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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.
Hľa, praješ si pravdu vo vnútornostiach. A vtedy v skrytom mi
daj múdrosť (Žalm 51:8).
Tieto slová sú adresované žalmistom Dávidom samotnému
Pánu Bohu. Čoho vlastne Boh vyhľadáva v našich životoch?
Najdôležitejšou vecou nie je vonkajší spôsob praktizovania
náboženstva, ako je chodenie do cirkvi alebo iné náboženské
úkony. Boh pozerá omnoho hlbšie, ako je vykonávanie
náboženských úkonov. On pozerá do najhlbších hlbín našich sŕdc a našich životov.
Biblia nám hovorí na inom mieste, že Boh nepozerá tak ako človek, lebo človek pozerá na
vonkajšie veci, ale Boh pozerá na srdce. Preto Dávid hovorí, „...praješ si pravdu vo
vnútornostiach.“ Čo Boh chce? Čo je „pravdou vo vnútornostiach“? Je to absolútna
úprimnosť – opak náboženskej povrchnosti a pokrytectva, lebo tieto veci sú v rozpore
s Bohom. V skutočnosti ich Boh vôbec neschvaľuje, ba práve naopak, hnusia sa mu.
On pozerá na nás, chce vidieť či sme úprimní, otvorení a transparentní vo vzťahu k Nemu.
Naozaj hovoríme to isté, čo si myslíme?
Boh k nám chce hovoriť. Toľko rôznych informácií k nám tlačí každý deň, toľko rôznych
hlasov – ktorý je ten Boží? Boh nás chce pretvárať a formovať ako hrnčiar hlinu a čaká na
našu spoluprácu. Dávid hovorí v žalme 139:23-24 – „Preskúmaj ma, silný Bože, a poznaj
moje srdce! Skús ma a poznaj moje myšlienky a viď, či je vo mne nejaká zlá cesta, a veď
ma cestou večnosti.“
Keď sa dostávame na to miesto, môžeme povedať spolu so žalmistom, „..v skrytom mi daj
múdrosť“. Je tajomné miesto v nás, kde môžeme počuť Boží hlas, učiť sa od Neho
a nechať sa vyučovať Jeho múdrosťou.
Šalom, Šalom
Stanislaw Gawel
Chevra tím
bratstvo

Ševat - Adar 5767

3

MESAČNÉ SPRÁVY Z IZRAELA
Február 2007 / Ševat - Adar 5767

„ ...pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine...“ (1Kr 10:6)
“Hospodine, nekáraj ma vo svojom hneve a netresci ma vo svojej prchlivosti! … Lebo moje
neprávosti siahajú nad moju hlavu; sú ako ťažké bremeno, ťažšie sú než to, čo môžem
uniesť… lebo vyznávam svoju neprávosť, strachujem sa pre svoj hriech.” (Ž 38:1, 5, 18,
Roh.prekl.)

IZRAELSKÉ VEDENIE V KRÍZE
Od vodcov národov, popri riadení dennodenných politických a bezpečnostných záležitostí krajiny,
sa tiež očakáva, že budú viesť národ aj morálne. Keď hlavní vodcovia krajiny sú vo vyšetrovaní pre
neetické, a možno aj kriminálne správanie, čo môžete očakávať od bežných občanov?
Po mesiacoch rokovania sa Minister zahraničných vecí Mazuz rozhodol obžalovať prezidenta Moše
Katsava zo znásilnenia a z množstva iných previnení – od sexuálneho obťažovania a sklamania
dôvery až po marenie spravodlivosti. Konečný verdikt ohľadom obžaloby sa vynesie po vypočutí, v
ktorom bude môcť Katsav predložiť svoju verziu prípadu. Prezident požiadal výbor snemovne reprezentantov o dočasné prerušenie vykonávania funkcie, kým Mazuz nedospeje ku konečnému rozhodnutiu.
Medzitým Katsav obvinenia poprel, zvlášť tie, ktoré pramenia zo sťažností štyroch žien, čo pre neho
pracovali počas jeho funkčných období ako prezidenta tak i ministra užšej vlády. Katsav vo svojom
ostrom vystúpení útočil na tlač, na políciu i na ministra spravodlivosti. Povedal v podstate asi toto:
„Všetci ma chcú dostať.” Keď však jedinec vyvolá dojem, že považuje všetkých okolo seba sa zlých
okrem seba, môže si v súdnom procese ešte viac uškodiť.
Katsav trvá na tom, že je obeťou sprisahania politických nepriateľov. V pokuse zbaviť sa obvinenia,
prirovnal sa s kapitánom Alfrédom Dreyfusom a s obeťami „honu na čarodejnice“ bývalého amerického senátora Josepha McCarthyho v období po 2. svetovej vojne. „Tak ako bol v Izraeli vzkriesený
Joe McCarthy,” povedal Katsav, „tak bude vzkriesený aj Emile Zola.” [Zola bol spisovateľ, ktorý vniesol svetlo do pravdy o Dreyfusovom prípade a pomohol nespravodlivo obvinenému hodnostárovi
očistiť sa]
Niektorí poslanci chceli evidentne začať s trestným konaním proti verejnému činiteľovi, no iní sa
vyjadrili proti tomu. Poznamenali, že by bolo nemúdre začať nezvratný proces trestného konania,
keď minister spravodlivosti ešte nevzniesol formálne obvinenie. Člen parlamentu, Benjamín Netanjahu, mal k tomu komentár, že „dokonca ani prezident nie je nad zákon.“ Povedal: „Rozdiel medzi
Izraelom a Iránom je, že Moše Katsav, ktorý čelí obvineniam z trestného činu, sa má objaviť na
súde, kým iránsky prezident Ahmadinedžád neniesol žiadne následky kvôli porušeniu akýchkoľvek
zákonov, dokonca ani tých medzinárodných.“
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PREMIÉR OLMERT TIEŽ V ŠTÁDIU VYŠETROVANIA
Zhoršenie situácie v krajine vyvolalo aj otvorenie kriminálneho vyšetrovania zo strany polície proti
premiérovi pre jeho údajný zásah do peňažných splátok (vo forme návrhu zmluvy) úrokových podielov, kontrolovaných štátom v banke Leumi. Správy v novinách tvrdili, že Olmert sa pokúsil ovplyvniť splátky v banke v prospech svojich priateľov, amerického pozemkového magnáta Morta Zuckermana, brazílskeho obchodného magnáta Josepha Safru a austrálskeho miliardára Franka Lowyho.
Podľa výpovedí zvolal premiér stretnutie hlavných hodnostárov ministerstva financií a pokúsil sa
zmeniť protokoly splátok tak, aby vyhovovali tejto trojici bohatých židovských obchodníkov.
Olmert, ktorý bol počas svojej tridsaťročnej kariéry „prenasledovaný obvineniami z korupcie“, poprel
v tomto prípade akékoľvek prestúpenie zákona. Funkcionári Kadimy však nie sú obzvlášť optimistickí. Povedali, že ak sa vyšetrovanie dostane do ťažkostí, strana nepočká na výsledky vyšetrovania,
ale budú pracovať na tom, aby vymenili Olmerta a tak sa vyhli voľbám. Istý člen parlamentu zašiel
tak ďaleko, že povedal, že „životná dráha strany sa chýli ku koncu.” Iní poznamenali, že dôležité je
pamätať si, že traja iní premiéri sa pred Olmertom podrobili kriminálnemu vyšetrovaniu (ani jeden
nebol obvinený).
Čo sa dá o týchto vyšetrovaniach povedať? Na jednej strane by pozorovateľ mohol jednoducho
usúdiť, že „všetci politici sú korumpovaní“, obzvlášť tí, čo sú teraz pri moci. Na druhej strane
sa človek nedokáže ubrániť pocitu, že v určitom zmysle sa deje naozaj čosi ako hon na bosorky.
Keď sa veci nesprávne vyvíjajú, ľudia hľadajú obetného baránka. Ľudia vo všeobecnosti chcú nájsť
niekoho, koho obvinia zo svojich problémov a majú pocit, že „keby sme sa ho (jej) tak mohli zbaviť,
naše problémy by sa skončili.“ Prehliadajú fakt, že korupcia medzi vládnymi činiteľmi je len symptómom hlbšieho nepokoja – toho, čo sužuje celú krajinu. V tomto prípade to je atmosféra nízkej morálky, vyvolaná nedostatkom duchovného vedenia mnohých svetsky orientovaných Izraelitov.
VRCHNÝ IZRAELSKÝ VELITEĽ NÚTENÝ ODSTÚPIŤ
Čo sa ďalej týka všeobecnej nálady zvanej „nájdime vinníka“, pozrime sa na príbeh vrchného izraelského veliteľa - Halutza. Kritiky a tlaku okolo biedneho výkonu vojenských jednotiek v poslednej
vojne s Hizballáhom minulé leto napokon prinútilo veliteľa vojenského štábu sa vzdať svojho postu.
Náhla rezignácia národ prekvapila, pretože napriek požiadavkám viacerých ľudí o jeho odstup Halutz až doteraz neotrasiteľne odolával všetkým nátlakom.
David Essing (citovaný v IsraCast, 17.januára) to podal takto: „Náhla rezignácia veliteľa IDF Dana
Halutza otriasla Izraelom ako zemetrasenie.” Jeho názor je taký, že „následné šoky možno teraz
rozkývajú premiéra Ehuda Olmerta a ministra obrany Amira Peretza.” Tie isté hlasy, ktoré požadovali Halutzovu rezignáciu, neustále požadujú aj rezignáciu oboch národných politických vodcov.
Hlavný generál Gabi Aškenazi bol dočasne menovaný na Halutzovo miesto.
Medzičasom sa zjavil bývalý náčelník štábu kvôli vyšetrovaniu pred výborom známym ako
„Vinohradská komisia“, ktorá skúma riadenie Libanonskej vojny. Medzi inými vecami sa vyšetrovanie týkalo aj toho, či Halutz, ktorý strávil svoj život v IDF (Izraelské obranné sily), bol spôsobilý vykonávať funkciu veliteľa štábu a riadiť pozemné sily. Halutz v podstate komisii povedal, že
bratstvo
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z formálneho hľadiska za biedny výkon jednotiek IDF nie je zodpovedný.
Povedal, že na začiatku vojny boli varianty jej vedenia predložené vláde a všetky vojenské zásahy
boli koordinované vopred s politickými vodcami (vrátane premiéra) až po najmenšie detaily, a boli
všetky schválené.
V nadchádzajúcich dňoch sa pred komisiou má objaviť aj premiér Ehud Olmert, zástupca náčelníka
štábu Moše Kaplinsky a Udi Adam (ktorý stál v čele velenia na severe počas vojny). Pozorovatelia
hovoria, že konečný verdikt Vinohradskej komisie bude pravdepodobne tvrdý, a že vyústi
do „politického zemetrasenia.“
Jednou z prvých vecí, ktoré pravdepodobne nastávajúci vedúci štábu urobí, bude celková reorganizácia štábu pracovníkov (tým sa myslí jeho najužší tím). Efraim Sneh utrúsil komentár, že Aškenazi
bude pripravovať armádu, aby „vyhrala ďalšie kolo.“ Bolo to prvé otvorené priznanie od člena Olmertovej vlády, že konflikt z minulého roka nebol jasným víťazstvom pre Izrael. Aškenazi si bude musieť
vychádzať so svojimi „nadriadenými“, čím sa myslí premiér Olmert a minister obrany Perec, a to
v čase, keď tí dvaja proti sebe tasia zbrane.
HIZBALLÁH PLÁNUJE VIAC POTRÁPIŤ IZRAEL
Medzitým robí Hizballáh ešte väčšiu neplechu. Prvým krokom k odpáleniu celkového útoku na Izrael
sú súčasné pokusy Hizballáhu o zosadenie prozápadnej libanonskej vlády premiéra Sinioru. Siniorovu vládu nemôžu samozrejme a jednoducho „vysánkovať“. Musia to urobiť tak, že vyvolajú „vzburu
ľudu“ a vidiecke demonštrácie“. Od 23. januára na Nasralláhov popud niekoľko tisíc prosýrskych
protestantov oblieha Bejrút.
23. januára v utorok opísal istý starší špionážny zdroj túto krízu v Debkafile takto: „Dnes obliehajú
vládne úrady a budovy antisýrskych strán, pričom pália pneumatiky a autá. V stredu začnú vypaľovať vládne budovy a hlavné veliteľstvá antisýrskych hnutí. Siniorova vláda nevyžaduje dosť dôrazne
od bezpečnostného personálu, aby zastavili príval viac než milióna prosýrskych demonštrantov. Iba
vojenský zásah zvonka môže zachrániť situáciu, no zatiaľ nič také nevidím.”
Niekoľko vlád na čele s USA a Francúzskom dali k dispozícii milióny dolárov na rekonštrukciu Libanonu. Fouad Siniora mal odletieť do Paríža 24. januára, aby sa zúčastnil konferencie sponzorských
vlád. Predpokladom bolo, že sa vráti a nájde svoju vládu v troskách. Niektoré zdroje sa vyjadrili, že
Hizballáh sa rozhodol nechať ho odísť a vrátiť sa v bezpečí domov, kým jeho neprítomnosť použil
na to, aby si posilnil svoju moc.
Americkí mieroví dozorcovia v južnom Libanone sú prakticky pod kontrolou Hizballáhu. Šiítska teroristická skupina nedávno obsadila kontrolné body a zablokovala hlavné cesty, aby udržala americké
jednotky mimo hlavných ciest spájajúcich libanonsko-izraelskú hranicu so šiítskymi dedinami
a mestečkami na juhu krajiny. Hizballáh varoval veliteľov OSN, že na tých, čo budú porušovať ich
nariadenia, sa bude strieľať. Tak veľa námahy kvôli OSN! Človek sa len zamyslí nad tým, či stíhajú
aj všetko fotografovať ...
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Kým sa toto všetko deje, Hizballáh si vylepšuje svoj raketový systém a pozorovatelia vravia,
že raketová hrozba pre Izrael zo strany Hizballáhu sa preorientovala smerom k prolibanonskej vojne.
OBČIANSKA VOJNA V GAZE
Avšak nie všetko na strane izraelských nepriateľov ide hladko. Od písania tohto článku zúrili v Gaze
niekoľko dní medzi Hamasom a Fatahom prudké boje. Obe strany bojujú o moc, odkedy Hamas
porazil pred rokom Fatah v parlamentných voľbách. Fatah v princípe nikdy neprijal myšlienku, že by
vládu mal riadiť Hamas. Boli isté pokusy o koaličnú vládu, ale všetky zlyhali. Napätia často vyúsťujú
do násilia, no nikdy to nebolo tak zlé ako teraz. V týchto interných bojoch bolo od decembra až doteraz zabitých viac než 60 Palestínčanov.
Súčasné násilnosti sa neobmedzujú iba na Gazu, ale šíria sa aj po Západnom brehu Jordánu, kde
asi 15 strelcov Fatahu násilne vnikli do istej finančnej inštitúcie Západného brehu Jordánu a zajali
miestneho vodcu Hamasu. Do poludnia 28. januára sa objavila zvesť, že sa zmocnili mesta Gaza.
Akokoľvek, v ten večer po západe slnka vypukla ešte niekoľkokrát streľba a, ako nastala noc, jeden
hamaský strelec bol usmrtený v meste Khan Younis.
Vodca Fatahu, palestínsky prezident Mahmud Abbás, navrhol predčasné voľby, aby zabránil násiliu
a nastolil vo vláde jednotu, no Hamas to odmietol ako nezákonný manéver. Hoci Hamas predtým
sľúbil, že vykorení korupciu a zlepší sociálne služby, jeho vláda je paralyzovaná bojkotom zo strany
západných krajín, ktoré stále považujú Hamas za teroristickú organizáciu. Následkom toho, popri
iných problémoch, mali ťažkosti vyplatiť mzdu pre 165 000 štátnych úradníkov, vrátane asi 80 000
členov bezpečnostných jednotiek, z ktorých väčšina je lojálna voči Abbásovi. Abbásovi pobočníci
povedali, že prezident použije nejaké financie z tých 100 miliónov dolárov, ktoré predtým boli zadržané a teraz ich Izrael uvoľnil na to, aby sa zaplatili mzdy bezpečnostným jednotkám.
Čo sa týka momentálnej situácie, v dohľade nevidno žiadne skutočné riešenie. Bývalý minister Šaron kedysi očividne varoval amerického prezidenta Busha, že Arabi si na demokraciu nezvyknú.
V niektorých ohľadoch sa bývalý vodca, ktorý je teraz v kóme, javí čoraz viac ako veľmi múdry muž.
IRÁN SA STÁLE VYHRÁŽA ZNIČENÍM
Je čoraz zrejmé, že jedinou záchranou pre Izrael je návrat k viere v Boha Abraháma, Izáka
a Jakoba. Ako Irán systematicky postupuje dopredu so svojím nukleárnym programom, svetové
vlády sa kolíšu a drobia, váhajú a v podstate nerobia nič. Človek získava dojem, že americký prezident George Bush chce čosi s Iránom urobiť – no keď má pri sebe kongres, ktorý mu podráža nohy
v jeho úsilí spacifikovať Irak, čím ďalej, tým viac to vyzerá ako bláznovstvo pomýšľať útok na Irán.
Nedávno vyšla správa, že Severná Kórea predala Iránu asi 18 balistických striel typu BM25. Strely
sú zdanlivo určené na odpálenie špionážneho satelitu, resp. satelitov. Irán tvrdí, že dokončil výzvedný satelit a prestaval balistickú strelu na vesmírny raketový komplet. Ak je to pravda, potom podľa
poznámky Debkafile má Irán raketový komplet, ktorý je schopný umiestniť na obežnú dráhu 300 kg.
To zároveň znamená, hovorí Debkafile, že teraz už majú ICBM (Medzikontinentálne balistické strebratstvo
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ly), ktoré je spôsobilé zhodiť náklad o hmotnosti 300 kg kdekoľvek na svete, vrátane Washingtona
DC.
Na dôvažok toho Irán zjavne dokončil vylepšený model strely Šehab, ktorá funguje na pevné palivo.
Tieto strely ľahko zasiahnu Izrael vo viacnásobných útokoch.
Toto predstavuje novú hrozbu pre Izrael, ktorý sa musí spoliehať hlavne na Arrow, čo sa týka obrany proti raketám. „No rozmer a výkonnosť rakiet, do ktorých Irán investuje, podceňuje neadekvátnu
úroveň Izraela,” hovorí Debkafile (28. januára). „Obranný systém Arrow by mohol zostreliť z oblohy
jeden či viac nových rakiet Šehab 3ER; avšak si nevie poradiť s komplikovanými viacnásobnými
hlavicami rakiet Šehab, ktoré sú vytvorené na to, aby odlákali pozornosť systému Arrow a tak vytvorili priestor pre BM25 ICBM.” Našťastie však Izraelská obrana nie je obmedzená na svoje rakety
Arrow.
Nedávno však premiér Olmert poprel akúkoľvek „priamu nukleárnu hrozbu pre Izrael.” Mnohým sa
zdá, že zatvára oči pred skutočnosťou.
ZÁVEREČNÉ POZNÁMKY
Chcem zakončiť tým, že som nemal v úmysle byť v tomto krátkom prehľade správ prehnane pesimistický. Čo je v článku napísané, sú skutočnosti, ktorým Izrael čelí – vlastne, čomu čelíme všetci,
keďže osud Izraela je v mnohých smeroch osudom celého slobodného sveta. My všetci, vrátane
Izraela, sa musíme skloniť v modlitbe a činiť pokánie pred Jediným Bohom, ktorý môže, a bude
jednať ako náš štít a naša obrana.
„Keby sa vojsko táborom rozložilo proti mne, nebude sa báť moje srdce; keby povstala proti
mne vojna, i v tom sa ja nadejem.“ (Ž 27:3, 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)

„Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. Nebudeš mať
iných bohov okrem Mňa. (5M 5:6-7).

PRIBLÍŽENIE SA KU KOREŇU PROBLÉMU
Výrazný záujem bol prejavený zo strany niektorých rabínov ako aj politických osobností ohľadne
konferencie, ktorá sa uskutočnila na Hebrejskej univerzite na tému „Mágia, mystéria
a čarodejníctvo.“ Niektoré diskutované témy zo strany popredných profesorov zahŕňali: „Ježiš, kúzelník“ a „New Age: Tajomstvo úspechu Harryho Potera.“ Doposiaľ najzaujímavejšia a najviac odhaľujúca téma bola „Mágia a politika“.
Hoci tieto aktivity medzi izraelskými politikmi nie sú tajomstvom, na druhej strane nikdy neboli publikované. Bývalý minister vnútra, ktorý patrí k ultra- ortodoxnej (pravovernej) strane Shas, povedal, že
„magické prvky“ ako modlitby a kliatby počas volieb boli používané už od založenia strany. Nie len
náboženský ale taktiež sekulárni (svetskí) politici zavádzajú kúzla do svojich každodenných procesov rozhodovania. Podľa profesora Hebrejskej univerzity, ktorý otvoril panelovú diskusiu na tému
„Mágia a politici,“ stovky politikov ako aj premiérov po celom svete vedú konzultácie s astrológmi /
JPost, 12.januára).
Je zaujímavé zistenie, že minister obrany Peretz v lete navštívil svetovo uznávaného kabalistického
rabína Davida Batzriho po vojne v Libanone. Rabín Peretzovi povedal, že tie dni kedy sa rozhodol
ísť do vojny proti Hizballáhu, neboli dobré. Ak by sa Peretz s ním poradil pred vojnou, mohol mu
vtedy povedať, že „v židovskej viere sú dni pre všetko.“
•

Modlite sa, aby v čase, keď židovský národ každý deň recituje Shema, bol zároveň usvedčený z toho, ako ďaleko odpadli od Boha.

„Počuj, Izrael: Hospodin, náš Boh, je jediný Boh. Milovať budeš Hospodina, svojho Boha,
celým srdcom, celou dušou a celou silou.“ (5M 6:4-5).
PRÍPRAVA ZBROJENIA NA VOJNU
„Keď si silný ozbrojenec stráži dvor, jeho imanie je na pokoji. Ale keď príde silnejší než on
a premôže ho, odoberie mu všetku zbraň, v ktorú dúfal, a čo ukoristil, rozdá. Kto nie je so
mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozptyľuje.“ (Lk 11:21-23).
V Gaze prebieha násilný boj medzi Fatahom a Hamasom, kde je množstvo nevinných Palestínčanov zabitých a zranených, vrátane detí. Zatiaľ čo Spojené Štáty financujú a vyzbrojujú Fatah
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v nádeji, že prezident Mahmoud Abbas, ktorého považujú za „mierneho“, ukončí praktiky Hamasu,
Hamas je financovaný a vyzbrojovaný prostredníctvom Iránu a Sýrie. Zástupcovia Hamasu sa vychvaľovali, že 85 miliárd dolárov ako aj zbrane dodávané z US do Fatahu napokon skončia v ich
rukách (VorldNetDaily, 8.januára).
Členovia Hamasu sú školení v Libanone a Sýrii, aby sa naučili ako zavádzať rakety Kaťuša – tie isté
rakety, ako použil Hizballah proti Izraelu v minuloročnom konflikte v lete. Rakety Kassam, ktoré boli
odpálené z Gazy do Izraela, približne jeden a pol roka dozadu, už viac nemôžu byť vylepšené.
O Hamase je tiež známe, že vlastní malé množstvo starých rakiet z éry bývalého Sovietskeho zväzu
typu Grad (JPost, 8.januára).
Nech sú už rozdiely medzi vyznávačmi Islamu v dnešných dňoch akékoľvek, v blízkej budúcnosti je
pravdepodobné, že sa všetci spoja s jednotným zámerom vyzabíjať židovský národ a naspäť zabrať
územie, o ktorom si myslia, že patrí im. Keď skoncujú s Izraelom, ich cieľom bude poraziť zvyšok
sveta „aby si uctili Alaha!“
•

Modlite sa za tých, ktorí milujú Pána, Židia ako aj pohania/kresťania, aby sa spojili
a spoločne pozdvihli svoj hlas ako jeden a prehlasovali Božiu zvrchovanosť neustále
a s chválou.

„Plesá mi srdce v Hospodinovi, vyvýšil sa v Hospodinovi môj roh; ústa sa mi rozšírili proti
mojim nepriateľom, lebo sa radujem z Tvojej pomoci. Nikto nie je svätý ako Hospodin, lebo
niet nikoho okrem Teba, a nik nie je skalou ako náš Boh. (1S 2:1-2).
KÚSOK PO KÚSKU BEZ POKOJA
„Ponáhľajte sa a príďte, všetky okolité národy, a zhromaždite sa tam!...Nech sa prebudia
a prídu národy do údolia Jóšáfát, lebo tam si zasadnem, aby som súdil všetky okolité národy.“ (Joel 4:11-12/Ev. preklad)
Populácia arabských kresťanov v Nazarete sa v posledných pár rokoch stala väčšinou, zato sú moslimovia stále viac a viac agresívnejší. Stačilo by, keby v Nazaretskom mestskom výbore bol ešte
jeden moslim a získali by väčšinu. Bol to tento výbor, ktorý zabránil tomu, aby moslimovia vztýčili
mešitu pred Rímsko-katolíckym kostolom Zvestovania v roku 2002 (Jerusalem Newswire,
8.januára).
Niet pochýb, že pre islamský svet by bol hlavný symbolický a duchovný tromf, keby moslimovia
uspeli a priviedli by Betlehem – rodisko Ješuu, ako aj Nazaret - mesto jeho detstva, pod svoju kontrolu. Tiež upriamili svoj zrak na mesto, kde Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, Jeruzalem. Moslimovia
už vynaložili veľké množstvo úsilia pri získaní nadvlády nad srdcom mesta – najsvätejšieho miesta
pre Židov – Chrámovej hory.
Boh sa vyjadril o Jeruzaleme (Sione), že to bude miesto, kde túži prebývať.
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•

Modlite sa za arabských veriacich, ktorých je málo čo do počtu a zároveň sú prenasledovaní, aby však stáli pevne vo viere a verili v Božie zasľúbenia.

„A každý, kto vzýva Jeho meno, bude zachránený, lebo na vrchu Sion a v Jeruzaleme bude
záchrana, ako zasľúbil Hospodin, a medzi vyslobodenými budú tí, ktorých Hospodin povoláva.“ (Joel 3:5/Ev. preklad).
TO NAJLEPŠIE EŠTE LEN PRÍDE – VÝBOR KRESŤANSKÝCH SPOJENCOV
„Lebo On je náš pokoj, On, ktorý oboch spojil v jedno a zboril priehradný múr, nepriateľstvo... a oboch v jednom tele zmieril s Bohom skrze kríž, na ktorom zahladil to nepriateľstvo.
(Ef 2:14,16).
Členovia Knessetu a evanjelikálni kresťania smútia nad smrťou člena Knessetu Juri Šterna
(Izraelský Beiteinu - pravicová politická strana - pozn. prekl.), ktorý pred tromi rokmi založil Knessetov nestranný výbor kresťanských spojencov. Čoraz viac vplyvnejšie loby, ktoré je v súčasnosti vytvorené z 12 členov Knessetu, zo siedmich strán v celom politickom spektre, došiel k predstaveniu
novozaloženého záujmu Izraela o zhromažďovaní podpory kresťanského sveta v 21. storočí, v čase,
keď je radikálny Islam na vzostupe.
Táto skupina dúfa, že vytvorí medzinárodnú sieť vládnych sesterských výborov, ktoré budú koordinovať činnosti podporujúci Izrael v úzkej vzájomnej komunikácii. Minulý rok táto skupina zaviedla
sesterský výbor v Spojených Štátoch, v Snemovni reprezentantov známy ako Kongresový Izraelský
výbor spojencov. Riaditeľ výboru, Josh Reinstein, povedal, že táto skupina je personifikáciou nového vzťahu medzi kresťanmi a Židmi v 21. storočí. „Výbor tvrdo pracoval na tom, aby zavŕšil veľký
diel práce v posledných troch rokoch, ale to najlepšie ešte len príde,“ s týmito slovami ukončil svoju
reč.
•

Vzdajte vďaku Pánovi za tento typ mužov, ktorí sa ujali vízie. Modlite sa za Božiu lásku
a Jeho múdrosť, aby pokračovali v jednote.

„Je jedno telo a jeden Duch, ako ste aj boli povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden
Pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých. (Ef 4:4-6).
ALIYAH
„Hľa, tvorím nové, už teraz to raší. Nebadáte to? Veru, robím cestu na púšti, rieky
v pustatine...aby som napájal svoj vyvolený ľud; ľud, ktorý som utvoril, zvestovať bude Moju
chválu.. (Iz 43:19-21).
Podľa židovskej agentúry mnoho Židov imigruje do Izraela kvôli svojmu rozhodnutiu, nie preto, že by
utekali pred podmienkami v ich krajine pôvodu. Táto realita je odzrkadlená v nedávnych číslach
aliyah (imigrácie). V celkovom počte 21 000 olim (imigrantov) prišlo do Izraela počas roka 2006
(JPost, 1. januára). Napriek útokom rakiet Kassam, samovražedným bombardérom, nedávnej vojne
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s Hizballáhom a ťažkej ekonomickej situácii, Nefesh B´Nefesh (NBN) zavŕšila svoj sen o privedení
10 000 Židov zo západných krajín do Izraela od založenia tejto organizácie (Arutz Sheva,
1.januára).
Danny Ayalon sa stal spolupredsedom tejto organizácie, po ukončení svojho pôsobenia ako veľvyslanec pre Spojené Štáty. Vidí veľký potenciál v budúcnosti v rozhodnutí priviesť masívne množstvá
Židov do Izraela. Jeho prioritou bude získavať fondy ako aj povedomie pre túto organizáciu. Práve
teraz približne 15 000 Židov zo Severnej Ameriky čaká na fondy z Nefesh B´Nefesh, aby mohli prísť
do Izraela (JPost, 13. januára).
•

Modlite sa, aby národy zrazu vysielali svoju židovskú populáciu s nadšením
a zabezpečením, ako to robili Egypťania počas prvého exodu.

„V ten deň Pán druhý raz vystrie svoju ruku, aby vykúpil zvyšok svojho ľudu, ktorý zostane ... zo štyroch strán zeme. (Iz 11:11-12).
Z Jeruzalema,
Carolyn Jacobsonová

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
Zbierka pre chudobných synov a dcéry Abrahámove v diaspóre
Sláva Bohu za Jeho službu pre Jeho ľud, ktorý si vyvolil a vykúpil!
Mnoho krát, keď vidím požehnané životy napr. tanierom polievky, potravinárskym balíčkom alebo
inou formou pomoci, uvedomujem si, že okrem Boha stoji za tým zástup ľudí, ktorí chodia
s Ním, sú ochotní reagovať na Jeho hlas a byť požehnaním pre druhých. Boh nás požehnáva rôznym spôsobom, veľakrát skrze ľudí, ktorí sú ochotní uvoľniť Jeho požehnanie pre druhých. Funguje
to aj opačným smerom, to znamená, že Boh chce uvoľniť svoje požehnanie aj skrze nás pre druhých. Ješua povedal: „...som bol hladný, a dali ste mi jesť; smädný som bol, a dali ste mi piť...” (Mt
25:35) a potom hovori: „...som bol hladný , a nedali ste mi jesť; smädný som bol a nedali ste mi
piť...” (Mt 25:42). Pán hovorí prvej skupine: „Ameň vám hovorím, že nakoľko ste to učinili jednému z
týchto mojich najmenšich bratov, mne ste učinili (Mat 25:40) a nasledovne pokračuje ohľadne druhej
skupiny: „...Ameň vám hovorím, že nakoľko ste toho neučinili jednému z týchto najmenších, ani
mne ste neučinili (Mt 25:45)
Božie výzvy sú veľmi konkrétne a praktické. Potrebujeme počuť Slovo, prijímať Ho a vložiť Ho do
praxe – uplatniť Ho. To znamená, byť ochotný prinášať ovocie na Božiu slávu. Samozrejme, je to na
Bohu, ale je to aj na nás, či sme ochotní vytvoriť priestor pre Božie pôsobenie a Jeho požehnane.
V prvej cirkvi učeníci veľmi dobre tomu rozumeli a preto:
Židia boli požehnaním pre pohanov (národy) a pohania (národy) boli vyzývaní
k požehnávaniu Židov. Pavol hovorí: „No, teraz idem do Jeruzalema konajúc svätým službu. Lebo
Macedónii a Achaji sa videlo za dobré z účastnosti urobiť nejakú zbierku pre chudobných zo svätých, ktorý sú v Jeruzaleme. Lebo sa im to videlo za dobré, a sú ich dlžníkmi. Lebo ak dostali pohania účasť na ich duchovných majetkoch dlžní sú im tiež sväte poslúžiť telesnými.“ (R 15:25-27)
Učeníci Pánovi boli Božím požehnaním jedni pre druhých. V Kor 16:1-3 Pavol hovorí: „Ohľadom
zbierky pre svätých, ako som nariadil galatským zborom, tak aj vy urobte. V každý prvý deň týždňa
nech jeden každý z vás zloží u seba odkladajúc podľa toho, ako sa komu darí, aby sa nerobili zbierky, vtedy keď prídem. A keď prídem, ktorých uznáte v listoch za hodných a spôsobilých, tých potom
pošlem, aby zaniesli vašu milosť do Jeruzalema.“ (1K 16:1-3)
Boh viedol a požehnával svoju cirkev skrze svojich učeníkov aj napriek ekonomickým krízam: „V tých dňoch boli prišli proroci z Jeruzalema do Antiochie. A jeden z nich, ktorému bolo meno
Agabus, vstal a predzvestoval znakmi skrze Ducha, že bude veľký hlad po celej zemi, ktorý aj bol za
cisára Klaudia. A z učeníkov, jeden každý z nich, si zaumienili, že podľa toho, ako je ktorý zámožný,
pošlú cieľom služby podporu bratom, ktorí bývajú v Judsku, čo aj urobili pošlúc to na starších po
Barnabášovi a po Saulovi.“ (Sk 11:27-30)
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Božou voľou je, aby sme boli Jeho požehnaním pre cirkev aj pre Židov! Ďakujeme Bohu za všetkých, ktorí tomu porozumeli, prijali a sú Jeho požehnaním pre Jeho ľud, ktorý si vykúpil krvou Svojho syna Ješuu.
V prípade praktického záujmu finančne podporiť projekty Chevry, prosím kontaktujte nás. Viac informácii na zadnej strane časopisu.
Šalom, Šalom,
Stanislaw Gawel
Vtedy povie Kráľ tým, ktorí budú po jeho pravici: Poďte, požehnaní môjho Otca, vládnite dedične kráľovstvom, vám pripraveným od založenia sveta. Lebo:
... som bol hladný, a dali ste mi jest
...smädný som bol, a dali ste mi piť

...v žalári som bol,
a prišli ste za mnou
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...nahý som bol a odiali ste ma
...hosťom—cudzincom som bol,
a prijali ste ma

...nemocný som bol, a navštívili ste ma

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

