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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:
„...ja Hospodin (Adonai) sa nemením...“ (Malachiáš 3:6)
Mal si niekedy pocit, akoby sa Boh menil? Možno to len myšlienky
alebo nejaké okolnosti, ktoré spustili tlak na tvoje pocity? Na Boha
však tlaky alebo okolnosti neplatia. On si pevne stojí za svojim
Slovom, ktoré sa nemení. Preto naša viera nie je na pocitoch, ale na
Božom Slove. Pocity ťa dokážu zahnať z jedného kúta do druhého
kúta, ale keď veríš Božiemu Slovu, ktoré hovorí Boh, vtedy nebudeš zmätkovať, ale obstojíš
v tlakoch, ktoré prídu. Preto je napísané: „Bdejte, stojte vo viere, buďte zmužilí, buďte
silní.“ (I Kor. 16:13) Je to príkaz a preto nemáš nič iné na výber. Máš, ale je to mimo Božej vôle
a budeš žať, čo budeš siať. V II Kor 1:24 je napísané: „...vierou stojte.“
Premýšľal si niekedy o tom, že Boh je dobrý? Sú náboženstvá alebo sekty, ktoré nepoznajú Boží
atribút, ktorý sa volá dobrota. My nepreberáme však obraz Boha od druhých, ale obraz Boha
predstavený v pravde Božieho Slova. Niekedy vo svojom náboženskom postoji alebo v tom, že si si
zvykol na veci, môžeš brániť Božej dobrote, aby sa prejavila naplno v tvojom živote. Niekedy
okolnosti, ktorými prechádzaš, môžu zacloniť pravý obraz o Bohu.
Boh sa vie vo svojej dobrote rozhnevať na to, čo je zlé.
Vieš ako sa prejavuje Božia dobrota? Boh dal všetko, aby ťa mal blízko seba. Dal svojho Syna na
kríž, aby ťa navrátil k vzťahu s Ním.
Potrebuješ uveriť, že Boh je zlý a že na teba zabudol, aby si dokázal prijať radu od diabla. Prijal si
niekedy radu od skúseného diabla, ktorá prišla presne vo chvíli tlakov a slabosti? Uveriť klamstvu,
znamená podľahnúť tlaku. Preto sme povzbudzovaní: „...vierou stojte.“ Vierou v čo? Vierou
v PRAVDU, ktorá sa nemení, preto, že Boh sa nemení. BOH JE BOBRÝ A SATAN JE ZLÝ!
Súhlasíš s tým? Áno? A na základe čoho? Tvojich pocitov alebo toho, čo hovorí Slovo?
Biblia hovorí, že Boh je dobrý!
„Oslavujte Hospodina (Adonai), lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky! (I Kron. 16:34)
„...chválili Hospodina (Adonai), že je dobrý...“ (II Kron. 5:13)
„...oslavovali Hospodina (Adonai), že je dobrý...“ (II Kron.7:3)
Biblia jasne hovorí, že duchovia démonov sú zlí duchovia: „A Boh činil nevšedné veci skrze ruky
Pavlove, takže i na nemocných odnášali z jeho tela šatky a zástery a odchádzali od nich neduhy
a vychádzali z nich zlí duchovia“ (Sk.19:11-12).
bratstvo
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Slovo na úvod
Komu veríš dnes? Dobrému Bohu, ktorý sa nemení alebo diablovi, ktorý si chce vyhrávať na tvojich
pocitoch. Ten, ktorému veríš privedie ťa k pádu alebo k pevnému státiu vo viere. Pozoruj, čím si
plnený, lebo to čím si plnený, ťa bude sprevádzať, alebo zvádzať. Dávaj si otázky: čo robí so mnou
to, čomu verím? Dáva mi to pokoj, alebo ma to zneisťuje, zmieta a rozhadzuje. Je písane o Ježišovi,
že „...bol plný milosti a pravdy.“ (Ján 1:14); ďalej to pokračuje: „A z jeho plnosti sme my všetci vzali
a to milosť za milosť. Lebo zákon je daný skrze Mojžiša: milosť a pravda stala sa skrze Ježiš
Krista.“ (Ján 1:16-17) Zobral si z Jeho milosti a pravdy aj ty? Piješ Jeho nemennú živú vodu:
„...buďte plnení Duchom“ (Ef 5:18).
Nemení sa Boh vo svojej dobrotivosti aj vtedy, keď som zhrešil proti nemu? Tvoj hriech nemôže
ovplyvniť Božiu vlastnosť alebo stav, v ktorom sa nachádzaš, pretože to je tvoj hriech. To, do čoho
si šliapol, bolo tvojou voľbou. Boh sa v tom za teba nerozhodol, ale ty si sa rozhodol sám za seba.
Cestu späť k Bohu máš celý čas, lebo Boh sa nemení vo svojej dobrotivosti: „A či pohŕdaš
bohatstvom jeho dobrotivosti, znášanlivosti a zhovievavosti nevediac, že ťa dobrota Božia vedie ku
pokániu“ (R 2:4)? Vidíš, že Boh (milujúci Otec) sa nemení vo vzťahu k nám, ale v krízových
situáciách nás ťahá svojou láskou a dobrotivosťou k sebe. Bohu záleží na našom stabilnom
a nemennom vzťahu k nemu. Preto Ježiš hovorí, kto hrešil, nech už nehreší. Dokonca Pavol píše:
„Kto kradne, nech už viac nekradne, ale radšej nech pracuje robiac dobré vlastnými rukami, aby mal
čo dať núdznemu“ (Ef 4:28). Diabol ťa chce dostať na „hojdačku – uspávačku“, aby ťa odtiahol od
stabilného postoja viery k naplneniu Božej vôle. Prečo by si mu mal nahrávať, alebo sa s ním
zahrávať? Boh nás chce viesť k múdrym postojom: „Teda hľaďte, ako by ste sa správne chovali, nie
ako nemúdri ale ako múdri, vykupujúci si čas, lebo dni sú zle. Preto nebuďte nerozumní, ale
rozumejúci, čo je vôľa Pánova.“ (Ef 5:15 – 17)
„Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky.“ (Žid. 13:8)
„A siedmy anjel zatrúbil a povstali veľké hlasy na nebi, ktoré hovorili: Kráľovstva sveta sa stali
kráľovstvami nášho Pána a jeho Krista a bude kraľovať na veky vekov. A dvadsiati štyria starci, ktorí
sedia pred Bohom na svojich trónoch, padli každý na svoju tvár a klaňali sa Bohu a hovorili:
Ďakujeme ti, Pane; všemohúci Bože, ktorý si bol a ktorý prídeš, pretože si prevzal svoju veľkú moc
a kraľuješ“ (Zj. 11:15-17).
Na základe toho, čo je napísané, Kráľovstvo nášho Pána a Kráľa; Pána pánov a Kráľa kráľov je
kráľovstvom večným; ono bolo, je, bude a je nemenné, lebo náš Boh je nemenný.
„...Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde a od siedmich duchov, ktorí sú pred
jeho trónom a od Ježiša Krista, ktorý je verný svedok, prvorodený z mŕtvych a Knieža kráľov zeme.
Tomu, ktorý nás zamiloval a umyl svojou krvou a učinil nás kráľmi a kňazmi Bohu a svojmu Otcovi –
jemu sláva a sila na veky vekov. Amen“ (Zj. 1:4 – 6).
Nepriateľ ťa chce zaslepiť spomienkami na niektoré ťažké situácie, ktoré si zažil v minulosti;
pôsobilo to zranenia, neodpustenia, horkosť, odmietnutie a niekedy nenávisť voči ľuďom, ktorí to
všetko spôsobili. Začal si za to viniť Boha, ale Boh nie je škodoradostný a neočakáva na tvoj pád.
Dokonca on „nemá záľuby vo smrti hriešnika.“ Otec ťa miluje večnou láskou a nie len dočasnou.
Preto On chce tráviť svoj čas s tebou aj vo večnosti, lebo v Ňom je Skala vekov (Iz 26:3-4).
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Boh sa nemení vo vzťahu k tebe: „...milujem ťa večnou láskou, preto ti ustavične činím
milosť.“ (Jer. 31:3)
Si vzácny v Jeho očiach celý čas a obdarovaný Jeho dobrotivosťou, pretože je napísané: „Neblúďte
milovaní bratia! Každý dobrý údel a každý dokonalý dar zostupuje z hora od Otca svetiel, u ktorého
niet premeny ani nejakého zatienenia“ (Jak. 1:16 – 17).
Nech nás Otec vedie na miesta duchovnej stability vo vzťahu s Ním, lebo On je nemenný Boh
a Jeho Kráľovstvo je neotrasiteľné. Nech zmiznú všetky neistoty, strach a v čase otrasov, skúšok
a tlakov, nech ostanie v nás len to, čo sa nepohybuje, nemení a to je On sám.
Šalom a požehnanie!
Stanislaw Gawel

bratstvo
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
Piatkové modlitby z Jeruzalema, december 2016.
1.) Do Jeho brán sme vstúpili s vďakou a s chválospevom do jeho dvorán:
„Vojdite do jeho brán s oslavou, do jeho dvorán s chválou! Oslavujte ho, dobrorečte jeho
menu“ (Ž.100:4)!
„A môj ľud visí, aby odpadúval odo mňa, a volajú ho k Najvyššiemu, no nikto ho nevyvyšuje.
Ako by som sa ťa mohol vzdať, Efraim? Ako by som ťa mohol vydať ako sodomskú Admu
a naložiť s tebou ako s gomorským Cebojímom? Moje srdce sa obrátilo vo mne; moja sústrasť je vzrušená všetka dovedna (všetky moje pocity ľútosti sa rozpaľujú). Nevykonám pále
svojho hnevu; neskazím zase Efraima; lebo ja som silný Boh a nie človek, Svätý v tvojom
strede, ani neprídem na mesto“ (Hoz.11:7-9).
Ďakujeme, že nám týmto textom odkrývaš, aká hlboká a verná je Tvoja láska k ľudu Izraela
a k telu Kristovmu.
Chválime Ťa za to, že nás miluješ preto, kým si a nie preto, že sme tak úžasní!
Prehlasujeme, že Ty si Pán pánov, Kráľ kráľov a Boh celej zeme (Zj.19:6,16).
Veľká je Tvoja vernosť. Je nová každého rána (Plač 3:23).
Dôverujeme Ti, lebo sme svedkami toho, že bdieš nad svojim slovom, aby si ho splnil
(Jer.1:12).
S nadšením očakávame, ako budeš v budúcnosti napĺňať a realizovať Tvoje slovo.
Ty si večný Stvoriteľ, Boh mimo času a priestoru, ktorý, keď prišla plnosť času, poslal si
svojho Syna, aby sa stal človekom (Gal.4:4), aby si nás vykúpil zo všetkého, čo nám bránilo,
aby sme boli úplne Tvoji—Vzdávame Ti chválu Hospodine, lebo si dobrý, lebo tvoja zmluvná
láska trvá naveky (Ž.136:1).












2.) V súlade so slovom z 1.Tim.2:1-3 sme sa v prvom rade modlili za premiéra Izraela, Bibiho
Netanjahua:
Ďakujeme Ti Abba, že si dal Izraelu lídra, za ktorého sa môžeme modliť a podporovať ho.
Ďakujeme, že nemáme premiéra, proti ktorému by sme sa museli modliť.
Zdá sa, že každý týždeň niekto podá na neho žalobu a predloží návrh na prešetrenie jeho
potenciálne zlého rozhodnutia. Avšak do dnešného dňa sa nedokázalo proti nemu nič. Vďaka Pane, že ho udržuješ a zachováš počas týchto neustálych útokov.
„Nech je tvoja ruka nad mužom tvojej pravice, nad synom človeka, ktorého si zmocnil pre
seba“ (Ž.80:18).
Opäť prosíme, aby si v každom vyšetrovaní odkryl pravdu (Jób 12:22).
Ak je Bibi vo všetkých prípadoch nevinný, obháj ho tak, ako si obhájil Daniela a Jozefa.
Nedovoľ, aby tieto „malé líšky“ pokazili to, čo chceš konať prostredníctvom Bibiho v Izraeli
(Veľ.2: 15).
Buď jeho štítom proti tým, ktorí povstávajú proti nemu (Ž.3:3. 5:12).
Obklop Bibiho zbožnými radcami a inšpiruj jeho manželku Sáru, ako byť pre neho požehnaním a podporou (Pr.12:20, Iz.1:26).
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Chráň Netanjahua pred akoukoľvek formou pýchy (Jób 33:16-17).
Motivuj ho, aby si prečítal časť z Tóry, ktorá pripadá na tento týždeň o Jákobovom boji
s anjelom a roznieť v ňom túžbu viac sa k Tebe priblížiť (1.M. 32:24-30).
Keď si číta Tvoje slovo, nech sa stane pre neho živé, nech sa nevráti k Tebe prázdne
(Iz.55:11, Žid.4:12).

3.) Obyvatelia Amony odmietli vládou navrhnutý plán, aby sa presťahovali na iný pahorok
v tejto oblasti. Usadlíci sú ochotní presťahovať sa až vtedy, keď budú dokončené ich dočasné byty na novom mieste. Ich reakcia vychádza z minulých skúseností, kedy izraelská vláda
nedodržala svoj záväzok. Keď sa obhliadneme do minulosti na celý proces demolácie usadlostí na Sinaji, v Gaze a v niektorých častiach Samárie, rozumieme ich obavám. Vláda sa nachádza v situácii, v ktorej nevie vyhrať. Je uväznená medzi usadlíkmi a Najvyšším súdom.
Ale Boh...!











V tejto situácii nám prišiel na myseľ Dávidov Žalm (124,7-8): „Naša duša je ako vtáča, ktoré
uniklo z osídla vtáčnika. Osídlo sa roztrhlo a my sme unikli. Naša pomoc je v mene Hospodina, Stvoriteľa neba i zeme.“
Pane, kvôli Tvojmu menu, roztrhni osídlo, do ktorého je vláda a usadlíci chytení.
Abba, blíži sa Chanuka, kedy si pripomíname zázračné víťazstvo Izraela nad plánmi človeka. Urob zázrak aj v tomto prípade.
„Zasadím ich do ich pôdy a nebudú už vytrhnutí z pôdy, ktorú som im dal, vraví Hospodin,
Tvoj Boh“ (Amos 9,15).
Prosíme Ťa, zabráň, aby brat pozdvihol roku proti svojmu bratovi. Zabráň vypuknutiu násilností alebo krviprelievaniu (Pr.6:16-19).
Tak, ako si požehnal kráľa Šalamúna múdrosťou, keď dal pokyn rozdeliť dieťa, požehnaj
múdrosťou aj Netanjahua, keď jedná s problémom rozdelenia krajiny.
„Nepohni medzu prastarú, ktorú založili tvoji otcovia“ (Pr.22:28).
Nech bezpečnostné zložky a usadlíci pristupujú k sebe ako bratia—s veľkou dávkou milosti.
„Toto sú príkazy, ktoré máte zachovávať: Hovorte každý pravdu svojmu blížnemu, vo svojich
bránach nastoľujte pravdu, právo a pokoj“ (Zach.8:16).

4.) Víťaz amerických volieb Donald Trump si vybral židovského advokáta Davida Friedmana
za budúceho veľvyslanca v Izraeli. Hoci ľavicové krídlo amerických židovských skupín je
sklamané, pravdepodobne ide o vynikajúci výber. Friedman aj Trump potrebujú byť pokrytí
modlitbami, aby robili to, čo je správne v Božích očiach, najmä v súvislosti s krajinou Izrael
a jeho ľudom.






Abba, tento výber naznačuje, že americké veľvyslanectvo sa presťahuje z Tel Avivu do Jeruzalema, čo prinesie medzi nepriateľov židovského štátu veľké zdesenie! A hoci to pravdepodobne spôsobí nárast násilností ako voči Židom, tak aj proti Američanom, a to nielen na
Strednom východe, je to biblicky správna voľba. Takže my na to kričíme „AMEN“!
„Ja vám však hovorím, aby ste vôbec neprisahali; ani na nebo, lebo je Božím trónom, ani na
zem, lebo je podnožou jeho nôh, ani na Jeruzalem, lebo je mestom veľkého Kráľa“ (Mt.5:34).
Pred 50-timi rokmi (7.júna 1967) bol Jeruzalem opäť zjednotený. Spečať, Abba, toto zjednobratstvo
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Príhovorcovia za Izrael
tenie veľkým zázrakom, že Amerika otvorene prehlási, že Jeruzalem je večným hlavným
mestom Izraela! Osláv svoje meno a učiň to!
Americký prezident Harry Truman v roku 1948, i napriek silnému nesúhlasu administratívy
a ministerstva zahraničných vecí, 10 minút po Ben Gurionom vyhlásení nezávislého štátu
Izrael, židovský štát uznal. Nech ten istý duch, ktorý viedol Trumana, spočinie aj na Trumpovi, obzvlášť v čase, keď bude sťahovať americké veľvyslanectvo do Jeruzalema a bude čeliť
duchu antisemitizmu a antisionizmu
Ty si ten istý, ako v roku 1948. Ako si pohol vecami v minulosti, aby sa naplnila Tvoja vôľa,
pohni aj v roku 2017 (Mal. 3:6, Žid. 13:8).
Použi si Friedmana, aby Trumpa dôrazne varoval pred nebezpečenstvom rozdelenia Tvojej
zeme (Joel 3:1-2).
Počas tejto prechodnej fázy zavri ústa ambicióznych izraelských politikov.
Vybuduj nadštandardné priateľské vzťahy medzi Friedmanom a viceprezidentom Mike Pencom, našim kresťanským sionistickým bratom.








5.) Situácia v Sýrii je veľmi zamotaná a chaotická. Západ iba pozoruje, ako sú Sýrčania bombardovaní, znásilňovaní, usmrcovaní chemickými zbraňami a vyštvaní z domova, ale v podstate nič nerobí (Ez.38:13). Vákuum, ktoré Západ – predovšetkým Obama — vytvoril, vyplnilo
Rusko, Irán, Hizballáh, krvaví a mŕtvi muži, ženy a deti. Keď však Izrael vyzve stavať domy
v Judei, Samárii a Jeruzaleme, Západ sa náhle prebudí a strieľa nesvätými námietkami
a hrozbami priamo zo striech OSN.
Pane, zmiluj sa nad nevinnými ľuďmi, ktorí sú chytení v tejto hrôzostrašnej situácii
Ďakujeme za každú pomoc, ktorú Izrael preukázal a stále preukazuje svojmu nepriateľovi.
Ďakujeme za príležitosti, kedy Izrael slúžil Sýrčanom, ktorí prišli ako nepriatelia a dnes sú
priateľmi židovského štátu a jeho ľudu. Nech mnohí prežijú skúsenosť ako aj Náman, ktorý
povedal: „Teraz som spoznal, že nikde inde niet Boha, iba v Izraeli“ (2.Kr.5,15 +verše 8-19).
Požehnaj múdrosťou vládu a IDF, aby presne vedeli, ako jednať s touto veľmi reálnou hrozbou (Pr. 20:18, 24:6).
Pane, ak naozaj Islamský štát ukoristil ruské rakety, ukáž Izraelu, čo robiť.
Chráň Izrael od každej možnej pasce, ktorú by sa nepriateľ pokúsil nastaviť po vyriešení
konfliktu.









6.) Potom sme žiadali, aby Boh odstránil Assada z pozície vodcu Sýrie, a aby pre jeho veľké
meno bola zlomená moc iránskeho šítskeho polmesiaca, ktorá sa rozrastá od Iránu cez Irak,
Sýriu a končí na libanonskom pobreží Stredozemného mora.
Pripomíname si slovo z proroka Jeremiáša 49:35. Ide o zasľúbenie, že Boh zláme silu
a moc Elamu (starobylá Perzia, dnešný Irán).
Jednaj s prezidentom Assadom podľa tvojho štandardu spravodlivosti (Jer.23:2).
„Jeho dní nech je čím menej, jeho úrad nech prevezme iný“ (Ž.109:8).
„On mení obdobia a časy, zosadzuje a ustanovuje kráľov...“ (Dan.2:21).
Použi si Trumpa, aby prostredníctvom neho vnikol strach z Boha do sŕdc iránskych vodcov,
ktorí ich dotlačí k významným geopolitickým chybám.
Použi si nedávnu návštevu Netanjahua v Azerbajdžane a Kazachstane, aby tiež vzbudzova-
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la rešpekt a strach v mysliach vodcov Iránu.
Netanjahu verejne varoval vodcov Iránu, aby sa nezahrávali s Izraelom. Použi si ich pýchu,
aby ich priviedla k veľkým chybám, ktoré zastavia ich podlé zámery, ktoré kujú proti tvojmu
národu a ľudu.
„Boh povstane a jeho nepriatelia sa rozpŕchnu, zutekajú pred ním tí, čo ho nenávidia.
...rozožeň bojachtivé národy!“ (Ž.68:2,31b.)

7.) Potom sme sa modlili za spasenie moslimov, aby Boh učinil z našich nepriateľov našu
rodinu.










V tomto období, keď si ľudia pripomínajú narodenie Tvojho Syna, pritiahni si k sebe davy
zúfalých Sýrčanov.
„Lebo moje oči videli tvoje spasenie, ktoré si prihotovil pred tvárou všetkých ľudí, svetlo na
zjavenie národom a slávu svojho ľudu Izraela“ (Lk.2:30-32).
Zjav im, že nielenže im Alah nepomáha, ale v jeho mene sú zabíjaní.
Ďakujeme za správy o tom, že celé zástupy moslimov nachádzajú vieru v Ješuu (1.Tes.1:9).
Použi si všetkých misionárov v moslimských krajinách, aby v smelosti prehlásili Tvoje Slovo
(Iz. 55:11).
Naďalej sa prosím zjavuj týmto zvedeným ľuďom cez sny a vízie (Hozeáš 12:10).
Posilni cirkev v Iráne. Požehnaj a chráň ju. Otvor jej srdce pre Izrael a odstráň z nej všetky
anti-sionistické učenia.
Nech Tvoj ľud zasiahne milióny moslimov, ktorí momentálne žijú na Západe (Lk.10:2).
Kvôli Tvojmu veľkému menu vytrhni z tmy davy izraelských Arabov a Kurdov (Ž.79:9).

8.) Na záver sme sa prihovárali za spasenie židovského ľudu v exile aj Izraeli.





Pane Ješua, stráž semienko, ktoré telo Kristovo zasialo a polievalo a daj mu vzrast počas
tohto obdobia Chanuky a Vianoc (1.Kor.3:6).
Prosíme Ťa, aby si do konca roka 2016 odstránil závoj, ktorý zakrýva oči mnohých Židov
(R.11:25-28).
Otvor im oči, aby videli pravé Svetlo sveta (J.1:9).
„Lebo je to Boh, ktorý povedal, aby sa zo tmy zaskvelo svetlo, ktorý sa zaskvel v našich
srdciach na osvietenie známosti slávy Božej v tvári Ježiša Krista (2.Kor. 4:6).

Izrael má za sebou nádherné dni dažďa a snehových zrážok na Hermone. Ďakujte Pánovi za to.
Avšak krajina potrebuje ešte viac vody. Prosím pokračujte naďalej v modlitbách za vodu pre Izrael.
Modlite sa aj za medzinárodnú IFI konferenciu, ktorá sa bude konať v januári v Jeruzaleme.
Šabat šalom , IFI tím
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STRÁŽCOVIA Z JERUZALEMA
4. vydanie, december 2016
Šalom z Jeruzalema!
Výsledky amerických volieb prišli v čase, keď sme dokončovali toto vydanie Strážcov. Hoci je Trumpovo víťazstvo pre Izrael dobrou správou, čas, ktorý ešte zostáva Obamovej vláde, je pre židovský
štát veľmi nebezpečný. Súčasný americký prezident by mohol svojmu nástupcovi zviazať ruky
v mnohých oblastiach, vrátane predloženia návrhu alebo schválenia rezolúcie Bezpečnostnej rady
OSN (BROSN) týkajúcej sa finálnych parametrov izraelsko-palestínskeho konfliktu a tak obísť priame rokovania a ignorovať izraelskú situáciu.
2017 – Rok významných výročí
Nižšie uvedené dátumy pochádzajú z webovej stránky Stan Goodenough's Jerusalem Watchman
website. Poukazujú na postupné napĺňanie proroctva obnovy Izraela a židovského národa
v kontexte prípravy Pánovho príchodu („Prídem skoro: Dostatok dôkazov prorockých udalostí“,
S. Goodenough, 26 apríl. 2016, jerusalemwatchman.org)
Čoskoro budeme svedkami toho, ako sa rok 2017 zosúladí s proroctvom. Boh nám pomáha, aby
sme si všímali biblické nariadenia, aby sme bdeli, modlili sa a mali jasnú myseľ v týchto posledných
dňoch (Mk. 13:33; Lk. 21:36; 1 Tes. 5:6; 1 Pt. 4:7). V roku 2017 si pripomíname:






500 výročie Reformácie (31.október 1517). „Bibliu sprístupnili obyčajným ľuďom“, ktorí si tak
mohli prečítať Božie zasľúbenia o obnove Izraela.
100 výročie bitky v Beeršebe (31.október 1917), ktorá viedla k oslobodeniu krajiny Izraela
od Turkov po 626 rokoch osmanskej nadvlády.
100 výročie Balfourovej deklarácie (31.október 1917, rovnaký dátum ako bitka v Beeršebe),
ktorá podporila obnovenie „židovskej národnej domoviny v krajine Izrael“.
70 výročie rezolúcie Valného zhromaždenia OSN o rozdelení Palestíny (29.11. 1947), čo
pripravilo cestu pre obnovu Izraela ako národa.
50 výročie Šesťdňovej vojny (začala 5.júna 1967), v ktorej Židia zmarili arabské snahy zničiť
zmenšený izraelský štát. Táto udalosť ukončila 19-ročnú okupáciu Judey, Samárie
a Golanských výšin Jordánskom a Sýriou. Celý Jeruzalem bol oslobodený a opäť zjednotený (7.júna 1967). „Po viac ako 2000 rokoch Židia opäť získali vládu v ich hlavnom meste.“
Všetky oblasti, ktoré Izrael v roku 1967 oslobodil, súčasný svet klamne nazýva
„okupovaným územím“, hoci podľa medzinárodného práva ide o termín „sporné územia“.

Zmiešanie viery a politiky
Rabín Abrahám Jošua Heschel krátko po Šesťdňovej vojne napísal: „Mal by sa Boh ospravedlniť za
svoje trúfalé zázraky z roku 1967?“ (Izrael, Echo večnosti, str. 209)
Heschel napísal, že „akýkoľvek pokus narušiť životne dôležité prepojenie medzi ľudom Izraela
bratstvo
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a krajinou Izrael je urážkou biblickej viery...srdce Žida, v ktorom zomiera láska k Sionu, je predurčené k zániku viery v Boha Abraháma, ktorý krajinu daroval ako preddavok (zálohu) vykúpenia všetkých ľudí“ (ibid. str. 66).
Mnohí znovuzrodení veriaci sú slepí k tejto biblickej pravde. Rabín Heschel, o ktorom predpokladáme, že v čase, keď písal túto knihu, nepoznal Ješuu, porozumel, že záchrana celého ľudstva
je zakotvená v Božom zasľúbení Abrahámovi („V tvojom potomstve budú požehnané všetky národy
zeme“ 1M.12:3, Gal.3:8). Prečo? Rabín sa pevne držal Starej zmluvy ako Božieho slova presne tak,
ako to robil aj Ješua, jeho učeníci a všetci pisatelia Novej zmluvy. Dnes si mnohí veriaci myslia,
že Nová zmluva je všetko, čo potrebujú. Dôsledkom toho sú slepí voči Božím zasľúbeniam daným Izraelu a nechápu, čo Pán v dnešnej dobe robí s touto krajinou.
Majme v tom jasno: Západné krajiny nemajú takú moc, aby zmenili, či ovplyvnili Božie plány. Áno,
Boh sa zaujíma o cirkev na Západe, avšak národ, cez ktorý pozerá a súdi svet (Jeremiáš 31:35-37;
Zach. 2:8), je jeho vyvolený národ Izrael (5.M. 7:6; 14:2; Ž. 33:12). „Tak podľa evanjelia sú nepriateľmi pre vás, ale podľa vyvolenia milovaní pre otcov. Lebo nijakým činom neželie Boh darov svojej
milosti a svojho povolania“ (R.11:28-29).
Heschel má hlboké pochopenie toho, prečo je súčasná politika tak bezmocná a nedokáže vyriešiť
vážne problémy, ktorým spoločnosť čelí. Smrteľná choroba, ktorá v tejto dobe infikuje mnohé ľudské
mysle, je politika ako izolovaná, samostatná, nezávislá veda, ktorá sa riadi vlastnými pravidlami bez
rešpektu voči morálke a pravde...Celá politika je postavená na neustálych vzťahoch. Je odsúdená
k skaze a zániku, pokiaľ nezačne konfrontovať morálne otázky...Morom dnešnej doby je dehumanizácia politiky.
„Moc nie je konečným cieľom ani zámerom. Ak sa odpojí od morálnych povinností a záväzkov, otočí
sa na démonskú záležitosť. Keď politika, uplatňujúca moc, vzdoruje pravde, stane sa seba deštruktívna.“ (ibid. pg. 186-187)
VZOSN - Valné zhromaždenie OSN (Iz.40:17).
Titulky na stránke THE TIMES OF ISRAEL (21. a 22. septembra) z výročného stretnutia VZOSN
v NY zhrnuli postoj sveta k Izraelu:
Obama: „Izrael nemôže stále obsadzovať a osídľovať palestínske územie.“
Šéf OSN: „Jednoštátne riešenie pre izraelsko-palestínsky konflikt by privolalo záhubu.“
Turecký prezident Erdogan: „Svet musí presadiť nezávislú Palestínu.“
Jordánsky kráľ varuje Izrael: „Buď budete akceptovať Palestínu, alebo budete čeliť moru nenávisti‘.“
Premiér Bibi Netanjahu na VZOSN objasnil, že „Cesta k mieru prechádza cez Jeruzalem
a Ramalláh, nie cez New York.“ Trval na tom, že izraelsko-palestínsky konflikt sa môže vyriešiť len
priamymi vyjednávaniami a odmietol každý plán OSN na jednostranné vynútenie riešenia. Poznamenal, že „hoci osídľovanie treba riešiť,“ ale nie je, ani nikdy nebolo, koreňom problému. Problém je,
„že palestínska strana stále odmieta uznať židovský štát“ v rámci akýchkoľvek hraníc. („Počas prejavu v OSN - Netanjahu apeluje na Abbása, aby prehovoril v Knessete," JP, 22. septembra 2016)
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Žurnalistka časopisu The Times (UK) Melanie Phillipsová poukázala na „falošnú domnienku
v pozadí západniarskej nevraživosti voči Izraelu: mier by bol možný, keby (Izrael) nebol tak bojachtivý...“ Ale skutočný dôvod absencie mieru vykreslil v OSN prezident Abbás, keď opísal Židov „ako
osadníkov“ v „Palestíne“ a požadoval od Britov ospravedlnenie za Balfourovu deklaráciu. Abbás
„vymazal Židov z ich vlastných dejín“ tým, že vymyslel úplne falošný palestínsky príbeh. Boli to jedine Židia, ktorí vlastnili „krajinu Izrael a sporné územia“ ako „ich národné kráľovstvo...“
Jeho prejav bol založený na „dvoch úplne falošných západniarskych presvedčeniach: 1.) že Izrael
koná v rozpore s medzinárodným právom a 2.)že krajina pôvodne patrila Palestíne.“ Kým je Západ
oslepený týmito klamstvami, Abbás tlačí na Dozornú radu OSN, aby rozhodla proti osídľovaniu.
„Izrael sa však väčšmi obáva chýru, že prezident Obama nebude vetovať Francúzmi navrhované
rozhodnutie v OSN o uznaní palestínskeho štátu. Ak to Obama urobí, USA budú mať spoluúčasť na
úplnom porušení medzinárodného práva a dopomôžu k vzniku teroristického štátu, ktorého zámerom je zničiť Izrael.“
Odborník na medzinárodné právo Prof. E. Kontorovich nedávno napísal, že „navrhované francúzske
opatrenie zamieta rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 242,“ schválenú po Šesťdňovej vojne, ktorá
udelila mandát na územný kompromis. V nej sa požaduje, aby sa Izrael „zriekol niektorých, ale nie
všetkých území, ktoré zabral“ ako výmenu za mier. Návrh Francúzska zatlačiť Izrael za hranice
prímeria z roka 1949 by znamenalo zamietnutie rezolúcie č. 242, t.j. o 50 rokov dozadu v diplomacii
Stredného východu. Ak to Amerika podporí, preukázala by svoje „opovrhnutie voči medzinárodnému
právu.“
Mnohé národy to už robia svojím tvrdením, že Izrael okupuje „palestínske územie“ na „Západnom
brehu“. Ale konanie Izraelčanov na „sporných územiach sa nemôže legálne definovať ako okupácia“, keďže podľa medzinárodného práva dochádza k „okupácii“ len na zvrchovanom území iného
národa. „Tieto územia neboli nikdy zvrchovaným územím niekoho iného.“
Názor Západu, že izraelské sídliská sú ilegálne, je nepravdivý. Britský mandát nad Palestínou vydaný v roku 1920 zahŕňal „právne záväznú povinnosť usadiť/umiestniť Židov na celom“ tomto území.
„Toto právo nebolo nikdy anulované.“ ("Izrael, nie Západ, zastáva medzinárodné právo," M. Phillipsová, JP Op-ed, 29. septembra 2016)
Bývalý generálny riaditeľ izraelského ministerstva zahraničných vecí Dore Gold povedal, že rezolúcia č. 242 nepožadovala „úplné stiahnutie Izraela“ zo všetkých obsadených území, keďže to bola
„vojna v sebaobrane a Izrael má právo na bezpečné a uznávané hranice... Hoci je tento región
v súčasnosti dosť chaotický, jedna vec je jasná - Izrael má úplné právo odmietať výzvy na stiahnutie
za hranice z roka 1967. („Izrael má plné právo odmietnuť ústup za hranice z r.1967," JP, 20. októbra
2016)
Zaujímavé časy
Žijeme v čase, kedy Židia bránia židovstvo Ježiša a Západ odmieta svoje kresťanské korene.
V polovici júla hovorca izraelského ministerstva zahraničných vecí Nachšon varoval EÚ, aby nepod12
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porovala rezolúciu UNESCO, ktorá považuje jeruzalemskú „Chrámovú horu za výlučne moslimské
miesto“. Keď odmietate „prepojenie židovského ľudu na Chrámovú horu a Jeruzalem,“ neodmietate
v skutočnosti svoju vlastnú identitu? Bez judaizmu neexistuje kresťanstvo a ani Ježiš bez židovského Jeruzalema a Chrámovej hory.“ („Izrael voči EÚ: Hlasovanie za uznanie Chrámovej hory ako
výlučne moslimského územia znamená ignorovanie Ježiša,“ JP, 14. júla 2016)
V októbri organizácia UNESCO skutočne schválila rezolúciu, v ktorej sa „rozhodla ignorovať“ akéhokoľvek prepojenie Židov na Chrámovú horu, ktorú nazvala Al-Haram Al Šarif (Vznešený svätostánok). Takto pomenovali moslimovia posvätnú plošinu, ktorú dobili v 7.storočí. Bibi na to reagoval
slovami: „ľudia, ktorí nechcú brať vážne Bibliu a hory archeologických dôkazov...by si mali pozrieť
Titov oblúk v Ríme, kde je zaznamenané zničenie chrámu Rímom okolo roku 70 nášho letopočtu.
Na ňom je vyrytý „sedemramenný svietnik... symbol židovského ľudu a... súčasného židovského
štátu.“ („Izrael…napomína OSN kvôli rozhodnutiu o Chrámovej hore," Israel Today, 14. októbra
2016)
Člen Knessetu Jair Lapid napísal, že pasáž z knihy Numeri (4 M. 6:24): „Nech ťa požehná YHWH/
Hospodin a nech ťa ochraňuje!", sa našla ako jedna z prvých, bola napísaná v starodávnej hebrejčine, „vytesaná do strieborných dosiek“ a datuje sa do obdobia 600 pred Kristom. Takže v tej dobe
„bol Jeruzalem čulé židovské mesto, kde prebiehal život, obchod, modlitby a dokonca spory
v hebrejčine,“ v jazyku, ktorým hovoril Ježiš o 600 rokov neskôr...“
Táto rezolúcia je „urážlivá a popudzujúca“. Nemenej „urážlivý a popudzujúci“ je fakt, že krajiny,
ktoré sa zdržali hlasovania, sa nazývajú kresťanské. „Sú kresťania v Európe ochotní potichu dovoliť
vymazanie 3000 rokov židovskej histórie a 2000 rokov kresťanskej histórie?“
Lapid vníma, že táto rezolúcia je nebezpečná. „Chrámová hora je najcitlivejšie miesto na SV, možno na celom svete.“ Palestínčania, ktorí sú vedení k popudzovaniu „proti Izraelu, budú po tomto
rozhodnutí vyhľadávať možnosť na „obranu“ hory. „Ľudia budú zomierať...“ („Ako UNESCO vymazáva históriu," Jair Lapid, TOI Blogs, 18. októbra 2016)
Konečné rozhodnutie organizácie UNESCO „požaduje, aby Izrael prestal, ako to ona nazýva, so
„zámerným ničením“ posvätných miest v Jeruzaleme“. Tým má na mysli „archeologické vykopávky“
neďaleko hory, ktoré poskytujú bohaté dôkazy potvrdzujúce dlhé historické prepojenie medzi týmto
miestom a židovským ľudom.“
Archeológ Dr.G.Barkay nazval túto rezolúciu „urážkou“ inteligentného ľudu. „Ježiš a Chrámová hora
sa spomínajú v SZ dvadsaťkrát,“ a ktokoľvek sa pokúša narušiť židovské prepojenie medzi Jeruzalemom a Chrámovou horou, „podkopáva kresťanstvo...“ („OSN potvrdzuje popretie židovského prepojenia s Chrámovou horou," Israel Today, 26. októbra 2016) Prečo západná cirkev mlčí pri tomuto
útoku na základy novozákonnej viery?
Palestínska spoločnosť nakazená preklínaním Izraela
V jednom augustovom videoklipe Bibi povedal: „Práve som pozeral video, ktoré mnou otriaslo...
bratstvo

Kislev - Tevet, 5777

13

Strážcovia z Jeruzalema
Palestínsky otec drží svojho štvorročného syna...Postrčí ho k vojakom a kričí: Zabite ho! Zastreľte
ho! Vyľakaný chlapec sa otočí k otcovi o pomoc, potom pomaly vykročí k vojakom. Jeden mu podá
priateľskú ruku. Chlapec mu nastaví ruku na pozdrav.“ Ťažko donútite štvorročné dieťa nenávidieť.
„Povzbudzovať niekoho, aby zavraždil dieťa, dokonca svoje vlastné, je pravdepodobne najneľudskejšia vec na svete.“ Ale nejde o ojedinelý prípad. „Hamas v Gaze organizuje letné tábory, kde
učia deti ceniť si smrť viac ako život.“ Ministerstvo školstva PS nedávno organizovalo „podujatie pre
študentov na počesť teroristov, ktorí zavraždili izraelských civilistov. Mier sa začína rešpektom voči
druhým. Ak si rodičia nevážia životy svojich vlastných detí, ako budú rešpektovať životy svojich
blízkych?“ („Netanjahu: Som otrasený až do kosti.“ Arutz 7, 3. augusta 2016)
V druhom videoklipe Bibi uviedol, že „Hamas ukradol milióny dolárov z humanitárnych organizácií“.
Zmieňoval sa o palestínskych robotníkov (z kresťanskej neziskovej organizácie World Vision
a vývojárskej agentúre OSN), ktoré kradli pre Hamas.
Odmietli pomôcť úbohým obyvateľom Gazy, pretože „Hamas použil ukradnuté peniaze na výstavbu
vojnového stroja na zabíjanie Židov...Zamyslime sa nad tým. Hamas ukradol dôležitú podporu palestínskym deťom, aby mohol zabíjať naše deti.“ (Netanjahu: „Viac mi záleží na Palestínčanoch ako
ich vodcom,“ BFP Israel Prayer Update, 12. augusta 2016)
Isi Liebler si myslí, že najväčšie zlyhanie Izraela je v tom, že nepoukazuje na „jedovaté vymývanie
mozgov, ktorým PS nakazila svoju populáciu“. PS tak chrlí „zločineckú spoločnosť“ podobnú
„predvojnovému Nemecku, kedy nacisti premenili svoju populáciu na genocídnych barbarov tým,
že Židov vykreslili ako podľudí.“ Arabi z PS v súčasnosti vnímajú Židov ako „potomkov opíc a svíň“
a otvorene sa usilujú ich vyhubiť. Vodcovia PS v médiách a mešitách vyhlasujú „smrť Židom“.
Sú kŕmení brutalitou, ktorá sa prejavuje na „pouličných oslavách, ktoré sa spontánne odštartujú
po každom pretečení židovskej krvi.“ Ešte odpornejšie je vysielanie v TV, kde sa matky pýšia tým,
že jedno z ich detí sa stalo mučeníkom a zvyčajne vyjadrujú nádej, že ich ďalšie deti budú nasledovať tento príklad...
„Arafatov a Abbásov proces vštepovania zhubných názorov priviedol nové generácie k presvedčeniu, že jediné riešenie konfliktu je trvalé ukončenie židovskej zvrchovanosti.“ („Odkrývanie zločineckej spoločnosti," Isi Liebler, Israel Hayom Op-ed, 25. augusta 2016)
Nedávno sa uskutočnili dve štúdie. V nich skupina IMPACT-SE, ktorá monitoruje a analyzuje
„vzdelávanie vo svete, aby poukázala na dodržiavanie medzinárodných noriem o mieri a tolerancii,“
zistila, že „izraelské učebné osnovy sa vo veľkej miere snažia presadzovať mier,“ pričom učebné
osnovy PS robia „presný opak. Po prezretí 78 učebníc PS (ročníky 1–12) sa ani jedenkrát nenašlo
slovo mier a „štát Izrael, až na jednu výnimku, nebol zaznačený na ich mapách.“ Učebnice palestínskych detí boli plné informácii ako „oslavovať a podporovať džihád.“ („…Izraelské školy učia o mieri,
palestínske to nerobia,“ Israel Today, 26. septembra 2016)
Zasa tie izraelské sídliská!
Boh sadí svoj ľud do svojej krajiny s celým svojím srdcom a dušou (Jer. 32:41). Privádza ich späť
14

December, 2016

bratstvo

Strážcovia z Jeruzalema
do Izraela a sám ich chráni (Jer. 31:10). Obamova vláda sa tejto myšlienke neustále vzpiera. Hillary
Clintonová, ako ministerka zahraničných vecí, prevzala vedenie v protiizraelskej kampani. Hoci je
veľa príčin, prečo vo voľbách prehrala, hlavným dôvodom je jej boj proti Božím plánom pre Izrael
(Gen. 12:3).
V júli Izrael rázne reagoval voči kritike USA, EÚ a OSN ohľadne plánov na výstavbu bytov v južnej
jeruzalemskej okrajovej časti mesta Gilo (kde bývame my). Kritika ministerstva zahraničných vecí
USA bola extrémna. Ich hovorca povedal: Amerika si „robí starosti kvôli tomu, že Izrael naďalej
pokračuje v provokácii a kontraproduktívnom konaní, ktoré vyvoláva otázky o tom, či je Izrael
v konečnom dôsledku rozhodnutý pre mierové vyjednávanie s Palestínčanmi.“
V jednom vyjadrení EÚ sa uvádza, že „výstavba v oblasti Gilo“ [s populáciou viac ako 40 000 obyvateľov], „ktorá sa zrealizovala na okupovanom palestínskom území vo Východnom Jeruzaleme,“ [v
roku 1967, keď Izrael získal toto územie, tam stál len arabský dom. Mimochodom, nejde o „východ“
ale juh], „podkopáva životaschopnosť dvojštátneho riešenia...“ Ó, Pane, nech sa len podkope!
(„Izrael kritizuje USA, EÚ a OSN za odsudzovanie výstavby v Gile JP, 31. júla 2016)
Vydavateľ JP napísal: „Prehnaná rétorika ministerstva zahraničných vecí naznačuje skreslený pohľad na skutočnosť, čo konflikt spôsobuje. Nejde tu o sídliská.“ Útok na sídliská „skresľuje skutočnosť, čo je hlavnou príčinou chýbajúceho“ mieru. Izrael často „opakuje svoje rozhodnutie“ viesť
vyjednávania, ale PS ich vždy odmietne.
Elliott Abrams, vedecký pracovník pre štúdie o SV vo Výbore zahraničných vzťahov povedal,
že určite žiadna arabská vláda nezdieľa posadnutosť ministerstva zahraničných vecí kvôli tomu,
že Židia stavajú sídliská.“ („Krátkozrakosť,“ JP Editorial, 3. augusta 2016)
Na margo pretrvávajúcej októbrovej kritiky izraelská ministerka spravodlivosti A. Šaked povedala:
„Nie je mysliteľné porovnávať státisíce zabitých na hraniciach Jordánska a Sýrie s výstavbou 98
domov v Samárii.“ Biely dom tvrdo odsúdil toto rozhodnutie s obvinením, že Izrael zradil dôveru...“
Tlačový tajomník Earnest dodal: „Keď hovoríme o tom, ako sa k sebe správajú dobrí priatelia, je tu
dôvod na vážne obavy.“ Minister zahraničných vecí dodal, že výstavba domov je „v rozpore
s budúcnosťou Izraela ako židovského a demokratického štátu.“ Takže rozdelené štáty Ameriky
chcú hovoriť Izraelu, ako má byť židovský a demokratický? (Amerika vyčíta, že plány výstavby sú
neprimerané, tvrdí minister“ TOI, 6. októbra 2016)
Pravda zo Siona predmetom útoku
V septembri sa Washington „rozčúlil nad komentárom“ izraelského premiéra, ktorý obvinil
PS „z obhajoby etnickej čistky židovskej populácie na Západnom brehu.“ Bibi poukázal na ich neustále prehlasovanie, že v budúcej „Palestíne“ nezostane jediný Žid.“
Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí USA povedala, že „rázne nesúhlasia s charakteristikou,
že oponenti výstavby, alebo tí, ktorí ju vnímajú ako prekážku pre mier, nejakým spôsobom vyzývajú
po etnickej čistke Židov...“ Keďže toto Bibi nepovedal, išlo o zavádzanie, aby sa zakryla odporná
pravda.
bratstvo

Kislev - Tevet, 5777

15

Strážcovia z Jeruzalema
Netanjahu v skutočnosti povedal: „je hrozné, že svet to nevníma ako hrozné“ a opýtal sa komentátorov, či by súhlasili „s územím bez Židov, bez Hispáncov, bez černochov“ v ich krajine? „Odkedy je
bigotnosť základom pre mier?“ („Washington hovorí, že poznámka Netanjahua o etnickej čistke vo
videu je neadekvátna," TOI, 10. septembra 2016)
Politická poradkyňa a pisateľka Annika Hernroth-Rothsteinová povedala: „Netanjahuove vyjadrenia
boli silné... [ale] absolútne správne...možno je drsný, ale jedná v pravde,“ pričom väčšina svetových
vodcov a organizácií ako napr. OSN tak nejedná.
Táto poradkyňa vníma, že jeho poslucháči sú Izraelčania a nie svet. „Netanjahu vie, že svet nie je
pripravený čeliť tomu, čomu už čelí a nie je pripravený bojovať vo vojne, v ktorej sa už nachádza.
A jeho slová sú pre Izraelčanov dôkazom, že on nebude len tak postávať a nenechá sa urážať bez
toho, aby nezasadil prípadný rétorický úder...“
„Nikto nepožiadal Obamu alebo prezidenta Francúzska, aby uzatvorili mier s útočníkmi v ich krajinách, a aby s nimi žili,...ani svet neobhajoval týchto teroristov. Tak prečo to svet žiada od Izraela?!
(„Nedokážu prijať pravdu,“ A. Hernroth-Rothstein, Israel Hayom Op-ed, 23. septembra 2016)
Jednota v anarchii cez intersekcionalitu
Profesor práva Alan Dershowitz povedal, že po úmrtí černochov, ktorých zabili americkí policajti,
vysokoškolskí študenti práva z NYU v Palestíne zavesili na svoju Facebookovú stránku:
„nezabudnite, že viaceré policajné jednotky USA trénujú s Izraelskými ozbrojenými silami. Tie isté
jednotky vykonávajú genocídu černochov v Amerike a stoja za genocídou Palestínčanov…“
Dershowitz: „Dokonca ani počas štátneho smútku... si bigotní prívrženci SJP nedokážu pomôcť
a zneužívajú úmrtia nevinných Američanov na šírenie svojej antisemitskej politickej agendy, ktorá
chce delegitimizovať národný štát židovského ľudu a robiť z neho diabla.“
„Obviňovaním Izraela... sa SJP zapája do starodávneho trópu obviňovania Židov za systematické
a ďalekosiahle spoločenské problémy. Táto praktika bola antisemitská, keď ju niektoré kresťanské
komunity používali na obviňovanie Židov z pohrôm, travičstva a vrážd. Bola antisemitská, keď ju
používali nacisti na obviňovanie Židov za zlyhanie nemeckej ekonomiky a aj dnes je antisemitská…"
Reakcia SJP odhalila trend v tvrdej ľavicovej politike, kde narastá počet skupín ako napr. Black
Lives Matter/Na životoch černochov záleží, MoveOn, Code Pink, a Occupy Wall St./Zaberte Wall
Street, ktoré prijali intersekcionalitu – radikálnu akademickú teóriu, ktorá tvrdí, že všetky formy sociálneho útlaku sú neúprosne prepojené.“ Toto vedie k „prepájaniu nezlučiteľných ľavicových káuz,
bez ohľadu na to, aké sú ich prepojenia chabé.“ Zároveň nútia tvrdých ľavicových aktivistov prijať
názor, že všetky ľavicové kauzy“ sa musia prijať...vrátane obviňovania Izraela z toho, že je to rasistický štát obhajujúci apartheid.“
Intersekcionalita vníma každý „existujúci sociálny, politický a ekonomický systém“ ako chybný.
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Všetky snahy „o jeho prerobenie pomocou demokratických prostriedkov sú neprijateľné.“ Aktivisti sa
stávajú čoraz viac násilnícki, bez rešpektu a s averziou voči všetkým kompromisom, ako to ukázali
násilnícke demonštrácie po zvolení Trumpa . („Koho fanatici vinia za policajnú streľbu v Amerike?
Izrael…!" A. M. Dershowitz, Gatestone Institute, 13. Júla 2016)
Indikácie poslednej hodiny
Antisemitizmus: júlová správa mimovládnej organizácie Ligy proti hanobeniu ADL (AntiDefamation League) zaznamenala v rokoch 2014 až 2015 výrazný nárast antisemitských incidentov
v Amerike, vrátane 50%-ného nárastu násilných útokov. Najvážnejší vzostup bol zaznamenaní na
univerzitách. (ADL: „Antisemitizmus v USA je na vzostupe“, ICEJ News, 27Júl 2016).
Výsledky septembrového prieskumu verejnej mienky Európskeho rabínskeho centra a Európskej
židovskej asociácie ukázali, že 70% európskych Židov nechodí do synagógy počas sviatku Roš
Hašana a Jom Kippur, pretože sa „boja antisemitských násilností“. 80% vyjadrilo svoje „obavy
z rastúcich antisemitských postojov v ich národe“. (Európski Židia sa obávajú rastúcich antisemitských násilností, ICEJ News, 21 Sept. 2016)
Na pôde európskeho parlamentu sa v septembri konala konferencia o budúcnosti Židov v EU. Hlavný rabín Zväzu židovských obcí Britského spoločenstva národov Sir Jonathan Sacks odhalil šelmu
antisemitizmu, ktorá sa dnes maskovane prezentuje ako „anjel svetla“.
„Dnešní zástanci antisemitizmu, aby ospravedlnili svoju nenávisť k Židom, po celom svete apelujú
na najvyššie zdroje autority ...ľudské práva. Izrael neustále obviňujú z piatich hlavných hriechov
proti ľudským právam: rasizmu, apartheidu, etnických čistiek, zločinov proti ľudskosti a pokusu
o genocídu.“
Súčasný antisemitizmus popiera Židom „právo, aby kolektívne existovali ako Židia s rovnakými
právami ako akýkoľvek iní ľudia“ a je „zmutovaný“ tak radikálne, že tí, ktorí sú ním nainfikovaní,
popierajú, že sú antisemiti, alebo, že majú nejaký „problém so Židmi alebo judaizmom“. Oni len
nenávidia ten zlý štát Izrael. (Antisemitizmus zamaskovaný do anjela svetla, Tsvi Sadan, Israel
Today, 6 Oct. 2016).
Gog a Magog: „Analytici poukazujú na očividné otepľovanie vzťahov medzi tureckým prezidentom
Erdoganom a ruským prezidentom Putinom po neúspešnom vojenskom prevrate v Turecku, ktorý
sa odohral v lete tohto roku. Nedá sa prehliadnuť následný tvrdý zásah Erdogana proti oponentom
jeho režimu a tiež reakcia Západu na tento tvrdý zákrok ...zároveň rétorika tureckých štátnikov voči
spojencom NATO, predovšetkým voči USA, ktorá je čoraz viac nepriateľská.“ (Rusko a Turecko sa
po vojenskom puči zblížili, ICEJ News, 27 Júl 2016)
Irán: Vodcovia Iránu sa vôbec nebránia verejne prehlasovať svoj cieľ – zničiť Izrael. Najvyšší vodca
ajatolláh Alí Chameneí v roku 2015 na sociálnej sieti napísal: „Sľubujem, že židovský štát do roku
2040 neprežije.“ Začiatkom roka 2016 sa senior iránsky vojenský veliteľ vyjadril, že „iránska armáda
by mohla zrovnať so zemou sionistický režim za menej ako osem minút.“
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V septembri tohto roku Irán opäť zastrašoval Izrael. Tento krát s nápisom, ktorý nesú nákladné autá
prepravujúce najnovšie balistické rakety: „Ak vodcovia sionistického režimu spravia chybu, islamská
republika premení Tel Aviv a Haifu na prach.“ (Irán sa vyhráža, že premení Tel Aviv na prach, BFP
Israel Prayer Update, 26 Sept. 2016)
Jerzalem (Zach. 12:2-3): Biely dom opravil prepis Obamovho chválospevu, ktorý mal americký
prezident predniesť na pohrebe izraelského ex-prezidenta Peresa, ktorý sa uskutočnil na národnom
cintoríne na Herzlovej hore v západnej časti Jeruzalema. Originál uvádzal lokalitu ako „Jeruzalem,
Izrael“. Avšak tento text bol „korektne“ upravený vyškrtnutím „Izrael“ za „Jeruzalemom“.
Taktiež minulý rok „Najvyšší súd v USA nariadil, aby Američania narodený v Jeruzaleme nemohli
v cestovnom pase uvádzať Izrael ako miesto ich narodenia, napriek legislatíve Kongresu prijatej
v roku 2002, ktorá práve toto umožnila a presadzuje, aby sa americké veľvyslanectvo presťahovalo
do Jeruzalema.“ (Fox News, 1 Oct. 2016)
Pravda verzus klamstvá: Melanie Phillips píše o významnom znamení posledných časov: „Zo všetkých znepokojivých záležitostí, ktoré sa vynárajú v týchto časoch, je najpodstatnejší kolaps rozlíšenia medzi pravdou a klamstvami. Keď sa postmoderná spoločnosť rozhodla, že názor objektívnej
pravdy je hlúposť a všetko je relatívne, zároveň zničila pojem klamstva. Ak neexistuje taká vec ako
pravda, potom nemôže existovať ani klamstvo. Všetko sa stáva iba záležitosťou názoru.“
Takže, keď Palestínčania „chrlia buričské krivé obvinenia, že Izraeliti zámerne zabíjajú arabské deti
alebo páchajú etnické čistky a apartheid“, mnohí tomu veria. „Lebo hoci iba niektorí Západniari konzumujú protižidovskú bigotnosť, väčšina z nich však nie je schopná rozlíšiť klamstvá od faktických
dôkazov“. Dnes sú ľudia vyučovaní, aby rovnako rešpektovali „protichodné historky, ktoré mnohých
zvedú k tomu, aby verili komickému klamstvu, že Židia nemajú nijaké historické prepojenie na izraelskú zem...“ („Palestínčania zosilňujú džihád klamstva“, M. Phillips, JP Op-ed, 27.oktober 2016)
Americký konzervatívny vodca: Bibi posilňuje Izrael
Článok Waltera Russella Meada, „Pravdivý príbeh Stredného východu“, ktorý bol uverejnený
v politickom magazíne American Interset (25.09.) odkrýva názor autora, že „Netanyahuove vedenie
posilnilo Izrael a jeho geopolitickú silu, s ktorou treba na Strednom východe počítať“.
Autor článku pokračuje: „Pre americké myslenie je fakt, že prezident Obama má strašnú zahraničnú
politiku a Netanjahu je mimoriadne úspešný izraelský premiér, ťažko spracovateľný. Izraelská diplomacia v Ázii, Afrike, Latinskej Amerike stále silnie.“ Väčšina Arabov a vodcov Stredného východu
(SV) vníma Bibiho ako „chytrejšieho a silnejšieho“ ako Obamu, a že „americká prestíž po celom SV
slabne ....a sila Izraela – dokonca aj medzi ľuďmi, ktorí ho nenávidia - rastie.“
Bibi je úspešnejší v „budovaní mostov so sunnitskými moslimami...Rusko a aj Irán berú Netanjahuove hranice oveľa vážnejšie ako Obamove sťažnosti a zbožné želania“. Dôvod je ten, že Bibi
„lepšie rozumie fungovaniu sveta ako Obama“. Bibi verí, že v krutom svete medzinárodnej politiky
viac záleží na múdro použitej moci, ako na dobrých zámeroch, ktoré sú výrečne vyjadrené. Obama
sa pokúšal stavať mosty so sunnitmi prostredníctvom výrečných prejavov...zatiaľ, čo ignoroval poli18
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tické skutočnosti, ktoré sunnitským štátom robia najväčšie starosti – ako vzostup Iránu a situácia
sunnitov v Sýrii...
„Susedia Izraela možno nemajú rady Netanjahua, ale veria, že sa na neho dá spoľahnúť.“ Pod jeho
vedením upevnil židovský štát, „viac ako kedykoľvek v histórii, silnejšie a hlbšie vzťahy s Indiou,
Čínou a Japonskom“. Africké krajiny podporujú rozvoj vzťahu s Izraelom v ekonomických aj obranných záležitostiach.
Bibi „lepšie rozumie, aký vplyv má Obamova politika na Stredný východ ako samotný Obama...
a podarili sa mu významné medzinárodné zisky práve využitím medzier v Obamovom chápaní sveta“. Samozrejme, že to neeliminuje problémy a výzvy, ktorým Izrael čelí. Nedá sa však prehliadnuť
fakt, že „Izrael je dnes v silnejšej globálnej pozícii ako tomu bolo v čase, keď Netajahu nastupoval
na post premiéra, čo sa nedá povedať o národe, ktorý vedie prezident Obama“. (Netanjahu posilnil
pozíciu Izraela viac ako kedykoľvek predtým, Israel Hayom, 26 Sept. 2016)
Slovo na Sione
Tesne pred začiatkom nového školského roka Netanjahu oznámil, že jedným z cieľov vlády je zrealizovať vzdelávaciu revolúciu...založenú na excelentnosti a sionizme. „Excelentnosť, aby každé
dieťa dokázalo využiť svoj potenciál a sionizmus zakotvený na študovaní Biblie a židovského dedičstva, aby každé dieťa rozumelo, prečo sú Židia v Izraeli.
„Predovšetkým štúdium Biblie ....je základom pre pochopenie, prečo sme tu, prečo sme sa sem
vrátili a prečo tu zostaneme.“ (Školský rok za rohom, JP, 30 Aug. 2016)
„Naveky, Hospodine, pevne stojí tvoje slovo v nebesiach“ (Ž. 119:89).
Chuck & Karen Cohen

bratstvo

Kislev - Tevet, 5777

19

ZEMETRASENIE
Posledné zemetrasenie na Novom Zélande hnalo ľudí z južného ostrova na severný a z južnej časti
severného ostrova ďalej na sever. Išlo hlavne o tisíce turistov, ktorí išli na dovolenky a hľadali teplé
počasie v tejto časti sveta. Naši známi Denis a Penny pravé v tomto čaše slúžili v južnej časti severného ostrova. Zdielame s vami slová, ktoré nám v tom čaše napísali. Tento otras, ktorý prišiel
na Nový Zéland, zatriasol aj cirkvou (v duchovnom slova zmysle).
Stanislaw Gawel
===========================================================================
Požehnanie všetkým,
Keď sme sa vrátili tu dole, bola zima. Zážitkom však bolo, keď dom začal počas nedeľnej noci tancovať Rock and roll. Neskôr nasledovali ďalšie otrasy a keďže na to, aby som vyšiel z postele bola
príliš zima, išiel som znova spať. Ráno sme skontrolovali dom a všetko bolo v poriadku, až nato,
že počas dňa prišlo ešte pár následných otrasov. Vyzerá, že veci sa na teraz ukľudnili, ale miestne
motely sú plné turistov, ktorí sa snažia dostať čo najďalej z juhu. V tomto čase má veľa ľudí teórie,
prečo sa tieto veci dejú a moje posolstvo je založené na tejto udalosti a reakciách na ňu.
Prosím modlite sa za ľudí v Kaikoure a za to, aby bola pre nich otvorená cesta nech môžu začať
znova fungovať ako mesto a komunita.
Žehnáme všetkým z roztrasených ostrovov
Dennis and Penny.
Nový Zéland
===========================================================================
Proroctvo? Alebo prírodný jav?
Zemetrasenia, búrky a záplavy si momentálne získavajú našu pozornosť. Sú len bežnými prírodnými javmi alebo sú biblického proroctva? Ako napríklad, ešte raz, po krátkom čase zatrasiem nebom
i zemou, morom i suchom. (Haggeus 2:6) Nuž, veľa ľudí tvrdí, že v týchto udalostiach je Božia ruka.
A keďže máme byť pripravení na to, čo sa má diať, je to dobré, že sa mnohí začínajú týmto okolnostiam venovať. Každopádne, ak je návrat Ješuu pre Jeho Nevestu blízko, tak prečo na získanie
našej pozornosti musia nastať práve takéto udalosti?
Či je počasie zlé, a či dobré, Boh je vždy tu, v zlých i dobrých časoch (Mat. 28:20). Keď sa takéto
veci dejú, mali by sme si všímať Toho, ktorý dokáže tvoriť a utíšiť búrky, viac ako doteraz. Šťastné
časy môžu prísť, no zatiaľ musíme prežiť búrku a to môžeme skutočne len vtedy, keď žijeme naše
životy pre Neho, v Ňom a prostredníctvom Neho, nášho Pána a Spasiteľa (2.Kor. 13:4).
Chodíme do cirkvi, uctievame a chválime Pána, akoby zajtrajšok nemal prísť, ale čo sa stane
ak zistíme, že príde? Strávime šesť dní vo svete kým neprídeme pred Pána znova a vtedy na nás
20
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môžu mať záležitosti tohto sveta väčší vplyv, než si uvedomíme (1.Kor. 1:28). Sú priatelia, udalosti,
činnosti a zábava, ktoré nás ťahajú smerom do sveta, vzďaľujú od Boha a Božej reality v našom
živote (Mat. 7:13). Každý deň si čítam časť z Biblie, lebo chcem poznať svojho Pána. Čítam Slovo,
aby som vedel veci ako: Čo je Boží plán pre ľudstvo? Ako dlho ho bude vykonávať a akú časť toho
plánu som povinný vykonať ja?
Ako by som mohol bez tohto poznania byť Božím dieťaťom, (Ján 8:47) ktorým mám byť, odkedy
som bol adoptovaný do Božej rodiny? (Ján 1:12) Som ja alebo iný nasledovateľ Ješuu dokonalý?
Samozrejme, že nie, inak by Ješua nikdy nebol zomrel spôsobom, ktorým zomrel a z dôvodu, prečo
zomrel. Ale čo viem je, že keď sme raz zachránení milosťou, máme na svojom spasení pracovať
s bázňou a trasením. (Filip. 2:12) Domnievam sa, že musíme vynaložiť snahu, aby sme boli dobrými
služobníkmi Slova. Boh svoju časť práce vykonal, a preto my musíme vykonať našu.
Dovolím si povedať, že nebo je exkluzívny klub, no ktokoľvek sa môže pridať. Môže to znieť zvláštne, ale ak nevyznáme Ješuu ako Pána (je to niečo, čo môže urobiť ktokoľvek od najbohatšieho po
najchudobnejšieho človeka), tak sa do tohto klubu pridať nemôžeme. Ale keď sa raz pridáme a vidíme výhody členstva, prečo by sme nechceli, aby sa pridal každý a zažil Božie divy vo svojom živote? (Jób 37:14) Avšak každý krok, ktorý spravíme, by mal byť krokom ďalej do života a časov nášho
Pána, pretože jedného dňa my všetci urobíme obrovský skok do Jeho prítomnosti, takže by sme
mali byť pripravení, keď ten deň nastane. (Rim. 14:12)
Každý chce ísť do neba, ale nie každý chce vyznať Ješuu ako Pána. Kedysi bol veľkňaz, ktorý raz
ročne obetoval zviera, aby mohol vstúpiť do najsvätejšieho miesta chrámu. Obetované zvieratá však
nemohli poskytnúť trvalé odpustenie hriechov a tieto obete museli byť vykonávané rok čo rok.
(Žd. 9:7) Táto obeta dávala dočasnú úľavu od hriechu tak, aby len jediný muž mohol vstúpiť do Svätyne Svätých. Zvieratá boli nedokonalé, človek bol taktiež nedokonalý, takže hriechy ľudí neboli
odčinenými. Ale potom prišiel Ješua, ten pravý veľkonočný Baránok, (2.Kor. 5:7) dokonalý v každom
smere. On bol tou jednou a jedinou dokonalou obeťou (Žd. 9:14). Cez obeť tohto jedného človeka
smieme teraz vstúpiť ani nie tak do pozemského chrámu, ale do nebeského chrámu, pretože On za
nás vylial Svoju dokonalú krv, aby sme mohli ísť za hranice tohto sveta, ktorý má prísť. (Žd. 9:13-14)
Preto by sme sa mali snažiť žiť životy hodné tejto obete. Denne. Spôsobom, aby ostatní chceli tiež
mať to, čo my. Tú zachraňujúcu milosť Božiu a spoločenstvo s Duchom Svätým (2.Kor. 13:14).
Žiť naše životy, akoby sme boli na ceste, tej úzkej ceste do neba. (Iz. 40:26)
„A keď počujete o vojnách a chýry o vojnách, nestrachujte sa, lebo to musí byť, ale ešte nebude
koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, a budú zemetrasenia miestami, a bude bývať hlad a nepokoj. To budú počiatky prepôrodných bolestí.“ (Marek 13:7-9)
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