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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.
„Miloval si spravodlivosť a nenávidel si bezbožnosť; preto ťa
pomazal, Bože, tvoj Boh olejom veselosti nad tvojich druhov.
A všetko tvoje rúcho je samá myrha, aloe a kassia. Z palácov
zo slonovej kosti ťa obveseľujú ľúbezné zvuky strún
(Žalm 45:8-9)
Tieto slová adresuje žalmista prorocky na Pána Ježiša. Je v nich
obraz Ježiša – Jeho charakter, Jeho postoj a príčina pre ktorú ho
Boh vyvýšil.
Je dôležité, aby sme porozumeli, že s Ježišom sa nezaobchádzalo ako s obľúbeným Synom.
Nebola Mu daná priazeň, ktorú by si zaslúžil, ale napriek tomu On si ju získal skrze svoj postoj
ohľadne morálnych vecí. Žalmista hovorí: „Miloval si spravodlivosť a nenávidel si bezbožnosť; preto
ťa pomazal, Bože, tvoj Boh olejom veselosti nad tvojich druhov.“ Bol to Ježišov postoj vo veciach
spravodlivosti a neprávosti, ktoré spôsobili, že ho Boh povýšil.
Všimnime si, že neexistuje nestrannosť (neutralita) v týchto veciach. Keď milujeme spravodlivosť,
budeme nenávidieť neprávosť. Nemôžeme v tom robiť kompromis. Všimnime si tiež krásu, ktorá ide
so spravodlivosťou: „A všetko tvoje rúcho je samá myrha, aloe a kassia. Z palácov zo slonovej kosti
ťa obveseľujú ľúbezné zvuky strún.“ Aký nádherný obraz spravodlivosti a ako spravodlivosť
spôsobí, že Boh povýši tých, ktorý ju praktizujú. Možno máš tlaky, lebo ti záleží na postoji
spravodlivosti. Neboj sa, nie si mimo, keď konáš správne, lebo Ježiš hovorí: „Blahoslavení
prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo“ (Matúš 5:10)
Niekedy ľudí dokážu rozdeliť nepodstatné veci, ktoré sa stanú prioritou číslo jedna, ale Slovo hovorí,
že „...kráľovstvo Božie nie je pokrm a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Svätom Duchu.“
Môžme tiež vidieť, že pomazanie Svätého Ducha, ktoré predchádza spravodlivý postoj, pôsobí
jednotu v tele Kristovom: „Hľa, aké dobré a aké milé je to, keď bratia prebývajú jednomyseľne spolu!
Je to ako výborný olej na hlave, ktorý steká na bradu Árona, ktorý steká na okraj jeho
rúcha.“ (Žalm 133:1-2)
Ježiš povedal: „...hľadajte najprv Kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť, a to všetko vám bude
pridané.“ (Mat 6:33)
Nech Rok 2007 bude rokom múdreho investovania do vecí Božieho
Kráľovstva v živote každého z nás!!!
Šalom, Šalom
Stanislaw Gawel
Chevra tím
bratstvo
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„ ...pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine...“ (1Kr 10:6)
„A prišlo slovo Hospodinovo ku mne po druhé povediac: Čo vidíš? A povedal som: Vidím
hrniec, ktorý vrie, a ktorého predná strana je od severa. A Hospodin mi riekol: Od severa sa
rozpúta zlé na všetkých obyvateľov zeme... ale ťa nepremôžu, lebo ja som s tebou, hovorí
Hospodin, aby som ťa vytrhol.“ (Jer 1:13-14, 19, upr. Roh.prekl.)

MOMENT ROZHODNUTIA SA RÝCHLO BLÍŽI
„Irán je už len 1000 dní vzdialený od nukleárnej bomby … to nie je tak ďaleko.“ Takto sa nedávno
vyjadril izraelský vodca opozície Benjamín Netanjahu na stretnutí zahraničných diplomatov v Tel
Avive. Bolo to už tretie varovanie, ktoré vyšlo od izraelského vodcu v časovom úseku asi 10 dní.
Tieto varovania sa týkali údajného rozhodnutia Bushovej vlády vyhnúť sa možnosti vojenského zásahu voči Iránu. (V tejto etape nie je žiadny rukolapný dôkaz, že USA naozaj toto rozhodnutie učinilo. Slovo „rozhodnutie“ môže jednoducho byť použité na upokojenie Iránčanov do falošného pocitu
bezpečia.)
Vo svetle skutočnosti, že Ahmadinedžád zosmiešnil nedávnu rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN
o posilnení sankcií voči Iránu kvôli jeho nukleárnemu programu sa zdá, že starosti sú oprávnené.
Bývalý izraelský minister vnútra Uzi Landau bol nedávno v USA, kde vyslovil výstrahu voči Iránu.
Landau tvrdí, že svet sa potrebuje zobudiť a uvedomiť si nebezpečenstvo, a porovnal iránskeho
prezidenta Ahmadinedžáda k Adolfovi Hitlerovi v roku 1938. „V roku 1938 čelil svet približujúcej
sa búrke, keď jeden nepriateľský fanatik verejne vyhlásil, že sa vás chystá zničiť – no svet nič nespravil.“ (NewsMax, 18. december 2006)
Irán dnes predstavuje pre svet podobnú dilemu. „Irán je Nemecko,“ hovorí Landau,
„a Ahmadinedžád je Hitler.” Landau vraví, že bol zdesený návrhom komisie Bakera-Hamiltona, aby
USA začalo vyjednávať s Iránom a Sýriou. „Znovu k nám prichádza rok 1938,” vyhlásil. „Bakerova
správa pripomína Chamberlainovu politiku zmierenia.
Islamský režim v Teheráne je „motivovaný zhubnou ideológiou. Je to režim, ktorý neberie ohľad na
slobodu, neberie ohľad na ľudský život, ktorý premieňa svoje vlastné deti na samovražedných bombových útočníkov,” pokračoval Landau. „Správa Bakerovej komisie odráža presvedčenie, že ak
pohodíš hladnému vlkovi ovce, jednu po druhej, stane sa z neho vegetarián.”
Či už delia Irán od bomby dva, tri alebo päť rokov, je jasné, vraví Landau, že budujú zariadenia
schopné vyprodukovať 25 atómových bômb za rok. Irán už má odskúšané strely, ktoré dokážu zasiahnuť Európu, a vyhlásili, že pracujú na strelách budúcej generácie, ktoré dosiahnu Spojené štáty.
„Myslia to smrteľne vážne.“
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Ak Spojené štáty nespravia nič, bude Izrael jednať? V tejto chvíli to nevie nik. V určitom smere sa
zdá, že Olmertova vláda podľahla starej známej nevšímavosti, vyjadrenej hebrejskou frázou „Jijeh
tov” (všetko sa na dobré obráti). Samozrejme, to chce každý. No realita je iná. Moment rozhodnutia
sa rýchlo približuje.
BUDE IZRAEL VYJEDNÁVAŤ SO SÝRIOU?
Väčšina ľudí vie, že zo strany Sýrie nastal obrat v postoji voči Izraelu a otvára sa mierovému jednaniu. Tieto ponuky sú zdanlivo bez podmienok (v zozname podmienok nie sú uvedené ani Golanské
výšiny). Izrael však má k ich postoju len malú dôveru. Olmert nedávno povedal, že Sýria pokračuje v
podpore extrémistických živlov a je zajedno s tvrdením Iránu, že vyjednávať s Izraelom o mieri nemá zmysel. Povedal, že má síce záujem o mier so Sýriou, no nevidí, čo je skutočne za touto ich
ponukou.
Vo vyhlásení pre veľvyslancov EÚ Olmert povedal: „Sýria podporuje Hizballáh, narúša stabilitu Libanonu, ochraňuje Hamas a vodcov islamského džihádu, a udržuje blízke vzťahy s Iránom.” Inými
slovami, sýrsky prezident Assad je „namočený až po krk“ v teroristických aktivitách. (Ynet News,
27. decembra). Spojené štáty zjavne neprejavili žiadny protest voči zahájeniu rokovania Izraela
so Sýriou, no zároveň ani nepodnecovali Olmerta, aby to spravil. Sýria bude musieť prejaviť ďalšie
znaky toho, že činí pokánie ešte predtým, než bude Izrael pripravený zasadnúť s nimi za rokovací
stôl.
Izrael má v súčasnosti vojenské jednotky na tréningu na Golanských výšinách. IDF sa domnieva,
že Sýria sa pripravuje na vojnu, hoci teraz vyjadruje túžbu „jednať“ s Izraelom. Z toho, čo sa naučili
od Hizballáhu sa tiež domnievajú, že Sýria sa možno snaží vtiahnuť Izrael do zákopovej vojny,
v ktorej by sa jednotky IDF vlákali do dedín, kde by boli v nevýhode, presne ako to bolo v Libanone.
V každom prípade musí byť Sýria pod dôkladným dozorom.
ISLAMSKÝ DŽIHÁD A RAKETY
Ako kasamské strely neustále dopadajú na Sderot a iné južné mestá, islamský džihád prišiel
s vysvetlením, prečo to robia (akoby Izrael potreboval nejaké vysvetlenie). Podľa Haaretzu, ktorý
citoval členov džihádu, „militantná jednotka islamského džihádu podporujúca Irán strieľa rakety
na Izrael s úmyslom sabotovať mesiac trvajúce prímerie a vyprovokovať Izrael k odvetnému útoku.” (27. decembra). „To je jeden z hlavných dôvodov obnovenia útokov,“ povedal Abu Ahmad, hovorca skupiny.
Kasamské útoky trvajú takmer neustále. V utorok ráno, 26. decembra, boli počas útoku na Sderot
vážne zranení dvaja 14-roční chlapci. Týmto útokom pretiekol izraelskej vláde pohár trpezlivosti.
Odozvou bolo zameranie sa na teroristické raketové jednotky. IDF vypracuje bodové operácie proti
vystreľovacím rampám v Gaze. Podľa niektorých Izraelčanov to však nie je dostatočné riešenie.
Najvyšší činitelia izraelskej armády ostro kritizovali rozhodnutie vlády odpovedať na ostreľovanie
bodovými operáciami, pričom udržujú obrannú politiku. Činitelia povedali, že politické bariéry odmietli požiadavku armády vyslať jednotky do pásma Gazy blízko bezpečnostného oplotenia, kde
bratstvo
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mali vytvoriť ochranný pás, ktorý by zabránil vystreľovať kasamské rakety. Istý vysoký úradník riekol, že šanca lokalizovať miesto vystreľovania v reálnom čase je nízka a dodal, že niekedy je ťažké
zaútočiť na ostreľovačov, aj keď sa lokalizovať dajú.
Na dôvažok teraz islamský džihád tvrdí, že odpaľujú „ešte presnejšie strely.“ (Ynet, 28. decembra)
Od predpokladaného ukončenia streľby, ktoré bolo vyhlásené asi pred mesiacom, bolo na Izrael
odpálených viac než 60 rakiet. Hovorca džihádu Abu Ahmad hovorí, že ostreľovacie posádky
sa teraz zameriavajú na špeciálne terče, používajú presné mapy a sľubuje, že najhoršie ešte len
príde. „Izraelčania sa musia pripraviť na približujúci sa teroristické útoky,“ varuje. Organizácia
sa zároveň pripravuje na vlnu samovražedných útokov, ktoré sa majú uskutočniť v Izraeli, ako povedal spomínaný hovorca.
Zdá sa, že niet pochybnosti o tom, že teroristi pracujú s najnovšou technológiou. Abu Ahmad hovorí,
že skupina zaoberajúca sa výrobou a rozvojom rakiet v oddieli Al-Kuds Brigády vyvinula vylepšenú
kaťušu nazvanú „Kuds 4.” Jedna z týchto rakiet po prvýkrát nedávno pristála asi 14 km od pásma
Gazy.
Abu Ahmad vraví, že boj bude pokračovať. Obviňuje Izrael z barbarských činov a hovorí, že Izrael
porušil prímerie takmer hneď na začiatku a dodáva, že v skutočnosti ani žiadne prímerie nenastalo.
Keď ho obvinili z toho, že pracoval pre Irán a/alebo pre Sýriu, obvinenie poprel a povedal, že to bol
čisto palestínsky boj.
Medzitým si obyvatelia Sderotu užívajú len málo kvalitného spánku. Nedávna štúdia publikovaná
univerzitou Ben Guriona tvrdí, že dospievajúca mládež v oblasti Sderotu preukazujú viac fyziologických známok stresu než ich rovesníci v iných častiach Izraela. Obyvatelia severu trpeli „akútnym
stresom“ počas nedávnej vojny s Hizballáhom, no južní obyvatelia trpia chronickým, neustávajúcim
stresom.
IZRAELČAN OBVINENÝ Z OTRÁVENIA RUSKÉHO AGENTA LITVINENKA
Leonid Nevzlin, bývalý ruský „oligarch” (podľa elektronickej encyklopédie Wikipedia) a bývalý výkonný riaditeľ ruskej ropnej spoločnosti Jukos bol obvinený zo strany Ruska z možnej zodpovednosti za
smrť ruského špióna Litvinenka spôsobenú otravou. Litvinenko zomrel v Londýne, 23. novembra.
Nevzlin ušiel do Izraela v roku 2003 po tom, čo niekoľko úradníkov z jeho spoločnosti bolo uväznených za rozličné zločiny. Keďže Nevzlin mal jedného zo starých rodičov židovského pôvodu, požiadal o izraelské občianstvo, ktoré mu bolo udelené.
Úrad ruskej štátnej prokuratúry vo svojom vyhlásení zverejnenom na vlastnej internetovej stránke
povedal: „Berie sa do úvahy alternatíva, že tí, ktorí si objednali tieto zločiny (viaceré otravy
v Londýne, vrátane Litvinenkovej vraždy) by mohli vykonať tí istí ľudia, ktorí sú na medzinárodnom
zozname hľadaných osôb, ktoré sa dopustili ťažkých zločinov, pričom jedným z nich je ... Leonid
Nevzlin.” (Reuters, 28. decembra) Agentúra povedala, že toto tvrdenie „pridáva litvinenkovskej ságe
ďalší bizarný obrat“ a mohlo by to značiť, že Rusko má v pláne pritlačiť na bývalých majiteľov spoločnosti Jukos, ktorá teraz bankrotuje vďaka daňovým nedoplatkom vo výške niekoľkých biliónov
dolárov.
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Čo sa týka samotného Nevzlina, jeho hovorca povedal: „Každý pozná metódy KGB. Tieto tvrdenia
sú smiešne a nie je žiadny dôvod na ne reagovať.” Nevzlin zjavne vyprovokoval hnev Kremľa tým,
že kritizoval Putina za deštrukciu Jukosu, o čom tvrdí, že to bol politický motivovaný čin.
Na druhej strane učinil samotný Litvinenko krátko pred smrťou vyhlásenie, v ktorom obvinil Vladimíra Putina zo svojej vraždy. Litvinenkova pomalá agónia končiaca smrťou, spôsobená podaním rádioaktívneho polónia 210, vyvolala okamžité policajné vyšetrovanie v piatich štátoch a značne uškodila reputácii Kremľa napriek tomu, že ten poprel akúkoľvek zainteresovanosť v danom incidente.
USA ODSUDZUJÚ PLÁN OSÍDĽOVANIA
V zriedkavej kritike Izraela povedala nedávno Bushova vláda, že ak Izrael bude pokračovať
v osídľovaní Západného brehu Jordánu, naruší tým dohodu o zachovaní mieru. To tzv.
„osídľovanie“, na ktorom Izrael pracuje, je bývalá vojenská základňa v údolí Jordánu. Izrael vraví,
že osídlenie nie je nové. Legálne sa založilo v r. 1982 a sídlila tam vojenská jednotka a škola a má
civilistov, ktorí tu žijú už niekoľko rokov. Plánom je vybudovať v rámci hraníc existujúceho osídlenia
domov pre 30 rodín, ktorí opustili Gazu minulý rok a zúfalo potrebujú prístrešie.
USA to však zjavne pokladá za ilegálny postup. „Založenie nového osídlenia alebo rozšírenie existujúceho osídlenia by narušilo záväzky Izraela voči Cestnej mape,“ povedal hovorca amerického
štátneho rezortu. Cestná mapa, ako si väčšina čitateľov pamätá, bola založená Štvorkou v r. 2003
a Izrael ju prijal. V skutočnosti sa však už desať rokov žiadne nové osídlenie v oblasti Západného
brehu nezaložilo.
Hovorca USA Gonzalo Gallegos povedal: „Požadujeme od izraelskej vlády vysvetlenie ohľadom
daného postupu.“ Ďalej povedal: „Budeme pokračovať v spolupráci s Izraelom a Palestínčanmi, aby
sme podporili víziu prezidenta Busha o dvoch štátoch žijúcich vedľa seba v mieri.“ (Houston Chronicle, 27. decembra) Premiér Olmert už súhlasil s veľkoplošným ústupom na Západnom brehu, aby
uvoľnil cestu palestínskemu štátu.
BIELE VIANOCE V IZRAELI? NUŽ – TAKMER
Po dlhom suchom období, počas ktorého si začali Izraelčania zúfať, lebo neprichádzali dostatočné
dažde na ďalší rok, sa počasie náhle zmenilo a pomstychtivo prinieslo dážď a pokles teploty, ktorý
vyústil v stredu 27. decembra do snehovej nádielky v Jeruzaleme. Žijem v Izraeli striedavo už
19 rokov, no sneh som zažil iba v januári a februári. Ale nikdy som ho nevidel v decembri. Vyzerá to
tak, že snehová nádielka, ktorú v Jeruzaleme predpovedali po tom, ako začalo snežiť na severe, sa
minula s Vianocami iba o dva dni.
Následné metelice boli na Golanských výšinách, v Galileji a v Hebrone v predchádzajúcu noc.
V stredu ráno napadol sneh na púšti Negev a neskôr dosiahol pahorky Jeruzalema. Cesty boli na
viacerých miestach zablokované, vrátane niekoľkých hlavných dopravných ciest na juhu. Na jednom
mieste v Negeve bolo zranených niekoľko sto beduínov, keď spadlo niekoľko stanov blízko dopravného uzla Lehavim kvôli búrke. V tej dobe sa zabila jedna osoba a traja ďalší utrpeli zranenie
v dopravnej nehode na pobrežnej diaľnici, keď za zrazil autobus s osobným vozidlom. Obete nehobratstvo

Tevet - Ševat 5767

7

Mesačné správy z Izraela
dy boli transportované do nemocnice v Hadere.
Na niekoľkých ďalších miestach došlo k poškodeniu majetku, kde boli zaplavené domy a na vozidlá
spadli stromy. Vyskytli sa aj nejaké zranenia.
Aj keď sneh, ľad a záplavy majú svoje negatívne stránky, náhle husté zrážky boli „vynikajúce“ pre
krajinu, ako sa vyjadril Uri Shore, hovorca pre izraelskú komisiu pre vodohospodárstvo „Avšak,“
dodal, „možno to nebude stačiť.“ Vysvetlil, že hladina zásob podzemných vôd, zdroja dvoch tretín
vodných zásob Izraela, je 1,8 m nižšia než bola minulý rok. Izrael tento dážď, samozrejme, nutne
potreboval, keďže niektoré časti krajiny boli bez dažďa už 38 dní. Hladina Kineretu je asi 47 cm
nižšia než bola minulý rok o tomto čase, no v utorok v noci napršalo podľa Meteorologického ústavu
20 mm vody.
Potrebujeme sa modliť, aby dažde pokračovali a aby Kineret, ako aj vodonosné vrstvy sa upravili
na optimálnu mieru.
„Preto povedia toho dňa: Hľa, toto je náš Boh, na ktorého sme očakávali, a vše nás spasil;
toto je Hospodin, na ktorého sme očakávali! Plesajme a radujme sa v jeho spasení!“ (Iz. 25:9, Roh. prekl.).
V Mesiášovi,
Lonnie C. Mings
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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)

LIST MODLITEBNÉHO STRÁŽCU
Január 2007/ Tevet-Ševat 5767
„Je to mnohonásobná milosť Hospodinova, že sme nevyhynuli docela, že neprestaly jeho
zľutovania. Sú nové každého rána. Veľká je tvoja vernosť.“ (Plač 3:22-23)

U BOHA NIČ NIE JE NEMOŽNÉ
Je zaujímavé, že Chanuka, sviatok svetiel, sa slávi približne v rovnakom období, ako kresťania oslavujú narodenie Ježiša, toho, ktorý je Svetlom sveta. Počas sviatku Chanuka si Židia pripomínajú
znovuzasvätenie chrámu pred asi 2 100 rokmi po víťazstve Makabejcov nad gréckymi dobyvateľmi,
ktorí chrám znesvätili. Jednodňová zásoba posväteného olivového oleja, ktorú kňazi v chráme našli,
vtedy zázračne vydržala až osem dní, čo im dalo dostatok času na vylisovanie, prípravu
a posvätenie nového oleja.
Počas tohto nedávneho sviatku viedli rabíni pri západnom múre prímluvné modlitby za troch unesených vojakov, Gilada Šalita, Ehuda Goldwassera a Eldada Regeva, ktorých boli zajatí počas konfliktu s Hizballáhom na severe a s Hamasom na juhu. Osudom vojakov sa už správy nevenujú, zostala
iba politická rétorika a handrkovanie sa. Modlitby sa ďalej týkali už mesiac trvajúceho sucha. Hladina Galilejského mora klesá a to by mohlo mať za následok nedostatočné zásoby vody v lete 2007.
Židovskí obyvatelia, vysťahovaní zo zlikvidovaných osád v Samárii a Gaze usporiadali pochody so
sviečkami na miestach alebo v blízkosti svojich bývalých domovov. Mnohí z nich ešte od vlády nedostali sľúbenú kompenzáciu. (Arutz Ševa, 17.decembra).
•

Modlite sa za zdravie a ochranu zajatých vojakov a ich rodín. Sú zadržiavaní už veľmi dlho
a nekonečné vyjednávania akoby neprinášali žiadne výsledky. Modlite sa, aby v nich vzklíčila viera a aby mohli uveriť v záchranu skrze svojho Mesiáša. Modlite sa za evakuovaných
obyvateľov, aby dostali odškodné a aby bolo spravodlivosti učinené zadosť.

„V ňom bol život, a ten život bol svetlom ľudí, a to svetlo svieti vo tme, a tma ho nezadržala.“ (Ján 1:4-5)
GOLAN, SÝRIA A VODA
„A za Jordánom pri Jerichu na východ dali Becer na púšti, na rovine, z pokolenia Rúbenovho, a Rámot v Gileáde z pokolenia Gádovho a Golan v Bázane z pokolenia Manassesovho.“ (Joz. 20:8)

bratstvo
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V Izraeli niet miesta, kde by situácia nebola napätá a výnimkou nie je ani otázka Golanských výšin.
Vo Washingtone zvažujú mierové jednania so Sýriou, pričom Golan má slúžiť ako návnada. Poradcovia prezidenta Busha zrejme zabudli, že keď Golanské územie patrilo Sýrii, útočila odtiaľ na Izreal.
Pod Sýrskym patronátom bol Golan zamínovaný a plný bunkrov. Izrael z neho spravil záhradu
Eden. Je tu síce stály problém s vodou na zavlažovanie úrody, no Izraelci ho riešia tak, že zachytávajú dažďovú vodu do malých rezervoárov. Sýria sa sťažuje, že Izrael im odvádza prítok vody. Toto
je však iba taktizovanie zo strany Sýrie, aby bola otázka hranice stále vyhrotená. V Sýrii majú vody
dostatok a robia, čo je v ich silách, aby sa z nej čo najmenej dostalo do Izraela. (JPost, 15. decembra)
•

Modlite sa, aby sa prezident Assad prestal usilovať o získanie Golanských výšin. Modlite
sa za všetkých veriacich v Sýrii. Modlite sa, aby sa všetci Židia mohli vrátiť do Izraela.

„So slovom, ktoré som smluvil s vami, keď ste išli z Egypta, a môj Duch tiež stojí vo vašom
strede; nebojte sa! Lebo takto hovorí Hospodin zástupov: Ešte raz, po krátkom čase,
ja zatrasiem nebesami i zemou i morom i suchom. A zatrasiem všetkými národami a prijdú
žiadúcne veci všetkých národov, a naplním tento dom slávou, hovorí Hospodin Zástupov.
(Hagg. 2:6-8)
IRÁN A RUSKO
„nechceli mojej rady, ale pohŕdali každým mojím káraním, a tak budú jesť z ovocia svojej
cesty a nasýtia sa svojich rád. Lebo odvrátenie hlupcov ich zabije, a hriešna ubezpečenosť
bláznov ich zahubí. Ale ten, kto mňa poslúcha, bude bývať bezpečne a bude mať pokoj od
strachu zo zlého.“ (Pr. 1:30-33)
Nedávne voľby v Iráne do klerikálnych úradov ako aj miestnych samospráv indikujú posun verejnej
mienky od svojho radikálneho prezidenta Ahmadinedžáda smerom k umiernenejším konzervatívcom, medzi nimi aj k bývalému iránskemu prezidentovi Hašemi Rafsanjaninovi. Podľa predbežných
výsledkov by mali Ahmadinedžádovi spojenci z väčšej miery prehrať v boji o miestne samosprávy.
Súčasné voľby nemajú priamy vplyv na politické smerovanie, ale z dlhodobého pohľadu naznačujú
pokles Ahmadinedžádovej popularity medzi voličmi. (Reuters, 17. decembra)
Rusko sa možno opäť zatúžilo stať veľmocou. Zúfalo potrebuje peniaze a zdá sa, že vhodný zdroj
sa našiel hneď u susedov v Iráne. V decembri sa stretli najvyšší predstavitelia Ruska a Iránu, aby
prediskutovali postup pri výstavbe jadrovej elektrárne Bušer.
Predbežné prípravy na dodávku neobohateného uránového paliva do Bušeru by malli začať
v januári 2007 a palivo by malo začať prúdiť do Iránu v marci 2007. Výstavba reaktoru by mala byť
dokončená v septembri 2007 a prevádzka by mala byť spustená v novembri 2007. Irán zaplatil Rusku za výstavbu reaktora 900 miliónov USD a podľa zmluvy bude ďalej mesačne platiť 20 až 25 miliónov dolárov. (ArmsControlWonk, 13. december)
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Počet veriacich v Iráne sa stále zvyšuje. Pochopiteľne nemáme písomnú dokumentáciu o spasených prostredníctvom snov a vízií o Kristovi. Dozvedáme sa tiež o obrátení mnohých moslimov z
ďalších islamských krajín.
•

Ďakujte Pánovi za vypočuté modlitby. Napriek tomu, čo sa deje, On zachraňuje pre seba
vyvolených.

„...Smilujem sa, nad kým sa smilujem, a sľutujem sa, nad kým sa sľutujem.“ (Rim. 9:15)
LIBANON, HIZBALLÁH A RUSKO
„Pohania sa pohrúžili do jamy, ktorú učinili, a ich noha sa lapila do sieti, ktorú ukryli. Hospodin sa učinil známym učiniac súd; bezbožník sa zaplietol do diela svojich vlastných rúk.“ (Ž.
9:16-17)
Hizballáh požaduje prevahu v libanonskej vláde, aby sa uchránil pred požiadavkami na odzbrojenie.
Podľa nich im ide o ochranu Libanonu pred Izraelskou agresiou. Oni v lete vyprovokovali konflikt,
ale nazvali ho Izraelská vojna. Spojené štáty, Francúzsko a Rusko sa zaviazali podporovať vládu
premiéra Fuada Siniora ako aj finančne pomôcť Libanonu s obnovou povojnových škôd. Spojené
štáty poskytli libanonskej armáde injekciu až 10 miliónov dolárov. Siniora podnikol cestu do Ruska
s prosbou o pomoc pri urovnávaní sporov so Sýriou. (JPost, 16. decembra) Návštevu v Moskve
absolvoval aj Assad. Zdá sa, že z Ruska sa stáva akýsi "starší brat".
•

Modlite sa za vodcov týchto národov, aby poslúchli tých, ktorí im radili podľa Božieho slova.
Modlite sa za spasenie týchto národov skôr, než príde na nich Boží súd.

„A ty, synu človeka, prorokuj proti Gógovi a povieš: Takto hovorí Pán Hospodin: Hľa, prijdem
proti tebe, Gógu, knieža Roša, Mešecha a Tubala! A zavrátim ťa a povediem ťa a dovediem
ťa od najďalších krajov severa hore a dopravím ťa na vrchy Izraelove. A vyrazím tvoje lučište
z tvojej ľavej ruky a učiním to, že vypadnú tvoje strely z tvojej pravej ruky. Na vrchoch Izraelových padneš ty i všetky tvoje hejná i národovia, … A padneš na šírom poli, lebo ja som
hovoril, hovorí pán Hospodin.“ (Ez. 39:1-5)
NIET SA ČOMU ČUDOVAŤ
„Nie spravodlivého ani jedného … svojimi jazykmi hovorili lesť … skrúšenie a bieda je na ich
cestách, a cesty pokoja nepoznali. Neni bázne Božej pred ich očami.“ (Rim. 3:10, 13, 16-18)
Objavujú sa správy, že Gaza je na pokraji občianskej vojny. Ozbrojených prívržencov Fatahu
v pásme Gazy vycvičili a vyzbrojili v posledných mesiacoch Spojené štáty v nádeji, že ich použijú
na oslabenie vládnucej teroristickej organizácie Hamas a na ochranu Abbasa (Abu Mazena). Izrael
spolu so Spojenými štátmi dúfali, že nasledovník Jásira Arafata v prezidentskom kresle Palestínskej
samosprávy bude jednať umiernene. Teroristické skupiny Fatahu sú tvorené z mnohých súčasných
aj bývalých členov policajného zboru Palestínskej samosprávy, ktorá bola vycvičená a vyzbrojená
za vlády Rabinov po dohodách z Osla v roku 1993. Keď Hamas vyhral v posledných voľbách nad
bratstvo
Tevet - Ševat 5767
11

List modlitebného strážcu
Fatahom, prevzal kontrolu nad väčšinou ozbrojených skupín v Palestínskej samospráve. Tým nechal priestor pre Fatah, aby aktivoval svoje ozbrojené zložky Tanzim a Brigády Al Aksa.
(Arutz Sheva, 14. decembra)
Okrem toho Irán daroval palestínskej vláde pod vedením Hamasu 120 miliónov USD a vyjadril sa,
že môže dať aj viac. (Haaretz, 11. novembra)
•

Modlite sa za palestínsky ľud, ktorý je teraz medzi dvomi mlynskými kolesami. Modlite sa
za zdroje pre veriacich, aby mohli pomáhať bezmocným. Modlite sa za obrátenie mnohých.

„Hospodin je Kráľom na večné veky; pohania vyhynú z jeho zeme. Žiadosť ponížených čuješ,
ó, Hospodine; posilníš ich srdce a nakloníš k nim svoje ucho, aby si súdil sirotu
a potlačovaného, aby viac nestrašil smrteľný človek zo zeme. (Ž. 10:16-18)
Z Jeruzalema,
Carolyn Jacobson

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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SPRÁVY Z DIASPÓRY - PROJEKT NÁDEJ
Potešujte, potešujte môj ľud! Hovorí váš Boh. Izaiáš 40:1
V prvej polovičke decembra sme mali možnosť
opäť navštíviť mesiánske centrum v Žitomiri,
ktoré bolo otvorené v októbri 2005, a pozrieť si
ich prácu v oblasti. Veľmi rýchlo som zistil, že
všetko čo robia, je založená na vzťahu
s Bohom, čo vyjadrujú vo svojich modlitbách.
Každý deň začína modlitbou a potom je to, čo
prijali od Pána prakticky realizované
v každodennej službe. Ľudia slúžia Bohu
s radosťou a prinášajú ovocie na Jeho slávu.
Počas návštev ľudí v domácnostiach okrem
fyzickej stravy vyjadrovali túžbu po duchovnom
pokrme.

Žitomirský tím

Za posledných osem rokov vzniklo
v nasledujúcich mestách päť zborov: Žitomir, Novohrad Volynsky,
Berdičev, Malin a Jemielčino. Takisto bolo založených dvanásť
jedálni, v ktorých sa môže stravovať 520 ľudí. Sláva Bohu za to!
Možno tieto čísla vyzerajú uspokojujúco, ale celý čas je to len kvapka v oceáne. Ešte stále je tu
množstvo ľudí, ktorí potrebujú
pomoc.
jedalen v Žitomiri – miesto kde zacala cela praca
Ďakujeme vám za modlitby a finančné príspevky. Nech Pán rozmnoží svoje požehnane na každom
z vás!

bratstvo
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Auto, ktoré sa úplne rozpadáva, a ktoré má
najazdených viac ako 1,5 mil. km.

Jedáleň v Berdičeve

Predkladáme vám tiež modlitebné potreby:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Božia múdrosť a Jeho vedenie do každého skutku a rozhodnutia.
Biblie v ruskom jazyku.
Financie na zakúpenie nákladného auta na rozvoz jedla v Žitomirskej oblasti.
Financie na auto pick-up na evanjelizačnú prácu v oblasti.
Financie na otvorenie novej jedálni pre 30 ľudí v Čerkazi.
Financie na otvorenie novej jedálni pre 30 ľudí v Semferopoli na Kryme.

Sme vďačný Bohu za každého z Vás. Vnímame, že sme súčasťou jednotného tímu, ktorý si používa
Boh na požehnanie svojho ľudu. Boh Vám žehnaj!

Šalom,
Stanislaw Gawel
za Chevra tím
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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
V tomto čase je možné prispieť na štyri projekty. Rozhoduje pritom na aký účet sú financie zaslané
a variabilný symbol na platbe. Podľa neho zaraďujeme príspevky pre jednotlivé projekty:
Projekt Nádej (Tikvah) - projekty pomoci na Ukrajine
Projekt Múr Modlitieb
Projekt Chevra Centrum

variabilný symbol 777
variabilný symbol 333
má samostatný účet

Číslo bankového účtu pre Slovenskú republiku
Československá Obchodní Banka, a.s.,
číslo účtu: 107656253 / 7500, konštantný symbol: 0558
Číslo bankovního účtu pro Českou republiku
Československá Obchodní Banka, a.s.
číslo účtu: 180773659 / 0300, konstantní symbol: 0558
Číslo bankového účtu Chevra Centrum
Československá Obchodní Banka, a.s.
Číslo účtu: 307945033 / 7500, konštantný symbol: 0558
SWIFT kód: CEKOSKBX účel platby: DAR
Kontaktná adresa:
Chevra SR, Hollého 40, 010 01 Žilina, Slovenská republika
Chevra ČR, Smetanova 523, 739 61 Třinec, Česká republika
www.chevra.sk, e-mail: chevra@chevra.sk
tel./fax: +421 (41) 56 40 536

PROJEKT NÁDEJ (TIKVA)
Projekt Nádej slúži mnohým Židom v bývalom Sovietskom Zväze, ktorí nebudú
alebo nemôžu imigrovať do Izraela. Mnohí sú starí alebo chorľaví. Väčšinou sú
opustení; mnohí prežili holokaust. Táto skupina ľudí tiež zahŕňa deti školského aj
predškolského veku z biednych rodín, polosiroty a siroty.
Nachádzame stále viac Židov, ktorí hladujú, nemajú prostriedky na lieky či
zdravotnícke pomôcky a v zime nemajú čím kúriť. Niektorí takto zomreli. Rozvážame mesačné potravinové balíky a vybudovali sme vývarovne, aby sme im poskytli stravu, nakupujeme ohrievače a napĺňame ďalšie potreby. Na zabezpečenie
stravy pre jednu osobu postačuje 30 Euro mesačne. Našim cieľom je slúžiť v potrebách tých, ktorí nemôžu odísť a poukazovať cez dobročinnosť na Božiu lásku a
milosť.

