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Správy z diaspóry a Izraela
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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:
Je napísané, že „Peter, zastanúc si s jedenástimi, povýšil svoj hlas
a povedal im: Mužovia Židia, aj vy, ktorí bývate v Jeruzaleme, všetci, nech
vám je toto známe, a počujte moje slová! Lebo títo nie sú opití, ako sa vy
domnievate, lebo veď je ešte len tretia hodina dňa. Ale toto je to, čo je
povedané skrze proroka Joela: A bude v posledných dňoch, hovorí Boh,
že vylejem zo svojho Ducha na každé telo a vaši synovia budú
prorokovať i vaše dcéry a vaši mládenci budú vidieť videnia a vaším
starcom sa budú snívať sny. Áno, i na svojich sluhov a na svoje dievky vylejem zo svojho Ducha
v tých dňoch, a budú prorokovať. A dám vidieť zázraky hore na nebi a znamenia dole na zemi, krv
a oheň a dymovú paru. Slnce sa obráti na tmu a mesiac na krv, prv ako príde deň Pánov, veľký
a slávny. A bude, že každý, ktokoľvek bude vzývať meno Pánovo, bude spasený.“ (Sk. 2:14 – 21)
V tomto slove môžeme okrem iného vidieť aj to, že Boh zasľúbil, že v posledných dňoch vyleje
svojho Ducha na každé telo. Výsledkom vyliatia Ducha Svätého sú: proroctvá, sny a videnia.
Deje sa to s tebou dnes? Na mnohých Otec vylieva svojho Ducha (Ruach HaKodeš), a preto
prorokujú, snívajú sny a vidia videnia.
Pred nedávnom som mal videnie, ktoré malo tri časti:
1.) Najprv som videl muža, ktorý celou silou ťahal k sebe za nohy holubicu. Snažil si ju podmaniť
a dostať ju pod kontrolu. Počul som hlas, ktorý mi povedal, že tento muž prezentuje skupinu ľudí
v cirkvi, ktorí sa snažia zneužiť Ducha Svätého pre svoje vlastné telesné motívy, v svoj prospech,
ktorí hľadajú slávu pre seba a svoju vlastnú cirkevnú denomináciu. Sú telesní, nestáli.
2.) Potom som videl skupinu ľudí, ktorí sa na kolenách s tvárou k zemi modlili. Vyzerali ako
moslimovia spojení spoločnou náboženskou formou. Všetci boli v podobnom šedom pásikavom
oblečení. Miestnosť, v ktorej sa modlili mala mreže a tie pásiky na ich oblečení spôsoboval ich tieň.
Ľudia sa vôbec nehýbali, pôsobili ako sochy. Vtedy mi Duch Svätý povedal, že ide o skupinu ľudí
v cirkvi, ktorí si vypracovali náboženskú formu, v ktorej majú veci pod kontrolou a cítia sa bezpečne.
Pokročili v tom tak ďaleko, že ich telesné predstavy o Bohu a fungovaní cirkvi ich uzavreli do
náboženskej klietky, z ktorej niet úniku. Nevidia ani potrebu niekam odísť a niečo zmeniť. Dokonca
majú strach čokoľvek meniť. Spája ich duch náboženskej jednoty. Veria, že celý národ by sa mal
prispôsobiť ich „duchovnosti“.
3.) Následne som videl tretiu skupinu ľudí, ktorí stáli blízko seba. Ruky mali vystreté hore
k nebesiam. Ich tváre žiarili pokojom, radosťou a láskou k svojmu Bohu (Otcovi). Táto skupina bola
osvecovaná svetlom z hora, od Otca svetiel, svetlom Božej slávy. Duch Svätý mi jasne hovoril,
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Slovo na úvod
že toto sú deti Otca Nebeského, v ktorých má záľubu. Sú to ľudia Božieho kráľovstva, ktorí chodia
v škole Ducha Svätého. Sú to učeníci Pánovi, ktorí vo viere naplňujú vôľu Božiu. Sú to deti svetla,
ktorým Otec venuje zvláštnu pozornosť. Sú to tiež Boží bojovníci, ktorí chodia v odvahe, viere
a odhodlaní a nič ich neodradí v napĺňaní Otcovej vôle.
Verím, že každý, kto to číta, sa nájde v niektorej z týchto skupín. Je to varujúce videnie. Pán nás
nepovolal k budovaniu cirkvi podľa našich predstáv, ale nás volá, aby sme sa pridali k Jeho
budovaniu. Ješua povedal: „...zbudujem svoju cirkev a nepremôžu ju ani brány ríše
smrti...“ (Mt. 16:18). Je to cirkev zbavená náboženského (denominačného) smradu a naplnená
vôňou slávy Pánovej. To sa deje len vtedy, keď sú naše životy plnené Duchom Svätým – „...buďte
plnení Duchom...“ (Ef 5:18); tam sa uvoľňuje pomazanie k proroctvám, snom
a duchovnému videniu. Tieto prejavy Ducha boli neoddeliteľnou súčasťou prvej cirkvi.
V prvej cirkvi:
sa prejavovalo prorocké pomazanie:
a.) boli proroci
Pretože Ješua dal do cirkvi „...jedných za apoštolov, jedných za prorokov, jedných za evanjelistov,
jedných za pastierov a za učiteľov“ (Ef. 4:11).
„A v tých dňoch boli prišli proroci z Jeruzalema do Antiochie“ (Sk 11:27).
„A boli v Antiochii, v tamojšom zbore, niektorí proroci a učitelia...“ (Sk 13:1).
„Júdas a Silas, ktorí boli aj sami prorokmi, napomínali bratov mnohými slovami a upevňovali
ich ...“ (Sk 15:32).
b.) boli proroctvá ( I Kor 12:6 – 11)
„Ducha neuhášajte. Proroctvami nepohŕdajte“ (I Tes 5:19 – 20).
„Toto prikázanie ti predkladám, dieťa Timotee, podľa predošlých, na teba sa vzťahujúcich proroctiev,
aby si v nich bojoval dobrý boj“ (I Tim 1:18).
„Nezanedbávaj daru milosti, ktorý je v tebe, a ktorý ti je daný proroctvom so skladaním rúk starších
zboru“ (I Tim 4:14).
„Blahoslavený, kto číta a tí, ktorí čujú slová tohto proroctva a ostríhajú, čo je napísané v ňom, lebo
čas je blízko“ (Zj 1:3).
„A hľa, prídem skoro! Blahoslavený ,kto ostríha slová proroctva tejto knihy“ (Zj 22:7).
4
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c.) Nemusíš byť prorokom, aby si prorokoval, lebo Peter hovorí o „každom“ tele - syn, dcéra,
starec, sluha atď.
„A keď potom zložil na nich Pavel ruky, prišiel na nich Svätý Duch a hovorili jazykmi
a prorokovali“ (Sk 19:6).
„Ten (Filip) mal štyri dcéry, ktoré prorokovali“ (Sk 21:9).
„Stíhajte lásku a snažte sa horlivo o duchovné dary, ale viacej, aby ste prorokovali“ (I Kor 14:1).
„A tak moji bratia, snažte sa horlivo, aby ste prorokovali a hovoriť jazykmi nebráňte a všetko nech sa
deje slušne a podľa poriadku“ (I Kor 14:39 – 40).
„Ten, kto hovorí jazykom, vzdeláva sám seba; ale ten, kto prorokuje, vzdeláva cirkev. A chcel by
som, aby ste všetci hovorili jazykmi, ale radšej, aby ste prorokovali...“ (I Kor 14:4 – 5).
„...po jednom môžete všetci prorokovať, aby sa všetci učili a všetci sa potešovali“ (I Kor 14:31).
„No ten, kto prorokuje, hovorí ľudom na vzdelanie, napomenutie a potešenie“ (I Kor 14:3).
Boh hovoril skrze videnia a sny
„A bol nejaký učeník v Damašku, menom Ananiáš, ktorému riekol Pán vo videní: Ananiášu! A on
povedal: Tu som Pane“ (Sk 9:10).
„A Saul videl vo videní muža menom Ananiáša, ktorý vošiel k nemu a položil na neho ruky, aby
prezrel“ (Sk 9:12).
Kornélius „...videl zreteľne vo videní vodne, okolo deviatej hodiny anjela Božieho, že vošiel k nemu
a povedal mu: Kornélius“ (Sk 10:3)!
Peter hovorí: „...som bol v meste Joppe a modlil som sa a videl som vo vytržení videnie...“ (Sk 11:5).
V Troade „...sa ukázalo Pavlovi cez noc videnie: Akýsi muž; Macedónec, stál, prosil ho a hovoril:
Prejdi do Macedónie a pomôž nám“ (Sk 16:9).
V Korinte: „Pán povedal Pavlovi v noci skrze videnie: Neboj sa, ale hovor a nemlč, lebo ja som
s tebou a nikto nesiahne na teba, aby ti zle urobil, pretože mám mnoho ľudu v tomto meste
(Sk 18:9-10).
Keď Pavla predviedli pred kráľa Agrippu, povedal: „....nebol som neposlušný nebeskému
videniu“ (Sk 26:19).
Potom v II. Korinťanom 12:1 Pavol hovorí: „...prejdem k videniam a zjaveniam Pánovým“.
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Ján píše: „A tak som videl kone vo videní aj tých, ktorí sedeli na nich...“ (Zj 9:17).
Pán zjavoval svoju vôľu ľuďom v prvej cirkvi, ktorí chodili Duchom. Tak isto to chce robiť i dnes,
pretože On žije a je ten istý včera, dnes až naveky (Žid 13:8).
MODLITBA:
Pane, modlím sa, aby to, čo bolo zjavené skrze proroka Joela a prehlásené skrze tvojho učeníka
Petra počas sviatku Šavuot, našlo miesto v tvojej cirkvi i dnes. Vyznávam ti telesnosť v cirkvi,
neposlušnosť, svojvôľu, modloslužbu, ctižiadosť, náboženské zvyky, tradície a zlé postoje. Nech
príde čistota a svätosť do Tvojho tela. Všetko, čo je mŕtve (mŕtve skutky) a všetko, čo neprináša
Tebe slávu, nech je odstránené. Namiesto toho nech príde Tvoj život. Ďakujem Ti, že i dnes hovoríš
k svojim služobníkom, cirkvi, ktorú Ty buduješ, skrze slová proroctva, videnia a sny. Veď svojich
služobníkov na miesta tvojho pomazania, tvojej moci, tvojej múdrosti, tvojho zjavenia a vôle. Nech
všetko, čo sa deje v Tvojej cirkvi (v tele) je pod vedením Ruach HaKodeš a prináša slávu Tebe
Ješua, lebo Ty si hlavou tela a si hoden slávy (Zj 5:11-12; Zj 7:9-12)!
Šalom
Stanislaw Gawel
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„ ...pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine...“ (1Kr 10:6)

Kalich trasenia
Keď sa zdá, že vojna na Strednom východe je na spadnutie, ľudia začínajú premýšľať
o Armagedone. Takto to vidí pisateľ Terry James v článku zverejnenom na webovej stránke raptureready.com (pripravený na vytrhnutie). Jeho názory sú zhrnuté v článku s názvom „Irak
v proroctve“. James verí, že Irak drží kľúč k ukončeniu ľudskej histórie. „Aby sme tomu však porozumeli, musíme začať so štátom Izrael,“ vysvetľuje James.
„Všetky proroctvá týkajúce sa budúcnosti sa musia posudzovať vo svetle jedného faktu - Boží vyvolený národ je späť v zasľúbenej zemi. Pozícia tejto krajiny v regióne Stredného východu
a celosvetové záležitosti sú kľúčové pre porozumenie ostatných geopolitických skutočností.“
Izrael sa má stať neúnosným problémom, ktorí, podľa svetových lídrov, treba eliminovať, alebo
aspoň nejako „zafixovať“ pred tým, ako sa uzavrie mier na Strednom východe a vo svete. Boh sa
sám postará o to, aby sa Izrael stal najväčšou prekážkou pre uzavretie hriechom poškodeného
a ľuďmi vytvoreného mieru, pretože skutočný mier môže priniesť iba Kráľ pokoja – Ješua.
„Hľa, ja učiním Jeruzalem čašou potácania všetkým národom na okolo, a bude aj na Júdu v obležení, na Jeruzalem. A stane sa toho dňa, že učiním Jeruzalem kameňom veľkej ťarchy všetkým národom; všetci, ktorí ho budú dvíhať, porania sa do krvi, a zhromaždia sa proti nemu všetky národy
zeme“ (Zach.12:2-3).
Vnímate v súčasnosti nestabilnú situáciu novodobého štátu Izrael? Popudzuje svetové spoločenstvo národov problematický vzťah Izraela a jeho susedov? Odpoveď je, hlasné „ÁNO“! James píše:
„Neustále vyvíjanie tlaku pre uzavretie mieru na Strednom východe, bez ohľadu na bezpečnosť
Izraela, je nezvratným dôkazom, že svet je mimoriadne podráždený z nestability medzi židovským
štátom a jeho nepriateľskými susedmi.“
Izrael robí i naďalej rozhodnutia, ktoré z nevysvetliteľných dôvodov prehlbujú nenávisť
a nepriateľstvo národov voči tejto krajine. Ameriku už nemožno považovať za verného spojenca ako
voľakedy. Pravdepodobne podporuje Izrael len preto, že vo vláde sedí niekoľko kresťanských kongresmanov a senátorov, ktorých viera vedie k tomu, aby židovskému štátu pomáhali. Obamova
administratíva však nie je skutočným spojencom a priateľom Izraela.
Nedávno študenti Bostonskej univerzity demonštrovali proti, ako to oni nazvali, „intersekcionalite“,
na základe ktorej vnímajú Izrael ako stelesnenie takmer všetkého zla vo svete. Intersekcionalita
(teória kríženia) je štúdium spoločných bodov medzi rôznymi formami útlaku, nadvlády alebo diskriminácie. Dalo by sa to aplikovať napríklad na ľuďoch, ktorí sú nielen tmavej pleti, ale aj ženského
pohlavia. Tieto dve formy útlaku by sa pretínali.
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Mesačné správy z Izraela
Izrael je pod vážnou paľbou kritiky týmito „intersekcionálnymi“ socialistami. Na jednom obrázku
žena vystavila obrovský plagát, na ktorom stálo: „Každý deň už 14 rokov Izrael zabije jedno palestínske dieťa.“ Páchatelia týchto nezmyslov zabudli pripomenúť, že deti sa neúmyselne (alebo možno úmyselne) dostali medzi bojujúcich vojakov. Niekedy ich prinútili postaviť sa pred teroristu, ktorý
sa za nich skrýval. Keď je vojna, každý normálny rodič sa snaží ukryť dieťa do bezpečia, ďaleko od
miesta bojov. V prípade vojny medzi Izraelom a Palestínčanmi (špeciálne Hamasom) je to presne
naopak. Palestínčania úmyselne ubližujú svojim deťom. Dievčina, ktorá držala v rukách spomínaný
plagát, nanešťastie, nemala ani potuchy o tom, čo prezentovala. Nech jej Boh odpustí nevedomosť
a jej zvrátené presvedčenie.
Terry James sa v svojom článku zameral na Irak, pretože je presvedčený, že Babylon v Iraku je tým
„záhadným Babylonom“ opísaným v Zjavení 17-18. Ja osobne však tento názor nezastávam. Mesto
v Zjavení nie je „Babylon“, je to „Tajomstvo, Babylon... sediace na mnohých vodách“. Tiež by to
mohlo byť aj New York City alebo, ako si niektorí myslia, Saudská Arábia.
ISIS chce bojovať proti kresťanom v Armagedone
Pred nedávnom bolo zverejnené video, v ktorom bojovníci ISIS vyzývali západných kresťanov, aby
prišli proti ním bojovať na miesto, ktoré sa nazýva Dabiq. Podľa ich verzie ide o Armagedon. Hovorca
sľubuje, že ISIS zvíťazí a všetci kresťania zahynú. Len čo ISIS vyhrá, vpochoduje do Jeruzalema.
Tak takto to vidia.
Bojovníci ISIS síce môžu čo - to vedieť o Armagedone, avšak dve veci zjavne prehliadli. Tí, ktorí
vychádzajú k zemským kráľom, aby ich zhromaždili do boja, sú, podľa Zjavenia 16:14, nečistí duchovia. Chce sa ISIS domáhať tejto úlohy? Taktiež je dôležité vedieť, že na toto miesto budú privedení ľudia preto, aby boli zničení. Ak bude niekto v Armagedone zničený, tak to bude ISIS, alebo
minimálne tam bude patriť aj ISIS. Ja osobne o tejto skupine fanatikov nemôžem povedať nič dobrého. Práve naopak. Ak poviem, že ide o skupinu démonmi posadnutých ľudí, nemusí to byť dosť
silné vyjadrenie. Je jasné, že ide o Božích nepriateľov.
Ich základným cieľom je zničiť Izrael. Netanyahu iba pred nedávnom vyjadril obavu, že židovský
štát môže veľmi skoro z jednej alebo druhej strany svojich hraníc čeliť Islamskému štátu.
Spojené štáty, ktoré sú najschopnejšie – a s najväčšou pravdepodobnosťou aj ochotné - postaviť sa
proti ISIS, čelia v svojom srdci vlastným problémom s ISIS bojovníkmi. V súčasnosti rastie počet
amerických obyvateľov, ktorí opúšťajú svoju vlasť, aby sa pridali k brutálnej islamskej armáde. Títo
odvedenci boli zradikalizovaní na americkej pôde a eventuálne sa môžu vrátiť späť domov.
V kresťanskej televíznej stanici CBN sa objavila takáto správa:
„Len ťažko si vieme predstaviť srdce USA ako semenisko teroristov. A predsa, keď sa objavili správy,
že v Sýrii zahynuli dvaja Američania bojujúci po boku ISIS, stopa viedla späť do USA, do Minnesoty.“
Zistilo sa, že zmienené obete patrili k rastúcej moslimskej mládeži v hlavnom meste St.Paul
a v Mineapolise. Mladí chlapci zareagovali na výzvu džihádu.
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Minimálne tucet mladých moslimov odišlo z týchto dvoch veľkomiest (nazývaných aj Twin Cities),
aby sa na Strednom východe pripojili k ISIS bojovníkom. Niektorí z nich navštevovali mešitu alFarooq na tichom predmestí Minneapolisu. Američan egyptského pôvodu údajne získaval mladých
somálskych moslimov z mešity a pomáhal im dostať sa do Sýrie.
Pracovníci mešity tvrdia, že ešte začiatkom tohto roka zakázali Amir Mešalovi jeho pôsobenie, keď
zistili, že káže džihád. Avšak podozrenie z náboru do ISIS armády všeobecne zostáva.
„Existuje organizácia, ktorá sa tomu venuje,” povedal pre CBN bývalý šerif Bob Fletcher. „Ale zvyčajne za tým stojí jedna ústredná postava, ktorú volám „sprievodca“. Tento človek vyučuje princípy
ideologického štátu a sprevádza nováčikov do Sýrie alebo kdekoľvek ich treba.“
Fletcher je bývalý šerif oblasti Ramsey, ktorá je súčasťou St.Paula. Momentálne pracuje so somálskymi vodcami, aby bojoval proti radikalizmu v komunite Twin Cities, z ktorej v posledných rokoch
vycestovali desiatky mladých mužov do zámoria, aby sa pripojili k teroristickým skupinám.
Medzitým sa ISIS zaviazala zabiť 10 miliónov Američanov.
Arabský diplomat to povedal tak, ako to je.
George Deek je kresťanský Arab z Jaffy. Pracuje ako zástupca veľvyslanca pre Nórsko. Nedávno
predniesol prejav na zhromaždení v Osle, ktoré usporiadala nórska skupina “S Izraelom za mier“.
Jeho posolstvo mnohí ohodnotili ako „najlepší prejav izraelského diplomata.“ Článok o tomto výnimočnom mužovi priniesol denník Israel Today.
Ako Arab s dlhou históriou v tejto krajine Deek neprikrášľuje židovskú účasť v konflikte. „Ukrutností
sa dopustili všetky zúčastnené strany,“ hovorí. „I napriek tomu, že ako občan menšiny v Izraeli celý
čas užívam plné a rovnocenné práva silného a demokratického štátu, v žiadnom prípade neschvaľujem dokázané priestupky Izraela.“
„Zaujímalo ba ma však,“ hovorí Deek, „prečo sa prikladá palestínsko-izraelskému konfliktu taká
neprimeraná pozornosť, keď v tom istom čase v mnohých kútoch sveta besnejú oveľa vážnejšie
krízy. Väčšine priamo či nepriamo zaangažovaných nejde o blaho istej utláčanej skupiny, ale o to,
aby démonizovala a zničila Izrael,“ povedal Deek. Postupom času sa „z Palestínčanov stali otroci
minulosti, ktorí sú okovami hnevu držaní v zajatí. Stali sa väzňami vo svete frustrácie a nenávisti.“
To dokazuje – ako sme aj mnoho krát predtým zdôrazňovali – že pri dobrej vôli nie je dôvod
k nenávisti. Pravdou je, že tí, ktorí nenávidia, škodia sami sebe, pretože „krotkí budú dedičmi zeme.“ Boh pripravuje nové nebesia a novú zem. Prebývať v nej budú len tí, ktorí Ho milujú a činia
Jeho vôľu.“
“...a videl som i duše postínaných pre svedectvo Ježišovo a pre slovo Božie...” (Zj.20:4).
In Messiah, Lonnie C. Mings
bratstvo
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
Piatkový modlitebný zoznam z Jeruzalema, november 2014
1.) Chváľte Hospodina
„Chváľte Hospodina, všetky národy! Zvelebujte ho, všetci ľudia! Lebo je preveľká
jeho milosť nad nami a pravda Hospodina na veky (Ž 117)“!
•
•
•
•
•
•
•
•

Tebe, Pane, patrí moc a bohatstvo, múdrosť a vláda, česť a sláva a dobrorečenie (Zj. 5:12)!
Vďaka za to, kým naozaj si!
Ty si našou skalou a našim hradom a vysloboditeľom(2 S 22:2).
Ty si pevný a nemenný základ (Iz. 28:16).
Naša nádej je v Tebe (Ž 33:22).
Tvoje Slovo naveky pevne stojí v nebesiach (Ž 119:89)!
Ty si Kráľ kráľov a Pán pánov, náš milujúci Otec (Zj. 19:16).
Hoden, hoden, hoden je Baránok! On je nádherný, hodný našej chvály, Baránok sediaci
na tróne!

2.) Premiér Benjamín Netanjahu
Tento týždeň zverejnil americký denník "The Atlantic" článok, v ktorom vysokopostavený úradník
Obamovej administratívy nazval Netanjahua zbabelcom. Táto publikácia je neoficiálne považovaná
za hovorcu Bieleho domu. Slovo, ktoré sa tento týždeň čítavalo z Tóry, bolo z 1M 12:3: „A požehnám tých, ktorí ťa žehnajú, a tých, ktorí ti zlorečia, prekľajem...“ Vyslovená kliatba nad izraelským
premiérom je predzvesťou prichádzajúcich nebezpečných časov pre USA. V protiklade s americkým
prehlásením sme Bibimu žehnali:
•
•

Daj Netanjahuovi „hrošiu kožu“, aby zniesol urážky, ktoré padajú na jeho hlavu.
Nech je jeho identita založená na tom, kým je v Bohu a nie na mienke Ameriky alebo iných
národov.
Nech si svojich poradcov vyberá s tvojou múdrosťou a nech prijíma múdrosť z ich rád.
Nech ho urážky a ohovárania neodradia od úloh a plánov, do ktorých ho Ty povolávaš
a vedieš.
Pošli slová požehnania a potešenia z akéhokoľvek kúta sveta a tiež z USA.
Priveď do hanby každého, kto sa snaží zahanbiť Izrael a jeho vodcov (Ž 44:7).
Netanjahua nazvali zbabelcom pre jeho neochotu vytvoriť palestínsky štát. My prehlasujeme, že to nie zbabelosť ani bojazlivosť ale múdrosť a odvaha.
Nazvali ho zbabelcom, pretože nezaútočiť na Irán. Prehlasujeme, že ak je Tvojou vôľou, aby
Izrael zaútočil na Irán, nie je ešte príliš neskoro. Daj Netanjahuovi múdrosť a schopnosť
rozlišovať časy, aby Izrael vedel, čo by mal robiť (1 Kron. 12:32).

•
•
•
•
•
•
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3.) Izraelsko-americké vzťahy
Izraelský prezident Reuven Rivlin sa vo svojom prejave tento týždeň zameral na krízu izraelskoamerických vzťahov. Povedal: „Tri veci zväzujú izraelskú zahraničnú politiku - väzby s USA, väzby
s USA, väzby s USA.“ Toto však nie je biblická predstava, i keď do istej miery nasleduje biblický
vzor. Izrael počas celej svojej histórie vyhľadával pomoc a podporu z Egypta a iných národov. Židovský štát si potrebuje postupne odvykať od závislosti na USA. Boh priviedol Izrael späť do zasľúbenej zeme, aby bol závislý len na Ňom samom (Ez 36:24-28)!
•
•
•
•
•

Pane, priviedol si nás späť do tejto krajiny, aby sme sa znovu stali tvojím ľudom a Ty, aby si
bol našim Bohom (Ez 36:28). Obráť nás k Tebe!
Vďaka Ti, že nedriemeš, ani nespíš, ale ostríhaš Izrael. Chceme byť na Tebe úplne závislí.
(Ž 121:4)
Postupne nás zbavuj závislosti od USA a iných národov, ku ktorým sme sa utiekali. Ty si
našou pevnou vežou, do ktorej sa utiekame a sme chránení (Pr. 18:10).
Vysloboď nás zo strachu z izolácie.
„Aj keby som išiel dolinou tône smrti, nebudem sa báť zlého, lebo Ty si so mnou (Ž 23:4).“

4.) Vládna koalícia
Izraelská vláda je i naďalej veľmi labilná. Lídri koaličných strán si neplnia svoje zodpovednosti tak,
ako by mali a veľmi rýchlo kritizujú premiéra namiesto toho, aby ho podporili. Veľa sa hovorí
aj o predčasných voľbách (voľby by sa mali konať až v roku 2017). Volebná kampaň má tendenciu
odvrátiť pozornosť politikov od skutočných problémov národa a okolitého sveta, pretože sa sústredí
na získavanie hlasov voličov. Koniec koncov, deň volieb určuje premiér Izraela.
•
•
•
•

Pane, daj Bibimu veľkú múdrosť ohľadne načasovania volieb. Pre dobro Izraela ho upevni
a dodaj mu odvahu, aby robil správne rozhodnutia.
„Čím je uhlie pahrebe a drevo ohňu, tým je škriepny človek pri rozdúchavaní sváru
(Pr 26:21).“
Zaveď nový štandard vlády v Izraeli, ktorý spôsobí, že vládni politici povýšia záujmy krajiny
nad vlastné ambície. Umlč hašterivé hlasy.
Priveď premiéra do bodu, kedy jeho vôľa bude v súlade s tvojou vôľou a ostatní lídri, aby
boli v spojenectve s Bibim.

5.) Jeruzalem
Mestom vládnu nepokoje vo viacerých jeho štvrtiach. Výtržnosti spustil pokus o atentát a násilnosti,
ktoré možno nazvať „detskou intifádou“. V prvých bojových líniách sú totiž zapojené predovšetkým
deti a mládež, ktoré vyvolávajú násilnosti hádzaním kameňov, petárd a molotových koktailov. Taktika je jasná. Ukázať celému svetu, ako Izrael útočí na palestínske deti. K ukončeniu týchto násilností
je potrebná nielen sila ale predovšetkým múdrosť.
bratstvo
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•

Pane, prosíme Ťa o múdrosť pre starostu Jeruzalema Nir Barkata, pre premiéra Netanjahua, šéfa polície Johanan Danina a pre všetkých, ktorí sa podieľajú na upokojení situácie.
Nech vyhľadávajú pomoc a múdrosť u Teba. „Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosť,
nech si ju prosí od Boha, ktorý prosto a ochotne dáva všetkým, a dostane sa mu jej
(Jk.1:5).“
Pomaž Barkata, aby vedel upokojiť Jeruzalem.
Odhaľ všetkých, ktorí majú prsty v týchto konfliktoch, ktorí pripravujú a plánujú, vedú, bezprostredne sa zúčastňujú, či financujú násilie v uliciach Jeruzalema. Odhaľ ich, aby mohli
byť postavení pred súd.

•
•

6.) Deň hnevu
Prezident Palestínskej samosprávy Mahmúd Abbás pridal „palivo do ohňa“, keď štvrtkové uzavretie
Chrámového vrchu Izraelom nazval „prehlásením vojny“. Jeho strana Fatah (ktorú svet pokladá
za partnera pre mierové rozhovory s Izraelom) volá po odvete, volá po „Dni hnevu“.
•
•

Pane, umlč tohto muža, a ukáž ho svetu v pravdivom svetle!
Prosíme, zabráň odvetným útokom, ktoré organizujú židovskí samozvaní strážcovia zákona
volajúci po násilnej odplate voči Arabom.
„Moja je pomsta i odplata, hotová na čas, keď klesne ich noha. Lebo je blízko deň ich záhuby, a ponáhľa sa, čo im je prihotovené.“ (5M 32:35)
Pane, Izrael je nazvaný svätým národom. Vykoreň toto zlo z jeho stredu. Umlč všetky pokusy poburovať k odplate a násiliu. (2M 19:6)

•
•

7.) Výstavba v Jeruzaleme
Svet je plný hrôzostrašných konfliktov, genocíd, tisíce ľudí zomiera vo vojnách... Zdá sa však,
že máločo svet tak rozhnevá, ako keď Izrael oznámi plánovanú výstavbu nových domov v jeho hlavnom meste v Jeruzaleme. Minulý týždeň bola schválená výstavba 1000 domových jednotiek. Pred
dvomi rokmi 89 stranová správa Levy report, ktorá skúmala oprávnenosť výstavby usadlíkov v Judei
a Samárií, uznala ich legálnosť. Vláda ešte musí prijať tieto zistenia ako oficiálnu politiku.
•
•

„Hospodin buduje Jeruzalem, zhromaždí rozptýlených z Izraela.“ (Ž 147:2)
Keď celý svet v hneve kričal, Benjamín Netanjahu reagoval slovami: 'Ako Francúzi Paríž
a Briti Londýn, tak aj my budujeme Jeruzalem.' Amen, Pane!
Vďaka Ti Pane, že výstavba pokračuje. Žeriavy vynímajúce sa na horizonte Jeruzalema sú
svedectvom viery, že toto mesto sa bude i naďalej budovať.
Dodaj odvahu izraelským vodcom, aby naďalej pokračovali vo výstavbe.
Nech je správa Levy report prijatá ako oficiálna politika.
„Potom som im povedal: Vidíte zlé položenie, v ktorom sa nachádzame, že Jeruzalem je
zborený a jeho brány sú spálené. Nože, postavme hradby Jeruzalema, aby sme neboli ďalej
na posmech. Potom som im rozprával o ruke môjho Boha, ako dobrotivo vládla nado mnou,

•
•
•
•
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i o kráľových slovách, ktoré mi riekol. Nato povedali: Vzchopme sa a dajme do stavby. Potom priložili ruky k dobrému dielu. Keď to počuli Sanballat Chórónsky, ammónsky sluha
Tóbijá a Arab Gešem, posmievali sa nám, opovrhovali nami a vraveli: Do čoho sa to púšťate? Chystáte azda vzburu proti kráľovi? Nato som im odvetil: Sám nebeský Boh nám dá
úspech, a my, Jeho služobníci, sa dáme do toho a budeme stavať; ale vy nemáte podiel, ani
právo, ani pamiatku v Jeruzaleme.“ (Neh. 2:17-20)
8.) Konferencia „Kristus na kontrolnom stanovišti“ (Christ at the Checkpoint)
Táto akcia, ktorá sa už tretíkrát uskutočnila v Betleheme, je pokusom oslabiť kresťanský sionizmus,
obviňovať Izrael a obrátiť cirkev chrbtom k Izraelu a tvárou k palestínskej agende. Tretí ročník tejto
konferencie sa konal v marci tohto roku a ďalší by sa mal zorganizovať v roku 2016. Modlite sa:
•
•
•
•

Pane, otvor oči podporovateľom takýchto akcii medzi všetkými národmi, aby mohli rýchle
uchopiť Tvoje zámery pre Izrael, ktoré si zjavil v svojom Slove.
Vďaka Ti, že si pozdvihol Izrael, aby mohol priniesť Tvoje meno k národom. Vďaka, že Izrael
je v procese obnovy. Vďaka, že mu dáš nové srdce a obmyješ ho čistou vodou.
„Pokropím vás čistou vodou, a budete čistí; od všetkých vašich nečistôt...A dám vám nové
srdce a nového ducha dám do vášho vnútra...“ (Ez. 36:25-26)
Odhaľ akýkoľvek kompromis v Tvojom tele.

9.) Dážď
Dnes sme sa zobudili do mokrého rána. Podľa predpovede počasia by ešte niekoľko dní malo občas
spŕchnuť. Potrebujeme žiadať Pána, aby premenil tieto prehánky na silný lejak, ktorý zmáča celú
zem. Možno si to chce použiť, aby priniesol upokojenie pre Jeruzalem!
•

„Spievajte Hospodinu chválu! Spievajte nášmu Bohu žalmy pri citare, tomu, ktorý prikrýva
nebesia hustými oblakmi, ktorý zosiela zemi dážď, ktorý pôsobí, aby na vrchoch rástla tráva.“ (Ž 147:7-8)

Šabat šalom!
IFI tím
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"Na tvojich múroch, Jeruzaleme, ustanovím strážcov, ktorí po celý deň a po
celú noc nebudú nikdy mlčať. Vy tedy, ktorí pripomínate Hospodina, nemajte
pokoja! Ale nedajte ani jemu pokoja, dokiaľ pevne nepostaví a dokiaľ neučiní
Jeruzalema chválou na zemi!" (Iz. 62:6-7).

Izraelsko-libanonská hranica:
„Lebo každého dňa prichádzali bojovníci k Dávidovi, aby mu pomáhali, až ich bol veľký tábor ako
tábor Boží“ (1Kron.12:22)
Explózia blízko izraelsko-libanonskej hranici zranila dvoch vojakov IDF. IDF ako odvetu spustilo
delostreleckú paľbu proti dvom základniam Hizballáhu na juhu Libanona. Hoci pozdĺž severnej hranice Izraela je neustále napätie, tento konflikt bol jedným z najvážnejších incidentov za uplynulé
mesiace.
Výbuch vraj spôsobilo výbušné zariadenie, ktoré bolo rozmiestnené pozdĺž hranice so zámerom
zaútočiť na vojakov IDF. Zraneným vojakom okamžite poskytli prvú pomoc a potom ich odviezli do
nemocnice.
Vojenské zložky IDF sú i naďalej verne pripravené a oddané jednať s akoukoľvek hrozbou, ktorá by
narušovala bezpečnosť Izraela na severnej hranici.
V posledných rokoch bola hranica medzi Izraelom a Libanonom relatívne pokojná. Nedávne
udalosti sú však vážnou hrozbou, ktorá má potenciál veľmi rýchle narušiť stabilitu v tejto
oblasti. Hizballáh sa i naďalej zdržuje predovšetkým na juhu Libanona a momentálne získava
skúsenosti v Sýrii. Vysoko postavený predstaviteľ IDF analyzoval situáciu a opísal ju ako
„nestabilnú“.
V súčasnosti čelí IDF neustálym provokáciám pozdĺž hraníc. Vojenská konfrontácia sa rysuje ako
reálna možnosť. V marci tohto roku teroristi z Hizballáhu aktivovali dve 20 kilogramové výbušniny
proti vojakom IDF v blízkosti hranice. Našťastie, smrtiaci útok nezranil nijakého vojaka. Hassan
Nasralláh, vodca teroristickej organizácie, prehlásil, že tento útok ukončil 8-rokov trvajúci pokoj
v regióne.
Hizballáh silnie
„Niet pochýb, že situácia sa od roku 2006 zmenila“, povedal vysoko postavený predstaviteľ IDF.
„Organizácia nielen zosilnela, ale získala vojenské skúsenosti v Sýrii a zdokonaľuje svoje schopnosti. Ak sa pokúsia preniknúť do Izraela, nebude to len 12-13 teroristov ako v operácii Ochranné
ostrie ale 50-70.“
Južný Libanon zostáva baštou Hizballáhu. Organizácia je hlboko zakorenená v populácii. Po mnohých rokoch Hizballáh opäť deklaruje svoju prítomnosť a moc vztyčovaním vlajok v blízkosti hraníc.
IDF pravidelne zaznamenáva prítomnosť ozbrojených teroristov v pohraničnej oblasti.
Hizballáh ovláda túto oblasť. Už sa viac nesnaží schovávať pred UNIFIL (mierové sily OSN) ani
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pred očami sveta. Hoci sa Hizballáh po druhej libanonskej vojne stiahol z oblasti, násilne sa navrátil. Ide o porušenie Rezolúcie č. 1701 Bezpečnostnej rady OSN, ktorá jasne prehlasuje, že nijaké
ozbrojené zložky, okrem jednotiek UNIFIL a libanonskej armády, nebudú prítomné južne od rieky
Litani.
30 000 bojovníkov v radoch Hizballáhu
„Hizballáh má približne 30 000 bojovníkov,” povedal vysokopostavený predstaviteľ IDF. Teroristická
organizácia sa má rôznym spôsobom zamerať na civilistov na severe Izraela a pravidelne získavať
nové zbrane. „Hizballáh vie získať zbrane, aké si len želá. Od poslednej konfrontácie s Izraelom sa
toho veľa zmenilo.“
„Predpokladáme, že v ďalšej vojne sa Hizballáh pokúsi ublížiť nielen vojakom IDF, ale aj izraelským
civilistom. Teroristická organizácia sa bude snažiť vyhrať psychologickú vojnu. Ak sa v Gaze pokúšali teroristi zničiť izraelských civilistov 50 dní, na severnom fronte to možno bude trvať štyri mesiace. Potrebujeme byť pripravení ako na krátku, tak aj na dlhú vojenskú akciu.“
Hassan Nasralláh je súčasný vodca libanonskej politickej a militantnej organizácie Hizballáh,
ktorú Izrael, EU, USA a ďalšie národy považujú za teroristickú organizáciu. Nasralláh sa dostal do vedenia Hizballáhu po zavraždení vtedajšieho šéfa Abbása al-Músávího izraelskou
armádou v roku 1992.
Podzemná hrozba
Predstaviteľ IDF si myslí, že Hamasom vybudované tunely, ktoré Izrael zničil v operácii Ochranné
ostrie, boli postavené podľa vzoru podzemných tunelov Hizballáhu v Libanone.
„Hizballáh prišiel s myšlienkou vybudovať podzemnú teroristickú sieť a následne školil členov Hamasu, ako tunely skonštruovať. Terén na severe je omnoho náročnejší a topografia je veľmi členitá,
čo úlohu komplikuje. Predpokladáme však, že aj Hizballáh buduje podzemné chodby, aby nimi útočil na Izrael.“
Pripravený čeliť akýmkoľvek výzvam
Od ukončenia druhej libanonskej vojny izraelské vzdušné sily IAF drasticky zvyšujú počet cieľov
(terčov), ktoré môžu zasiahnuť. Počas operácie Ochranné ostrie bolo odrazených len 10 % útokov
IAF. Navyše, tajné služby IDF majú schopnosť určiť polohu (lokalizovať) cieľ nielen pred, ale aj
počas vojny.
Pozemné jednotky IDF boli v posledných rokoch trénované intenzívnejšie. Učili sa bojovať
v zložitých mestských oblastiach a tiež pod zemou. Podobne ako Hamas, aj Hizballáh buduje svoju
teroristickú infraštruktúru v centre libanonskej civilnej populácie. „Ak prepukne nejaká vojna medzi
Hizballáhom a Izraelom, mnohí civilisti sa stanú terčom teroristickej organizácie,“ povedal predstaviteľ IDF.
„Verím, že neexistuje úloha či výzva, v ktorej by Izrael nevedel obstáť.“ (www.Idfblog.com)
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Poďme pred Boží trón a modlime sa:

•

Spolu stojme, ako v prvej línii, so zbraňou modlitby a túžbou po víťazstve. Prihovárajme sa za
tých, ktorí ešte nenašli nádej v Bohu Abraháma, Izáka a Jákoba.
• Prihovárajte sa za komunity na severe Izraela, ktorým sa opäť pripomínajú taktiky nepriateľa.
Modlite sa, aby nespúšťali oči z Pána pánov a jeho schopnosti priviesť do boja obrovské vojsko.
„Lebo každého dňa prichádzali bojovníci k Dávidovi, aby mu pomáhali, až ich bol veľký tábor
ako tábor Boží.“ (1 Kron. 12:22).
• Vrúcne sa modlite za novodobú armádu kráľa Dávida – bojovníkov IDF, ktorí reagovali na
povolanie brániť samotnú existenciu štátu Izrael. „A toto sú tí, ktorí prišli za Dávidom... a boli
medzi hrdinami, ktorí pomáhali v boji,...udatní mužovia, bojovníci, súci do boja, narábajúci so
štítom a s ťažkou kopijou, vyzerali ako levy a čo do rýchlosti boli ako srny na vrchoch.
(1Kron.12:1,9)
• Proste Pána, aby otvoril oči tým, ktorí majú na starosti odhaľovanie podzemnej teroristickej
siete a pomohol si im lokalizovať vybudované tunely. „Nech sú Tvoje oči otvorené k úpenlivej
prosbe Tvojho služobníka a k úpenlivým prosbám Tvojho izraelského ľudu, aby si počul
všetko, o čo budú k Tebe volať.“ (1Kr.8:52)
• Prihovárajte sa za srdcia a mysle teroristov, aby boli zázračne premenené, prijali volanie Ducha Svätého a obrátili sa od svojich zlých ciest. „Nech zloba bezbožníkov prestane, a spravodlivého Ty upevni, Ty, ktorý skúmaš srdcia i ľadviny, ó Bože spravodlivý!“ (Ž 7:10)
Ďakujte Bohu za jeho prorocké slovo týkajúce sa jeho večnej vernosti: „Budú bývať na zemi,
ktorú som dal svojmu služobníkovi Jákobovi, v ktorej bývali vaši otcovia, a budú bývať na
nej oni aj ich synovia i synovia ich synov až na veky, a Dávid, môj služobník, im bude kniežaťom na veky.“ (Ez. 37:25)
Bdejte a modlite sa,
Jim McKenzie
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"Lebo z vrcholu skál ho vidím, a z pahorkov sa naň dívam. Hľa, ľud bude osobitne bývať,
a nebude sa počítať k pohanom." (4M 23:9)
Hamas TV: „My milujeme smrť viac, ako vy milujete život. Izraeliti, cena bude vysoká, synovia Siona...Celá Palestína je naša. Pre vás tu už nič nie je, len smrť.“
Pohľad späť, pohľad dopredu
Izrael bojoval proti Hamasu v pásme Gazy. Nebola to „operácia“, bola to vojna. Izrael ju nechcel,
ani ju nezačal. A Izrael ju musí vyhrať. Podarilo sa mu zajať mnohých teroristov a zničiť množstvo
tunelov, ktoré boli vykopané popod hranicu a končili veľmi blízko pri izraelských mestských štvrtiach. Ukoristil aj veľa bojových plánov teroristov. Dnes už vieme, že Hamas plánoval mega útok na
Roš ha-šanna, biblický sviatok trúb a tradične židovský Nový rok. Plán bol diabolský: stovky teroristov sa malo obliecť do uniforiem izraelských vojakov, prejsť tunelom do Izraela a zmasakrovať
toľko Izraelitov, koľko len bude možné. Vojna tento plán zmarila.
Prvý egyptský návrh na dočasné prímerie by bol priniesol Izrael späť do situácie z roku 2012, kedy
dočasné prímerie skončilo vojnou. Samozrejme, išlo o veľmi zlú dohodu, pretože umožnila Hamasu
vybudovať tunelové mesto pod povrchom Gazy a zvýšiť dodávku rakiet na 10 000. Dnes ich rakety
dlhého doletu dokážu zasiahnuť Haifu, čím sa dostala väčšia časť Izraela do ich dosahu.
Keď Hamas odmietol prímerie, minister zahraničných vecí USA John Kerry sa pozval do regiónu
Stredného východu a predniesol spolu s Tureckom a Katarom nový návrh, ktorý bol veľmi naklonený k požiadavkám Hamasu a ignoroval bezpečnosť Izraela. Izrael ako aj Egypt, a dokonca
i Palestínska samospráva (PS), odmietli tento návrh ako úplne neprijateľný. Šlo o skutočne pozoruhodnú historickú udalosť, kedy sa Izrael, Egypt a PS zjednotili na tom, že návrh podaný Kerrym je
neprijateľný. Samozrejme, že Egypt a PS mali omnoho viac slobody reagovať a povedať Američanom, čomu skutočne veria. Aj Izrael vyjadril svoj názor, no Američania ho napomenuli, pretože hovoril pravdu.
Zatiaľ čo americký ľud a kongres USA stále podporujú Izrael, je omnoho zrejmejšie ako kedykoľvek
predtým, že úrad Baraka Husseina Obamu nie je priateľom židovského štátu. Preháňam? Možno,
ale odtiaľto sa to tak javí. Katar financoval vojnovú mašinériu Hamasu a nemá žiadny vzťah
s Izraelom. Turecký premiér Erdogan je otvorený antisemita. Izrael nazval nacistickým štátom
s armádou, ktorá presiahla brutalitu nacistov. Ako takýchto otvorených nepriateľov Izraela môžeme
vôbec považovať za „čestných vyjednávačov“ vojnového konfliktu? Obama často uvádzal, že jeho
najlepší priateľ na Strednom východe je Erdogan. Ak je jeho najlepším priateľom útočný antisemita,
čo to hovorí o Obamovi?
Nasleduje prepis telefonického rozhovoru medzi Netanjahuom a Obamom. Obidve vlády – americká aj izraelská - popreli, žeby išlo o pravdivý preklad tejto konverzácie, ale množstvo vierohodných
izraelských novinárov uviedlo, že ide o pravdivú správu. Aby si obe vlády zachovali diplomatickú
bratstvo

Chešvan - Kislev 5775

17

Zvuk šofaru
tvár, musia takéto konverzácie jednoducho poprieť, aj keď sú pravdivé.
Izraelský Kanál 1 zverejnil hebrejský prepis časti telefonickej konverzácie premiéra Benjamína Netanjahua a amerického prezidenta Baraka Obamu zo dňa 28. júla, v ktorej americký prezident trvá
na tom, aby Izrael jednostranne zastavil všetky vojenské aktivity v pásme Gazy.
Nižšie je uvedený preklad z anglickej verzie hebrejského popisu rozhovoru, ktorý bol v tejto správe
(z webovej stránky Časy Izraela /THE TIMES OF ISRAEL/ ):
Barack Obama (BO): „ Žiadam, aby Izrael súhlasil s okamžitým, jednostranným prímerím a zastavil
všetky útočné aktivity, najmä letecké útoky.“
Benjamin Netanjahu (BN): „A čo získa Izrael ako výmenu za prímerie?“
BO: „Verím, že Hamas zastaví raketovú paľbu – ticho sa stretne s tichom.“
BN: „Hamas porušil všetkých päť predchádzajúcich prímerí. Je to teroristická organizácia, ktorá sa
rozhodla zničiť Izrael.“
BO: „Opakujem a očakávam, že Izrael jednostranne zastaví všetky svoje vojenské aktivity. Fotky
zničenej Gazy vyvolávajú hnev sveta voči Izraelu.“
BN: „Kerryho návrh bol úplne nereálny a poskytuje Hamasu vojenské a diplomatické výhody.“
BO: „Do jedného týždňa od ukončenia vojenských aktivít Izraela začne Katar a Turecko vyjednávať
s Hamasom na základe dohôd z roku 2012, vrátane záväzku Izraela odstrániť obliehanie
a obmedzenia uvalené na Gazu.“
BN: „Katar a Turecko sú najväčší podporovatelia Hamasu. Nemôžeme sa spoľahnúť, že budú
férovými vyjednávačmi.“
BO: „Ja dôverujem Kataru a Turecku. Izrael nie je v pozícii, aby si mohol vyberať vyjednávačov.“
BN: „Nesúhlasím, pretože Hamas môže pokračovať s paľbou rakiet a používať tunely na teroristické účely.“
BO (prerušil Netanjahua): „Lopta je vhodená na stranu Izraela a Izrael musí skoncovať so všetkými
vojenskými aktivitami.“
Pokrytectvo Američanov je tak odporné! Amerika zabila pri svojich útokoch s bezpilotnými lietadlami
v Afganistane, Pakistane a Jemene oveľa viac civilistov ako Izrael v tejto vojne. Pamätajte, že Gaza
hraničí s Izraelom a Afganistan, Pakistan a Jemen sú tisícky kilometrov od amerických hraníc. Zoznamy obetí uvediem neskôr.
Ale, aby sme voči Obamovi boli féroví, pripomeniem, že keď Hamas porušil šieste prímerie
a zaútočil na jednotku IDF, ktorá mala na starosti jeden tunel, Obama otvorene obvinil Hamas.
(Osobne si myslím, že nemal na výber, keďže prímerie vyjednával jeho minister zahraničných vecí
Kerrry na základe jeho priamych príkazov.) V tomto útoku bol zapojený aj samovražedný útočník,
ktorý zabil 2 vojakov IDF. O treťom vojakovi sa oficiálne prehlásilo, že „padol v boji a miesto pochovania je neznáme“. Predpokladáme, že teroristi vzali časť jeho tela.
Na jednej strane sa Obama, Kerry a mnohí svetoví lídri vyjadrili, že Izrael má právo brániť sa. Na
druhej strane sa všemožne snažili obviniť Izrael za vysoký počet palestínskych obetí. V skutočnosti
sa pokúšali zachrániť Hamas pred porážkou na bojovom poli.
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Európska únia a väčšina európskych vodcov sa zachovalo voči Izraelu ešte horšie. Sotva spomenuli brutalitu Hamasu, ale nikdy nepremeškali príležitosť obviňovať Izrael. Minulý týždeň Výbor za
ľudské práva OSN (veľmi nevhodné pomenovanie) hlasoval za to, aby sa začalo vyšetrovanie vojnových zločinov Izraela v letnej vojne. Sedem členských štátov EÚ (Rakúsko, Česká republika,
Francúzsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Rumunsko), ktoré sú vo výbore, sa ako blok zdržali hlasovania. Jediná krajina, ktorá hlasovala proti, boli Spojené štáty. Myslím si, že mám pravdu, keď poviem, že Európa je morálne skazená. Británia dodnes „obnovuje“ predaj zbraní Izraelu a Španielsko
predaj zbraní do Izraela pozastavilo. Čo do objemu munície, Izrael od nich nakupoval len nepatrné
množstvo zbraní. Ide skôr o populistický krok krajín Európy k upokojeniu moslimskej populácie.
Americké a európske média obviňujú Izrael za vojenský konflikt a vysoký počet palestínskych obetí.
Navyše považujú Kerryho za veľkého mediátora a obviňujú Izrael za zlyhanie prímeria. Je to démonická zvrátenosť očividného pokrivenia reality v službách ducha antisemitizmu.
Rozhodne sme dospeli do bodu posledných dní, o ktorých sa píše v Písme:
„ ...so všetkým zvodom neprávosti k tým, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení. A preto dopúšťa Boh na nich silu zvodu, aby verili lži a boli odsúdení všetci, čo neverili pravde,
ale obľúbili si neprávosť..“ ( 2 Tes.2:10-12)
„Fakty“ samy o sebe sú klamné. Áno, „počet obetí“ na palestínskej strane je oveľa vyšší ako izraelské straty. Áno, zahynuli mnohé palestínske ženy a deti. To je holý fakt. Ak sa tu zastavíme, nevyhnutne dôjdeme k nesprávnemu záveru. Hoci smútime za všetkými nevinnými, ktorí zahynuli na
obidvoch stranách, musíme si uvedomiť príčinu, prečo je palestínskych obetí viac ako izraelských.
Izrael vynaložil milióny (s veľkou finančnou pomocou z USA) do vývoja protiraketového systému
IRON DOME/Železná kupola/, ktorý udržal počet izraelských obetí na veľmi nízkej úrovni. Ak by ho
nemal, počet obetí by bol v Izraeli určite vyšší ako v Gaze. Pretože sa Izrael vie brániť, svet očakáva, že sa nechá ostreľovať? Čo je to za pokrytectvo?! Ktorá krajina by len tak sedela a dovolila, aby
rakety terorizovali jej občanov??? Zatiaľ čo Izrael vynaložil milióny na ochranu svojho národa, Hamas minul milióny na vybudovanie tunelového mesta, aby zabíjal Izraelčanov. Ľudia po celom svete
oplakávajú chudobu v Gaze. Je tam veľká chudoba? Áno! Ak by však peniaze, ktorými vybudovali
tunelové mesto pod Gazou, minuli na zlepšenie života priemerného palestínskeho občana, išlo by
o iný príbeh.
Veliteľ južného velenia generálmajor Sami Turgeman minulý týždeň povedal: „S tým množstvom
cementu, ktorý Hamas použil na výstavbu tunelov, mohli byť postavené dve nemocnice, 20 kliník,
20 škôl a 100 materských škôl.“ Investície vynaložené do tunelov sa pohybujú v rozmedzí od 500
miliónov – 1 miliarda amerických dolárov!
Tiež si musíme uvedomiť, že obyvatelia Gazy si vo voľbách sami presvedčivo odhlasovali Hamas
do vedenia krajiny. Pre tých, ktorí hlasovali za túto démonickú skupinu, sa ich uisťovanie
o nevinnosti nemôže považovať za vierohodné. Musia prevziať zodpovednosť za situáciu, v ktorej
sa ocitli.
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Vojenské zložky IDF konajú tak, ako nekonala žiadna iná armáda v histórii. Pred útokom telefonujú,
posielajú SMS správy a zhadzujú letáky, aby obyvateľov blízkych miest varovali, že idú zaútočiť.
Takto vytvárajú civilistom priestor pre útek do bezpečnejšej oblasti, ktorú IDF odporúča. Tento druh
varovania predstavuje vyššie riziko pre izraelských vojakov. Človek nemusí byť vojenským géniom,
aby pochopil, že prekvapivý útok poskytuje útočiacemu veľkú výhodu. Keď IDF varuje civilistov pred
blížiacim sa útokom, upozorňuje tým aj teroristov, ktorí môžu nastavať pasce a výbušniny pre izraelských vojakov.
Hamas nielenže núti ľudí, aby zostali, ale násilím im bráni utiecť na bezpečnejšie miesto. Prečo
IDF útočí na štvrte civilistov? Pretože sa tam skrývajú teroristi Hamasu. Tam majú ukrytú vojnovú
muníciu, tam sa nachádzajú vstupy do tunelov. Obytné miesta, školy, nemocnice, mešity – to sú ich
vojnové základne.
Vchody do teroristických tunelov sa často stavajú priamo v obytných domoch alebo medzi mešitou
a školou. Samotná OSN minulý týždeň našla uskladnené rakety Hamasu v troch školách OSN, aby
im ich potom vrátila späť! Dňa 30. júla prišli o život traja izraelskí vojaci pri pokuse preskúmať otvor
tunela v jednej klinike OSN. V tejto klinike bola nastražená výbušnina. Budova spadla a okrem nich
zabila ďalších 15 vojakov. Deň predtým prehľadali jednotky IDF 28 domov v jednej ulici, z toho
v devätnástich boli nastražené výbušniny. Hoci sa predpokladá, že všetky budovy v Gaze boli zničené izraelskými bombami, pravda je taká, že teroristi Hamasu doteraz použili na svojom území
viac ako tisíc IED (improvizované výbušné zariadenia), ktoré zničili tisícky budov v pásme Gazy.
Podľa Ženevských dohôd o vojenských konfliktoch bojovník bojujúci zo štvrte civilistov premieňa
túto štvrť na legitímne bojové pole. Každý s troškou zdravého rozumu a rozhodne každý so skúsenosťami z boja vie, že tanky a delostrelecké zbrane nie sú zbraňami snajperov. Aj keď sa presnosť
zbraní nesmierne vylepšila, nie je možné ich 100% zacieliť a v každej vojnovej zóne dochádza ku
„škodám na okolí“.
Počas 2.svetovej vojny, keď boli zbombardované Drážďany, išlo o jasný útok na civilnú populáciu.
Keď zaútočili na Hirošimu a Nagasaki s atómovými zbraňami, zabili stovky tisícok civilistov. Odôvodnili to slovami, že tieto útoky napomohli k ukončeniu vojny. Prečo je iným krajinám dovolené
bojovať takýmto spôsobom, ale Izrael je nútený bojovať (minimálne) s jednou rukou priviazanou
o svoj chrbát? Hoci židovský štát čelí zákerným nepriateľom, naďalej dodáva do Gazy elektrinu,
potraviny, vodu a lieky. Niečo také v histórii vojny nenájdete. Napriek tomu mnoho krajín ukazuje
prstom na Izrael ako na agresora a vojnového zločinca.
Pravda je taká, že vysoké číslo obetí v Gaze je len ďalšou zbraňou v arzenáli Hamasu. Hoci vôbec
nepochybujem, že mnohí v Gaze smútia, netýka sa to vedúcich teroristov. Tí sa skrývajú pod zemou, mimo ohrozenia. Zneužívajú smrť žien a detí, ktoré nasadili do zóny ohrozenia, aby z Izraela
urobili démona.
Ako je možné, že sme nikdy medzi obeťami nevideli bojovníkov Hamasu? Prečo nám média ukazujú len mŕtve ženy a deti? Štatisticky prišli o život v Gaze hlavne muži v mladom až strednom veku
a nie ženy a deti či starí ľudia. Prečo svet bez pochýb hltá informácie o počte obetí podávané Hamasom? Podľa zdrojov z IDF viac ako polovicu obetí tvorili bojovníci Hamasu.
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Prečo média nepopisujú celý príbeh? Prečo politickí vodcovia na jednej strane hovoria: „Izrael má
právo sa brániť“, ale na druhej strane zahlásia: „Vyzývame Izrael, aby jednostranne zastavil boj
proti Hamasu“?
Ako môže OSN nazývať reakciu Izraela voči útoku Hamasu hneď vedľa utečeneckého centra OSN
vojnovým zločinom a nepovedať nič o jednotke Hamasu v uličke, ktorú sa Izrael snažil zasiahnuť?
Minimálne od 2 medzinárodných žurnalistov sme dostali správy, že Izrael bol ostreľovaný raketami
odpálenými spoza nemocnice Shifa v Gaze (pod ktorou sa skrýva vedenie Hamasu), a že niektoré
útoky na budovy OSN spôsobili v skutočnosti rakety Hamasu, ktoré sa minuli cieľa. Vieme, že novinári v Gaze majú zakázané hovoriť celý príbeh pod hrozbou smrti. Sme vďační Bohu za týchto
dvoch novinárov, ktorí sú ochotní hovoriť pravdu.
Prečo táto vojna vygenerovala stretnutia Bezpečnostnej rady, demonštrácie a toľko politického rozruchu? A prečo svet ignoruje 180 000 mŕtvych v Sýrii? Nedávno jedno mesto v Iraku požiadalo
OSN a Kurdov o ochranu pred Islamským štátom (bývalá teroristická organizácia ISIS). Oznámili,
že v ten deň 25 detí zomrelo hladom. Koľkí z vás ste vôbec niečo také počuli?
Demonštrácie po celom svete sú dôkazom, že spadla maska „nového“ antisemitizmu. Je jasné, že
demonštranti nenávidia Židov. Ide o čistý a jasný antisemitizmus.
Vstupujeme do 70. roku od ukončenia 2. svetovej vojny. To zámerné vyvraždenie viac ako 6 miliónov ľudí kvôli jedinému dôvodu – patrili k Židom a nenávisť voči ním znova prekvitá ako zlovestný,
jedovatý kvet. Znova sa do sveta vkráda vládca antisemitizmu. Vítaný je takmer všade. Najmä však
v Európe - na najväčšom pohrebisku Židov.
Antisemitizmus bude pravdepodobne vášňou, ktorá zjednotí svet v posledných časoch. Bude to
iskra, ktorá zmení svet na vražednú, krvi chtivú temnotu, ktorá skončí príchodom Pána. Ale všetky
národy nevyjdú proti Jeruzalemu, pretože ho milujú. (Zach.14:2.) Hoci sa často zdá, že „narážame
hlavou proti múru“, sme povolaní, aby sme niesli svedectvo pravdy.
Pred nedávnom sa podpísalo prímerie, ktoré otvorilo cestu k vyjednávaniu na ukončenie boja. Hovorím boja, pretože pokiaľ Hamas alebo iná islamská teroristická skupina vládne v Gaze, mier sa
nedosiahne. Niektorí Izraelčania majú nádej na 5 rokov ticha, iní očakávajú len 5 hodinové prímerie.
Všetky izraelské pozemné sily opustili Gazu. 32 teroristických tunelov do Izraela bolo zničených.
Väčšina Izraelčanov sa zhodla v názore, že IDF musí poraziť Hamas a zabrať Gazu. Politické vedenie Izraela rozhodlo inak. Jeden izraelský generál povedal, že porážka Hamasu a zabratie Gazy by
trvalo asi 10 dní bojov, avšak cena tohto útoku na životoch vojakov IDF by bola privysoká. Koniec
koncov ciele operácie sa splnili, hoci išlo o minimalistické ciele: zničiť teroristické tunely, ktoré vedú
do Izraela a značne znížiť schopnosť Hamasu útočiť raketami na Izrael. Inými slovami, ticho. Nie
víťazstvo, nie porážka Hamasu, ale ticho.
Mohol by Izrael vzdorovať svetu a znovu dobyť Gazu? Neviem. Avšak je jasné, že nijaké dramatické krviprelievanie vo svete nepoburuje ľudí tak veľmi ako smrť Palestínčanov v rukách Izraela. Nehovoriac o tom, že židovský národ sa iba oprávnene bráni. Amerika a ani Európa nenašli odvahu
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postaviť sa proti Putinovi a ani proti čínskym agresívnym postupom. Zato na maličký Izrael tlačia zo
všetkých strán.
Takmer všetky požiadavky Hamasu v dohode o prímerí predstavujú neustále riziko pre Izrael. Pamätajte na to, že pod nátlakom sveta Izrael dovolil dodávky cementu do Gazy – s predpokladom, že
bude použitý na výstavbu škôl, domovov, atď. Namiesto toho sa zneužil na budovanie tunelov,
s cieľom pozabíjať čo najviac Židov. Izrael nemôže len tak odstrániť blokádu Gazy, pretože by sa
ocitol vo veľmi veľkom ohrození.
Izraelská vláda v dohode o prímerí požiadala o znovu vybudovanie Gazy a zároveň jej odzbrojenie.
Je ťažké predstaviť si, žeby Hamas súhlasil. Veľmi som si želal, aby Izrael „dokončil túto prácu“, čo sa
nestalo. Avšak i tak som presvedčený, že nijaký iný politik by v tomto čase neurobil lepšie rozhodnutia
ako Netanjahu.
Modlite sa,

• aby sa naplnila Pánova vôľa ohľadne prímeria a ak vydrží, aby to viedlo k vyjednávaniam za
„trvalé“ prímerie,
• aby jednota izraelského ľudu zostala na vysokej úrovni, tak ako ju bolo cítiť počas letnej vojny,
• aby mal premiér a Bezpečnostná rada odvahu neskloniť sa pod tlakom sveta, čo by mohlo ohroziť bezpečnosť Izraela,
• aby sa odhalila pravda o tejto vojne,
• aby izraelskí vodcovia mali múdrosť, ako odhaliť výstavbu tunelov,
• aby Židia (najmä v Európe) vnímali varovania rastúceho antisemitizmu a upriamili svoju pozornosť smerom k Izraelu a prišli domov,
• proti palestínskym snahám uvaliť Izraelu pokuty za vojnové zločiny na ICC (Medzinárodný súdny
dvor) v Hágu,
• proti jednostrannému vyšetrovaniu izraelských „vojnových zločinov“ vo Výbore za ľudské práva
OSN,
• proti vyzbrojovaniu Gazy a budovaniu tunelov,
• aby sa Božie slovo vyslovené pred tisíckami rokov naplnilo v tomto čase, v čase uvoľňovania
klamných duchov a obnovy Izraela.
„Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami, znie výrok Hospodinov, úmysly smerujúce k blahu, a nie
k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej. Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa modliť ku
mne, vypočujem vás. Budete ma hľadať, a nájdete ma; keď ma budete hľadať celým srdcom, dám sa
vám nájsť... zmením váš údel a zhromaždím vás spomedzi všetkých národov, zo všetkých miest, na
ktoré som vás rozohnal a navrátim vás na miesto, z ktorého som vás dal odviesť.“ (Jer. 29:11-14)
„Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje! Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou
a nech ti je milostivý! Nech obráti Hospodin svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj!“ (4M 6:24-26)

Eliyahu Ben-Haim, Jeruzalem
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AKTUÁLNE POTREBY - SANITKA!

Tím zo Slovenska na návšteve MDA v Izraeli.

Niektorí ste sa pýtali, či projekt Ambulance (sanitka) pokračuje. Áno, samozrejme, pokračuje. Podľa izraelských zákonov sa sanitky môžu používať maximálne 8 rokov. Potom ich
treba vymeniť za nové. Znamená to, že tieto potreby sú celý čas aktuálne a my naďalej
pokračujeme v ich napĺňaní. Ľudský život, jeho ochrana a záchrana v ohrozujúcich situáciách, majú pre Židov nevyčísliteľnú hodnotu. Boh i v Tóre venuje životu zvlášť pozornosť,
lebo je stvorený samotným Stvoriteľom. Preto tvoj dar neprejde pred Otcom nepovšimnutý!
Za MDA tím ďakuje,
Stanislaw Gawel
Informácie o účtoch nájdete na predposlednej strane časopisu
alebo na www.chevra.sk. Použite var. symbol „85000“.

bratstvo
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SPRÁVY Z DIASPÓRY

Larysa (1947) je na dôchodku. Pracovala dlhé roky v plynárňach. Otec jej zomrel v 1956. Mama sa
narodila v Poľsku vo Varšave. Zomrel jej brat aj mama pred niekoľkými rokmi. Z Poľska utiekli sem
ako manželia a potom ich evakuovali do Ruska. Ona sa narodila až po vojne. Teraz žije so svojim
mužom a ich dcéra a syn sú v Izraeli. Dokonca ich vnučka už odslúžila aj izraelskú armádu, 2 roky.
Žijú v kibuci na severe. Syn žije v Petah Tikva, neďaleko Haify.
Modlite sa Božím Slovom z Izaiáša 44:24-26
Takto hovorí Hospodin, tvoj vykupiteľ, a ten, ktorý ťa utvoril od života matky: Ja Hospodin
činím všetko: sám rozprestieram nebesia, rozťahujem zem zo svojej vlastnej moci; marím
znamenia márnotlachov a z veštcov robím bláznov; zavraciam múdrych spät a ich vedu obraciam na bláznovstvo; staviam pevne slovo svojho služobníka, aby stálo, a radu svojich
poslov vykonávam, ja, ktorý hovorím o Jeruzaleme: Bude obydlený! a o mestách Júdových:
Budú vystavené! A jeho spustošeniny znova vybudujem.
Prihovárajte sa za tých, ktorým slúžime, aby poznali toho, kto sa o nich stará, a ktorý poslal Mesiáša - svojho Syna, aby ich vytrhol z moci hriechu a otroctva tmy. Aby im ukázal cestu k nádeje Izraelovej, a aby mali otvorené srdcia k prijatiu pravdy, slova života.
Šalom
Chevra tím
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S BIBLIOU OD DAN PO BERŠEBU

Shalom,
od začiatku pobytu v Izraeli som vnímala slovo "On im dal múdrosť, rozumnosť a umenia
do každého diela" (Exodus 35,31). Všetka múdrosť, rozumnosť a umenie do každej práce uplatnená po celej nádhernej zasľúbenej krajine.
Až doma v noci bol doplnený obraz, vnímanie celého pohľadu na Izrael z tejto cesty cez
slovo "je to moje dielo, nie dielo človeka". Toto slovo môžem opísať cez nádherný obraz v En Gedi
pri poslednom vodopáde, kde tiekla voda korytom, tvoreným zelenými rastlinami. Či to môže vytvoriť človek? Len pre Boha nič nie je nemožné.
Uchvátila ma krása kibuca V En-gedi. Ten je vybudovaný (podľa slova) vďaka múdrosti,
rozumnosti a umenia do tohto diela, ktorú dal svojmu ľudu. Tu mi bolo pripomenuté slovo "ak nebude Hospodin stavať dom, nadarmo sa namáhanú tí, ktorí ho stavajú" žalm 127,1
Úžasné bolo stretko so židovskými priateľmi.
Celý Izrael a jeho ľud je Jeho stromom sadenia a všetka sláva patrí Jemu "Ja Hospodin, to je moje
meno, a nedám inému svojej slávy" (Izaiáš 42, 8). Všetko je o Ňom.
Sestra Eva z Popradu (svedectvo z októbrovej cesty z Izraela)

Milí priatelia Izraela, máme ešte voľné miesta do Izraela v marci v roku 2015.

Plánovaný termín 12 - 20.03.2015

INFO: CHEVRA, Národná 10, 01001 Žilina, tel.: +421 41 5640536, balatova@chevra.sk
bratstvo
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AUDIO nahrávky
z Prorockej konferencie
priateľov Izraela 2014
Cena: 12,- €
Audio nahrávky sú na dvoch
CD
vo formáte MP3.
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

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

20.12.2014
V ŽILINE
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INFORMUJTE NÁS O VAŠEJ ÚČASTI! - TEL: +421/41/5640536, email: balatova@chevra.sk
Miesto konania: CENTRUM ŠALOM v Žiline, Program od 10.00 - 13.00 a 14.00 - 17.00 hod.
Čas sviatkov je plný spomienok, ktoré sú umocnené tým, čo vidíme, zvukmi, dobrým jedlom
a príjemnými vôňami. Sú časom, kedy sa zíde rodina a dobrí priatelia, aby spolu oslavovali, a tak
vytvárajú nové spomienky. Samozrejme, že Boh nie je mimo oslavy. Jeho zázraky sa pripomínajú
mnohými sviatkami, ktoré On sám nariadil a sú zaznamenané v Biblii, ako je Pascha, Letnice
a stánky. Avšak jeden sviatok, Chanuka, ktorý pripomína fantas<cký zázrak Pána, nie je priamo zaznamenaný v Biblii, pretože sa stal po tom, ako bol Starý zákon už uzatvorený. Napriek tomu bol
však začlenený do židovského kalendára a Ješua (Ježiš) ho <ež slávil.
Chanuka znamená vysvätenie, a tak sa mu hovorí <ež 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 An<ochom IV., kráľom Sýrie, keď zabil prasa na Božom oltári, s cieľom zosmiešniť Boha, vieru a uc<evanie židovských
ľudí. Keď makabejskí (židovskí) povstalci prišli očis<ť chrám, denná zásoba posvätného oleja pre
chrámové svietniky zázračne vystačila na 9 dní. Preto je Chanuka nazývaná <ež sviatkom sve<el.
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.

