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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:
Motivácia a mobilizácia Božieho kráľovstva!
Niektoré veci, ktoré nachádzam v dnešnej cirkvi, by som v prvej cirkvi
určite nenašiel. Myslím konkrétne „spokojnosť“ s tým, čo som už
dosiahol. Je to stav, v ktorom človek pribrzdí a javí sa, že už nič viac
nepotrebuje, tvári sa, že všetko je v poriadku; je to stav letargie
(duševného ochabnutia), nezáujmu. Nazval som to „syndróm
(mentalita) pristátia“ v cirkvi! Prežívaš niečo podobné aj ty? Máš pocit, že let už máš za sebou
a teraz ti zostáva tešiť sa atmosférou bezpečného pristátia?
Aká je prevencia pred „mentalitou pristátia“ a ako sa pred ňou chrániť? Verím, že údy v tele
Kristovom majú pôsobiť jeden na druhý povzbudivo a motivačne. Keď jeden klesne do „mentality
pristátia“, tak ostatní ho z toho dostanú. Horšie je to v prípade, keď tam klesne celý zbor. Cirkev je
Božou armádou, ktorá ma v sebe mobilizačný náboj. Keď tento náboj stráca, môže klesnúť do
„mentality pristátia“.
K čomu máme byť mobilizovaní ako ľudia Božieho kráľovstva a učeníci v škole Ducha
Svätého?
1.) Mobilizácia k modlitbe a pôstu – „Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú.
A vystríhajte sa, aby snáď vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom a opilstvom a starosťami o tento
život a náhle by prišiel na vás ten deň. Lebo príde ako osídlo na všetkých, ktorí bývajú na tvári celej
zeme. Preto teda bdejte každého času, modliac sa, žeby ste boli uznaní za hodných uniknúť
všetkému tomu, čo sa to má diať a postaviť sa pred Synom človeka“ (Lk. 21:33-36). Žijeme
v temných časoch. Keď sa nebudeš modliť, nič sa nestanie. Nejde len o nejaké krátke stíšenie.
Modlitba ma prebiehať celý čas – „Neprestajne sa modlite“ (I. Tes 5:17). Napriek tomu, že si videl
Boha konať veľké veci, to ešte nie je dôvod k tomu, aby si pristál, lebo si ešte nedorazil. Ak si sa
modlil a nevidíš zatiaľ výsledky, neprestávaj sa modliť ako kananejská žena, ktorá neprestávala
prosiť Ježiša (Mt. 15:21-28). Boh má rád príhovorcov a hľadá ich (Ez. 22:30-31). Kde niet modlitby
a pôstu v cirkvi, tam niet Božej moci. Najlepší spôsob ako získať moc, je zasvätiť seba v pôste
a modlitbe Bohu a zomrieť samému sebe. Pomazanie funguje podľa zákona zmeny. Boh ti dáva
moc, keď zomieraš sebe; Boh ti dá silu, keď zaprieš seba (J. 3:30). Miera moci závisí od toho, na
koľko si zomrel pre seba a žiješ pre Boha. Miera pomazania je mierou toho, koľko si odovzdal zo
seba Bohu. Cena sa nezmenila, zostala tá istá. Ježiš povedal, zober svoj kríž a zomieraj na každý
deň. Keď človek zomiera sebe, Boh mu dáva silu. Nehľadaj moc, ale Boha a zomri pre seba.
2.) Mobilizácia pre získavanie duší pre Božie kráľovstvo. Žiadna služba, ktorá nezískava duše,
nebude prosperovať. Nechodíš do zboru či na konferenciu len kvôli tomu, aby si prijal, ale to, čo si
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Slovo na úvod
prijal, máš odovzdávať ďalej. Je dôležité porozumieť tomu, že Božou vôľou je spasenie ľudstva. Nie
len ako celku ale každého jednotlivca: Boh Spasiteľ “...chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli
k poznaniu pravdy“ (I.Tim 2:4). Kvôli tomu Ježiš prišiel na túto zem: „Lebo tak miloval Boh svet, že
svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život“ (J 3:16).
Toto slovo je známe skoro každému v cirkvi, ale neznáme svetu. Tento svet čaká na svedectvo:
„A toto je to svedectvo, že nám Boh dal večný život a ten život je v Jeho Synovi. Ten, kto má Syna
Božieho, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá života. To som napísal vám veriacim v meno
Syna Božieho nato, aby ste vedeli, že máte večný život a aby ste verili v meno Syna
Božieho“ (I.J 5:11-13). Je to svedectvo pre veriacich, ktoré by si nemali nechať len pre seba.
3.) Mobilizovanie cirkvi ohľadne znamení a zázrakov; chodenia v tom, čo je nadprirodzené. Ľudia
prestali chodiť v tom, čo je nadprirodzené, lebo im bolo povedané, že je to len pre vodcov. Avšak
Biblia hovorí, že je to pre každého veriaceho: „A povedal im: Iďte po celom svete a kážte evanjelium
každému stvoreniu! Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený a kto neuverí, bude odsúdený.
A uverivších budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať démonov, budú hovoriť
novými jazykmi, hadov budú brať a keby vypili niečo smrtonosné, neuškodí im; na chorých budú
skladať ruky a budú sa mať dobre. A tak Pán Ježiš, keď dohovoril s nimi, vzatý bol hore do neba
a sadol si po pravici Božej. A oni vyšli a kázali všade a Pán spoluúčinkoval a potvrdzoval slovo tým,
že ho sprevádzali divy“ (Mk. 16:15-20). Každý môže kázať,uzdravovať...atď, kto vstupuje v šľapaje
muža od Boha – Sk 2:22! Nepotrebuješ byť vzdelaný, aby ti niekto schválil, že môžeš robiť zázraky,
ani nepotrebuješ nijaké vysvedčenie, aby si mohol konať službu oslobodzovania; neznižuj v tom
Božie kritéria (pozri Mt. 11:1-6). Na základe tohto textu môžeme vidieť, že Ježiš ich neposlal späť
k Jánovi s odkazom, že On je doktor teológie alebo známy kazateľ alebo biskup alebo nejaká
významná osobnosť, ale „...Ježiš odpovedal a riekol im: Iďte a zvestujte Jánovi, čo čujete a vidíte;
slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí čujú, mŕtvi vstávajú z mŕtvych, a chudobným
sa zvestuje evanjelium a blahoslavený je ten, kto by sa nepohoršil na mne“ (v. 4 – 6). Pavol to, čo
získal, považoval za smeti, aby mohol chodiť v Božej moci (Fil 3:4-11). Boh ťa povolal, aby si chodil
v tom, čo je nadprirodzené – len to Ho môže osláviť!
4.) Mobilizácia cirkvi ohľadne financií – zober peniaze zo sveta a vlož ich do Božieho kráľovstva.
Príslovia 11:25: „Štedrý človek zbohatne, kto však dáva piť druhému, sám dostane piť.“ Znamená to:
„Nemýľte sa, Bohu sa nebude nikto posmievať. Lebo čokoľvek seje človek, to bude i žať. Lebo ten,
kto seje v svoje telo, z tela bude žať porušenie a ten, kto seje v Ducha, z Ducha bude žať večný
život“ (Gal 6:7-8). Siatie z Ducha je siatím do Božieho kráľovstva!
Židom 6:10 - „Lebo Boh nie je nespravodlivý, aby zabudol na vaše dielo a na trudnú prácu vašej
lásky, ktorú ste dokázali oproti jeho menu, keď ste slúžili svätým a ešte vždy slúžite.“
Lukáš 6:38 – „Dávajte a bude vám dané, dobrú mieru natlačenú, utrasenú a presypanú a takú dajú
do vášho lona, lebo tou istou mierou, ktorou meriate, bude vám tiež odmerané.“
2. Korintským 9:6-8 – „Ale to vedieť, že ten, kto skúpo seje, bude skúpo žať; a ten, kto seje pri
požehnaní, bude pri požehnaní i žať. Jeden každý tak, ako si zaumienil v srdci, nie zo zármutku
alebo z prinútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh. A Boh má moc rozhojniť vám každú milosť,
aby ste vždycky vo všetkom mali všetkého dostatok na každý dobrý skutok.“
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Pán prichádza! Jeho príchod je blízko! Je čas mobilizácie k modlitbe a pôstu, získavania duší
pre Božie kráľovstvo, k Božím zázrakom, k dávaniu pre Božie kráľovstvo. Je čas mobilizácie
Božej armády!
Šalom a požehnanie!
Stanislaw Gawel
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
Piatkové modlitby z Jeruzalema, október 2016.
1.) ŽALM 103:1-5
„Dobroreč Hospodinovi, moja duša, celé moje vnútro jeho svätému menu! Dobroreč Hospodinovi, moja duša, nezabúdaj na nijaké z jeho dobrodení! On ti odpúšťa všetky previnenia,
on ťa uzdravuje zo všetkých chorôb. Zachraňuje ti život zo záhuby, on ťa venčí milosťou a milosrdenstvom. Dobrom nasycuje tvoj život, mladosť sa ti obnovuje ako orlovi.“
Vďaka, Pane, za všetky dary, ktorými si nás požehnal. Budeme si ich pripomínať, aby sme
na ne nezabudli.
Ďakujeme, že si sa rozhodol zabudnúť na naše hriechy a každý deň môžeme začínať od
začiatku. „Je to mnohonásobná milosť Hospodinova, že sme úplne nevyhynuli; lebo neprestali jeho zľutovania. Sú nové každého rána; veľká je tvoja vernosť“ (Plač 3:22- 3).
Všetko sa mení, ale Ty zostávaš ten istý naveky. „A Hospodin bude revať so Siona a z Jeruzalema vydá svoj hlas a budú sa chvieť nebesia i zem, ale Hospodin je útočišťom svojmu
ľudu a pevnosťou synom Izraela“ (Joel 3:16).
Ty si verný v svojej zmluve. „A budeš vedieť, že Hospodin, tvoj Boh, je Boh, a že je silný
Boh verný, ktorý zachováva zmluvu a milosť...“ (5.M.7:9).
Chceme Ťa oslavovať a žehnať s rukami pozdvihnutými k nebu a ústami plnými chvály.
Ďakujeme, že nás korunuješ láskou a milosrdenstvom.










2.) UNESCO rezolúcia
Minulý týždeň Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru schválila rezolúciu,
v ktorej odsúdila Izrael a podkopla akékoľvek historické prepojenie medzi židovským národom
a Chrámovou horou. UNESCO prepisuje históriu a nanovo vymedzuje Chrámovú horu ako čisto
moslimské miesto. Palestínska samospráva teraz zamýšľa posunúť celú túto záležitosť do vyšších
orgánov OSN ako je Bezpečnostná rada.
„V tomto dome a v Jeruzaleme, ktorý som vyvolil spomedzi všetkých kmeňov Izraela, položím svoje meno, aby tam bolo až na veky“ (2.Kron.33:7).
Tvoje slovo stojí pevne naveky nezávisle od toho, čo hovorí svet. Tvoje slovo a pravda nepadne (Iz.40:8).
Zmäť plány Palestínčanov. Zabráň im posunúť túto vec na vyššie miesta.
Požehnaj izraelských vodcov múdrosťou, aby vedeli, ako správne reagovať.
Usvedč národy, ktoré sa zdržali hlasovania zo zbabelosti a vlažnosti. Zmocni ich k verejnému pokániu a podpore Izraela do budúcnosti.







3.) JERUZALEM
Schválenie medzinárodnej rezolúcie povzbudilo nepriateľov Izraela, aby opäť povstali. Napätie sa
stupňuje predovšetkým v uliciach Jeruzalema. Nenávisť sa premieta do násilností. Tento týždeň
prišli o život už dvaja ľudia. Potrebujeme sa modliť za ochranu obyvateľov Izraela ale aj návštevníkov, ktorí prichádzajú do Jeruzalema na sviatok Sukkot, ktorý začína v nedeľu večer.
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Požehnaj múdrosťou bezpečnostné zložky, ako čo najlepšie chrániť ľudí a zachovaj pokoj
v meste. Pomôž im odhaliť a zastaviť každý plán nepriateľa, ktorý by sa pokúšal rozvíriť vlnu
násilností v krajine.
Poteš pozostalé rodiny, ktoré zasiahol posledný útok.
Prines radosť a smiech do ulíc celého Izraela počas Sukkotu: „V prvý deň si vezmete ovocie
z ušľachtilých stromov, palmové ratolesti, vetvy listnatých stromov a potočných vŕb a sedem
dní sa budete radovať pred Hospodinom, svojím Bohom“ (1.M. 23:40).
„Zvolil som si len Jeruzalem, aby tam prebývalo moje meno a vyvolil som si Dávida, aby
vládol môjmu izraelskému ľudu“ (2.Kron.6:6).

4.) IZRAELSKÁ VLÁDA (1.Tim. 2:1-4)
Prihovárali sme sa za vládu predovšetkým v súvislosti s rastúcim nebezpečenstvom na izraelských
hraniciach.













Abba, prosíme za úplnú jednotu medzi premiérom Netanjahuom, ministrom obrany Avigdorom Libermanom a šéfom izraelskej armády Gadim Eisenkotom. Obzvlášť v otázke ochrany
hraníc, aby presne vedeli, ako v tomto čase reagovať .
Urob z nich silný trojitý povraz. „Trojitý povraz sa nepretrhne rýchlo“ (Kaz. 4:12).
Buď štvrtým mužom uprostred nich (Dan. 3:24-25).
Prosíme o múdrosť a vedenie od tvojho trónu (Ž.103:19).
V tvojej ruke sú ich srdcia(Pr.21:1), obráť ich srdcia a mysle v smere tvojej dokonalej vôle.
Nepriviedol si nás späť do tejto zeme, aby nás tu zavraždili (Jer.31:10),preto poskytni všetkým zodpovedným vodcom Izraela vedenie, ako chrániť a budovať túto krajinu.
Pane, potrebujeme zázrak. Prosíme o jednotu do bezpečnostného kabinetu. Pritiahni si
týchto politikov do spoločnej dohody, ktorá bude vedená a chránená tebou (Ž.133:1-3).
Pomôž členom bezpečnostného kabinetu obetovať svoje egá v prospech Izraela
a vzájomnej spolupráce.
Abba, medzi niektorými sú poškodené a zlé vzťahy. Usvedč ich a priveď k pokániu a vzájomnému zmiereniu (Mt. 5:21-24).
Ochráň izraelských vodcov pred nátlakom sveta, ktorý sa usiluje dotlačiť Izrael ku kompromisom a strate bezpečnosti (Zach. 10:5).
„Posilním Júdov dom a Jozefov dom zachránim, privediem ich späť, veď som ich omilostil.
Budú, akoby som ich nezavrhol, lebo ja, Hospodin, som ich Boh a vypočujem
ich“ (Zach. 10:6).

5.) SÝRIA
Situácia na severnej a severovýchodnej hranici Izraela je stále viac neprehľadnejšia, chaotickejšia
a nebezpečnejšia. Vstup Ruska do Sýrie a slabý odpor Spojených štátov a Západu spôsobili, že
Sýria je vo vražednom začarovanom kruhu a Izrael v rastúcom ohrození.




Pane, je súčasné ničenie Damasku naplnením proroctva z Izaiáša 17:1 alebo Jeremiáša 49:23-27?
Prosíme ťa, zjav nám, ako sa lepšie modliť, aby sme sa prihovárali v súlade s tvojou Božou
vôľou (Amos 3:7).
Odkry izraelským tajným službám skutočné plány a ciele Ruska na Strednom východe.
bratstvo
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Príhovorcovia za Izrael
Naďalej privádzaj zmätok do všetkých armád, ktoré nenávidia Sion (Ž. 35:26, 129:5).
Ty, ktorý strážiš Izrael (Ž.121:4), chráň jeho hranice predovšetkým s Libanonom a Sýriou.
Udržuj IDF v bezchybnej pohotovosti pozdĺž hraníc celého židovského štátu (Iz. 41:10-16).
Zmar všetky snahy a pokusy uniesť vojakov IDF.
Daj Izraelu múdrosť kedy a ako odpovedať na všetky snahy nepriateľa vniknúť do krajiny či
už raketou, alebo človekom.
Opäť sa prihovárame aj za Kurdov. Prosíme o ich ochranu, požehnanie a prijatie pravého
zjavenia Ješuu.








„
6.) NOVÁ VÝSTAVBA V ŠÍLE A „PRIATEĽ IZRAELA“
Ministerstvo zahraničných vecí USA a tiež Biely dom veľmi ostro odsúdili Izrael za schválenie novej
bytovej výstavby menej ako 100 domových jednotiek v Šíle. Len preto, že chceme stavať domy pre
Židov v krajine, ktorú obývali viac ako 3000 rokov, je to od „priateľa Izraela“ naozaj trpká reakcia.
Navyše, Obamove vyhlásenia počas Peresovho pohrebu v Jeruzaleme odkryli, že Izrael čelí neschopnému prezidentovi so zlým zámerom. Tiež sa šíria fámy, že Obama bude buď prezentovať
rezolúciu Bezpečnostnej rade OSN alebo nebude vetovať rezolúciu BROSN proti izraelským osadám, ktoré vyrástli na území, ktoré Izrael získal pred 50 rokmi počas Šesť dňovej vojny (a sú súčasťou Božej obnovy Izraela).
Pane, vieme, že máš všetko pod kontrolou a Jeruzalemom vyzývaš národy (Zach. 12:2-3).
Predsa ťa však prosíme, aby si požehnal veľkou múdrosťou a smerovaním izraelských vodcov, aby vedeli, ako reagovať na zlomyseľné útoky, ktoré sú namierené proti tvojmu národu.
Pozdvihni novodobých Nehemiášov, ktorí prehlásia: „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.2:20).
Daj múdrosť izraelskej vláde, ako reagovať na tento posledný slovný útok americkej administratívy.
Pane, je to ďalší krok odpovede na našu modlitbu — pretrhnutý nebiblický povraz medzi
Izraelom a USA (Iz. 30:1-3, 31:1-3)?
Pomaž izraelského veľvyslanca v OSN Danny Danona milosťou a múdrosťou vo všetkom,
čo robí na tomto temnom mieste.
„A čo odpovedia poslovia národa? Že Hospodin pevne založil Sion, v ňom nájdu útočisko
ubiedení Jeho ľudu“ (Iz.14:32).
Abba, úplne zastav Obamu, aby už nemohol viac škodiť izraelsko-americkým vzťahom.
Zastav ho predovšetkým vtedy, ak by sa pokúšal vytiahnuť akékoľvek bezbožné plány proti
Izraelu v OSN. „Kto jamu kope, padne do nej, a kto rúca múr, toho uštipne had“ (Kaz.10:8).
Ako si jednal s Balámom, tak učiň aj s Obamovými poslami—nech žehnajú Izrael a nepreklínajú ho: „Čo mám ja preklínať, keď Boh nepreklína; čo mám ja zlorečiť, keď Hospodin nezlorečí?“ (4.M.23:8)
Spoločne prehlasujeme: „Hospodin ruší radu národov a marí úmysly ľudí. Hospodinova rada
trvá naveky, myšlienky Jeho srdca z rodu na rod (Ž. 33:10-11).















7.) AMERICKÉ VOĽBY
Ani nie za mesiac sú voľby v Amerike (8.novembra). Modlili sme sa za túto udalosť, pretože výsledok volieb bude mať vplyv nielen na Izrael ale aj na celý svet.
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Nech príde tvoje kráľovstvo a stane sa tvoja vôľa v týchto voľbách (Mt.6:10).
Pomôž americkým veriacim zmeniť uhol pohľadu, aby nepozerali na to, čo je najlepšie pre
ich národ, ale modlili sa a volili to, čo je najlepšie pre zámery tvojho kráľovstva a tvoju slávu
(Ž. 115:1-3, Mt.6-9).
Použi si tento predvolebný chaos k tomu, ale prinútil americkú cirkev padnúť na kolená
a volať na teba (Ž. 50:15).
Požehnaj americkú cirkev múdrosťou, aby vedela, ako sa modliť a ako voliť (Lk. 11:9).
Zabráň masmédiám i prieskumom verejnej mienky manipulovať americký ľud.

8.) ALIJA,
návrat židovského ľudu do vlasti, je stále prioritou v Božom pláne posledných časov. Písmo jasne
ukazuje, že „celý Izrael“ príde k zachraňujúcemu poznaniu Mesiáša Ješuu, keď sa navráti do svojej
vlasti (Jer.32: 37-42; Ez. 36:23-27; Zach. 12:10), a že sa to udeje ešte pred Jeho návratom.









Ďakujeme za všetkých Židov, ktorí sa vrátili domov, do Izraela, počas uplynulého židovského roka - bolo to okolo 28 000. Do nadchádzajúceho roka prosíme o viac!
Ešte stále pomerne dosť veľa židovskej populácie žije v exile. Väčšinou ide o ľudí, ktorí sa
nechcú vrátiť. Prosíme ťa, Pane, aby si nimi zatriasol, aby videli, že tvoja vôľa je, aby sa
vrátili (Iz.43:5-7).
Vďaka za Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem, ktoré zháňa financie, aby
pomohlo etiópskym Židom, vrátiť sa do Izraela.
Pane, pohni aj izraelskou vládou, aby vyčlenila viac financií, ktoré pomôžu tvojmu ľudu vrátiť
sa do vlasti.
Hoci sa neradi modlíme za „lovcov“ z Jeremiáša 16:16, avšak žiadame, keď ich pošleš, aby
urobili presne to, do čoho ich povolávaš a prenasledovali a zahnali tvoj ľud až domov - do
Izraela.
Vyčleňte si čas na modlitby aj za Židov z vášho národa či mesta, aby boli pohnutí Duchom
Božím a hlboko v duchu zatúžili po Izraeli. Nech sa ich hlad po domove nasýti až vtedy, keď
uvidia Sion (Jer. 50:4-5).

9.) Dážď
Nachádzame sa v ročnom období, kedy by malo v Izraeli intenzívnejšie pršať. Už niekoľko rokov po
sebe boli zrážky pomerne slabé. Hoci sme vďační za alternatívne technológie odsoľovania, potrebujeme dážď, ktorý doplní prírodné vodné zdroje.







„Bojme sa Hospodina, nášho Boha, ktorý v pravý čas dáva dážď, dážď jesenný i jarný,
aj týždne určené na žatvu nám zachováva“ (Jer.5:24).
„Synovia Siona, jasajte a tešte sa z Hospodina, svojho Boha, veď vám dá spásonosný dážď,
zošle vám jesenný i jarný dážď ako prv“ (Joel 2:23).
Prosíme ťa, Pane, otvor nebesá a pošli dážď na túto vyprahnutú zem.
Naplň v tomto období Kinneret až po okraj.
Sľúbil si, že táto krajina bude ako Eden (Iz.51:3) a to si vyžaduje vodu.
Ďakujeme, že sa staráš o Izrael.

Šabat šalom z Jeruzalema, IFI tím
bratstvo
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STRÁŽCOVIA Z JERUZALEMA
Šalom zo Siona!
Boh je sionista!






„Na radosť celej zeme krásne sa vypína vrch Sion... mesto veľkého Kráľa“ (Ž. 48.3,
Mt.5:35).
„Hospodin miluje brány Siona viac než všetky príbytky Jákoba“ (Ž.87:2, 76:68, 132:13).
„Lebo Hospodin je nahnevaný na všetky národy... Veď prišiel deň Hospodinovej pomsty, rok
odplaty pre spor Siona“ (Iz.34:2a, 8; 31:4; Joel 3:16-17).
„Kvôli Sionu neumĺknem a kvôli Jeruzalemu neutíchnem, kým nevyjde ako žiara jeho právo
a jeho spása nevzblčí sťa fakľa“ (Iz.62:1).
„Horlím za Jeruzalem a za Sion veľkou horlivosťou“(Zach.1:14, 8:2).

Boh sa nehanbí byť sionistom, preto ani my, ktorí nosíme jeho meno, by sme sa nemali hanbiť byť
sionisti.
„Ak sa základy zrútia, čo urobí spravodlivý“ (Ž.11:3)?
V dnešnej dobe, keď Západ tlačí na Izrael, aby rozdelil Božiu krajinu, má Žalm 11:3 veľké opodstatnenie. Mnoho cirkví zaujalo apolitický postoj, avšak nevarovali svoje národy pred prichádzajúcim
súdom, ktorý príde na krajiny podporujúce rozdelenie Izraela (Ez.35:12-15, Joel 3:1-2, Zach. 12:9).
Status Ameriky ako superveľmoci sa môže čochvíľa skončiť. Odvtedy, čo prezident Bush dotlačil
Izrael na Madridskej konferencii do mierového procesu, dopadá na USA stále viac tvrdých Božích
súdov. Tiež sa zdá, že Boh odtiahol svoju ochrannú ruku zdržanlivosti a dovolil, aby Spojené štáty
slobodne nasledovali „telo“ (R.1:24-32). Bez ohľadu na to kto vyhrá voľby, svojvoľná slepota, ľahostajnosť a nedostatok modlitieb za Izrael v americkej cirkvi neveští pre USA nič dobré.
V Genesis 12:3 (tiež Numeri 24:9b) Boh pohrozil tým, ktorí preklínajú Izrael. Preklínať Izrael znamená haniť, očierňovať, potupiť, zneuctiť, škodlivo hovoriť alebo zhadzovať. Od veriacich ľudí často
počujeme, že vedúci cirkví odmietajú verejne hovoriť pravdu o Izraeli nie preto, že by ju nepochopili,
ale preto, lebo nechcú vyvolať rozdelenie a spory v cirkvi. Takže ignorujú alebo bagatelizujú obnovovanie Izraela, ktoré stanovil, riadi a vykonáva Boh na svoju slávu. V roku 2017 bude päťsté výročie reformácie. Čo by sa stalo, keby ranní reformátori, ktorí pochopili pravdy Božieho Slova, zostali
ticho, pretože by sa báli ľudí, rozdelenia a sporov v cirkvi? „Pán, Hospodin, hovorí, kto by neprorokoval“ (Amos 3:8)?
Slová od Pána
V roku 2010 počas modlitebnej IFI konferencie v Škótsku Pán prehovoril k Chuckovi nasledovné
slová: „Veriť tomu, že obnovujem Izrael, už nie je viac pre moje Telo možnosťou. Buď moje Telo
podporí to, čo robím s celou svojou dušou a srdcom (Jer. 32:41-42), alebo sa odo mňa pod vplyvom
bratstvo
10
Október, 2016

Strážcovia z Jeruzalema
rôzneho zvodu a doktrín vzdiali. Čas je krátky. Dnes, ak počuješ môj hlas, nezatvrdzuj svoje srdce.
Stoj so mnou a svedč, že ja strážim svoje slovo, aby som ho splnil“ (Jer. 1:12).
V roku 2011, tiež počas IFI modlitebnej konferencie v Jeruzaleme, Chuck prijal toto slovo:„ Povedal
som, že ešte raz zatrasiem nebom i zemou (Ag.2:6, Žid.12:26). Ten čas je teraz. Trasiem všetkým,
čím sa dá triasť – v národoch i vo vašich životoch – aby to, čo zostalo, bolo zo mňa. Prečo by ste
mali byť prekvapení, že udalosti naberajú rýchlosť a intenzitu? Či som vám nepovedal, že koniec
príde, ako keď žena rodí dieťa? Čím je zrod dieťaťa bližšie, tým sú intenzívnejšie pôrodné bolesti.
A tak to bude až do príchodu môjho Syna.“
„Meno Hospodinovo je pevnou vežou, do nej sa utečie spravodlivý a bude chránený“ (Pr.18:10).
„Meno“ v hebrejskom premýšľaní znamená „samotná podstata“. Tento verš nás povzbudzuje
k tomu, aby sme si uvedomili, že to, kto je Boh – verný, dôveryhodný, všemocný, vševediaci atď. –
zabezpečuje pre nás ochranu. Navyše, On sa nikdy nemení (Mal. 3:6). Môžeme sa úplne spoľahnúť
na to, kým je bez ohľadu na to, čo robí, alebo nerobí.
Prečo Bibi premýšľa spôsobom, ako premýšľa?
Attorney Dan Illouz, bývalý poradca v koalícii Knessetu a právny poradca ministerstva zahraničia,
objasnil a vysvetlil Netanjahuov pohľad na svet, ktorý ho dostal do rozporu s ostatnými svetovými
vodcami. Izraelský premiér stojí za tým, čo vníma ako „kľúčovú a jasne definovanú záležitosť“. Kritizuje amerického prezidenta Obamu za to, že hovorí o „návrate hraníc spred roka 1967“ a tiež neustáva v konfrontovaní Západu pre iránsku nukleárnu dohodu.
Niektorí ho vnímajú ako „oportunistického politika, ktorý sa zaujíma viac o svoju vlastnú politickú
budúcnosť ako o budúcnosť slobodného sveta“. Nuž, mýlia sa a „sú neféroví“. Keď porozumiete
jeho svetonázoru, „jeho rozhodnutia vám dajú zmysel“.
Jeho postoj je založený na dvoch komplementárnych hodnotách: „hlbokom skepticizme jeho otca
Ben-Ziona...a americkej konzervatívnej filozofii...“ Profesor Ben-Zion Netanjahu vo veľkej miere
ovplyvnil svojho syna. Bol to talentovaný „historik (ktorého doménou bola španielska inkvizícia)
a tiež tajomník sionistického lídra Vladimíra (Zeeva) Žabotinského- zakladateľa revizionistického
sionizmu. Ben-zion predvídal holokaust a burcoval lídrov v Palestíne a USA, aby zachránili európskych Židov“. Jeho znalosť histórie a vývoj súčasných udalostí mu predurčili „hlboko skeptický výhľad“.
Podľa Netanjahua „za židovské utrpenie počas inkvizície nenesú zodpovednosť len antisemitskí lídri
tej doby, ale aj utopistický pohľad samotných Židov na ich okolie a podmienky“. Židov spokojnosť
tak oslepila, že nedokázali vnímať blížiace sa nebezpečenstvo. Nazýva to „židovský sebaklam“.
Táto „nepriamo vyjadrená kritika jasne smeruje k tým, ktorí v Európe povolili v ostražitosti“ v čase,
keď k moci prichádzali nacisti. (Pravdepodobne by si o Židoch v dnešnom západnom svete myslel
to isté.)
Ben-Zion Netanjahu sa prepojil s „revizionistickým sionistickým hnutím, z ktorého sa postupne sforbratstvo
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movala strana Likud“. Jej cieľom nebolo vytvoriť „nového Žida“, ale „silnejších Židov a to koncepčným vyučovaním o ochrane a obrane ich samých ako národa“. Bibiho odmietnutie „utopistického
pohľadu ho dostalo do konfliktu s dobrými zámermi“ Palestínčanov a zameralo ho na „požiadavky
obrany Izraela“ v akomkoľvek mierovom procese. Správne vníma, že „prezidentovi palestínskej
samosprávy Abbásovi nemôže dôverovať a keby aj, aký bude jeho nástupca?“
Toto samozrejme vysvetľuje aj jeho postoj voči iránskej jadrovej dohode. Bibi dohodu vníma ako
ultra nebezpečnú a za každú cenu je v opozícii, „pokiaľ to len sčasti závisí od dobrej vôle iránskych
lídrov“, ktorí otvorene volajú po zničení Izraela a podporujú teroristické skupiny útočiace na Izrael.
„Utopistický svetonázor Západu, na čele ktorého stojí Obama, Bibi vníma pre Izrael ako existenčne
nebezpečný.“
Počas svojho života v USA nadviazal Bibi silné vzťahy s americkým konzervatívnym hnutím, ktorého
prívrženci tiež odmietali utopistický svetonázor. William Buckley raz napísal: „Konzervatívci sú ľudia,
ktorí stoja naprieč celej histórie a kričia stop aj v takom čase, keď si nikto iný nemyslí, že je to treba.“
Toto je úloha, ktorej sa Netanjahu ujal. Kričal „stop!“ nielen v schvaľovaní iránskej jadrovej dohody,
ale aj počas dohôd z Osla, keď bol svet nadchnutý sľubom utopistického mieru. O pár rokov neskôr
vyplávali na povrch skutočné postoje úhlavného teroristu Arafata a svet uvidel, že Bibi mal pravdu.
Obama povedal, že Bibiho odpor voči „utopistickej vízii“ je hlavným rozdielom medzi nimi. Pred rokom Obama v interview pre izraelskú TV stanicu Bibiho politicky skritizoval: „Vždy sa snažíme vybalansovať politiku nádeje a politiku strachu...na Strednom východe sa odohráva neskutočný zmätok
a chaos, islamský štát je na vzostupe, rastie antisemitizmus, anti-izraelský sentiment v arabskom
svete, rakety z Gazy, posilňovanie Hizballáhu - toto všetko oprávňuje Izrael k obavám, primárne
zamerajúc sa na obranu, ktorú Bibi preferuje. Dnes tieto politické názory a obavy poháňajú a určujú
reakciu vlády. Rozumiem tomu, ale...“
Illouz hovorí, že „história nám ukázala, že prezieravosť je správnym náhľadom, kým utopistické
projekty často končia katastrofou.“ A zatiaľ, čo Bibiho dnes kritizujú ako nepriateľa pozitívnej zmeny,
história má vo zvyku pripomínať si takýchto ľudí ako jediných, ktorí sa postavili proti katastrofálnym
chybám...Logicky môžeme uzavrieť, že takto si svet bude pamätať aj Benjamína Netanjahua.“ (Pochopenie postoja Netanjahua, D. Illouz, JP Op-ed, 13 Apr. 2016
A čo svetonázor amerického prezidenta Obamu?
Boaz Bismuth povedal, že keby sme sa vrátili do 14-storočia, keď celý svet pustošil čierny mor,
alebo do 20.storočia, keď farba pleti určovala osud človeka, potom by sme videli, ako veľmi sme
požehnaní tým, že žijeme v súčasnosti. Obama to nazval: „najpokojnejšou érou v histórii ľudstva!“
Súhlasili by s ním však aj ľudia žijúci v Sýrii, Iraku, Jemene, Líbyi, Severnej Kórei, Iráne alebo Európania, ktorí sú pod dvojnásobnou hrozbou – terorizmu islamského štátu a vzostupom radikálnej pravice?
Obama bol hlavnou hybnou silou, ktorá poháňala ostatné národy do uzavretia diabolskej zmluvy
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s Iránom. Je dnes Irán pokojamilovnejším a menej agresívnym národom? A napriek tomu, že Irán
sa nikam neposunul, jeho susedia tvrdo spia, kým Obama vníma túto éru ako „najpokojnejšiu, najprosperujúcejšiu, najprogresívnejšiu“ v histórii ľudstva. (Obamov názor na realitu, B. Bismuth, Israel
Hayom Op-ed, 26 Apr. 2016.)
Politická analytička Judith Bergman sa vo svojom článku zaoberala reakciou Obamu, ktorý odmietol
označiť a prepojiť islam s terorizmom. Potom ako čelil kritike po útoku v Orlande, sa bránil slovami:
„Čo presne by sme používaním tohto označenia (radikálny islam) dosiahli?...Ak pre hrozbu použijeme rôzne mená, to ešte nespôsobí, že odíde.“
Bergman píše, že uvažovanie týmto spôsobom je vrcholom „pokryteckej pretvárky“, špeciálne od
šéfa demokratickej strany, „ktorý desaťročia bojuje, aby zakorenil politickú korektnosť do americkej
spoločnosti, čo spôsobuje, že isté veci nemožno pomenovať pravým menom bez toho, že by si čelil
paľbe ohovárania a osobného očierňovania. Americká ľavica nepretržite bojuje, aby vyformovala
jazyk podľa jej ideí“. V skutočnosti je naozaj úspešná, pretože „ľudia sa obávajú oznámiť podozrivé
aktivity zo strachu, že ich obvinia z islamofóbie“. A to v Orlande stálo ľudské životy. Bezpečnostná
spoločnosť, pre ktorú moslimský terorista z Orlanda pracoval, neoznámila jeho „podozrivé správanie“ z obavy, že bude vnímaná ako „islamofóbna“.
Izrael úspešne „bojuje proti terorizmu, pretože si nemôže dovoliť, aby do bezpečnostných doktrín
integroval luxus politickej korektnosti“. Obama, naopak, v roku 2011 vymazal „všetky odkazy,
zmienky a referencie týkajúce sa islamu v edukačných materiáloch určených na školenia...uplatňovanie zákona (presadzovanie práva) a národných bezpečnostných spoločnostiach“.
V roku 2013 mnohým expertom na islamskí terorizmus „pozastavili účasť alebo účinkovanie na
amerických vládnych protiteroristických konferenciách, vrátane FBI a CIA:“
„Ako bude Amerika zápasiť s tak urgentnou problematikou ako je džihád, ak má zakázané učiť sa
o jeho podstate? Je nemožné bojovať proti nepriateľovi, ktorého máš zakázané pomenovať.” (“Amerika stráca bezpečie,” J. Bergman, Israel Hayom Op-ed, 15 June 2016)
Obama hovorí, že islamskí radikáli „zvrhli islam a prekrútili jeho zmysel“. A predsa „väčšina terorizmu vo svete sa nesie v mene islamu...Džihád nie je ani zvrhlosť, ani mučenícka smrť...sú to zákony
vojny podľa islamu“, ktorý rozdeľuje svet na „dom islamu, v ktorom moslimovia slobodne uctievajú
Alaha a dom vojny, kde žijú neverci“. Podľa Koránu je cieľom islamu dobiť územie nevercov pre
Alaha. (“V službe extrémistov,” D. Eydar, Israel Hayom Op-ed, 17 June 2016)
Izraelskí usadlíci a usadlosti – odvážne a legálne
Annika Hernroth-Rothsteinová viedla interview s E. Gelmanom, ktorému nedávno zastrelili brata.
Zanechal po sebe tehotnú ženu a dvoch synov. V boji stratil aj svojho švagra. Gelman žije v Kirjat Arbe, neďaleko Hebronu. Je tam šéfom bezpečnosti.
Povedal: „My... ktorí bývame tu v biblickej otčine a zakúšame stratu aj život, ktorý sa s týmto miestom spája,“ to vnímame ako „výsadu,“ no zároveň to „umožňuje liberálom v Tel Avive, aby si pokojne sedeli v kaviarňach a sťažovali sa na našu existenciu.”
bratstvo
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Novinárka sa ho tiež opýtala, či tieto traumatické straty nespôsobili, že by začal pochybovať
o „svojom rozhodnutí bývať“ v tejto nebezpečnej oblasti so svojou rodinou. Odpovedal:
„Traumatické udalosti nemôžu zmeniť našu ideológiu. Skutočnosť, že sme zranení, predsa neznamená, že sa mýlime.”
Izraelský básnik Tzur Erlich raz opísal osud Izraela takto: “Pamätný deň (na počesť padlých vojakov
a obete teroru) je cena, ktorú platíme za to, že máme štát. Deň spomienky na holokaust je cena,
ktorú sme zaplatili za to, že sme nemali štát. („Spomienka je výraz,“ A. Hernroth-Rothsteinová, Israel Hayom Op-ed, 11. mája 2016)
Pred štyrmi rokmi Bibi poveril výbor Edmunda Levyho, ktorý pozostával z odborníkov, „aby preskúmali legálnu pozíciu Izraela v Judei a Samárii, a aby poskytli správne a logické riešenia na spory
ohľadne tohto územia.“ Výbor odmietol klamstvo o „okupácii“ a vyjadril sa, že „usadlosti nie sú ilegálne ani nelegitímne, keďže: (1) Spoločnosť národov označila Judeu a Samáriu za súčasť
„židovského národného domova“; (2) Jordánsko ilegálne okupovalo toto územie; (3) oblasti nadobudnuté počas šesťdňovej vojny v r. 1967 boli zabraté počas boja v sebaobrane a nikdy neboli
súčasťou žiadneho štátu, ani neboli navrhnuté za palestínsky štát.“ Z politických dôvodov sa táto
správa nepoužila na obranu kontroly Izraela nad jeho biblickým srdcom krajiny. Prosím, modlite sa,
aby sa to čoskoro zmenilo. („Deň Jeruzalema alebo „Deň okupácie“,“ M. Dann, JP Op-ed, 5. júna
2016)
Arabi verzus Židia – konečný stav
Liberálny Arab Fred Maroun píše, čo tvrdia antisionisti: „Založenie štátu Izrael vytvorilo arabské
nepriateľstvo voči Židom.“ Ale to je klamstvo, pretože pred rokom 1948 „Židia zachovávali stav podriadenia „dhimmi“, čo viedlo k „ponižujúcim obmedzeniam v ich každodennom živote.” Často čelili
„prenasledovaniu, arbitrážnym konfiškáciám, snahám o nútené konvertovanie, alebo na nich doľahli
pogromy...“ Moderný sionizmus sa zrodil tak, že Židia už viac nechceli byť „obeťami diskriminácie
alebo masakrov len za to, že sú Židia.“
Arabský svet odmietol Balfourovu deklaráciu z r. 1917 a plán OSN o rozdelení (Palestíny) z r. 1947.
V obidvoch dokumentoch sa potvrdzovalo „právo Židov na ich vlastný štát.“ Toto arabské odmietnutie viedlo k niekoľkým vojnám.
Kým arabský svet naďalej odmieta „koncept židovského štátu akejkoľvek veľkosti a tvaru,“ väčšina
ľudí vie, že Západný breh „sa nazýval Judea a Samária viac ako 2000 rokov,“ a že Židia „majú právo existovať na tejto zemi…”
My, Arabi, „sa sťažujeme, že Palestínčania sa cítia ponížení, keď prechádzajú cez izraelské kontrolné miesta,“ že Izrael stavia usadlosti „na Západnom brehu bez palestínskeho povolenia,“ že Izrael
si dovoľuje brániť sa proti arabským teroristom. Ale máme tú „odvahu pripustiť, že nastoľovanie
vojny za vojnou proti Židom s cieľom odoprieť im právo na existenciu, ako aj odmietanie každého
rozumného riešenia konfliktu viedlo k súčasnej situácii?
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„Arabom v skutočnosti najviac vadí na Židoch to, že existujú. My chceme, aby Židia zmizli, alebo sa
aspoň podriadili našim rozmarom. Židia sa odmietajú skloniť pred našou bigotnosťou/náboženskou
neznášanlivosťou a odmietajú sa rozkývať pod našimi hrozbami a ohováraním. Kto so zdravým
rozumom im to môže dávať za vinu?“ („Skutočná sťažnosť Arabov proti Židom,“ F. Maroun, Gatestone Institute, 7. mája 2016)
Jed politickej korektnosti
Kresťanskí vodcovia Stredného východu považujú cirkev Západu prinajlepšom za vlažnú. Sýrskogrécky katolícky arcibiskup to považuje za ovocie politickej korektnosti. „Ježiš nikdy nebol politicky
korektný. On bol politicky spravodlivý.“ Povolanie biskupa je vyučovať, „prinášať pravdu.“ Samozrejme, že ho budú kritizovať, ale práve to mu otvára príležitosť hájiť pravdu. („Mojím snom je niekomu
sťať hlavu...“ Raymond Ibrahim, Gatestone Institute, 1. mája 2016)
Isi Leibler hovorí, že národy Západu zápasia s „patetickou snahou konfrontovať démonické celosvetové sily, ktoré ich ohrozujú“. Keďže demografia Európy sa „neustále mení“ kvôli miliónom moslimských prisťahovalcov, každá reálna diskusia o tejto problematike je „považovaná za islamofóbnu.“
A pretože mysle národov EÚ sú zatemnené, naďalej „z toho vinia izraelsko-palestínsky mŕtvy bod.
Vraj ide o principiálny faktor, ktorý roznecuje terorizmus…”
Narastajúca hrozba terorizmu ovplyvnila politické postoje. Moslimskí radikáli sa vyhrážajú, že majú
„na Západe utajených teroristov,“ ktorí sú pripravení kedykoľvek zaútočiť. Dôsledkom toho obyvatelia Západu prestávajú dôverovať svojim vodcom. Výborné podmienky pre nástup antikrista, ,ktorý
ponúkne odpovede a riešenie pre „mier a bezpečnosť!“ („Židia a Izrael v ohrozenom, iluzórnom
svete bez vodcov,“ I. Leibler, Israel Hayom Op-ed, 21. júna 2016)
Tento list vydavateľstvu JP je úžasný: „Fóbia je iracionálna alebo neodôvodnená obava. Strach
z teroristických útokov v mene islamu a prehlásení IS, že buduje teroristické skupiny medzi utečencami po celej Európe, rozhodne nie je iracionálny ani neodôvodnený. Opak je pravdou... Kde existuje islamský terorizmus, tam nemôže byť islamofóbia.“ („Žiadna „fóbia“,“ Malcolm Mandel, Listy
vydavateľstvu JP, 27 Jún 2016)
Mnoho hlasov „za“ Brexit nemalo „nič spoločné s nacionalizmom,“ ale skôr s hospodárstvom
a/ alebo „legitímnou obavou z vĺn moslimských prisťahovalcov“ prichádzajúcich do Británie. Väčšina
„expertov“ vykreslila „voličov proti Brexitu... ako osvietených, svetských, nezaujatých;“ ale tých, ktorí
hlasovali za odchod, označili za „starších, bez vyššieho vzdelania, vidieckych, nedôverujúcich elite,
xenofóbnych, nostalgických.“
Gordis: „Starší? …Vidiecki? …Nostalgickí? Áno.” Ale prečo „xenofóbni“? „Tiež by ich mohli opísať
ako ...patriotických, lojálnych voči svojmu národu a ľudu, ktorí veria, že Británia“ má dlhú históriu,
ktorej sa nechcú vzdať“ kvôli vízii utopistického, univerzalistického, svetového poriadku...“
Sionizmus je založený na horlivej „oddanosti myšlienke o prežití židovského ľudu, ktorá sa sformovala inštinktívnou židovskou láskou k [ich] zemi.“ Stavia sa „proti univerzalistickým hodnotám súčasnej rozpadajúcej sa EÚ. V sionizme išlo o zachraňovanie židovského ľudu.“ Nepredstieral, že všetky
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národy sú rovnaké. Išlo „o oživenie židovského jazyka“ s vedomím, že jazyk robí výnimočnými tých,
ktorí ním hovoria. „Ak je národ, ktorý verí vo vrodenú hodnotu svojho ľudu a svojho dedičstva xenofóbny, potom sú sionisti tiež vinní.“
Ľudia nechcú byť odrezaní od svojej tradície a dedičstva. EÚ nie je len „utopistickým projektom, ale
aj urážkou ľudskej prirodzenosti a je odsúdená k zániku,“ čo je presný opak sionizmu. „EU je
o zmiešaní národov a vymazaní hraníc. Ale sionizmus o oslave dedičstva národa, jeho snov,
o oživení a prebudení…
„V srdci Izraela nespočíva konflikt, ale myšlienka. Tá myšlienka bola v obrannom postavení už desaťročia... Brexitom milióny Britov vyhlásilo, že tiež chcú zachovať svoje dedičstvo, tiež majú históriu, na ktorú sú hrdí. Tiež chápu, že záleží na pamiatke, a že záleží aj na hraniciach („Brexit
a potvrdenie sionizmu,” D. Gordis, JP Op-ed, 2. júla 2016)
Patetickejšie „mierové“ sprisahanie a tlaky voči Izraelu
Božie súdy čoraz viac doliehajú na národy, ktoré sa snažia rozdeliť Jeho zem.
3:júna zasadla v Paríži medzinárodná komisia, ktorá sa opäť o to pokúšala. V ten istý deň zažil
Paríž svoje najhoršie záplavy za posledné desaťročia („Parížske záplavy vrcholia počas
„mierových“ rozhovorov,“ Arutz 7, 3. júna 2016).
23. júna parlament EU nadšene tlieskal Abbásovmu prejavu, ktorý bol plný klamstiev a očierňovania
Izraela. V ten istý deň bol schválený Brexit! Kým sa EU snažila rozdeliť Božiu zem, sama bola rozdelená (Gal.6:7). Lebo Boh postavil svoj trón na nebi a vládne nad všetkým (Ž 103:19). Je biblicky
správne vnímať Jeho pôsobenie v tomto načasovaní.
Francúzsky prezident Hollande povedal, že táto francúzska „iniciatíva sa snaží dať Izraelu
a Palestínčanom záruku, že mier bude pevný, dlho trvajúci a medzinárodne sledovaný.“ A ako to
fungovalo v Libanone, Gaze, Rwande, atď.?
Francúzske veľvyslanectvo v Izraeli si myslí, že popri všetkých ostatných krízach na Strednom východe (SV) „zostáva izraelsko-palestínsky konflikt ústrednou a naliehavou problematikou.” („Francúzsko: Len 2 strany môžu uzavrieť mier,” Israel Hayom, 3. júna 2016)
22. júna – Izraelský prezident Rivlin v prejave pre európsky parlament povedal, že štát Izrael nie je
„náhradou za holokaust,“ ale holokaust preukázal „nevyhnutnosť“ židovského štátu. Dodal, že kritika
Európy voči Izraelu dokazuje „nepochopenie a netrpezlivosť voči tejto existenčnej potrebe“. Izraelčanov rozhodnutia EU „hnevajú a frustrujú“. Kritiku únie považujú za „neférovú“ pre „dvojaký meter
a povýšenecký postoj“.
Rivlin: „Rešpektujte izraelské rozhodnutia aj vtedy, keď sa líšia od vašich. Rešpektujte izraelskú
suverenitu a demokratický proces jeho rozhodovania. Rešpektujte neochvejný záväzok Izraela, jeho
povinnosť chrániť svojich občanov, pretože pre nás je to najposvätnejšie prikázanie zo všetkých.“ („Rivlin: „Štát Izrael v žiadnom prípade nie je náhradou za holokaust,“ JP, 22. júna 2016)
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Na druhý deň v európskom parlamente Abbás povedal, že Palestínčanov „zasiahlo masové vyvražďovanie historických rozmerov. Tieto útoky sú nevídané a neslýchané...Izrael obrátil našu krajinu
na otvorené väzenie.“ Abbás zožal ovácie! („Abbás: Izrael je zodpovedný za masové vraždenie,”
Arutz 7, 23. júna 2016)
V Abbásovom prejave preplnenom klamstvami tiež zaznelo: „Keď sa raz táto okupácia skončí...
terorizmus na Strednom východe i na celom svete zmizne...” (klamstvo č.1.).
„Sme naklonení riešeniu dvoch štátoch na základe hraníc z r. 1967, kde bude Východný Jeruzalem
hlavným mestom Palestíny... Naše ruky sa vystierajú s túžbou po mieri…” (klamstvo č.2).
Abbás odsúdil izraelské „provokácie“ a opýtal sa zákonodarcov EÚ: „Prečo sa neuplatňuje medzinárodný zákon v prípade Izraela?“ (klamstvo č.3.) („Abbásovo vyjadrenie voči EÚ: Izraelská kontrola nad Západným brehom podporuje celosvetový teror,” TOI, 23. júna 2016)
Tiež povedal: „Len pred týždňom niekoľko rabínov v Izraeli“ žiadalo „svoju vládu, aby otrávila vodu
a tak zabila Palestínčanov” (klamstvo č.4).Toto krvavé obvinenie pripomína obvinenie zo 14. storočia, keď „sa cez Európu prehnalo falošné obviňovanie Židov, že otrávili studne. Toto klamstvo viedlo k masakrom židovských obcí.”
Úrad premiéra na to reagoval: „V Bruseli ukázal [Abbás] svoju pravú tvár.“ Odmieta sa stretnúť
s izraelskými predstaviteľmi, šíri klamstvá a krvavé obvinenia v európskom parlamente a potom
„tvrdí, že jeho ruka je vystretá voči mieru.“ A Izrael by s ním mal uzavrieť mier? („Reakcia Izrael na
prejav prezidenta PS v parlamente EÚ,“ Israel Hayom, 24. júna 2016)
Nová správa Kvarteta SV [OSN, EÚ, USA a Rusko] porovnala „údajné izraelské zločiny“ týkajúce sa
výstavby sídlisk“ s podnecovaním násilia a terorizmu zo strany PS. Bibi v hneve odpovedal: „Izrael
odmieta akúkoľvek snahu vykresliť morálnu rovnosť medzi [svojou] výstavbou a terorizmom…” („Správa Kvarteta porovnáva výstavbu v Izraeli s terorizmom,“ Israel Hayom, 3. júla 2016)
Nezávislé noviny EUobserver v júli uviedli, že „medzinárodný dokument EÚ“ skoncipovaný v r. 2015
viní „okupáciu“ za súčasnú vlnu teroristických útokov v Izraeli. Netanjahu s tým nesúhlasí, pretože
korene „terorizmu voči Izraelu a terorizmu vo svete,“ vidí v „islamskom extrémizme.“ Diplomat zo
Západu uviedol, že Európa odmieta takýto postoj. EU tvrdí, že terorizmus v Izraeli je odlišný od
terorizmu, ktorý zasiahol Európu.
Okrem toho, že táto správa kritizuje reakciu Izraela voči terorizmu, tiež ho obviňuje z „manipulácie
archeologických vykopávok, aby tak pošpinil palestínske historické prepojenie na Jeruzalem.“ Slepota autorov tejto správy je neuveriteľná. („Izrael sa snaží zastaviť diskusiu o dokumente EÚ, ktorý
viní „okupáciu“ z terorizmu,“ JP, 20. júla 2016)
Netanjahu v Afrike
Premiér navštívil niekoľko afrických krajín. „Odchádzam na historickú návštevu Afriky, ktorá má
veľký politický, ekonomický aj bezpečnostný význam,“ povedal Netanjahu pred odletom.
bratstvo
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Bibi uviedol, že genocída v Rwande v r. 1994 dokazuje, „že národy nemôžu zveriť svoju bezpečnosť do rúk medzinárodným silám.“ Ide o zrejmé odsúdenie plánov, ktoré sa práve snažia urobiť to
isté medzi Izraelom a budúcou Palestínou. Použil skúsenosť Rwandy, aby poukázal na ďalší bod:
„záleží na slovách, majú moc zabíjať...Rwandské rozhlasové vysielanie odľudštilo ľudí oveľa skôr,
ako boli pozabíjaní.“ Keďže nacisti urobili to isté Židom predtým, ako ich zavraždili, povedal: „Dnes,
keď počujeme vodcov v Gaze, ako volajú po vyvraždení každého Žida“, ktorí kráča po tvári zeme,
alebo „počujeme najvyššieho vodcu Iránu, ako volá po vyhladení Izraela, máme povinnosť prehovoriť.”
Pri spomienke na etiópskych Židov tiež poznamenal, že Izrael je jediný národ, ktorý „vyviedol ľudí
z Afriky,“ ale nie ako otrokov. („Premiér hovorí, že genocída Rwandy nás učí, že krajiny nemôžu
zveriť svoju bezpečnosť iným,“ JP, 6. júla 2016)
Antisemitizmus nechce zomrieť
Pri otvorení Dňa spomienky na holokaust Bibi zdôraznil, že „klamstvá a poburovania“ viedli
k holokaustu. „Nacistická propaganda vykreslila Židov ako zdroj všetkého zla, ako nepriateľa ľudstva. Očierňovanie predchádzalo vyvražďovaniu.“
Nanešťastie „antisemitizmus a jeho klamstvá nezomreli s Hitlerom...“ Mnohí moslimovia sú vystavení týmto pekelným klamstvám, ktoré nainfikovali aj Západ. Príkladom je nedávne rozhodnutie organizácie UNESCO, ktorá prehlásila, že Chrámová hora v Jeruzaleme „nemá žiadne prepojenie na
židovský národ.“ Cieľom organizácie UNESCO je zachovať históriu. Paradoxne práve týmto rozhodnutím prepísala „fundamentálny fakt v ľudskej histórii…”
Nacisti obviňovali zo všetkého Židov. Súčasní antisemiti obviňujú Izrael. „Ľudia si kedysi mysleli, že
sionizmus vylieči antisemitizmus.“ V súčasnosti majú niektorí mylnú predstavu, že sionizmus je jeho
príčinou. Ako Bibi povedal: „Nenávisť voči Židom pochádza z mnohých primárnych zdrojov a nedá
sa vykynožiť tak ľahko.“
Svoj prejav ukončil slovami, ktoré adresoval nepriateľom Židov: „Štát Izrael má nesmiernu moc...
Skončili sa dni, v ktorých naši nepriatelia prebývali v bezpečí. Teraz je to Judea, ktorá bude prebývať bezpečne.“ (Jer.23:6; 32:37; 33:16; Ezech.28:26) („Antisemitizmus nezomrel v bunkri spolu
s Hitlerom,“ Israel Hayom, 5. mája 2016)
Počas interview v BBC bývalý britský najvyšší rabín Lord J. Sacks objasnil, že súčasný antisionizmus je prevtelením antisemitizmu, pretože „antisemitizmus je tak sociálne neprijateľný, že dokáže
prežiť len“ mutáciou. „V stredoveku Židov nenávideli kvôli ich viere/náboženstvu. V Európe po
osvietenstve v 19. a 20. storočí „ste nemali právo niekoho nenávidieť kvôli jeho viere... tak ich nenávideli kvôli ich rase. V súčasnosti nemôžete niekoho nenávidieť kvôli ich rase, tak ich nenávidíte
kvôli tomu, že ich národ má svoj štát.“ („Rabín Sacks objasňuje „nový antisemitizmus“,“ Arutz 7, 2.
júna 2016)
Prezident Nadácie na obranu demokracie Clifford D. May napísal, že v súvislosti so Židmi má terorizmus „dávne prepojenie s ekonomickými zbraňami. Okolo r. 1930 – 1940 projekt vážnych antise18
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mitov mal názov Európa bez Židov.“ Keď sa Hitler stal kancelárom Nemecka v r. 1933, „prehlásil
bojkot voči židovským obchodom,“ s cieľom „eliminovať Žida z nemeckého hospodárstva.“ Po nacistickom zjednocujúcom pokriku: „Nekupujte od Židov,“ čoskoro nasledovali „jednotky smrti, koncentračné tábory, plynové komory, pece, genocída...“
Po 2.svetovej vojne mali antisemiti nový cieľ – Stredný východ bez Židov. „Liga arabských štátov
okamžite zorganizovala bojkot voči jišuv, židovskej komunite v Palestíne, ktorá existovala ešte pre
založením štátu.”
Hospodárska vojna namierená proti Izraelu naďalej pretrvávala i v modernej histórii Izraela. Zvyčajne ju viedli arabské národy. „V súčasnosti túto kampaň vedú neštátni aktéri.“ Aktivisti za bojkot,
pokles investícií a sankcie (BDS) tvrdia, že podporujú „sociálnu spravodlivosť,“ pritom ignorujú vojny
moslima proti moslimovi... genocídu kresťanov a Jezídov na SV, zotročovanie dievčat“ a popravy
homosexuálov v Gaze a Iráne a vo zvyšku moslimského sveta.” („Terorizmus a hospodárska vojna,” C. D. May, Israel Hayom Op-ed, 15. júna 2016)
Keď sme sa dozvedeli, že hnutie BDS nedosiahlo „svoj vytýčený cieľ ekonomicky odrezať Izrael od
sveta“, pripomenulo sa nám slovo z Jeremiáša 32:41-4. „Bloomberg v správe uviedol, že od zavedenia BDS v r. 2005 sa zahraničné investície v Izraeli „strojnásobili a v roku 2015 dosiahli hranicu
285,12 miliárd dolárov.” Toto číslo by sa malo ešte navýšiť, pretože izraelská ekonomika v r. 2016
„predpokladá nárast o 2,8%.. v porovnaní len s 1,8% EÚ a USA...“ („Kampaň bojkotu proti Izraelu
zlyháva,” Arutz 7, 2. júna 2016)
Poďte domov
Eydar píše: „Holokaust označil koniec kapitoly o exile v našej histórii. Konečné riešenie vykonalo
rozvod medzi naším ľudom a „normálnym životom“ v diaspóre...“ To sa potvrdilo zázračným vytvorením štátu Izrael v roku 1948.
V príhovore k Židom v exile prosí: „Namiesto spomienky na Sion, poďte na Sion. Roztrhnite
a zhoďte zo seba reťaze exilu, ktoré vás zväzovali už toľké generácie a príďte domov do Izraela,
aby ste tu budovali svoj život.“ („Židia, poďte domov,” D. Eydar, Israel Hayom Op-ed, 5. mája 2016)
Z diela „Druhý príchod“, autor William Butler Yeats
„Číra monarchia sa vypustila na svet,
uvoľnil sa príliv poznačený krvou a všade
sa topí obrad nevinnosti.
Tí najlepší nemajú istotu, kým tí najhorší
sú plní vášnivej prchkosti.
Určite je nablízku zjavenie;
Druhý príchod je určite blízko.”

Chuck & Karen Cohen
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SPRÁVY Z DIASPÓRY

Viera sa narodila v Berededžáne na ďalekom východe. Otec odišiel na front, keď začala
druhá svetová vojna. Mama vtedy zobrala všetkých 7 detí a prišla na Ukrajinu k rodičom
otca.
Keď sa vrátil z vojny a mama umrela, zobral si za ženu jej sestru.
„Všetci mi zomreli, ostala som úplne sama. Jediný kto je živý, je môj brat v Kyjeve, ale on
má svoju rodinu a svoje starosti.“
Ďakujeme všetkým vám, ktorí prispievate na Projekt Nádej, v ktorom sú zahrnuté potravinové balíky, jedálne, lieky, zdravotnícka pomoc a ďalšie potreby ľudí v diaspóre. Nech je
oslávený náš Boh Izraela, ktorý nedrieme a ani nespí, a ktorý zaopatruje.
Šalom
Chevra tím
20
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S BIBLIOU OD DAN PO BERŠEBU
Prepojenie Joppy, kde mal Peter videnie a videnie Kornéliovo, aby Peter v Cezarei kázal evanjelium
(ľudia išli peši z Joppy do Cezaree 2 dni).
Ježiš prišiel, aby spasil dom Izraelov, zvestujúc pokoj. Ješua Hama šija, Boh poddal všetko pod
Jeho nohy. Keď sme vierou zakorenení v Bohu, naše problémy musia ustúpiť. Boh aj dnes sa chce
nadprirodzene prejavovať v našich životoch. Božie slovo hovorí, že aj na pohanov je vyliatý Duch
svätý. Je to výzva pre nás, aby sme vstupovali do nadprirodzených vecí v Jeho šľapajách, dnes,
ako v prvej cirkvi.
Jeruzalem

V Izraeli sa stavajú výškové budovy, pretože terén je malý. Sú ako prsty vystreté k nebesiam.
On vyleje čerstvú vodu na nich a zachráni ich srdcia.
Jer. 31:1 „Budem Bohom všetkým čeľadiam Izraelovým a oni mi budú ľudom... „ (meč – holocaust,
aj to, čo prežívajú teraz). Od 3-teho verša: „Milujem ťa večnou láskou, a preto ti ustavične činím
milosť“, naproti tomu teológia náhrady (Boh zavrhol Izrael). Piaty verš: „...ešte vysadíš vinice“, Siedmy verš: „...plesajte s radosťou a v národoch ohlasujte jeho spasenie. Dovediem ich zo zeme severa“ (vyše milión ľudí sa presídlil do Izraela). Skrze konflikt na Ukrajine prišlo za rok vyše 7 tisíc ľudí
do Izraela. Boh pošle rybárov a potom lovcov, ktorí vzbudia túžbu sa tam presťahovať.
V Amerike je ešte 7 miliónov židov, s plačom prídu priamou cestou, neklesnú na nej. Národy
to zvestujte, že ten, kto rozptýlil Izrael, ich zhromaždí späť. „Ajhľa, prichádzajú dni – znie výrok Hospodinov – keď oráč dohoní ženca a lisovač hrozna rozsievača, vrchy budú vlhnúť muštom a všetky
kopce roztekať sa...“ (Amos 9:13-15).
Jicchak Šamir v Madride povedal: To je Božia zem, ja nemôžem dať nič.
bratstvo

Elul, 5776 - Tišri, 5777
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Od Dan po Beršebu

Cezarea Herodesova

Cezarea Herodesova – postavil Herodes Antipas – Ježiš ho nazval líškou. Na tých miestach sa
odohrávala modloslužba – veľká je Diana Efezkých (v Efeze sú pozostatky chrámu Diany). Križiaci
to zbúrali a z tohto materiálu vystavili Sofiin chrám v Istambule. Začali to vykopávať v 90. rokoch.
Rímsku civilizáciu porazili falošní grécki bohovia.
Hypodrom – tu sa stále konajú preteky na koňoch. Cezarea je prestížne miesto, Benjamín Netanjahu tu má dom aj viacerí politici.
Akvadukty – v Cezarei nebola pitná voda, vodu ťahali z pohoria Karmel 20 km od Cezaree.
(časť svedectva Vlaďky z jej z cesty z „Bibliou od Dan po Beršebu“ z Izraela)

Milí priatelia Izraela, máme voľné miesta do Izraela v máji 2017.

Plánovaný termín 01 - 10.05.2017
Kontakt: CHEVRA, Národná 10, 01001 Žilina,
tel.: +421 41 5640536, balatova@chevra.sk
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Október, 2016
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PROROCKÁ KONFERENCIA 2016
CD z audio nahrávok 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
Cena: 12,- €
Audio nahrávky sú na dvoch CD
vo formáte MP3.

AKTUÁLNE PROJEKTY POMOCI
Aktuálne projekty:

Kontaktná adresa:

Projekt „Liečebný pobyt“
Projekt „Sanitka“
Projekt „Zoja“

variabilný symbol 1033
variabilný symbol 85000
variabilný smybol 1616

Projekt Nádej
Projekt Múr Modlitieb

variabilný symbol 777

variabilný symbol 333

Číslo bankového účtu
pre Slovenskú republiku
Československá Obchodní Banka, a.s.,
číslo účtu: 107656253 / 7500
IBAN: SK28 7500 0000 0001 0765 6253

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

Číslo bankovního účtu
pro Českou republiku
Československá Obchodní Banka, a.s.
číslo účtu: 180773659 / 0300
IBAN: CZ32 0300 0000 0001 8077 3659

