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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.
„A Hospodin (Adonai) hovoril Mojžišovi a riekol: Hovor so synmi Izraela
a povieš im: Slávnosti Hospodinove, ktoré vyhlásite za sväté
zhromaždenia, to sú moje slávnosti.“ (3 M 23:1-2)
Je tu napísane, že „Slávnosti Hospodinove, ktoré vyhlásite za sväté
zhromaždenia, ktoré sú moje (Hospodinove) slávnosti.“ Hovorí sa tu
o sviatkoch Hospodinových; o sviatkoch Pánových; o sviatkoch Adonai.
To znamená, že nie je to ľudský výmysel, ale Božie zriadenie a preto potrebujeme mať k tomu
správny (Boží) prístup, prijať a vedieť si to poctiť.
Prvou zo slávnosti Hospodinových spomenutých v 3 M 23 je Pesach: „Toto sú výročné slávnosti
Hospodinove, sväté zhromaždenia, ktoré zvoláte na ich určený čas. Prvého mesiaca, štrnásteho
dňa toho mesiaca pred večerom je Pesach Hospodinov. A pätnásteho dňa je sviatok nekvasených
chlebov Hospodinovi. Sedem dní budete jesť nekvasené chleby. Prvého dňa vám bude sväté
zhromaždenie; nebudete robiť nijakej práce robotného dňa. Ale budete obetovať ohňovú obeť
Hospodinovi sedem dní. Siedmeho dňa bude zase sväté zhromaždenie; nebudete robiť nijakej
práce robotného dňa. (verše 4 – 8). Je to sviatok pre Hospodina. Niektoré preklady hovoria „Pesach
pre Adonai (Pána)“. To znamená, že nič nie je viac dôležité len On. Pozrite sa na mňa, to moja
mocná ruka vyviedla vás z otroctva Egypta; som vašim Otcom – „...lebo som Izraelu
Otcom.“ (Jeremiaš 31:9) Otec sa stará o svoj ľud.
„Mojžiš povedal ľudu: Pamätajte na tento deň, v ktorom ste vyšli z Egypta, z domu sluhov,
lebo silnou rukou vás vyviedol Hospodin odtiaľto, a preto sa nebude jesť kvasené.“ (2 M 13:3) Ďalej
hovorí: „Sedem dní budeš jesť nekvasené chleby, a siedmeho dňa bude slávnosť Hospodinova.
Nekvasené chleby sa budú jesť tých sedem dní a nebude u teba vidieť ničoho kvaseného,
ani nebude u teba vidieť kvasu vo všetkých tvojich krajoch! A oznámiš toho dňa svojmu synovi
a povieš: To je pre to, čo mi učinil Hospodin, keď som išiel z Egypta. A bude ti to znamením
na tvojej ruke a pamiatkou medzi tvojimi očami, aby bol zákon Hospodinov v tvojich ústach,
lebo silnou rukou ťa vyviedol Hospodin z Egypta. Preto budeš ostríhať toto ustanovenie na jeho
určený čas z roka na rok.“ (2 M 13:6 – 10)
„Pamätajte na tento deň...“ – problém bol v tom, že synovia Izraela často zabúdali na tento deň,
na sviatok Hospodina, na sviatok Pesachu, na sviatok nekvasených chlebov a nechávali si kvas
medzi sebou. Bolo to prekážkou, aby sa Boh Izraela prejavil vo svojej moci v strede synov Izraelcov.
Aj keď odchádzali od Boha, On sa ich nevzdal a bol vždy blízko nich: „Keď bol Izrael dieťa miloval
som ho a z Egypta som povolal svojho syna. Ako ich volali, tak išli ta spred ich tvári; obetovali
Bálom a kadili rytinám. A ja som učil Efraima chodiť (bral som ich na svoje ramená); ale nepoznali,
že som ich uzdravil. Ťahal som ich za laná človeka, za povrazy lásky a bol som im ako tí,
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ktorí pozdvihujú jarmo na ich čeľustiach a podával som mu potravu.“ (Hozeáš 11:1 – 4) Potom Boh
hovorí: „...Moje srdce sa obrátilo vo mne; moja sústrasť je vzrušená všetka dovedna.“ (verš 8)
a „...ja som silný Boh a nie človek, Svätý v tvojom strede, ani neprídem.“ (verš 9)
Boh sa neodvracal od svojho ľudu, keď zabúdali na sviatky Hospodinove, ale posielal k nim svojich
služobníkov a pripomínal o čo prišli keď sa odklonili od Jeho ustanovení. Jedným z nich bol kráľ
Ezechiáš (Hiskiaš – hebr. yechizqı yâh). Je napísane, že „Potom poslal Ezechiaš poslov k celému
Izraelu a Júdovi, ba ešte aj listy napísal na Efraima a Manassesa, aby prišli do domu Hospodinovho
do Jeruzalema sláviť Pesach Hospodinovi, Bohu Izraela.“ (2 Par 30:1) Potom je napísané: „...videlo
sa to za dobré kráľovi i celému zhromaždeniu. A dohodli sa, že dajú vyhlásiť po celom Izraeli,
od Beršeby až po Dán, aby prišli sláviť Pesach Hospodinovi, Bohu Izraela, do Jeruzalema; lebo
už dávno neboli slávili tak, ako je napísané.“ (II Par 30:4-5). Potom odišli poslovia a povzbudzovali
Izraela a Judu, aby sa navrátili k Hospodinovi, Bohu Abrahámovmu (verš 6). Mnohí sa im
posmievali, ale boli takí, ktorí zobrali odkaz kráľa vážne: „A keď chodili behúni z mesta do mesta
po zemi Efraimovej a Manasessovej a až po Zebulona smiali sa na nich a posmievali sa im. Avšak
niektorí mužovia z Asera, z Manassesa a zo Zobulona sa ponížili a prišli do Jeruzalema.
Áno, i na Júdovi bola dobrotivá ruka Božia, takže im dal Boh jedno srdce, aby vykonali príkaz kráľov
i kniežat, podľa slova Hospodinovho.“ (II Par 30:10-12)
Biblia hovorí, že „...blížil sa sviatok nekvasených chlebov, zvaný Pascha...“ (Luk 22:1) a potom
je napísane, že „...prišiel deň nekvasených chlebov, v ktorý bolo treba zabiť baránka.“ (verš 7)
Počas tohto sviatku Ježiš hovorí svojim učeníkom: „...Túžobne som si žiadal jesť tohto baránka
s vami, prv ako by som trpel. (verš 15) Potom „...vezmúc chlieb poďakoval a lámal a dával
im a povedal: Toto je moje telo, ktoré sa za vás dáva, to čiňte na moju pamiatku. Taktiež i kalich,
keď bolo po večeri, povediac: Tento kalich je tá nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa za vás
vylieva.“ (Luk 22:19-20)
Potrebujeme porozumieť, že kvas symbolizuje hriech a Ježiš počas sviatku nekvasených chlebov
hovorí o kalichu novej zmluvy, v Jeho krvi. Ján keď videl Ježiša, povedal: „Hľa Baránok Boží,
ktorý sníma hriech sveta!“ (Ján 1:29) Ježiš prišiel ako Baránok, aby odstránil kvas hriechu z našich
životov. V Korintskom zbore okrem prejavov Ducha Svätého boli prejavy starého kvasu. Preto Pavol
ich napomína a hovorí: „Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, tak ako ste nenakvasení.
Lebo veď i náš veľkonočný Baránok je zabitý za nás, Kristus.“ (I Kor 5:7) Keď cirkev zabúda na to,
vtedy robia sa kompromisy s hriechom a „Preto je medzi vami mnoho slabých a chorých a mnohí
spia.“ ( I Kor 11:30)
Nech sme chránení krvou Baránkovou od kvasu hriechu - buďme mocní, zdraví a prebudení
pre Božie Kráľovstvo!
Šalom
Stanislaw Gawel
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„ ...pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine...“ (1Kr 10:6)

Hospodin skúma spravodlivého i bezbožného, ale Jeho duša nenávidí milovníka násilia.…
Lebo spravodlivý je Hospodin, miluje spravodlivé skutky; úprimní uvidia Jeho
tvár.” (Žalmy 11:5, 7).
Izrael sa ospravedlňuje Turecku
Väčšina čitateľov sa už určite dopočula, že sa Izrael ospravedlnil Turecku za incident na lodi Mavi
Marmara z 31.5. 2010, počas ktorého bolo zabitých deväť aktivistov, ôsmi z nich boli tureckí občania. Turecký premiér Recep Tayyip Erdogan si, ako urazené dieťa, udržiaval nevraživosť voči Izraelu, z praktických dôvodov sa snažil prerušiť vzťahy s Izraelom. Erdogan požadoval ospravedlnenie
od Izraela, ale Izrael to odmietal. Hoci Izrael dúfal, že jeho zlosť časom vymizne, Erdogan trval na
ospravedlnení. Bol to problém pre Turecko ako aj pre Izrael - kvôli vážnej situácii v Sýrii, Turecko
potrebovalo spoluprácu s Izraelom ako aj Izrael potreboval dobrú vôľu Turecka.
Napokon 22.3.2013, po návšteve amerického prezidenta Obamu v Izraeli, izraelský premiér Netanjahu zatelefonoval Erdoganovi a ospravedlnil sa za taktické chyby, za stratu na životoch
a zranených. Je vhodné poznamenať, že sa neospravedlnil za nalodenie na loď, ale za „chyby“,
ktoré mohli zapríčiniť stratu na životoch. Izrael tiež súhlasil, že uhradí kompenzáciu rodinám pozostalých. Turecko akceptovalo ospravedlnenie, ale čo sa týka týchto správ, Erdogan chce 1 milión
dolárov za každú obeť tohto incidentu. Avšak Izrael súhlasil len s tým, že uhradí 100 000 USD za
každého. Čo sa vedomosti pisateľa týka, táto záležitosť sa má ešte urovnať.
Títo dvaja vodcovia súhlasili, že upravia vzťahy medzi svojimi krajinami, vrátane výmeny veľvyslancov, podľa názoru predstaviteľov Turecka a Izraela. Turecko - podľa názoru týchto predstaviteľov súhlasilo, že zruší právne konanie začaté voči izraelským vojakom na tureckých súdoch.
Zdroje uvádzajú, že zblíženie medzi týmito dvomi krajinami by mohlo navýšiť návrh Ankary
na zavrhnutie sýrskeho prezidenta Bašára al-Asada, ak to vyústi – ako hovoria analytici do spolupráce izraelskej technológie a schopností tajnej služby s obrovským zastúpením tureckej
armády na sýrskom pohraničí.
Podľa časopisu Wall Street Journal to tiež naznačuje, že politika Turecka sa odchyľuje od Iránu.
Ankara dvorila Teheránu, pokiaľ išlo o súčasť politiky na uvítanie susedov a prejav regionálnej moci.
Ale tieto dve vlády (Turecko a Irán) sú teraz na nože kvôli Sýrii a Iraku.
„Keď bude fungovať trojuholník medzi USA, Izraelom a Tureckom, ide o niečo, čo nikto nemôže
ignorovať,“ povedal Alon Liel, bývalý veľvyslanec Izraela pre Turecko, ktorý bol informovaný
o zmierovacích rozhovoroch medzi Izraelom a Tureckom. „Toto sú hlavné vojenské a ekonomické
veľmoci v tomto regióne ako aj jediné stabilné krajiny (WSJ).
bratstvo
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Ospravedlnenie voči Turecku „chybou“
Efraim Inbar napísal v článku JPost dňa 28.3., že ospravedlnenie voči Turecku nazýva „chybou.“
Pisateľ hovorí: „Ospravedlnenie Izraela voči Turecku za „prevádzkové chyby“ počas incidentu Mavi
Marmara je diplomatickou chybou, pokiaľ ide o podstatu veci a načasovanie. Je ťažké pochopiť
alebo odôvodniť víkendové ospravedlnenie Izraela voči Turecku. Zatiaľ čo použitie izraelskej sily
počas incidentu flotily Mavi Marmara nebolo veľmi elegantné, bolo dokonale legitímne, ako to jasne
stanovila „Palmer komisia“ poverená OSN. Okrem toho išlo o provokáciu zo strany Turecka,
čo si vyžaduje turecké ospravedlnenie, nie izraelské.“
Pisateľ tohto článku neverí, že by sa niečo skutočne zmenilo medzi Tureckom a Izraelom.
„Ale horšie je, že nádeje Jeruzalema na novú éru vo vzťahoch medzi Izraelom a Tureckom,
ako výmenu za ospravedlnenia sú jednoducho ilúziou. Izraelské ospravedlnenie sotva zastaví bežnú útočnú rétoriku tureckého premiéra Recep Tayyip Erdogana voči Izraelu. Ani nezaistilo jasný
záväzok Turecka na obnovu úplných diplomatických vzťahov” [toto posledné vyjadrenie je možno
nepresné].
Pisateľ tohto článku je možno nadmerne pesimistický ohľadne budúcich vzťahov s Tureckom. Erdogan teraz potrebuje Izrael – najmä izraelskú technológiu – keď vojna v Sýrii narastá a utečenci sa
hrnú do Turecka. Keďže Erdogan sa nepohodol s Iránom, ktorý podporuje Asada, nemôže si dovoliť
nechať to tak. Izrael a Turecko má za sebou dlhú históriu spolupráce v rôznych oblastiach a táto
spolupráca musí pokračovať.
Ale Inbar si myslí, že Turecko nabralo nový smer a táto spolupráca s Izraelom bude ťažká.
Turecko, pod vedením islamskej strany AKP, si postupne osvojilo novú zahraničnú politiku, podporovanú neo - osmanskými a islamskými podnetmi. Jeho cieľom je získať vedúcu pozíciu
na Strednom východe a v islamskom svete. Udržiavanie tohto cieľa si vyžaduje tvrdú kritiku Izraela,
tou si Erdogan aj Turecko získalo veľkú popularitu. Nanešťastie, pre Erdogana je ľahké zlomyseľne
útočiť na Izrael, lebo je antisemita.”
Erdogan nedávno hovoril vo svojom prejave na fóre OSN vo Viedni o sionizme, že je to „zločin proti
ľudskosti.“ Keď táto poznámka na niektorých miestach vyvolala protestný výkrik, snažil sa oddialiť
sa od toho slovami, že bol „zle pochopený.“ Ale je dosť ťažké zle pochopiť vyjadrenie, v ktorom
je sionizmus umiestnený na tú istú úroveň ako „fašizmus“ a ostatné „zločiny“ proti ľudskosti. Narobilo sa veľa škody. A pri súčasnom trende, kedy sa moslimské národy snažia byť ešte radikálnejšie,
Izrael a Ankara už možno nikdy nebudú mať ten istý vzťah, ako mali kedysi.
Saudská Arábia vstupuje to sýrskej ruvačky
Až doteraz sa sýrski rebeli, bojujúci za nadvládu sýrskych miest, museli spoliehať hlavne na malé
zbrane. Podľa Debkafile, teraz získali svoje prvé ťažké zbrane –raketové spúšťače 220mm MLRS –
cez rozsiahlu operáciu dodávky prebiehajú prostredníctvom veliteľa saudskoarabskej tajnej služby,
princa Bandara bin Sultána.
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Podľa tohto zdroja, princovi agenti predbehli balkánske národy Srbska, Bosny, Chorvátska
a Kosova a kúpili MLRS vyrobené v Rusku a raketové komplety Hurikán 9K57 schopné vypáliť
množstvo 220-mm rakiet do vzdialenosti 70km. V Saudskej Arábii dúfajú, že vyzbroja rebelov veľkej
sýrskej základne Nairab, ktorá je pripojená k medzinárodnému letisku Aleppo. „Saudskoarabský
princ osobne prevzal boj o Nairab pod svoje krídla. Je presvedčený, že je to kľúč k dobytiu Aleppa,
keď bude sýrske národné a komerčné centrum na mŕtvom bode, po viac ako roku boja za jeho nadvládu.“
Pád tejto leteckej základne by v podstatnej miere zredukoval veľké iránske a ruské prepravy
do Asadovej armády. Rusko začalo pristávať so svojimi nákladnými lietadlami naloženými zbraňami
a náhradnými dielmi pre sýrsku armádu na letisku Nairab po tom, ako sa všetky letecké priestory
okolo Damasku stali terčom povstalcov. Moskva odvtedy varovala povstalcov, že ak zaútočia
na prilietajúce alebo odlietajúce lietadlá na letisku Nairab, ruské špeciálne jednotky prídu a vyhladia
ich z okolia základne a sami sa postarajú o ochranu. Inými slovami, Rusi zastrašujú tým, že sami
zasiahnu, ak povstalci zaútočia na ich lietadlá. Toto by mohlo vyvolať proti reakciu krajín spojených
so západom.
Nedávno sa zdvojnásobil počet ruských a iránskych zásielok so zbraňami do Nairabu, keď povstalci
obsadili mnoho dedín Alawite v regiónoch Aleppo a Idlib na severe Sýrie. Členovia Alawite sekty
Bašára Asada, hlavne ženy a deti, hromadne utekali zo svojich domov, zo strachu pred trestom
od povstalcov. Smerujú do pobrežných miest Tartús a Latakia, ktoré sú stále pod nadvládou Asada.
Ale tretí marcový týždeň už ruské bojové lode nezostávali v námornom prístave Tartús po tom,
ako ich stĺpy a zariadenia boli zaplavené utečencami z Alawite. Tí prišli k ruským námorníkom
a prosili o jedlo, vodu a lekársku pomoc. Od 21.3. ruské bojové lode na Stredozemnom mori dostali
príkaz vyhýbať sa Tartúsu a presmerovať svoje návštevy do libanonského prístavu v Bejrúte. Okrem vytvorenia obrovského problému kvôli ľudským právam, ide o reálnu hrozbu, že to privedie celý
Libanon do sýrskej občianskej vojny.
Keďže Saudská Arábia zasahuje do tejto vojny tým, že do istej miery pomáha povstalcom, takmer
určite túto situáciu zhorší a vojnu ešte viac rozbúri.
Jedenie Paschálneho Baránka
Väčšina ľudí vie, čo je Exodus, počas ktorého vyšli Izraeliti z Egypta do Zasľúbenej zeme približne
okolo roku 1500 pred Kristom. (Učenci sa rozchádzajú pri stanovení dátumu Exodu. Niektorí hovoria, že to bolo skôr a niektorí že neskôr ako 1200 pred Kristom.) druhý „Exodus“ sa začal v druhej
polovici 19.storočia, prebiehal postupne a čo sa týka týchto správ, ešte sa neskončil. V Izraeli
(symbolicky) jedli Paschálneho Baránka 25.3., minulý pondelok večer. Bola to krv Paschálneho
Baránka, ktorou postriekali veraje dverí a kvôli tomu Anjel Zhubca obišiel izraelské domovy. Keď
jedli tohto baránka, mali byť pripravení na rýchly odchod. Mali mať svoje šaty oblečené, mali byť
opásaní, sandále mali mať na svojich nohách a palicu vo svojej ruke.
bratstvo

Adar - Ijar 5773

7

Mesačné správy z Izraela
Nedávno jeden učiteľ Biblie poukázal na to, že keď kresťania symbolicky jedia tohto baránka
v súčasnosti (ide o Pánovu večeru), tiež by mali byť „pripravení na odchod.“ Aby išli kde? Aby vyšli
z otroctva hriechu, temnoty, utrpenia a zúfalstva. Aby vyšli z poviazania hriechu do slobody a nádeje
spásy, pretože náš Paschálny Baránok nám dáva toto všetko.
„Po 430 rokoch, práve v ten deň vyšli všetky voje Hospodinove z Egypta. Toto je noc bdenia, zasvätená Hospodinovi, v ktorú ich vyviedol z Egypta; toto je noc bdenia zasvätená Hospodinovi
pre všetkých Izraelcov z pokolenia na pokolenie.” (2M 12:41-42).
V Mesiášovi,
Lonnie C. Mings
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„Na tvojich múroch, Jeruzaleme, ustanovím strážcov, ktorí po celý deň a po celú noc nebudú nikdy mlčať. Vy teda, ktorí pripomínate Hospodina, nemajte pokoja!“ (Iz 62:6)

Hospodin nás vyviedol z Egypta silnou rukou a vystretým ramenom, s veľkou hrôzou
a so znameniami a zázrakmi.” 5M 26:8.
„V dávnych časoch bola vystretá ruka symbolom autority, zatiaľ čo krátkosť ramena alebo ruky
predstavovala umenšenú autoritu, ktorá siahala len do určitej miery. O kráľovi Artaxerxesovi
sa hovorilo, že jeho impérium siahalo doďaleka a preto ho volali „Artaxerxes Longimanus,”
čo znamená dlhoruký. Nie preto, žeby jeho ruky boli fyzicky dlhé, ale kvôli obrovskej rozlohe jeho
impéria, ktoré siahalo do najvzdialenejších častí vtedajšieho známeho sveta. Je veľa sôch, ktoré sa našli so zaujímavými symbolmi moci. Mnohé z nich boli v Egypte a niektoré s monarchovým
ramenom a vystretou rukou, s lúčmi slnka dopadajúcimi na ňu; sochy s rukami na konci každého
lúča. V knihe Izaiáš 59:1 zaznieva jasné posolstvo v čase, kedy bol Izrael povolaný, aby sa odvrátil
od svojich zlých ciest - že Pán, ako všade prítomný, Kráľ stvorenia, vystiera Svoju ruku,
aby ponúkol dar spásy zadarmo všetkým, ktorí sa k Nemu obrátia.“ (bible-history.com)
„Máš mocnú pravicu, silná je Tvoja ruka, vyvýšená Tvoja pravica ” (Žalmy 89:14).
Ruka a rameno vyjadrujú Boží charakter a vlastnosti, ktoré sa spájajú so silou a mocou
(1 Kron.29:12). Bola to mocná Božia ruka, ktorá priviedla k životu celý vesmír a stvorila každého
jedného z nás. Táto všemocná ruka sa ukázala, keď Boh priviedol Svoj ľud z Egypta a v súčasnosti
ho privádza z mnohých krajín celého sveta. Znovu vidíme, ako pôsobí Jeho ruka. On riadi záležitosti sveta a históriu Svojou rukou a On rozptýlil židovský ľud Svojou rukou. On zachraňuje Svojou
pravicou. A s týmto mocným prostriedkom sily, ktorú má jedine Boh, chráni tých, ktorí sa k Nemu
obracajú. Ruka a rameno nášho Pána slúžia ako pripomienka, že On ich vystiera ku všetkým, ktorí
chcú k Nemu prísť s vierou. Túži len po tom, aby sa ľudia OBRÁTILI k Nemu.
Keď svojimi očami sledujeme priebeh obnovy Izraela, rozvoj a rast maličkého ale mocného národa,
ktorý povstal z prachu Európy, vidíme Božiu ruku vystretú nad nimi. Ja však verím, že čaká,
aby vylial Svojho Ducha na nich, ako to zasľúbil v knihe Joel (Joel 3:1 – Evanjelický preklad a Joel
2:28-29 – Roháčkov preklad) a Zachariáš 12 a 13. Zdá sa, že mnohí v Izraeli sú tak veľmi vzdialení
od Boha, ako mnohí ľudia z ostatných národov. Zatiaľ čo máme tendenciu pozerať sa na pozitívnu
stránku Izraela a potrebujeme ich milovať bezpodmienečnou láskou, mali by sme sa tiež za nich
modliť, aby sa naplnilo ich povolanie – stať sa „svetlom národom” (Izaiáš 60:3). Verím, že Božia
ruka je VŽDY vystretá. Jediné, čo potrebujú urobiť, je OBRÁTIŤ SA K NEMU a VZÝVAŤ JEHO
MENO. To isté platí pre cirkev.
V knihe Jeremiáš 42 je napísaná modlitba, ktorú sa modlil židovský národ a ktorá je vhodná
aj pre súčasnosť. Samozrejme, v kontexte. Oni sa modlili túto modlitbu za zvyšok Izraela, ktorý bol
ponechaný v krajine po odvlečení do Babylona. Boh zanechal chudobných zo židovského ľudu,
bratstvo
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takže prítomnosť Židov sa nikdy nevytratila z krajiny Izrael dokonca aj keď boli roztrúsení (v. 14).
Ale ako tomu bolo vtedy, Boh stále chce, aby Jeho ľud počúval Jeho hlas ako hlas svojho Pána
a Boha. Zdá sa, že v súčasnosti je tak veľa hlasov a možností v krajine Izrael, že často je ťažké
rozoznať, kto hovorí správnu vec. Izrael, ako aj cirkev, potrebuje počúvať ten JEDEN HLAS a chytiť
sa len TEJ JEDNEJ RUKY – Všemohúceho Boha. Blížia sa problémy a len Božia ruka dokáže zadržať ruku nepriateľa. Potrebujeme sa modliť za mnohé oblasti, v ktorých Vyvolený národ potrebuje
vyslobodenie od bezbožných ciest. Znovu sa deje to, že Izrael, ako aj cirkev vysielajú nejasné signály. V Izraeli niekedy vládne zmätok v politickej sfére – je tam veľa šéfov, ktorí chcú, aby počúvali
len ich hlas. V cirkvi sa tiež vysielajú mätúce signály, kým sa cirkev rozdeľuje a neustále oddeľuje
od Izraela a židovského ľudu. Sme v čase, kedy sa mnohí snažia ukázať, že kresťania sú ich najlepší priatelia!
Prosím, modlite sa za bremeno rôznych poviazaní, aby boli zlomené v Izraeli v nasledujúcich oblastiach a aby modlitba, ktorú sa modlil celý Izrael od tých najmenších až po najväčších, keď povedali
Jeremiášovi:
„Nech nám oznámi Hospodin, tvoj Boh, cestu, ktorou máme ísť, aj čo máme robiť. Prorok Jeremiáš
im na to povedal: Počul som! Ajhľa, pomodlím sa k Hospodinovi, vášmu Bohu, podľa vašej žiadosti,
a oznámim vám všetko, čo vám odpovie Hospodin; nič nezamlčím pred vami. Oni povedali Jeremiášovi: Nech je Hospodin pravdivý a verný svedok proti nám, ak nesplníme všetko podľa toho, s čím
ťa Hospodin, tvoj Boh, pošle k nám. Či to bude dobré, alebo zlé, poslúchneme hlas svojho Boha,
Hospodina, ...aby sa nám dobre vodilo, keď poslúchneme hlas svojho Boha, Hospodina.” (Jeremiáš
42:3-6). Hoci Boh chcel, aby Jeho ľudia zostali v krajine a nešli do Egypta, mal na pamäti hlavný
princíp: že Izrael sa musí spojiť a chcieť, aby im Boh ukázal cestu, ktorou majú ísť a ako by sa mali
rozhodnúť v následných rozhodnutiach, ktoré bude treba urobiť pre dobro národa. Pre to, aby Božia
ruka úplne zakrývala Jeho ľud a aby Jeho mocné vystreté rameno bolo v pozícii spásy – Izrael
musí byť ochotný nasledovať samotného Boha a nie radu národov. Vlády sa rozpadajú a to prinesie
vzkriesenie teroristickej činnosti na hraniciach s Izraelom, akú nevideli už desiatky rokov. Budú
musieť jednať s veľkým množstvom hrozieb, keďže čelia konvenčným ako aj nekonvenčným zbraniam – od noža po nukleárnu zbraň, zblízka i zďaleka. Je čas modliť sa.
Poďme spolu do Trónnej sály
„Zámer nášho Pána – keď hovoríme o posledných dňoch histórie sveta – je pripraviť a vystrojiť nás,
aby sme boli príhovorcovia, dobrí vojaci Pána Ježiša, ktorí budú stáť za naplnením Božích zámerov” (Lance Lambert, 28.5. 1987, vzdelávací seminár CFI).


Modlite sa za nárast počtu vojakov v Ozbrojených silách Izraela, ktorí sú Boží a milujú Tóru.
„My s Bohom dokážeme silu, On pošliape našich protivníkov ” (Žalm 108:14).



Proste Pána, aby dal všetkým bezpečnostným zložkám Izraela, ako aj polícii nadprirodzené
systémy tajnej služby a obozretnosť v každom čase proti nekonvenčným zbraniam.
„Ty nám udeľ pomoc proti protivníkom; bo daromná je ľudská pomoc” (Žalm 108:13).
10
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Prihovárajte sa za mnohých Izraelčanov, ktorí ešte nemajú plynové masky, hlavne starší
ľudia, mnohí z nich prežili holokaust alebo sú vojnoví veteráni.
„Kto v skrýši Najvyššieho prebýva a odpočíva v tôni Všemohúceho...” (Žalm 91).



Denne stojte na stráži pri bránach milosti a modlite sa, aby nám Boh preukázal milosť
v čase, keď bude jednať s národmi kvôli Izraelu (Abakuk 3:2).



Čakajte na svojom stanovišti a sledujte Písma s Pánom, na ktoré poukáže v súvislosti
s Izraelom – „... bdejte so mnou ” (Matúš 26:38).



Prehlasujte, že Izrael bude oslobodený od interrupcie, znásilňovania, incestu, cudzoložstva
a mnohých iných svetských ciest, ktoré si našli cestu k tomuto nádhernému ľudu. Potrebujú
byť vyslobodení: „ako vtáča ... z osídla vtáčnikov ” (Žalm 124:6-7), lebo nepriateľ nastražil
pasce a mnohí sa stali obeťami osídiel.



Modlite sa, aby boli polámané osídla, do ktorých padajú mnohí mladí ľudia.



Vrúcne sa modlite za Izrael, aby uvidel, že jeho pomoc nespočíva v jeho vlastnej sile ,ani
prísľuboch národov, že ho ochránia. Ale „V mene Hospodina, ktorý stvoril nebesia i zem“,
to je jeho istota.
„...Cez mnohé súženie musíme vojsť do kráľovstva Božieho.”
(Skutky 14:22).

„Zlo sa nikdy nevzdá svojho zovretia bez obrovského boja. Nikdy nedôjdeme k duchovnému dedičstvu cez to, že si budeme vychutnávať paniku, ale vždy skrze ostré konflikty z bojiska. To isté sa
deje hlboko v duši. Každý človek získa svoju duchovnú slobodu len za cenu krvi. Satan nezačne
utekať, keď ho o to zdvorilo požiadame. On úplne blokuje našu cestu a náš postup musí byť poznamenaný krvou a slzami. Musíme si to pamätať, lebo inak budeme braní na zodpovednosť
za aroganciu nesprávneho výkladu. Znovuzrodením sa nedostaneme do nežnej a ochrannej opatery, ale do otvorenej krajiny, kde v skutočnosti ťažíme svoju silu z nebezpečenstva búrky. (John
Henry Jowett, Prúdy na púšti.)
Súčasný svet sa mi zdá byť odlišný od čias, kedy som bola len dieťaťom – moje detstvo bolo bezstarostné – slnečné dni s dobrými susedmi, ktorí boli starostliví, vzácne srdcia a príjemní ľudia
v mojom domovskom meste, ktorí si navzájom pomáhali. A priatelia boli priateľmi na celý život.
Ale sa zdá, že v súčasnosti sa po celej planéte rozmáha terorizmus a politické horúce hlavy, ktoré
boli zapálené v nestabilnom svete. Nevinnosť detstva sa vytratila. Panenstvo je minulosť. Pokoj so susedom sa zmenil na násilnú nenávisť. Áno, ide o úplne odlišné celosvetové prostredie
oproti časom, kedy som bola mladá – keď som sa mohla bicyklovať v úplnej slobode na dedinskej
ceste vo vidieckej Amerike.

bratstvo
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V súčasnosti sa pripravujeme na pád susedných krajín, ako napr. Jordánsko na východ od Izraela,
nádherné prírodné scenérie Sýrie boli skropené krvou povstalcov proti vládnemu režimu, malebný
Libanon na severe bol zaplavený teroristickými skupinami a ničivými jednotkami; Egypt je v ruinách
a je zaplavený škodcami (kobylky); Irak pokračuje s prevratom a Irán je nad priepasťou narastajúcej
katastrofy pre celý Stredný východ a svet. Maličký, Bohom stvorený národ, ktorý má byť Jeho vyvoleným národom a Krajinou, (Izrael), stojí uprostred konfliktu a búrka, ktorá sa okolo nás ženie, má
tak povedomú arómu – k niečomu sa schyľuje. Mohlo by to byť ticho pred búrkou?
Miesta ako Maghreb, Alžírsko, Líbya, Mauretánia, Maroko a Tunis ako aj Sahel – Chad, Mali a Niger sa stali nepríjemnými miestami na svete kvôli medzinárodnej komunite, pokiaľ
ide o terorizmus. Jemen, Somálsko, Nigéria a Alžírsko taktiež čelia ohrozeniu slobody vo svojich
regiónoch. Európa duchovne zaspala, Amerika je na rapídnom duchovnom zostupe a posledná
bašta skutočnej slobody a pravdy je práve tam, kde práve píšem tento List pre strážcov:
v Jeruzaleme. Zatiaľ, čo niektorí nazývajú tento národ katastrofou, ja ho vnímam ako skutočné naplnenie biblického proroctva. Toľké nepresné popisy tejto Krajiny trápia moju dušu. Má ďaleko
od dokonalosti a teraz je zaťažený hriechom ako mnohé národy naokolo. Jediný spôsob,
ako môžeme uvidieť nádherné Mesto Jeruzalem - ako sa stane „chválou na zemi” (Izaiáš 62:7) bude ten, že sa staneme víťazmi pre Hospodina „na našich kolenách.”
My kresťania, najmä tí, ktorí milujeme Izrael a židovský ľud, potrebujeme prosiť Boha, aby vdýchol
nový čerstvý dych Svojho Ducha do nás! Potrebujeme sa úprimne a neustále prihovárať! Táto úloha
pred nami bude ťažká. Áno, zlo sa nikdy nevzdá bez obrovského boja, ale my všetci na tejto planéte potrebujeme mať NÁDEJ! Keď nie je možné nájsť nádej nikde inde, vždy je nádej u Hospodina.
Potrebujeme veriť, poslúchať a mať vieru v našich srdciach ako nikdy predtým! Tak sa držte. Nevzdávajte sa. Nech už máte akékoľvek problémy – Boh Izraela vládne! On je s tými, ktorí Ho milujú
a jedného dňa Jeho jediný Syn, Ješua, bude skutočne vládnuť a panovať v Jeruzaleme, možno v
blízkej budúcnosti. Kvôli tejto nádeji si potrebujeme konať svoju povinnosť pre čas ako je tento:
modliť sa, modliť sa a modliť sa viac!!! Tento dôležitý čas, v ktorom žijeme, nás privádza na prah
doby, ktorá príde. Severka všetkých našich životov musí byť Pánov skorý príchod. Toto by malo
vyburcovať naše srdcia v každej situácii, aby sme stáli na strane Hospodina a robili rozhodnutia
podľa Jeho pravdy a Jeho Slova. Prijmime našu veľkú úlohu a buďme tí, ktorí budú hodní veľkej cti,
ktorú nám On dal – ako strážcovia na múroch pre Jeruzalem. Sme Jeho spolupracovníci a strážcovia.
Obrovský boj: Zatiaľ čo mnohí zbroja proti barbarom a démonickým aktivitám, aké nebolo vidieť
nikdy predtým, my sa potrebujeme ozbrojiť duchovne - s duchovnou výzbrojou, ktorú nám dal Boh.
Zjavenie 16:14 je odkazom na takýto typ boja, ktorému čelíme aj dnes.
Ostré konflikty na bojisku: Zatiaľ čo ostatní majú konflikty medzi sebou, náruživo držia svoje sebecké ambície a sny, my potrebujeme byť dobrými vojakmi v Pánovej armáde na bojisku modlitby.
Nesprávny výklad: Keď ostatní schválne vyberajú pasáže z Písma a berú požehnanie z národa
Izrael a zanechávajú ich s kliatbami, my sa potrebujeme stiahnuť z pozície nesprávneho odsudzovania Izraela a prekrúcania Božieho posolstva: „Žehnať budem tých, čo teba žehnajú,” (1 M 12:3).
Nebezpečenstvo búrky: Keď napokon príde búrka a budeme v nej zachytení, musíme sa cez ňu
bratstvo
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predrať, aby nás nezničila. Okom búrky musí byť BOH a to, že sa budeme držať Jeho zasľúbení v
Jeho Slove, ktoré je nemenné. Samotná skutočnosť, že On sa nemení, by nám mala pomôcť, aby
sme si urobili z Jeho Slova kotvu pre naše duše. „Náhlil by som sa do útočiska pred prudkým vetrom, povíchricou. ” (Žalmy 55:8). „Táto (nádej) je ako bezpečná a pevná kotva našej duše a preniká
do najvnútornejšej čiastky, za oponu, …” (Židom 6:19).
Poďme spolu do Trónnej sály:
„Zostaňte tu a bdejte so mnou...” (Mt.26:38).
Počas Paschy v Izraeli (2M 12:27)...potrebujeme pamätať na to, že Boh obišiel tých, ktorí mali krv
baránka na svojich verajach a prahoch domov. My tiež máme krv Baránka, zabitého od základov
zeme, na prahoch našich sŕdc a Tóru zapísanú v našom duchu. Teraz sa potrebujeme sústrediť
na ústredný problém: na tých, ktorí sa snažia vyhladiť maličký národ Izrael.
„Národy, čujte slovo Hospodinovo; zvestujte na ďalekých ostrovoch a vravte: Ten, ktorý rozptýlil
Izrael, zhromaždí ho, bude ho strážiť ako pastier svoje stádo.” (Jeremiáš 31:10). Národy majú poslúchať slovo Hospodinovo, venovať pozornosť Jeho Slovu a počúvať Jeho posolstvo, čo sa týka
Jeho vyvoleného národa. AKO BOH ZAČAL A POKRAČUJE S PRINAVRÁTENÍM SVOJHO ĽUDU,
BUDE NAD NIMI BDIEŤ... a my to tiež potrebujeme robiť prostredníctvom modlitby a podpory.


Modlite sa, aby svetové moci zla – ktoré netúžia po ničom inom, len aby vymazali Izrael
z mapy sveta – boli porazené Hospodinom Bohom Izraela skrze to, že budeme niesť Jeho
Slovo ďalej. Keď národ ako Irán má jediný konečný cieľ: zničenie iného národa, deje sa
niečo strašne zlé. Modlite sa, aby boli zmarené plány prevrátených ľudí.



Prihovárajte sa v duchu modlitby za tých, ktorí slúžia v Izraelských obranných silách (IDF)
– za vojsko, námorníctvo a letecké sily, ako aj pozemné sily. Nech sú v jednote a nech sa
obracajú k Živému Bohu Izraela, ktorý je ich silou a ich mocou. Nech sa mnoho židovských
sŕdc obráti k Bohu skrze skúšky prichádzajúcej búrky.



Pozdvihnite v modlitbách náčelníka štábu IDF, Bennyho Gantza, aby dokázal prinášať
Božiu múdrosť svojim vojakom o tom, čo robiť, keď budú v ťažkých situáciách. Nech vojaci
preukážu odolnosť a ochotu slúžiť. Nech Pán, Boh Izraela zažiari do ich sŕdc a duší, aby im
zjavil dôležitosť obrany Krajiny, ktorá patrí Jemu a ktorú dal Svojmu ľudu, aby sa o ňu starali
a obrábali a budovali. „Len On je moja skala, moja spása, môj hrad; veľmi sa nesklátim.” (Žalmy 62:3).



Bdejte v modlitbách nad severom Izraela a s mapou Izraela vo svojej ruke. Modlite sa
vo viere Božie Slovo, ktoré sa týka budúcich útokov voči Izraelu. Bola prorokovaná nasledujúca vojna na severe, že bude oveľa horšia ako predchádzajúce vojny. Modlite sa, aby boli
veľmi dôsledne vykonané všetky potrebné prípravy a aby mnohí vojaci IDF niesli so sebou
Božie Slovo do boja. Modlite sa, aby po celý čas vedeli, kde sa nachádza nepriateľ.
bratstvo
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Nech naše lampy horia po celý čas, pretože nevieme dňa ani hodiny, kedy nepriateľ zaútočí. Modlite sa za spásu mnohých prostredníctvom Pánovho zásahu. Stretli sme sa
s mnohými novými veriacimi, ktorí vyšli z Iránu na svojej ceste do Indonézie. Títo noví veriaci v Ježiša Krista (Ješuu) milujú Izrael a dokonca chcú bojovať s Izraelom v jeho armáde.
Nikdy nepodceňujte toho, koho si Pán spasí...



Prihovárajte sa za izraelského premiéra Benjamína Netanjahua, ktorý má veľké bremeno
na svojich pleciach vo vedení izraelskej vlády. Nech jeho koalícia stojí spolu a je zjednotená
v čase nebezpečenstva a hrozieb v tejto krajine. Modlite sa, aby Božia ochrana bola okolo
neho po celý čas.



Vrúcne sa modlite za prichádzajúce obdobie Paschy v Izraeli, aby sa pred našimi očami
napĺňali proroctvá každý deň a každý mesiac, aby sa uskutočnili podľa Božieho plánu
a Jeho Slova. Nech povolanie do zbrane skrze modlitbu je pre všetkých, ktorí vnímajú,
že sú ako národ povolaný Bohom, aby boli svetlom pre národy.



Pripravte miesto lásky a starostlivosti pre všetkých stratených v Tel Avive, pozdvihnutom
z ruín piesku púšte, aby bolo „čulým hlavným mestom sveta.“ Nech tí, ktorí sú slepí, majú
otvorené oči a nech sa modlia všetci strážcovia so slzami, ak to bude treba, aby sa Izrael
obrátil späť ku Všemohúcemu Bohu.

Strážcovia na múroch Izraela a Jeruzalema by mali byť odovzdaní a oduševnení modlitební bojovníci, aby šípy nepriateľa nemohli preniknúť cez múry. Nech ich neprekvapí žiadny útok, nech strážcovia rozozvučia alarm, aby pripravili ľud. Nech Pán, Boh Izraela, požehná každého jedného, kto
používa tento List pre modlitebných strážcov – či v modlitebných skupinách a na stretnutiach, jednotlivých modlitbách alebo pri zaslaní modlitebným vodcom po svete. Buďme pripravení. Buďme
ostražití.
Nech sme nájdení ako verní.
Pokiaľ On nepríde,
Sharon Sanders

List modlitebného strážcu zasiela medzinárodná organizácia Kresťanskí priatelia Izraela (CFI) so sídlom
v Jeruzaleme: CFI, P.O.Box 1813, Jerusalem 910 15, ISRAEL, e-mail: cfi@cfijerusalem.org; www.cfijerusalem.org
Na Slovensku a v Českej republike zabezpečuje tento projekt občianske združenie Chevra.
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Strážcovia z Jeruzalema
Vydanie č.2, 2013
Šalom, priatelia,
V Strážcovi č.1 2013, sme začali oznamovať, prečo vlastníctvo Izraela v súvislosti s jeho majetkom,
ktorý mu dal Boh (Abd.1:17) vyvoláva takú zúrivosť národov. Je jasné, že satan ich podnecuje –
ale prečo? Židovský národ neslúži svojmu Mesiášovi, Kráľovi, a často má nebiblický názor na Boha.
Ale i napriek tomu je Izrael terčom, pretože diabol vie - lepšie ako mnohí kresťania - že Božím cieľom obnovy Izraela je návrat Ješuu. Ak by bol Izrael zničený, satan by tvrdil, že Božie slovo je klamstvo (Jer. 31:35-37), a snažil by sa dokázať, že Boh nie je spoľahlivý ani schopný urobiť to, čo povedal. Toto by zničilo základy, na ktorých je založené Božie meno (reputácia), Jeho Slovo a Jeho
kráľovstvo. Dokáže satan obviniť Božie slovo z klamstva tým, že sa pokúsi zadržať/pribrzdiť prinavrátenie Izraela k dedičstvu, ktoré mu dal Boh?
Čo je skutočne sporné na Strednom východe? Božie Slovo
Pavol pripomína Timoteovi, aby naďalej dôveroval Božím zasľúbeniam z Tanachu [Starý Zákon],
na ktorých je založená naša spása. Ty však zostávaj v tom, čomu si sa naučil a o čom si presvedčený … [a] že od detstva poznáš sväté Písma [v kontexte Tanach], ktoré ťa môžu urobiť múdrym
na spasenie vierou v Krista Ježiša. (2 Tim.3:14-15) Navyše to, čo Boh sľubuje ohľadne prinavrátenia Izraela v posledných časoch, sa musí stať – lebo inak by naša spása, ktorá je postavená
na tých istých zasľúbeniach, stratila svoju záruku.
Zo začiatku sa satan snažil spochybniť Božie Slovo. Had bol ľstivejší ako všetky poľné zvieratá,
ktoré Hospodin Boh učinil. Ten povedal žene: Či naozaj riekol Boh: Nesmiete jesť zo žiadneho rajského stromu? (1M 3:1) Ale Boh dokazuje, že Jeho Slovo je spoľahlivé. Pretože je založené
na tom, kto je On a čo robí. Ako to prehlásil skrze Bileáma: Boh nie je človekom, aby klamal, ani
ľudským synom, aby ľutoval. Či nevykoná, čo povedal? Či nesplní, čo vyriekol?? (4M 23:19b). Skrze Izaiáša hovorí: Tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst: nenavráti sa ku mne prázdne,
ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam. (Iz.55:11). Kráľ Dávid to pochopil
a napísal: … lebo si zvelebil nadovšetko svoje meno a svoje slovo. (Ž.138:2b) V hebrejčine slovo
„nad“ môže tiež byť preložené ako „ponad“ – tak je Božie Slovo vyvýšené, pretože je založené
na tom, kto Boh je!
S tvrdením, že doslovné naplnenie Božieho Slova je prepojené s našou spásou, náš vzkriesený
Mesiáš konfrontuje Svojich učeníkov: Ó, nerozumní a leniví srdcom veriť všetko, čo hovorili proroci!
Či to Kristus nemusel pretrpieť a (tak) vojsť do svojej slávy? Potom počnúc od Mojžiša a všetkých
prorokov, vykladal im v Písmach [Tanach] všetko, čo bolo o Ňom. (Lk.24:25-27, tiež pozri verše 4445) Ješua hovorí, že Božie Slovo je pravda: Posväť ich v pravde - Tvoje slovo je pravda. (Jn.17:17)
bratstvo
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Keďže Tanach je Božie Slovo - a Ješua a pisatelia Nového zákona ho používajú, aby dokázali
že On je Mesiáš – nemali by sme teda očakávať to isté pri všetkom, čo hovorí o prinavrátení Izraela? Boh hovorí: Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti tak dlho zachoval milosť. Ešte ťa vystaviam a budeš vystavaná, panna Izrael... Ešte vysadíš vinice na vrchoch Samárie,... (Jer.31:3b, 4a,
5a) Samária je súčasť toho, čo dnešný svet nazýva „okupované územia“.
Hľa, urobím Jeruzalem opojnou čašou pre všetky okolité národy, ale to bude platiť aj proti Judsku
pri obliehaní Jeruzalema. 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.12:2-3) Jeruzalem a Judsko tvoria druhú časť „okupovaných území“.
Ak Boh nesplní tieto slová o Izraeli doslova – proroctvá, v ktorých sa zaväzuje vykonať ich s vernosťou z celého srdca a z celej duše (Jer. 32:41), akú máme potom istotu, že je ochotný alebo schopný
vykonať všetko, čo zasľúbil ohľadne našej spásy? Privedenie nespasených Židov späť do Jeho/ ich
krajiny a ich ochránenie a zveľadenie je oveľa jednoduchšie ako to, čo prisľubuje Svojej Neveste:
zachrániť od pádu a nepoškvrnených postaviť s plesaním pred svoju slávu; (Jd.1:24)
„Magická kampaň“ prezidenta Obamu bola ofenzívna
V marci Obama navštívil Izrael po prvý krát ako prezident USA. Jeho cieľom bolo získať si srdcia
a mysle Izraelčanov, keďže prieskumy ukazujú, že väčšina z nás mu nedôveruje. Biely dom dal
tejto návšteve prívlastok „magická kampaň“. Niektoré synonymá slova „šarm/kampaň“ uvádzajú,
čomu čelil Izrael: mágia, talizman, amulet, počarovať, začarovať, zajať, upútať, očariť.
V posledný Obamov deň v Izraeli sa privalil silný východný vietor z púšte. Teplota sa vystupňovala
a po vetre zostalo množstvo prachu – to najhoršie „šarav“ v týchto končinách za posledné desaťročia. Viditeľnosť bola nízka a niektorí nosili masky, aby si chránili pľúca.
Večer predtým mal Obama svoj hlavný prejav, ale odmietol hovoriť so zvolenými predstaviteľmi
izraelského Knessetu (parlament). Chcel hovoriť s univerzitnými študentmi – pokiaľ konkrétna škola, ako napr. Ariel, nebola v „okupovaných územiach“. Obama nehanebným spôsobom hovoril týmto študentom, že ak chcú zmenu, musia vyvíjať nátlak na izraelskú vládu, aby vytvorila „Palestínu“ –
nový islamsko-arabský nežidovský štát na území, ktoré Boh dal Izraelu, aby naplnil Svoje Slovo.
Na území, o ktorom Boh varoval Izrael, že ho nemá deliť (3M 25:23). Izraelská vláda nemá túto
otázku ani ako súčasť svojej koaličnej dohody, keďže teraz už väčšina Izraelčanov vie, že vytvorenie „Palestíny“ by neprinieslo mier.
Vnímali sme tú piesočnú búrku symbolicky, v porovnaní s Obamovou „útočnou kampaňou“. Oslabovala viditeľnosť a svetlo pre pozorovanie. Bránila normálnej činnosti a zanechala za sebou veľa
nečistoty, ktorú treba upratať. Ak niekto povie, že je váš priateľ, ale stále vás tlačí, aby ste konali
proti Božej vôli, právom budete považovať takéhoto človeka za oklamaného. Obama to robí
s Izraelom a to vytvára nebezpečnú situáciu. My nesúdime jeho srdce – len jeho slová a konanie,
čo je našou zodpovednosťou, aby sme súdili. (Mt.7:15-20; 1 K 2:15a).
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Časopis Israel Today zverejnil Obamovo neurčité posolstvo. Pri svojom príchode jasne a zreteľne
znovu potvrdil historické a biblické prepojenie židovského ľudu na túto krajinu. O jeden deň neskôr... v centre Palestínskej Samosprávy [PA] HQ v Ramalláhu, povedal, že povolenie Židom budovať domy a žiť v biblickom srdci Judei a Samárie je problematické, nie je konštruktívne na dosiahnutie mieru... Tak, čo z toho je pravda? Majú Židia historické prepojenie na túto krajinu, ktorá ich
oprávňuje v nej žiť, alebo nemajú?
Ako väčšina sveta, Obama vníma „Západný breh“ inak ako ho vníma zvyšok Izraela. Hovorí, že je
to v poriadku pre Židov, aby bývali v Izraeli, ale tabu pre nich je budovať si domovy na Západnom
brehu. Ale Judea a Samária sú tam, kde sa odohrala väčšina biblických udalostí, vrátane veľkej
časti Ješuovej služby, ako je to uvádzané aj v evanjeliách. Napriek tomu nám teraz hovoria,
že Židia tam nemôžu bývať. („Obamovo zmiešané posolstvo: Židia.....opustite biblické srdce územia," Israel Today, 21.mar.2013)
Barry Rubin rozobral Obamov prejav voči izraelským vysokoškolským študentom a jeho tlačovú
konferenciu s PS prezidentom Abbásom. Obama vo svojom prejave hovoril pomerne dlho o histórii
Izraela, obavách a s tým súvisiacich záležitostiach, aby sa pokúsil preukázať, že „tomu rozumie“,
keď sa jedná o Izrael. Ale uviedol niekoľko bodov, ktoré preukázali, že v skutočnosti tomu nerozumie …
Obama sa pokúsil presvedčiť študentov, že mier je lepší ako pretrvávajúci konflikt a má veľa výhod.
Nuž, oni to už dávno vedia! Oni sú tí, ktorí musia slúžiť v armáde a riskovať svoje životy. Oni vedia,
že oni sami a ich milovaní sú terčmi terorizmu a vojny.
Obama neriešil žiadne záležitosti po tomto dni. Napríklad, ak sa Izrael a PS dohodnú na mierovej
zmluve, čo zabráni Hamasu prevziať nadvládu, ako to urobili v Gaze? Čo urobí Izrael
s požiadavkou PS, aby milióny Palestínčanov mali dovolené prísť a bývať v Izraeli? Prečo by Izrael
mal veriť akýmkoľvek zárukám a uisteniam zo strany USA a Európy, keď takéto prísľuby boli opakovane porušené…?
Nakoniec Obama nezobral vážne zmenenú situáciu v regióne. Len povedal, že Spojené štáty chcú
demokraciu v arabsky hovoriacom svete a pokúsia sa pracovať na tom, ako aj na dodržiavaní mierovej zmluvy zo strany Egypta, ktorú podpísal s Izraelom. Napriek tomu podporuje islamistov, ktorí
sa snažia o moc alebo ju držia a stále chce, aby Izrael urobil veľké ústupky a vzal na seba riziká
navzdory radikálnym islamským režimom, ktoré narastajú na Strednom východe [ME].
Obama tiež kázal v Ramalláhu, pre PS, o výhodách dvojštátneho riešenia. Dokonca hovoril o Izraeli
ako o židovskom štáte ...to bola významná fráza. Napriek tomu Abbás povedal, že bude jednať
s Izraelom jedine vtedy, ak budú dodržané isté podmienky vopred, vrátane nového zmrazenia výstavby v rámci existujúcich židovských osád... Izrael má tiež poskytnúť svoj finálny návrh o vytýčení
hraníc. („Ako pokračuje Obamova návšteva…," B. Rubin, RubinReports, 21.mar. 2013)
Charles Krauthammer citoval Obamu v Jeruzaleme: Úprimne som presvedčený, že keby si ktorýkoľvek izraelský rodič sadol k palestínskym deťom, ten rodič by povedal – ja chcem, aby tieto deti
bratstvo
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boli úspešné. Krauthammer: Veľká pravda. Ale ako tá druhá strana vníma izraelské deti? Mariam
Farhat z Gazy je najviac uznávaným rodičom pre Palestínčanov. Prečo? Jej traja synovia sa pokúsili zabiť Izraelčanov... Tešila sa zo svojich „mučeníckych“ synov. Priala si, žeby sa aspoň 100 synov takto „obetovalo“ Alahovi. Palestínčania si ju uctili ako „matku boja“, zvolili ju do parlamentu
a veľmi smútili nad jej nedávnou smrťou.
PS pomenováva ulice, verejné námestia, letné tábory, školy, dokonca aj škôlky... po samovražedných bombových útočníkoch a iných masových vrahoch. Toľko k myšlienke: Keby len Izraelčania
prejavili starosť o arabské deti, mier by bol možný. („Čo v skutočnosti znamená Obamova návšteva
pre Izrael," C. Krauthammer, Mercurynews.com,29. mar. 2013) Alebo, ako sa vyjadrila bývalá premiérka Golda Meirová: Mier nastane vtedy, keď Arabi budú milovať svoje deti viac, ako nás nenávidia.
JP analytik Martin Sherman napísal, že keď skutočne počúvate, čo Obama povedal v Jeruzaleme,
vynorí sa vám taký nepokojný/rušivý obraz… muža „mimo bez“ súvislostí s realitami Stredného
východu. Človek sa môže len zamyslieť, či [jeho] postoje …odzrkadľujú do neba volajúcu nevedomosť alebo rafinovanú závisť.
Napríklad povedal: Vy žijete v susedstve, kde mnohí vaši susedia odmietli vaše právo
na existenciu. Vaše deti vyrastajú s vedomím, že ľudia, ktorých v živote nestretli, ich nenávidia kvôli
tomu, kým sú...A ako by s nimi mal jednať Izrael? Navrhovaním nebezpečných ústupkov voči týmto
susedom, ktorí odmietajú právo Izraela na existenciu a ktorí nenávidia Izraelčanov??
Podnecovaním svojich poslucháčov, aby nebrali ohľad na strašné zlyhania z minulosti, trval na tom,
že jediná cesta dopredu znamená vytvoriť mier prostredníctvom založenia palestínskeho štátu.
Spomenul nárast palestínskych extrémistov len v krátkosti. Tlačil však na Izrael, aby zapojil/
angažoval takmer 80-ročného Abbása a jeho nepopulárneho, nezvoleného premiéra Fayyada ako
„skutočných partnerov“ pre mier. Buď nevedel alebo mu to bolo jedno, že dokonca aj keby dosiahli
nejakú dohodu s nimi, je tu malá šanca, že mi dokázali zaistiť jej implementáciu. Aktualizácia: Fayyad predložil svoju rezignáciu a Abbás ju prijal – hoci Amerika a EÚ povzbudzovali Abbása, aby to
neurobil.
Obama spomenul zmeny, ktoré sa šíria po arabskom svete: neistota v regióne, nárast náboženských politických strán. Ale namiesto toho, aby im poradil opatrnosť - aby sa zastavili a zvážili dlhodobý dopad na izraelské hranice - vyzýva ich, aby ešte s väčšou silou bojovali za dvojštátnu politiku, ktorú presadzoval pred tým, ako sa objavili.
Obama: Tie dni, kedy viaceré vlády reagujú na populárny názor a Izrael by mohol vyhľadávať mier
s hŕstkou samovládnych vodcov, sa skončili. Mier musí vzniknúť medzi národmi, nie len vládami.
Sherman: Mohlo by ísť o roztržitosť, ktorá spôsobila, že [on] zabudol, že sú to práve tie nové
„nesvetské“ vlády a tí „ľudia na ulici“... ktorí sú zdrojom nenávisti...voči Izraelu a Izraelčanom...
„kvôli tomu, kým sú“? Hoci boli podmienky, ktoré údajne spôsobili, že 2-štátny prístup bol predtým
žiadúci/uskutočniteľný, následne bol zmetený zo stola. Teraz sa uvádza, že ide dokonca o viac
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žiaduci/uskutočniteľný prístup práve preto, lebo bol zavrhnutý.
Obama vyjadril poľutovanie nad situáciou Palestínčanov slovami: Nie je správne brániť Palestínčanom, aby obrábali svoju pôdu, brániť študentom, aby sa pohybovali po Západnom brehu, premiestniť palestínske rodiny z ich domova, a hovoriť, že toto je všetko dôsledok nejakej zákernej, úplne
zbytočnej izraelskej iniciatívy. To je strašné pokrivenie pravdy! Tieto ťažké časy priamo zapríčinili
ich vodcovia, ktorí sa neustále snažia ublížiť Židom…
Ako si Izrael má vykladať ostrú kritiku neutešenej palestínskej situácie? Ako inak...len ako nesúhlas
akéhokoľvek donucovacieho opatrenia...že Izrael môže byť donútený, aby sa zaviazal chrániť svojich občanov pred násilím jednoducho kvôli tomu, kto sú? („Obama v Izraeli: zlovestný podtext?
M. Sherman, JP Op-ed, 4.apr. 2013)
Šialenstvo: snaha o dvojštátne riešenie– znova a znova
Einstein povedal: Šialenstvo znamená robiť tú istú vec znova a znova a očakávať odlišné výsledky.
Takže sú všetky snahy vyriešiť izraelsko-arabskú krízu vytvorením „Palestíny“ šialené?
Nová izraelská vláda čelí svetu, ktorí sa znova snaží o prchavý arabsko-izraelský mier. Tu je dôkaz.
Počas svojho prejavu povedal štátny tajomník USA John Kerry: Tak veľa z toho, čo sa snažíme
dosiahnuť a čo potrebujeme robiť v globálnom meradle...je späté s tým, čo sa môže alebo čo sa
nestane s...Izraelom a Palestínou.
Moslimovia zabíjajú moslimov v Sýrii, moslimovia zabíjajú kresťanov v Egypte, moslimovia zabíjajú
predstaviteľov USA na Strednom východe, islamskí samovražední útočníci zabíjajú moslimov
v Iraku a Afganistane – to všetko je dôsledkom neuzavretia dohody medzi Izraelom a Palestínou?
(„Prichádza tlak," Josh Hasten, JP Op-ed, 30.jan. 2013) Izraelsko-arabský mier vedie k šialenstvu.
Kerry sa stretol s jordánskym premiérom, ktorý povedal: Mier na Blízkom východe... je pokoj mysle
pre zvyšok sveta... Toto je globálny konflikt, s globálnymi rozvetvením… („USA, Jordánsko hovorí
„okno sa zatvára“ nad mierovým procesom Blízkeho východu," Israel Hayom, 14.feb. 2013)
Elliott Abrams, senior spoločník pre štúdie ME vo Výbore zahraničných vzťahov, píše o Kerryho cieli
v súvislosti s mierovou izraelsko-arabskou dohodou počas druhého volebného obdobia Obamu:
Počas nedávnych rozhovorov Kerry a jeho poradcovia podali svoj názor európskym, izraelským
a arabským predstaviteľom, že Kerry je rozhodnutý ju dosiahnuť až do bodu posadnutosti. Jeden
zdroj dokonca uviedol: On to vníma ako svätú misiu svojho života. („Kerry & „mierový proces,"
E. Abrams, Israel Hayom Op-ed, 26.feb. 2013) Kerry zlyhá, lebo pri svojich snahách vôbec neberie
do úvahy Boha.
David Weinberg naznačuje, že toto šialenstvo by mohlo byť nákazlivé. Po stretnutí s Kerrym, britský
minister zahraničných vecí Hague zopakoval otrepanú mantru, že „nie je nič dôležitejšie v zahraničnej politike v roku 2013 než znovu začatie izraelsko-palestínskych vyjednávaní.
Napriek tomu Palestínčania nie sú ostýchaví, čo sa týka ich cieľa zničiť Izrael. Tak to uviedol vyjedbratstvo
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návač PS americko-židovskej skupine za prítomnosti Weinberga: My Palestínčania nikdy nebudeme
- zopakujem NIE s veľkými písmenami - uznávať Izrael ako židovský štát, pretože Izrael sa snažil
zablokovať palestínske právo na návrat do Jaffy, Haify a Ein Karemu. („Schlaďte sa, Obama a Kerry," D. M. Weinberg, Israel Hayom Op-ed, 28.feb. 2013) Presne tak!
Historik Dan Calic hovorí, že dvojštátne riešenie sa už vyskúšalo, ale zlyhalo. V roku 1947, Rezolúcia 181 OSN rozdelila „Palestínu“ na dva štáty pre dva národy, ale Arabi odmietli akceptovať hlas
OSN a zaútočili, keď Izrael vyhlásil nezávislosť. Odvtedy došlo k mnohým vojnám, dvom intifádam,
kde bolo tisíce izraelských obetí teroristických útokov a zrodilo sa množstvo teroristických organizácií. To všetko s jediným cieľom – zničiť Izrael. Až do dnešného dňa neurobili Arabi jediný kompromis. Odmietajú štát, pokiaľ majú akceptovať existenciu Izraela ako židovského štátu…
Spoločný palestínsko-americký prieskum v roku 2012 preukázal, že 61% Arabov/Palestínčanov
neakceptuje dva štáty pre dva národy; 66% by prijalo dva štáty len ako prvý krok smerom k jednému
arabsko-palestínskemu štátu; 92% uviedlo, že Jeruzalem musí byť hlavným mestom len pre Palestínu. Dokonca s neodškriepiteľným historickým a archeologickým dôkazom …[72%] odmietajú akékoľvek židovské prepojenie na túto krajinu či Jeruzalem…
Otázka pre ľavicu je, ako sa pokúsite o kompromisy alebo budete vyjednávať s ľuďmi, ktorí neveria,
že by ste mali existovať? („Prečo ľavica nie je pravicou," D. Calic,Ynetnews Op-ed, 13.mar. 2013)
Palestínska mládež – stratená generácia
Izraelsko-arabský moslim Khaled Abu Toameh uvádza, ako sa Palestínčania snažia, aby im Izrael
nedôveroval, ani ich budúcej generácii. V Gaze dostávajú tisícky školopovinných detí vojenský výcvik...aby ich pripravili na džihád [svätú vojnu] proti Izraelu. Senior predstaviteľ z Hamasu sa vyjadril, že približne 9000 tínedžerov bolo vycvičených na to, ako používať rôzne typy zbraní a ručných
výbušnín, aby boli vyškolení na oslobodenie Palestíny, od rieky [Jordán] po [Stredozemné] more.
Inými slovami, celé územie Izraela.
Abu Toameh: Ako môže niekto hovoriť o dvojštátnom riešení, keď sa títo tínedžeri učia ako nahradiť
Izrael islamským štátom?
Niet sa čo čudovať; rodičia... neprotestovali proti tejto forme zneužívania detí....Prekvapivejšie je,
že len niekoľko tuctov západom podporovaných organizácií za ľudské práva [v Gaze] …pozdvihli
svoje hlasy proti zneužívaniu detí Hamasom. Organizácia UNICEF nepovedala ani slovo o tomto
zle.
Akákoľvek nádej na mier – iná ako v Mesiášovi –Ješuovi – je stratená, keď sa takto snažia nakaziť
srdcia a mysle... Hamas vyučuje celú generáciu Palestínčanov o oslavovaní samovražedných atentátnikov, džiháde a terorizme. Modlite sa, aby tieto démonicky oklamané deti mohli byť spasené.
(„Mládežnícke hnutie nacistického štýlu Palestínčanov sa pripravuje na džihád," K. Abu Toameh,
Gatestone Institute, 1.feb. 2013)
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Existuje nejaká nádej pre EÚ?
Pasáže z Písma opakovane varujú, že národy sú posudzované podľa toho, ako jednajú s Božím
národom. Tak sa nedávne činy EÚ tiahnu hlbšie do knihy Joel 3:2 a Údolia súdu.
V marci sme čítali, že diplomatickí predstavitelia v Jeruzaleme sú čoraz viac frustrovaní .... naklonením Bruselu voči Palestínčanom. Izraelský predstaviteľ sa vyjadril, že EÚ neustále hovorí
o označovaní produktov z týchto osád/usadlostí, alebo o tvrdeniach týkajúcich sa hladoviek Palestínčanov v izraelských väzeniach, alebo o [diplomatických protestoch] kvôli celej výstavbe za Zelenou hranicou. Ale nedokáže nazvať Hizballáh teroristickou organizáciou a zdráha sa [váha] odsúdiť
tureckého premiéra Erdogana za jeho nedávnu charakteristiku sionizmu – že podľa neho ide o trestný čin proti ľudskosti.
Tento predpojatý názor bol viditeľný, keď výročná správa konzulov EÚ 2013 v Jeruzaleme
a Ramalláhu....prenikla do tlače. Správa vyzývala po tom, aby krajiny EÚ zabránili všetkým finančným transakciám...z EÚ na podporu usadlostí [Judea, Samária, a Jeruzalem], aktivít, infraštruktúry
a služieb.
Izraelský predstaviteľ povedal, že každoročne je ich správa kritická voči Izraelu. Nikdy nevydávajú
správu o problémoch v rámci PS, o zneužívaní fondov alebo ľudských práv. („Izraelská frustrácia
s praktikami EÚ na vzostupe," Herb Keinon, JP, 8.mar. 2013)
Jedno ovocie postoja EÚ voči Izraelskej obnove sa vníma ako Božie odsúdenie jeho ekonomiky.
Je smutné, že Cyprus, ktorý má dobré vzťahy s Izraelom, sa stal obeťou. Toto by mohlo pomôcť
vytýčiť štádium pre nárast antikrista, ktorý upevňuje svoju moc skrze ovládanie finančných transakcií
(Zj.13:16-17).
Vydavateľstvo JP o nedávnych krokoch EÚ, ktoré podnikli proti Cypru, povedalo, že veľmoci eurozóny…požadovali uvaliť veľké dane na vklady v cyperských bankách. Toto je drakonické, neslýchané
na západnom voľnom trhu. Tento nebezpečný precedens bol stanovený kvôli skutočnosti, že európske top autority – kladú spoločnú ruku na úspory vkladateľov dodržiavajúcich zákon...
[Táto] úverová kríza 2008 stále straší Európu. Snaží sa uistiť úzkostlivých investorov, že zlom eurozóny nie je niečo, čo sa dalo vopred očakávať. S jedným strmhlavým pádom neuveriteľne neuváženého kroku rozhodli proti svojmu najbezbrannejšiemu členovi. Európa dokázala oslabiť istotu existujúceho poriadku, politického ako aj finančného, istotu podnikateľov a bežných obyvateľov/
majiteľov domov vo svete... Toto je recept na nestabilitu, akú svet už dlho nepoznal... Navrhnutím
pokút priamo voči nevinným jednotlivcom, Európa hrubo prekročila hranicu – nielen po morálnej
stránke ale aj pragmatickej. („Kríza na Cypre," úvodník JP, 23.mar. 2013)
Dajte si pozor! Pred nami je benevolentný etno centrizmus!
Len spoločnosti založené na biblickom judaisticko - kresťanskom svetonázore – ktorý vníma ľudstvo
ako stvorené na Boží obraz a ktoré sa má rešpektovať a chrániť – boli „demokratické“ a „slobodné“
spoločnosti. V histórii nie sú také bežné.
bratstvo

Adar - Ijar 5773

21

Strážcovia z Jeruzalema
Yoram Ettinger hovorí, že benevolentný etno centrizmus – t.j. predpoklad, že ostatné kultúry
sú pripravené prijať štandardy a svetonázor jednej kultúry - je často morálne chybný a strategicky
seba deštruktívny. História učí, že vodcovia slobodného sveta by sa mali mať na pozore pred dezilúziou: že väčšina nedemokratických spoločností opustí svoje storočné hodnoty, bude preferovať
konfrontáciu, mier pred vojnou, toleranciu pred fanatizmom, slobodu pred útlakom, ak im ponúknu
adekvátne diplomatické a ekonomické stimuly.
Vodcovia slobodného sveta potrebujú vidieť, že hlavné demokratické hodnoty /... život, sloboda,
snaha o šťastie, pokojná koexistencia a presvedčenie, že všetci ľudia sú stvorení ako rovnocenné
bytosti/, sú vnímané väčšinou nedemokratických kultúr ako smrteľná hrozba... Mali by sa vyhnúť
nadmernému zjednodušovaniu a celkovej globalizácii vo vysoko rozmanitom, konfliktami ovládanom
svete, ktorý bol tisícročia poznačený neriešiteľnými konfliktami, nepredvídateľnosťou, nestabilitou,
presúvaním politiky a násilnou netoleranciou.
Ettinger podáva príklady nebezpečného ovocia benevolentného etno centrizmu, vrátane podpory
USA pre Ajatolláha Khomeiniho a ostatných elementov proti šachovi v Iráne. Vodcovia USA nepochopili, že kolaps ZSSR neviedol k Novému svetovému poriadku, rivalite za demokraciu
a produkovaniu „mierových dividend“. Namiesto toho vznikol Nový svetový neporiadok, ktorý sa
rozvinul a vyvrcholil do irackej invázie Kuvajtu, iránskej snahy o nukleárne možnosti
a rozšírenia...islamského terorizmu. Prezident Clinton, izraelský Rabin a Peres objali Arafata ako
posla pokoja a prijali mierovú konferenciu v Osle ako dvere do nového Stredného východu. Namiesto toho Oslo vyprodukovalo bezprecedentnú výchovu k palestínskej nenávisti, terorizmu
a neposlúchaniu... americký prezident Bush predpokladal, že voľby v /Iraku/ by mohli „oslobodiť“
násilnícku spoločnosť, čo by viedlo k demokracii. Namiesto toho zaplavil Irak bezprecedentný terorizmus, narastala dezintegrácia krajiny, pretvorenie Bagdadu na iránsky satelit…
V roku 2011 si Slobodný svet pomyslel, že roztržky na uliciach budú viesť k Arabskej jari. Dnes
vnímame nárast islamskej zimy vedenej podvodníckymi subjektmi, ktoré sú menej rozpoznateľné,
menej predvídateľné, viac zákerné, viac násilnícke a ohrozujúce.... Slobodný svet.
Ale popri Iráne, Slobodný svet stále preferuje diplomatické a ekonomické zapojenie – viac ako konfrontáciu. Táto dezilúzia - že ajatolláhovia sú zraniteľní neodmysliteľne neúčinnými ekonomickými
sankciami, že reagujú na demokratické hodnoty vyjednávania...na vylepšenie mierovej koexistencie
civilných slobôd - odporuje realite. Dokazuje to skutočnosť, že prísne sankcie nezastavili Severnú
Kóreu pri vývoji nukleárnych zbraní. („…dajte si pozor na benevolentný etno centrizmus," Y. Ettinger, Israel Hayom Op-ed, 1.mar. 2013)
Uri Heitner sa tiež dotýka aspektu západného myslenia, ktoré zblúdilo. Poznamenáva, že často
počuť tvrdenie: Aké máme právo sťažovať sa na Irán, keď samotný Izrael...má jadrové zbrane
a odmietol podpísať dohodu o jadrovom nerozširovaní? Toto pokrytectvo tvrdenia a samo spravodlivosti sú súčasťou a balíkom politicky korektnej kultúry. Podľa tohto štandardu sú Izrael a Irán krajiny, ktoré by sa mali hodnotiť rovnako.
Opakom politickej správnosti je morálka, v ktorej existuje rozdiel medzi dobrom a zlom. / náš dôraz /. Toto sú dobré krajiny a tie sú zlé krajiny. Toto sú krajiny, ktoré presadzujú humanitu a to sú
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krajiny, ktoré ju zadržiavajú. Neexistuje žiadne porovnanie medzi liberálnou demokraciou
a fanatickým fundamentalistickým diktátorstvom…
Podľa politickej správnosti sú Britské jadrové zbrane rovnaké ako jadrové zbrane Severnej Kórey.
Áno, obidva národy majú jadrové zbrane, ale cieľom Británie je chrániť ľudstvo od zlého, zatiaľ
čo cieľom Severnej Kórey je ohrozovať ľudstvo v mene zla…
Jadrová kapacita Izraela je zameraná na odstrašovanie, aby sa predišlo zničeniu Izraela
a židovského ľudu. Považuje sa za „zbraň dňa posledného súdu“, aby sa použila len vtedy,
ak nebude už žiadna iná možnosť. Za posledné roky sa zachránilo mnoho životov, židovských
aj arabských, vďaka prevažujúcemu názoru medzi arabskými krajinami, že Izrael má takéto zbrane.
Iránska jadrová kapacita...je zameraná na džihád, aby ohrozila slobodný svet a zničila „sionistickú
entitu“. Slobodný svet musí rozpoznať túto pravdu a zaviazať sa, že zabráni Iránu dosiahnuť svoj
démonmi inšpirovaný cieľ. Nastal čas pre západné demokracie, aby zastavili príspevky fanatickým
krajinám ako je Irán a Severná Kórea. Ide o charakteristické zodpovedné posúdenie, ktoré definuje
slobodný svet. Národy ako sú tieto musia byť vnímané tak, aké v skutočnosti sú. („Poučenie
zo severokórejskej lekcie," U. Heitner, Israel Hayom Op-ed, 2.apr. 2013)
Antisemitská doktrína démonov
V marci libanonský denník vydal článok od Libanončana, ktorý povedal, že sionistickí Židia v čase
Paschy (Pesachu) jedia nekvasený chlieb, ktorý počas jeho prípravy zmiešajú s krvou – ale tá krv
vraj musí byť z ne Žida! …
Ako môže svet od nás očakávať, že budeme vyjednávať s ľuďmi, ktorí bažia po krvi ľudských bytostí
– nie len počas svojich vojen, ale dokonca počas svojich sviatkov? („Libanonský pisateľ: Židia vyrábajú... maces s krvou ne Židov," MEMRI, www.memri.org, 29.mar. 2013) A ako môže svet očakávať,
že Izrael bude vyjednávať so svojimi susedmi, ktorí v skutočnosti veria satanistickým lžiam ako je
táto – a robia všetko pre to, aby ich mohli šíriť?
Viac štúdia Biblie v Izraeli
Nedávno Netanjahu začal znovu biblickú študijnú skupinu. Knesset v súčasnosti tiež organizuje
týždenné biblické stretnutia. Iniciatíva prišla od novej centristickej strany Yesh Atid, ktorá pozostáva
zo sekulárnych ako aj náboženských zákonodarcov.
Prebiehajúca volebná kampaň strany Yesh Atid zdôrazňovala koniec výnimkám v armáde – kvôli
prehnaným sociálnym dávkam, ide o ultra ortodoxný židovský sektor. Napriek tomu ju náboženskí
ultra – ortodoxní vodcovia označili za protináboženskú. Hoci bola od volieb najviac priamočiara
a podporovala štúdium Biblie. V polovici februára prebehlo prvé štúdium Biblie s viac ako 30 členmi
Knessetu.
Rabín Lipman zo strany Yesh Atid povedal: Je tu narastajúce povedomie v Izraeli, že Biblia potrebuje formovať základ kultúry a politiky štátu, ale ultra ortodoxní Židia nesmú mať monopol na biblický výklad toho, čo to znamená byť židovský. („Nová študijná skupina Knessetu so silným začiatbratstvo
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kom," Israel Today, 22.feb. 2013)
V marci sme čítali, že zatiaľ čo Židovský domov a Yesh Atid boli označované za „proti náboženské“
zo strany ultra ortodoxných Židov...v koaličnej dohode, ktorá ich priviedla do vlády, sa píše:
Štát Izrael rozpoznáva dôležitosť a ústrednú pozíciu štúdia Tóry ako ústrednú hodnotu židovského
ľudu a štátu Izrael…
Zároveň chcú obidve strany komplexnejšie štúdium Biblie na izraelských školách...Ktorý iný národ
v súčasnosti má ako centrálny pilier svojej vlády dôležitosť štúdia Biblie? („Nová vláda Izraela....dôležitosť štúdia Biblie," Israel Today, 14.mar. 2013)
Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlo mojim chodníkom..
Žalmy 119:105
Chuck & Karen Cohen
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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, 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 „Kniha Werner“

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
bratstvo

Kontaktná adresa:
CHEVRA, Národná 10, 010 01 Žilina, SR
www.chevra.sk
e-mail: chevra@chevra.sk
tel./fax: +421 (41) 56 40 536
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SVEDECTVO
CHEVRA AUTO
Sláva Pánovi, že nám požehnal mikrobus, ktorý môžeme používať v službe pre Jeho ľud.
Pred poslednou cestou do Nemecka na konferenciu pastorov, som potrebu kúpy auta, ktoré chceme používať pre službu na Ukrajine, komunikoval so svojim známym, u ktorého
som býval. Mali sme už nejakú finančnú čiastku na toto auto, ktorú sme od niektorých z vás
prijali. Modlili sme sa o Boží čas a Jeho voľbu pre toto rozhodnutie. Môj známy
ma doviedol k svojmu susedovi, ktorého rodina pochádza z Českej republiky a volá sa Janiček. Pán Janiček mal mikrobus Ford Transit, o ktorý sa dobre staral. Auto má 6 rokov.

Prvé 4 roky bolo používane pre Červený Kríž v Nemecku a posledné dva roky, pán Janiček, používal auto na prevoz hendikapovaných detí a preto je v tak dobrom technickom
stave. Modlíme sa za pána Janička, aby ho Duch Svätý priviedol k trónu Božej milosti, lebo
ešte nepozná Otca, ktorý poslal svojho Syna na tento svet práve pre neho. Prosíme vás,
pripojte sa k tejto modlitbe aj vy.
S mikrobusom sme boli už na 12 dňovej
ceste na Ukrajine a musím povedať, že
neboli žiadne technické problémy, a že
je to Boží nástroj v službe Židom
v diaspore. Mali sme dostatok miesta
vo vnútri na potravinárske balíčky, oblečenie a prevoz ľudí. Vďaka za to
vám a sláva Bohu!
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Nech Otec rozhojní svoje požehnanie nad
všetkými, ktorí prispeli na túto potrebu!
Šalom,
Stanislaw Gawel
Chevra tím

Pred objektom ŽNO v mestečku Smela v Čerkazskej oblasti.

V čas i nečas, prichádzame na návštevy ...
bratstvo
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