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CHEVRA
Poslanie:
Potešujte, potešujte môj ľud... (Iz. 40)
Vízia:
“Budovanie mostov medzi kresťanmi a židmi”
“...on je náš pokoj, ktorý učinil oboje jedno a zboril aj priehradný múr.”

(Ef. 2:14)

“...tých dvoje, Židov a pohanov, stvoril v sebe v jedného človeka činiac pokoj”. (Ef. 2:15)
“...skrze Neho máme prístup oboje v jednom Duchu k Otcovi”.

(Ef. 2:18)

Chevra je hebrejský výraz pre spoločenstvo, skupinu priateľov.
Úlohou a zároveň cieľom občianskeho združenia Chevra na Slovensku a v Českej republike
je šíriť Božie Slovo pre cirkev dnešných dní. Slovo je zamerané na poznanie Božích zámerov
pre cirkev a Izrael a vyučovanie o židovských koreňoch kresťanskej viery. Dôraz v tejto oblasti
dávame na osobné stretnutia so skupinami ľudí (cirkvi, organizácie, modlitebné tímy, a pod.),
ktorí majú túžbu po poznaní a vzdelávaní. Je samozrejmé, že nie je možné oddeliť teoretické
znalosti a vedomosti o Bohu, od praktickej aplikácie počnúc modlitbami až po vycestovanie
na misijnú cestu do Ukrajiny, Moldavska alebo inej krajiny bývalého Sovietskeho zväzu,
kde doteraz žije v diaspóre mnoho židov.

SLOVO NA ÚVOD
Drahí súrodenci!
Tu je slovo zo Slova pre vás
Pred nedávnom som mal počas uctievania a modlitieb videnie, ktoré ma
mocne zasiahlo. Som presvedčený, že tak ako Boh spravil zmenu v nás,
teraz očakáva zmeny od nás. Vo videní som totiž zbadal muža, ktorý
kľačal pri rieke. Pred sebou mal dve hlinené nádoby. Jedna nádoba bola
nová, pevná, mocná, krásna a plná čistej vody, ktorá cez ňu pretekala.
Druhá nádoba bola stará, slabá, škaredá, plná dier a prasklín. Muž robil
všetko, čo bolo v jeho silách, aby ju naplnil, ale nádoba nedokázala
zachytiť vodu, ktorú do nej vlieval. Vtedy mi Duch Svätý povedal: „Pred Otcom nemôžeš fungovať
po starom, len po novom. Nemôžeš fungovať Božím spôsobom, pokiaľ rozmýšľaš po starom. Môžeš
fungovať po novom len vtedy, keď je tvoja myseľ obnovená Slovom Božím (Slovom Pravdy) skrze
Ducha Pravdy.“ To znamená, že Boh očakáva od nás úplnú premenu, aby si nás použil na plno pre
svoju vôľu a slávu. Ľudia si dávajú do Nového roka rôzne predsavzatia. Dokonca aj prehlasujú, že
od teraz to už bude iné, ale nič sa nemení. Prečo? Blok je v tom starom alebo telesnom spôsobe
rozmýšľania.
Zmena v konaní začína zmenou v premýšľaní. Tvoje myšlienky môžu priniesť život alebo smrť,
môžu byť tvorivé alebo deštruktívne. Je napísané: „Lebo tí, ktorí sú podľa tela, myslia na veci tela,
a tí, ktorí sú podľa Ducha na veci Ducha. Lebo myseľ tela je smrť, ale myseľ Ducha je život a pokoj,
pretože myseľ tela je nepriateľstvom naproti Bohu, lebo sa nepodriaďuje zákonu Božiemu, lebo sa
ani nemôže podriadiť.“ (R 8:5-7)
Už nie je čas obzerať sa späť za starým, ale vystierať sa po novom. Si znovu splodený živým
Slovom Boha (IPt. 1:23). Slovo Božie, ktoré si počul, spôsobilo vieru v tvojom srdci (R 10:17) a preto
si ospravedlnený vierou, aby si sa mohol blížiť k Bohu – Otcovi (R 5:1-2). Otec urobil všetko
dokonale a učinil ťa novým stvorením v Kristovi, pretože Božou túžbou je, aby každý človek bol
spasený a prišiel k poznaniu pravdy (I Tim 2:4). „Takže, ak je niekto v Kristovi (v Mašiovi), je novým
stvorením; drievne pominulo, hľa všetko je nové“ (II Kor 5:17). Boh ťa „...povolal zo tmy do svojho
predivného svetla“ (I P 2:9). Otec ťa úplne premenil k obnove, aby si chodil v novote života. Si
zrodený Slovom Božím k žiadosti Slova Božieho (I Petra 2:2). Žiadosť po Bohu a žiadosť po Jeho
Slove sú prioritné vlastnosti učeníka Pána. Keď chodíš Duchom, budeš žiadostivý Božieho Slova,
pretože Duch Svätý uvádza do pravdy Slova (J 16:13). Toto nie je vec výberu, ale poslušnosti
Božiemu príkazu: „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premeňte obnovením svojej mysle,
aby ste skúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé.“ (R 12:2) Môžeš žiť po novom,
keď sa tvoja myseľ vystiera po novom. Boh bude konať naplno, keď tvoja myseľ bude zakotvená
v Božom Slove. Potrebuješ splynúť s myšlienkami Otca hore, aby si bol schopný činiť Jeho vôľu
dole: „Lebo moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami ani moje cesty nie sú vašimi cestami, hovorí
Hospodin (Adonai), lebo o koľko vyššie sú nebesia než zem, o toľko sú vyššie moje cesty než vaše
cesty a moje myšlienky než vaše myšlienky. Lebo ako prší dážď a padá sneh z neba a viacej sa ta
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Slovo na úvod
nenavráti, ale napája zem a činí ju plodnou a úrodnou, takže vydáva semeno sejúcemu a chlieb
jediacemu, tak bude moje slovo, ktoré vyjde z mojich úst, nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná
to, čo sa mi ľúbi a podarí sa mu to, na čo ho pošlem“ (Iz 55:8-11).
Boh sa znížil na miesto, na ktorom som bol ja a ty, aby nás priviedol na miesto, kde je On. Otvor sa
na Jeho úplnú premenu (transformáciu) a pre hlad po Slove Pravdy Jeho Slova: „Hľa idú dni, hovorí
Pán Hospodin, že pošlem hlad na zem, nie hlad po chlebe ani smäd po vode, ale hlad a smäd počuť
slová Hospodinove (Slova Adonai).“ (Amos 8,11)
„Otče, viac hladu po tvojom Slove; Slove viery, moci, pravdy, slobody a posvätenia, aby som vo
všetkom, čo robím, videl len Teba. Vďaka Ti, že si ma povolal, aby som žil premenený život a chodil
v Pravde Tvojho Slova. Vyformuj ma na nádobu, ktorá preteká živou vodou a neuhne pred Tvojim
predurčením! Amen.“
Šalom vám všetkým,
Stašek Gawel
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
Piatkové modlitby, Jeruzalem, január 2015
1.) Vojdite do jeho brán s oslavou, do jeho dvorán s chválou! Oslavujte ho,
dobrorečte jeho menu“ (Ž100:4)!
•
•
•
•
•

•

Žehnáme ťa a ďakujeme ti za zoslanie dažďa a snehu na Izrael za posledné obdobie.
Chválime ťa za to, kým si - všemohúci, verný, nemenný Boh Izraela (Mal 3:6).
„Staviteľom Jeruzalema je Hospodin; zhromaždí rozptýlených Izraela“ (Ž 147:2). Haleluja,
Boh stavia Jeruzalem a zhromažďuje izraelských vyhnancov.
Sme vďační za to, že nie si politicky korektný, ale si Áno a Amen (2Kor 1:20)!
„Hoden je Baránok, ten zabitý, vziať moc a bohatstvo a múdrosť a vládu a česť a slávu
a dobrorečenie. A každé stvorenie, ktoré je na nebi a na zemi a pod zemou a na mori,
a všetko, čo je v nich, počul som hovoriť: Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie
a česť a sláva a sila na veky vekov“ (Zj.5:12-13).
Ďakujeme, že chrániš a strážiš Izrael (Ž 121,4).

2.) Predvolebná kampaň v Izraeli je v plnom prúde. Primárky sú za nami a väčšina strán má už
zoznamy kandidátov hotové. Tieto voľby prichádzajú v kľúčovom období. Zintenzívňuje sa chaos, vo
svete povstáva antisemitizmus a celé okolie za hranicami Izraela je pre samotný židovský štát stále
väčšou hrozbou.
•

•
•
•
•
•
•

„Napomínam teda, aby sa predovšetkým konali prosby, modlitby, príhovory a poďakovania
za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých, ktorí sú vo vysokom postavení, aby sme žili pokojný a tichý život vo všetkej pobožnosti a počestnosti. Lebo to je dobré a príjemné pred naším
Spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy“ (1Tim.2:1-4).
Pane, pomôž nám modliť sa z našej pozície v ponebeských oblastiach, kde sme posadení
s Kristom (Ef.2:6), aby sme mohli vidieť tak, ako ty vidíš a modliť sa v súlade s tvojim srdcom a nie len vysielať modlitebnú reakciu na rastúci chaos.
Chráň nás pred zvodom, keď sa modlíme a sledujeme situáciu.
Nedovoľ nám modliť sa slovami, ktoré síce pekne znejú, ale nebudujú Božie kráľovstvo.
„A všetkému sa priblížil koniec. Teda buďte rozumní a triezvi k modlitbám“ (1P 4:7).
Pane, pozdvihni hlasy pravdy uprostred volebného obdobia. Nech pravda zaznie v médiách,
v predvolebných kampaniach a rezonuje v srdciach tohto ľudu.
Pane, pozdvihni tvojho vyvoleného služobníka, ktorý bude viesť Izrael v budúcnosti
„...Najvyšší panuje nad kráľovstvom človeka, a že komu chce, tomu ho dá“ (Dan 4:29).
Všemohúci Boh, pripomíname ti vzácne zasľúbenia, ktoré si dal Izraelu: „A ja zhromaždím
ostatok svojho stáda zo všetkých zemí, kam som ich zahnal, a navrátim ich na ich pastvisko...“ (Jer.23:3-4) a „Dám vám pastierov podľa svojho srdca, a budú vás pásť umne a rozumne“ (Jer.3:15).
bratstvo
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•
•

Nech je ovocím volieb stabilná vláda, ktorá vie vládnuť.
Pane, stále počuť vplyvné hlasy, ktoré volajú „pokoj, pokoj“, ale na palestínskej strane nie je
nijaký mierový partner. Preto zavri tieto lživé ústa a nedovoľ im mať autoritu v tomto národe
(Jer. 6:14, 8:11).
Zjav voličom strany Šas pravdu o súčasnom vedení tejto strany a upriam ich pozornosť pre
tvoju voľbu.
Pane, stále veríme, že ty si si vybral a predurčil Netanjahua na post premiéra Izraela. Ak sa
mýlime, zjav nám to. Ak je to pravda, prosíme ťa o jeho jednoznačné víťazstvo i víťazstvo jeho
strany Likud. Prosíme, aby viedol Izrael bez akýchkoľvek kompromisov.
Abba, daj nám vládu, cez ktorú budeš oslávený (Ž 115,1-3)!

•
•
•

3). Modlili sme sa za ochranu Izraela pred zvodom a manipuláciou zo strany väčšiny médií nielen izraelských ale aj medzinárodných.

•

„Lebo čary sa nechytia Jákoba ani zariekanie Izraela. Teraz nech povedia Jákobovi a Izraelu,
čo vykonal Boh“ (4M 23:23)!
„Nijaká zbraň, zhotovená proti tebe, nebude úspešná. Každý jazyk, ktorý sa zdvihne proti tebe
k súdnemu výroku, ty zatratíš. Toto je údel sluhov Hospodinových a ich spása odo mňa - znie
výrok Hospodinov“ (Iz.54:17).
Pane, väčšina Izraelitov ešte nie je pod krvou Baránka! Prosíme ťa, chráň ich pred snahami
nepriateľa zviesť a zmiasť ich.
Povedal si, že Izraeliti boli v minulosti mnohokrát tvrdohlaví a zaťatí. Použi si to na dobré, aby
vnímali, že Bibi je jedinou reálnou a dobrou voľbou proti svetovým mocnostiam, ktoré sa snažia
rozdeliť zem (3M 25:23, Ez. 36:5, Joel 3:1-2).
Pozdvihni uprostred Izraela reportérov, novinárov a komentátorov, ktorí budú komunikovať
pravdu. Pomaž ich, aby boli ako synovia Izachárovi...“ktorí rozumeli časom, vediac, čo má robiť
Izrael“ (IKron.13,32).
Pomôž nám Duchom a Slovom rozlišovať všetko, čo vidíme a počujeme, či už je to z médií
alebo to prichádza z tela Kristovho. „Milovaní, neverte každému duchu, ale skúšajte duchov, či
sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta“(1J 4:1).

•
•
•
•
•

4.) Prosili sme Pána, aby nám dal porozumieť, čo sa v skutočnosti dialo v Paríži pred dvomi
týždňami. Nemáme na mysli iba hrozné teroristické útoky, ale čo znamenal ten obrovský pochod
„jednoty“? Vnímame, že nepriateľ pracuje na oboch významných frontoch. Prosili sme Pána, aby
zladil naše modlitby a myslenie s Jeho plánmi. Humanizmus povstáva rovnako rýchlo ako aj islamský terorizmus. Obe tieto antikristovské sily (mocnosti) považujú Židov a kresťanov za svojich nepriateľov. Veľmi potrebujeme jeho pomazanie, aby sme porozumeli, ako v tom stáť, a ako sa modliť.
•

„Deti, je posledná hodina, a ako ste počuli, že príde antikrist, i teraz už povstali mnohí
antikristovia, odkiaľ známe, že je posledná hodina...A vy máte pomazanie od Svätého
6
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a viete všetko. Nepísal som vám preto, že neznáte pravdy, ale že ju znáte, a že nijaká lož
nie je z pravdy“ (1J 2:18,20-21).
5.) Hizballáh, teroristická organizácia založená v Libanone, ktorá má silné prepojenie nielen
s Iránom, ale aj sýrskym prezidentom Assadom, je opäť v tomto významnom čase na scéne. Vyšlo
na povrch, že disponuje s približne 150 000 raketami, ktoré dokážu zasiahnuť akúkoľvek oblasť
Izraela a mohla by v blízkej budúcnosti vykonať inváziu do Izraela. Jej bojovníci, ktorí stoja po boku
Assada, získavajú v bojoch veľké skúsenosti. Zároveň niektoré zdroje informujú, že Sýria sa opäť
pokúša vyvíjať nukleárne zbrane vo svojich skrytých základniach, ktoré sa nachádzajú hneď vedľa
územia, na ktorom pôsobí Hizballáh.
•

•
•
•
•
•
•
•

Pane, kričíme na teba, aby si chránil izraelský národ. Urob to, čo si povedal ústami proroka
Joela 2:18-21: „Vtedy zahorí Hospodin žiarlivosťou za svoju zem a zľutuje sa nad svojím
ľudom. A Hospodin odpovie a riekne svojmu ľudu: Hľa, pošlem vám obilie, vínnu šťavu aj
olej, a nasýtite sa toho, ani vás nevydám viacej v potupu medzi pohanmi. Vzdialim od vás
ta preč severného nepriateľa a zaženiem ho do vyprahlej zeme pustej...Neboj sa, zem,
plesaj a raduj sa, lebo Hospodin učiní veľkú vec.“
Abba, ochraňuj všetkých izraelských tajných agentov a tiež kolaborantov.
Daj im schopnosť získať pravdivé tajné informácie, aby Izrael vedel, čo robiť - špeciálne ak
sa potrebuje niečoho vyvarovať, alebo niečomu predísť.
Prosíme o zázrak - nadprirodzene vyveď izraelských špiónov, ktorých Hizballáh zajal.
Abba, jednaj s obrovským vojenským arzenálom, ktorý má Hizballáh v moci. Daj Izraelu
mapu a plány, ako túto hrozbu odstrániť.
Nech je zjavená pravda o sýrskych nukleárnych ambíciách. Daj Izraelu múdrosť, čo robiť.
Dôverujeme ti, že ty chrániš Izrael!
„Kôň je pripravený ku dňu boja; ale záchrana je Hospodinova“ (Pr.21:31).

6.) Vyplávalo na povrch, že americký konzulát v Jeruzaleme trénuje v Jerichu Palestínčanov
do pozície ozbrojených bezpečnostných ochrankárov pre ich komplex. Ide o porušenie vzájomnej
dohody s Izraelom, v ktorej sa USA zaviazali, že tieto posty budú zastávať iba bývalí vojnoví veteráni z radov IDF. Netanjahu a jeho vláda tak dostala od Obamovej administratívy ďalšie „zaucho“, čo
je pre Ameriku veľmi nebezpečné.
•
•
•
•

„Požehnám tých, ktorí ťa žehnajú, a tých, ktorí ti zlorečia, prekľajem...“ (1M 12,3,4M 24,9).
Abba, daj túto záležitosť do pozornosti novému americkému Kongresu, aby okamžite jednal
a tiež židovskej komunite v USA, aby v odvahe protestovala. .
Pane, daj to do pozornosti americkým kresťanským sionistom a nedovoľ im, aby boli ticho.
Nech ministerstvo zahraničných vecí Izraela nie je politicky korektné, keď poukazuje na
nedodržanie dohôd protokolu.

7.) Boh môže spôsobiť, že všetko spolu pôsobí na dobré (R 8:28), hoci nikde v Biblii sa nepíše,
že všetko je dobré. A to súvisí aj so vzrastajúcim antisemitizmom a terorizmom v Európe. Okrem
nedávnych udalostí vo Francúzsku to potvrdil aj prieskum vo Veľkej Británii, ktorý ukázal, že takmer
50% opýtaných prechováva antisemitské myšlienky a takmer 50% britských Židov sa obáva o svoju
bratstvo
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budúcnosť v Európe. Má dobrý Boh pre to riešenie? V poslednom období jednoznačne vzrástla alija.
Bolo by nádherné vidieť Židov vracať sa domov z lásky k Sionu. Avšak Písmo jasne predpovedá, že
sa navrátia nielen z tohto dôvodu, ale aj preto, že budú utekať pre lovcami.
•

Návrat tvojho ľudu je veľmi úzko prepojením s tvojou slávou (Iz 43:5-7, 21). Navráť ich domov za každú cenu!
Povzbuď tých, ktorí milujú Sion, aby sa vrátili (Ž 137:5-6).
Prebuď Židov v exile, aby videli uvoľnenie lovcov (Jer.16:16).
Nech je alija významnou témou predvolebnej kampane. Túžime po vláde, ktorá urobí aliju
prioritou.
Pomôž ministrovi vnútra Gilad Erdanovi (zodpovedný za udeľovanie občianstva) urobiť také
zmeny, aby sa občianstvo v Izraeli získavalo jednoduchšie, obzvlášť pre mesiánskych Židov.
Zabezpeč pre Sofiu Landver, ministerku pre prisťahovalectvo, dostatok financií a múdrosti,
aby mohla robiť to, k čomu si ju na tejto pozícii povolal.
Pán milosrdenstva, priveď Židov domov živých a nie v rakvách (ako štyri obete z Paríža).
Očisti Jewish Agency (organizácia, ktorá ma na starosti prisťahovalectvo) od politicky korektného zmýšľania. Pomôž jej, aby zamerala všetko svoje úsilie, čas a financie na návrat
Židov a nie na upevňovanie a zakladanie židovských komunít v exile.
Naďalej požehnávaj ekonomiku Izraela, aby prilákala viac Židov z exilu.
„Počujte slovo Hospodinovo národy, a zvestujte to ďaleko na ostrovoch a hovorte: Ten, ktorý
rozptýlil Izraela, ho zase zhromaždí a bude ho strážiť ako pastier svoje stádo“ (Jer 31:10).

•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.)Modlili sme sa za telo Kristovo v Izraeli - špeciálne za mesiánskych židovských vodcov ,aby ich premýšľanie bolo v súlade s Bohom a nie človekom. Boj o právo dedičstva, ktoré Boh
zasľúbil, je v prvom rade duchovnou záležitosťou. To sa prejavuje nielen v politickej oblasti. Ak
v tom izraelskí veriaci nemajú jasno, kto potom môže stáť pred Bohom? Kompromisy v jeho zasľúbeniach nie sú biblické. Požehnávanie nepriateľov je síce v súlade s Písmom, avšak Boh prijímajúci
slávu má prednosť. V Ezechielovi 36:35 je obnova Židov v Izraeli a zničenie jeho nepriateľov spojené s posvätením jeho mena.
•

„Lebo hovorím, že Ježiš Kristus bol služobníkom obriezky za pravdu Božiu, aby potvrdil
zasľúbenia, dané otcom“ (Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. R 15,8).
Abba, odstráň každý zmätok a neistotu v otázke tvojho územného dedičstva pre Izrael.
Daj vodcom sionistov jasnú víziu týkajúcu sa nebezpečenstva vzniku palestínskeho štátu na
tomto území - nielen pre Židov ale aj pre samotných Palestínčanov.
Ustanov svoje Slovo ako konečný arbiter vo všetkých oblastiach.
Vyžeň panstvo humanizmu z tela Kristovho (Ž 68:1, Mt.16:23).
Použi si arabských kresťanských sionistov, aby vyprovokovali židovských vodcov k žiarlivosti. Nech vzrastie množstvo arabských kresťanských sionistov.
Vďaka, že telo Kristovo v Izraeli stále rastie.

•
•
•
•
•
•

Šabat šalom, IFI tím
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„Čo bolo, to i bude, a čo sa dialo, to sa i bude diať, ani nieto ničoho nového pod slnkom. Ak i je
nejaká vec, o ktorej niekto povie: Pozri, toto je nové, už to bolo dávno za vekov, ktoré boli pred
nami“ (Kaz.1,9-10).
„Tí, ktorí si nedokážu zapamätať minulosť, sú odsúdení k tomu, aby sa zopakovala“ (George Santayana).
„Tí, ktorí sa nepoučia z histórie, sú odsúdení, aby si ju zopakovali“ (Winston Churchill).
„História sa opakuje, pretože prvýkrát nikto nepočúval“ (anonym).
„To, že sa ľudia nepoučili z lekcií minulosti, je najdôležitejšia lekcia z minulosti“ (Aldous Huxley).
Búrlivé časy sú predo dvermi.
V poslednom čase sa cítim, akoby som bol zachytený v zakrivenom časopriestore. Pred 75-80 rokmi trpel židovský národ antisemitskými útokmi nielen v Nemecku, ale aj v ostatných krajinách sveta,
vrátane USA. Pár mesiacov dozadu sa konali demonštrácie v mnohých európskych a amerických
mestách, počas ktorých sa skandovalo: „Smrť Židom! Podrežte im hrdlá! Hitler mal pravdu!“ Zdá sa,
že sme sa nepoučili z minulosti. Opakujeme slová nacistov z druhej svetovej vojny. Znova začína
prekvitať nenávisť voči Židom ako jedovatý kvet. Duch antisemitizmu sa znovu nenápadne vkráda
do sveta a národy ho takmer všade vítajú. Demonštrácie odhalili pravdu. Nejde tu o Izrael, ide tu
o nenávisť voči Židom - čo je číro-čistý antisemitizmus.
Nie je to nič nového, že moslimovia chcú zničiť Izrael a židovský národ. Napokon, korán a hadís
vyzývajú po vyvraždení Hebrejov. Ale čo tie nemoslimské demonštrácie, tí takzvaní „normálni“ ľudia, ateisti a dokonca „kresťania“, ktorí podporujú zničenie Izraela? Najväčšie a najagresívnejšie
demonštrácie sa udiali v Európe, na najväčšom židovskom cintoríne sveta.
Zdá sa, že pre väčšinu sveta je oveľa jednoduchšie a pohodlnejšie spomínať na mŕtvych Židov
(Medzinárodný deň spomienky na obete holokaustu – 25. januára 2015), ako dať živým Židom právo na život v krajine, ktorú im určil Boh.
Môže existovať aj hlbší a temnejší dôvod. Žeby sa väčšina Európy vo svojom srdci stále nevyrovnala s holokaustom a antisemitizmom? Hladí to duše tých, ktorí sa aktívne alebo pasívne zúčastnili na
vraždení židovského národa, alebo tých, ktorí Izraelitov považujú za nacistov, pretože sa bránia
proti Hamasu a podporuje to ich presvedčenie, že Židia sú zlí a Hitler mal skutočne pravdu?
Antisemitizmus sa nezačal s Hitlerom. Ani sa nezrodil v Európe, ale infikuje Európu a Európanov už
viac ako tisíc rokov.
Počas druhej svetovej vojny zástupcovia svetovej židovskej komunity apelovali na americkú
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a britskú vládu, aby zbombardovali Auschwitz, ale boli odmietnutí. Teraz britský parlament hlasoval
(išlo o nezáväzný úkon) za uznanie palestínskeho štátu, ako to urobil aj španielsky, francúzsky,
írsky a belgický parlament. Švédsko už uznalo palestínsky štát. Nepriateľstvo Obamovej vlády voči
Izraelu už dávno vyšlo na povrch.
Zdá sa, že americký minister zahraničných vecí Kerry a vodcovia Európskej únie sú skutočne posadnutí snahou vytvoriť dohodu medzi Izraelom a Palestínskou samosprávou (PS).
Mnohí Izraelčania sa z minulosti poučili viac ako zvyšok západného sveta. Možno je to preto, že
tak často boli obeťami histórie. V roku 2005 dala izraelská vláda pokyn pre stiahnutie sa z Gazy.
A čo to prinieslo pre Izrael? Viac ako 10 000 vystrelených rakiet z Gazy na izraelské mestá a tri
veľké vojenské zásahy. To všetko v priebehu posledných 6 rokov. Povolenie pre vznik palestínskeho štátu v Judei a Samárii by bolo najhrubšou chybou. Ignorovanie minulosti, nepoučenie sa z histórie. Abbás nemôže robiť žiadne kompromisy. Palestínčania chcú 100% zo svojich požiadaviek! Je
to tiež história neslávnych Dohôd z Osla, z ktorej sa treba poučiť. Izrael dal, PS vzala. V skutočnosti
by vytvorenie palestínskeho štátu „vykrojením“ z izraelskej zeme bolo katastrofou nielen pre Izrael,
ale tiež pre Palestínčanov.
„Takto hovorí Hospodin: Som proti všetkým svojim zlým susedom, ktorí sa dotýkajú dedičstva, ktoré
som dal svojmu ľudu, Izraelovi: Hľa, vyplienim ich z povrchu svojej zeme, a dom Júdov vyplienim
sprostred nich. A stane sa potom, keď ich vyplienim, že sa opäť zľutujem nad nimi a navrátim ich
každého do jeho dedičstva a každého do jeho zeme. A stane sa, ak sa naozaj budú učiť cestám
môjho ľudu prisahajúc na moje meno: Ako že žije Hospodin, ako učili môj ľud prisahať na Bála, že
budú zbudovaní prostred môjho ľudu. Ale ak nebudú poslúchať, vyplienim ten národ, vyplienim
a zahubím, hovorí Hospodin.“ (Jer.12:14-17)
Antisemitizmus bude pravdepodobne vášňou, ktorá zjednotí svet v posledných dňoch. Bude iskrou,
ktorá uvrhne svet do vražednej, krvi žíznivej temnoty a ukončí ju len návrat Hospodina. Ale všetky
národy nevyjdú proti Jeruzalemu, pretože nás milujú (Zach. 14:2).
Krátka prechádzka históriou Izraela a o nedodržaných sľuboch ostatných krajín
Balfourova deklarácia bola vydaná 2. novembra 1917. Sľubovala britskú podporu založenia židovskej domoviny na území vtedajšej osmanskej provincie Palestíny. Bez zachádzania do podrobností,
v čase tohto mandátu Briti robili, čo bolo v ich silách, aby sa Izrael nikdy nestal národom/krajinou.
V roku 1922 odkrojili 77% z mandátneho územia, aby umelo vytvorili krajinu v súčasnosti známu
ako Jordánsko. Keď v roku 1948 odišli, odovzdali väčšinu svojho arzenálu a opevnení Arabom. Až
v roku 1950 uznala Veľká Británia Izrael ako štát a otvorila diplomatické vzťahy.
Taliansko, Veľká Británia a Francúzsko dňa 25. apríla 1920 v San Reme podľa Spoločnosti národov
(Ligy národov) vytvorili tri mandáty: Irak, Sýriu a Palestínu z časti bývalej Osmanskej ríše. Poväčšine išlo o vytvorenie umelých krajín (až na Izrael). A to zostáva jedným z hlavných problémov, ktorý
v súčasnosti podnecuje Stredný východ. Dňa 24. júla 1922 znova v San Reme Liga národov oficiálne uznala Britániu ako držiteľa mandátu pre Palestínu, vrátane ich riešenia pôvodnej Balfourovej
deklarácie.
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Z preambuly rezolúcie:
Výbor Ligy národov: predseda spojeneckých síl tiež odsúhlasil, že mandatár by mal byť zodpovedný
za právoplatnosť deklarácie pôvodne vydanej dňa 2. novembra 1917 vládou jeho Britského veličenstva, a ktorú prijali spomínané spojenecké sily v prospech založenia národnej domoviny pre židovský národ v Palestíne. Čomu sa jasne rozumie, že nič by sa nemalo vykonať, čo by mohlo uškodiť
občianskym a náboženským právam existujúcich nežidovských komunít v Palestíne alebo právam
a politickému postaveniu Židov v ktorejkoľvek inej krajine. A týmto bolo dané uznanie, že židovský
národ je historicky prepojený s Palestínou a dôvod pre znovu vytvorenie ich národnej domoviny
v tejto krajine (dôraz autora článku).
Článok 2 z mandátu:
Mandatár bude zodpovedný za začlenenie danej krajiny do takých politických, administratívnych
a ekonomických podmienok, ktoré zabezpečia založenie židovskej národnej domoviny, ako je to
uložené v preambule, a rozvoj samosprávnych inštitúcií ako aj ochranu občianskych
a náboženských práv obyvateľov Palestíny bez ohľadu na rasu a vierovyznanie.
Článok 6 z mandátu:
Správa Palestíny okrem iného zabezpečí, aby neboli poškodené práva a pozícia ostatných sekcií
populácie, zároveň umožní imigráciu Židov za vhodných podmienok a podporí, v súčinnosti so židovskou agentúrou uvádzanou v Článku 4, osídlenie danej krajiny Židmi, vrátane štátnych pozemkov a pustatín, ktoré nie sú požadované pre verejné účely.
Tieto dve prehlásenia zo San Rema tvoria základ židovských zákonných práv a nárok na zvrchovanosť nad Palestínou a krajinou Izrael podľa medzinárodného zákona. Veľmi dôležité sú tu vyjadrenia z preambuly, ktoré uznávajú historické prepojenie židovského národa s touto krajinou a znovu
vytvorenie svojej národnej domoviny a z Článku 6 vyzývanie po židovskej imigrácii (alija). Sú právoplatné, uznali ich aj krajiny z dávnej histórie Izraela. Avšak, dnes sa zdá, že sa po menej ako 100
rokoch na to zabudlo.
Keď vznikla OSN, prisľúbila, že bude dodržiavať rezolúcie Ligy národov (Článok 80 z Charty OSN).
To znamená, že rezolúcie OSN zo dňa 29.novembra 1947, ktoré rozdeľujú krajinu na židovskú
a arabskú krajinu, predstavujú ilegálne zrušenie židovských zákonných práv a nároku na zvrchovanosť nad celou Palestínou a krajinou Izrael.
Americké sľuby
V roku 1956 sa spojil Izrael s Britániou a Francúzskom, aby dobyli Sinajský polostrov a tak vymanili
z rúk Egypta kontrolu nad Suezským prieplavom. Británia a Francúzsko chcelo Suezský prieplav
späť a Izrael chcel Tiranskú úžinu zo Sinajského polostrova, ktorá bude otvorená pre izraelské lode
do Eliatu. Američanov to nahnevalo a donútili všetky 3 krajiny, aby sa stiahli. Prezident Eisenhower
dal Izraelu písomný prísľub, že Spojené štáty nedovolia, aby sa znova uzavrela Tiranská úžina
a pokiaľ sa tak stane, bude sa to považovať za vojnový čin. V roku 1967 Egypt nielenže uzavrel
Tiranskú úžinu, ale zmobilizoval svoju armádu a poslal ju cez kanál na Sinaj. Ochranná jednotka
OSN na Sinaji, ktorá mala udržiavať mier, si pokorne a poslušne vypočula príkazy egyptského prezidenta Násira, ktorý im nariadil odísť. Keď Izrael protestoval a žiadal pomoc od USA, Američania
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nevedeli nájsť Eisenhowerov list a namiesto toho, aby pomohli, presviedčali Izrael, aby nešiel do
vojny. Našťastie Izrael ignoroval Američanov (lekcia z minulosti pre súčasný Izrael) a porazil Egypt,
Sýriu a Jordánsko za 6 dní.
V roku 1973 počas vojny Jom Kipur Izrael požiadal Američanov, aby mu podľa sľubov doplnili muníciu a palivo. Kým sa tak stalo, minister zahraničných vecí USA Kissinger povedal svojmu prezidentovi Nixonovi slová, ktoré mi doteraz rezonujú v ušiach: „Nech najskôr trochu krvácajú.“ Dopadlo to
tak, že Izrael stratil viac ako 2 600 životov. Koľkí mohli byť zachránení, keby zásoby dostali skôr?
Čo sa týka Európy, okrem Portugalska, ani jedna krajina nedovolila pristáť americkým lietadlám na
svojom území, aby mohli dotankovať a následne doručiť zásoby pre Izrael.
Počas vojny Jom Kipur deklarácia Americkej národnej rady cirkví vyzývala po okamžitom vzájomnom prerušení dodávok zbraní. Skutočne si mysleli, že ich Sovieti poslúchnu? David Stowe, predstaviteľ Zjednotenej cirkvi Krista, povedal predstaviteľovi americko-židovskej komisie Geraldovi
Stroberovi: „Izrael bude musieť možno zomrieť kvôli mieru.“
V roku 2005, ešte pred evakuáciou Gazy, americký prezident G.W. Bush písomne potvrdil premiérovi Šaronovi, že mnohé izraelské obce v Judei a Samárii zostanú v izraelských rukách v rámci
ktorejkoľvek budúcej mierovej zmluvy s Palestínčanmi. Obama Bushov list úplne zamietol.
Počas posledného zásahu v Gaze požiadal Izrael USA o dodávku vojenského arzenálu. Amerika
zbrane síce dodala, ale s evidentným omeškaním.
Teraz uvidíme, či sú americké sľuby o tom, ako zabránia Iránu stať sa štátom s jadrovými zbraňami,
hodné papiera, na ktorý boli napísané.
BDS (Boycott, divestment and sanctions - bojkot, stiahnutie investícii a sankcie).
Súčasný bojkot, pokles investícií a pohyb sankcií proti Izraelu je ďalší opakovaný chod histórie. Ako
začali nacisti s prenasledovaním židovského národa? V roku 1933 zakázali Židom pracovať pre
noviny alebo civilnú službu. Potom vyzvali Nemcov, aby bojkotovali židovské obchody. V roku 1935
sa schválili Norimberské zákony a, okrem iného, Židia už viac nemohli byť nemeckými občanmi.
V roku 1936 bolo Židom zakázané akékoľvek „odborné povolanie.“ V roku 1937 boli Židia vypovedaní zo všetkých politických alebo vládnych pracovných pozícií. Najtvrdší rok pred vojnou bol rok
1938. Židovské pasy začali označovať červeným písmenom „J“ (bola to požiadavka veliteľa švajčiarskej národnej polície.). „Kristallnacht – Krištáľová noc“ poslala 20 000 Židov do koncentračných
táborov, povolila vypaľovanie synagóg a židovských domov, ničenie židovských obchodov. Následne museli Židia zaplatiť pokutu za Kristallnacht. Židov vykázali zo štátnych škôl, kín a verejných
miest. Všetko toto predchádzalo vyvraždeniu šiestich miliónov ľudí počas holokaustu.
Súčasné kampane BDS začal juhoafrický arcibiskup anglikánskej cirkvi Desmond Tutu. BDS podporili aj nasledovné cirkvi a cirkevné organizácie (čiastkový zoznam): Presbyteriánska cirkev (USA),
Svetová rada cirkví (založená v Ženeve), Zjednotená cirkev Krista, Anglikánska cirkev Spojeného
kráľovstva, Zjednotená cirkev Kanady.
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Keď sa Hitler rozhodol vyhladiť židovský národ, väčšina krajín mlčala. Cirkev mlčala tiež. Keby sa
prihovorila a rázne protestovala voči Hitlerovi a proti bezcitnému prístupu vlád voči súženiu Židov,
mnohí mohli byť zachránení. Cirkev zlyhala. Neporozumela svojmu povolaniu byť strážcom
a varovať svoj ľud a krajinu, pretože: “.. .kto sa dotýka vás (Izraela), dotýka sa zrenice Jeho
oka“ (Zach. 2:8b).
Napriek tomu v dnešnej dobe mnohé cirkvi opustili Izrael a zanechali ho napospas vojenským jednotkám islamu. A pritom ide o tie isté sily, ktoré sa snažia o zničenie cirkvi. Väčšina cirkvi si stále
neuvedomila, že jej vlastný osud je prepojený s osudom Izraela. Prenasledovanie Židov vždy predchádzalo prenasledovaniu kresťanov. Je to varovanie pre cirkev, že je na rade!
Opäť sa obzrime do histórie:
•
Križiacke výpravy: európski križiaci najskôr zabili všetkých Židov v Jeruzaleme a potom
východných kresťanov, ktorí jednoducho neboli ako oni.
•
Inkvizícia: po sužovaní, vraždení a vyháňaní Židov zo Španielska sa inkvizícia obrátila proti
úprimným veriacim, ktorí žili v Španielsku.
•
Nacistické obdobie: Martin Niemöller, spoluzakladateľ tzv. vyznávajúcej cirkvi, slávne prehlásil: „Najprv prišli pre komunistov, bol som ticho, pretože som nebol komunista. Potom
prišli pre Židov, a ja som sa neozval, pretože som nebol Žid...potom prišli pre mňa a vtedy
už nebolo nikoho, kto by si ma zastal.“
Islam otvorene hovorí: „Najskôr budeme jednať s ľuďmi soboty a potom s ľuďmi nedele.“
Antisemitská zúrivosť, posilňovaná nekresťanským prvkom teórie náhrady a falošným vyhlásením
bohovražednej vôle, sa nakoniec odrazí späť na kresťanstvo a jeho diskreditáciu!
A čo akademické bojkotovanie izraelských univerzít a fakúlt? Nacisti spálili knihy a súčasní liberálni
akademici nechcú mať nič spoločné s Izraelom alebo Izraelčanmi. Sú však skutočne pripravení
vzdať sa svojich mobilných telefónov, wi-fi, zdravotníckych pomôcok, prostriedkov na zavlažovanie,
odsoľovanie a iných vymožeností, ktorých je príliš veľa na to, aby sme ich všetky vymenovali,
a ktoré vyšli práve z dielne Izraela? Akademici, ktorí by nás mali učiť, ako sa poučiť z histórie, sú
pripravení ignorovať históriu viac ako ktokoľvek iný?
Izraelské voľby 17. marca 2015
Nestabilná a hašterivá izraelská vláda po 20 mesiacoch svojho pôsobenia dospela k predčasnému
koncu. Premiér Netanjahu napokon odvolal dvoch ministrov zastupujúcich centristické strany: ministra financií Jaira Lapida a ministerku spravodlivosti Cipi Livniovú. Netanjahu ich obvinil z pokusu
o "puč" a dodal, že nemôže "tolerovať odpor vo vnútri vlády". V podstate išlo o spupnú a odbojnú
skupinu, ktorá nechcela s premiérom spolupracovať. Vláda v parlamentnej demokracii znamená, že
členovia kabinetu môžu slobodne vyjadriť svoje názory, keď sa však na niečom dohodnú, sú povinní toto rozhodnutie rešpektovať. Izraelská vláda mala mnoho ministrov, ktorí obviňovali premiéra za
jeho rozhodnutia, aj keď s ním hlasovali.
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Kým nepoznáme konkrétnejšie body toho, ako budú konkurenčné strany viesť svoje kampane, je
jasné, že ľavičiari budú fungovať na platforme „ktokoľvek, len nie Bibi.“ História Izraela dokazuje, že
vášeň „ľavice“ pre dohodu s Palestínčanmi neponesie dobré ovocie. A slepo sa podriadiť Amerike,
taktiež nenesie dobré ovocie.
Pokúsime sa priniesť aktuálne informácie o voľbách v priebehu februára. Avšak veríme, že Benjamín Netanjahu je stále tým najlepším človekom pre túto pozíciu a pokiaľ to dokážeme rozsúdiť, je to
aj Pánova voľba.
Modlite sa za:
Nás všetkých, aby sme boli dobrými študentmi histórie, aby sme sa poučili zo správnych lekcií
a robili správne rozhodnutia na základe týchto lekcií a Božieho Slova.
Budúca vláda Izraela má prijať Levy Report, ktorý je založený na mandáte Spoločnosti národov pre
Palestínu. (Tento report, ktorý je viac ako dva roky starý, zadala predchádzajúca vláda ako základ
pre zákonnú požiadavku Izraela na celú krajinu Izrael, vrátane Judei, Samárie a Golanských výšin.)
„Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ostríha. Nech dá Hospodin svietiť na teba svojej tvári a nech
ti je milostivý. Nech pozdvihne Hospodin na teba svoju tvár a nech ti dá pokoj“ (4M 6:24-26).
Eliyahu Ben-Haim, Jeruzalem
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LIST MODLITEBNÉHO STRÁŽCU
Január, 2015, Tevet-Ševat 5775

Zotrvajme na stráži!
„Ak nebude Hospodin strážiť mesto, nadarmo bdie strážca“ (Ž 127:1b).
Dnešný text nám hovorí, že ak nestrážime (nedržíme, nechránime) Jeruzalem cez modlitby
a príhovory, plytváme časom. Ale keď pevne stojíme v modlitbe a držíme sa zasľúbení Božieho
slova, budeme STRÁŽIŤ mesto ako Boží strážcovia Jeruzalema! Neznámy autor napísal: ‘Bol som
úbohou dušou v hlbokom zúfalstve, ktorá sa pre odpoveď na modlitbu štverala do výšok.’ Nemôžeme ukázať väčšiu lásku a záujem o Izrael ako práve výkrikom: „Izrael, modlíme sa za teba!“ (Slovo
na dnes, 20.11. 2014)
„Hineh lo yanum, v’lo yishan, lo yanum v’lo yishan, Hineh lo yanum, v’lo yeshan, shomer,
Yisrael.” Preklad: „Hľa, nedrieme a nespí ten, ktorý ostríha Izraela” Žalm 121:3. (Jewish Publication Society, 1917). Boh nedrieme. Nedal si krátky šlofík a ani sa neodvrátil od vyvoleného ľudu,
ktorý miluje nekonečnou láskou, a o ktorý sa stará. Nemôžeme si dovoliť nič nerobiť, ale bdejme
v modlitbe a v Duchu. Potrebujeme vždy pohotovo zareagovať na akúkoľvek výzvu k modlitbe
v každom momente nášho života byť dostupný pre Pána. Izrael je krajinou plnou nebezpečenstiev,
ktoré číhajú na každom kroku a každý deň. Modlitba môže zmeniť kurz udalostí, ktorým židovský
štát dennodenne čelí.
„Takto hovorí Pán Hospodin: Tento Jeruzalem, postavil som ho vprostred národov a vôkol neho
som rozložil krajiny.“ (Ez 5:5). Do prichádzajúceho konfliktu, ktorý už klope Izraelu na dvere, bude
vtiahnutý celý svet. Zachariáš 12:2-3 hovorí, že národy budú reagovať na návrat židovského ľudu
s nerozumným (nepochopiteľným) správaním. Islam si myslí, že Izrael je urážkou Alaha a islamu
a musí byť zničený. Národy budú vtiahnuté do tohto konfliktu a zjednotia sa v snahe presídliť Židov
z Jeruzalema. Prídu však na to, že ich odstránenie prinesie každej krajine národný „pruh“. Vypukne
tretia svetová vojna a jej centrum bude v okolí Jeruzalema. To je stred sveta. Je to tiež most spájajúci Európu, Afriku a Áziu – tri obrovské svetové kontinenty. Zem má svoj stred s kôrou a vrstvami.
Izrael je umiestnený v strede zemského povrchu a je najsvätejším miestom na svete. Rabíni vyučujú, že večný Jeruzalem sa nachádza práve nad Jeruzalemom rovnako, ako Boh nad ním sedí
a pozoruje svoje milované mesto. V tisícročnom kráľovstve bude Jeruzalem duchovným centrom
sveta a stredom zeme. Vidíme, že alija (migrácia židovského národa do Izraela) naberá na rýchlosti.
Tak isto rapídne rastie aj islamský štát. Každý Žid, ktorý vstúpi na územie Chrámového vrchu, sa
dostáva do silnej opozície, pretože sa tu nachádzajú dve kráľovstvá – kráľovstvo temnoty
a kráľovstvo svetla.
Islam považuje mešitu Skalný dóm (Dome of Rock) za stred sveta a súperí o Boží trón. Samozrejme vieme, kto za tým všetkým v skutočnosti stojí. Satan - hlavný Boží rival. Zdá sa, že nezostáva
veľa času. Židia a kresťania uctievajú toho istého Boha. V tomto momente sa síce ich názory na
bratstvo
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Mesiáša rozchádzajú, ale to je záležitosť, s ktorou si On sám poradí - je to nad ľudské úsilie
a ľudské snahy. Boj o Jeruzalem postupuje. Bdieme? Modlíme sa? Sme pripravení? Sme opatrní
a dávame pozor? Svetlo poznania Božieho slova bolo dané v Jeruzalema a opäť vyrazí
z Jeruzalema. Jedno z hebrejských slov pre strážcu je “notzrim”. Moderná hebrejčina prekladá slovo
kresťan tiež ako slovo “notzrim”. Z toho je jasné, kto patrí k strážcom - kresťanskí bratia a sestry,
ktorí stoja v medzere za svojich bratov a sestry v Izraeli. Naďalej sa modlime za Izrael. Verní modlitební bojovníci, ktorí stoja na stráži, vedia, že sú zapojení v najväčšom konflikte aký kedy bol,
a ktorý sa odohráva v srdci sveta.
Poďme spolu pred Boží trón:
Stuart Dauermann vo svojom článku “Islamský štát - niečo zlé vstupuje do sveta“ zdôrazňuje,
že desivá vlna násilia veľmi pripomína hroznú históriu Asýrčanov, ktorí dávnejšie žili na Strednom
východe. Neskôr ich okolité národy vyplienili pre ich krutosť. Dôkazy o krutosti Asýrčanov nájdeme
v archeologických záznamoch: zaživa sťahovali ľudí z kože, alebo ich zaživa prepichovali cez hroty.
Keď Boh poslal Jonáša, aby varoval obyvateľov Ninive a povzbudil ich, aby činili pokánie, niet divu,
že Jonáš utekal opačným smerom. Násilie nie je pre staroveký svet neznámym pojmom....život
nemal hodnotu...strata života nič neznamenala. Naopak, Izrael vníma vraždu ako závažný priestupok voči samému Bohu. Človek je totiž stvorený na Boží obraz.
•

Modlite sa, aby sa Pán stal útočiskom pre tých, ktorí trpia v rukách islamského štátu pre
svoju vieru. Proste Pána, aby ich chránil svojimi mocnými anjelmi „Lebo prikázal svojim
anjelom o tebe, aby ťa ostríhali na všetkých tvojich cestách“ (Ž 91:11).

•

Prihovárajte sa za Boží pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum, aby strážil srdcia a mysle
zranených a traumatizovaných ľudí, ktorí sa dostali do rúk rôznym radikálom. „Veď ako sa
množia naše utrpenia pre Krista, tak sa rozmnožuje aj naše potešenie skrze Krista“ (2Kor 1:5).

•

Vrúcne sa modlite aj za ochranu vodcov pred extrémistami, ktorí sa ich snažia, či už emočne alebo fyzicky, zničiť a zbaviť ich akejkoľvek nádeje. „Vytrhni ma, Hospodine, z moci
zlého človeka; uchovaj ma od muža ukrutností, od tých, ktorí myslia zlé v srdci; každý
deň vyvolávajú vojny“ (Ž 140 1-2).

“Môj odkaz pre nenávidených Židov: Neexistuje iný Boh, len Alah. Budeme vás prenasledovať všade. Sme národ, ktorý pije krv. Vieme, že židovská krv je najlepšia. Nenecháme vás, dokým neuhasíme náš smäd a smäd našich detí po vašej krvi. Nebudeme mať pokoja, pokým neopustíte moslimské krajiny“ (samovražedný útočník Hamasu Adham Ahmad Abu Jandal a jeho posledné posolstvo,
Palestinian Media Watch).
Rabbín Steven Purzansky vysvetľuje, prečo mal Amálek v úmysle vyhladiť Izrael (5M 25:17-19).
„Židovskí mudrci vyučovali, že Amálek vlastne znamená Am Lak, čiže národ, ktorý oblizuje. Amálek mal v úmysle vyslopať izraelskú krv ako pes.“ (Ohr Harayon). Celý článok bol zverejnený
pod názvom „Sú to surovci!“
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•

Modlite sa, aby Boh uvoľnil bojových anjelov, ktorí zvrhnú ducha zločinnosti a krutosti, ktorý
v týchto dňoch pracuje na Strednom východe. Niektorí z Islamského štátu mohli preniknúť
do Izraela. Musíme sa modliť, aby Boh povstal a bránil Izrael, ktorý sa už stal obeťou divého
násilia. „Nad slabým a biednym zľutuje sa a zachraňuje duše chudobných. Od útlaku
a násilia im vykúpi život; ich krv je vzácna v Jeho očiach“ (Ž 72:13-14).

•

Bojujeme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým
duchom v nebesiach, ktorí používajú strach, aby manipulovali ľudí. IS, ISIL, Hamas
a palestínski násilníci – všetci neustále zastrašujú Izrael. „Veď náš boj nie je proti krvi
a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti
zlým duchom v nebesiach“ (Ef.6,12).

•

Modlite sa, aby Pán zachraňoval moslimov a všetkých ľudí, ktorí nasledujú falošných bohov
a modly temnoty a previedol ich do kráľovstva Božieho Syna. „...vytrhol nás z moci tmy
a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna“ (Kol 1:13).

•

Izraelská vláda sa opäť potrebuje zjednotiť. Modlite sa prosím za premiéra Benjamína Netanjahua, ktorý robí všetko, čo je v jeho silách, aby viedol židovský národ správnou cestou.
Áno, spravil aj chyby, ale bez pochyby je to pre toto obdobie muž od Pána. Prosím, modlite
sa za neho aj za jeho vládu, aby sa navzájom podporovali a držali spolu Božím spôsobom
a pod Božím vedením. „V Bohu dokážeme hrdinskú silu, a on pošliape našich protivníkov“ (Ž 108:14).

S mnohými obavami a predsa s nádejou vás povzbudzujem k modlitbám za Izrael. Pre Boha ste
veľmi dôležití. On vidí vaše nasedenie v modlitbách. Vďaka, že stojíte blízko nás. Vnímame váš
neustály záujem. Vďaka aj za modlitby za našu organizáciu Kresťanskí priatelia Izraela, aj za to, že
preposielate informácie ďalej. Vďaka za vašu podporu v práci, ktorú robíme (www.cfijerusalem.org).
Žehnáme vás z Jeruzalema,
Sharon Sanders

bratstvo
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Chodiť v Izraeli na miesta, kde chodil aj Ješua, bolo pre nás hlboko dojímavé. Obzvlášť nás zasiahla atmosféra Galilejského mora a Getsemanskej záhrady. Veľmi silnú skúsenosť sme prežili, keď
nás Stanislaw priviedol do jedného obchodíku k pánovi Jehudovi (zatiaľ neuveril v Mesiáša). Keď
sme vstúpili, majiteľ obchod zamkol, rozložil nám stoličky a pohostil nás. Najskôr sme si mysleli,
že nás chce presviedčať, aby sme si kúpili jeho tovar. Na naše prekvapenie nám začal vysvetľovať,
že tento obchod otvoril na slávu Elohíma. „Niekoľko rokov som si vás, kresťanov, nevšímal, pretože
som si myslel, že neveríte v Elohíma (Boha) Izraela. Neskôr som pochopil, že máte toho istého
Boha. My mu však nehovoríme Elohím, ale Otec. Vy sa modlíte za požehnanie Izraela a ja vám
hovorím, že budete požehnaní vďaka Izraelu. Otec vás sem pozval, aby ste videli, že my vieru žijeme a toto požehnanie prineste domov.“ Po tvári nám tiekli slzy. Mal pravdu. Zažili sme pravý šabat
v Jeruzaleme. Celé rodiny vchádzali do synagóg, žiadne autá neprechádzali mestom. Šabat je pre
človeka. Oni ho takto žijú v oddelení pre Otca. Rodina je základom spoločnosti. Preto je aj národ
požehnaný a zdravý. Ráno si v električke mladí ľudia čítali z Tóry. Videli sme mladé dievča vo vojenskej uniforme. V jednej ruke mala samopal, v druhej čítala modlitby. Nevedela, či sa dožije večera. Ona si to ani neuvedomovala. Miluj svojho blížneho a svoju vlasť nielen slovami, ale aj skutkom.
My, kresťania, ktorí si hovoríme, že sme plnení Duchom, sa máme od Izraela čo učiť. Najhlbším
zážitkom bolo vidieť napĺňanie Ezechielovho proroctva 20,41: „ Ako v upokojujúcej vôni budem mať
vo vás záľubu, keď vás vyvediem z národov a zhromaždím vás zo zemí, po ktorých ste boli rozptýlení, a budem posvätený vo vás pred očami národov.“
Šalom, Marta Brodská , Magda a Mária Lacekove

Milí priatelia Izraela, máme voľné miesta do Izraela v októbri v roku 2015.

Plánovaný termín 15 - 23.10.2015

INFO: CHEVRA, Národná 10, 01001 Žilina, tel.: +421 41 5640536, balatova@chevra.sk
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SPRÁVY Z DIASPÓRY

Tatiana Vaskovskaja (1930) pochádza z mesta Pryluky. 36 rokov učila ruštinu. Aj keď má jedného
syna v Kyjeve, druhý je na Kamčatke, dcéra jej umrela a cíti sa veľmi osamelá.
Cez vojnu bola evakuovaná na Sibír zo sirotinca. Nemala tam ľahký život a jej sestra ostala po
vojne v Uzbekistane. Pár krát si telefonovali, tým sa to však skončilo. Cestovanie je pre ňu drahé
a v tomto veku aj veľmi fyzicky náročné.
Ďakujme nášmu Hospodinu, silnému Bohu, ktorý je ľútostivý a milosrdný, dlho zhovievajúci a veľký
čo do milosti a pravdy. On sa stará, On je naším zaopatrovateľom, On má právo dať i vziať. Chválime meno Jeho Svätosti, že on nezabúda na svoj ľud.
Izaiáš 44:21-23 Pamätaj na to, Jakobe, a Izraelu, lebo ty si môj služobník! Utvoril som ťa; ty si môj
služobník. Ó, Izraelu; nebudeš u mňa zabudnutý! Zahladím tvoje prestúpenia ako hustý oblak a
jako mrákavu tvoje hriechy. Navráť sa ku mne, lebo som ťa vykúpil! Plesajte, nebesia, lebo to učinil
Hospodin! Pokrikujte radostne, spodiny zeme! Jasajte s plesotom, vrchy, hora i všetky stromy, ktoré
sú v nej, lebo Hospodin vykúpil Jakoba a v Izraelovi sa nádherne oslávil!
Šalom
Chevra tím

bratstvo
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AKTUÁLNE POTREBY - SANITKA!

Projekt Ambulance (sanitka) pokračuje. Sme vďačný všetkým vám, ktorí ste doteraz prispeli. Podľa izraelských zákonov sa sanitky môžu používať maximálne 8 rokov. Potom ich
treba vymeniť za nové. Znamená to, že tieto potreby sú celý čas aktuálne a my naďalej
pokračujeme v ich napĺňaní. Ľudský život, jeho ochrana a záchrana v ohrozujúcich situáciách, majú pre Židov nevyčísliteľnú hodnotu. Boh i v Tóre venuje životu zvlášť pozornosť,
lebo je stvorený samotným Stvoriteľom. Preto tvoj dar neprejde pred Otcom nepovšimnutý!
Za MDA tím ďakuje,
Stanislaw Gawel
Informácie o účtoch nájdete na predposlednej strane časopisu
alebo na www.chevra.sk. Použite var. symbol „85000“.
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Sanitka!

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.
Všetky informácie a postupy ako to celé prebieha nájdete na našich internetových stránkach
www.chevra.sk
V prípade, že nemáte prístup k internetu alebo možnosť získať tieto informácie,
prosím ozvite sa nám a pošleme vám všetky informácie spolu s formulármi.
bratstvo
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PKPI 2014 - AUDIO NAHRÁVKY
AUDIO nahrávky
z Prorockej konferencie
priateľov Izraela 2014
Cena: 12,- €
Audio nahrávky sú na dvoch
CD vo formáte MP3.

CD z audio nahrávok si môžete objednať na našej adrese:
CHEVRA, Národná 10, 010 01 Žilina, SR
www.chevra.sk
e-mail: chevra@chevra.sk
tel./fax: +421 (41) 56 40 536

KNIHY
WERNER ODER
Bojovanie
s démonmi
Nacizmu
(9,- €)

PETER TSUKAHIRA
Božie tsunami
(9,- €)

AKO SA MÔŽEM ZAPOJIŤ DO PROJEKTOV?
Práve sústredenie pomoci v diaspóre Izraela (hlavne v krajinách bývalého Sovietskeho
zväzu a krajinách s nízkou životnou úrovňou) cez sieť organizácií Chevra načrtáva možnosti zapojenia sa do financovania projektov modlitieb a pomoci pre širokú vrstvu darcov.
Vytvárame podmienky zapojenia sa tak pre jednotlivcov, skupiny ľudí alebo príležitostné
zhromaždenia, ako aj pre organizácie, podniky, podnikateľov, cirkvi a náboženské obce.
Podmienky pre poukázanie príspevkov na projekty sú zabezpečené tak, aby sa čo najviac
priblížili vašim možnostiam. Využívame mnohé zo spôsobov prevodu alebo vkladu financií na území Slovenskej a Českej republiky a taktiež zo zahraničia. Vklady realizujte
v pobočkách ČSOB, a.s. na Slovensku a v Čechách na čísla bankových účtov prislúchajúce danej krajine, ktoré sú uvedené nižšie. Ďalej je možnosť zaslania poštových poukážok zvlášť pre Slovenskú a Českú republiku
Aktuálne potreby:
Projekt „Liečebný pobyt“
Projekt „Sanitka“

variabilný symbol 1033
variabilný symbol 85000

Projekt Nádej (Tikvah) - projekty pomoci na Ukrajine
variabilný symbol 777
- do tohto projektu sme zaradili aj potreby spojené s liekmi,
hygienickými a zdravotníckymi potrebami v Čerkazskej oblasti.
Projekt Múr Modlitieb

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

variabilný symbol 333

Kontaktná adresa:
CHEVRA, Národná 10, 010 01 Žilina, SR
www.chevra.sk
e-mail: chevra@chevra.sk
tel./fax: +421 (41) 56 40 536

S BIBLIOU OD DAN PO BERŠEBU

LE-ŠANA HA-VA VI-JERUŠALAIM

NA BUDÚCI ROK V JERUZALEME - OKTÓBER 2015

