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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:
Koncom augusta som mal počas modlitby videnie. Videl som
zhromaždenie ľudí, ktorí boli na jednom mieste a nevedeli sa pohnúť;
niektorí stáli, niektorí sedeli na stoličkách, niektorí kľačali a niektorí sa
síce hýbali, ale ich pohyb bol veľmi spomalený a obmedzený. Potom som
zbadal, že ku každému jednotlivcovi boli prisaté čierne postavičky
s dlhými končatinami, ktorými sa snažili poviazať ľudí spôsobom, aby si to
nevšimli. Vyzeralo to, ako popreplietané chobotnice medzi ľuďmi, ktoré
obmedzujú chod cirkvi. Nikto si nevedel vysvetliť tento stav. Vedeli len, že sa nemôžu ďalej pohnúť.
Následne som videl zástup anjelov, ktorí sa vznášali nad týmto zhromaždením v pokoji
a v očakávaní a vôbec do tohto stavu nezasahovali. Len s trpezlivosťou sa pozerali na to, čo sa
dialo dole pod nimi. Pýtal som sa, čo to znamená. Duch Svätý mi odpovedal: „Je to preosievanie
cirkvi.“ A s tým prišlo slovo zo Slova: A Pán povedal: „Šimone, Šimone, hľa, satan si vás vyžiadal,
aby vás preosial ako pšenicu; ale ja som prosil za teba, žeby nezašla tvoja viera“ (Lk. 22:31-32).
Verím, že je to obraz cirkvi nielen na Slovensku, ale aj v národoch. Reagoval som hneď modlitbou,
aby si Otec použil tento stav a priviedol cirkev na miesto jej predurčenia.
Biblia hovorí o preosievaní, ale tiež o prepaľovaní, skúškach a otrase:
„Lebo si nás skúsil, Bože; prepálil si nás v ohni, ako sa prepaľuje striebro. Bol si nás uviedol do
siete; bremeno si bol položil na naše bedrá. Bol si vysadil mizerného človeka na našu hlavu: boli
sme vošli do ohňa a do vody a vyviedol si nás do hojnosti“ (Ž 66:10-12). Vidíš na konci výsledok
prepaľovania?
Jób stratil všetko, čo mal. Všetci ho opustili a manželka ho povzbudzovala, aby zlorečil Bohu
a zomrel. Jób zostal v postoji hľadania Božieho kráľovstva a jeho spravodlivosti v okolnostiach,
ktorými prechádzal. Preto na konci hovorí: „Doteraz som iba počul o tebe; ale teraz ťa vidí moje
oko“ (Job 42:5). Ďalej je napísané, že „...Hospodin požehnal posledné dni života Jóbovho viac, ako
bol požehnal jeho počiatok“ (Job 42:12). Vidíš výsledok prepaľovania v živote Jóba?
Je napísane: „Hľa, prepálim ťa, ale nie ako striebro, preberiem ťa v peci súženia. Pre seba, pre seba
to učiním, lebo ako by mohlo byť poškvrnené moje meno? A svojej slávy inému nedám. Počuj ma
Jakobe, ó Izraelu môj povolaný: Ja som to; ja som prvý a ja som i posledný“ (Iz. 48:10-12).
Okrem preosievania, prepaľovania a skúšania, je tu aj otras: „Hľaďte, aby ste neodbili toho, ktorý
hovorí! Lebo ak tamtí neušli odbyjúc toho, ktorý hovorí na zemi slová božského zjavenia, tým menej
my, ktorí sa odvraciame od toho z nebies, ktorého hlas vtedy pohol zemou a teraz zasľúbil
a povedal: Ja ešte raz zatrasiem nie len zemou, ale aj nebom. A to ešte raz jasne ukazuje na
preloženie vecí, ktoré sa pohybujú ako učinených, aby zostalo to, čo sa nepohybuje. Preto, keď
bratstvo
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prijímame nepohnuteľné kráľovstvo, buďme vďační a s vďakou sväto slúžme ľúbe Bohu
s úctou a bázňou Božou, lebo náš Boh aj je ohňom spaľujúcim“ (Žid 12:25-29). Božie Slovo nás
povzbudzuje, aby sme neodbili toho, ktorý hovorí a neodvrátili sa od toho z nebies. Pretože On ešte
raz zatrasie nielen zemou, ale aj nebom, aby zostalo len to, čo sa nepohybuje (neotrasiteľné).
Božou voľou je, aby sme prijímali nepohnuteľné Kráľovstvo a boli jeho súčasťou. To znamená, že
nás chce učiniť neotrasiteľnými, aby sme skrze vďaku, bázeň a úctu len Jemu sväto slúžili, lebo náš
Boh je ohňom spaľujúcim. Preto Ján Krstiteľ hovorí: „Ja vás krstím vodou, ale ide mocnejší odo
mňa, ktorému nie som hoden rozviazať remienok na Jeho obuvi; ten vás bude krstiť Svätým
Duchom a ohňom, ktorého vejačka je v jeho ruke, a prečistí svoje humno a zhromaždí pšenicu do
svojej obilnice, ale plevy bude páliť neuhasiteľným ohňom“ (Lk 3:16-17). Skutočné pomazanie je
spojené so skutočným prepaľovaním.
O pár dni neskôr po tomto videní som porozumel, že Boh chce skrze preosievanie, prepaľovanie,
skúšanie a otras navrátiť cirkev k:
•
•
•
•

pravej viere v Boha,
pravému poznaniu Jeho v osobnom vzťahu,
láske k Otcovi a k pravde (k Božiemu slovu),
prorockému pomazaniu, ktoré vedie: k svedectvu o Ježišovi Kristovi (Ješua Mašia), lebo
„...svedectvom Ježišovým je Duch proroctva“ (Zj. 19:10), k Božej bázni, lebo „bázeň
Hospodinova je nenávidieť zlé“ (Pr. 8:13) a „...v bázni Hospodinovej leží múdrosť a sila
odstúpiť od zlého“ (Pr. 16:6), k uctievaniu v Duchu a pravde, lebo Otec hľadá takých
modlitebníkov (J 4:20-24).

Jednou z charakteristík cirkvi je, že počúva na to, čo Duch hovorí zborom: „Kto má uši, nech
počuje, čo Duch hovorí zborom.“
Zbor v Efeze – Zj 2:7, zbor v Smyrne – Zj 2:11, zbor v Pergamone – Zj 2:17, zbor v Tyatire – Zj 2:29,
zbor v Sardách – Zj3:6, zbor vo Filadelfii – Zj 3:13, zbor v Laodicei – Zj 3:22,
Verím, že počúvanie hlasu Ducha Svätého je znamením živej cirkvi. Mŕtvi nepočujú hlas Ruach
HaKodeš, ale živí áno. Ješua je hlavou cirkvi. Je veľmi dôležité, aby sme porozumeli, čo chce robiť
ON, a ako chce budovať svoju cirkev: „...zbudujem svoju cirkev a nepremôžu ju ani brány ríše
smrti...“ (Mt. 16:18).
Moravskí bratia hovorili:
•
Keď nie teraz, tak kedy?
•
Keď nie tu, tak kde?
•
Keď nie ja, tak kto?
Nech všetko, čo bráni budovaniu Ješuovej cirkvi bude preosiate, lebo je tu čas návratu. On chce
začať návratom k Nemu práve od teba! Ješua už urobil pre teba všetko. Čo ty urobíš pre Neho?
Šalom, Stanislaw Gawel
4
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
Piatkový modlitebný záznam z Jeruzalema, október 2014
Vychvaľuj Jeruzaleme Hospodina! Sione, chváľ svojho Boha! (Ž 147:12)
Toto leto bolo pre všetkých obyvateľov Izraela, a s najväčšou pravdepodobnosťou aj pre vás,
ktorí stojíte s nami, veľmi náročné a napäté. Preto sme sa v čase, keď Izrael vstupuje do jesenných sviatkov, rozhodli vydať a poslať tento špeciálny modlitebný list.
1.) Príhovorcovia z celého sveta, ktorí sa modlíte spolu s nami, viete, že záležitosti, v ktorých
stojíme na modlitbách, sú dlhodobého charakteru. Z tohto dôvodu sú naše príhovory viac podobné maratónskemu behu ako rýchlemu šprintu. Keďže nemáme často okamžité odpovede, mohlo
by to niekoho spochybniť, či dokážeme mať vplyv na konanie Božej vôle na zemi. Táto špeciálna
modlitebná správa by vás mala povzbudiť, pretože obsahuje svedectvá vypočutých modlitieb. Vďaka Bohu, že zahŕňajú takmer všetky oblasti, za ktoré sme sa prihovárali. Svedectvá vypočutých
modlitieb budujú našu vieru a poháňajú nás, aby sme sa naďalej modlili za oblasti, v ktorých ešte
nevidíme výsledky a tiež nás vyzývajú vstupovať do nových vecí, ktoré povstávajú čím bližšie sme
k posledným dňom.
•

Takmer na samom konci Božieho slova, po všetkých jeho vzácnych inštrukciách a napomínaniach, aby sme stáli v medzere a modlili sa, Boží Duch prehlasuje: "A toto je tá smelá
dôvera, ktorú máme k nemu, že keď prosíme niečo podľa jeho vôle, čuje nás. A keď
vieme, že nás čuje, za čokoľvek prosíme, vieme, že máme splnené svoje prosby, ktoré
sme prosili od neho" (1Jn 5:14-15). Ako v gréčtine tak aj v hebrejčine slovo "počuje" znamená, „načúva so zámerom, aby vykonal“. Čiže za všetko, za čo sa modlíme v súlade
s Jeho vôľou, sa stane - samozrejme Jeho spôsobom a v Jeho čase.

2.) Často sme sa modlili za vodnú krízu v Izraeli. Asi tak pred rokom izraelský Vodohospodársky
úrad oznámil, že "vodná kríza je za nami". Odvolával sa na dva hlavné dôvody. Za prvé, Izraeliti
v posledných mesiacoch ušetrili omnoho viac vody ako kedykoľvek predtým. Za druhé, Boh daroval
Izraelu vedcov a odborníkov v technológiách odsoľovania a umožnil tak Izraelu vybudovať najefektívnejšie závody odsoľovania na svete. Avšak naďalej sa modlíme aj za dážď z neba, ktorý je pre
túto krajinu obrovským požehnaním.
•

•

„Čo do biednych a chudobných, ktorí hľadajú vodu, a niet jej, ktorých jazyk prahne od smädu, tých ja, Hospodin, vyslyším, ja, Boh Izraelov, ich neopustím. Otvorím rieky na vysokých
holiach a pramene v dolinách; obrátim púšť na jazero vody a suchú zem na zdroje vôd...aby
videli a poznali, uvážili a porozumeli vedno, že to učinila ruka Hospodinova, a Svätý Izraelov to stvoril“ (Iz 41:17-20).
Abba, Otče, ďakujeme Ti, že si vypočul naše modlitby. Vzdávame Ti všetku chválu a úctu za
to, ako si to vykonal.
bratstvo
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3.) Alija - návrat Židov z exilu do Izraela, je jedným z najväčších modlitebných bremien, za
ktoré neustále prosíme. Keďže táto udalosť je priamo spojená s posvätením Jeho mena (Iz 43:5-7;
Ez 36:23-24), a návratom Božieho Syna (Ž 102:16), prihovárame sa so smelou dôverou, že počuje
naše modlitby. Dobrá správa je, že za posledných niekoľko rokov alija vzrástla. Posledný židovský
kalendárny rok sme zaznamenali ohromujúci vzrast z 19 0000 (predchádzajúci rok) na 25 000. Prevažná väčšina pricestovala z Francúzska a Ukrajiny! Ako dôvod alije uvádzajú, že faktor, ktorý ich
"tlačí" presťahovať sa do Izraela, je silnejší ako faktor, ktorý ich tam "ťahá". Je to v súlade
s Jeremiášom 16:16, kde sa uvádza, že Boh sa najprv pokúsi svoj ľud do Izraela prilákať, a keď
nebude reagovať, bude ho tam musieť pritlačiť.
•

"Hľa, pošlem po mnohých rybárov, hovorí Hospodin, a vylovia ich, a potom pošlem po
mnohých lovcov, a zlapajú ich so všetkých vrchov a so všetkých brehov a z rozsadlín
skál" (Jer. 16:16).
Pane, ďakujeme Ti za to, že alija minulý rok opäť vzrástla.
Chválime Ťa za to, že strážiš svoje slovo, aby sa naplnilo (Jer. 1:11-12).
"Takto hovorí Hospodin Zástupov: Žiarlim za Sion veľkou žiarlivosťou a veľkým hnevom
prudkým žiarlim zaň. Takto hovorí Hospodin: Navrátim sa na Sion a budem bývať prostred
Jeruzalema, a Jeruzalem sa bude volať mestom pravdy a vrch Hospodina Zástupov vrchom
svätosti. Takto hovorí Hospodin Zástupov: Ešte budú sedávať starci a stareny na uliciach
Jeruzalema, a to každý svoju palicu vo svojej ruke pre vysoký vek. A ulice mesta budú plné
chlapcov a dievčat, hrajúcich sa na jeho uliciach. Takto hovorí Hospodin Zástupov: Keď to
bude nemožným v očiach ostatku tohto ľudu v tých dňoch, či to azda i v mojich očiach bude
nemožným? hovorí Hospodin Zástupov. Takto hovorí Hospodin Zástupov: Hľa, zachránim
svoj ľud z východnej zeme i zo zeme na západ slnca. A dovediem ich, a budú bývať
prostred Jeruzalema a budú mi ľudom, a ja im budem Bohom v pravde a v spravodlivosti." (Zach. 8:2-8)

•
•
•

4.) V súlade so slovom v 2.liste Timotejovi 2:1-4 sme často začínali svoje modlitebné stretnutia príhovorom za izraelskú vládu. "Mierovým" procesom z Osla sme vstúpili do opozície s mnohými proti-biblickými vládnymi politikami. Boh nás v svojej milosti vypočul, pretože ešte stále nám
patria Golanské výšiny a tiež stále nevznikla "Palestína". Modlíme sa za premiéra Netanjahua - za
ochranu, múdrosť silu, odvahu, potešenie atď. Ak máte pochybnosti o tom, či naše modlitby majú na
neho vplyv, prečítajte si interview v Jerusalem Post [article] alebo Israel Hayom [article] ešte pred
Roš Hašana. Radujeme sa, že Boh, v tak nebezpečnom čase ako je tento, pozdvihol pre Izrael vodcu s jasnou mysľou a odvahou. Neznamená to, že súhlasíme s každým písmenkom, ktoré Bibi povie
alebo činom, ktorý urobí, ale v porovnaní s väčšinou svetových lídrov (s výnimkou kanadského Harpera a austrálskeho Abbota) nie je nikto, kto vníma realitu hrozieb, ktorým čelí západná civilizácia
a Izrael, tak pravdivo ako Netanjahu.
•
•
•

Pane, chválime Ťa za súčasnú vládu, ktorá i po náročnom lete stále spolu funguje.
Abba, ďakujeme Ti za premiéra Netanjahua.
Abba, ďakujeme Ti aj za ministra obrany Moše Jaalona, ktorého si pozdvihol, aby stál po
boku Bibiho a viedol tento národ smerom, ktorý je milý tvojim očiam.
"A navrátim ti tvojich sudcov, ktorí budú ako tí tam prv, a tvojich radcov, ako na počiatku,

•
6
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a potom sa budeš volať mestom spravodlivosti, verným mestom" (Iz 1:26).
5.) Bezpečnosť Izraela je vždy na vrchole nášho modlitebného zoznamu. Koniec koncov, aby
bol celý Izrael spasený, musí prežiť! V Písme Boh hovorí, že keď navráti Židov z exilu späť do Izraela, bude ich ochraňovať – buď nadprirodzenými zázrakmi alebo skrze izraelskú armádu. Modlili sme
sa za obe možnosti a ON na obe odpovedal. Operácia Ochranné ostrie skončila pre IDF víťazne,
pretože vykonali presne to, čo od nich vláda očakávala. Vláda nikdy nemala v pláne zničiť Hamas,
napriek tomu, že radikálne krídlo chcelo. Samozrejme, iba čas ukáže, či to bola dobrá stratégia.
•
•

•
•
•
•

„Počujte slovo Hospodinovo národy, a zvestujte to ďaleko na ostrovoch a hovorte: Ten,
ktorý rozptýlil Izraela, ho zase zhromaždí a bude ho strážiť ako pastier svoje stádo“ (Jer.31:10).
„Neboj sa, červíček, Jákob, hŕstka Izraela, ja ti pomáham - znie výrok Hospodinov - tvoj
Vykupiteľ je Svätý Izraela. Urobím ťa ostrým smykom, novým a mnohozubým. Vrchy
zmlátiš a rozmelieš, aj pahorky zmeníš na plevy. Rozoseješ ich, vietor ich schytí, víchor ich
rozfúka; ty však pre Hospodina zaplesáš, chváliť sa budeš Svätým Izraela“ (Iz. 41:14-16).
Pán zástupov, prosíme Ťa, aby si chránil a bránil tento národ proti všetkým susedským krajinám, ktoré sa snažia ho vymazať z mapy sveta (Ž 83).
Ďakujeme Ti za zázraky a svedectvá, ktoré sa udiali počas letného vojenského konfliktu.
Chválime Ťa, že si z národa suchých kostí vybudoval neobyčajne veľkú armádu (Ez. 37:10).
Stojíme v úžase, ako si tento maličký národ zmocnil, aby obstál v boji ako silný a mocný
víťaz. (Zach 10:5).

6.) 'Mierové' rokovania medzi Izraelom a Palestínčanmi zlyhali už mnohokrát. A predsa, stále
žijú. Počas tohto ročnej letnej vojny proti Hamasu v Gaze si mnoho Izraelitov uvedomilo, že spolužitie bok po boku s palestínskym štátom, bez akejkoľvek izraelskej bezpečnostnej kontroly na tomto
území, je veľmi reálnym nebezpečenstvom. Premiér Netanjahu v poslednom období niekoľkokrát
zopakoval, že úplná nezávislosť Palestíny je vylúčená. A to je odpoveď, za ktorú sa viac ako 20
rokov prihovárame. Spomínate si, že keď sa v roku 1993 podpísala mierová dohoda v Osle, väčšina Izraelitov, západných krajín a majorita v cirkvi podporovala vytvorenie Palestíny v krajine, ktorú
Boh navždy prisahal židovskému národu? Preto sme sa modlili proti akémukoľvek rozdeľovaniu
Božej krajiny – a naďalej sa týmto smerom budeme prihovárať. Dnes neexistuje nijaká Palestína
a väčšina Izraelitov už pochopila, že Palestína ako zvrchovaný štát nikdy nemôže susediť
s Izraelom.
•
•
•
•

Pane, chválime Ťa a ďakujeme Ti, že si verný svojmu slovu a nie slovu muža.
Bol čas, kedy sme si mysleli, že je nevyhnutné vytvoriť palestínsky štát. A predsa, keď sme
sa povzbudení Božím slovom obrátili na Teba, Tvoja milosť nám pomohla nenechať sa odradiť a bojovať proti zámerom celého sveta. A Ty si vypočul naše volanie.
„Hospodin ruší radu národov; na nič obracia myšlienky ľudí. Rada Hospodinova stojí na
veky, myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie“ (Ž 33:10-11).
Hľa, národy sú ako kvapka z vedra a považovaní sú za toľko ako prach na vážkach: hľa,
ostrovy zdvihne ako prášok... Všetky národy sú pred ním ako nič, považované sú mu za
menej ako nič a za márnosť… On je to (Stvoriteľ), ktorý sedí nad kruhom zeme a jej obyvabratstvo
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telia sú ako kobylky...on vydáva kniežatá v nič a činí sudcov zeme, že sú ako márnosť....“(Iz.
40:15, 17, 22-23).
7.) Často sa modlievame aj za spasenie moslimov. Najväčšie víťazstvo v boji proti nepriateľom dosiahneme vtedy, keď sa stanú našou rodinou. Stále sa k nám dostávajú správy o veľkom
množstve moslimov, ktorí prijali Ješuu ako svojho Spasiteľa, špeciálne v Iráne, Egypte, a v sýrskych
utečeneckých kempoch. Ješua sa im zjavuje v snoch a víziách. Pán si mocným spôsobom používa
aj arabských kresťanov.
•

Radujeme sa v Tebe! Vzdávame Ti všetku vďaku a chválu za to, že otváraš oči a obraciaš
srdcia moslimov.
Chválime Ťa za to, že mnohí ex-moslimskí veriaci sú dnes pevní kresťanskí sionisti.
„A zase som počul ako hlas mnohého zástupu a ako hukot mnohých vôd a ako zvuk silných
hromov, ktoré hovorili: Hallelujah! Pretože prevzal kráľovstvo Pán, náš Boh, ten Všemohúci. Radujme sa a plesajme a vzdajme jemu chválu, lebo prišla svadba Baránkova, a jeho
manželka sa prihotovila“ (Zj 19:6-7).

•
•

8.) Nakoniec vás pravidelne povzbudzujeme modliť sa za spasenie celého Izraela. Mesiášovo
telo v Izraeli rastie. Takmer denne pribúdajú noví a noví veriaci. V Jeruzaleme sú zhromaždenia,
ktoré chvália Boha a modlia sa v hebrejčine, angličtine, ruštine, francúzštine, španielčine, etiópskom
jazyku a s najväčšou pravdepodobnosťou aj v iných jazykoch. A nielen to. Mnohí Izraeliti sú veľmi
otvorení a počúvajú o Mesiášovi Ješuovi. Mesiánskych Židov prijímajú ako neodlúčiteľnú časť tohto
národa. Samozrejme, stále je tu opozícia, ale minimálne nás akceptujú. Akokoľvek, posun, ktorý
vidíme v tejto oblasti, je veľkým svedectvom, že Boh odpovedá na naše modlitby.
•

Pane, ďakujeme Ti za každého Žida, ktorý či už v Izraeli alebo v exile prijal Ješuu ako Mesiáša, Spasiteľa a Pána.
Abba, sme tak vďační za to, že si priťahuješ židovský ľud k Tvojmu Synovi (Jn 6:44).
„A tak bude celý Izrael spasený, ako je napísané: Príde zo Siona Vysloboditeľ a odvráti bezbožnosti od Jákoba“ (R 11:26).
„A vylejem na dom Dávidov a na obyvateľa Jeruzalema Ducha milosti a pokorných prosieb,
a obrátia svoj zreteľ ku mne, ku tomu, ktorého prebodli, a budú nariekať nad ním, ako
niekto narieka nad svojím jediným, a budú horko žalostiť nad ním, ako niekto žalostí nad
svojím prvorodeným“ (Zach 12:10).

•
•
•

Na záver vám chceme vysloviť veľkú vďaku, že ste sa stali dôležitou súčasťou tohto neuveriteľného
zázračného obnovenia, ktoré Boh robí v Jeho krajine a s Jeho ľudom.
Chuck Cohen – za IFI tím
„A všetkému sa priblížil koniec. Teda buďte rozumní a triezvi k modlitbám“ (1Pt 4:7).
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STRÁŽCOVIA Z JERUZALEMA
3. vydanie, 2014
Šalom zo Siona,
Tento list Strážcu z Jeruzalema sa mi ukončoval len veľmi ťažko. Vojna s Hamasom pokračuje,
rovnako ako pokračuje aj pokrytectvo národov voči Izraelu, ktorý sa snaží brániť sám. Proti izraelské protesty v mestách na Západe potvrdzujú vyhlásenie juniora Martina Luthera Kinga, že „antisionizmus je v svojej podstate antisemitizmus“. Výkriky - smrť Židom, symboly - Hitler mal pravdu,
útoky na synagógy, židovské domy a obchody. Je to šokujúce, predsa však prorokované. Jeremiášovi lovci ( 16,16) sú uvoľnení! Židia v exile sa musia prebudiť a rýchle vrátiť domov.
Vnímate to, že 12 kapitola Zachariáša sa napĺňa? Národy povstávajú proti Jeruzalemu, ktorý je
v kontexte symbolom celého Izraela. Deje sa to na politickej, ekonomickej aj fyzickej úrovni, kým
Hamas a mnohí moslimovia nielen v Izraeli, ale aj v Palestínskej samospráve (PS) atakujú krajinu
a jej ľud.
„Ja, Hospodin, to rýchle učiním jeho času.“ (Iz. 60:22b)
Izaiáš 60 kapitola je proroctvom o posledných dňoch obnovenia Izraela. Tma začne pokrývať zem
(v.2), pohanskí veriaci budú pomáhať Židom v návrate do Izraela (v. 5-6, 9) a budovať krajinu (v. 10
-11). Nebude sa viac počuť o násilí (v. 18). 'Násilie' sa v hebrejskom jazyku povie hamas! Názov
tejto teroristickej skupiny v arabskom jazyku vznikol ako akronymum (spojením začiatočných písmen niekoľkých slov). Aké výstižné!
Premýšľajte o významných zmenách na svetovej politickej scéne, ktoré sa náhle udiali. Amerika
stratila povesť rešpektovaného a strach naháňajúceho lídra, Rusko sa snaží získať späť stratené
územia, Irak je roztrieštený, Sýria stále žije v kaluži krvi, povstal islamistický štát – nový teroristický
kalifát, nový egyptský prezident Sisi je jedným z najsilnejších izraelských spojencov v boji proti islamistickému terorizmu; antisemitizmus nakazil 25% sveta a alija, návrat Židov z exilu do Izraela,
stále narastá. Záplavy, zemetrasenia, suchá a hladomory, choroby...a zástupy prichádzajúce ku
Kristovi – s výnimkou Západu. Ďalším dôkazom posledných dní je nezvyčajná séria štyroch
„krvavých mesiacov“ počas biblických sviatkov v priebehu iba dvoch rokoch. Všetci vieme, že Boh
na znamenia časov používa nebeské svetlá (1M 1:14) a rovnako aj proroctvá.
Zakúšame Božie „náhle“? Tu je pár odkazov, ktoré nám pomôžu vidieť, že Boh niekedy pracuje
náhle. 5M. 7:4; 2 Kron. 29:36; Kaz. 9:12; Iz. 30:13; 48:3; Mal. 3:1; Mk. 13:35-37; Sk 2:2; 16:26; Zj.
18:10, 17, 19.
Návrat Mesiáša bude tiež náhly (Mt. 24:27). V Zjavení 22:20 čítame: „Hovorí ten, ktorý svedčí toto:
Áno, prijdem skoro! Amen. Áno, prídi, Pane Ježišu!“
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Operácia Ochranné ostrie
V čase, keď píšeme tieto správy, rozhovory v Káhire o dočasnom zastavení bojov, sú opäť
v prerušovanej fáze a izraelská armáda IDF sa znovu presunula na našu stranu hranice s Gazou.
Za koho Izrael bojuje?
V apríli Izrael pozastavil všetky mierové rokovania, pretože Abbás a PS vytvorili „jednotnú vládu“
s Hamasom. Keď izraelskí diplomati prehlásili, že „celý svet uznal Hamas ako teroristickú skupinu,
ktorá volá po zničení Izraela a vyvraždení Židov“, Abbás reagoval nasledovne: „Hamas je neoddeliteľnou súčasťou palestínskeho národa.“ Takže, čo to hovorí o tomto „národe“? (PM: Abbás si musí
vybrať – Hamas alebo Izrael, 23 Apr. 2014)
Ponúkame vám niekoľko úryvkov z charty Hamasu: „Izrael bude existovať … dokým ho islam neodstráni.“ (Preambula); "Deň súdu nepríde, pokiaľ sa moslimovia nepostavia proti Židom (nielen izraelitom či sionistom) a nezabijú ich“ (čl. 7); "Svätá vojna Džihád je jediným riešením pre palestínsky
problém“ (čl. 13).
Vzhľadom na to, že v celom konflikte prišlo o život menej Židov ako Palestínčanov, Izrael bol obvinený, že neprimerane reagoval na 12 000 raketových útokov, ktoré na neho od roku 2004 Hamas
vystrelil. Viac ako 3500 len za minulý mesiac! Toto obvinenie je tak prekrútené, že mnohí mu uverili!
V liste Rimanom 13:3-4 sa píše, že zbožná vláda chráni nevinných a zastrašuje zlo.
Odvaha premiéra Netanyahua hovoriť pravdu, je odpoveďou na naše modlitby. „Hamas a ďalšie
teroristické skupiny v Gaze“ ostreľovali izraelské mestá. „Nijaká krajina na svete by nezostala pasívna.“ Hamas zámerne vystavil obyvateľov Gazy nebezpečenstvu. „Vtlačil svojich teroristov do nemocníc, škôl, mešít a domovov. Takto spáchal dvojnásobný vojnový zločin: mieril na izraelských
civilistov, pričom sa schovával za palestínskych civilistov...“ ("Pozoruj svoje slová," JP Editorial, 10
Júl 2014)
Batya Medad vníma systém protivzdušnej obrany - Železnú kopulu- ako záchrannú vestu Izraela
pred „zničením, smrťou a zraneniami.“ Istým spôsobom je však zneužitá, aby podávala skreslený
obraz o realite. Keďže tak málo Izraelitov v bojovom konflikte zomrelo, mnohí si myslia, že "Izrael
nie je v ohrození," že Hamas „potenciálne nemá ničiace zbrane“. Táto mylná predstava spôsobuje,
že vnímajú izraelskú reakciu ako neprimeranú. ("Železná kopula, za a proti," B. Medad, Arutz 7 Oped , 14 July 2014)
Charles Krauthammer povedala, že kým „Hamas úmyselne mieri na civilistov,“ Izrael ich rôznym
spôsobom varuje – telefonátmi, textami, zhadzovaním letákov, atď... „Zriedkakedy môžeme vidieť
na medzinárodných politikoch momenty takej morálnej jasnosti, ako ich vidíme u izraelských vodcov. A predsa rutinne počúvame, že konflikt medzi Izraelom a Gazou je opisovaný ako morálny
ekvivalent uzavretého kruhu násilia.“ To je absurdné! Každý vie, že „hrdo vyhlasovaný zmysel existencie Hamasu je: vyhladiť Izrael a Židov.“
Pred deviatimi rokmi sa Izrael úplne stiahol z Gazy. „Aby pomohol palestínskej ekonomike, odovzdal Palestínčanom 3000 skleníkov, v ktorých pestoval ovocie a kvety na export, otvoril hraničné
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priechody a naštartoval obchodovanie...“
Obyvatelia Gazy skleníky zničili a zvolili si nasledovať Hamas. Ten, namiesto budovania štátu,
„obrátil Gazu na masívnu vojenskú základňu plnú zbraní pre teroristov“, ktorými chce vyhladiť Izrael. Namiesto budovania ciest a domov z betónu (na ktorom svet trval, aby im ho Izrael zabezpečil),
vybudoval Hamas míle „podzemných tunelov na skrývanie vojenských veliteľov a pašovanie zbraní.“ Utratil milióny na získanie zbraní, ktoré potom uskladnil na verejných miestach a tak vystavil
vlastný ľud izraelskému protiútoku. Prečo? Hamas vie, že „Izrael mu nemôže spôsobiť vážnu škodu.“ Predsa však denník JP píše, že „ zámerom Hamasu je pritlačiť Izrael, aby reagoval protiútokom
a tak prezentoval medzinárodnému konzumentovi médií smrť mnohých Palestínčanov.“
"Viesť vojnu spôsobom, že úmyselne nechám zomierať vlastný ľud, pretože je to telegenické
(vhodné pre televíziu), je naozaj morálne a taktické šialenstvo. Ale to sa opiera o samotný logický
predpoklad, ktorý vychádza z Orwellovského štátu svetového zaobchádzania s Izraelom...poháňaný
zmesou klasického antisemitizmu, totálnou historickou ľahostajnosťou, a reflexívnym súcitom voči
oficiálne udávanému tretiemu svetovému vyhnancovi. Palestínske obete hrajú dôležitú úlohu, pretože podkopávajú legitímnosť Izraela a jeho právo brániť sa.“ V našom morálne hendikepovanom
svete zvrhlosť Hamasu funguje a dáva zmysel. ("Morálna pochopiteľnosť v Gaze," C. Krauthammer,
The Washington Post Op-ed, 17 Júl 2014)
Prímerie na Strednom východe = izraelské prímerie. Hamas naďalej strieľa! Denis MacEoin hovorí,
že pre "Hamas je západná iniciatíva, založená na sekulárnych teóriách medzinárodného práva,
úplne ukradnutá.“ Hamas uznáva iba islamské šaria právo džihádu, ktoré je podľa ich charty
„jediným riešením palestínskeho problému“. Takže, ako by ich kúsok papiera vytvorený iba
„obyčajnými ľuďmi a nie Alahom, mohol zastaviť?“ Len úplná porážka zabráni obnoveniu vojnového
stavu v budúcnosti. ("Tu nesmie byť prímerie," D. MacEoin, Gatestone Institute, 25 Júl 2014)
Ohovárači Izraela apelujú na „nepomer obetí v Gaze“ v porovnaní s Izraelom a ním dokazujú, že
Izrael bezhlavo zabíja Palestínčanov. Arabská televízna stanica Al Jazeera je v tomto smere novým
gigantickým spojencom Hamasu. Podáva skreslený prehľad o padlých palestínskych obetiach, ktorým šíri podvody a klam. Analýza údajov ukázala, že väčšinu palestínskych obetí tvoria „muži
v bojovom veku“.
Napríklad deti tvoria asi 18% z celkovej bilancie obetí, čo je ohromujúce. Deti do 14 rokov však
podľa sčítania ľudu v Gaze tvoria až 50% populácie. „Viac ako 70% obetí mužského pohlavia bolo
vo veku 18 až 48 rokov. Toto vysoké percento mužov v uvedenom veku dokazuje, že práve toto
bola cieľová skupina izraelských útokov. Uvedené údaje podporujú izraelské tvrdenia, že sa snažia
vyhnúť obetiam na civilistoch. ...“ (Údaje o obetiach z Gazy vyvracajú tvrdenia o masakroch. ," Israel Today, 22 Júl 2014)
Zohľadňuje svet tieto správy? Rozlišuje, že úmrtia v Gaze nie sú chybou Izraela? Nie dnes. Väčšina
národov a medzinárodných skupín obviňuje Izrael. V zásade hovoria, aby Izrael prestal chrániť
svojich civilistov, pretože to ubližuje palestínskemu obyvateľstvu, ktoré žije pod vládou Hamasu. To
je nehoráznosť! Áno, svet si vie poctiť smrť Židov v spomienke na holokaust, v múzeách a počas
rôznych ceremónii. Ale, čo keď žijúci Židia odmietajú umierať..?
bratstvo

Tišri - Chešvan 5775

11

Strážcovia z Jeruzalema
„Dovoľte mi navrhnúť presnejšiu a vhodnejšiu formuláciu často sa opakujúceho všedného názoru,
že „Izrael má právo sa brániť“. Ja tvrdím, že Izrael je povinný brániť sa proti akejkoľvek teroristickej
vláde, ktorá nemá problém použiť hocijaký špinavý trik (vrátane obetovania svojho ľudu) pre svoj
zámer - zabíjať Židov.“ ("Izrael by mal zvíťaziť; Hamas určite stráca," D. Horovitz, Times of Israel
Editorial, 7 Aug. 2014)
Božia zvrchovaná ochrana
Vojnu rozpútal únos troch izraelských teenagerov v Judei. Národ sa modlil, aby chlapcov získali
späť živých. Ich telá sa však našli úplne znetvorené. Židovskí teroristi sa pomstili smrťou arabského
teenagera a postarali sa tak o nepokoje. Z Gazy začala lietať jedna raketa za druhou. O niekoľko
týždňov neskôr, keď sa vojaci IDF striedali v bojovej pohotovosti, jeden z nich rozprával tento príbeh: „S mojím priateľom sme zajali niekoľko teroristov Hamasu. Keď sme ich vypočúvali, spýtali
sme sa ich aj takúto otázku: „ak máte do Izraela vybudovaných tak veľa tunelov...prečo ste ich doteraz nikdy nepoužili pre teroristický útok“?
Jeden z nich odpovedal: „Dvanásť rokov staviame tunele a čakáme na ten správny moment zásahu, kedy budeme pripravení. Rozhodli sme sa, že správnym momentom je práve tohto ročný Roš
Hašana (koniec septembra)...“ Keďže väčšina vojakov ide počas týchto sviatkov domov, „neostane
ich veľa na stráži....Do každého tunela by sme vyslali niekoľko ozbrojených vojakov, unesených
civilistov, ženy a deti a priviedli by sme ich do Gazy. Izrael by nemohol zničiť tunele, pretože by boli
plné izraelských civilistov. Takže sme sa mohli zmocniť celej krajiny, vládnuť Izraelu a zabiť všetkých sionistov. Roky sme plánovali túto akciu. Už nám chýbali len dva mesiace. Váš útok na Gazu
nám to všetko zmaril.“
Boh počul plač svojho ľudu. Vďaka vojne, ktorá sa spustila... „bol Izrael ochránený pred desivým
masakrom. Všetky veci, ktorých sme toto leto boli svedkom, sú jedným veľkým zázrakom. Naďalej
sa modlime a navzájom sa posilňujme. Vzdajme vďaku Bohu, ktorý stráži židovský ľud v krajine,
ktorú im zasľúbil.“ ("Skutočne Boh odpovedal na naše modlitby za troch unesených chlapcov?"
Naomi Ragen Facebook post, 28 Júl 2014)
Neexistuje morálna ekvivalencia
Reakcie na úvodné vraždy, ktoré spustili júlovú vojenskú operáciu, dokazujú absolútnu morálnu
nezhodu medzi izraelskými Židmi a moslimami z Palestínskej samosprávy.
David Weinberg poukazuje na to, že „izraelskí teroristi sa objavujú len veľmi zriedkavo...…Zato
zoznam islamských teroristov rastie exponenciálnou rýchlosťou, rovnako ako aj zoznam ich obetí.
Izraelská verejnosť dôrazne a jednoznačne odsudzuje izraelských teroristov, ktorých veľmi rýchle
zatkne a uväzní. V žiadnom prípade ich nevníma ako hrdinov. Moslimskí teroristi sú, naopak, svojou spoločnosťou obdivovaní, vedenie krajiny ich vyzdvihuje ako herojov a štedro ich odmeňuje.“
Verejnosť Izraela „vyjadrila hlboké zahanbenie ...a otvorene odsúdila krutú pomstu vraždy arabského chlapca. Medzi palestínskymi moslimami sa, naopak, ozýval slávnostný jasot za trojnásobnú
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vraždu židovských teenagerov.“
Weinberg svoju úvahu uzatvára slovami: „spoločnosť sa neposudzuje podľa trestnej činnosti niekoľkých jednotlivcov, ale podľa toho, ako spoločnosť reaguje a jedná so zločinom a koho oslavuje ako
hrdinu. Neexistuje absolútne nijaká morálna symetria medzi izraelskou a palestínskou spoločnosťou.“ ("Bez morálnej symetrie," D. M. Weinberg, Israel Hayom Op-ed, 7 July 2014)
Palestínska spoločnosť oslavuje smrť
Mark Silverberg, analytik pre zahraničnú politiku Výskumného centra Ariel univerzity, podáva tento
príbeh: Matka jedného obvineného únoscu (jedného z vrahov izraelských teenagerov) pre izraelskú
televíziu Kanál 10 news povedala: „Ak môj syn naozaj stojí za týmto únosom, potom budem na
neho hrdá až do posledného dňa svojho života. Získala som svoje deti pre islamské náboženstvo ...a ich cieľom je priviesť islam k víťazstvu.“ Týmto postojom je presiaknutá celá palestínska
moslimská spoločnosť.
Od Mierovej dohody z Osla Abbás a PS „buduje kultúru, ktorá oslavuje teror a vyvyšuje teroristov,
vštepuje Palestínčanom nenávisť a násilie voči Izraelu a Židom, nazýva ich zberbou a usiluje sa
o ich vyhladenie.“ Charta Hamasu pokladá vyvraždenie všetkých Židov ako nevyhnutné.
Toto posolstvo sa šíri školami, médiami, mešitami a letnými kempmi. Posolstvo, ktoré Palestínčanov učí nielen to, že „Židia nemajú právo žiť“, ale priamo ich „nabáda ku vražde...“
Od vyhlásenia PS prišlo o život počas teroristických útokov takmer 2,000 Izraelitov. Únos rukojemníkov, ktorý sa inde vo svete považuje za vojnový zločin, Palestínčania vnímajú ako významné
víťazstvo. Z tohto dôvodu mnohí palestínski moslimovia oslavovali únos a vraždu troch židovských
teenagerov.
„Podľa štatistických údajov takmer 75% detí z PS si túžobne želajú zomrieť ako mučeníci. Pokiaľ
Palestína oslavuje kultúru smrti, nesmie jej byť udelená štátna suverenita.“ ("Znovu zameranie na
štátnosť Palestíny," M. Silverberg, Arutz 7 Op-ed, 6 July 2014)
Nadav Shragai hovorí, že „Hamas odsúdil na smrť nevinných obyvateľov Gazy, pretože ich použil
ako ľudské palebné kabáty. Ich kultúra smrti nie je iba teokraticko-náboženská a ideologická záležitosť.“ V roku 2008 minister vnútra Hamasu povedal, že smrť sa pre nich stala priemyslom ...
„Džihádisti, ktorí bojujú proti sionistickému nepriateľovi, ako ľudské štíty používajú kohokoľvek, kto
im príde do rany - ženy, deti aj starých ľudí.“ („Krv civilistov na rukách Hamasu,“ N. Shragai, Israel
Hayom Op-ed, 23 Júl 2104)
M. Hassan Yousef, syn zakladateľa Hamasu šejka Sheikh H. Yousefa, pre CNN povedal: „Hamas
sa vôbec nezaujíma o životy Palestínčanov ...nestará sa ani o vlastný život. Zomierať pre svoju
ideológiu je pre Hamas spôsob uctievania.“
Yousef, dnes už kresťan, tvrdí, že „Izrael nemá nijakú šancu vstúpiť do kompromisu s Hamasom,
bratstvo
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v ktorého samotnej charte je zakotvená potreba zničiť Izrael, jeho vodcov a vyhladiť židovský
ľud.“ (Syn zakladateľa Hamasu: „Smrť je formou uctievania," Arutz 7 , 30 Júl 2014)
Dror Eydar v svojom článku píše, že televízna stanica v Gaze odvysielala rozhovor s istým
„expertom“, ktorý pomáhal Palestínčanom pozerať na devastáciu Gazy jednotkami IDF „správnym
spôsobom. Povzbudzoval ich slovami: „Nebolo to dávno, kedy ste kričali – smrť pre Alaha je našou
najvyššou túžbou (časť z kréda Moslimského bratstva). Nuž, dostali ste smrť, ktorú ste si želali.
Každá moslimská matka musí vychovávať deti s nenávisťou voči synom Siona... Budeme zasievať
toto semienko do duší našich detí, aby povstala generácia, ktorá ich (Židov) odstráni zo zeme.“
Eydar: „Pekné, však?“
Islamská doktrína učí, že mučeníci dostanú v raji odmenu. V charte Hamasu stojí: „Neexistuje možný kompromis s nepriateľmi Alaha.“ Ideológia ich presvedčila, že bez problémov môžu použiť vlastný ľud ako ľudský štít. Keď však prídu o život obyvatelia Gazy, zástupcovia ľudských práv a média
obviňujú iba Židov.
„Chcú od nás, aby sme rešpektovali, pochopili, zúčastnili sa rozhovorov a tak ďalej...s teroristami,
ale sú to len prázdne frázy, ktoré odrážajú slabosť liberálnej elity, ktorá dominovala Západu v 1930
roku. Pohŕdajú nami a našim slepím racionalizmom. Navzdory falošnej predstave Západu, nielen
Izrael stojí vo vojne proti radikálnemu islamu. Tejto vojne čelí celý slobodný svet.“ ("Kultúra smrti,"
D. Eydar, Israel Hayom Op-ed, 6 Aug. 2014)
Izraelsko-arabskí kresťania sa zjednotili „v solidarite s prenasledovanými kresťanskými bratmi
a sestrami v Iraku“ a tiež podporili IDF v boji proti rovnakému „moslimskému extrémizmu v Gaze.“
S. Khalloul, hovorca Fóra pre odvody izraelskej kresťanskej mládeže, ktoré povzbudzuje mladých
kresťanských Arabov, aby sa pripojili k IDF, mal interview v izraelskej televíznej stanici Kanál 1.
Povedal, že „islamistický štát (IS) etnicky prečisťuje irackých kresťanov. IS ideológia sa zhoduje
s ideológiou Hamasu. Kresťania buď konvertujú, alebo zomrú. Je to od Západu pokrytecké, že hoci
nijakým spôsobom nepomohol kresťanom na Strednom východe, odsúdil Izrael za to, že chráni svoj
vlastný ľud pred úplne rovnakými hrôzami... Práve naopak, mal by byť vďačný IDF za to, že ako
jediná armáda na svete bojuje proti tomuto druhu vražedného teroru. („Izraelský kresťanský hovorca: Dosť bolo pokrytectva Západu!“ Israel Today , 30 July 2014)
Mierová "zombie" (živá mŕtvola)
"Oživovanie mŕtvoly" je veľmi výstižná nálepka pre tlak Západu, ktorým sa pokúša vzkriesiť zavraždený mier a týmto tlakom kŕmiť a vymývať mozgy ľudí!
NY Times zverejnila interview s prezidentom USA, v ktorom sa dotkli aj nátlaku, ktorý sa vyvíja na
Izrael a PS, aby uzavreli mier. Obama povedal, že domáca „podpora Bibiho je príliš vysoká a silno
podporovaná vojnou v Gaze...takže, ak by necítil nejaký vnútorný tlak, sotva by sme ho videli vstupovať do veľmi ťažkých kompromisov. Istým spôsobom je Bibi príliš silný a Abbás príliš slabý, aby
sa spolu zniesli...“ ("Obama vo svete", Thomas Friedman, NY Times Op-ed , 8 Aug. 2014)
Obama arogantne a sériovo zneužíva mocenskú pozíciu, ktorá vyplýva z jeho práva prezidentského
dekrétu. Nedokáže mu však zabezpečiť tak vysokú podporu, ako má Bibi v Izraeli. Amerika sa kĺže
14
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stále hlbšie a hlbšie do údolia súdu (Joel 3:1-2). Iba americkí veriaci, ktorí sa modlia a prosia Boha
za milosť, môžu zmierniť pád tejto veľmoci (Ez. 22:30-31).
David Horovitz v denníku The Times of Israel povedal, že Netanjahu na tlačovej konferencii v Jeruzaleme dňa 11.júla (štvrtý deň vojnovej operácie v Gaze) objasnil, čo si skutočne myslí o dvojštátnom riešení. Na jednej strane túži po „nejakom druhu dohody a oddelení od Palestínčanov“,
avšak zdôrazňuje, že by to „nemalo postúpiť až do úplnej palestínskej suverenity“...s čím by sa na
Strednom východe rozšíril islamský extrémizmus. Izrael „nemôže riskovať stratu kontroly“ nad svojím územím...vrátane hraníc s Jordánskom.
Horovitz poukazuje na to, že "nie" úplnej palestínskej suverenite znamená tiež "nie" Abbásovým
požiadavkám, Obamovým požiadavkám, a tiež požiadavkám sveta. Jednoducho povedané, Netanjahu nepovedal, že nepodporuje dvojštátne riešenie. On ho úplne vylúčil. Vďaka Ti Pane, že to ilustroval tak jasne. Príslovia 21:1!
Netanjahu odmieta radu, že v modernej dobe technológii je udržiavanie si územia z bezpečnostných dôvodov menej rozhodujúce. Bibi: „Čím bližšie sú nepriatelia k tvojej hranici, tým viac sa budú
snažiť preraziť popod ňu tunel a ponad ňu vystreľovať rakety.“
Zdôraznil, že Izrael urobil obrovskú chybu, keď sa stiahol z Gazy. To, „čo Hamas spravil z Gazou...by replikoval aj na Západnom brehu. Izrael nie je hlúpy, aby dal islamistom príležitosť“. Na 14
kilometrovej hranici medzi Egyptom a Gazou bolo vybudovaných 1200 tunelov, ktoré Egypt uzatvoril. Bibi pripomenul, že „hranica Judey a Samárie je 20 krát väčšia“. ("Netanjahu napokon povedal
svoj názor," D. Horowitz, The Times of Israel, 13 July 2014)
Obama v kontexte so záverečnou mierovou dohodou povedal, že... bude tlačiť na odzbrojenie Gazy. Ale k tomuto sa zaviazala OOP už v roku 1993 na Mierovej dohode z Osla! Obama tak Izraelitom opäť „dokázal, že americkej vláde nemožno dôverovať, pretože nedokáže uznať, ani zaručiť,
akékoľvek dohody podpísané židovským štátom.“ ("Obama používa teror Hamasu ako špekuláciu
proti Izraelu," Israel Today , 29 July 2014)
Netanjahu odkaz: Irán – Žiadny druhý Holokaust
Koncom apríla sa Netanjahu počas Dňa pamiatky zmieňoval o mučeníkoch a hrdinoch holokaustu.
Porovnával „existenčnú hrozbu Izraela, ktorá vychádza z iránskej rétoriky a jeho jadrového programu, s nacistickou vojnovou mašinériou a sľubmi, že holokaust sa už viac nebude opakovať.“
Premiér kládol otázku, „prečo väčšina národných a židovských vodcov nevideli nacistickú hrozbu?“
Retrospektívne, „nachádzali sa tam všetky varovné signály ...Boli slepí, lebo nechceli vidieť a následne museli čeliť dôsledkom pravdy?“
V roku 1930 bola trauma z Veľkej vojny stále živá. Z tohto dôvodu bolo prvoradým cieľom západných vodcov tej doby, za každú cenu sa vyhnúť ozbrojeným konfliktom. A to položilo základ pre
vznik najhoršej vojny v histórii sveta. Postupne sa zbierali dôkazy o zámeroch a schopnostiach
nacistického režimu a obraz sa vyjasňoval. Bibi vo svojom prejave veľmi vhodne citoval slová zo
bratstvo
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Žalmu 115:5b-6a. „Mali oči, ale nevideli, mali uši, ale nepočuli.“
Môžeš odmietnuť vidieť realitu, nemôžeš ju však poprieť. To je to, čo urobili „západní vodcovia.
Zignorovali vražednú nacistickú rétoriku ako vnútornú politiku Nemecka“ a zbagatelizovali hrozbu
budovania nacistickej armády, tvrdiac, že ide o „prirodzený prejav hrdého národa....kým konečne
začali konať, ľudia už zaplatili príšernú cenu.“ Prvá svetová vojna zabila 16 miliónov ľudí, druhá
svetová vojna ich zhltla 60 miliónov, z čoho asi jednu tretinu tvorili Židia.
„Poučil sa svet z chýb v histórii? Dnes opäť čelíme jasným faktom a hmatateľným hrozbám. Irán
volá po našom zničení. Vyvíja nukleárne zbrane...buduje podzemné bunkre na obohacovanie uránom“, a vyvíja rakety dlhého doletu, ktoré budú schopné niesť nukleárne hlavice.
„Dnes, tak ako aj v minulosti, svet zľahčuje iránsku extrémistickú rétoriku s odôvodnením, že krajina
napĺňa len vlastné vnútorné potreby... že iránske ambície sú len dôsledkom prirodzenej reakcie
hrdého národa“...a tak ako aj v minulosti tak aj dnes sú ľudia týmito výrokmi oklamaní.
Avšak v porovnaní s minulosťou je tu jeden veľký rozdiel - zvrchovaný štát Židov. „Ako premiér
Izraela neváham svetu hovoriť pravdu, i keď som konfrontovaný toľkými slepými očami a hluchými
ušami. Pred holokaustom mnohí Židia nevolali na poplach, pretože sa báli že vojna proti nacistom
by sa stala iba židovským problémom. Iní verili, že ak zostanú ticho, nebezpečenstvo pominie...dnes sa nebojíme hovoriť svetu pravdu, ako je napísané: "Budem hovoriť o tvojich svedectvách pred kráľmi a nebudem sa hanbiť" (Ž 119:46). "Počúvajte, lebo zvestujem ušľachtilé veci
a moje pery otvárajú sa k správnym veciam" (Pr 8:6).
„Teraz hovorím ku všetkým, ktorí nás chcú zničiť: nepodarilo sa vám to, a ani sa vám to nepodarí.“ ("Netanjahuova slávnostná prísaha": No 2nd Holocaust," Arutz 7, 28 Apr. 2014)
Antisemitizmus pokračuje
Liga proti hanobeniu, mimovládna organizácia založená v USA, analyzovala výskyt antisemitizmu
po celom svete (53,100 ľudí; 102 národov). Prieskum odhalil, že tento zhubný duch „je i naďalej
rozšírený po celom svete.“ 25% z opýtaných priznalo, že má protižidovské cítenie. Polovica všetkých moslimov a 24% z opýtaných kresťanov si uchovávajú antisemitské stereotypy. („1/4 obyvateľov sveta je protižidovsky naladená...“ Israel Hayom , 14 May 2014)
Prorocké tušenie?
Rabín Eli Kavon z Floridy varoval, že ako upadá USA, tak upadajú aj americký Židia. „Nepíšem ako
sionistický ideológ...Som realista a študent histórie. Ide o prežitie...“
Rabín povedal, že všetky modlitby a zhromaždenia za unesených izraelských teenagerov
v americkej židovskej komunite boli síce inšpirujúce a obdivuhodné, ale v zásade šlo o aktivitu, „po
ktorej sme sa cítili dobre, a ktorá zvýšila našu paternalistickú dôležitosť. Nebolo by efektívnejšie
riešiť izraelskú hrozbu tým, že začneme masové hnutie alije amerických Židov do Izraela?“ Rabín
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vyslovil svoj názor v synagóge. Reakcia nebola veľmi entuziastická.
Americké vysoké školy sú „semeniskom nenávisti voči Izraelu. Demonizácia židovského štátu
a Židov produkuje generáciu Američanov, ktorá sa kŕmi krivými obvineniami, ktoré len tak ľahko
z ich hlavy nedostaneme.“
Tiež expanzia islamu „bude tlačiť na postoj Washingtonu voči Jeruzalemu,... ak sa to už teraz nedeje...“
„Možno by sme mali začať premýšľať o výchove našich detí v Izraeli. Všetci vieme, že život v Izraeli
by bol nesmiernou výzvou, obzvlášť, ak si chceme ponechať americký štandard života. Avšak toto
pohodlie jedného dňa padne. Ak zostaneme v USA, smerujeme do divokých vôd.“ ("Pravda z Ameriky," E. Kavon, JP Op-ed, 2 July 2014)
Taliansky žurnalista Giulio Meotti tvrdí, že „židovský národ má vo svojich rukách oslobodenie sveta.“ Áno, sám stojí v boji za slobodu proti islamským silám, ktoré sú dielom samého satana. Od roku
1948 dopadlo na Izrael viac ako 60000 rakiet...
Pre mnohých obyvateľov Západu vyvoláva „nezávislý židovský štát nesúci meno Izrael,
s Jeruzalemom ako hlavným mestom, obnovenie života v Biblickej krajine, návrat židovského ľudu
po 2000 rokoch do svojej svätej zeme, nevyriešené otázky a znepokojivé závery.“
Izraeliti „vedia, ako aj v dnešnej dobe žiť a stojí im za to, žiť v prítomnosti. Západ vyprázdňuje ľudské duše a robí ich život nezmyselným – ženie ich len za plytkým pôžitkárstvom a materiálnym
navyšovaním. To je dôvod, prečo pohania často nenávidia Židov.“ ("Židovský národ má v svojich
rukách oslobodenie sveta," G. Meotti, Arutz 7 Op-ed , 20 Júl 2014)
V máji Centrálny štatistický úrad Izraela zverejnil údaje o náboženskej identite Izraelitov. 20% sa
vníma ako náboženských, 40% ako nábožensky tradičných, 40% ako sekulárnych a 80% zo sekulárnych povedalo, že „verí v Boha Izraela.“ (Veriaci národ, D. Weinberg, Israel Hayom Op-ed, 27
Jún 2014)
Ktorú verziu používal Ješua?
Keď Chuck Cohen vyučuje, že jedinú verziu Písem, ktorú Ješua používal, bol hebrejský starý zákon
– Tanach, zdá sa, že mnohí veriaci sú prekvapení. Ješua nikdy neprečítal ani len slovo z Novej
zmluvy (NZ)! Nikdy sa naspamäť neučil ani jeden novozákonný biblický verš, nikdy neviedol novozákonné zhromaždenie, ani necitoval z Pavlových listov. Nepotreboval NZ, aby dokázal svoje doktrinálne výroky. Všetko, čo povedal, bolo podložené Tanachom alebo, ako to On nazýval, bolo
“pravdou Božou“ (Jn. 17:17).
Prečo je tak mnoho ľudí v tomto smere slepých? Pretože čítajú svoje Biblie odzadu, čo je ovocím
učiteľov, ktorí hovoria, že NZ interpretuje Starý zákon? Aj keď NZ objasňuje niektoré časti Tanachu,
Tanach bol, a stále je, fundamentálnym Písmom pre NZ. Iba s touto pravdou v mysli môžeme skubratstvo
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točne rozumieť, čo tým NZ myslí, keď hovorí o Tóre (Zákone), o Mesiášovi, o vzťahu Boha
k izraelskému národu a židovskému ľudu po kríži a zmŕtvychvstaní.
Boh Izraela dáva „postupné zjavenie“, ktoré je neodvolateľné. Moslimskí učenci klamú tvrdením,
že neskoršie „zjavenie“ Koránu skoncovalo s predchádzajúcim zjavením, pretože sú navzájom nezlučiteľné. Presne toto robí teológia náhrady. Tvrdí, že Boh uzavrel zmluvu so Židmi v Starej zmluve, ale keď prišiel Ježiš Kristus, a Židia ho odmietli, všetky Božie zasľúbenia pre Izrael a židovský
ľud sa preniesli na cirkev (zdedila cirkev), alebo sa naplnili v Kristovi. Len nečítajte Skutky 1-10
kapitolu, alebo túto nezmyselnosť rozbite na márne kúsky. Takéto prekrútenie pravdy podáva antibiblický a rúhavý obraz o Božej prirodzenosti. Človekom vytvorený boh buď klame, alebo nepozná
budúcnosť. Je toto Boh Biblie? Je toto tvoj Boh?
A predsa, pravda Tanachu je momentálne v cirkvi odvolaná, nahradená, ignorovaná. A to je dôvod,
prečo je tak veľa západných kresťanov anti-izraelsky a pro-palestínsky naladených. Len čo skutočne pochopia, že biblický Ješua čítal a kázal jedine z Tanachu, potom sa všetky pochybnosti, či je
súčasná obnova Izraela Božím plánom, rozptýlia. Židia sa vracajú domov. Izraelský národ
je v procese obnovy. Opäť počuť hebrejský jazyk. Vláda, ekológia, ekonomika a armáda sú živým
dôkazom prorockého naplnenia. A takisto aj rastúci hnev sveta proti všetkému, čo robí Boh.

„ A keď sa to začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite svoje hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie.“ (Lk.21,28)
Chuck & Karen Cohen
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AKTUÁLNE POTREBY!
Naši spolupracovníci v Čerkazskej oblasti, Peter a Ina, sú zodpovedný za projekt Nádeje
(Tikvah). Vždy, keď sa stretneme, nás prosia o lieky, hygienické a zdravotnícke potreby
pre ľudí, ktorí si to nemôžu kúpiť. Je tu opäť priestor pre praktické naplnenie Jeho Slova
a tak byť požehnaním pre Jeho ľud.

Pri preberaní hygienických vecí v kancelárii v Korsuni.

Informácie o účtoch nájdete na predposlednej strane časopisu
alebo na www.chevra.sk. Použite var. symbol „777“ s textom LIEKY.
Ďakujeme. Chevra tím

bratstvo
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AKTUÁLNE POTREBY - SANITKA!

Centrála MDA

Ambulancia (sanitka) pre CFMDA (Christian Friends of Magen David Adon – Kresťanskí priatelia
Dávidovho červeného štítu)
Milí priatelia Izraela,
ďakujeme všetkým vám, ktorí ste už prispeli na tento projekt a aj vám, ktorí stojíte v modlitbách.
V projekte „Sanitka“ naďalej pokračujeme a modlíme sa, aby sa chýbajúce zdroje vyzbierali čo najskôr, a tak mohla byť sanitka požehnaním pre tých, ktorí ju potrebujú.
Ďakujeme a žehnáme vám,
Za tím Chevry,
Stanislaw Gawel
Informácie o účtoch nájdete na predposlednej strane časopisu
alebo na www.chevra.sk. Použite var. symbol „85000“.
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SPRÁVY Z DIASPÓRY
Jevdokija (1947) je vdova už niekoľko rokov. 5 rokov sa starala o svojho bezvládneho manžela.
Penzia, ako ináč, malá. Chorôb veľa. „Aké mám choroby? Skôr neviem aké nemám.“ – žartuje.
„Potrebovala by som ..., lieky sú tiež hrozne drahé.“
Počas vojny: „Všetkých 54 členov mojej rodiny zastrelili, keď sa nestihli evakuovať. Iba otec odišiel
na front a mama do evakuácie. Vtedy bolo treba utekať peši. Nebolo kedy cestovať. Rozpŕchli sme
sa po lesoch a ďalej sme išli ako sa dalo, na vozoch, koňoch, peši. Tak nás prekvapili výsadkári, že
všetkých našich vojakov zastihli v reštaurácii. V našej obci zastrelili 6060 ľudí, je tam aj pamätník.“

Modlite sa Božím Slovom z Izaiáša 44:21
Pamätaj na to, Jakobe, a Izraelu, lebo ty si môj služobník! Utvoril som ťa; ty si môj služobník.
Ó, Izraelu; nebudeš u mňa zabudnutý!
Prihovárajte sa za tých, ktorým slúžime, aby svetlo Ješuu vstúpilo do ich sŕdc a osvietilo v pravde
k pravému poznaniu Hospodina a Jeho spasenia. Nech zasiate semená viery a vaše modlitby vzdajú česť a slávu jedinému Bohu Izraela, nášmu nebeskému Otcovi. Jemu patrí chvála, česť a moc až
na veky. Jeho milosť trvá na veky.
Šalom
Chevra tím
bratstvo
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CESTA S BIBLIOU PO IZRAELI

Milí priatelia Izraela,
Máme ešte voľné miesta do Izraela v marci v roku 2015.
Plánovaný termín 12 - 20.03.2015
Informácie:
CHEVRA, Národná 10, 01001 Žilina
Tel.: +421 41 5640536
Email: chevra@chevra.sk

KNIHY
WERNER ODER
Bojovanie
s démonmi
Nacizmu
(9,- €)

PETER TSUKAHIRA
Božie tsunami
(9,- €)

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 „Sanitka“

variabilný symbol 1033
variabilný symbol 85000

Projekt Nádej (Tikvah) - projekty pomoci na Ukrajine
variabilný symbol 777
- do tohto projektu sme zaradili aj potreby spojené s liekmi,
hygienickými a zdravotníckymi potrebami v Čerkazskej oblasti.
Projekt Múr Modlitieb

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

variabilný symbol 333

Kontaktná adresa:
CHEVRA, Národná 10, 010 01 Žilina, SR
www.chevra.sk
e-mail: chevra@chevra.sk
tel./fax: +421 (41) 56 40 536

CD z audio nahrávok si môžete objednať na našej adrese:
CHEVRA, Národná 10, 010 01 Žilina, SR
www.chevra.sk
e-mail: chevra@chevra.sk
tel./fax: +421 (41) 56 40 536
Cena: 12,- €
Audio nahrávky budú na dvoch CD vo formáte MP3.

