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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.
„Zasadil som ťa sťa šľachtenú révu, samé pravé semeno, ako si sa
však zvrhla na cudzí divý vinič!“ (Jer 2:21)
Prorok popisuje stav vzťahu izraelského ľudu k Bohu Izraela. Boh posiela
slovo k Jeremiášovi „Choď a verejne hlásaj Jeruzalemu:...“ (v 2) Potom
znova hovorí: „Počujte slovo Hospodinovo, dome Jákobov a všetky čeľade
domu Izraela!“ (v 4) Boh znova a znova vo svojom ľude hľadá ucho
ochotné počúvať a srdce ochotné poslúchať. Niečo sa v životoch ľudí stalo dôležitejšie, ako
poslušnosť voči Bohu. Skrze neposlušnosť sa boží ľud odvrátil od pravého Božieho zdroja a napojil
sa na zdroj falošný: „Či zamenil voľaktorý národ svojich bohov? A to ani nie sú bohovia! Ale môj ľud
zamenil svoju slávu za to, čo neprospeje! Užasnite nebesia nad tým, zhrozte sa, zdúpnejte veľmi,
hovorí Hospodin. Lebo môj ľud spáchal dvoje zlo: Opustil mňa, prameň živej vody, aby si vyrúbal
cisterny, deravé cisterny dopukané, ktoré nedržia vody!“ (Jer 2:11-13) Potom Boh kladie ľudu
otázky: „Či je Izrael sluhom, alebo doma splodeným otrokom? Prečo sa stal korisťou? Či si to sám
nezapríčinil tým, že opustil Hospodina, svojho Boha, keď ho viedol cestou? (v 14,17) Ďalej v Slove
čítame, že Boh nepokúša na zlé a ani nie je v Božom záujme trestať svoj ľud. Človek je trestaný
svojimi zlými rozhodnutiami: „Tvoja zloba ťa trestá a tvoje odpadlíctvo ťa karhá. Poznaj a uvidíš, ako
neblahé a trpké je, že si opustil Hospodina, svojho Boha, a bázne predo mnou nebolo v tebe - znie
výrok Hospodina mocností.“ (v 19). Boh spomína i prorokov, „...ktorí hovoria drevu: Ty si môj otec,
a kameňu: Ty si ma splodil. – Lebo sa obrátili ku mne chrbtom a nie tvárou. Ale keď im je zle,
hovoria: Nože, vstaň a zachráň nás!“ (v 27) V Rimanom je napísané: „Pretože poznajúc Boha,
neoslavovali ho ako Boha, ani mu neďakovali, ale zmárniveli vo svojich myšlienkach a zatemnilo sa
ich nerozumné srdce, hovoriac o sebe, že sú múdri, stali sa bláznami a zamenili slávu
neporušiteľného Boha za podobnosť obrazu porušiteľného človeka...“ (Rim 1:21 – 23). Všimol si si
to? Problémom je zámena. Keď si zameníš pravé za nepravé; keď si zameníš pravdu za klamstvo,
keď piješ z falošného zdroja, ako to bolo v prípade synov a dcér izraelských. Vtedy si človek vytvára
falošnú predstavu o Bohu. Falošná nádej ho vedie k postoju, v ktorom je slepý voči vlastnému
hriechu. Boh preto vysvetľuje: „A ešte hovoríš, že vraj som nevinná; istotne sa odvráti odo mňa jeho
(Boží) hnev. – Hľa, súdiť sa budem s tebou preto, že hovoríš: Nehrešila som.“ (Jer 2:35) Potom vo
verši 37 Boh hovorí: „Aj odtiaľ odídeš s rukami nad hlavou, lebo Hospodin zavrhol tých, ktorým si
dôverovala a nebudeš mať s nimi úspech.“
Možno si povieš: Ešte nikdy som sa neobracal k drevu, ani ku kameňu. Nikdy som nebol modlárom.
Uvedom si však, že všetko, čo obsadilo prvé miesto v tvojom živote, je tvojim bohom. To je boh,
ktorému slúžiš, deravá cisterna, ktorá nedrží vodu. Nedostatok lásky k Bohu a k pravde Jeho Slova
vedú k náhrade, zvodu a v konečnom dôsledku k odpadnutiu od Boha. Biblia nás jasne varuje, keď
hovorí o tých, „ktorí hynú, pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení; a preto im Boh pošle
mocné pôsobenie bludu, aby uverili lži, aby boli odsúdení všetci, ktorí neuverili pravde, ale si obľúbili
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Slovo na úvod
neprávosť.“ (II Tes 2:10-12) Nepriateľ sa snaží presmerovať, sústrediť a zaneprázdniť ľudí „vecami,
ktoré sú viac dôležité, ako Boh.“ Necháš sa zviesť? Boh čaká na tvoju iniciatívu! V nebi je to
rozhodnuté! Ty sa potrebuješ rozhodnúť tu na zemi, koho budeš milovať a komu budeš slúžiť.
Prečo by si mal tráviť zvyšok svojho života investovaním do deravej cisterny? Je to stratený čas,
ktorý vedie do záhuby. Boh ťa nechce zatratiť, ale spasiť. Choď priamo k pravému zdroju!
Pi zadarmo vodu života! Ježiš hovorí: „Ak niekto žízni, nech príde ku mne a pije!“ (Ján 7:37)
Keď s vierou pristúpiš k Bohu, stvorí v tebe nevyčerpateľný zdroj a „rieky živej vody potečú z tvojho
vnútra.“ (v 38) Tento zdroj, Duch Pravdy, ťa bude chrániť pred každou lžou a uvedie ťa do každej
pravdy Božieho Slova.
„A Duch a nevesta hovoria: Príď! A ten, kto počuje, nech povie: Príď! A kto žízni, nech príde,
a kto chce, nech berie vodu života zadarmo.“ (Zj 22:17) Stačí chcieť!
Boh sleduje úroveň hladu po Božom Slove a smädu po Živej vode v našom živote a reaguje
naň!
Šalom! Stanislaw Gawel
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„ ...pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine...“ (1Kr 10:6)

„Vidz mojich nepriateľov, lebo ich je mnoho, a nenávidia ma ukrutnou nenávisťou. Ostríhaj
moju dušu a vytrhni ma, aby som sa nehanbil, lebo sa k tebe utiekam” (Ž 25:19-20).
IZRAEL POD NEÚPROSNÝMI ÚTOKMI
18.augusta Izrael opäť čelil teroristickým útokom. Pomerne malý teroristický útok na egyptskej
hranici, pri ktorom teroristi použili delá a mínomety, sa rozrástol na raketovú paľbu z Gazy, ako keby
militanti v Gaze čakali na signál. V dôsledku mnohostranných útokov zahynuli ôsmi izraelskí
občania. Udalosti v Izraeli boli začiatkom leta relatívne pokojné, zato august možno označiť
ako „horúci“ mesiac a to nielen kvôli počasiu, ale predovšetkým vďaka teroristom z Gazy.
Hneď po prvom útoku začali izraelské letecké sily konať a atakovali teroristické oblasti v Gaze. Tým
sa napätie vystupňovalo a Gaza naplánovala odvetu. Útočila predovšetkým na južné mestá Beerševu, Ašdód a Aškelon. Povestná izraelská „železná kopula“ (protiraketový systém) odstavila
niekoľko palestínskych rakiet ešte pred tým, ako mohli zasiahnuť územie Izraela. Mnohé ďalšie však
cez izraelskú obranu prešli. Aby bol židovský štát celkom chránený, potreboval by ďalších
minimálne 13 železných kopúl po celom Izraeli.
Niekoľko rakiet obišlo obranu a zranilo množstvo mužov, žien a detí. Počas víkendu (19. - 21.8.)
muselo 500 000 Izraelitov ostať v protileteckých krytoch. Izrael tvrdí, že nemá záujem o všeobecnú
inváziu do pásma Gazy, ale jeho letecké sily presne zasahovali známe teroristické ciele.
Dlhý čas už Palestínska samospráva bojuje o štátnu zvrchovanosť. Prezident Abbás tento krát
pritvrdil a rozhodol sa prerušiť rozhovory s Izraelom, dokonca aj ukončiť kontakty. Namiesto toho
plánuje jednostranne vyhlásiť štát a vyzvať OSN, aby tento nový štát uznala. Samozrejme,
že všetky arabské denníky Abbása podporujú a Izrael obviňujú. Jeden egyptský denník uviedol:
„Izrael so svojou súčasnou extrémistickou a rasistickou vládou pochoval všetky mierové iniciatívy,
pretože sa stále drží agresie a osád, ktoré ničia stabilitu nie len na izraelských a palestínskych
územiach, ale na celom Blízkom východe.“ (Al Gumhouriyya, 19. augusta).
„OSUDOVÝ“ SEPTEMBER
23 septembra Palestínčania požiadali OSN o členstvo. Ako sa to bude ďalej vyvíjať, nikto nevie.
Izraelský právny odborník predpovedá chaos. „Založenie štátu má obrovské množstvo právnych
následkov, ktoré nemožno prehliadnuť,“ hovorí Daniel Reisner, dlhoročný izraelský mierový
vyjednávač a bývalý šéf medzinárodného práva pre izraelskú armádu. „Všetky právne dokumenty,
ktoré sme kedy s Palestínčanmi podpísali, budú nanič.“ To zahŕňa vodu, financie, elektrinu, dennú
dopravu palestínskych robotníkov do a von z Izraela – základné mechanizmy civilnej správy
pre generáciu od čias Zmluvy z Osla. „Je tu obrovský potenciál na právny chaos,“ uviedol. (CNN,
16. augusta).
bratstvo

Elul - Tišri 5771

5

Mesačné správy z Izraela
Palestínska politička a tvrdá kritička Izraela Hanan Ašrawi má, ako sa dalo očakávať, na situáciu
iný pohľad. „Izraeliti strašia s Armagedonom,“ tvrdí. „Ich právni poradcovia sa mýlia. Palestína
hľadala a dostala medzinárodné uznanie v roku 1988 (prostredníctvom OOP bol v exile vyhlásený
štát). Boli sme tam. My sme to urobili. To neruší žiadnu podpísanú dohodu. Má to na ňu posilňujúci
efekt.”
Zaujímavé je, že i CNN, ktorá je naklonená k ľavicovému spravodajstvu, je tak trocha cynická
k palestínskym snahám. „Kto má pravdu? Je vôbec možné vedieť, čo zamýšľajú palestínski
vodcovia urobiť na budúci mesiac v New Yorku? Oni držia svoje karty pevne, ak sa vôbec
na ne pozreli. Len či boli aj všetky rozdané.“ (CNN správy online,16. augusta).
PALESTÍNKY ŠTÁT - S HAMASOM ALEBO BEZ HAMASU?
Viete prečo tak veľa štátov na Blízkom východe bolo, a aj je, vedených takými silnými mužmi
ako Saddám alebo Kaddáfi? Pretože stále žijú s feudalistickou mentalitou. Vo feudalizme
sa obyčajní chudobní ľudia cítili v rukách silného muža bezpečne. Ten im sľúbil ochranu, pokiaľ
budú k nemu lojálni a budú ho podporovať. Demokracia nie je arabský koncept, hoci ju v niektorých
arabských krajinách možno zľahka spozorovať. Aj keď sa v niektorých krajinách zbavili „silného
muža“, demokracia tu jednoducho nemá šancu. Režim je skôr nastavený na centrálnu moslimskú
vládu pod vedením kalifa.
Vzhľadom na to povstáva otázka, ako môže prežiť palestínsky štát, ak si súčasné vedenie nevie
poradiť ani s elementárnymi otázkami. Pred krátkym časom povstala medzi Hamasom a Fatahom
debata, ako sa zjednotiť. Skončila fiaskom. Vďaka feudalistickej mentalite sa tieto dve skupiny
jednoducho nikdy nezmieria.
V súčasnosti prezident PS dokonca nemôže Gazu ani len navštíviť. Podľa lídra Hamasu, Mahmúda
Zahara, Abbásovi bránia navštíviť pásmo Gazy pod hrozbou smrti. V nedávnom vyhlásení Zahar
odmietol akékoľvek pokusy Abbása na obnovenie pozastaveného zmierovacieho procesu medzi
vedením Hamasu a Fatahu. Zahar prehlásil, že „zmluva o zmierení bola ukončená v Káhire,
a jej naplnenie neexistuje.“ Zahar odmietol akúkoľvek možnosť spoločných rozhovorov, ktoré sa
vyskytli medzi funkcionármi Fatahu a Hamasu a považoval ich za „okrajové záležitosti“ (JPost,
30. augusta).
Časť problému sa zrejme sústreďuje okolo bývalého predstaviteľa Fatahu, Muhammada Dahlana,
ktorý nahlas kritizuje Abbása. Dahlan tvrdí, že za Abbása zmizla približne jedna miliarda dolárov.
Tieto obvinenia vyjadril pár dní po tom, čo ozbrojené sily Fatahu vtrhli do Dahlanovho domu,
skonfiškovali dokumenty, zbrane a súkromné luxusné vozidlá.
AK sa Fatah, Hamas a ostatné palestínske kmeňové a vojenské strany zmieria spôsobom,
aby vytvorili štát, ktorý bude v OSN v septembri uznaný, bude ho pravdepodobne viesť silný muž,
ala Saddám Husajn, lebo inak sa rozpadne.
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Mesačné správy z Izraela
PALESTÍNČANIA NEUZNÁVAJÚ ŽIDOVSKÝ ŠTÁT – UVEDOMUJE SI TO NIEKTO?
Hamas už od svojho vzniku radikálne odmietal uznať židovský štát. Predpokladalo sa, že Abbásov
postoj voči Izraelu bude miernejší a nakoniec sa predsa len nechá obmäkčiť. Abbás je však vytrvalo
zatvrdnutý. Izraelský premiér Netanjahu celému svetu pripomína, že k mieru stačí iba toľko,
aby prezident Palestínskej samosprávy verejne prehlásil tri slová: „Akceptujem židovský štát.“
Takúto ponuku Abbás nepríjma. Práve naopak, v sobotu 28. augusta predniesol „ohnivý prejav“
k islamským klerikom v Ramalláhu, v ktorom varoval medzinárodnú spoločnosť, aby ho netlačila
uznať štát Izrael ako „židovský štát.“ Medzinárodné spoločenstvo „nás nemôže donútiť uznať
podstatu izraelského štátu,“ vyhlásil Abbás. „Nenúťte nás uznať židovský štát. Nebudeme
to akceptovať.“ (Israel Today, 28. augusta).
Abbás tiež uviedol, že nebude akceptovať pohltenie miliónov takzvaných „palestínskych utečencov“
v novom palestínskom štáte. Napriek nálepke „mierny“ bol Abbás šampiónom konzervatívneho
stanoviska, že Izrael musí otvoriť svoje hranice pre milióny arabských „utečencov“. Židovský štát
by bol touto cestou demograficky úplne zničený.
Izraelský minister zahraničných vecí Avigdor Lieberman povedal, že Abbásova drzá reč bola len
ďalším dôkazom o skutočnej podstate palestínskej štátnej suverenity. „Krajiny po celom svete
si musia uvedomiť, že jediná cesta k vzniku palestínskeho štátu je, zastaviť ich pokusy zničiť
židovský štát,“ uviedol Lieberman pre reportérov.
Izrael sa pokúšal osloviť krajiny, ktoré sú zaangažované do bilaterálneho mierového procesu
na Blízkom východe, a o ktorých predpokladal, že budú voliť proti jednostrannému návrhu
na štátnosť. Mnohí lídri týchto krajín však prekvapivo naznačili, že budú hlasovať v prospech
Palestínčanov, alebo sa prinajlepšom hlasovania zdržia. Očakáva sa, že USA budú vetovať návrh
suverenity v Bezpečnostnej rade, ale návrh pravdepodobne s veľkou rezervou prejde v nezáväznom
hlasovaní Valného zhromaždenia. (Israel Today).
I keď Palestínčania nezískajú podporu pre vytvorenie vlastného štátu, je veľmi pravdepodobné,
že Západný breh a Gazu čaká obdobie veľkého chaosu.
ZRAEL PRIPRAVUJE „SEPTEMBROVÉ INŠTRUKCIE“
Znajúc vážnosť situácie, neponecháva Izrael septembrové možné útoky na náhodu. Podľa denník
Debkafile, izraelská armáda, polícia a Šin Bet (Hlavná bezpečnostná služba) nacvičujú extrémne
scenáre možných palestínskych nepokojov, masových zhromaždení alebo dokonca teroristických
útokov. Je dôležité, aby nezadriemali na stráži, ako sa to stalo 15. mája, keď sa palestínsky dav
náhle nahrnul cez sýrsku hranicu.
Podľa špionážnych zdrojov žiadny organizovaný palestínsky útvar alebo skupina nepripravujú
výtržnosti alebo teroristické činy mimo Západného brehu. Prezident Palestínskej samosprávy
Mahmúd Abbás nevymenoval žiadneho dôstojníka na prípravu takýchto nepokojov. Napriek tomu
však minister zahraničných vecí Avigdor Lieberman varuje, že Palestínčania môžu tajne plánovať
„neslýchané krviprelievanie.“ „Čím viac o nenásilných aktivitách hovoria, tým intenzívnejšie sa
bratstvo
Elul - Tišri 5771
7

Mesačné správy z Izraela
pripravujú na krviprelievanie,“ uviedol. „Ak plánujete demonštráciu desiatok tisíc ľudí s cieľom,
aby obsadili kontrolné stanovištia a prevalili ich, nie je ťažké si predstaviť, čo sa stane, ak 30 000 –
40 000 ľudí napadne kontrolné stanovišťia (checkpoint). Palestínčania to pripravujú do posledného
detailu.“
Podľa Debkafile táto prognóza nie je potvrdená bezpečnostnými kruhmi. Tie ale i napriek tomu
navrhli, aby bezpečnostné cvičenia boli založené na najhoršom možnom scenári, na ktorý musia byť
IDF (Izraelské bezpečnostné sily), polícia a Šin Bet povinne pripravení. Dokonca aj bez spoľahlivých
dôkazoch o možných útokoch.
Bezpečnostné kruhy tak isto oznámili, že tri izraelské bezpečnostné organizácie založili takzvané
„septembrové bezpečnostné centrá“. Tie budú v prípade extrémnych udalostí, ako napr. násilné
palestínske demonštrácie podporené Sýriou, Libanonom a Hamasom alebo vojenské útoky a vpády,
koordinovať bezpečnostné zložky. Hamas aj Fatah majú záujem o takéto akcie. Hamas preto, aby
odpútal pozornosť od krutých útokov na civilistov, Fatah preto, aby si privlastnil burácanie kroku
Mahmúda Abbása na získanie uznania nezávislého Palestínskeho štátu v OSN (ak mu to prejde).
DOBRÝ SKUTOK ODPLATILI MOLOTOVOVÝM KOKTAILOM
Izrael poskytne zdravotnú pomoc každému, kto ju potrebuje. Je jedno či ide o Palestínčanov, Židov
alebo cudzincov. 29. augusta, v súlade s touto zvyčajnou politikou, sa sanitka IDF ponáhľala
smerom k palestínskemu územiu. Náhle zdravotníci začuli za svojim vozidlom hlasný „úder“,
po ktorom nasledoval požiar. Vtom pochopili, že ich sanitku zasiahol Molotovov koktail. Pokračovali
však za svojím cieľom - ošetriť palestínsku rodinu, ktorá sa zranila pri autonehode. Až potom
zdravotníci „ošetrovali“ svoje auto.
Zdravotníci IDF spolupracujú s izraelskými aj s palestínskymi zdravotníckymi službami. Často idú
na odľahlé územia v Judsku a Samárii. Ošetrujú obete dopravných nehôd, zranených, ale i ľudí
s rôznymi zdravotnými problémami. I napriek tomu, že dokonca i na sanitkách sú páchané rôzne
útoky, zdravotníci to nevzdávajú a pokračujú v svojej misii.
„Takto hovorí Hospodin Zástupov: Súďte súd podľa pravdy a majte milosrdenstvo a zľutovanie;
to čiňte každý so svojím bratom.“ (Zach 7:9).
V Mesiášovi,
Lonnie C. Mings
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
(piatkový modlitebný zoznam, september 2011)

1.) CHVÁLA A VĎAKA NÁŠMU BOHU
„Počuj, ó, Bože, môj krik! Pozoruj na moju modlitbu! Od konca zeme volám na teba, v skľúčenosti
srdca; zaveď ma na skalu, ktorá je vyššia odo mňa! Lebo si mi býval útočišťom, pevnou vežou pred
nepriateľom. Budem bývať v tvojom stane na veky; utečiem sa do skrýše tvojich krídel.“ (Ž 61:1-4)
•
•
•
•

Ďakujeme Ti Pane, že si Bohom, ktorý počuje!
Ty, Pane, si veľmi blízko, ďakujeme, že si tu dnes s nami.
Ty si našou pevnou vežou, úplne neotrasiteľnou.
Ty si naše útočisko, Tebe môžeme úplne dôverovať.

2.) TURECKO
Správy vyšetrovacej komisie OSN - tzv. Palmerovej komisie – uvádzajú, že izraelská námorná
blokáda Pásma Gazy je legálna a primeraná, ale taktika použitá izraelským námorným komandom
pri obsadení neslávne známej lode Mavi Marmara v máji 2010 bola „neprimeraná a nerozumná.“
Správa doporučuje, aby Izrael vyjadril ľútosť a odškodnil turecké rodiny, ktoré prišli počas incidentu
o svojich blízkych. V poslednom období sme svedkami zhoršených diplomatických vzťahov medzi
Tureckom a Izraelom. Turecko prudko zostrilo rétoriku voči židovskému štátu. Dokonca
sa vyhrážalo, že pošle vojnové lode, ktoré sa pridružia k ďalšej flotile. Potrebujeme si položiť otázku:
Kto alebo čo tlačí Turecko do takého postoja? Má tento konflikt potenciál prejsť do rozľahlého
konfliktu na Strednom východe? Ako by mal Izrael reagovať? Modlili sme sa:
•
•
•
•
•
•

•
•

Pane, prosíme Ťa, zabráň tureckému premiérovi neustále hovoriť proti Tebe, Izraelu a jeho
ľudu.
Povstaň a bráň integritu Tvojho mena, ktoré turecký vodca zneucťuje a pohŕda ním.
Daj múdrosť a vlož rozumné slová do úst izraelských vodcov.
Vďaka za Netanjahuove slová, ktorými pochválil správanie a odvahu vojakov, ktorí boli
zapojení do tejto operácie.
Chráň svoj ľud pred strachom a priprav ich na veci, ktoré sa majú v budúcnosti v Izraeli diať.
Nech sa v tomto ťažkom období obráti Tvoj ľud k tebe. Turecko bolo v minulosti veľmi po
žehnané vďaka dobrým vzťahom s Izraelom. Zmiluj sa nad touto krajinou! Nech opäť stojí
za Izraelom.
Chráň židovskú komunitu v Turecku.
Všetko, čo sa deje medzi Tureckom a Izraelom, nech je tebou načasované.
bratstvo
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3.) UZNANIE PALESTÍNSKEHO ŠTÁTU OSN
Palestínsky prezident Mahmúd Abbás požiadal EU, aby podporila snahy Palestíny, stať sa členom
OSN. Spojené štáty sa však vyjadrili, že budú vetovať uznanie palestínskeho štátu. Bezpečnostná
rada je orgán, ktorý má plnú autoritu udeliť štátnu suverenitu. Ak by Valné zhromaždenie OSN
podporilo vznik palestínskeho štátu, hoci by i nebol uznaný Bezpečnostnou radou, šlo by o obrovský
symbol dobrej vôle medzinárodného spoločenstva, uznať palestínsku štátnu suverenitu.
„Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú daromnosti? Zoskupujú sa zemskí králi a kniežatá
sa spolu radia proti Hospodinu a proti Jeho Pomazanému: Spretrhajme ich okovy a zhoďme
zo seba ich putá! Ten, ktorý býva v nebesiach sa smeje, Pán sa im vysmieva. Vtedy prehovorí k ním
rozhnevaný a v svojej prchlivosti ich predesí: Ja sám som ustanovil svojho kráľa na Sione,
na svojom svätom vrchu!“ (Ž 2:1-6)
Vďaka Ti Pane, že Ty sedíš v nebesiach a smeješ sa.
Pane, zruš akýkoľvek plán, hlasovanie alebo konanie národov tak, aby to vyhovovalo tvojej
vôli.
Prosíme ťa, aby si jednoznačne rozdelil národy, ktoré podporujú Tvoju vôľu a tie, ktoré idú
proti Tebe a Tvojím plánom. Nech je medzi nimi jasné rozdelenie.
Zmiluj sa nad národmi, aby prešli na Tvoju stranu (špeciálne sa modlite za národy, z ktorých
pochádzate)
Zošli zmätok na krajiny, ktoré plánujú intrigy proti Izraelu.
„Nijaký nástroj, utvorený proti tebe, sa nepodarí, a každý jazyk, ktorý by povstal proti tebe
na súde, odsúdiš. To je dedičstvo služobníkov Hospodinových a ich spravodlivosť odo mňa,
hovorí Hospodin.“ (Iz 54:17)
Modlíme sa, aby si odsúdil jazyky, ktoré sa dvíhajú proti Tebe.
Daj, aby ľudia lobovali v ich národoch za podporu Izraela.
Vďaka Ti Pane, že žiadna udalosť nie je pre teba prekvapením. Tvoj plán je veľký. Zdá sa,
že OSN sa stalo prostriedkom pre preklínanie Izraela. Prosíme ťa o veľkú múdrosť a poma
zanie pre izraelského veľvyslanca pri OSN Rona Prosora.

•
•
•
•
•
•

•
•
•

4.) IZRAELSKÍ VODCOVIA
„Blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť, a človek, ktorý nadobudol umnosti. Lebo jej zisk je lepší
ako zisk striebra a jej dôchodok lepší ako výborné zlato.“ (Pr. 3:13-14)
Nech izraelskí vodcovia nájdu múdrosť v Pánovi a Jeho Slove.
Nech si Boh použije týchto mužov a ženy vo vedení, ako nástroje pre svoj plán a zámer
so svojim ľudom.
Nech sa neľakajú slov nepriateľa.
Nech výzvy, ktorým čelia, ich posilnia a nie zrazia.
Daj im fyzické zdravie aj v časoch stresu. Ty si ich silou.
Umlč hlasy tých, ktorí prehlasujú, že stav Izraela je zúfalý. Vďaka Ti Pane, že si nám

•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zasľúbil budúcnosť a nádej.
Nech dobrá rada je vypočutá a zlá rada zmarená.
Ochraňuj rodiny vodcov.
Nech sú izraelskí vodcovia v jednote, nech sú ako jeden hlas.
Nech nie sú manipulovaní médiami.
Nech nie sú paralyzovaní strachom.
Ochraňuj budovu Knessetu, nech je to miesto pokoja a nie zmätku.
Modlitby za izraelského premiéra Netanjahua:
I napriek obrovským tlakom na jeho osobu, daj mu odvahu prehlasovať pravdu a posilňovať
svoj ľud.
Nech volá k tebe, nech nájde spasenie v Ješuovi.
Daj mu odvahu a silu do jeho ducha.
Daj mu Tvoje slová, Tvoju múdrosť a Tvoju silu.
Prejav Bibimu aj celej vláde priazeň a milosť, aby dokázali vytrvalo odolávať nepriateľom.

5.)VRCHY IZRAELOVE
„A ty, synu človeka, prorokuj o vrchoch Izraelových a povieš: Vrchy Izraelove, počujte slovo
Hospodinovo!...A vy, vrchy Izraelove, poženiete svoje letorasty a budete donášať svoje ovocie
môjmu ľudu Izraelovi, lebo sa priblížili, aby prišli. Lebo hľa, prídem k vám a pohliadnem na vás,
a budete obrábané a posievané. A rozmnožím na vás ľudí, celý dom Izraelov, koľko ho je, a mestá
budú obývané a spustošeniny vystavené.“ (Ez 36:1,8-10)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Pán zasľúbil, že umiestni svoj ľud na vrchy Izraelove. Poďme mu pripomenúť jeho zasľúbe
nie.
I keď to dnes vyzerá úplne nemožné, pretože vláda sa obáva odsúdenia národov, prosíme
ťa, prines úplnú obnovu do Judei a Samárii, biblických „vrchov Izraela“.
Nech sa tvojmu ľudu darí v týchto oblastiach.
Daj tvojmu ľudu svätú odvahu. Vyžeň z nich strach.
Chráň všetkých Židov, ktorí už žijú vo vrchoch Izraelových. Ich odvaha je veľmi nedocenená.
Pomôž im stáť pevne v svojom rozhodnutí zotrvať na tomto území.
Skrze svoje slovo povzbudzuj a motivuj tvoj ľud žiť a rozvíjať život na vrchoch Izraelových.
Zabezpeč dostatok zdrojov, aby usadlíci mohli rozvíjať Judeu a Samáriu.
Ochráň ich a daj im bezpečný život.
V poslednom období boli Arabi svedkami vandalizmu voči mešitám a vojenskému
vybaveniu. Vyzerá to tak, že šlo o reakciu extrémistických usadlíkov, avšak nikto nebol
chytený. Tento incident vrhá zlé svetlo na všetkých usadlíkov a podnecuje k nenávisti
Izraela voči celému hnutiu usadlíkov. Modlite sa:
Aby bola zjavená pravda, nech sú priestupníci chytení a postavení pred súd.
Aby média vykreslili tieto incidenty v správnom svetle, aby nebola špina hodená na všetkých
usadlíkov.

bratstvo
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6.)ALIJA KVÔLI BOŽIEMU SVÄTÉMU MENU
„Vtedy som mal s nimi súcit pre moje sväté meno, ktoré dom Izraela znesvätil medzi národmi,
ku ktorým prišli. Preto povedz domu Izraela: Takto vraví Hospodin, Pán: Nekonám kvôli vám, dom
Izraela, ale kvôli svojmu svätému menu, ktoré ste znesvätili medzi národmi, ku ktorým ste prišli.
Posvätím svoje veľké meno, znesvätené medzi národmi, ktoré ste znesvätili medzi nimi, a pohanské
národy poznajú, že ja som Hospodin - znie výrok Hospodina, Pána - keď sa na vás dokážem
svätým pred ich očami. Poberiem vás z národov, zhromaždím zo všetkých krajín a dovediem
na vašu pôdu.“ (Ez.36:21-24)
Pozdvihni v tvojom ľude túžbu prísť do Izraela. Nech mnohí cielene prehlásia: „Tento rok
v Jeruzaleme!“
Dodaj viac financií pre organizácie, ktoré pomáhajú Židom v alijii, ako napr The Jewish
Agency, Nefesh b'Nefesh a iné.
Nech povstane nová generácia, ktorá bude budovať Izrael spolu s tými, ktorí už roky na tom
pracujú.
Otvor oči Židom žijúcim v USA, aby pochopili, že americká administratíva zabudla na Židov
a je čas vrátiť sa domov. Nech rozpoznajú, že je lepšie zveľaďovať svoj majetok v Izraeli
ako dôverovať v americkú ekonomiku.
Otvor dvere i pre mesiánskych židov, aby mohli vykonať aliju. Daj im víziu a odstráň všetok
strach z možných problémov.
Pozdvihni veriacich, ktorí by povzbudzovali Tvoj ľud vrátiť sa domov a pozdvihni veriacich
v Izraeli, ktorí budú imigrantov s radosťou vítať.

•
•
•
•

•
•

7.) ČISTÁ VODA
„Potom vás pokropím čistou vodou a budete očistení od všetkých svojich po škvŕn, i od všetkých
modiel vás očistím. Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra; odstránim kamenné
srdce z vášho tela a dám vám srdce mäsité. Dám svojho Ducha do vášho vnútra a spôsobím,
aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Žiť budete v krajine,
ktorú som dal vašim otcom, budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom.“ (Ez. 36:25-28)
Ó, Bože, očisti svoj ľud! Pokrop ho s čistou vodou! Osloboď ich!
Nech v tento mesiac Elul židovský ľud spozná, že Ješua je jediným východiskom z hriechu.
Očisti tvoj ľud od rozdelenia a nenávisti– nenávisti medzi rôznymi etnickými skupinami,
medzi pravičiarmi a ľavičiarmi, medzi chudobnými a bohatými, od rozdelenia medzi
skupinami v tele Kristovom.

•
•

Šalom,
IFI tím
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MÚR MODLITIEB
„Na tvojich múroch, Jeruzaleme, ustanovím strážcov, ktorí po celý deň a po celú noc
nebudú nikdy mlčať. Vy teda, ktorí pripomínate Hospodina, nemajte pokoja!“ (Iz 62:6)

NOVÁ ARABSKÁ KRAJINA?
„… Lebo hľa, zúria Tvoji nepriatelia a hlavu dvíhajú tí, čo Ťa nenávidia. Proti Tvojmu ľudu
chystajú ľstivé plány, radia sa proti Tvojim chránencom. Hovoria: Poďte, vyhubme ich, aby
neboli národom, aby sa nespomínalo viac meno Izraela! Lebo jednomyseľne sa radia:
uzavierajú zmluvu proti Tebe stany Edómu a Izmaelcov, Móáb a Hagarci, Gebal, Ammón
a Amálék, Filištínsko s obyvateľmi Týru. Aj Asýria sa k nim pripojila, pomocným ramenom
sa stali synom Lótovým, ktorí hovorili: Zaberme si Božie príbytky.” (Ž 83:1-13)
Tento text bol napísaný pravdepodobne pred 2500 až 3000 rokmi. Momentálny stav Izraela je však
taký, akoby šlo o článok z niektorých súčasných svetových novín. Tento september má potenciál
uskutočniť mnoho významných zmien na Strednom východe. Keď sa v septembri znovu zídu
predstavitelia OSN, je veľká pravdepodobnosť, že Palestínska samospráva osloví zástupcov
svetových národov, aby schválili vytvorenie najnovšieho arabského štátu: PALESTÍNA!
Niekto si môže povedať, čo je na tom zlé? Nie sú Palestínčania oprávnení mať svoj vlastný štát?
Veď mierové rokovania trvajú už tak dlho. Odvážna myšlienka! Avšak, ako sme už predtým viackrát
prehlásili, problémom nie je Palestínsky štát. Problémom je snaha Palestínčanov zničiť Izrael.
A to by malo dvíhať zo stoličky nielen židov, ale i kresťanov. 18.augusta v správach Aruc Ševa
odznelo: „...Materská škola v Palestínskej samospráve predstavila, čo sa jej malí päťroční absolventi
v tomto zariadení naučili. Deti vystupovali v scénkach, v ktorých predstierali, že zomierajú ako
mučeníci. Publikum, ich rodičia, bolo pohnuté až k slzám...Počas ceremónie ukončenia ročníka boli
odohrané dve predstavenia, v ktorých deti oslavovali smrť v boji proti Izraelu pre záchranu islamu.”
Tento proces oslavy smrti je v mysliach a srdciach palestínskych detí pestovaný od čias Jásira
Arafata. Ide teda už o dve generácie Palestínčanov. Čiže, problém netkvie vo vzniku ďalšieho
arabského štátu,ale v štáte, ktorý sa zaviazal zničiť Izrael!
Zdá sa, že vodcov Západu to netrápi. Dokonca ani vedúcich cirkví. Nevadí im fakt, že navrhované
vytvorenie štátu Palestína je založené na klamstvách a umelo vytvorenej histórii, ktorá bije do očí.
Takýto stav by mal v každom človeku, ktorý verí Biblii, alebo si ju aspoň číta, vyvolať hnev,
že arabský svet má povolenie prepisovať židovskú históriu a to úplne beztrestne, a že požadujú
právo na územie, ktoré nikdy nebolo ich. V poslednej dobe sme dostali listy od niekoľkých našich
čitateľov, ktorí bojovali s nepochopením vo vlastnej cirkvi, pretože im pastori v zboroch bránili
hovoriť o Izraeli. Ako dôvod pastori uviedli, že „to hnevá niektorých členov.“
V žalmoch čítame o zničení Izraela, ktoré nastane prostredníctvom susedných krajín. Veľmi
podobnej situácii čelí Izrael aj v súčasnosti. Moja otázka znie, čo vyburcuje kresťanský svet natoľko,
že povstane k energickej obrane národa, ktorý nám dal Bibliu?
bratstvo
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List modlitebného strážcu
Strategické modlitebné návrhy:
Prosím, modlite sa, aby zbory začali vnímať potrebu podporovať Izrael na medzinárodnej
scéne.
Prosím, modlite sa za všetkých cirkevných vodcov, aby im Boh otvoril oči.
Prosím, modlite sa, aby si Boh vzbudil laikov, ktorí sa postavia za Izrael bez strachu
pred svojimi vodcami.

•
•
•

BOŽIA MILOSŤ NAD IZRAELOM
„... Veď kôpor sa nemláti mlátiacim cepom, ani koleso voza sa neobracia po rasci, lebo kôpor
sa vytĺka palicou a rasca prútom. Či drvia chlebovinu? Veru, do nekonečna sa nemláti. Keď
aj zavedie na ňu kolesá svojho voza i svoje kone, nerozdrví ju. Aj to pochádza od Hospodina
mocností, divný je Jeho plán, veľká je Jeho múdrosť.” (Iz. 28:27-29)
Táto pasáž pochádza z posledných čias veľmi silného odsúdenia prevrátených vládcov, kňazov
a prorokov. Prorok tu objasňuje úžasnú Božiu dobrotu a milosrdenstvo po tom, ako poukázal na to,
že Boh bude kruto súdiť Izrael za jeho prestúpenia. Tento dvojitý faktor je neustále prítomný
v situáciách, kedy Boh jedná so svojím vyvoleným národom od čias, kedy ich povolal na vrch Sinaj
(c/f. 3M 26:1-46).
Univerzálna cirkev mala veľké ťažkosti prijať tieto staroveké proroctvá určené ľuďom, ktorých svet
mení na vydedencov a nazýva ich zberbou. Tento boj pokračuje až do dnešných čias i napriek
zrejmému Božiemu svedectvu, ktorým je obnova Izraela ako národa v roku 1948 a návratu
Jeruzalema pod židovskú vládu takmer po 2000 rokoch, v roku 1967.
Čo sa ešte musí stať, aby cirkev prijala Pavlovo pokarhanie z listu Rímskym 11: „…Lebo zavrel Boh
všetkých do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zmiloval.” Dvetisíc rokov kresťanstva
nevyprodukovalo viac poslušnosti k Bohu, ako Boh predtým žiadal od Židov. Sharon Sandersová
opisuje kresťanskú históriu v súvislosti so židovským národom ako „Cirkevnú halu hanby“! My všetci
potrebujeme Božie milosrdenstvo, pretože ako apoštol hovorí: „Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy
Božej” (R 3:23). Táto samotná myšlienka by mala u každého veriaceho vyvolať hlbokú vďaku
a chválu voči Bohu za to, že môžeme v tejto dobe vidieť Božie milosrdenstvo v akcii pri obnove
Izraela.
Izaiáš píše: „…nikto nevolá po spravodlivosti [za Izrael], nikto nejde pred súd čestne [spomedzi
národov]. Dúfajú v ničotu (v prázdne reči politikov a klamstvá médií), rozprávajú daromnosti, [ktorí]
počnú trápenie a porodia skazu …” [upravené z Izaiáša 59:4 NKJV]. Hoci slová tejto pasáže boli
adresované Izraelu, očividne sa hodia na tento nemilosrdný postoj, ktorý zaujal takmer celý svet –
vrátane cirkvi – voči Izraelu a židovskému národu. Niekto to nazval najdlhšie trvajúcou nenávisťou
v ľudskej histórii! Stojí to za to, zamyslieť sa nad tým?
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List modlitebného strážcu
Strategické modlitebné návrhy:
•
•

Prosím, modlite sa, aby cirkev rozpoznala a verejne uznala, že Izrael je súdený nespravodlivo.
Prosím, modlite sa, aby cirkevné zbory začali volať po spravodlivosti pri jednaní OSN
s Izraelom.

PREBUDOVANIE IZRAELA
„... Zastavili sa naše nohy v tvojich bránach, Jeruzalem. Jeruzalem je vystavený ako mesto,
ktoré nás spája dovedna. Tam vystupujú kmene, kmene Hospodinove. Pravidlom je pre
Izrael: oslavovať meno Hospodinovo. ” (Ž 122:2-4)
Odkedy Izrael po 2000 rokoch znovu získal vládu nad Starým mestom Jeruzalema, tri monoteistické
náboženstvá sa pokúšajú zdieľať jeho svätosť. Napriek ochote Izraela spolupracovať, Palestínčania
sa neustále pokúšajú všetkými možnými prostriedkami vymazať židovskú históriu z mesta, aby nad
ním získali úplnú arabskú nadvládu.
Dňa 10.augusta 2011 TV Palestínskej samosprávy odvysielalo program, v ktorom boli predstavené
palestínske plány pre budúcnosť rozdeleného Jeruzalema:
"Izraeliti istotne vedia, že naše [Palestínske] korene sú hlbšie ako ich falošná história. My, z balkóna
nášho domova, pozeráme na islamskú svätosť ,ale i hriech a nečistotu (modlitieb Židov
pri Západnej stene/ Múre nárekov) v oblasti, na ktorej voľakedy stáli arabské domovy. Kreslíme
naše nové mapy. Keď Židia zmiznú z tohto obrazu ako zabudnutá kapitola zo strán histórie nášho
mesta, vybudujeme osídlenú oblasť nanovo. Bude tu vybudovaná štvrť Mughrabi (na mieste
Západnej steny)."
http://www.commentarymagazine.com/2011/08/17/palestinians-incitement-western-wall/
Chcem vám pripomenúť, že v roku 1967 mal Izrael úplné právo obsadiť Chrámovú horu. Vtedajší
minister obrany, Moše Dayan, však nariadil, že Hora, ku ktorej sa primklo srdce každého Žida
za posledných 2000 rokov, by mala zostať v rukách moslimov kvôli budovaniu vzťahov s arabským
svetom.
Rétorika vyššie uvedeného TV vysielania nasleduje vzor Jordánčanov, ktorý zaviedli v roku 1949,
kedy sa podriadili obrancom židovskej štvrte. Nasledujúci deň zničili pozostalú synagógu v Starom
meste a vydali zákaz vstupu do mesta každému Židovi bez výslovného povolenia od jordánskych
úradov. V nasledujúcich rokoch znesvätili všetko, čo bolo Židom sväté. Dokonca zničili aj označenia
na hroboch.
Samozrejme, Západ žije v ilúzii, že Palestínčania by rešpektovali židovské náboženské stanovy,
ak by sa mesto rozdelilo.
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List modlitebného strážcu
Strategická chvála a modlitebné predmety:
Prosím, modlite sa za múdrosť pre izraelských vodcov, aby vedeli, ako reagovať na tieto
svetové požiadavky.
Prosím, modlite sa za rozhodný postoj Spojených štátov. Nech nezmenia svoj postov pod
tlakom arabských požiadaviek.
Prosím, modlite sa za kresťanských vodcov, aby viedli svoje ovečky podľa biblických právd.

•
•
•

Tiež sa modlite za Slobodu pre Gilada Šalita.
V Mesiášovi
Frank & Karen Selch

Projekt MÚR MODLITIEB organizuje medzinárodná organizácia Kresťanskí priatelia Izraela (CFI) so sídlom
v Jeruzaleme: CFI, P.O.Box 1813, Jerusalem 910 15, ISRAEL, e-mail: cfi@cfijerusalem.org; www.cfijerusalem.org
Na Slovensku a v Českej republike zabezpečuje tento projekt občianske združenie Chevra.
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STRÁŽCOVIA Z JERUZALEMA
Správy z biblickej perspektívy ,Vydanie č. 3, Rok 2011
Šalom zo Siona,
Jedno slovo nás v týchto dňoch pravidelne konfrontuje. Pán nám ho zjavil po nasledujúcom
incidente. Čakal som na odvoz na letisko, pretože som mal slúžiť vo Švédsku. Náhle mi začala tiecť
krv z nosa. Krvácanie som ani po 10 – 15 minútach nevedel zastaviť. Karen už chcela volať sanitku.
Nakoniec sa mi to však podarilo aj bez lekárov. Pýtal som sa Pána, čo sa deje. Veľmi zreteľne som
počul slovo: „Náhle!“
Ihneď som si spomenul na tsunami, ktoré náhle vystúpiIo z mora, na roj tornád pustošiacich
americký stredozápad, blízkovýchodné povstania a mihnutím oka zmenenú národnú politiku
prezidenta Obamu voči Izraelu.
Slovo „náhle“ v Písme znamená – rýchlo, neočakávane. Často sa používa v súvislosti s varovaním,
inokedy s požehnaním.
•

•

•

•

Niekedy môžu prísť Božie súdy náhle: „lebo by tvojich synov odvrátili (zanechaní Kanánci)
odo mňa a oni by slúžili iným bohom; potom by vzplanul hnev Hospodinov proti vám
a rýchle by vás vyhubil.“ (5M.7:4), „Preto náhle príde jeho [pyšného, skazeného človek]
skaza; bude rýchle skrúšený, a nebude lieku.“ (Pr.6:15,29:1), „Predošlé veci som dávno
zvestoval, z mojich úst to vyšlo, ja som to ohlasoval. Náhle som to urobil, a splnilo
sa.“ (Iz.48:3)
Skutky Božej priazne sa tiež môžu objaviť náhle: „A keď sa už doplňoval päťdesiaty deň po
Veľkej noci, totiž deň Letníc/Šavuót, boli všetci jednomyseľne spolu. A zrazu povstal z neba
zvuk ako zvuk nesúceho sa silného vánku a naplnil celý dom, kde sedeli.“ (Sk.2:1-2),
„Ale o polnoci Pavel a Sílas modliac sa spievali Bohu chvály, ... A zrazu povstalo veľké
zemetrasenie, takže sa pohli základy žalára, a razom sa otvorili všetky dvere, a všetkých
putá sa uvoľnili.“ (Sk. 16:25-26), Pozri tiež Mal. 3:1; Lk 2:13-14; Sk 9:3.
O Božích spravodlivých súdoch v Deň Pánov a deň návratu Mesiáša Ješuu je napísané,
že sa stanú náhle, ale tí, čo bdejú, modlia sa a veria, sa nemusia báť: „Neboj sa náhleho
strachu ani búrky bezbožníkov, keď príde. Lebo HOSPODIN bude tvojou dôverou a bude
ostríhať tvoju nohu, aby sa nelapila.“(Pr.3:25-26), „A tak bdejte, lebo neviete, kedy príde pán
domu, ... aby príduc znenazdania nenašiel vás spať. A čo vám hovorím, všetkým hovorím bdejte!“ (Mk. 13:35-37), „… deň Pánov príde tak ako zlodej v noci. Lebo keď budú hovoriť:
Pokoj a bezpečnosť, vtedy náhle príde na nich zahynutie ... a neujdú.“ (1Tes. 5:1-3),
„Áno, prídem skoro (náhle)!“ (Zj. 22:20),Pozri tiež Kaz 9:12; Mat 24:27.
Veľká smilnica - Babylon, konečné celosvetové náboženstvo – civilizácia, bude náhle
zničená: „Preto jedného dňa prídu jeho (Babylona) rany, smrť a žiaľ a hlad, ...“ (Zj. 18:8;
porovnaj Iz 47:9), „A ... kráľovia zeme ... budú hovoriť: Beda, beda, veľké mesto, to silné
mesto Babylon, že v jednej hodine prišiel jeho súd.“ (Zj. 18:9-10), pozri tiež verše 15-19,
všimni si, že je tam dvakrát v jednej hodine, porovnaj Jer.51:8)
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SLOVO PÁNOVO Z JERUZALEMA
Nedávno Boh prostredníctvom Lance Lamberta prehovoril slovo. Keď sme počuli jeho proroctvo,
neboli sme ani tak prekvapení jeho obsahom, ako skôr nástojčivou výzvou k príhovorom.
Tu je niekoľko výňatkov.
„Je dobré, že sa prihovárate za spásu Izraela, lebo to je moja vôľa. Uzavriem okruh spasenia, ktorý
som začal Abrahámom a mojím zasľúbením, že z neho povstane veľký národ, a v ňom budú
požehnané všetky pokolenia zeme. A tak sa aj stalo! Skrze Izrael prišlo moje Slovo, moje spasenie;
a známosť mojich plánov ku všetkým národom sveta. A nad to všetko, z tohto národa vyšiel Mesiáš.
Čoskoro bude spasená plnosť pohanov a znova sa obrátim k Izraelu, k môjmu židovskému ľudu.
Opäť ich vštepím do svojej vlastnej olivy a moje zasľúbenie Abrahámovi sa slávne naplní ... a tento
národ použijem ako posledného svedka pre svet o tom, kto som Ja.
Berte veľmi vážne to, čo sa deje v arabskom svete ... Nie je to pohyb smerom k slobode a skutočnej
demokracii, ale obrovský zisk pre militantný islam. Budú chcieť úplne vyhladiť a zlikvidovať Izrael,
ale nepodarí sa im to. Ich sila a moc bude zlomená a medzi nimi bude veľká žatva duší.
Počujte ma, vyzývam vás k príhovorom! Nebude to ľahké. Nepriateľ urobí všetko pre to, aby zastavil
proces spásy môjho ľudu. Ale zlyhá! Preto hľadám ochotné srdcia, ktoré budú stáť v medzere, budú
budovať múr, budú stáť na mieste príhovoru.
Zanedlho začnem vážne súdy voči západným národom. Stanú sa ničím ...
Počujte môj hlas. Volám vás, aby ste sa prihovárali za môj ľud roztrúsený v národoch. Patrí mi
a chcem ho zachrániť. Počujte toto volanie! ... Súd toho najvážnejšieho a najzničujúcejšieho druhu
padne na národy. Počujte Moje slovo, a poslúchnite moje volanie po príhovore!“
ČAS STÁŤ V MEDZERE JE TERAZ!
V máji sa napätie medzi izraelským premiérom Benjaminom „Bibi“ Netanjahuom a prezidentom
Obamom dalo krájať. Čím je Bibi bližšie k biblickému stanovisku o Izraeli, tými sa Obama na neho
viac hnevá. A to nenaznačuje pre Ameriku nič dobré.
Mnoho Američanov a obrovský kontingent amerických kresťanských sionistov s Obamom nesúhlasí,
ale Božie Slovo je jasné – buď požehnáva, alebo súdi národy podľa konania ich vodcov.
Pre pohanské národy sú tieto požehnania a kliatby udeľované podľa vzťahu ich vodcov k Izraelu,
čiže k židovskému národu a k zemi, ktorú im Boh zasľúbil. (Zach 2:8; tiež 1M 12:3, Ž 83:1-18,
Iz 60:9; Ez 35:2-5; Joel 3:1-2; Abd 1:10; Zach 12:9, atď.). Amerika, a väčšina ostatných národov
sveta, smeruje ku kolízii s Bohom Izraela.
V predošlom texte nás Boh povzbudzuje k modlitbám. Prostredníctvom príhovoru možno Božie súdy
odvrátiť. Aspoň čiastočne
.
„A hľadal som človeka ... ktorý by spravil ohradu a postavil sa v medzeru pred mojou tvárou za tú
18

September 2011

bratstvo

Strážcovia z Jeruzalema
zem, aby som ju neskazil, ale som nenašiel. Preto vylejem na nich svoj zúrivý hnev, ....“ Ez 22:3031a; pozri tiež 2M 32:9-14; Luk 18:1-8, atď.
OBAMA VS. IZRAEL
Liat Collins poznamenal, že keď v Bielom dome Obama podával paschové jedlo, chladno porovnal
povstanie v arabskom svete k príbehu o exode z Egypta. To je perfektný odkaz pre generáciu
Twitteru (sociálna internetová sieť—pozn. prekl).. S perspektívou sotva 3 mesiace ... Obama vzal
najimpozantnejší príbeh z viac ako 4000 ročnej židovskej histórie a zredukoval ho na jeho najnižšie
možné pomenovanie a potom ho ešte viac skomolil. (Lekcie zo Šoy," L. Collins, JP Features,
1. mája 2011)
Následne Obama ochromil Netanjahua tým, že radikálne zmenil zahraničnú politiku USA. Pristúpil
na podmienky prezidenta Palestínskej samosprávy, Abbása, a požiadal Izrael o úplné stiahnutie
izraelských síl z okupovaných palestínskych území na hranicu z roku 1967.
Obamov cieľ je jasný: dva štáty pre dva národy s hranicami podľa línie z r. 1967, čo sú vlastne
hranice dohodnuté prímerím v r. 1949, kedy Jordánsko okupovalo Judsko a Samáriu počas
19 rokov. Túto mierovú líniu, ktorú experti na obranu považujú za neobrániteľnú, v Izraeli často
nazývajú „Osvienčimské hranice“.
Obama chce židovský štát pre židovský národ; palestínsky štát pre palestínsky národ. Avšak Abbás
odmieta chápať Izrael ako židovský štát. Napriek tomuto faktu americký prezident stále tlačí Izrael
k ústupkom. Sníva o záverečných rokovaniach, nemá však vyriešené kľúčové otázky pre obe
strany: hranice, Jeruzalem, čo s palestínskymi „utečencami“. ("Obama: 'Úplný postupný odchod
Izraela na hranice z r. 1967'," Arutz 7, 20. mája 2011)
Obama súhlasil so všetkými palestínskymi požiadavkami, no ignoroval väčšinu z mierových
podmienok Izraela. Caroline Glick (komentátorka denníka Jerusalem Post) to sumarizuje:
Obama súhlasil, že Izraelu musí priznať právo na obrániteľné hranice ako predpoklad pre rokovania,
neodporoval však palestínskej požiadavke na otvorenie imigrácie miliónov zahraničných arabov
do Izraela. Zignoroval Bushov list Šaronovi z r. 2004, v ktorom bývalý americký prezident odmietol
návrat na mierovú líniu z r. 1949, podporil rozsiahlu výstavbu osád a postavil sa voči masovej
imigrácii Arabov do Izraela.........Obama ďalej nepriamo žiadal, aby bol Izrael rozdelený, pretože
súhlasil s tým, aby bol palestínsky štát súvislý. Obama tiež uviedol, že palestínsky štát bude mať
medzinárodnú hranicu s Jordánskom. Pre Izrael by to znamenalo stiahnutie sa z údolia Jordánu,
bez ktorého je voči invázii bezmocný . Obama skutočne opustil spojenectvo medzi Izraelom a USA.
("Obamovo zavrhnutie Ameriky," C. Glick, www.carolineglick.com, 20. mája 2011)
IZRAELSKÝ PREMIÉR NETANJAHU SA BRÁNI
Na májovom stretnutí amerického prezidenta s izraelským premiérom Netanjahuom Bibi verejne,
zdvorilo, trpezlivo ale pevne vysvetlil svoje „nie“ pre vznik palestínskeho štátu. Mnohých sionistov,
dokonca aj v USA, potešila jeho smelá odpoveď. Index jeho obľúbenosti v Izraeli stúpol, keď sa
bratstvo
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verejne postavil proti Obamovým nebiblickým rozhodnutiam.
Herb Keinon, analytik JP, napísal, že súčasné ťažkosti v americko-izraelských vzťahoch ... nestoja
na osobnostných konfliktoch, ale skôr na pojmových ... Obama zásadne verí, že na vyriešenie
izraelsko-arabského konfliktu bude potrebné bolestivé zrieknutie sa izraelského územia. Netanjahu,
na druhej strane, je na základe predchádzajúcich skúseností presvedčený, že to neprinesie
výsledok ani nezaistí bezpečnosť Izraela.
Obama si myslí, že v chaose blízkovýchodných prevratov je čas arabsko-izraelský konflikt upokojiť.
Bibi je presvedčený, že v tom všetkom, čo sa deje v arabskom svete, pričom Izrael nevie, čo sa
stane s ktorýmkoľvek jeho regionálnym partnerom, ... je čas ustúpiť a nechať usadiť prach skôr, ako
sa odvážia na ďalší krok. ("Obama-Netanjahu: Nie všetko je osobné," H. Keinon, JP Analysis,
21. mája 2011)
Obama sa vyjadril, že takzvaný problém palestínskych utečencov sa môže vyriešiť po tom, keď sa
určia hranice. Netanjahu nesúhlasil. Arabský útok v roku 1948 vyústil do dvoch utečeneckých
problémov, palestínskeho a židovského, zhruba v podobnom počte. Židov, ktorých vyhnali
z arabských krajín, v ktorých žili už od biblických čias, prijal malý Izrael. Rozľahlý arabský svet nebol
schopný prijať svojich palestínskych utečencov.
Dodnes Palestínčania trvajú na tom, aby Izrael prijal milióny potomkov týchto utečencov, a tak zničil
budúcnosť Izraela ako židovského štátu ...("Bibi hovorí nie na Obamovu Líniu ´67, varuje pred
ilúziami," Arutz 7, 22. mája 2011)
Netanjahu na spoločnom rokovaní Kongresu USA nevyjadril žiadnu novú izraelskú iniciatívu,
ale zatĺkol politické stĺpy, ktoré sa v regionálnom víre nepohnú... Žiaden návrat k r. 1967, žiadni
utečenci, žiadne rokovania s vládou PS, v ktorej vládne Hamas a absolútna nevyhnutnosť Palestínčania musia uznať Izrael ako národný štát Židov.
Úspech tohto prejavu bol predovšetkým v prijatí. To, že izraelský premiér získal ovácie rokovej
hviezdy z oboch táborov, z oboch snemovní Kongresu, vysiela dôležitý signál o podpore rovnako
priateľom ako aj nepriateľom Izraela. ("Netanjahu a 'Kniha otázok prečo?'," Herb Keinon,
JP Features, 27. mája 2011)
PRIAME ROZHOVORY
Americká sionistická organizácia (ZOA) dôrazne odsúdila Obamov prejav o blízkovýchodnej politike.
Skritizovala ho, že v čase, keď sa Hamas spája s Fatahom a vytvára jednotnú vládu, Obama
dokáže žiadať pre Palestínsku samosprávu štát, dokonca na neobrániteľných hraniciach z r. 1967.
Pripomíname, že Hamas je teroristická organizácia podobná nacistom (splnomocnenec Iránu), ktorá
vo svojich stanovách vyzýva k zabitiu každého Žida (Článok 7) ("ZOA odsudzuje Obamovu žiadosť
na teroristický štát Hamasu/Fatahu …," www.zoa.org., 19. mája 2011)
Izrael Dnes napísal, že Abbás je rozhodnutý prepísať nedávnu históriu v regióne. V mienkotvornom
NY Times (17. mája) sa Abbás sťažoval, že po tom, ako OSN rozhodla o rozdelení ´Palestíny´
na židovský a arabský štát v roku 1947, ´sionisti´ spustili nevyprovokovaný vojenský útočný tlak,
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ktorý prinútil okolité arabské štáty zaintervenovať. Abbás s týmito absurdnými argumentmi tlačí
OSN, aby uvedenú historickú krivdu opravili tým, že uznajú nezávislý palestínsky štát.
Netanjahu znova obhajoval pravdu a nazval Abbásov článok prepisovaním histórie podľa vzoru
Stalina a veľkým skomolením dobre známych a zdokumentovaných faktov, pretože Arabi odmietli
plán rozdelenia..., zatiaľ čo ho židovskí lídri akceptovali...a následne šesť arabských armád
zaútočilo na Izrael, aby ho zničilo.
Abbás tiež napísal, že vznik palestínskeho štátu pripraví cestu pre presadzovanie sťažností
voči Izraelu na pôde OSN. Bibi uviedol, že od roku 1993 sa Izrael zúčastňoval na mierových
rokovaniach s garanciou, že Palestínsky štát ukončí konflikt. Napriek tomu možno z tohto článku
usúdiť, že palestínske vedenie vidí ustanovenie palestínskeho štátu ako prostriedok na
pokračovanie konfliktu s Izraelom. ("Palestínky líder prepisuje dejiny Izraela," Izrael Dnes, 18. mája
2011)
"PREČO ZÁLEŽÍ NA HISTÓRII: ŠESŤDŇOVÁ VOJNA V ROKU 1967,"
to je názov článku Davida Harrisa, výkonného riaditeľa americkej židovskej komisie.
Pred 44 rokmi ... vypukla Šesťdňová vojna. Ide o jeden z mála konfliktov, ktorý trvá až dodnes a je
rovnako závažný ako v roku 1967. Mnoho z kľúčových otázok ostalo nevyriešených ... Politici,
diplomati a novinári bojujú s následkami tejto vojny, ale zriedka poskytnú aj kontext. Bez kontextu
však mnohé kriticky dôležité veci nedávajú zmysel.
Po prvé, v júni 1967 neexistoval štát Palestína. Jeho vznik, ktorý navrhla OSN v r. 1947, arabský
svet odmietol, pretože by to znamenalo zároveň aj vznik židovského štátu.
Po druhé, Západný breh a východný Jeruzalem malo v tom čase v rukách Jordánsko. Porušením
predpísaných dohôd Jordánsko odoprelo Židom prístup k ich najposvätnejším miestam
vo východnom Jeruzaleme. Aby bola záležitosť ešte horšia, mnohé z nich zničili ...
Po tretie, arabský svet mohol vytvoriť palestínsky štát na Západnom brehu, východnom Jeruzaleme
a v Pásme Gazy v ktorýkoľvek deň v týždni. Neurobili tak. Dokonca o tom ani nediskutovali ...
Po štvrté, hranica z r. 1967 (pred vojnou) ... nebola nič viac než zóna prímeria...Táto zóna prímeria
vznikla po tom, čo arabské armády zaútočili na Izrael v roku 1948 a pokúsili sa ho zničiť. Neuspeli.
A tak sa nakreslila zóna prímeria, ale neboli to oficiálne hranice ...
Po piate, v roku 1964 Liga arabských štátov založila Organizáciu pre oslobodenie Palestíny, čo bolo
tri roky pred tým, ako vybuchol konflikt v 1967. Cieľom OOP bol a je - vymazať Izrael z tohto sveta.
Po šieste, tesne pred vypuknutím Šesťdňovej vojny, Egyptskí a Sýrski lídri opakovanie deklarovali,
že prichádza vojna, ktorej cieľom je vymazať Izrael z mapy ... Takže 22 rokov po holokauste
prichádza ďalší nepriateľ, ktorý volá po vyhubení Židov ...
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Po siedme, egyptský prezident Nasser požiadal mierové sily OSN, ktoré desaťročie chránili tento
región pre vznik možných konfliktov, aby odtiahli. Hanbou je, že OSN vyhovelo ...
… Egypt zablokoval izraelské loďstvo v Červenom mori ... považoval to za vojnový čin proti
Jeruzalemu. Amerika prisľúbila pomoc na prelomenie blokády, ale nakoniec nekonala ...
… Tesne pred vojnou odoslal Izrael (prostredníctvom OSN a USA) Jordánsku správu, v ktorej
nástojil na Ammán, aby sa vyhol hroziacemu konfliktu. Jordánsky kráľ Hussein ignoroval izraelskú
žiadosť a zviazal svoj osud s Egyptom a Sýriou. Jeho armádu Izrael porazil a on stratil dohľad nad
Západným brehom a východným Jeruzalemom.
Po víťazstve Izrael dúfal, že novo-nadobudnuté územia ... budú základom pre mierovú zmluvu.
Vyslali vyjednávačov. 1. septembra 1967 dostal Izrael formálnu odpoveď. Arabská konferencia na
najvyššej úrovni v Chartúme slávne deklarovala: Žiadny mier, žiadne uznanie, žiadne rokovania
s Izraelom.
… Všetky vojny majú následky. Ani táto nebola bez výnimky. Ale arabskí agresori neprevzali
zodpovednosť za akcie, ktoré vzbudili. Chcú, aby svet uveril, že stavby v izraelských osadách po r.
1967 sú kľúčom arabsko-izraelského konfliktu. Šesťdňová vojna pozitívne dokázala, že kľúčovou
otázkou je a vždy bolo, či arabský svet akceptuje právo židovského národa na svoj vlastný štát..
(Prečo záleží na histórii: Šesťdňová vojna v roku 1967," D. Harris, JP Blogs, 9. júna 2011)
JEDNODUCHO POVEDAŤ PALESTÍNSKEMU ŠTÁTU „NIE!“
Denník Jerusalem Post popisuje nebezpečnosť situácie, ktorej by Izrael mohol už na jeseň čeliť.
Palestínčania mali skutočne úspech v snahe získať podporu medzinárodného spoločenstva
pre vznik palestínskeho štátu. Pred niekoľkými dňami apelovali na Bezpečnostnú radu OSN
a na nezáväzné Valné zhromaždenie, aby uznali palestínsky štát s hranicami zo 4. júna 1967. Je to
geografická oblasť, ktorá má pre Židov obrovskú historickú dôležitosť. Zahŕňa nie len Judsko,
Samáriu, Gazu, ale tiež veľké oblasti Jeruzalema, vrátane Západného múra ... A tak sa môže stať,
že pol milióna Izraelčanov, ktorí žijú v týchto oblastiach, už nebude považovaných len
za ´okupantov´, ale zrejme tiež za narušiteľov palestínskej suverenity. ("Sionistiská diplomacia,"
JP Editorial, 5. apríla 2011)
Vedenie PS obvykle blokuje cestu k mieru, čo zabraňuje Izraelu povedať „Ano.“ Jednou
z najväčších prekážok pre mier je ´právo na návrat´ arabských utečencov z roku 1948 a ich
potomkov. Abbás tvrdí, že „palestínske vedenie sa nikdy nevzdá práva na návrat ... pretože našou
cieľovou stanicou je vlasť“. A potom je tu aj Jeruzalem - „kameň veľkej ťarchy“ (Zach 12:3). Abbás
nikdy nebude akceptovať palestínsky štát bez Jeruzalema ako jeho hlavného mesta. ("Abbás:
Každý Palestínčan by mal vidieť Palestínu," Palestínske spravodajstvo & Infornačná agentúra,
14. mája 2011).
Ďalšou prekážkou k mieru je popieranie židovskej histórie Palestínskou samosprávou. Na deň
nezávislosti Izraela, ktorý Palestínčania nazývajú Nakba – „Katastrofa“, Abbás prehlásil, že Židia
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nemajú v tomto regióne nijakú históriu a konštatoval fiktívnu 9000 ročnú prítomnosť palestínskych
dejín, datujúc ich späť do roku 7000 p. n. l. ...Tiež povedal: „Ó, Netanjahu, ty si v dejinách
len náhodou, akoby omylom. Zato my sme ľud histórie. My sme vlastníci dejín.
Táto verzia histórie je bezočivé skomolenie faktov. Judeo/izraelská história v kraji Izrael sa datuje
späť tisícky rokov, je dokumentovaná starými židovskými aj nežidovskými zdrojmi a je doložená
početnými archeologickými nálezmi. Doteraz nikto iný okrem Palestínčanov netvrdil, že existuje
starobylá palestínska história a nie sú ani žiadne referencie na palestínsko-arabský národ
v staroveku ... Korán sa zmieňuje o izraelskom ľude a dokonca aj o zničení Chrámu [Sura 17],
ale nie o Palestínčanoch. (PMW: "Abbás Netanjahuovi: 'Ty si v dejinách náhodou," IMRA, 24. mája
2011)
Jerusalem Post píše, že Palestínska samospráva namiesto toho, aby pripravovala svoj ľud
na uzavretie mieru s Izraelom, svoj ľud proti Židom popudzuje. A mnoho Palestínčanov, ktorí sú
podporovaní medzinárodnou komunitou, si stále myslí, že milióny potomkov sa budú môcť vrátiť
do Izraela a tak ho premôcť demograficky ...
Za týchto okolností, keď regiónom zametá nestabilita a islamský virvar, naozaj nie je múdre vytvoriť
22. arabský štát, ktorý by pravdepodobne len pridal k nestabilite. ("Zastavte ničenie," JP Editorial,
23. júna 2011)
FATAH & HAMAS
David Horovitz ako zodpovedný redaktor JP, napísal:
„Odkedy Fatah a Hamas ohlásili svoju dohodu o ´zmierení´, čakám, kedy budem počuť
medzinárodný chórus ... s celosvetovým odsúdením PS a jej prezidenta Abbása za to, že sa
rozhodli zaviazať svoj osud s organizáciou, ktorej ideológia je spätá s vymazaním židovského
štátu ...
Čakal som márne. Nemota. Žeby sebaklam? Alebo len starý čistý antisemitizmus? Väčšina
medzinárodnej komunity ignoruje dohodu s Hamasom, ktorá dáva inštrukcie na zabíjanie Židov ...“
´Zmierenie´ zoslablo ako letný slnovrat. Takýto „neúspech“ sa dal čakať. Oveľa znepokojujúcejší
je fakt, že väčšina sveta akceptovala toto zmierenie.
Horovitz: „Hamas, ako uviedol Daley - šéf kancelárie Bieleho domu (28. apríla), je teroristická
organizácia, ktorá sa zameriava na civilistov ... Preto morálna medzinárodná komunita by mala
hľadať spôsob, ako ich zabrzdiť v nezákonnej činnosti...na medzinárodných rokovaniach nemajú
miesto.“
Paradoxne, v tých istých komentároch Daley deklaroval, že USA podporujú palestínske zmierenie
za podmienok, že pokročí mierový proces. Aká je to dvojitá reč, od údajne morálneho vodcu
slobodného sveta?
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("Kde je pobúrenie?" D. Horovitz, JP, 2. mája 2011)
JERUZALEM – HLAVNÉ MESTO IZRAELA
Pri výročí znovu zjednotenia Jeruzalema premiér Netanjahu vo svojom prejave povedal: „Pred
štyridsiatimi rokmi vojaci IDF uskutočnili vízie prorokov a navrátili Jeruzalemu jeho pravé miesto
[Zach 12: 6] … Jeruzalem už nikdy nebude rozdelený ... Budeme obraňovať Jeruzalem, jeho
jednotu, budeme ho budovať a rozvíjať.“
Prieskum na Deň Jeruzalema ukázal, že významná väčšina Izraelitov podporuje Bibiho politiku,
keďže viac ako 66 % nechce rozdelenie Jeruzalema ani ako súčasť všeobecnej mierovej dohody.
("Netanjahu počas Dňa Jeruzalema: Toto mesto je naše!" Izrael Dnes, 1. júna 2011)
Zápas o toto mesto sa zintenzívňuje. Satan šíri lži o všetkom, čo je Bohu sväté. Napríklad,
palestínski revizionisti dejín tvrdia, že dobre známy verš zo židovského žalmu“ „Ak by som
ťa zabudol, ó, Jeruzaleme, nech zabudne i moja pravica“, absolútne nepochádza zo židovských
zdrojov. Revizionisti tvrdia, že tieto slová vyslovili kresťanskí križiaci a len nedávno si ich Židia
´požičali´ a ´sfalšovali ich v mene sionizmu´. (PMW: "Palestínske komolenie: Ak by som ťa zabudol,
ó, Jeruzaleme: Križiacky výraz …," Marcus & Crook, IMRA, 9. júna, 2011)
PROROCKÁ PREDZVESŤ
Tu je výzva na zobudenie sa:
Výnimočné nahromadenie veľmi vážnych prírodných katastrof vrátane zemetrasení v Japonsku
a na Novom Zélande, tornád a povodní v USA spôsobilo, že rok 2011 sa zapíše do dejín ako
mimoriadne „nešťastný“. Celosvetovo sú ekonomické straty do konca júna odhadované na 265
miliárd amerických dolárov. Prekročili celkovú sumu za rok 2005, predošlý doteraz najdrahší rok ...
("Prehľad prírodných katastrof za polrok 2011," www.munichamerica.com, 12. júla 2011)
Geologická mapa, ktorú minulý týždeň predstavila Hebrejská univerzita ukazuje, že východná panva
môže skrývať veľké množstvá ropy hlboko v súvrství.
Je možné, že Izrael sedí na obrovskom ílovitom ložisku ropy. Izraelská energetická iniciatíva dúfa,
že koncom roka spustí pilotný projekt, ktorý povedie k produkcii 50.000 barelov ropy za deň, čo je
pätina izraelskej spotreby. V Ezechielovi 38:12-13 sa dvakrát píše, že Góg a Magóg napadnú Izrael,
aby zobrali korisť. Smeruje to podľa tejto správy k tomu? ("Izraelské pobrežie by mohlo byť ropnou
zlatou baňou, tvrdia vládni experti," Arutz 7, 1. júna 2011)
ŠŤASTNÉ 63. NARODENINY, IZRAEL
David Harris poznamenal, že väčšina národov by nad svojim 63 výročím „pokrčila plecami.“
Ale to sa netýka Izraela ... Ako je to možné, že sa tento nepatrný národ veľkosti New Jersey alebo
Walesu dokáže brániť proti rozhodným, dobre financovaným a početným protivníkom? Ako je to
možné, že táto malilinká krajina bez prírodných zdrojov (až na nedávne objavy zemného plynu na
pobreží) patrí medzi najvyspelejšie na svete?
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Izrael - národ zdecimovaný nacistickým konečným riešením zažil obnovu len tri roky po holokauste.
Národný štát Židov, ktorý bol od prvého dňa svojej existencie konfrontovaný vojnou, ktorá ich mala
vymazať z tohto sveta ... sa nikdy nevzdal a neustúpil ...Izraelská spoločnosť, obohatená vlnami
nových prisťahovalcov, sa rýchlo rozvinula. V posledných rokoch predovšetkým tisíce afrických
kresťanov a moslimov riskovali životy, prekročili nehostinné krajiny ako Egypt, aby videli nový štart
Izraela.
Staré zvolanie Židov: „Budúci rok v Jeruzaleme“ sa blíži a bude ho počuť aj tento rok. ...
Suchá, neúrodná pôda ožila ovocím zeme.
…Opäť, práca nie je dokončená a je veľa výziev. Ale počas krátkych 63 rokov dokázali Izraelčania,
že nedávny premiér Ben-Gurion mal pravdu, keď povedal: „Ak chceš byť v Izraeli realistom,
musíš veriť v zázraky.“
("Štastné narodeniny, Izrael!" D. Harris, JP Blogs, 9. mája 2011)
… a nebudú viacej vykorenení s povrchu svojej zeme, ktorú som im dal, hovorí Hospodin, tvoj Bôh.
Am 9:15b
Chuck & Karen Cohen
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Dámy a páni, Izrael vystiera ruku k pokoju od momentu, kedy bol založený ako štát pred 63 rokmi.
Dnes vystieram túto ruku znovu v mene Izraela a židovského ľudu. Vystieram ju k ľuďom v Egypte
a Jordánsku, s obnoveným priateľstvom voči susedom, s ktorými sme uzavreli mier. Vystieram
ju k ľuďom z Turecka, s rešpektom a dobrou vôľou. Tiež ju vystieram k ľuďom z Líbye a Tuniska,
s pochvalou voči tým, ktorí sa snažia budovať demokratickú budúcnosť. Vystieram ju k ostatným
ľuďom zo severnej Afriky a Arabského polostrova, s ktorými chceme vytvoriť nový začiatok.
Vystieram ju k ľuďom zo Sýrie, Libanonu a Iránu, s bázňou voči tým, ktorí bojujú s brutálnou
represiou.
Ale predovšetkým, vystieram ju voči palestínskemu národu, s ktorým chceme vytvoriť
spravodlivý a dlhotrvajúci mier.
Dámy a páni, naša nádej na mier v Izraeli nikdy neupadla. Naši vedci, doktori a novátori
aplikujú svoje vedomosti, aby vylepšili svet zajtrajška. Naši umelci a spisovatelia obohacujú
dedičstvo ľudstva. Viem, že toto nie je obraz Izraela, ktorý sa tak často predostiera v tejto sále.
V roku 975 boli staroveké túžby môjho ľudu obnoviť národný život v našej starobylej biblickej
domovine na tomto mieste označené za hanbu a rasizmus. Na tomto mieste bola v roku 1980
zrušená mierová zmluva medzi Izraelom a Egyptom! Na tomto mieste je rok po roku Izrael
nespravodlivo vydaný na odsúdenie. Je vydaný na odsúdenie častejšie ako ostatné národy sveta
dohromady. Dvadsaťjeden z 27 rozhodnutí Valného zhromaždenia odsudzuje Izrael – jedinú
skutočnú demokraciu na Strednom východe.
Ide o nešťastnú súčasť inštitúcie OSN. Je to absurdné divadlo. Nielen, že vyháňa Izrael ako
podliaka; často uvádza skutočných podliakov do vedúcich pozícií. Kadáfiho Líbya predsedala
Výboru OSN za Ľudské práva; Saddámov Irak viedol Komisiu OSN za odzbrojenie. Môžete
si povedať: To je minulosť. Dobre, uvediem, čo sa deje v súčasnosti. Práve teraz, dnes:
Hizballáhom riadený Libanon predsedá Bezpečnostnému výboru OSN. To v skutočnosti znamená,
že teroristická organizácia predsedá orgánu, ktorému zverili zaručenie svetovej bezpečnosti.
Toto by ste nevymysleli.
Takže v OSN môžu automaticky väčšiny rozhodnúť o čomkoľvek. Môžu rozhodnúť, že slnko
bude vychádzať na západe. Ale tiež môžu rozhodnúť – a rozhodli – že Múr nárekov v Jeruzaleme,
najsvätejšie miesto judaizmu, je okupovaným palestínskym územím.
Mám vieru, že tu, na Valnom zhromaždení, si pravda prerazí cestu. V roku 1984, keď som
bol ustanovený za izraelského veľvyslanca pre OSN, navštívil som veľkého učiteľa Lubavicha.
A teraz, dámy a páni, nechcem, aby sa niekto z vás urazil, pretože z osobnej skúsenosti mojej
služby na tomto mieste viem, že sú tu vážení muži a ženy, mnohí schopní a dôstojní ľudia, ktorí
slúžia svojim národom. Tento rabín mi povedal: „Budeš slúžiť v dome mnohých
klamstiev....Pamätaj, že dokonca aj na tom najtemnejšom mieste bude možné doďaleka vidieť
svetlo jedinej sviečky.“
Dnes verím, že svetlo pravdy zažiari, hoci len na pár minút, v sále, ktorá bola už veľmi dlho
temným miestom pre moju krajinu. Ako premiér Izraela som neprišiel na toto miesto, aby som
získal aplauz. Prišiel som sem, aby som hovoril pravdu. Pravdou je, že Izrael chce mier.
Pravdou je, že ja chcem mier. Pravdou je, že na Strednom východe musí byť mier zakotvený
v bezpečnosti. Pravdou je, že nemôžeme dosiahnuť mier prostredníctvom rozhodnutí OSN,
ale len skrze priame jednania medzi danými stranami. Pravdou je, že Palestínčania odmietali
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vyjednávanie. Pravdou je, že Izrael chce mier s Palestínou, ale Palestínčania chcú štát bez
mieru. A pravdou je, že by ste nemali dovoliť, aby sa to stalo.
Dámy a páni, keď som sem prišiel po prvý krát pred 27 rokmi, svet bol rozdelený na Východ
a Západ. Studená vojna skončila, veľké civilizácie sa prebudili zo storočných driemot, milióny ľudí
bolo pozdvihnutých z chudoby, nespočetné množstvo je pripravené ich nasledovať. Významnou
vecou je, že tento monumentálny historický nárast prebehol vo veľkej miere v pokoji. Napriek tomu
sa medzi Východom a Západom v súčasnosti vzmáha rakovina, ktorá ohrozuje mier
všetkých. Nesnaží sa oslobodiť, ale zotročiť, nie vystavať, ale ničiť.
Touto rakovinou je militantný islam. Zahaľuje sa do plášťa veľkej viery, ale vraždí Židov,
kresťanov ako aj moslimov s neodpúšťajúcou nestrannosťou. Tento islam zabil 11.septembra tisíce
Američanov a Dvojičky zanechal v ruinách. Včera večer som položil veniec na pamätník tejto
udalosti. Bolo to hlboko dojemné. V mysli mi však zneli zúrivé slová iránskeho prezidenta, ktoré
včera predniesol na tomto pódiu. Pán prezident Iránu uviedol, že deň 11.september bol americkou
konšpiráciou. Niektorí z vás zo sály odišli. Vy všetci ste tak mali urobiť.
Od 11.septembra militantní islamisti zabili nespočetné množstvo ďalších nevinných –
v Londýne a Madride, v Bagdade a Bombaji, v Tel Avive a Jeruzaleme, v každej časti Izraela. Som
presvedčený, že najväčšie nebezpečenstvo, ktorému svet čelí je, že tento fanatizmus sa ozbrojí
nukleárnymi zbraňami. Presne o to sa snaží Irán.
Dokážete si predstaviť, žeby sa ten muž, ktorý tu včera rečnil, ozbrojil nukleárnymi
zbraňami? Medzinárodné spoločenstvo musí zastaviť Irán teraz, lebo potom už bude príliš neskoro.
Ak nezastavíme Irán, všetci budeme čeliť prízraku jadrového terorizmu. Arabská jar by sa
mohla čoskoro stať Iránskou zimou.
To by bola tragédia. Milióny Arabov vyšli do ulíc, aby nahradili tyraniu slobodou, a nikto by
z toho nemal väčší prospech ako Izrael, ak bude viac tých, ktorí sa rozhodli pre slobodu a mier.
Toto je moja hlboká túžba. Ako izraelský premiér nemôžem riskovať budúcnosť židovského
štátu kvôli sebeckému zmýšľaniu. Vodcovia musia vnímať skutočnosť takú, aká je a nie takú, aká
má byť. Musíme urobiť, čo je v našich silách, aby sme tvorili budúcnosť. Nemôžeme hrozby
súčasnosti odháňať len zbožným prianím.
Svet okolo Izraela je čoraz nebezpečnejší. Militantný islam už zachvátil Libanon a Gazu.
Je rozhodnutý zničiť mierové zmluvy medzi Izraelom a Egyptom ako aj medzi Izraelom
a Jordánskom. Nakazil mnoho arabských mozgov proti Židom a Izraelu, proti Amerike a Západu.
Nestojí proti politike Izraela ale proti jeho existencii.
Niektorí tvrdia, že ak chcete spomaliť šírenie militantného islamu, najmä v týchto pohnutých
časoch, Izrael musí urobiť ústupky a teritoriálne kompromisy. Táto teória znie jednoducho.
V podstate to znamená nasledovné: „Opustite toto územie a mier bude napredovať. Rozvážni budú
posilnení, radikálov udržíme v zálive. A netrápte sa s otravnými detailmi o tom, ako sa bude Izrael
v skutočnosti brániť; medzinárodné jednotky to zvládnu.“
Títo ľudia mi neustále hovoria: „Len urob výbornú ponuku a všetko sa vydarí.“ Viete, táto
teória má len jednu chybu. My sme ju už vyskúšali a nefungovala. V roku 2000 Izrael urobil výbornú
mierovú ponuku, ktorá spĺňala prakticky všetky požiadavky Palestínčanov. Arafat ju odmietol.
Následne Palestínčania začali teroristický útok, ktorý si vyžiadal životy tisícok Izraelčanov.
Premiér Olmert v roku 2008 urobil ešte lepšiu ponuku. Prezident Abbás na ňu ani
nereagoval.
Izrael urobil viac ako len výborné ponuky. My sme v skutočnosti opustili územie.
V roku 2000 sme sa stiahli z Libanonu a z každého štorcového „palca“ Gazy v roku 2005. To však
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neutíšilo islamskú búrku, militantnú islamskú búrku, ktorá nás ohrozuje. Práve naopak. Búrku
priblížilo a zosilnilo.
Hizballáh a Hamas vystrelili tisíce rakiet na naše mestá práve z území, ktoré sme im uvoľnili.
Vidíte, keď Izrael opustil Libanon a Gazu, tí rozvážni neporazili radikálov, tí rozvážni boli
pohltení radikálmi. Vyjadrujem poľutovanie nad tým, že medzinárodné jednotky ako UNIFIL
v Libanone a EUBAM v Gaze nezastavili týchto radikálov a nezabránili im útočiť na Izrael.
Opustili sme Gazu s nádejou na mier.
Nezamrazili sme osady v Gaze, my sme ich vykorenili. Urobili sme presne to, čo táto teória
hovorí: „Choďte preč, vráťte sa za hranice z roku 1967, zrušte osady.“
Vytrhli sme tisíce ľudí z ich domovov. Vytiahli sme deti z ich škôl a škôlok. Zrúcali sme
synagógy. Dokonca sme našich milovaných presťahovali z ich hrobov. A potom, ako sme to všetko
urobili, kľúče od Gazy sme predali prezidentovi Abbásovi.
Táto teória hovorí, že by to všetko malo fungovať a prezident Abbás a Palestínska
samospráva by teraz mohli stavať mierový štát v Gaze. Možno si pamätáte, že celý svet tlieskal.
Tlieskali nášmu odchodu ako činu veľkého štátnictva. Bol to odvážny mierový akt.
Ale, dámy a páni, nezískali sme mier. Dostali sme vojnu. Dosiahli sme to, že Irán
prostredníctvom svojho zástupcu, teroristov z Hamasu, vykopol Palestínsku samosprávu.
Palestínska samospráva padla za jeden deň. Za jediný deň.
Prezident Abbás na tomto pódiu povedal, že Palestínčania sú vyzbrojení len svojou nádejou
a snami. Áno, nádejami, snami a 10 000 strelami a raketami Grad dodávanými z Iránu, nehovoriac
o rieke smrtiacich zbraní, ktorá prúdi do Gazy zo Sinaja, Líbye a ďalších miest.
Na naše mestá dopadli už tisíce rakiet. Preto je pochopiteľné, že Izraeliti sa právom
pýtajú: „Ako zabrániť, aby sa situácia nezopakovala aj na Západnom brehu?“ Väčšina veľkých miest
na juhu krajiny sa nachádza niekoľko desiatok kilometrov od Gazy. Ale v centre krajiny sú naše
mestá vzdialené od Západného brehu len niekoľko sto metrov, maximálne niekoľko kilometrov.
Pýtam sa. Vystavil by niekto z vás svoje mestá a rodiny takémuto nebezpečenstvu? Konali
by ste tak nedbanlivo so životmi vašich občanov? Izraeliti sú pripravení mať po svojom boku na
Západnom brehu palestínsky štát. Nie sú však pripravení mať tam ďalšiu Gazu. A preto
potrebujeme skutočné bezpečnostné opatrenia, o ktorých však Palestínčania odmietajú s nami
vyjednávať.
Izraeliti si pamätajú trpké lekcie z Gazy. Mnohí kritici Izraela ich ignorujú. Nezodpovedne
nám radia, aby sme sa vydali na tú istú nebezpečnú cestu. Opakujú tú istú radu, používajú tie isté
frázy, ako by sa nič nestalo.
A títo kritici naďalej vyvíjajú nátlak na Izrael, aby urobil ďalekosiahle ústupky bez toho, aby
bola najskôr zaistená jeho bezpečnosť. Chvália tých, ktorí nevedomky kŕmia nenásytného krokodíla
militantného islamu a nazývajú ich odvážni štátnici. Nepriateľmi nazývajú tých, ktorí trvajú na tom,
aby sa najskôr vztýčila zábrana, ktorá udrží krokodíla, alebo mu aspoň vtlačí železnú tyč medzi
roztiahnuté čeľuste.
Takže i napriek označeniam a urážkam musí Izrael brať do úvahy lepšiu radu. Lepšia je zlá
tlač ako dobrý chválospev, a stále bude lepšia férová tlač, ktorej zmysel pre históriu siaha
za hranice nového rána a ktorá uznáva legitímne záujmy Izraela o bezpečnosť.
Som presvedčený, že počas serióznych mierových vyjednávaní môžu byť tieto potreby
a záujmy adekvátne naplnené. Nebudú však naplnené bez vyjednávaní. Keďže Izrael je tak
malinkou krajinou, potrieb je veľa. Bez Judey a Samárie, Západného brehu, má Izrael len 9míľovú
šírku... Ide približne o 2/3 z dĺžky Manhattanu. Je to vzdialenosť medzi Battery Park a Columbia
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University. A nezabúdajte, že ľudia, ktorí žijú v Brooklyne a New Jersey sú pomerne milší ako
izraelskí susedia.
Ako ochránite takúto malú krajinu, obklopenú ľuďmi, ktorí prisahali jej záhubu a vďaka Iránu
sú po zuby ozbrojení? Samozrejme, nemôžete ju ochrániť z pozície tohto úzkeho priestoru. Izrael
potrebuje väčšiu strategickú hĺbku, a práve preto Rozhodnutie Bezpečnostnej Rady 242
nežiadalo, aby Izrael opustil všetky územia, ktoré obsadil počas Šesťdňovej vojny. Hovorilo
o stiahnutí sa z území, aby sa zabezpečili obranyschopné hranice. A aby sa Izrael mohol sám
brániť, musí si udržať dlhodobú izraelskú vojenskú prítomnosť na dôležitých strategických územiach
na Západnom brehu.
Vysvetlil som to prezidentovi Abbásovi. Odpovedal, že ak palestínsky štát má byť
suverénnou krajinou, nikdy nemôže akceptovať takéto úpravy. Prečo nie? Amerika mala jednotky
v Japonsku, Nemecku a Južnej Kórey viac ako pol storočia. Británia mala leteckú základňu
na Cypre. Francúzsko má svoje jednotky v troch nezávislých afrických štátoch. Žiadny z týchto
štátov neprehlasuje, že nie je suverénnou krajinou.
A je mnoho ďalších dôležitých otázok o bezpečnosti, ktoré musia byť zodpovedané. Vezmite
si otázku vzdušného priestoru. Znovu, malé rozmery Izraela vytvárajú obrovské problémy
s bezpečnosťou. Stíhačky preletia ponad Ameriku za šesť hodín. Na prelet ponad Izrael postačia
tri minúty. Takže, skutočne má byť ten malý izraelský vzdušný priestor rozrezaný na polovicu
a zverený Palestíne – štátu, ktorý nemá uzavretý mier s Izraelom?
Naše veľké medzinárodné letisko je niekoľko kilometrov od Západného brehu. Bez mieru
budú naše lietadlá terčmi pre protiletecké strely umiestnené v blízkom palestínskom štáte. A ako
zabránime pašovaniu zbraní na Západný breh? Nejde ani o Západný breh, ale o hory na Západnom
brehu. Rozprestierajú sa nad pobrežnou nížinou, kde sa sústreďuje väčšina izraelskej populácie.
Ako zabránime, aby sa do týchto hôr nepašovali rakety, ktoré by mohli vystreliť na naše mestá?
Prinášam tieto otázky, pretože tu nejde len o nejaké teoretické problémy. Sú veľmi reálne.
A pre Izraelitov ide o otázky života a smrti. Všetky tieto potenciálne trhliny v bezpečnosti Izraela
musia byť zacelené v mierovej dohode pred tým, ako bude vyhlásený štát Palestína. Ak to teraz
nedoriešime, tieto trhliny sa nezacelia a bude len otázkou času, kedy nám vybuchnú do tváre
a zničia mier.
Palestínčania by mali najskôr uzavrieť mier s Izraelom a až potom získať svoj štát.
Po tom, ako bude podpísaná takáto mierová dohoda, Izrael nebude poslednou krajinou, ktorá uvíta
palestínsky štát ako nového člena OSN. Budeme tou prvou krajinou.
A je tu ešte jedna vec. Hamas porušuje medzinárodný zákon, pretože päť rokov zadržiava
nášho vojaka Gilada Šalita ako rukojemníka.
Nepovolili ani jednu návštevu Červeného kríža. Držia ho vo väznici, v tme, proti všetkým
medzinárodným normám. Gilad Šalit je synom Avivu a Noami Šalitovcov. Je vnukom Zviho Šalita,
ktorý utiekol pred holokaustom. Každý národ, ktorý je tu zastúpený, by mal požadovať jeho okamžité
oslobodenie. Ak chcete dnes schváliť rozhodnutie o Strednom východe, mali by ste schváliť toto
rozhodnutie.
Dámy a páni, minulý rok v izraelskej univerzite Bar-Ilan University, tento rok vo vláde
Knesset a na kongrese U.S.Congress, som uviedol svoju víziu mieru, v ktorej odzbrojený
palestínsky štát uzná židovský štát. Áno, židovský štát. Napokon, toto je orgán, ktorý uznal židovský
štát pred 64 rokmi. Nemyslíte si, že je čas, aby Palestínčania urobili to isté?
Židovský štát Izrael bude vždy hájiť práva všetkých svojich menšín, vrátane viac ako
1 milióna arabských občanov v Izraeli. Prajem si, aby som mohol povedať to isté o budúcom
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palestínskom štáte. Pretože ako palestínski predstavitelia nedávno jasne vyjadrili, palestínsky štát
nedovolí prítomnosť ani jedného Žida na svojom území. Budú bez Židov – Judenrein. To je etnická
čistka. Dnes v Ramalláhu existujú zákony, ktoré uvádzajú, že ak niekto predá pôdu Židom, bude
odsúdený na smrť. To je rasizmus. A vy viete, aké zákony to pripomína.
Izrael nemá žiadny úmysel zmeniť demokratický charakter nášho štátu. Jednoducho len
nechceme, aby sa Palestínčania snažili zmeniť židovský charakter nášho štátu. Chceme sa vzdať
predstavy, že Izrael bude zaplavený miliónmi Palestínčanov.
Prezident Abbás povedal, že jadrom izraelsko-palestínskeho konfliktu sú osady. Nuž, to je
zvláštne. Náš konflikt vznikol takmer pol storočia pred tým, ako na Západnom brehu existovala
čo i len jedna osada. Takže, ak by bola pravda, čo hovorí prezident Abbás – predpokladám, že tie
osady, o ktorých hovorí sú: Tel Aviv, Haifa, Jaffa, Beeršeba. Možno práve toto mal na mysli,
keď hovoril, že Izrael okupuje palestínsku pôdu už 63 rokov. Nepovedal od roku 1967; povedal
od roku 1948. Dúfam, že budete mať dosť odvahy položiť mu túto otázku, pretože to ilustruje
jednoduchú pravdu: Jadrom problému nie sú osady. Osady sú dôsledkom problému.
Osady – to je otázka, ktorá musí byť zodpovedaná a vyriešená počas vyjednávaní. Jadrom
konfliktu vždy bolo, a nanešťastie zostáva, odmietnutie Palestínčanov uznať židovský štát
v rámci akýchkoľvek hraníc.
Myslím si, že je čas, aby palestínske vedenie uznalo to, čo uznal každý medzinárodný
vodca, od Lorda Balfoura a Lloyda Georga v roku 1917, po prezidenta Trumana v roku 1948,
a prezidenta Obamu len pred dvomi dňami na tomto mieste: Izrael je židovský štát.
Prezident Abbás, prestaňte obchádzať túto otázku! Uznajte židovský štát a uzavrite s nami
mier! V takomto úprimnom mieri je Izrael pripravený urobiť bolestivé kompromisy. Veríme,
že Palestínčania by nemali byť ani občania Izraela, ani jemu podriadení. Mali by žiť
vo svojom vlastnom slobodnom štáte. Ale mali by byť pripravení, ako aj my, na kompromis. A my
budeme vedieť, že sú pripravení na kompromis a na mier, keď začnú vážne hovoriť o požiadavkách
Izraela na bezpečnosť, a keď prestanú popierať naše historické prepojenie s našou starobylou
domovinou.
Často ich počujem obviňovať Izrael z toho, že judaizujú Jeruzalem. To je to isté, akoby
Amerika amerikanizovala Washington, alebo Briti poangličťovali Londýn. Viete, prečo sa nazývame
„Židia/Judejci“? Pretože pochádzame z Judei.
V mojej kancelárii v Jeruzaleme je staroveká pečať. Je to pečatný prsteň židovského
predstaviteľa z biblických čias. Táto pečať bola nájdená pri Múre nárekov a pochádza spred 2700
rokov, z čias kráľa Chizkiju. Je tam meno židovského predstaviteľa, ktoré je napísané na tomto
prsteni v hebrejčine. Jeho meno bolo Netanjahu. To je moje posledné meno. Moje prvé meno
Benjamin pochádza spred tisíc rokov – Benjamin – Binyamin – syn Jákoba, ktorý bol tiež známy
ako Izrael. Jákob a jeho 12 synov chodilo po týchto istých kopcoch Judei a Samárie pred 4000
rokmi. Od tých čias boli Židia neustále prítomní na tomto území.
Židia, ktorí boli odvlečení z našej zeme do exilu, nikdy neprestali snívať o tom, že sa vrátia:
Židia v Španielsku, pred ich vyhostením; Židia na Ukrajine, ktorí utekali pred pohromami; Židia, ktorí
bojovali vo varšavskom gete, keď ich obkľučovali nacisti. Neprestali sa modliť, neprestali túžiť.
Šepkali si: Budúci rok v Jeruzaleme. Budúci rok v zasľúbenej zemi.
Ako premiér Izraela hovorím za množstvo židovských generácií, ktoré sa roztrúsili
po krajinách, ktoré trpeli každé zlo pod slnkom, ale ktoré sa nikdy nevzdali nádeje obnovy ich
národného života v jedinom židovskom štáte.
Dámy a páni, pokračujem v nádeji, že prezident Abbás bude mojím mierovým partnerom.
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Tvrdo som pracoval na tom, aby som presadil tento mier. V deň, kedy som prišiel do úradu, volal
som po priamych vyjednávaniach bez predbežných podmienok. Prezident Abbás nereagoval.
Vykreslil som víziu mieru dvoch štátov pre dva národy. Stále nereagoval. Odstránil som stovky
cestných blokov a kontrolných stanovíšť, aby som uľahčil posun slobody v palestínskych oblastiach.
To zabezpečilo úžasný nárast palestínskej ekonomiky. Ale znovu, žiadna reakcia. Urobil som
bezprecedentný krok, keď som zastavil výstavbu v osadách na 10 mesiacov. Žiadny premiér
neurobil takýto krok predo mnou. Vy ste tlieskali, ale Abbás nereagoval.
Počas posledných týždňov americkí predstavitelia predložili myšlienky na obnovenie
mierových rozhovorov. Obsahovali návrhy týkajúce sa hraníc, ktoré sa mi nepáčili. Boli tam však
i myšlienky ohľadne židovského štátu, o ktorých som si istý, že sa nepáčili Palestínčanom.
Napriek všetkým mojim výhradám som bol ochotný rokovať o týchto návrhoch.
Prezident Abbás, prečo sa ku mne nepridáte? Musíme prestať vyjednávať
o vyjednávaniach. Začnime na tom pracovať! Začnime vyjednávať mier!
Strávil som roky obranou Izraela na bojisku. Strávil som dekády obranou Izraela na súde
verejnej mienky. Prezident Abbás, zasvätili ste svoj život presadeniu palestínskej otázky. Musí tento
konflikt pokračovať počas ďalších generácií? Budeme môcť našim deťom a vnúčatám povedať, že
sme našli spôsob, ako to ukončiť? Mali by sme sa na to zamerať. Verím, že to môžeme dosiahnuť.
Za posledných 2 a pol roka sme sa v Jeruzaleme stretli len raz. Moje dvere sú stále otvorené. Ak si
želáte, prídem do Ramalláhu. V skutočnosti mám ešte lepší nápad. Obidvaja sme preleteli tisíce míľ
sem do New Yorku. Teraz sme v tom istom meste. Sme v tej istej budove. Stretnime sa tu, na pôde
OSN. Kto nás zastaví? Ak úprimne túžime po mieri, čo nás môže zastaviť, aby sme začali mierové
jednania?
Navrhujem, aby sme hovorili otvorene a čestne. Počúvajme sa navzájom. Hovorme „doogri".
To znamená priamo. Poviem vám svoje potreby a záujmy. Vy mi poviete tie vaše. A s Božou
pomocou nájdeme spoločný priestor pre mier.
Existuje staré arabské príslovie: „nemôžete tlieskať s jednou rukou“. To isté platí pre mier.
Nemôžem uzavrieť mier sám so sebou. Nemôžem uzavrieť mier bez vás. Prezident Abbás,
vystieram svoju ruku - ruku Izraela – v mieri. Dúfam, že túto ruku uchopíte. My obaja sme synmi
Abraháma. Môj ľud ho nazýval Avraham. Váš ľud ho nazýva Ibrahim. Máme toho istého patriarchu.
Prebývame v tej istej zemi. Naše osudy sú prepojené. Uvedomme si víziu Izaiáša [Iz 9:1]: „Ľud,
ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo; nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo." Nech je
to svetlo svetlom pokoja.
Prejav Benjamina Netanjahu v OSN 23.9.2011
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SPRÁVY Z DIASPÓRY
MAĎARSKÝ „ZLATÝ VLAK“ – PRÍBEH Z JEDNEJ NÁVŠTEVY
Po konferencii KPI (Konferencia priateľov Izraela) v Žiline sme to znova nasmerovali na Ukrajinu,
konkrétne do Zakarpatskej oblasti. Bol s nami aj pastor Roger Bourgeois, ktorý slúžil na našej
konferencii.
Počas návštevy manželov Kleinovcov, Štefan otvoril dôležitý a boľavý aspekt, ktorý mal veľký dopad

na neho a na celú jeho rodinu v čase druhej svetovej vojny. Potom ako nacisti zobrali židovských
občanov z ich domácností, vyrabovali ich domy a zobrali všetky cenné predmety, ktoré predtým
vlastnili. Medzi zrabovanými predmetmi boli: klenoty, zlaté šperky, svadobné prstene, obrazy,
peniaze, nábytok a všetko, čo predstavovalo akúkoľvek hodnotu. Takýmto spôsobom vyše 800 tisíc
Židov v Maďarsku a v Zakarpatskej oblasti (vtedy to bola súčasť Maďarska), prišlo o svoje majetky.
Mnohí z týchto ľudí zahynulo hlavne v Auschwitz-Birkenau, ale boli takí, ktorí vojnu prežili, ale
zrabované veci sa im nevrátili. Kleinovci sú jedni z nich.
Čo sa stalo s majetkom týchto ľudí? Nacisti sa snažili odviezť židovské cennosti špeciálnym vlakom
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do Nemecka. Počas cesty cez Maďarsko vlak od času do času zastavoval a pribaľovali sa doňho
z nákladných aut skonfiškované židovské cennosti. Cesta pokračovala a vlak dorazil do Rakúska.
Najprv ho zastavili francúzske spojenecké vojská a potom v máji 1945 ho zastavili vojská Spojených

Štátov Amerických v meste Werfen v Rakúsku. Židovský majetok skončil v rukách vojakov americkej
armády a následne bol prevezený do USA.
Počas rozprávania tohto príbehu nás Štefan doviedol do druhej izby, ukázal luster z čierneho dreva
a povedal: „to je jediná vec, ktorá zostala po mojej rodine, toto nám nechali; všetko ostatné bolo
ukradnuté Nemcami a nasledovne Američanmi“.
Sledoval som tvár Rogera a videl som, že mu nebolo jedno, čo spravili jeho spoluobčania. Chvíľu
potom sa Roger postavil pred Štefanom a jeho manželkou a povedal: „Ľutujem to, ako sa ľudia
z mojej krajiny zachovali k tvojej rodine“. Štefanova reakcia bola krátka: „Už dávno som im to
odpustil, ale vymazať z pamäti sa to nedá.“ Biblia hovorí, že Boh nás zmieril so sebou cez Ješuu,
vložil do nás slová zmierenia a dal nám službu zmierenia.
Štefan absolvoval v Kyjeve dve operácie, výmenu kĺbov. Operácie nedopadli dobre, a preto sa
nedokáže postaviť na svoje nohy, len so špeciálnym vozíkom. Podobne to je aj s jeho manželkou.
Sedia spolu len doma a odkázaní sú na pomoc druhých. Vedia sa radovať každej návšteve.
Modlime sa, aby návšteva a služba tejto rodine bola ďalšou príležitosťou naplniť prakticky Slovo
Božie zapísane v knihe Izaiáša: „Potešujte, potešujte môj ľud! Hovorí váš Boh.“
Sme vďační Bohu za každého z vás, ktorý činí túto službu praktickou.
Šalom, Stanislaw Gawel
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VÝZVA „CHUST PICKUP“
V Zakarpatskej oblasti sme navštívili našich spolupracovníkov, ktorí pomáhajú distribuovať
potravinové balíky. Jedným z nich je aj Voloďa, ktorý žije v Chuste. Voloďa je zároveň predsedom
žid. náb. obce. Má veľké srdce pre svojich blížnych a pomáha, kde sa dá. Voloďa používa pre
rozvoz potravinových balíkov svoje veľmi staré osobné auto (viď obrázok dole). Pred niekoľkými
rokmi sme prispeli na opravu jeho auta, ale teraz, keď sme sa opäť stretli, vnímali sme, že je čas na
zmenu. Auto, ktoré nemá ani názov a má viac ako 30 rokov, je už vo veľmi – veľmi zlom stave.

Vhodným automobilom pre túto službu je podobné auto typu pickup. Výber značky a modelu auta
budeme vyberať podľa možností v danom regióne a technického stavu. Cena takéhoto ojazdeného
auta sa pohybuje okolo 7500,- USD. Jedná sa o modely áut Renault, Citroen, Opel a pod. Auto,
ktoré chceme kúpiť bude slúžiť na pomoc ľuďom a rozvoz potravín v regióne Chustu.
Predkladáme túto potrebu, ako prosbu v modlitbe pred Pánom a ako výzvu pre nás všetkých.
Veríme, že sa môžete aj vy stať Božím nástrojom k naplneniu tejto potreby. Zároveň vás prosíme
o modlitby, aby sa Boh v tom oslávil, a aby Voloďa spolu s ďalšími z obce spoznali Ješuu, aký je
dobrý a nezabúda na svoj ľud.
Chevra tím
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Informácie o účtoch nájdete na nasledujúcej strane alebo na www.chevra.sk.
Pre tento projekt s názvom „Chust pickup“ použite var. symbol 1077
Viac informácií na tel: +421 5640536 alebo email: chevra@chevra.sk
bratstvo
September 2011

AKO SA MÔŽEM ZAPOJIŤ DO PROJEKTOV?
Práve sústredenie pomoci v diaspóre Izraela (hlavne v krajinách bývalého Sovietskeho
zväzu a krajinách s nízkou životnou úrovňou) cez sieť organizácií Chevra načrtáva
možnosti zapojenia sa do financovania projektov modlitieb a pomoci pre širokú vrstvu
donorov. Vytvárame podmienky zapojenia sa tak pre jednotlivcov, skupiny ľudí alebo
príležitostné zhromaždenia ako aj pre organizácie, podniky a podnikateľov, cirkvi
a náboženské obce.
Podmienky pre poukázanie príspevkov na projekty sú zabezpečené tak, aby sa čo najviac
priblížili vašim možnostiam. Využívame mnohé zo spôsobov prevodu alebo vkladu
financií na území Slovenskej a Českej republiky a taktiež zo zahraničia. Vklady realizujte
v pobočkách ČSOB, a.s. na Slovensku a v Čechách na čísla bankových účtov
prislúchajúce danej krajine, ktoré sú uvedené nižšie. Ďalej je možnosť zaslania poštových
poukážok zvlášť pre Slovenskú a Českú republiku
Aktuálna potreba:
Projekt „Chust pickup“

variabilný symbol 1077

Projekt Nádej (Tikvah) - projekty pomoci na Ukrajine
Projekt Múr Modlitieb

variabilný symbol 777
variabilný symbol 333

POZOR ZMENA NAŠEJ ADRESY !!
Presťahovali sme sa na Národnú ulicu č.10 v Žiline.

Číslo bankového účtu
pre Slovenskú republiku
Československá Obchodní Banka, a.s.,
číslo účtu: 107656253 / 7500
IBAN: SK28 7500 0000 0001 0765 6253
Číslo bankovního účtu
pro Českou republiku
Československá Obchodní Banka, a.s.
číslo účtu: 180773659 / 0300
IBAN: CZ32 0300 0000 0001 8077 3659

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

Lešana tova
5772

Roš Hašana

Lešana tova tiketevu ve-techatemu. Le altar le-chajim tovim u-le-šalom!

Kiež ste zapísaní a spečatení pre dobrý rok, už teraz pre dobrý život a pre pokoj!
pokoj
Roš Hašana (doslovný preklad: hlava roka) je židovský Nový rok. Pripadá na prvý deň siedmeho mesiaca, teda
na prvého tišri a oslava trvá dva dni. Má niekoľko významov.
Nový rok je dňom účtovania za všetky skutky predchádzajúceho roka. Pripravuje sa na neho už počas
posledného mesiaca starého roku, mesiaca elul.
Táto príprava
n á s m á v y t rh nú ť
Hovor synom Izraelovým a povedz:
z
náboženskej
ľahostajnosti a obrátiť
naše myslenie k Bohu, Siedmeho mesiaca, prvého dňa toho mesiaca budete ktorého príkazy sme
počas minulého roku
poruši l i. P odst at ou
mať odpočinok, pamiatku trúbenia,
sviatku je duchovné
znovuzrodenie,
sväté zhromaždenie. (3M 23:24)
analogické k novému
mesiacu. Tak ako sa
m es i a c s ú st av n e
obnovuje, obnovuje aj
židovský národ svoju duchovnú vitalitu. Nový rok nie je oslavou hlučnou alebo dokonca spojenou s požívaním
alkoholických nápojov. Je to ponorenie sa do seba, meditácia, sebaskúmanie.
Sviatok Roš Hašana je spomínaný v Talm ude ako výročný deň stvorenia sveta, presnejšie povedané, ako
výročie šiesteho dňa stvorenia sveta. V tento deň urobil prvý človek, Adam, svoje prvé kroky a my všetci robíme v tento
deň prvé kroky budúceho života. Na prvého tišri pripadá aj deň narodenia Izáka, deň jeho obetovania a deň
Samuelových narodenín.
Nový rok je teda aj spomienkou na začiatok bytia, ale súčasne deň, na ktorý sa viaže nádej do budúcnosti,
že príde mesiášska ríša pokoja a harmónie. Preto poukazuje Nový rok na najvzdialenejší obzor židovstva a jeho nádeje.
Zároveň je to deň zodpovednosti pred Bohom. Každý je zodpovedný za seba, ale všetci spolu za Izrael a Izrael za celý
svet. Niekedy sa hovorí, že Boh, svet a Izrael sú tri stĺpy, na ktorých spočíva židovský nový rok.
Na Nový rok sa pripomínajú základné idey tohto sviatku aj v synagóge, v modlitbe musaf. V jej troch častiach sú
zakomponované tri základné myšlienky: prvá časť, malchkijat (panstvo), oslavuje Hospodina ako Stvoriteľa a Vládcu
sveta, v druhej časti, zichronot (spomienky), oslavuje Ho ako spravodlivého, ale milosrdného Sudcu a v poslednej časti,
šofarot (hučanie šofaru), sa pripomína zjavenie na Sinaji, ktoré nám pripomína Tóru a prebúdza nás z náboženskej
ľahostajnosti.

