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Srdečne vás pozývame na 17. ročník

Konf er encie
Priat eľov
Izr 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

SLOVO NA ÚVOD
Drahí súrodenci!
Tu je slovo zo Slova pre vás:
„Keď sa schádzate, každý z vás má žalm, má učenie, má zjavenie, má
jazyk, má výklad – všetko nech je na vzdelanie.“ (I Kor 14:26)
„...má zjavenie...“ – na toto Slovo dnes Duch Svätý sústredil moju myseľ .
Ak chceš chodiť v nadprirodzenom, potrebuješ mať nadprirodzené
zjavenie toho, čo je nadprirodzené. To znamená, že zjavenie predchádza
nadprirodzený prejav toho, čo sa deje v tvojom živote a v cirkvi. Preto sa Pavol modlil za zbor
v Efeze, „žeby Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, ráčil vám dať ducha múdrosti a zjavenia
pravým poznaním Jeho, osvietené oči vašej mysle, aby ste vedeli, čo a aká je to nádej jeho
povolania a čo a aké bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými...“ (Ef 1:17-18)
Chodenie v tom čo je prirodzené, znamená, mať kontrolu nad tým, čo sa deje okolo mňa.
Prirodzené veci prúdia z tela, ale nadprirodzené z Ducha. Potrebuješ sa rozhodnúť, či chceš byť
v škole tela alebo v škole Ducha Svätého. Chodiť v tom, čo je nadprirodzené, znamená dať pod
Božiu kontrolu všetko, čo prichádza do môjho života.
Celá Biblia je knihou Božieho zjavenia. Príchod Mesiáša bol sprevádzaný Božím zjavením. Boh
zjavoval prorokom plán vykúpenia pre svoj ľud a pre národy. Simeon hovoril v Svätom Duchu
o Ježišovi „...moje oči videli tvoje spasenie, ktoré si prihotovil pred tvárou všetkých ľudí, svetlo
na zjavenie národom a slávu svojho ľudu Izraela.“ (L 2:30-32)
Na toto zjavenie národom, zjavenie Mesiáša Ješuu, očakáva dnes stvorenie Božie: „Lebo túžobne
vyzeranie stvorenia očakáva zjavenie synov Božích.“ To znamená tých, ktorí prijali Božiu milosť,
chodia Duchom a sú použiteľnými nádobami na zjavenie svetla Ješuu národom.
Pavol prijal spasenie skrze zjavenie a hovorí, „...že evanjelium, ktoré som vám zvestoval, nie je
podľa človeka, ani ma nemu nenaučil človek, ale som ho dostal skrze zjavenie Ježiša
Krista.“ (Gal 1:11-12) Nemusíš mať zjavenie Krista na ceste do Damasku, ale mal by si ho mať
vo svojom vnútri, lebo „...Kristus vo vás nádeja slávy.“ (Kol 1:27) Konečným cieľom učeníctva
je Jeho obraz vypodobnený v nás.
Pavol konal službu podľa zjavenia: „Potom po štrnástich rokoch som zase odišiel hore
do Jeruzalema s Barnabášom pojmúc so sebou aj Títa. A išiel som tam podľa zjavenia a predložil
som im evanjelium, ktoré kážem medzi pohanmi.“ (Gal 2:1-2) Na inom mieste hovorí: „Pre tú príčinu
ja Pavel, väzeň Krista Ježiša za vás pohanov, akže ste počuli o správe milosti Božej, ktorá mi je
daná cieľom vás, že mi v zjavení oznámil tajomstvo...“ (Ef 3:1-3)
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Skutky apoštolov sú dejiny rannej cirkvi. Evanjelium sa k pohanom dostalo skrze zjavenie a prejavilo
sa mocou Ducha Svätého v kázanom Slove pravdy. Môžeme to čítať v Skutkoch desiatej kapitoly.
Boh ti chce zjaviť skryté veci, len sa potrebuješ otvoriť pre Jeho zjavenie: „Skryté veci patria
Hospodinovi (Adonai), nášmu Bohu a zjavenie nám a naším synom až na veky, aby sme činili
všetky slová tohto zákona (Torah).“ (5M 29:29)
Zjavenie a odkrývanie tajomstiev Božích prichádza skrze pokorovanie sa v modlitbe a pôste, keď
prinášame svoje telo ako živú obeť pred Bohom (R 12:1). Vtedy hlas Ducha Svätého, hlas Boží
a hlas anjelov Božích hovorí k nám jasne a zreteľne. Zjavenie neprichádza skrze telo, ale skrze
Ducha Svätého. Preto potrebujeme v našom vnútri uvoľniť pre neho priestor. Keď sa v babylonskom
zajatí pokoroval, modlil a postil Daniel, Boh mu odkryl tajomstvá: „A obrátil som svoju tvár k Pánu
Bohu, aby som ho hľadal modlitbou a pokornými prosbami v pôste, v smútočnom vreci a popole.
A modlil som sa vrúcne k Hospodinovi, svojmu Bohu a vyznával som sa a vravel som: Prosím,
Pane, ty silný, veľký a strašný Bože, ktorý zachovávaš zmluvu a milosť tými, ktorí ťa milujú
a zachovávajú tvoje prikázania! Hrešili sme a činili prevrátene, páchali sme bezbožnosť a protivili
sme sa, odvrátili sme sa od tvojich prikázaní a od tvojich súdov. Nepočúvali sme na tvojich
služobníkov prorokov, ktorí hovorievali v tvojom mene našim kráľom, našim kniežatám a našim
otcom i všetkému ľudu zeme.“ (Dan 9:3-6) Ešte počas tejto modlitby sa Danielovi zjavil anjel Gabriel
a povedal: „Danielu, teraz som vyšiel, aby som ťa učinil schopného rozumieť tajomstvám.“ (v. 22)
Skrze pokorovanie v pôste a modlitbe prichádza Božia múdrosť, zjavenie, vedenie a usmernenie.
Otec nechce , aby si kráčal naslepo.
V prvej cirkvi v zbore v Antiochii sa učeníci pokorovali v modlitbách pred Pánom a Duch Svätý im
zjavoval, k čomu ich povoláva a posiela: „A keď slúžili Pánovi a postili sa, povedal Svätý Duch:
Nože mi oddeľte Barnabáša a Saula ku dielu, ku ktorému som ich povolal. Vtedy, keď sa boli postili,
modlili sa , položili na nich ruky a prepustili ich. A oni teda súc vyslaní od Svätého Ducha prišli dolu
do Seleucie a odtiaľ sa odplavili na Cyprus.“ (Sk 13:2-4) Prví učeníci vstupovali v poslušnosti
do toho, k čomu boli povolaní a poddávali sa zjaveniu a vedeniu Ducha Svätého. Bez tohto zjavenia
sa nepohli.
Keď prijímam zjavenie od Svätého Ducha, idem na základe tohto zjavenia a naplňujem to, s čím
som poslaný. Konám Božiu vôľu.
„Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! Vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho
Otca, ktorý je v nebesiach.“ (Mt 7:21), „...ten, kto činí vôľu Božiu (Otcovu), trvá na veky.“ (1J 2:17),
Činenie vôle Otcovej predchádza zjavenie Ducha Svätého!
Modlitba: Drahý Otče, modlím sa za seba a za mojich bratov a sestry o Ducha zjavenia. Veci,
do ktorých budeme v budúcnosti vstupovať, nech sú len pod tvojim vedením a na tvoju slávu.
Ďakujem ti, že dávaš dobré dary svojim deťom a neodopieraš Svätého Ducha tým, ktorí ťa prosia!
B´Šem Ješua Adonai (v mene Ježiša Pána)
Šalom, Šalom,
Stanislaw Gawel
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
(Modlitebný zoznam z Jeruzalema, február 2013)
1.) Piatok, 1.marca, sa v Jeruzaleme konal maratónsky beh. Na myseľ nám
prišli Pavlove slová, ktorými nás vyzýva, aby sme aj my bežali o závod, o závod
pre Boha.
•
•
•
•
•
•

„Či neviete, že tí, ktorí bežia o závod, bežia síce všetci, ale iba jeden berie víťazné? Bežte
tak, aby ste uchvátili!“ (1K9:24)
„Bojoval som dobrý boj, beh som dokonal, vieru som zachoval.“ (2Tim 4:7)
Vďaka za Tvoju úžasnú milosť, ktorá nás nielen spasila, ale nás nesie až k „cieľovej čiare“.
Sme presvedčení, že napriek tomu, čo vidíme a počujeme v správach, TY vládneš. (Iz 52:7).
Vďaka Ti Pane, že ani na zemi, a ani v nebesiach nie sú nijaké mimoriadne udalosti. Teba
nič neprekvapí. (Ž 103:19)
Vďaka Ti, že nás v modlitbe voláš do spolupráce s Tebou.

2.) Veľa sme sa modlili za súčasnú politickú situáciu v Izraeli, v ktorej vládne zmätok.
Designovaný premiér Bibi Netajahu a jeho strana Likud- Bejtejnu sa stále pokúša zostaviť silnú
koalíciu, ktorá by v blízkej budúcnosti viedla Izrael. S najväčšou pravdepodobnosťou požiada
prezidenta Šimona Peresa o ďalšie dva týždne, aby túto dôležitú úlohu mohol dokončiť.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pane, keďže Ty sa nemeníš (Mal 3:6), vieme, že to čo si urobil pre Šalamúna, môžeš urobiť
aj pre Bibiho. „A teda Hospodin dal Šalamúnovi múdrosť, ako mu hovoril...“ (1 K 5:12)
Prosíme Ťa o múdrosť pre Bibiho.
„Srdce kráľovo v ruke Hospodinovej ako potôčky vody: kamkoľvek chce, ta ho
nakloní“ (Pr 21:1)
Vylej múdrosť zhora na Netanjahua a jeho rokovací tím, aby sformovali vládu, ktorá naplní
Tvoj zámer pre tento národ.
Daj Bibimu uši, ktoré budú počuť Tvoju radu.
„Srdce človeka vymýšľa svoju cestu; ale Hospodin riadi jeho krok.“ (Pr.16:9)
Pomôž mu dať bokom všetku pýchu, osobnú zaujatosť, atď...ktoré môžu stáť v ceste pri
napĺňaní Tvojich zámerov.
Obklop Bibiho múdrymi radcami. Nech odmietne každú bezbožnú radu.
Daj Izraelu vládu, skrze ktorú budeš oslávený. (Ž 115:1-3)
Preruš všetky bezbožné putá medzi stranami alebo politikmi, ktoré bránia, aby povstala
Tebou nariadená vláda.
Jasne prehováraj k Jair Lapidovi a Naftali Bennettovi, aby porozumeli, aká je Tvoja vôľa pre
nich a pre ich strany - Existuje budúcnosť a Židovský domov.
„...Boh Najvyšší panuje nad kráľovstvom človeka a koho chce, toho ustanoví nad
ním.“ (Dan 5:21). Ďakujeme Ti, že Ty ustanovíš vládu v Izraeli podľa svojho zámeru.
Pozdvihni v Izraeli vládu, ktorá bude schopná efektívne jednať s každou jednou hrozbou,
ktorej Izrael čelí - napredovanie Iránu vo výrobe nukleárnej zbrane a nedostatok odvahy
bratstvo
Ševat - Adar 5773
5
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svetových politických vodcov jednať, šikanovanie Libanonu skrze Hizbaláh, chaos v Sýrii,
Moslimské bratstvo, ktoré vládne v Egypte, hrozba zo strany EU potrestať izraelských
usadlíkov, Obama a nový americký minister zahraničných vecí John Kerry, minister obrany
Chuck Hagel...
3.) Modlili sme sa, aby bola budúca vláda Izraela naplnením Božích zasľúbení týkajúcich sa
vladárov tejto krajiny v posledných časoch.
„A navrátim ti tvojich sudcov, ktorí budú ako tí tam prv, a tvojich radcov, ako na počiatku,
a potom sa budeš volať mestom spravodlivosti, verným mestom.“ (Iz 1:26)
„Navráťte sa, odvrátení synovia, hovorí Hospodin; lebo ja som sa oženil s vami a vezmem
vás, jedného z mesta a dvoch z čeľade a dovediem vás na Sion. A dám vám pastierov
podľa svojho srdca, a budú vás pásť umne a rozumne.“ (Jer 3:14-15)
„A ja zhromaždím ostatok svojho stáda zo všetkých zemí, kam som ich zahnal, a navrátim
ich na ich pastvisko, a budú sa plodiť a množiť. A postavím nad nimi pastierov, a budú ich
pásť. A nebudú sa viacej báť, ani sa nebudú desiť, ani nebude nikto chýbať, hovorí
Hospodin.“ (Jer 23:3-4)
Abba, nie je dnes čas pozdvihnúť Tvojich pastierov v každej oblasti izraelskej spoločnosti,
aby kŕmili a starali sa o Tvoje stádo?
Pracuj v srdciach novozvolených politikov, aby porozumeli zodpovednosti, ktorá leží na ich
pleciach za tento národ.
„Bázeň Hospodinova je počiatkom známosti...“. (Pr 1:7) Vlož do sŕdc politikov bázeň pred
Tvojím menom
Špeciálne sa prihovárame za srdcia týchto mužov: Jair Lapid zo strany Ješ Atid (Existuje
budúcnosť) a Naftali Bennett zo strany Bajit Jehudi (Židovský domov). Prosíme Ťa, aby
porozumeli svojim zodpovednostiam a zostali verní predvolebným sľubom (napr.
že Jeruzalem zostane jednotný).

•
•

•

•
•
•
•

4.) Tiež sme sa prihovárali za prvú návštevu znovuzvoleného prezidenta USA Obamu
v Izraeli. Pricestovať by mal 20.marca. V Izraeli zostane niekoľko dní. Všetkých amerických
príhovorcov vyzývame k bdelosti a modlitbám za túto návštevu. Vnímame ju ako strategickú
udalosť, pretože v stávke je osud židovského štátu. Je zrejmé, že Amerika je v mnohých oblastiach
pod Božím súdom. Dôkazom sú neustále prírodné katastrofy a oslabujúca ekonomika. Boh
evidentne odtiahol od tohto národa svoju ochrannú ruku a vydal ho svojím zlým žiadostiam
v mnohým oblastiach. (R 1:24,26,28). Podľa Biblie všetky tieto negatívne udalosti v USA súvisia
s tým, že Amerika sa v aliancii s Izraelom dokázala ako nespoľahlivý partner a tlačí na židovský štát,
aby rozdelil Božiu zem. Existuje už len jedna nádej pre túto krajinu a tou si ty. Postav sa do medzery
a prihováraj sa za milosť pre Ameriku (Ez 22:30-31), žehnaj Izraelu a tomu, čo tu Boh robí (1M 12:3)
- pre Jeho sväté meno. Preto “bdejte a modlite sa“ (Mk 13:37).
4.) Vás, príhovorcov z Británie a Európy, vyzývame k rovnakej bdelosti a modlitbám.
V podstate väčšina národov stojí proti Jeruzalemu a čelí Božiemu spravodlivému hnevu. Modlite sa
za vzťah vášho národa voči Izraelu, pretože podľa Písma, toto je dôvod, prečo Boh v týchto
posledných dňoch súdi národy. Pridávame iba niekoľko veršov z mnohých, ktoré deklarujú vyššie
6
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Príhovorcovia za Izrael
napísanú pravdu:
•
•
•

•
•

„Ten, kto ti bude žehnať, bude požehnaný; a kto by ti zlorečil, bude zlorečený!“ (4M 24:9)
„Lebo národ a kráľovstvo, ktoré by ti neslúžili, zahynú, a také národy istotne
spustnú.“ (Iz 60,12)
„Lebo hľa, v tých dňoch a v tom čase, keď navrátim zajatých Júdu a Jeruzalema,
zhromaždím aj všetky národy a zavediem ich dolu do údolia Jozafatovho a tam sa budem
s nimi súdiť pre svoj ľud a pre svoje dedičstvo, pre Izraela, ktorého rozptýlili medzi pohanov
a moju zem si rozdelili.“ (Joel 3:1-2)
„Lebo takto hovorí Hospodin Zástupov: Po sláve ma poslal k národom, ktoré vás olupovali;
lebo ten, kto sa vás dotýka, dotýka sa zrenice jeho oka. (Zach. 2:8)
„Hľa, ja učiním Jeruzalem čašou potácania všetkým národom na okolo, a bude aj na Júdu
v obležení, na Jeruzalem. A stane sa toho dňa, že učiním Jeruzalem kameňom veľkej ťarchy
všetkým národom; všetci, ktorí ho budú dvíhať, porania sa do krvi, a zhromaždia sa proti
nemu všetky národy zeme... A stane sa toho dňa, že budem hľadať zahladiť všetky tie
národy, ktoré prídu na Jeruzalem.“ (Zach 12:2-3,9)

5.) P5+1 národov [5 stálych členov Bezpečnostnej rady OSN + Nemecko] sa stretli s iránskymi
predstaviteľmi a ponúkli im zmiernenie sankcií v prípade, že stiahnu svoj nukleárny program. Irán
v zásade povedal: 'Budeme o tomto návrhu premýšľať a dáme vám vedieť na najbližšom stretnutí.'
Irán zas okabátil svet a získal vzácny čas na rozvoj nukleárnych zbraní. Napokon, všimnite si, ako
svet chodí po špičkách okolo Severnej Kórei i napriek tomu, že ide o strašný režim, ktorý vlastní
atómovú bombu. Modlili sme sa, aby buď Boh vo svojej zvrchovanosti jednal s Iránom, alebo ak si
chce k tomu použiť Izrael, nech dá vodcom židovského štátu jasnú víziu, múdrosť a odvahu.
•

•

•
•
•
•
•
•

„Povstaň, Hospodine, nech nezmocnie smrteľný človek; nech sú národy súdené pred tvojou
tvárou. Pusti na nich strach, ó, Hospodine, aby vedeli národy, že sú iba biednymi
smrteľníkmi.“ (Ž 9:19-20)
„Neboj sa červíku Jakobov, hŕstko Izraelova! Ja ti pomôžem, hovorí Hospodin, a tvoj
vykupiteľ, Svätý Izraelov. Hľa, učinil som ťa mlatidlom, ostrým a novým, dvojrezým; pomlátiš
vrchy a rozdrtíš a s brehmi učiníš tak, ako čo by boli plevy. Preveješ ich, vietor ich odnesie,
a víchor ich rozptýli, a ty budeš plesať v Hospodinovi, v Svätom Izraelovom sa budeš
chváliť.“ (Iz 41:14-16)
Abba, daj nám vládu, ktorá sa nepokloní pred žiadosťami národov, ale bude dostatočne
odvážna a múdra, aby sa vedela ubrániť pred nepriateľmi.
Pane, nech povstane Tebou určený minister obrany.
Ďakujeme Ti za zmodernizovaný systém protiraketovej obrany Arrow 3.
Naďalej prosím dozeraj na izraelskú ekonomiku, aby všetky peniaze určené na obranu
krajiny, boli dostupné.
Pomôž Izraelu, byť pripravený ku dňu boja, a súčasne hľadať záchranu u Teba. „Kôň je
pripravený ku dňu boja; ale záchrana je Hospodinova.“ (Pr.21:31)
Vyznávame, že Ti dôverujeme. Dôverujeme slovu, ktoré hovorí, že: „Ten, ktorý rozptýlil
Izraela, ho zase zhromaždí a bude ho strážiť ako pastier svoje stádo.“ (Jer. 31:10; Ž 20:7-9).
bratstvo
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6.) Galilejské jazero sa naďalej plní. K samému vrchu chýba už len 1,4 metra. Prosili sme, aby
sa do skončenia daždivého obdobia, čo je v čase Paschy asi o jeden mesiac, úplne naplnilo.
Vďaka za vašu vernosť v modlitbách za tento národ.
Pravdou, v ktorej môžeme odpočívať čokoľvek sa deje s Izarelom, je, že náš Boh – Boh Izreala
a Jeho Syn Ješua – vládne nielen na nebi, ale aj tu na zemi.
„A videl som nebo otvorené a hľa, zjavil sa biely kôň, a ten, ktorý sedel na ňom, volal sa Verný
a Pravdivý a v spravodlivosti súdi i bojuje. A jeho oči boli ako plameň ohňa a na jeho hlave mnoho
diadémov, a mal napísané meno, ktorého nikto nevie, iba on sám. A bol oblečený v rúchu,
pokropenom krvou, a jeho meno sa volá: Slovo Božie. A vojská, ktoré sú na nebi, išli za ním na
bielych koňoch, odiati kmentom, bielym a čistým. A z jeho úst vychádzal ostrý meč, aby ním bil
národy. A on ich bude pásť železným prútom a on bude šliapať lis vína prchlivosti a hnevu
všemohúceho Boha. A na svojom rúchu a na svojich bedrách má napísané meno: KRÁĽ
KRÁĽOV A PÁN PÁNOV.“ (Zj 19:11-16)
Šabat šalom zo Siona,
IFI tím
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STRÁŽCOVIA Z JERUZALEMA
Biblický pohľad na udalosti vo svete, 1. vydanie, 2013
Šalom, priatelia,
Udalosti na Strednom východe [SV] vyvolávajú vo svete hnev a úzkosť. Stojí za tým satanova
armáda, ktorá sa pokúša vytrhnúť z Izraela jeho vlastníctvo. (Abd.1:17). Jej útok nie je ani tak
namierený proti národu Izrael alebo židovskému ľudu či cirkvi. Satan sa z posledných síl zúfalo
snaží zabrániť návratu Mesiáša Ješuu tým, že chce zničiť dôveryhodnosť Božieho mena, Jeho
Slova a Jeho kráľovstva. Otec lží (Jn.8:44) chce dokázať, že Boh je klamár. Pozrite sa na útok voči
Jeho menu.
Čo je v skutočnosti v stávke na Strednom východe? Božie Meno!
„Meno“ v biblickej hebrejčine vyjadruje povahu alebo reputáciu konkrétnej osoby. Satan sa svojimi
útokmi voči Izraelu snaží zničiť oboje – Izrael i Boha. Ako? Dokazovaním, že Boh nie je verný a ani
schopný urobiť to, čo povedal.
Jeremiáš mal zjavenie, v ktorom videl mandľovníkový prút. Boh mu ho vysvetlil takto: „Dobre
si videl, bdiem nad svojím slovom, aby som ho splnil“. (Jer. 1:11-12) V hebrejčine ide o slovnú
hračku. Slová „mandľovník“ a „bdieť nad“ majú rovnaký koreň slova. Mandľovník je strom v Izraeli,
ktorý rozkvitá ako prvý, ale zarodí ako jeden z posledných. Boh hovorí, že Jeho prorocké slovo
vyšlo, ale kým „prinesie ovocie“, učí nás trpezlivosti. V tom je podstata viery. „Lebo videnie sa splní
svojím časom, speje ku koncu a - nesklame; keby sa zdržalo, čakaj naň, lebo určite sa splní nebude meškať. Ajhľa, nadutý nemá v duši pokoj, ale spravodlivý zo svojej viery bude žiť!“(Ab.2:3-4)
Písmo prehlasuje: „Boh nie je človekom, aby klamal, ani ľudským synom, aby ľutoval. Či nevykoná,
čo povedal? Či nesplní, čo vyriekol?“ (4 M 23:19; porovnaj s: 4 M 11:23; Ž 33:10-11; Iz.14:24; 46:910; 48:3; 55:11)
Ješua potvrdzuje pravdu, že Písmo nemôže byť zrušené; (Jn.10:35b). Za Jeho čias „Písmo“
predstavovalo Starý zákon. Takže aj napriek teológii náhrady budú nasledujúce verše naplnené,
pretože Boh je verný a spravodlivý (Zj.3:14; 19:11).
„Takto vraví YHWH/Hospodin, ktorý slnko určuje za svetlo vo dne, mesiac a hviezdy kladie za svetlo
noci, ktorý búri more tak, že hučia jeho vlny; Hospodin mocností je Jeho meno: Ak tieto poriadky
zmiznú spredo mňa - znie výrok Hospodinov - aj potomstvo Izraela prestane jestvovať predo mnou
ako národ na všetky časy.“ (Jer. 31:35-36)
„Preto povedz domu Izraela: ... Nekonám kvôli vám, dom Izraela, ale kvôli svojmu svätému menu,
ktoré ste znesvätili medzi národmi, ku ktorým ste prišli. Posvätím svoje veľké meno, .... a pohanské
národy poznajú, že ja som YHWH/Hospodin ... keď sa na vás [Izrael!] dokážem svätým pred ich
očami.“ (Ez.36:22-23)
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A apoštol Pavol píše: ... že „sa Kristus stal [služobníkom] obrezaných [Židov] pre pravdu Božiu, aby
potvrdil zasľúbenia (dané) otcom; [Abrahámovi, Izákovi, Jákobovi, Dávidovi, atď.]“. (R 15:8)
Takže je YHWH Bohom, Bohom Biblie? Alebo je ním Alah? Alebo je tých bohov viac? Alebo Boh
neexistuje a mali by sme uctievať človeka? „Kto to oddávna zvestoval a predpovedal od vekov? Či
nie ja, YHWH/Hospodin? Veď nieto Boha okrem mňa. Boha spravodlivého a Spasiteľa nieto okrem
mňa. Obráťte sa ku mne a dajte sa zachrániť, všetky končiny zeme, lebo ja som Boh, a iného
nieto.“ (Iz.45:21-22; porovnaj s: 44:6-8)
Jazda na húsenkovej dráhe v posledných časoch
Žasneme nad tým, koľkým vážnym a dôležitým udalostiam čelil Izrael za posledné obdobie. Tu je
ich krátky prehľad:
14.-21.11. 2012 – operácia IDF proti neustálym raketovým útokom z Gazy.
29.11. 2012 - Valné zhromaždenie OSN (VZ OSN) prijalo rezolúciu, ktorou povýšilo
postavenie Palestíny v OSN z pozorovateľskej entity na nečlenský pozorovateľský štát. S
týmto krokom vyslovilo súhlas 138 zo 193 členských štátov VZ OSN, deväť (Česká
republika, USA, Izrael, Kanada, Marshallove ostrovy, Mikronézia, Nauru, Palau, Panama)
bolo proti a 41, vrátane Slovenska, sa zdržalo hlasovania. „Palestína“ bola takto v podstate
uznaná za národ medzi národmi.
30.11. 2012 – Izrael sionistickým spôsobom reaguje na to, že PS porušila Dohody z Osla
z r. 1993. Schválil ďalšiu výstavbu domov v Jeruzaleme, Judei a Samárii.
Od decembra 2012 až ku dnešnému dňu svet odsudzuje Izrael za to, že zničil “mierový
proces.” Napriek tomu Boh Izraela reaguje: „Ja som YHWH/Hospodin, činím všetko, …
Znamenia tárajov ruším ...zavraciam múdrych a ich poznanie robím nerozumným. Ja
spĺňam slová svojich sluhov a uskutočňujem radu svojich poslov; Jeruzalemu vravím: Buď
obývaný! A mestám judským: Buďte zbudované! a ich zrúcaniny postavím.“ (Iz.44:24b-26a)
3.12. 2012 – VZ OSN hlasuje 174 k 6, aby Izrael otvoril svoje nukleárne zariadenia pre
kontrolu Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu ( IAEA.)
V tom istom čase schválil Egypt islamskú ústavu – schválilo ju menej ako 10% Egypťanov.
To znova dokazuje, že radikálna ochota menšiny zabíjať a byť zabitý môže veľmi ľahko
zachvátiť celé národy. Nedávne príklady z histórie zahŕňajú nacistov v Nemecku,
komunistov v Rusku a radikálnych šiítov v Iráne.
Sýrska vláda vraždí vlastných občanov, zatiaľ čo západ začína podporovať rebelov. Avšak
za rebelmi sa skrývajú moslimskí fundamentalisti, ktorí zabíjajú zatknutých sýrskych
kresťanov.

•
•

•
•

•
•

•

Bude aj rok 2013 plný podobných nepokojov?
Znovuzvolený prezident Obama prijal do svojej vlády niekoľko proti-izraelsky orientovaných členov:
minister obrany - Chuck Hagel; minister zahraničných vecí - John Kerry; riaditeľ CIA - John
Brennan. Najnebezpečnejší pre amerických Židov je pravdepodobne Obamom zvolený minister
financií - Jack Lew, ortodoxný Žid. Ak padne ekonomika Ameriky, je jasné, kto bude na vine. Ale tiež
by to mohol byť jeden zo spôsobov, ako Boh odpovedá na modlitby, aby sa viac amerických Židov
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navrátilo do Izraela! „Ajhľa, vyslobodzujem svoj ľud z krajiny na východe a z krajiny na západe
slnka. Privediem ich, takže budú bývať v Jeruzaleme; budú mojím ľudom a ja im budem Bohom
verne a spravodlivo.“ (Zach.8:7-8)
Svet hlasuje „áno“ za „Palestínu“
„Hľa, národy sú sťa kvapka z vedra, ... ostrovy zavážia sťa zrnko piesku…“ (Iz.40:15a, 17a; porovnaj
s: Ž 2:1ff; 33:10-11)
Dňa 29.11. 2012 VZ OSN podľa očakávania prijalo rezolúciu uznávajúcu „Palestínu“ ako nečlenský
pozorovateľský štát. V ten istý deň v roku 1947 OSN uznala Izrael za suverénny štát. Odborník na
históriu, Moshe Siebel, povedal, že OSN pospájalo mnohé židovské a izraelské historické symboly
dohromady a jednoducho im dátum 29.11. do sledu udalostí zapadá.
V tento novembrový deň roku 1947 OSN oficiálne rozdelila Palestínu. Vyhlásila, že časť Britského
mandátu na Palestínu, ktorý už čoskoro nebude existovať, bude vyhradený pre židovský štát...
Rozhodnutie OSN 181 bolo prvé oficiálne uznanie národných práv židovského ľudu na území
Izraela v modernej dobe, čo zachádzalo ďalej ako Balfourova deklarácia z roku 1917. Tá zákonne
uznala Palestínu za „národný domov“ pre židovský ľud. Hoci Plán rozdelenia... vyhradzoval len malú
časť západnej Palestíny pre Židov, a nezahŕňal Jeruzalem, ktorý mal byť zmedzinárodnený,
židovská komunita a jej inštitúcie to prijali.
Arabi Plán rozdelenia odmietli s prehlásením, že novonarodený židovský štát zničia. Túto snahu
zrealizovali v máji 1948 po tom, ako David Ben-Gurion vyhlásil štát Izrael. Vojská zo siedmich
arabských štátov zaútočili na Izrael, ale boli zázračne potlačené. Izrael tak zabral dôležité územné
oblasti, ktoré by boli bývali súčasťou arabského štátu, keby Arabi súhlasili s Plánom rozdelenia.
29.november 1947 bol pre Židov dňom emócií.... znovuzrodenie židovského ľudu po hrôzach
holokaustu. Naplnilo sa Božie Slovo z Ezechiela 37. Suché kosti povstali z hrobov a stala sa z nich
mocná armáda (37:1-14).
Siebel hovorí: „Návrh štátnictva PS v tento deň je historická nespravodlivosť.... podobne ako
vyhlásenie Chrámovej hory za sväté miesto pre islam, ktorú musia brániť svojím životom pred „zlými
sionistami,“ hoci sa to v koráne vôbec nespomína... Ani Jeruzalem sa nespomína v ich textoch.
Nikdy v histórii sa Arabi nepokúšali dať tomuto mestu status hlavného mesta. Ale zrazu, pretože
Židia sú tu, Jeruzalem sa musí stať večným hlavným mestom palestínskeho národa. Návrh
štátnictva v OSN je len ďalšou snahou Arabov vytlačiť Izrael zo svojej zeme a z histórie.... Krajiny,
ktoré Arabov podporujú, len dokazujú svoj antisemitizmus a pokrytectvo.“ („S návrhom OSN sa
Arabi znovu snažia ukradnúť dedičstvo Izraela," Arutz 7, 29. nov. 2012)
Netanjahu Izraelčanom povedal: „Rozhodnutie OSN nebude viesť k založeniu palestínskeho štátu,
pretože sa v ňom nepojednáva o bezpečnosti Izraela či pozícii židovského štátu, ani o vyhlásení
ukončenia konfliktu... Toto je len pár dôvodov, prečo odmietame tento návrh...“ („PM: Ignorujte zvuk
aplauzu OSN," Arutz 7, 29. nov. 2012)
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Izraelská vláda hlasovala proti. Odôvodnila to slovami, že židovský ľud má prirodzené, historické
a zákonné právo na svoju domovinu s večným hlavným mestom Jeruzalemom. Štát Izrael ako štát
židovského ľudu má práva a nároky na oblasti, ktoré sú predmetom súčasného sporu na území
Izraela. Toto rozhodnutie OSN žiadnym spôsobom neumenšuje právo štátu Izrael a židovského
ľudu na sporné územia, pričom všetky boli prinavrátené Izraelu počas obranných vojen. („Izrael
'úplne odmieta′ schválenie OSN o novom statuse PS," Arutz 7, 2.dec. 2012)
„Umiernený“ Abbás srší nenávisťou
Po prejave prezidenta Abbása v OSN, počas ktorého si zhromažďoval ohromujúcu podporu svojho
návrhu získať status nečlenského štátu, Netanjahu vyhlásil: „Svet sledoval jedovatý, nenávisťou
hnaný prejav plný zavádzajúcej propagandy proti IDF a občanom Izraela.“
Abbásova zbraň je v klamstve. Ohavne obvinil Izrael z „rastúcich vojenských útokov... osídľovania
a etnickej čistky, najmä v okupovanom [tzv.] východnom Jeruzaleme, z masových zatknutí, z útokov
usadlíkov a z iných praktík, ktorými sa táto izraelská okupácia stáva podobnou systému apartheidu
z čias koloniálneho okupovania, ktorý inštitučne prináša záplavu rasizmu a upevňuje nenávisť
a podnecovanie vzbury.“ Apartheid? Rasisti? Arabi pracujú v Knessete, navštevujú izraelské školy,
sú doktormi ako aj pacientmi v izraelských nemocniciach a niektorí dokonca slúžia v IDF!
Netanjahuov hovorca M. Regev povedal: „Namiesto toho, aby hovoril jazykom pokoja a zmierenia,
[Abbás] prišiel so zoznamom ohavných obvinení…a pokrivil historickú pravdu. Izrael chce mier...
Izrael je pripravený prijať palestínske štátnictvo... [Ale] palestínska strana do dnešného dňa odmieta
prijať legitímnosť židovského štátu.“
Po hlasovaní v OSN veľvyslanec Izraela Ron Prosor podal nezvratné dôkazy. Povedal, že zastupuje
štát „postavený na historickej domovine židovského ľudu s jeho večným hlavným mestom
Jeruzalemom ako tlčúcim srdcom...Žiadne rozhodnutie OSN nemôže zrušiť 4000 rokov staré puto
medzi ľudom Izraela a izraelskou zemou.“
Kritizoval Abbása za to, že „ignoruje históriu“. Všetkým pripomenul, že „keď OSN hlasovala
za rozdelenie zeme na židovský a arabský štát, Izrael to prijal, ale Arabi to odmietli a spustili vojnu
vyhladzovania...“ Poznamenal, že v rokoch 1948-67, keď Jordánsko vládlo nad Západným brehom
a Egypt vládol nad Gazou, arabské štáty „ani len prstom nepohli, aby vytvorili palestínsky štát.
Namiesto toho sa neustále snažili zničiť Izrael a pripojiť sa k novo vytvoreným palestínskym
teroristickým organizáciám.“ V r. 2000 v Camp Davide a v r. 2008 v Annapolise „vodcovia Izraela
predložili veľmi ústretové mierové ponuky. Arabi ich však zmietli zo stola a posilnili teroristické
organizácie.“
Pri ďalšej snahe o mier v r. 2005 „Izrael v pásme Gazy rozdelil celé komunity a vykorenil tisícky ľudí
z ich vlastných domovov. Namiesto toho, aby Palestínčania využili túto príležitosť na vybudovanie
mierovej budúcnosti, premenili Gazu na teroristickú základňu Iránu, z ktorej vypálili tisícky rakiet na
izraelské mestá... Znova a znova palestínske vedenie ...odmietlo urobiť pevné rozhodnutia týkajúce
sa mieru.“ („Izrael viní Abbása za 'jedovatý, nenávisťou hnaný' prejav," Israel Hayom, 30. nov. 2012)
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V článku pre Israel Hayom, Dror Eydar napísal, že „prejav 'umierneného' pána Abbása sa veľmi
podobal na rétoriku Hamasu. Bol popretkávaný slovami z radikálnej ľavicovej strany, popieraním
holokaustu, antisemitizmom, obviňovaním z „etnických čistiek,“ „vojnových zločinov,“ „apartheidu,“
„rasizmu“.... Abbás niekoľkokrát zopakoval frázu „izraelská agresia.“
Ale ani jedným slovíčkom sa nezmienil o terorizme Palestínčanov páchanom v Izraeli... o ochrane,
ktorú židovský štát poskytuje PS pred Hamasom [v Judei a Samárii]…o charte Fatahu a Hamasu,
ktorou odmietajú právo izraelského ľudu uchovať si židovský štát na ktorejkoľvek časti územia
Izraela. Z úst Abbása nebolo počuť slovné spojenia „izraelský ľud“ alebo „židovský štát“.
Svoj prejav uzavrel slovami: „Aplauz vyvolaný Abbásovým prejavom, ako aj samotné schválenie
jeho požiadavky v OSN, je ďalším aspektom úpadku medzinárodnej komunity, keď schvaľuje
tú najväčšiu lož posledného storočia. Európa opustila Izrael a vrátila sa k svojmu predchádzajúcemu
správaniu: obetovať Židov na oltári predstieraného mieru. Presne ako v 30-tych rokoch a pri iných
historických križovatkách. Západ chce mier (alebo ticho), ale skončí sa to dosiahnutím neúcty
a vojny.“ („Najväčšia lož," D. Eydar, Israel Hayom Op-ed, 30. nov. 2012) Toto znie ako opis
posledných časov z 1 Tes.5:1-3.
Po ceremónii víťazstva PS Israel Today uviedol, že Abbás v príhovore k davu povedal: „Príde deň,
keď sa nad Jeruzalemom, večným hlavným mestom štátu Palestína, zdvihne naša vlajka“.
Niektorí izraelskí vodcovia v minulosti spomínali rozdelenie Jeruzalema, ale väčšina Izraelčanov
odmieta túto myšlienku a trvá na tom, že mesto musí zostať zjednotené pod vládou Izraela.
Jeruzalem je červenou hranicou pre Izraelčanov ako aj Palestínčanov. Je hlavným kameňom úrazu
pre snahy sveta vyriešiť konflikt na Strednom východe. Tí, čo poznajú Bibliu vedia, ako to bolo
predpovedané: „V ten deň urobím Jeruzalem ťažkým balvanom pre všetky národy; všetci, čo ho
budú dvíhať, sa veľmi doráňajú, hoci sa zhromaždia proti nemu všetky národy zeme.“ (Zach.12:3)
(„…Abbás: My zaberieme aj Jeruzalem," Israel Today, 3.dec. 2012)
V polovici januára sa Abbás stretol so šéfom politbyra Hamasu K. Mashaalom v Káhire. Cieľom
stretnutia bolo zmierenie medzi Fatahom a Hamasom. Netanjahu na margo tohto stretnutia povedal:
„Abbás prijíma hlavu teroristickej organizácie, ktorá len pred mesiacom vyhlásila, že Izrael musí byť
vymazaný z mapy sveta. Tieto kroky nezodpovedajú skutočnosti, žeby sa tento politik chcel
sústrediť na mier s Izraelom.“ („PM: Abbás nevyhľadáva mier," Israel Hayom, 11.jan. 2013)
Skutočný význam hlasovania OSN
Prečo si Abbás razí cestu cez OSN? Dan Calic hovorí: „Nie je tajomstvom, že priame vyjednávania
zlyhali, aby sa dosiahol prielom. Zatiaľ čo niektoré veci to sťažili, existuje jedna vec, ktorá sa dvíha
nad všetko ostatné... odmietnutie Palestínčanov prijať židovský štát Izrael… Abbás často otvorene
povedal, že nikdy neprijme Izrael ako židovský štát. Keď si akákoľvek mierová zmluva medzi
Izraelom a PS prijatá prostredníctvom priamych rokovaní bude vyžadovať akceptáciu židovského
štátu, Abbás sa jej bude vyhýbať. Jeho nádej spočíva v proti-izraelsky naladenej OSN. Táto
organizácia len od roku 2006 schválila najmenej 33 rozhodnutí, ktoré boli kritické voči Izraelu.
Žiadna iná krajina nedostala od OSN viac ako jedno kritické hodnotenie.
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S uznaním statusu nečlenského štátu Abbás dosiahne celosvetové uznanie Palestíny ako štátu bez
toho, aby musel sám urobiť nejaký ústupok... Teraz chce znovu začať priame vyjednávania
s použitím práve schváleného rozhodnutia, ktoré vyžaduje, aby sa Izrael vrátil k hraniciam spred
r. 1967, aby si tým posilnil svoju pozíciu. S de facto štátnictvom sa dokonca môže pokúsiť predniesť
obvinenia proti Izraelu na medzinárodnom trestnom súde.
Uznanie Palestíny je tiež rovnocenné s prijatím OSN ohľadne ostatných rušivých prvkov zo strany
Palestínčanov. Napríklad... pri niekoľkých príležitostiach Abbás pomenoval verejné miesta
po „umučených“ teroristoch, ktorí vraždili izraelských civilistov…
Ešte znepokojujúcejšia je povaha strany Fatah, ktorá stojí na takomto základe:
Článok 12: Úplné oslobodenie Palestíny a vyhubenie sionistickej ekonomickej, politickej, vojenskej
a kultúrnej existencie.
Článok 17: Ozbrojená verejná revolúcia je nevyhnutný spôsob oslobodenia Palestíny.
Článok 19: Boj sa neskončí, pokiaľ nebude zničený sionistický štát a nebude oslobodená Palestína.
Tieto články odzrkadľujú zjavné predsavzatie, zničiť Izrael. Pred týmto si OSN zakrýva oči.
OSN svojím hlasovaním „za“ prijala oficiálneho stáleho pozorovateľa, ktorý je viazaný chartou.
Tá požaduje zničenie členského štátu, aby nemal zastúpenie vo Valnom zhromaždení. Keďže
samotnou povahou OSN je zachovanie mieru medzi národmi... ich čin nie je len trestuhodný ,ale aj
nehanebne pokrytecký...a porovnateľný s terorizmom. (Skutočný význam hlasovania OSN,"
D. Calic, Ynetnews Op-ed, 12.dec. 2012)
Na začiatku roka 2013 Abbásov Fatah znova objasnil svoje skutočné zámery, ako to poznamenali
palestínske médiá. Pri príležitosti 48.výročia využil stránku Facebooku k podnecovaniu k nenávisti,
oslave terorizmu a vnímaniu sveta bez štátu Izrael... Táto stránka zobrazuje deti, ktoré mávajú so
zbraňami...a sľubujú, že toto bude rok, kedy Palestínčania preniknú na Chrámovú horu a ostatné
sväté miesta Palestínčanov, ktoré zaberá sionistický režim. („Na Facebook-u, Fatah podnecuje teror
voči Izraelu," Israel Hayom, 2.jan. 2013)
Najnebezpečnejšie zbrane Izraela – židovské domovy!
Izrael varoval, že bude reagovať, ak si PS vylepší svoj status v OSN. Keď Izrael reagoval
schválením výstavby väčšieho počtu domov pre Izraelčanov v Jeruzaleme, vodcovia PS použili svoj
nový status v OSN a požiadali predstaviteľov Bezpečnostnej rady, aby donútila Izrael zrušiť tieto
plány. Výstavba koridoru E1, ktorý spája Jeruzalem s Ma'ale Adumim, mestom s približne 40 000
obyvateľmi v Judei, ktoré zostane súčasťou Izraela bez ohľadu na mierové jednania, vyvolala
vo svete veľký rozruch.
PS nazvala toto rozhodnutie „vojnovým zločinom“. Egypt pokarhal veľvyslanca Izraela a minister
zahraničných vecí PS povedal: „Musíme tento hnev voči Izraelu využiť a pracovať na vytvorení
zjednoteného medzinárodného frontu, ktorý sa rozhodne postaví proti Izraelu.“ („PS sa sťažuje OSN
kvôli 'vojnovým zločinom' Izraela," Israel Hayom, 5.dec. 2012)
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Zvyšok sveta tiež zareagoval. Európa sa viac zamestnáva výstavbou židovských komunít v ich
vlastnej starobylej domovine než masakrom desiatok tisícov Sýrčanov. Izraelskí veľvyslanci sa zišli,
aby vysvetlili prečo – z lásky k Bohu. Židia trvajú na tom, aby si stavali obydlia na svojom území.
Kým sa Stredný východ znižuje k tomu, aby tu vytváral kvázi štáty rozdeľovaním štátov na malé
kúsočky, na druhej strane je tu skutok osídľovania zo strany malého stabilného štátu v tomto
regióne, ktorý dokáže prevracať chúlostivé európske žalúdky. („Ľavica zvoláva svojich priateľov,"
D. Eydar, Israel Hayom, 4.dec. 2012)
Vyjadrenie ministrov zahraničných vecí EÚ rázne odsúdilo výstavbu „osád“ v Izraeli a potvrdilo,
že všetky dohody EÚ s Izraelom sa vzťahujú len na hranice spred r. 1967. Európa tak nepriamo
podporila PS a udelila tichý súhlas pre vytvorenie palestínskeho štátu na Západnom brehu
a v pásme Gazy. EÚ odmieta uznať biblickú domovinu Izraela. Vníma tieto oblasti ako okupované
Izraelom od r. 1967 … („EU; Dohody sa vzťahujú len na Izrael spred r. 1967," ICEJ News, 11.dec.
2012)
Peter Martino nechápavo krúti hlavou. „Irán si buduje nukleárne zbrane, Sýria vraždí svojich
obyvateľov, Líbyu zaberá Al-Káida, Egypt ohrozuje ďalší faraón, Turecko pracuje na znovuvybudovaní Osmanskej ríše a v mnohých štátoch SV a Afriky vraždia kresťanov, ale Európska
komisia si predvolala izraelského veľvyslanca EÚ kvôli jeho plánu vybudovať 3000 nových domovov
v Judei, Samárii a východnom Jeruzaleme. Ide o plány, ktoré boli reakciou na hlasovanie OSN
za uznanie nového statusu PS, čo bolo v priamom rozpore s Rezolúciami [OSN] 242, 338, a 1850 –
ide o nadvládu, ktorú Charta OSN špecificky zakazuje…“
EÚ žiada zrušenie projektu. Vraj ohrozuje mier na Strednom východe. Takže nie charty OOP
(Organizácia za oslobodenie Palestíny) či Hamasu, ktoré vyzývajú zničiť Izrael, nie stovky rakiet
vypálených do Izraela za posledný mesiac, či iránske ilegálne výzvy po genocíde s úmyslom
„vymazať Izrael“. Podľa charty OSN ako aj Konvencie 1948 o Prevencii a treste zločinu genocídy....
Nie, nie, nie- toto nie sú hrozby mieru hodné zmienky. Toto vraj nie sú udalosti, kvôli ktorým si robiť
starosti.“
(„Skutočná
prekážka
mieru,"
Peter
Martino,
Gatestone
Institute,
www.gatestoneinstitute.org, 12.dec. 2012)
Hovorca Knessetu R. Rivlin, poslanec strany Likud, poslal rázne posolstvo svojim kolegom
z parlamentov do jednotlivých krajín: „Izrael odmieta prijať skutočnosť, že len pár týždňov po
vypálení rakiet z Gazy na Tel Aviv a Jeruzalem sú tu ľudia, ktorí vnímajú rozhodnutie Izraela udržať
si svoje strategické územie okolo Jeruzalema a stavať v rámci svojho hlavného mesta, ako
najväčšiu prekážku mierového procesu. Väčšina krajín EÚ sa viac zaujíma o založenie
palestínskeho štátu ako o zaistenie bezpečnosti židovského štátu.“
Rivlin tiež napísal, že „pre mnohých Izraelčanov je neúnosné počúvať, že vodcovia Hamasu volajú
po vojne a vymazaní židovského štátu na jednej strane, a na druhej strane svet odsudzuje Izrael za
to, že podniká kroky, aby ochránil svoju vlastnú existenciu. Dodal, že na základe akýchkoľvek
budúcich diplomatických zmlúv... Jeruzalem, vrátane každého z jeho susedných častí, zostane
hlavným mestom Izraela a výstavba na tomto mieste nebude podliehať vyjednávaniu.“ („Výstavba
v Jeruzaleme nebude podliehať vyjednávaniu," Israel Hayom, 18.dec. 2012)
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Clifford May vysvetľuje, že koridor E1pokrýva celkovo 4,6 štvorcových míľ/11,9 km2, a rozprestiera
sa na mieste, ktoré sa zvyklo nazývať Judská púšť. Majú Židia legitímne historické právo na Judskú
púšť?
Izrael predal pôdu kvôli mieru, vrátane pôdy získanej počas obranných vojen. Ale Izraelčania chcú
niečo na výmenu - koniec dlhotrvajúceho konfliktu. Arabi trvajú na tom, aby židovský národ nemal
žiadne právo na svoje rozhodovanie, žiadne právo na nezávislosť a žiadne právo na samosprávu
v rámci svojej starobylej a zdedenej domoviny. („Židia na Judskej púšti?" C. D. May, Israel Hayom
Op-ed, 20.dec. 2012)
Rozhorčený Netanjahu povedal: „Západná stena (Múr nárekov) nie je okupovaným územím! Je mi
jedno, čo hovorí OSN. My žijeme v židovskom štáte. ...Už 3000 rokov bol hlavným mestom
Jeruzalem... Od roku 1967 staviame v Jeruzaleme napriek názoru sveta.“ („Izrael bude stavať
napriek medzinárodnej kritike," Zjednotení s Izraelom, unitedwithisrael.org, 23.dec. 2012)
Tak hovorí Hamas
Po prejave Mashaala na oslavách 25.výročia Hamasu, Benjamín svojej vláde povedal: „Znovu sa
ukázala pravá tvár našich nepriateľov. Nemajú v úmysle s nami vstúpiť do kompromisu. Ich cieľom
je zničiť našu krajinu...“
Mashaal pred veľkým zhromaždením vyhlásil, že nikdy neuzná Izrael. Slávnostne prehlásil,
že kúsok po kúsku bude oslobodzovať Palestínu. „Palestína je naša. Od rieky až po more.“ Myslel
tým celé územie medzi riekou Jordán a Stredozemným morom, vrátane Jeruzalema.
Netanjahu tiež kritizoval Abbása, ktorý sa chce znovu zjednotiť s Hamasom: „Neodsúdil výzvy
o vymazaní Izraela, neodsúdil rakety vypálené z Gazy na Izrael.“ Boh hovorí o Abbásovi: „I ten, čo
ospravedlňuje vinného, i ten, čo odsudzuje nevinného, obaja sú odporní Hospodinovi/
YHWH.“ (Pr.17:15)
Benjamínov hovorca Regev odsúdil posolstvo Mashaala, „ktoré hovorí „nie“ mieru, „nie“ zmiereniu,
ale,... ktoré tvrdí, že každý izraelský muž, žena a dieťa je legitímnym terčom Arabov.“ Cielene
sa opýtal Abbása: „Ak vnímate Hamas ako politického partnera, čo to hovorí o vašom nadšení
pre mier?“
Pri vstupe do Gazy Mashaal pobozkal zem so slovami: „Nech je Alah požehnaný... Nezastavíme
sa pri hraniciach spred r. 1967. Budeme pokračovať po hranice spred r. 1948, kým neoslobodíme
Palestínu...“ („Naši nepriatelia nás chcú zničiť...," Israel Hayom, 9.dec. 2012)
Pri rozhovoroch so zahraničnými reportérmi Netanjahu obvinil krajiny z dvojakého štandardu.
„Odsúdili ešte nevystavané osady, ale ani slovkom nereagovali na Mashaalové nenávistné
popudzovanie davu k zničeniu Izraela. Kde bol ten spravodlivý hnev? Kde boli rezolúcie OSN?...
Prečo nepredvolali palestínskych diplomatov do európskych hlavných miest, aby vysvetlili, prečo
[Abbás] nielenže odmietol odsúdiť takéto správanie, ale prehlásil svoj zámer zjednotiť
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sa Hamasom. Nikto nič nepovedal. To ticho bolo ohlušujúce...“ („…Netanjahu má hnevlivé slová pre
medzinárodnú komunitu," AP, 10.dec. 2012)
Prorocká možnosť
Derek Prince v svojich knihách naznačil, že antikrist by mohol prísť z Turecka, kde sa v Zj.2:13
opisuje trón satana. V súvislosti s tým je nasledujúca správa skutočne fascinujúca. Ceylan
Ozbudak, turecká komentátorka v TV show, pre izraelský pravicový spravodajský program
vyslovila unikátnu a kontroverznú myšlienku týkajúcu sa mieru: „Turecko prevezme zodpovednosť
za tento región.“ Táto žena spolupracuje s islamským vodcom Adnan Harun Yahya Oktarom,
ktorého cieľom je vybudovať chrám pre všetky náboženstvá na jeruzalemskej Chrámovej hore.
Ozbudak povedala, že „Turecko môže robiť sprostredkovateľa medzi Izraelom, PS, Egyptom
a ostatnými okolitými krajinami v mierových otázkach a zároveň by Turecko mohlo chrániť právo
židovského národa na život v Izraeli pod svojou zástavou.“ V podstate tu ide o vzkriesenie islamskej
Osmanskej ríše, ktorá vládla na Strednom východe po dobu 400 rokov.
V TV show s názvom Budovanie mostov uvedená komentátorka spolu s niekoľkými ďalšími
tureckými ženami hovoria o mieri na Strednom východe. Podľa ich názoru „je možné ho dosiahnuť
len prostredníctvom tureckej islamskej únie, kde budú všetky krajiny nezávislé... ale pod jednou
strechou. Turecko bude duchovným vodcom...“ Web stránka tejto show hovorí o ich cieli „budovať
lásku, spravodlivosť a solidaritu medzi ľuďmi a byť priekopníkom mieru po celom svete s využitím
zjednocujúcej politiky Tureckej islamskej únie.“ („Mier skrze Tureckú islamskú úniu?" Arutz 7, 1.jan.
2013)
Kosa & meč
Začiatkom roka 2013 sa D. Eydar pýta: „Existuje nádej?…Táto otázka vyskakuje ako vzdorovitá
výzva, kedykoľvek sa natiahneme po logickom závere. Vo svetle geopolitickej situácie, ktorá sa
mení pred našimi očami a po 20 rokoch, počas ktorých sa Palestínčania vyhýbali uzavrieť s nami
mier, nevidíme žiadnu šancu pre skutočný pokoj so susednými krajinami. Naproti zvyčajnej
propagande spor s nimi nie je teritoriálny ale oveľa hlbší... náboženská nezhoda medzi Izraelom
a moslimami.“
„Podľa islamu nemajú Židia právo zvrchovanosti nad žiadnou časťou územia Izraela, ktorú
považujú za wakf – posvätnú moslimskú zem. Dokonca aj umiernený Ahmad Tibi povedal,
že neuznáva koncept územia Izraela. Takže, kde je nádej?“
„Už 2000 rokov sa držíme nádeje na prinavrátenie našej dedičnej zeme a obnovenie života na tomto
území, ako slobodný národ žijúci v bezpečí na vlastnej pôde. Počas tejto doby žili ľudia, ktorí sa
vzdali a zmizli s prúdom dejín. Tí, ktorí verili, žili ako Židia v tieni smrti medzi rôznymi národmi
a čakali.“
„Dostali sme výsadu, akú naši predkovia nikdy nemali. V časovej línii židovskej histórie je štát Izrael
ešte len na začiatku. Návrat na Sion nie je záležitosťou jednej alebo dvoch generácii. Je to dlhý
a hlboký proces očisťovania prachu exilu z tela nášho národa a obnovenia národného ducha.“
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„Mier nepríde okamžitým čarovným riešením.“ [V skutočnosti povedal, že Izrael potrebuje vieru
a trpezlivosť!] „Zatiaľ budeme robiť to, čo robil sionizmus od svojho vzniku, a čo robili navrátivší
na Sion počas doby Druhého chrámu – budovali národ a chránili ho. Zasadili ho a strážili. Kosa
a meč.“ („Kosa & meč," Dror Eydar, Israel Hayom Op-ed, 4.jan. 2013)
Aj toto je Božím plánom pre rast Jeho kráľovstva. Prehlasujeme dobrú novinu o mieri medzi Bohom
a človekom skrze Mesiáša Ješuu (Sk.10:36; R 10:15) – zároveň sme oblečení do Božej výzbroje,
pripravení do boja (2 K 10:3-6; Ef.6:10-18).
„Meno Hospodinovo je pevnou vežou, spravodlivý sa do nej utieka a je chránený.“ (Pr. 18:10)
Chuck & Karen Cohen

Milí priatelia Izraela,
tento rok sme sa opäť zaregistrovali
do zoznamu prijímateľov 2% za rok 2012.
Vzhľadom na skutočnosť, že sme neinformovali verejnosť o použití 2%
v Obchodnom vestníku v stanovem termíne,
sme tento rok boli vyradený zo zoznamu prijímateľov.
Informácie o použití 2% budú dodatočne
zverejnené v Obchodnom vestníku.
Ospravedlňujeme sa vám za mylné informácie v minulo časopise Bratstvo.
Ďakujeme za pochopenie a nech vás sprevádza Duch Svätý v ďalších
rozhodnutiach.
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AKTUÁLNA VÝZVA!
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, ktorí sú
v núdzi. Vaše príspevky 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 prívoz ľudí
na liečebné pobyty. 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. Veríme, 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

