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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 pre vás slovo zo Slova
„V tvojej ruke sú moje časy.“ (Žalm 31:16)
Je to úžasné, hlboké a požehnané zjavenie od Boha, ktorý ma
úplnú kontrolu nad časom nášho života. Boh je jediný vo vesmíre
schopný celkom kontrolovať čas.
Nádherne sa to prejavuje v nebeských telesách. Vo vesmíre
existujú nespočítateľné milióny a milióny hviezd pohybujúcich sa
zo zvrchovanou presnosťou. Prorok Izaiáš hovorí, že Pán
vyvoláva každú z nich podľa mena, všetky sú prítomné a žiadna
z nich sa nestratila. Slnko nikdy nevychádza príliš rýchlo a tiež nezapadá príliš neskoro.
Astronómovia vedia presne spočítať umiestnenie každého nebeského telesa vo vzdialenej minulosti
a ďalekej budúcnosti.
Boh ma celkovú kontrolu nad časom a to, čo zistil Dávid, keď vyslovil tieto slová znamená, že Boh
ma úplnú kontrolu nad rôznymi obdobiami v našom živote. On nikdy nemešká, nikdy nie je
unáhlený, On má čas v každej okolnosti a v každých okolnostiach. Len vtedy, keď úplne vložíme
naše životy do Jeho rúk zistíme, že čas nášho života je v Jeho rukách. Je to nádherným uvoľnením
od zbytočného tlaku a napätia, keď si uvedomujeme, že Boh má kontrolu nad časovou zložkou
našich životov. Náš čas je v Božích rukách.
Nebuď znepokojený. Boh má všetko pod kontrolou a „Všetko má svoj čas a svoju hodinu, každá
vec pod nebom.“ (Kaz 3:1) Dôveruj Mu ohľadne tvojej budúcnosti a rozhodnutí, pred ktorými stojíš.
Boh to všetko vidí a odpovie na tvoje modlitby vo svojom čase. Len očakávaj na Neho
a nespochybňuj Jeho moc vo svojich myšlienkach – „Nadej sa na Hospodina celým svojím srdcom
a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť.“ (Príslovia 3:5)
Sme vďační Bohu nášmu Otcovi za každého z vás a žehnáme vám v mene Ješua (Ježiš), ktoré je
nad každé meno.
Stanislav Gawel
Tím Chevra
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„ ...pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine...“ (1 Král.10:6)
“Predovšetkým teda napomínam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za
všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých vysoko postavených, aby sme tichým a pokojným
životom žili v úplnej pobožnosti a statočnosti.” (1. Tim. 2:1-2).

NOVÉ FAKTY ZO STREDNÉHO VÝCHODU
Väčšina čitateľov Mesačných správ z Izreala už teraz vie, že deň predtým ako mal premiér Ariel
Šaron podstúpiť chirurgický zásah na odstránenie vady z jeho srdca, utrpel mozgovú porážku
a upadol do kómy. Po porážke ho doktori najmenej dvakrát operovali, aby zastavili krvácanie do
mozgu. Odkedy bol napísaný tento článok, je jeho stav stabilizovaný – všetky známky života
v normále – ale ešte stále sa neprebral z kómy.
Po prvej malej mozgovej porážke 18. decembra, začali doktori u premiéra s liečbou riedením krvi,
ktorá sa niekedy viaže so zvýšeným rizikom krvácania do mozgu. Hoci Šaron mal nakrátko isté
problémy s rozprávaním po prvej porážke, jeho doktori predpovedali, že sa plne zotaví. Druhá
porážka toto očakávanie ukončila. Šaronova neschopnosť zastávať svoj úrad a zmarené
očakávania jeho uzdravenia uvrhli izraelských politikov do krízy a zmätku. Ehud Olmert bol okamžite
splnomocnený zastávať úrad premiéra na 100 dní, ale vôbec nebolo jasné, či je jeho úlohou
prevziať kormidlo štátu alebo či vôbec zvládne viesť stranu Kadima alebo získať podporu jej ďalších
členov. Vyskytli sa dohady, že niektorí noví členovia strany Kadima by sa mohli vrátiť do strany
Likud, ktorú opustili.
Veľa bude v nadchádzajúcich dňoch závisieť na Olmertovom výkone a na tom, ako ho bude vnímať
verejnosť (Israelinsider, 5. január). Po Šaronovi získal poltucta ministerských úradov, ako prírastok
k dvom, ktoré mal na starosti aj predtým (financií, tak isto ako Priemyslu a obchodu), a ešte viac mu
pribudlo po tom, ako niektorí ministri zo strany Likud rezignovali na svoje pozície. Bude riadne
zaneprázdnený. Niektorí právny experti nadhodili možnosť, že voľby plánované na 28. marca
by mohli byť posunuté, ak by sa na tom zhodli dve tretiny Knesetu alebo na príkaz prezidenta
(Katsav). V nadchádzajúcich dňoch, keď sa každý bude snažiť vyriešiť danú situáciu – čiže snažiť
sa rozhodnúť, čo robiť za nových okolností - bude bez ústavy Izrael asi čeliť zmätku.
Odkedy Olmert prevzal kormidlo, robí len opatrné kroky, no postupne za sebou zanecháva stopy
na domácich i diplomatických záležitostiach. Jedna z prvých vecí, ktoré urobil bola, že preskupil
a rozšíril vládu. Najpozoruhodnejším bolo menovanie Tzipi Livni, ktorá sa tým stala druhou ženou
v izraelskej histórii zaujímajúcou úrad Ministra zahraničia. Nestrácajúc čas na Ministerstve
zahraničia, okamžite zahájila prudký útok na Abbasovu Palestínsku Samosprávu za to, že povolila
hnutiu Hamas zúčastniť sa parlamentných volieb. “Viete si predstaviť, že by hocijaká európska
krajina alebo Spojené štáty americké umožnili teroristickej organizácii zúčastniť sa volieb?”, pýtala
sa.
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Čo sa týka Olmerta, ten nariadil armáde, aby okamžite násilne vysťahovala tucty židovských
zástancov tvrdej línie, ktorí obsadili palestínsky trh v meste Hebron na Západnom brehu. 17. januára
sily IDF odvliekli z trhu niekoľkých podporovateľov obyvateľov, ale obyvatelia samotní nevyzerajú,
že by sa mali hýbať. Olmert, po tom ako konzultoval pracovníkov bezpečnosti a Tzipi Livni (ktorá je
zároveň aj ministerkou spravodlivosti), vyjadril obavy, že rastie nebezpečenstvo rozšírenia “kultúry
odporovania zákonu” medzi izraelskými občanmi.
VÍŤAZSTVO HAMASU ŠOKOVALO SVET
„Islamská militantná skupina Hamas dosiahla vo štvrtok (26. januára) impozantné víťazstvo nad
vládnucou stranou Fatah, založenou posledným palestínskym vodcom Jásirom Arafatom –
ohromujúci prevrat, ktorý určite pretvorí politiku Stredného východu,“ písalo sa v Denver Post
v piatok, 27. januára. Mnohé noviny po celom svete hlásali podobné nadpisy. „Nové vyrovnanie
šokuje Stredovýchod,“ hovorí USA Dnes. Zdroje Stredného východu uistili západných čitateľov,
že zdrvujúce parlamentné víťazstvo Hamasu bolo „skoro také ohromujúce pre Arabov ako bolo pre
Izrael a jeho priaznivcov.“
Každý je očividne prekvapený týmto nečakaným vývojom. Iróniu je, že západ volal po demokracii
a výsledkom boli (viac-menej) demokratické voľby, ktoré katapultovali k moci teroristickú skupinu.
Ironické je aj to, že Hamas sa teraz nachádza v pozícii, v ktorej musí zabezpečiť fungovanie práve
tej Palestínskej Samosprávy, ktorej doteraz odporoval. Záverečné sčítanie v palestínskych voľbách
ukázalo, že Hamas získal 74 zo 132 kresiel v Zákonodarnej rade, zatiaľ čo Fatah ich získal 45.
Ľudia buď milujú Hamas, alebo sú veľmi rozčarovaní Fatahom. Oboje môže byť pravda.
Je možné, že všeobecná podpora Hamasu znamená viac „nie“ korupcii vo Fatahu, ako „áno“
zvýšeniu terorizmu voči Izraelu. Zdá sa, že Fatah sám si je vedomý svojej vnútornej korupcie.
Po víťazstve Hamasu stovky demonštrujúcich obkľúčili budovy palestínskej vlády na Západnom
brehu a v Gaze, odsudzujúc volebné víťazstvo Hamasu a zároveň kritizujúc zlyhanie Fatahu pri
robení reforiem. Protestujúci z Fatahu strieľali do vzduchu zo strechy palestínskeho parlamentu
v Ramalláhu. Požadovali Abbasovu rezignáciu (ešte stále je prezidentom) a obvinili ho z toho,
že pripustili aby „revolúcia“ Hamasu zvrhla Fatahskú vládu, ktorá trvala desaťročia a z toho, že je
„zradca“ či „kolaborant“ s Izraelom.
Je známym faktom, že podľa svojej ústavy, sa Hamas usiluje o zničenie Izraela. Vytrvalo brojil proti
arabsko-izraelským mierovým rozhovorom, odmietol sa odzbrojiť a uskutočnil množstvo
samovražedných bombových atentátov na Izraelitov. Na tlačovej konferencii zaručoval vodca
Hamasu, Kaled Mašál (Khaled Mashaal), zo svojej základne v Damašku, že v útokoch na Izraelitov
budú pokračovať. „Odpor je legitímne právo, ktoré budeme uplatňovať a ochraňovať. Naša
prítomnosť vo vláde tento odpor umocní.“ Ak čítame medzi riadkami, znamená to, že parlamentná
väčšina patriaca Hamasu bude používať svoj politický vplyv na legitimizáciu a podporu ďalších
útokov na Izrael.
Hamaskí vodcovia, prisahajúci, že budú pokračovať v boji proti Izraelu, hovoria o možnosti,
že premenia svoje militatné krídlo na národnú armádu z obranných dôvodov „ako každá iná krajina“.
„Ak sa vám nepáči naša militantnosť,“ vravia, „jednoducho zmeníme naše jednotky na regulérnu
bratstvo
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armádu. Kto môže proti tomu namietať?“ „Kým sme okupovaní, je naším právom stavať sa na
odpor,“ Mašál povedal. Dodal, že kým bude mať Izrael na muške Palestíncov, Hamas bude
pokračovať v zameriavaní Izraelitov.
Izrael zase prisahal, že nebude s Hamasom vyjednávať, kým sa nezriekne násilia a neodzbrojí sa.
Napriek tomu izraelskí činitelia tvrdia, že šanca na mier nie je úplne stratená. Šimon Peres v piatok
poznamenal, „Sme pripravení pomôcť vybudovať palestínsky štát. Ale... nikto nemôže prísť
k vyjednávaciemu stolu s bombami v rukách.“ Ďalej povedal, „Chceme vidieť zlepšujúcu sa kvalitu
života v Gaze a na Západnom brehu... Budeme musieť čakať, kým bude druhá strana pripravená
dohodnúť sa. Na výber je vyjednávanie alebo streľba. My sme pripravení na [oboje].“ (CNN, 29.
január).
Hamas (čo je arabská skratka pre Islamské hnutie odporu) je Izraelom, Spojenými štátmi
americkými a Európskou úniou považovaný za teroristickú organizáciu. Spojené štáty už pohrozili
Palestíne pozastavením financovania. Predstavitelia USA sa mali v pondelok, 30. januára, stretnúť
so zástupcami EU, Ruska a OSN, aby prediskutovali, či majú pokračovať vo financovaní
palestínskej vlády, čo zahŕňa aj Hamas v prominentej úlohe. Mašál to považuje za politické
„vydieranie“.
PRÍMERIE MEDZI HAMASOM A IZRAELOM?
Mahmed Zahar, hamaský vodca v pásme Gazy nedávno povedal, že islamistická frakcia neuzná
Izrael, ale mohli by pristúpiť na prímerie. Zároveň Zahar vyzval svet, aby uznal Hamas ako
palestínskych „nových legitímnych vládcov” a varoval, že „špióni a zlodeji, ktorí kradnú našu zem“
sa majú čoho obávať. „Neuznáme Izrael,“ povedal doma, v meste Gaza, britskému týždenníku.
„Ale,“ doplnil, „môžme im ponúknuť dlhodtrvajúcu hudnu.“ Hudna samozrejme nikdy netrvá dlho –
a v skutočnosti ani tak nie je zamýšľaná. V islamskom pojatí je to len dočasné prímerie – krok
dozadu, aby bolo možné spraviť dva kroky vpred.
Zahar tvrdí, že aj keď Hamas ešte nebol oficiálne v kontakte so západom, „Máme komunikačné
kanály. Stretávame sa celý čas.“ Čo sa týka množstva dohôd, ktoré Palestínska Samospráva
s Izraelom uzavrela, vraví, „Nič nemôžeme zrušiť. Toto je realita, a my sa s ňou musíme
vysporiadať.“
Od víťazstva Hamasu bol jablkom sváru prevod peňazí palestínskej strane. Problémom boli
konkrétne colné poplatky, ktoré musí platiť Izrael. Olmertova vláda sa dohodla, že tieto poplatky
bude najbližší mesiac platiť. Po tom bude situácia opäť preskúmaná. Čo sa týka Hamasu, varovali,
že akékoľvek zdržanie v odovzdaní poplatkov novej palestínskej vláde bude casus belli . Podnietilo
by to rozsiahle útoky vo vnútri Izraela a „narušilo voľby konané 28. marca – predovšetkým
Olmertove šance.“ Nevyznieva to od Hamasu ako vyhrážanie?
Olmertovi vojenskí a bezpečnostní poradcovia varujú, že Hamas má len jeden cieľ: nie mier, ale
jednoducho čas, aby mohli dosiahnuť plnú kontrolu nad Palestínskou bezpečnostnou a tajnou
spravodajskou službou pri prípravách na skutočnú vojnu proti Izraelu.
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MOFAZ ODPOVEDÁ AHMADINEDŽÁDOVI
V tomto čase už určite väčšina ľudí počula niektoré bizardné poznámky a hrozby od iránskeho
neortodoxného prezidenta Mahmúda Ahmadinedžáda. Medzi iným volal po vyhladení Izraela a/
alebo po odvezení všetkých židov späť do Európy „odkiaľ prišli“. V tom istom čase Irán pokračuje
vo svojom nukleárnom programe, a nikto nepochybuje, že sa snaží nájsť cestu k atómovej bombe,
a možno nie je ďaleko od cieľa.
21. januára minister obrany, Mofaz, vyslal Ahmadinedžádovi varovanie – Izrael nie je za žiadnych
okolností ochotný akceptovať Irán vybavený atómovou bombou a pripravuje sa na možnosť,
že diplomatické snahy zastaviť Teheránske atómové ambície zlyhajú. „Zatiaľ,“ prehlásil, „je skríženie
iránskych snáh vytvoriť atómovú bombu riešené hodením tohto horúceho zemiaku Bezpečnostnej
rade OSN. Zároveň je však Izrael odhodlaný brániť sa, a to aj bude robiť.“
“Táto kombinácia radikálneho režimu s ďalekonosnými riadenými strelami a pokusmi získať
atómový potenciál, je hrozbou nielen pre Izrael, ale pre celý svet,” vraví Mofaz.
Oslovujúc priamo Ahmadinedžáda, hovorí, „Navrhujem vám, aby ste sa pozreli naskrz históriou
a všimli si, čo sa stalo tým, ktorí sa snažili vyhladiť židov. Na koniec priniesli skazu svojim vlastným
ľuďom. Poznám ľudí Iránu a mali by vedieť, že Ahmadinedžádova politika ich privedie...do
nešťastia.“ (JPost, 21. január). Ďalej kritizoval Irán za to, že poskytuje finančnú podporu
palestínskym teroristom na danom území. Irán financuje Hizballáh aj Islamský džihád. Len za
posledný rok, podľa Mofaza, Irán poslal 10 miliónov dolárov na isté územia, aby podporil aktivity
Islamského džihádu.
Čo sa týka palestínskych predstaviteľov, Mofaz povedal, že Izrael bude jednať nezávisle,
ak Palestínska Samospráva nebude dodržiavať záväzky plynúce z mierovej iniciatívy Cestná mapa,
ktorú podporuje USA. “Ak budeme mať legitímneho a aktívneho [palestínskeho] partnera, budeme
napredovať v súlade s Cestnou mapou, uzrozumení s tým, že prejdeme niekoľkými fázami, kým
dosiahneme konečnú dohodu. Ale ak [ne]nájdeme takého partnera, potom bude musieť Izrael
zobrať svoj osud do vlastných rúk,” (JPost, 21. január).
SÝRIA PODPORUJE IRÁN
Na fotografiách z týchto dní vyzerá sýrsky prezident Bašar Assad stále viac a viac nahnevaný
a utrápený. A aj má byť prečo. Je dokonca aj pod paľbou niektorých Arabov za jeho účasť,
akokoľvek nepriamu, na vražde Haririho. Dosiaľ nepreukázal Assas žiadnu ochotu spolupracovať
s OSN na vyšetrovaní vraždy. Vytrvalo popiera, že by v nej Sýria zohrala v nejakú úlohu.
V čase, keď vyčíňajúce štáty upadajú viac a viac do nemilosti a niektoré z nich možno prezliekajú
kabáty, Assad pokračuje v “tvrdej hre”. Tvrdí, že Sýria plne podporuje Teheránsky posun smerom
k jadrovému potenciálu a chce utužiť väzby. “Podporujeme Irán, čo sa týka jeho práva na mierovú
jadrovú technológiu,” nedávno vyhlásil. “Je právom Iránu, a akéhokoľvek iného štátu, vlastniť
jadrovú technológiu na mierové účely. Krajiny, ktoré proti tomu namietajú, nepodali žiadny
presvedčivý alebo logický dôvod.”
bratstvo
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Ani Sýria nikoho nepresvedčila o svojich mierových záujmoch v oblasti. Existuje všeobecne
rozšírené podozrenie, že Sadám pred vojnou transportoval zbrane hromadného ničenia do Sýrie,
a že niektoré z nich tam ostali dodnes. Partizáni prekračovali hranice Iraku, aby pomohli povstalcom
bojovať proti americkým jednotkám, takmer od začiatku druhej vojny v zálive. Vánok demokracie,
ktorí zavial do danej oblasti, Assadovi tak maximálne rozstrapatil vlasy. Nedáva najavo žiadne
známky túžby Sýriu poľudštiť.
ZNIČENIE AMONY
Mnohí ľudia si určite pamätajú, že keď sa izraelská vláda minulý rok rozhodla vysťahovať svojich
ľudí z pásma Gazy, zahŕňalo toto rozhodnutie niekoľko obydlí na Západnom brehu. V čase, keď bol
napísaný tento článok, bolo určených na zbúranie deväť domov židovskej komunity v Amone,
v oblasti Binyamin na sever od Jeruzalema. Zatiaľ čo extrémisti, ktorí načierno obývali trh v Hebrone
už jednoznačne opustili miesto, ľudia z Amony žijú v domoch na riadne kúpených pozemkoch.
Do stredy, 1. februára, ak pôjde všetko podľa plánu, jednotky IDF úplne vyľudnia amonské domy
a tiež odvedú osadníkov z hebronského trhu. Obe komunity potrebujú naše modlitby.
“Pane, Ty si býval naším príbytkom z pokolenia na pokolenie... Vráť sa, ó Hospodine!...
Zmiluj sa nad svojimi sluhami!... aby sme po všetky svoje dni radostne
plesali.” (Ž. 90:1,13,14).
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
Február 2006/ Ševat 5766
„Pozdvihujem si oči k vrchom: Odkiaľ mi príde pomoc? Od Hospodina moja pomoc, ktorý
učinil nebo i zem.“ (Ž. 121:1-2)

IZRAEL V KRÍZE
Arielovi Šaronovi lekári znížili anestéziu, ktorá vyvolala kómu, aby mu dali čas na uzdravenie. Pulz
má normálny a ako ukázala počítačová tomografia (CT), v mozgu nie je žiadna tekutina ani
nahromadená krv. Podľa lekárov sa teraz musí sám prebrať.
•

Modlite sa za spasenie premiéra Ariela Šarona.

Medzitým začal národné záležitosti riadiť podpredseda vlády Ehud Olmert. V nasledujúcich
týždňoch je naplánované stretnutie Olmerta so španielskym a nemeckým ministrom zahraničných
vecí ako aj s komisárom EÚ pre zahraničné vzťahy, ktorý prinesie záväzok 24 miliónov USD
na rozličné projekty pomoci pre Palestínčanov. Peniaze sú určené na pomoc pri registrácii voličov
a na hlasovacie prostriedky. Senátor USA John Kerry je na 12-dennej návšteve Blízkeho východu
a zastaví sa v Izraeli.
Vo februári poletí Olmert do Spojených štátov na stretnutie s prezidentom Bushom, pravdepodobne
kvôli prediskutovaniu výsledkov palestínskych volieb, ktoré sú naplánované na 25. január
(JPost, 12. január).
•

Pozdvihujte Ehuda Olmerta pred Boží trón a modlite sa, aby hľadal Božie zámery pre blaho
Izraela.

„Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov,... a v kruhu posmievačov nesedí,
ale v zákone Hospodinovom má záľubu, o Jeho zákone rozjíma dňom-nocou... a všetko,
čo robí sa vydarí.“ (Ž. 1:1-3)
Právny predpis týkajúci sa úradu predsedu vlády: Keď je predseda vlády dočasne nespôsobilý,
národné záležitosti preberie úradujúci podpredseda vlády na 100 dní odo dňa nespôsobilosti
predsedu vlády. Ak je predseda vlády trvalo nespôsobilý alebo zomrie, kabinet volí dočasného lídra
z vládnucej strany, ktorou by bola v tomto prípade Šaronova strana Kadima. Dva týždne po tomto
rozhodnutí ustanoví prezident člena Knesetu, ktorý má podľa neho najlepšiu spôsobilosť
na zostavenie novej, stálej vlády (JPost, 16. január).
bratstvo
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PALESTÍNČANIA V KRÍZE
„Uvidia to národy a zahanbia sa za všetku svoju moc; položia ruku na ústa, uši im ohluchnú.
Prach budú lízať ako had, podobne ako zemské plazy. S chvením vyjdú zo svojich zámkov,
obrátia sa v strachu k Hospodinu, nášmu Bohu. Teba sa budú báť.“ (Mich. 7:16-17)
Od odsunu Izraela z Gazy sa na územiach pod palestínskou kontrolou vystupňoval chaos
a anarchia. Všetky teroristické frakcie bojujú z rôznych príčin jedna proti druhej, najmä o nastolenie
svojho vlastného programu v januárových parlamentných voľbách. Toto sú tri vedúce „strany“:
Fatah – je politickou organizáciou Palestínskej samosprávy (s vojenskými zložkami), založená
v roku 1959. „Stará garda“ Fatahu, zriadená Arafatom, sa rokmi skorumpovala.
Budúcnosť – nový oddiel Fatahu vedie Marwan Barghouti, ktorý je v izraelskom väzení
na päťnásobné doživotie za úlohu pri organizovaní teroristických útokov proti izraelským občanom
(Jerusalemites.org, 15. december).
Hamas – hlavným cieľom Hamasu je „vztýčiť Alahovu zástavu nad každým kúskom Palestíny
a zlikvidovať Izrael“. Táto teroristická organizácia je úzko spojená s Moslimským bratstvom
a väčšinu svojich finančných zdrojov dostáva od arabských štátov a časť od Iránu.
Zrelé ovocie bezzákonnosti a chaosu, ktoré priniesli tieto násilné skupiny, sa pravdepodobne
prejavia vo výsledkoch volieb 25. januára a v nasledujúcich týždňoch. Palestínsky ľud hľadá nejakú
formu poriadku. Sú unavení z každodenného strachu, ktorý spôsobujú títo zločinci a z častých
izraelských invázií do oblasti kvôli zatýkaniu hľadaných teroristov. Pripomínajte Pánovi Jeho
zasľúbenia pre Izrael a Jeho súdy nad Jeho nepriateľmi.
„Rozpomeň sa, Hospodine, že Ťa nepriateľ hanobí a bláznivý ľud pohŕda Tvojím menom.
Nevydaj dravcom dušu svojej hrdličky, na život svojich biednych navždy nezabudni. Hľaď na
zmluvu, lebo zákutia zeme sú plné dúpat násilia! Nech ubitý sa s hanbou nevracia, nech
biedni a chudobní chvália Tvoje meno!“ (Ž. 74:18-21)

JERUZALEM V KRÍZE
„Iba Jeruzalem som si vyvolil, aby tam prebývalo moje meno, a Dávida som si vyvolil, aby bol
nad mojím ľudom Izraelským.“ (2 Kron. 6:6)
„Jeruzalem je príliš dôležitým mestom na to, aby bolo ponechané v rukách či už Palestínčanov
alebo Židov,“ tvrdí vatikánsky právny poradca Izraela (Jerusalem Newswire, 4. január).
Na šiestej výročnej konferencii Inštitútu pre politiku a stratégiu sa bude v Herzliji diskutovať
o Jeruzaleme a jeho posvätných miestach. Je to konferencia, na ktorej pred dvoma rokmi premiér
Ariel Šaron prvýkrát prezentoval plán odsunu. Bola vydaná štúdia, ktorá odporúča, aby
jeruzalemské sväté miesta spravoval medzinárodný orgán (Arutz Sheva, 17. január).
10
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Izraelskí vodcovia v minulosti vyhlasovali, že Jeruzalem zostane jednoznačne nerozdeleným
hlavným mestom Izraela. Rovnako Palestínčania trvajú na tom, že celý Jeruzalem bude
nerozdeleným hlavným mestom Palestíny. Vicepremiér Olmert nedávno prezradil, že Izrael sa viac
ako pravdepodobne vzdá kontroly nad východným Jeruzalemom vrátane Starého mesta (Jerusalem
Newswire, 2. január).
Izraelské komunity na východe Jeruzalema – t. j. Judsko – sú vo vzťahu k medzinárodnému
spoločenstvu a Palestínčanom sporným bodom. Koridor, ktorý je medzi Jeruzalemom a týmito
komunitami, sa nazýva koridor E-1, kde stavia tak Izrael ako aj Palestínčania. V podstate sa zdá,
že vládu nad Jeruzalemom bude mať ten, kto tam stavia prvý.
•

Volajte a zápaste o to, aby sa naplnilo Božie slovo o Jeruzaleme.

„V posledných dňoch vrch domu Hospodinovho pevne bude stáť na vrchole hôr a vyvýšený
bude nad pahorky. I pohrnú sa k nemu národy. Mnohé kmene poputujú a povedia: Poďte,
vystúpme na vrch Hospodinov, k domu Boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám
a budeme chodiť po jeho chodníkoch. Lebo zo Siona vyjde naučenie a slovo Hospodinovo
z Jeruzalema.“ (Mich. 4:1-2)

NAŠA VIERA V KRÍZE
„Lebo vystúpia falošní kristovia a falošní proroci, a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby
zviedli – ak je to možné – aj vyvolených.“ (Mat. 24:24)
Iránsky prezident Mahmúd Ahmadínedžád vyhlasuje, že islam je pripravený ovládnuť svet. Vyzýva
moslimov, aby sa pripravili na príchod Mahdiho, dvanásteho imáma, ktorý ako dieťa zmizol
v 10. storočí, a o ktorom sa verí, že sa má vrátiť v priebehu nasledujúcich dvoch rokov. Mahdi vraj
bude vládnuť na zemi 7 rokov predtým, než privedie svet ku konečnému súdu.
Keď v septembri Ahmadínedžád oslovil v New Yorku Spojené národy, vyzeralo to, že publikum
očaril. Ako povedal jeden člen jeho delegácie, keď prezident prišiel na pódium a začal hovoriť,
okamžite mal zelenú. Ahmadínedžád to potvrdil, keď povedal: „Cítil som, že sa zmenila atmosféra
a... 28 minút nikto zo svetových vodcov ani nemrkol“ (WorldNetDaily, 6. január).
Podľa Danielovej správy, keď sa prihováral za Izrael, nejaká nebeská bytosť mu povedala, že ona
a Michael, knieža Izraela, bojujú nad kniežaťom Perzie (Dan. 10:20-21). Sám Ježiš odzbrojil
kniežatstvá a mocnosti a triumfoval nad nimi (Kol. 2:15).
•

Modlite sa za všetkých veriacich, Židov i pohanov, a zvlášť za príhovorcov, aby stáli pevne
a spoliehali sa, že Ježiš ich posilní a povedie.

„Všetko, čo svetlo odhaľuje, stáva sa zjavným, lebo všetko, čo sa stáva zjavným, je svetlo.
Preto hovorí: Prebuď sa, kto spíš, vstaň z mŕtvych, a zaskvie sa ti Kristus. Prísne teda dbajte,
ako obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri. Vykupujte čas, lebo dni sú zlé.“ (Ef. 5:13-16)
bratstvo
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VEDELI STE?
Od roku 1945 Arabská liga oficiálne bojkotuje izraelské výrobky. Zamestnancov a personál
nemocníc v Rijáde ako aj v Dubaji nedávno šokovalo, keď objavili papierové poháre, plachty
a uteráky s etiketami „made in Israel“. Neoficiálne Izrael už nejaký čas s Arabmi obchoduje –
v objeme 400 miliónov USD za rok. Aby sa tento obchod zamaskoval, izraelské výrobky
sú arabským spotrebiteľom často expedované cez tretie krajiny, ktoré dodávky zaznamenávajú ako
domáci export. Predtým ako opustia Izrael, sa zo súčastí výrobkov odstraňujú hebrejské nápisy
alebo značky „made in Israel“. V prípade lepenkových škatúľ, ktoré obsahovali poháre, to museli
prehliadnuť, pretože odberateľ tvrdil, že škatule boli také isté ako dostáva inokedy – okrem etikiet
(JPost, 26. december).
•

Ďakujte Pánovi, že otvára cestu.

„Stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi.“ (Ž. 23:5a)
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.

12

Február 2006

bratstvo

POCHOD ŽIVÝCH - 2006
Poslaním Pochodu živých je výzva pre novú generáciu Židov dvoma najvýznamnejšími udalosťami Židovskej
histórie – Šoa (Holokaust) a zrodenie štátu Izrael. Privážaním židovských tínejdžerov na kľúčové miesta, kde
sa tieto udalosti odohrávali sa napĺňa toto poslanie. Priamou účasťou na týchto miestach a rozhovormi
s ľuďmi, ktorí prežili Holokaust sa z intenzívny ich vnímanie a poznanie židovskej histórie.
Zámerom akcie je vytvoriť spomienky a viesť k posilneniu oddanosti Judaizmu, Izraelu a Židovskému ľudu,
čo napomôže účastníkom pochodu vzdelávať ostatných o Holokauste a bojovať proti tým, ktorí ho popierajú
v jeho histórii.
Špecifickým poslaním Pochodu živých je priviesť a spojiť židov z rôznych krajín a kultúr, sekulárnych
a nábožných, a v podstate každú nábožnú denomináciu, aby sa spolu mohli rozprávať o svojich židovských
skúsenostiach. Mnohí z budúcich svetových židovských vodcov sa zúčastnia Pochodu, čo posilní ich vzájomné
spojenie.
Pochod živých sa prvý krát uskutočnil v roku 1988 a od tej doby sa ho zúčastnilo viac ako 100 000 ľudí
z 45-tich krajín. Pochod živých je ale viac, než spomienka. Rovnako dôležitá je budúcnosť. Avšak len vtedy,
keď pravdivo uznáme odkiaľ sme prišli, môžeme byť pripravený na to, čo je pred nami.
Pozývame vás, priateľov Izraela, k tomuto pochodu, ktorí sa uskutoční dňa 25. apríla 2006 (utorok)
Pokiaľ máte záujem zúčastniť sa tohto pochodu,
ozvite sa nám do 25.3.2006 na našu adresu alebo telefón/fax alebo email.
CHEVRA, občianske združenie, Hollého 40, 01001 Žilina, Tel/Fax: 041/5640536,
Email: chevra@chevra.sk, www.chevra.sk
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PUBLIKÁCIE
40 dôležitých
faktov
z histórie
Izraela

12 kľúčov
k pochopeniu
Izraela
v Biblii

15 kľúčov
k pochopeniu
jedinečného
Jeruzalema

Clarence H. Wagner
(formát A5)

Clarence H. Wagner
(formát A5)

Clarence H. Wagner
(formát A5)

40,- Sk (35,- Kč)

30,- Sk (25,- Kč)

35,- Sk (30,- Kč)

12 klúčov
k Izraelu
v proroctvách
dneška
Clarence H. Wagner
(formát A5)
35,- Sk (30,- Kč)

14

Pri zakúpení
všetkých brožúrok
naraz vám
ponúkame
zľavu 40,- Sk.
Spolu zaplatíte
220,- Sk (180,- Kč)

„Práve pre túto
chvíľu“

- porozumenie
Purimu
Clarence H. Wagner
(formát A5)
30,- Sk (25,- Kč)

Lekcie
zo Šavuótu
(z Letníc)

Vianoce

Chanuka

Clarence H. Wagner
(formát A5)

Clarence H. Wagner
(formát A5)

Clarence H. Wagner
(formát A5)

30,- Sk (25,- Kč)

30,- Sk (25,- Kč)

30,- Sk (25,- Kč)
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Biblia na kazetách
Nový zákon
- 12 kaziet—viac ako 17
hodín oslovujúceho
počúvania
- Načítané Božie Slovo bez
podfarbenia hudbou
a bez zvukových
efektov
- Digitálne spracovanie pre
optimálnu
počúvateľnosť
- Texty sú prevzaté
z vydania Svätého
písma Starého
i Nového zákona,
Spolku svätého
Vojtecha,
Trnava 1998
- Dokonalý spoločník pri práci, pri oddychu, pri cestovaní

Cena:

650,- Sk
500,- Kč

- Užitočná pomôcka pre tých, ktorí nemôžu čítať

Objednávky posielajte na našu adresu uvedenú na zadnej strane mesačníka.
K uvedenej cene prirátame poštovné a balné.
bratstvo
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Clarence H. Wagner

z

Cena:

290,- Sk (240,- Kč)
187 strán v slovenčine, mäkká väzba, formát 24x17 cm

ŽIDOVSKÉ
PIESNE
Michaela Záhorská: KADOSH (Svätý)
CD za 290,- Sk (230,- Kč)
Pre Slovenskú republiku:
Chevra, Hollého 40 , 010 01 Žilina
Banka: ČSOB, a.s., Legionárska 1,
012 22 Žilina; č.ú.: 107656253/7500 (Sk)

MC za 150,- Sk (120,- Kč)
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

