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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 vyviedol ich so striebrom a zlatom, a nebolo v jeho pokoleniach takého,
ktorý by bol klesal.“ (Žalm 105:37)
Žalmista nás inšpiruje popisom Božieho oslobodenia Izraelitov z Egypta.
Sústreďuje sa pri tom na dva aspekty - finančný a fyzický. Je napísané,
že „Boh ich vyviedol so striebrom a zlatom, s veľkým bohatstvom.“ Ďalej
sa píše, že „nebolo medzi nimi nikoho, kto by bol klesol,“ nikoho, kto by bol chorý a nikoho, kto by
nezvládol prejsť z Egypta cez Červene more. To je obraz vykúpenia.
Vykúpenie sa netýka len našej duchovnej bytosti. Ide o úplné Božie zaobstaranie pre každú oblasť
nášho života. Keď nás Boh vykúpil, stal sa zaistením aj pre našu fyzickú existenciu. On napĺňa naše
materiálne potreby. Všimnime si, že ešte pred nedávnom bol nerovnoprávny Izrael otrokom, ktorý
nemal čo jesť a v ničom nemal hojnosť. O 24 hodín prichádza k radikálnemu obratu. Boh stav
Izraela mení cez akt vykúpenia. Ako? Skrze jednoduchú vec; ich vieru v baránka Pesacha, jeho
vyliatu krv a požívanie tela baránka.
Boh pre nás pripravil Baránka Božieho - Pána Ježiša. Viera v Jeho krv a Jeho telo môže spraviť
viac, ako spravil baránok Pesacha pre Izrael v Egypte. Pesach (Veľká noc) sa stala tiež vstupnou
bránou pre Šavuot (Letnice). Po očistení Baránkovou krvou nasleduje naplnenie mocou z výsosti.
Šavuot teda otvára dvere pre pomazanú službu, ktorou môžeme osláviť Boha.
Modlitba:
Nech je v našich životoch a zboroch viac miesta pre pôsobenie Ducha Svätého, ktorý oslávi
Mesiáša Ježiša vo všetkom, čo robíme. Nech každý očistený život krvou Božieho Baránka (Pesach),
stane sa chrámom pre slobodu pôsobenia Ducha Svätého (Letnice)!
Žehnám Vám všetkým dobrým; duchovným aj materiálnym.
Šalom, Šalom - Stanislaw Gawel, Chevra
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„ ...pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine...“ (1Kr 10:6)

„Mojžiš im povedal: ... ak vám bude podrobená krajina, odovzdajte im krajinu Gileád
do vlastníctva.…” (4M 32:29). „V tom čase sme ...odňali krajinu ...všetky mestá náhornej planiny, celý Gileád a celý Bášán …” (5M 3:8-10).
ZBOHOM GOLANSKÝM VÝŠINÁM?
Golanské výšiny sú kúskom pôdy o výmere približne 15 míľ (24 km) širokej a 32 míľ (51 km) dlhej.
Susedia s Libanonom, Sýriou, Jordánskom a Izraelom. Plocha 480 štvorcových míľ (1224 km²) podľahla vulkanickej činnosti a doteraz sú na nej niektoré plochy, ktoré sú stále kamenisté a pusté.
V súčasnosti žije na Golanských výšinách približne 17 000 Izraelčanov v hospodárskych usadlostiach. Strategická hodnota tejto oblasti je pre Izrael nesmierna.
Ešte dávno predtým ako bol v roku 1948 založený štát Izrael, Sýrčania zmenili Golanské výšiny
prakticky na vojenskú pevnosť. Z nej potom takmer denne viedli paľby na severné židovské dediny.
Počas vojny, v roku 1948, Sýria zabrala východné hraničné oblasti Kinneret. V roku 1967
po šesťdňovej vojne Izrael túto oblasť znovu získal a zabral celé Golanské výšiny.
Nie je možné nadsadiť strategickú hodnotu Golanských výšin pre Izrael. Optické a radarové stanice
umiestnené v tejto oblasti poskytujú včasné varovanie pred akýmkoľvek postupom zo strany Sýrie.
Akékoľvek útočné pozemné sily by boli efektívne blokované už len samotnou prítomnosťou Golanských výšin. Na druhej strane, ak by ich vlastnila Sýria, severný Izrael by bol priamo na muške nepriateľských zbraní.
Navyše, približne jedna tretina dodávky pitnej vody pre Izrael pochádza z oblasti Golán, z jazera
Kinneret. V roku 1964, keď Sýria okupovala Golanské výšiny, pokúšala sa odviesť tieto dôležité
vodné pramene mimo Izrael, v snahe ochromiť dodávku pitnej vody. IDF však zničil tento sýrsky
projekt hrádze.
V súčasnosti sa však zdá, že izraelská vláda akosi pozabudla na strategickosť Golanských výšin.
Bývalý šéf generálneho štábu IDF Dan Halutz, ktorý rezignoval zo svojej pozície po zlyhaní v druhej
libanonskej vojne, sa vyjadril, že Izrael sa zaobíde bez Golanských výšin. Toto vyjadrenie prišlo
krátko po tom, ako vlády dvoch dlhoročne nepriateľských krajín - Izraela a Sýrie - oznámili, že sa
pripravujú na začatie mierových rozhovorov. Približne v tom istom čase sýrsky minister zahraničných vecí Walid Muallem vyhlásil, že Izrael súhlasil s vydaním Golanských výšin v prospech Sýrie
výmenou za mier.
“Očakáva sa, že Halutzove zvažovanie problematiky Golanských výšin a jeho uistenie, že Izrael
to zvládne bez náhornej plošiny… pravdepodobne postrčilo Olmerta a jeho ministrov k tomu,
aby pripravili izraelskú verejnosť na to, že zaplatia nesmierne riskantnú cenu za prisľúbenie mieru
so Sýriou.” (Jerusalem Newswire, 25.mája).
bratstvo
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Problémom pri vyjednávaní so Sýriou o navrátení Golanu „výmenou za mier“ je skutočnosť, že bez
ohľadu na to, čo Izrael urobí, alebo čoho sa vzdá, nikdy nebude existovať skutočný mier so Sýriou.
Skrátka jediná vec, ktorej sa môžeme pri arabskej vláde držať, je posunutie kauzy islamu. Hoci verím, že vo vzdialenej budúcnosti nastane skutočný pokoj so Sýriou, zatiaľ však všetky mierové zmluvy s Izraelom, ktoré sa podpísali s arabskými štátmi, boli len manévrami, respektíve taktikami typu
jeden krok dozadu, aby mohli urobiť dva kroky dopredu a tým presadiť islam a blaho pre ľudí vyznávajúcich islam. Je neuveriteľné, že vodcovia Izraela, akoby tomu nerozumeli.
PROBLÉMY PREMIÉRA OLMERTA
Zdá sa, že polícia v Izraeli vyšetruje špeciálny prípad. Nejde o pátranie po malých vlámaniach
a krádežiach. Ani nejde o snahu zatýkať tých, ktorí ubližujú mesiášskym Židom. Polícia je v pätách
„veľkej rybe“, a to politickej. Inými slovami, špecializuje sa na vyšetrovanie ľudí na vysokých postoch. Práve teraz má ďalšieho politika na muške – alebo lepšie povedané, znova ide po ňom. Hovorím o premiérovi Olmertovi, ktorého už vyšetrovala kvôli podozreniu z páchania rôznych politických činov. No a teraz je opäť pod mikroskopom.
Najnovším Olmertovým obvinením je, že za posledné roky prevzal na „osobné použitie“ rôznu hotovosť od finančníka z New Yorku, Morrisa Talanskeho. Olmert tvrdí, že išlo o financie na pokrytie
kampane. Čo by malo byť na tom zlé? Podľa všetkého si polícia myslí, že Olmert na oplátku
„presadil záležitosti Talanskeho“. Ak sa obvinenie dokáže, bude sa považovať za úplatok. Jedna
z vecí, ktorá podporuje dané podozrenie je, že Olmert nezaevidoval ani neoznámil výšku prijatej
finančnej hotovosti, ako si to vyžaduje zákon.
Zhromažďovanie financií v zahraničí na kampaň je legálna. Zákon sa však sprísnil v tom, aký typ
príspevkov môžu poskytovať cudzinci na kampaň voči Izraelu. Zrejme daným problémom je,
či financie, ktoré prijal, boli zaúčtované ako súčasť financovania kampane. Hoci by sa to stále považovalo za nelegálne, nebolo by to ale totožné s osobnou korupciou. Tiež sa naskytá otázka, či je
vôbec schopný vyúčtovať tieto fondy, z ktorých väčšinu prijal v hotovosti. Nástojil na tom, že pre
seba nevzal ani penny, a že dotyčné pátranie sa týka financií kampane.
Talanskemu, ktorý chcel opustiť krajinu kvôli svadbe svojho vnuka, zatiaľ nedovolili odcestovať.
Polícia sa obáva, že ak sa Olmert dostane pred súd, stratili by svedka. Či bude Olmert obvinený
pravdepodobne závisí od svedectva Talanskeho, ako aj od Uri Messera, ktorého Olmert obvinil,
že od Talanskeho prijal státisíce.
Talanskeho vypočúvali minimálne raz. Istí rabíni, ktorí dúfajú, že Olmerta zosadia (pretože
je „zradcom Izraela“), očividne naliehali na Talanskeho, aby pred políciou vypovedal. Zároveň
sú mnohí v izraelskej vláde, ktorí vyvíjajú nátlak na Olmerta, aby rezignoval. Zistenie, že Olmert
vedie rozhovory so Sýriou sa nepovažuje za nič iné, ako „odvrátenie pozornosti“ od Olmertových
domácich problémov. Olmert tvrdí, že ak ho obvinia, rezignuje.
“HAMASTAN MUSÍ ÍSŤ”
Tak sa vyjadril vo svojom článku zo 16.mája vydavateľ Jerusalem Post. Bombardovanie izraelských
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miest a dedín Hamasom sa obzvlášť zintenzívnilo počas mesiaca máj. Dňa 14.mája raketa Gradmodel zasiahla obchodné centrum v Aškelone. Pätnásť Izraelčanov bolo zranených. Stalo sa tak len
niekoľko hodín po tom, ako do krajiny docestoval prezident USA George Bush na oslavu 60-tych
narodenín Izraela. 12. mája raketa Kassam zabila 69-ročného Shuli Katza z Moshav Yesha. Pred
touto udalosťou zabili Jimmyho Kedoshima počas práce v záhrade v kibuci Kfar Aza.
Ako uviedol editor JPost, v inej krajine by sa asi ťažko tolerovala takáto nemilosrdná paľba. Súčasnou politikou Izraela je absorbovať škodu a zranenia, snažiť sa zasiahnuť odpaľovače rakiet
a ozbrojencov v Gaze a pravidelne prehlasovať, že tieto útoky sú „maximálne neúnosné“. Zatiaľ
Hamas pokračuje s obnovou svojich rakiet. Odhaduje sa, že do dvoch rokov každé izraelské mesto
v rámci 40km dosahu, vrátane Béršeby, bude v rámci dostrelu raketovej paľby Hamasu.
Napriek tomu, Izrael robí veľmi málo, aby sa bránil súčasnej situácii. Verejnosť bola informovaná,
že po odchode prezidenta Busha jednotky IDF zvýšia svoje operácie proti Hamasu. Minister obrany
Ehud Barak spomínal inváziu najvyššieho stupňa, ale musí sa to zhmotniť. Egyptský líder spravodajskej služby Omar Suleiman po vyjednávaní s Hamasom predniesol návrh o zastavení paľby,
ku ktorému sa prikláňal aj premiér Olmert. Izrael vstúpil do rozhovorov, ktoré sa neskôr prerušili,
pretože Hamas odmietol pristúpiť na podmienky Izraela. Hamas to videl tak, že ich Egypťania nútia
prijať izraelské podmienky, a vyvíjal svoje „dymenie“ aj na Egypt.
Dňa 22.mája IDF zmarilo masívne bombardovanie na prechode pri Ereze. Počas rannej hmly
do terminálu Erez dorazil kamión naložený 4 tonami výbušnín. Tie mali explodovať a preraziť tak
dieru, cez ktorú by militanti – pripravení v džípe za kamiónom – prenikli do Izraela a uniesli vojakov.
Vojaci IDF však už vedia, že teroristi často zneužívajú hmlu ako rúško pre teroristické operácie.
A tak boli v pohotovosti. Následkom explózie vznikol len veľký kráter v zemi. O život prišiel iba šofér
kamiónu. Džíp, ktorý nasledoval kamión, zatavila strela, ktorú vypálila helikoptéra IDF.
Toto všetko spôsobuje v Hamase pocit neúspechu a hnevu. Ešte k tomu Sýria začala mierové rozhovory s Izraelom. Hamas sa obáva, že ak Sýria zaujme mierový postoj voči Izraelu, Hamas zostane sám.
KANÁL MEDZI ČERVENÝM A MŔTVYM MOROM BY MOHOL NAPLNIŤ EZECHIELOVO PROROCTVO
Pred mnohými rokmi sa hovorilo o vybudovaní kanála Med-Dead, ktorý mal vytvárať hydro - elektrickú energiu, pracovné miesta a prinášať sladkú vodu do Mŕtveho mora. Mysleli sme, že by sa tak
mohlo naplniť proroctvo, v ktorom sa hovorí, že ryby v Mŕtvom mori budú „mnohoraké, ako ryby
Veľkého mora“ a že „rybári budú sušiť svoje siete pri Én-gedí“ (Ez. 47:10). Projekt sa však skončil
fiaskom. Niektorí z nás skonštatovali, že sme zašli priďaleko so svojou „populárnou eschatológiou.“
Avšak, v súčasnosti prináša nový projekt obnovenú možnosť pre naplnenie slávneho Ezechielovho
proroctva. Pravdou je, že v Ezechielovom proroctve majú vody prúdiť zo znovu vybudovaného chrámu v Jeruzaleme. Avšak voda z Červeného mora by mohla byť predchodcom pre konečné
„uzdravenie“ Mŕtveho mora v mesiášskych časoch. Po rozsiahlom uvažovaní a plánovaní sa skupina Izraelčanov spolu so zahraničnými investormi „konečne rozhodla vybudovať kanál v hodnote 3
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miliárd USD, ktorý bude medzi Červeným a Mŕtvym morom. Zároveň sa zabezpečí odsolenie vody,
výroba hydro-elektrickej energie a podľa prorokov – čistá voda, pracovné miesta a potenciálne bezprecedentná regionálna spolupráca“ (JPost, 16.mája).
15.mája prišiel na tento nový dramatický plán 57-ročný izraelský miliardár Yitzhak Tšuva, vlastník
El-Ad Group, ktorá zahŕňa Plaza Hotel v Manhattane a Delek, druhú najväčšiu naftársku
a benzínovú spoločnosť v Izraeli. Podľa článku v JPost, obchodní magnáti, ako napr. Shari Arison,
Nohi Dankner a Stef Wertheimer, sa rozhodli investovať peniaze do tohto projektu. Momentálne sa
uvádza, že projekt potrebuje už len schválenie od vlády. Podľa Tšuvy nebudú potrebné štátne fondy.
Tento 166-kilometrov dlhý kanál medzi Červeným a Mŕtvym bude tiež začiatkom plánu nazvaného
„Údolie mieru.“ Toto naplánované „pásmo Údolia mieru“ cez Aravah bude zahŕňať hotely v hodnote
niekoľko miliárd dolárov spolu s ostatnými turistickými atrakciami, zdravotným odvetvím a jednou
z najväčších botanických záhrad sveta. Projekt by mal „pre Izrael štvornásobne zvýšiť turizmus.
V súčasnosti navštívi ročne Izrael asi 2 milióny návštevníkov,“ vyhlásil Tšuva. Miliarda kubických
metrov odsolenej vody spôsobí, že Aravah bude zelená na obidvoch stranách hranice. V skleníkoch
sa bude pestovať zimné ovocie aj zelenina a bude sa predávať miestne aj v zahraničí.
Ide vcelku o dobrú víziu, ktorá tiež zahŕňa spoluprácu zo strany Arabov. Snáď, hovorí Tšuva,
to pomôže ukončiť cyklus násilia a prinesie pracovné miesta a prosperitu, ktorá umierni Arabov
v tejto oblasti a poskytne im dobrú náhradu za násilie a teror. „Údolie mieru bude poskytovať riešenie pre budúce generácie,“ povedal Tšuva.
Tieto plány znejú veľmi dobre. Už nám len zostáva čakať, čo prinesie realita. Tšuvove sny môžu
stroskotať na tom, že nedostatok prosperity nie je motorom, ktorý poháňa terorizmus v tejto oblasti.
AMI ORTIZ ROBÍ POKROK
Podľa najnovších správ od Leah Ortizovej, syn Ami sa rýchlo uzdravuje, hoci má pred sebou ešte
dlhú cestu, kým bude úplne v poriadku. Leah uvádza, že Amiho nedávno previezli do detskej nemocnice Tel HaShomer, ktorá patrí k „jedným z najlepších rehabilitačných zariadení v krajine.“
Amiho denný program zahŕňa fyzickú terapiu, pracovnú terapiu, štúdium, hodiny s počítačom
a tréning v telocvični. Všetky tieto aktivity „ho skutočne posilnili,“ a pomohli priniesť obnovený apetít.
Leah sa teší, že jej syn sa stále viac podobá na “starého Amiho.”
„Ale tiež musíme čeliť aj vnútorným bojom,“ hovorí. Mnohí odborníci uviedli negatívne prognózy.
ENT experti zistili, že Amiho pravý ušný bubienok takmer úplne praskol a na ľavom je trvalé poškodenie. Jeden doktor povedal, že Ami bude potrebovať transplantáciu pokožky do obidvoch uší
s pomerne dlhým obdobím na zotavenie. Iný doktor, ktorý sa špecializuje na zranenia uší
po teroristických útokoch, však vyvrátil tvrdenie predchádzajúceho, keď povedal, že je 90% šanca,
aby sa ušné bubienky zrástli a zahojili samé, pretože Ami je ešte mladý.
V Amiho očiach je stále mnoho kúskov kovu po výbuchu. Doktori navrhli, že bude „lepšie, ak sa
bratstvo
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odtiaľ nevyberú,“ pretože by mohli spôsobiť problémy. Ami nemá zrak 20/20 a možno bude potrebovať okuliare. Leah prosí o modlitby, aby sa kov v jeho očiach rozpustil.
Amiho telo je pokryté popáleninami a jazvami, preto naň vyrobili tlakové bandáže, ako napr. „hrubé
podporné návleky“. Tento „telový oblek“ pokrýva celú hornú čas jeho tela, vrátane krku. V jeho tele
sa tiež nachádza viac ako 100 kusov črepín, ale mnoho z nich sa z tela vylúči prirodzenou cestou.
Spolu s Leah a Davidom sa prosím modlite za „Amiho uzdravenie. Nech sa stane zázrak. Nech sa
Ami uzdraví rýchlejšie, ako si to vôbec vieme predstaviť.“ (e-mail od Leah Ortizovej zaslal Howard
Bass).
„Svetlo mesiaca bude ako svetlo slnka a svetlo slnka bude sedemnásobné ako svetlo siedmich dní v deň, keď Hospodin obviaže zlomeninu svojho ľudu a uzdraví jemu spôsobené
rany“ (Iz 30:26).
Z Jeruzalemu,
Lonnie C. Mings
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MÚR MODLITIEB
„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)

“Vskutku, len máličko ešte a Libanon sa zmení na ovocný sad. A ovocný sad budú pokladať
za les. A ten deň začujú hluchí slová knihy, a oči slepých prezrú z mrákavy tmy.” (Iz
29:17,18).
BOŽÍ PLÁN PRE LIBANON
Šejk Hasan Nasralláh, vodca libanonského teroristického hnutia Hizballáh, má v pláne priviesť Libanon a krajiny Stredného východu pod náboženskú ideológiu šítskeho Moslima Ayatollaha Khomeiniho. Irán a Sýria podporujú Hizballáh a financujú aj Hamas v Gaze. Avšak, existuje tu istý konflikt
záujmov. Štáty zálivu: Saudská Arábia, Jordánsko a Egypt patria do skupiny sunni moslimov a majú
obavu z toho, čo sa stane, ak šíti získajú kontrolu nad ich územím.
Má Boh vôbec plán pre Libanon? Samozrejme! Jeho plán pre Libanon je tak samozrejmý ako Jeho
plán pre Jeruzalem. Je naozaj zaujímavé, s akou láskou a ako nežne hovorí o Libanone v piesni
Piesní. Libanon, ktorý je prozápadne orientovaný, s jednou tretinou obyvateľstva, ktorá sa hlási
ku kresťanstvu, je spolu s Jeruzalemom zasiahnutý tým istým islamským konfliktom. Boh sa smeje!
Pravdou je, že Boh už v 48 kapitole Ezekiela podrobne naplánoval finálne hranice Izraela.
Tie zahŕňajú východnú stranu Jordánska, tiahnu sa až na východ k Damašku, prechádzajú západne
k Stredozemnému moru cez Libanon a potom sa otáčajú na juh až do Egypta na Sinaj. Tak toto
je Božie vymedzenie územia pre Izrael. Nielen pojmovo, ale aj prakticky.
Pre americkú ministerku zahraničných vecí Condoleezzu Riceovú to však znie úplne absurdne.
Riceová požaduje určenie hraníc finálnej mapy pre mierový palestínsky štát. Je udivujúce, že ako
kresťanka vie tak málo z Biblie. Zdá sa, že i ona trpí chorobou, ktorá postihuje tých, ktorí radšej volia
úspech vo svete, ale bez Boha. A to je katastrofálne! (JPost, 4 Máj 2008; IsraelNN, 19 Máj 2008).
„Preto takto hovorí Hospodin domu Jákobovmu, Ten, ktorý vykúpil Abraháma: Teraz sa už
nebude hanbiť Jákob, ani už teraz nebude blednúť jeho tvár; lebo keď bude vidieť jeho deti,
dielo mojich rúk vo svojom strede, budú posväcovať moje meno a budú posväcovať svätého
Jákobovho a pôsobiť to, aby sa každý bál Boha Izraelovho.” (Iz 29:22,23)
V AŠKELONE PADAJÚ RAKETY
“Ó, keby ma bol počúval môj ľud! Keby bol Izrael chodil po mojich cestách! Len ešte málo,
a bol by som zohol ich nepriateľov a obrátil svoju ruku na ich protivníkov.” (Ž 81:14,15).
Toto nie je ospravedlniteľný odpor voči okupácii. Toto je vojna. A nejde o vojnu medzi armádami.
Ide o útok na civilné obyvateľstvo – mužov, ženy aj deti. Každý, kto pred rokom 1948 žil v Palestíne,
bol palestínsky občan, či bol Žid alebo Arab. Židia celé storočia bojovali za svoje životy a svoju okubratstvo
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povanú krajinu.
Raketa, ktorá zničila časť nákupného strediska zranila 15 ľudí, vrátane dvojročného dieťaťa
a mnoho ďalších skončilo v šoku v nemocnici. Raketu vystrelili z Dugitu, komunity, ktorá bola odobratá Židom a pridelená v roku 2005 Palestínčanom. Istý mladý Izraelita po útoku na nákupné stredisko povedal: “Nemyslím si, že by sme si mali na útoky zvyknúť. Žiadna krajina vo svete
by neignorovala takéto vyčíňanie…Náš nepriateľ nás považuje za slabých.”
Nepriateľ sa usiluje zasiahnuť elektráreň (ktorá tiež zásobuje Gazu), ropný prístav, závod
na odsoľovanie a iné strategické ciele. (IsraelNN, 19 Máj 2008; JPost, 16 Máj 2008; Ynetnews, 14
Máj 2008; Middle East Information Center, 3 September 2006).
“Môj Bože, daj, aby boli ako smeti krútňavy, ako posekané steblie pred vetrom. Ako čo oheň
spaľuje les, a ako plameň zapaľuje a trávi vrchy, tak ich stíhaj svojou víchricou a svojou búrkou ich predes! Naplň ich tvár hanbou, aby hľadali tvoje meno, Hospodine!“ (Ž 83:14-17)
PRESTÍŽ NEPRIATEĽOVI
„Hor sa, dom Jákobov! Choďme v svetle Hospodinovom! Vskutku zavrhol si svoj ľud, dom
Jákobov, lebo majú plno čarodejníkov z Východu a veštcov ako Filištínci, s cudzincami
si podávajú ruky.” (Iz 2:5,6).
Jordánsko rozmiestni svoje palestínske sily, Brigádu Badr (armáda OOP) na Západnom brehu.
Asi 600 členov z tejto armády bude dohliadať na komunitu Jenin, bývalé teroristické opevnenie.
Jej cieľom bude nastoliť poriadok a právo. Ľudia z mesta pociťujú úľavu. Dúfajú, že sa prinajmenšom zbavia aspoň teroristov a pozastaví sa ilegálne pašovanie zbraní. Musím však zdôrazniť,
že nijaký terorista Fatahu, umiernený samozrejme, nezloží svoju zbraň dovtedy, kým je toto územie
“okupované” Izraelom
IDF bude držať kontrolu nad týmto pilotným projektom. V prípade, že by bol úspešný, niekoľko stoviek členov Badr Brigády bude rozmiestnených aj v Betleheme, Nabluse a Tulkarme. Zvláštny veľvyslanec mierovej štvorky pre Blízky východ, Tony Blair, je entuziastický v zriadení “dôveryhodnosti
hranice” medzi Izraelom a Palestínčanmi. Inými slovami, dodáva Palestínčanom smelosť a dôveru,
že Izrael sa poddá ich požiadavkám kvôli výhodnej cene za mier. Momentálne Izrael odmieta palestínske dodatočné požiadavky: ochrannú neprestreľnú výstroj, okuliare určené pre nočné videnie a
elektronický komunikačný systém. (JPost, 4 Máj 2008; 15 Máj 2008; 16 Máj 2008).
„A prídu na teba všetky tieto požehnania a dostihnú ťa, keď budeš počúvať na hlas Hospodina, svojho Boha…Hospodin to dá, že tvoji nepriatelia, ktorí by povstali proti tebe, budú porazení pred tebou; jednou cestou vyjdú proti tebe a siedmimi cestami budú utekať pred tebou.” (5M 28:2,7).
VODNÁ, PŠENIČNÁ A POTRAVINOVÁ KRÍZA
„Ale aj teraz ešte hovorí Hospodin: Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, a to v pôste,
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plači a v náreku. A roztrhnite svoje srdce a nie svoje rúcha a navráťte sa k Hospodinovi,
svojmu Bohu, lebo je milostivý a ľútostivý...” (Joel 2:12,13).
Ide o po sebe už štvrtý rok, v ktorom dopadlo menej ako priemerné množstvo zrážok v krajine. Klesajúca hladina podzemnej vodnej vrstvy je v Izraeli v horšom stave, ako bola po celé desaťročie.
Kineretské jazero je nebezpečne blízko k hladine, pri ktorej je voda z jazera nepoužiteľná ako zdroj
pitnej vody. Saudská Arábia tiež prežíva vodnú krízu. Plánuje preto v nasledujúcich pätnástich rokoch investovať viac ako 200 miliárd dolárov do zariadenia na odsoľovanie a získavania alternatívnych zdrojov (IsraelNN, 19 Máj 2008).
Pred deviatimi rokmi objavili v Ugande hrdzu napádajúcu stonky rastlín pšenice. Ide o staroveké
hubovité ochorenie, ktoré toho roku preskočilo cez Červené more a v marci sa objavilo v Iráne. Momentálne, v čase globálneho nedostatku jedla, ohrozuje mnoho pšeničných polí v Južnej Ázii, Strednom východe a Európe. Pšenica predstavuje približne tretinu svetovej produkcie obilnín a pätinu
celkového svetového kalorického príjmu. (www.gulfinthemedia.com, 1 Máj 2008)
Svetový potravinový program OSN (WFP) požiadal o darovanie ďalších 775 miliónov dolárov, aby
zmiernil potravinovú krízu. Medzinárodné dokumenty WFP ukazujú, že hlavný ropný producenti –
krajiny OPEC (organizácia krajín vyvážajúcich ropu) neposkytujú takmer nijakú finančnú podporu
pre organizácie zabezpečujúce jedlo pre najchudobnejšie oblasti sveta. Drvivú väčšinu bremena
za podávanie jedla pre hladujúcich nesie USA a malú skupinu ďalších núdznych podporuje predovšetkým západná Európa. Saudská Arábia, ktorá za posledný rok získala z ropy 164 miliárd dolárov,
sa dokonca ani len neobjavila na zozname donorov pre rok 2008. Nie je to zas až tak prekvapujúce.
So všetkou ich rétorikou týkajúcou sa mierového procesu medzi Izraelom a Palestínčanmi, dávajú
len veľmi málo, ak vôbec nejakú pomoc dávajú. (Fox News, 9 Máj 2008).
„A vy, synovia Siona, plesajte a radujte sa v Hospodinovi, svojom Bohu, lebo vám dá učiteľa,
ktorý povedie k spravodlivosti, a zošle vám hojný dážď, podzimný i jarný, najprv. Humná
sa naplnia obilím a preše budú oplývať vínnou šťavou a olejom.” (Joel 2:23, 24).
NAPOKON SA POVEDALO A VYKONALO
„Nie je múdrosti ani umnosti, ani rady proti Hospodinovi. Kôň je pripravený ku dňu boja;
ale záchrana je Hospodinova.” (Pr 21:30, 31).
Ako americký prezident Bush prišiel, tak aj odišiel. Mahmúd Abbás sa opäť vyhrážal, že odstúpi,
ak sa riešenie palestínskej štátnej suverenity nedosiahne tento rok so splnením všetkých požiadaviek. „Izrael nebude mať lepšieho partnera (umiernenejšieho) ako súčasnú skupinu vodcov OOP”,
povedal. Vie, že to spôsobuje strach a neistotu medzi tými, ktorí sa spoliehajú na palestínsky štát
a mier. Je to v podstate to isté ako taktika použitia hrubej sily.
Skutočný príbeh je však ten, ktorý píše sám Boh. A On napĺňa svoje slovo. Hovorca Nefeš B’Nefeš
(organizácia, ktorá napomáha Aliji) hovorí: „Ľudia, ktorí sa priatelia s tými, ktorí spravili aliju v rokoch
2002, 2003, 2004, dnes robia to isté rozhodnutie – emigrujú do Izraela. To je presne to, čo sme
bratstvo
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chceli – prirodzený nárast. Neveríme, že alija dosiahla vrchol. Práve naopak, veríme, že počet
sa bude ešte zvyšovať.” Ďalej dodal, že minulý rok prijal v priemere za týždeň 100 žiadostí
o poskytnutie informácii o alijii. V súčasnosti ich týždenne dostane okolo 150. (IsraelNN, 19 Máj
2008; JPost, 18 May 2008).
„Jedinému múdremu Bohu, nášmu Spasiteľovi, nech je skrze Ježiša Krista, nášho Pána,
sláva a veleba, sila a moc pred všetkými vekmi, aj teraz i na všetky veky! Amen (Jd 25).
V Mesiášovi,
Carolyn Jacobson

Projekt MÚR MODLITIEB organizuje 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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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
PIATKOVÝ MODLITEBNÝ ZOZNAM
1.„Haleluja! Chváľte, služobníci Hospodinovi, chváľte meno Hospodina! Nech
je požehnané meno Hospodinovo odteraz až na veky! Od východu slnca až po
jeho západ nech je chválené meno Hospodinovo! Hospodin je vysoký nad všetky
národy, nad nebesia vyššia je jeho sláva. Kto je ako Hospodin, náš Boh, ktorý tróni tak vysoko?!
A ktorý sa znižuje, aby videl veci na nebi i na zemi?“ (Ž 113:1-6)
2.

Najnovší škandál okolo ministra Olmerta by mohol byť poslednou kvapkou. Dokonca
i izraelské liberálne, ľavicovo orientované média sa hlasno ozývajú. Už sme zažili Olmerto
ve rozhodnutia spôsobujúce jednu búrku za druhou. Nadišiel čas, aby sme „pritvrdili“ modlit
by za túto problematiku. Nech Izrael konečne vidí pozdvihnutie Božích pastierov pre národ.

•

Pane, skrze tvoje prorocké slovo vieme, že si Izraelu zasľúbil dať zbožných vodcov po jeho
obnove. (Iz 1:26; Jer 3:15; 23:3-4; Zach 12:6).
Prosíme Ťa, aby si konal to, čo si zasľúbil, a aby si to spravil rýchlo.
Nedovoľ Olmertovi a skupine jeho prívržencov oddialiť Olmertovu demisiu.
Náhle privoď nové voľby a pozdvihni prosím spravodlivých vodcov.
Odstráň všetkých vodcov Izraela, ktorí sa vzpierajú Tvojej vôli, ktorú si pripravil pre tento
národ.
Vďaka za rozdelenia, ktoré sa objavili v Olmertovej strane Kadima.
Kadima navrhuje stiahnutie sa z Gazy (niektorí ministri sú proti). Priveď ju do údolia svojho
súdu. (Joel 3:1-2).
Priveď na svetlo skrytých Dávidov, aby viedli Tvoj ľud a odstráň brzdiacich Saulov.
Pripravuj budúci tím vodcov. Nech vstúpi do medzery. Nech sú Ti príjemné ich slová a činy.
(Pr 16:7).

•
•
•
•
•
•
•
•
3.

Izrael prišiel na to, že je obklopený ľuďmi, ktorí ho chcú doslova zničiť. Preto je nevy
hnutné, aby IDF bolo pripravené jednať s akoukoľvek hrozbou.

•

Pane, naplň toto slovo: „Toho dňa učiním vojvodov (generálov) Júdových ako nádobu
s ohňom medzi drevom a ako horiacu fakľu medzi snopmi slamy, a budú žrať napravo
i naľavo všetky tie národy naokolo, a Jeruzalem bude zase len bývať na svojom mieste,
v Jeruzaleme.“ (Zach 12:6)
Abba, povedal si v Izaiášovi 41:10-16, že učiníš „červíčka Jákobovho mlatidlom, ostrým
a novým, dvojrezným“, aby účinne jednal s nepriateľom. Urob, ako si povedal.
Pane, v tejto pasáži, rovnako ako v mnohých ďalších, izraelské víťazstvá nad nepriateľmi
končia tým, že Tebe prináleží všetka sláva. A to je dôvod, prečo sa modlíme týmto spôsobom. Buď zvelebený, keď povstaneš do boja proti izraelským /Tvojim nepriateľom.
(Ž 68:1).

•
•
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•

„Nemlč, ó, Bože, nerob sa, ako keby si nepočul, a nebuď ticho, silný Bože! Lebo hľa, tvoji
nepriatelia sa búria, a tí, ktorí ťa nenávidia, dvíhajú hlavu. Snujú ľstivú radu proti tvojmu
ľudu...Hovoria: Poďte, vyhubme ich, aby prestali byť národom, aby sa viacej nespomínalo
meno Izraelovo.“ (Ž 83:1-4)
Nech strach z Boha Izraela dopadne na ich nepriateľov. „Povstaň, Hospodine, nech nezmocnie smrteľný človek; nech sú národy súdené pred tvojou tvárou. Pusti na nich strach, ó,
Hospodine, aby vedeli národy, že sú iba biednymi smrteľníkmi.“ (Ž 9:20-21)
Pomaž IDF do boja (Zach 10:3b).
Pomaž múdrosťou veliteľa IDF Gabiho Aškenaziho a obklop ho múdrou radou. (Pr 20:18).
Pomôž vzájomnej spolupráci Aškenaziho a nového veliteľa izraelského vojenského letectva
Ida Nehuštanova. Daj im ochotu počúvať jeden druhého.

•
•
•
•
4.

Irán i naďalej zostáva pre Izrael nebezpečnou a rastúcou hrozbou. Irán dodáva palivo –
nielen fyzické ale i duchovné – pre Hamas v Gaze, Hizballáh v Libanone a Sýriu v podpore
zničiť Izrael.

•
•
•

Ješua, kapitán nebeských armád, sprav čokoľvek, aby si odstránil túto hrozbu.
Maj milosť pre iránsky ľud a pokračuj v zachraňovaní mnohých Iráncov.
Ich vodcovia sa nasadili konať voči Tebe. Jednaj s nimi – najlepšie „skutkami Božími“. Nedovoľ Iránu rozvíjať nukleárne zbrane.
Či si použiješ USA alebo Izrael – znič ich. Nech je to účinný útok. A ak je to možné,
s najväčšou možnou škodou a najmenším možným počtom mŕtvych.
Pane, stojíme v medzere za tento národ a modlíme sa k Tebe, ako to robil kráľ Asa:
„Hospodine, u teba nie je rozdielu, keď ty chceš pomôcť, či má niekto mnoho, alebo či nemá
sily. Pomôž, nám, ó, Hospodine, náš Bože! Lebo na teba sa opierame a v tvojom mene sme
prišli proti tomuto množstvu. Hospodine, ty si naším Bohom, nech nemá proti tebe moci
mizerný človek!“ (2 Kro14:11b)

•
•

5.

Izraelská súčasná vláda je zapojená v tajných rozhovoroch ako s Palestínou, tak i so
Sýriou. V oboch prípadoch Izrael ponúka obchod s Božou krajinou kvôli takzvanému
„mieru“. To nie je dobré. To nie je Božia vôľa.

•

„A zem sa nebude predávať navždy, lebo zem je Moja, pretože vy ste pohostínmi a dočasnými
usadlíkmi u mňa.“ (3M 25:23)
„A liečia skrúšenie dcéry môjho ľudu na ľahko, hovoriac: Pokoj, pokoj, kým nieto pokoja.“ (Jer 8:11)
Zjav Pane všetko, čo je povedané v tme.
Chráň Tvoju krajinu pred rozdelením.
Pokračuj v zatvrdzovaní sŕdc izraelských nepriateľov, aby čokoľvek im Izrael navrhne, nebolo pre
nich dostačujúce.
„Len sa vztekajte, národy, a buďte zdrtené! A pozorujte ušima, všetky ďaleké kraje zeme! Prepášte sa a buďte zdrtené; prepášte sa a buďte zdrtené! Dajte radu poradiac sa, ale bude zrušená; hovorte slovo, avšak nebude stáť, lebo immanu El (S nami je silný Boh).“ (Iz 8:9-10)

•
•
•
•
•
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6. Od tohto nedeľného západu slnka (8 jún), po pondelkový západ slnka (9 jún), Izrael oslavuje sviatok Šavuot, známi v kresťanských kruhoch ako Letnice. Väčšina kresťanov vníma Letnice
(Skutky 2 kapitola) ako narodenie cirkvi. A väčšina židov spája tento sviatok s prijatím 10 Božích
prikázaní na vrchu Sinaj, čo symbolizuje premenu zotročeného Izraela do slobodného národa
so zákonom. A tak sa zrodil národ Izrael. Je to iba náhoda, že nielen Izrael, ale aj cirkev vyhlasuje
rovnaké narodenie? Alebo ide o Božie načasovanie?
•
•
•
•
•
•

Abba, tak ako si to učinil v Skutkoch, prosíme ťa, zachráň počas tohto ročného Šavoutu
aspoň 3000 židov.
„Lebo takto hovorí Hospodin: Plesajte Jakobovi s radosťou! A jasajte nad hlavou národov!
Ohlasujte, chváľte, a hovorte: Spas, ó, Hospodine, svoj ľud, ostatok Izraela!“ (Jer 31:7)
Pane, zošli svojho Ducha, aby usvedčoval svet o hriechu, o spravodlivosti a o súde
(J 16:8 -11).
Mesiáš Ješua, pomôž Tvojmu Telu rozumieť, akým spôsobom najlepšie vyprovokovať Tvoj
ľud k žiarlivosti. (Rim 11:11).
Pane Ješua, pomôž Tvojmu Telu veriť, že láska nikdy neprestáva. (1 Kor 13:8a)
Abba, pre Tvoju slávu, odstráň závoj z tváre Tvojho ľudu a zachráň ho. (Ez 36)

IFI budúci týždeň v Škótsku organizuje piaty ročník každoročnej modlitebnej konferencie. Veľmi si
ceníme vaše modlitby. Dúfame, že počas tejto konferencie budeme efektívni a naplníme Boží plán.
Šabat šalom
IFI tím
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STRÁŽCOVIA Z JERUZALEMA
UDALOSTI Z BIBLICKEJ PERSPEKTÍVY (2.vydanie r.2008)
ŠALOM PRIATELIA.
“Ja zatrasiem…“ Tak znela téma poslednej medzinárodnej modlitebnej konferencie. V súčasnosti
vnímame otriasanie v našich životoch, službe, cirkvi, v Izraeli a vo svete vôbec. Boh trasie so všetkým, s čím sa zatriasť dá, aby to, čo ostane, patrilo jemu. (Ag. 2:6-7; Žid. 12:25-29).
Ako sa teda modliť? Pýtali sme sa Pána... Božia odpoveď potvrdila to, čo Boh už dávno zjavil.
„Modli sa za to, aby sa stala moja vôľa.“ Uprostred tohto preosievania potrebujeme vedenie Božieho
Ducha, aby sme vedeli, ako sa modliť jeho Slovo a jeho vôľu podľa Božieho časovania. Ješua
sa opäť pýta: „Nemôžete rozoznať znamenia časov?“ (Mat.16:3b) Pán nás mení na synov Izachárových, ktorí „rozumeli časom, vediac, čo má robiť Izrael...“ (1 Kron. 12:32)
Tajomstvo príhovorcov je v tom, že Boh od nás chce, aby sme ho žiadali, aby robil to, čo robiť chce.
Augustín raz povedal: „Bez Boha nemôžeme urobiť nič, ale bez nás Boh nič robiť nebude.“
ČO BOH ROBÍ?
Dobrá správa Ješuovho víťazstva nad hriechom a smrťou sa úspešne rozniesla z Jeruzalema
do celého sveta. Teraz, v posledných časoch, Boh zhromažďuje svoj roztrúsený židovský národ
z celého sveta späť do krajiny, ktorú im dal, ako nezmeniteľné dedičstvo.
Satan sa pokúša zabrániť Božej vôli na každom fronte. Jednako len, čo Boh zasľúbil, v tom satan
nemôže uspieť. I keď chvíľami sa zdá, že má naozaj veľkú moc. Satana porazil Ješua smrťou
a vzkriesením v Jeruzaleme. A práve tu, na tomto mieste, túži „otec lží zabíjať, kradnúť a ničiť“.
(Kol. 2:15; Žid. 2:14).
Napriek satanovým plánom počúvame povzbudzujúce svedectvá o tom, že stále viac židov, moslimov a zástupy z ďalších národov sú oslobodené zo satanovej temnoty a prenesené do kráľovstva
Božieho Syna. A Telo Izraela, židia s pohanmi, kričia: „Yeshua! Baruch haba b'Shem Adonai! - Ješua! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.“ (Mat. 23:37-39).
AKTUÁLNE A CIELENÉ MODLITBY
Našou túžbou je vás v reálnom čase informovať o tom, čo sa deje v tejto oblasti sveta a ako sa
za ňu správne prihovárať. Ponúkame vám jeden zo spôsobov, ako dostanete aktuálne informácie
a čerstvé námety k modlitbám
Každý piatok, „Príhovorcovia za Izrael“ vedú v Jeruzaleme modlitebný míting. Z týchto stretnutí potom tvoríme „Piatkový modlitebný zoznam“ s vyučovaním, aktuálnymi informáciami a podľa toho,
ako nás Duch Boží vedie, sa modlíme. (Tento krátky Piatkový modlitebný zoznam zverejňujeme
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aj v mesačníku Bratstvo pod názvom: Príhovorcovia za Izrael. - poznámka redaktora)
Ak máte záujem dostávať tieto správy s modlitbami v angličtine, prihláste sa na www.ifij.org.
SLOVÁ MÔŽU ZABIŤ
Elihu Richter, riaditeľ programu prevencie voči genocíde na Hebrejskej univerzite a poradca výboru
Sledovania genocídy varuje, že rokovanie jadra problému izraelsko-palestínskeho konfliktu (hranice,
usadlosti, utečenci, a Jeruzalem) nezahŕňa popudzovanie a nenávistné reči voči Izraelu, čo sú mimochodom prvé varujúce znaky úmyselných páchateľov genocídy...
„Ak kamene, zbrane, samovražedné odpaľovanie bômb, rakety Kassam a rakety s dlhým doletom
sú hardwarom dnešnej teroristickej hrozby, popudzovanie voči Izraelu je jeho softvérom...“ Tento
softvérový balík zahŕňa: 1.dehumanizáciu Židov, ktorých pomenovali opicami a prasatami,
2 rozširovanie protokolov sionských mudrcov, 3. rozširovanie máp sveta bez existencie Izraela,4. popieranie Holokaustu a propagáciu mnohých motívov antisemitizmu“.
Richter považuje odkrývanie násilia a vyjadrovanie nenávistných rečí pred malými deťmi za istú
formu detského zneužívania. Deťom je vštepované, aby konali podľa tohto odkazu, zaručujúc si tak
vnútro-generačné udržovanie nenávisti. („Základným jadrom problému: Popudzovanie,“ E. Richter,
JP Op-ed, 19 jan. 2008)
Palestínska samospráva (PS) s falošnou povesťou „umiernenej“, s ktorou je Izrael tlačený
do mierových rokovaní, tiež popudzuje k nenávisti voči Židom. Keď terorista zavraždil v Jeruzaleme
osem náboženských študentov, PS vo svojich oficiálnych novinách „ocenila zabijáka“, nazývajúc
ho shahid – mučeník, čim podporila nielen teroristu, ale aj teror. Islamská teológia hovorí:
„neexistuje vyšší status, aký človek môže dosiahnuť, ako status shahida.“ (PMW: „PS – Zabiják
ôsmych mladých mužov je shahid,“ Marcus & Crook, 9 mar. 2008)
Biblia na mnohých miestach poukazuje na závažnosť našich slov. Ješua upozorňoval, že zlý človek
hovorí zlé veci, lebo jeho srdce je zlé. (Mat. 12:34-35). Príslovie varuje: „zaplietol si sa ako
do osídla, do rečí svojich úst.“ (6:2a; pozri aj 12:6). V Písme nájdeme aj verš, ktorý poukazuje
na anti - Božie popudzovanie:„…[Pán] prevracia reči toho, kto robí neverne.“ (Pr. 22:12).
AMERIKA VERZUS BOŽIE SLOVO
Keď prezident USA George Bush navštívil v januári Izrael, mnoho jeruzalemských múrov nieslo
plagáty gigantickej Biblie, ktorý deklaroval: „Bush číta tvoju Bibliu. Boh dal Izrael Židom.“ Amen
na to. Skupina zodpovedná za poster povedala, že tým chcela poukázať na nárok Izraelitov
na izraelskú zem. Tiež chcela upozorniť opozíciu, ktorá podporuje stiahnutie Izraela, aby sa pozrela
do Biblie, kde je zdokumentované, že táto zem je zasľúbená židovskému národu...
Túto biblickú pravdu „potvrdil v roku 1917 britský minister zahraničných vecí a autor Balfourovej
deklarácie, ktorá uznala založenie židovského štátu v Palestíne...Briti verili v Bibliu…Amerika tiež
verí Biblii…Je teda úplne absurdné, že by Amerika a jej prezident mali konať proti nej“ a rozdelením
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svätej zeme vytvoriť ďalší arabský národ.
„Biblia prehlasuje, že krajina je večným dedičstvom Židov. Bushovi, Amerike, Európe a celému kresťanskému svetu preto pripomíname, že tlačia na Boží národ, aby sa stiahol z ich vlastného územia
(Judea a Samária) a rozdelili Jeruzalem. A tak sa stavajú proti Bohu a Biblii.“ („Plagát, ktorý čaká
na...Busha v Jeruzaleme,“ Arutz 7, 1 jan. 2008)
Politický poradca Sheldon Schorernoted, ktorý navzdory Bushovmu tvrdeniu, že Izrael má v Bielom
dome lepšieho kamaráta ako kedykoľvek predtým, povedal, že: „Izrael je momentálne v horšej bezpečnostnej situácii ako sa nachádzal na začiatku Bushovho správcovstva.“ Tak napríklad, Izrael
sa postavil za Bushovu víziu „dvoch štátov, ktoré budú žiť veľa seba v mieri „, a stiahol sa z Gazy.
Dnes za to musí čeliť „každodenným raketovým útokom z teroristického štátu na jeho hranici“
Po tom, ako sa Bush stretol s prezidentom PS Abbásom, začal dožadovať ukončenie izraelskej
okupácie ...Jeho použitie slova „okupácia“ je právnicky a historicky nesprávne, pretože „pred rokom
1967 nebola ani Gaza ani Západný breh časťou nijakej palestínskej entity,...ale si ju nárokoval
Egypt a Jordánsko. Po vojne v roku 1967 bol Izrael ochotný vrátiť všetky územia, ktoré si vydobil,
len aby si uchoval mier s arabskými susedmi. Na konferencii v Khartoum v auguste '67 však arabskí
susedia povedali: „žiadny mier s Izraelom, žiadne uznanie Izraela, nijaké rokovania s touto krajinou“.
Trvali na tom, aby Palestína mala vlastný štát i napriek tomu, že nikdy v histórii neexistoval.
USA pociťuje potrebu stanoviť nové hranice Izraela. Takže Bushove volanie po „ukončení okupácie,
ktorá začala v '67 je nielen upustenie z americkej politiky, ale aj nepriateľské voči záujmom štátu
Izrael.“ („Znepokojujúca návšteva prezidenta Busha,“ Sheldon Schorer, JP Op-ed, 22 jan. 2008)
Modlite sa za vodcu opozície Benjamína Netanyahua, ktorý počas stretnutia s americkou ministerkou zahraničných veci Riceovou povedal: „že bude bojovať proti akémukoľvek rokovaniu
s Palestínou dožadujúcou rozdelenie Jeruzalema alebo posunutie hraníc na územie spred '67 roka.“ („Netanyahu varuje Riceovú pre ústupky...,“ ICEJ News, 31 mar. 2008) Modlime sa proti akémukoľvek rozdeleniu Božej krajiny, a to z jednoduchého dôvodu. Boh je proti rozdeleniu. „Zem sa
nebude predávať navždy, lebo zem je moja, pretože vy ste pohostínmi (Izrael) a dočasnými usadlíkmi u mňa.“ (3M. 25:23; Joel 3:1-2)
BOH VERZUS AMERIKA
USA pokračuje v pokusoch rozdeliť Božiu krajinu, a ako Boh varoval (Joel 3:1-2), zakúša preto narastajúci súd. Od začiatku roku 2008 Ameriku zasahujú požiare, snehové búrky, potopy, zemetrasenia a tornáda mimo sezóny. Americký dolár neustále klesá. Božou vôľou je, aby sa Amerika otočila
chrbtom od týchto nebezpečných chodníkov a začala podporovať obnovovanie Izraela – pre Jeho
slávu (Ezek. 36)
Moslimské národy zneužívajú klesajúcu hodnotu amerického dolára. Krajiny bohaté na ropu zvyšujú
„svoju kontrolu nad finančnými spoločnosťami a ďalšími odvetviami americkej ekonomiky.“ Niektorí
analytici vyjadrili „znepokojenie nad vyhliadkou arabských finančných možností prejavujúcich
sa v politickej agende, s negatívnymi dôsledkami pre Izrael“ a zvyšok západnej civilizácie.
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Práve minulý rok, „investičná inštitúcia Abu Dhabi Investment Authority (Spojené arabské emiráty)
investovala 7,5 miliárd dolárov do amerického bankového gigantu Citigroup. S odhadovanými
650 miliardami dolárov v jej vlastníctve, je táto investičná autorita (ADIA) jedným z najväčších vládnych investičných fondov na svete.
Aj „dubajská štátna investičná spoločnosť Dubai World investovala (kúpila) za päť miliárd dolárov
podiel v MGM Mirage, druhom najväčšom prevádzkovateľovi kasín na svete. (Nemajú náhodou
moslimovia zakázané hazardné hry?) Americkú investičnú banku Goldman Sachs tiež kúpil investor
zo zálivu. Výkonný riaditeľ spoločnosti (CEO) Sachs' minulú jeseň povedal: „V samotných arabských
ropných štátoch je viac ako 200 miliardárov .“(„Arabská finančná ofenzíva na americké spoločnosti„
JP, 17 mar. 2008)
SÚČASNÝ BOJ O BRITÁNIU
Redaktor Daniel Pipes hovorí, že „Británia sa zúčastnila na dôležitom stretnutí s islamom“, čo spôsobilo istý posun v jej pohľade na islam.
Veľká Británia sa „rozhodla, že moslimský terorizmus v mene islamu vlastne nemá žiaden vzťah
k islamu, alebo je dokonca anti-islamský“. Nasleduje tak trend EU, ktorá začiatkom roka 2007 vydala utajenú príručku, ktorá zakazovala džihád, islam, a fundamentalizmus spájať s terorizmom. Minulý rok premiér UK James Gordon Brown zakázal ministrom používať slovo „moslim“ v spojení
s terorizmom a tento rok minister vnútra Smith označil terorizmus ako „anti-islamský“. Neskôr minister vnútra vydal „kontra-teroristickú príručku, ktorá nariaďuje štátnym úradníkom predložiť súdu iba
násilný extrémizmus a kriminálnych vrahov, nie islamský extrémizmus a džihád fundamentalistov.“ (Aký je to nekriminálny vrah?)
Arcibiskup Canterbury Rowan Williams, ktorý stojí na čele svetovej anglikánskej cirkvi, „schvaľuje
čiastočné prijatie islamského práva v Británi — šariu (Shari'a). Inak by Británia bola podľa arcibiskupa „tak trochu ohrozená“. Hoci Pipesa za jeho výroky zoširoka skritizovali, prehlásil: „Williams má
čiastočnú pravdu v tom, že akceptovanie šarie je neodvratné, lebo v západných krajinách sa už
zakoreňuje...“
Pipes: „Dokonca väčšou hrozbou, akú predstavuje islamské násilie, sú pochybné trendy, ktoré môžu
v budúcnosti zmeniť celú podstatu západného spôsobu života.“ („Britské stretnutie s islamským
právom,“ D. Pipes, JP Op-ed, 13 feb. 2008)
JERUZALEM ALEBO MIER?
Súčasná izraelská vláda rokuje o budúcnosti Izraela. Politológ profesor Ephraim Inbar hovorí:
„Premiér Olmert nie je jednotný s izraelskou verejnosťou.“ I napriek tomu, že podmienkou mierovej
dohody je odovzdanie izraelskej suverenity nad Chrámovým vrchom, prieskumy verejnej mienky
dokazujú, že až 70 percent izraelských Židov sa jej nechce vzdať. Pre podobné percento opýtaných
je neprijateľné, aby palestínske hlavné mesto bolo v Jeruzaleme. To znamená, že Izraeliti sú ochotní bojovať za izraelskú suverenitu nad Jeruzalemom.
Izraeliti tiež vnímajú ústupky voči Palestíne v otázke Jeruzalema ako ohrozenie izraelskej bezpečbratstvo
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nosti. „Viac ako 60% opýtaných neverí, že spolužitie v tomto meste ukončí konflikt a umlčí ďalšie
palestínske požiadavky....Väčšina si tiež myslí, že odstúpené územia...budú slúžiť ako teroristické
základne. Ak sa sväté miesta presunú pod palestínsku kontrolu, nebudú už chránené...
„Napokon, rozdelenie Jeruzalema je nemoderným nápadom. Veď predsa dnešný duch doby spája
mestá. Príkladom sú Berlín, Belfast alebo Nicosia. Prečo by mal byť teda Jeruzalem rozdelený?!
Posledných 150 rokov zastávajú Žida jednoznačnú väčšinu mesta...“ („Olmert verzus izraelský duch
doby,“ Efraim Inbar, JP, 16 apr. 2008)
PALESTÍNSKY „UTEČENCI“ - ANTI-ALIJA
Bush raz povedal: „Palestína musí slúžiť ako národný domov pre Palestínčanov a Izrael pre Židov“.
Z toho vyplýva, že „palestínsky utečenci“ sa nevrátia do Izraela. Ale palestínsky lídri vehementne
nesúhlasia.
Hamas, vláda zvolená väčšinou Palestínčanov, „odmieta akceptovať hocijaké iné riešenie okrem
„návratu“ miliónov Arabov do Izraela...“ Znovu opakujú svoje požiadavky: „Palestínsky štát v období
spred roka 1967 s Jeruzalemom ako hlavným mestom, zničenie všetkých izraelských usadlostí, prepustenie všetkých palestínskych väzňov, „právo návratu“ palestínskych utečencov a pokračujúce
lipnutie na stratégii nevzdať sa ani len palca (dĺžková miera: 2,54 cm) celej Palestíny“,
čo je mimochodom celý zvyšok krajiny Izrael.
Problém s utečencami však nespôsobil Izrael. Jordánske noviny Filastin dňa 19.2. 1949 napísali:
„Arabský štát povzbudzuje palestínskych Arabov, aby dočasne opustili svoje domovy, aby sa dostali
mimo dosahu arabských inváznych armád.“ Haifská arabská národná komisia (Apr. 27, 1950), povedala: „Vysťahovanie arabských obyvateľov...bolo dobrovoľné a realizovalo sa na našu žiadosť...“
Tento výrok člen výkonnej rady OOP a vodca armády Zuheir Mušein vysvetlil v marci v roku 1977
v denníku Trouw: „Palestínčania neexistujú. Vytvorenie palestínskeho štátu je iba prostriedok pre
naše pokračujúce snahy bojovať proti štátu Izrael...“ („Olmert je ochotný tolerovať 50,000 arabských
'utečencov“, Arutz 7, 13 jan. 2008)
Izrael stále aktívnejšie odkrýva pravdu o „židovských utečencoch“. Založenie Izraela poskytlo arabským tyranom zámienku angažovať sa v masívnych etnických čistkách proti židovským obyvateľom.
„V skutočnosti sa zrealizovala populačná výmena, „židovskí utečenci z arabských krajín prevýšili
počet Arabov, ktorí opustili Izrael (okolo 1 milióna Židov v porovnaní so 600 000 Arabmi )“. („Férová
kompenzácia“ , JP Editorial, 15 Jan. 2008)
KORÁN - ODHALENÝ PRAVÝ ISLAM
Tawfik Hamid, liberálny moslim, v minulosti člen moslimskej teroristickej skupiny, výrazne ovplyvňuje
zmýšľanie teroristov. O deviatej sa učieval verše z Koránu: „Nepremýšľaj o tých, ktorí boli zabití
v mene Alaha. Oni žijú!...A veľmi sa tešia z odmeny, ktorú od Alaha dostali ....“ (Koran 3:169-70).
Hamid popisuje: „To bolo po prvý krát, kedy som odhalil koncept shahida (mučeníka)...a začal som
snívať o tom, že som jedným z nich. Myšlienka vstúpiť do raja, bola pre mňa veľkou výzvou. Mohol
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by som tam jesť, čo by som chcel, alebo sa celý deň zabávať a nemusel sa učiť. Čo ma však najviac
lákalo na myšlienke shahida, bola jeho mocná sila potlačiť môj strach „z úzkosti večného trestu“.
Umrieť ako shahid bola „jediná forma smrti, ktorá plne garantovala vstup do raja...“
Jeho mentor zdôrazňoval islamskú teóriu, že „premýšľanie ťa premení na neverca“. Povedal: „Tvoja
hlava je ako hlava somára (symbol podradenosti v arabskej kultúre), ktorá ťa môže dostať iba
k bránam paláca kráľa Alaha. Aby si vstúpil,...mal by si zanechať hlavu somára (tvoju menejcennú
myseľ).“
Skrze toto podobenstvo sa Hamid naučil, že pravý moslim už „viac nepremýšľa, ale automaticky
poslúcha učenie islamu...“ (Náš komentár :Hocijaké náboženstvo alebo hnutie, ktoré prehlasuje, že
jeho nasledovníci nepoužívajú Bohom daný mozog, je satanské.) Táto doktrína, typická pre New
Age a východné náboženstvá už prenikla aj do mesiášovho tela. Utekajte pred týmto učením. Buďte
naplnení pravým Duchom Svätým, ale nerežte si hlavy. Poslúchajte Božie Slovo a skúšajte duchov.
(1 J 4:1)
Hamid vysvetľuje, že učenie Salafi, ktoré nasledujú mnohí fundamentalisti, považuje kritiku islamských textov za odpadlíctvo stíhateľné smrťou a večným zatratením. „Zo strachu som sa pokúšal
zidealizovať Mohameda a napodobniť ho...“
„Stále viac som cítil, že som zmierený so smrťou veriac, že by som buď porazil neveriaceho na zemi
alebo sa tešil v raji …Prešiel som tromi psychologickými štádiami, kým som sa dostal do stupňa
zmierenia so smrťou, pri ktorom som nadobudol úľavu: 1. stupeň: nenávisť nemoslimov alebo nonkonformistických moslimov, 2. potláčanie svedomia a 3.stupeň: prijatie násilia v službách Alaha...Myseľ, ktorá prijíma násilie voči ženám, bude s najväčšou pravdepodobnosťou bez problémov
vraždiť nenávidených nevercov.“
Hamid uvádza ďalšie učenia Salafi teologickej podpory. Tak napríklad „zotročovanie a znásilňovanie
vojnových väzenkýň, podrobenie si žien formou fyzického ubližovania...mnohoženstvo a pedofýlia“
a zabíjane homosexuálov. Podľa veršov v Koráne, by mali Židov zabíjať: „Mám ti povedať kto...si
zaslúži horší trest ako posmešník? Židia, ktorých Alah odmietol, ktorých odsúdil, a ktorých prirovnal
k opiciam a prasatám, pretože uctievajú vládu zla...“ (5:60a). Modlite sa za spasenie Hamida ešte
predtým ako sa nechá zabiť. („Vývoj myslenia džihádu,“ T. Hamid, JP Features, 19 Jan. 2008)
DUCH PERZIE
Rovnako ako svet neveril hrozbe, že Hitler vyhladí židovský národ, tak ani dnes neverí iránskemu
prezidentovi Mahmúdovi Ahmadinedžádovi, že splní tú istú hrozbu. Alebo ešte v horšom prípade –
žeby to svet jednoducho nezaujímalo?!
Z dôvodu medzinárodnej ľahostajnosti k danej problematike, JP editorial sa rozhodol preskúmať
niektoré z posledných iránskych vyhlásení. Hlava iránskej revolučnej gardy napísala šéfovi hnutia
Hizballáh: „V blízkej budúcnosti budeme svedkami zmiznutia rakovinovo rozpínajúceho sa Izraela,
a to prostredníctvom bojovej radiácie Hizballáhu.“ Vodca iránskej armády tiež Nasralláhovi povedal:
„Libanonskí a palestínski bojovníci...budú pokračovať v bojoch, kým sionistický režim úplne nepadne
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a palestínska krajina nebude celkom oslobodená.“ V štátnej televízii Ahmadinedžád povedal:
„Svetové mocnosti vytvorili čierneho a špinavého mikróba nazvaného sionistický režim a potom ho
vypustili ako brutálne zviera na národy tohto regiónu.“
JP editorial:„…v tomto očividnom odporúčaní teroru a popudzovaní ku genocíde je medzinárodné
mlčanie priamo ohlušujúce...Irán otvorene podporuje Hizballáh, otvorene hosťuje vodcov Hamasu,
otvorene volá po zničení Izraela. Žiaden z týchto zámerov nie je iba rétorikou. V praxi sa už realizujú
vo forme každodenných raketových útokov, teroristických činov, pokračujúcom hromadení zbraní
a tiež tlakom zo strany Iránu rozvíjať nukleárne zbrane.“ („Prehliadaná genocída,“ JP Editorial,
20 feb. 2008)
Britský historik M.Gilbert povedal rozhodujúci historický výrok o dôvode neúspechu spojeneckých
vojsk poraziť nacistov: „Ber svojich nepriateľov vážne.“ Významná chyba sa stala v roku 1930, keď
sa pre všetky možné dôvody nepovažovala nacistická hrozba za nebezpečnú. K problematike hrozby islamu chcem povedať, že je jednoduché nájsť pre vysoko kvalifikovaných, vzdelaných, civilizovaných a sofistikovaných ľudí výhovorky a zjednodušiť si veci. M. Gilbert tiež povedal: „Britská
a Francúzska nedbanlivosť o svoju obranu, ktorá bola výsledkom zmierenia, vyústila do 6 -ročnej
namiesto 6-mesačnej vojny. („Keď neexistuje dobré vysvetlenie," D. Horovitz, JP, 21 feb. 2008)
Šéfredaktor JP editorialu David Horovitz, tvrdí: „Novodobý Izrael ešte nikdy nebol v takom ohrození
ako sa nachádza dnes. To je názor, na ktorom sa zhodnú i vojenskí i politickí lídri Izraela. "I keď
Sýria ma celý Izrael na dostrel (dosah rakiet), Hizballáh sa naďalej vyzbrojuje a množstvom zbraní,
ktoré prúdi do pásma Gazy riskuje, že sa dráždenie (pokúšanie) premení na vážny konflikt, a ohniskom potenciálnej katastrofálnej konfrontácie je [Irán],“ hlavný podporovateľ Hizbaláhu i islamských
radikálov v Gaze.
Horovitz hovorí: „Iránske podnecovanie ku genocíde a jeho rezolútne získavanie prostriedkov
k realizácii túžobných skutkov vytvorili v Izraeli konsenzus, že budúca prosperita, blahobyt a pokoj
v krajine vyžaduje zmarenie iránskych nukleárnych ambícii.“
Ešte donedávna izraelskí vodcovia dúfali, že Bush by predsa jednal s Iránom. Sankcie však nefungujú tak, ako rastúca cena ropy, ktorá „uvoľnila stovky miliónov dolárov pre iránske ministerstvo
financií“. Vojenská pomoc zo strany USA bola ku koncu minulého roka zatratená americkou tajnou
službou.
Izrael si myslí, že republikánsky kandidát na kreslo prezidenta „McCain rozpoznal vážnosť hrozby
z Iránu a v prípade, že voľby vyhrá, Izrael nezostane sám, aby čelil celosvetovej výzve, ktorú svet
odmieta...“ Ak by vyhrali demokrati, „Izraelčania sa obávajú, že demokratická administratíva by vojensky nezasiahla proti Iránu, ani by nepodporila Izrael, aby mobilizoval vojenský útok. Pre Izrael by
to znamenalo výrazné sťaženie situácie. Zvlášť vtedy, ak by IAF potrebovala preletieť ponad Irak,
pretože by nemala inú možnosť.
Neexistuje žiadny súhlas na výrobu nukleárnej zbrane Iránom. „Irán sám zápasí s rôznymi neočakávanými udalosťami.“ A to je odpoveďou na modlitby! Odhaduje sa však, že Irán vyrobí jadrovú bombu v roku 2009 – 2010. Bomba by mala mať riadenú strelu s dráhou doletu na územie celého Izraela
a...tiež naprieč celej Európy. Izraelčania cítia, že čas beží veľmi rýchlo a... „neadekvátna medzinábratstvo
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rodná odozva“ spôsobuje, že Izraelu zostáva úloha zastaviť vynárajúceho sa „atómového ajatolláha“. „Vynára sa tiež pochybnosť, že ak by Izrael zaútočil na Irán, ten by mu to vrátil zápalnými bombami a teroristickými útokmi. Scenáre predpovedajú aj možnú vojnu so Sýriou a Libanonom a tiež
zvyšujúce sa vlny násilia na iných frontov. Niektorí vravia o dvanástich, iní sú ešte pesimistickejší.“
Alternatíva je ďaleko horšia. „Ak Irán bude mať nukleárnu zbraň, mohol by zničiť Izrael. A tiež by
nemusel. Tiež by mohol zastrašovať Izrael. Ale ani to by nemusel spraviť. A mohol by tiež použiť
svoje nukleárne vybavenie a pomocou tretieho spojenca ho použiť proti Izraelu. Ale, ako mi minulý
týždeň prezradil istý výnimočne dobre informovaný Izraelita: „Jedna nukleárna raketa namierená
na Tel Aviv, a všetkému je koniec.“ A potom ešte dodal: „Zhromaždili sme sa tu všetci
po Holokauste len preto, aby nás napokon vyhubili jednou bombou?“ („Zastavenie Iránu,“ D. Horovitz, JP Op-ed, 24 Apr. 2008)
MOSLIMOVIA A DOBRÁ SPRÁVA
Chuck Colson prináša veľmi povzbudzujúce správy o súčasnom dopade evanjelia na moslimov.
„Podľa webovej stránky Islam Watch, v Rusku za minulý rok konvertovalo približne dva milióny etnických moslimov. Desať tisíc francúzskych moslimov uverilo dobrej správe evanjelia. Rovnako
prešlo na kresťanskú vieru 35 000 moslimov v Turecku. V Indii asi 10 000 ľudí opustilo islamské
náboženstvo kvôli kresťanstvu...“
„V Alžírsku ...v posledných rokoch viac ako 80 000 moslimov uverilo v Krista...V Maroku novinové
články otvorene vyjadrujú obavu z toho, že za posledných pár rokov 25 000 až 40 000 moslimov
začalo nasledovať Ježiša Krista.“
V Egypte tiež rastie žatva. V Sudáne začiatkom roka 1990 päť miliónov moslimov prijalo Krista,
i napriek hrozivej perzekúcii kresťanov…Čo stojí za touto masovou konverziou? Podľa istého sudánskeho evanjelikálneho vodcu: „Ľudia vnímajú realitu islamu...a namiesto nej chcú Krista.“ Islam
Watch zaznamenáva, že aj v Iraku viac ako 5 000 moslimov konvertovalo...“
Colson napísal: „Môžeme byť vo veľkom rozpore civilizácii, bojovať s islamo-fašistami, ktorí sa vyhrážajú, že nás zabijú. Budúcnosť môže časom vyzerať deprimujúco. Ale nikdy nezúfaj. Boh
je na svojom tróne a prináša ľudí do svojho kráľovstva z úplného centra Islamu.“ („Chcú radšej Ježiša,“ Chuck Colson, BreakPoint, www.breakpoint.org, 24 Mar. 2008) Je nádherné vidieť ako Božia
moc mení moslimov z našich nepriateľov na našich bratov.
„Povstaň, ó, Bože, súď zem, lebo vojím vlastníctvom sú všetky národy.“ (Ž 82:8)
Chuck & Karen Cohen
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Židovské prepojenie s Izraelom nezačalo, ako si niektorí myslia, sionizmom (slovo vytvorené
v 90-tych rokoch). Potrebujeme sa navrátiť o 4 000 rokov späť, k prvým zmienkam o židovských
časoch, k Božiemu prikázaniu, ktoré dal Abrahámovi: „Vyjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva
z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem.“ (1M:12:1). Boh zasľúbil Abrahámovi túto zem sedem krát a toto zasľúbenie opakoval aj Izákovi a Jákobovi. Ak má nejaký
Ak má nejaký národ
národ právo na zem – právo založené na histórii, spojení, dlhodobom
právo na zem,
blízkom vzťahu – potom má istotne židovský národ právo na Izrael.
právo založené
na histórii,
Judaizmus – náboženstvo dva krát tak staré ako kresťanstvo a tri krát
spojení,
staršie ako islam – povolávalo Abrahámových potomkov vytvoriť spoločdlhodobom
nosť slobody, spravodlivosti a súcitu pod Božou zvrchovanosťou. Spoblízkom vzťahu,
ločnosť zahŕňala územie, domov a miesto, kde „deti Izraela“ tvorili väčšipotom má istotne
nu a tak mohli vytvárať kultúru, hospodársky a politický systém v súlade
židovský národ
so svojimi hodnotami. Tým územím bol a je Izrael.
právo na Izrael.
Židia nikdy neopustili Izrael dobrovoľne. Nikdy neodstúpili od svojich
práv. Vždy sa vrátili, keď to bolo čo i len trochu možné: za čias Mojžiša, potom po babylonskom
exile...a tak to šlo z generácie na generáciu. Judah Halevi (židovský filozof) sa navrátil v 12.storočí.
Taktiež Maimonides (filozof a lekár) sa so svojou rodinou navrátili do Izraela, hoci zistil, že pre nich
nebude možné v krajine zostať. Nachmanides (stredoveký rabín) sa vrátil po exile v Španielsku.
V šestnástom storočí tvorili Židia v Izraeli veľké spoločenstvo. V Izraeli sú miesta, hlavne v Galilei,
ktoré Židia nikdy neopustili.
Tí, ktorí majú zmysel pre históriu si už dávno uvedomili nespravodlivosť voči Židom, keď sa im odopiera domov vlastných predkov. V roku 1799, na začiatku kampane Stredného východu, vyzval
Napoleon Židov, aby sa vrátili (kampaň zlyhala ešte pred tým, ako bolo vôbec možné reagovať
na tento návrh). Tak isto reagovali aj mnohí britskí myslitelia v devätnástom storočí. Tak napríklad
návrat Židov do vlasti podporoval aj Lord Palmerston, Lord Shaftsbury a spisovateľka George Eliot
o tom písala vo svojom románe Daniel Deronda.
Deklaráciu Balfour z roku 1917 ratifikovala v roku 1922 Liga národov. Išlo o pokus napraviť jeden
z najviac podporovaných zločinov voči ľudskosti: popretie židovského práva na svoje územie a jeho
následná katastrofálna história. Winston Churchill nikdy neustúpil od tohto názoru. V histórii sa stretávame aj s arabskými vodcami, ktorí tomu rozumeli. V roku 1919, kráľ Faisal napísal americkožidovskému sudcovi Felixovi Frankfurterovi: „My Arabi, najmä tí vzdelaní, sa pozeráme s najhlbšou
sústrasťou na sionistické hnutie...Židovské hnutie je národné a nie imperialistické. Naše hnutie
(arabský nacionalizmus) je národné a nie imperialistické... Naozaj si myslím, že ani jedno nemôže
mať skutočný úspech bez toho druhého.“
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Poznajte pravdu
Názor, že Židia prišli do Izraela ako „outsideri - “niekto zvonku“, alebo ako imperialisti, patrí medzi
najzvrátenejší spomedzi moderných mýtov. Žida boli pôvodnými obyvateľmi tohto územia a majú
taký istý vzťah k svojmu územiu ako rodní Američania k Amerike, domorodci k Austrálii a Maori
k Novému Zélandu. Boli vyhnaní imperialistami. Sú jedinými vládcami tejto zeme počas posledných
3 000 rokov, ktorí nevyhľadávali a ani nevytvorili impérium.
V skutočnosti na území Izraela nikdy nestál iný nezávislý štát ako židovský. A keď tam nebol, Izrael
tvoril len administratívnou jednotkou impérií: Babylončanov, Peržanov, Grékov, Rimanov, Byzantíncov, Umayyadov, Fatimidov, Abbasidov, križiakov, Malmukov
Dnes je tam
a Otomanov. Existencia Izraela v starých časoch a dnes je situovaným
82 kresťanských,
protestom proti impériám a imperializmu: proti Mezopotámii Abrahámovej
56 moslimských,
doby a Egypťanom z čias exodu.
ale len jeden
je
židovský
národ.
Je skutočne tak potrebný židovský štát? Pravdaže! Musí byť nejaké miesV krajine,
to na zemi, kde sa Židia môžu brániť, kde majú domov v zmysle podaktorá predstavuje
nom básnikom Róbertom Frostom: „miesto, kde keď vstúpiš, si prijatý.“
štvrtinu jedného
Každý národ má právo si vládnuť a vytvárať spoločnosť a kultúru podľa
percenta pôdy
svojich vlastných hodnôt. Toto právo na národné seba-rozhodovanie patrí
arabského sveta
v politike medzi tie najzákladnejšie.
V súčasnosti žije na židovskom území 82 kresťanských,56 moslimských no a jeden židovský národ.
V krajine, ktorá je menšia ako národný park Kruger. Je to štvrtina jedného percenta pôdy arabského
sveta. Už dávno Židia uznali právo arabskej populácie na svoje vlastné územie. V 20-tych a 30-tych
rokoch existovali rôzne plány o rozdelení tohto územia na dva štáty, židovský a arabský. Židia ich
prijali, Arabi odmietli. V roku 1947 OSN hlasovala za rozdelenie. Situácia sa opakuje: Židia návrh
prijali, Arabi odmietli. David Ben Gurion sa viac krát snažil vyzývať k pokoju v ústrednej časti Deklarácie Nezávislosti v máji 1948.
Susedné štáty – Egypt, Jordánsko, Sýria, Libanon a Irak – reagovali útokom na všetkých frontoch.
Táto ponuka bola obnovená v roku 1967 po Šesťdňovej vojne. No a reakcia Arabskej ligy
na stretnutí v Khartoume v septembri 1967? „Tri krát nie!“ Nie mieru, nie vyjednávaniam, nie uznaniu štátu Izrael. Túto výzvu niekoľko krát zopakovala Golda Meirová, ale zakaždým ju rázne odmietli. Najodvážnejší návrh urobil Ehud Barak v Tabe v roku 2001. Ponúkol Palestínčanom štát v rámci
celej Gazy a 97% Západného pobrežia s kompenzáciami hraníc za posledné 3% spolu
s Východným Jeruzalemom ako hlavným mestom. Tento príbeh vyrozprával Denis Rossa (hlavný
vyjednávač) v diele s názvom Chýbajúci mier (The Missing Peace). Mnohí členovia palestínskeho
tímu súhlasilo. Vtedajší veľvyslanec Saudskej Arábie, princ Bandar bin Sultan, povedal: „Ak Arafat
neprijme túto ponuku, nebude to tragédia, ale zločin.“
Palestínčanov tragicky zradili tí, ktorí sa prehlasovali za ich podporovateľov. Arabské štáty ich zradili
v roku 1948, keď im sľúbili, že ak teraz odídu, čoskoro sa vrátia, keď vyženú všetkých Židov. Boli
zradení arabskými národmi, ku ktorým utiekli, ale ktoré im odmietli dať občianstvo. Ide o značný
bratstvo
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kontrast s Izraelom a jeho zaobchádzaním s utečencami z arabských (a iných) krajín. Zradili ich
krajiny, ktoré ich povzbudzovali k násiliu, čo v konečnom dôsledku prinášalo chudobu pre celú populáciu. Tá pod izraelskou vládou od roku 1967 do 1987 dosiahla bezprecedentné úrovne blahobytu
a ekonomického rastu. No a v súčasnosti ich zradili tí, ktorí podporujú ich nemožné očakávania –
palestínsku vládu nad celým Izraelom – čím odsudzujú ďalšiu generáciu k násiliu, chudobe
a zúfalstvu.
Egypťania, ktorí vládli v Gaze v rokoch 1949 až 1967, mohli vytvoriť palestínsky štát, ale nespravili
tak. Jordánčania, ktorí vládli Západnému pobrežiu počas tej istej doby, tiež mohli vytvoriť palestínsky štát, ale nestalo sa tak. Práve naopak. Egypt prenasledoval svojich islamských intelektuálov
a mnohých odsúdil na smrť. Jordánčania vyhnali Palestínčanov v roku 1971 po masakri známom
ako „Čierny september“, v ktorom zabili desaťtisíc Palestínčanov. Jediná krajina, ktorá vôbec ponúkla Palestínčanom štát, je Izrael.
To, čo izraelské snahy systematicky odvádzalo od snahy dosiahnuť
mier je skutočnosť, že každý súhlas, ktorý vyjadrili, každý vykonaný
ústupok, si jeho nepriateľ interpretoval ako znak slabosti, čo viedlo
k ešte väčšiemu násiliu. Proces v Osle spustil samovražedné bombardovanie. Ponuka Ehuda Baraka viedla k takzvanej intifáde al
Aksá. Ústup z Libanonu a Gazy spôsobil priame útoky rakiet Kaťuša
a Kassam. Ako môže nejaká krajina uzatvárať mier za takýchto podmienok? Hamas a Hizballáh jasne vyjadrili, že im nejde o pokoj. Ich
cieľom zničiť Izrael. I napriek neustálym hrozbám násilia dosahuje
Izrael nesmierne úspechy. Opustené územie premenil namiesto fariem, lesov a úrodnej pôdy. Prijal
imigrantov z viac ako sto krajín, ktorí hovorili viac ako 80 jazykmi a zmenil ich na národ. Hoci nemal
k dispozícii takmer žiadne zdroje, až na kreatívne obdarovania svojho ľudu, vytvoril modernú ekonomiku na vysokej úrovni. Podporil demokraciu v časti sveta, ktorá ju nikdy predtým nepoznala. Opäť
začal hovoriť hebrejčinou, jazykom Biblie. Prichýlil ľud zdevastovaný Holokaustom a znovu ho obživil. Izrael zostáva ako „Petach Tikva - Bránou nádeje“.
Každý súhlas,
ktorý Izrael vyjadril,
bol jeho nepriateľmi
interpretovaný
ako znak slabosti
a viedol ešte
k väčšiemu násiliu

Zdroj: Internet
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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
V tomto čase je možné prispieť na štyri projekty. Rozhoduje pritom na aký účet sú financie zaslané
a variabilný symbol na platbe. Podľa neho zaraďujeme príspevky pre jednotlivé projekty:
Projekt Nádej (Tikvah) - projekty pomoci na Ukrajine
Projekt Múr Modlitieb
Projekt Chevra Centrum

variabilný symbol 777
variabilný symbol 333
má samostatný účet

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
Číslo bankového účtu Chevra Centrum
Československá Obchodní Banka, a.s.
Číslo účtu: 307945033 / 7500
SWIFT kód: CEKOSKBX účel platby: DAR
Kontaktná adresa:
Chevra SR, Hollého 40, 010 01 Žilina, Slovenská republika
www.chevra.sk, e-mail: chevra@chevra.sk
tel./fax: +421 (41) 56 40 536
bratstvo
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PUBLIKÁCIE - AUDIO, VIDEO ...
40 dôležitých faktov
z histórie
Izraela
Clarence H. Wagner
(formát A5)

... brožúrky o Jeruzaleme, proroctvách, o histórii Izraela, o
židovských sviatkoch...
Autor: Clarence H. Wagner (formát A5)
1. 40 dôležitých faktov z histórie Izraela .......... 40,- Sk (35,-Kč)
2. 12 kľúčov k pochopeniu Izraela v Biblii

...... 30,- Sk (25,-Kč)

3. 12 kľúčov k Izraelu v proroctvách dneška ..... 35,- Sk (30,-Kč)
4. 15 kľúčov k pochopeniu jedinečného Jeruzalema ........................................... 35,- Sk (30,-Kč)
5. „Práve pre túto chvílu„ - porozumenie Purimu ................................................. 30,- Sk (25,-Kč)
6. Vianoce ........................... 30,- Sk (25,-Kč)

7. Chanuka ........................... 30,- Sk (25,-Kč)

8. Lekcie zo Šavuótu (z Letníc) .............................................................................. 30,- Sk (25,-Kč)
Pri zakúpení všetkých 8ks brožúrok je zľava 40,- Sk. Spolu je to 220,- SK (180,- Kč)

Video VHS:
Fakt alebo ilúzia?
100,- Sk (80,- Kč)

Video VHS:
Anatómia sebaobetovania detí
100,- Sk (80,- Kč)

CD - Michaela Záhorská
KADOSH
190,- Sk (150,- Kč)
- židovské piesne
Chuck a Karen Cohen: KORENE NAŠEJ VIERY

60,- Sk (50,-Kč)

Všetky základné učenia Nového zákona majú korene hlboko v Tanachu, preto
je pre plné pochopenie týchto učení podstatné, aby sme sa zahĺbili do ich hebrejskej pôdy. Ich biblický základ prenikal srdcia a mysle Ježiša a pisateľov Nového zákona. Len budovaním na týchto základoch mohol Duch Boží použiť
týchto mužov pre vysvetlenie skutočného významu alebo pre „naplnenie“ Božieho prikázania.
K cene pripočítavame poštovné a balné.

28

Jún 2008

bratstvo

Publikácie
Clarence H. Wagner: Lekcie z biblickej zeme
250,- Sk (200,- Kč)
V krátkom zábere táto kniha poukazuje na Božie posolstvo o zemi Izraela a jej ľudí. Ak milujete Bibliu, budete
mat potešenie z týchto lekcií, ktoré odhaľujú Hebrejské
korene Novej zmluvy, Zem Izraela, Biblické proroctvá
a vzťah cirkvi k židovskému ľudu počas minulých 2000 rokov. Každá lekcia nás vedie bližšie
k Božiemu srdcu, k obnoveniu zjednotenia cirkvi a Izraela, a to nám pomáha lepšie pochopiť Božie
Slovo a Jeho prorocký plán pre tento svet, robiac nás lepšími učeníkmi Ježiša.

AUDIO A VIDEO NAHRÁVKY Z KONFERENCII PRIATEĽOV IZRAELA (KPI)
KPI 2007
MP3 - Audio nahrávky
celej konferencie s chválami
MP3 na 2CD
spolu 320,- Sk/ 250,- Kč

•

KPI 2006 - MP3 na 2CD .......250,- Sk (200,-Kč)

•

KPI 2005 - MP3 na 2CD .......250,- Sk (200,-Kč)

•

KPI 2004 - MP3 na 1CD .......140,- Sk (110,-Kč)

•

KPI 2003 - MP3 na 1CD .......140,- Sk (110,-Kč)

AUDIO NAHRÁVKY Z MODLITEBNÝCH STRETNUTÍ (MOS)

MoS 2006 - MP3 na 1 CD
100,- Sk (80,- Kč)

MoS 2007 - MP3 na 1 CD
bratstvo

180,- Sk (150,- Kč)

K cene pripočítavame poštovné a balné.

Ijar - Sivan 5768
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Publikácie
DEREK PRINCE (1915 - 2003) je medzinárodne uznávaný ako jeden z hlavných vykladačov Biblie našej doby. Cez každodenné rádiové vysielanie "Dnes s Derekom Princom"
zasahoval viac ako polovicu planéty v 13 rečiach vrátane čínštiny, ruštiny, arabčiny
a španielčiny. Je autorom viac ako 45 kníh, z ktorých mnoho bolo preložených a publikovaných do viac ako 78 cudzích jazykov.
Svoje celoživotné zameranie vyjadril v nasledovnej vete: „Zasiahnuť nezasiahnutých
a vyučiť nevyučených“ Derek Prince sa zaviazal poskytnúť zdravé a vyvážené biblické
vyučovanie pre každého veriaceho za účelom „... zdokonalenia svätých ku dielu služby,
na budovanie Tela Kristovho, aby sme všetci dospeli v jednotu viery a plného poznania
Syna Božieho, v dokonalého muža, k miere dospelosti plnosti Kristovej.“

Oni budú vyhánať démonov
295,- Sk (236,-Kč)

Výnimočná
Božia láska
70,- Sk (56,-Kč)

Zasľúbená
zem
195,- Sk (156,-Kč)

Životný
cieľ
60,- Sk (48,-Kč)

Boží plán pre
tvoje peniaze
110,- Sk (88,-Kč)

Požehnanie
alebo kliatba

Rozruch
v cirkvi
45,- Sk (36,-Kč)

Spravodlivý
bude žiť vierou
165,- Sk (132,-Kč)
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Zmierenie
200,- Sk (160,-Kč)

Uzdravujúca moc
Božieho slova

45,- Sk (36,-Kč)

Publikácie

Duchovný boj

Formovanie histórie
prostredníctvom
modlitby a pôstu

Pôst a ako sa
úspešne postiť
120,- Sk (96,-Kč)

Boží liek na
odmietnutie
70,- Sk (56,-Kč)

Svätý Duch
v tebe
70,- Sk (56,-Kč)

135,- Sk (110,-Kč)

175,- Sk (140,-Kč)

Horké hlbiny
života
70,- Sk (56,-Kč)

Jazyk - kormidlo
tvojho života
60,- Sk (48,-Kč)

Krst v Duchu
Svätom
75,- Sk (60,-Kč)

Kto je Duch
Svätý?
100,- Sk (80,-Kč)

Kto sa stará o
siroty, vdovy ...
45,- Sk (36,-Kč)

Manželia
a otcovia
175,- Sk (140,-Kč)

Manželská
zmluva
125,- Sk (100,-Kč)

Milosť
poddania sa
80,- Sk (64,-Kč)

Moc
proklamácie
100,- Sk (80,-Kč)

Modlitby
za vládu
35,- Sk (28,-Kč)

bratstvo
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Srdečne vás pozývame na 12. ročník

Konf er encie
Priateľov
Izr aela
s názvom:

Ó, KEBY MA POČÚVAL MÔJ ĽUD
uskutoční sa v dňoch

14. až 17. augusta/srpna 2008
v Žiline na Slovensku

Rečníci:
Bela Huber (Ukrajina)
Howard Morgan (USA)
Cheryl Hauer (Izrael)
Jim Price (USA)
Alan Friedman (USA)
Pavol Mešťan (Slovensko)
Stanislaw Gawel (Slovensko)

Informácie a prihlášky:
Chevra SR, Hollého 40, 010 01 Žilina,
Slovenská republika

Online info a prihláška:
www.chevra.sk, e-mail: chevra@chevra.sk
tel./fax: +421 (41) 56 40 536

