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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.
„V Bohu dokážeme svoju hrdinskú silu, a on pošliape našich
protivníkov.“ (Ž. 108:14)
V Žalme 18:30 je napísané: „...vo svojom Bohu preskočím múr.“ Apoštol
Pavol hovorí: „Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje,
v Kristovi.“ (Fil.4:13) K Božím skutkom potrebuješ Božiu moc! Biblia hovorí:
„Nadej sa na Hospodina celým svojim srdcom a nespoliehaj sa na svoju
rozumnosť. Poznávaj ho na všetkých svojich cestách, a on bude urovnávať tvoje cesty. Nebuď
múdrym vo svojich vlastných očiach, boj sa Hospodina a odstúp od zlého. To bude zdravím tvojmu
životu a zvlažením tvojim kostiam.“ (Pr 3:5-8) Nádejať sa na Boha znamená odstúpiť od svojej
rozumnosti a prijať Božiu múdrosť. K skutkom tela potrebuješ telo, ale k duchovným skutkom
potrebuješ Ducha Svätého. Skutky zrodené z tela môžeš mať pod kontrolou, lebo sú to mŕtve
skutky, ktoré prinášajú slávu telu. Skutky Ducha vyžadujú kontrolu Ducha Svätého, sú živé
a prinášajú slávu Otcovi. K telesným víziám nepotrebuješ pomazanie ale k duchovným áno. Božie
veci sa nedejú silou tela, ale mocou Ducha: „Nie silou ani mocou, ale mojim Duchom, hovorí
Hospodin Zástupov.“ (Zach 4:6) Po zmŕtvychvstaní povedal Ješua svojím učeníkom: „...ja posielam
zasľúbenie svojho Otca na vás, a vy buďte v meste Jeruzaleme, dokiaľ nebudete odiati do moci
z výsosti.“ (Luk 24:49) Ako si „Duch Hospodinov obliekol na seba Gedeona“ (Sud 6:34), tak aj my
potrebujeme byť odiati mocou z výsosti, aby sme vstupovali do skutkov, ktoré „...Boh vopred
prihotovil, aby sme v nich chodili.“ (Ef 2:10) K naplneniu tohto poverenia potrebujeme vstúpiť do
úplnej závislosti na Bohu – „Zostaňte vo mne a ja vo vás; ako letorast nemôže niesť ovocie sám od
seba, keby nezostal na viniči, tak ani vy, keby ste nezostali vo mne.“ (Jn 15:4) Byť v Ňom, znamená,
že nedávam už priestor pre svojvôľu, ktorá je modlárstvom (I S 15:23), ale pre Božiu slávu v konaní
Jeho vôle.
Ak tomu nerozumieme, veľmi ľahko môžeme splynúť s duchom náboženstva alebo s duchom tohto
sveta, ktorý nás bude nútiť robiť kompromisy a snažiť sa páčiť tomuto svetu. Potrebujeme v tom
víťaziť – „...všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazi nad svetom, a toto je naše víťazstvo, ktoré zvíťazilo
nad svetom – naša viera,“ (I Jn 5:4) – bez ktorej nie je možné ľúbiť sa Bohu. (Žid. 11:6)
Viera produkuje odvahu (smelosť). Odvaha bola jednou z vlastností (charakteristík) rannej cirkvi.
Keď boli učeníci prenasledovaní, modlili sa o nové naplnenie Duchom Svätým, aby „prosto a smele
hovorili Slovo Božie.“ (Sk 4:23-31) Biblia nás povzbudzuje, aby sme „...so smelou dôverou
pristupovali ku trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý
čas.“ (Žid 4:16) Odvahu potrebujeme aj k získavaniu nového územia pre Božie Kráľovstvo. Boh
povedal Jozuovi, synovi Núnovmu, sluhovi Mojžišovmu: „Každé miesto, na ktoré vstúpi tvoja noha,
dal som vám, tak ako som hovoril Mojžišovi...“ (Joz 1:3) V 9. verši (pozri aj 5-8.verš) je napísané:
„Buď silný a pevný! Netras sa, ani sa nestrachuj! Lebo s tebou je Hospodin, tvoj Boh, vo všetkom
bratstvo
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a všade, kamkoľvek pôjdeš.“
Skrze vieru a odvahu chodíme v Božom víťazstve. Satanovi nevadí, keď čítaš Bibliu, alebo sa
modlíš. Ale keď rozpoznáš a činíš Božiu vôľu, to je už iná vec. To mu vadí! Odvaha a kroky viery
vedú k víťaznému naplneniu Božej vôle a toto ma veľkú odmenu: „Kto víťazí, zdedí všetko a budem
mu Bohom, a on mi bude synom.“ (Zj 21:7) Je tu však aj varovanie: „Ale bojazlivým a neverným
a ohavným a vrahom a smilníkom a čarodejníkom a modlárom a všetkým luhárom bude ich diel
v jazere, ktoré horí ohňom a sírou, čo je druhá smrť.“ (Zj 21:8)
Víťazstvo závisí tiež od našej poslušnosti: „Lebo sa všetci dopočuli o vašej poslušnosti, a preto sa
vám radujem; ale chcem, aby ste boli múdri na dobré a prostí na zlé. A Boh pokoja skoro skrúší
satana pod vaše nohy. Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami. Amen!“ (Rim 16,19-20)

Šalom! Stanislaw Gawel
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„ ...pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine...“ (1Kr 10:6)

„Choď s touto svojou silou a vysloboď Izrael z rúk nepriateľa. Veď som ťa poslal. (Sud 6:14)
„V PODSTATE SME PRIPRAVENÍ KONAŤ,”
povedal šéf izraelského generálneho štábu, Benny Ganc, počas interview tesne pred zahájením
Dňa nezávislosti. Jednotky IDF sú vraj pripravené zaútočiť na iránske jadrové zariadenia.
Počas interview s Yediot Ah’ronot Ganc vyhlásil, že rok 2012 bude „kritickým rokom“ v rozpálenej
izraelsko-iránskej kríze. „Jadrové zbrane v rukách iránskeho štátu sú príliš nebezpečné. Svet aj
Izrael by mali reagovať. Podľa toho pripravujeme aj náš plán.”
Veliteľ IDF tiež upozornil na možnosť prepuknutia širšej regionálnej vojny v blízkej budúcnosti:
„Podľa informácii z tajných služieb sa zdá, že nestabilita v regióne narastá a veľmi rýchlo sa môže
zvrhnúť do vojny. Zatiaľ neexistujú nijaké indikácie pre jej vznik, avšak šanca na prepuknutie bojov
je omnoho vyššia ako v minulosti.“
Ganc tiež prezradil, že operácie IDF, ktoré sa vykonávajú za hranicami Izraela, boli urýchlené. „Vo
svete sa neustále niečo melie. Úroveň rizika je vysoká. Potrebujeme urýchľovať všetky špeciálne
operácie.“
Izrael stráca s Obamom trpezlivosť. Čoraz častejšie sa hovorí o jednostrannom útoku na Irán. Média
uvádzajú, že sa tak stane pravdepodobne ešte pred letom. To skutočne ponecháva mesiac máj
v pozícii hodiny nula. Väčšina Izraelitov zastáva názor, že by bolo lepšie, keby útok na Irán viedla
Amerika. Iba pár občanov podporuje jednostrannú akciu zo strany Izraela. Spojené štáty
v súčasnosti rozmiestňujú svoje Raptory F-22 (tajné bojové letúny) v Spojených arabských
emirátoch neďaleko Iránu. Žeby sa prvej skupine splnilo želanie a Amerika by predsa len na Irán
zaútočila?
NOVÉ HROZBY Z GAZY
Ak by sa náhodou všetci izraelskí susedia rozhodli uzavrieť mierové dohody so židovským štátom,
na Gazu sa dá vždy „spoľahnúť“, že bude útočiť a produkovať nové prívaly nenávisti
a zastrašovania. Najnovší prípad je výzva islamských vodcov, aby útočníci unášali izraelských
vojakov a používali ich ako predmety vyjednávania. Tak by zaistili slobodu pre tisíce palestínskych
väzňov zadržiavaných v izraelských väzniciach. Napokon, veď to fungovalo so Šalitom. Prečo to
teda neurobiť znova?
Nedávno sa asi 2000 väzňov v izraelských väzniciach pripojilo k časovo neobmedzenej hladovke.
Protestovali proti väzenským podmienkam. Túto akciu podporilo viac ako tisíc Palestínčanov žijúcich
bratstvo
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v Gaze. „Mali by sme tvrdo pracovať na tom, aby sme pochytali čo najviac Izraelitov a tak zaistili
slobodu našim väzňom," povedal zhromaždenému davu v Gaze Khaled Al-Batch, popredný
predstaviteľ islamského džihádu. „Hovorím ku všetkým ozbrojeným jednotkám. Spôsob, ako
oslobodiť väzňov je výmena...zatknutie za zatknutie, sloboda za slobodu. Toto je cesta.“
Minulý rok Izrael prepustil na slobodu 1000 palestínskych väzňov za oslobodenie jediného
izraelského vojaka - Gilada Šalita, ktorého zajala islamská skupina Hamas v roku 2006
a zadržiavala v tajnom zajatí päť rokov. V izraelských väzniciach zostáva minimálne 4 700
palestínskych väzňov. Mnohí z nich spáchali násilné zločiny. Palestínski vodcovia tvrdia, že by
s nimi mali zaobchádzať ako s vojnovými väzňami. To však Izrael zamieta.
Ismail Haniyeh, vodca Hamasu v Gaze povedal, že palestínske vojenské jednotky „nikdy neopustia“
svojich väzňov. Ďalej uviedol: „Výmenný obchod bol odkazom pre izraelskú okupáciu, že
palestínsky ľud prejde každou ťažkou uličkou, aby pretrhol reťaze našich hrdinov. Sme v boji za
väzňov. A zvíťazíme.“
Na piatkovej demonštrácii účastníci mávali zeleno-čiernymi vlajkami Hamasu a islamského džihádu.
Ide o znak rastúceho prepojenia medzi týmito dvomi skupinami, ktoré zdieľajú tú istú islamskú
ideológiu a podporujú zničenie izraelského štátu. Väzni sú vo svojich mestách považovaní za
hrdinov. Masová hladovka vyvíja nátlak na vedenie izraelských väzníc, aby reagovalo. Izrael
začiatkom roka riešil prípad dvoch palestínskych väzňov, avšak akékoľvek ďalšie ústupky odmieta.
(Reuters, 28. apríla).
NÁSILIE V IZRAELI V DEŇ NEZÁVISLOSTI
Niektoré staré spory jednoducho nevyhynú. Izraelsko-arabská vojna je toho názorným príkladom.
Milióny Izraelitov s radosťou oslavovalo 64. výročie znovuzrodenia štátu Izrael. Deň nezávislosti
začal tradične ceremóniou na Herzelovej hore. Mnoho Arabov sa však pokúsilo radosť na uliciach
prekaziť násilím.
Cipi Šukrun s rodinou plánovala osláviť Deň nezávislosti piknikom v údolí Hinnom neďaleko od
múrov Starého mesta. Gang arabských mladíkov sa rozhodol, že jej oslavu prekazí.
Cipi Šukrun celú situáciu opísala takto: „Niekoľko mladých mužov s kovovými tyčami, bičmi a nožmi
zaútočilo na moju rodinu. Doslova na nás revali, aby sme zmizli z tohto mesta. Traja rodinní
príslušníci boli zranení a hospitalizovaní.“
Jeden zo zranených bratov, Yonatan Šukrun, vykreslil incident pre izraelský časopis Ynetnews
nasledovne: „Osem Arabov vo veku 15 až 22 rokov sa priblížilo k miestu nášho pikniku v čase, keď
sme sa už chystali odísť. Najprv sa pokúsili chytiť naše deti vo veku 2,8 a 10 rokov,“ uviedol
Jonatan. „Keď sme ich chceli zastaviť, vytiahli bič a nôž a zaútočili na nás. Ja som dostal palicou.
Podarilo sa nám uchrániť ženy aj deti, ale nebolo to jednoduché.“ Polícia neskôr v súvislosti s týmto
útokom zatkla štyroch podozrivých .
Približne v tom istom čase bol zranený 11-ročný židovský chlapec, keď niekoľko Arabov zaútočilo na
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jeho rodinu s kameňmi pri Ovčej bráne z druhej strany Starého mesta. Ďalší incident sa odohral
v noci. Dvaja arabskí mladíci zaútočili na ortodoxného Žida.
Okrem násilných výjazdov zorganizovali Arabi aj protestný pochod na severe Izraela. Palestínčania
nazývajú tento deň aj „Dňom katastrofy“. Arabskí zákonodarcovia, členovia izraelského Knessetu,
Jamal Zahalka a Ahmed Tibi, sa zúčastnili proti izraelských demonštrácií. Očividne im nedochádza,
že ich vlastná pozícia v izraelskej spoločnosti je v úplnom kontraste voči tvrdeniu o „sionistickom
apartheide a útlaku“ (tieto incidenty boli prevzaté z Israel Today ).
MIEROVÝ POSTUP SMEROM NIKAM
Donna Divine a Asaf Romirowsky pre Ynetnews napísali: „Palestínsko-izraelský mierový proces je
opäť v bode mrazu. Nedávne odmietnutie palestínskeho premiéra Salama Fayyada stretnúť sa s
izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, je toho dôkazom.“
Pisatelia tohto článku sa evidentne pokúšali zaujať nestranný postoj k danej problematike. Dá sa
povedať, že sa im to podarilo. Keď píšem o konflikte na Strednom východe ja, priateľ Izraela,
neviem byť nestranný. Na druhej strane, aj ja mám medzi Arabmi blízkych priateľov. Rozumiem ich
túžbam a vnímam ich skutočné potreby.
Pisatelia článku na mňa v niektorých veciach urobili skutočne dojem. Odkedy palestínski a izraelskí
vodcovia začali riešiť konflikt na Strednom východe formou vyjednávania, je neovládateľný.
„Palestínski a izraelskí vodcovia ani v priebehu dvoch dekád nenašli spôsob, ako zdieľať toto
územie a jeho zdroje. V skutočnosti je však jadro problému viac o koexistencii na tom istom území
ako len o jeho rozdelení.“
Autori uvádzajú, že príčinou môže byť skutočnosť, že „obe strany sa viac upli na svoje národné
príbehy ako na návrhy o výmene za ústupky. Diskusie sami o sebe odhalili trhlinu, nie tak veľmi
medzi dvomi skupinami vyjednávačov, ale skôr medzi skutočnosťou a snami, ktoré podporovali
bežní Palestínčania a Izraeliti. Napokon, národné príbehy poskytujú Izraelitom a Palestínčanom
jasnú definíciu ich kolektívnych identít, dokonca aj keby ich uzamkýnali vo svojich konfrontáciách.”
Viem, že nie som nestranný, keď poviem, že „príbeh“ na jednej strane je daný Bohom, zatiaľ čo
„príbeh“ na strane druhej je ľudský a časovo obmedzený.
Autori vysvetľujú: „Pre príbeh Palestínčanov dokreslil neprávosti exilu a útlak sa uprednostňuje pred
založením štátu. To zanecháva príliš mnoho utečencov uviaznutých v tých istých táboroch, ktoré
boli vytvorené pre dočasné umiestnenie, ako si to mnohí mysleli. Izraeliti, ktorých národný príbeh je
o prežití židovského ľudu – uprednostňujú možnosť udržať si vládu nad územiami, ktoré slúžia ako
pozície útokov [na strane teroristov]— i napriek tomu, že hliadky, kontrolné stanovištia a oddeľujúce
zátarasy sa často uvádzajú ako znaky útlaku – ako by mali odovzdať toto územie bez toho, že by sa
Palestína zaviazala zastaviť vojny a ukončiť svoje neprávosti voči židovskému štátu.“ Ešte by som
k tomu dodal, že Izrael by nedokázal prežiť, ak by hore uvedené kroky nezrealizoval a nedodržal.
„Takže, konflikt pretrváva; vyjednávania uviazli. Výzvy medzinárodného Kvarteta ohľadne prísľubu
bratstvo
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o vyjednávaní sa viac podobajú lingvistickým rituálom ako príkazom k akcii,“ uvádzajú autori.
Palestínčania si skutočne zaslúžia domovinu a dôstojný život. Avšak, som presvedčený, že ich
príbeh nie je reálny a dosiahnuteľný. Dokonca, keby sa aj každý Žid v Izraeli vysťahoval a prenechal
by im tento malý kúsok zeme, územie by nemohlo pojať milióny utečencov, ktorí si myslia, že
jedného dňa prídu „domov.“ A nielen to! Životy, postoje a presvedčenia týchto ľudí sú neskutočne
rozdielne. Niektorí podporujú Hamas, iní Fatah. Sú medzi nimi moslimovia, ale aj kresťania. Jedni
chcú mier, iní vojnu. Na tak malom území s tak pestrou populáciou by nikdy nevládol pokoj. Ani
keby tam široko ďaleko nebolo počuť slovo „Žid“.
Na záver autori uvádzajú: „Ak sa nevytlačí toto pevné upnutie na príbehy podporujúce konflikt,
mierový proces nemôže byť úspešný. A to sa stane až vtedy, keď Palestínčania a Izraeliti „začnú
o sebe navzájom získavať odlišné skúsenosti a začnú očakávať riešenie dvoch štátov.” Osobne si
myslím, že sionistický príbeh nebude vytlačený. Avšak súhlasím s hore uvedenou vetou
spomenutých autorov. Židia a Arabi potrebujú „o sebe získať odlišné skúsenosti.” A to bude možné
len vtedy, ak mullahovia a imámovia prestanú prilievať olej do ohňa, ktorý len utvrdzuje
nedosiahnuteľný palestínsky príbeh o ich utkvelej utópii získať túto malú zem.
„Keď sa Hospodinovi páčia cesty človeka, On naladí k pokoju voči nemu aj jeho
nepriateľa.” (Pr 16:7)
V Mesiášovi,
Lonnie C. Mings
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
(piatkové modlitby, Jeruzalem, máj 2012)
1.) Modlitby sme dnes otvorili Žalmom 28,1-2: „Na teba, Hospodine, volám moja
skala! Nemlč, odvrátený odo mňa, aby sa nestalo, že by si sa mi neozval, a ja by
som bol podobný tým, ktorí zostupujú do jamy. Počuj hlas mojich pokorných prosieb, keď volám
k tebe o pomoc, keď pozdvihujem svoje ruky k najsvätejšej svätyni tvojej svätosti.“
•
•
•
•

Vrúcne Ti ďakujeme za všetky vypočuté modlitby, ktoré boli v súlade s tvojou vôľou.
(1J 5:14-15)
Ďakujeme aj za to, že si neodpovedal na modlitby, ktoré šli proti tvojej vôli.
Sme vďační, že si nám otvoril cestu až k tvojmu trónu, aby sme sa s Tebou mohli zhovárať.
„A vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa, a budeš ma oslavovať.“ (Ž 50:15)

2.)Magazín Time požiadal izraelského premiéra o veľmi podrobný rozhovor. Zverejnili ho v
májovom čísle spolu s titulnou stranou, na ktorej bol odfotený so slovami: „Kráľ Bibi“. V tejto
súvislosti sa článok zmieňuje práve o formácii veľmi silnej koalície pod jeho vedením. Prečo o tom
píšem? Vzniká tu potenciálne nebezpečenstvo, že izraelský premiér si môže uchmatnúť slávu a
spyšnieť. Potom by ho Boh musel odmietnuť (Jk 4:6). Predsa však sa objavili správy, že Bibi je
veľmi znepokojený z toho, čo Time vydal. Pozdvihnime premiéra v modlitbe pred Pána:
•
•
•

•
•
•

Abba, ďakujeme Ti za Benjamína Netanjahua.
Prosíme, chráň ho pred pýchou.
Ukáž mu slovo z Micheáša 6:8: „Oznámili ti, človeče to, čo je dobré, a čo požaduje Hospo
din od teba; iba to, aby si činil súd, miloval milosrdenstvo a chodil pokorne so svojím Bo
hom.“
Obklop ho ľuďmi, ktorí mu budú hovoriť pravdu.
Nakloň jeho srdce ku tebe. „Srdce kráľovo v ruke Hospodinovej ako potôčky vody: kamkoľ
vek chce, ta ho nakloní.“ (Pr 21:1)
Prehlasujeme, že Izrael už má svojho kráľa a tým je Ješua! (Mt 27:37)

3.) Pred dvomi týždňami Izrael oslavoval Deň Jeruzalema. 28. ijara 5727, t. j. 7. júna 1967,
izraelská armáda po ťažkých bojoch oslobodila východnú časť Jeruzalema. Získanie tohto mesta
jednotkami IDF bolo prorockou udalosťou. Či to znamenalo koniec času pohanov (Lk 21:24) alebo
začiatok konca, nevieme. Každopádne je to znamenie Jeho príchodu. Pán buduje Jeruzalem.
•
•
•

„Staviteľom Jeruzalema je Hospodin; zhromaždí rozptýlených Izraela.“ (Ž 147:2)
Pane, naďalej rozširuj a zaberaj toto mesto všetkými smermi.
Abba, odmietame rozdelenie Jeruzalema na západnú a východnú časť. Práve naopak.
Prehlasujeme, že Jeruzalem je postavený ako kompaktné mesto a nesmie sa rozdeľovať.
„Jeruzalem je vystavený ako mesto, ktoré nás spája dovedna.“ (Ž 122:3)
bratstvo
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Postav do vedenia tohto mesta ľudí, ktorí ho budú spravovať a starať sa o neho podľa tvojho
Slova. (Iz 1:26)
Požehnaj a použi si starostu Jeruzalema Nir Barkata kvôli svojmu svätému menu.
Pane, tak ako si povedal kráľovi Chizikijašovi, tak prehlás aj dnes: „Záštitou budem tomuto
mestu, aby som ho zachránil, kvôli sebe samému a kvôli môjmu služobníkovi
Dávidovi.“ (Iz 37:35)

•
•
•

4.) Útoky od palestínskych teroristov sú opäť na vzostupe. IDF vyjadrilo sklamanie, že bežné
izraelské média o tom mlčia. Média obyčajne informujú verejnosť len vtedy, ak nejaký Žid príde
o život, alebo ak Žid útočí na Araba. Len vtedy to, zdá sa, „stojí za reč“. Modlili sme sa za vnútornú
bezpečnostnú situáciu.
Ďakujeme za úspešné zásahy IDF proti teroristom, špeciálne počas posledných atakov.
Vzdávame Ti vďaku a slávu za to, že strážiš tento národ - presne tak, ako si to zasľúbil
v Tvojom Slove. (Ž 121:4, Jer 31:10)
Nech média pravdivo informujú verejnosť o dianí v krajine.
Nadprirodzene ochraňuj všetkých tajných špiónov pracujúcich pre Izrael medzi teroristami.
Obdar IDF schopnosťou, byť v pravý čas na pravom mieste, aby ochraňovali nevinných
obyvateľov– nielen Židov ale i Arabov.
Ochraňuj usadlíkov v Judsku a Samárii, pretože tvoje slovo hovorí: „Ešte vysadíš vinice
na vrchoch Samárie, tí, čo vysadia, budú aj užívať.“ (Jer 31:5, Ez 36:8-12, Zach 12:2-3,
Amos 9:14-15)

•
•
•
•
•
•

5.) Irán. Západné mocnosti si myslia, že pokým dostanú Irán k rokovaciemu stolu, je to progres.
V skutočnosti jediná vec, ktorá robí progres v celej tejto problematike, je iránsky nukleárny programsamotná vec, ktorú chce svet zastaviť. Nie je to paradox? V súčasnosti rokovania pokračujú a Izrael
potrebuje vedieť, čo robiť hneď, ak rozhovory skončia.
Irán dookola opakuje, že svoj nukleárny program nezastaví. Prosíme Ťa Pane, otvor oči
tomuto svetu, aby si uvedomil reálnu hrozbu nukleárnych zbraní v rukách ajatolláhov.
Abba, uprednostnili by sme, keby si Ty zvrchovane zasiahol do tohto ničiteľského diela.
Povstaň Pane a zatras týmto národom - fyzicky, politicky aj nábožensky.
„Takto vraví Hospodin mocností: Ajhľa, ja dolámem luk Élámu (staroveká Perzia, dnešný
Irán), prvotinu jeho sily... Élámcov naplním strachom pred ich nepriateľmi i pred tými, čo im
siahajú na život. Privediem na nich pohromu, pálčivosť môjho hnevu - znie výrok
Hospodinov - a pošlem za nimi meč, kým neskoncujem s nimi. Postavím svoj trón v Éláme a
vykynožím tam kráľov i kniežatá - znie výrok Hospodinov.“ (Jer 49:35-38)
Ak chceš s touto hrozbou jednať prostredníctvom Izraela, (Iz 41:10-16, Jer 51:20-23) potom
Ťa prosíme o múdrosť a odvahu pre vodcov a o čo najpresnejšie a najdôveryhodnejšie
informácie z kruhu tajných služieb.
Pane, zjav rastúcemu telu Kristovmu v Iráne, že ich vodcovia vystavujú celý národ kliatbe,
pretože preklínajú Izrael. (1M 12:3)

•
•
•
•

•

•
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6.) V súčasnosti je veľmi ťažké modliť sa za situáciu v Sýrii. Čokoľvek z tohto politického
prevratu vzíde, zdá sa, že to nebude priateľské k Izraelu. Prezident Assad sa nechal vyprovokovať
až do štádia, kedy sa z neho stal masový vrah. Ak by bol nakoniec zosadený, s najväčšou
pravdepodobnosťou sa vedenia krajiny zmocní Moslimské bratstvo, ako sa to stalo aj v Egypte. Pre
sýrsku kresťanskú menšinu je Assad lepším riešením.
•
•
•
•
•

•

Pane, zjav nám, ako sa modliť za Sýriu.
Modlíme sa, aby prišlo tvoje kráľovstvo do tejto krajiny, a aby sa tam diala tvoja vôľa.
(Mt 6:10)
Ochraňuj pravú cirkev v Sýrii. (Mt 5:13-16)
Chráň aj kurdskú komunitu a pošli im spasenie.
„Ochabol Damask...lebo zlú správu počuli, srdce sa im zmieta starosťou, nevie sa
upokojiť...dal sa na útek, ľak sa ho zmocnil. Úzkosť a bôle ho zachvátili ako rodičku....jeho
junáci padnú na jeho námestiach a v ten deň zhynú všetci bojovníci - znie výrok Hospodina
vojov. Zapálim oheň na hradbách Damasku, ten strávi paláce vladárov.“ (Jer 49:23-27)
Obdar izraelské tajné služby presnými informáciami o všetkých možných politických
frakciách, špeciálne v súvislosti s týmto národom. (2K 6:8-12)

7.) Modlitby sme uzavreli príhovorom za Telo Kristovo v Izraeli i v celom svete. BBC zverejnila
prieskum verejnej mienky, ktorý zistil, že väčšina opýtaných vnímala Izrael ako tretie
najnebezpečnejšie miesto na našej planéte - priamo za Iránom a Severnou Kóreou! Iba krajiny so
silným evanjelickým základom ho nazvali bezpečnou krajinou. Telo Kristovo sa musí konečne
prebudiť, aby si uvedomilo, že čas pokročil. Žijeme skutočne v posledných časoch.
•
•
•

•
•
•
•

Ješua, daj prosím tvojmu telu hlboké zjavenie o tom, čo konáš v tomto národe v súvislosti
s tvojím skorým príchodom. (Zach. 14:1-4).
Ďakujeme Ti za všetkých našich bratov a sestry, ktorí obhajujú tvoju vôľu v Izraeli. Znásobuj
ich.
„Na tvojich múroch, Jeruzaleme, ustanovím strážcov, ktorí po celý deň a po celú noc nebudú
nikdy mlčať. Vy tedy, ktorí pripomínate Hospodina, nemajte pokoja! 7Ale nedajte ani jemu
pokoja, dokiaľ pevne nepostaví a dokiaľ neučiní Jeruzalema chválou na zemi!“ (Iz 62:6-7)
Vďaka za to, že Telo Kristovo v Izraeli rastie a dozrieva..
Chráň ho a používaj ho pre zámery Tvojho kráľovstva.
Prosíme Ťa, aby si očistil z našich životov všetko, čo nie je z Teba.
„Stvor mi čisté srdce, ó, Bože, a obnov priameho ducha v mojom vnútri.“ (Ž 51:10)

Šabat šalom zo Siona
IFI tím

bratstvo

Ijar - Sivan 5772

11

LIST MODLITEBNÉHO STRÁŽCU
„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)

„Môj nárek premenil si v tanec, rozviazal si mi smútočné rúcho a opásal si ma
radosťou....“ (Ž 30:12).
Maličký národ Izrael má za sebou jeden z najvýznamnejších týždňov v kalendári. Spolu s manželom
sme ho strávili v Galileji, kde sme sa zúčastnili niektorých spomienkových aktivít. Zvukom sirén sme
si pripomenuli Deň holokaustu. Na ich hukot život v Izraeli na chvíľu zastal. Ľudia, kdekoľvek sa
nachádzali – v aute, na ulici, alebo doma - stíchli, a spomínali na cenu, ktorú zaplatil židovský ľud
počas Druhej svetovej vojny. Keď sirény vydali svoj hukot po druhý krát, pripomínali sme si
Pamätník padlým vojakom. Posledná siréna bola výzvou k oslave. Spolu s ohňostrojom odštartovala
oslavu 64. výročia zrodu Izraela. Nechýbala letecká šou, pikniky, oslavy, táborenie. Keď sme
cestovali cez údolie Jordánu späť do Jeruzalema, obdivovali sme nádhernú krajinu, do ktorej Boh
priviedol svoj ľud. Pri ceste nás očaril krík ružových kvetov, ktorý prekvital všakovakými odtieňmi
farieb. Tešili sme sa z toho, že vidíme Božiu kreatívnu ruku v nádhere tejto krajiny. Počas osláv
„Izrael smútil nad 23 000 vojakmi, zamestnancami ochranky a obeťami terorizmu, ktorí zahynuli pri
zakladaní a obrane štátu Izrael. Len minulý rok pri obrane židovského štátu prišlo o život približne
100 ľudí.” (Jonathan Feldstein). Vďaka ich obeti existuje Izrael. Vďaka obeti môžu mnohí Izraeliti žiť
a radovať sa z kvitnúceho a rozvíjajúceho sa židovského štátu. Mnohí z nás sú požehnaní pokojným
spánkom. Tisíce izraelských vojakov však noc čo noc držia stráž na hraniciach s okolitými
arabskými krajinami. Dozerajú a strážia Bohom dané územie.
Mnohí sa tešia z úspechov tejto maličkej krajiny. Nie je to zásluhou schopností človeka. Všemohúci
Boh to vykonal. On bol ich silou. On bol ich dômyselnosťou. On ich zasadil celým svojím srdcom.
Kto by sa opovážil bojovať proti všemohúcemu Bohu? Len blázni a neverci.
Oslava znovuzrodenia Izraela bola dňom „tanca...a radosti.” Avšak, nepriatelia neustále kujú
úklady a stratégie, ako tento malý štátik zničiť. Preto nesmieme oslabiť našu stráž.
Tí, ktorí držíte stráž: “... takto striedavo držte stráž pri dome.” (2 Kr.11:6b). Strážcovia boli na
stráži za dom Hospodinov a za kráľa. V rukách držali zbrane. Našou úlohou je skrze modlitbu
udržiavať mocný duchovný štít okolo Izraela. Kráľovi sa nič nestalo, pretože ho neustále
ochraňovala stráž so zbraňou v ruke. Takto musíme chrániť aj Izrael. Nesmieme na našich
stanovištiach spať. Áno, Boh je zvrchovaný Ochranca. Nás však povolal, aby sme boli
„pomocníkmi pre Izrael.“ Pomáhame s modlitbami za to, k čomu nás Boh povolal.
Prosím, MODLITE SA! Izrael potrebuje naše vrúcne a úprimné príhovory.
Strážca Ross Poulton z Austrálie zo Sydny mi napísal: „Pri dnešnom čítaní mi Pán upútal
pozornosť na skutočnosť, že Izrael za čias Mojžiša nemohol ďalej postupovať, lebo hranice
Ammónu boli príliš silné.“ Ross vnímal niekoľko vecí, za ktoré je potrebné sa modliť. Tu sú:
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•
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•
•
•
•
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Modlite sa za hranice Izraela, aby boli SILNÉ!
Posilnite Izrael bojovnými anjelmi. Postavte stráž pozdĺž hraníc, vo vzduchu, na zemi aj na
plážach.
Prihovárajte sa za silu proti Libanonu a Hizballáhu. Modlite sa, aby ich rakety neboli
úspešné.
Za silu proti Sýrii a ochranu voči útoku chemických zbraní.
Za silu proti jordánskym a iránskym votrelcom.
Za silu proti Egyptu a Moslimskému bratstvu.
Za silu proti Gaze a Hamasu a ochranu proti jeho raketám.
Za silu proti palestínskym ambíciám stavať na horkosti, klame a terorizme.
Za silu proti duchu krádeže, ktorý by chcel okradnúť Izrael o Bohom danú krajinu.
Za silu proti Iránu a všetkým jadrovým a chemickým zbraniam.
Pane, daj, aby hranice Izraela boli SILNÉ!

„Lebo Hospodin videl trpkú biedu Izraela,....” (2 Kr.14:26). Hospodin videl trápenie Izraela za
dávnych čias. On vidí jeho boje aj dnes. Posledná časť z Druhej knihy kráľov 14 hovorí o tom, že
Hospodin nenašiel žiadneho pomocníka. V súčasnosti my, modlitební bojovníci, potrebujeme
prehovoriť, prehlasovať, modliť sa, prihovárať sa a stáť v medzere. Sme Boží pomocníci v napĺňaní
Jeho plánoch a zámeroch pre Izrael v posledných časoch.
Ďalší strážca píše: „Izrael je v bezpečných a mocných rukách Stvoriteľa. Nech sa pozerá na
Boha a očakáva od Neho svoju spásu. Stojíme s ním v jeho čase núdze...” (CFI Keňa, biskup
David Muyoti, heavenswaykenya@gmail.com).
Čo máme vidieť?
„Skutok modlitby je najvyššou energiou, ktorú je schopná pojať ľudská myseľ. Modlitba,
znamená úplnú sústredenosť jednotlivých oblastí našej mysle. Obrovské množstvo
svetských mužov a vyučených mužov sa vôbec nedokáže modliť.” – Samuel Taylor
Coleridge
Pre väčšinu z nás skutok modlitby znamená zapojiť do modlitby tlak z nášho bytia, vedený duchom.
Sme vedení, aby sme sa prihovárali za jeden z najdôležitejších modlitebných predmetov na svete:
Izrael. Keď sa modlíme a mocou Ducha Svätého sa zameriavame na konkrétne „ciele“, Boží Duch
nám ukazuje cestu, sprevádza nás a priebežne nám dáva do pozornosti veci, za ktoré sa treba
modliť. Božie Slovo nám pomáha v boji proti zlým silám, ktoré chcú zničiť Boží ľud a Božiu zem.
Počas modlitieb držme v ruke meč Ducha, ktorým je Slovo Božie. To nám skutočne poskytne úplné
sústredenie a známosť o tom, čo sa chystá nepriateľ urobiť, a čo o tom hovorí Pán. Stojme v Slove
a pokračujme v modlitbách! Tak budeme „vidieť“ duchovné kráľovstvo a budeme vedení
Pánom, ako prosiť. Spolu po celom svete budeme vytvárať duchovnú moc, ktorá bude
účinná pre Božie zámery pre Jeho vyvolený ľud. Boží dom modlitby je domom modlitby pre
všetky národy!
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Čo sa týka Izraela a Iránu, šepká sa, že nastala jedenásta hodina. Niektorí tvrdia, že Izrael nebude
varovať žiadny iný národ pred tým, ako zaútočí na Irán. Nikto presne nevie, čo sa bude diať. Fakt je
však ten, že BOH VIE! Buďme na modlitbe ostražití.
Počas týchto dní Izrael spomínal na mnoho „padlých hrdinov“. Príliš veľa synov Izraela už zahynulo
za obranu svojej krajiny. Nálada národa sa pohybuje od spomienkového smútenia po slávenie
sviatkov. Smútime, pretože si potrebujeme pamätať tých, ktorých sme stratili pri obrane. Vzájomné
prepojenie medzi smútkom a oslavou nebolo nikdy tak výrazné ako v roku 2012.
Počas príprav ku Dňu nezávislosti sa v Jeruzaleme odohrala tragická nehoda. Na dvadsať ročnú
dôstojníčku IDF spadlo lešenie, ktoré bolo postavené ako súčasť pódia. Mladá žena zraneniam
podľahla. Nebola v boji. Jednoducho sa pripravovala na oslavu. Niekedy je v Izraeli veľmi tenká
čiara medzi smútkom nad stratou a slávením sviatku. Tieto dve veci sú neoddeliteľne prepojené.
V budúcnosti nás čakajú dni boja, ale aj dni osláv. My, pomocníci Izraela, potrebujeme byť nablízku.
Boh je Ten, ktorý pamätá na našu vernosť. Ak ste povolaní do služby strážcu Izraela, je potrebné
zaplatiť cenu – váš čas pre modlitby.
Poďme spolu pred nášho Pána:
Čítajte a študujte o výnimočnom vďakyvzdaní „Hallel” (Žalmy 113-118), ktoré Izraeliti
pridávajú k svojim modlitebným obetiam. Vzdávajme vďaku za 64.rok štátnej suverenity.
Modlite sa, aby Izrael vyvíjal účinné, stále a dlhotrvajúce odstrašujúce taktiky proti
iracionálnemu nepriateľovi (Iránu), aby chránil svoj národ ale aj ostatné krajiny.
Modlite sa, aby izraelskí vojenskí taktici mali nadprirodzenú známosť o vhodných
spôsoboch, ako zaistiť, aby bol zastavený akýkoľvek nukleárny samovražedný štát.
Prihovárajte sa za milióny oklamaných ľudí, ktorí nasledujú šítsku eschatológiu. Modlite sa
za ich spásu. Nech sa im otvoria oči pravdy Božieho Slova o Ješuovi.
Proste Pána za ochranu Izraela a jeho obyvateľov. Boh je zvrchovaný Ochranca. Modlite sa
za Izraelitov, aby sa obrátili k Bohu a u Neho hľadali odpovede na svoje problémy! Uvádza
sa, že viac ako 80% Izraelitov verí v Boha. Je čas, aby sa ich srdcia obrátili k Nemu, aby
získali celistvejšie zjavenie o tom, kto On skutočne je.
Prihovárajte sa za mobilné obranné sily v Izraeli, aby dokázali vyučovať a školiť bežných
ľudí, ako „byť pripravení“ na akékoľvek situácie, ktoré by mohli veľmi rýchlo zmeniť ich
každodenný spôsob života.
Modlite sa s vierou za Izrael, aby bol silný, aby bola silná jeho armáda, ktorá je nasadená
na ochranu národa.
Prihovárajte sa za vodcov vo vojenských ozbrojených silách, aby skúmali, ako Boh
používal biblické okolnosti v dávnych dobách, ako odstrašil nepriateľov, vystrašil taktikov
a dôsledne plánoval misie.
Modlite sa za spásu miliónov Arabov, ktorí si neuvedomujú, že sú oklamaní.
Prihovárajte sa za milovaného premiéra Benjamína Netanjahua, ktorý sa musí stretnúť
s náčelníkmi štábu, poradcami pre otázky národnej bezpečnosti, so štátnou tajnou službou,
ochrankou, políciou a pohraničnou strážou počas citlivých strategických vyjednávaní.

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
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Modlite sa a prehlasujte Písmo do jeho života. Na jeho pleciach je obrovské bremeno.
Potrebuje naše modlitby. Avšak nezabúdajte, že skutočným vodcom Izraela je Boh.
Ak Izrael urobí krok viery a zaútočí na Irán sám, modlite sa, aby to urobil s Bohom a nechal
sa ním viesť.
Prihovárajte sa za veriacich, ktorí pracujú a slúžia Pánovi v Izraeli. Modlite sa za ochranu,
silu a duchovnú citlivosť voči celkovej situácii. Modlite sa, aby im Boh zjavil svoje plány pre
Izrael a národy. Ďakujte Bohu za úžasné správy od pastorov a vodcov, ktorí sa zúčastnili
konferencie Stredného východu v Turecku a priniesli nám správy o tom, čo Pán koná v ich
krajinách. Príbehy a svedectvá ako sa evanjelium šíri do Sýrie, Sudánu, Egypta, Iraku,
Afganistanu, Pakistanu, Jemenu, Libanonu, Kuvajtu, Jordánska a zasahuje mnohých, sú
obrovským povzbudením. Na konferencii odzneli svedectvá, ako dostali moslimovia v Iráne
sny a videnia, v ktorých sa stretli s Ješuom. V Iráne je dnes približne milión veriacich.
„Predtým nenávideli Izrael, ale teraz ho milujú a modlia sa zaň.“ (Úplné znenie tejto správy
získate, keď napíšete na: inna@voiceofjudahministries.ccsend.com). Názov článku:
Špeciálna správa zo Židovsko-arabskej modlitebnej konferencie v Turecku.

Záver môjho listu je obzvlášť radostný! Vďaka hojným dažďom žiari izraelská zem sýtymi farbami.
„Dážď je nádherný obraz toho, ako Svätý Duch občerstvuje. Nikto nedokáže človeka tak občerstviť
ako Boh Izraela.“ Rozhodne priniesol dôvod, prečo sa máme držať tejto zeme a tiež lásku ku
krajine, o ktorú sa stará. Príďte a navštívte Izrael! Prihláste sa na našu júnovú tour pod názvom
„Zažite Jeruzalem a stretnite sa s ľudom tejto zeme.“ Email: patty@cfijerusalem.org. „Tento rok
v Jeruzaleme” – by mohol byť pre vás!
Zostávame verní a pracujeme, pokiaľ On nepríde,
Šaron Sanders
Spoluzakladateľka a riaditeľka CFI (Kresťanskí priatelia Izraela)
www.cfijerusalem.org
Email: sharon@cfijerusalem.org

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
Biblický pohľad na správy (Vydanie č. 2, rok 2012)
ŠALOM ZO SIONA
Kým Chuck vyučoval na seminári v Spojenom kráľovstve o vzťahu medzi cirkvou a zodpovednosťou
voči Izraelu, jeden mladý muž nepokojne prešľapoval v zadnej časti miestnosti. Po prvej lekcii
povedal Chuckovi, že je nováčik vo viere a hoci chcel počúvať, čo sa vyučovalo, bol nazlostený,
ako na vyučovanie, tak na učiteľa.
Chuck mu položil niekoľko otázok a poprosil ho o dovolenie, potom prevzal autoritu nad duchom
antisemitizmu, ktorý bol tomuto človeku vštepovaný skrze jeho rodičov. Neskôr Chuckovi povedal,
že bol rád, keď po zvyšok seminára mohol pokojne sedieť a súhlasil s väčšinou vyučovania.
BOJ KVÔLI IZRAELU V DNEŠNEJ CIRKVI,
nie je proti telu a krvi, ale proti satanovým duchovným hordám (Ef.6:12). To neospravedlňuje
veriacich, ktorí odmietajú, čo Boh koná so Svojím ľudom a Svojou krajinou. Nepriateľ klame,
navádza, pokúša a my - buď padneme do tejto pasce, alebo budeme bojovať proti jeho taktikám
(2 Kor.2:11; 10:3-5).
Intenzívny démonický tlak útočí na veriacich, ktorí stoja s Izraelom a Židmi. Satan používa falošné
tvrdenie, humanizmus, propagandu a poprekrúcané pasáže z Písma, ktoré však hynú vo svetle
Božieho Slova. Napríklad sú nám ponúkané falošné možnosti: buď „sociálna spravodlivosť“ alebo
„prorocké naplnenie“ – akoby Sudca celého sveta(Gen.18:25) nenaplnil Svoje zasľúbenia voči
Izraelu? Výsledky sa možno nezhodujú s povrchným pohľadom človeka – ale kto je človek,
aby rozhodoval, čo je skutočne spravodlivé (Rim.9:13-24)?
Ďalšia falošná možnosť je, že buď budeme stáť s Palestínčanmi alebo Izraelom. Aj keď nám záleží
na Palestínčanoch a ich spáse, potrebujeme stáť a modliť sa za Izrael, aby mohol vlastniť svoj
majetok (Obad.1:17). Od znovuzrodenia Izraela v roku 1948, mnohí z islamu došli k poznaniu
skutočného Boha skrze Ješuu. Božia prorocká vôľa pre Izrael pokračuje, aby bola Jeho
prostriedkom na zasahovanie národov (Gen.12:3b; Gal.3:8).
Mnohí v cirkvi sú voči tomuto slepí. Cirkvou sponzorované „mierové iniciatívy“ na Strednom východe
kážu tým, ktorí sú už presvedčení, že nemorálny Izrael je najväčšou hrozbou svetového mieru...
Tieto aktivity nezamávali s podporovateľmi Izraela. Ale v marci sa konala v Betleheme konferencia
Kristus pri kontrolnom stanovišti [CATC], ktorá sa líšila od predchádzajúcich konferencií. Cieľom
CATC je, aby mala vplyv na najväčšieho a najspoľahlivejšieho podporovateľa Izraela: desiatky
miliónov evanjelických kresťanov, ktorí sa postavili za židovský štát od prvého dňa. Hovorcovia
CATC vrátane vplyvných evanjelikov tvrdia, že kresťanský sionizmus je zvrátenosťou kresťanského
presvedčenia. S príchodom Ježiša stratili Židia a ich potomkovia všetko právo na biblické zmluvy –
boli nahradení novými Židmi alebo kresťanmi. Ide o klasickú kresťanskú heréziu.
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Kresťania, ktorí veria izraelskej večnej zmluve ohľadne tejto krajiny, čelia hanebnému prepisovaniu
histórie prostredníctvom CATC. Židia sú opisovaní ako súčasní uzurpátori, zatiaľ čo Palestínčania
sú predstavovaní ako skutoční potomkovia biblických Židov!
Kto sú niektorí z týchto anti sionistických evanjelikov? Anglikán Rev. Stephen Sizer, ktorý sa
zdržiava v spoločnosti ľudí, akým je Sheikh Kaouk, podpredseda výkonného výboru Hizballáhu.
Spolu s Frederickom Tobenom popiera holokaust, zúčastnil sa konferencie Hlas Nabky z Palestíny
v Djakarte, kde Sizer uviedol: „Cirkev v Palestíne mi hovorila...že Palestína musí byť oslobodená
od Židov!
Gary Burge, vplyvný teológ a aktivista proti Izraelu, autor diela „Čia krajina? Čie zasľúbenie? Čo nie
je kresťanom povedané o Izraeli a Palestínčanoch“ hovorí: „Ľudia z Izraela nemôžu tvrdiť, že boli
zasadení ako vinič do tejto zeme.. Konáre, ktoré sa snažia žiť na tejto zemi...ktoré odmietajú byť
pripojené k Ježišovi, budú vyhodené a spálené. Ktokoľvek prekrúca Písmo?
Potom je tu Porter Speakman, Jr., ktorý vyrobil hrozne predpojatý… film, „S Bohom na našej strane,
ktorý núti kresťanov, aby nepomáhali Izraelu brutálne zaobchádzať s Palestínčanmi... Otvorene
presadzuje teológiu náhrady.
Potom je tu ďalší aktivista proti Izraelu, Ben White, ktorý povedal: „Nepovažujem sa za antisemitu,
ale dokážem pochopiť, prečo niektorí sú. Prečo? Kvôli ideológii Izraela čo sa týka rasovej
nadradenosti a jeho následných zločinoch páchaných proti Palestínčanom. Klamstvá.
Takže, aké riešenie ponúkajú kresťania, ktoré by prinieslo „pokoj“ medzi Izraelčanov
a Palestínčanov? Riešenie dvoch štátov? Organizátori konferencie v Betleheme, ktorí stále hovoria
o dvoch štátoch, odmietli uznať, že jeden z nich je židovský. („Táto konferencia v Betleheme nie je
žiadne Purimshpiel," Rabbis Abraham Cooper & Yitzchok Alderstein, JP, 29.februára 2012)
Palestínska Samospráva [PS] bola tak povzbudená prostredníctvom CATC, že nehanebne urobila
z Prvej baptistickej cirkvi v Betleheme ilegálny zbor, pretože stojí s Izraelom! Už viac nebude
dostávať práva ako náboženská inštitúcia... Toto rozhodnutie prichádza týždeň po tom, ako premiér
[PM] S. Fayyad povedal CATC návštevníkom, že jeho vláda rešpektuje práva svojich kresťanských
menšín.
Táto cirkev už zažila prenasledovanie od moslimov. Senior Pastor Naim Khoury hovoril, že sa
zhoršuje nevraživosť voči kresťanom v oblastiach PS, vrátane znásilňovania a vynúteného
obrátenia sa na vieru.
Skutočnosť: Keď boli Judea a Samária prinavrátené Izraelu počas Šesťdňovej vojny, izraelská vláda
otvorila kostoly a sväté miesta, zvrátila politiku Jordánska, ktoré zavrelo všetky židovské
a kresťanské sväté miesta počas svojej [19 ročnej] okupácie po Vojne za nezávislosť v roku 1948.
(„PS prehlasuje, že cirkev v Betleheme je nezákonná.“ Arutz 7, 14.marca 2012)
S CELÝM MOJÍM SRDCOM A DUŠOU
Existuje len jedno miesto v Božom Slove, kde Boh hovorí, že urobí niečo s celým Svojím srdcom
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a dušou. Ktorý nasledovník Ješuu by vedome proti tomu bojoval? Predsa je to tak, že tí, ktorí bojujú
proti tomu, sú veriaci oponujúci voči fyzickej obnove Izraela. „Radovať sa budem z nich, keď im
budem dobre robiť, a zasadím ich do tejto zeme s vernosťou [doslova: 'v pravde'] z celého srdca
a z celej duše.“ (Jer.32:41)
Akú výhovorku predložia, keď sa postavia pred Ješuu? „Pane, veď sme videli v TV a čítali sme
v správach, to s nami zakývalo!“ Ale dôvera v BBC, CNN, The NY Times, atď., je kráčanie podľa
„videnia“ a nie vierou v Božie Slovo. „Pane, postavili sme sa za spoločenskú spravodlivosť,
za úbohých Palestínčanov proti zlému Izraelu!“ A pritom vo svojej pokryteckej podstate sú ticho, keď
sa opakujú hrozby za zničenie Izraela, alebo keď teroristické rakety z Gazy dopadajú na izraelské
mestá a ich občanov – viac ako tisíc každý rok, odkedy Izrael opustil Gazu.
Mohli by povedať: „Pane, my veríme Novému Zákonu a nikdy sme o tom nepočuli ani nečítali“
Jeremiáš 32:41, alebo na iných 200 miestach si zasľúbil, že si dal túto zem židovskému ľudu."
Ale bez Starého Zákona [Tanach] by základy Nového Zákona padli. Napríklad, prečo Ješua musel
preliať Svoju krv na kríži (3 M 17:11)? Prečo sa Ješua volá Baránok Boží (2 M. 12:5-13; 1 Kor. 5:7)?
Čo je hriech (1J 3:4)? Prečo sa Mesiáš narodil v Betleheme (Mich.5:2)? Skutočne je Mesiáš Boh
Syn (Psa. 2:6-12; Pr.30:4b; Iz.7:14; 9:6-7)? Kam sa Ješua vráti (Zach.14:3-4)? Ako vieme,
že národy sú dnes súdené kvôli tomu, v akom sú vzťahu voči Izraelu (1M 12:3; Joel 3:1-2;
Zach.2:8)?
Nevera voči jedinému Ješuovi z Biblie, apoštolom a prvej cirkvi, zarmucuje Toho, ktorý za nás
zomrel. Ješua povedal Svojim učeníkom: „…nerozumní a leniví srdcom veriť všetko, čo hovorili
proroci!“ (Lk.24:25, viď verše. 27,44)
KONIEC MIEROVÉHO PROCESU?
Izraelský veľvyslanec pre OSN Ron Prosor hovoril v januári Bezpečnostnému výboru OSN [SC],
napomenul národy, že izraelsko-palestínsky konflikt je ústredným pre všetky ostatné konflikty
Stredného východu. Situácia na Strednom východe dokazuje, že Jemen, Sýria, Egypt, Bahrajn
a mnohé ďalšie konflikty v tejto oblasti nemajú nič spoločné s Izraelom.
Členovia OSN tiež opakujú tvrdenia, že [izraelské] usadlosti sú primárnou prekážkou mieru.
Ale skutočnou prekážkou je, že PS vodcovia nikdy nerozprávajú o dvoch štátoch pre dva národy,
pretože kým čakajú na svoj vlastný štát, tiež chcú, aby sa palestínski „utečenci“ a ich potomkovia
usadili v Izraeli. Izrael nikdy neprijme, aby milióny Palestínčanov vykorenili a zaplavili nimi Izrael.
Medzinárodné spoločenstvo to vie. Vedenie PS to vie. Ale oni o tom nehovoria svojim ľuďom
s vymytými mozgami, keďže Palestínske centrum pre prieskum verejnej mienky sa v druhej polovici
2011 vyjadrilo, že 90% z nich sa nevzdá svojho „práva na návrat.“ („Veľvyslanec Prosor oslovuje
UNSC…," Izraelský minister zahraničných vecí, 24.januára 2011)
Ďalší prieskum dokazuje, že 61% Palestínčanov neakceptuje dva štáty pre dva národy; 66% sa
vyjadrilo, že riešenie dvoch štátov je prvým rokom k tomu, aby bol Izrael nahradený jedine
palestínskym štátom, 92% uviedlo, že Jeruzalem môže byť hlavným mestom len pre Palestínu.
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Tento jed je ovocím 72% tých, čo odmietajú akékoľvek prepojenie na Jeruzalem a túto
krajinu...Máme byť potom prekvapení, že 73% z dospelých súhlasí so starým islamským
vyučovaním, že jedného dňa musí byť každý Žid uštvaný a zabitý...? („Prieskum: Palestínčania
odmietajú riešenie 2 štátov," Israel Today/Izrael Dnes, 12.februára 2012)
Izrael Dnes zdôrazňuje, že „Palestína“, ktorú chce svet stvoriť, zakáže každému Židovi, aby žil
v rámci jej hraníc. Kdekoľvek inde bude takýto stav vnímaný ako „rasistický
a antisemitský.“ („Kde môžu Židia žiť vo Svätej zemi??" Israel Today, 2.apríla 2012)
IZRAEL, ŽIDIA & ISLAM
Agentúra Reuters uviedla, že rečník z PS (vodca moslimského kléru), M. Hussein prečítal počas
demonštrácie Hadith, tradičný text, ktorý sa pripisuje prorokovi Mohamedovi. Hodina súdu nepríde,
kým nebudete bojovať so Židmi... Žid sa bude skrývať za skalami a stromami... [Oni] budú volať, ó,
moslim, ó, služobník Alaha, za mnou je Žid, poď a zabi ho.
Hoci ho odsudzovali izraelskí vodcovia, Hussein v TV interview povedal, že „ide o proroctvo
poslednej doby a nie o politický princíp. Nie je nič v mojom prejave, čo vyzýva po zabíjaní...hovoril
som o mojom ľude, jeho neoblomnosti a existencii v tejto krajine do tej hodiny (vzkriesenia).
“Ale video dokazuje, že tento človek predstavil muftiho hovoriac: „Naša vojna s potomkami opíc
a prasiat je vojna náboženstva a viery.“ Korán uvádza, že počas Exodu z Egypta Alah premenil
niektorých Židov, ktorí boli v rebélii proti Mojžišovi, na opice a prasce. („Izrael odsudzuje
palestínsky klérus kvôli kázni,“ Ma'an News, Reuters, 22.januára 2011)
Premiér Netanjahu povedal: „....existuje odkaz nenávisti a vyhladzovania, pretože tento mufti ide
v šľapajách predchádzajúceho muftiho menom Haj Amin al-Husseini. Na norimberskom procese
zástupca Eichmanna povedal, že al-Husseini ovplyvňoval Hitlera viac ako ktokoľvek iný, aby
vykonal konečné rozhodnutie. ...On založil balkánske moslimské Waffen-SS jednotky. On vysielal
a kázal o vyhladzovaní Židov a... nakazil jedom arabských vodcov proti sionizmu a židovskému
ľudu. Teraz jeho potomok volá po vyhladzovaní Židov, a neexistuje žiadne odsúdenie voči tomu
zo strany žiadneho zo svetových vodcov. („Premiér Netanjahu a jeho poznámky, [opätovné]
podnecovanie od [PS] muftiho," Poradca premiéra pre médiá, 24.januára 2011)
IRÁN A VŠEOBECNÁ ZODPOVEDNOSŤ
Vrchný rabín z Južnej Afriky Warren Goldstein vo februári napísal: „Iránsky najvyšší vodca Ajatolláh
Khamenei vo svojom prejave prehlásil, že Irán podporí akýkoľvek útok na Izrael. Sionistický režim je
skutočným rakovinovým nádorom v tejto oblasti, ktorý by sa mal vyrezať. A rozhodne bude
vyrezaný.
Toto nasledovalo po publikácii článku od autora menom Alizera Forghani, jeden z najvyšších
stratégov Khameneiho na webovej stránke podporovanej iránskou vládou, ktorý citoval z koránu
a iných islamských zdrojov, aby teologicky obhájil vyvraždenie všetkých Židov a zničenie Izraela. …
Už roky iránsky vodcovia hovoria, že toto je ich cieľom. Toto nie je prázdne zastrašovanie; Irán,
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prostredníctvom Hizballáhu a Hamasu, nastoľoval náhradnú vojnu proti Izraelu a dokonca zaútočil
na židovské mestské ciele v iných častiach sveta. Napriek tomu medzinárodná neochota zapojiť sa
pretrváva.. Keď v časopise The NY Times spomínali Kjameneiho...prejav, dokonca nezahrnuli (jeho)
odkaz na Izrael ako rakovinový nádor, ktorý treba vyrezať... Ticho a jeho sprievodná povoľnosť
je morálne trestuhodné...Kde sú tie vyjadrenia o odsúdení zo strany vlád sveta? Od OSN?
Od náboženských vodcov? Kde je tá hrôza, ten spravodlivý hnev?
R. Goldstein píše: „Skúška skutočného pokánia nastáva vtedy, keď hriešnik čelí tým istým
okolnostiam, ktorým čelil predtým, ale tento krát sa vyhýba tomu, aby spáchal hriech. Pred
začiatkom a počas holokaustu svet zhrešil tým, že ignoroval zúfalú biednu situáciu židovských
utečencov, kedy ...boli poslaní na svoju smrť do Európy. Keď strašné správy o plynových komorách
a krematóriách vyšli najavo, spojenci odmietli zbombardovať železnice do Auschwitzu a iných
táborov smrti.
Dni spomienok na holokaust sa stali súčasťou globálneho mravného základu, s túžbou činiť pokánie
za hriechy minulosti, zanedbania a poverenia, ktoré viedli k smrti šiestich miliónov Židov... Teraz
prichádza skúška, aby sme uvideli, či je toto pokánie úprimné. Národy sveta sú konfrontované s tou
istou zostavou okolností... teraz je súdny čas pred Bohom. Nikto nemôže tvrdiť, že ich nevarovali.
Nikto nemôže povedať, že hrozby z genocídy proti Židom sú nepríčetným chvastaním, ktoré netreba
brať vážne. História dokazuje opak. Tento krát neexistujú žiadne výhovorky.
My všetci dúfame a modlíme sa, aby sankcie zabrali, ale nie je veľa času nazvyš. Ako a kedy príde
ten rozhodujúci okamih...budú znova Židia stáť osamote? Svetoví lídri si musia položiť túto otázku:
Stavili by ste život svojich detí na milosť a rozumnosť iránskej vlády? Otázka nemusí byť vôbec
hypotetická. Hitler prenasledoval najskôr Židov, potom zaútočil na svet. Židia sú prvým cieľom pre
Irán, rozhodne nie posledným.
Teraz je tu jeden veľký rozdiel... Božie požehnanie židovskej zvrchovanosti v Izraeli, so sprievodnou
politickou a vojenskou silou. V nacistickej Európe bola naša viera preskúšaná našou bezmocnosťou
a zraniteľnosťou. Teraz je naša viera preskúšaná našou mocou. Arogancia je naším pokušením.
Vnímame tie obrovské úspechy štátu Izrael...ako požehnania od Boha? Dostávame varovanie
o tejto skutočnosti z Tóry.“ Potom cituje verše z 5. Knihy Mojžišovej 8:11-18, ktoré sa končia
slovami: Pamätaj na Hospodina, svojho Boha, lebo On ti dáva silu získavať bohatstvo, aby utvrdil
svoju zmluvu, ktorú s prísahou zasľúbil tvojim otcom, ako je to dnes.
Goldstein: Je to neslýchané a nepochopiteľné, že jeden národ by mal čeliť hrozbe genocíde dvakrát
v rámci svojej živej spomienky na tú prvú. Tieto udalosti – skutočne všetky z oblasti židovského
predurčenia – sa nemôžu chápať z pohľadu normálnych zákonov histórie. Je to možno samotný
nadprirodzený charakter udalostí, ktorý nás vyzýva vnímať Božiu ruku v našej histórii a to si
potrebujeme uvedomiť spolu s primeranými politickými a vojenskými prípravami, že naša sila
a smerovanie pochádza z Božej ruky a... Jeho Tóry. („Irán – Súdny čas pred Bohom," R. W.
Goldstein, JP, 9.februára 2012)
Reza Kahili, bývalý agent CIA v Iráne, komentuje článok spomenutý vyššie. Iránska vláda,
prostredníctvom zástupcu na webovej stránke, vyložila zákonné a náboženské odôvodnenie pre
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zničenie Izraela...Nazýva Izrael hrozbou pre islam, hovorí, že sa nesmie premárniť príležitosť
na odstránenie tohto skazonosného materiálu. Ide o právnické obhajovanie na zabíjanie všetkých
Židov a vyhladenie Izraela a iránska islamská vláda musí prevziať vedenie.
Autor, Forghani, cituje korán a hovorí, že moslimovia musia viesť džihád, svätú vojnu za Alaha
a obranný džihád by mal byť nastolený vtedy, keď je ohrozený islam. On hovorí za Izrael, aby útočil
na Irán, potrebuje schválenie a asistenciu z Ameriky a za súčasnej pasívnej klímy v USA
sa príležitosť nesmie premárniť, aby mohol Izrael zaútočiť... dodáva čomu Ajatolláh Khamenei verí,
že Izrael a Amerika musia byť nielen porazení ale aj vyhladení.
Iránsky tajný dokument ukázal, že jeho súčasní vodcovia sú presvedčení o zničení Izraela a že to
spustí príchod posledného islamského Mesiáša [Mahdího] a že dokonca Ježiš Kristus, ktorí sa
obráti na islam, bude konať ako zástupca Mahdího... („Ajatolláh: Zabite všetkých Židov, vyhlaďte
Izrael," R. Kahlili, World Net Daily, 6.februára 2012)
VOĽBY V USA A IZRAELSKÝ ÚTOK VERZUS IRÁN
Americký prezident Obama sa obáva, že ak Izrael zaútočí na Irán pred novembrovými
prezidentskými voľbami, pravdepodobne to zapríčiní nárast cien za palivá a zároveň to zníži jeho
popularitu. Samozrejme, Spojené štáty hovoria Izraelu, že vojenská akcia by vykoľajila narastajúce
úspešné medzinárodné ekonomické sankcie... Ale doposiaľ tieto „úspešné sankcie“ vôbec
nespomalili iránsky program.
David Ignatius napísal: „Izraelčania sa obávajú, že Iránci si veľmi skoro nahromadia dostatok uránu
vo svojich hlbokých podzemných zariadeniach, aby mohli vyrobiť zbraň a potom by ich už len
Spojené štáty dokázali zastaviť svojou vojenskou silou. A izraelskí vrcholní predstavitelia sa nechcú
zbaviť myšlienky, že osud Izraela závisí od americkej akcie… („Spojené štáty sa obávajú, že Izrael
sa chystá zaútočiť na Irán -Washington Post," Arutz 7, 3. februára 2012)
Predseda Amerického spojeného velenia, generál Dempsey v správach CNN varoval pred
izraelským obranným vojenským útokom...Zatiaľ čo si Spojené štáty myslia, že iránsky režim
je racionálnym činiteľom...Ukáže mu už konečne niekto Forghaniho článok?!
V britskom časopise Guardian uviedli, že kľúčoví predstavitelia v Obamovej vláde sú čoraz viac
presvedčení, že sankcie neobmäkčia Teherán... a verí, že Amerika nebude mať na výber, bude
musieť zaútočiť na Irán alebo pozorovať, ako to urobí Izrael. Vnímajú hlavné využitie sankcií
v oddialení izraelského vojenského útoku. A dokedy? Po voľbách v USA? (Dempsey: „Je unáhlené
rozhodnúť, či zaútočiť na Irán.," Arutz 7, 19. februára 2012)
Pisateľ stĺpcových článkov Charles Krauthammer si myslí, že áno. Hovorí, že to spomenul senior
predstaviteľ vlády pre Washington Post: „Snažíme sa urobiť rozhodnutie ako zaútočiť čo najtvrdšie
za Izrael.“
Krauthammer obvinil Obamu, že fandil Izraelu na poslednej konferencii výboru americko-izraelskej
politickej akcii [AIPAC] a potom sa otočil o 180°a súhlasil s ďalším kolom rozhovorov, napriek
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iránskemu ohavnému naťahovaniu a nedostatku zámeru. Tieto vyjednávania nielenže získavajú čas
pre jadrový program, o zámere ktorého IAEA vysiela varovné signály.. Extrémne to sťažujú Izraelu,
aby s tým mohol niečo robiť... aby Izrael napokon nebol celosvetovo odsúdený za to, že prerušil
diplomatické riešenie…
Objektívny pozorovateľ by mohol posúdiť, že túžbou Izraela nevchádzať pomaly do temnoty nesie
vyššiu morálnu naliehavosť ako politická budúcnosť pre jedného človeka, aj keby to mal byť
prezident USA. Amen! („Krauthammer: Existencia Izraela dôležitejšia ako Obama,"
Arutz 7, 11. marca 2012)
'BIBI' NETANJAHU A IRÁN
Benjamínov prejav na konferencii AIPAC bol zameraný na Irán. Otvorene povedal, že: „Izrael
je rozhodnutý zabrániť Iránu vyvíjať jadrové zbrane.. Židovský štát nedopustí, aby tí, ktorí
vyhľadávajú ničenie, zároveň vlastnili prostriedky na dosiahnutie takéhoto cieľa.“
Čo sa týka ľudí, ktorí sú stále presvedčení o tvrdeniach Iránu, že zvyšuje objem uránu na vývin
lekárskych izotopov, povedal: „Krajina, ktorá buduje podzemné jadrové zariadenia, vyvíja ICBM,
vyrába tisícky centrifúg, absorbuje ochromujúce sankcie, robí toto všetko preto, aby mohla
napredovať v lekárskom výskume. Takže, keď bude ten iránsky ICBM letieť … na miesta blízko vás,
nemáte sa čoho obávať. Predsa nesie len lekárske izotopy.“
V súčasnosti väčšina svetových vodcov vníma Irán ako krajinu, ktorá sa snaží vyvíjať jadrové
zbrane. Napriek tomu sú niektorí ochotní akceptovať nebezpečnú situáciu sveta, v ktorej majú
Ajatolláhovia atómové zbrane. Vnímajú Irán ako racionálny a že je možné ho odstrašiť.
Ale Netanjahu, ako skutočný štátnik, povedal: „Zodpovední vodcovia by nemali vložiť do stávky
bezpečnosť svojich krajín za presvedčenie, že najnebezpečnejšie režimy sveta nepoužijú
najnebezpečnejšie zbrane proti svetu…
Irán obviňuje americkú vládu, že organizuje 9/11, popiera holokaust a volá po zničení Izraela...
Takto sa Irán v súčasnosti správa, bez jadrových zbraní. Zamyslite sa nad tým, ako sa budú správať
zajtra s jadrovými zbraňami.
Za posledné obdobie už prebehlo množstvo rozhovorov o nákladoch na zastavenie Iránu..[Je] čas,
aby sme začali hovoriť o nákladoch, keď Irán nezastavíme. Po objasnení nárastu terorizmu,
skutočnej hrozbe na uzavretie úžin Hormuzu, čo vyženie ceny palív nahor a odpáli preteky
jadrových zbraní na Strednom východe, čo by to znamenalo, ak budú mať jadrové zbrane v rukách
tí, ktorí vedú milióny radikálov so skandovaním – smrť Amerike a Smrť Izraelu?... [Kvôli] našej
prosperite...našej bezpečnosti...našim deťom, Iránu nesmie byť dovolené získať jadrové zbrane!“
Svoj prejav uzavrel so slovami: „Rok 2012 nie je rokom 1944. Dnes máme náš vlastný štát, jeho
zámerom je brániť životy Židov a zaistiť židovskú budúcnosť... Izrael sa musí vždy dokázať ubrániť
sa sám, proti akejkoľvek hrozbe... Hlboko si ceníme to veľké spojenectvo medzi našimi krajinami.
Ale keď sa jedná o prežitie Izraela, musíme vždy zostať pánmi nášho osudu. (Prejav premiéra
Netanjahua na konferencii AIPAC…2012," www.pmo.gov.il, 6. marca 2012)
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Zavádza Izrael ohľadne vojenského útoku voči Iránu? Atlantický reportér Jeffrey Goldberg prišiel
do Izraela, aby odpovedal na túto otázku a zistil, že toto nie je zavádzanie. Z pohľadu dvoch mužov,
na ktorých najviac záleží proces rozhodovania v Izraeli – Netanjahu a minister obrany Barak –
americké prísľuby sú istým spôsobom nehmotné, pretože je to vtlačené do izraelskej DNA, že Židia
by sa po holokauste nemali spoliehať na láskavosť ne Židov, ktorí by ich mohli vytiahnuť
z problémov... Izraelskí vodcovia nespíšu zmluvu s USA ani inou stranou ohľadne svojej obrany.
(„Netanjahu nezavádza o Iráne," Israel Hayom, 28. marca 2012)
V Deň spomienky na holokaust v Izraeli Benjamin povedal, že „ľudia, ktorí odmietajú iránsku hrozbu,
sa nič nepoučili z holokaustu…Jadrový Irán je existenčná hrozba pre izraelský štát... Nezabúdanie
na holokaust nie je len otázkou nejakej ceremónie alebo historickej spomienky.
Nezabúdanie...je príkazom pre poučenie sa z lekcií minulosti, aby sme zabezpečili základy pre
budúcnosť. Nikdy si nezaboríme hlavy do piesku...“
Výstižne dodal: „Viem, že niektorí si nevážia, keď hovorím o takýchto nepohodlných
pravdách.“ („Netanjahu spája holokaust s iránskou hrozbou" BFP aktualizácia, 20. apríla 2012)
Napokon je to náš Boh, ktorí zaručuje prežitie Izraela. „Takto vraví YHWH, ktorý slnko určuje
za svetlo vo dne, mesiac a hviezdy kladie za svetlo noci, ...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)
SKUTOČNÁ TVÁR TOHTO „NÁBOŽENSTVA MIERU“
Pre tých, ktorí sú presvedčení, že Izrael je skutočným páchateľom, ktorý zadržiava udržanie mieru
na Strednom východe, turecký žurnalista Burak Bekdil podáva skutočné preverenie. Jeden milión
úmrtí v moslimskej iránsko-irackej vojne; 300 000 moslimských [Shia a Kurdish] menšín, ktoré
vyzabíjal Saddám Hussain; 80 000 Iráncov zabitých počas islamskej revolúcie; 25 000 úmrtí
v rokoch 1970-71 počas… Čierneho septembra [Jordánsko verzus PLO]; a [minimálne] 20 000
islamistov zabitých v roku 1982 prostredníctvom al-Assada v Hame [Sýria]. Odhad Svetovej
zdravotníckej organizácie o krviprelievaní Osamu bin Ládina v Iraku bolo 150 000… [Približne]
11 miliónov moslimov bolo násilne zavraždených od roku 1948, z nich 35 000, [tretina jedného
percenta] zomrelo počas arabských vojen proti Izraelu… („Vojna vo vnútri islamu," Yoram Ettinger,
Israel Hayom, 20. januára 2011)
Clifford D. May, prezident Nadácie za obranu demokracie, povedal: „Predstavte si, že by (hlavný
kresťanský vodca) vyzýval, aby sa zničili všetky mešity v Amerike. Boli by to titulné správy...
Vzniesla by sa požiadavka, aby ho kresťania verejne odsúdili a... oni by to urobili – tým najtvrdším
spôsobom. Svetoví vodcovia by urobili to isté a plným právom. Tak prečo nebola žiadna spomienka
v hlavných médiách, keď veľký mufti Saudskej Arábie nedávno vyhlásil, že všetky kostoly
na Arabskom polostrove by mali ...byť zničené, pretože by s nimi inak museli súhlasiť.
Vysvetlil to slovami: Prorok [Mohamed]… nám prikázal, že dve náboženstvá nebudú spolu existovať
na Arabskom polostrove, takže stavanie [kostolov] už od začiatku nie je platné, pretože tento
polostrov musí byť oslobodený od [akéhokoľvek iného náboženstva]. Saudská Arábia už dávno
zakázala všetky neislamské domy uctievania.
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Veľký mufti je najvyššou náboženskou autoritou v Saudskej Arábii a členom jej vedúcej náboženskej
rodiny. Takže jeho prehlásenia zastupujú úradnú pozíciu Saudskej Arábie. Všetko toto stojí proti
horizontu príbehu najvýznamnejších správ, a hlavné média trvajú na tom, že ho budú ignorovať:
šírenie a zosilňovanie prenasledovania kresťanov v krajinách s moslimskou majoritou. („Zničte
všetky kostoly," C. May, Israel Hayom, 22. marca 2012)
Isi Leibler z JP píše, že Moslimské bratstvo, skutočný víťaz „Arabskej jari,“ je radikálnou islamskou
organizáciou, s hnevom proti západu, kresťanom a semitizmu, s cieľom vyhľadávať islamskú vládu
nad svetom cez globálny kalifát. A použijú všetky prostriedky na to, aby to dosiahli. Ich krédo hovorí
za všetko: Alah je náš cieľ, korán je naša ústava, prorok je náš vodca, džihád je naša cesta a smrť
za Alaha je našou najvyššou túžbou. („Podlizovanie sa Bratstvu," Isi Leibler, JP, 18. januára 2011)
PROROCKÁ AKTUALIZÁCIA
Prípravy na Jeden svetový poriadok: Kým 9/11 prebudilo mnohých Američanov pred hrozbou, ktorú
predložili totalitné interpretácie islamu, John Fonte z Hudson inštitútu zamestnáva svoju myseľ inou
ideológiou...o nič menej nebezpečnou voči slobodným národom, ktorá má hmlisté utopistické názvy
ako napr. globálna vláda alebo nadnárodná pokrokovosť.
Fonteho nová kniha, Zvrchovanosť alebo podriadenie, odhaľuje, ako táto ideológia doširoka vítaná
v Európe a s narastajúcou odozvou medzi elitami USA...tajne podkopáva liberálnu demokraciu,
samosprávu, ústavnú vládu, individuálnu slobodu a dokonca tradičné...vzťahy medzi zvrchovanými
štátmi. Povedzme si to otvorene: Kým prívrženci džihádu volajú po smrti západu!, nadnárodné
pokroky potichu presadzujú civilizačnú samovraždu.
Zatiaľ čo v teoretickej rovine uznávajú globálnu vzájomnú závislosť a hovoria, že globálne problémy
si vyžadujú globálne riešenia, ich cieľom je presunúť politickú a ekonomickú moc od občanov
jednotlivých národov- štátov a ich zvolených zástupcov do OSN, nezvolení byrokrati, sudcovia,
právnici a NGO budú potom ovládať nadštátnu autoritu, moc za hranicami štátov a nadnárodnú
autoritu, moc nad národmi.
Ľudia za tým chcú predefinovať demokraciu, aby zahrnuli uplatnenie všeobecných princípov
ľudských práv, ktoré samozrejme budú definovať oni. Chcú zvrchovanosť zdieľanú kolektívne,
priniesť zrod novej dobe globálnej autority a globálnej spravodlivosti pod globálnym pravidlom
zákona.
Je nebezpečné, že títo nad národniari úzko spolupracujú s islamistami, aby dosiahli takéto ciele
a globálny zákaz islamofóbie, ktorá by zatupovala historické obmedzenie slobodného prejavu.
Taktiež islamisti a nad národniari sa zhodujú v otázke Izraela, ktorý je hlavným cieľom tých, ktorí
vyhľadávajú šírenie globálnej autority pri rozhodovaní o zákonoch vojny. Isté zložky tohto hnutia tiež
podporujú celosvetovú islamistickú kampaň na zbavenie práv Izraela ako štátu podporujúceho
apartheid a to prostredníctvom bojkotov, rozdelenia a stratégie sankcií. („Nový odvážny nadnárodný
pokrokový svet," Clifford D. May, Jewish World Review, 11. novembra 2011).
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IZRAELSKÉ VOĽBY
Ku koncu našich správ uvádzame, že sa práve rozhodlo o nových voľbách v Izraeli na začiatku
septembra. Boh je Ten, ktorý dvíha a zosadzuje (Dan.2:21; 4:17). Stále sme presvedčení o tom,
že Benjamin Netanjahu je ten najlepší – možno jediný – človek, ktorý povedie tento národ v tomto
čase. Našou modlitbou je: Pane, daj nám vodcu, skrze ktorého Ty môžeš osláviť Seba. Amen!…
ajhľa, zvíťazil lev z Júdovho kmeňa, koreň Dávidov (Zj. 5:5b).
Chuck & Karen Cohen
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AKTUÁLNA VÝZVA!
LIEČEBNÝ POBYT
V Čerkaskej oblasti pracujeme už skoro 3 roky. Sú to potravinárske balíčky, jedáleň v Smelej,
zdravotnícka a jednorazová pomoc. V tejto oblasti je vyše 40 židovských obcí, v ktorých ľudia
zápasia s každodenným prežitím. Sú to malé osady, ktoré sa volali shtetl; v jazyku Yiddish shtot
(jazyk európských Židov), v ktorých celý čas žije ešte niekoľko tisíc Židov. Nedostatok
jedla, oblečenia a počas poslednej cesty vo februári sme zistili v niektorých domácnostiach
aj nedostatok vody, keďže studne boli zamrznuté. Peter s Inou koordinujú prácu v tejto oblasti a nie
sú ľahostajní voči osudom ľudí.
Zorganizovali sme šabatový večer približne pre okolo 40 ľudí v Korsuni odkiaľ pochádza Peter
s Inou. Prišli všetci. Ľudia si veľmi cenia čas strávený spolu. Po skončení večere manželia, ktorí
sedeli oproti, upchávali si jedlo do igelitových tašiek, ktoré zostalo na stole, aby mali čo jesť
nasledujúci deň. Spomenutí manželia sú na dôchodku a boli predtým učiteľmi na škole. Navštívili
sme ich; žijú naozaj biedne. Vďaka Bohu za každého z vás, ktorí prispievate na tieto projekty.
Peter, ktorý je predsedom pre židovské obce v Čerkaskej oblasti, jeho manželka Svetlana a Ina jeho
sekretárka, radi by si dali svoje zdravie do poriadku a preto chceme ich doviezť na Slovensko. Je to
ďalší medicínsky projekt, s ktorým sú spojené určité náklady; letenky z Kijeva a späť, ubytovanie,
strava, vyšetrenia u doktorov atd. Návšteva Petra, jeho manželky a Iny môže posilniť ešte viac naše
vzťahy. Je to ďalšia príležitosť k budovaniu mostov medzi Židmi a kresťanmi; milovať ich skutkom,
ako povedal milovaný učeník Pána: „Moje dieťatka, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom
a pravdou.“ (I Ján 3:18)
Predpokladané náklady na celý projekt - 2000,- €
Prosíme vás o finančná pomoc na tento projekt! Je to praktické svedectvo všetkých nás!

Informácie o účtoch nájdete na nasledujúcej stránke alebo na www.chevra.sk.
Pre tento projekt s názvom „Liečebný pobyt“ použite var. symbol 1033
Viac informácií na tel: +421 5640536 alebo email: chevra@chevra.sk

Finančne podporiť projekty „Chust pickup“ a „Čerkasy“
je možné do konca apríla.
Ďakujeme.
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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
donorov. 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 „Liečebný pobyt“

variabilný symbol 1033

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

