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SLOVO NA ÚVOD
Drahí súrodenci
Tu je slovo zo Slova pre vás
„Pavel, povolaný apoštol Ježiša Krista skrze vôľu Božiu a brat
Sostenes cirkvi Božej, ktorá je v Korinte, posväteným v Kristu
Ježišovi, povolaným svätým, so všetkými, ktorí vzývajú meno
nášho Pána Ježiša Krista na každom mieste, ich aj našom,
milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša
Krista“ (I. Kor 1:1-3).
Pavol sa predstavuje ako povolaný apoštol Ježiša Krista skrze vôľu Božiu. Nie len to, ale
píše cirkvi Božej „...posväteným v Kristu Ježišovi, povolaným svätým...“. Na základe tohto
krátkeho textu môžeme vidieť, že „povolaný“ píše „povolaným“. V II. liste Timoteovi. 1:9
je napísané, že Boh „...nás spasil a povolal svätým povolaním, nie podľa našich skutkov,
ale podľa vlastného predsavzatia a podľa vlastnej milosti, ktorá nám je daná v Kristu
Ježišovi pred večnými časmi.“ V Židom 3:1 je napísané: „Preto svätí bratia, účastníci
nebeského povolania, hľaďte na apoštola a veľkňaza nášho vyznania, na Krista Ježiša...“
Boh ťa povolal k večnému životu: „uchop večný život, do ktorého si aj
povolaný...“ (I.Tim 6:12). Skrze Božiu milosť sme povolaní k večnému životu, z tmy do
svetla: „Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený byť Božím
vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného
svetla, ktorí ste kedysi neboli ani ľudom; ale teraz ste ľud Boží; ktorí ste neboli dostali
milosrdenstva, ale teraz ste dostali milosrdenstvo“ (I.Pt. 2:9-10).
Otec nás nepovolal z tmy do svetla, aby sme boli len užasnutí a kochali sa týmto svetlom,
ale, aby sme naplňovali Božiu vôľu na mieste, na ktoré nás postavil. Pavol tomu dobre
rozumel, lebo videl svoje povolanie v kontexte Božej vôle: „...povolaný apoštol Ježiša
Krista skrze vôľu Božiu.“ Nielen to, ale tiež píše „...povolaným svätým...“. Ľudia, ktorí tomu
nerozumejú, vnímajú svoj kresťanský život len ako chodenie do kostola alebo zboru.
Učeníci prvej cirkvi presne vedeli, z čoho a k čomu boli povolaní, vedeli, k čomu ich Boh
volá. Ranná cirkev bola slúžiacou cirkvou. Prečo? Lebo „...s bázňou a trasením pracovali
na svojom spasení...“ To neznamená, že vytvárali druhú alternatívu pre spasenie, ale na
základe nebeského povolania (čo je Božia milosť) vstupovali do Božieho povolania (čo je
Božia vôľa) a pevne tam stáli – „Každý nech zostáva v povolaní, v ktorom bol
povolaný“ (I. Kor. 7:20). Je to aj o vernosti: „Nech si myslí o nás človek ako o služobníkoch
Kristových a o správcoch tajomstiev Božích. Tu ostatne sa vyhľadáva u správcov, aby bol
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ktosi nájdený verný“ (I. Kor. 4:1-2). Preto: „Kto je verný v mále, je verný aj v mnohom; a kto
je nespravodlivý v mále, je nespravodlivý aj v mnohom (Lk. 16:10).
Život nie je len o hľadaní miest, na ktorých si Boh používa druhých, ale o nájdení miesta,
na ktorom si použije teba a mňa. Milujúci Otec, ktorý si ťa povolal z tmy do svojho
predivného svetla, Otec svetiel, ťa chce priviesť nielen na miesto duchovných zážitkov, ale
na miesto svojho povolania, na miesto svojho predurčenia a na miesto svojej vôle. On čaká
len na to, ako zareaguješ na Jeho volanie!
A potom, ako povolaný Boží, môžeš sa tešiť a radovať v očakávaní na svadbu Baránkovu,
lebo

„...to sú pravdivé slová Božie“ (Zj. 19:9).
Šalom,
Stanislaw Gawel
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STRÁŽCOVIA Z JERUZALEMA
Šalom z Jeruzalema, večného izraelského hlavného mesta!
Minulý rok sa skončil politickým ohňostrojom! Dňa 6. Decembra americký prezident Trump uznal
Jeruzalem ako hlavné mesto Izraela a pokročil v naplnení Zachariáša 12: 2-3. Keď často citujeme
tieto verše, nie sme príliš prekvapení, ale je nevyhnutné, aby sme si pamätali, že to nie je Trump
alebo izraelský premiér Bibi Netanjahu alebo náboženskí Židia alebo kresťanskí sionisti, ktorí robia
Jeruzalem terčom; je to náš Stvoriteľ Boh. On napĺňa svoje plány v jeho čase, bez ohľadu na plány
človeka (Žalm 33: 10-11).
Hľa ja učiním Jeruzalem čašou potácania všetkým národom na okolo a bude aj na Júdu v obležení,
na Jeruzalem.
A stane sa toho dňa, že učiním Jeruzalem kameňom veľkej ťarchy všetkým národom, všetci, ktorí
ho budú dvíhať, porania sa do krvi, a shromaždia sa proti nemu všetky národy zeme. (Zach 12:2-3)
Dnes sa to vyskytuje v geopolitickej sfére; v budúcnosti v skutočnom boji, ale všimnite si Boží dekrét: V ten deň sa budem snažiť úplne zničiť všetky národy, ktoré prichádzajú proti Jeruzalemu.
(Zach. 12: 9)
Jeruzalem, ako ho vidí Boh
Izraelské zjednotenie Jeruzalema v roku 1967 učinil Boh, ktorý použil svoje mesto, aby vyzval národy a duchovné sily. Toto je miesto, kde ustanovil svoje meno (5M 16:11,Iz 18,7) a kde zomrel Syn
Boží, kráľ Židov, za hriechy sveta (Luk 13:33). Tu bol pochovaný a vzkriesený. Odtiaľ vystúpil do
neba a tu sa navráti (Skutky 1: 9-12). Duch Boží, ktorý v nás prebýva, nám ukazuje, prečo boh tejto
doby nenávidí toto mesto. Ako Boží nepriateľ, satan nenávidí všetko, čo Boh miluje - čo zahŕňa Sion
(Žalm 87:2), Izraelský národ a židovský národ, pravú Cirkev (Gal 2:20; Ef 5:2) a nespaseného hriešnika (Ján 3:16).
Satan, ktorý pozná Božie Slovo, vie, že Mesiášov návrat na Olivovú horu predpovedá koniec jeho
pseudo-panovania nad záležitosťou človeka (Zj 14: 2-4, Zj 19,11-16, 19,21- 20: 3).
Nakoniec nový Jeruzalem zostúpi z neba ako Božie hlavné mesto na novej zemi. Odtiaľ kráľ Mesiáš
bude vládnuť so svojou nevestou. (Zj 21: 1-11). To je záruka. Ako sa dostaneme odtiaľto tam,
je jeden z dôvodov, prečo nás volá, aby sme sa modlili - aby jeho kráľovstvo prišlo a jeho vôľa sa
dokonala s čo najväčším milosrdenstvom (Luk 11: 2, Ez 22:30).
Uznanie skutočnosti prezidentom USA
Väčšina príhovorcov sa zaoberá obrovskými globálnymi, politickými a prorockými následkami Trumpa a jeho "Jeruzalemského rozhodnutia".
bratstvo
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Prečo bola svetová reakcia tak silná? Trump nespravil žiadne rozhodnutie o konečných hraniciach
mesta, ale nechal rozhodnúť o tom Izraelčanom a Palestínčanom. Napriek tomu sa démonická ríša
rozrušila. Neexistuje nič nové pod slnkom. Keď Sanballat ... a Tobiáš ... počuli, veľmi ich zarmútilo,
že človek prišiel hľadať blaho synov Izraela (Neh. 2:10).
Tešíme sa z Trumpových slov, ale ako viera bez skutkov je mŕtva, tak aj slová bez skutkov. Modlíme
sa za Trumpa a jeho tím, aby nasledovali svoje slová s činmi v súlade s Božím Slovom.
Vedúci predstavitelia americkej administratívy novinárom povedali pred jeho prejavom, že Trumpove
uznanie "Jeruzalema ako hlavného mesta Izraela" je uznanie "historickej reality, že Jeruzalem
je centrom židovskej viery tisíce rokov" a dnes je tam, kde sídlia všetky ministerstvá, najvyššie súdy
a ústredné orgány ".
Palestínskym autoritám povedali, že "Jeruzalem je hlavným mestom Izraela už sedem desaťročí ...
Toto uznanie skutočnosti by nemalo mať vplyv na mierový proces." ("Trump uznal Jeruzalem, príkaz
presunúť veľvyslanectvo," Arutz 7, 6. decembra 2017)
Jordánsky kráľ Abdullah varoval Trumpa pred “nebezpečenstvom prijatia akéhokoľvek rozhodnutia
mimo kontextu komplexného riešenia, ktoré ustanovuje palestínsky štát s hlavným mestom
vo východnom Jeruzaleme." Dodal: "Jeruzalem je kľúčom k dosiahnutiu mieru a stability v regióne
a vo svete." Hoci to nie je pravda geopoliticky, je to pravda biblicky! ("Trump povedal Jordánskemu
kráľovi, že americké veľvyslanectvo sa presťahuje”. Arutz 7, 6. decembra 2017)
Trumpov prejav týkajúci sa Jeruzalema
Niekoľko úryvkov z jeho prejavu s našimi poznámkami: „V roku 1995, Kongres prijal Jeruzalemský
veľvyslanecký zákon a vyzval federálnu vládu, aby presťahovala americké veľvyslanectvo
do Jeruzalema a uznala„ toto mesto ako hlavné mesto Izraela. Odvtedy každý „prezident uplatnil
výnimku zákona“ a myslel si, že „tým podporí mier“. Napriek tomu „ani dnes nie sme bližšie k trvalej
mierovej dohode. Bolo by hlúpe predpokladať, že opakovanie toho istého vzorca by teraz prinieslo
iný alebo lepší výsledok.“
„Preto je čas oficiálne uznať Jeruzalem ako hlavné mesto Izraela. Toto je dlhodobo očakávaný krok
v mierovom procese.” [Modlíme sa, aby toto bolo smrťou tohto antibiblického rozdelenia - Božieho
pozemku - pre mier.]
„Izrael je suverénny národ s právom, ako každý iný zvrchovaný národ, určiť vlastné hlavné mesto.“ [Amen! Ale nie je to Izrael, ktorý si vybral Jeruzalem; toto je Božie mesto, ktoré dal svojmu ľudu
(2 Kroník 6: 6, Žalm 132: 13, Zjavenie 3: 2).]
V roku 1948 bolo USA prvým národom, ktorý uznal štát Izrael. Odvtedy Izrael vyhlásil Jeruzalem
za svoje hlavné mesto, hlavné mesto židovského ľudu založené v dávnych dobách.
[Trump povedal, že Jeruzalem je :srdcom troch veľkých náboženstiev:, avšak len judaizmus
a kresťanstvo ho považujú ako centrum pre svoju vieru. Pre islam je to 3. najsvätejšie mesto, ktoré
6
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nie je uvedené v Koráne.] „Jeruzalem ... musí zostať miestom, kde sa Židia modlia pri Západnej
stene, kde kresťania chodia na krížovú cestu, a kde moslimovia uctievajú alaha v mešite Al-Aqsa.
[Jedného dňa bude oslobodený od ducha antikrista, ktorý vládne v islame a nad chrámovou horou.]
„Jeruzalem je hlavným mestom Izraela, to nie je nič viac, ani menej než uznanie skutočnosti. Je to
správna vec.”
Trump prikázal Ministerstvu zahraničných vecí USA presťahovať ich veľvyslanectvo z Tel Avivu
do Jeruzalema, pričom zdôraznil, že to „nie je zámer odkloniť sa od pevného záväzku uskutočniť
trvalú mierovú dohodu. Nezastali sme žiadnu konečnú pozíciu týkajúcu sa záverečného stavu vrátane konkrétnych medzí izraelskej suverenity v Jeruzaleme alebo riešenia sporných hraníc. Tieto
otázky sa týkajú zúčastnených strán.“ [Keďže Trump objasnil svoje zámery, nebol dôvod na nepokoje, ani na rezolúcie OSN, ani na hrozbu USA alebo Izraela. Avšak dotýkanie sa tohto prorockého
naplnenia prináša okamžitú odpoveď plnú hnevu od protivníka (Žalm 2: 1-6).]
[„US sú plne odhodlané prispieť k uzatvoreniu mierovej dohody a podporia riešenie založené
na dvoch štátoch, ak budú obe strany súhlasiť. Kedže Palestínčania to už odmietli, snahy o dosiahnutie tohto cieľa sú márne (Job 35:13, Žalm 2: 1, Kaz. 1: 2)] (“Trumpovo oznámenie o Jeruzaleme
a mieri na Strednom východe", JP 6 Decembra 2017)
Nadav Šragai (redaktor Israel Hayom) pripomenul, že izraelský prvý premiér David Ben-Gurion
sa rozhodol, že Jeruzalem bude moderným hlavným mestom Izraela. I napriek tomu, že považoval
medzinárodné uznanie za dôležité, povedal jednému z ministrov vlády: "Ak budeme mať na výber
medzi opustením Jeruzalema a opustením OSN, opustíme OSN." Povedal tiež, že nie je potrebný
žiaden zákon ani vyhlásenie, aby bol Jeruzalem vyhlásený za hlavné mesto Izraela, pretože "práca
pre nás bola urobená kráľom Dávidom pred 3000 rokmi". ("Trumpov Jeruzalem", N. Šragai, Israel
Hayom Op-ed, 8 Dec. 2017)
Čo sa skutočne zmenilo?
Hlavným ovocím tohto všetkého je potenciálny zánik 25-ročného "mierového" procesu z Osla. PA
teraz odmieta USA, aby bola do celého procesu mierovej dohody zapojená. V americkej vláde
je tiež nesúhlas niektorých z Ministerstva zahraničných vecí s Trumpovými rozhodnutiami, pretože si
si chcú udržať "svoju politiku týkajúcu sa vládnych dokumentov poskytovaných americkým občanom
narodeným v Jeruzaleme", v ktorom sa uvádza miesto narodenia týchto Američanov ako
"Jeruzalem" bez uvedenia štátu. ("Napriek vyhláseniu Trumpa, štát nerozpoznal Jeruzalem," Arutz
7, 14. decembra 2017).
Štátny tajomník USA Tillerson uviedol, že presťahovanie veľvyslanectva je nepravdepodobné
v prvom Trumpovom termíne a že "dokončenie tohto kroku dokonca v troch rokoch by bolo
"ambiciózne" (Počas Trumpovho prvého termínu sa veľvyslanectvo nepohne,” hovorí Tillerson,
Arutz 7, 15. decembra 2017)
Takže veľvyslanectvo nie je presunuté, pasy sa nezmenili, Jeruzalemský zákon sa zriekne, hrozby
znižovania financií z národov, ktoré hlasovali proti Spojeným štátom v OSN a voči AP za platenie
bratstvo
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platov teroristov v izraelských väzniciach - sú stále len hrozby. Taktiež USA dodávajú libanonskej
armáde, teda Hizballáhu zbrane; a USA predávajú Saudskej Arábii zbrane za miliardy dolárov. Toto
zobrazuje Trumpa ako podnikateľa, ktorý sa stal prezidentom, a ktorého cieľom je "znova urobiť
Ameriku skvelou tým, že bude prvá vo všetkých politikách.
A zatiaľ čo Izrael prežije, pretože naša pomoc pochádza od Pána (Žalm 121: 1-2, 124: 8) - ale všetci
musíme kričať k Bohu, aby pomohol Trumpovi prijímať geopolitické rozhodnutia, ktoré sú iba v súlade s Jeho vôľou (Príslovia 21: 1).
„Prečo sa búria národy, a ľudia myslia márne veci? Kráľovia zeme sa postavujú, a kniežatá sa spolu
radia poti Hospodinovi a proti jeho pomazanému a hovoria: Roztrhajme ich zväzky a zahoďme od
seba ich povrazy. Ale ten, ktorý prebýva v nebesiach, smeje sa. Pán sa im vysmieva. Vtedy bude
hovoriť s nimi vo svojom hneve a svojou prchlivosťou ich predesí a povie: Ale ja som ustanovil svojho kráľa nad Sionom, vrchom svojej svätosti.“ (Žalm 2: 1-6)
Ruský prezident Putin na tlačovej konferencii s tureckým prezidentom Erdoganom povedal,
že Trumpov krok "destabilizuje už ťažkú situáciu v regióne" a môže ukončiť nádeje palestínskoizraelského mierového procesu".
Erdogan potom obvinil Izrael, že použil Trumpovu iniciatívu "na zvýšenie útlaku voči Palestínčanom", pričom bez dôkazu tvrdil, že viac ako 2000 bolo zranených IDF. Erdoganov jed proti Izraelu
nedávno explodoval. Netanyahu odpovedal: "Nie som zvyknutý dostávať prednášky o morálke od
vodcu, ktorý bombarduje kurdských dedinčanov v Turecku…“ (Putin hovorí, že americký Jeruzalemský pohyb môže ukončiť nádeje na mierovú dohodu, TOI, 11. decembra 2017)
Libanončania a Palestínčania na stretnutí v Bejrúte počuli, že vodca Hizballáhu Nasralláh sľubuje
sústrediť svoju skupinu späť na "boj s Izraelom po rokoch bojov v Sýrii.” Dúfa, že Trumpovo “hlúpe
rozhodnutie" označuje začiatok konca Izraela. ("Hizballáh: rozhodnutie Jeruzalema v Spojených
štátoch je začiatkom konca pre Izrael", Izrael Hayom, 12. decembra 2017)
Iránsky minister obrany tiež uviedol, že ťah Trumpa "urýchli zničenie sionistického režimu" a generálmajor Soleimani, šéf iránskej jednotky Quds, ktorý pôsobí mimo hraníc Iránu, prisľúbil "podporu
palestínskych islamských hnutí odporu…” (Irán: Jeruzalemský ťah urýchli zničenie Izraela, Izrael
Hayom, 12. decembra 2017)
Organizácia Islamskej spolupráce [OIC] zastrešujúca skupina 57 islamských národov zhromaždila
vedúcich predstaviteľov a vrcholných predstaviteľov v Turecku, aby vytvorili "jednotnú islamskú
pozíciu" proti "nelegálnemu rozhodnutiu" Trumpa. Súčasný prezident OIC Erdogan vyzval svetovú
moc uznať Jeruzalem za hlavné mesto Palestíny a vyhlásil, že Jeruzalem je červenou líniou pre
moslimov.
Kritizoval „slabé arabské reakcie“, hovoriac že niektoré arabské krajiny majú „strach, že pohnevajú
Trumpa.“ Zatiaľ, čo mnohé krajiny boli týmto krokom pobúrené, len niekoľko respondentov odpovedalo rovnako silne ako Turecko, ktoré povedalo, že svet vrhnú do "ohňa bez konca". ("Vodca PA:
Jeruzalem je a bude vždy hlavným mestom Palestíny", Izrael Hayom, 13.12.2017)
8
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Palestínčania prehnane reagujú; čo je ešte nové?
Na summite OIC prezident Abbás, ktorého funkčné obdobie skončilo v roku 2009, označilo Trumpovho zakročenie ako "najväčší zločin" a zjavné porušenie medzinárodného práva a dodal, že Jeruzalem je a bude vždy hlavným mestom Palestíny. Povedal, že PA odmieta akúkoľvek úlohu USA
v mierovom procese v rámci Stredného východu, pretože je zaujatý v prospech Izraela. ("Vodca PA:
Jeruzalem je a bude vždy hlavným mestom Palestíny," Izrael Hayom, 13. decembra 2017)
Biely dom reagoval a povedal Abbásovi, že „prchká rétorika a pokračujúce podnecovanie jeho režimu voči Izraelu je to, čo skutočne bráni mieru.“ (Po zastaní Izraela, Trump sa zapája do vojny slov
s palestínskym vodcom, Izrael dnes, 14. december 2017)
Palestínčania sú “sklamaní svojimi arabskými bratmi”, pretože všetko, čo sa doteraz dostalo
od arabských vodcov a národov, sú pouličné protesty a slová odsúdenia. Keďže nečakajú nič viac,
cítia sa zradení. Palestínčania vo svojich protestoch volajú "arabských a moslimských vodcov
a režimov ako “zradcov” a “bábky", kontrolovaných izraelskými a americkými rukami a obviňujú
arabských vodcov zo zbabelosti. Vitajte v palestínskom myslení, kde arabský vodca, ktorý hovorí
o mieri s Izraelom, je zradca, ale ten, kto chce, aby Izrael bol zničený, je hrdina. Takže saudský
korunovaný princ M. bin Salman a egyptský prezident el-Sisi sú zradcami, spolupracovníkmi, zatiaľ
čo Hizballáh s Nasrallahom a jeho iránski majstri sú hrdinami.
Napriek tomu vtipný palestínsky politický analytik povedal: "Každý, kto očakáva, že unavené arabské režimy obránia Jeruzalem, žije v ilúzii", pretože sú príliš "zaneprázdnení prelievaním krvi svojich
ľudí". ("Palestínčania: Arabskí vládcovia sú zradcovia, zbabelci", Khaled Abu Toameh, Inštitút Gatestone, 14. decembra 2017)
Rada pre zahraničné vzťahy, expert Stredného východu Elliot Abrams videl Abbásovu reakciu ako
"jedovatú". Vo svojom prejave OIC Abbás urobil množstvo falošných a poburujúcich vyhlásení
o Izraeli, Židoch a Jeruzaleme, ako napr. „Izrael aj naďalej porušuje totožnosť a charakter mesta
Jeruzalema.“ Na čo naozaj naráža je, že „archeológovia stále nachádzajú čoraz viac dôkazov židovskej minulosti Jeruzalema z biblických čias.
Abrams označil Abbásovu reč za protiizraelskú a antisemitskú, pretože obvinil Židov z toho, že sú
výborní pri predstieraní a falšovaní histórie a náboženstva. Povedal, že keď čítame Tóru, píše sa
v nej o Kanáncoch, ktorí tu už boli pred časom proroka Abraháma. Islam považuje Abraháma
a všetkých biblických hrdinov za moslimov. Abbás dodal, že Korán hovorí, že Židia si vymýšľajú,
a že Palestínčania sú v Jeruzaleme tisíce rokov. Jeruzalem je pre neho kresťansko - moslimské
mesto, ktorého jediným vzťahom k Židom je, že ho klamú a zneucťujú.
Naozaj ohrozuje príhovor Trumpa mierový proces? Alebo nás Abbásova reč núti, aby sme sa spýtali: "Aký mierový proces?" ("Abbas & Jerusalem", E. Abrams, Israel Hayom Op-ed, 17 Dec. 2017)
Izraelský redaktor (Hayom) Dror Eydar povedal: "Jeruzalem bol vždy akýmsi lakmusovým testom
izraelsko-palestínskeho konfliktu, ktorý nás núti čeliť mýtickým a náboženským aspektom, ktoré tak
bratstvo
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ťažko Západ odmieta. „A to sa primárne dotýka identity židovského národa, ktorý sa navrátil
na Sion,“ čo je koreňom a cieľom židovského národa, ktorý sa “2 000 rokov túži navrátiť sa domov..”
Tump použil Korán, aby odmietol tvrdenia Abbása a citoval súru 5: "Pripomeňme si, že Mojžiš povedal svojmu ľudu, ... Môj ľud, vstúpte do svätej zeme, ktorú vám Boh ustanovil, a nebúrte sa, aby ste
sa nestali porazenými." Takže Korán hovorí "Židom, aby ste neustupovali, ale radšej zdedili svätú
zem." ("Palestínska maškaráda", Dror Eydar, Israel Hayom Op-ed, 29 decembra 2017)
Čo zverejnil Trump na twitteri?
Začiatkom roka 2018 prezident USA pohrozil Palestínčanom, že im prestane poskytovať finančnú
pomoc, pretože „nemali záujem uzavrieť mier s Izraelom.“ Napísal na twitteri: "Nie je to len Pakistan, komu platíme miliardy dolárov za nič,“ ale iným národom, napríklad: „zaplatíme Palestínčanom
stovky miliónov dolárov ročne a nezískame žiadne ocenenie ani rešpekt.”
Pokiaľ ide o mierové rozhovory, dodal: "Vzali sme Jeruzalem, najťažšiu časť rokovaní, mimo stola,
ale Izrael by za to musel zaplatiť viac.“ Trump pokračoval: "Ale s Palestínčanmi, ktorí už nie sú
ochotní hovoriť o mieri, prečo by sme im mali poskytovať ďalšie finančné dotácie? (Trumpove hlasné kritizovanie Palestínčanov na Twitteri, zrušenie dolárových dotácií, JP, 2. januára 2017)
Nie je jasné, čo myslel tým, že vzal Jeruzalem “mimo stola”, pretože keď vyhlásil Jeruzalem za hlavné mesto Izraela, povedal, že nepredpokladal konečný stav mesta.
Vzniká tu otázka, čo skutočne znamená, že „Izrael... by musel platiť viac.” Ak by to malo znamenať,
že bez amerického uznania Jeruzalema za hlavné mesto by cena Izraela bola väčšia v krvi
a globálnom odsúdení, potom by to bolo dobré. Napriek tomu nikdy nepripustil Jeruzalem ako
"nerozdelené" hlavné mesto Izraela.
Na druhej strane, keby Trump povedal, že ak Palestínčania zostanú v mierových rozhovoroch, bude
od Izraela vyžadovať vysokú cenu za toto uznanie Jeruzalema, potom by to bolo zlé. Avšak bez
ohľadu na to, čo tým Trump myslel, Boh sledoval Izrael keď zatvrdil srdce Abbása, aby úplne odmietol tieto rozhovory pod vedením USA (Žalm121: 4).
Reportér Raphael Ahren (The Times of Israel) hovorí, že tieto tweety poskytujú fascinujúce postrehy
o tom, ako Trump vyobrazuje globálne vzťahy a uplatňuje svoju zahraničnú politiku. “Amerika prvá"
na Strednom východe. Je to všetko niečo za niečo, systém dvojstranných obchodných transakcií,
v ktorých najsilnejší hráč ovláda slabších.
Jeho "hrozba ukončenia finančnej pomoci pre PS" znepokojuje Palestínčanov a niektorých Izraelčanov. Nikki Haley, veľvyslankyňa USA v OSN, varovala, že USA by mohli prestať financovať palestínsku agentúru OSN pre utečencov (UNRWA), ak PS odmietne rokovať s Izraelom. Napriek tomu
aká UNRWA je, stále poskytuje životne dôležité služby najzraniteľnejším Palestínčanom.
Ak by Trump naznačil, že Izrael „zaplatí viac“ kvôli svojmu Jeruzalemskému vyhláseniu, je obava,
že ak sa PS rozhodne znovu pripojiť k rokovaniam sponzorovanými USA, Bibi bude tlačený k nobratstvo
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vým požiadavkám. Napriek tomu by to nemalo prekvapiť tých, ktorí vidia logiku Trumpa. Vždy vidí
tento izraelsko-palestínsky konflikt ako riešiteľný "dobrým vyjednávačom”, ktorý vie, ako získať obe
strany aby dali a vzali. Je to “umenie dohody” ("Trumpova politika na Strednom východe: Diplomatický darwinizmus pri hľadaní konečnej dohody, "R. Ahren, analýza TOI, 3. január 2017)
Odpovede na príhovorné modlitby?
Na väčšinu našich modlitieb nemáme odpoveď rýchlo - niektoré ani počas našich životov. Vyžaduje
si to "vieru a trpezlivosť", aby sme videli odpovede (Židom 6:12). V poslednej dobe sme videli niektoré povzbudzujúce znamenia, za ktoré chválime Boha a pokračujeme v modlitbách za splnenie.
Mierový proces: Je to koniec zombieho procesu "zem za mier"? Abbás je veľmi jasný, že už nevidí
USA ako čestného a nezaujatého vyjednávača a povedal, že PS odmietne akýkoľvek mierový plán
navrhnutý Amerikou, aj keď ho podporujú arabské krajiny ako Saudská Arábia a Egypt.
(Palestínčania: Arabskí vládcovia sú zradcovia, zbabelci, Khaled Abu Toameh, Inštitút Gatestone,
14. decembra 2017)
Úradníci Bieleho domu uviedli, že administratíva upustila od plánov na poskytnutie nového rámca
pre mierové rozhovory kvôli nepríjemnej reakcii PS na Jeruzalemské hnutie Trumpa. Nepomenovaný predstaviteľ uviedol, že zatiaľ čo USA boli naďalej odhodlané, nebudú nútiť ani jednu stranu k
stolu.
Irán: Na konci roka 2017 bolo oznámené, že „Izrael a USA vypracovali tajný strategický plán boja
proti hrozbe, ktorú predstavujú iránske jadrové a raketové programy a ich prítomnosť v Sýrii v blízkosti Izraela...“ Izraelská delegácia sa tajne stretla s americkým tímom vo Washingtone „...aby formulovali spoločné memorandum o porozumení na tému Iránu.“ Dohodnutý dokument prekladá
Trumpovu 13 októbrovú decertifikáciu jadrovej dohody z roku 2015 v Iráne do “...konkrétneho akčného plánu...” Niektoré hrozby, na ktorých bude pracovať spoločná pracovná skupina, zahŕňajú
“rastúce zastúpenie Iránu v Sýrii” s polohami blízko Izraela, a jadrových a balistických raketových
programov Teheránu, ktoré Izrael aj USA považujú za jasnú hrozbu. Takisto sa dohodli
na pokračovaní "skrytej spolupráce" na zastavenie "iránskej agresie" a podpory pre Hizballáh.
("Správa: Izrael, USA vymýšľajú tajný plán na potlačenie iránskej hrozby", Izrael Hayom, 29. december 2017)
Nedávne otrasy v iránskej spoločnosti sú čiastočnou odpoveďou na naše vytrvalé modlitby, aby Boh
zatriasol šiítskym národom fyzicky, duchovne, spoločensky a politicky. Všimnite si načasovanie:
27. decembra “iránsky parlament” v počte 207 k 0 schválil plán, ktorý vyžaduje, aby iránska vláda
uznala Jeruzalem za trvalé hlavné mesto palestínskeho ľudu. ("Iránsky parlament uznáva Jeruzalem ako" Hlavné mesto Palestíny "," JP, 27. december 2017 “)
Nasledujúci deň sa začali protesty v druhom najväčšom meste Iránu a rýchlo sa rozšírili na iné
miesta vrátane hlavného mesta Teherán a svätého mesta Qom. Iránci protestovali nielen proti tvrdým ekonomickým opatreniam - hoci to väčšina západných médií uviedla. Iránsky expert M. Amir,
bývalý riaditeľ divízie perzského jazyka pre vysielanie v Izraeli, uviedol, že v roku 2009 protestovali
bratstvo
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Iránci kvôli "falošným výsledkom prezidentských volieb“. Protesti boli obmedzené v Teheráne
a „potlačené s extrémnou brutalitou.“
Teraz demonštranti otvorene volajú, aby bol „vodca odstránený a režim padol.“ Chcú pracovať
a jesť a tiež požadujú “zastavenie finančnej podpory pre Hizballáh, Hamas a syrský režim.” Trúfalo
“žiadajú demisiu vlády”, vykrikujú “smrť diktátorovi Chamenejnímu”, “nechaj Sýriu a staraj sa
o iránsky ľud”, “Pusti Palestínu”, “Nie Gaza, nie Libanon, dal by som svoj život za iránsky
ľud.” ("Tentokrát to je vážne," M. Amir, Izrael Hayom Op-ed, 31. decembra 2017)
Judea a Samária: Po desaťročiach zamietnutých mierových ponúk Netanjahuova Likudova strana
jednomyseľne vyzvala zákonodarcov, aby anektovali izraelské osady v Judei a Samárii. Osady sú
v súčasnosti pod vojenským právom, ktoré ich zadržiavajú z mnohých stavebných projektov. Edelstein, hovorca Knesset povedal: "Prestaneme ospravedlňovať a budeme hovoriť, že táto krajina je
našou krajinou." Namiesto toho, aby sme odišli, "budeme jednoducho stavať v Judei a Samárii, na
Golanských výšinách a Galilei a na Negeve." ("V symbolickom hlasovaní Likud hlasuje za de facto
pripojenie osád," Izrael Hayom, 1. januára 2018)
Vyššie uvedené správy sú čiastočnou odpoveďou na modlitby, ktoré nás povzbudzujú k tomu, aby
sme neprestali sa prihovárať, kým neuvidíme ich naplnenie - s cieľom zjavenia Božiej slávy (Žalm
115: 1-3).
OSN - absurdné divadlo, dom klamstva
Týždeň pred Trumpovým uznaním Jeruzalema bolo valné zhromaždenie OSN, ktoré prijalo ďalšie
protiizraelské uznesenie a poprelo akékoľvek izraelské väzby s týmto mestom. OSN prehlásilo:
"Všetky kroky, ktoré robí Izrael, okupovanie moci na zmenu svojich zákonov, právomoci a administratívy týkajúce sa Svätého mesta Jeruzalem sú nezákonné, a preto nulové a neplatné a nemajú
žiadnu platnosť." ("Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo, že Izrael nemá žiadne vzťahy s Jeruzalemom", ICEJ News, 1. decembra 2017)
Po rozhovore Bezpečnostnej rady OSN o Trumpovom ťahu izraelský veľvyslanec Danon povedal,
že môžu opakovane hlasovať, ale Jeruzalem je, bol a vždy bude hlavným mestom Izraela. Každý
iný národ má právo označiť svoje hlavné mesto, ale pre Izrael toto najzákladnejšie národné právo
je spochybnené a odsúdené. ("Danon: Jeruzalem je, bol a bude vždy hlavným mestom Izraela", JP,
18. december 2017)
Nasledujúci deň USA "vetovali rezolúciu" podporovanú ďalšími 14 členmi Bezpečnostnej rady, ktorí
požadovali, aby Trump zrušil svoje rozhodnutie o Jeruzaleme. Toto odhalilo "hĺbku globálnej opozície" a ukazuje, ako rýchlo sa blížia posledné časy. Americký veľvyslanec OSN Haley nazval rezolúciu "urážkou", v ktorej sa hovorí, že OSN prinútilo USA, aby vrhali veto jednoducho preto, že majú
právo rozhodnúť sa, kam umiestniť svoje veľvyslanectvo, preto veto v zásade obhajovalo americkú
zvrchovanosť.

12

Január, 2018

bratstvo

Strážcovia z Jeruzalema
Veľvyslanec Veľkej Británie povedal: "Stav Jeruzalema by mal byť určený dohodnutým urovnaním
a nakoniec by bol spoločným hlavným mestom izraelských a palestínskych štátov. Takže čo sa má
prerokovať, ak sa svet už rozhodol?”
Bol to vtipný okamih, keď ruský zástupca veľvyslanca OSN s veľkou vážnosťou povedal: “Sme pripravení stať sa čestným sprostredkovateľom medzi Izraelom a Arabmi.” Vážne?
Neskôr Bibi vo videu na Facebooku povedal, že Haley "zapálila sviečku pravdy" a porovnal ju
s Makabejcami z Chanuky a povedal: "Jeden porazil mnohých, pravda porazila klamstvá." ("USA
vetujú rezolúciu OSN proti Jeruzalemskému rozhodnutiu Trumpa", Izrael Hayom, 19. december
2017)
O niekoľko dní neskôr, Valné zhromaždenie OSN schválilo uznesenie, ktorým sa odmieta rozhodnutie Trumpa za Jeruzalem: 128 za, 9 proti a 35 poslancov sa zdržalo hlasovania. Prezident Svetového židovského kongresu Lauder povedal: "Je ironické, že Valné zhromaždenie zvolilo nezvyčajný
krok zvolania mimoriadneho zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo len 10 krát od založenia organizácie,
aby diskutovali o tejto otázke, keď existuje množstvo ďalších globálnych záležitostí, ktoré potrebujú
naliehavú pozornosť.” ("WJC popiera UNR:" Jeruzalem je nesporným hlavným mestom ... ","
www.worldjewishcongress.org, 21. december 2017)
Americká bezpečnostná stratégia: Izrael-PA nie je centrom problémov Stredného východu
V prvom dokumente o Národnej bezpečnostnej stratégii USA, Trump uvádza, že “celé generácie
vnímajú konflikt medzi Izraelom a Palestínčanmi ako hlavný dráždivý prostriedok, ktorý bráni mieru
a prosperite v regióne. Ohrozenia džihádistických teroristických organizácií a hrozba Iránu dnes
vytvárajú skutočnosť, že Izrael nie je príčinou problémov v regióne.
Dokument spochybňuje jadrovú dohodu s Iránom a hovorí: "Irán, popredný svetový sponzor terorizmu, využil nestabilitu na rozšírenie svojho vplyvu prostredníctvom partnerov a splnomocnencov,
šírenia zbraní a financovania. Pokračuje vo vývoji schopnejších balistických rakiet a rozvoja tajných
služieb a zaoberá sa škodlivými počítačovými aktivitami.” ("Izrael nie je príčinou problémov Stredného východu, americká bezpečnostná stratégia hovorí," TOI, 18. december 2017)
Izrael Hayom povedal, že v dokumente sa zdôrazňuje, že "Amerika na prvom mieste" neznamená
“Amerika sama", ale USA budú chrániť svoje záujmy, aj keby to znamenalo konať jednostranne
alebo odcudziť ostatných v otázkach obchodu, zmeny klímy a prisťahovalectva."
Trump zdôraznil, že jeho doktrína sa bude usilovať o "udržanie mieru pomocou sily". ("Trump: Irán,
terorizmus destabilizuje Stredný východ, nie Izrael", Izrael Hayom, 19. decembra 2017)
EÚ verusu Božia zjavená vôľa
Šéfka zahraničnej politiky EÚ Federika Mogerini a mnohí ďalší predstavitelia EÚ odmietli Trumpov
krok týkajúci sa Jeruzalema, tvrdiac, že jediné riešenie konfliktu je založené na dvoch štátoch
bratstvo
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s Jeruzalemom ako hlavným mestom oboch štátov. Opäť sa už rozhodlo. ("PM k EÚ: Uznanie Jeruzalema USA podporuje mier," Izrael Hayom, 11. decembra 2017)
Stretnutie s ministrami zahraničných vecí EÚ Netanjahu vytkol dve klamstvá: "že izraelskopalestínsky konflikt je srdcom problémov [Stredného východu], a že osady sú jadrom izraelskopalestínskeho konfliktu." Spýtal sa, či tomu skutočne niekto verí. "Nebohý muž, ktorý sa v Tunisku
zapálil,“ čo vyvolalo Arabskú jar, sa naozaj zaujímal o "izraelsko-arabskú dohodu?" Pokiaľ ide
o osady, povedal, že "opozícia voči sionizmu začala pred osadami a pokračuje aj po ich odstránení."
Na otázku, či akceptuje riešenie založené na dvoch štátoch, sa spýtal, aký štát by bol Palestína "Kostarika alebo Jemen?" Prvá je stabilná stredoamerická demokracia, zatiaľ čo “táto je v stave
vojnovej anarchie.”
Pri konfrontácii týchto ministrov sa pýtal: "Koľkokrát ste povedali Palestínčanom, aby uznali Izrael
ako židovský štát?" ("Skeptický Netanjahu k EÚ týkajúci sa Palestínskeho štátu..?" TOI, 11.12.2017)
Záverečné myšlienky a osobné výzvy
Boh naplňuje svoju zjavenú vôľu pred svetom. Áno, radujem sa nad nimi (Izrael v exile), aby som im
učinil dobro, a zasadím ich v tejto zemi v pravde celým svojím srdcom a celou svojou dušou.
(Jeremiáš 32:41) Verše 42-44 potom opisujú zemepisnú oblasť, ktorá sa nachádza západne
od rieky Jordán.
Toto je jediné miesto v Písme, kde sa Boh zaväzuje robiť niečo s celým svojím srdcom a dušou. Ako
môže ktorékoľvek z jeho narodených detí tomuto vzdorovať? Alebo dokonca byť vlažný nad starosťami Izraela? Verím, že to zarmucuje Ducha Svätého. Naliehame na vás, aby ste stáli v tom, čo
Boh robí - celým svojím srdcom a dušou.
Chuck & Karen Cohen
Izrael
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PROJEKT - CHLIEB ŽIVOTA
Projekt „LECHEM HA-CHAYIM“
CHLIEB ŽIVOTA - BREAD OF LIFE
„Ja som chlieb života,“ Ješua (Ján 6:48).
Boh je mocný prebudiť svojho milého a dať mu videnie. V noci, v siedmi deň Chanuky (17/18.
02.2017), z nedele na pondelok som mal videnie. Videl som obrovský LIEVIK z veľkým otvorom,
ktorý zachytával Božie požehnanie – financie. Tie sa sypali do hrdla, kde sa premieňali na Bohom
predurčené veci. Jedná sa o konkrétne miesto, odkiaľ bude vychádzať chlieb života – nielen vo
fyzickej podobe (chlieb hladným), ale predovšetkým v tej duchovnej – Chlieb, ktorý zostúpil z neba,
Mesiáš, spása zo Židov pre Židov, ale aj pre ostatné národy.
Ide o miesto (budovu a pod.), ktoré zatiaľ nechceme popisovať, aby sme neobmedzili, čo je Božie.
Uvedomujeme si, že naše stavanie (stavba) úplne závisí od toho, čo stavia a postaví Nebeský Staviteľ!
„Ak nebude Hospodin (Adonai) stavať dom, nadarmo sa namáhajú tí, ktorí ho stavajú. Ak nebude
Hospodin strážiť mesto, nadarmo bdie strážca. Daromne vám je skoro vstávať, neskoro sadať
a jesť chlieb bolesti. Boh i tak dáva svojmu milému sen“ (Ž. 127:1-2).
TO ZNAMENÁ, ŽE MOMENTÁLNE SME VO FÁZE UVOĽŇOVANIA KANÁLOV, KTORÉ SÚ V NÁS
A V ĽUĎOCH OKOLO NÁS. Je to projekt pre celé telo Kristovo (Mesiáša, HaMašiah) na Slovensku,
ale i pre bratov a sestry z iných národov. Je to projekt na Božiu slávu a má rozmery Božieho kráľovstva. To znamená rozmery, ktoré sa nedajú zmerať; v ktorých sa stráca to, čo je ľudské (telesné)
a zostáva len to Božie.
Ako sa financie do lievika dostanú? Skrze uvoľnenie kanálov, ktoré Boh ovára vo svojich deťoch:
Začnite od seba (prvotina) – zbierky posledná nedeľa 2017 (31.12.2017) a prvá nedeľa

2018 (7.1.2018).

Ďalšie uvoľňovanie kanálov (finančné zbierky) sa konalo na Prorockej škole začiatkom januára.
Pravidelne budeme zverejňovať výzvy v Bratstve .


Komunikácia projektu počas sviatkov Hospodinových a na konferenciách.

Osloviť ľudí, ktorých poznáme doma a v zahraničí.

Spraviť 100% z toho, čo môžeme spraviť – aj nespomenuté veci, do ktorých nás bude Duch
Svätý viesť a inšpirovať.
Financie na tento projekt posielajte na účet Chevry s uvedením variabilného symbolu: „18“
Informácie o účtoch nájdete na na stránke č.2
Nech vás všetkých Nebeský Otec žehná, chráni a vedie v Duchu radosti a pokoja v naplňovaní
Jeho vôle.
Za Chevra tim, Stanislaw Gawel
bratstvo

Tevet – Ševat 5778
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