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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
SLUŽBA POTEŠOVANIA
„Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstiev
a Boh každého potešenia, ktorý nás potešuje v každom našom súžení,
aby sme aj my mohli potešovať tých, ktorí sú v akomkoľvek súžení,
potešením, ktorým sme sami potešovaní od Boha. Lebo ako sa množia
utrpenia Kristove proti nám, tak skrze Krista sa množia i naše potešenie.
A buď že sme súžení za vaše potešenie a spasenie, ktoré pôsobí v trpezlivom znášaní tých istých
utrpení, ktoré aj my trpíme; buď že sme potešovaní za vaše potešenie a spasenie a naša nádej je
pevná za vás, vediac, že ako ste účastníkmi utrpení tak i potešenia.“ (2 K 1:3-7)
„Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstiev a Boh každého potešenia,
ktorý nás potešuje v každom našom súžení aby sme aj my mohli potešovať tých, ktorí sú
v akomkoľvek súžení, potešením ktorým sme sami potešení od Boha.“ Neviem akým súžením
momentálne prechádzaš, ale chcem ti povedať, že je tu Otec, Boh, ktorý dokáže potešovať
v každom súžení. Nepriateľ chce ťa zaslepiť problémom, súžením, alebo nejakým tlakom, aby si
nevidel Otca potešenia v tom s čím zápasíš; chce ťa okradnúť z nádeje a predstiera, že problém
v ktorom sa momentálne nachádzaš je neriešiteľný. Robí to cieľavedome, aby si prestal byť
nástrojom potešenia v ruke Otcovej. Víťazstvo prichádza vtedy, keď prijímaš potešenie od Otca
a „môžeš potešovať tých, ktorí sú v akomkoľvek súžení, potešením, ktorým sme sami potešovaní
od Boha.“ Nezabúdaj, že v každej situácii je zdroj Božieho potešenia!
Súženie ide paralelne s potešením. Keď príde jedno, musíš vidieť aj to druhé – „ako sa rozmnožujú
utrpenia Kristove proti nám, tak skrze Krista sa rozmnožuje i naše potešenie.“ Vidíš to tu? Je to
nerozlučiteľný párik. Sú to dve veci, ktoré by mali ísť spolu. Vedieť prijať potešenie Otcovo
poukazuje na úroveň nášho duchovného rastu a našej duchovnej zrelosti. Ide tu celý čas o utrpenia
Kristove a nie o utrpenia spôsobené bláznivým rozhodnutím. Sú to určité prekážky, ktoré stoja
v ceste, keď činíme Božiu vôľu – „...tí, ktorí trpia podľa vôle Božej, nech dobre konajú v robení
dobrého a porúčajú svoje duše vernému Stvoriteľovi.“ (1Pt 4:19) Porúčať vernému Stvoriteľovi svoje
duše v činení dobrého, znamená prijímať Jeho potešenie v súžení. Otec je verný v potešovaní
a istotne odmení našu vernosť v prijímaní Jeho potešenia. Neexistuje iná cesta, keď chceme naplniť
Jeho vôľu.
Ješua (Ježiš) hovorí, že Duch Svätý je Tešiteľ:
„...ja požiadam Otca, a dá vám iného Tešiteľa, aby bol s vami na veky, toho Ducha pravdy, ktorého
svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nezná. Ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude
vo vás.“ (Jn 14:16-17)
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Slovo na úvod
„...Tešiteľ, Svätý Duch, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetkému a pripomenie
vám všetko, čo som vám povedal.“ (Jn 14:26)
„...keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, toho Ducha pravdy, ktorý vychádza od Otca,
ten bude svedčiť o mne.“ (Jn 15:26)
No, ja vám hovorím pravdu, že je vám to užitočné, aby som ja odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ
nepríde k vám; ale ak odídem, pošlem ho k vám.“ (Jn 16:7)
Duch Svätý je Duchom Tešiteľom. Plnosť Božieho potešenia je z plnosti Ducha Svätého. Preto
Pavol povzbudzuje Efežanov: „...buďte plnení Duchom.“ (Ef 5:18) Nie len povzbudzuje, ale sám
slúži z plnosti tohto potešenia: „Som veľmi prostoreký a smelý voči vám, mnoho sa vami chválim;
naplnený som potešením; naplnený som radosťou pri všetkom našom súžení.“ (2Kor 7:4) Pavol
veľmi dobre tomu rozumel, bol naplnený potešením v každom súžení a nedal sa ničím odradiť.
Z plnosti Ducha Tešiteľa, Ducha Pravdy slúžil druhým. Niekedy je to o slovách a niekedy bez slov.
Niekedy je to o skutkoch a niekedy stačí len dotyk.
Potešujme jeden druhého a reagujme tiež na Božiu výzvu v potešovaní Jeho ľudu Izraela:

„Potešujte, potešujte môj ľud! Hovorí váš Boh.“ (Iz 40:1)
Šalom,
Stanislaw Gawel
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
(Modlitebný zoznam zo stretnutia modlitebníkov Severného Izraela)
Vďaka ti, Abba Otče, že môžeme mať spoločenstvo, židia, araby a mnoho ďalších
z národov, pretože krv Ješuu nás spája. Príď, naplň naše srdcia, Duchu Svätý, veď
nás ako svoje deti. Vďaka Ti, veľký a majestátny, Ty si zázračný Boh, nie je nik ako Ty.
1) Iránska hrozba – mal by Izrael zaútočiť? Môžeme sa spoľahnúť no Boha, aby sme tak konali?
1Tim 2:1 Napomínam tedy, aby sa predovšetkým konali prosby, modlitby, prímluvy a poďakovania
za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých, ktorí sú vo vysokom postavení, aby sme žili pokojný
a tichý život vo všetkej pobožnosti a počestnosti. Lebo to je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy.
∗ Pane, nechceme ďalší holokaust, ak Irán dokončí nukleárnu zbraň.
∗ Daj, aby premiér Netanjahu, minister vnútra Jaalon a gerenál IDF Gantz boli v plnej jednote
– mysľou a duchom
∗ Daj im múdrosť z hora (Jk 3:17), aby uskutočnili správne rozhodnutia v Tvojom čase.
∗ Zastav Izrael, aby dôveroval USA alebo EU. Zastav Izrael, aby sa nespoliehal na svoju
vládu alebo armádu.
Zach 12:5 A vojvodovia Júdovi povedia vo svojom srdci: Silou sú mi obyvatelia Jeruzalema
v Hospodinovi Zástupov, svojom Bohu.
∗ Pane, zjav pravdu týkajúcu sa Hasana Rúháního (Iránsky prezident). Ty poznáš jeho srdce, vieš o jeho skrytých zámeroch.
∗ Vďaka Ti, Hospodine, Ty si jediný Boh, ktorý strážiš Eretz Israel (Krajinu Izrael). Ty máš
nad všetkým vládu.
Jer 29:11 Lebo ja znám myšlienky, ktoré myslím o vás, hovorí Hospodin, myšlienky pokoja a nie
zlého, aby som vám dal šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie. Iránska nukleárna zbraň by takúto
budúcnosť nenapĺňala.
∗ Pane, Ty si zvrchovaný vládca, ak chceš jednaj s Iránom a prijmi všetku slávu a česť! Ty si
muž vojny (2M 15:3)
∗ Povstaň, Hospodine, jednaj s Iráncami, ktorí chcú zničiť Izrael. Ukáž svetu, že len Ty si
jediný živý Boh!
∗ Daj sny a vízie vodcom Izraela, aby neignorovali to, čo od nich chceš, aby vykonali.
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Príhovorcovia za Izrael
2) „Mierový proces“
Mnoho usvedčených vrahov bolo prepustených z Izraelských väzení – cena, ktorú si vyžiadali Palestínčania na pokračovanie mierových rozhovorov s Izraelom. Palestínčania v školách naďalej
vyučujú nenávisť detí k Izraelu. Prezident Abbás hovorí, že nie je nijaká šanca, aby sme uznali
Izrael ako židovský štát. A hlavná vyjednávačka Tzipi Livni nás ubezpečuje, že všetko je v poriadku.
Modlime sa:
∗ Aby premiér a ministri v Bezpečnostnom kabinete prezreli a poznali pravdu, prijali Božiu
múdrosť a jednotu.
∗ Nech je jasne viditeľné, aké sú zámery Palestínčanov a aby vodcovia Izraela deklarovali
pravdu.
∗ Aby ľud Izraela porozumel pravde a boli ochotní ju otvorene hovoriť.
∗ Modlime so Žalmu 83.
∗ Nedovol, aby si Tzipi Livni myslela, že môže zachrániť Izrael. Odhaľ klamstvá, ktorým ona
verí, alebo ju odvolaj.
∗ Američania hovoria „pokoj, pokoj!“ keď nieto pokoja . (Jer 6:14) Zjav pravdu!
∗ Zruš rady národov! (Ž 33:10-11)
3) Libanon
Iz(29:17-20). Toto slovo je jedno z mnohých veršov, ktoré hovoria o požehnaní a prosperite Libanonu. Ale dnes je z neho duchovná púšť pre islam a Hizballáh. Ale Slovo Božie hovorí, že On učiní
podľa svojho slova rýchlu zmenu: Modlime sa:
∗ Vďaka Ti za Libanon, že bude úrodnou pôdou a za všetky dobré veci, ktoré Ty vidíš
a hovoríš o Libanone! Naplň svoje slová, o Pane!
∗ Vďaka Ti za uzdravenie a spasenie, ktoré prinesieš do Libanonu.
∗ Vďaka Ti za Libanon, ktorý bol súčasťou stavby chrámu (1Kr5). Prosíme Ťa, obnov pokoj
medzi Izraelom a Libanonom.
∗ Priprav Gedeonskú armádu, aby vyšla zo Siona a priniesla Tvoje požehnanie do Libanonu.
∗ Vytrhni Libanon z čelustí nepriateľa!
∗ Nech sa zobudia aj bojovníci z Hizballáhu a odpusti im, lebo nevedia, čo robia! (Luk 23:34)
∗ Vyžeň ducha smrti nad vládou Libanonu a prines Tvojho ducha života.
4) Hizballáh
Kolujú fámy o tom, že 15000 bojovníkov Hizballáhu pôjde do Damašku bojovať za Sýrskeho diktátora Baššára al-Asada. V správach sme sa dočítali, že na hranici medzi Libanonom a Sýriou izraelské
vojenské lietadlá zahájili paľbu a zničili kolónu áut so sýrskymi raketami určenými pre bojovníkov
Hizballáhu (napísal kuvajtský denník Al-jarida s odvolaním sa na vysokopostavený zdroj
v Jeruzaleme).
∗ Zlom vplyv Hizballáhu.
6
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Príhovorcovia za Izrael
∗ Nech Hizballáh sa zosmradí v očiach Libanonského ľudu.
∗ Odhaľ klamstvá Hizballáhu, ktoré hovoria Libanončanom.
∗ Daj Izraelu výnimočnú spravodajskú službu na odhalenie skladov zbraní a ich pohyb vSýrii
a Libanone.
∗ Daj Izraelským vojenským lídrom Tvoju stratégiu a taktiku na zničenie zbraní Hizballáhu.
∗ Použi si Izraelské vojenské letectvo ako Tvoj ostrý meč.
∗ Spôsob rebéliu v Hizballáhu, daj aby sa bojovníci rozhodli, že nebudú zomierať za Asada.
∗ Odstráň vodcu Hizballáhu (Hasan Nasraláh), ktorý si myslí, že môže zničiť Izrael. Polož
svoju obrúčku do jeho nozdier a spôsob jeho pád pre Tvoju spravodlivosť (Iz 37:29).
5) Voda
Teraz je čas naliehavo prosiť Pána za vodu pre celú krajinu. Minulý rok bol dobrý, ale predchádzajúcich 10 rokov bolo zlých. Mŕtve more zomiera. Hľa, Boh zasľúbil, že táto krajina bude ako záhrada
Eden (Ez. 36:35). Modlime sa:
∗ Vďaka Ti, Pane, že si opäť naplnil Galilejske jazero.
∗ Vďaka Ti, že si dal múdrosť a poznanie na vybudovanie odsoľovacích závodov, ktoré dodávajú Izraelu potrebnú vodu.
∗ Pane, sme plne závislí na Tebe, ktorý nám dávaš vodu. A preto kričí Tvoj ľud na Teba. A to
je dôvod, aby sme chodili v bázni Božej. Nech príde Tvoj dážď na celú krajinu.
Shalom
IFIJ team
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STRÁŽCOVIA Z JERUZALEMA
Strážcovia z Jeruzalema
Šalom, priatelia!
Stojíme v pozícii strážcov Jeruzalema. Dôležitosť vašej modlitebnej podpory sa nedá slovami opísať. Vytrvajte v modlitbách, lebo Boh je verný a napĺňa svoje slovo. Dokonca priamo nad našimi
hlavami vnímame, že: „Hospodin buduje Jeruzalem.“ (Ž 147:2)
Pred nedávnom sa opäť uvoľnil apartmán nad našim bytom, aby ho noví majitelia mohli prerobiť.
Je to už druhý krát odkedy sme sa sem nasťahovali. Už mesiace takmer bez prestania počúvame
hrmot zbíjačky, vŕtanie a buchoty spojené s prestavbou bytu. O prachu a strese radšej nepíšem.
Naša bytovka je stará, preto sú takéto stavebné úpravy pomerne časté. Väčšina jeruzalemských
domov je vyrobená z betónu a kameňa, takže je to zápas o život v „pokoji“ počas „prorockých udalostí“, aká je táto.
Dlhotrvajúce otrasy sú realitou pre mnohých Izraelčanov, ale je to len jedna forma nepohodlia
uprostred prorockých naplnení. Naplnenie Božích proroctiev môžeme sledovať po celom svete.
Pánove súčasné súdy na národoch sú ničivé, až smrteľné. Prenasledovanie veriacich sa stupňuje
najmä v islamských národoch, keď moslimovia prichádzajú k spáse. Taktiež mnoho francúzskych
a britských Židov imigruje do Izraela kvôli narastajúcemu antisemitizmu a islamskému zákonu šaría
v ich krajinách. Božie Slovo sa stáva realitou.
Nie je to pohodlné, niesť svoj kríž na každý deň, zomierať svojim prianiam a túžbam. Je to však
cesta, ktorou nás Pán premieňa na podobu Jeho Syna (R 8:29). Biblia nás povzbudzuje, aby sme
pracovali na svojom spasení a dôverovali Bohu, že svoju prácu na nás aj dokončí (F 1:6, 2:12-13).
Božie slovo nás upozorňuje, že tento proces bude sprevádzať intenzívny duchovný boj.
Božie kráľovstvo v súčasnosti a Stredný východ
Ako sme to už mnohokrát spomínali, nepriateľ sa snaží zdiskreditovať Boha tým, že útočí na Jeho
meno, Jeho reputáciu a Jeho Slovo skrze globálnu nenávisť voči obnove Izraela.
Satan sa všemožne snaží skresliť Božie zjavené slovo o obnove Izraela. Len si položte otázku:
„Čo si väčšina cirkví myslí o Božom vzťahu k izraelskému národu?“ Cirkev, ktorá stále nerozpoznala Ješuu ako Kráľa Židov, ako Kráľa kráľov, a ktorá nevidí Boha Otca ako Boha Abraháma, Izáka
a Izraela, skončí kázaním „iného Ježiša a iného evanjelia“ (2 K 11:4)!
Dielom žalobníka posledných čias je, aby väčšina cirkví uctievala duchovného Krista ale nie Ješuu,
historického Žida! Ak spása nie je zo Židov (Jn.4:22), ak pohanskí veriaci necítia záväzok voči židovskému ľudu (R 15:27), ak evanjelium už viac nie je prepojené s počiatočným Božím zasľúbením
Abrahámovi (1M 12:3, G.3:8), potom na akom základe takáto cirkev stojí?
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Strážcovia z Jeruzalema
Teológia náhrady hovorí, že v Božom pláne cirkev nahradila Izrael. Je to rúhanie? Ako by ste nazvali doktrínu, ktorá klame o Bohu, Jeho Slove, Jeho charaktere a Jeho zmluvných zasľúbeniach?
Neznamená to, že tí, ktorí jej veria, alebo ju vyučujú, nie sú spasení. Použitie vyjadrenia „rúhanie“
má v Písme širší význam ako len „rúhanie sa Duchu Svätému“, na ktorý mnohí nevyhnutne myslia,
keď sa použije toto slovo. Napríklad, keď ľudia volajú Judeu a Samáriu „okupovaným územím“, Boh
to nazýva rúhaním (Ez 35:12-13)!
Klam posledných časov
Kým spása je skrze milosť a skrze dôveru v Ješuu, zrelosť a užitočnosť pre Jeho kráľovstvo požaduje, aby naše zmýšľanie bolo v súlade s Jeho Slovom (R 12:2; 2Tim 2:15). Porozumenie mnohých
denominácii je narušené tým, že sa obracajú proti Izraelu. Náboženský humanizmus, kde logika
človeka všetko prevýši, sa vníma ako Božia vôľa. Pavol varuje Božiu domácnosť, aby nevymenila
uctievanie Stvoriteľa za uctievanie stvorených vecí (R 1:22-25).
Kanadská anglikánska cirkev počas nedávneho zhromaždenia podala rezolúciu, ktorá zahŕňala
prísľub „skúmať a prešetriť námietku voči teológiám a presvedčeniam ako je kresťanský sionizmus
podporujúci izraelskú okupácie palestínskych území.“ („Kanadských anglikánov pobádajú, aby bojovali proti kresťanskému sionizmu,“ ICEJ správy, 9. júla 2013)
Židovský historik Dan Calic prehlásil do sveta moderné klamstvo. Ide o skreslený príbeh
„palestínskej cirkvi.“ V ňom síce figuruje Ježiš ako Spasiteľ, avšak jeho národnosť sa prezentuje
ako palestínska a nie židovská.
Minulý rok v Betleheme na konferencii s názvom „Kristus na kontrolnom stanovišti“, Jack Sara,
prezident betlehemskej biblickej školy a palestínsky kresťan, rozoberal 37.kapitolu proroka Ezechiela o „suchých kostiach“ takto: „Ruka Hospodinova bola nado mnou a Hospodin ma v Duchu vyviedol a zložil ma do stredu Západného brehu, ktoré bolo plné kostí. ... I povedal mi: Človeče, môže
palestínsky ľud žiť?“
Je smutné, že táto snaha zmeniť Bibliu a presadzovať antisemitskú, pro - palestínsku agendu, má
veľkú podporu u západných kresťanských vodcov. Niektorí z nich dokonca organizujú rôzne konferencie a oklamávajú tak mnohých kresťanov po celom svete.
Tí, ktorí sú zapojení do tejto revizionistickej agendy, hovoria, že presadzujú „mier, spravodlivosť
a zmierenie.“ Naproti tomu, ako môže nelegitímny Izrael a židovský ľud - prepisujúci biblickú pasáž
z Písma a pretvárajúci Ježiša na Palestínčana - zároveň predkladať také vznešené ideály?“ („Ježiš,
palestínsky mučeník?“ Dan Calic, Times of Israel/Časy Izraela, Op-ed, 28. mája 2013) Pozitívnym
aspektom tohto divného učenia je to, že niektorí nespasení Židia obraňujú židovského Ježiša!
Dedičstvo Abraháma? Nedávno bola na synode v škótskej cirkvi schválená správa o „Zasľúbenej
zemi“ [CoS]. Tento kedysi „oddaný podporovateľ práva Židov na ich starobylú domovinu“ teraz prijal
správu, ktorá chybne podáva Božie nepodmienečné zasľúbenie zeme Izrael židovskému ľudu.
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Strážcovia z Jeruzalema
Uvádza sa v nej: „Zasľúbenia o krajine Izrael neboli nikdy mienené tak, aby sa brali doslova, alebo,
aby sa aplikovali na definované geografické územie... Táto „zasľúbená zem“ sa môže nájsť, alebo
vybudovať, kdekoľvek."
Tiež sa v nej uvádza, že „Ak je Ježiš naozaj „áno“ pre všetky Božie zasľúbenia, zasľúbenie Abrahámovi o tejto zemi je naplnené skrze pôsobenie Ježiša, nie prinavrátením tejto zeme židovskému
ľudu.“ Ale Boh skutočne sľubuje, že prinavráti svoju zem svojmu ľudu (Ez.36). Napriek tomu oklamaná cirkev stavia zátarasy! Takéto učenie náhrady možno nazvať aj „teológiou naplnenia,“ ale nie
je biblické.
Správa ohľadom „Božieho zasľúbenia Abrahámovi, že urobí zo zeme Izrael domov pre židovský ľud
(1M 12:7) uvádza, že ide len o rýdzo doslovné prečítanie textu. Podľa správy „bola krajina daná
židovskému ľudu s podmienkou, že toto územie patrí Bohu, ktorý ho Izraelu odovzdal s dôverou, že
sa o územie bude starať a žiť v ňom podľa Božích nariadení.“ Toto je len polovica pravdy. V Prvej
knihe Mojžišovej (28:4,13) Boh potvrdil Jákobovi svoj nepodmienečný sľub o zemi pre Abrahámovo
semeno. O 400 rokov neskôr v zmluve s Mojžišom podmienil bývanie v tejto zemi na základe poslušnosti voči Jeho zákonu. Ale v súčasnosti, podľa mnohých biblických proroctiev, Boh prinavracia
veriacich aj neveriacich Židov domov, aby ich tu napokon spasil. (Jer. 32:37-44; 33:7-8; Ez.36:2432; Zach.12:10, atď.).
Správa ďalej uvádza, že Nový zákon (NZ) úplne inak interpretuje pojmy „Izrael“, „chrám“,
„Jeruzalem“ a „zem/krajina.“ To je zlé! Chyba náhrady ich inak interpretuje. Pisatelia NZ ich len
videli, ako sa rozširujú. Dokonca aj v SZ mali fyzické veci svoju nebeskú realitu. Boh určil tri z týchto
fyzických symbolov nepodmienečnou zmluvou! Napriek všetkým satanovým snahám, krajina, ľud a
mesto (Jer.17:25; Joel 3:20) neboli nikdy úplne zničené. Ale satan klame cirkev a vedie ju k rozhodnutiam založeným na klame scenára „buď/alebo“ a nie na Božej vízii „obidvoje/a“. („Židia by nemali
brať Božie zasľúbenia dané Abrahámovi doslovne,“ Israel Hayom,3. mája 2013)
Tak aký by mali mať veriaci vzťah k Bohu Sionistovi? „Veľmi horlím za Jeruzalem a Sion,.. YHWH/
Hospodin ešte poteší Sion a znova si vyvolí Jeruzalem." (Zach.1:14, 17; tiež 8:2; Ž 78:68; 87:2;
132:13; Iz.62:1, atď.)
STREDNÝ VÝCHOD DNES – ROZDELENÝ DOM
Analytik Barry Rubin píše: „Arabsko-izraelský konflikt vo veľkej miere nahradil moslimský konflikt
medzi sunnitmi a šíitmi ,“ v súčasnosti s centrom v Sýrii. „Cez politiku islamizácie.... víťazstvá
(sunnitského) Moslimského bratstva [MB] prehĺbili“ túto víziu.
Ale keď sa jedná s Iránom (vodca šíitov), „Sunnitský moslimský blok je tiež veľmi arabský.“ Mnohí
sunniti sa pozerajú na šíitov, najmä „Iránskych Peržanov, ako na podradný národ a zároveň heretický, čo sa týka islamu…"
Správa z nadácie Cordoba Foundation, výskumného sunnitského centra s centrálou v UK, zhrnula
diskusie „vplyvných islamských postáv.“ Ich záver: „Pred sýrskou revolúciu nebol žiadny konsenzus
o tom, čo predstavuje najväčšiu hrozbu pre našu [arabskú/sunnitskú] národnú bezpečnosť. Ale
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odvtedy sa objasnilo, že iránska hrozba je oveľa väčšia ako americké a izraelské hrozby...“ („Hlavný
boj Stredného východu…Sunniti verzus Šíiti…" B. Rubin, RubinReports, 15. apríla 2013)
Počas modlitebného stretnutia sme narazili na dve slová/pojmy ohľadne súčasného chaotického
Stredného východu. Mnohí vnímajú, že Žalm 83 opisuje vojnu, ku ktorej dôjde pred vojnou Góga
a Magóga (Ez 38-39), keďže národy a regióny opísané v tejto pasáži nie sú na zozname Gógových
spojencov (Ez 38:5-6). Predpokladali sme, že Izrael porazí tieto národy, hoci Žalm 83 to nešpecifikuje. Ale mohlo by to, čo v súčasnosti vidíme, byť odpoveďou na naše modlitby založené na tomto
Žalme 83 – kedy moslim bojuje proti moslimovi? Boh v minulosti reagoval na volanie Svojho ľudu
tým, že postavil nepriateľov Izraela voči sebe navzájom (Ž 83:1-5).
Ďalšie slovo, ktoré bolo prednesené, je z Lk 11:17: „Každé kráľovstvo, rozdelené proti sebe, pustne,
i dom, rozdelený proti domu, padá." Keď sa na to pozeráme, prosíme Boha, aby zhodil celý dom
islamu ako ovocie súčasnej nie celkom občianskej vojny na Strednom východe medzi sunnitskými
a šíitskymi moslimami.
Aby sme sa vyhli nebezpečenstvu priamej konfrontácie s panstvom nad islamom, prosme Boha,
aby to urobil On. Na príklad: „Pane, zmäť ich jazyk, lebo vidíme násilie a rozbroj v islame (Ž 55:10).
„Zmar ich plány proti Izraelu a „Naplň im tvár hanbou, aby hľadali Tvoje meno, Hospodine!
(Ž 83:17). „Bože, preukáž milosrdenstvo moslimom! Vytrhni mnohých zo satanovho panstva a prenes ich do kráľovstva Ješuu.“ (Kol 1:12-13).
Mier medzi Izraelom a islamom nie je možný
Harold Rhodes, pisateľ pre Gatestone Institute, hovorí: „Na Strednom východe vodcovia takmer
nikdy nepripúšťajú, že urobili chybu: keď tak budú konať, privolajú si na seba hanbu.“ Západní politici si to nevšímajú. Pretože nevnímajú, že ich myšlienka kompromisu s každou stranou povoľujúcou
isté záležitosti kvôli dosiahnutiu istej dohody „neexistuje na Strednom východe. Rozhodujúcim
je zachovanie si svojej cti.“ Ľudia urobia takmer všetko, „aby sa vyhli hanbe,“ vrátane toho, že pôjdu
aj do väzenia, budú riskovať smrť alebo zabijú členov rodiny (zvyčajne ženy), pretože „následky
hanby sú vždy trvalé a vždy kolektívne... Tento boj proti riziku zostať v hanbe bez ohľadu na to, čo
ich to bude stáť, je dôvod, prečo sa arabskí vodcovia nestiahli/nepokorili a ani to nemôžu urobiť. Ide
o ducha pýchy.
Keďže západ vníma „zrkadlové zobrazovanie“ a predpokladá, že „ľudia sú si podobní v tom, že čo
hovoria, je podobné tomu, čo hovoríme my,“ západní vodcovia v skutočnosti neuchopili tú pravdu,
čo vodcovia na Strednom východe majú na mysli. Vodcovia v Izraeli tomu rozumejú, ale ich rozumná rada je často zamietnutá. Toto má dopad na „mierové“ vyjednávania.
Žiadny vodca v Palestínskej Samospráve [PS] nedokáže podpísať dohodu, ktorá by ukončila
„konflikt a uznala Izrael ako židovský štát.“ V roku 2000 vtedajší premiér Barak ponúkol Arafatovi
97% všetkého, čo chcel. Ale keby to Arafat bol podpísal, ustúpil „z konfrontácie“, bol by zahanbený,
vnímali by ho ako „zradcu...a s vysokou pravdepodobnosťou by ho zabili…"
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Kompromis nie je cieľom Stredného východu; „my máme len riešenia typu „výhra - prehra/prehra výhra, kde víťaz berie všetko a porazený stráca všetko.“ (Česť & kompromis vo vedení ME,"
H. Rhode, Gatestone Institute, 10. júla 2013)
Vo Washingtone deň po izraelsko-palestínskych rozhovoroch - v ktorých sa malo zistiť, či by sa
mohli obnoviť vyjednávania, minister zahraničných vecí USA Kerry vystúpil so slovami: „Náš cieľ
je dosiahnuť dohodu o finálnom stave počas nasledujúcich deväť mesiacov,“ so všetkými otázkami
na stole, od Jeruzalema po hranice a „utečencov,“ kde cieľom je ukončiť konflikt a vyriešiť všetky
požiadavky.
Potom povedal: „Rozumný principiálny kompromis v mene mieru znamená, že každý sa postaví,
aby niečo získal. Každá strana má podiel na úspechu tej druhej a každý môže mať z toho prospech.
..Realizovateľné riešenie dvoch štátov je jediná cesta, ako je možné ukončiť tento konflikt a nie je
veľa času na to, aby sme to dosiahli...," Israel Hayom, 31. júla 2013) Kerry nebezpečne ignoruje
nastavenie mysle arabského Stredného východu.
Odborník na Stredný východ Yoram Ettinger poukazuje na iný kameň úrazu na tejto „mierovej“ ceste
- takíja: „Islamom schválená pretvárka, klam a zatajovanie nevhodných údajov, s cieľom chrániť
islam a „veriacich“ pred „neveriacimi“ a nepriateľskými moslimami.“ Táto taktika sa používa
v „časoch strategickej podriadenosti, s úmyslom dosiahnuť provizórne dohody len preto, aby boli
zrušené, keď dozrejú na to podmienky, aby porazili nepriazeň osudu.“ To znamená usmievať sa
a potriasť si s niekým ruku, kým bude čas na zabíjanie.
Všetky sekty fundamentalistického islamu používajú takíju so základom v koráne. Súra 3:28: Moslimovia môžu uchlácholiť „nevercov“ svojimi ústami, ale nie svojím srdcom.“ Súra 3:54, 8:30, a 10:21
uvádza: „Alah je najlepší projektant…" Súra 16:106 dovoľuje moslimom, aby predstierali,
že upúšťajú od islamských myšlienok a cieľov, aby spacifikovali „nevercov.“
Takíja umožňuje arabským vodcom klamať „západným médiám“, zároveň hovoria, že skutočne
veria len v arabský svet. Vodcovia PS to využívajú stále, majú „dvojaký spôsob“ rozhovorov voči
Izraelčanom a Američanom...zatiaľ čo učia palestínsku mládež nenávisti a podnecujú Palestínčanov
cez médiá ovládané Abbásom a mešity."
Základom pre takíju je Mohamedova zmluva Hudajbíjah 628 A.D., kedy uzavrel desaťročné prímerie
s „nevercami“ a potom porušil svoje slovo o dva roky neskôr, keď zozbieral „dostatočnú silu na to,
aby premohol nepriateľa“ v Alahovom mene.
Podľa zákonu šaría „klamstvo nie je povolené len v určitých situáciách, ale môže byť označené
za povinné v iných situáciách.“ („Iluzionistické dohody na Strednom východe - koncept takéja,"
Y. Ettinger, Israel Hayom Op-ed, 12. júla 2013) Ako môže Izrael vôbec veriť tomu, čo hovoria alebo
sľubujú moslimovia verní islamu?

12

SEP - OKT 2013

bratstvo

Strážcovia z Jeruzalema
Prečo sa politický mier odďaľuje?
Letné tábory Hamasu v Gaze poskytujú približne 10 000 deťom vo veku od 6 do 16 rokov zábavné
letné aktivity ako napr. učiť sa strieľať s útočnými zbraňami s ostrými nábojmi, ako sa vyhnúť ochranke a ako uniesť Izraelčanov. Denník UK „Daily Mail“ uviedol, že tábory sú „navrhnuté tak, aby formovali... teroristov zajtrajška.“ V rámci týchto táborov sú semináre o islame a ako byť mučeníkom
pre Alaha. („Letný tábor v Gaze: Deti sa učia ako unášať Izraelčanov,“ Israel Today, 14. júna 2013)
Vedúci tábora islamského džihádskeho táboroch v Gaze povedal: „My máme úplnú istotu, že [naše
deti] dokážu niesť zbrane a otvorený oheň proti nepriateľovi, pretože sme zasiali do ich sŕdc nenávisť voči nepriateľovi."
Golda Meirová mala pravdu, keď povedala: „Mier budeme mať s Arabmi len vtedy, keď oni budú
milovať svoje deti viac, ako nás nenávidia.“ („Deti Gazy a učenie o nenávisti," Seth Mandell, JP Oped, 24. júna 2013)
„Pokoj, pokoj! ale niet pokoja." (Jer.8:11)
Kerry je posadnutý myšlienkou o mieri medzi Izraelom a Arabmi. Zatiaľ čo nedávne prieskumy verejnej mienky dokazujú, že väčšina Palestínčanov chce zničiť Izrael a všetky susedské krajiny Izraela
sú pod paľbou nepokojov, Kerry ignoruje realitu a tlačí na Izrael, aby dosiahol svoj cieľ.
Pisateľka článkov Ruthie Blumová hovorí, že napriek nenávisti, o ktorej učia v palestínskych školách
ako aj o vládnutí nad svetom a napriek antisemitskej povahe islamskej teológie, Kerry zostáva optimistický. Blumová uvádza: „Toto je prípad kognitívneho nesúladu...“ Po „džihádom podnietenom
bombardovaní Bostonu, Kerry uviedol „teror kdekoľvek vo svete proti ktorejkoľvek krajine je neprijateľný.““ A potom, ako bol mladý britský vojak doslova rozkúskovaný na londýnskej ulici, premiér UK
Cameron povedal: „Táto krajina bude absolútne rozhodná vo svojom postoji voči násilníckemu extrémizmu a teroru." Prezident Obama dodal: „USA stoja rozhodne s UK... proti násilníckemu extrémizmu a teroru.“
Keď si Abbás uctí teroristov tým, že po nich pomenúva ulice a tábory a trvá na tom, aby Izrael vydal
niektorých z najhorších teroristov predtým, ako dôjde k rozhovorom, Kerry chce, aby Izrael kapituloval. („Tí, čo tlačia do mieru & kognitívny nesúlad," R. Blumová, Israel Hayom Op-ed, 24. mája 2013)
Kerry mal to svedomie, aby povedal: „Prosperita Izraela je prekážkou mieru... [Izraelčania] sa neprebúdzajú do nového dňa a nerozmýšľajú nad tým, či bude zajtra mier, pretože je tu isté povedomie
bezpečia...úspechu a prosperity.“ S. Bryen sa pýta, či Kerry skutočne verí, že „bude lepšie pre Izrael
priblížiť sa k vyjednávaniam z pozície prekérnej/neistej chudoby? Myslí si, že požiadavka Izraela
na bezpečnosť v nestabilnom, nadmerne vyzbrojenom, nepriateľskom regióne bude lepšie prijatá,
ak by bol Izrael v núdzi, neistým prosebníkom voči palestínskym a arabským záujmom? ... Celý
sionistický podnik je navrhnutý presne na to, aby zaistil Židom v štáte Izrael možnosť prebudiť sa
každý deň s „pocitom bezpečia“ a rozhodovať sa o svojich vlastných záujmoch. Skutočnosť, že Izraelčania sa tiež zobúdzajú s ťažko zarobeným a dobre zaslúženým „pocitom úspechu a prosperity“
je polevou na torte."
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Kerry uvádza, že ide o „kľúčový moment pre Izrael.“ Ale Bryen poznamenáva: „Izrael je stabilný,
vzdelaný, s narastajúcou nezávislosťou od energií, demokratický, prosperujúci štát s vojenskou
silou... ochotný a schopný sa brániť.“ A toto „je ten „moment“, kedy by Izrael mal vnímať nástojčivý
príkaz, aby.... ukončil dohodu s palestínskym politickým zriadením rozvetveným na kleptokratický,
autokratický, otvorene antisemitský Západný breh na čele s človekom, ktorého samostatne zvolené
obdobie skončilo v roku 2009 a skorumpovanú, islamskú Gazu „pod teroristickou vládou Hamasu?“ („USA: Prosperita Izraela ako problém," S. Bryen, Gatestone Institute, 24. mája 2013)
Charles Jacobs uvádza, že myšlienka dvoch štátov si „vyžaduje to, aby Izrael upustil od každého
nároku na Jordánske údolie. To znamená, že „Západný breh“ by sa rozšíril... po hranice s Jordánskom,“ a vytvorilo by sa súvislé arabské pásmo od Bagdadu...“ Jordánske, iracké a sýrske vojská by
sa mohli „potulovať po Jeruzaleme...a vlastne by vôbec neopustili arabskú krajinu.“ ("Obama – sa
podlizuje Putinovi," C. Jacobs, FrontPage Mag/Predná stránka časopisu, 22. júla 2013)
Kým bol Kerry s vyjednávačmi z Izraela a PS v Amerike, Abbás bol v Káhire a hovoril o svojej vízii
„mieru“ s egyptskými novinármi. „Pri poslednom rozhodnutí neuvidíme prítomnosť jediného Izraelčana, civilistu či vojaka, v našich krajinách.“ Práve tak vyzeral aj Hitlerov cieľ o svete bez Židov pre
Tretiu Ríšu. („Ako sa začínajú mierové rozhovory, Abbás vylučuje akúkoľvek prítomnosť Izraelčanov
v [Palestíne]," Israel Hayom, 30. júla 2013)
Chaos Egypta ukazuje srdce islamu
Kresťan, bývalý moslim, Nonie Darwish vníma súčasný chaos v Egypte ako symptomatický
(príznačný - poz. prekl.) pre koreň problému vo väčšine moslimských krajín: „ťažké rozhodnutie
medzi civilnou, vojenskou vládou „nevercov“ alebo totalitnou islamskou teokraciou." Egypťania vnímajú seba ako „moslimov a milovníkov demokracie, ale odmietajú vidieť, že islam a sloboda nemôžu existovať vedľa seba.“ Zákon šaría zakazuje „slobodu prejavu a vierovyznania/náboženstva...
[ako aj] slobodné nezávislé súdnictvo a rovnocenné práva pre“ ženy, menšiny a ne moslimov.
„Egypt je teraz opäť v pozícii, kedy je vojenská diktatúra „na teraz jediný spôsob, ako „zachovať
a udržať istú úroveň sekularizmu v súčasnom neustálom islamskom útoku proti ľudským právam,
slobode vyznania a demokracii.“ („Problém v srdci egyptských revolúcií," N. Darwish, Gatestone
Institute, 9. júla 2013)
Je Izrael rasistický štát zastávajúci apartheid?
Obvinenia z rasizmu vyvracia „podplukovník Mazarib, najvyššie postavený izraelský beduínsky [nie
Žid] vojenský stopovač …" Povedal, že životný štýl izraelských Arabov je oveľa lepší v porovnaní
s ostatnými krajinami Stredného východu, je to v „inom jazyku.“
Článok poznamenal, že „napriek ich arabskému moslimskému pozadiu... beduínski sliediči/
stopovači sú „strážcovia brány“ židovského štátu... [Oni] strážia brány proti infiltráciám a usmerňujú
každú Židmi ovládanú vojenskú patrolu obraňujúcu hranice. Sú tisícky izraelských beduínov, ktorí
slúžia v IDF a „riskovali svoje životy“ pri ochrane židovského štátu." („Štandard života pre Arabov
v Izraeli v „odlišnom jazyku," Israel Today, 26. apríla 2013)
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Je nový iránsky prezident umiernený?
Na premiéra Netanjahua neurobil dojem nový iránsky prezident Hasan Rúhání a jeho „umiernený“
mediálny štítok. Pripomenul svetovým lídrom, že skutočný vládca Iránu, Ajatolláh Chomejní, diskvalifikoval stovky kandidátov, ktorí „neboli stotožnení s extrémnym svetonázorom“ a z tých šiestich,
ktorí zostali, bol zvolený „jediný vnímaný ako prinajmenšom stotožnený s režimom.“ Ale my stále
hovoríme o niekom [Rúháni], kto nazýva Izrael „veľkým sionistickým satanom.““ V konečnom dôsledku Chomejní „rozhoduje o nukleárnej politike Iránu...“ („Netanjahu varuje: Nenechajte sa obalamutiť novým iránskym prezidentom," JP, 16. júna 2013)
Počas CBS Face the Nation/Čeliť národu, Netanjahu povedal, že Irán je „bližšie ....k bombe." Naznačil to pri jednostrannej akcii Izraela slovami: „Naše hodiny tikajú odlišným tempom. My sme bližšie ako USA. My sme zraniteľnejší. Preto budeme musieť čeliť tejto otázke ako zastaviť Irán možno
skôr, ako to urobia USA."
Rúhání kritizoval svojho predchodcu Ahmadinedžáda, hovorí Netanjahu: „...za to, že bol vlk vo vlčom rúchu. Avšak jeho stratégia je byť vlkom v ovčom rúchu. Usmievať sa a pritom zostrojovať
bombu." („Premiér varuje: Izrael možno zaútočí na Irán skôr ako USA," Arutz 7, 14. júla 2013)
Európa verzus Boh
EÚ schválila legislatívu, ktorá rozdeľuje Božiu krajinu a uzamyká Izrael do hraníc Prímeria z roku
1949. Toto je vzbura proti Jeho zjavenej vôli (3 M 25:23; Joel 3:1-2). Jediná nádej je, ak sa hodnoverná cirkev v Európe postaví do medzery, vyzná hriech svojich arogantných národných a cirkevných vodcov a bude prosiť o milosť tvárou v tvár Božím narastajúcim súdom (Ez 22:30; Ab 3:2).
Netanjahu odsúdil nové smernice EÚ, ktoré zakazujú „členským štátom EÚ spolupracovať, prevádzať financie, poskytovať štipendium alebo výskumné granty úradom/organizáciám v Judei a Samárii, východnom Jeruzaleme a na Golanských výšinách. („...Nebudeme akceptovať externé diktovanie
o hraniciach," Arutz 76, 16. júla 2013)
Tom Wilson odhaľuje, prečo Židia žijúci v Jeruzaleme, Judei a Samárii rozčuľujú Európu. Po prvé,
sionistické národné prebudenie vo všeobecnosti je v priamom protiklade k post nacionalistickému
zovšeobecňovaniu európskeho projektu a progresívnemu pochodu smerom k... svetovej vláde“,
o ktorom vykladajú mnohí úradníci parlamentu EÚ.
Európania dôsledne odmietli „každú izraelskú požiadavku na hlavné mesto“ v Jeruzaleme kvôli biblickým významom. Potom sa stal zázrak v roku 1967: „Pri odrážaní svojich útočníkov nielen že Izrael
presadil svoje vojenské prvenstvo v tomto regióne, ale celý Jeruzalem... a biblické centrá Judei
a Samárie pripadli židovskej nadvláde... Žiadny palestínsky arabský štát nebol zničený; jordánski
okupanti boli [po dobu 19 rokov] jednoducho nahradení izraelskými silami. Národy, „sa pôvodne
netrápili nad jordánskym zabratím týchto oblastí,“ ale boli „rozzúrení židovským zastúpením na tomto území“ a okamžite vyzývali po tom, aby sa Izrael stiahol.
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Strážcovia z Jeruzalema
„Náboženský a historický význam Jeruzalema...Judei a Samárie“ ma naďalej vplyv na mnohých
Izraelčanov ako aj ľudí z národov. Na proti izraelských stretnutiach v Európe človek počuje „ostré
prejavy, ktoré odsudzujú „judaizáciu/požidovštenie Jeruzalema“. Ide o frázu vyslovenú skôr s úprimným pocitom úzkosti než s nejakým pocitom irónie.“ V súčasnosti Európania zahodili veľmi odmietanú zdržanlivosť svojich zborov, aby myšlienka niekoho, kto berie „Bibliu dostatočne vážne, aby
ovplyvňovala spôsob ich života... [alebo] rozhodovala, kde žijú, bola vážnou urážkou moderného
európskeho zmýšľania...“
„Návrat Židov a židovskej suverenity do takýchto nábožensky citlivých oblastí ako Jeruzalem, Judea
a Samária začína vyzerať hrôzostrašne, ako udalosti opísané v Biblii. Pre post židovsko-kresťanskú
Európu je ťažké uviesť, aké katastrofické by to bolo, keby sa objavilo niečo, čo by poskytlo nejaký
druh dôkazu o biblických vyjadreniach.
„Najnovšie nariadenie EÚ proti „osadám“ nemá žiadny nedostatok nešťastných historických významov. Nielen že znova Európania hovoria Židom, kde môžu a kde nemôžu žiť, ale zaváňa to miernym kolonializmom, kedy sa Európania znova snažia bezohľadne vykresľovať hranice iných národov za nich. Podobne sú aj bojkoty dlhotrvajúcou taktikou vo vojne proti Židom, obhajované v ranom
stredovekom Anglicku práve tak, ako boli takisto obhajované prvou protižidovskou politikou zavedenou nacistickým Nemeckom. („Európska posadnutosť Judeou & Samáriou,“ Tom Wilson,
Arutz 7 Op-ed, 19. júla 2013)
Prorocké znamenia
Minulý rok Čína podpísala „dohodu s Izraelom o výstavbe vnútrozemského prístavu v Eilate
a 180 km dlhú železnicu na prepojenie Eilatu s izraelskými stredozemskými prístavmi... „Cieľom
je mať v Izraeli“ alternatívu Suezského prieplavu. Číňania ...vnímajú Egypt ako štát, ktorý zlyhal...
Budúcnosť prepravy pozdĺž Suezského prieplavu je otázna kvôli nepokojom v [Egypte], ktoré sa
objavujú dosť pravidelne.
Napriek tomu „je Izrael stabilnou, prosperujúcou, úspešnou demokraciou, ktorá sa neustále posúva
od sily k sile. Keď sa dokončí prepravná linka, čo sa týka globálnej ekonomiky, Izrael sa stane významnou najstrategickejšou krajinou v tomto regióne.“
Túto jar sa Izrael stal energeticky nezávislým...keď pobrežné nálezisko zemného plynu Tamar začalo čerpať zemný plyn do Izraela.“ O niekoľko rokov bude nálezisko zemného plynu Leviatan prechádzať priamo a Izrael sa stane jedným z najväčších dôležitých svetových producentov zemného plynu. Taktiež Izrael by mal začať „ťažiť komerčné množstvá ropy zo svojich masívnych ložísk živicovej
bridlice“ v blízkosti Beit Šemeš v roku 2017. „Geológovia odhadujú, že samotné nálezisko obsahuje
približne 250 miliárd barelov ropy, čo poskytne Izraelu ropnú rovnocennosť/paritu so Saudskou Arábiou.“
Toto všetko má obrovské prorocké dôsledky, najmä kvôli tomu, že to redukuje „európsku závislosť
na Rusku,“ a odstraňuje možnosť OPEC-U diktovať svetové ceny ropy cez manipulácie dodávky.“ („Izrael: malá šťastná krajina,“ Caroline Glick, JP Op-ed, 18. apríla 2013) Je toto dôvod, prečo
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Strážcovia z Jeruzalema
Góg a jeho spojenci útočia na Izrael, „aby zobrali korisť“ (Ez.38:12-13), a aby zabránili Izraelu zruinovať ich finančnú pevnosť západu?
Krajina slobodných – domov odvážnych
Mnoho izraelských arabských kresťanov v Nazarete slúži v IDF „a povzbudzujú svoje deti, aby konali podobne...“ Dôsledkom toho „sú pod narastajúcim útokom,“ pretože izraelskí arabskí politici
„sa vehementne stavajú proti arabskej účasti v izraelskej štátnej službe zo strachu, že by to legitimovalo existenciu židovského štátu...“
Ale pro-izraelskí arabskí kresťania majú po krk týchto pokryteckých politikov a dokonca zorganizovali verejné zhromaždenie v júni, aby oslavovali „úspechy ich nového fóra, ktorého cieľom je presvedčiť viac mladých Arabov, aby vstúpili do armády...“ Hovorca povedal: „My nežijeme v Sýrii, kde
kresťanom nie je dovolené hovoriť... alebo v Iraku, kde bombardujú kostoly. Žijeme v židovskom
štáte, ktorý je demokratický a slobodný. Ako izraelskí kresťania seba vnímame ako súčasť tohto
štátu, nie ako súčasť tých, ktorí stoja proti nemu.“
Organizátor fóra povedal miestnym Arabom: „Pozrite sa na chaos na Strednom východe a uvedomte si, že Izrael je jediným miestom, kde sa kresťania cítia bezpečne a že sem patria. „Preto“ viac
a viac z nás si uvedomuje, že neexistuje žiadna iná krajina, ktorá je hodna toho, aby za ňu bojovali!“
Arabský kresťan (absolvent strednej školy), ktorý sa pridá k IDF, dostal otázku z izraelských novín
„prečo“. „Napokon, z náboženského uhla pohľadu, my sme jedno. Ježiš bol Žid, jeho matka bola
Židovka, jeho 12 učeníci boli Židia.“ („Arabskí kresťania: Izrael jediným štátom, za ktorý sa oplatí
bojovať,“ Israel Today, 3. júla 2013) Môžeme zariadiť, aby prehovoril v škótskej cirkvi?
Sme my ten problém?
Lance Lambert nedávno hovoril o alternatívnom preklade Žalmu 11:3, ktorý vrhá svetlo na súčasnú
morálnu a duchovnú situáciu na západe. Zvyčajne jeho znenie je: „Ak sa základy zrútia, čo vykoná
spravodlivý?“ Ale z hebrejčiny by sa to tiež mohlo preložiť slovami: „Ak sa základy zrútia, čo vykonali
spravodliví? [Židovská vydavateľská spoločnosť, doslovný preklad]
Chuck & Karen Cohen
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SPRÁVY Z DIASPÓRY
Drahí priatelia Izraela,
len nedávno sme sa vrátili z nášho septembrového výjazdu na Ukrajinu. Keďže to bola moja prvá
cesta, bol som plný očakávania.

Nehoda na ceste z Kyjeva

Modlili sme sa za bezproblémový prechod hraníc. Vďaka Bohu, naše modlitby boli vypočuté.
Smerujeme do Beregova, kde prespíme u brata
Žoltyho. Odtiaľ pokračujeme do Žitomira, ďalej
smerom na Kyjev, a až do Korsun Ševčenkovskyj v Čerkašskej oblasti (cca1000 km).
Hraničný prechod
Vyšné Nemecké - Užgorod

Potravinové balíčky

sme cestovali do Smilej, kde v jednej
z reštaurácii zabezpečuje Chevra
obedy trikrát týždenne, pričom štyrom
ľuďom sa obedy distribujú priamo
do domu.

Na druhý deň, po príchode do Korsuňa, sme navštívili mestečko Gorodišče a dedinku Chlistunivka, kde sme rozdávali potravinové balíčky. Potom

Teplá strava
pre núdznych v Smilej

Radion
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Naša cesta pokračuje
späť do Žitomíra. Odtiaľ
sa vydávame do Gnivy
(152 km). S oblastným
koordinátorom sme navštívili Radiona. Má
45 rokov a v mladosti
prišiel o obe nohy pri
vlakovom nešťastí. Žije
sám. Jeho manželka
bratstvo

Správy z diaspóry
zomrela na rakovinu. Je úplne odkázaný na pomoc druhých. Z Gnivy vyrážame do Tivrova, kde je
zriadená jedáleň. Obedy sa podávajú päťkrát týždenne.

Teplá strava pre núdznych v Tivrove

Odchádzame do Beregova a ďalej do Iršavy. Navštívili sme Nikolaja, ktorý žije sám v dvojizbovom
byte. Je na invalidnom dôchodku. Jeho dôchodok je cca 104,- € Bol operovaný na rakovinu hrubého

Nikolaj

čreva, má vývod so sáčkom na stolicu. Jedno balenie, v ktorom je 30 ks
sáčkov, stojí 65,-€. Nikolaj je vďačný
za našu návštevu a prosí nás
o pomoc so zabezpečením dostatočného množstva sáčkov.
Sáčky na stolicu
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Správy z diaspóry
Vo Vinogradove sme navštívili dlhoročnú oblastnú koordinátorku Galinu, ktorej sme odovzdali oblečenie od darcov. Galina má momentálne vážne zdravotné problémy so srdcom. Nakriek tomu jej
srdce je veľmi naklonené k ľuďom, ktorí potrebujú pomoc. Prosím Vás, drahí priatelia, modlite sa za
Galinu, aby mohla i naďalej slúžiť a spoznať svojho Mesiáša.

Evgenij v nemocnici vo Vinogradove

Počas cesty sme navštívili veľa ďalších núdznych z Božieho ľudu. Osobne vnímam poverenie, ktoré
nám Hospodin dal v Izaiášovi, kap. 40:1. Mnohí z týchto ľudí potrebujú počuť slovo povzbudenia
a nádeje, že nie sú vo svojom údele opustení, že je tu Boh Izraela a ich Mesiáš Ježiš, pred ktorými
nie sú zabudnutí. Boh pozná každého jedného z nich - ev. Lukáša 12:6-7.
Pán Vám žehnaj!
Jozef Valach
Člen výjazdového tímu
Príspevok na sáčky pre Nikolaja prosím zasielajte v rámci projektu Nádej
s variabilným symbolom 777 (napíšte do text. časti: „Sacky“).
Ďakujeme.
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AKTUÁLNA VÝZVA
STRECHA
Soňa žije sama v domčeku v malom mestečku Vinogradovo. V tomto roku sa prehnala dedinkou
silná víchrica. A práve jej dom stál v ceste tejto
pohromy. Víchrica si vzala časť jej strechy a Soňa
zostala nepríjemne prekvapená. Začalo jej zatekať
a musela sa rýchlo rozhodnúť. Vzala si pôžičku,
aby jej mohli opraviť strechu.

Keď sme sa u nej zastavili, prosila nás o pomoc. Povedali sme jej, že budeme našich priateľov Izraela informovať, že kto bude mať ochotné srdce prispieť, môže nám poslať svoj
finančný dar a my jej ho odovzdáme.
Preto vás prosíme o váš
príspevok pre Soňu. Veríme, že je to ďalšia možnosť, ako prakticky slúžiť
ľudu Izraela v diaspóre.
Šalom
Chevra tím
Pre tento projekt s názvom „Strecha“ použite var. symbol 1310
Viac informácií na tel: +421 5640536 alebo email: chevra@chevra.sk
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CHANUKA (28.11 - 5.12.2013)
Chanuka znamená vysvätenie, a tak sa mu hovorí tiež sviatok vysvätenia. Je to post-biblický sviatok, ktorý pripomína víťazstvo Makabejčanov nad Sýrčanmi v r. 165 pred n. l.. Vtedy bol chrám
v Jeruzaleme znovu vysvätený po tom, čo bol znesvätený pohanským tyranom Antiochom IV., kráľom Sýrie, keď zabil prasa na Božom oltári, s cieľom zosmiešniť Boha, vieru a uctievanie židovských
ľudí.
Keď makabejskí (židovskí) povstalci prišli očistiť chrám, denná zásoba posvätného oleja pre chrámové svietniky zázračne vystačila na 9 dní. Preto je Chanuka nazývaná tiež sviatkom svetiel. Odo
dní Júdu Makabejského je Chanuka slávená so svetlom sviečok po 9 dní, ako pripomienka zázraku.
Používa sa špeciálny svietnik, zvaný Chanukia, na ktorom je 9 sviečok. Jedna sviečka sa nazýva
šamaš alebo pomocná sviečka a používa sa na zapálenie ostatných sviečok: jednej prvú noc, dvoch
druhú noc a tak ďalej po celý týždeň. V Izraeli dnes mladí bežci nosia horiacu pochodeň z územia,
kde Makabejčania žili, blízko Modiinu, do Jeruzalema. Na Západnom múre v Jeruzaleme je obrovská horiaca Chanukia. (Pestrosť a dizajn svietnikov Chanukia je limitovaná iba fantáziou ich výrobcov.)
Tento sviatok je veľmi obľúbený medzi deťmi. Spievajú okolo svietiacich sviečok a každú noc, kým
jedia špeciálne jedlá a hrajú sa hru dreidel, sú obdarúvané malými darčekmi.
Na Chanuku sa jedia špeciálne jedlá smažené na oleji, čo má pripomínať zázračný olej, ktorý horel
po 9 dní. Sú to napr. zemiakové palacinky, zvané latkes a šišky plnené džemom a posypané práškovým cukrom. Hovorí sa im sufganiot.
Počas Chanuky sa spievajú piesne ako Maoz Tsur (Skala vekov), v ktorej je vzdaná chvála Bohu za
Jeho moc a ochranu nad obyvateľmi Izraela. Čítajú sa Žalmy 113 - 118, veľký Hallel a prednášané
sú špeciálne žehnania za zázraky.
Na Chanuku sa hráva špeciálna hra, zvaná dreidel. Používa sa pri nej nástroj, na ktorého štyroch
stenách sú napísané 4 hebrejské písmená: Nun n, Gimel g, Hé h a Šín š. Tieto písmená predstavujú začiatočné písmená slov vo fráze: Nes Gadol Hayah Šam, čo znamená:
"Stal sa tam veľký zázrak". (V Izraeli sa používa Nes Gadol Hayah Po,
teda: "Stal sa tu veľký zázrak" - n - g - h - p.) Nástroj sa roztočí a ide o
to, ktoré písmeno sa ukáže na vrchnej strane. Víťaz dostáva cukrík
na spríjemnenie večera.
Chanukah saeach
Chevra tím

22

SEP - OKT 2013

bratstvo

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

variabilný symbol 1033
variabilný symbol 1310

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

Témy z konferencie:
- “História židov v Žiline”
- “Bojovanie s démonmi nacizmu”
- “Božie časovanie”
- “Pravda a klamstvo v duch. boji”
- “Božia vôľa pre môj život”
- “Prorocká služba”
- “Služba Ducha Svätého”
- “Čas obnovy všetkých vecí”
- “Božie tsunami”
- “Večera Pánova”
- “Pokora predchádza autoritu”
- “Obeť”
- “Návrat Pána Ježiša Krista”

Audio nahrávky
z tohtoročnej konferencie
si môžete objednať
na našej adrese:
CHEVRA
Národná 10
01001 Žilina
Slovensko
email: balatova@chevra.sk
www.chevra.sk
Cena 12,-€

