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Správy z diaspóry a Izraela
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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.
„Moje srdce je hotové, Bože; moje srdce je hotové, spievať ti budem
a oslavovať ťa budem žalmami. Zobuď sa, moja sláva; zobuď sa,
moja harfa a citara, nech zobudím rannú zoru! (Ž 57:8-9)
Človek opísaný v tomto žalme je odhodlaný chváliť Pána bez ohľadu na to,
čo sa deje. Je dôležité porozumieť tomu, že chvála by nemala povstávať
len cez pocity alebo okolnosti. Chvála by sa mala rodiť z našej vôle; mala by povstať z hĺbky nášho
vnútorného rozhodnutia. Moje srdce je hotové bez ohľadu na to, čo sa deje, budem chváliť Boha.
Ďalej žalmista hovorí: „Zobuď sa moja sláva“. Čo tým myslel? Našťastie, Biblia nás nenechala
hádať. Na Letnice v Jeruzaleme Peter spomenul presne tento verš vo svojej kázni, ale zmenil len
jedno slovo. Hovorí takto: „...rozveselilo sa moje srdce a môj jazyk zaplesal...“ (Sk 2:26) Vyjadruje
tým úžasné tajomstvo – náš jazyk je našou slávou. Prečo je to tak? Prečo nám dal Boh jazyk?
Poznáš tu pravú príčinu, prečo máš ty a ja jazyk? Je to kvôli tomu, aby sme ho používali na Božiu
slávu. Len vtedy, keď svojim jazykom slávime Boha, ho používame tým správnym spôsobom. Náš
jazyk je našou slávou, lebo ním, nad všetky ostatné údy v tele, chválime Boha. Vtedy používame
jazyk spôsobom, na ktorý bol určený.
Hoci žijeme v ťažkom čase, tlaky, ktoré prichádzajú, nám nesmú zabrániť žiť život na Božiu slávu.
Náš jazyk je kormidlom, ktoré určuje smer. Tam to začína, tam sa to rodí a tam to povstane. Nech
jazyk zapálený ohňom Svätého Ducha zapáli všetko, čo žije v nás na Božiu slávu, lebo Otec je
hoden slávy a k tomu nás i predurčil.
Modlitba:
Otče, ďakujem Ti za ďalší rok, ktorý si pridal k môjmu životu. Nech ma tento rok nič nezastaví
predtým, aby som Ťa chválil, lebo Ty si hoden chvály. Ďakujem Ti za jazyk, ktorý si mi stvoril.
Dávam ho pod Tvoju kontrolu, aby bol použitý k cieľu, ku ktorému si ho stvoril.
Šalom,
Stanislaw Gawel
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„ ...pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine...“ (1Kr 10:6)

„Preto, ako že žijem – znie výrok Hospodina, Pána – spustím ťa z krvi a krv ťa bude prenasledovať; pretože si sa krvou previnil, krv ťa bude prenasledovať.“ (Ez. 35:6)
„MY ALEBO ONI“
Ako sa hovorí, „čo je veľa, to je veľa.“ Už mesiace, dokonca roky znášajú Izraelčania raketové útoky
a mínometné granáty odstreľované z Gazy. Obyvatelia Sderotu sa hnevali, modlili, predkladali svoje požiadavky vláde, aby zastavila útok. Bezvýsledne. Zdá sa, že Olmertova vláda sa riadila mottom iiye-tov
(všetko bude v poriadku). Napokon sa však prebrala a rozhodla sa konať. Renomovaná izraelská autorka
Naomi Ragenová napísala:
„Keď nadišla noc a my sme zapálili Chanuka sviečky, naplnila nás nová nádej. Vláda konečne prevzala
svoju základnú zodpovednosť voči svojim občanom a spustila v pásme Gazy dlho zdržiavaný útok IDF
proti teroristom z Hamasu.“
„Naše lietadlá prichytili hamaských vrahov úplne nepripravených. Riadený útok na hlavné vojenské miesta Hamasu a polície trval pár minút a spôsobil značnú škodu. Súčasťou bol aj útok na ceremoniál prísahy
na konci vojenského cvičenia Hamasu. Tento poslal všetkých „absolventov“ na rýchlu smrť ešte predtým,
ako mohli využiť svoje cvičenie k zabíjaniu izraelských detí. Zásah v nás zanechal...nádej.”
Hoci som niektoré slová vynechal a niektoré prívlastky Ragenovej upravil, každý snáď dokáže pochopiť
jej cítenie. Keď si ľudia v Spojených štátoch otvárali vianočné darčeky a tešili sa z rodinných osláv, obyvatelia južnej časti Izraela sa snažili utiecť do skrýš zakaždým, ako sa opakovane spúšťali sirény vzdušného poplachu. Bol som s rodinou v Izraeli počas prvej vojny v zálive a viem, aké to je, keď vás uprostred
noci zobudí strašná siréna. V tomto prípade izraelské mestá Sderot a Aškelon vydržali úder za úderom.
Niekoľko Izraelčanov prišlo o život a množstvo ďalších bolo zranených. Izraelskí vodcovia sa napokon
prebudili a prevzali svoju zodpovednosť.
V čase, keď som písal tieto správy, IAF usmrtilo 320 Palestínčanov. Mnohí sa obávali, že táto vojna zapáli celý Stredný východ. V tomto momente však Egypt uvalil aspoň časť viny na Hamas. Nasralláh vodca Hizballáhu, pevne držiac opraty Teheránu, sa obmedzil len na slová súcitu a miernych varovaní. Čo sa
týka Spojených štátov, aj prezident Bush obviňuje Hamas a požaduje, aby prestal bombardovať Izrael
svojimi raketami. V tomto momente však rakety ešte stále padajú. Ako sa Izrael obával počas takzvaného
zastavenia paľby si Hamas nazbieral vojenský arzenál.
ČO SA STANE SO ŠALITOM?
Keďže konflikt medzi Hamasom a Izraelom sa vyostruje, mnohí si kladú otázku, čo sa stane s mladým
izraelským zajatcom Giladom Šalitom. Existuje precedens, kedy sa zabíjajú zajatci v tom momente, ako
sa Izrael pustí do záchrannej akcie. Mladého vojaka menom N.Wachsman zabili teroristi v roku 1994, keď
sa ho Izrael pokúsil zachrániť útokom na pevnosť, v ktorej ho držali. Čaká to aj Šalita?
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Mesačné správy z Izraela
Izraelský expert generálmajor Avihu Ben-Nun vyjadril presvedčenie, že Gilad Šalit stále žije. Odôvodnil to
tým, že Hamas si príliš cení život uneseného vojaka IDF na to, aby ho zabil. Vedia, že „ak ho zabijú, my
nájdeme tých zabijakov,” povedal. Zatiaľ čo sa rodičia mladého Šalita trápia, bývalý veliteľ IAF si myslí,
že chlapec, ktorého teroristi Hamasu držia ako zajatca už od júna 2006, sa má pravdepodobne dobre bez
ohľadu na psychologické vojnové hry, na ktoré sa Hamas hrá v médiách.
„Je množstvo dôvodov prečo si Hamas cení Šalita,“ povedal Ben-Nun. „Za prvé, Palestínčania dobre
vedia, že Gilad pre nás veľa znamená, a preto znamená veľa aj pre ich vyjednávania. Hamas nie je hlúpy.“ V pondelok ráno 29.decembra Hamas ohlásil, že Šalit bol zranený počas bombardovania vojnovými
lietadlami IAF, keď Izrael spustil svoju vojenskú ofenzívu na území Gazy.
Prosím modlite sa za Šalita. Ak je nažive, stále má nádej.
ČO NA TO TEHERÁN?
V pondelok 29.decembra, v tretí deň izraelského útoku na Gazu, iránsky hovorca povedal, že Teherán
zahájil operácie proti Izraelu nariadené najvyšším iránskym duchovným vodcom ajatolláhom Alí Chameneím (Ali Khameini) .
Chameneí vyzval moslimov, aby sa postavili a bránili Palestínčanov proti Izraelu. „Pravým veriacim“ odkázal, že sú „viazaní povinnosťou brániť“ Palestínčanov. Chameneí však presne nevyslovil svoj plán.
Ministerstvo zahraničných vecí sa vyjadrilo, že veriaci zabití v tejto kauze budú považovaní
za mučeníkov.
Iránska spravodajská agentúra FARS uvádza, že skupina nekompromisných iránskych duchovných vodcov zapisuje dobrovoľníkov, aby bojovali „proti sionistickému režimu“ v pásme Gazy „buď v oblasti vojenskej, finančnej alebo propagačnej“. Iránsky zákonodarca menom Ali Motahari povedal, že je čas, aby Irán
a arabské krajiny vstúpili do vojny proti Izraelu.
Teherán vraj zmenil svoj harmonogram pre výrobu zbraní proti Izraelu. Svoj plán rozšíril o vývoj väčšieho
počtu zbraní. Uvádza sa, že najvyšší vodca Chamaneí si myslí, že jedna alebo dve bomby proti Izraelu
budú pravdepodobne odrazené. To si teda vyžaduje paľbu s množstvom zbraní. Článok v Debkafile uvádza, že Teherán možno presunie svoj celkový armagedon voči Izraelu o dva roky neskôr. To tiež môže
odrážať presvedčenie Iránu, že keď novozvolený prezident Obama zaujme svoj úrad, možno zmení postoj USA voči Iránu.
Dokonca aj keby to bola pravda, každý kto má aspoň trošku rozumu pochopí, že Izrael je neustále
v existenčnej kríze a nepocíti v tomto vývoji žiadnu úľavu .
AKO REAGUJE SVET?
Informácia o izraelskej operácii v Gaze okamžite obletela celý svet a spustila množstvo reakcií. Pápež
volá po zastavení násilia. Kanada a Rusko vyzýva Izrael k ukončeniu ofenzívy. Na mnohých miestach od
Libanonu po Indonéziu sa vyskytli nepokoje v súvislosti s týmto konfliktom. Sýria povedala, že odvoláva
nepriame rozhovory s Izraelom. Turecký premiér Erdogan opísal izraelskú operáciu slovami: „kriminalita
proti ľudskosti“ a britský minister zahraničných vecí David Miliband povedal, že UK podporuje „urgentné
zastavenie paľby a okamžité zastavenie násilia.“ Čína a Japonsko podporili tieto vyhlásenia. Hovorca
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Mesačné správy z Izraela
Bieleho domu Gordon Johndroe dôrazne varoval Hamas, aby zastavil paľbu a Izrael vyzval, aby sa vyhol
civilným stratám, avšak nevyzval ho k prerušeniu útokov.
Napriek tomuto všetkému, čo je dosť zvláštne, izraelskí vodcovia nepociťujú zo strany sveta „žiadny skutočný tlak“ k ukončeniu ofenzívy v pásme Gazy. Avšak dokedy bude medzinárodná komunita sedieť pomerne ticho závisí od toho, ako sa veci vyvinú. Jedna zatúlaná raketa IDF by mohla priniesť dramatický
koniec „pochopeniu“ pre izraelské operácie. (JPost, 28.decembra).
Vzniká zjavné protirečenie medzi poznámkami úradníkov ohľadne bezprecedentnej medzinárodnej podpory: posúdenie, ktoré sa zoširoka ozývalo po celej diplomatickej a bezpečnostnej formácii a tvrdé vyjadrenia, ktoré bolo počuť z hlavných miest po celom svete. To všetko bolo pripísané k rozdielnym názorom
medzi tým, čo sa povedalo na verejnosti a tým, čo sa povedalo v súkromí. Niektorí svetoví vodcovia,
hlavne vodcovia moslimských štátov či krajín s veľkým počtom moslimskej populácie, musia tvrdo odsúdiť
izraelské operácie, aby stlmili verejnú mienku, zatiaľ čo ich v súkromí podporujú.
Izraelskí vodcovia poukázali na pomerne mierne vyjadrenie, ktoré vzniesla Bezpečnostná rada OSN
27.decembra ako dôkaz, že na Izrael sa nevyvíja dosť silný nátlak, aby operácie v Gaze ukončil. Po viac
ako štyroch hodinách rokovania prezident Bezpečnostnej rady prečítal vyjadrenie, ktoré uvádzalo, že
členovia rady „vyjadrili vážnu obavu z vyhrotenia situácie v Gaze a volali po okamžitom zastavení násilia.
Členovia vyzvali strany, aby okamžite zastavili všetky vojenské aktivity“ (JPost).
PALESTÍNČANIA „POTREBUJÚ“ VÍŤAZSTVO IZRAELA
Michael Oren a Yossi Halevi (opinionjournal.com) v svojom článku uviedli, že súčasná operácia Izraela
v Gaze je odrazovým mostíkom pre vytvorenie podmienok, ktoré by v konečnom dôsledku mohli viesť
k riešeniu dvoch štátov.
Je dobre známe, že medzi vodcom PS Mahmúdom Abbásom a vodcami Hamasu pretrváva nekončiaci
sa spor. Kým Abbás podporuje vyjednávanie s Izraelom v nádeji, že bude ustanovený zákonný palestínsky štát, vodcovia Hamasu vyhlásili, že Izrael nikdy neuznajú.
Dokonca i uprostred tohto konfliktu neprestajne pokračuje boj medzi Abbásom a vodcami Hamasu. Abbás obviňuje Hamas, že sa tomuto konfliktu plného bolesti a utrpenia mohol vyhnúť, keby zastavil neustále bombardovanie južných miest Izraela. Abbás preto tajne dúfa, že Izrael vyhrá. Ak Izrael vyhrá, skôr či
neskôr dôjde k vyjednávaniam. Ak vyhrá Hamas, hrôza vojny a utrpenia bude pokračovať. Preto Izrael
potrebuje zmariť moc Hamasu. Mnohí Palestínčania uznávajú túto skutočnosť a kým verejne podporujú
Hamas, tajne dúfajú, že Izrael raz a navždy Hamas porazí.
„Hovorím Hospodinovi: Ty si môj Boh; počuj hlas môjho úpenia, ó Hospodine! Ó, Hospodine,
Pane, sila mojej spásy, hlavu mi prikrývaš v deň boja...nesplň žiadosť bezbožnému, nedaj zdariť
sa jeho úkladu...“ (Ž 140:7-8) „Ako keď matka teší niekoho, budem vás tešiť; v Jeruzaleme sa
potešíte.” (Iz 66:13).
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)

„Nech neplesajú moji nepriatelia nado mnou....hanbiť sa budú tí, ktorí neverne robia bez príčiny.” (Ž:25:2-3)
DOČASNÉ „PRÍMERIE“ SKONČILO
“Dočasné prímerie s Izraelom končí 19.decembra,“ oznámili vodcovia Hamasu (18.decembra). Kladiem si však otázku, či vôbec nejaké dočasné prímerie s Izraelom existovalo. I napriek tomu,
že pred 7 mesiacmi vstúpila do platnosti „hudna“ (prímerie), rakety Kassam neprestali ničiť izraelské
mestá a usadlíkov. Očividne sa pozastavenie vojenských akcii dialo iba jednostranne.
„Obete“ (obyvatelia Gazy) mali slobodu „brániť sa“.
V stredu 17.decembra z Gazy vystrelená raketa explodovala na parkovisku jedného supermarketu
v meste Sderot. Zničila niekoľko obchodov, áut a zranila 12 nakupujúcich. Tento útok uzavrel dvojdňové palestínske raketové nálety a smrteľné paľby v niekoľkých izraelských mestách a dedinách.
V priebehu týchto dní Izrael neodpovedal ani na jednu ofenzívu. Až po raketovom útoku na nákupné
centrum v Sderote sa izraelské vojenské letectvo spamätalo a zahájilo odvetu na severe Pásma
Gazy. Niet pochýb, že pre „krvácajúce srdcia“. izraelský úder vzbudí po celom svete odsúdenie.
•

Modlite sa, aby nám Pán ukázal, ako sa modliť v tejto vojnovej kríze, aby izraelská odveta
bola primeraná, a aby väčšina kríz, s ktorými Izrael zápasí, rýchlo skončila.

SÚ IZRAELSKÉ AUTOBUSY BEZPEČNÉ?
Každý vie, že netrpezlivosť a rýchlosť sú dvaja „démoni“, ktorí sedia na chrbtoch mnohých izraelských vodičov. Iné však je, keď na úzkych izraelských cestách dupne na plyn šofér, ktorý sedí
v osobnom aute sám, bez pasažierov a celkom iné je, keď to spraví šofér autobusu, ktorý má
v rukách životy päťdesiatich cestujúcich. 16. decembra sa šofér izraelského autobusu, ktorý prepravoval ruských turistov, pokúšal predbehnúť predchádzajúci autobus. Vodič však nezvládol riadenie a
preletel cez zvodidlá vozovky. Potom sa niekoľko krát otočil a dopadol do 60 metrov hlbokej rokliny.
Nehoda si vyžiadala smrť 24 turistov, ďalších 31 utrpelo ľahšie alebo ťažšie zranenia. Ide
o najhoršiu dopravnú nehodu v histórii Izraela. Navzdory rôznym argumentom o vine vodičov havarovaného autobusu v Eliat, zdá sa, že prekročenie rýchlosti je tým najväčším prehreškom, ktorý
zapríčinil nehodu.
Nie je potrebné zdôrazňovať, že takéto správanie šoféra je neprístupné. Samozrejme, nájdu sa aj
takí, ktorí budú rázne obhajovať vodiča, ktorý sa momentálne nachádza v domácej väzbe a čaká na
rozhodnutie polície. Výpovede očitých svedkov však jednoznačne vedú k záveru, že šofér autobusu
riskoval na veľmi nebezpečnej ceste.
“…opatrný rozumie svojmu kroku...ale blázon dotiera a je smelý.” (Pr. 14:15-16).
bratstvo
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List modlitebného strážcu
•

Proste Boha, aby otvoril oči vodičom izraelských autobusov, aby si uvedomili obrovskú
zodpovednosť, ktorú nesú na svojich pleciach. Ďakujte Bohu za mnohých rozumných
a odvážnych „autobusárov“, ktorí denne riskujú svoje životy, aby ochránili cestujúcich
a bezpečne ich dopravili do ich destinácie.

“VYSŤAHUJE” LIVNIOVÁ ARABOV VON Z KRAJINY?
Ak Kadima vyhrá voľby, niet pochýb, že Cipi Livniová sadne do ministerského kresla. Vysťahuje
v tom prípade Arabov von z krajiny? Livniová totiž nedávno prehlásila, že „po založení palestínskeho štátu, Arabi žijúci v Izraeli nebudú mať viac miesta v židovskom štáte“.
Ministerka zahraničných vecí vo svojom prejave 11.decembra pred študentmi strednej školy v Tel
Avive uviedla: „Mojim riešením je mať dva národné štáty, čo zahrňuje určité ústupky a jasné hranice.
Potom budem môcť ísť za palestínskymi občanmi Izraela, tými, ktorých nazývame 'izraelskí Arabi',
a povedať im: 'Vaše národné riešenie sa nachádza inde.'“ Potom Livniová povedala: „Nijaký palestínsky utečenec nebude môcť vstúpiť do Izraela.“ Neskôr, po ostrej kritike jej vyššie uvedeného
výroku, to objasnila nasledovne: „Národnostné túžby by mali (Arabi) realizovať inde, ale nútiť ich
k odchodu nebudeme."
Nepochybujem, že mnoho ľudí rozumie pocitom Livniovej, zvlášť po nedávnom antisemitskom incidente hypoteticky lojálnych arabských občanov. Jej poznámky však pripomínajú plán bývalej Strany
Kach, ktorá chcela vysťahovať 2 milióny Arabov. Nanešťastie, v Izraeli žije mnoho Arabov, ktorí sú
lojálni voči Izraelu a chcú jednoducho žiť v pokoji. Tých by nútený odchod zo svojich domovov jednoznačne zranil.
“Pohostína nebudeš utláčať, lebo veď sami viete, aký je život pohostína; lebo ste boli pohostínmi v Egyptskej zemi. (2M 23:9).
•

Modlite sa za umiernených Arabov, ktorí túžia žiť v mieri s Izraelom, aby pozdvihli svoj hlas,
aby ich Boh ochraňoval, keď tak spravia, a aby Izrael rozoznal, že má skutočne lojálnych
priateľov medzi Arabmi.

KTO VYHRÁ FEBRUÁROVÉ VOĽBY?
Je dobre známe, že strana Likud sa v posledných dňoch teší rastúcej popularite. Spôsobil to do
veľkej miery návrat bývalého politika Bennyho Begina na politickú scénu - do strany Likud. Avšak
v súčasnosti sa zdá, že Kadima zmenšuje náskok vychádzajúcej Likudskej hviezdy. Existujú totiž
isté veci týkajúce sa Likudu, ktoré tak trochu zneisťujú bežného voliča.
Ešte predtým, ako sa izraelskí občania definitívne rozhodnú, komu dajú svoj hlas, chcú vopred vedieť meno ministra obrany, ministra zahraničných vecí a ministra financií v kabinete Benjamína Netanjahua. Izraelskí voliči zúfalo túžia po novom, dôveryhodnom tíme vodcov, ktorý bude schopný
náležite reagovať na ich najväčšie obavy – kritická situácia neustálych útokov raketami Kassam,
prehlbujúca sa recesia a v neposlednom rade nukleárny Irán. Netanjahu bude musieť veľmi skoro
predniesť zoznam kandidátov na tieto kľúčové posty. Existujú aspoň 3 dôvody, prečo potrebuje
8
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List modlitebného strážcu
Netanjahu urýchliť výber budúcich ministrov:
1.) Koaličný kabinet Ehuda Olmerta je v „pokročilom štádiu rozkladu“ (Debkafile, 8.december).
2.) Izraelský volič potrebuje dobrý ekonomický plán, ako čeliť recesii
3.) Netanjahu potrebuje rozohnať neustále klebety o ponechaní si Ehuda Baraka ako ministra obrany, špeciálne s ohľadom na to, že Barak sa správa ľahostajne voči nepriateľom Izraela, obzvlášť
voči tým, ktorí odpaľujú rakety z Gazy.
“Dostane sa ti múdrosti i poznania...aby si mohol spravovať tento ľud“ [parafráza] (2 Kron
1:11-12).
•

Proste Boha, aby sa zmiloval nad Izraelom a nedal mu vodcov, akých si možno zaslúži, ale
aby dal povstať novým lídrom, ktorí povedú Izrael v týchto ťažkých časoch a v prvom rade,
ktorých si vyvolí ON sám.

NEISTOTA NAD IRÁNOM
Zdá sa, že nikto nechce pripustiť, že Irán by mohol v blízkej budúcnosti dokončiť výrobu nukleárnej
bomby. Keby sa nejednalo o takú žalostnú problematiku, prišlo by mi to veľmi komické. Vo svete
môžeme totiž počuť najrôznejšie predpovede o tom, kedy získa Irán nukleárnu bombu. „Už ju skoro
majú.“ „Nie nemajú, ale v roku 2009 už budú,“ (najnovšie americké zhodnotenie). „Nie, mýlite sa,
najskôr ju dokončia v roku 2010,“(Francúzsko). Pripomína mi to myšlienku z filmu Pearl Harbor, kde
vrchný veliteľ amerického vojenského loďstva znechutený nedostatkom inteligencie povedal “Všetko
čo vieme je to, že v tejto chvíli môže japonské vojenské loďstvo plávať okolo Diamond Head (mesto
v Havaji)!”
Osobne sa stotožňujem s americkým vojenským veliteľom. Výroba nukleárnej bomby by mohla byť
v ďaleko pokročilejšom štádiu, ako sa vo všeobecnosti predpokladá. Jedna vec je istá: Keď bude
mať Irán v rukách nukleárnu bombu, bude to znamenať úplný koniec. Keď svet teraz váha, čo bude
robiť potom, keď Irán naozaj odhalí zbraň súdneho dňa? Spojené štáty povedali, že nedovolia, aby
Irán vlastnil nukleárnu zbraň. (Avšak skutočnosť je taká, že dovolia.) Izrael tiež povedal, že nedovolí, aby Irán vlastnil nukleárnu zbraň. (Nedovolí, pretože si to nemôže dovoliť) Skutočná otázka ale
znie, kedy začne Izrael naozaj jednať? Modlite sa, aby nebolo príliš neskoro.
“Vytrhni ma, Hospodine, z moci zlého človeka; uchovaj ma od muža ukrutností, od tých, ktorí
myslia zlé v srdci...(Ž 140:2-3)
•

Modlime sa: “Pane, nachádzame sa v období, v ktorom i keď dáme hlavy dohromady, naša
múdrosť nám nestačí. Ó Pane, prosíme, buď obhajcom a ochrancom Izraela (a všetkého
tvojho ľudu). Učiň, aby Izrael spoznal skutočný zdroj pomoci.”

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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ZVUK ŠOFARU
Vydanie č. 82
NALIEHAVÁ VÝZVA
Tohto mesačným vydaním začína výzva do modlitebnej pohotovosti, ktorá by mala pretrvať až do
konca volieb, ktoré sa uskutočnia 10. februára. V predchádzajúcom čísle sme vás vyzývali, aby
ste bdeli a modlili sa. Teraz, keď čas pokročil, potrebujeme sa modliť ešte proaktívnejšie. Musíme
sa modliť nielen strategicky, ale i takticky.
Postupné formovane Obamovej administratívy sa pre Izrael nevyvíja priaznivo, dokonca môže mať veľmi
nebezpečný dopad na Izrael a prichádzajúce voľby. Povráva sa, že nový prezidentov asistent pre záležitosti národnej bezpečnosti bude generál James Jones. Jones patril k Riceovej špeciálnym vyslancom pre
izraelsko-palestínske bezpečnostné záležitosti. Nepovažuje sa za priateľa Izraela. Uprednostňuje rozmiestnenie medzinárodných síl v Judei a Samarii miesto domácich IDF. Tiež sa stavia proti požiadavke
Izraela ponechať si rozsiahlu bezpečnostnú kontrolu nad územím i po založení palestínskeho štátu.
No a v neposlednom rade nesúhlasí, aby si Izrael ponechal údolie Jordánu ako bezpečnostnú bariéru.
Asistent pre záležitosti národnej bezpečnosti má hlavné sídlo v Bielom dome a je v neustálom kontakte
s prezidentom. Osoba na tomto významnom poste má niekedy väčší vplyv na prezidenta ako minister
zahraničných vecí alebo minister obrany. Obaja z hlavných zahraničnopolitických poradcov prezidenta
Obamu, Brent Scowcroft a Zbigniew Brzezinski, sú nepriateľsky naladený voči Izraelu. Apelujú, aby Amerika zintenzívnila tlak na Izrael a prinútila ho tak prijať požiadavky Palestíny. Scowcroft zastával funkciu
asistenta pre záležitosti národnej bezpečnosti pre prezidenta Forda a Brzezinski pre prezidenta Cartera.
Okrem iného, obaja obhajujú myšlienku pokoja a mieru za navrátenie územia do podoby spred 1967 roka
a rozdelenie Jeruzalema. Obaja pred nedávnom vydali spoločné prehlásenie týkajúce sa tejto záležitosti
a vyzvali Obamu, aby sa izraelsko-palestínsky konflikt stal jednou z jeho prvých zahraničnopolitických
programov.
Aj Mohammed Abbás, palestínsky prezident, požiadal Obamu, aby čo najrýchlejšie zaradil do svojho
politického programu riešenie saudskoarabského „mierového plánu“. Tento saudskoarabský plán požaduje nielen navrátenie hraníc Izraela spred 1967 roka, opustenie Golanských výšin a rozdelenie Jeruzalema, ale i návrat Palestínčanov, ktorí utiekli z Izraela v rokoch 1948 a 1967 a ich potomkov. Ukážkový diplomatický prostriedok ako zničiť Izrael. V tom istom čase sa nielen Amerika, ale i celý svet spolieha
na to, že Saudská Arábia zabráni rastu cien ropy a dokonca, že západnému svetu požičia peniaze. Arabi
majú v rukách ohromné politické páky
Pre Izrael z tejto situácie vyplýva dvojnásobné nebezpečenstvo. Za prvé sa nevyhne nátlaku, ktorý ho
bude nútiť, aby sa vzdal významných bezpečnostných miest len pre to, aby urobil radosť Amerike. Izrael
z toho nebude mať žiadny úžitok. Práve naopak. Iba ho to oslabí a náklady na boj o jeho prežitie rapídne
narastú. Ak sa rozhodne o rozdelení Božej krajiny, Izrael sa dostane opäť do rozporu s Bohom.
„Lebo hľa, v tých dňoch a v tom čase, keď navrátim zajatých Júdu a Jeruzalema, zhromaždím
aj všetky národy a zavediem ich dolu do údolia Jozafatovho a tam sa budem s nimi súdiť pre svoj
ľud a pre svoje dedičstvo, pre Izraela, ktorého rozptýlili medzi pohanov a moju zem si rozdelili.“ (Joel 3:1-2)
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Zvuk Šofaru
Druhé nebezpečenstvo tkvie v tom, že prichádzajúce februárové voľby v Izraeli môžu byť hrubo zmanipulované. Strana Kadima, vedená ministerkou zahraničných vecí Cipi Livniovou, už teraz prehlasuje,
že ministerka bude vedieť spolupracovať s Obamom, kým u Netanjahua môžeme očakávať iba oponovanie a s tým spojené oslabenie a skomplikovanie vzťahov s USA. Ak väčšina Izraelitov vníma USA ako
nenahraditeľný pilier prežitia Izraela, potom by to mohlo ešte zamotať voľby a skončiť s katastrofálnym
výsledkom.
Po pravde povedané, ak sa Obama rozhodne tlačiť Izrael vyššie uvedeným spôsobom, musíme mať
ministerského predsedu a vládu, ktorá bude odolávať tomuto nátlaku a prehlási rezolútne „NIE“. Hoci
nemáme žiadnu garanciu, že Netanjahu bude mať dosť odvahy a vytrvalosti zotrvať v tomto náročnom
boji, vieme, že Livniová by podľahla americkému nátlaku ešte predtým, ako ju požiadajú, aby sa podvolila. Dúfame však, že Netanjahu bude mať v svojom kabinete mužov ako Benny Begin a Moše Ya’alon,
ktorí nebudú ochotní ustúpiť len preto, aby sa zapáčili Američanom.
Zároveň Olmertov poradca pre záležitosti národnej bezpečnosti plánuje zverejniť správu, v ktorej sa domáha, aby Izrael opustil Golanské výšiny v záujme „mieru“ so Sýriou. Aj keby zavládol skutočný mier,
bolo by to riešenie proti Božej vôli. Fakt je ten, že Sýria neplánuje zanechať svoje vzťahy s Iránom, Hizballáhom, Hamasom a ďalšími palestínskymi teroristickými skupinami so sídlom v Damasku. Nakoniec sa
Sýria dostane do rovnako výhodnej pozície ako Palestínčania: Izrael jej odovzdá územie bez akejkoľvek
kompenzácie.
Prosím nezabudnite, že túto správu predkladá tá istá izraelská vojenská spravodajská služba, ktorá nebola pripravená na Druhú libanonskú vojnu a tiež odmietla prijať zrejmé indikácie, že Egypt a Sýria sú pripravení na vojnu Jom Kippur. Odmietla možnosť, že by Egypt a Sýria vstúpili do vojny proti Izraelu.
Za takéto naduté zmýšľanie zaplatil Izrael v 1973 nesmierne vysokú cenu. Druhá libanonská vojna by
mala byť pre IDF tiež potvrdením, že ak chce ubrániť a ochrániť Izrael, potrebuje udržať územie.
Vzhľadom na blížiace sa voľby v Izraeli posledný prieskum udáva, že jedna polovica zo všetkých izraelských voličov pod 35 rokov nebude voliť, pretože nedôveruje politikom. V posledných voľbách práve táto
skupina poslala Stranu dôchodcov do Knessetu s absurdnými výsledkami. Musíme sa modliť, aby táto
skupina, ale i všetci izraelskí voliči porozumeli nesmierne nebezpečnej situácii, ktorej Izrael čelí a volili
stranu, ktorá bude najlepšie schopná porozumieť časom, v ktorých sa Izrael nachádza a čo by mal robiť.
„A zo synov Izachárových, ktorí rozumeli časom, vediac, čo má robiť Izrael, ich hláv bolo dvesto,
a všetci ich bratia robili podľa ich slova.“ (1Kron 12:32)
Modlite sa:
•
Aby sa pozornosť Obamu a jeho tímu sústredila radšej na ekonomiku, Irán a Afganistan ako na
Izrael a Palestínu.
•
Aby Pán držal ochrannú ruku nad priebehom izraelských volieb a zabránil všetkým pokusom
zmanipulovať ich či už zo strany USA alebo niekoho iného.
•
Aby Netanjahu a strana Lukid dňa 10.februára vyhrala voľby s drvivou väčšinou hlasov.
„Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ostríha. Nech dá Hospodin svietiť na teba svojej tvári a
nech ti je milostivý. Nech pozdvihne Hospodin na teba svoju tvár a nech ti dá pokoj.“ (4M 6:24-26)
Eliyahu Ben-Haim , Jerusalem, Israel
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
PIATKOVÝ MODLITEBNÝ ZOZNAM (z 5.decembra 2008 z Jeruzalema)
1.

Otváraj Jeho brány s chválou a ďakovaním.

„Vyvyšovať ťa budem, môj Bože, Kráľu, a budem dobrorečiť tvojmu menu na večné
veky. Každého dňa ti budem dobrorečiť a budem chváliť tvoje meno na večné veky. Veľký je Hospodin
a veľmi chválený, a jeho veľkosť je nevystihnuteľná. Pokolenie vychvaľovať bude pokoleniu tvoje skutky, a budú zvestovať tvoju mnohú silu hrdinskú. O nádhere slávy tvojho veličenstva a o tvojich predivných veciach budem vravieť. Nech hovoria o sile tvojich strašných zázrakov, a ja budem rozprávať
tvoju veľkosť. Rozhlasovať bude pamäť tvojej veľkej dobroty a budú plesať nad tvojou spravodlivosťou.“ (Ž 145:1-7) „Milostivý a ľútostivý je Hospodin, dlho zhovievajúci a veľkej milosti. Hospodin je
dobrý všetkým a jeho zľutovania nado všetky jeho skutky.“ (Ž 145:8-9)

•
•

Vďaka Ti za to, kým si – že Tvoja podstata sa nikdy nezmení.
Žehnáme Ti za Tvoju vernosť.

2.

Bojujeme proti teroristickému režimu v Gaze. A predsa, naša vláda, rovnako ako
v Druhej libanonskej vojne, sa akosi nevie rozhýbať a získať v boji úplne víťazstvo.

•

•

„Požehnaný Hospodin, moja skala, ktorý učí moje ruky bitke, moje prsty boju, moja milosť
a môj hrad, moja vysoká veža, môj vysloboditeľ, môj štít; k nemu sa utiekam, ktorý mi podmaňuje môj ľud…Hospodine, nakloň svoje nebesia a zostúp; dotkni sa vrchov, a budú sa kúriť. Zablýskaj bleskom hromu a rozptýľ ich! Pošli svoje strely a predes ich! Vystri svoje ruky z
výsosti, vysloboď ma a vytrhni z veľkých vôd, z ruky cudzozemcov, ktorých ústa hovoria márnosť, a ich pravica je pravicou lži.“ (Z 144:1-2,5-8)
Povstaň Pane a bráň Izraelitov na juhu krajiny.
Povstaň Pane a chráň nevinných ľudí v Gaze.
Žehnáme Ti za to, že v dôsledku raketových náletov z Gazy stratil Izrael iba veľmi malé množstvo ľudských životov.
Vďaka Ti za presnosť izraelských útokov, pretože relatívne málo civilistov bolo usmrtených.

3.

Prosili sme Boha, aby si použil túto situáciu k tomu, aby Izraeliti začali na Neho volať.

•
•

„Vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa a ty ma budeš oslavovať.“ (Ž 50:15)
Abba, použi si túto krízu k tomu, aby sa Izraeliti navrátili k Tebe – najmä tí, ktorí sú na juhu
vystavení raketovým náletom, ale i tí na severe, ktorým sa v danej situácii iste vybavujú spomienky na Druhú libanonskú vojnu.
Pane, nech rodiny a blízky vojakov IDF tiež volajú na Teba.
Mesiáš, mnoho Palestínčanov je tiež vydesených. Zjav im, že Alah, islamský boh, ich neochráni. Ukáž im, že skutočná záchrana prichádza len od Teba. Nech začnú i oni volať na Teba.
Použi si veriacich nielen v Gaze, ale aj na juhu Izraela ako pevných a silných svedkov pokoja,

•
•
•

•
•
•
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•

ktorý zadarmo získajú tí, ktorí uveria v Baránka Božieho.
„O nič sa nestarajte, ale vo všetkom modlitbou a prosbou s ďakovaním nech sa oznamujú vaše
žiadosti Bohu. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude strážiť vaše srdcia a vaše
mysle v Kristu Ježišovi.“ (Fil 4:6-7)

4.

Terajšia izraelská vláda je rozdelená na dva tábory. Jeden presadzuje naďalej pokračovať vo vojenskej ofenzíve proti Hamasu, druhý je zástancom prímeria. Neskôr to však
Hamas, ako i zvyšok arabského sveta, môže vnímať ako porážku Izraela.

•
•

•

Daj izraelskej vláde jasnosť, múdrosť a odvahu doviesť túto vojnu do víťazného konca.
Odstráň od súčasných izraelských politikov všetky manipulácie a motívy konania, za ktorými
stojí politické profitovanie. Nech hľadajú len také riešenia, ktoré sú pre národ najlepšie.
Premeň slabú izraelskú vládu na synov Izachárových, „ktorí rozumeli časom, vediac, čo má
robiť Izrael...“(1 Kron. 12:32)
Spôsob, aby sa izraelskí vodcovia zaujímali viac o vstupnú ako o výstupnú stratégiu.

5.

Potom sme sa modlili za vodcov Izraelských obranných síl – IDF.

•

„Tvojím útočiskom je Boh praveku, a dole na pomoc ramená večnosti. Zaženie od tvojej tvári
nepriateľa a povie: Zahlaď! A tak bude bývať Izrael bezpečne...Blahoslavený si, Izraelu! Kto je
podobný tebe, ľude, zachránený Hospodinom, štítom svojej pomoci....preto sa ti budú lichotne
koriť tvoji nepriatelia. A ty budeš šliapať po ich výšinách.“ (5M 33:27-29)
Abba, pomaž šéfa IDF, Gabiho Aškenaziho a veliteľa Južného operačného veliteľstva izraelskej armády Joava Galanta, aby vedeli, čo potrebuje armáda robiť, a ako to realizovať.
Daj IDF Božiu stratégiu a taktiku, aby presvedčivo porazili tohto bezbožného nepriateľa.
„Toho dňa učiním vojvodov Júdových ako nádobu s ohňom medzi drevom a ako horiacu fakľu
medzi snopami slamy, a budú žrať napravo i naľavo všetky tie národy naokolo, a Jeruzalem
bude zase len bývať na svojom mieste, v Jeruzaleme.“ (Zach 12:6)
Vlož tie správne kamene do rúk izraelskej armády, aby zoťali tohto novodobého Goliáša
v Gaze.
„Na to riekol Dávid Filištínovi: Ty ideš ku mne s mečom, s kopijou a so štítom, ale ja idem
k tebe v mene Hospodina Zástupov, v mene Boha vojsk Izraelových, ktorému si sa rúhal. Dnes
ťa vydá Hospodin do mojej ruky, a zabijem ťa a zotnem tvoju hlavu s teba...a tak zvedia, celá
zem, že má Izrael Boha. A zvie i celé toto zhromaždenie, že nie mečom ani kopijou zachraňuje
Hospodin, pretože boj je Hospodinov, a vydá vás do našej ruky. (1 Sam 17:45-47)
Vyžeň armádu Hamasu zo svojich podzemných bunkrov.
Použi si elitné jednotky, aby si zmiatol nepriateľa a zrušil jeho plány.
Dodaj izraelským vojakom odvahu a silu v horúčave boja.
Nepripusť akékoľvek plány nepriateľa, ktoré by sa snažili podnietiť Hizaballáh k teroristickým
útokom na severnej hranici Izraela, ak však nie je Tvojou vôľou, aby ho IDF porazili.

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

6.

Stručne sme sa modlili i za to, čo by sme chceli vidieť, ako výsledok vojny
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•

Abba, minimálne ťa prosíme, aby výsledkom izraelských útokov na Hamas bolo získanie kontroly na Filadelfský koridor medzi Gazou a Egyptom, aby sa ukončilo neustálemu pašovaniu
zbraní z Egypta do Gazy.
Zabráň, aby akékoľvek pokusy uniesť izraelských vojakov boli neúspešné. Prosíme
ťa o prepustenie Gilada Šalita zo zajatia. „A tvoja budúcnosť má svoju nádej, hovorí Hospodin,
a synovia sa navrátia do svojho kraja.“ (Jer. 31:17)

•

7.

Izrael konečne zažil výdatný dážď a dokonca i sneženie. Zrážky prišli v čase, keď IDF
začalo vojenský útok voči Hamasu. Náhoda? Nemyslíme...

•
•
•

Vďaka Bože za dážď, ktorý si zoslal na Izrael v tomto období.
Vďaka za sneženie na hore Hermon.
Prosíme ťa o viac dažďa. Dokonca žiadame o zázrak – nech sa počas tejto zimy Kinneret
až vylieva z brehov.
Prosíme ťa, chráň závody na odsoľovanie pred dosahom hamaských rakiet.
Nech má riešenie vodnej situácii v Izraeli pre novú vládu vysokú prioritu.
Nech Izraelčania začnú vedome šetriť vodu.
„Otvorím rieky na vysokých holiach a pramene v dolinách; obrátim púšť na jazero vody
a suchú zem na zdroje vôd...aby videli a poznali, uvážili a porozumeli vedno, že to učinila ruka
Hospodinova, a Svätý Izraelov to stvoril.“ (Iz 41:18,20)

•
•
•
•

8.

Izraelské voľby sú naplánované, aspoň zatiaľ, na 10.februára.

•
•
•

Pane, nedovoľ, aby sa voľby posunuli na neskorší termín. Nech sa konajú v stanovenom čase
Daj izraelskej verejnosti múdrosť, koho voliť.
Tiež jej pripomeň, že práve politika súčasnej vlády, ktorá presadila stiahnutie sa z Gazy, priviedla Izrael do dnešného vojnového konfliktu s Gazou.
Pokor v týchto voľbách nielen Kadimu, ale i Stranu práce s ich vodcami.
Preukáž priazeň Likudu a Benjamínovi Netanjahuovi a dovoľ im vyhrať voľby s drvivou prevahou.
Pozdvihni v Izraeli Božích vodcov tak, ako si to zasľúbil. (Jer 3:15; 23:3-4).

•
•
•
9.

Medzinárodná modlitebná konferencia nám už klope na dvere. Jej začiatok (19 26.január) sa neodvratne blíži. Veľmi oceníme vaše príhovorné modlitby za túto akciu.

•

Priveď každého jedného, kto sa má zúčastniť konferencie a nedovoľ, aby im vojna v Gaze
zabránila prísť.
Zabezpeč dostatok potrebných financií nielen pre zhromaždenie, ale i pre IFI.
Ochraňuj a pomaž všetkých zúčastnených – špeciálne vodcovský tím.
Prosíme ťa o múdrosť pre rečníkov a vedúcich spoločných modlitieb.

•
•
•
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Palestinian Media Watch – stručný pohľad na ideológiu Hamasu (1.vydanie)

VYHLADENIE ŽIDOV
Napísal: Itamar Marcus a Barbara Crook
Aby sme porozumeli konfliktu v Gaze, je nevyhnutné najskôr pochopiť ideológiu Hamasu. Hamas sa
prezentuje ako islamské rasistické hnutie. Svoje stanovy začína citátom z Koránu: „Ty (islamský
národ) si najlepší národ aký kedy z ľudstva povstal.“ (3:110) Avšak, zatiaľ čo veľa náboženstiev
a kultúr verí, že ich tradície reprezentujú posolstvo pravdy, Hamas verí, že nadvláda islamu ich zaväzuje páchať genocídu a doslova vyhubiť milióny ľudí, ktorí majú odlišné presvedčenie, vrátane
Židov.
V nasledujúcom texte si môžete prečítať niekoľko aktuálnych príkladov Hamasom formulovanej
ideológie genocídy, ako ich aplikuje na Židoch:
1- KORÁN PREDURČUJE ŽIDOV K ZÁHUBE
“Kapitola Meccan (Korán) sa o 'Židoch' alebo
o 'deťoch Izraela' vyjadruje veľmi pozoruhodne...súčasných Židov, tých z dnešného storočia,
spája s vyhubením a vykopanými hrobmi...Táto
kapitola odsudzuje Židov k záhube ešte predtým, ako sa vôbec narodia...Požehnanie Palestíny je spojené so zničením centra globálnej korupcie (Izraela), hlavou hada. Keď sa hadia
hlava (globálnej) korupcie odsekne tu
v Palestíne, a keď sa chápadlá chobotnice
(Židia) odseknú na celom svete, jedno „Táto kapitola odsudzuje Židov k záhube“ Palestínsky duchovný, AL-Aksa TV Hamas, 13.06.2008
z nádherných a reálnych požehnaní zasiahne celú
Palestínu.“ (Palestínsky duchovný, ,Al-Aqsa TV Hamas, 13.júl, 2008)
2- ŽIDIA ČELIA EŠTE JEDNÉMU HOLOKAUSTU
Titulok: „Osudom Židov pre tento a
“... zakúsiš trest spaľujúceho ohňa.“ (Korán 3:181)

budúci

život

je

utrpenie

v

ohni.“

„Tento verš z Koránu sa Židom vyhráža trestom v ohni...dôvod pre trest v ohni je náležitá odplata
za to, čo spravili...ale naliehavá otázka znie, je to možné, aby zakúsili trest ohňom v tomto živote
ešte pred tým, ako príde veľká odplata (oheň Pekla)?...mnohí z (islamských) vodcov veria, že trest
ohňom Židov čaká ešte v tomto svete...preto sme si istí, že holokaust na Židov ešte čaká.“ [Šeik
Yunus Al-Astal, Hamas MP, v jeho pravidelnom príspevku v Al-Rissala, 13.marec, 2008]
bratstvo
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Je dôležité všimnúť si, že Hamas MP v poslednej vete zamenil slovo. Slovo „harik“, ktoré po celý
čas používal a znamená „oheň“ zamenil za slovo „mahraka“, slovo s rovnakým koreňom a znamená
„holokaust“.
3 – MOHAMED ZASĽÚBIL: „ŽIDIA BUDÚ ZABITÍ“
“Jednať so Židmi budeme len prostredníctvom bômb a zbraní...prorok (Mohamed) sľúbil, že Alah
nám pri boji proti Židom bude pomáhať a bojovať budeme, pokiaľ strom a kameň budú volať:
Ó moslim, služobník Alaha, Žid stojí za mnou, príď a zabi ho.“ (Nizar Rayan, Hamaský náboženský
a militantný vodca, Al-Aqsa TV (Hamas), 1.januára 2009. Mimochodom, Rayan bol usmrtený
2.jnuára 2009)
4 – VYHUBENIE ŽIDOV JE PROSPEŠNÉ PRE CELÉ ĽUDSTVO
V oficiálnych novinách Hamasu sa v článku, ktorý propagoval pokračovať v samovražednom terore
objavilo aj takéto posolstvo:
“Zistili sme viaceré odsúdenia týkajúce sa odporových operácii a odpaľovania bômb
(samovražedných útokov), ktoré Hamas a Palestínske radikálne skupiny realizovali...(Napokon)
každý si uvedomí, že sme to robili preto, lebo nám to prikázal náš pán: 'Spravil som to nie z vlastnej
zmluvy'(Korán)...a aby ľudia vedeli, že vyhubenie Židov je prospešné pre obyvateľov celého sveta.“ (Al-Rissala, (Hamas weekly) 23. apríl, 2007)
5- ZABI ŽIDA A PÔJDEŠ DO NEBA
Pútač, ktorý mal Hamas umiestnení na svojej
starej webovej stránke vyučoval, že usmrtenie
Žida je dostatočnou garanciou pre odmenu
v nebi.
Text na Hamaskom pútači: „Budem klopať na
nebeské vráta s lebkami (hlavami) Židov.“
Sekera je vrazená do slova: „Židia“
(URL on poster, Hamaské teroristické krídlo:
"Ezz Din Al Kassam")
]
6- VYKÚPENIE ZÁVISÍ OD ZABÍJANIA ŽIDOV MOSLIMAMI (1)
Hamas ide dokonca ešte ďalej v svojom náboženskom balíku genocídy. Hamas vyučuje, že vykúpenie celého ľudstva - dlho očakávaná islamská „Hodina“ vykúpenia, nastane iba za podmienky,
ak moslimovia budú zabíjať Židov a zvyšní Židia budú odhalení stromami a kameňmi.
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Hamas v 7 článku svojich stanov píše:
„Hamas sa teší z každej príležitosti, keď môže implementovať Alahov sľub. Prorok Mohamed povedal: 'Čas (Vykúpenia) nepríde, pokým moslimovia budú bojovať so Židmi, pokým sa Židia budú skrývať za stromy a kamene, ktoré budú kričať: 'Ó, moslim! Za mnou sa skrýva Žid, poď a zabi ho!'
(Sahih Muslim, Book 041, Number 6985)
7- VYKÚPENIE ZÁVISÍ OD ZABÍJANIA ŽIDOV
MOSLIMAMI (2)
Neustále sa opakujúcim krédom náboženských
vodcov v Palestínskej samospráve (Fatah)
a v Hamaských médiach je presvedčenie o tom,
že k vykúpeniu je nutné usmrtiť všetkých Židov.
Tu je jeden príklad:
„Hodina (Vykúpenia) nepríde, dokým moslimovia
budú bojovať so Židmi, budú ich zabíjať a kým
kameň a strom budú kričať: 'Ó, moslim, služobník Alahov, za mnou sa skrýva Žid, zabi ho!' Musíme pripomínať nášmu arabskému a moslimskému
národu, jeho vodcom a jeho obyvateľom, jeho učencom a študentom, že Palestína a mešita Al-Aksa
nebudú oslobodené ani prostredníctvom samitov ani prostredníctvom medzinárodných rezolúcii.
Pravé oslobodenie príde len skrze zbrane.“ (Hovorca Hamasu, Dr. Ismail Radwan, TV Palestínskej
Samosprávy, 30.marec, 2007)
Záver:
Keď hlbšie skúmame ideológiu genocídy Hamasu zistíme, že základným problémom nie sú rakety
a bomby dopadajúce na Izrael, ale hlboké presvedčenie, že zabíjanie Židov je podmienkou vykúpenia. Neustále pokusy Hamasu zabíjať Židov, ktoré mimochodom vyvolali vojnu v Gaze, sú príznakmi
ďaleko hlbšieho problému – ideológie učenia, že Alah požaduje vyhubenie Židov.
Izrael a Západ musí vytvoriť stratégiu, ktorá nielen zničí infraštruktúru Hamasu, ale v podstate zabezpečí ochranu Židov a sveta pred touto ideológiou a jej následkami.
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CHARTA (STANPVY) HAMÁSU – HNUTÍ ISLÁMSKÉHO ODPORU
Článek prohlášení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

odkazy na korán
(hadíth)

Hamás je založen na islámu.
Hamás je palestinskou odnoží Muslimského bratrstva.
Hamás je pro muslimy, kteří upřednostňují džihád.
Hamás vítá každého muslima.
Alláh je jeho cílem, Prorok příkladem a korán konstitucí...
Hamás usiluje o každý kousíček Palestiny.
Hamás je celosvětovým muslimským hnutím. Boj je neomezený.
Jako v článku 5. plus džihád je jeho cestou a smrt pro Alláha
jeho největší touhou.
1. Hamás vznikl důsledkem úpadku islámských hodnot;
jeho cílem je založení islámského státu.
10. Hamás podporuje utiskované; bojuje proti bezpráví.
11. Palestina je až do soudného dne muslimským vlastnictvím wagf.
Nikomu nesmí být přenechán ani kousek této země.
12. Boj proti nepříteli je povinností každého muslima, muže i ženy
13. Hamás se staví proti mírovým iniciativám, mírovým řešením
a mezinárodním Konferencím. Jediným řešením je džihád.
14. Palestina je posvátná země
15. Islámské názory mají být vštěpovány vzdělávacím systémem
16. Studium islámu ve školách a získání podrobných znalostí
o nepříteli jsou důležité.
17. Pokud jde o úlohu muslimské ženy, je třeba se vyhnout
západním pojetím
18. Úloha ženy, rodina, děti a vedení domácnosti.
19. Islámské umění se má podílet v boji za svobodu.
20. Společnost by se měla sjednotit a její členové by měli
společně nést zodpovědnost.
21. Je třeba podporovat ty, kdo mají nouzi.
22. Nepřítel (tj. Židé) je zodpovědný za francouzskou revoluci
a komunistickou revoluci. Spojenci nepřítele jsou Svobodní
zednáři, rotariáni, kapitalistický Západ, komunistický
Východ. Nepřítel způsobil první i druhou světovou válku.
23. Hamás respektuje a oceňuje jiná islámská hnutí.
24. Hamás je proti pomluvám.
25. Hamás respektuje palestinská nacionalistická hnutí.
26. Hamás bude rokovat o nových variantách s nacionalisty.
18
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21,18
14,24-25
5,48; hadíth
2,251
56,95
2,256
2,120
17,1; 59,13
hadíth
31,16-18
33,25

5,64
3,118
3,102
4,147-148
44,6
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27. Hamás považuje OOP za partnerskou organizaci, ale odmítá
její sekularismus.
2,130
OOP by měla svou korouhev umístit na islám.
28. Arabské a islámské země by měly podporovat boj proti sionismu.
29. Hamás usiluje o podporu mezinárodního islámského společenství.58,21
30. Je třeba si dávat pozor na sionistickou kontrolu mezinárodních
financí a medií.
hadíth
Džihád lze vést různými zbraněmi.
31. Všichni mohou žít pod islámskou nadvládou.
59,14; 60,8
32. Žádné ústupky! Camp David byla zrada! Sionisté chtějí ovládat
celé území, od Nilu až po Eufrat.
33. Obracíme se na bohabojné muslimské národy s žádostí
o finanční podporu.
22,40
34. Stejně jako byli poraženi křižáci, budou poraženi i sionisté.
hadíth;
3,12; 37,171-172
35. Stejně jako byli poraženi křižáci a Tataři, budou poraženi i sionisté.
36. Hamás reprezentuje oddané muslimy.
7,89
(Toto je příloha, dodatek č. 3 z knihy Colina Chapmana: „Čí je země zaslíbená?“)
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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
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
Číslo bankového účtu Chevra Centrum
Československá Obchodní Banka, a.s.
Číslo účtu: 307945033 / 7500
SWIFT kód: CEKOSKBX účel platby: DAR
Kontaktná adresa:
Chevra SR, Hollého 40, 010 01 Žilina, Slovenská republika
www.chevra.sk, e-mail: chevra@chevra.sk
tel./fax: +421 (41) 56 40 536

