Február 2009 / Ševat - Adar 5769

Správy z diaspóry a Izraela

OBSAH
Slovo na úvod............................................................................. strana 3
Mesačné správy z Izraela .......................................................... strana 4
Múr modlitieb ............................................................................. strana 8
Strážcovia z Jeruzalema.............................................................. strana 12
Príhovorcovia za Izrael ............................................................... strana 22
Správy z diaspóry ....................................................................... strana 24
Pochod živých 2009 ................................................................... strana 28

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.
„Tvoj ľud samá ochota v deň tvojej vojenskej moci, v ozdobe
svätosti, z lona rannej zory; tebe rosa tvoja mlaď.“ (Ž 110:3)
Pamätaj na to, že Boh je Bohom boja. Jeho meno je „Pán zástupov“, čo
znamená Pán armád. V Starej zmluve sa Pán objavil Jozuovi ako kapitán
armády. Aj dnes Boh zhromažďuje svoju armádu. Písmo hovorí jasne.
Čas, v ktorom žijeme, je krátky a skončí sa obrovským konfliktom medzi Božími silami a silami
satana. Preto si Boh zhromažďuje svoju armádu. V Žalme sa píše: „Tvoj ľud samá ochota v deň
tvojej vojenskej moci.“ Doslovne to znamená, že jeho jednotky sa budú ochotne a dobrovoľne
obetovať. Boh od nás nechce len nejaký darček. Chce nás celých. Nielen naše talenty, náš čas,
našu silu, ale nás celých. No a keď nás má celých, má spolu s nami všetko ostatné.
Ďalej sa píše: „z lona rannej zory; tebe rosa tvoja mlaď.“ Boh si zhromažďuje svoju armádu i dnes.
Rodí sa ako plameň zo tmy. Zo tmy minulosti prichádza nový deň – deň narodenín, deň boja, deň,
kedy je Boží ľud povolaný vstúpiť do Božej armády. Nejde tu o to, že Bohu niečo ponúkneme.
Ide o odovzdanie samých seba, aby sme sa stali dobrovoľnou obeťou v deň Jeho boja.
Modlitba:
Otče, ďakujem Ti, že skrze vieru v obeť Ježiša na kríži si ma postavil na stranu víťaza. Nech všetko,
čo je vo mne, aj veci, na ktoré si ešte nárokujem, patria tebe. Ty si jediný vlastník môjho života
a všetko čo mám, je len Tvoje. Dávam Ti seba ako živú obeť. Chcem byť len Tebe poslušný
a pripravený na každý Tvoj povel. Ďakujem Ti, že v Ježišovom Mene môžem víťaziť a pod Tvojím
vedením bojovať dobrý boj viery. Sláva Ti, že to, čo si začal vo mne, máš moc aj dokončiť!
Šalom,
Stanislaw Gawel
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„ ...pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine...“ (1Kr 10:6)

„Daj mi poznať cestu, po ktorej mám kráčať, lebo ja dúfam v Teba, bo k Tebe pozdvihujem
svoju dušu. Od mojich nepriateľov osloboď ma, Hospodine, u Teba hľadám útočisko.” (Ž 143:8b-9)
OPERÁCIA V GAZE ZMENILA VŠETKO... A NIČ
Hamas to nedokáže a Izrael to neurobí. Hamas nemá takú moc, aby v skutočnosti ochromil Izrael.
Izrael má moc skoncovať s Hamasom, ale nespraví tak kvôli možným následkom a protestom zo strany sveta. Následne, každé nové kolo bojov proti Hamasu je len ďalším kolom. Človek má pocit, že sa
nič nezmenilo. Samozrejme, že sa situácia zopakuje, ak Izrael podľahne nátlaku zo strany sveta a za
pár mesiacov, prípadne rokov, budeme svedkami ďalšieho útoku Izraela na teroristov Hamasu, pretože sa nič nezmenilo.
Na druhej strane, toto posledné kolo boja predsa len prinieslo isté zmeny. Sila a autorita Izraela bola
minimálne aspoň čiastočne obnovená. Členovia Hamasu pripustili, že ich útok Izraela šokoval. Nikto
z nich neočakával takú silnú reakciu. Svet sa, aspoň zo začiatku, tiež prikláňal skôr na stranu Izraela.
V čase, keď som písal tieto správy, Sky News a BBC stále odmietali odvysielať požiadavky Hamasu,
ktorý chcel osloviť charitatívne fondy o pomoc v dôsledku vojenských operácii. Irán odmietol Hamasu
pomôcť priamym spôsobom a Hizballáh, ktorý by bol veľmi rád skočil do tejto „šarvátky“, má akoby
zviazané ruky silou, ktorá nie je tak celkom neviditeľná.
Zmeny možno badať aj v postojoch niektorých zahraničných vodcov. Komisár pre humanitárnu pomoc
EU Louis Michel vyslovil asi jedno z najzaujímavejších vyjadrení. Počas svojej návštevy v pásme Gazy označil miestnych politických predákov za teroristické hnutie. Podľa eurokomisára Hamas nesie
za nedávne udalosti v Gaze zásadnú zodpovednosť. „Hamas je teroristické hnutie a ako také musí byť
morálne odsúdené,“ povedal Michel. „Verejnosť už začína byť znechutená, že európska komisia, členské štáty alebo hlavní darcovia znova a znova platia za infraštruktúru, ktorá je systematicky ničená.“
Reuters citovala slová Michela, ktorý prezradil, že Hamas využíva civilistov ako „ľudské štíty“ tým,
že umiestňuje vojakov do obývaných oblastí. Útoky Hamasu na južnú časť Izraela označil za
„provokáciu“. Tlačová agentúra citovala aj ďalšie Michelove slová: „Keď zabíjate nevinných, nejde
o odpor. Ide o terorizmus.“
OSN nijak neprekvapila. Na adresu Izraela smerovala len bežná požiadavka, aby „skončil“
s vojenskou operáciou v pásme Gazy. Ale dokonca aj táto požiadavka už neznela tak rázne ako predtým.
VOJNA V GAZE – SKUTOČNOSŤ VERZUS VÝMYSEL
Prostredníctvom svetových médií sa počas operácie Liate olovo, ale i po nej, do sveta šírili mnohé
mylné a zavádzajúce informácie (niekedy aj priame lži).
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Predovšetkým počet mŕtvych v Gaze bol povážlivo prehnaný. Hamas informoval, že počet obetí stúpol
na 1300. Ak by to aj bola pravda, obete tvorili predovšetkým vojaci a nie civilisti. Prečo? Mnoho teroristických bojovníkov sa maskovalo civilným šatstvom, čo umožnilo Hamasu nazvať ich „mŕtvymi civilistami.“ Za druhé vypovedajú samotné fakty, ktoré uviedli reportéri. Tí tvrdia, že väčšina nemocničných lôžok v Gaze zívala prázdnotou. Takže je na mieste, keď napíšem, že skutočný počet zranených
alebo mŕtvych Palestínčanov nebol tak vysoký.
Na druhej strane mám pocit, že Izrael čísla podceňuje. Šimon Peres tvrdí, že počas obdobia rokov
2000-2009 dopadlo z Gazy na územie Izraela 5 792 rakiet Kassam a 4 411 mínometov. Z tohto ohromujúceho množstva väčšina útokov bola zaznamenaná počas posledných dvoch rokov. Počet obetí
za posledné dva roky sa vyšplhal na 842 civilistov a 325 vojakov, čiže spolu 1167 úmrtí, uviedol izraelský prezident.
„Tak kde je tá disproporcia?“ znela otázka Šimona Peresa. Reagoval tak na obvinenia niektorých
krajín, ktoré odsúdili Izrael za to, že použil neprimeranú silu, a že o život prišlo omnoho viac Palestínčanov ako Izraelčanov. Voči obvineniu, že Izrael nepovolil vstup humanitárnej pomoci na územie Gazy
Peres reagoval, že počas vojenskej operácie vstúpilo do Gazy 42 327 kamiónov, ktoré prepravovali
základné potraviny.
Problematiku pašovania zbraní svet akosi ignoruje. Peres preto odkrýva a zároveň pripomína realitu.
Dňa 12.septembra 2005 Izrael odhalil akciu hromadného pašovania zbraní na územie Gazy. Tá obsahovala 300 000kg dynamitu, 20 000 zbraní vrátane rakiet, pušiek, guľometov a pištolí a pol milióna
kilogramov munície.
NEÚSTUPNOSŤ ISLAMSKÉHO HAMASU
Zobral si vôbec Hamas nejakú lekciu z tohto posledného bojového kola? Možno si aspoň uvedomil,
že vojnu proti Izraelu len tak ľahko nevyhrá. Aspoň nie teraz. Hamas odsúdil Fatah za to, že im v boji
proti Izraelu nepodal pomocnú ruku. „Zradcovia, kolaboranti s Izraelom, špióni z Fatahu, zbabelci!
Vojaci svätej vojny vás potrestajú. V každom prípade všetci zomriete. V boji proti sionistickým Židom
sme všetci predurčení pre raj. Nechcete zomrieť s nami?“
Na jednej strane Palestína poukazuje a plače nad stovkami mŕtvych z ich vlastných radov. Na druhej
strane islamskí militanti otvorene pred Izraelom a západom vyhlasujú: „Porazíme vás z toho dôvodu,
že vy milujete život, zatiaľ čo my sme sa zamilovali do smrti.“ Islamský extrémizmus je kultom smrti.
Keď ľuďom nevadí smrť, potom všetka bežná múdrosť pri boji je bezpredmetná. Bežné zastrašovanie
nefunguje. „My všetci sme predurčení pre raj,“ je ich volanie po vojne, keď bezhlavo mašírujú v ústrety
neodvratnej smrti.
Ako môžeme vyhrať tento druh boja? Určite nie bežným spôsobom. Neznamená to však, že je nesprávne, keď sa Izrael bráni. Z dlhodobého hľadiska je to však neúčinné. Len nadprirodzená moc
Božia, ktorá mení srdcia, dokáže spôsobiť, že vyznávači islamu zložia svoje zbrane.
IRÁN STÁLE POPIERA HOLOKAUST
V utorok 27.januára hovorca iránskej vlády opätovne označil holokaust „veľkým klamstvom“, ktorým
bol úhlavný nepriateľ islamskej republiky, Izrael, vsadený na Stredný východ. „Holokaust je vymyslená
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predstava, ktorá pochádza z veľkého klamstva, ktorého cieľom bolo nasadiť do srdca islamského
sveta nový režim bez koreňa,“ vyjadril sa iránsky hovorca v centre iránskeho náboženského mesta
Qom počas konferencie, ktorá sa zaoberala problematikou vojenského konfliktu v Gaze
Väčšina čitateľov novín Digest vie, že Irán neuznáva Izrael. Už od svojho zvolenia v roku 2005 je iránsky prezident Mahmúd Ahmadinedžád odsudzovaný medzinárodným spoločenstvom za svoje opakované vyhlásenia, ktorými odsudzuje židovský štát k zániku. Koncom roku 2005 Ahmadinedžád označil
holokaust za „mýtus“. Jeho poznámka odznela pred konferenciou v Teheráne v roku 2006, ktorá zozbierala revizionistov a tých, ktorí popierajú holokaust.
Iránske noviny s masovou cirkuláciou uverejnili kontroverznú súťaž kresieb na túto tému. V septembri
minulého roku skupina iránskych islamských študentov vydala knihu, ktorá sa posmieva holokaustu
a je plná antisemitských stereotypov a revizionistických argumentov. Irán popiera holokaust i napriek
skutočnosti, že v roku 2005 OSN označila 27.január za Medzinárodný pamätný deň holokaustu.
V tento deň sovietske vojská oslobodili najväčší nacistický tábor smrti Auschwitz-Birkenau v Poľsku.
BOJ OBNOVENÝ PO 10 DŇOCH PRÍMERIA
Po 10 dňoch prímeria v pásme Gazy, 27.januára znovu prepukol boj. Odštartoval ho izraelský letecký
útok po tom, ako prišiel o život izraelský vojak, ktorého zasiahla bomba na hranici s Gazou. Ďalší traja
izraelskí vojaci boli zranení pri bombovom útoku v blízkosti prechodu Kissufim. Hamas sa k činu nepriznal, ale Izrael ho berie na zodpovednosť. „Je mi jedno, kto bombu odpálil,“ vyhlásila Livniová.
„Hamas ovláda Gazu a je zodpovedný za všetko, čo sa tam deje. Kedykoľvek na nás z Gazy zaútočia,
alebo prepašujú zbrane, Izrael bude reagovať,“ dodala.
22 – dňový útok skončil deklaráciami o ukončení paľby podpísanými obidvomi stranami dňa
18.januára. Izrael definitívne stiahol svoje vojsko z Gazy 21.januára. Násilie sa vrátilo, keď do regiónu
prišiel zástupca USA pre Stredný východ George Mitchell, aby zasiahol do pozastaveného mierového
procesu.
Mitchell sa na svojej ceste zastavil aj v Egypte, kde prebiehalo vyjednávanie medzi Izraelom a medzi
rivalskými palestínskymi stranami Hamasom a Fatahom. Káhira navrhla, aby bol 22.február dňom
začatia rozhovorov medzi rozdelenými palestínskymi skupinami. Viacerí experti sa vyjadrili, že je potrebné ho zrealizovať ešte pred tým, ako bude možné zaistiť mier s Izraelom. V súčasnosti je vláda
nad palestínskymi teritóriami rozdelená medzi militantnú skupinu Hamas a stranu prezidenta Mahmúda Abbása, Fatah.
Minister zahraničných vecí Turecka Ali Babacan vyzval Hamas, aby si vybral mierové prostriedky
na dosiahnutie svojich cieľov. Ide o ďalší hlas, ktorý pobádal Hamas vyhnúť sa terorizmu a pohnúť sa
smerom ku koexistencii s Izraelom.
ČO SA DEJE S GILADOM ŠALITOM?
Kde je v tom všetkom mladý vojak Gilad Šalit? Hoci si nikto nie je istý, či je ešte nažive, Izrael prisľúbil,
že prepustí 1 000 vojakov a otvorí hraničné prechody, ak ho Hamas prepustí. Francúzsko požiadalo
Sýriu, aby povzbudila Hamas k prepusteniu tohto vojaka.
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Francúzsky prezident Sarkozy počas nedávnej telefonickej konverzácie so sýrskym prezidentom Bashar al-Assadom spomenul problematiku Gilada Šalita. Gilad je totiž štátny príslušník s dvojitým občianstvom - francúzskym aj izraelským. Od roku 2006 je v zajatí teroristickej organizácie Hamas. Diplomati v sýrskom hlavnom meste prezradili, že prepustenie Šalita je hlavným zámerom návštevy Sarkozyho v Damasku. „Pán Šalit nie je len izraelským vojakom, ale aj francúzskym štátnym príslušníkom. Trváme na jeho prepustení, pretože je našou povinnosťou brániť našich občanov,“ vyhlásil francúzsky splnomocnenec.
Francúzsky senátor povedal, že je potrebná dohoda po egyptskom vyjednávaní o výmene väzňa,
ktoré nikam neviedlo. „Všetky strany musia pochopiť, že Šalit je veľmi dôležitý pri postupe o udržaní
zastavenia paľby ako aj pri iných diskusiách,“ povedal francúzsky senátor po stretnutí s Assadom.
Izrael verí, že udržanie reštrikcií na hraničných prechodoch Gazy zaváži v očiach Hamasu a prepustí
Šalita.
IZRAEL MÁ V EURÓPE NOVÉHO PRIATEĽA
Od 1.januára vedie Európsku úniu princ, potomok rakúsko-uhorskej rodiny a muž s výnimočnými
a uhladenými spôsobmi. Oblieka sa elegantne, často nosí motýlika a fajčí drevenú fajku. Pestuje si
kráľovské fúzy a bozkáva ženám ruky s archaickou galantnosťou. Takto opísal francúzsky denník Le
Monde českého ministra zahraničných vecí Karla Schwarzenberga. Ten je už viac ako mesiac pri
kormidle agendy Európskej únie so svojou kompetenciou ako súčasný prezident Výboru ministrov EU.
Má 71 rokov, je katolíckeho vierovyznania, a zdá sa, že je skutočným priateľom Izraela.
Keď nazrieme do jeho nedávnych vyjadrení, opisov Jeruzalema a iných aktivít môžeme mať dojem, že
je sionista. Je jedným z iniciátorov euro - izraelskej konferencie, aby posunul integráciu Izraela do EU.
Vyhlásil, že operácia Liate olovo bola „obranným postupom“ a odmietol hlasy v Európe za vyšetrovanie takzvaných „vojenských zločinov“ spáchaných obrannými silami Izraela.
Len čas ukáže, akým bude vodcom EU a či bude schopný nasmerovať politiku EU k nepretržitej podpore Izraela.
Potrebujeme sa modliť za takých ľudí, akým je Schwarzenberg, za ľudí, ktorí sú ochotní ísť proti prúdu
antisemitizmu v Európe a pevne sa postaviť za priateľstvo s Izraelom a jeho ľudom.
„Každý z nich bude ako útočisko pred vetrom a skrýša pred lejakom, ako vodné riečiská na
suchom mieste, ako tieň veľkého brala v prahnúcom kraji”
(Iz 32:2).
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)

“…a keby počul niekto zvuk trúby a nedal by sa napomenúť, a meč by prišiel a vzal by ho,
jeho krv bude na jeho hlavu.“ (Ez 33:4)
“Hanbiť sa budú a zdesení súc budú sa veľmi triasť všetci moji nepriatelia. Naspäť sa obrátia a budú sa hanbiť razom.” (Ž 6:10)
VOJNA V GAZE – NÁJDE SA ZREALIZOVATEĽNÉ RIEŠENIE?
Článok 19 Ženevskej mierovej dohody jasne vyhlasuje, že “civilná infraštruktúra, ako napr. nemocnice... bude mať právo na ochranu, pokiaľ sa nezneužije nepriateľom na spáchanie škodlivých činov...“
To, čo sa dialo v Gaze, bolo omnoho horšie. Nielen nemocnice, ale i školy a náboženské budovy –
mešity sa zneužili ako sklady na hromadenie munície a ako tajné miesta pre odpaľovacie zariadenia
raketových náletov. V čase izraelských útokov sme sa v novinách dočítali, že izraelský tank vrazil do
domu istého palestínskeho doktora a usmrtil niekoľko členov jeho rodiny tesne pred tým, ako
v Egypte dojednané prímerie vstúpilo do platnosti. Čo sa vlastne stalo? Podľa správ IDF izraelskí
vojaci na dom zaútočili, pretože sa na jeho pozemku nachádzalo odpaľovacie zariadenie.
V súvislosti s izraelskými vojenskými operáciami sa samozrejme často hovorí o civilných škodách.
Použitie ľudských štítov – diabolská stratégia, ktorú začalo po prvý krát úspešne praktizovať teroristické hnutie Hizballáh v nedávnej libanonskej vojne, je síce zbabelá, ale zato úspešná taktika, ktorú
v súčasnosti Hamas plne zneužíva na to, aby prinútil Izrael ustúpiť v dôsledku medzinárodného
nátlaku.
MÔŽE IZRAEL TÚTO VOJNU VYHRAŤ?
Islamskí teroristi predstavili nové stotožnenie sa s „teroristickým vedením vojny“: politický úspech
je s tými, ktorí oslavujú smrť, ale tí, ktorí milujú a rešpektujú život, budú neustále v nevýhode. Hamas je v zásade kultúrou smrti, ktorá nemá úctu k ľudskému životu. V mašinérii celej propagandy
Hamasu je jeden obrovský paradox, ktorý zvyšok sveta nepochopil – používanie vlastného civilného
obyvateľstva, prevažne ženy a deti, ako ľudské štíty. Na jednej strane Hamas vštepuje svojim mladým nasledovateľom, aby sa stali mučeníkmi pre Alaha. Na druhej strane, keď náhodou prídu o
život, pretože boli použitý ako ľudský štít, namiesto radosti z toho, že daná obeť umrela pre Alaha,
Hamas svojimi jemnými a ľahkovernými emóciami „hrá celému svetu divadlo“ a poukazuje na mŕtve
telá detí, ktoré sa stali brutálnou obeťou „zlého“ Izraela!
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Nedávne vojny v Afganistane, Iraku, Libanone a súčasná vojna v Gaze sú podobnými príbehmi,
ktoré poukazujú na fakt, že teroristické skupiny sú nevyčerpateľné. Bojovať proti ním, je ako bojovať
s viachlavým drakom, ktorému narastú dve nové hlavy na mieste, kde mu jednu sťali. Zdá sa, že
skupiny ako je Taliban, Hizballáh a Hamas nielenže odolávajú všetkým útokom, ale na ne dokážu
reagovať so stále rastúcou intenzitou.
Takže môže nakoniec Izrael vyhrať vojnu proti novodobému Amalekovi, ktorý si tvorí svoje vlastné
pravidlá boja, len aby mal čo najväčší psychologický dopad na naivný svet? Snáď len skrze hlboké
a úprimné pokánie Izraela a jednoznačný návrat k Bohu Abraháma, Izáka a Jákoba.
Mali by sa kresťania zapojiť do izraelských konfliktov? Ak sme naozaj vštepení do spoločenstva
s Izraelom (Ef. 2:12) musíme sa nad touto otázkou vážne zamyslieť!
Modlite sa za:
•

Múdrosť pre ten druh boja, ktorého sme súčasťou. Avšak, dovoľ nám podporovať i vojakov
IDF, ktorí ochraňujú svoje rodiny a izraelský ľud pred nemilosrdným a nesmierne krutým
nepriateľom, ktorý je „hladný po krvi“ židovského národa.

•

Odvážnych vojakov, ktorí boli v tejto vojne zranení - nech príjmu z Božej mocnej ruky
uzdravenie a obnovenie.

•

Rodiny, ktoré stratili vo vojne svojich synov (do 9.januára bolo na izraelskej strane 13 obetí). Nech ich Boh prikryje svojim pokojom a pomôže im vyrovnať sa s bolestnou stratou.

•

Palestínčanov v Gaze - aby im Boh otvoril oči a rozpoznali pravdivú tvár Hamasu, a aby im
Pán dodal odvahu postaviť sa na odpor voči tomuto diabolskému režimu.

ROZSÚDENIE ZNAMENÍ ČASOV!
„Ježiš povedal farizejom a sadukajom: Úkazy na nebi teda viete rozsúdiť a znamenia časov
neviete...?“ (Mat 16:3b)
Na stene schodišťovej šachty „Spálený dom“ v starom meste Jeruzalema je umiestnená pamätná
doska, ktorá návštevníka konfrontuje výzvou, prečo bol Chrám dva krát zničený. Píše sa tam
(parafrázujem): „Prvý chrám bol zničený pre modlárstvo, a druhý kvôli nenávisti, ktorú mali Židia
navzájom medzi sebou.“
ZNAMENIE ČASOV – MODLÁRSTVO A NENÁVISŤ!
Ľudstvo vo všetkých kútoch sveta, s výnimkou malých skupín, ktoré sú roztrúsené po celej zemi, je
poznačené týmito dvomi slovami. Celý svet, vrátane kresťanov, židov alebo prívržencov iných náboženstiev, sa dnes klania bohu prosperity, pôžitkárstva a moci. Pavlove proroctvo v druhej Timotejovej 3:1-9 jasne predznamenáva toto obdobie.
bratstvo
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Okrem toho sa zdá, akoby svet predložil pred židovský ľud ultimátum: „...asimilujte alebo sa straťte
zo zemského povrchu. Váš vlastný suverénny štát nie je akceptovateľný.” Ľudstvo v svojej histórii
dorazilo do obdobia, v ktorom môžeme vidieť naplnenie biblického proroctva, a ktoré Pavol opisuje
ako nebezpečné časy.
Prorok Izaiáš predpovedal, že príde čas, kedy ľudia budú hovoriť:“…zlému dobré a dobrému zlé,
a budú klásť tmu za svetlo a svetlo za tmu…” (Iz 5:20).
Rastúci humanizmus našej planéty rozhodne preformuloval identifikačné znaky toho, čo znamená
dobro a čo znamená zlo.
•

Modlite sa, aby Izrael a všetci tí, ktorí sú vštepení do spoločenstva s Izraelom prinášali
svetlo národom podľa Božieho Slova. (Mat 5:14-16; Iz. 60:1-4)

ZHROMAŽĎOVANIE NÁRODOV
“Hľa, ja učiním Jeruzalem čašou potácania všetkým národom na okolo, a bude aj na Júdu
v obležení, na Jeruzalem. A stane sa toho dňa, že učiním Jeruzalem kameňom veľkej ťarchy
všetkým národom; všetci, ktorí ho budú dvíhať, porania sa do krvi, a zhromaždia sa proti
nemu všetky národy zeme.“ (Zach 12:2-3)
Celosvetové média zverejnili len veľmi málo pozitívnych alebo milých slov na adresu Izraela.
Na druhej strane nám však pomohli porozumieť niektorým častiam prorockého písma, ako napríklad
aj vyššie uvedenému Zachariášovi. A to sa im naozaj podarilo!
Odkedy povstalo OOP, ale špeciálne od dohody z Osla, sa svet zjednotil na spoločnom riešení ubrať už aj tak s dosť malého Izraela. Aspoň tak sa snaží upokojiť arabský svet, ktorý volá po vymazaní Izraela z celkovej geografickej a politickej mapy.
Nad umelo vytvoreným “palestínskym problémom,” si celý svet vybral jeden objekt nenávisti – Izrael.
Operuje pritom s kľúčovými slovami ako „okupácia“ a “neprimeranosť” Chytili sa národy na háčik,
ktorým si ich Boh pritiahne do údolia Jozafatovho?
Je pre mňa záhadným a hlboko znepokojujúcim faktom, že dokonca i medzi kresťanmi čítajúcimi
Bibliu sa iba málo z nich zaoberá rozsúdením časov a pospájaním si bodiek týkajúcich sa tejto záležitosti! Prorok jasne hovorí, že VŠETKY NÁRODY zeme sa postavia proti Jeruzalemu, čo sa evidentne deje rovno pred našimi očami. Netrápi ťa, že v hlavnom meste Izraela, v Jeruzaleme, nemá
ani jeden národ svoje veľvyslanectvo? Existuje vôbec na svete národ, ktorý si na vyhlásenie svojho
hlavného mesta musel požiadať o povolenie Spojené národy?
Apoštol Pavol napísal v svojom druhom liste Tesalonockým 2:11-12: “… a preto im Boh pošle
mocné pôsobenie bludu, aby uverili lži, aby boli odsúdení všetci, ktorí neuverili pravde, ale
10
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si obľúbili neprávosť..”
Je skutočne ohromujúce pozorovať, koľko ľudí je radšej ochotných veriť klamstvám „Židov nenávidiacich politických expertov“, ako by mali preskúmať nespočetné množstvo konfliktných príbehov,
ktoré prinášajú svetové média.
Je to hodné zváženia? (Stojí to za premýšľanie?)
Poďme sa preto modliť za milosť, aby sme chodili v pravde Božieho Slova každý deň nášho
života.

V Mesiášovi,
Frank and Karen Selch

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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STRÁŽCOVIA Z JERUZALEMA
Biblický pohľad na udalosti vo svete - 1.vydanie 2009
PREKĽAJEM TÝCH, KTORÍ ŤA PREKLÍNAJÚ
V 1 Mojžišovej Boh zasľúbil: „A požehnám tých, ktorí ťa žehnajú, a tých, ktorí ti zlorečia, prekľajem...“ Hebrejské slovo „žehnať“ ma rovnaký význam v oboch častiach vety „Požehnám tých, čo ťa
žehnajú“, ale význam slova „prekliať“ je iný v prvej časti vety „Prekľajem tých..“ .a iný v druhej časti
vety „... čo ti zlorečia“. Tento rozdiel nám presne poukazuje, čo spúšťa Božie prekliatie.
Božie „prekliatie“ - aw'rar - znamená silno preklínať, odsúdiť, mať odpor, deklarovať nenávisť. Toto
slovo je po prvý krát použité v Biblii, keď Boh preklial Satana za to, že oklamal Evu. „A Hospodin
Boh riekol hadovi: Že si to urobil, zlorečený budeš nad každé hovädo a nad každé zviera poľné; na
svojom bruchu sa budeš plaziť...“ (1 M. 3:14). Ďalej je použité vo verši 1 M 3:17, kedy Boh preklial
zem ako časť Adamovho trestu. „A Adamovi povedal: Preto, že si poslúchol hlas svojej ženy a jedol
si zo stromu...zlorečená bude zem pre teba; s bolesťou budeš z nej jesť po všetky dni svojho života.“ Tretí krát je v Biblii spomenuté slovo prekliatie ako dôsledok Kainovej bratovraždy. „A ty teraz
budeš zlorečený nad tú zem, ktorá otvorila svoje ústa, aby prijala krv tvojho brata z tvojej ruky.“ (1 M 4:11). Potom v 1 M. 12:3 Boh prehlasuje, že prekľaje tých, ktorí zlorečia/pohŕdajú Jeho
ľudom, deťmi Abraháma. „A požehnám tých, ktorí ťa žehnajú, a tých, ktorí ti zlorečia, prekľajem...“
1M 27:29 opakuje tento verš s tým, že sa vzťahuje i na potomkov Abraháma cez Jakoba. O stovky
rokov neskôr Boh opätovne potvrdzuje pravosť tohto výroku, keď varuje proroka Baláma, aby nepreklial Jeho ľud, pretože je požehnaný. „Ale Boh riekol Balámovi...Nebudeš zlorečiť tomu ľudu, lebo je
požehnaný.“ (4M.22:12). Balám potom, v prítomnosti ich nepriateľa, prehlasuje Božiu ochranu nad
izraelským ľudom. (24:9).
Ďalšou príčinou, prečo prichádza na ľudí prekliatie okrem nenávisti k Izraelu, je humanizmus, uctievanie ľudstva. „Takto hovorí Hospodin: Zlorečený muž, ktorý sa nadeje na človeka a kladie telo za
svoje rameno, a jeho srdce odstupuje od Hospodina!“ (Jer. 17:5).
Boh veľmi jasne poukazuje na isté veci, ktoré sú zaznamenané v 5 M.27:15-26, a ktoré prinášajú
prekliatie dokonca i Jeho požehnanému ľudu. Ide o týchto 12 hriechov: modloslužba, neúcta
k rodičom, privlastňovanie si majetku blížneho, oklamanie bezmocného, zneužitie súdu na úkor
bezmocného, sex s otcovou manželkou, sex so zvieraťom, krvismilstvo, sex so svojou svokrou,
násilie voči blížnemu, úplatok za vraždu nevinného, a odmietanie týchto predpisov.
AKÉ NÁSLEDKY PRINÁŠA PREKLIATIE?
Je mnoho spôsobov, ako môže vstúpiť nešťastie do ľudského života. Boh varuje, že tí, ktorí neposlúchajú Jeho Zmluvu, budú čeliť nešťastiu. Týka sa tvojho národa alebo ľudu, i napriek tomu, že
tvrdí, že pozná Boha, niektorá z týchto záležitostí - problémy so zásobami potravín, choré deti, dopravné nehody, duševné choroby, slepota, zmätok, nákazlivé choroby, zápaly, nádory, násilie, rakoviny kože, toxické plesne, sucho, zničená úroda, porážka od nepriateľa, zlé vzťahy s inými národmi,
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utláčanie, vyhnanie, zničené sny, narastanie dlhu, rebelujúce deti zajaté cudzími názormi? V 5 Mojžišovej 28:16-68 Božie Slovo uvádza zoznam dôsledkov vyplývajúcich z prekliatí. Ale je toho ešte
omnoho viac.
Spoločnosť, ktorá trpí prekliatím, sa stáva lacnou pracovnou silou pre iné ekonomiky. Cudzinci
v prekliatej spoločnosti sú úspešnejší ako domáci, nepriatelia z iného štátu obliehajú prekliaty ľud
vo vlastnej krajine. Civilizácia sa rozpadá, zúri epidémia, väčšina ľudí zomiera a uchyľuje sa ku kanibalizmu. Na konci sú takýto ľudia vyplienení a odvedení do zajatia, roztrúsení po celej zemi, aby
slúžili nepriateľom, ktorí im nikdy neprejavia milosť. Nemajú pokoj, žijú v úzkosti, bolesti a neustálom
strachu. Ako otroci nie sú žiadaní, sú hodní iba ako hnojivo. Mohlo by byť Božie varovanie ešte
silnejšie?
Izrael zakúsil plnosť Božieho prekliatia. Dvojnásobne zaplatil za svoje hriechy (Iz. 40:2), pretože on
jediný spomedzi všetky národy mal intímny vzťah s Bohom. (Amos 3:1-2). Boh si vybral Izrael ako
príklad nielen pre požehnanie, ale i pre prekliatie. Dnes vstupuje opäť do požehnania (Jer. 31:3),
kým väčšina iných národov vstupuje pod prekliatie. Prekliatie teda prináša dlhodobý proces skazy.
ČO PRESNE PREKLÍNA IZRAEL?
Pre slovo „zlorečiť“ semenu Abraháma, ktorého dôsledkom je dôrazné Božie prekliatie (1M 12:3), sa
v Hebrejčine používa slovo kaw'lal. V zásade to znamená opovrhovať deťmi Abraháma, Izáka
a Jakoba. Presnejšia definícia tohto slova zahŕňa v sebe výrazy ako: zosmiešnenie, podceňovanie,
bezvýznamnosť. V slovesnej forme to znamená opovrhovať, zatracovať, potupovať. V 1.Mojzišovej
12:3, má „prekliatie“ svoju intenzitu a zámer. Keď Boh hovorí, že On „bude preklínať“, môže to znamenať začiatok procesu deštrukcie pre tých, ktorí úmyselne a opakovane preklínajú/opovrhujú židovským ľudom.
Tým, ktorí preklínajú (opovrhujú) Židmi sa Boh vyhráža zničením z dvoch dôvodov.
Po prvé, národy, ktoré pohŕdajú Jeho ľudom a veľkými vecami, ktoré pre ne spravil, okrádajú Boha
o slávu a zneucťujú Jeho meno. V zásade prehlasujú jednu z nasledujúcich klamstiev: už viac neplatí jeho zmluva, Boh zrušil zmluvné zasľúbenia dané Izraelu, Boh nevidí do budúcnosti (keby vedel, že Židia odmietnu jeho syna, vybral by si nejaký iný národ). Každé z týchto prehlásení je prekrútením Božieho charakteru. Z tohto dôvodu je teológia náhrady čistým rúhaním.
Za druhé, Boh zasľúbil chrániť Abraháma a jeho semeno kvôli pohanom. V 1.M12:3b (...v tebe budú
požehnané všetky čeľade zeme) je ukryté tajomstvo evanjelia pre pohanov. Rovnako to nájdeme
i v Galaťanoch 3:8: „A Písmo predvidiac, že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, predzvestovalo
Abrahámovi: Požehnané budú v tebe všetky národy.“ Keby Boh v minulosti neochraňoval svoj vyvolený ľud, potom by sa evanjelium nedostalo prednostne Židom, potom pohanom. (R. 1:16).
Ak sa pozeráme na svetové dianie v tomto kontexte, potom ľahko pochopíme, prečo na svet prichádzajú rôzne otrasy a pohromy. Božie prekliatie prichádza na každého, kto pohŕda Izraelom.
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VOJNA V GAZE PROTI HAMASU …
...v čase, keď som písal tieto správy, stále zúrila. Aby som vysvetlil niektoré fakty, ktoré väčšina
médií prezentovala prekrútene, zverejňujem krátku analýzu prijatú 4.januára od p. Geoffrey Smith z
CFI-UK.
„Kto ju začal? 19. decembra Hamas vyhlásil, že neobnoví dohodu o 6 mesačnom prímerí. Namiesto
toho vystupňoval raketové útoky z Gazy na Izrael. Na Štedrý večer...50 rakiet, na 1.sviatok vianočný
viac ako 80 rakiet a mínometov dopadlo na izraelských občanov.“
Ktorý národ by ignoroval takéto neslýchané útoky?
„Je Izraelská reakcia neprimeraná? Čo je primerané? Za posledné 3 roky Hamas odpálil 5800 rakiet
a mínometov na izraelských občanov. Ako by reagoval svet, keby to robil Izrael proti Gaze? Izrael
ničil odpaľovacie miesta Hamasu, infraštruktúru, tunely, cez ktoré sa pašovali zbrane...a opakovane
vyzýval Hamas ,aby prestal ostreľovať jeho územie. Len pod tou podmienkou bol ochotný zastaviť
bombardovanie. Hamas však pokračoval v ostreľovaní....“
„Čo požaduje Izrael k ukončeniu konfliktu? Zmenu bezpečnostnej situácie...Hamas zneužil posledné
polročné prímerie na pašovanie Iránom vyrobených rakiet s dlhším doletom [Grad] do pásma Gazy.
Tie sa použili na zničenie školy v Beerševe a bytov v Aškelone a Ašdode…Keby Izrael akceptoval
ďalšie prímerie bez toho, že by zničil túto rezervu rakiet alebo neprevzal kontrolu nad územím, tak
by sa do Gazy prepašovali zbrane s ešte dlhším doletom a Hamas by opakovane, kedykoľvek by sa
mu zachcelo, obnovil vojenské útoky...“
„Aká je reakcia arabského sveta? Žiadny arabský národ by nepripustil, aby mu susedský štát odpaľoval rakety na jeho suverénne územie. Hocijaký arabský štát by reagoval ďaleko intenzívnejšie
a netrápil by sa tým, ako minimalizovať počet obetí...“
„A čo humanitárna situácia? Obyvatelia Gazy žijú pod despotickým režimom. Hamas sa zbavil svojich oponentov tým, že ich vyhodil z výškovej budovy, alebo ich zastrelil...Hamas nedovolí, aby
v jeho spoločnosti povstali iné názory...malé kresťanské skupiny sú prenasledované...Izrael počas
útokov povolil, aby denne vstúpilo na územie Gazy v priemere 90 kamiónov s humanitárnou pomocou. Izrael neprerušil dodávku elektrickej energie z Aškelonu do Gazy i napriek tomu, že je pod
útokom.“
Izraelský ľavicový prezident Šimon Peres pre média vyhlásil: „Izrael úplne opustil Gazu...navrhol jej
pomoc v mnohých oblastiach – ekonomickej, medicínskej...doteraz mi však nikto nevysvetlil...prečo
ho Gaza stále ostreľuje?“ („Peres: 'Hocikto žiada Izrael, aby prestal strieľať , Change Address',“
Arutz 7, 28 Dec. 2008)
Odborník pre Stredný východ Barry Rubin povedal, že Hamas zneužíva utrpenie ľudí v Gaze
k tomu, aby obvinil Izrael. Západní pragmatici usudzujú, že Palestínčania určite preferujú pokoj,
prosperitu a štátnu suverenitu. Neustále odporovanie musí byť len dôsledkom zúfalstva
a nedostatku dobrých ponúk...Hamas si je vedomí, „že najlepší spôsob ako zatlačiť na Izrael
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a...získať pomoc zo Západu, je byť radikálnejší a nie umiernenejší.“
Rubin uvádza príklad - NY Times pred nedávnom napísal, že „obe strany porušili uzatvorené prímerie. Hamas ostreľovaním Izraela, no a Izrael z pomsty uzatvoril hranice. Podľa tejto formulácie
i napriek tomu, že Hamas a jeho spojenci odpaľujú rakety na civilistov, neoprávňuje to Izrael
k odvete či už vojenskej alebo akejkoľvek inej.“
Vojenský konflikt zároveň priťahuje aj „mierových vyjednávačov“, ktorí trvajú na tom, že sa „niečo
musí udiať, aby sa táto kríza upokojila,“ čo zvyčajne znamená viac „unilaterálnych ústupkov zo strany Izraela.“
„Radikálnosť a agresia Hamasu zvyšuje jeho popularitu v arabskom a moslimskom svete. Vedenie
vojny a predstieranie víťazstva nad Izraelom, hoci fakty sú iné, robí Hamas hrdinom a priťahuje
financie.“
Napokon, popularitu medzi Palestínčanmi si Hamas získal nie „zvyšovaním životného štandardu
obyvateľstva, ale produkovaním mučeníkov. A tak v konkurenčnom zápase s Palestínskou samosprávou Hamas radšej volí boj proti Izraelu, ako boj proti chudobe“. („Klamár, dychtí po prímerí,“
B. Rubin, JP Op-ed, 21 Dec. 2008)
Téma, ktorú medzinárodné média neustále vyťahujú, keď je Izrael vo vojne, je smrť alebo zranenia
„civilistov“. Ron Ross (BFP - Mosty pokoja) hovorí, že pre Západ je utrpenie nevinných neprístupné.
„To sa však netýka tvrdého sveta islamského terorizmu. Hamaskí radikáli otvorene hovoria
o „smrtiacom priemysle.“ Napríklad, hamaskí politici sa začiatkom tohto roka „hrdo pýšili používaním
žien a detí ako ľudských štítov.“ Odôvodnili to nasledovne: „Palestínčania si želajú smrť s rovnakou
intenzitou, ako Izraeliti túžia po živote.“
Ross: „Je smutné, že západní novinári ignorujú filozofiu Hamasu a obviňujú stratégiu Izraela. Ľud,
ktorí Hamas nabáda k smrti, v podstate verí, že si tak uctí Alaha a slúži mu.“ („Izrael vedie vojnu
proti smrtiacemu priemyslu v Gaze“, R. Ross, Bridges For Peace Israel Mosaic Radio, 30 Dec.
2008)
Prečo IDF bombardovalo mešity v Gaze? Jedna z mešít „bola použitá ako sklad veľkého množstva
zbraní typu Grad Katyuša, rakiet Kassam a iných zbraní...Mešita tiež slúžila ako odpaľovacie miesto
pre rakety, miesto pre stretávanie sa teroristov a komunikačné centrum...“ („IDF zaútočilo na teroristické mešity“, Arutz 7, 2 Jan. 2008)
Tým, ktorí si myslia, že by v tejto časti sveta zavládol pokoj, keby Izrael jednal s Hamasom, je určený úryvok z júlovej kázne jedného duchovného stúpenca Hamasu. „Vyhladenie Židov je jedno
z najúžasnejších požehnaní, ktoré môže Palestínu zastihnúť. Následkom vyhladenia Židov čaká
Palestínu ešte väčšie požehnanie, pretože Alah bude zvelebený. Zriadi sa kalifát, ktorý bude panovať nad krajinou a bude sa páčiť človeku aj Alahovi.“ („Vyhladenie Židov v Palestíne je najväčším
požehnaním pre Palestínu.“ MEMRI, 28 Oct. 2008)
Jedinou nádejou pre obyvateľov Gazy, a pre moslimov vôbec, je obrátiť sa od svojho falošného
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boha Alaha a podriadiť sa jedinému pravému Bohu – Bohu Izraela. (Jer. 12:14-17).
PRINC PERZIE POVSTÁVA
Jedno z nebezpečenstiev, ktoré sa v súvislosti s vojnou v Gaze vynára je, že Irán, ktorý sa skamarátil s Hamasom, zmanipuluje situáciu v Gaze, aby presmeroval pozornosť sveta od svojho nukleárneho programu. Ašley Perry z Jeruzalemského Centra pre verejné záležitosti zdôrazňuje, že na vojnu
v Gaze je zameraná pozornosť väčšiny svetových médií a všetkých „majoritných medzinárodných
organizácii ako OSN, EU, Arabskej ligy“. O ničom inom sa nediskutuje. „Možno to je cieľ celého
konfliktu...“
Iba pred pár týždňami bola „stredobodom svetovej pozornosti“ otázka výroby nukleárnych zbraní
v Iráne. „Situácia sa stala tak zúfalou, že arabské národy oficiálne požiadali OSN, aby usporiadali
stretnutie s Iránom. Päť stálych členov Bezpečnostnej Rady spolu s Nemeckom súhlasilo so zahájením diskusie“ s Iránom, Egyptom, Jordánom a Irakom. Jeden z arabských účastníkov zdôraznil, že
Irán predstavuje hrozbu nielen pre daný región, ale i pre celý svet...
I napriek tomu, že celý svet je stratený v dyme boja Pásma Gazy, koncom roka 2008 bola zverejnená zaujímavá správa. Francúzska vláda v nej vyhlásila, že Irán už „nemá ďaleko“ k tomu, aby vyrobil
nukleárnu hlavicu. Toto tvrdenie bolo založené iba na faktoch, ktoré priznal Irán samotný. To sa
súčasne stalo aj majoritným nástrojom v presviedčaní Rady bezpečnosti, aby uvalila na Irán sankcie
a prinútila ho tak k poslušnosti...
Mnohí z arabského sveta istý čas tvrdili, že Irán zohráva hlavnú rolu v destabilizácii regiónu,
ale niektoré západné krajiny toto tvrdenie odmietli. Jeden arabský redaktor napísal, že Irán „nemá
v úmysle mesačne utratiť 25-40 milión dolárov v Gaze len preto, aby podporil Palestínu. Radšej ich
použije pre seba.“
Perry: „Je v osobnom záujme Iránu destabilizovať región a odviesť pozornosť od skutočnej hrozby
jeho nukleárnych ambícii. Svet sa nemôže odtrhnúť od konfliktu v Gaze, ktorí si vyžiadal niekoľko
sto obetí a tým nerozumne ignoruje iránsku hrozbu, ktorá môže usmrtiť stovky miliónov ľudí.“ („Odviedla sa pozornosť sveta?“ Ashley Perry, Ynetnews Op-ed, 6 Jan. 2008)
Popredný predstaviteľ izraelského ministerstva obrany Amos Gilad povedal, že Izrael sa nemôže
zmieriť s nukleárnym Iránom – nielen preto, že by to mohlo stlačiť spúšť, ale i pre samotný fakt tohto
režimu majúci túto výzbroj by znamenalo exitenčnú hrozbu pre Izrael. Irán je riadení ideológiou
a režimom, ktorej cieľom je zničiť Izrael.“ (Amos Gilad: „Nedovolíme, aby bol Irán nukleárny,“ JP,
14. Nov. 2008)
Vysokopostavený úradník ministra obrany dodal: „Nukleárny Irán je existenčnou hrozbou pre židovský štát. Z pohľadu Jeruzalema je úplne neprijateľný.“ („Izrael môže zaútočiť na Irán bez súhlasu
Ameriky.“ Israel Today, 4 Dec. 2008)
Kanadský minister spravodlivosti Irwin Cotler sa vyjadril ku téme navádzania ku genocíde: „Lekciu,
ktorú si možno vziať z Holokaustu a genocíd je, že vznikli…pretože štát schvaľoval podnecovanie
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k nenávisti...Holokaust nezačal plynovými komorami, Holokaust začal so slovami...“
Cotler ďalej pokračuje: „Všetky možné nabádania ku genocíde, ktoré schvaľoval štát, či už išlo
o Holokaust, Balkán, Rwandu a Darfur, sú už históriou. Dnes je tu však vyzývajúci Irán. Ešte stále
môžeme zasiahnuť a predísť genocíde, ktorú možno predpovedať z iránskych slov.“
Irán používa „poburujúci démonický jazyk,“ s metaforami podobnými nacistickému jazyku:
Ahmadinedžád nazýva Izrael „hnusnou baktériou, smradľavou mŕtvolou, rakovinovým nádorom,
ktorý musí byť odstránení.“ O Židoch sa zmieňuje ako o „stelesnenom zle, krvilačných barbaroch,
ničiteľov islamu“. Ide o schválenú predohru ku genocíde na Strednom východe...
„Irán sa už odhodlal k trestnému činu navádzania ku genocíde, ktorú vymedzuje a zakazuje Medzinárodná konvencia proti genocíde (z roku 1948, pozn. prekl.)...Hrozba genocídy nie je odvedením
pozornosti od nukleárnej záležitosti. Ide o hrôzostrašný a urážlivý kontext, ktorý poháňa nukleárnu
hrozbu...“ ("Nikdy viac?" I. Cotler, JP Op-ed, 4 Dec. 2008)
PREKVAPENIE! NEEXISTUJÚ ŽIADNE „IZRAELOM OKUPOVANÉ ÚZEMIA“
Profesor medzinárodného práva, analytik na univerzite v americkom Purdue, Rene Beres napísal:
„Pri urgentných veciach týkajúcich sa prežitia národa a geopolitiky na slovách záleží. Vo všeobecnosti sa neustále a beztrestne ignorujú slová, ktoré provokatívne hovoria o izraelskej „okupácii“
a prehliadajú pritom patričnú a nespornú históriu Západného brehu (Judey – Samárie) a Gazy.“
„Táto najevidentnejšia nedbalosť zahŕňa náhodný spôsob, ako tieto „územia“ padli do rúk Izraelčanom,“ že táto „okupácia“ nasledovala po arabskej agresii viacerých štátov z roku 1967. Nikdy nikto
nemaskoval Egypt, Sýriu alebo Jordánsko.“
„Pred rokom 1967 či 1948 zvrchovaný palestínsky štát vôbec neexistoval. Ani nebol prisľúbený rezolúciou 242 UNSC. Hoci je to v protiklade so všeobecnou mienkou, štát Palestíny nikdy neexistoval. Nikdy.
„′Palestína′ prestala existovať v roku1948, keď Veľká Británia odstúpila od svojho mandátu Ligy
národov. V rokoch 1948-49 bojoval Izrael za svoju nezávislosť (pretože celý arabský svet odmietol
prijať rezolúciu OSN, ktorou mal byť ustanovený židovský štát). Západný breh a Gaza sa dostali pod
nelegálnu nadvládu Jordánska a Egypta.“
Tisícky rokov bola táto krajina pod nadvládou pohanov.
„Avšak dôležité je, že nepretržitá reťaz židovského územia... bola legálne uznaná po 1. svetovej
vojne na mierovej konferencii v San Remo v apríli 1920. Tam bola podpísaná záväzná dohoda,
v ktorej Veľká Británia dostala príkaznú právomoc nad „Palestínou“ ... mala ju pripraviť na to, aby sa
stala ′národným domovom pre židovský ľud′.“
Táto zmluva označila za Palestínu všetky „územia zahŕňajúce miesta, ktoré sú teraz Jordánskom
a Izraelom, vrátane Západného brehu a Gazy. Súčasný Izrael zahŕňa len 22% z Palestíny, ktorá
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bola definovaná a ratifikovaná na“ spomínanej konferencii.
„V roku 1922 Veľká Británia jednostranne a bez akejkoľvek právomoci oddelila 78% územia zasľúbeného Židom – celú Palestínu na východ od rieky Jordán,“ čím vytvorila krajinu Transjordánsko,
ktorá bola premenovaná na Jordánsko v apríli 1949. Od tohto „založenia bolo Transjordánsko/
Zajordánsko zavreté pre všetkých židovských migrantov a usadlíkov, t.j. čistá zrada britského sľubu
z Deklarácie v Balfoure z roku 1917 a zrejmý priestupok jej povinných záväzkov v rámci medzinárodného zákona.
V roku 1947 – novo vytvorená OSN
„namiesto toho, aby ustanovila celú krajinu na západ od rieky Jordán za dlho zasľúbenú židovskú....domovinu, nariadila druhé rozdelenie....Židovskí vodcovia prijali tento bolestivý rozsudok.
Arabské štáty však nie. 15.mája 1948, presne 24 hodín po tom, ako vznikol štát Izrael, Azzam Pasha, generálny tajomník Arabskej ligy vyhlásil tejto maličkej krajine, založenej na popole
z holokaustu: „Toto bude vyhladzovacia vojna a závažný masaker.“
„Toto prehlásenie sa stalo jadrom všetkých následných arabských orientácií voči Izraelu, vrátane
tých, ktoré vyhlásil Abbasov ′umiernený′ Fatah. Dokonca aj podľa prísnych zákonných noriem Dohody o prevencii a potrestaní kriminality genocídy arabské činy a postoje voči mikroskopickému židovskému štátu, ktorý sa nachádza uprostred nich, zostali zjavne genocídne...“
V roku 1967 Izrael, „dôsledkom svojho neočakávaného víťazstva nad arabskými útočnými štátmi,
získal neúmyselnú nadvládu nad Západným brehom a Gazou.“ Samozrejme, že to bol Boží zámer!
Organizácia za oslobodenie Palestíny (PLO) vznikla v roku 1964, čiže ešte predtým, ako vôbec
existovali nejaké „Izraelom okupované krajiny“. Takže, o čo vlastne išlo, keď sa táto organizácia
(PLO) snažila „oslobodzovať“ počas rokov 1964 až 1967?
Beres končí slovami:
„Medzinárodný zákon nie je samovražednou zmluvou. Pretože palestínsky štát by vážne ohrozil
samotnú existenciu Izraela – skutočnosť, ktorú počuť z arabských médii ako aj z arabských vládnych kruhoch – židovský štát nie je viazaný žiadnym záväzkom, aby ukončil falošne uvádzanú tzv.
„okupáciu“. Od žiadneho štátu sa predsa nemôže požadovať, aby prijal spoluúčasť na vlastnom
rozkúskovaní a vyhladení...Kvôli oprávnene zdokumentovaným dôvodom z histórie a národnej bezpečnosti je nutné, aby 23. arabský štát nebol nikdy vyrezaný zo stále živého tela Izraela.“
(„Izrael neokupuje žiadne arabské územia,“ L.R. Beres, JP Op-ed, 18. novembra 2008)
"JA UČINÍM JERUZALEM…" (ZACH. 12:2-3)
Je ďalšia správa začiatkom naplnenia veršov Zachariáša 12:2-3? („Hľa, ja učiním Jeruzalem čašou
potácania všetkým národom na okolo, a bude aj na Júdu v obležení, na Jeruzalem. A stane sa toho
dňa, že učiním Jeruzalem kameňom veľkej ťarchy všetkým národom; všetci, ktorí ho budú dvíhať,
porania sa do krvi, a zhromaždia sa proti nemu všetky národy zeme.“)
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Ak áno, potom to tiež znamená, že je blízko i naplnenie verša Zach 12:10, kedy celý Izrael bude
zachránený.
16. decembra na naliehanie americkej vlády a Ruska, Bezpečnostná rada OSN prijala rezolúciu,
ktorá vyzýva budúcu izraelskú vládu pokračovať v jednaniach s palestínskymi Arabmi o „zásadných
otázkach“, čím má na mysli status Jeruzalema a požiadavky PS... Rezolúcia nevytvára priestor pre
zmeny vyplývajúce z prípadných novovzniknutých okolností alebo neochoty zúčastnených strán.
Zdá sa, že rezolúcia prišla favoritovi na kreslo ministerského predsedu Izraela Benjaminovi Netanjahuovi poukázať, aký zámer má stanoviť, aby pozmenil smer mierového procesu v dôsledku Palestínskej neochoty...
„Rôzni úradníci OSN, ktorí sa rokovania zúčastnili, vysvetľovali zmysel rezolúcie v tom, že budúci
rok sa tak zaručí rýchle tempo zrodu palestínsko - arabského štátu na väčšine, ak nie na celom
území Judei a Samárie – srdca biblického Izraela.“
Kvôli niekoľkoročnej neochote Palestíny chce Netanjahu pozmeniť tempo a zameranie mierového
procesu. Bude jednať s PS, ale „nehodlá pripustiť nijaké ústupky týkajúce sa izraelského územia.“
Miesto toho sa chce zamerať na „podporu palestínskej ekonomiky a zlepšenie kvality života“, ktorú
teroristi používajú ako ospravedlnenie pre svoje činy
Prieskum verejnej mienky „ukázal, že takmer dve tretiny Izraelitov je proti tomu, aby Izrael
v akomkoľvek mierovom jednaní odovzdal Judeu, Samáriu, východný Jeruzalem a Golanské výšiny....“ („USA a OSN sa snažia nasadiť Izraelu putá...,“ Israel Today, 17 Dec. 2008)
OBAMA A ROZŠIRUJÚCA SA MEDZERA
Výsledok amerických prezidentských volieb – Obamove víťazstvo – posunulo Ameriku ešte ďalej
od tradičných biblických hodnôt takmer v každej oblasti. Ak by sa, ako sa so zápalom modlíme,
novým vodcom Izraela stal Netanjahu, pravdepodobne by vytvoril vládu, ktorá by snáď posunula
Izrael bližšie k Božej vôli pre Izrael. Ale to by zväčšilo medzeru medzi USA a Izraelom. Boh povedal,
že Izrael nebude ako ostatné národy, ale bude národom, ktorý bude prebývať osobitne. (4M. 23:9).
Redaktor Daniel Pipes odkrýva, že ústredná postava šítskeho islamu v 7.storočí Ali ibn Abi-Talib
predpovedal, že ku koncu sveta...vysoký čierny muž veliaci najsilnejšej armáde sveta prevezme
moc na západe. Bude niesť jasné znamenie tretieho rodu imáma, Hussein ...
Barack Hussein v arabštine znamená 'požehnanie od Husseina.' V perzštine sa Obama prekladá
ako 'On je s nami'. Tak meno nového amerického prezidenta, jeho fyzické črty a geografická poloha,
predkladá návrh islamskej verzie konca časov. Presne to, čo hovorí Ahmadinedžád.
Reakcie moslimov na Obamove víťazstvo sa rôznia. Americkí moslimovia boli nadšení. „Hamas
a islamské hnutia v Egypte, Jordáne, Iraku, Indii, Indonézii a vo Filipínach“ tiež nadšene privítali
správu o Obamovom víťazstve.
Ostatní moslimovia však veľmi nadšení nie sú. Iračania sa rôznia v názoroch na Obamov plán
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urýchlene stiahnuť americké vojsko z ich krajiny. To, plus sľuby ukončiť americkú závislosť na rope
zo Stredného východu a jednať s iránskymi vodcami znérvózňuje vodcov v Saudskej Arábii a v ďalších štátoch Perzského zálivu. („Obamove víťazstvo, moslimovia rozdelení,“ Daniel Pipes, Philadelphia Bulletin, 12 Nov. 2008)
Fox News napísal, že globálna reakcia na Obamove víťazstvo „vyzdvihla voľby amerického prezidenta na jedinečný post - prezident sveta.“ Izraeliti v Tel Avive predpovedajú, že „môže ísť
o začiatok nového sveta.“ („V niektorých štátoch pozerajú na Obamu ako na celosvetového prezidenta.“ Fox News, 6 Nov. 2008)
David Bedein, novinár a riaditeľ spravodajskej kancelárie Israel Resource News Agency tvrdí,
že všetci pravdiví sionisti by mali začať biť na poplach pre Židov, ktorých si Obama vybral do svojej
novej administratívy. Obama si totiž vybral „židovských poradcov, ktorí sú pomerne silní kritici Izraela...ľudia, ktorí snívajú o Saudskej Arábii a jej mierových úmysloch.“ Títo muži podporujú mierové
úmysly OOP...Je to Dennis Ross, Dan Kurtzer, Martin Indyk. Post riaditeľa kancelárie Bieleho domu
bude zastávať Rahma Emannuel, kľúčová osoba v Clintonovej administratíve ... zástanca dohôd
z Osla…“ („Židia okolo budúceho amerického prezidenta,“ Arutz 7, 12 Nov. 2008)
Pravý izraelský kráľ a vodca je Ješua. Kým sa však vráti, dostali sme príkaz modliť sa za tých, ktorých si Boh pozdvihol do vedúcich funkcii. (1 Tim. 2:1-4). Nech vám výňatok z nižšie uvedeného
prejavu Natanjahua v Knessete prinesie aspoň záblesk nádeje do budúcnosti.
„Nenavrátime sa k hraniciam spred 1967 roka. Údolie Jordánu, Júdska púšť a Golanské výšiny budú
i naďalej slúžiť ako východný bezpečnostný pás štátu Izrael.
„Dve záležitosti nie sú predmetom vyjednávania: Návrat palestínskych utečencov ... do Izraela.
Žiadny národ sa nemôže zaoberať vlastným vyhubením...A nebudeme uskutočňovať jednania
na tému Jeruzalem. Jeruzalem bol a bude hlavné mesto židovského ľudu...“
("Excerpt: MK Netanyahu's Red Lines - Knesset Address…" Dr. A. Lerner, IMRA, 27 Oct. 2008)
DOBRÉ SPRÁVY Z EKONOMICKÉHO ZEMETRASENIA
Je jeden zo svetových ekonomických systémov takmer za nami? Skôr či neskôr sa tak stane a my
potrebujeme byť pripravení dôverovať Bohu a odmietnuť prijať znak šelmy. (Rev. 13:11-18).
Dobrá správa je, že súčasná ekonomická situácia zatriasla Židmi žijúcimi v USA. Mnohí z nich volajú izraelským konzultantom a „žiadajú o pomoc pri návrate do Izraela.“ („Izraeliti v USA zúfalo túžia
po návrate domov,“ Ynetnews, 24 Nov. 2008)
„Židia z celého sveta začínajú pozerať na Izrael ako na útočisko z finančnej krízy. Izraelské ministerstvo pre absorpciu prisťahovalcov a Židovská agentúra pre Izrael príme v roku 2009 viac ako 30 000
imigrantov a Židov vracajúcich sa späť do vlasti.“ („Predpokladá sa, že vďaka finančnej kríze Izrael
v roku 2009 príme 30,000 imigrantov,“ Arutz 7, 16 Dec. 2008)
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Arutz 7 povedal,
„Chanuka pripomína staroveký zázrak, počas ktorého horel čistý olivový olej v chráme 8 dní. Tento
rok sme sa na Chanuku dočkali ďalšieho zázraku. Na ropu bohaté arabské krajiny pochytila panika
nad prudkým poklesom ceny ropy. V lete sa ropa predávala za 147 dolárov za barel, no a na Chanuku za menej ako za 40 dolárov…Celosvetová recesia…priviedla na ropu bohaté arabské národy
do zúrivosti pre očakávanú stratu.“
„Analytici odhadujú, že prudký pokles hospodárstva môže priniesť úspech tam, kde západný svet
zlyhal. Zastaviť Irán pred výrobou nukleárnej bomby ... Kolaps obchodovania s ropou dostáva Irán
pod taký silný tlak, akému Teherán nečelil už niekoľko rokov... miera inflácie v krajine je 30%. Vláda,
zaťažená výdajmi na rozvoj nukleárneho programu a iných bojových systémov, pozerá na 50 miliardový deficit. Nálada obyvateľov je pochmúrna. Na nálade nepridal ani nedávno zverejnený článok
v novinách s titulkom: 'Čo spravila vláda s 200 miliardami dolárov, ktoré získala z príjmov ropného
priemyslu?'
("Novodobý ropný zázrak: $147dolárov za barel v lete, 39 za barel na Chanuku," Arutz 7, 23 Dec.
2008)
„Hospodin postavil svoj trón na nebesiach, a jeho kráľovstvo panuje nad všetkým.“ (Ž 103:19)
Chuck & Karen Cohen
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
PIATKOVÝ MODLITEBNÝ ZOZNAM (február 2009, Jeruzalem)

1. Štvrtok 12.2. sa v Izraeli konali voľby. Prorocká časť pre toto obdobie bola
zakončená nasledovným veršom z Izaiáša 9:6-7:
„Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný, a kniežatstvo (vláda) bude na jeho pleci, a nazvú
jeho meno: Predivný, Radca, Silný Boh, Udatný Hrdina, Otec Večnosti, Knieža Pokoja. Množiteľovi
toho kniežatstva (vlády) a pokoju nebude konca. Sedieť bude na tróne Dávidovom a bude panovať nad jeho kráľovstvom, aby ho pevne postavil a založil na pevný základ súdom a spravodlivosťou
odteraz až na veky. Horlivosť Hospodina Zástupov to učiní. Amen!“
•

Vďaka Ti za Tvoju vernosť i napriek tomu, že tento národ ti je po väčšine svojho času neverný.

•

Navzdory všetkému čo vidíme, deklarujeme, že Boh vládne! (Ž 93:1; 96:10; 97:1; 99:1)

2. Tento týždeň sa ohľadne Iránu zverejnili dve správy, ktoré sú dôkazom, že táto krajina je
hrozbou pre celý svet. Za prvé, podľa najnovších správ Irán vypustil na obežnú dráhu svoj
prvý satelit. To naznačuje, že Irán je schopný vyprodukovať medzikontinentálnu balistickú
raketu, ktorá dokáže zaútočiť na akékoľvek miesto na našej planéte. Za druhé, ruská spoločnosť, ktorá pomáha Iránu postaviť jeho prvú jadrovú elektráreň, uviedla, že ju dokončia už
tento rok.
•

Ó Bože, táto iránska hrozba je veľmi reálna. Voláme na Teba: „Keď povstane Boh, hneď sa
rozpŕchnu jeho nepriatelia a budú utekať od jeho tvári tí, ktorí ho nenávidia... Rozptýli národy, ktoré majú záľubu v bojoch.“ (Ž 68:1,30)
Zobuď Izraelitov, aby rozpoznali, že potrebujú vodcov, ktorí sú si nielen vedomí iránskej
hrozby, ale majú odvahu s touto hrozbou aj jednať. (Netanjahu už roky upozorňuje západných politikov ako i našincov na túto hrozbu)
Pane, práve tak, ako si viedol Józuu, keď dobil Jericho, daj IDF plán, ako jednať s touto
hrozbou. (Joz 5:13-6:5).
Ak je to potrebné, potlač Izrael, aby jednal s Iránom ešte predtým, ako získa nukleárnu bombu.
„A predesím Élamitov (staroveká Perzia – dnešný Irán) pred ich nepriateľmi a pred tými,
ktorí hľadajú ich dušu, a uvediem na nich zlé, páľavu svojho hnevu...A postavím svoj trón
vÉlame a vyhubím odtiaľ kráľa i kniežatá, hovorí Hospodin.“ (Jer 49:37-38)

•
•
•
•

3. Vodná situácia v Izraeli je zúfalá. Hladina Kinneretu (Galilejské jazero) túto zimu klesla
i napriek tomu, že je v Izraeli toto obdobie považované za daždivé.
•

Pane, vyznávame hriech súčasnej vlády, ktorá rozdelila Tvoju krajinu, keď opustila Gazu
a vyhnala z nej Tvoj ľud. (Joel 3:1-2).
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•
•
•
•
•
•
•

Prosíme Ťa, aby si hneď po voľbách zoslal na túto krajinu dážď ako znak Tvojej priazne –
špeciálne, ak dostaneme vládu, skrze ktorú sa osláviš.
Pomôž novej vláde rozoznať, že riešenie vodnej krízy v Izraeli by malo byť jednou
z najvyšších priorít..
Prosíme Ťa, aby si zázračne naplnil Kinneret a podzemné vody po celom území tejto suchej
krajiny.
„Dažďom svojej štedrosti si kropil, Bože, svoje dedičstvo, a keď zomdlievalo, ty si ho posilňoval.“ (Ž 68:9)
Zošli dážď a sneh na miesta, ktoré ich najviac potrebujú.
Abba, nauč Izraelčanov správne hospodáriť s vodou.
Pane, v tohto týždňovom čítaní z Tóry sme sa dozvedeli, že si zmenil horkú vodu na sladkú
a že si na úplnej pustatine dal tvojmu tvrdohlavému a reptajúcemu ľudu vodu zo skaly. O čo
skôr by si mal požehnať Tvoj ľud, ktorý si si pritiahol z mnohých národov späť do zasľúbenej
zeme. Nech tvoja krajina kvitne ako ruža!

4. Piatkové modlitby sme ukončili prosbami za telo Kristovo – aby prevzalo svoju zodpovednosť a postavilo sa do medzery.
•

•

•

•

„Napomínam vás, aby sa predovšetkým konali prosby, modlitby, prímluvy a poďakovania za
všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých, ktorí sú vo vysokom postavení, aby sme žili pokojný
a tichý život vo všetkej pobožnosti a počestnosti. Lebo to je dobré a príjemné pred naším
Spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy.“ (1
Tim 2:1-4)
Zobuďte sa deti svetla: „Ale o časoch a o dobách nepotrebujete, bratia, aby sa vám písalo. Lebo sami dôkladne viete, že deň Pánov príde tak, ako zlodej v noci. Lebo keď budú hovoriť: Pokoj a bezpečnosť, vtedy náhle príde na nich zahynutie ako bolesť na tehotnú ženu, a
neujdú. Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň zachvátil ako zlodej. Lebo vy všetci ste
synmi svetla a synmi dňa. Nie sme synmi noci ani tmy. A tak teda nespime ako ostatní, ale
bdejme a buďme triezvi.“ (1 Tes 5:1-6)
Aby sme robili to, čo od nás očakávaš, že budeme konať: „A keby sa zohol, a tak sa pokoril
môj ľud, nad ktorým je vzývané moje meno, a keby sa modlili a hľadali by moju tvár a odvrátili
by sa od svojich zlých ciest, ja vyslyším z nebies, odpustím ich hriech a uzdravím ich
zem.“ (2 Kro 7:14)
Pomôž všetkým izraelským kongregačným lídrom vidieť reálne prepojenie medzi zámermi
Tvojho kráľovstva a obnovením židovského ľudu v tvojej (ich) krajine (Ez 36).

Nech ste veľmi požehnaní za to, že ste dovolili Duchu Mesiáša Ješuu viesť vás do medzery, v ktorej
verne stojíte.
Šabat Šalom,
IFI tím
„A dám vám pastierov podľa svojho srdca, a budú vás pásť umne a rozumne.“ (Jer 3:15)
bratstvo
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SPRÁVY Z DIASPÓRY
Správa zo za rohom strateného sveta
Pamätám si obdobie, keď ma vybavovanie dokumentov v Bratislave a behanie po úradoch stálo dva
dni z môjho života. Bol to deň cestovania a deň vybavovania. Dnes, v dobe diaľnic, mobilných telefónov, internetu a mnohých paralelných masmediálnych prostriedkov, si za ten istý čas stihnem
vybaviť niekoľko stretnutí v Žiline, nákup cez internet a aj slávnostný obed s priateľmi v našom hlavnom meste. No a večer som už doma so svojou rodinou.
Židovská diaspóra je úzko spätá s Ukrajinou, našim najväčším susedom, o ktorom sa začneme
niečo dozvedať až v čase, keď sa objavia problémy s dodávkou zemného plynu. Tento informačný
deficit sa pokúsim trochu zmierniť.
Po čase strávenom v nie moc úspešnom boji proti korupcii, klientelizmu a alkoholizmu prešla táto
krajina v roku 2008 vyše 30%-nou infláciou. Finančná a hospodárska kríza sa podpísala pod krach
niektorých bankových inštitúcií. Úroky z vkladov vo výške 20-25% klesli na európsku úroveň. Priemerná mzda sa „vyšplhala“ na cca 600 UAH (ukrajinských hrivien, 1 EUR=11,3 UAH). Ceny potravín a spotrebného tovaru stále stúpajú a dosahujú európske hodnoty. Vláda zmrazila prístup občanov k ich termínovaným vkladom pred koncom ich viazanosti. Prehlbuje sa nezamestnanosť
a zdravotná záchranná služba vyrazí iba k ľuďom mladším ako 60 rokov.
V takomto svete žije aj Semjon. II. Svetovú vojnu prežil
v evakuácii. Celých 53 rokov
pracoval pre svoju vlasť ako
inžinier. Ovdovel a teraz žije
sám. Na zlé podmienky si
musel zvykať počas celého
svojho života. Smutné je však
to, že i dnes, v svojich 80-tich
rokoch, je naďalej dennodenne
vystavovaný traumatizujúcim
situáciám.
Žije
v jednom
z najväčších miest Zakarpatskej oblasti. Zo svojho dôchodku 720 UAH, ktorý vláda zmrazila, musí zaplatiť hlavne strechu nad hlavou. To ho doteraz
stálo 200 hrivien, ale od nového roka 2009 zdražel plyn zo dňa na deň o 60 %. „Lieky stále zdražujú“, sťažuje sa. „Teraz za ne dám každý mesiac ďalších vyše 200 hrivien.“ Jednoduchou matematikou som si vypočítal, že na stravu, oblečenie, hygienu a všetky ostatné výdavky mu mesačne ostáva okolo 20 €.
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Lídia oslávi tento rok 81 rokov. Pred
nedávnom ovdovela. Z malého bytu na
okraji mestečka v strede Zakarpatskej
oblasti už nevychádza von. Jej zdravotný stav sa rýchlo zhoršuje. Nedokáže si
pomôcť sama, potrebuje opatrovateľskú
službu. Na tú však nemá. Jej finančná
situácia sa moc nelíši od Semjonovej.
V tomto sú všetky príbehy ľudí na Ukrajine podobné.

Kaufman prežila druhú svetovú
vojnu v okupovanej časti Ukrajiny. Je rada, že má kde hlavu
skloniť, len keby jej na ňu netieklo...Trápi ju to pri každom
daždi alebo výdatnom snežení.
Na opravu nie je zriadený žiadny fond opráv alebo poistka,
ako je to zaužívané u nás. Po
zaplatení
všetkých
účtov
a liekov jej dôchodku 628 UAH
nezostane nič. Napriek tomu,
že je zaradená spolu so Semjonom, Lídiou a ostatnými stovkami núdznych do programov
jedální s teplou stravou, potravinových balíčkov a medicínskej pomoci, nie je schopná našetriť si na opravu strechy.
Na záver by som vám rád odovzdal požehnania a pozdravy od ľudí, ktorí aj vďaka vašej pomoci
môžu ešte žiť. Ich srdcia sú plné nevypovedanej vďaky. Tak aspoň týmto spôsobom prijmite poďakovanie. Pán to vidí a má z toho veľkú radosť.
Za tím Chevra,
Daniel Javoran

bratstvo

Ševat - Adar 5769

25

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

Určite viete o možnosti podporiť neziskové organizácie dvoma percentami vami zaplatenej
dane. Týka sa to všetkých ľudí, ktorí dane platia, to sú zamestnanci aj živnostníci,
ale aj firmy teda právnické osoby. Každý môže rozhodnúť komu svoje dve percentá
z už zaplatenej dane venuje.

VENUJTE ICH NÁM
a podporte naše projekty a aktivity.
Ďakujeme.
Všetky informácie a postupy ako to celé prebieha nájdete na našich internetových stránkach

www.chevra.sk
V prípade, že nemáte prístup k internetu alebo možnosť získať tieto informácie,
prosím ozvite sa nám a pošleme vám všetky informácie spolu s formulármi.

Srdečne vás pozývame na 13. ročník

Konf erencie
Priateľov
Izr aela

Ty, Bože, si mojím Kráľom
uskutoční sa v dňoch

13 až 16. augusta/srpna 2009
v Žiline na Slovensku
Priebežne vás budeme informovať o aktuálnych udalostiach
a prípravách týkajúcich sa konferencie.

POCHOD ŽIVÝCH - 2009
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 21. apríla/duben 2009
Pokiaľ máte záujem zúčastniť sa tohto pochodu,
kontaktujte nás najneskôr do 31.3.2009 na našu adresu alebo telefón/fax alebo email.
CHEVRA, občianske združenie, Hollého 40, 01001 Žilina, Tel/Fax: +421 41 5640536
Email: chevra@chevra.sk, www.chevra.sk

