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CHEVRA
Poslanie:
Potešujte, potešujte môj ľud... (Iz. 40:1)
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
Milí priatelia Izraela,
Boh Abrahámov, Izákov a Jakobov, je spravodlivý, jediný a zvrchovaný. Jemu patrí sláva,
česť a moc až na veky. Jeho meno je predivné a Jeho milosť trvá na veky. A pokiaľ
si môžem dovoliť povedať nahlas: On je našou jedinou superstar.
Keď si všímame, s akým nadšením a radosťou dokážeme na Slovensku hovoriť o ľuďoch
z TV programu „Slovensko hľadá superstar“, keď si uvedomíme, s akou odvahou
sa obyvatelia židovských komunít držia a bojujú o svoje bývanie, keď si prečítame správy
o víchrici, zemetrasení, násilnostiach, chudoby ... mi je smutno, že nepočujem správy
o nádeji a pokoji, o víťazstve a slobode, o láske meniacej a naplňujúcej život.
A preto my, nasledovníci Židovského Mesiáša - Ježiša Krista, ktorí z milosti Božej uverili
a rozhodli sa stať Jeho učeníkmi sme tu na to, aby nádej, pokoj a sloboda prišla všade
tam, kam vkročí naša noha. Všade tam, kde pracujeme, bývame, študujeme, žijeme.
Myslím si, že diabol sa smeje z našej zaneprázdnenosti a vyčerpania, avšak sa bojí
úprimnej modlitby na kolenách pred naším Bohom. Koľko času venujete osobnému
stíšeniu? Prečo Boh hľadá tých, ktorí sa modlia v duchu a v pravde? Je ich skutočne tak
málo? Prosím odpovedzte si na tieto otázky a nech vás náš Boh požehná a povzbudí
na modlitbách za Izraelský ľud a poznávaní Jeho vôle v osobnom živote.
Šalom
Jozef Janits
tím Chevra
P.S. Prosíme vás, aby ste nám písali svoje názory, postrehy a nápady. Prosím, informujte
nás o vašich modlitebných stretnutiach, aktivitách a činnostiach, ktoré robíte v rámci
židovsko-kresťanských vzťahov.
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„ ...pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine...“ (1 Král.10:6)

„ Nepriateľ povedal: Pustím sa za nimi... nasýti sa nimi moja duša; vytasím
svoj meč; zahladí ich moja ruka“ (Exodus 15, 9).

KREHKÉ PRÍMERIE JE ZNIČENÉ
Práve vtedy, keď si ľudia už mysleli, že Abbas sa chystá prevziať vládu nad palestínskymi
bojovníkmi, a že aký-taký mier by mohol byť už za rohom, v piatok 24. februára sa samovražedný
atentátnik menom Abdullah Badaran vyhodil do vzduchu v dave Izraelčanov, ktorí čakali na vstup
do nočného klubu v Tel Avive. Pritom zabil päť ľudí (jeden z nich podľahol svojim zraneniam o dva
dni neskôr) a vážne zranil desiatky ďalších. Do sobotňajšieho popoludnia zostalo 33 ľudí stále
hospitalizovaných. Traja z nich sú vo vážnom stave.
V piatok, krátko po 23. hodine, asi 20 až 30 ľudí stálo v rade vonku pred klubom „Stage“ na bulvári
Herbert Samuel, keď prišiel atentátnik, oblečený tak, akoby sám išiel na večierok. Keď sa dostal
na začiatok radu, v okamihu kedy mal byť prehľadaný jedným z klubových strážnikov, odpálil svoje
klincami naplnené zariadenie. Sila výbuchu rozorvala autá ako plechovky a rozstriekala krv obetí
po celej fasáde klubu. Okná blízkych obchodov boli rozbité.
Na rozdiel od zvyčajnej praxe, tri hlavné teroristické skupiny – Hamas, Islamský džihád a Brigády AlAksa, popreli účasť na atentáte a nikto nevyvesil obvyklé plagáty gratulácie na atentátnikov dom.
Vodcovia Al-Aksa vyhlásili: „My by sme nikdy nebodli Abu-Mazena (M. Abbasa) zozadu.“ Taktiež
vodca Islamského džihádu, Mohammed El-Hindi povedal televízii Al-Arabija News: „Súhlasili sme
s hudna (prímerím) a nechystáme sa z toho vycúvať.“ Bezpečnostní velitelia Palestínskej
samosprávy (ďalej PA) miesto toho obvinili Libanonskú militantnú skupinu Hizballah. Avšak
predstavený Hizballahu v Bejrúte popreli účasť hnutia na atentáte. Saeb Erekat, hlavný vyjednávač
PA, útok tvrdo odsúdil.
Na rozdiel od vyššie napísaného, Islamský džihád neskôr úplne zmenil vyhlásenie a prehlasuje
svoju zodpovednosť za tento zločin. Izraelskí predstavení obviňujú Sýriu.
„Ktokoľvek za ním stál, vážne sa pokúša sabotovať všetko úsilie vynakladané na oživenie
mierového procesu a nemalo by mu byť dovolené uspieť“ povedal Erekat.
Izraelskí predstavitelia naznačili, že útok nezmarí provizórne úsilie o mier. Atentát robí silný tlak
na Abbasa, aby zaútočil proti militantným skupinám. Zástupca premiéra Ehud Olmert povedal: „Ten
otrasný útok minulej noci opäť dokazuje, že najväčšou hrozbou pre mierový proces je nečinnosť
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alebo slabosť PA, keď by malo prísť k tvrdému zásahu voči teroristickým skupinám.“ „Avšak,“
poznamenal, „útok nezmarí alebo nezmení časový plán stiahnutia.“
Toto bol prvý samovražedný útok, od 8. februára, keď Izrael a Palestínčania vyhlásili neformálne
zastavenie paľby, ktoré znamenalo koniec viac ako štvorročnému bojovaniu. Bol to takisto prvý
samovražedný útok od novembra, keď na trhu v Tel Avive vybuchla bomba a zabila dvoch ľudí.
Je zrejmé, že Abbas má pred sebou ťažkú úlohu. Musí byť vidieť, že spolupracuje
so svojimi vlastnými ľuďmi a súčasne, že zaujme tvrdý postoj voči militantným skupinám. Minulý
mesiac, izraelský minister zahraničných vecí Silvan Šalom upozornil, že Abbasovo naliehanie
na zmierlivý prístup k teroristickým skupinám, namiesto ich zajatie, bolo „tikaním časovanej bomby,
ktorá vybuchne“ do tváre Izraela. Jeruzalem Newswire to komentoval: „Je nepravdepodobné, že by
piatkový samovražedný útočník bol schopný uskutočniť túto poslednú krutosť, keď by PA ocenená
svojimi mierovými záväzkami, uväznila teroristov a odzbrojila tých, čo sú oddaní zničeniu Izraela.“
Minister obrany Mofaz vyhlásil zmrazenie odovzdávanie miest Palestínskej samospráve, aspoň
dokiaľ Abbas nezačne vládnuť nad teroristami.

Zmeny v Libanone?
Libanon bol dlho miestom, kde sa vo feudálnej podobe, diktátori a gangy svojvoľne potulujú a nikto
nevie, kedy vyletí do vzduchu ďalší hotel či bar. Udalosti pomerne stíchli, avšak len na nejaký čas,
dokým 15. februára, masívny výbuch bomby v aute nezabil bývalého premiéra Rafika Haririho.
Deväť ďalších zomrelo pri výbuchu, ktorý nastal v mieste Bejrútskeho pobrežia, vonku pred hotelom
St. George. Hariri rezignoval z vlády minulý október, ale zostal politicky vplyvným. Nedávno
sa pripojil k požiadavkám opozície za stiahnutie Sýrskych vojsk z Libanonu, čo má byť
súčasťou prípravy na májové voľby.
Bomba, ktorá zabila miliardára a podnikateľa, bola najväčšou bombou odpálenou v meste
od skončenia Libanonskej občianskej vojny v roku 1990. Výbuch bolo možné počuť za hranicami
Bejrútu a rozbil okná v budovách vzdialených stovky metrov.
Deň po bombardovaní, Spojené štáty odvolali svoju veľvyslankyňu v Sýrii, Margaret Scobejovú,
kvôli „urgentným konzultáciám“. Pred odchodom, Scobejová doručila správu Sýrskej vláde o tom
„aké sú naše obavy“ (JPost, 16. február). Hovorca Bieleho domu Scott McClellan povedal: „Včerajší
útok je znepokojujúcim vývojom a so Sýriou sme si vyjasnili, že očakávame od nej, že bude
postupovať v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN, ktorá vyžaduje stiahnutie všetkých
zahraničných vojsk a rozpustenie ozbrojencov.“ McClellan ďalej opísal pokračujúci vývoj v Libanone
ako „destabilizujúci moc v regióne.“
Generálny tajomník OSN Kofi Annan požiadal o vyšetrovanie vo veci Haririho zabitia. Bezpečnostná
rada taktiež schválila rozhodnutie vyžadujúce od Libanonskej vlády „vykonať spravodlivosť nad
páchateľmi, organizátormi a podporovateľmi tohto ohavného teroristického činu.“ Mnoho
Libanončanov obviňuje Sýriu zo zabíjania - prinajmenšom so spoluúčasti na ňom - a stupňujú svoje
bratstvo
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požiadavky na Damask, aby stiahol svojich pätnásťtisíc vojsk z krajiny.
Sýria odmieta účasť na útoku a odsúdila ho. Mnoho Libanončanov, ktorí sú v pozícii
podozrievavých, však ukazuje prstom na Damask. Hnutie vidieckych obyvateľov za odstránenie
Sýrie z krajiny, zosilnelo počas niekoľkých posledných mesiacov a rokov. Dokonca tu jestvuje malý
počet Libanončanov, ktorí podporujú znormalizovanie vzťahov s Izraelom. Hizballah bol nezvyčajne
mlčanlivý v tejto veci. Ako vetry demokracie fúkajú naprieč krajinou, mohlo by sa stať, že nadišiel
čas pádu tejto teroristickej skupiny. To však ukáže len čas.

Raz teroristom, navždy teroristom
Neslávne väznice PA s otáčavými dverami sa nejavia byť príliš odlišné od Izraelskej politiky
otáčavých dverí, pokiaľ ide o zaobchádzanie s Palestínskymi väzňami. Izrael zadrží teroristov,
chvíľu ich zadržiava a potom ich nechá ísť, potom čo opäť štrajkujú. V pondelok, 21. februára, Izrael
prepustil 500 odsúdených teroristov ako gesto dôvery voči Abbasovi, vodcovi PA. Vyzerá to tak,
že Izraelský najvyšší súd podporil prepustenie, alebo prinajmenšom zamietol petíciu, ktorá
prepustenie odmietala. Hoci mnohí z teroristov nedokončili dve tretiny svojho trestu – čo je kritérium
pre prepustenie, ktoré predtým vláda schválila - boli prepustení. Toto bol iba začiatok a plánuje sa
prepustenie ďalších 400 väzňov počas nasledujúcich troch mesiacov.
Okrem prepustenia zatknutých teroristov, Izrael dal súhlas predčasne deportovaným teroristom, aby
sa navrátili do svojich domovov v PA. Tridsaťdeväť deportovaných, ktorí prepadli a vyhrážali sa,
že vyhodia do vzduchu Chrám Narodenia v Betleheme, po odvrátení tohto zajatia organizáciou
IDF v roku 2002, bude zakrátko navrátených do Arabmi okupovaných teritórií v Judei a Samárii
(JPost, 21. február).
Keď väzni boli navrátení späť k svojim rodinám 21. februára v Betánii, práve pri Ramallahu, príbuzní
a priaznivci izraelskej asociácie obetí teroru (Almagor Terror Victims’ Association), boli pripravení
protestovať, ale bolo im v tom zabránené. Obkľúčení políciou mohli len ticho stáť, držať plagáty,
na ktorých mali tváre svojich milovaných, zavraždených pri samovražedných a strelných útokoch.
Bola to táto Almagorská skupina, ktorá žiadala najvyšší súd, aby sa zaintervenoval voči prepúšťaniu
väzňov, ale márne.
Hannah Hefetz, ktorá sa vyjadrila pre Jerusalem Post, povedala, že jej brat David bol jedným
zo siedmych Izraelčanov zabitých pri samovražednom útoku v Hillel Caf v septembri 2003.
„Terorista, ktorý zabil Davida, bol prepustený tri mesiace pred týmto útokom na dohodu. V tom čase
bol opisovaný ako ten, čo nemá krv na svojich rukách, ale o tri mesiace neskôr spáchal útok“,
uviedla. „To len dokazuje, že nie je zárukou, že tí, ktorí sú dnes oslobodení, nebudú v budúcnosti
pokračovať v svojich teroristických aktivitách“ (JPost, 22. február).
Takže, otáčavé dvere – dnes ich prepustia a zajtra budú opäť štrajkovať. Pretože v ich zmýšľaní
sa nič nezmenilo. Sú stále rozhodnutí zbaviť sa Izraela a nebudú váhať použiť k tomu aj násilie.

6

Marec 2005

bratstvo

Mesačné správy z Izraela
Napredujú plány na stiahnutie sa
V nedeľu, 20. februára, premiér Šaron zverejnil významné rozhodnutie svojho vládneho kabinetu:
vysťahovanie 26 izraelských komunít z pásma Gazy a zo severu Západného Brehu. Hovorí sa,
že toto rozhodnutie je jedným z najpolarizovanejších v histórii Izraela (Debkafile, 20. február).
Akonáhle bolo urobené toto rozhodnutie, Šaron a jeho minister obrany okamžite podpísali dekrét,
umožňujúci premiestnenie od 20. júla. Po ôsmich týždňoch, plánovaných pre toto povinné
vysťahovanie, bude ilegálne pre každého Izraelčana prebývať v pásme Gazy.
Ukázalo sa, že na ceste k tomuto rozhodnutiu, Šaron rozdelil svoju stranu, prepustil niekoľko svojich
ministrov a rozštiepil najmenej dve frakcie podporujúce osídlenie. Čeliac vzdoru a odmietajúc
referendum, bolo to hneď potom, čo Šaron zvládol vybudovať novú vládnu koalíciu s „Robotníkmi“,
takže bol schopný zhromaždiť väčšinovú podporu svojho plánu na stihnutie sa v Knessete
a vo vládnom kabinete.
Ôsmym tisícom evakuovaným bola daná päťmesačná lehota akceptovať ponúknutú peňažnú
náhradu a potichu odísť alebo čakať na násilné vyhostenie na základe dobre vypracovaného plánu,
ktorý si vyžiada šesťtisíc policajtov na ich fyzický presun, krytý niekoľkými tisíckami bezpečnostných
vojakov IDF.
Na tom istom vládnom zasadnutí, kde bolo schválené vysťahovanie, Izraelskí ministri dali súhlas
k pozmenenej ceste pre južnú sekciu Bezpečnostnej bariéry. Upravená cesta bude zahŕňať sedem
percent teritória Západného brehu namiesto pôvodne plánovaných šestnástich percent. Bariéra
bude obklopovať zoskupenie Gush Etzion a mesto Maale Adumim, prípadne juh a východ
Jeruzalema. Mesto Ariel, ktoré sa nachádza ďalej k severu, bude vylúčené z bariéry ako aj komunity
z južného „Mt. Hebronu“, kde bariéra nasleduje cestu spred roku 1967. Bolo podotknuté,
že v budúcnosti sa tieto komunity môžu ocitnúť na tej istej lodi ako ich spoluusadlíci z pásma Gazy.
Je zaujímavé, že to vyzerá akoby sa premiér Šaron podieľal na programe Strany práce, voči ktorej
už raz oponoval. Počas predvolebnej kampane, ktorá viedla k národným voľbám v roku 2004, Šaron
povedal, že by nikdy nevykorenil Židov zo žiadnej časti ich biblického dedičstva. V rovnakom čase
napadol program jednoznačného ústupu, obhajovaného jeho súperom, vodcom Strany práce
Amramom Mitznom. Ale teraz, postupy obhajované Stranou práce „sú realizované vo vláde niekým,
kto bol zvolený na základe kompletne odlišného programu“ (Jerusalem Newswire, 23. február).
Kedysi vláda plánovala zdemolovať predtým vysídlené domy v pásme Gazy, aby tam Arabi nemohli
vtrhnúť a tešiť sa zo židovského majetku. Teraz sa však ukazuje, že prívrženci vlády dovolia, aby
domy a infraštruktúra zostali. Jeden Arabský miliardár zo Zálivu sa dokonca ponúkol odkúpiť
vysťahované usadlosti za niekoľko miliónov dolárov. Ale, pokiaľ pisateľ vie, táto ponuka nebola
Izraelskou vládou vzatá do úvahy.
Policajný dôstojník, ktorý pomáhal viesť evakuáciu Yamitu v roku 1982 predpokladá, že „teraz to
bude oveľa horšie“ (JPost, 25. február). „Bezpečnostné sily sa potrebujú pripraviť na všetky
najhoršie scenáre, ktoré sa môžu objaviť počas vysťahovania,“ dodal dôstojník Aryeh Bibi. Polícia
bratstvo
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hovorí, že sú pripravení na rôzne násilné scenáre, vrátane možnosti, že usadlíci spustia na nich
paľbu. Je to zo zreteľom na fakt, že pravicoví usadlíci varovali, že zamýšľajú násilne odolávať
vysídľovaniu.
Môžeme sa len modliť, aby sa vysťahovanie, ak sa musí stať, uskutočnilo pokojne. Svet určite
nepotrebuje byť svedkom pohľadu na Izrael rozdelený sám proti sebe.
„Rozpomeň sa, Hospodine, čo sa stalo s nami! Zhliadni a pozri našu potupu! Naše dedičstvo
pripadlo cudzincom, naše domy cudzozemcom“ (Náreky 5, 1-2)

V Jeruzaleme
Lonnie C. Mings

Projekt MÚR MODLITIEB organizuje medzinárodná organizácia Kresťanskí priatelia Izraela (CFI) so sídlom
v Jeruzaleme: CFI, P.O.Box 1813, Jerusalem 910 15, ISRAEL, e-mail: cfi@cfijerusalem.org; www.cfijerusalem.org
Na Slovensku a v Českej republike zabezpečuje tento projekt občianske združenie Chevra.
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„Na tvojich múroch, Jeruzaleme, ustanovím strážcov, ktorí po celý deň a po celú noc nebudú
nikdy mlčať. Vy teda, ktorí pripomínate Hospodina, nemajte pokoja!“ (Iz. 62:6)

LIST MODLITEBNÉHO STRÁŽCU
Marec 2005/ Adar I - II 5765

BDEJTE!
„Koniec všetkému je blízko. Buďte teda rozvažití a na modlitby bedlivý.“ (1. Pet. 4:7)
Prezident Palestínskej samosprávy Mahmud Abbás a izraelský premiér Ariel Šaron si podali ruky
na uzavretie dohody o zastavení útokov „proti Izraelčanom a Palestínčanom, kdekoľvek sú“.
Základom boli diplomatické rozhovory medzi Abbásom a Šaronom niekoľko týždňov predtým.
Podporovať nového prezidenta PS sa zaručilo Turecko, Sýria, Rusko, Jordánsko, Egypt
a Švajčiarsko.
Štátna tajomníčka USA Condoleezza Riceová pri svojej nedávnej návšteve Izraela potvrdila,
že USA schvaľujú dohodu o prímerí medzi Abbásom a Šaronom a povzbudila ich, aby pokračovali
v spolupráci pri realizovaní Cestovnej mapy. Dala jasne na vedomie, že dohoda o prímerí je len
začiatok, a že mier nikdy nedosiahnu bez založenia životaschopného Palestínskeho štátu.
V priebehu niekoľkých krátkych týždňov urobil Abbás ústupok Hamasu výmenou za ich podporu
a prerokoval s Izraelom prevedenie piatich významných arabských miest pod kontrolu PS. Dosiahol
okamžité prepustenie stoviek väzňov s tým, že tisíce ďalších budú prepustené v nasledujúcich
etapách. V strednej a južnej Gaze rozmiestnil stovky policajtov, ktorí majú odstrašiť tých, čo
vystreľujú rakety Kassam na usadlosti v Guš Katif a palestínskym civilistom oficiálne zakázal nosiť
zbrane.
Šimon Peres, nový izraelský podpredseda vlády a muž, ktorý je zodpovedný za realizáciu plánu
stiahnutia sa, povedal, že Abbás stihol za niekoľko dní „zmeniť atmosféru na Blízkom východe.“
Zdá sa, že Peres nenachádza na Abbása dosť pochvalných slov.
Mahmud Abbás je vzdelaný, bystrý človek. Bezchybne sa oblieka do obleku s kravatou,
a prešedivené vlasy nosí pekne upravené. Dáva najavo otcovský výraz tváre, aspoň pred kamerami,
a má odzbrojujúci úsmev. Podľa jeho predchádzajúcich vyhlásení to však vyzerá, že si zaumienil
oslobodiť celú „palestínsku“ krajinu a použiť na to akékoľvek prostriedky, ktoré si to bude vyžadovať.
Vyjadrujem poďakovanie a pochvalu verným príhovorcom v každom národe a tým, ktorí sú poslušní
volaniu byť strážcami pred Pánom.
Volajte k Pánovi, aby izraelskí vodcovia hľadali múdrosť a rozpoznanie pred Božou tvárou.
bratstvo
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„Kiež by ma ľud môj poslúchal, kiež by Izrael chodil po mojich cestách, čoskoro by som
pokoril jeho nepriateľov a obrátil by som ruku proti jeho odporcom.“ (Ž. 81:14-15)

PLÁN STIAHNUTIA SA SCHVÁLENÝ

Modlite sa, aby premiér Ariel Šaron prijal zjavenie pravdy o sebe a o Božej zvrchovanosti.
„Nech je požehnané meno Božie od vekov až naveky, lebo Jemu patrí múdrosť i sila!
On mení časy i doby, zosadzuje a nastoľuje kráľov, múdrosť dáva múdrym a rozumnosť
rozumným. Odhaľuje, čo je hlboké a skryté, pozná, čo je v temnote, a svetlo prebýva
pri ňom.“ (Dan. 2:10-22)
Šaron sa nemohol tešiť z prestíže samitu v Šarm el-Šeik, kde sa stretol s palestínskym prezidentom
Abbásom, egyptským prezidentom Hosni Mubarakom a jordánskym kráľom Abdullahom II. Po jeho
návrate domov sa zväčšil odpor členov knesetu, ktorí síce nie sú nutne proti plánu stiahnutia sa,
ale pripojili sa k tým, čo trvajú na referende. Vyhlásil, že „referendum definitívne nebude.“ Trinásti
členovia Likudu prijali novú taktiku na prekazenie plánu stiahnutia sa a pripravujú sa stanoviť
premiérovi ultimátum s prehlásením, že budú hlasovať proti štátnemu rozpočtu, ak Šaron nevyjde
v ústrety národnému referendu. Ich hlasy sú absolútne nutné, ak má Šaron získať väčšinu pre
rozpočet 2005. Podľa zákona, ak rozpočet v knesete do 31. marca neprejde, vláda padne (JPost,
10. február). Ako ďalší medzník na ceste k stiahnutiu sa, premiér Ariel Šaron a minister obrany Šaul
Mofaz podpísali v nedeľu večer (20. februára) evakuačné nariadenia a dali tak do pohybu faktickú
evakuáciu Židov z Pásma Gazy a štyroch severných usadlostí na Západnom brehu, ktorá má začať
do piatich mesiacov (JPost, 20. február).
Modlite sa, aby Boh vzbudil vodcov, ktorí sú ochotní platiť cenu za to, čo je správne.
„Kúp si pravdu – a nepredaj ju – múdrosť, kázeň a rozumnosť!“ (Pr. 23:23)

IZRAEL NA POKRAJI OBČIANSKEJ VOJNY?
Proste Boha, aby prebudil svoj ľud, kým nie je neskoro.
„Lebo jedno prikázanie obsahuje celý zákon v plnosti, ono: Milovať budeš blížneho svojho
ako seba samého. Ale ak sa hryziete a žeriete medzi sebou, pozor, aby ste sa navzájom
nezničili.“ (Gal. 5:14-15)
Ministra financií Benjamina Netanjahuu, ktorý sa nedávno zúčastnil na jednej svadobnej hostine,
fyzicky napadli a prerezali mu pneumatiky na aute. Mladí muži, ktorí ho napadli, viacerí z nich boli
haredim (ultraortodoxní), skandovali: „Je zakázané vyháňať Židov z ich domovov.“ Rada židovských
komunít v Judsku, Samárii a Gaze uviedla vo vyhlásení: „Násilie a agresia nie sú našimi spôsobmi
a odsudzujeme ich použitie“ (JPost, 11. február).
Zdá sa, že Izrael je kvôli evakuácii Židov z Gazy na pokraji občianskej vojny. Je ťažké si predstaviť,
že vytiahnu 8 000 ľudí a zabezpečia pre nich nové domy, školy, synagógy, cintoríny atď. A čo bude
10

Marec 2005

bratstvo

List modlitebného strážcu
s 1 200 akrami (4856,4 ha – pozn. prekladateľa) skleníkových hospodárstiev v Gaze? Založí vláda
ďalších 1 200 akrov niekde inde? Kde? Ako skoro? Aviel Tucker, ktorí žije so svojou manželkou
a deťmi v Necer Hazani, pestuje paradajky a týždenne zozbiera viac ako tri tony. Niektoré z nich
sa exportujú do Európy. „Nepripravujem sa urobiť žiadne zmeny,“ povedal napriek vládnemu
harmonogramu, ktorý ho toto leto, tesne pred najväčším marketingovým obdobím vyhostí.
„Pracujem ako inokedy. Mám zmluvy s ľuďmi, ktorí čakajú na produkty a nemôžem to len tak zrazu
zastaviť“ (Arutz Sheva, 12. február).
Proste Boha, aby priviedol na svoj ľud strach a bázeň z Neho, aby sa mohli učiť múdrosti.
„Ježiš znal ich zmýšľanie a riekol im: Každé kráľovstvo rozdvojené pustne a mesto alebo
dom rozdvojený neobstojí.“ (Mat. 12:25)

VZŤAHY MEDZI IZRAELOM A JORDÁNSKOM
Modlite sa, aby Boh použil ľudské plány, ktoré spôsobia nebývalé zmeny v životoch
Palestínčanov.
„Lebo blízko je deň Hospodinov proti všetkým národom. Ako si ty robil, tak sa stane tebe.
Tvoj čin ti padne naspäť na hlavu.“ (Ob. 15)
V roku 1964 bol na „oslobodenie Palestíny“ založený oddiel Badr, jordánska pobočka Armády na
oslobodenie Palestíny. Oddiely sú dobre trénované a jej vojakmi sú buď palestínski utečenci alebo
ich potomkovia. Podpísanie mierových dohôd z Oslo v roku 1993 a jordánsko-izraelskej mierovej
dohody v nasledujúcom roku ukončilo oslobodzujúci plán.
Minulý mesiac údajne kráľ Abdullah II navrhol, aby časť oddielu poslali na Západný breh alebo do
Pásma Gazy. Minister zahraničia Hani Mulki povedal, že tieto sily ponúkajú preto, aby pomohli
vybudovať bezpečnostnú sieť, keď sa IBS stiahnu z Gazy.
Pre vojakov oddielu Badr by bolo ich vyslanie do Palestínskej samosprávy dosiahnutím ich
celoživotného sna. Jeden vojak vyjadril nádej, že by mohol cestovať sem a tam medzi pracovnou
úlohou a svojou rodinou v Jordánsku. Práce vedľa izraelských vojakov sa neobáva. „Ak je tam mier
a stabilita, bude to úžasné.“ Jeho brat sa naňho pozrel a povedal: „Ja ich
pozabíjam“ (JPost, 10. február).
Prezident Palestínskej samosprávy Mahmud Abbás s dislokáciou údajne súhlasil, ale posledné
slovo má Izrael.
Modlite sa za Božie prikrytie Izraela, aby chránil svoj ľud od podvodných plánov.
„Ó Bože, vykúp Izrael zo všetkých jeho súžení.“ (Ž. 25:22)

MINISTER VNÚTRA
bratstvo
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„Priprav si svoju prácu vonku, všetko si obstaraj na poli; a potom si stavaj dom!“ (Pr. 25:22)
Premiér Šaron ustanovil 43-ročného Ophira Pinesa-Pazu za nového ministra vnútra. Je ženatý
a je otcom dvoch dospievajúcich detí. Je priaznivo naklonený plánu stiahnutia sa a Palestínskemu
štátu.
Je naplno zaangažovaný do alije. „Vnímam, že Izrael je štátom židovského národa, nielen
židovským demokratickým štátom. Ideálne by bolo, keby ľudia spravili aliju, ale sú aj iné spôsoby,
ako pomôcť Izraelu: v komunitách diaspóry a cez AIPAC, židovskú agentúru, atď.“ (JPost, 8.
február).
Keď v 26-tich rokoch dokončil vysokoškolské štúdiá, bol vymenovaný za zástupcu generálneho
riaditeľa imigračného a absorpčného oddelenia židovskej agentúry, kde dozeral na leteckú prepravu
etiópskych imigrantov v Operácii Šalamún. Túžobne sa ohliadajúc späť za dňami, ktoré strávil
v agentúre, hovorí: „Keby som bol premiérom, priviedol by som ich všetkých za jednu noc.“
Modlite sa za neho, jeho rodinu, za ich prosperitu a za to, aby sa v jeho živote naplnil Boží
zámer.
„Dych človeka je sviecou Hospodinovou, ktorá spytuje všetky vnútornosti jeho
života.“ (Pr. 20:27)
Modlite sa za pokoj Jeruzalema.
V Mesiášovi, Carolyn Jacobson
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IZRAEL - ZAMYSLENIE SA
Túto otázku si dnes už kladie kade – kto. Túto otázku dostávajú tí, čo o Izraeli prednášajú, čo tam
žijúci a najmä, keď sa hodnotí životná situácia v tomto štáte a v jeho mestách i dedinách. Táto otázka sa vynára i u tých čo tam cestujú ako turisti, zúčastňujú sa tam kresťanských aktivít a osláv.
Je Božie konanie nezodpovedné ? na túto otázku rád odpoviem proti otázkami: „Keď je niekoľko
dňový pobyt v Izraeli nebezpečný, potom aké to je pre viac ako päť milióny obyvateľov Izraela, ktorí
tam žijú? Či Božie konanie je nezodpovedné, keď svoj ľud vracia do zasľúbenej zeme, do zeme
teroristických útokov, ktoré sú skoro na dennom poriadku? Prečo sa musí izraelský národ navracať
práve do Jeruzalema, Judei a Samárie na vrchy sinajské?(Ezech.36).
Takto odpovedal Wilfried Bullger, jeden z organizátorov zájazdov do Izraela, organizátor prednášok
o Izraeli, šíriteľ pravdy, lásky a priateľstva k vyvolenému Božiemu ľudu, ktorému Palestínčania
a časť sveta upierajú právo na vlastný štát, na zem, ktorú im Pán Boh vymeral a určil
(1.Moj.12;7,.13;15., 26;3 a 4.,35;12). Keď je nebezpečenstvo príliš veľké pre nás ako turistov –
návštevníkov, nemali by sme z toho istého dôvodu dohovárať Izraelskému ľudu, aby opustil túto
zem? Je správne, aby svoje deti každé ráno vyprevádzali do školy, do prostriedkov hromadnej
dopravy, kde im hrozí, že ich terorista – samovrah pripraví o život? Na takúto otázku som obdržal od
Bullgera takúto odpoveď: „My odtiaľ nemôžeme nikde odísť, toto je naša vlasť – nemáme žiadnu
inú, kam by sme sa uchýlili !“ a dodáva, že nik iný tak netúži po mieri ako tento židovský ľud.
Život je Boží dar ! Vo vyspelých krajinách, ako je i Nemecko, týždenne zomiera viac ako 100 ľudí
v rámci cestnej premávky. Kto si z tohto robí vážne starosti? Kto sa nad tým zamyslí, keď sadá
do dopravného prostriedku? Málo kto si uvedomuje, že nemáme svoje životy vo svojich rukách!
Nikto nevie, či sa dožije zajtrajšieho dňa! Každý nový deň je iba Božím darom. Ježiš Kristus sa raz
opýtal: „A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predĺžiť život čo len o jediný lakeť/deň/?
(Mat.6;27). Toto je jasný poukaz na to, že náš život je v rukách Pána vesmíru, Pána nad životom
a smrťou. On vie ako sa nám žije, čo k životu potrebujeme (Mat.6;28.,10;29-31).
Keď teda platí toto, že všetko je to najlepšie pre tých, čo milujú Pána Boha. Keď sme si toho vedomí
a veríme slovu Božiemu, alebo ako to povedal apoštol Pavel či život, či smrť, či výška, alebo hĺbka,
že vlastne žiadna situácia nás nemôže vytrhnúť z lásky Božej. Potom si musíme uvedomiť, že to
platí o každom mieste či na nebi, alebo zemi – aj v Izraeli pre nás, i pre Izraelský národ. Ďakujme
na svojich modlitbách, že Božie prísľuby sú nemenné, že sa naplnia, i keď sa prežívajú ťažšie
v Judei, Samárii, či v Gaze. Prosme, aby momentálne ťažkosti mohli prekonať a prežiť najmä tí čo,
veria v Pána, tí čo sú plniteľmi Božej vôle a Božích požiadaviek pre budúcnosť Izraela, sveta
a každého z nás, aby sa viera neumenšovala, ale aby rástla činmi a konaním, v prejavoch nášho
každodenného modlitebného zápasu. Toto opretie sa, táto dôvera v Boha nech sprevádza naše
životy, životy čo prinášajú Boží pokoj a lásku do našich sŕdc, toto je prianím i pisateľa a prekladateľa
týchto málo slov. SHALOM, a nezabudnite:
zam. z časopisu:„Hľaďte na figovník“(Lk.21;29 a nasl.).
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TAJOMSTVO BOŽIEHO MENA
Tajomstvo Božieho mena
(Exodus 25:1- 27:19 – Paraša Terumah)
V hebrejčine je zvykom nevyslovovať Božie meno. Jeho nepriame vyslovenie je znakom úcty
a rešpektu. A tak sa vo svete súčasného ortodoxného židovstva ľudia zvyčajne zmieňujú o Bohu
ako hašem (meno), skrátená forma od šem hameforaš. Jednoducho povediac, Boh je bytosť
so svätým menom. Nadmiera dôvernosti môže narušiť Boží majestát. Prezývka nás oslobodzuje
rozprávať často a osobne o Bohu bez neúcty, dovoliac nám, priniesť Boha vesmíru do vnútra nášho
každodenného života.
Táto dynamika je viditeľná v paraše, ktorá hovorí o Bohu prebývajúcom v svätostánku. Boh prikázal
Mojžišovi, aby dal inštrukcie Izraelitom: „Postavia mi svätyňu a ja budem prebývať uprostred
nich“ (Ex 25, 8). Sloveso „spočívať“ šachan, v rabínskom judaizme dalo podnet k zrodeniu nového
mena pre Boha – šechina, Ten, ktorý prebýva. Ono sa objavilo v 2. stor. v aramejskom preklade
tohto verša od Onkela: „A vy zhotovíte predo mnou svätyňu, takže ja spôsobím, aby moja
prítomnosť (šechina) prebývala medzi nimi.“ Onkelos ponúkol zmiernenie znepokojujúceho
skonkrétnenia tohto verša s určitým stupňom oddelenia.
On to urobil aj inde, keď zobrazenie Boha bolo príliš ľudské a pohodlné. Pri hostine, ktorá
ukončovala uzatvorenie zmluvy na Sinaji, Tóra oznamuje, že vodcovia Jisraela „videli Boha a oni
jedli a pili“ (Ex 24, 11). Onkelos parafrázuje: „Oni videli Božiu slávu a radovali sa z prijatia svojich
obiet, keď jedli a pili.“ Podobne, keď Mojžiš vystúpil na vrch Sinaj druhý krát: „Boh podišiel pred
neho a vyhlásil“ (Ex 34, 6). Opäť, Onkelos prináša zmenu: „a Pán podišiel svojou prítomnosťou
(šechina) pred neho a vyhlásil.“
Vo svojej práci o zmýšľaní rabínov, profesor Efrajim Urbach poukazuje, ako sa veľmi rozšíril pojem
šechina a stal sa rabínskym pojmom. Ak sa muž a žena radujú zo šťastnej jednoty, potom šechina
spočíva uprostred nich. Alebo pripojenie pohana ku judaizmu je opísané ako prichádzajúceho „pod
krídlom šechiny“.
Ako si môžeme predstaviť Boha transcendentného a zároveň imanentného? (slovo imanentný jestvujúci v samej podstate niečoho; vyplývajúci z nej. To znamená, že Boh sám vyplýva zo svojej
podstaty - pozn. editora) Naše poznanie univerza vyžaduje Boha ako Stvoriteľa, ktorý je veľkolepý,
majestátny a vzdialený; ale nedokážeme sa skloniť pred Bohom, ktorý je blízky a starostlivý.
Bohatstvo božích mien v judaizme dosvedčuje množstvo ciest našej ľudskej skúsenosti s Bohom.
Ako šechina, Boh je prístupný, komunikujúci a pomáhajúci. Midráš zobrazuje Mojžiša ako je udivený
Božím príkazom vybudovať príbytok pre neho, tu na zemi: “Pane sveta, pozri, nebesia vo všetkej
svojej veľkosti ťa nemôžu obsiahnuť, a ty hovoríš: “Urob my svätyňu!” Ale Svätý, nech je požehnaný,
odpovedal: Mojžiš, ty si nepochopil, čo som požadoval. Tak zober dvadsať dosiek pre severnú
stranu a dvadsať pre južnú a osem pre západnú. A ja zostúpim a stiahnem svoju prítomnosť
(šechina), aby bola dolu s tebou” (Pesichta Rav Kahana).
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Tajomstvo Božieho mena
Na druhej strane, transcendencia a imanencia sa nemusia vzájomne vylučovať. Iný midráš
zobrazuje polaritu s nezabudnuteľným obrazom. Stánok stretnutia, v ktorom Boh bude rozprávať s
Mojžišom, je podobný ku jaskyni na pobreží. Keď more s prílivom prinesie vysoké vlny, aby ju
naplnili, more sa ani v najmenšom nezmenší (Pesichta Rav Kahana). Podľa rabi Jochanana je
dosvedčené v Písme: “Kdekoľvek nájdeš zmienku o Božej transcendencii (gevurato), nájdeš takisto
zmienku o Božej imanencii (anvetanuto). Kedykoľvek Biblia chce hovoriť o Božom majestáte,
vzápätí sa zmieňuje o úteche Božej milosti (BT Meg 31).
Pred vyznaním Šema je modlitba Ahava rabba, kde prosíme Boha zjednotiť naše srdcia v láske
a bázni pred Božím menom. Ale ako to môžeme urobiť naraz? Len vtedy, keď si uvedomíme, že je
to Boží majestát, ktorý nám dol emócie strachu, práve tak ako nás Božia milosť napĺňa láskou.
Rabi Ismar Schorsch (Jewish Theological Seminary)
Preklad z angličtiny ThLic. Andrej Mátel
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ŽIDOVSKÝ SVIATOK - PURIM
Historicky svátek purim slavíme 14. adaru (25. marec/březen - v přestupném roce v adar šeni) jako
připomínku záchrany Židů žijících v Perské říši v době krátce po zničení prvního jeruzalémského
chrámu Babyloňany.
Historie. Babyloňané se dlouho neradovali z vítězství a kořisti, která jim připadla po roce 586 př.o.l,
kdy zničili prvním jeruzalémský chrám a rozvrátili židovské království Davidovy dynastie. Padesát let
po dobytí Jeruzaléma jejich vlastní říše padla do rukou Peršanům. Do této doby, do prostředí exulantů z Jeruzaléma, je situován známý purimový příběh, který v detailech uvádí Tanach /hebrejská
bible, iniciály souboru knih: Tora-Neviim-Chtuvim, Tora-Proroci-Spisy/ v knize Ester.
některá historická data
1080
1008
776
753
722
586
550-529
550-449

př.o.l.
př.ol
př.ol
př.o.l
př.ol
př.o.l
př.o.l
př.o.l

rozpad Nové říše v Egyptě
David se stává Izraelským králem
první olympiáda
tradiční datum založení Říma
zánik severního Izraele (10 kmenů)
dobytí Jeruzaléma Babyloňany a zničení prvního chrámu
Persii vládne Kyros II
řecko-perské války

Příběh megilat Ester. Svitek (megilá) knihy Ester začíná své vyprávění na hostině uspořádané
na oslavu desetiletého panování perského krále Achašveroše. Král Achašveroš vládl nad 127 zeměmi známého světa a všechny své ministry, vojevůdce, velvyslance a guvernéry pozval do hlavního
města Šušan /dnešní Susa/ na mnohadenní oslavy. Značně posilněn vínem přikázal přivést svou
ženu Vašti v Evině rouše, aby se každý mohl přesvědčit, že královna je skutečná krasavice. Vašti
pochopitelně odmítla a na rozkaz krále byla vyhnána z paláce. Hosté odjeli, palác se vylidnil a král
Achašveroš si uvědomil, že bez královny se mu těžko žije. Rozeslal posly po celé své říši, aby vypátrali tu nejkrásnější dívku v zemi a přivedli mu ji za manželku. V té době v žil v Šušanu židovský
exulant jménem Mordechaj s krásnou neteří Ester. Po určitých peripetiích se Ester stala perskou
královnou. Na strýčkovu radu však zatajila králi, k jakému národu patří. V paláci se čas od času
objeví zrádci, kteří usilují o králův život. I v našem příběhu se dva takoví objevili - Bigtan a Tereš.
Mordechaj však jejich spiknutí odhalil a oznámil králi. Tím se dobře zapsal jako věrný králův služebník. Po čase se Achašverošovým prvním ministrem stal Hamán. Hamán toužil po moci, po majetku,
ale hlavně: Hamán nenáviděl Židy. Považoval je za pátou kolonu, vnitřního nepřítele, nebezpečný
národ, který se nechce asimilovat a vůbec představuje to nejhorší. Nenáviděl Mordechaje, který se
mu odmítal klanět jako lidskému bohu a - začal spřádat plány. Po čase pro ně získal i králův so hlas.
Se svými stoupenci vylosoval vhodný den -13. adar. Ten den se chtěl pod záštitou královskéhovýnosu
jednou
provždy
zbavit
nenáviděných
Židů.
/pur=los,
proto
purim/
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Sviatok - PURIM
O jeho plánech se však dozvěděl Mordechaj, a jeho moudrosti a královně Ester, která se v pravý
čas svého lidu u krále zastala, vděčíme za svou záchranu. Královna Ester totiž ve chvílích nejtěžších uspořádala ve svých komnatách hostinu, a když krále dostatečně posilnila vínem, prozradila
mu tajemství svého původu a prosila jménem svého národa o pomoc. Král vyslyšel její prosby
a proradného Hamaná a jeho nejbližší dal pověsit na šibenici. 13. adar se sice zbytky Hamanových
jednotek ještě pokusily o organizovaný pogrom na Židy, ten však byl odražen a jeho aktéři pochytáni
a po právu odsouzeni. Poté Židé v celé Persii oddechli a oslavili své zachránění.
Pouze v hlavní městě Šušanu, kde bylo Hamanových stoupenců nejvíce, probíhaly potyčky ještě
i 14. adaru. Na připomínku purimovych událostí a záchrany ze smrtelného nebezpečí dodnes i my
slavíme svátek purim.
Esteřin půst. Dlouho si již nezavolal král Achašveroš svou manželku Ester a vstoupit bez vyzvání
do místností královské rady byl v tehdejší době považováno za smrtelný hřích. Královna Ester se tři
dny postila a prosila Boha o pomoc. Nakonec se odvážila a riskujíc vlastní život, vstoupilo do síně
královské rady. Král se na ni nerozhněval, naopak, slíbil, že jí splní každé její přání. Tehdy prozradila Ester králi, že je Židovka a prosila o záchranu svého národa. Na památku Esteřina půstu se i my,
v předvečer svátku purim, 13. adaru, od východu do západu slunce, postíme. 14. a 15. adar.
14. adaru, v den oslav vítězství nad Hamanovými stoupenci, slavíme svátek purim. Pouze v Šušanu, kde potyčky trvaly o den déle a v městech, která měla v době Jehošuova vstupu do Izraele hradby, například v Jeruzalémě, slavíme purim až o den později, 15. adaru, kterému říkáme šušan purim.
Čtyři povinnosti. Nejvyšší rabínský soud, sanhedrin, nám na 14. adar stanovil čtyři povinnosti:
1.

číst megilu - přečíst si dvakrát svitek knihy Ester (večer a ráno) a připomenout si tak události
ve starověké Persii.

2.

hostina - 14. adaru máme během dne uspořádat pořádnou hostinu, na níž nesmí chybět
víno, s kterým je purimovy příběh pevně spojen (opilý Achašveroš vyhnal královnu Vašti,
vínem posilněný král vyslyšel Esteřiny prosby).

3.

mišloach manot /posílání porcí jídla/ - alespoň dvě porce jídla či pití jednomu člověku,
ať máme všichni na purim dostatek jídla a pití.

4.

matanot leevjonim /dary chudým/ - dva dary alespoň dvěma chudým, aby i oni měli na purim, tak jako my, radost.

Zvyky. Nejznámějším purimovým zvykem je vždy dlouho očekávaný karneval, který často začíná již
v synagoze při večerním čtení megily. Děti, ale i dospělí, se oblékají do kostýmů a nasazují si často
bizardní masky. Nikdo při zmínce Hamanova jména nezapomene zadupat nohama nebo zabouchat
rukou do stolu, aby „vymazal hříšníkovo jméno", děti točí řehtačkami. Na pořádném purimovém
karnevalu by neměl chybět purimšpil, „divadelní" hra, někdy pojatá jako tradiční purimový příběh,
bratstvo
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Sviatok - PURIM
jindy jako veselá parodie současných poměrů. V některých obcích bývá ustaven ,purim-rebe" - dětský rabín a vůbec všude vládne uvolněná, radostná atmosféra. Mezi další purimové zvyky patří
pečení a pojídání oznej Hamán /doslova Hamanových uší, jidiš Hamantašen - trojhranných koláčků
s povidlovou, makovou nebo datlovou náplní/. Děti dostávají finanční dárky -purimgeld.
Alkohol. Kdo by neznal příkaz opít se na purim tak, že nerozezná mezi požehnaným Mordechajem
a prokletým Hamaném? Každý dospělý by měl na purim vypít vína více než obvykle. Kdo nechce
pít, měl by si na chvilku zdřímnout, aby také „nevěděl, kdo byl požehnán a kdo proklet". Učenci
se snaží vysvětlit hloubku tohoto příkazu poukazem na rozdíl mezi oslavou dobra a zatracením zla,
ale druhý den bolí hlava všechny bez rozdílu.
Maska. Na purim je zvykem nasadit si masku, případně celý kostým, a využít příležitosti pohybovat
se mezi přáteli „inkognito". To není zcela náhodou. Pozorný čtenář si všimne, že v celé megile není
ani jednou zmíněno Boží jméno. Bůh halí v purimovém příběhu svou přítomnost do hávu „kontroly
přirozeného běhu událostí", zdánlivě do děje nezasahuje, (I jméno královny Ester se odvozuje
od slova seter /skrytost/.)
Amalek. Hamán je podle tradice potomkem kmene Amalek, národa, který napadl Židy poklidně
putující pouští do Zaslíbené země. Amalekité představují „starověké antisemity" a jejich následovníci se proplétají židovskou historií jako černá nit. Naší povinností je vždy před purimem a na vlastní
purim číst pasáže o Amalekitech, a tak si připomínat náš stálý boj s různými formami útlaku a nenávisti, které, k naší pramalé radosti, činí z děje knihy Ester stále aktuální příběh.
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ICEJ
Mezinárodní
křesťanské
velvyslanectví
Jeruzalém

Vás zvou
na besedu s velvyslancem státu Izrael v ČR
Arthurem Avnonem
a ministrem zahraničí ČR
Cyrilem Svobodou
na téma

IZRAEL DNEŠNÍCH DNŮ
v neděli 3. dubna v 16 hod ve velkém sále Zámku Žerotínů
ve Valašském Meziříčí

Beseda zahajuje sérii programů o Izraeli nazvanou

– CHAVERUT – PŘÁTELSTVÍ
♦

neděle 10. dubna, 16 hod, evangelický kostel, Blahoslavova 3, přednáška
předsedy ICEJ Mojmíra Kalluse „Hebrejské kořeny sbližují křesťany
s Izraelem“

♦

neděle 17. dubna, 16 hod, modlitebna církve adventistů s.d., Hřbitovní 1,
přednáška rabína Moše Chaim Kollera „Židovství v dnešním postmoderním
světě“
Informace: p.místostarosta MěÚ Ing.Bohdan Mikušek, mob. 602 575 104;
p.Jindřich Kimler mob. 603 154 532
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CHEVRA CENTRUM
Pred dvoma rokmi sme boli potešení tým, že nám predseda Židovskej náboženskej obce v Žiline ponúkol
budovu pre združenie Chevra. Je to bývalá židovská škola. Posledné dva roky sme vypracovali predbežné
skice projektu prestavby a opravy a zmluvu prenájmu budovy na 40 rokov, ktorá vyhovuje obom stranám, ako
prenajímateľovi, tak aj nám. Taktiež sme pripravili a financovali geodetické zamerania a statik nám posúdil stav
budovy a možnosti rozsahu jej prestavby a opravy. Za posledné dva roky sme budovu už využívali na zber
šatstva, elektrických zohrievačov a inej materiálnej humanitno-charitatívnej pomoci. Do týchto akcií ste boli
mnohí zapojení. Teraz sme dospeli k bodu podpísania zmluvy. Nie je to však možné, pre nedostatok
finančných prostriedkov potrebných na prestavbu. Budova potrebuje na svoje sprevádzkovanie rekonštrukciu.
Návrh a príprava projektu, materiál a samotná práca na stavbe stojí veľa. Uvedomujeme si, že nás Boh vedie
k tomu, aby táto budova bola požehnaním pre Jeho ľud ako Chevra centrum, a to cez nasledovné projekty:
- distribúcia potravinových balíkov a humanitárnej pomoci napr.
šatstva, potravín, liekov atď.
- pomoc pre tých, ktorí prežili holokaust a geto
- zdravotnícke projekty, starostlivosť o starších ľudí
- programy pre deti a siroty
- kultúrne, vzdelávacie a vyučovacie programy
- projekty Aliyah – imigrácia do Izraela

Súčasný stav budovy

Pohľad na projekt budovy po rekonštrukcii.
Preto vás vyzývame k modlitbám, aby Pán oslávil svoje meno v projekte prestavby budovy,
cez ktorú budeme môcť vo väčšej miere naplňovať projekty pomoci, osvety a vzdelávania a oslavovať tak Jeho
Meno. Je to mimoriadne veľký projekt, ale Boh Izraelov, ktorý je náš Otec a Boh je oveľa väčší, než tento
projekt. Táto vízia je nielen pre tím Chevra, ale aj pre tých v tele Ješuu (Ježiša), ktorých srdcia sú zlomené pre
Židov, a ktorí chcú byť Jeho požehnaním pre nich: “A požehnám tých, ktorí ťa žehnajú” (1 M. 12:3).
Ďakujeme vám za vaše modlitby a doterajšie finančné príspevky. Situácia v ktorej sa momentálne nachádzame
vypôsobila očakávanie v našich srdciach, je to skúška viery a taktiež prejav Božej múdrosti, ktorá sa má
prejaviť v konkrétnych rozhodnutiach. Preto nám dajte vedieť, ak prijmete niečo v modlitbe od Pána a ak
nájdete spôsob na ďalšie praktické riešenie týchto okolností.
Pokoj a požehnanie,
pastor Stanislaw Gawel
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POCHOD ŽIVÝCH - 5. MÁJ 2005
V máji tohto roku 2005, 60 rokov po skončení druhej svetovej vojny, sa pripravuje doteraz najväčší
pochod na pamiatku obetiam šoa a bojovníkov proti nacizmu. Očakáva sa, že viac ako 18000 ľudí
z celého sveta sa vydá do Osvienčimu, aby si tam pripomenuli Jom ha Šoa (Deň pamiatky holokaustu).
K účasti na tejto akcii sú pozvaný aj kresťania.
Organizátori pochodu píšu: „Ako sa druhá
svetová vojna a holokaust pomaly stráca, naberá
význam potreby pamätať si. Nenávisť i dnes
vraždí a ničí. Predsudky a diskriminácia naďalej
rozdeľuje spoločnosti. Stoja pred nami ohromné
etické a morálne otázky...“
Pochod živých je preto otvorený ľuďom rôzneho
vyznania, rôznych kultúr a z rôznych krajín.
Účastníci si pripomínajú súčasne dva významné
body v histórii 20. storočia – hrôza holokaustu
a víťazstvo nad nacistickou tyraniou. Ľudia, ktorí
prežili, tým symbolicky predajú štafetu
zodpovednosti pripomínať tieto udalosti mladšej generácii.
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. Táto akcia je uznávaná ako jeden z najlepších nástrojov pre výučbu mladej generácie
o holokauste. Osobné stretnutie zo skazou, ktorá postihla pred viac ako pol storočia Európu, sa ľuďom
hlboko vryje do pamäti. Súčasťou iniciatívy je taktiež boj proti tým, ktorí popierajú holokaust.
V tomto roku 2005 bude pochod zvlášť pestrý. K účasti sú pozvaní predstavitelia mnohých
náboženských, politických a sociálnych skupín. Ich jednota vo vzájomnej úcte a porozumenia bude práve
teraz, kde svet je plný nenávisti a predsudkov, silným verejným hlasom pre mierovú koexistenciu. Misiu
bude sprevádzať delegácia hláv štátov a významných osobností. Je práve na nich, aby si uvedomovali,
aké dôležité je poučiť sa z minulosti.
;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, kresťanov, k tomuto pochodu. Pokiaľ máte záujem zúčastniť sa tohto pochodu, ozvite sa
nám urýchlene (do 31.Marca 2005) na našu adresu alebo telefón/fax alebo email.
CHEVRA, občianske združenie, Hollého 40, 01001 Žilina
TEL/Fax: 041/5640536.
Email: chevra@chevra.sk
www.chevra.sk
Pre tých, ktorí sú z Českej republiky, vás prosíme, aby ste sa obrátili
na ICEJ – Česká pobočka: www.icej.cz
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PUBLIKÁCIE - AUDIO, VIDEO
Ponuka publikácií, brožúrok, audio a video pások.

40 dôležitých
faktov
z histórie
Izraela

12 kľúčov
k pochopeniu
Izraela
v Biblii

15 kľúčov
k pochopeniu
jedinečného
Jeruzalema

Clarence H. Wagner
(formát A5)

Clarence H. Wagner
(formát A5)

Clarence H. Wagner
(formát A5)

40,- Sk (35,- Kč)

30,- Sk (25,- Kč)

35,- Sk (30,- Kč)

12 klúčov
k Izraelu
v proroctvách
dneška
Clarence H. Wagner
(formát A5)
35,- Sk (30,- Kč)
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Pri zakúpení
všetkých brožúrok
naraz vám
ponúkame
zľavu 40,- Sk.
Spolu zaplatíte
220,- Sk (180,- Kč)

„Práve pre túto
chvíľu“

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

Lekcie
zo Šavuótu
(z Letníc)

Vianoce

Chanuka

Clarence H. Wagner
(formát A5)

Clarence H. Wagner
(formát A5)

Clarence H. Wagner
(formát A5)

30,- Sk (25,- Kč)

30,- Sk (25,- Kč)

30,- Sk (25,- Kč)
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Chuck a Karen Cohen
Korene našej viery
Cena 60,- Sk (50,-Kč)
Kjell Sjöberg
Víťazstvo v modlitebnom boji
Cena 50,- Sk (40,- Kč)

Audio nahrávky z konferencie 2004
Kazeta č.1 Stanislaw Gawel
Nebude klamať večne trvajúci víťaz Izraelov
Kazeta č.2 Randy Ludeman
Každý dobrý dar a každý dokonalý dar prichádza zhora
Kazeta č.3 JoAnn Magnuson
Vplyv stredovekej pašie na židovsko – kresťanské vzťahy.
Kazeta č.4 Mojmír Kallus
Hynú, pretože odmietli milovať pravdu
Kazeta č.5 Paul a Nuala O´Higgins
Príprava pre slávnu cirkev

Pri zakúpení 9 ks kaziet
obdržíte 10-tu kazetu zdarma.
Spolu zaplatíte 540,- Sk (430,- Kč)

Cena jednej kazety je 60,- Sk (50,- Kč)
Kazeta č.6 Randy Ludeman
Pretože som, ktorý som (JAHVE), nemením sa
Kazeta č.7 JoAnn Magnuson
Zrod moderného Stredného východu: História v mapách
Kazeta č.8 Randy Ludeman
Ó môj ľud, Ja otvorím vaše hroby
Kazeta č.9 Paul a Nuala O´Higgins
Uzdravenie zlomeného srdca a potešovanie tých, ktorí oplakávajú
Kazeta č.10 Paul a Nuala O´Higgins
Osem dôvodov, prečo by mal každý kresťan podporovať Izrael
CD-MP3 (alebo WMA) nahrávka z celej konferencie za 240,- Sk (190,- Kč)
K cene prirátame poštovné a balné.
bratstvo
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Žijeme v čase celosvetového utrpenia: násilie, terorizmus, prírodné pohromy (kobylky
v Izraeli, Cunami v Ázii atď.). Ľudia hľadajú nádej, podstatu, odpovede, pokoj alebo riešenia
v „pánoch“ a „bohoch“, ale uvedomme si, že vo všetkom tom, iba Pán Ježiš Kristus a Boh,
je ten, ktorý prináša nádej, odpovede, pokoj a riešenia.

Kevin Knott

Kevin Knott vedie mesiánske chvály od roku 1982. Spolu
so svojou ženou, Diane, sú zapojení do služby medzi
Židovským ľudom a cirkvou v Izraeli a Juhoafrickej
Republike. Mali veľkú túžbu dozvedieť sa viac o
Židovskom ľude. Aby naplnili svoju túžbu, chceli získať
informácie z prvej ruky a preto sa rozhodli navštíviť
lokálnu synagógu a neskôr sa presťahovali do Izraela.
Ich túžbou je vidieť cirkev, ktorá si uvedomuje svoje
židovské korene a vidieť Židov, ktorí prijímajú Ježiša ako
svojho Mesiáša. Kevin verí, že svojou službou chvály a
uctievania, hudbou, môže vytvoriť most nad priepasťou
medzi Židmi a pohanmi a tiež k znovuzískaniu radosti a
svätosti zažívanej počas chrámového uctievania. V

súčasnosti vedie mesiánske spoločenstvo, Zlaté Jablká, v Kapskom meste ako aj slúži v iných
cirkvách. Má troch synov, ktorí sú aktívne zapojení do služieb v cirkvi.
Pre Slovenskú republiku:
Chevra, Hollého 40 , 010 01 Žilina
Banka: ČSOB, a.s., Legionárska 1,
012 22 Žilina; č.ú.: 107656253/7500 (Sk)

Pre Českú republiku:
Chevra, Smetanova 523, 739 61 Třinec
Banka: ČSOB, a.s., Lidická 1264,
739 61 Třinec; č.ú.: 180773659/0300 (Kč)

Tel./ Fax: +421-41-56 40 536; E-mail: chevra@chevra.sk, WEB: www.chevra.sk

