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„Na tvojich múroch, Jeruzalem,
ustanovím strážcov... (Iz. 62:6)

správy z diaspóry a svätej zeme
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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
Milí priatelia Izraela,
s oneskorením vám posielame mesačné správy z Izraela a List
modlitebného strážcu za mesiac január a február. V tomto čísle sa
nachádza ešte informácia o blížiacej sa konferencii CFI
(Kresťanských priateľov Izraela), ktorá sa uskutoční v máji tohto
roku.
Celý mesiac január a február sme sa zamerali na konečnú prípravu
pred tlačou knihy „Lekcie zo zeme Biblie“ ako aj so spracovaním
audio nahrávok z minuloročnej konferencie zo Žiliny. V mesiaci
marec plánujeme spomínanú knihu vytlačiť a dať do predaja. Viac
informácií sa dozviete v marcovom čísle Bratstva.
Nech vás náš Boh požehná a povzbudí na modlitbách za Izraelský
ľud a poznávaní Jeho vôle v osobnom živote.
Šalom
Jozef Janits
tím Chevra
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„ ...pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine...“ (1 Král.10:6)
„Ten, ktorý im riekol: Toto je odpočinok: doprajte pokoja unavenému - a to je občerstvenie!
Ale nechceli poslúchnuť.“ (Izaiáš 28:12)
Bola nádej, že po Arafatovej smrti dozrie čas k mieru a Palestínčania vytvoria vládu, ktorá bude
ochotná spolupracovať s izraelskou a snažiť sa o ukončenie konfliktu, ktorý zamoril obe spoločnosti
od Druhej intifády, ktorá bola pred viac než štyrmi rokmi. Nikto sa neteší zo smrti ľudskej bytosti –
a už vôbec nie, ak nie je spasená – a predsa, mnohí si zasnene mysleli, že s odchodom Arafata
bola odstránená aj najhlavnejšia prekážka mieru. Dúfalo sa, že jeho nástupcovia, unavení z bojov,
si sadnú a porozprávajú sa s Izraelčanmi, nielen o mieri, ale rovnako o demokracii. Každý začal
dýchať trošku ľahšie.
Ale skutočnosťou je niečo úplne odlišné. Radikáli zo strany Palestíny, akoby chceli ukázať, že „žijú
a je im dobre,“ sa prepracúvajú s teroristickými útokmi, páchanými na izraelských dedinách
a mestách. Židovské usadlosti na území Gazy a Nageve sú neprestajne bombardované
kassamskými raketami a smrtiacimi nábojmi. Na židovské osady v Gaze bolo od začiatku konfliktu
spustených viac ako 5000 smrtiacich nábojov a rakiet. Zvlášť Gush Katif bol opakovane zasiahnutý
smrtiacimi nábojmi rovnako ako raketami. V nedeľu, 26. decembra 2004 kassamské rakety zasiahli
dva domy v Negev kibbutz, zatiaľ čo Gush Katif zasiahlo niekoľko palieb smrtiacich nábojov.
Pred dvoma mesiacmi bol zabitý izraelský strážnik, keď dvaja palestínski strelci na neho strieľali,
keď strážil zaparkované buldozéry blízko úseku s bezpečnostným plotom na západ od Hebronu.
Strážnik zomrel na následky zranenia krátko po útoku. Strelci utiekli z miesta činu aj so zbraňami
strážnika, ktorého zabili. Potom, neskôr bol napadnutý strážnik dvoma Arabmi v budove Clal
Building v Jeruzaleme.
Abu Mazen, ktorý počas predvolebnej kampane sľúbil, že bude pokračovať v Arafatovej línii a jeho
základnej politike. „Štát s Jeruzalemom ako hlavným mestom, evakuáciou všetkých Ješa komunít
a právo navrátiť sa späť pre milióny Arabov – toto sú len niektoré z požiadaviek, v ktorých
nebudeme robiť kompromisy,“ prehlásil Mazen. Keď bol v starom riadiacom sídle Arafata, Mazen
(Mahmoud Abbas) povedal: „Dnes tu stojíme, aby sme znovu zopakovali svetu, že sme pripravení…
dosiahnuť práv svojho ľudu.“
Odvolávajúc sa na Arafata, Mazen prehlásil: „Budeme v boji pokračovať, aby sme splnili váš aj svoj
sen, a aby palestínske dieťa zdvihlo vlajku Palestíny na múroch Jeruzalema, hlavného mesta nášho
nezávislého palestínskeho štátu.“ V súlade s týmto prehlásením, hovorca Brigády martýrov Al Aksa
povedal: „Budeme pokračovať po ceste Arafata, pokiaľ nebudeme mať svoj vlastný nezávislý
štát.“ (Foxnews, 21. december 2004)
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Čo sa týka Mazena, zdá sa, že si protirečí. Dávnejšie povedal, že je ochotný sa s Izraelčanmi
rozprávať bez akýchkoľvek podmienok. Avšak, v jednom zo svojich prejavov požadoval, aby Izrael
prepustil uväznených teroristov, aby tak vydláždil cestu k vyjednávaniam s Palestínčanmi. Medzi
tými, ktorých požaduje, aby boli prepustení, je terorista Marwan Barghouti, ktorí čelí piatim trestom
smrti za vraždu.
Takže, je Abu Mazen nerozhodný? „Nie,“ hovorí hovorca Arutzshevy, Haggai Huberman. „Celkom
vie, čo hovorí a čokoľvek povedal včera, je to isté, čo povedal kedykoľvek predtým. Je pravdou,
že hovoril veci proti terorizmu…. Ale čo sa týka hlavných záležitostí konfliktu – palestínskeho štátu,
Jeruzalema, návrat k hraniciam spred Šesťdňovej vojny a utečencov – vždy sa staval na Arafatovu
stranu.” Huberman vyslovil názor, že keďže sám Abu Mazen sa narodil v Tzfate (Safede), dokonca
môže byť ešte väčší extrémista než Arafat, čo sa týka otázky utečencov. Nedávno povedal zástupu
utečencov v Libanone, že nepodpíše dohodu bez toho, aby získal záruku o návrate utečencov
do ich predchádzajúcich domovov v Galilei a okolí. (Arutzsheva, 26. december 2004.)
Niektorí Izraelčania veria, že Abu Mazen sa skutočne pokúsi o zmiernenie násilia, páchaného proti
Izraelu. Ale pokiaľ si „neposvieti“ na Hamas a iné teroristické skupiny, asi veľa nedosiahne. Napriek
tomu, že smerujeme k novému začiatku, zdá sa, že staré násilie bude pokračovať, aspoň na nejaký
čas.
„REVOLÚCIA“ STRANY PRÁCE ZNEPOKOJUJE VLÁDU
Kvôli ťažkostiam v koalícii sa premiér Sharon rozhodol, že sa bude usilovať o zapáčenie sa starému
oponentovi a prinesie Stranu práce späť do vlády, aby tak mohla prispieť do počtu miesta, aby tak
bol schopný vládnuť. Po dňoch ohnivého vyjednávania, niekedy v strede decembra, Strana práce
a Likud dospeli k dohode o rozdelení ministerských kresiel a tak oficiálne priviedli Stranu práce späť
do koaličnej vlády. Podľa dohody malo byť Strane práce zverených niekoľko dôležitých
ministerstiev: ministerstvo vnútorných vecí, infraštruktúra, bývanie, turizmus a komunikácie, dve
ministerstvá bez ministerských kresiel a tri náhradné ministerstvá. O čo viac, Shimon Peres by mal
pozíciu náhradného premiéra v úrade premiéra.
Avšak, nie každý je kvôli tejto dohode šťastný. Existujú ľudia, ktorí vidia, ako sa schyľuje k „revolúcii
Strany práce,“ keď sú členovia Knessetu, mladšej generácie Strany práce, odhodlaní prevziať
ministerstvá vnútra a bývania. Niektorí z Likudu sú ustarostení, pretože niektorí členovia Kassetu
sú známi, pretože sú vo svojich ľavicových postojoch extrémnejší než ich kolegovia.
Člen Kassetu, Ophir Pines-Paz, nedávno oznámil, že by prijal ministerstvo vnútra, mocný post, ktorý
ovplyvňuje životy takmer každého, kto sa nachádza v Izraeli, vrátane cudzokrajných obyvateľov.
Člen Kassetu, Yitzhak Herzog, povedal, že sa ujme ministerstiev bývania a výstavby, ktoré
sú zodpovedné za projekty rozvoja v celej krajine, vrátane Júdey, Samárie a Gazy. Vyjadril sa,
že tento post chce použiť na to, aby „pomohol rodinám v núdzi a pomohol s neangažovanosťou.“
Pines-Paz povedal, že: „Potom, ako sa zavedie neangažovanosť, Strana práce bude uvažovať nad
tým, či bude pokračovať v jednotnej národnej vláde.“ (Arutzsheva, 26. december 2004). Možno nad
tým budú musieť premýšľaj už skôr, pretože niektorí členovia Likudu požadujú, aby ich vlastná
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strana zvážila dohodu s koalíciou so Stranou práce. Uri Faraj, vodca odnože Likudu, Petah Tikvah,
povedal: „Členovia Strany práce nemajú žiaden záujem na ničom inom než na neangažovanosti
a urobiť zadosť svojej strane…Keď pozvú do vlády Stranu práce, pripravia jej „šokovú terapiu,“
ktorá ju prebudí z driemot… Bude to vláda, ktorá nebude viesť nikam inam než k občianskej vojne.“
Z tohto všetkého niektorí môžu byť šťastní, že vedia, že ak sa táto dohoda skutočne uzavrie, Ophir
Pines-Paz, známy zástanca náboženského pluralizmu, bude stáť na poste ministra vnútra. Ako člen
Synagógy konzervatívcov v Jeruzaleme by mal byť súcitnejší nielen k iným vetvám júdaizmu, ale aj
k iným náboženským skupinám ako kresťanom. Bude jeho správcovstvo ministerstva vnútra
znamenať jednoduchšie získanie víz pre kresťanov, ktorí túžia žiť v Izraeli?
V minulosti kresťania svoje nádeje vkladali do niekoľkých neortodoxných ministerstiev vnútra, ale
tieto nádeje boli zmarené. V niektorých prípadoch, ako napríklad ten s Avrahamom Porazom zo
Shinui, hlavný minister zjavne dovolil, aby bol riadený a kontrolovaný svojimi podriadenými na
ministerstve vnútra, skôr, než by ho sám aktívne spravoval. Ak sa to isté stne s Pines-Paz, tak
potom nič nezískame tým, keď bude na čele ministerstva. Vlastne, niektorí členovia Likudu sa
strachujú, že Pines nemá dostatočné skúsenosti, ktoré sú potrebné na spravovanie
komplikovaného a citlivého ministerstva vnútra. On hovorí, že to nie je pravda. Podľa pisateľa tohto
článku, to, čo skutočne potrebuje, je odvaha presadiť sa na ministerstve vnútra a zrenovovať ho.
Ale to je len osobný názor.
Len čas ukáže, či Ophir Pines-Paz bude skutočne toto ministerstvo spravovať, alebo dovolí, aby
fungovalo ako za posledných takmer celých 50 rokov.
KLEBETY O VOJNE NA IZRAELSKEJ HRANICI
Nedávno Debkafile uviedla, že Spojené štáty americké a Irak „sú pripravené“ na záťah proti Sýrii
a že Izrael sa chystá na pravdepodobnosť, že Hizbullah bude chcieť otvoriť druhý front s Izraelom
(11. január). Hneď pred touto správou, americký zástupca ministra zahraničia, Richard Armitage,
navštívil Damašek, ozbrojený deviatimi americkými požiadavkami, medzi ktoré patria iniciovanie
demokratických reforiem, radikálne obmedzenie vzťahov s Iránom a prehlásenie, že farmy Shebaa
sú bývalé sýrske teritórium a preto odobrať pôdu spod Hizbullahu znamená, že tento pozemok patrí
Libanonu. Ako poslednú požiadavku (číslo 9) USA varovali Sýriu, aby svoju novokúpené
protitankové Kornet AT-14 rakety schovali pred Irakom.
Nie je žiadnym tajomstvom, že trpezlivosť Ameriky sa zmenšovala vo vzťahu k Sýrii, ktorej bojovníci
v guerillách na pohraničí denne pomáhajú povstávajúcemu boju proti vojenským jednotkám
Spojených štátov v Iraku. Generál Casey, veliteľ vojenských jednotiek Spojených štátov v Iraku
prijal takmer neobmedzenú plnú moc od Washingtonu, aby pokračoval vo vojenskej akcii v Sýrii
podľa svojho najlepšieho vojenského úsudku. Nikto presne nevie, kedy to urobí. Má sa za to,
že akcia sa začne ako krátke „tam a späť“ prepadnutie táborov gueríl v Sýrii. Ak to nebude
efektívne, USA akciu vystupňuje. Keďže Assad sa bude zdráhať napadnúť americké jednotky,
pravdepodobne použije bojovníkov z Hizbullahu, nielen na libanonskej hranici ale taktiež na to, aby
vyburcoval teroristické jednotky, ktoré sú sponzorovaní Hizbullahom, na Západnom brehu a Pásme
Gazy.
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Debka zdôrazňuje, že 9. príkaz (uvedený vyššie) predstavuje hmatateľnú hrozbu. Americký generál
má autoritu začať vojenskú akciu proti Sýrii ako sa mu to vidí za vhodné a bez ďalších prieťahov,
ak sa Damašek naďalej bude zapletať do záležitostí Iraku. A preto, Debka trvá na tom, že kľúčovou
udalosťou na Strednom Východe nadchádzajúcich týždňov budú americké vojnové zásahy proti
Sýrii. Roztrasená koalícia, pozostávajúca zo Sharona a Peresa, hovorí o izraelsko – palestínskych
vyjednávaniach a prípravách na odzbrojenie, nebude nič viac než len hrou v pozadí tej „hlavnej
udalosti.“
I keď to nemusí byť taký istý scenár ako si to myslí Debka, napriek tomu nebezpečenstvo
amerických zásahov na sýrskom území je veľké. Toto môže pravdepodobne viesť do veľkého
konfliktu s Hizbullahom. Aspoň Izrael túto hrozbu berie vážne. Iba čas prezradí, či sú tieto „klebety“
skutočnosťou.
ZMENIL LEOPARD SVOJE ŠKVRNY?
Medzičasom niekoľkí palestínski bojovníci hovoria, že sú pripravení na prímerie. 22. januára
hovorca brigády Al Aqsa povedal, že jeho skupina by súhlasila s obojstranným prímerím, ak Izrael
sľúbi, že zastaví svoje útoky na Palestínčanov. Napriek tomu, že brigády Al Aqsa nemajú žiadne
jasné centrálne vedenie, hovorca, ktorý sa volá Abu Muhammad a tvrdí, že predstavuje tieto
brigády, povedal, že Izrael musí súhlasiť, v rámci prímeria, s prepustením palestínskych väzňov
zo svojich väzení. „Myslíme si, že všetky frakcie, vrátane Hamasu a islamského Džihádu veria,
že toto prímerie musí byť obojstranné,“ povedal. Na novinárskej konferencii v meste Gaza iní
bojovníci z Al Aqsa brigády povedali, že by súhlasili s prímerím, „Ale izraelská vláda takisto musí
vyhlásiť úplné zastavenie všetkých vojenských operácií na našom území.“ (Haaretzdaily, 22. január)
Približne v tom istom čase, ako boli vydané oznamy z Al Aqsa, sme sa dozvedeli, že Hamas rozšíril
dokument, ktorý načrtával spoločný palestínsky vodcovský program, v ktorom Hamas po prvýkrát
svojej existencie jednoznačne uznáva hranice z roku 1967 a privlastňuje si hlavný princíp, podľa
ktorého sa riadi Fatah: ustanovenie palestínskeho štátu s Jeruzalemom ako jeho hlavným mestom.
Tento dokument navrhuje, aby Hamas pracoval s Fatahom a inými palestínskymi organizáciami,
aby vypracovali spoločné vodcovstvo, ktoré by pomohlo ukončiť okupáciu a ustanoviť nezávislý
palestínsky štát. Je táto nová reč úprimná? Alebo je to jednoducho len dočasný výsledok únavy
a neistoty, zapríčinený stratou Arafata?
Dokument Hamasu požaduje zlepšenie vzťahov so svetom vo všeobecnosti a zvlášť so Západom:
„Na morálnom základe a politických princípoch, ktoré zachovajú práva nášho ľudu…“ Na druhej
strane tento dokument zdôrazňuje „opodstatnenosť ozbrojeného boja, politického boja a všetky
džihádske prostriedky, ktoré používajú Palestínčania na dosiahnutie slobody a nezávislosti,
koncentrujúc všetko svoje úsilie na zatratenie okupácie vo všetkých jej formách v Palestíne, Iraku,
Afganistane a každom centimetri, ktorý je okupovaný zahraničnými jednotkami.“
Potom sa zdá, že v týchto výrokoch bojovníkov nie je žiadne skutočné pokánie.
Izrael a USA sú ešte vždy „okupujúci“ a nová reč je iba trik, finta, či taktika na priblíženie Arabov
bližšie ku dňu, keď bude celý Blízky Východ patriť iba im. Ako moslimovia sú pod večným záväzkom
hlavne priniesť „Palestínu“ späť do správy moslimov alebo umrieť, keď sa o to budú pokúšať.
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ODPORCOVIA NEANGAŽOVANIA SĽUBUJÚ PROBLÉMY DO BUDÚCNOSTI
Ako ďalší vývoj v rozkvitajúcom hnutí medzi osadníkmi odolať neangažovaniu provinčná
organizácia Ženy v zelenom (Women in Green – WIG) zbiera podpisy vojakov, ktorí odmietajú splniť
nariadenia neangažovania. Dobrovoľníčky z tejto organizácie prevádzkujú stánok za jeruzalemskou
autobusovou stanicou a hovorí sa, že v priemere sa im podpíše jeden vojak každú druhú minútu.
(Arutzsheva, 24. január). Mnoho vojakov sa bojí podpísať, ale napriek tomu slovne podporujú túto
záležitosť. Úplný počet vojakov zo stáleho vojska rovnako ako zo záložných vojakov, ktorí podpísali
rôzne verzie tej istej petície po celej krajine, sa približuje k 10 000. (Arutzsheva).
Zdá sa, že 23. januára polícia zasiahla do podpisovania. Niekoľkí prezlečení agenti a vojenská
polícia obkolesili stánok na podpisovanie na autobusovej stanici a ospravedlňovali to „dôvodmi
bezpečnosti.“ Vojaci, ktorí chceli podpísať petíciu, museli podstúpiť policajnú previerku a toto
mnohých z nich odradilo od podpísania. Keď dobrovoľníčky nakoniec uzatvorili stánok a odišli,
polícia odišla taktiež.
Nadia Matar, spolupredsedníčka organizácie WIG hovorí, že aktivita polície je „povzbudzujúce
znamenie.“ Hovorí: „Ukazuje to, že sa boja a berú našu prácu vážne. V každom prípade,“ hovorí:
„Neznechutí nás to a budeme premýšľať nad novými spôsobmi ako ich zmiasť a vyhnúť sa im,
aby tak podpisovanie pokračovalo bez prerušovania.“ Toho istého dňa v inej časti mesta ako bol
stánok na autobusovej stanici, sa dobrovoľníčkam tejto organizácie podarilo zhromaždiť niekoľko
tuctov podpisov.
Mnohí odporcovia neangažovanosti sú zároveň proti odmietnutiu príkazov armády – dokonca
aj v prípade Sharonovho plánu násilného vyhnania. Členovia rady Ješa, MK Effie Eitam a iní sa
vyjadrili, že odmietnutie príkazov IDF je neprijateľné, a že to môže uškodiť usporiadaniu izraelskej
demokracii.
Keď sa Matara spýtali na tieto obvinenia, odpovedal: „Tisícky ľudí, ktorí podpisujú tieto petície,
sú tí istí, ktorí zachránia armádu od zničenia, o ktorom hovoria. Pretože, ak, božeuchovaj,
sa armáda zapojí do tohto plánu vyhnania, bude to príčinou k občianskej vojne a nie tí, ktorí
odmietnu. My sme tí, ktorí chcú zachovať jednotu v armáde a v krajine…Sme proti odmietnutiu;
vojaci musia splniť všetky zákonné príkazy – ale nie tie nemorálne.“ (Arutzsheva).
Noam Livnat, mladší brat ministra školstva Limora Livnata, ktorý je jedným z organizátorov petícií,
hovorí, že jeho cieľom nie je širokopásmové zavrhnutie ale to, aby si vláda uvedomila, že plán
neangažovania je jednoducho neuskutočniteľný kvôli nesmiernej opozícii vnútri armády.
Nasledujúci citát je výňatok z jednej z petícií: „Nebudem účastníkom občianskej vojny! Som hrdým
vojakom v IDF. Mojou úlohou je ochrániť štát Izrael a izraelský národ od nepriateľa. Môžu mi
prikázať, aby som vyhnal obyvateľov Gush Katifu a severnej Samárie, ale nedokážem to…
Nedokážem vyhnať matku so svojimi deťmi z ich domova; nedokážem vytiahnuť starenu z jej
postele; nedokážem násilím pristupovať k chlapcovi. Nebudem ubližovať hendikepovaným, sirotám
alebo vdovám, zrovnať ich dom so zemou a prenechať ich krajinu vrahom…Uvedomujem si
povinnosť uposlúchnuť rozkazy armády, ale vidím ich (tieto rozkazy) ako veľmi ilegálne a ako vojak
ich nie som schopný uposlúchnuť…“
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Mesačné správy z Izraela
Nečudo, že toľkí sympatizujú so sporom disidentov.
SEVERNÝ MEDVEĎ ZAČÍNA BRUČAŤ
Zdá sa, že Vladimír Putin sa začína ukazovať v pravom svetle, keď sa snaží dostať krajinu do dní
studenej vojny a znova chce zasiahnuť do záležitostí na Strednom východe. V časoch studenej
vojny Sovieti zabezpečovali rôzne zbrane Sýrii, Egyptu, Iraku, Iránu a iným krajinám. Sovieti
rovnako zabezpečovali výcvikové základne pre špiónov, sabotérov a teroristov. Teraz, vo vnútri
Ruska sa zdá, že Putin znovu zhromažďuje moc, ktorú predtým uvoľnil na verejnosti. (Emanuel
Winston, analyzátor a komentátor na Strednom východe).
Nielenže Putin nedávno uzavrel obchod so Sýrijčanmi, keď im predal batérie na 20 SA-18 Igla-S
(protiletecké rakety). Rusko taktiež pripravuje na obranu iránske kľúčové nukleárne oblasti.
Debkafile hovorí: „Tieto vylepšené mobilné 36D6 [radarové] systémy, Západom pomenované ako
cínové štíty, boli vyrobené na objednávku, aby zlepšili vzdušný radar, ktorý ochraňuje kľúčové
iránske nukleárne oblasti od amerického alebo izraelského letectva, rakiet alebo útokom so strelami
s plochou dráhou letu.“
Čo sa týka dohody o raketách, ktorú tento týždeň podpísal sýrsky prezident Bashar Assad
v Moskeve, rakety SA-18, ktoré sú inštalované na pancierových osobných transportných lietadlách,
majú byť výsledkom intenzívnych tichých výmen, ktoré boli sprostredkované USA a Ruskom, aby
zabránili ich predaju do vlastníctva Damasku v ich ručne odpaľovacom prevedení (Debkafile), ktoré
sa z nejakého dôvodu zdá byť nebezpečnejším. Toto je druhýkrát, čo Sýria za posledné mesiace
získala zbraň (prvýkrát to boli už spomínané Kornet protitankové rakety). Je možné, že sa to stalo
aj tretíkrát: širokopásmová dohoda je pravdepodobne v pohybe, čo sa týka doručenia novej rakety
pre Sýriu, ktoré sa volá Iskander-E. Je to ohromne zdokonalený nasledovník Scudu, so všetkými
možnými radar uhýbajúcim vybavením a elektronickým blokovaním. To by znamenalo novú
existenčnú hrozbu pre Izrael.
Debkafile hovorí, že predaj sýrskych rakiet je „súčasťou kremlinskej novej, širokej strategickej
iniciatívy, ktorá obsahuje tajné vojenské asistencie Teheránu, rovnako ako verejné dohody
s Damaskom.“ (24. január). Čo sa týka Iránu, snaha Ruska je tu čiastočne uistiť sa, že nukleárne
centrum v Bushehri v Perzskom zálive nepostihne ten istý osud ako Saddamov reaktor spred
24 rokov. Inými slovami, skutočne sa obávajú, že buď Izraela alebo USA zaútočia na iránsku
nukleárnu oblasť. Z tohto dôvodu Moskva nedávno inštalovala dva prepracované radarové systémy
okolo reaktoru v Bushehri.
Čo sa teda stalo za posledných 15 rokov? Staré porekadlo stále platí: čím viac sa veci menia, tým
viac zostávajú rovnaké. V Moskve sa neudiala skutočná zmena srdca. Veľa Rusov podporuje návrat
komunizmu a zdá sa, že veľa ruských úradníkov sa chce vrátiť do časov, kde jediná horšia vec ako
studená, mrznúca moskovská noc bolo obávané zaklopanie KGB na dverách.
Avšak, USA nemusia zostreliť žiadne rakety, aby umlčali Moskvu. USA, ktorí pred desiatimi rokmi
zaobstarali peňažný obnos pre Rusko, by mohli len zavrieť ekonomické kohútiky, aby (snáď) prinútili
Rusov uvedomiť si, že sa nemôžu vyhrážať svetu tak ako to mohli robiť kedysi.

bratstvo
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Mesačné správy z Izraela
IZRAEL SA SŤAHUJE Z MIEST NA ZÁPADNOM BREHU
Ako prvý krok k znovuotvoreniu rozhovorov s Palestínčanmi sa Izrael pripravuje odovzdať kontrolu
nad štyrmi mestami na Západnom brehu v prospech PA v priebehu desiatich dní. Tieto mestá
sú Ramalah, Tul Karm, Kualkuiljah a Jericho. Možno to znie trochu ako deja vu – v skutočnosti to aj
je, pretože niektoré z týchto miest boli „odovzdané“ pred niekoľkými rokmi, keď PA po prvýkrát
začala kontrolovať svoje vlastné teritórium po dohode vo Washingtone („Najskôr Gaza a Jericho ”—
september 1993). Ako následok však bolo nevyhnutné, aby Izrael znovu okupoval niektoré z týchto
oblastí.
Teraz sa tento proces začína znova, keď predseda PA, Abbas, dáva príkazy svojim bezpečnostným
šéfom, aby sa pripravili na izraelské odovzdanie inkriminovaných miest. Napriek tomu, že minister
obrany, Mofaz, je momentálne v zahraničí, v rozhovore v rádiu povedal, že Izrael je pripravený
odovzdať bezpečnostnú kontrolu v mestách na Západnom brehu, akonáhle palestínske
bezpečnostné sily budú pripravené na prevzatie zodpovednosti za tieto oblasti.
Zatiaľ 26. januára, aj keď polícia PA začala rozmiestňovať pohotovostné jednotky v južnej Gaze,
aby zabránila útokom na Izraelčanov, tucty osadníkov napadlo vozidlá, ktoré viezli úradníkov PA.
Toto, samozrejme, je výsledkom mnohých rokov hnevu a frustrácie z útokov Palestínčanov. Zdá sa,
že IDF je bezmocné a nedokáže takýmto útokom zabrániť. I keď človek odsudzuje násilie
akéhokoľvek druhu, frustrácia zo strany obyvateľov je pochopiteľná.
Modlime sa, i keď tu nebude žiaden skutočný mier pokiaľ sa nevráti Mesiáš, nech je zatiaľ
dosiahnutý nejaký súlad, ktorý dá štipku oddychu tým, ktorí tak dlho trpia týmto terorom.
„V čase večernom, ajhľa, hrôza! Skôr, ako príde ráno, už ich niet. To je údel tých, čo nás
olupujú, a lós tých, čo nás plienia.“ (Izaiáš 17:14 )
V Mesiášovi,
Lonnie C. Mings

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

LIST MODLITEBNÉHO STRÁŽCU
Január - Február 2005/ Ševat -Adar 5765

ČAS A ZÁMER
„On mení časy i doby, zosadzuje a nastoľuje kráľov...“ (Dan. 2:21a)
Premiér Ariel Šaron (Likud) odhalil vo svojej reči na výročnej konferencii v Herzliji v roku
2003 svoj plán na stiahnutie sa z Gazy ako aj zo štyroch či piatich osád na Západnom brehu, aby
umožnil v budúcnosti vznik Palestínskeho štátu. Jeho posolstvo – úplne protichodné s programom
Likudu a s jeho obhajovaním výstavby osád – prekvapilo jeho poslucháčov tým, ako vážne to
s týmto plánom myslí (JPost, 2. december).
Nasledujúci rok nikto nepochyboval o tom, že plán stiahnutia sa ide zrealizovať bez ohľadu
na to, aký silný bude odpor. Počas obdobia, čo je v úrade, vytvoril rekord v počte prepustených
členov Knessetu. Navyše dvaja ministri rezignovali. To viedlo k menšinovej vláde, čo znamená, že
Šaron musí buď urýchlene vytvoriť väčšinu alebo ísť do predčasných volieb.
Aby sa vyhol tomu druhému, pozýva iné strany k vytvoreniu jednotnej vlády. Strana práce, ktorá má
najviac členov, a strana Zjednoteného judaizmu Tóry súhlasili, že sa pripoja k jeho koalícii
až do úplného uskutočnenia plánu stiahnutia sa. To mu poskytuje väčšinu, ktorú potrebuje
a dostatok členov, ktorí podporujú jeho plán.
Na tohtoročnej konferencii v Herzliji hovoril Šaron suverénne o „veľkej príležitosti“
v nadchádzajúcom roku. Táto „veľká príležitosť“ však bola Palestínskou samosprávou (PS)
jednoznačne zavrhnutá.
♦

Modlite sa, aby veriaca cirkev v tomto najrozhodujúcejšom čase v dejinách povstala
a zaujala svoje miesto vedľa svojho Kráľa, prehlasujúc: „Niet múdrosti, niet rozumnosti
a nieto rady proti Hospodinu.“ (Pr. 21:30)

ČAS SADIŤ A ČAS ZBIERAŤ
♦

Žiadajte Pána, aby ustanovil muža alebo ženu podľa svojho srdca, ktorý/á by viedol/la
a spravoval/la jeho izraelský ľud.

Boh vzbudil udatných hrdinov, ktorí sa pripojili k Dávidovi „z Jissáchárovcov, ktorí predvídali
vývoj udalostí, takže vedeli, čo má Izrael robiť...“ (1 Kron. 12:33).
Šimonovi Peresovi, predsedovi Strany práce a bývalému premiérovi ponúkli post
podpredsedu vlády ako odmenu za pripojenie sa k Šaronovej koalícii. Tento post zastáva
v súčasnosti bývalý starosta Jeruzalema Ehud Olmert.
bratstvo
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List modlitebného strážcu
Peres, 81-ročný držiteľ Nobelovej ceny verí, že Ariel Šaron bude pripravený stiahnuť sa prípadne
aj z väčšej časti zeme na Západnom brehu ako bolo určené v pláne stiahnutia sa. Podľa jeho
názoru, vytvorenie životaschopného Palestínskeho štátu vyžaduje evakuáciu desiatok tisíc
usadlíkov a vojakov zo Západného brehu. (Ma´ariv International, 12. december).
Len pred niekoľkými týždňami pozval Peres bývalého šéfa Šín Bétu (Izraelskej bezpečnostnej
agentúry) a námorníckeho dôstojníka Ami Ajalona, aby vstúpil do Strany práce. Ajalon oznámil, že
sa uchádza o vedúcu funkciu, keď prehlásil, že „ak vstúpim na politickú pôdu, chcem byť
premiérom.“ Od odchodu zo Šín Bétu v roku 2000 viedol Ajalon občiansku iniciatívu podporujúcu
dvojštátne riešenie („Hlas ľudu“) spolu s prezidentom univerzity Al-Quds Sari Nusseibehom. Peres
ako aj ďalší poprední politici Strany práce vydali stanovisko, v ktorom chvália Ajalona a nazývajú ho
prínosom pre stranu (Ha´arec, 6. december).
Modlite sa, aby Boh otvoril uši izraelského ľudu, aby počuli, boli presvedčení a stáli proti
tomuto zlému plánu, ktorým odovzdávajú svoje dedičstvo svojmu nepriateľovi. „Pretože
Hospodin, Pán neučiní nič, bez toho, že by nevyjavil svoj zámer svojim služobníkom,
prorokom. Lev reve, kto by sa nebál, Hospodin, Pán hovorí, kto by
neprorokoval?“ (Ámos. 3:7-8)

♦

ČAS RÚCAŤ A ČAS STAVAŤ
Modlite sa, aby mali palestínski vodcovia túžbu zanechať temnotu a vojsť do svetla
pravdy Božích plánov a zámerov.

♦

„Každý totiž, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo.
Ale kto činí pravdu, ide na svetlo, aby jeho skutky boli zjavené, pretože sú v Bohu
konané.“ (Ján. 3:20-21)
Zanedlho po Arafatovej smrti sa delegácia Palestínskej samosprávy vedená generálnym
tajomníkom OOP Mahmudom Abbásom (Abu Mazenom) stretla v Damasku s vodcami Hamasu,
Islamského džihádu a Ľudovej fronty za oslobodenie Palestíny (ĽFOP). Rozhovory viedli aj v Bejrúte
s libanonským vodcami a predstaviteľmi ďalších palestínskych skupín.
Vyšší funkcionár Palestínskej samosprávy v Ramalláhu povedal pre The Jerusalem Post
(19. decembra), že sýrsky prezident Bašar Assad prijal požiadavku Abbása a jeho tímu na opätovné
otvorenie veľvyslanectva OOP v Damasku. „Určite to môžeme nazvať historickou sulhou
(zmierením). Sýria vyjadrila ochotu obnoviť s novým palestínskym vedením normálne vzťahy,“
povedal po rozhovoroch predstaviteľ sýrskej vlády.
Modlite sa za spasenie palestínskeho ľudu.

♦

„Výrok Hospodina, Pána, ktorý zhromažďuje rozptýlených Izraela: K jeho zhromaždeným
zhromaždím mu ešte ďalších.“ (Iz. 56:8)
ČAS VOJNY A ČAS MIERU
Modlite sa, aby mali izraelskí vodcovia múdrosť a rozpoznanie vo vzťahu k Egyptu.

♦
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„Nespoliehajte sa na kniežatá, na človeka, u ktorého niet pomoci. Keď jeho duch vyjde, on
vráti sa do zeme; jeho úmysly zaniknú v ten istý deň.“ (Ž. 146:3-4)
Egyptský prezident Hosni Mubarak nedávno udelil zriedkavú pochvalu premiérovi Arielovi Šaronovi,
keď ho označil za najlepšiu šancu Palestínčanov na mier. Mubarak nelenil navštíviť štáty Zálivu, aby
v Egypte a v arabskom svete pripravil pôdu na návrat egyptského veľvyslanca do Izraela. Medzi
svojimi moslimskými bratmi si upevňuje pozíciu, aby mohol viesť Egypt k tomu, že bude mierovým
partnerom, k čomu má možno poslednú príležitosť. Dosahuje vek, keď musí pripravovať cestu pre
svojho nástupcu, ktorým, ako všetci veria, má byť jeho syn. Je to Arafatova smrť, ktorá Mubarakovi
nesmierne dopomohla k väčšej slobode pohybu a prejavu.
Šaronov plán na stiahnutie sa vytvoril príležitosť aj pre Mubaraka, aby bol priamo zapojený
v palestínskej záležitosti, a to odsúhlasením zničenia tunelov na pašovanie zbraní na egyptskoizraelskej hranici. Zaviazal sa prebrať vedúcu úlohu pri pomoci Palestínčanom znova vybudovať ich
bezpečnostné služby na zaistenie pokoja a stability v Gaze, keď Izrael odíde. Čo však nechce je,
aby Hamas mal kontrolu nad Gazou. Je pripravený pracovať s Izraelom, aby sa zabezpečilo, že sa
to nestane. (JPost, 9. a 12. december).
♦

Modlite sa, aby Izrael pamätal na to, odkiaľ prišiel. „Beda odbojným synom – znie výrok
Hospodinov -, ktorí kujú plány, ale bezo mňa, uzavierajú spojenectvo, nie však podľa
môjho ducha... aby sa utiekali do tône Egypta. Ale... útočište v tôni Egypta bude vám
na potupu.“ (Iz. 30:1-3)

ČAS NARIEKAŤ A ČAS SMIAŤ SA
Egypt prepustil 5. decembra Azzama Azzama, ktorý si v egyptskej väznici odsedel 8 rokov (z 15ročného výmeru) za údajnú špionáž pre Izrael – obvinenie, ktoré Azzam a jeho izraelskí obhajcovia
vyvrátili. Azzam je Drúz z dediny Maghar v Galilei. V Egypte založil textilnú továreň.
„Z výsosti siahol, uchopil ma a vytiahol ma z veľkých vôd. Pred mojím mocným nepriateľom
zachránil ma a pred mojimi neprajníkmi, keď boli silnejší ako ja.“ (Ž. 18:14-18)
Niekoľko minút po príchode do Izraela mal Azzam emotívny telefonický rozhovor s premiérom
Arielom Šaronom. Šaron mu povedal, že sľúbil jeho rodine urobiť všetko, čo môže na jeho
oslobodenie. „Mám Vás veľmi rád,“ povedal Azzam. „Hovoril som mojim bratom, že ak sa
nedostanem von, kým je premiérom Ariel Šaron, nedostanem sa nikdy. Som šťastný, že som sa
narodil v Izraeli a som na to hrdý.“
♦

Modlite sa za Azzama a jeho rodinu, obzvlášť, keď teraz verejne chválil Šarona a prehlásil
svoju oddanosť Izraelu. Je veľa nepriateľov Izraela, ktorí by ho radi umlčali.

Šaron povedal pre Ha´arec (10. decembra): „Egypt verí, že Izrael smeruje k mieru, že plán
stiahnutia sa je na tejto ceste, a myslím si, že chcú byť zainteresovaní a prispieť k tomu. Kroky,
ktoré som podnikol napriek všetkým tunajším ťažkostiam im ukazujú, že úmysly Izraela sú seriózne
a chcú s nami spolupracovať v politickom procese.“
bratstvo
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♦

Vzdávajte vďaky a chvály Pánovi za Jeho láskavosť a za to, že použil Azzama, aby vyjavil
túto láskavosť svetu.

„Ty voči zbožnému sa javíš zbožným a voči úprimnému počínaš si úprimne. Ty voči čistému
sa javíš čistým, ale s prevráteným nakladáš divne.“ (Ž. 18:26-27)
♦

Modlite sa za pokoj Jeruzalema.

JE ALEBO NIE JE?
„Beda mi! Neverní robia neverne a šeredne robia neverní neverne.“ Iz. 24:16
Je Abu Mazen (Abbás) terorista alebo podporovateľ terorizmu? Alebo nie je? Niekedy je to ťažké
povedať. Abu Mazen, ktorý bol zvolený do funkcie prezidenta PS, nariadil 15. januára polícii PS,
aby sa pokúsila zabrániť útokom na Izrael. „Rozhodli sme sa zastaviť kolobeh násilia,“ povedal
hovorca. „Útoky zo strany Palestínčanov musia prestať, ale izraelské vojenské operácie sa musia
taktiež skončiť,“ dodal. Avšak pozorovatelia si všimli, že počas Abbásovej kampane na funkciu
prezidenta PS boli jeho prejavy a poznámky voči Izraelu stále drsnejšie. Začiatkom januára trval na
tom, že mier s Izraelom musí v každom prípade zahŕňať právo na návrat palestínskych utečencov.
Krátko po tom vyhlásil, že nemá žiadne plány zasiahnuť proti radikálom, ako požadoval Izrael.
Zhruba v tom istom čase označil Izrael za „sionistického nepriateľa“ a používal pritom vyjadrenia,
ktoré sa zvyčajne spájajú s Hizbulláhom. Čím viac sa približoval deň volieb, tým podobnejšie Abbás
hovoril ako Arafat. Jeden izraelský pisateľ (Dan Scheuftan) tvrdí, že je dokonca radikálnejší ako
Arafat. Je samozrejme dobre známe, že Abbás vo svojej doktorskej dizertačnej práci poprel, že v
druhej svetovej vojne zomrelo 6 miliónov Židov. Najavo vychádza aj to, že v mladosti bol jeho
hlavným učiteľom a „tútorom“ Jevgenij Primakov, ruský „najdlhodobejší a najschopnejší
manipulátor… v záležitostiach Blízkeho východu“ (landofisrael.info). Je správny odhad, že
akékoľvek návrhy alebo „mierové“ gestá Abu Mazena, ktoré robí voči Izraelu, budú zodpovedať
tradičnej moslimskej taktike: urobiť krok späť a potom dva kroky dopredu. Momentálne nie sú
vyhliadky na skutočný mier sľubné.
♦

Modlite sa, aby dal Boh tomuto novému vodcovi vidieť, že Palestínčania nemajú žiadnu
nádej na slušný a prosperujúci život, ak len neuzavrú skutočný mier s Izraelom.

RAKETOVÉ ÚTOKY POKRAČUJÚ
„Dokiaľ má trúchliť krajina a vädnúť všetka poľná zeleň?“ (Jer. 12:4)
♦

Naďalej pozdvihujte obyvateľov osád a proste Boha, aby im dal silu, ktorú potrebujú pre
ďalší život, keď čelia neutíchajúcim útokom.

Akoby na dôkaz, že nový prezident PS nemá v úmysle zasiahnuť proti terorizmu, rakety Kassam
naďalej takmer denne dopadajú na židovské osady – najmä na S´derot. S´derot, ktorý leží kúsok
východne od severného konca Pásma Gazy, bol po niekoľko minulých mesiacov niekoľkokrát
v týždni bombardovaný raketami. IBS vytvorili poplašný systém (s názvom „Červené svitanie“), ktorý
bratstvo
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varuje obyvateľov 15-20 sekúnd, ale je len čiastočne úspešný. 17. januára boli na autách a
priedomiach v celom meste S´derot vyvesené čierne zástavy na pamiatku nedávnym obetiam.
Stovky obyvateľov sa zhromaždili na hlavnom námestí k prednesu žalmov a k štúdiu Tóry. Školy
ako aj veľa obchodov bolo uzavretých. Ale aj počas tohto diania dopadali na mesto rakety Kassam.
N spôsobili žiadne škody ani straty na životoch, ale znásobili pocit zúfalstva a hnevu, ktorý
vyvolávajú mesiace skoro každodenného ostreľovania (Haaretzdaily, 17. január). Niektorí z tých, čo
boli terčom ostreľovania, sú ešte stále v nemocnici.
♦

Proste Boha za rýchle uzdravenie, psychické aj fyzické, tých, čo boli v útokoch
zranení, aby ich ďalší život nemusel byť ochromený.

TRAGÉDIA NA KRIŽOVATKE KARMI
„Kto v skrýši Najvyššieho prebýva a odpočíva v tôni Všemohúceho, ten vraví Hospodinu:
Moje útočište, hrad môj, môj Boh, ja v Neho dúfam!“ (Ž. 91:1-2)
♦

Úpenlivo proste Boha, aby pomohol vojakom na mnohých kontrolných stanoviskách
v krajine zosilniť ostražitosť, aby sa v budúcnosti mohlo predísť incidentom.

13. januára podnikli palestínski radikáli na dôležitom prechode do Gazy útok, pri ktorom zabili
šiestich Izraelčanov a niekoľko ďalších zranili. Podľa izraelského vojenského zdroja sa k prechodu,
tesne pred jeho uzavretím o 23:00, priblížilo nákladné auto. Keď tam prišlo, boli odpálené nálože
a dvaja strelci zaútočili na izraelské stanovisko. Prestrelka medzi radikálmi a izraelskými silami
sťažila sanitkám prístup na miesto, keď chceli ošetriť obete. Ako zvyčajne sa k zodpovednosti za
útok prihlásilo niekoľko skupín. Hoci „summit“ medzi Abbásom a Šaronom bol naplánovaný v
januári, premiér Šaron nariadil všeobecné prerušenie vzťahov s Abbásom, až kým tento nezakročí
proti palestínskym teroristickým skupinám. Vo Washingtone reagovali na Šaronove nariadenie
rozhodným vyhlásením štátneho tajomníka USA Colina Powella, ktorý v súvislosti s Abbásom
povedal: „Musí dostať teroristov pod kontrolu“ (Haaretzdaily, 16. január). Powell si pravdepodobne
neuvedomil, že aj keby Abbás chcel dostať teroristov „pod kontrolu“, pravdepodobne by nemohol.
Územia PS sú stále v určitom štádiu chaosu, s ozbrojenými bandami, ktoré konajú podľa ľubovôle,
spôsobom pripomínajúcim feudalizmus, ktorý prevládal v Európe pred tisíc rokmi.
♦

Proste Boha, aby pozdvihol medzi Palestínčanmi človeka, ktorý vie do chaosu, ktorý je na
týchto územiach, zaviesť poriadok a kontrolu.

„V tom čase nebolo [silného vládcu]; každý robil, čo uznal za správne.“ (Sud. 17:6)
DOBYJÚ IBS ZNOVU GAZU?
„Júda zabral Gazu aj s okolím, Aškelón s okolím a Ekrón s okolím.“ (Sud. 1:18)
17. januára sme sa dozvedeli, že IBS pripravujú tanky a ďalšiu výzbroj na mohutnú inváziu do Gazy.
Súčasný plán je vytvoriť pozdĺž hraníc s Pásmom Gazy bezpečnostný pás, s cieľom vzdialiť útoky
od Izraela. V minulých mesiacoch sa v severnej, strednej a južnej Gaze začala séria malých
bratstvo
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operácií. Ak útoky budú pokračovať, príde rad na rozsiahlejší zásah. Istý izraelský predstaviteľ je
presvedčený, že na početné útoky prichádzajúce z Gazy má riešenie. Bývalý zástupca šéfa
informačných služieb IBS Jaakov Amidror nedávno položil otázku: „Môže Izrael poraziť palestínsky
terorizmus?“ a potom odpovedal, že existuje jeden spôsob: dobyť Pásmo Gazy. „Musíme prestať
robiť zo seba bláznov,“ povedal. „Ak chceme [zastaviť útoky rakiet Kassam], potom je tu jednoduchá
cesta: dobyť Pásmo Gazy – alebo prinajmenšom oblasti, odkiaľ sú rakety vystreľované.“ Povedal:
„To isté sme urobili v Nabluse a Jenine, a terorizmus tam klesol skoro na nulu“ (Arucševa, 17.
január). Hoci pripúšťa, že to bude niečo stáť, verí, že je to jediné možné riešenie.
Modlite sa, aby Pán posilnil IBS, aby sa mohlo uskutočniť proroctvo z Obadiáša 18: „Dom
Jákobov bude ohňom,…dom Ézavov slamou…“

♦

PRESADZUJE SA ODMIETANIE VYHOSTENIA
„Preto prorokuj o pôde Izraela a povedz vrchom, pahorkom, riečištiam, údoliam… budete
obrábané a obsiate… mestá budú obývané a čo je zrúcané, bude nanovo vystavané.“ (Ez.
36:6-10)
♦

Naliehavo proste Boha, aby izraelskí vodcovia konali voči tým svojim občanom, ktorí veria,
že celá zem má byť osídlená, šetrne a s porozumením.

Zatiaľ čo premiér Šaron tlačí dopredu stiahnutie sa a násilné vyhostenie osadníkov z Pásma Gazy
a z ďalších oblastí, medzi osadníkmi silnie hnutie na odpor proti vyhosteniu. V pondelok, 3. januára,
vypukli v ilegálnej provizórnej usadlosti blízko Jitzharu násilnosti, keď sa osadníci vzopreli proti silám
IBS, ktoré sa pokúšali vyprázdniť dva karavany z malej usadlosti. Pravicoví aktivisti neskôr varovali,
že boj zostria, a že potýčka pri Jitzhare bola „len začiatkom“. Krátko nato bol medzi osadníkmi
distribuovaný leták, podpísaný „anonymnými vojakmi“, ktorý ich vyzýval, aby sa prezliekli za vojakov
IBS, keď sa prídu postaviť na odpor plánovanej evakuácii osád Pásma Gazy. „Prídeme do boja v
uniformách IBS,“ hovorí leták. „V uniformách vyzveme deportačné sily, aby sa nezúčastňovali na
tomto nehoráznom zločine a vysvetlíme im, že sme súčasťou IBS tak ako aj oni.“
Toto všetko je predzvesťou budúcich problémov. Takže kto má pravdu? Osadníci alebo IBS/vládne
sily? Zo sekulárneho pohľadu má evakuácia zmysel. Z biblického pohľadu nie, keďže Gaza bola
časťou starovekého otcovského dedičstva zdedeného po Abrahámovi a Izákovi.
Modlite sa, aby na oboch stranách zvíťazil rozum, aby v ďalších konfrontáciách neboli
zbytočné straty na životoch.

♦

„Hospodin riekol Abrámovi… zahľaď sa na sever i na juh, na východ i na západ. Lebo celú
krajinu, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu naveky.“ (1 M. 13:14-15)
V mene Mesiáša,
Lonnie C. Mings
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s názvom

„Izrael: Transparent pre národy“
Dátum: 6 – 9 Júna 2005 Izrael (Jeruzalem)
A prídu mnohí ľudia a mocné národy hľadať
Hospodina Zástupov v Jeruzaleme a pokorne sa modliť
pred tvárou Hospodinovou. (Zach. 8:22)

Drahí priatelia Izraela,
V tomto roku 2005 budú Kresťanskí priatelia Izraela (CFI) oslavovať 20 rokov
služby v Jeruzaleme. Pozývame vás, aby ste prišli do Jeruzalema a zúčastnili sa
na našej mimoriadnej oslave 20-teho výročia, ktorá sa uskutoční na konferencii
ŠAVUOT. Príďte si vypočuť kľúčových biblických prednášateľov z Izraela ako aj
Dávidovskú chválospevovú skupinu.
Pán volá Svoju Cirkev, aby stála s Izraelom. On zhromažďuje židovský ľud do ich
rodnej zeme. Modlíme sa, aby ste hľadali Boha a v modlitbách premýšľali o tom, že
sa pripojíte k nám v Izraeli na tejto konferencii a taktiež aj na poznávacom výlete
s názvom „Stretnutie s ľuďmi z Izraela“.
Zo Siona,
Ray Sanders
Medzinárodný riaditeľ CFI

bratstvo
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ŠAVUÓT - konferencia
PREDNÁŠATELIA na konferencii
Prednášateľ:
Dwight A. Pryor
Centrum pre Judaisticko-kresťanské štúdie

Prednášateľ:
Bill Koenig (USA – Biely dom)
Korešpondent a autor

Prednášateľ a vedúci chvál:
David a Karen Davis
Zbor KARMEL z Haifi

Prednášateľ:
Lance Lambert
Medzinárodný prednášateľ
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PROGRAM konferencie
Pondelok, 6 Jún
OTVORENIE VEČERNÉHO ZHROMAŽDENIA
19:30

"Ježišova vášeň/túžba pre Jeruzalem" (Jeho láska a nárek pre mesto nášho
Boha – Luk 13:34, 2:41-49) Prednášateľ: Dwight Pryor

Utorok, 7 Jún
9:00
Prednáška I
10:30
Prestávka
11:00
Prednáška II
13:00
Exkurzia: Izraelský parlament (KNESSET) – stretnutie s členmi Knessetu
19:30

Ceremónia: „Stojíme s Izraelom“ (prineste si zo sebou zástavu vašej krajiny)
Závoj prikrytia rozprestretý na všetkých národoch
(Izaiáš 25:7-8 a Zjavenie 22:2) Prednášateľ: Bill Koenig

Streda, 8 Jún
9:00
Prednáška I
11:00
Prednáška II

10:30

Prestávka

14:00

Možnosť: Návšteva nového hlavného sídla/budovy CFI (Kresťanských priateľov
Izraela) alebo návšteva Distribučného centra

15:30

Možnosť: Návšteva nového hlavného sídla/budovy CFI (Kresťanských priateľov
Izraela) alebo návšteva Distribučného centra

19:30

Vykúpenie Izraela: Nadvihnutie závoja (Izaiáš 29:10. 18)
Prednášateľ: David Davis (Večera Pánova)

Štvrtok, 9 Jún
9:00
11:00
13:00

Prednáška I
10:30
Prestávka
Prednáška II
Exkurzia: Jad VaŠem - Pamätné múzeum Holokaustu (zahŕňa v sebe novú
exhibíciu histórie holokaustu

19:30

„Izrael: Transparent pre národy“ (Izaiáš 5:26) Prednášateľ: Lance Lambert

Cena letenky, účastnícky poplatok, ubytovanie s raňajkami a večerou (3 noci)
je približne 27000,- Sk.
V prípade záujmu nás kontaktujte na našej adrese uvedenej na zadnej strane obálky.
bratstvo
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ŽIDOVSKÉ PIESNE

CD za 290,- Sk (230,- Kč)

MC za 145,- Sk (115,- Kč)

Michaela Záhorská: KADOSH (Svätý)
ZOZNAM PIESNÍ:

Kadosh I
Yismechu Hashamayim
Ani Ma-Anim
Israel
Lecha Dodi
Piha Patcha
Kadosh II

Schifni Kamayim
Gam Ki Elech Bege
Baruch Ha Ba
Yerushalayim, Hevenu Shalom
Ruach
Yerushalayim Shel Zahav

Pre Slovenskú republiku:
Chevra, Hollého 40 , 010 01 Žilina
Banka: ČSOB, a.s., Legionárska 1,
012 22 Žilina; č.ú.: 107656253/7500 (Sk)

Pre Českú republiku:
Chevra, Smetanova 523, 739 61 Třinec
Banka: ČSOB, a.s., Lidická 1264,
739 61 Třinec; č.ú.: 180773659/0300 (Kč)

Tel./ Fax: +421-41-56 40 536; E-mail: chevra@chevra.sk, WEB: www.chevra.sk

