tým, ako uveria, alebo „súženie Jákoba“ (Jer 30:7) bolo tý m
holokaustom, ktoré slúžilo len na to, aby zatvrdilo mnohé srdcia Židov voči existencii Boha? Prečo
by ďalší holokaust priniesol odlišné výsledky? Pavol povedal, že je to Božia dobrota, ktorá vedie
človeka k pokániu (R 2:4), tak prečo by Jeho prekypujúci súd urobil lepšiu prácu?
Mnohí Židia, v Izraeli a exile, v súčasnosti prichádzajú k Božiemu mesiášskemu Kráľovi. Je to
v čase, keď On vo Svojej milosti obnovuje Svoju zem a Jeruzalem, Svoje mesto. Ty povstaneš
a zľutuješ sa nad Sionom; lebo tu je čas zmilovať sa [Hebrejsky: dať milosť], lebo už prišla chv íľa
(Ž 102:14).
Nemôžeme vyvážiť nasledujúce dve zasľúbenia voči Izraelu (z ktorých mnohé hovoria o tom istom),
so scenárom, v ktorom Izrael zakúša ďalší holokaust. Radovať sa budem z nich, keď im budem
dobre robiť, a zasadím ich do tejto zeme s vernosťou z celého srdca a z celej duše. A budem sa
radovať nad nimi činiac im dobré a zasadím ich v tejto zemi v pravde, celý m Svojím srdcom a celou
Svojou dušou. Lebo takto hovorí YH WH/Hospodin: Ako som uviedol na tento ľud všetko toto veliké
zlé, tak uvediem na nich všetko to dobré, o ktorom hovorím vzhľadom na nich. (Jer 32:41-42);
Na vás rozmnožím ľudí i zvieratá, takže sa budú množiť a plodiť, ... naložím s vami lepšie ako
kedykoľvek predtým a poznáte, že ja som Hospodin/YH WH. (Ez 36:11)
A prečo by sme mali predpokladať, že „Súženie Jákoba,“ spomínané jeden krát v Písme, je tiež tý m
Veľký m súžením? „Súženie Jákoba“ je špecificky prorokované nad Židmi, zatiaľ čo „veľké súženie“
prichádza na celý svet. Teraz v skutočnosti vidíme znamenia tohto súženia.
Napokon, ako má byť Izrael „zabitý,“ keď mnoho proroctiev hovorí, že keď sa Židia navrátia, Boh
z nich urobí mocnú armádu a použije si ich na pustošenie Jeho nepriateľov? (5M 33:26-29; Iz 41:1016; Ez 37:10; Mich 4:11-13; Zach 9:13-17; 12:6, atď.)
Veríme, že Ješuov návrat je bližšie, ako si mnohí myslia. Preto berieme ohľad na toto slovo: A nože,
všetci obyvatelia okruhu sveta a vy, ktorí obývate zem, keď pozdvihnú prápor na vrchoch, vidzte,
a keď zatrúbia na trúbu, počujte! (Iz 18:3)
Voľby v USA a proroctvo
Modlili sme sa za nádej a zmenu – dúfajúc, že Boh vymení človeka v Bielom dome. Ale naša
najvyššia túžba bola, aby bol Boh oslávený. To sa môže stať aj cez tých najhorších ľudí, ako napr.
Nabuchodonozor (Dan 3:26-30; 4:2-3), alebo Kýrus, ktorého Boh nazval „Môj pomazaný“ (Iz 44:2145:6). Tak si Boh môže použiť aj Obamu pre Svoje zámery.
Obama posunul USA ako národ ďalej od svojho povolania. Hoci Boh často použil U SA
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na zastavenie pochodu zlých politických systémov, národy sú v súčasnosti čoraz menej úslužné
voči tejto „superveľmoci.“ Najmä v súvislosti s tý m, že jej prezident never í, že Amerika má právo
rozhodovať, čo je správne a čo nesprávne. Toto je ovocie nastavenia my sle, ktoré preniká do oblastí
amerického vzdelávania, politiky a médií, ktoré ignorujú – dokonca opovrhujú Božím Slovom
a namiesto toho sa pozerajú cez sekulárne, humanistické okuliare.
David Weinberg hovoril o volebnom prieskume amer ických Izraelčanov v Izraeli, ktorí išli do volieb.
Ten ukázal, že 85% si zvolilo Romneyho. Obama v skutočnosti nevyhral v očiach izraelskej
židovskej verejnosti...ktorá stojí v ostrom kontraste voči láske a pätolizačstvu, ktoré voči nemu
prejavujú americkí Židia. Keďže sú väčšinou, po historickej, inštinktívnej, reflexnej a ideologickej
stránke liberáli, Obama je s nimi v súvislosti s mnohými sociálny mi otázkami. Človek by dúfal, že je
veľmi dôležité zvážiť vedenie Ameriky vo svete a jej obranu Izraela. I napriek tomu 70% amerických
Židov hlasovalo za znovuzvolenie niekoho, ktorého čistý záznam/register o Izraeli predstavuje
otváranie najväčšej trhliny... medzi USA a Izraelom od jeho zrodu v roku 1948.
Navyše, roztváranie tejto trhliny bolo zámerné. Obama to sám povedal. Žiadny prezident pred tý m
tak neodbil izraelského premiéra, ako Obama ponížil Netanjahua. Žiadny americký prezident nikdy
tak nezamietol protesty izraelského premiéra - že sú „hlučné“ čo sa týka najväčšej problematiky
existenčnej bezpečnosti (t.j. Irán). Žiadny americký prezident nikdy neprehlásil, že hranice z roku
1967 sú základom pre izraelsko-palestínske vyjednávania – bez akejkoľvek spolupráce/súčinnosti
s Izraelom. Ž iadny prezident nikdy neurobil aféru zo židovského rozvoja nášho hlavného mesta,
Jeruzalema.
V súčasnosti, kedy je silný, sebaistý americký globálny postoj tak kritický voči konfrontovaniu
narastajúcej moci Iránu, radikálneho islamu a Ruska, Obama dáva svetu povolenie, že pod jeho
vedením Amerika strpí strategické zlyhanie/úpadok...že nemá žiadnu... silu na skutočnú
konfrontáciu nukleárnej vojny; že trpí strategický m zmätkom a nemá poňatia, ako jednať
so Stredným východom... Obamova zmes rozpakov, seba pochybností a strategických obáv robí
zo sveta veľmi, veľmi nepokojné miesto pre Izrael a pre zvyšok civilizovaného sveta. („List pre
mojich amerických židovských bratov," D. Weinberg, Israel Hayom Op-ed,2. nov. 2012)
Bude narastať chaos a anar chia. Ľudstvo bude naliehavo hľadať odpoveď, spasiteľa, a satan má
jedného k dispozícii - antikrista (2 Tes 2:8; Zj 13:1-18 a všetky ostatné odkazy o „šelme“ v Zjavení.)
Len či ho rozpoznajú veriaci, ktor í budú dogmatickí ohľadne času súženia pred vytrhnutím? Najmä
keď budú predpokladať, že budú „vytrhnutí“ pred tým, ako sa zjav í antikrist. Ak to nebude fungovať
podľa našich prorockých tabuliek, budeme schopní vnímať realitu?
Bez ohľadu na náš prorocký názor, musíme byť triezvi v zmý šľaní ohľadne tohto slova. Majte sa na
pozore, bdejte, lebo neviete, kedy pr íde čas... bdejte; lebo neviete, kedy pr íde pán domu, ... Aby vás
nenašiel spať, keď pr íde nečakane. A čo vám hovorím, hovorím všetkým: Bdejte! (Mk 13:33-37)
V predvečer amerických volieb, celý Izrael pokryl nečakaný dážď. Keďže Izrael považuje dážď za
požehnanie, myslíme si, že Boh tý m hovorí: „Napriek tomu, čo sa deje v Amerike, Ja som vás
prikryl!"
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Voľby v Izraeli – 22. januára 2013
Určite nie je „náhodou“ že nové voľby sa konali počas prvého celého dňa Medzinárodnej
modlitebnej konferencie v Jeruzaleme 2013.
Obamovo víťazstvo nám naznačuje, že je veľmi dôležité, aby Netanjahu zostavil takú vládu, ktorá by
bola schopná dokázať ustáť tlak sveta na Izrael. Ten tlak proti Božej vôli - za rozdelenie tejto krajiny
a Jeruzalema. Započúvajte sa do rozhodnutia:
JP sa opýtal Netanjahua na rozličnosti medzi ním a Obamom, v súvislosti s Iránom. Povedal,
že izraelský vodca musí niekedy hovoriť o veciach, ktoré sa vnímajú z odlišného uhla pohľadu, než
sa na to díva Washington. Nie preto, že Washington chráni priateľstvo voči Izraelu, ale preto, lebo
je 3000 míľ vzdialený. Je oveľa väčší a oveľa menej zraniteľnejší. Máme povinnosť, zodpovednosť
a právo rozozvučať alar m. Irán neustále hrozí so zničením Izraela. Už pol storočia šír i tie najhoršie
antisemitské vyjadrenia. Zastrašuje tým, že chce panovať nad svetom... a na to vyvíja nukleárne
zbrane… („PM pre 'Post': Pre Irán musia byť vymedzené jasné hranice," Herb Keinon, JP, 16.
sept.2012)
V septembri sa vyjadril na výročnom Valnom zhromaždení OSN. [My] sme žili v krajine Izrael už
tisícky rokov. Dokonca v exile sme sa nikdy nevzdali svojho sna, že sa vrátime do našej starobylej
domoviny. Navzdory zákonom histórie, my.. sme sa zišli v našich exiloch, obnovili našu nezávislosť
a znovu vybudovali náš národný život. Židovský ľud prišiel domov, my už nikdy nebudeme
vykorenení... (viď Am 9:15)
S odvahou prehlasoval, že militantný islam je zakorenený v horkej zemi netolerancie... namierený
najskôr na svojich spolu moslimov, potom na kresťanov a Židov, budhistov a hinduistov, svetských
ľudí a kohokoľvek, kto sa nepodriadi ich neľútostnému krédu/učeniu…
Musí byť porazený. Ale za akú cenu? Približne pred 70 rokmi svet videl ďalšiu fanatickú ideológiu,
ktorá sa snažila dobyť svet [nacistický fašizmus]. Zhorel v plameňoch. Ale pred tý m si vyžiadal
milióny životov. T í, ktorí sa napokon postavili na odpor voči fanatizmu, čakali na svoj zásah pr íliš
dlho. Nakoniec zv íťazili, ale cena bola strašná. Moji priatelia, nemôžeme dopustiť, aby sa niečo také
udialo znova.
Čo sa týka Iránu: Ak chceme pochopiť, ako by svet vyzeral s Iránom vyzbrojeným jadrovými
zbraňami... Predstav te si ich rakety dlhého doletu s jadrovými bojovými hlavicami, ich teroristické
siete vyzbrojené atómovými bombami... Bude niekto niekde v bezpečí?
Sú takí, ktor í veria, že Irán s nukleárny mi zbraňami môže byť odstrašený tak ako Sovietsky Zväz.
To je veľmi nebezpečný predpoklad. Militantní stúpenci džihádu sa správajú úplne inak ako
sekulárni marxisti. Neexistovali nijakí sovietski samovražední atentátnici. Ale Irán ich „vyrába“ celé
haldy.
Zastrašenie fungovalo na Sovietov, pretože zakaždý m čelili voľbe medzi ich ideológiou a prežitím.
Zvolili si prežitie. Ale špičkový vedec zo Stredného východu [ME], Prof. Bernard Lewis, povedal,
že vzájomne zaistená deštrukcia pre iránskych ajatolláhov nie je odstrašením ale presvedčením.
bratstvo
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Veria, že šíitsky mesiáš sa znovu objav í pri zrode zničujúcej Svätej vojny. Tým sa zaistí, že na zemi
bude vládnuť ich druh radikálneho islamu...
Sankcie nezastavili iránsky nukleárny program. Jedinou možnosťou, ktorá pred vojenskou akciou
ešte zostáva, je vyznačiť jasné červené hranice pre iránsky nukleárny program. Červené hranice
nevedú k vojne. Červené hranice predchádzajú vojne… („prejav PM Netanjahua v UN GA,"
27. sept.2012)
Netanjahu nedávno zopakoval, že sa nesnaží nastoliť vojnu s Iránom, ale je ochotný do nej ísť, ak
to bude potrebné. Keď sme nemali štát či ar mádu, naši nepriatelia nás ohrozovali a potom spôsobili
genocídu. My Židia sme prosili ostatných o pomoc. Dnes už neprosíkame. Pripravujeme sa. („…
o Iráne: „My neprosíkame, my sa pripravujeme," Israel Hayom, 6. nov.2012)
Netanjahu miluje Božie Slovo, Jeho krajinu a Jeho ľud, ale on nie je Mesiáš. Tak ako Áron a Chúr,
ktorí držali Mojžišovi ruky, ký m Izraeliti bojovali (2M 17:11-13), Benjamín potrebuje naše podporné
modlitby založené na Biblii na každý deň.
Všade rozdelenie, rozdelenie
Výsledky amerických volieb dokazujú, že Spojené štáty sa snažia zostať „zjednotené.“ Michael
Freund píše, že v Európe takmer každý veľký národ čelí vzdorovitý m hnutiam za odštiepenie, ktoré
by v konečnom dôsledku mohli prekresliť mapu celého regiónu. Uvádza požiadavku Katalánska
za nezávislosť od Španielska. Škótski nacionalisti sa zase snažia vyslobodiť spod anglickej
nadvlády prostredníctvom referenda 2014, ktoré by mohlo rozdeliť Spojené Kráľovstvo. Belgicko čelí
narastajúcim hlasom za to, aby Flámsko išlo svojou cestou. Tiež prešli francúzske dekády dlhého
boja s baskický m a korzickým separatizmom. Tieto snahy ľakajú európskych vodcov, ktor í ich
právom vnímajú ako zastrašujúce, ohrozujúce ...integr itu, vďaka ktorej ich krajiny prekvitali.
Freund hovorí, že tieto národy môžu obviňovať jedine seba za vytvorenie nebezpečného
precedensu v roku 1999. NAT O spustilo vojenské útoky proti Srbsku, aby ho donútilo udeliť
nezávislosť Kosovu. Bez ohľadu na to, aký názor mali na to Srbi, Európa a USA donútili zvrchovaný
štát vzdať sa časti svojho územia... – to bol do neba volajúci zásah do vnútorných záležitostí iného
štátu. Tá (najetnickejšia albánska islamská) oslobodzujúca ar máda Kosova spustila kampaň teroru
proti legálne zriadenej správe tejto provincie. Akým právom Washington a Brusel zasahovali
a snažili sa úradne nar iadiť nezávislosť tejto časti územia podľa toho, ako sa im chcelo?
V roku 2008 Kosovo jednostranne vyhlásilo svoju nezávislosť. Viac ako 90 krajín, vrátane U SA
a väčšiny krajín EÚ ho uznalo. Teraz sami čelia svojim vlastný m hnutiam za odštiepenie. („Z Kosova
do Katalánska," M. Freund, JP Op-ed, 19. sept.2012)
Potom je tu vražedné rozdelenie na Strednom východe medzi sunnitskými a šiítsky mi moslimami.
Otvorene proti sebe bojujú v Sýrii a Iraku a nie až tak otvorene v Libanone, Saudskej Arábii
a väčšine ostatných arabských štátov. Irán je hlavou šiítov, zatiaľ čo Egypt a Saudskú Arábiu vedú
sunniti. A rozdelenie je aj medzi Palestínčanmi – kde Hamas stojí vehementne proti PS/Fatahu/
PLO.
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Pravidelne stojíme na modlitbách pred Bohom, aby zmiatol nepriateľov Siona (Ž 129:5). A Ješua
povedal, že pred Jeho pr íchodom povstane národ proti národu – doslova „etnická skupina proti
etnickej skupine“ (Mt 24:7).
Tu funguje biblický princíp. Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať! Čo človek rozsieva, to bude aj žať!
(G 6:7) Tieto národy vyvíjali nátlak na Izrael, aby rozdelil Bohom danú krajinu a teraz žnú žatvu
rozdelenia. Je na nich aplikovaný Boží súd. Lebo, hľa, v tých dňoch ... zmením údel Júdu
a Jeruzalema, zhromaždím všetky národy, zavediem ich do údolia Jóšáfát [sudcovia YH WH] a tam
sa budem s nimi súdiť pre môj ľud a pre moje dedičstvo, pre Izrael, pretože ho rozptýlili medzi
pohanov, moju krajinu si rozdelili... (Joel 4:1-2)
Ak to veriaci nebudú vnímať ako hlavný dôvod pre súd národa, a nepostavia sa do medzery, súdy
len narastú. Boh varoval Izrael, Jeho pr íkladný národ, pred sedemnásobným nárastom Božích
súdov, ak nebude reagovať s vyznávaním hriechov a pokáním. Jeho hrozba bola zopakovaná
štyrikrát (3M 26:18, 21, 23-24, 27-28). Toto sa im prihodilo ako pr íklad, a nám, ktorých zastihol
koniec sveta, je to napísané na výstrahu. (1K 10:11) predtý m, ako sa vráti Jeho Syn: sedem pečatí,
sedem trúb, sedem hromov, sedem nádob – štyri krát sedmoraký/sedemnásobný súd!
Toto vidíme vo všetkých krajinách, ktoré sa snažia zmariť Boží plán pre Izrael. Platí to aj pre váš
národ? Postav íte sa za Jeho vôľu, aby sa k Nemu prinavrátila Jeho krajina a ľud? Ak áno, potom
budete kanálom milosti pre svoj národ (Ez 22:30). Bude to stačiť na to, aby váš národ prežil? Len
Boh vie. Ale prinajmenšom vás nájde verných a dá vám odmenu za vašu námahu (1K 15:58).
Prorocké znamenia
V súčasnosti je v záujme Ruska oslabiť Izrael kvôli zdrojom zemného plynu, ktoré sa objavili pri
pobreží Haify. To ohrozuje ruský monopol, ktorý dodáva palivo do Európy, a znižuje jeho moc
ovplyvňovať politiku [EÚ]. (Varujte sa pred egyptskou ilúziou," Ze'ev Jabotinsky, Israel Hayom Oped, 22. aug.2012) Toto by mohlo vysvetľovať to „plienenie,“ ktoré vyláka Góga a Magóga, aby vyšli
proti Izraelu (Ez 38:14-16).
Skutočný vyjednávač moci, Ajatolláh Khamenei, povedal na Konferencii hnutia nezačlenených
v Teheráne, že Izrael je štát krvilačných sionistických vlkov, ktorý riadi svetové médiá. N ikto z tej
miestnosti neodišiel – dokonca ani generálny tajomník OSN. („Mrazivá správa konferencie NAM,"
JP Analýza, 30. aug.2012)Toto je ďalšie znamenie zo Zachariáša 12:2-3, ktoré sa postupne napĺňa.
Benjamín nazval tento summit hanbou a škvrnou na ľudskosti...pred 70 rokmi bolo počas genocídy
zavraždených šesť miliónov ľudí. Svet sľuboval – už nikdy viac. Podpísal dohody proti genocíde,
vytvoril OSN... [I napriek tomu] zástupcovia viac ako 120 krajín sú teraz v Teheráne a salutujú
režimu, ktorý nielen že popiera holokaust, ale sľubuje vyhladenie židovského štátu. Brutálne
zaobchádza so svojimi vlastnými ľuď mi, vopred sa dohaduje na vražde tisícov nevinných Sýrčanov
a vedie milióny pri skandovaní – Smrť Amerike, smrť Izraelu. (“NAM… škvrna na ľudskosti… " Israel
Hayom, 30. aug.2012)
Náboženský vodca egyptského Moslimského bratstva [MB] sa verejne dožadoval džihádu, svätej
vojny, proti Izraelu. Centrum Simona Wiesenthala, židovská organizácia N GO za ľudské práva,
sa vyjadrili, že toto potvrdilo dlho zadržiavaný názor, že egyptské MB je najnebezpečnejšou
antisemitskou organizáciou v súčasnom svete ("Wiesenthal Center urguje U SA, aby odsúdili MB,"
bratstvo
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Israel Hayom, 14. okt.2012")
Náhody sú často okamihy Božej zvrchovanosti. Časová línia tragických udalostí v Líbyi, po ktorých
zostal mŕtvy veľvyslanec USA a traja ďalší Američania, je veľmi vytriezvejúca. Boh často súdi tý m,
že odníme Svoju ochranu. Toto sme tam videli? Všetky správy súvisiace so Stredný m východom
boli v USA zamerané na „konfliktné správy“ o tom, či Obama zamietol požiadavku na stretnutie
s Netanjahuom, keď boli obidvaja v OSN.
Netanjahu a predstavitelia vlády už týždne slovne zápasili ohľadne vytýčenia červených hraníc
pre Irán. Benjamín v ten deň povedal, že Tie (národy), ktoré odmietajú zadať červené hranice Iránu,
nemajú morálne právo postaviť červenú stopku pred Izrael.
Pozornosť verejnosti bola zameraná na skutočnosť, že stretnutie sa neuskutoční. Ale práve ako sa
táto správa ujímala vedenia, a Biely dom sa snažil ju pozmeniť telefonátom neskoro v noci, táto
historka bola potopená titulkami o útoku a úmr tiach na líbyjskom konzuláte U SA. Proti islamský film
vyrobený... v Kalifornii kritizovali kvôli násiliu. Ale teraz sa pripúšťa, že ten útok bol vopred
naplánovaný. Udialo sa to 11.9.! („Zmení Líbya hru?" H. L. Kreiger, JP Črty, 13. sept.2012) Boh
stále súdi národy za to, ako jednajú s Izraelom (1M 12:3; Iz 60:12; Zach 2:8-9; 12:9, atď.).
Dan Margalit napísal: Od [Obamovej] unáhlenej cesty do Káhiry, aby tam vyhlásil svoje krédo
o veľkosti islamského práva až po [daný] útok v [Líbyi], Spojené štáty ukázali, že nerozumejú,
ako veci fungujú na [moslimskom] Strednom východe. V kultúrnom a diplomatickom kódexe, ktorý
existuje v tomto regióne, môžete spolupracovať v jednej veci a v tom istom čase vraziť nôž
do chrbta svojho partnera ohľadne inej veci.
Ministerka zahraničných vecí Hillary Clintonová zopakovala: „Nerozumiem, keď spomínala podporu
USA pre líbyjských povstalcov proti Kaddáfimu. Napriek tomu prisľúbila neustálu podporu
pre režimy zriadené počas Arabskej jari, dokonca po zavraždení veľvyslanca Stevensa... a žiadny
Izraelčan nedokáže pochopiť ani jednu z nich – t.j. pochopiť Ameriku („Ďalšie prepojenie v reakcii
voči reťazcu násilia," D. Margalit, Israel Hayom Op-ed, 13. sept.2012)
Ak Obama narušil vzťah Ameriky s Izraelom, mali by sme uvidieť znaky Božej nevôle. ABC News
uvádza: V roku s častými južný mi suchami, stredozápadnými tornádami a východnými záplavami,
prezident Obama vyhlásil rekord – s uvedením 99 pohrôm za rok 2011. Poznamenávajú, že počasie
bolo počas jeho prezidentského obdobia ničivejšie ako za posledných 30 rokov. A to nezahŕňa
údery tohto roka – ako hurikán Sandy, ničivé požiare, ďalší nárast sucha a záplav a násilia a… (viď
Jer 30:23-24!) („Obama vyhlásil neuveriteľný rekord katastrof – 99 za rok 2011," ABC
News,abcnew s.go.com, 14. sept.2012)
„Pštrosí syndróm“ a iránska hrozba
Profesor Efraim Inbar z Bar-Ilan Univerzity politických vied, ktorý je tiež riaditeľ centra Begin-Sadat
Center pre strategické štúdie, vníma, že štáty postihol pštrosí syndróm.
Napríklad, väčšina štátov ignoruje ex trémnu revolučnú povahu iránskeho režimu. Od roku 1979...
mullahovia chcú vyvážať svoju šiítsku verziu islamu a prijali agendu džihádu. Ale nám je povedané,
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že oni sú rozumní ako my. Iránski vodcovia sú zodpovední za zabíjanie západniarov na Strednom
východe [ME]… Irán zosnoval atentát na veľvyslanca Saudskej Arábie v USA...iránski vodcovia
vyjadrujú svoju túžbu odstrániť Izrael z mapy, a nám stále hovoria, že sú racionálni – práve tak ako
my.
Podobne aj západ už viac ako dekádu ignoroval progres v iránskom jadrovom programe a prikláňa
sa k ilúzii, že rozhovory ich napokon odhovoria od zostrojenia nukleárnej bomby. Irán bol prichytený,
keď klamal IAEA o svojom nukleárnom programe, ale Izraelčanom povedali, že je veľa času na
uskutočnenie vyjednávaní. Irán vybudoval zar iadenie na obohacovanie uránu...
v Natanze...a nám povedali, že ešte stále je čas, aby sa s tým niečo urobilo. Irán rozšíril svoje
zariadenie...vybudoval novú továreň pri Fordowe... dosiahol 5% úroveň obohatenia, potom 10% ,
nedávno dosiahol 20% ... a nám hovoria, že stále je čas. Posledná správa IAEA indikuje, že Irán delí
už len pár mesiacov od dosiahnutia dostatočného štiepateľného materiálu pre nukleárnu bombu.
Možno rok od dosiahnutia dostatočného množstva na 10 bômb...a nám zase hovoria, že je dosť
času...
Väčšina štátov tiež podceňuje reálne varovania pred nukleárnym Iránom. Obavy pred Iránom
(dominujúcim) nad krajinami vyrábajúcimi ropu v Zálive a Kaspickej kotline; nukleárny nárast na ME;
iránsky nukleárny terorizmus; ohrozenie bezpečnosti pre štáty v okruhu 20 500km; strata
dôveryhodnosti západu po opakovaných vyhláseniach, že nukleárny Irán je neprijateľný - to všetko
odmietajú ako izraelské preháňanie alebo nepodložené vyvolávanie poplachu.
Západní „experti“ si myslia, že Irán možno odradiť. Ale Irán musí byť odradený pred tý m, ako sa
z neho stane nukleárny! Odradili Spojené štáty iránsky vplyv v Libanone? Nie. Hizballáh zabral túto
krajinu. Oklieštili USA iránsky vplyv v palestínskej politike? Nie. Hamas zabral Gazu...Odradili USA
Irán od toho, aby odvrátil svoju pozornosť z Iraku? Nie...Odradili Spojené štáty Irán od atentátu
na Assada, aby zostal pri moci v Sýrii? N ie.
Odradenie funguje, ak existuje primeraná citlivosť na náklady. Nanešťastie teologický náhľad
iránskeho vedenia sa pripravuje zaplatiť obrovské náklady pri dosahovaní agendy džihádu. Iránski
vodcovia skutočne vyhlásili svoju ochotu zaplatiť miliónmi životov, aby zničili židovský štát.
A domáce utrpenie zapríčinené ekonomickými sankciami nezmenilo jadrovú politiku režimu.
Inbar z toho vyvádza svoj záver: V tomto neskorom štádiu, po tak mnohých rokoch, nič nezastav í
nukleárny program, ak sa proti nemu nepoužije sila... Ak sa rýchlo nezotav íme zo pštrosieho
syndrómu, sme odsúdení na život v oveľa brutálnejšom svete. („Prejav Netanjahua a pštrosí
syndróm," E. Inbar, JP Op-ed, 10. okt.2012)
Do akej miery bude brutálny? Iránsky prezident Ahmadinedžád povedal skupine veľvyslancov
z islamských krajín, že vyhladenie sionistického režimu [je ten]… kľúč na vyriešenie svetových
problémov. („Ahmadinedžádov najantisemitskejší prejav," Arutz 7, 5. aug.2012)
V inom prejave povedal, že existencia Izraela je urážka ľudskosti...zhubná rakovina...Sionisti čo i len
na jednom centimetri palestínskeho územia predstavujú nebezpečenstvo. Považuje konfrontáciu
Izraela za základnú na ochranu dôstojnosti všetkých ľudských bytostí. („Existencia Izraela urážkou
ľudskosti… " Israel Hayom, 17. aug.2012)
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Iránski vodcovia hovoria o „novom svetovom poriadku,“ hoci ich vízia je islamská vo všetkých
oblastiach a na všetkých úrovniach. A Irán vníma úpadok Ameriky ako znamenie konca pre rolu
vedenia západu vo svete. Počas summitu NAM Ajatolláh Khamenei povedal, že vzostup nových
superveľmocí prebieha paralelne s pádom tých starých.
V septembri Ahmadinedžád ukončil svoj prejav v OSN s odkazom na dlho očakávaný návrat
Mahdího (ukrývaný 12. Imám podľa šiítskej eschatológie), ktorý sľubuje pr íchod nového svetového
poriadku spolu so spásou šiítov. („Nový svetový poriadok – iránsky štýl," Boaz Bismuth, Israel
Hayom Op-ed, 27. sept.2012)
Slepí pastieri vedú západ
Clifford D. May, prezident Nadácie za ochranu demokracie, považuje západných vodcov za
slepých. Záleží na myšlienkach. Nacisti mali nápady, podlé myšlienky, ale rozhodne
myšlienky...Roosvelt a Churchill... si boli vo veľkej miere vedomí, že nacistická hrozba bola
prinajmenšom tak ideologická ako bola vojenská. Takže v januári 1943 prijali politiku, ktorá bola
rozhodujúca pre spojené víťazstvo a porážku kladiva. Jeho cieľom nebolo zničiť Nemecko,
Taliansko či populáciu Japonska, ale zničiť v tých krajinách filozofie, ktoré sú založené na dobývaní
a podriadení ostatných ľudí.
Islamská ideológia džihádu je toho istého ducha. Bývalý otec R. J. Neuhaus vhodne definoval
džihádizmus ako náboženskú teológiu postavenú na učení, ktoré je morálny m záväzkom všetkých
moslimov využiť akékoľvek nevyhnutné prostriedky na to, aby donútili svet podriadiť sa islamu.
A predsa väčšina vodcov dokonca ani nechce otvorene diskutovať o džihádizme...Niektor í majú
obavy, že by to mohlo uraziť moslimov... Iní si myslia, že je to smiešne, že v dnešnom svete stále
existujú takí, ktor í veria na vojny schválené nejaký m božstvom. Nemajú žiadnu averziu voči násiliu
a vnímajú v íťazstvo/dobývanie/ ako jedno z najdokonalejších úsilí. Alebo, ako povedala Clintonová,
krátko po tom ako sa stala ministerkou zahraničných vecí, ideológia je včerajšok. Tí, ktorí vnímajú
Amer iku ako nepriateľa Alaha, s tý m nesúhlasia.
Roosevelt a Churchill pochopili to, čo príliš veľa analy tikov…nechápe: dynamické vedenie vojny
na porážku nepriateľov [západu] je nevyhnutné, ale nedostatočné... musí sa viesť aj [Istá] vojna
proti myšlienkam/ideám. Ale na takom fronte sme ešte bojovať nezačali. („Je Al-Káida porazená?"
C. D. May, Israel Hayom Op-ed, 18. okt.2012)
A čo telo Mesiáša? Uvedomili sme si túto démonickú povahu islamu a pokúsili sme sa viesť vojnu
na jeho teologických základoch tý m, že by sme vyniesli jeho klamstvá na svetlo pravdy Božieho
Slova? Ak nie – prečo nie?
Lebo takto mi vraví Pán /YH WH: Choď, postav hliadku! Nech oznámi, čo uvidí! Iz 21:6
Chuck & Karen Cohen
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Vydanie č.92, JERUZALEM
Hospodin kráčal pred nimi vo dne v oblakovom stĺpe, aby ich viedol cestou, a v noci
v ohnivom stĺpe, aby im svietil, takže mohli ísť dňom i nocou. Oblakový stĺp vo dne ani
ohnivý stĺp v noci, nevzdialil sa spred ľudu. (2M 13:21-22)
Amud Annan – Oblakový stĺp
Skončila sa operácia „Oblakový stĺp,“ posledný boj Izraela s Hamasom v Gaze. Keď už utíchol zvuk
sirén a prach sa usadil, bolo by dobré pokúsiť sa vnímať, čo sme sa poučili z tohto neustáleho
konfliktu. Pravdepodobne každý vie a súhlasí s tý m, že konflikt sa neskončil a že sa bude musieť
udiať niečo prevratné, aby sa úplne uzavrel.
Jeden dôvod je: zatiaľ čo Izrael má vojenskú moc na zničenie Hamasu, nemá ani vôľu ani túžbu
tak konať. Na to existuje množstvo dôvodov. Vyhladiť Hamas ako politickú silu by znamenalo buď
znovu zabrať Gazu alebo ju vydať Palestínskej Samospráve. Ani jedna z týchto možností nie je
veľmi lákavá pre väčšinu Izraelčanov. A pokiaľ viem, Gaza je súčasťou dedičstva Júdu a modlil som
sa úpenlivo, aby sme sa ho „nevzdali“ v roku 2005. Ísť teraz späť – keď tam žije 1,5 milióna
fanatických moslimov - jednoducho nezdá sa, že je na to ten správny čas. Čoraz viac
si uvedomujem, že to, čo kážeme z kazateľnice, nie je vždy politická alebo vojenská voľba.
Na porážku Hamasu by bola nevyhnutná rozsiahla pozemná kampaň, ktorá by si vyžiadala mnoho
obetí. Tu, ja a väčšina Izraelčanov nesúhlasila s rozhodnutím našej vlády – ktorá nechcela zaútočiť
na Gazu zo zeme. Hoci moje pocity neboli čiernobiele. Môj syn Seth bol na hranici s Gazou,
pripravoval sa, že vyrazí. Mnohí z IFI tímu mali deti, ktoré boli na povinnej vojenskej službe alebo
boli povolaní do boja. Rozhodne sme si všetci vydýchli, že naši synovia sú v bezpečí. Obrovská
väčšina očakávaných obetí by boli civilisti z Gazy, uprostred bunkrov Hamasu a z pozícií, odkiaľ
vypaľovali rakety. Toto je jav „ľudského štítu,“ ktorý používa Hizballáh v Libanone. Očakávaný
medzinárodný tlak na Izrael pri odpovedi na vysoké čísla úmr tí moslimských civilistov bolo niečo,
čo izraelská vláda nechcela r iskovať. Avšak skutočnosť, že sme pre ar mádu povolali 40 000 mužov
s príkazom pohotovosti, z ktorých mnohí táborili na hranici s Gazou – pripravení ísť do boja - bolo
určite rozhodujúcim faktorom pri snahe Hamasu súhlasiť s prerušením paľby.
Vnímal som útok toho zlého viac ako kedykoľvek predtý m ako aj úplnú mravnú skazu islamu a tých,
ktorí ho bezhlavo nasledujú. Keď Hamas vypálil rakety na Jeruzalem, pravdepodobnosť,
že zasiahnu Žida ako aj Araba, bola úplne rovnaká. Bola vysoká pravdepodobnosť, že zasiahnu ich
sväté miesta ako aj naše. Im je to jedno. A čo s izraelský mi Arabmi, ktorí skandovali na svojich
strechách, keď zaútočili na Tel Aviv a Jeruzalem? Určite nešlo o celú izraelskú arabskú komunitu,
ale bolo to významné množstvo. Hanna, moja manželka, je turistická sprievodkyňa. Pracovala
v ten deň, keď nastražili bombu do autobusu v Tel Avive. Sedela v reštaurácii pri stole
pre sprievodcov a šoférov. Všetci boli izraelskí Arabi, až na šoféra Hanny. Keď sa dopočuli
o výbuchu v autobuse, arabskí sprievodcovia a šoféri oslavovali. Tá chorobná žiadostivosť
moslimov po židovskej krvi nie je ľudská ale démonická. Mnohí kritici Izraela a „kresťanských
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sionistov“ nás obviňujú z dehumanizovania Palestínčanov. Ja neverím, že je to pravda. Ale pravdou
je, že oni a ostatní moslimovia, ktor í nenávidia Židov, dehumanizujú sami seba. Takú vášnivú
krvilačnosť, ktorú preukazujú, nie je možné nájsť ani vo svete zvierat – až na veľmi zriedkavé
prípady – kedy tigre zjedia človeka, atď.
Keď ide o Izrael, takzvaný civilizovaný svet nie je o nič lepší. N ie, oni (väčšinou) nie sú krvilační,
ale život Žida si veľmi necenia. Keď Hamas vypálil tisíce rakiet do južného Izraela, ktorý národ
sa sťažoval? Pokiaľ bol Izrael ochotný strpieť tieto útoky, žiadny národ nepovedal kr ivé slovo proti
Hamasu. Keď Izrael napokon rozhodol, že sa musíme postaviť na odpor, väčšina národov zdráhavo
povedala „OK.“ Ale varovali nás, že naša reakcia musí byť „proporcionálna/adekvátne primeraná“
a nesmie byť použitá žiadna pozemná ofenzíva! V skutočnosti chcú viac izraelských úmr tí,
aby sa vyrovnali úmr tiam na strane Gazy. To je skutočne šialené. Ktorá krajina sveta chce mať
„porovnateľné“ obete? Je toto spôsob, akým by bojovala ktorákoľvek iná krajina?
Izrael vysielal potravu a lieky do Gazy každý deň počas tejto operácie proti Hamasu. Neustále sme
dodávali vodu a elektrinu do Gazy počas 8 dní boja, kým oni pokračovali s bombardovaním nášho
národa s 1 500 raketami. Porovnateľnosť/Proporcionalita!
Bojujeme s nepriateľom, ktorý terorizuje našu populáciu civilistov. Prehlasuje, že neprestane, ký m
každý Žid v Izraeli nebude buď mŕ tvy alebo odtiahnutý do mora. Takže čo je tu proporcionálne?
Nech už tieto národy použijú akúkoľvek rovnicu, nerozumiem jej a neverím, že je to nebeská
rovnica.
Hamas je duchovnou dcérou egyptského Moslimského bratstva, ktorý teraz vládne v Egypte.
Charakter Hamasu zahŕňa:
Preambula:
Izrael bude existovať a pokračovať vo svojej existencii, kým ho islam nevyhladí, ako vyhladil
iných pred ním.
Článok 7:
Súdny deň nenastane, kým moslimovia bojujú so Židmi a ký m ich nezabijú. Potom sa Židia budú
ukrývať za skaly a stromy a skaly a stromy budú kričať: Ó. Moslim, za mnou je Žid, poď a zabi ho.
Článok 13:
[Mierové] iniciatívy a takzvané mierové riešenia a medzinárodné konferencie sú v rozpore
s princípmi Islamského hnutia odporu... Tieto konferencie nie sú nič viac ako prostriedky
na ustanovenie nevercov ako rozhodcov v krajinách islamu... Neexistuje žiadne riešenie
pre palestínsky problém, len džihád. Iniciatívy, návrhy a medzinárodné konferencie sú len márnením
času, márna snaha.
Toto je neľudská tvár nepriateľa, s ktorý m bojujeme. Božou túžbou pre všetkých ľudí je, aby boli
spasení (1 Tim.2:4). Tiež nám dáva slobodnú vôľu a nanešťastie mnohí z nich neprichádzajú ku
spásonosnej známosti o Jeho milosti.
30 De c 20 12 - J an 2013

bratstvo

Zvuk šofaru
Palestínske štátnictvo v OSN
A čo tá druhá polovica nášho palestínskeho nepriateľa? PS zaslala petíciu na Valné zhromaždenie
OSN, aby jej udelilo nečlenský status národa. A tie bašty západnej civilizácie ako napr. Francúzsko,
Španielsko, Dánsko a Švajčiarsko, ktoré sa tak trápili nad proporcionalitou Izraela, hlasujú
za palestínsky štát. Úplne ignorujú a dokonca ničia bývalý medzinárodne dohodnutý štandard
o dojednanom prevedení. Zdanlivo nezáleží na skutočnostiach, že Palestínčania nespĺňajú žiadne
z kritérií pre pozíciu národa a nemôžu prežiť bez medzinárodnej pomoci.
Palestínčania odmietli vyjednávať v dobrej viere. Tak teraz žiadajú svojich priateľov v OSN,
aby im dali ocenenie zdar ma. Žiadne vyjednávania, žiadny kompromis. Bývalý premiér Barak
ponúkol Arafatovi štát a dokonca rozdelenie Jeruzalema. Arafat nikdy o tom nediskutoval. Odišiel
z Camp David a začal vojnu nazývanú Druhá Intifáda. Bývalý premiér Olmer t ponúkol Mohamedovi
Abbásovi štát a rozdelenie Jeruzalema a Abbás povedal, že bude o tom premýšľať. To bolo v roku
2008 a predpokladám, že už skončil s premýšľaním a odišiel do OSN namiesto toho, aby vyjednával
s Izraelom. Premiér Netanjahu sa podriadil americkému prezidentovi Obamovi a jeho požiadavke
zmraziť osídľovanie a začať vyjednávania s PS. On zmrazil výstavbu osád na 10 mesiacov.
Za 9,5 mesiaca Abbás odmietol vyjednávať a keď sa skončilo obdobie 10 mesiacov, znovu žiadal
zmrazenie výstavby vrátane Jeruzalema ako novú požiadavku na možnosť vyjednávania.
Zatiaľ čo sa Abbás a Palestínska Samospráva považujú za umiernené kr ídlo Palestínčanov,
v skutočnosti majú ten istý cieľ ako Hamas – zničiť Izrael.
Vypočutá modlitba - Iron Dome
Už roky sme sa modlili, aby izraelskí vedci vyvinuli zbrane, ktoré prekvapia nepriateľa a svojím
nasadením prinesú v íťazstvo. Iron Dome, izraelský obranný systém proti raketám krátkeho doletu,
sa preukázal v operácii Stĺpový oblak so zaznamenaním 85% úspechu. Je to zbrojný systém, ktorý
izraelské vojsko nechcelo. Systém, o ktorom si americké vojsko myslelo, že nebude fungovať.
Náš minister obrany v roku 2006 zrušil vojenský príkaz a odsúhlasil Iron Dome. V spojení so Šípom
– systémom proti raketám dlhého doletu – a čoskoro funkčným systémom proti raketám stredného
doletu pod názvom Dávidov prak, Izrael bude mať jediný funkčný integrovaný protiraketový systém
na svete.
Izraelské voľby – 22. januára 2013
Predovšetkým teda napomínam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovor y a ďakovania za všetkých
ľudí, za kráľov a za všetkých vysoko postavených, aby sme tichým a pokojným životom žili v úplnej
pobožnosti a statočnosti. Toto je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom. (1 Tim.2:1-3)
Lebo vladári nie sú na postrach tým, čo dobre činia, ale tým, čo zle činia. Chceš sa nebáť vrchnosti?
Čiň dobre a budeš mať chválu od nej. Veď je služobníkom Božím tebe k dobrému. Ale keď zle robíš,
boj sa! Lebo nie nadarmo nosí meč. Božím služobníkom je totiž, vykonávateľom hnevu nad tým,
čo zle robí. (R 13:3-4)
Po ukončení amerických volieb sa Izrael pripravoval na veľmi dôležité, dokonca osudové voľby dňa
22. januára 2013. (V Izraeli volíte za zoznam – stranu, nie jednotlivca.) Vieme, že strana Likud
premiéra Netanjahua mala spoločný zoznam so zoznamom ministra zahraničných vecí Lieber mana,
bratstvo
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Yisrael Betaynu (Izrael, môj domov). Nešlo o zlúčenie strán, ale o spoločný zoznam, ktorý mal nádej
byť tou najväčšou stranou v nasledujúcom Knessete, aby bol schopný sfor movať vládu.
Kadima, prehratá strana Ariela Sharona, pred voľbami rozbehla plagátovú kampaň proti premiérovi
s varovaním, že nás privedie do jadrovej vojny. Samozrejme, toto bol v skutočnosti opačný pól toho,
čo mal premiér Netanjahu v úmysle. Jeho zámer bol a je úplne jasný už viac ako 30 rokov: „Zastaviť
Irán pred tým, ako získa bombu."
Úprimne si nemyslím, že izraelskí voliči sa zapotácali kvôli takémuto druhu obchodovania
so strachom. My všetci vieme, že žijeme vo veľmi zlom susedstve, ktoré sa každý m dňom zhoršuje.
Izraelčania nevyhľadávajú vojnu. Ale zároveň si uvedomujeme, že niekedy ísť do vojny je lepšia
a jediná adekvátna reakcia na hrozby vychádzajúce z Iránu, Gazy, Libanonu a Sýrie. Samozrejme,
ide len o zoznam dnešných hrozieb. Zajtra sa môže stať, že budú zahŕňať Egypt, Jordánsko,
Turecko a iné.
Kým premiér Netanjahu má ďaleko od dokonalosti ako premiér Izraela, určite bol najlepším
kandidátom zo všetkých, ktorí kandidovali. Pevne sme boli presvedčení počas posledných štyroch
rokov, že Boh odpovedal na naše modlitby za Netanjahua, aby sa stal ďalším premiérom. Modlili
sme sa za človeka, skrze ktorého mohol byť Boh oslávený a ktorý bol tým správnym človekom
vo vedení Izraela v tomto kritickom čase.
Premiér Netanjahu študuje Bibliu každý týždeň. Cez Sabat so svojím synom a v piatok má štúdium
Biblie vo svojej rezidencii. Je len tretím premiérom, ktorý má takéto štúdium Biblie. Ďalší dvaja boli
David Ben-Gurion a Menachem Begin. Vieme, že Netanjahu má historický náhľad na obidve veci,
obnovu Izraela a iránsku nukleárnu hrozbu. Pred niekoľký mi rokmi, keď bol v Auschwitzi, citoval
Ezechiela 37:1-14 a v skutočnosti prehlasoval, že tie verše boli naplnené pri znovuzrodení Izraela.
Zostávame na modlitbách, aby Boh bol oslávený v časoch, ktoré sú čoraz kritickejšie.
Medzinárodná modlitebná konferencia v Jeruzaleme 21. – 28. Januára 2013
„Svet hore nohami“
Téma tohtoročnej modlitebnej konferencie bola „Svet hore nohami“ a každým dňom vidíme čoraz
viac pravdu tohto tvrdenia.
Izraelské voľby sa konali deň po otvorení IPCJ 2013, 22.januára. Modlili sme sa už počas noci pred
samotnými voľbami a počas týždňa, kedy začali vyjednávania o koalícii. Ver ím, že toto bol pre nás
čas Kairos. Kairos (καιρός) je starodávne grécke slovo, ktoré znamená ten správny alebo príhodný
čas (ten zvláštny moment). Všimnete si to, že IPCJ v roku 2013 bola o týždeň skôr, ako sme ju
mávali už roky.
Videli sme mnoho výnimočných týždňov, ktoré sa udiali počas IPC J, vrátane „Arabskej jari“ v januári
2011 (presne v tom čase sme povedali, že to nebola „Arabská jar“ ale „Islamská zima“). Tento krát
sme vedeli o minimálne jednej dôležitej udalosti (izraelské voľby) - ktoré sa odkrývali počas nášho
času spolu.
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Zvuk šofaru
Počas konferencie sme uskutočnili modlitebný výlet do Knessetu , kde sme sa modlili.
Modlite sa za to:
Aby zastavenie paľby s Hamasom trvalo tak dlho, ako to chce Boh. Bolo by úžasné pre tento
dlho trpiaci ľud, ktorého stále naháňali, aby si mohol vydýchnuť pred hrozbou rakiet.
Nočného postrachu nemusíš sa báť, ani strely, ktorá lieta vo dne. (Žalm 91:5)
Aby jednotky IDF mali spravodajskú službu, ktorá bude infor movať o presune nových rakiet
a ostatných zbraní do Gazy ako aj prostriedky, plány a vôľu na zastavenie tejto dodávky.
Aby bolo neustále zjavenie pre svet a hlavne pre cirkev o zle, démonickej povahe islamu
a tyranskom poviazaní, v ktorom sa moslimovia nachádzajú.
Aby izraelská vláda, spravodajské služby a IDF zostali zameraní na iránsky nukleárny projekt.
Aby izraelská vláda vedela správne reagovať voči PS po tom, ako sa zhodnú na tomto novom
statuse.
Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje! Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou
a nech ti je milostivý! Nech obráti Hospodin svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj! (4M 6:24-26)
Eliyahu Ben-Haim
Jeruzalem
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NOVÝ ROK 2013
Milovaní,
Bol to ďalší úspešný rok a sme vďační Pánovi za životy všetkých, ktorých sme sa mohli
dotknúť pre Jeho kráľovstvo.
Chcem sa k vám prihovoriť s nasledovnými myšlienkami, aby ste sa mohli tešiť v tomto
Novom roku s Radosťou v srdci, Vierou vo vašom duchu a Víziou vo vašej duši !!!
Radosť prichádza z odovzdania sa. Telesne sa snažíme držať sa vecí a ľudí, akoby sme
zintenzívnením tohto zovretia mohli kontrolovať výsledok situácií a vzťahov. Toto je úplne
v protiklade s Kráľovstvom Božím. Musíme sa naučiť otvoriť naše srdcia a vydať Pánovi
všetko, čo nás kontroluje, obmedzuje alebo obviňuje. Vaše zlyhania v minulosti sú mimo
Božieho záujmu do okamihu, v ktorom Mu ich odovzdáte. Používajte Váš dar pokánia, (Sk
5:31,11:18, R 2:4), nanovo sa obráťte k Pánovi a vráťte sa k vašim zlyhaniam, k vašej
minulosti, ku všetkému, čo prináša negatívne myšlienky a pocity do vašej duše. Keď
starovekí Izraeliti priniesli ich obete do chrámu, položili na ne svoje ruky a preniesli ich
vlastné hriechy na obeť. Potom túto obeť vydali kňazovi, ktorý ju obetoval Pánovi v ohni na
oltári.
Z tohto obrazu sa môžeme naučiť silnej duchovnej lekcii. Môžeme vykonať tú istú vec
v duchu práve teraz. Pretože Pán Ježiš zomrel za nás a Jeho drahocenná krv zmyla naše
hriechy, môžeme obetovať seba Bohu (R: 12:1-2). Keď to urobíme, odovzdáme Bohu
všetko tak ako je potrebné. Akákoľvek situácia, okolnosť alebo vzťah, ktoré nie sú správne,
potrebujú sa napraviť alebo zmeniť ich odovzdaním Jemu. Vo vašom srdci, položte
čokoľvek na Jeho oltár a nech to Jeho oheň „strávi“. Keď to učiníte, pocítite slobodu
Pánovu. Ak odpočívate v tejto slobode, Jeho nevysloviteľná radosť zaplní vaše srdce
(1Pt 1:8). Toto nie je jednorazová skúsenosť, ale každodenná lekcia, ktorú sa musíme
naučiť. Čím sa viac naučíte ako odovzdať tieto „veci“ na Boží oltár, tým väčšia bude vaša
radosť. Opakujte a praktizujte to.
Život v odovzdanosti je život radosti a slobody !
Viera prichádza z počutia Slova Božieho (R 10:17). Jeho Slovo je živé, účinné a mocné
(Žd 4:12). On zasľúbil, že Jeho ovce budú počuť Jeho hlas (J 10:27). Ak odovzdáš tvoje
„veci“ Pánovi, vytvoríš miesto v tvojom duchu počuť to, čo ti Pán bude hovoriť. Aj keď sa ti
to hneď nepodarí, je to na to, aby si sa naučil rozlišovať hlas Svätého Ducha v tvojom
duchu. Keď Ho počuješ, odovzdáš to Pánovi a prinesieš obeť srdca. Ak to nie je hlas
Pánov, požiadaj Ho, aby ti to zjavil. Potom sa opäť obráť k Pánovi (využi tento dar
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Nový rok 2013
pokánia!) a povedz Mu, že sa chceš naučiť ako počuť Jeho hlas. Keď to budeš praktizovať,
tvoja schopnosť počuť Ho sa zlepší. On chce hovoriť k tebe; On hľadá tých, ku ktorým
môže hovoriť (2 Kron 16:9). Načúvanie Bohu je súčasťou Jeho uctievania. Preto
ak uctievaš Pána, maj „uši“ otvorené na počutie Jeho hlasu. Povedz Pánovi, že Ho chceš
počuť a nastavíš tak svoje srdce k tomu, aby si Mu bol poslušný. Život v poslušnosti
a v obetovaní je život viery. Život viery tak neustále rastie, rastie a rastie !!! (2 Tes 1:3).
Vízia naplní tvoju dušu, ak odovzdáš všetko Pánovi a počuješ Ho hovoriť k tebe ohľadne
Jeho vôle, plánov a zámerov. On ťa chce učiť a vytrénovať ťa. On ťa chce učiniť jedným
z Jeho učeníkov. On ťa chce viesť k tichým vodám a k hlbším hlbinám. Dovoľ Mu ťa viesť.
Nezadržiavaj nič z minulosti. Neobávaj sa života v poslušnosti. Nedovoľ strachu alebo iným
negatívnym myšlienkam a pocitom kontrolovať tvoje rozhodnutia alebo tvoje správanie.
Odovzdaj Pánovi všetky negatívne myšlienky a pocity. Odovzdaj Mu svoju budúcnosť,
rodinu a svoje financie. Povedz Mu, že chceš konať Jeho vôľu. On túži nájsť ľudí, ktorí Mu
budú poslušní a budú vytrénovaní vládnuť a panovať s Ním (2 Tim 2:12; Zj 5:10).
On ti zjaví tvoje povolanie Jeho vlastným spôsobom a v Jeho čase. Tvoje „ja chcem niečo“
sa zmení. Ak žiješ v radosti a vo viere, uvidíš Pána vyliať Jeho víziu do tvojho života.
Našou modlitbou za každého z vás je, aby sa tieto veci stali realitou vo vašom živote.
Budeš sa naďalej modliť za našu službu?
Oceňujeme tvoju podporu našej práce pre Kráľovstvo.
Ďakujeme za to!
Žehnáme ti
Dr. Howard and Janet Morgan
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SPRÁVY Z DIASPÓRY
Milí priatelia Izraela,
V minulom roku sme vás vyzývali k naplneniu jednoduchej potreby - nákupu zubných
kefiek, pást, vitamínov a ďalších každodenných hygienických potrieb. Ďakujeme všetkým
vám, ktorí ste prispeli finančne alebo zaslali balíčky z hygienickými potrebami.
Naši koordinátori v Čerkazskej oblasti Ina a Peter boli veľmi nadšení a radostní
s „darčekov“, ktoré sme im mohli priviesť. Sláva patrí Bohu za vaše ochotné srdcia priložiť
ruku k dielu na Božej vinici.
Mali sme opäť možnosť hovoriť o Ješuovi a Jeho milosti k nám. Vnímali sme prítomnosť
Ducha Svätého. Naozaj, Boh otvára srdcia a to nie našou silou, ale mocou Jeho slova,
ktoré ja napísané v Izaiášovi 40 „ Potešujte, potešujte môj ľud! hovorí váš Bôh.“
Zostávajte naďalej v modlitbách, aby slovo padlo a naďalej padalo na úrodnú pôdu
a prinieslo ovocie na Božiu slávu.
Chevra tím

Odovzdávanie vitamínov, liekov, lekárskych a hygienických potrieb.
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A KTU ÁLNA V ÝZVA !
Chevra auto
Také ešte nemáme a naozaj by nám pomohlo
v tejto službe. Vždy sme mysleli na druhých,
lebo je napísane, aby sme nehľadeli „...každý
len na svoje, ale každý aj na to, čo je
iných.“ (Fil 2:4) Preto sme sa snažili investovať
tam, kde dopravné prostriedky sú najviac
potrebné; hlavne ide o oblasti, kde beží
pravidelná distribúcia jedla pre Židov, ktor í sú
v núdzi. Vaše pr íspevky na autá pomohli nám
Ilustratívny obr. čiastočne zakúpiť mikrobus do Beregova,
ktorým sa rozváža jedlo v Zakarpatskej oblasti.
Chceme kúpiť v krátkom čase aj druhé auto (pick up) do Chustu, aby sa uľahčila distribúcia jedla
v tejto oblasti. Vyzbierali sme 2000,- € – sláva Bohu a vďaka vám.
Prichádza rada na mikrobus pre Chevru. Mnohí viete, že pre túto službu používame malé autá,
ktoré sú skôr určené (vhodné) pre rodinné účely, ako pre tento druh služby. Sme naozaj vďační
Otcovi za každé Jeho požehnanie, ktoré môžeme posunúť smerom k Jeho ľudu v Diaspore.
Na minulej ceste na Ukrajinu sme však zistili, že veľa sme nemohli so sebou zobrať, lebo sme boli
dosť obmedzení úložným priestorom. Jedná sa hlavne o odvoz oblečenia, ktoré sme od vás
obdržali, hlavne teplé veci, ktoré teraz ľudia potrebujú na zimu. Automobil by nám pomohol tiež
odvážať lieky, hygienu a niektoré druhy potravín. Mikrobus by sme vedeli využiť aj na pr ívoz ľudí
na liečebné poby ty. Taktiež pre účely konferencie ako dopravu prednášateľov, dovoz a odvoz
aparatúry ako aj ďalšie praktické potreby pre službu v Chevre.
Naša predstava tohto vozidla je 9 miestny mikrobus. Nemusí byť celkom nový, ale je dôležité, aby
bol v dobrom stave. Ide o to, aby sme do budúcna nemuseli zbytočne strácať čas a financie
na opravy, ale aby auto bolo nástrojom Božieho požehnania v tejto službe. Ver íme, že náš Otec
je mocný naplniť aj túto potrebu. Preto sa obraciame na vás, lebo On si hľadá nástroj svojho
požehnania, ktorý si chce použiť na svoju slávu. Biblia hovorí, že Pavol poslal bratov, aby „...vopred
pripravili...požehnanie, aby bolo hotové, ako požehnanie a nie ako lakomstvo. Ale to vedzte, že ten,
kto skúpo seje, bude skúpo i žať. Jeden každý tak, ako si zaumienil v srdci, nie zo zármutku alebo
prinútene, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2 K 9:5-7)
Nezáleží, kde si v Čechách, alebo na Slovensku; sme ako jeden tím, ktorý si Otec použije, aby
aj táto potreba mohla byť naplnená. Máš možnosť slobodne zasiať to, čo si rozhodol vo svojom
srdci!!!
Za tím Chevra, Stanislaw Gawel
Pre tento projekt s názvom „Chevra auto“ použite var. symbol 444
Viac informácií na tel: +421 5640536 alebo email: chevra@chevra.sk
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AKO SA MÔŽEM ZAPOJIŤ DO PROJEKTOV?
Práve sústredenie pomoci v diaspóre Izraela (hlavne v krajinách bývalého Sovietskeho
zväzu a krajinách s nízkou životnou úrovňou) cez sieť organizácií Chevra načrtáva
možnosti zapojenia sa do financovania projektov modlitieb a pomoci pre širokú vrstvu
darcov. Vytvárame podmienky zapojenia sa tak pre jednotlivcov, skupiny ľudí alebo
príležitostné zhromaždenia ako aj pre organizácie, podniky a podnikateľov, cirkvi
a náboženské obce.
Podmienky pre poukázanie príspevkov na projekty sú zabezpečené tak, aby sa čo najviac
priblížili vašim možnostiam. Využívame mnohé zo spôsobov prevodu alebo vkladu
financií na území Slovenskej a Českej republiky a taktiež zo zahraničia. Vklady realizujte
v pobočkách ČSOB, a.s. na Slovensku a v Čechách na čísla bankových účtov
prislúchajúce danej krajine, ktoré sú uvedené nižšie. Ďalej je možnosť zaslania poštových
poukážok zvlášť pre Slovenskú a Českú republiku
Aktuálne potreby:
Projekt „Chevra auto“
Projekt „Liečebný pobyt“
Projekt „Kniha Werner“

variabilný symbol 444
variabilný symbol 1033
variabilný symbol 222

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

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 infor mácie,
prosím ozvite sa nám a pošleme vám všetky informácie spolu s formulármi.

Srdečne vás pozývame na 17. ročník

K on fer en cie
P r iat eľov
I zr aela
BOŽIE TSUNAMI
Vietor, kam chce, tam veje (Ján 3:8)

uskutoční sa v dňoch

15 až 18. augusta/srpna 2013
v Žiline na Slovensku

