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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
„Hospodine (Adonai), náš Pane, aké slávne je tvoje meno na celej
zemi, ktorý si dal svoje veličenstvo na nebesiach! Z úst nemluvniat
a tých, ktorí požívajú prsia, pripravil si moc pre svojich protivníkov, aby
si umlčal nepriateľa a pomstiaceho sa. Keď vidím tvoje nebesia, dielo
tvojich prstov, mesiac a hviezdy, ktoré si postavil, myslím si: Čo je
smrteľný človek, že pamätáš na neho, a syn človeka, že ho
navštevuješ! Učinil si ho málo menším než je Boh; korunoval si ho slávou a cťou. Učinil si ho
vládcom nad dielami svojich rúk; všetko si položil pod jeho nohy: ovce, voly, to všetko, áno, ešte
i divu zver poľnú, nebeské vtáctvo a morské ryby – čo chodia morskými cestami. Hospodine, náš
Pane, aké slávne je tvoje meno na celej zemi! (Žalm 8)
Všetko, čo žijeme je Božia sláva! Ješ, piješ, spíš, stojíš, sedíš, ležíš, chodíš, pracuješ, ženíš sa,
vydávaš sa, zakladáš rodinu, vychovávaš deti, slúžiš Pánovi, naplňuješ Jeho vôľu atď – je to všetko
o Božej sláve!
Dávid vo všetkom videl Božiu slávu. Tento Žalm začína „Pane, aké slávne je tvoje meno na celej
zemi...“; a končí tak isto: „Pane, aké slávne je tvoje meno na celej zemi!“ Dávid nielenže všade videl
Božiu slávu, ale dovolil, aby sa Božia sláva prejavila v ňom a cez neho. Božou vôľou je, aby Jeho
sláva žiarila z nás. To nemôžeš vyprodukovať sám zo seba, ale potrebuješ sa pre to otvoriť
a dovoliť Otcovi, aby ťa do toho uviedol a obliekol tak, ako to spravil Dávid „...korunoval si ho slávou
a cťou...“ a toto si vyžaduje skutočnú pokoru, lebo: „Čo je smrteľný človek, že pamätáš na neho,
a syn človeka, že ho navštevuješ!“
Na inom mieste Dávid hovorí: „Navštevuješ zem a štedro ju polievaš; hojne ju obohacuješ. Potok
Boží je plný vody. Pripravuješ im zbožie, lebo ju tak spravuješ. Zvlažuješ jej brázdy, urovnávaš jej
hrudy; kypríš ju hojnými dažďami; žehnáš jej plodiny. Korunuješ rok svojou dobrotivosťou,
a tvoje šľapaje kropia tukom; kropia pastviská na pustinách, a brehy sa prepasujú plesaním. Pažite
sa odievajú stádom akoby rúchom, a doliny sa pokrývajú radosťou a prespevujú.“ (Ž 65:14) Čo to
robí s tebou, keď čítaš toto slovo? Vidíš tam Božiu dobrotivosť? Vidíš, že Boh sa oslavuje nielen
v tom, že korunuje človeka svojou slávou, ale korunuje aj rok, ktorý je pred tebou svojou
dobrotivosťou. Slávne je Jeho meno na celej zemi; zem je plná Jeho slávy. Nebeský Otec ťa
korunoval slávou a cťou a ešte k tomu rok, ktorý je pred tebou, korunuje svojou dobrotivosťou. Moje
vnútro plesá vďakou a slávou, keď si na to len pomyslím!
bratstvo
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Slovo na úvod
Nepriateľ sa bude snažiť ťa oklamať, že primerané kresťanstvo ti úplne postačí; buď statočný,
rozvážny, maj veci pod kontrolou a všetko dopadne dobre. Takéto postoje sa dostávajú najčastejšie
pod vplyv ducha malomyseľnosti, lebo Božia sláva siaha omnoho ďalej, ako naša krabička, ktorá sa
volá hlava. Preto nás Biblia povzbudzuje, aby sme rozmýšľali po novom, odstúpili od takýchto
obmedzujúcich postojov a vyhlásili rok milosti Hospodinovej (Adonai) a prijali od Otca „...okrasu na
miesto popola, olej veselosti na miesto smútku, odev chvály miesto ducha malomyseľnosti. A budú
ich volať dubmi spravodlivosti, sadením Hospodinovým, aby bol oslávený.“ (Iz. 61:3) Vidíš, čo je
potrebné, aby bol Otec oslávený? – Von z krabičky! Preč od ducha malomyseľnosti na slobodu
prijať odev chvály, aby On bol oslávený!
Všetko, čo hovoril a robil Ježiš, bolo na slávu Otcovu! V Jánovi 17,1 sa modlil: „Otče, prišla hodina,
osláv svojho syna, aby aj tvoj Syn oslávil teba...“ Verš 4: „Ja som ťa oslávil na zemi...“; verš 5:
„A teraz ma osláv ty, Otče, sám u seba slávou, ktorú som mal u teba prv, ako bol svet.“ Verš 10:
„A všetko, čo je moje, je tvoje, a to, čo je tvoje, je moje. A oslávený som v nich.“ Verš 22: „A slávu,
ktorú si mi dal, dal som ja im, aby boli jedno, ako sme my jedno.“ Verš 24: „Otče, ktorých si mi dal,
chcem, aby, kde som ja, aj oni tam so mnou boli, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma
miloval pred založením sveta.“
Človek si môže zvyknúť na život v cirkvi, ale nie na Božiu slávu. Na Božej sláve potrebujem byť
úplne závislý. Nedostatok Božej slávy otvára dvere pre telesné postoje a rozdelenie v cirkvi. Preto
Ježiš vo verši 22 hovorí: „A slávu, ktorú si mi dal, dal som ja im, aby boli jedno, ako sme my jedno.“
Vidíš to? Pre jednotu sa jednoducho nemôžeš rozhodnúť, lebo jednota nie je snahou tela, ale je
produktom Božej slávy v nás. Tak isto sa nemôžeš rozhodnúť pre slávu, lebo Božia sláva
nevzchádza z tela, ale skrze pôsobenie Ducha Svätého. Preto Ježiš hovorí: „Ešte by som vám mal
mnoho čo povedať, ale teraz nemôžete zniesť. Ale keď príde Duch pravdy, uvedie vás do každej
pravdy; lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť všetko, čokoľvek počuje, aj budúce veci
vám bude zvestovať. Ten má oslávi, pretože z môjho vezme a bude zvestovať vám. Všetko, čo má
Otec, je moje; preto som povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám“ (J. 16:12 – 15). Nie je
to v tvojej moci, ani sa do ničoho nemusíš siliť, lebo Duch Svätý je ten, ktorý pôsobí Božiu slávu
v nás. Potrebuješ sa len pre Neho otvoriť a dať súhlas pôsobiť a riadiť veci tak, ako to chce On.
Preto Ježiš (Ješua) povedal Samaritánke pri studni: „Ver mi, žena, že ide hodina, keď ani na tomto
vrchu ani v Jeruzaleme nebudete sa modliť k Otcovi. Vy sa modlíte a neviete čomu, lebo spása je
zo Židov. Ale ide hodina a je teraz, keď praví modlitebníci budú sa modliť k Otcovi v duchu
a v pravde, lebo aj Otec hľadá takých modlitebníkov, ktorí by sa mu tak modlili. Boh je duch, a tí,
ktorí sa mu modlia, musia sa modliť v duchu a v pravde" (J. 4:21-24). Duch človeka potrebuje byť
úplné otvorený na pôsobenie Ducha Božieho, ktorý ťa perfektne uvedie na miesto Božej slávy.
Ľudia, ktorí chodili a chodia s Bohom, presne poznajú Božiu slávu, lebo nechodia telom ale
Duchom. Ten zjavuje Božiu slávu v nich aj skrze nich.
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Kde chýba Božia sláva, ľudia sa chvália jeden pred druhým, čo všetko svojim telom dosiahli. Pavol
hovorí: „Ale teda buď jete, buď pijete, buď čokoľvek robíte, robte všetko na slávu Božiu“ (I Kor
10:31). „Preto sa prijímajte navzájom, ako i Kristus nás prijal na slávu Božiu“ (R 15:7).
Nebesia sú plné Božej slávy:
„Hoden je Baránok, ten zabitý, vziať moc a bohatstvo a múdrosť a vládu a česť a slávu
a dobrorečenie“ (Zj 5:12).
„Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie a česť a sláva a sila na veky vekov“ (v. 13).
„Amen, dobrorečenie, sláva a múdrosť a vďaka a česť a moc a vláda nášmu Bohu na veky vekov.
Amen" (Zj 7:12).
Pavol píše Kološanom: „...Kristus vo vás, nádej slávy" (Kol 1:27).
„A tomu, ktorý vás môže zachovať tak, že neklesnete, a postaviť bezvadnych pred tvárou
svojej slávy v plesaní, jedinému múdremu Bohu, nášmu Spasiteľovi, nech je skrze Ježiša
Krista, nášho Pána, sláva a veličenstvo, sila a vrchnostenská moc, ako pred všetkými veky,
tak pred všetkými veky, tak i teraz i na všetky veky Amen" (Juda 24-25).
Šalom, Šalom,
Stanislaw Gawel

bratstvo
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
Piatkové modlitby z Jeruzalema, január 2016.
1.) Začali sme čítaním prorockých slov z Tóry, ktoré pripadli na dnešný šabat:
„Kto spomedzi bohov je taký ako Ty, Hospodin? Kto sa ti vyrovná velebou svätosti? Divotvorca hrozný, hoden všetkej chvály“ (2M.15,11)?
Prehlasovali sme, že nie je medzi bohmi nikto ako TY (2 Sam. 7,22)!
Nikdy sa nemeníš, preto ti môžeme úplne vo všetkom dôverovať (5 M.7,9 a Mal.3,6).
Drahocenný Stvoriteľ všetkého dobrého, vďaka ti, že si pripravený nám vždy pomáhať
(Iz.40, 28).
Vďaka, že strážiš a chrániš Izrael - pre svoje sväté meno (Ž. 121,4 a Jer.31,10).
„Tvoja pravica, Hospodin, silou preslávená, tvoja pravica, Hospodin, zničí nepriateľa. Velebou svojej slávy ničíš svojich odporcov“ (2M.15,6-7a).
Vďaka, Abba, za tvojho vzácneho Syna, skrze ktorého ťa môžeme poznať (J.1,18).









2.) Boh stvoril izraelský národ tak, aby bol iný ako ostatné národy, ako národ, ktorý „prebýva
sám (osobitne)“. Nazval ho svätým, oddeleným, patriacim Bohu, kňazským národom, cez ktorý požehnáva svet, a cez ktorý skúša (testuje) postoje sveta voči Bohu. Počas celej svojej histórie Izrael
tomuto volaniu vzdoruje. To však nezastaví Božiu vernosť a ani jeho lásku k tomuto národu. Dokonca to nezruší ani unikátnosť jeho povolania, aby bol oddelený od ostatných národov. Dnes sme
svedkami toho, ako sa väčšina Západu obracia k Izraelu chrbtom. Vidíme v tom aj Božiu ruku, ako
opätovne oddeľuje tento unikátny národ, aby skrze neho uskutočnil svoje zámery.
„Ako môžem preklínať, keď Boh nepreklína, ako mám zlorečiť, keď Hospodin nezlorečí?
Vidím ho z vrcholu skál, z pahorkov naňho hľadím. Vidím ľud, čo býva oddelene, a nepatrí
k pohanom“ (4.M. 23,8-9).
Žehnáme ťa za tvoje špecifické povolanie pre Izrael (2.M 19,6).
Ďakujeme za evidentné dôkazy tvojej zvrchovanej vlády nad týmto národom aj v súčasnosti.
Zachráň svoj ľud Duchom Božím a pomôž mu kráčať tvojimi cestami (Ez. 36,25-28).
Nech Izrael povie:“Moje útočisko a moja pevnosť je môj Boh, v ktorého dúfam“ (Ž 91,2).
Pomôž vodcom Izraela porozumieť Božím plánom - byť národom v dnešnom svete a predsa
nebyť ako ostatné národy. Bude potrebovať tvoju zázračnú a neustálu pomoc, aby sa naplnili tvoje zámery s touto krajinou.
„Podielom Hospodina je jeho ľud, Jákob je jeho najdrahším dedičstvom“ (5.M. 32,9).
„Blahoslavený národ, ktorého Bohom je Hospodin, ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo“ (Ž. 33,12).
Pane, nech je táto základná charakteristika (oddelenosť) tvojho ľudu významných cieľom aj
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v tele Kristovom v Izraeli (2.P 2,9).
3.) Premiér Izraela, Benjamín Netanjahu, opätovne komunikoval tomuto svetu pravdu. Počas
návštevy Svetového ekonomického fóra spravil interview pre CNN. Znovu potvrdil svoje obavy týkajúce sa Iránu a Hizballáhu a otvorene poukázal na závislosť Západu na mierovom procese medzi
Izraelom a Palestínčanmi, i keď svet má plné ruky práce s hrozbou nazvanou islamský teror.














Pane, sme veľmi požehnaní premiérom Izraela. Hoci má mnoho slabostí, ale odvážneho
ducha, ktorý nebojácne prehlasuje a zjavuje pravdu.
Veríme tomu, že si ho poslal a poveril, aby práve v tomto čase vládol v Izraeli (Es.4:14b.).
Preto ťa prosíme, aby si ochraňoval a používal na svoju slávu (Ž.80:17).
Ochraňuj ho aj s celou jeho rodinou –fyzicky, emocionálne, duchovne.
Vlož do jeho vnútra túžbu po tebe. Nech volá a kričí na teba (Ž.50:15).
Pane, nikto nepríde k Ješuovi, ak ho nepritiahneš. Prosíme ťa, aby si pritiahol Netanjahua
k svojmu Synovi - jeho Pánovi a Mesiášovi (J.6:44,65).
Obdar ho darom milosti - bázňou pred Tebou. „Bázeň Hospodinova je počiatkom múdrosti,
rozumní sú všetci, čo takto žijú“ (Ž. 111:10a; Pr. 1:7; 9:10).
Vďaka, že Bibi porozumel svojmu povolaniu - že nebol primárne zvolený ako líder mierového procesu, ale ako vodca, ktorý má v prvom rade zabezpečiť a dohliadať na bezpečnosť a
budúcnosť tohto národa a jeho ľudu.
Ďakujeme za vypočutie našich modlitieb. Bibi je obklopení niekoľkými múdrymi radcami,
ktorým môže dôverovať a spoľahnúť sa na nich, ako je napríklad Dore Gold a Ron Dermer.
Pozdvihni ďalších múdrych radcov, ktorých Bibi potrebuje v rôznych oblastiach. Vzdiaľ od
neho všetkých radcov, ktorých si ty neposlal.
Pripomeň Netanjahuovi, že nedokáže správne viesť tento národ bez teba (2M. 18:17-23).
Sprav z Bibiho pastiera podľa tvojho srdca (Jer. 3:15; 23:3-4).

4.) Kvôli škrtom v rozpočte musela IDF pristúpiť k novej politike. Jedna zo zmien sa týka nových imigrantov. Noví prisťahovalci nad 22 rokov nemusia vstúpiť do armády, hoci ako dobrovoľníci
môžu. Tento národ tvoria prisťahovalci z viac ako 100 krajín. Služba v armáde je ako taviaci kotol,
ktorý pomáha rôznym kultúram, jazykom a pozadí jednotlivcov, zjednotiť sa. Pane, pomôž nám, ako
sa modliť.





Abba, pomôž stratégom IDF porozumieť, že v stávke je oveľa viac ako len financie
a vojenské obavy
Pane, vlož do sŕdc mnohých nových imigrantov túžbu slúžiť v izraelskej armáde.
Žehnáme ťa za všetkých osamelých vojakov, ktorí opustili svoje rodiny a krajinu a vstúpili do
trojročnej služby za tento národ. Nech ich srdcia zahoria túžbou zostať!
Ty, pastier Izraela, naplň každú potrebu IDF (Ž 23, 1 a Jer. 31:10).
bratstvo
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Príhovorcovia za Izrael
Obdar IDF veľkou múdrosťou, aby vedeli, ako efektívne spravovať financie.
Nech má IDF dostatok ľudských zdrojov, ktoré potrebuje na účinnú ochranu národa proti
všetkým útokom.
Pomôž izraelským vojnovým stratégom a plánovačom pripraviť sa na ďalšiu vojnu, nie na
poslednú.
Daj im múdrosť kedy a ako používať vojenské stroje a vojakov.






5.) V modlitbách sme sa zamerali aj na bezpečnostnú situáciu Izraela. Irán a jeho teroristická
skupina Hizballáh sú pravdepodobne najväčšou hrozbou pre židovský štát. Hizballáh je oštepom
Iránu, ktorým mieri priamo do srdca Izraela.
Pomôž IDF urobiť všetko potrebné, aby boli pripravené a obstáli vo všetkom, čo sa na nich
v budúcnosti chystá.
Pane, znič každú formu iránskej podpory Hizballáhu.
Naďalej privádzaj do zmätku nepriateľov Izraela. Zmar každý ich pokus zasiahnuť tvoju krajinu a ľud (Ž 35:4, 26; 129:5).
„Teraz sa však zhromažďujú proti tebe mnohé národy a hovoria: Nech je znesvätená a nech
sa kochajú naše oči na Sione. Ony však nepoznajú Hospodinove zámery a nechápu jeho
úmysel, lebo zhromaždil ich ako snopy do stodoly. Vstaň a mláť, dcéra Siona, lebo tvoje
rohy zmením na železo a tvoje kopytá na bronz, takže rozdrvíš mnohé národy. Podrobíš
kliatbe ich korisť pre Hospodina a ich silu pre Pána celej zeme“ (Mich.4:11-13).
Žehnáme ťa a ďakujeme, že pomáhaš Izraelu jednať s palestínskymi teroristickými skupinami, ktoré operujú v samotnom strede židovského štátu.
Útoky „osamotených vlkov“ je omnoho ťažšie objaviť a zastaviť. Pomôž bezpečnostným
zložkám mať nadprirodzenú ostražitosť, predvídavosť a pohotovosť, aby dokázali zastaviť
teroristické pokusy ešte pred tým, ako zasiahnu nevinných ľudí (Kaz.8:11).
Vďaka za odvahu premiéra Izraela, ktorý otvorene odhalil príčinu nenávisti voči Židom, za
ktorou stojí antisemitské podnecovanie palestínskej samosprávy a jeho prezidenta Abbása,
ktorá podporuje mladých Palestínčanov k teroristickým útokom.











6.) Alija, návrat roztrúsených Židov späť do vlasti, bol ďalší bod našich modlitieb:
Keďže táto téma má priniesť slávu tvojmu menu, bez váhania ju prednášame pred tvoj trón
tak často, ako je to len možné.
„Neboj sa, veď som s tebou, tvoje potomstvo privediem od východu, zhromaždím ťa od západu. Severu poviem: Vydaj! A juhu: Nedrž! Priveď mojich synov zďaleka a moje dcéry od
končín zeme, všetkých, čo nosia moje meno, ktorých som stvoril na svoju slávu, utvoril
a urobil“ (Iz. 43:5-7, tiež Ez. 23-24).
Ďakujeme za významný nárast alije v minulom roku (2014 - okolo 23 000; 2015 - 30 000).
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Pane, tvoj ľud má na ceste do vlasti mnohé prekážky (Iz.62:10) - ministerstvo vnútra, dostupnosť k dobre platenej práci, uznanie univerzitných titulov inej krajiny, vysoké náklady na
bývanie, autá...atď. Avšak, Ty si Boh, ktorému nič nie je nemožné. Preto ťa prosíme o ďalší
obrovský nárast alije i v roku 2016.
„Ach, Pane, Hospodin, pozri, ty si svojou veľkou mocou a vystretým ramenom utvoril nebesá
a zem, tebe nijaký div nie je nemožný...Pozri, ja som Hospodin, Boh celého tvorstva, je
pre mňa azda nejaká vec nemožná?“ (Jer. 32:17,27)
Otvor srdcia Izraelitov, aby prijali nových imigrantov s láskou a srdečnosťou.
Pane, Ty si Bohom druhej (tretej, štvrtej...atď.) šance. Prosíme ťa, aby si nejakým spôsobom
na svoju slávu použil znovu ustanoveného ministra vnútra Aryeho Deriho.
Nech veľmi opatrne a múdro kráča v tejto funkcii, pretože väčšina Izraelčanov stojí proti
nemu.
Sme veľmi vďační za úprimné a priateľské vzťahy medzi šéfom „Židovskej agentúry“ Natanom Sharanskym a kresťanmi. Použi si to na svoju slávu (J.12:28).
Nech jeho postoj preniká nielen celou Židovskou agentúrou, ale nech sa šíri do celého sveta, aby Židia spolu s kresťanmi pomáhali tvojmu ľudu v návrate domov (Iz. 49:22, R.15:27).
Veľmi si vážime verejné pozvanie prezidenta Putina určené európskym Židom, ktorí čelia
rastúcemu antisemitizmu. Putin im navrhol útek do Ruska. Je to od neho milé, avšak my
vieme, že to nie je tvoja vôľa. Prosíme ťa, vráť ich na Sion (Ž. 137,4-6 a Jer.50:4-5).
Sme veľmi požehnaní tým, že rovno pred našimi očami sa napĺňajú proroctvá:
„Hospodin buduje Jeruzalem a zhromažďuje rozohnaných z Izraela...“(Ž. 147:2)
„Takto hovorí Hospodin zástupov: Ešte budú na uliciach Jeruzalema sedieť starci
a starenky; každý s palicou v ruke pre svoj vysoký vek. A ulice mesta budú plné chlapcov
a dievčat hrajúcich sa na jeho uliciach“ (Zach. 8:4-5).

Šabat šalom,
IFI tím
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STRÁŽCOVIA Z JERUZALEMA
(Biblická perspektíva na celosvetové udalosti, január 2016)
Šalom z mesta Veľkého Kráľa!
Nie je novinkou, že Boží ľud má problém pochopiť Božie súdy. „Kým ešte aj bocian na nebesiach
zná svoje určené časy, a hrdlička, lastovička i žeriav zachovávajú čas svojho príchodu; ale môj ľud
nezná poriadku Hospodinovho/YHWH...Hľa, zavrhli slovo Hospodinovo/YHWH, akúže to teda
majú múdrosť (Jer. 8:7-9)? Boží ľud oslepol voči Jeho súdom, pretože ignoruje Písmo. Keď sledujeme celý kontext uvedeného verša, zistíme, že opisuje odvrátenie jeho ľudu od Tanachu. Pavol
súhlasí, že poznaním Slova si strážime svoju vieru v „nebezpečných časoch". „Ale ty zostávaj
v tom, čomu si sa naučil a o čom si sa presvedčil vediac... sväté písma [v kontexte Tanach], ktoré
ťa môžu učiniť múdrym na spasenie skrze vieru v Kristu Ježišovi/Mesiášovi Ješuovi... Každé Písmo
[Tanach], vdýchnuté Bohom, je aj užitočné na vyučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné káznenie v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý, ku každému dobrému skutku pripravený“ (2 Tim.3:1, 14-17).
„Teológia Nového zákona (NZ)“
je v skutočnosti nesprávne pomenovanie, pretože všetky doktríny NZ majú svoj základ v tom,
čo bolo zjavené v Tanachu (2 Tim.3:16). Dnes telo Mesiáša potrebuje biblickú teológiu, ktorá vníma
celú Božiu Knihu ako posvätný celok. Dôverujeme Bohu z Genesis ako aj Bohu zo Zjavenia, pretože On je ten istý (Mal. 3:6). Náš najvyšší kňaz Ješua naplnil kňazstvo Levitov a systém obetovania
– Jeho smrť na kríži bola dokonale dostatočná, aby nás posvätila. Zároveň to nepopiera pravdu
o tom, čo hovorí Tanach o našom Bohu a ako vníma hriech (ako je nutné vykonať zmierenie za
hriech). V skutočnosti by bez právd zjavených v knihe Leviticus neexistoval žiadny teologický základ pre to, aby sme vôbec vnímali potrebu a účinnosť Jeho kríža!
Keby mala súčasná cirkev tú istú úctu voči Tanachu ako má voči NZ, vymizol by spor o Izrael
(národ, ľud a krajinu), keďže Boh viac ako 200-krát v Starom zákone (SZ) prisľúbil túto zem židovskému národu. Opovrhnutie SZ vedie k pohane jeho ľudu. Dôsledkom je kliatba (1M 12:3; Gal. 3:17
-18), a rúhanie sa Jeho svätému menu. A to všetko začína tým, ako človek vníma Tanach!
„Odkry moje oči, aby som videl divy z tvojho zákona. … ó, Hospodine/YHWH, tvoje slovo stojí naveky na nebesiach“ (Ž 119:18, 89, 105).
„Preškolení“ Palestínčania.
Palestínsky odborník na Stredný východ [SV] Bassam Tawil navštívil niekoľko Palestínčanov, ktorí
sú aktívne zapojení do neutíchajúcej vlny terorizmu proti Židom v Izraeli. Zistil, že majú pohodlní
život s neobmedzeným prístupom ku vzdelaniu a práci. Palestínčania žijúci v Jeruzaleme mali trvalé
bydlisko v Izraeli, izraelské občianske preukazy a využívali výhody všetkých práv izraelských občanov, až na právo voliť. Avšak, oni nezabíjajú a nezomierajú preto, lebo chcú voliť v izraelských par10
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lamentných voľbách. Nie sú ani hnaní chudobou čí strádaním. Ich motorom je nenávisť voči Židom,
ktorá číha na každom rohu. Vodcovia, médiá a mešity prehlasujú dookola to isté: „Židia sú nepriatelia bez práva existovať v Palestíne.“ Takže konflikt nie je o islamských svätých miestach alebo
o Jeruzaleme, alebo o tom, kde Židia žijú; pretože pre väčšinu Palestínčanov je celý Izrael jedna
veľká osada, ktorá musí byť zničená. Tento konflikt je o samotnej existencii Izraela... Teroristi chcú
zničiť Izrael, pobiť Židov a vidieť židovskú krv stekajúcu ulicami Izraela. („O čo ide palestínskym
teroristom?" B. Tawil, Gatestone Institute, 15. októbra 2015)
Palestínski vodcovia nazývajú poslednú vlnu bodania, strieľania, útokov s autami... pokojným, všeobecný odporom. Je neuveriteľné, že tento názor prijalo množstvo krajín. Pritom je do oči bijúce,
že ide o ďalšiu vlnu terorizmu namierenú na Židov len preto, že sú Židia.
Tawil hovorí, že zabíjanie izraelských Židov je súčasť dlhotrvajúceho celosvetového džihádu [svätej
vojny] voči Židom, nemoslimom, t.j. nevercom, a všetkým ostatným moslimom, ktorí nesúhlasia
s touto štandardnou verziou islamu.
Súčasný palestínsky džihád je založený na klamstvách prezidenta Abbása z Palestínskej samosprávy [PS] a jej predstaviteľov, že Židia znesväcujú islamské sväté miesta, keď navštevujú Chrámovú horu. Táto kampaň klamstiev, prekrúcania a výmyslov je nemenej závažnejšia ako teroristické útoky. („Palestínsky džihád: Klamstvá, klamstvá a ďalšie klamstvá," B. Tawil, Gatestone Institute,
24. októbra 2015)
Súčasný džihád verzus Izrael – alias "intifáda s nožmi“
Izraelčania sú od septembra terorizovaní útokmi s nožmi, nožnicami, betónovými tvárnicami, zápalnými bombami, do ľudí vrážajúcimi autami a nedávno i streľbou zo zbrane. Svet nevníma teror voči
Židom ako teror – minimálne nie taký istý ako útoky v Paríži alebo San Bernardine. A keďže, vďaka
Bohu, o život prichádza viac teroristov ako nevinných civilistov, svet obviňuje izraelské bezpečnostné sily, že používajú neprimeranú silu. Táto do očí bijúca slepota je spôsobená kliatbou, do ktorej
sa človek dostane, keď preklína Jeho ľud a odmieta pravdu (duchovný princíp z 2 Tes.2:10-11).
Na reakciu voči tvrdeniu, že tento džihád je kvôli nedostatku politického horizontu, premiér Bibi
Netanjahu povedal: „Trpeli sme teroristické útoky 95 rokov, ktoré vyvrcholili počas mierového procesu v Osle. Ľudia povedali... toto sú nepriatelia mieru, takže terorizmus bol kvôli tomu, že napredoval
mier. Teraz Izraelu hovoria: Vy máte teroristické útoky, pretože nie je mier. Ani jedno z toho nie je
pravda. Oni na nás útočia... pretože nás tu nechcú.“
Na margo poznámok ministra zahraničných vecí Kerryho, ktorý tvrdí, že Izrael používa neprimeranú
obranu, minister obrany Izraela Jaalon položil rétorickú otázku: „Ak niekto vytiahne nôž s úmyslom
zabiť vás, a vy ho zneškodníte, považuje sa to za prehnané? (Premiér: Chýbajúci mierový proces
nie je za nedávnym násilím," Israel Hayom, 16. októbra 2015)
Niekoľko dní pred veľkým teroristickým útokom v Paríži izraelskí predstavitelia napomenuli Francúzsko pre jeho snahy presadiť nasadenie medzinárodných pozorovateľov na Chrámovú horu
v Jeruzaleme. Izrael oponoval s odôvodnením, že to odmení Palestínčanov za ich podnecovanie
bratstvo

Tevet - Ševat 5776

11

Strážcovia z Jeruzalema
proti Izraelu... za násilie, a v neposlednom rade to oslabí suverenitu Izraela. Zároveň sa v tomto
návrhu nespomínalo podnecovanie PS ani terorizmus, ale zazneli hlasy za internacionalizáciu
Chrámovej hory. („Francúzsko odmeňuje Palestínčanov za terorizmus,“ Israel Hayom, 18. októbra
2015.)
Vyšší predstaviteľ PS povedal, že „útoky s nožmi sú hrdinskými činmi“, na ktoré je pyšný. Hoci by
“mohli uskutočniť oveľa väčšie útoky“, uviedol, „nerobia ich, pretože svet by výbuchy autobusov
v Tel Avive odmietol“. Ale akceptuje „vraždenie vojakov IDF a židovských obyvateľov Judei
a Samárie“. To je hrozná pravda. („Hamas nariaďuje samovražedné bombardovanie v Jeruzaleme,"
Arutz 7, 19. októbra 2015.)
Abbás útoky odsudzuje? Kdeže! Kritizuje Izrael za to, že strieľa do útočníkov, pretože sa bráni
a chce útok zastaviť. Tesne pred spustením tohto džihádu prehlásil, že nedopustí, „aby Židia svojimi
špinavými nohami znečisťovali naše sväté miesta....Každá kvapka krvi, ktorá sa prelieva
v Jeruzaleme, je čistá a všetci mŕtvi teroristi idú do raja.“ Tawil: „Ide o druh rétoriky, ktorá je oficiálne
pokutová, pretože povzbudzuje mužov i ženy, aby nosili nôž a bodli do prvého Žida, ktorého uvidia.“ („Palestínčania: Svet klamstiev, podvodu a výmyslov,“ B. Tawil, Gatestone Institute, 7. novembra 2015.)
Jedinou nádejou pre Palestínčanov je Mesiáš Ješua. Ak nie, Boh vyplieni a zahubí tento národ…
(Jer. 12:14-17).
Isi Leibler: „Klamstvo sveta a jeho prevrátenosť klesla do barbarských hĺbok. V rozumnom svete by
mal Izrael jednoznačnú podporu všetkých civilizovaných ľudí. Avšak pokryteckí svetoví vodcovia...
považujú Izrael a teroristov PS za morálne rovnocenných. Morálny relativizmus vymazal ideály
dobra a zla do takej miery, že mnoho svetových vodcov odsudzuje Izrael za to, že sa bráni.
(„Vyzývanie po jednote a vyjadrenie pobúrenia," I. Leibler, Israel Hayom Op-ed, 12. novembra
2015.)
Mier v súčasnosti? S kým?
V úvodníku NY Post sa píše, že hoci Izraelčanov bodajú a narážajú do nich autami, „americký prezident Obama a minister zahraničných vecí Kerry stále tvrdo kritizujú výstavbu sídlisk v Izraeli
a jeho podnecovanie k násiliu“. Abbás sa dokonca nedávno opýtal Výboru pre ľudské práva OSN
v Ženeve: „Ako dlho bude trvať táto predlžovaná izraelská okupácia našej krajiny? Po 67 rokoch,
ako dlho?“
Pred šesťdesiatimi siedmimi rokmi bol rok 1948, znovuzrodenie Izraela, takmer 20 rokov pred Šesťdňovou vojnou, kedy Izrael zaujal Judeu, Samáriu a Gazu. Samozrejme Abbás vníma celý Izrael
ako okupovanú Palestínu.
Svet odmieta nepohodlnú pravdu, že skutočnou prekážkou pre mier je neochota palestínskych vodcov prijať existenciu židovského štátu. Všetci trvajú na tom, že Abbás je najlepší partner Izraela pre
mier. Je mi ľúto, ale on nie je žiadny partner. („Pre Abbása je celý Izrael okupovaným územím‘,“ NY
Post Editorial, 4. novembra 2015.)
12
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Tawil poznamenal, že Francúzsko podporilo rozhodnutie Bezpečnostnej rady OSN, v ktorom
„vyzvalo Izrael, aby sa úplne stiahol za hranice spred roka 1967 do konca roku 2017“. Takže Francúzsko podporuje vytvorenie „Palestíny“, ktorá bude pravdepodobne pod vládou Hamasu alebo
islamského džihádu či IS a jeho spojencov.
Francúzsko tiež podporilo plány EÚ označovať produkty z izraelských miest. Ale, ako dokazujú
útoky v Paríži, IS a jemu podobné skupiny nemajú záujem o proti izraelské činy. Islamskí teroristi
vnímajú osídľovanie ako triviálnu problematiku v porovnaní s ich hlavným cieľom – smrť všetkým
nevercom a vytvorenie celosvetového kalifátu (islamská teokracia).
Radikálni moslimovia chcú zničiť Izrael, lebo sú presvedčení, že Židia nemajú žiadne právo byť na
SV a chcú zničiť Európu, pretože nikto nemá právo byť niekým iným než moslimom. Nezáleží im na
rozhodnutí EÚ značkovať izraelské produkty.
Parížske útoky predstavujú to, v čom Židia, moslimovia a kresťania v Izraeli žili už desaťročia. Od
dohôd z Osla všetky územné ústupky Izraela a gestá dobrej vôle vyústili len do zvýšenia terorizmu
proti Izraelu, i proti Arabom... Palestínčania vnímali stiahnutie Izraela z južného Libanonu a Gazy
a vydanie väzňov ako odmenu za terorizmus.
V súčasnosti Izrael bojuje proti novej vlne terorizmu, ktorý Západ nikdy neodsúdil a Abbás nikdy
nezavrhol. Práve naopak. Západné krajiny tak vysielajú do sveta nebezpečný signál – „zabíjanie
Židov nie je teroristický čin“.
Izrael bojuje v tejto vojne viac ako dve desaťročia napriek veľmi malej podpore. Európa musí pochopiť, že neexistuje žiadny rozdiel medzi Palestínčanom, ktorý zavraždí Žida a teroristom
z Islamského štátu [IS], ktorý vraždí nevinných ľudí v Paríži. („Čo by sa Francúzsko a Európa mohli
naučiť“, B. Tawil, Gatestone Institute, 15. novembra 2015.)
Po siedmich rokoch Obamovej novej politiky SV, Dror Eydar hovorí, že „iba Izrael zostáva stabilným
štátom“ a je to kvôli tomu, že „neakceptoval rady Bieleho domu…“
Dokonca aj po teroristickom útoku v Kalifornii sa Kerry odmietol odpútať od izraelsko-palestínskeho
konfliktu a stále vyvíja nátlak, aby Izrael konal teraz. Prečo? Je SV na prahu mieru? Sýria a Irak sa
zmietajú v občianskych vojnách. Libanon môže veľmi rýchlo zachvátiť iránsky šiitsky plameň.
V Egypte boli dve revolúcie za tri roky a Jordánsko prežíva len vďaka izraelskej a americkej pomoci.
IS šíri teror po celom svete a Turecko s Ruskom by mohlo odštartovať 3. svetovú vojnu. Ak by bol
dôvod nekonať, súčasná svetová geopolitická realita poskytuje takýto dôvod…
Napriek tomu mierový proces vytvára psychologické zameranie, od ktorého je ťažké sa oslobodiť,
dokonca aj keď nemá nič spoločné s realitou. Kerry si robí starosti o demografiu Izraela? Židovská
pôrodnosť v Izraeli je jediná, ktorá má rastúcu tendenciu. A už čoskoro cez aliju očakávame milión
židovských imigrantov. („Za hranicou politiky tohto momentu,“ D. Eydar, Israel Hayom Op-ed, 7.
dec.2015.)
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Islamská invázia prisťahovalcov do Európy
Niekoľko týždňov pred útokmi v Paríži Guy Milliere varoval pred nárastom ilegálnych prisťahovalcov
v Európe. Jedna štúdia predpokladala 1,5 milióna v roku 2015. Západní novinári ich opisujú ako
„utečencov“, ktorí utekajú pred vojnou v Sýrii. Avšak štatistiky dokazujú, že len 25% z nich je zo
Sýrie. Zvyšok pochádza z Iraku, Afganistanu, Pakistanu, Eritrey, Somálska a Nigérie. Zároveň neodchádzajú v núdzi a panike. Mnohí z nich majú hotovosť 20 000 € alebo viac a nové smartfóny.
Chýbajú im ale pasy a občianske preukazy. Takisto je historicky podložené, že keď ľudia utekajú
s cieľom prežiť, odchádzajú celé rodiny –muži, ženy, deti aj starší ľudia. Ale z týchto migrantov je
viac ako 75% mužov pod 50 rokov.
Keďže kresťania v súčasnosti predstavujú hlavné terče islamistov (Židia utiekli už pred desiatkami
rokov), ľudia utekajúci zo Sýrie by mali byť väčšinou kresťania. Ale ich je len menšina…
Úvodná ľútosť a otvorenosť Západoeurópanov sa vytráca. Stredoeurópski vodcovia od začiatku
predvídali možné riziká. Premiér Maďarska Orban hovoril o „invázii“. Kládol verejnosti aj európskym
politikom otázku, „či existuje iný výraz na opísanie masívneho, často brutálneho vstupu ľudí do
krajiny, ktorí neboli pozvaní...“ Povedal, že „národ má právo sa rozhodnúť, koho medzi seba vpustí... a utečenci sú z odlišnej kultúry“. Dovolil si tvrdiť, že „islam možno nebude kompatibilný
s európskymi judeo-kresťanskými hodnotami“. Západoeurópski lídri odsúdili nielen Orbána ale aj
postoj strednej Európy...rozkol medzi európskymi lídrami narastá.
Ďalšie rozdelenie sa rysuje medzi západoeurópskymi populáciami a ich vodcami. Tí, ktorí znovu
vybudovali Európu po 2. svetovej vojne, sa vnímali ako osvietená elita, ktorá dokáže skoncovať
s minulosťou a budovať utópiu, kde bude vládnuť mier a neustála harmónia. Demokraciu zakázali,
pretože si mysleli, že priviedla Hitlera k moci. Nacionalizmus vnímali ako príčinu vojny, preto ho
prehlásili za škodlivý. Kultúrne identity musia byť porazené, nahradí ich nová európska identita.
Európania majú za sebou koloniálnu minulosť, preto verili v nadradenú kultúru. Európa sa musela
vykúpiť zo svojej viny prehlásením, že všetky kultúry sú rovnocenné. A keďže práve islamské krajiny boli často kolonizované, Európania odmietli všetku kritiku islamu a prijali ho do multikultúrnej
Európy. Avšak, nepožiadali prichádzajúcich moslimov, aby sa asimilovali. Pretože dve svetové vojny začali v Európe, zriekli sa použiť silu. Nahradili ju diplomaciou a ústupkami pri riešení konfliktov.
A výsledok? Európania síce stále hlasujú, ale v skutočnosti sú obratí o väčšinu svojej moci. Všetky
dôležité politické rozhodnutia sa robia na úradoch EÚ prostredníctvom technokratov
a profesionálnych politikov…
Kultúrne identity sú tak narušené, že vyjadrenie o Európe založenej na judeokresťanských hodnotách vyznie kontroverzne. A kritika islamu sa vníma ako forma rasizmu, zločinu alebo mentálnej
choroby.
Prieskumy ukazujú, že väčšina moslimov v Európe chce uplatňovať zákon šarie a odmieta akékoľvek snahy o asimiláciu. Mnohí sa pripájajú k islamským organizáciám alebo hnutiam džihádistov
a končia v bojoch v Sýrii alebo Jemene. Mnohí sa vrátili a sú pripravení zakročiť proti Európe. Len
chcem podotknúť, že tento článok bol napísaný ešte pred masakrom v Paríži.
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Ilegálni moslimskí imigranti sa zvyčajne pripájajú k moslimom, ktorí už v Európe sú a žijú
v zakázaných zónach. Mnohí pochádzajú z krajín, kde sa zle zaobchádza s kresťanmi aj so ženami....Pochádzajú z krajín, kde opovrhujú západnou civilizáciou, a kde je nenávisť voči Židom neodvratná... Za posledné dve desaťročia takmer všetky útoky voči Židom v Európe spáchali moslimovia. Začiatkom roka 2015 sa odhalil cieľ IS - zaplaviť Európu obrovskou vlnou prisťahovalcov. Stojí
teda za touto migračnou krízou vo veľkej miere IS? („Moslimská invázia v Európe,“ Guy Milliere,
Gatestone Institute, 22. októbra 2015.)
Duch islamu verzus svet
„A keď otvoril štvrtú pečať, počul som hlas štvrtej živej bytosti, ktorý hovoril: Poď a vidz! A videl som
a hľa, plavý kôň, a tomu, ktorý sedel na ňom, bolo meno smrť, a peklo išlo spolu za ním. A bola im
daná moc nad štvrtinou zeme, zabíjať mečom, hladom a smrťou, a aby hynuli ľudia od zemskej
zveri (Zj.6:7-8).
V Zjavení Jána 6:7-8 slovo „plavý“ doslovne v gréčtine znamená „zelený“. Ide o symboliku vzostupu
islamu, keďže zelená je jeho tradičnou farbou? Približne jedna tretina sveta je pod vplyvom tohto
ducha, ktorý zabíja prostredníctvom meča. Zdá sa, že verše 9-11 naznačujú masové vraždenie
veriacich, ktoré nasleduje po „zelenom“ koni. Začalo to na SV a šíri sa to ďalej.
Sherwin Pomerantz, bývalý prezident Asociácie Američanov a Kanaďanov v Izraeli, sa pýta, či sa
začala 3. svetová vojna. V júni 2014 al-Adnani, oficiálny hovorca IS, oznámil zmenu názvu tejto
organizácie na Islamský štát. Vyhlásil ho za kalifát a premenoval vodcu (al-Baghdadi) na kalifa Ibrahima. Celú situáciu opísal takto: „Nastal čas pre generácie žijúce v nemilosti a ponížení, ktorým
vládnu podlí ľudia, aby sa zbavili neúcty. Nastúpil úsvit cti. Vyšlo slnko džihádu ... Objavili sa znamenia víťazstva.“
Vyzval moslimov, aby sa „rozbehli k svojmu novému kalifovi, aby sa stali kráľmi zeme, kniežatami
vojny“. Veď predsa „bojujú za náboženstvo, ktoré podporuje sám Alah“, za islamský národ. Jemu
patrí „česť, úcta a vodcovstvo“ na zemi. Musia „odmietnuť demokraciu, sekularizmus, nacionalizmus“ a všetky ostatné myšlienky Západu a potom sa im „svet podriadi“. Aby si „uchovali dôveru
v Alaha a dokázali ubrániť zem, potrebujú sa ho báť, byť trpezliví a obetovať krv“.
Pomerantz: „Toto je nepriateľ, ktorého Západ omieta nazvať islamský fundamentalistický extrémizmus. Ale všetci neverci musia byť zničení, aby mohol povstať kalifát. Tak sa mi zdá... že začala 3.
svetová vojna ...“ („Začala sa 3. svetová vojna?“ S. Pomerantz, JP Op-ed, 24. novembra 2015)
Izraelská politická analytička Judith Bergmanová si všimla, že útoky v Paríži vyvolali obrovskú vlnu
solidarity vo všetkých prestížnych médiách, ktoré však nikdy otvorene nenazvali útoky v Izraeli ako
teroristické Francúzsky časopis AFP zverejnil chronologický zoznam celosvetových teroristických
útokov od 11.9., vrátane ... bombardovania v Madride a v Londýne, Bombaji, Keni a na iných miestach. Len jediná krajina bola z tohto zoznamu úplne vynechaná: Izrael.
A v tom je ten problém. Celý svet objíma Francúzsko s prejavmi sympatie a solidarity. Chápu, že
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s terorizmom sa musí tvrdo jednať a podporujú tie isté druhy odvetných leteckých útokov, za ktoré
Izrael odsudzujú. Prečo je Izrael obviňovaný za to, že sa bráni...? Prečo svet hovorí, že Izrael musí
preukázať istú zdržanlivosť, keď sa pokúša obrániť svojich občanov pred terorizmom, ktorý si vykračuje po jeho uliciach? („Ten istý boj,“ J. Bergman, Israel Hayom Op-ed, 16. novembra 2015)
„História dokazuje, že odvážni porážajú slabých“, hovorí David Weinberg. Radikálny islam súčasnosti je hlboko obetavý a trúfalý... poháňaný intenzívnym nábožensko-fašistickým zápalom a puritánsko apokalyptickou víziou, že kalifát zavládne na celom svete. Je odvážny a útočí. Táto oddanosť spojená s modernými bojovými technológiami by mohla vyústiť do situácie, kedy islam porazí
Západ. Na protiútok je potrebné hlboké intelektuálne a morálne prezbrojenie. Základy západnej
spoločnosti sú slabé, jej ľud dekadentný a jej univerzity vyučujú nebezpečné nezmysly voči nacionalizmu a štátnosti.
Katolícky historik a teológ, profesor G. Weigel, vidí „príčinu úpadku Európy v jej kristo-fobickej kultúre...“ História je riadená kultúrou: tým, čo si ľudia „ctia, vážia a uctievajú; tým, čo spoločnosti považujú za pravdivé, dobré a vznešené; spôsobom, ako vyjadrujú tieto presvedčenia v jazyku, literatúre, umení, tým, za čo sú jednotlivci a spoločnosti ochotné riskovať svoj život“.
„V súčasnosti je pravdepodobné, že do západniarskeho myslenia prenikol ateistický humanizmus,
morálny relativizmus, posväcovanie osobného rozhodnutia, uctievanie bohatstva a odmietanie vojenskej moci, čo vedie k obrovskej kríze civilizačnej morálky. Väčšina intelektuálov a vodcov Západu nemá v sebe bojového ducha. Ich zjavne samoľúbe a „mierumilovné“ princípy robia zo Západu
ľahkú korisť pre násilnícke menšiny s primitívnymi, ale povzbudzujúcimi, ideologickými vášňami…“
Západná civilizácia neporazí radikálny islam bez jasných ideálov, za ktoré budú bojovať. Rabín J.
Sacks hovorí, že „potrebujeme vojenské ramená, ktoré budú bojovať proti fanatikom a potrebujeme
myšlienky, na ktorých založíme trvalý mier“. Vojna myšlienok proti islamskému povyšovaniu je veľmi potrebná. Nedokážeme ju však viesť ani vyhrať, kým sa Západ nevráti k hlavným hodnotám
a záväzkom voči identite zakorenenej v jeho judeo-kresťanských, náboženských a demokratických
tradíciách…“ („Intelektuálne prezbrojenie Západu,“ D. Weinberg, Israel Hayom Op-ed, 20. novembra 2015)
Antisemitizmus, popieranie holokaustu a Irán
Nemecký politológ, Dr. Matthias Küntzel, skúma islamský antisemitizmus v Iráne. Zameral sa na
ideologický vplyv nacistov. Jeho najnovšia kniha „Nemecko a Irán: Od árijskej osi po jadrovú hranicu“ skúma historický vplyv Nemecka na Irán a iránsky antisemitizmus.
V interview uviedol: „Ako nemecký politológ som sa pokúsil zistiť, ako mohlo dôjsť k Auschwitzu.
To ma priviedlo k téme antisemitizmu... Následky antisemitizmu počas 2. svetovej vojny sú dobre
známe. Následky súčasného islamského antisemitizmu sú však podceňované…“
Irán je posadnutý popieraním holokaustu, pretože ak má byť Izrael zničený, musí byť zničený holokaust. „Každý, kto prijíma skutočnosť holokaustu, nemôže vnímať Židov ako vládcov sveta
a Izrael ako koreň všetkého zla“. Vyhladzovanie Izraela, démonizovanie Židov a popieranie holo16
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kaustu „tvoria ideologický trojuholník“. Ak niektorá strana z neho chýba, celá konštrukcia padne.
Popieranie holokaustu je vrcholom antisemitizmu. Ak je Auschwitz mýtom, potom sú Židia nepriateľmi humanity, ktorí za peniaze klamali 70 rokov celý svet. Spochybnenie holokaustu vlastne naznačuje, že väčšinu svetových médií a univerzít riadia Židia. Takýmto spôsobom sa podnecuje ten istý
druh genocídnej nenávisti, aký pomohol pripraviť cestu pre šoa [„holokaust“ hebrejsky]. Každé popieranie holokaustu tak automaticky v sebe nesie tendenciu, že sa zopakuje. A práve to robí iránske vedenie.
Obhajovaním iránskej jadrovej dohody Obama a Kerry potvrdili, že antisemitizmus pre nich nie je
podstatný problém. Iní ho vnímajú ako reakciu na postupy Izraela. Küntzel tvrdí, že „obidva tieto
názory sú nesprávne“. Po prvé, v šiitskom islame bola vždy silná protižidovská tendencia. Po druhé,
je v ňom ovocie nacistickej propagandy. V rokoch 1939 – 45 nacisti denne vysielali v perzštine do
Iránu antisemitské myšlienky založené na islamských koreňoch a s radikálnou interpretáciou protižidovských veršov z koránu, ktoré prepájali s európskym preludom konšpirácie o židovskom svete.
V roku 1971 Ajatolláh Chomejní, hlavný konzument protižidovskej propagandy, povedal: „Židia chcú
vytvoriť židovský štát.“ To bola klasická, antisemitská nacistická myšlienka.
Hoci Irán chrlí nenávisť voči Izraelu a sionistom, obhajuje sa, že proti Židom nič nemá. Sionistu
považuje, rovnako ako Hitler Žida, za stelesnenia všetkého zla. Zlo sa zastaví, keď bude Izrael
zničený. Bývalý iránsky prezident Ahmadinedžád to povedal takto: „Keď odstránime sionistický
režim, oslobodíme celé ľudstvo.“
Aká zhoda s nacistickou smernicou z roku 1943: „Vojna sa skončí svetovou antisemitskou revolúciou a vyhladením Židov... to oboje je podmienkou pre trvalý mier.“ Mier v Nemecku bol, podľa Hitlera, priamo závislí od zničenia Židov. Iránsky islamský mier je založený na zničení Izraela („Otázky
a odpovede: Küntzel o koreňoch a rozvoji antisemitizmu v iránskom režime," KarmelMelamed, Jewish Journal, 25. augusta 2015)
OSN – nepriateľ Izraela a preto nepriateľ Boží.
Rezolúcia Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) odsúdila
Izrael za ilegálne opatrenia podniknuté voči slobode uctievania a prístupu moslimov do mešity AlAksá a za ďalšie nehorázne lži. Napríklad, že jaskyňa patriarchov v Hebrone a Ráchelin hrob neďaleko Betlehema sú moslimské miesta. UNESCO jednoznačne a nehanebne napomáha neustálej
arabskej snahe delegitimizovať židovské prepojenie na najsvätejšie miesta judaizmu v Izraeli.
(„Izrael musí odísť z OSN,“ J. Bergman, Israel Hayom Op-ed, 22. októbra 2015)
V období rozmáhajúceho sa džihádu Valné zhromaždenie OSN v novembri schválilo 6 rozhodnutí –
všetky odsudzujúce Izrael. Ani raz nespomenuli palestínske útoky... Jedno rozhodnutie dokonca
napadlo Izrael za držanie Golanu a žiada jeho vydanie sýrskemu režimu, ktorý nemilosrdne vraždí
svojich občanov. V ďalšom sa uvádza, že Izrael nemá žiadne právo uplatňovať si svoju zvrchovanosť nad svätým mestom Jeruzalem. (Zach.12:2-3) („Uprostred vlny útokov OSN prijíma 6 rozhodnutí – všetky proti Izraelu,“ Arutz 7, 25. novembra 2015)
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Generálny tajomník OSN Ban Ki-Moon dokonca obvinil Izrael za nedávne útoky proti vlastným obyvateľom. Na vine je vraj „izraelská okupácia...“ Tiež uviedol, že „izraelské sídliská narušili súčasnú
situáciu na SV“. („Ban Ki-Moon z OSN obviňuje Izrael za „vypestovanie“ palestínskych teroristických
útokov,“ JP, 16. decembra 2015)

Poďme ZNOVA bojkotovať Židov.
Dva dni pred útokmi v Paríži EÚ schválila označovanie židovského tovaru, ktorý pochádza
z „okupovaných území“ – biblického srdca Izraela – Judey, Samárie, Golanu a z oblastí, ktoré Jeruzalem oslobodil počas Šesťdňovej vojny v roku 1967. Ministerstvo zahraničných vecí Izraela odsúdilo toto konanie, ktoré odhaľuje šokujúci dvojitý štandard označovania len izraelských produktov
zo sporných území, pretože EÚ ignoruje ďalších 200 súčasných územných sporov vo svete.
(„EÚ schvaľuje označovanie produktov zo židovských „usadlostí“,“ Arutz 7, 11. novembra 2015)
Omer Dostri napísal, že ide o „ďalšie proti-izraelské nariadenie, ktoré veľmi silne zapácha antisemitizmom“. Hoci lídri EÚ tvrdia, že nejde o bojkot, Európania to vnímajú ako direktívu EÚ, aby nepodporovali izraelské produkty. Ide o nový antisemitizmus, ktorý útočí na Židov tak, že útočí na sionizmus. („Pokrivené posolstvo EÚ," O. Dostri, Israel Hayom Op-ed, 12. novembra 2015)
Avšak opatrenie, ktorým EÚ odsúdila Izrael, zlyháva. V porovnaní s novým partnerstvom Izraela
s Čínou a novým projektom s Nemeckom o výskume kozmického priestoru, je bojkot EÚ smiešne
zanedbateľný. Navyše, Maďarsko, Grécko a Česká republika sa odmietli podriadiť smernici
EÚ o označovaní produktov. („Snahy BDS utrpeli masívnu porážku," ICEJ News, 16. novembra
2015).

Prorocké ukazovatele
Isi Leibler vidí budúcnosť európskych Židov pochmúrne. Popri invázii moslimov do Európy sa Európania v prieskume poväčšine vyjadrili, že Izrael predstavuje väčšiu hrozbu pre svetovú bezpečnosť
ako Irán a Severná Kórea…
Alija je riešením. Hoci Izrael zažíva teror, Židia sú tu vo väčšom bezpečí ako v Európe. A sú chránení izraelskou armádou. Toto je posledné varovanie pre európskych Židov... Poďte domov!
(„Pochmúrna budúcnosť pre európskych Židov,“ I. Leibler, Israel Hayom Op-ed, 19. novembra
2015)
Vrchný rabín v Bruseli súhlasil a uviedol, že Židia v Európe nemajú budúcnosť. Dolieha na nich
strach. Synagógy sa zatvárajú, čo sa nedialo od konca druhej svetovej vojny. Bruselský rabín
si myslí, že každý európsky Žid by mal urobiť aliju do Izraela. Ekonomika EÚ tiež prispieva Židom,
ktorí chcú odísť.(„Vrchný rabín v Bruseli hovorí, že v Európe nie je budúcnosť pre Židov," ICEJ News, 24. novembra 2015)
December bol pre Izrael znepokojujúci. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu OSN uzavrela
18
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12-ročné pátranie po tajnom vojenskom jadrovom programe. Izraelský minister povedal, že toto
rozhodnutie je protichodné voči nedávnej správe riaditeľa IAEA Amana, v ktorej uvádza, že Irán bol
zapojený do prieskumu a vývoja jadrových zbraní do roku 2003 a pokračoval v niektorých svojich
aktivitách až do roku 2009…
Amano tiež uviedol, že Irán ukryl svoju ilegálnu jadrovú aktivitu... aby prerušil pátranie IAEA. Takže
toto rozhodnutie sa javí ako politicky motivované a vysiela pre Irán správu, že krajiny sú ochotné
privrieť oči, aby urýchlene pokročili s dohodou [P5+1] a stiahnutím sankcií.
Toto rozhodnutie je absolútne nezodpovedné, ... pretože Irán v októbri porušil rozhodnutie Bezpečnostnej rady OSN a skúšobne vypálil raketu schopnú niesť bojovú jadrovú hlavicu. Zároveň sa
stále hovorí, že Irán nemá žiadny zámer dodržiavať obmedzenia ohľadne svojho programu s raketami. („Izrael odsudzuje rozhodnutie IAEA ukončiť vyšetrovanie iránskych jadrových programov,"
Israel Hayom, 16. decembra 2015)

Nový šéf Mossadu: „Potrebujeme Boha!“
Netanjahuov poradca pre bezpečnosť Yossi Cohen je novým šéfom Mossadu – izraelskej celosvetovej tajnej služby. V decembri prehovoril v synagóge, že Izrael vznikol s Božou pomocou a rovnako
ju potrebuje aj dnes.
Bez siyatade'shamaya („nebeská pomoc“ aramejsky) by nebol založený štát Izrael... Vtedy to bola
pravda – a platí to aj dnes. Potrebujeme siyatade'shamaya.
Na záver citoval z Prísloví 11:14: „Kde nieto múdrej správy, padá ľud, a záchrana je v množstve
radcov.“ Je to heslo Mossadu. („Nový šéf Mossadu: Izrael stále potrebuje Božiu pomoc," Arutz 7,
12. decembra 2015)
„Mnohé úmysly sú v srdci človeka; ale rada Hospodinova/YHWH, tá obstojí“ (Pr.19:21).
Chuck & Karen Cohen
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STRÁŽCOVIA Z JERUZALEMA - JAKOBOVE SÚŽENIE
JAKOBOVE SÚŽENIE – MINULOSŤ ALEBO BUDÚCNOSŤ? - ČASŤ III (POKRAČOVANIE)

V akého Boha vlastne veríme?
Klamal Boh cirkvi, keď jej povedal, aby pomáhala obnovovať (Iz.49:22, 60:3-11, atď.), potešovať
(Iz.40:1-2) a zachraňovať (Jer. 31:7; R. 11:11, 30-32) židovský ľud? Boží národ - ľud zmluvy sa stal
nepriateľom evanjelia, aby aj pohania mohli byť jeho súčasťou. Zatiaľ čo väčšina Židov naďalej
zostáva v odmietavom postoji - Boh hovorí, že sú stále „milovaní pre otcov“ (R 11:28).
Myslíte si, že Boh Abraháma, Izáka a Jákoba, Boh, ktorého samotný charakter najlepšie vyjadruje
obraz Ježiša (Iz.7:14, Kol.1:15, Žid.1:3), by oslavoval svoju svadobnú večeru, keby ľud jeho zmluvy,
ktorý je stále milovaný kvôli otcom, bol vyvraždený? Sám Ješua povedal: „Kto mňa videl, videl Otca“ (Jn.14.9) a krátko nato plakal nad Jeruzalemom, pretože vedel, čo sa stane o 40 rokov neskôr.
Radoval by sa Ješua dnes na svojej svadbe v Jeruzaleme? V žiadnom prípade! Boh prehlasuje, že
je Bohom, ktorý sa nemení: „Lebo ja, Hospodin, sa nemením, preto ste vy, synovia Jakobovi, ešte
nevyhynuli“ (Mal.3:6). Kedykoľvek sa objaví tento konkrétny aspekt vyučovania Jakobovho súženia,
považujem to za rúhanie proti samotnej Božej podstate.
Záver
Porozumieť proroctvu by bolo omnoho jednoduchšie, keby sa netýkalo budúcnosti! Boh vie naplniť
svoje slovo úplne do bodky, pretože pozná koniec hneď od počiatku. Áno, my vidíme cez tmavé
okuliare. Avšak nie dosť jasno na to, aby sme boli dogmatický v detailoch. Keď sa obzrieme do
minulosti, vidíme dôkazy Božej vernosti. Pán do bodky naplnil to, čo povedal v tých proroctvách,
ktoré sa musia interpretovať doslovne.
Avšak, niektoré prorocké výroky Boha nemôžeme interpretovať doslovne. Obzvlášť, ak ide
o proroctvá zjavované cez sny a vízie. Pán v týchto prípadoch na vyjadrenie reality používa symboly a metafory. Neočakávame, že antikrist bude reálna šelma vystupujúca z mora so siedmimi hlavami, desiatimi rohmi, desiatimi diadémami a na hlave bude mať rúhavé mená (Zj.13:1). Obdobne sto
štyridsaťštyri tisíc mužov, ktorí sa nepoškvrnili ženami a nasledujú Baránka (Zj. 14:4) je len symbolické číslo. Dôležité pre nás je vedieť, že sekcie z Písma z knihy Daniela, Zachariáša a Zjavenia sú
časti žánra známeho ako židovská apokalyptická literatúra, ktorá prostredníctvom vízií, snov, symbolov a metafor poukazuje na hlboké Božie pravdy. Nepoužíva doslovnú písomnú formu, ale obrazový, vizuálny spôsob. I keď je možné doslovné naplnenie mnohých veršov, zapísaných v týchto
knihách, nemusí to tak byť, aby Boh verne naplnil svoj zámer, ktorý myl na mysli pri zdielaní Jeho
slova s nami.
Toto nás hnevá? Unavuje nás to? V našich schémach o proroctvách posledných časov sme sa stali
20
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tak dogmatickí, že keď Boh naplní svoje slovo spôsobom, ktorý neladí s našimi hlboko zakorenenými predstavami, vôbec by sme si to nevšimli, i keď by sa to udialo rovno pred našimi očami. Niektorí
sú tak presvedčení o tom, že vytrhnutie sa udeje ešte pred súžením, že ak by sa tak nestalo, nedokázali by rozlíšiť anitkrista, pretože podľa ich prorockých schém, bude cirkev vytrhnutá ešte pred
tým, ako sa objaví.
Vy, ktorí milujete Izrael, uvedomili ste si, že nesprávna interpretácia Jákobovho súženia, ktorej sme
sa venovali v tomto vyučovaní, znie pre mnohých Izraelitov a Židov, ako úplne pokrytectvo? Oni
tomu rozumejú správne. Jednou vetou povedané: Cirkev chce, aby sa Židia navrátili domov - do
Izraela, aby tam nakoniec boli vyhladení, pretože potom sa Ježiš navráti na zem. A samozrejme,
cirkev bude v sláve. Veľká oslava svadby Baránkovej, zatiaľ čo sa na zemi zomlel posledný židovský masaker. Ako môže takýto scenár vyprovokovať Židov k žiarlivosti? Ktorý Žid by túžil z celého
srdca slúžiť takému Bohu, ktorý by dovolil, aby bol jeho národ opäť vyplienený i napriek tomu,
že povedal: “Milujem ťa večnou láskou“? Židia majú kvôli nacistickému holokaustu na Boha mnoho
nezodpovedaných otázok. Táto pohroma ich k Bohu nepritiahla. Práve naopak. Vygenerovala v ich
hlavách otázky typu: „Aký je to vlastne Boh?“ A mnoho Židov priviedla do pochybností, či Boh vôbec existuje. Či apoštol Pavol jasne nepovedal, že je to dobrota Božia, ktorá vedie k pokániu
(R.2:4)?
Ukázali sme vám biblickejšiu alternatívu k vyučovaniu o Jakobovom súžení a vyvraždení dvoch
tretín Židov v Izraeli. Neočakávame, že každý, kto prečíta tento článok, bude súhlasiť. Práve naopak. Sme si vedomí, že naše štúdium vyprovokuje k hnevu mnoho ľudí, ktorí bezstarostne urobili
vyučovanie o Jakobovom súžení časťou svojej „prorockej“ služby.
Niet pochýb o tom, že v dnešných časoch privádza Boh svoj ľud domov. Niet pochýb ani o tom,
že očakáva od cirkvi, že mu bude pomáhať. Preto potrebuješ študovať a rozlišovať, či Boh, ktorému
slúžiš, a ktorý Židom vylieva svoje srdce slovami- „milujem ťa večnou láskou“, naozaj privádza židovský národ späť do Izraela ako baránkov na vyvraždenie, alebo ich privádza naspäť domov, aby
ich zachránil. Ak je to preto, aby sa stretli so svojim Kráľom, Mesiášom Ješuom, a ak je to dobrota
Božia, ktorá vedie k pokániu a ak im Pán sľúbil nádej a budúcnosť, potom možno prorocké schémy,
ktoré tak radi vytvárame, musíme prehodnotiť. Možno to nie je zlý nápad, začať študovať Božie
Slovo súvisle, v kontexte.
„Usiluj sa postaviť pred Boha ako osvedčený, ako pracovník, ktorý sa nepotrebuje
hanbiť a správne podáva slovo pravdy“ (2 Tim.2:15).

bratstvo

Tevet - Ševat 5776

21

PROJEKT TIKVAH - MIKROBUS
Poďakovanie!
Mikrobus – CITROEN
Na slávu Božiu sme aj vďaka vám mohli zrealizovať ďalšiu víziu pre projekty Chevry.
V decembri 2015 sme zakúpili mikrobus. Aj v tejto praktickej záležitosti sme v každom
kroku videli Jeho priazeň a požehnanie. Sme vďační Pánovi aj za ústretovosť predajcov
Citroenu v Žiline, ktorá bola úžasná. Vymenili sme staré auto za nové s dobrou cenovou
ponukou. Vďaka Bohu za každého, kto s radosťou v srdci prispel. Je napísané:
„...ochotného darcu miluje Boh.“ (2 Kor 9:7).Týmto ste dokázali, že myslíte na druhých ľudí
podľa slova: „...nehľadiac každý len na svoje, ale každý na to, čo je iných“ (Fil 2:4).
Nech to bude na požehnanie pre službu druhým – židovskému ľudu a tiež na požehnanie
vás: „...požehnám tých, ktorí ťa žehnajú...“ (1M. 12:3). Ďakujeme!
Za tím Chevry
Stanislaw Gawel
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Určite viete o možnosti podporiť neziskové organizácie dvoma percentami
vami zaplatenej dane.
Týka sa to všetkých ľudí, ktorí dane platia, to sú zamestnanci aj živnostníci,
ale aj firmy teda právnické osoby.
Každý môže rozhodnúť komu svoje dve percentá z už zaplatenej dane venuje.

VENUJTE ICH NÁM
a podporte naše projekty a aktivity.
Všetky informácie a postupy ako to celé prebieha nájdete na našich internetových stránkach
www.chevra.sk
V prípade, že nemáte prístup k internetu alebo možnosť získať tieto informácie,
prosím ozvite sa nám a pošleme vám všetky informácie spolu s formulármi.

AUDIO nahrávky
z Prorockej konferencie
priateľov Izraela 2015
Cena: 12,- €
Audio nahrávky
sú na dvoch CD
vo formáte MP3.
CD z konferencie si môžete objednať na našej adrese:
CHEVRA, Národná 10, 010 01 Žilina, SR
www.chevra.sk
e-mail: balatova@chevra.sk
tel./fax: +421 (41) 56 40 536

POTEŠUJTE,
POTEŠUJTE
MÔJ ĽUD

