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CHEVRA
Poslanie:
Potešujte, potešujte môj ľud... (Iz. 40)
Vízia:
“Budovanie mostov medzi kresťanmi a židmi”
“...on je náš pokoj, ktorý učinil oboje jedno a zboril aj priehradný múr.”

(Ef. 2:14)

“...tých dvoje, Židov a pohanov, stvoril v sebe v jedného človeka činiac pokoj”. (Ef. 2:15)
“...skrze Neho máme prístup oboje v jednom Duchu k Otcovi”.

(Ef. 2:18)

Chevra je hebrejský výraz pre spoločenstvo, skupinu priateľov.
Úlohou a zároveň cieľom občianskeho združenia Chevra na Slovensku a v Českej republike
je šíriť Božie Slovo pre cirkev dnešných dní. Slovo je zamerané na poznanie Božích zámerov
pre cirkev a Izrael a vyučovanie o židovských koreňoch kresťanskej viery. Dôraz v tejto oblasti
dávame na osobné stretnutia so skupinami ľudí (cirkvi, organizácie, modlitebné tímy, a pod.),
ktorí majú túžbu po poznaní a vzdelávaní. Je samozrejmé, že nie je možné oddeliť teoretické
znalosti a vedomosti o Bohu od praktickej aplikácie počnúc modlitbami až po vycestovanie na
misijnú cestu do Ukrajiny, Moldavska alebo inej krajiny bývalého Sovietskeho zväzu, kde
doteraz žije v diaspóre mnoho židov.

SLOVO NA ÚVOD
Drahí súrodenci!
Tu je slovo zo Slova pre vás.
„Zober moje slzy do svojej nádoby, lebo či azda nie sú
zapísane v tvojej knihe?“ (Žalm 56:9)
Je to výkrik zúfalej duši, niekoho kto vie, čo znamená byť
pútnikom, vyhnancom. Niekto, kto vie vyliať veľmi veľa sĺz.
Dokonca vo svojich slzách a vo svojom vyhnanstve nachádza
potešenie. Uvedomuje si, že zrak Boží je opretý na neho, že
Boh si všíma všetko, čím prechádza, a že záznam všetkého čo trpí pre spravodlivosť
je zachovaný v Božej knihe.
Hovorí tiež „Bože zober moje slzy do tvojej nádoby.“ Prečo by sme si mal uchovávať
svoje slzy u Boha? Buď si istý toho, že jedného dňa tieto slzy budú vyzerať inak ako
vyzerajú teraz. Momentálne ich vidíš ako utrpenie a je ti z toho ťažko - hovoríš si, čo som
urobil zle, ale vedz o tom, že v tomto živote vidíme len opačnú stranu ľudských osudov.
Vidíš farby, ktoré sa neprelínajú a dezén nemajúci veľký význam. Pamätaj však, že vo
večnosti budeš vidieť dezén taký, aký naozaj je. A taktiež veci, nad ktorými si si lámal
hlavu, Boh ich tvorca obráti v nádhernú vzorku, s ktorej sa budeš radovať celú večnosť.
Buď si istý toho, že keď trpíš pre spravodlivosť a vylievaš horké slzy, neodvracaj sa
od Boha, nevzdávaj nádej, ale rob, ako robil žalmista. Krič k Bohu „Zober moje slzy
do svojej nádoby“.
„Pokorte sa pod mocnú ruku Božiu, aby vás povýšil svojím časom. Každú svoju
starosť hoďte na neho, lebo on sa stará o vás.“ (1Pt 5:6-7)

Šalom, Šalom
Stanislaw Gawel
Chevra tím
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„ ...pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine...“ (1Kr 10:6)
„V ten deň nebude sa už zvyšok Izraela ani zachránení z domu Jákobovho spoliehať na toho,
kto ho bije; ale spoliehať sa bude naozaj na Hospodina, Svätého v Iztraeli.“ (Iz 10:20)

ZMENIL SI LEOPARD SVOJE ŠKVRNY?
V poslednej dobe, po tom ako sa dostali na pokraj občianskej vojny v Palestínskej samospráve,
obidve organizácie Hamas ako aj Fatah prijali ponuku Saudskej Arábie na vytvorenie mieru.
V utorok, 6. februára, na stretnutí v Mekke, Hamas a Fatahom podpísali koaličnú dohodu. Hoci
človek je prirodzene skeptický, Saudská Arábia skutočne dosiahli niečo za pomoci tohto sprostredkovania, a to z jediného dôvodu, že dosiahla väčšinu cieľov zahraničnej politiky USA, najmä efektívne odstránenie Hamasu z vysokého úradu.
Podľa uvedenej dohody, nová Palestínska vláda bude vedená prostredníctvom nestrannej osoby
namiesto Ismaila Haniyeho a kľúčové portfóliá sa presunú na Fatah alebo nezávislých. Hoci koalícia
nedošla k rozhodnutiu uznať Izrael, Rijád poradil Washingtonu nevyvodiť žiadny výsledok z tohto
bodu, jednoducho nerobiť z toho vedu. Hamas si udrží väčšinu v novom kabinete/novej vláde.
Saudská Arábia sa pustila do kampane „predaja“ dohôd z Mekky v Európe a Izraeli. Jeden
z hlavných cieľov je presvedčiť EÚ, aby stiahla svoje hospodárske embargo voči Palestínskej vláde.
Ak sa tak nestane, Rijád údajne do toho vstúpi so všetkými fondmi, ktoré Palestínčania potrebujú –
približná ročná suma 1 bilión USD. Saudčania dúfajú, že zvýšia tlak na domácej pôde v Izraeli, aby
bola prijatá zmluva z Mekky a súhlas so začatím vyjednávaní s novou Palestínskou vládou.
Neskôr sa Abbás vydal na cestu do EÚ a dohodol sa s Európskymi vodcami, že nová štátna jednotná vláda musí uznať právo Izraela na jeho existenciu a vzdať sa násilia. Na tlačovej konferencii
s najvyšším predstaviteľom zahraničnej politiky EÚ Javierom Solanom sa Abbás pokúšal potešiť
zahraničných darcov slovami, „Zostávame zaviazaní rozhodnutiu o dvoch štátoch, uznaniu Izraela,
vzdania sa násilia a teroru“ a prikláňame sa k existujúcim dohodám medzi Izraelom
a Palestínčanmi.
Ale čo Hamas? Existuje vôbec nejaká šanca, že by Hamas vôbec niekedy uznal Izrael? Podľa Ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova, existuje. Počas svojej nedávnej návštevy
v Moskve, vodca Hamasu, Káled Mašal údajne prisľúbil, že militantná palestínska skupina ukončí
raketové útoky a taktiež ostatné násilie voči Izraelu. „Hamas by mal využiť svoju autoritu na to, aby
zastavil násilie vrátane raketových útokov na Izrael,“ Lavrov prehlásil na tlačovej konferencii
po svojom stretnutí s Mašalom. Ale skutočne tak urobia? „Získali sme potvrdenie, že takéto kroky
sa uskutočnia,“ povedal Lavrov.
Avšak, na inej tlačovej konferencii Mašal povedal, že táto skupina nie je celkom pripravená uznať
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Izrael. „Ponajprv, Izrael musí ukončiť okupáciu palestínskeho územia a urobiť koniec utrpeniu Palestínčanov,“ prehlásil Mašal, keď sa ho opýtali na otázku uznania. „Keď Izrael toto urobí, Palestínčania
taktiež ujasnia svoju pozíciu.“
V snahe presvedčiť obidve strany – EÚ ako aj US, aby sa zrušila blokáda voči Palestínčanom, Mašal povedal, „Ak Spojené štáty budú pokračovať a trvať na blokáde Palestínskeho ľudu, to iba podnieti nenávisť politiky US v danej oblasti, nie len medzi Palestínčanmi, ale aj všetkými Arabmi ako aj
všetkými moslimami.“
Rusko prisľúbilo pomoc tým, že ich odbremenia od sankcií, ale ani Európska Únia ani Spojené štáty
sa nejavia, že by sa ponáhľali s opätovným začatím pomoci voči Palestínskej správe.
A ČO PERZSKÝ TIGER?
Čo sa týka tejto správy, Irán neprejavuje žiadne znaky ústupu na svojom programe navršovania
množstva uránu, dokonca aj vzhľadom k situácii hromadenia loďstva US v Perzskom zálive.
22. februára, riaditeľ pre sledovanie nukleárnych zbraní, El Baradei, oznámil tajomníkovi OSN,
že Irán nielenže nestihol 60 dňovú lehotu pre ukončenie hromadenia uránu, ale naopak urýchlil
tento proces. Zatiaľ US pokračovali so svojím vojenským nárastom v Zálive v čase, keď lietadlová
loď USS Stennis dorazila s viac ako 6 500 námorníkmi, aby sa pridala k USS Dwighta D. Eisenhowera
Odvážia sa US alebo Izrael zaútočiť na iránske nukleárne vybavenie? Niekoľko nedávnych publikácii referovalo, že US a Izrael sa pripravujú zaútočiť na Irán. Obidve krajiny popierajú, že by sa takéto
prípravy uskutočňovali. Ministerka zahraničných vecí Condoleezza Rice nedávno navrhla, že bude
kedykoľvek hovoriť so zástupcom Iránu, ak Irán upustí od zbrojenia a regeneračných aktivít. (Toto
sa možno uskutoční v marci, keď niekoľko krajín, vrátane Iránu a Sýrie, plánuje zasadnúť
k rokovaciemu stolu a porozprávať so západnými štátmi o Iraku.) Avšak, vojsko, námorníctvo,
vzdušné sily a „obojživelná“ sila, ktorú US vybudovali v okolí iránskeho pobrežia, hovoria hlasnejšie
ako ich slová. Irán vyjadril svoj odpor na tento signál rozmiestnením svojho vojska a elitných revolučných gardových jednotiek do plnej bojovej pohotovosti.
Izrael, „tretia zložka vo vojnovej rovnici“ (Debkafile, 16. február), je uprostred koncentrovanej série
bojového cvičenia a vojnových hier. Naproti odhadu izraelských spravodajských agentúr, ktorý zaslali v nedávnej dobe, vodcom IDF bolo oznámené, aby sa počas leta pripravili na vážny konflikt na
viac ako jednom fronte.
Vzhľadom na skutočnosť, že vládca Lýbie Muammar Kaddáfí sa vzdal zbraní hromadného ničenia
a Kim Jong Il zo severnej Kórey (zjavne) nedávno súhlasil so zneškodnením nukleárnych zbraní,
mnohí dávajú nádej tomu, že vyjednávania by mohli priniesť svoje ovocie. Spojené štáty sa sami
budú snažiť prihovoriť sa Iránu, aby sa vzdal svojho nukleárneho programu.
Ale je zrejmé, že Irán sa obáva útoku. V utorok, 22. februára, iránsky vyjednávač ohľadne nukleárnych zbraní, Ali Larijani, varoval, že len „nekonvenčné, nelogické alebo iracionálne“ postupy proti
Iránu sa stretnú s adekvátnou reakciou. Povedal, že daná problematika by sa mohla vyriešiť jedine
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prostredníctvom dialógu. V tom istom čase Irán testoval blízke vody tým, že priviedol svoje vojnové
hry do rušných prúdov morských úžin Hormuzu. Počas manévrov Iránski námorníci naložili míny na
malé bojové lode a otestovali raketu Shahab-3 odpálením do medzinárodných vôd v blízkosti týchto
úžin, odhalil námorný dôstojník US.
US loďstvo zaznamenáva „viac nestability, ako sme mohli vidieť za posledné roky“ v oblasti aktivít
piatej flotily. Viceadmirál Patrick Walsh zaznamenal konflikty v Iraku, Afganistane a Somálsku, napätie v Libanone a nerozhodný výsledok s Iránom a jeho narastajúcimi „provokáciami“. Vzhľadom na
možný útok US loďstva, ak by bolo možné vystopovať späť do Iránu incident s mnohými obeťami v
Iraku, Walsh povedal, že nemôže diskutovať o pravidlách loďstva týkajúcich sa ich zainteresovania,
ale povedal, „Sú udalosti na súši, ktoré môžu prekypieť až do mora.“
HIZBALLÁH SA STÁLE „ZAHRÁVA“
Hizballáh, ktorý si zjavne o sebe myslí, že je nepremožiteľný voči Izraelu, sa stále zahráva
s nebezpečnými hrami na južnej hranici s Libanonom. Na začiatku februára bojovníci Hizballáhu
naložili veľké množstvo bômb na Izraelsko-libanonské hranice. Tieto bomby boli namierené
na izraelské hraničné patroly v blízkosti Mošav Avivim. Každá z nich je vybavená 15kg výbušniny,
boli objavené a detonované pri kontrolovaných explóziách pred tým, ako by mohli niekoho zraniť.
Toto bola prvá útočná akcia proti Izraelu od zastavenia paľby, ktoré ukončilo mesačnú vojnu (júlaugust) v roku 2006.
Zdá sa, že toto popiera uistenia premiéra Olmerta o tom, že vojna mala úspech v zatlačení pozícií
Hizballáhu späť k južnej hranici Libanonu a nahradila ich mierovými dozorcami Spojených národov.
Keď bol Olmert informovaný o tom, že v blízkosti hranice vejú vlajky Hizballáhu, povedal, že vlajky
ho netrápia. Zdá sa však, že Hizballáh nemáva len vlajkami.
Je známe, že Hizballáh potichu navracal svoje ozbrojené sily do lokalít starej dediny, kde budujú
opevnenia. Hizbaláh taktiež znovu rozmiestnil pásmo rakiet spolu s pozorovacími hliadkami, ktoré
ostro sledujú IDF aktivity (oznámené prostredníctvom Debkafile, 5. február).
Čoho sa Izrael aj ostatní dožadovali ohľadne zdrojov zbraní pre Hizballáh, teraz Hizballáh uznáva,
že je to pravda. „Áno“, Nasralláh uviedol, „ nie je to tajomstvo, že získavame peniaze a zbrane
z Iránu prostredníctvom Sýrie.“ V nedávnom interview s Kuwaitskými novinami, Nasralláh komentátorovi povedal, že jeho organizácia uniesla izraelských vojakov Regeva a Goldwassera, aby tým
spôsobila prepustenie libanonských väzňov, ktorí boli zadržiavaní v Izraeli. Ale uznal, že urobil chyby.
„Možno sme sa mýlili,“ povedal; „len Boh nerobí chyby, a my sme sa ospravedlnili libanonskému
ľudu za tento incident a zaplatili sme veľkú krvavú cenu. Neváhame s obetovaním našich detí
v mene nášho spravodlivého boja,“ dodal. Nasralláh prehlasuje, že nemá žiadnu osobnú ambíciu.
On „len chce“ vytvoriť prosperujúci štát v Libanone a zbaviť sa izraelského ohrozenia. Žeby Hizballáh nejakým spôsobom zmäkol?
Nerátajte s tým. Ich vodcovia sú vo veľkej miere stále schopní chrliť oheň a síru. 27. februára zá6
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stupca vodcu Hizballáhu Naim Kassem varoval, že akékoľvek „vojenské kroky“ zo strany US alebo
Izraelu voči Iránu budú mať nebezpečné následky po celom Strednom Východe. Hoci nepohrozil, že
zasiahnu do boja, ak US zaútočia na Irán, vyjadril však možnosť, že Izrael by mohol zaútočiť na
Libanon ako súčasť takéhoto útoku, a v takom prípade Hizballáh bude „rozhodne“ reagovať.
AL-KÁIDA STÁLE VYVOLÁVA PROBLÉMY V OKOLITÝCH OBLASTIACH IZRAELA
Jordánčania nedávno odhalili zámer Al-Káidy, ktorá spôsobuje viac problémov v ich krajine. Tento
zámer bol zistený, keď skupina nedávnych kontaktných osôb Zarkáwího, ktorí sa snažili prekročiť
jordánske hranice smerom do Sýrie, boli zadržaní na výsluch. Títo muži priznali, že smerovali
do výcvikového tábora Al-Káidy na okraji Damasku, aby sa pripravili na nové kolo útokov
v Jordánsku a aby pripravili zásobovanie vojska na čerpanie financií, zbraní, výbušnín a bojovej sily
zo Sýrie a Jordánska.
Debkafile referuje, že sa taktiež zistilo, že teroristická skupina Al-Káida, ktorá čaká na podozrivé
osoby na druhej strane hranice, bola tou jednotkou, ktorá 9. septembra 2005 naplánovala
a vykonala samovražedné útoky na tri hotely, ktoré vlastnili Američania v Ammáne, kde bolo zabitých 60 ľudí. Tá jednotka pracovala v Jordánsku za čias Zarkáwího. Keď bol Zarkáwí zabitý, Jordánčania dúfali, že jeho smrť spôsobí koniec džihádskej teroristickej hrozbe nad ich kráľovstvom. Teraz
už vedia, že sa tak nestalo.
Jordánsko sa tiež obáva, že ani US ani Izrael nejaví prehnaný záujem o nájazdy Al-Káidy na Sinaj
a do pásma Gazy. Na US – arabskej spravodajskej konferencii, ktorá sa nedávno konala
v Ammáne, jordánsky veliteľ bezpečnosti povedal americkými spravodajským úradníkom, že ich
nečinnosť povzbudila jednotky Al-Káidy, aby boli ešte tvrdší v obidvoch oblastiach – na Sinaji ako aj
v oblasti Palestíny. Jordánska vláda varovala proti – teroristické orgány US, že svojím nereagovaním na narastajúcu hrozbu spôsobia, že všetky budúce dohody a bezpečnostné opatrenia v danej
oblasti budú vo vážnom ohrození.
NAŠLI JEŽIŠOVE KOSTI? OCH, NIE ZASE!
Človek sa môže modliť, aby bol vyslobodený od týchto vyhlásení, ktoré z času na čas vyplávajú
na povrch a popierajú Ježišovo zmŕtvychvstanie a chcú zničiť kresťanstvo. Samozrejme, že liberálni
vedci sa budú naďalej snažiť, až kým sa Ježiš nevráti, pretože nedokážu uniesť tú myšlienku, že by
Ježiš mohol skutočne byť Božím Synom, ktorý má moc nad ich životmi. Tento krát je to nový dokumentárny film, zrežírovaný Jamesom Cameronom, ktorý sa volá Stratený Kristov hrob. Kde je tento
hrob? Je v Talpiote, na juhu Jeruzalema. Cameron a jeho kolegovia prehlasujú, že tento hrob je
„pravdepodobne“ posledným miestom odpočinku Ježiša Nazaretského, jeho matky, „partnerky“
Márie Magdalény, syna a ostatných členov rodiny. Prečo to tak veľmi zaváňa Da Vinciho kódom?
Je to preto, že vytvára podobné prehlásenia ako novela Dana Browna. Ale takisto ako Da Vinciho
kód nemohol zničiť kresťanstvo, ani tento nový „objav“ sa nedostane veľmi ďaleko. Archeológovia,
kresťanskí ako aj židovskí, už odhalili tieto vyhlásenia vydané v spomínanom dokumentárnom filme.
Amos Kloner, prvý izraelský archeológ, ktorý preskúmal dané územie, povedal, že táto myšlienka
bratstvo
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je falošná v porovnaní s archeologickými štandardmi, ale vytvára zisky pre televíziu. „Jednoducho
chcú z toho vyťažiť peniaze“, povedal Kloner. O niečo neskôr Kloner zosilňuje svoju kritiku tým,
že ostro skritizuje tento dokument ako „absolútny nezmysel.“
Mená na urnách sa údajne spájajú s menami „Ježiš, syn Jozefa“, „Mária,“ „Jose,“ „Marianne,“ „Júda,
syn Ježiša,“ atď. Ale keďže je známe, že starobylé semitské nápisy najmä tie, ktoré sú písané
po Aramejsky, sa veľmi ťažko čítajú, niektorí vedci nie sú celkom istí, či je tam „meno“ Ježiš. Podľa
Haaretza, Stephen Pfann z Univerzity Svätej zeme neverí, že to kresťania zoberú. „Ako to vôbec
môže byť možné (že je to hrobka Ježiša a jeho rodiny)? Pýta sa „Na mierke od jedna do desať (kde
desať znamená, že by to bolo úplne možné), to pravdepodobne bude jeden..“ uzaviera Pfann túto
myšlienku.
Nemal som čas urobiť osobne nejaký výskum ohľadne tohto nového, bizarného vyhlásenia. Možno
v budúcom čísle News Digest budem mať viac možností o tom hovoriť. Zatiaľ sa žiadny kresťan
nemusí obávať, že by boli nájdené „kosti“ zmŕtvychvstalého Ježiša.
„Na malú chvíľu som ťa opustil, ale s veľkým milosrdenstvom ťa zhromaždím. V prekypení
svojho hnevu som skryl svoju tvár na chvíľu pred tebou, no večnou milosťou sa zľutujem
nad tebou – vraví Hospodin, tvoj Vykupiteľ.“ (Iz 54:7-8).
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)

“Podobne aj jazyk: je malý úd, ale chváli sa veľkými vecami. Ajhľa, aký malý oheň a akú veľkú horu zapáli.” (Jk 3:5).

ZAHÁJENIE ZÁPASU
Šejk Raed Salah, vedúci radikálneho Severného frontu islamského hnutia opakovane povolával
svojich členov, aby prišli do Jeruzalema a svojimi telami chránili mešitu Al-Aksa, o ktorej hovorí,
že je v nebezpečenstve zničenia. Tento podnet k násiliu je vyvolaný kvôli budovaniu mosta hneď
vedľa Západnej steny, aby sa tak mohol nahradiť ten, ktorý sa zrútil pred niekoľkými rokmi (JPost,
12.február). Prestavuje sa pri bráne Mugrabi — ktorá je zároveň jedinou vstupnou cestou pre Židov
a turistov, odkiaľ majú prístup ku Chrámovej hore.
Stavba a archeologické vykopávky v oblasti Západnej steny boli zastavené kvôli širokospektrálnemu
podnetu moslimských vodcov po celom svete, ktorí prehlasujú, že Židovský štát podkopáva mešity
na Chrámovej hore. Orgány zodpovedné za archeologické vykopávky už objavili ruiny z doby Umayyada (7.-8. st. n.l.), kresťanskej Byzantskej (3.-7. st. n.l.) a židovskej Herodiánskej doby (1.st. pred
n.l. – 1.st. n.l.).
Uri Ariel, predseda Národnej únie - NRP Knessetovej politickej strany predpokladá, že, “Arabi sa
možno obávajú, že vo vykopávkach sa nájdu židovské pozostatky, ktoré posilnia, v očiach izraelskej
spoločnosti a celého sveta, prepojenie židovského národa s týmto územím.”
•
Modlite sa, aby Izrael pevne zvládol túto problematiku bez pokusu uchlácholiť islamské
autority. Modlite sa, aby nedošlo k žiadnemu podľahnutiu voči zastrašovaniu, ale uznaniu
Božieho Slova, týkajúceho sa Jeho vlády.
“Preto buďme vďační a prijímajme neotrasiteľné kráľovstvo; a takto slúžme Bohu, aby sme
sa Mu páčili: s úctou a bázňou. Lebo aj náš Boh je zožierajúcim ohňom.” (Žd 12:28-29).
“Ja sám som ustanovil svojho Kráľa na Sione” (Ž 2:6).
DVA ŠTÁTY
“Bázeň pred Hospodinom znamená nenávidieť zlo. Pýchu, namyslenosť, zlý spôsob života
a prevrátené reči nenávidím.” (Pr 8:13).
Štátna sekretárka US, Condoleezza Rice, prišila opäť do Izraela, aby Izraelčanom a Palestínčanom
zdôraznila, že existuje náhrada pre riešenie týchto dvoch štátov. Izraelská ministerka zahraničných
vecí Tzipi Livni sa tiež utvrdila v tom istom tábore (Jerusalem Newswire, 17. február). Rice taktiež
viedla troj-stranné stretnutie s PA Prezidentom Mahmúdom Abbásom a izraelským premiérom Ehubratstvo
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dom Olmertom.
V tom istom čase sú neisté snahy zo strany PA Prezidenta Abbása (Fatah) a premiéra Haniyeho
(Hamas) sformovať jednotnú koaličnú vládu. Zmluva, ktorú podpísali počas svojej nedávnej cesty
do Mekky, ktorá bola iniciovaná a podporovaná Saudskou Arábiou, možno bude a možno nebude
aplikovaná. Ako naznačuje rivalita a násilie na palestínskom území, nie je pravdepodobné, že
sa Hamas a Fatah dokážu vôbec na niečom dohodnúť vo svojom vlastnom tábore. Keď to berieme
do úvahy, prečo by vôbec niekedy súhlasili s tým, že uznajú Izrael alebo zastavia teroristické útoky?
•

Modlite sa, aby Božie plány týkajúce sa Izraela a týchto národov, boli pevne uznávané na
tomto ako aj na ostatných stretnutiach.

“Oheň som prišiel hodiť na zem. A čo chcem? Kiežby už horel! …Myslíte si, že som priniesol
mier na zem? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie.” (Lk 12:49,51).
IZRAELSKÁ VLÁDA – PRIPRAVENÁ NA ZMENU?
“Lebo dieťa sa nám narodilo, Syn nám je daný... Veľká bude Jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v Jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou
odteraz až naveky. Horlivosť Hospodina mocností to urobí.” (Iz 9:5-6).
Izraelčania očakávajú zmenu v ich volebnom systéme. Návrhy už boli zvažované v minulosti a vlna
nespokojnosti so súčasným vedením spôsobuje, že Knesset im musí venovať pozornosť (JPost,
7. február). Dvaja členovia Kadimovej strany premiéra Olmerta uviedli, že to zaberie istý čas, kým sa
nájdu vodcovia, ktorým bude verejnosť dôverovať a zároveň ich podporovať. Jeden z nich povedal,
že chápe pocity verejnosti, že Izrael je uprostred najhoršej krízy vodcovstva od čias svojho vzniku
(JPost, 18. február).
Minister obrany Amir Peretz je rozhodnutý zničiť viac usadlostí v Judsku a Samárii, ale nie je už tak
veľmi rozhodnutý zabrániť, aby boli zbrane pašované alebo, aby rakety zasahovali izraelské územie.
Podobne nie je zrejmé, že by premiér Olmert bol schopný rozlíšiť, kto sú jeho nepriatelia a je ochotný uzavrieť mierové dohody bez toho, aby si spočítal náklady. Navyše, toto leto sa urobilo príliš
mnoho chýb v konflikte s Hizballáhom. Verejnosť sa cíti zraniteľná a skľúčená (JPost, 8. február).
Peretz počas návštevy povedal Riceovej, že oslobodenie uneseného štatutárneho zástupcu Gilada
Šalita je hlavnou požiadavkou Izraela od ktorejkoľvek palestínskej vlády (JPost, 18. február). Nespomenulo sa meno Ehud Goldwasser alebo Eldad Regev, ktorí boli unesení Hizballáhom. Väčšina
vyjednávaní uskutočnených v minulosti, ktoré boli zverejnené v správach, sa týkali Šalita, ale pozoruhodné je, že chýbala spomienka tých ďalších dvoch.
•

Modlite sa, aby členovia Knessetovej strany ako aj verejnosť volali na Pána, aby zasiahol
so Svojou spásou a vyslobodením. Modlite sa, aby zajatí boli vyslobodení.
“Nespoliehajte sa na kniežatá, na človeka, u ktorého niet pomoci. Keď jeho duch vyjde, on
10
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vráti sa do zeme; jeho úmysly zaniknú v ten istý deň. Blahoslavený, komu je Boh Jákobov na
pomoci, ktorého nádej je v Hospodinovi, jeho Bohu …Hospodin vyslobodzuje uväznených” (Ž 146:3-5,7).
ZABRATIE ÚZEMIA
“Hľa, dal som vám krajinu! Vstúpte do nej a zaujmite krajinu, o ktorej Hospodin prisahal vašim otcom - Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi, že ju dá im aj potomstvu po nich.” (5M 1:8).
Vládne orgány vykázali Židov zo strategického miesta, z ktorého je výhľad na Arad, Mŕtve more
a Hebron. Deliaci plot sa v súčasnosti končí na hranici, ktorá susedí z územím nikoho, ktoré bolo
10 rokov obrábané židovským usadlíkom menom Yaakov Talia. Talia sa presťahoval na svoje gazdovstvo so svojím staručkým otcom a matkou – rodákmi z Južnej Afriky – v roku 1996.
Táto oblasť je sporná a Arabi nedávno vyhrali boj v kampani, keď hlavný veliteľ IDF gen. Yair Naveh
podpísal príkaz, v ktorom dáva Arabom nadvládu nad jej časťou. Arabi spolu so zahraničnou ľavicou
"mierovými aktivistami" obsadili vo februári toto územie, vysadili stovky olivovníkov a začali pásť
ovce, aby tým uplatnili nárok na túto oblasť. Pod vedením arabskej skupiny Taayush, pokračovali
za hranice sporného územia a zničili kríky a obilie v tejto oblasti, ktoré je uznané ako súčasť hospodárstva Taliu.
Talia požiadal vojsko a políciu, aby vyzvali Civilnú územnú správu, že by poslala svojich úradníkov,
ktorí potvrdia, že táto zem patrí Židom. O dve hodiny neskôr úradníci územnej správy stále nereagovali na túto výzvu. Arabi armáde povedali, že územie patrí im. Senior dôstojník z Hebronského oddielu im vyhovel a zaviedol politiku, že keď dovolí Arabom vlastniť toto územie, zaistí tým pokoj a
ticho (Arutz Sheva, 14. február).
“Preto a len preto, že zvádzali môj ľud a hovorili: Pokoj! Keď nebolo pokoja a keď ľud stavia
stenu, oni ju zatierajú hlinenou omietkou – povedz tým omietkárom, že odpadne... Zrútim
stenu, ktorú ste omietli hlinenou omietkou, zvalím ju na zem, takže bude odkrytý jej základ;
padne, a v nej zahyniete aj vy a potom poznáte, že ja som HOSPODIN“ ” (Ezechiel 13:10,14).
VANDALI VYVRACAJÚ KORENE STROMOV ZASADENÝCH NA HEBRONSKÝCH KOPCOCH
Tisícky detí v Benai Akiva hnutí prechádzali po kopci pri priemyselnej oblasti južných kopcov Hebronu, medzi Bér Ševa a Hebronom, aby zasadili viac ako 5 000 borovíc a cédrov na počesť Tu BeŠvat, Židovského nového roka pre stromy. Liberálny rabín Arik Ascherman, niekoľko ďalších ľavicových aktivistov a zopár Arabov sa im postavilo do cesty.
Polícia, zo strachu pred konfrontáciou, povedala deťom, aby nepokračovali, kým neprídu zástupcovia Civilnej územnej rady a neukážu Aschermanovi doklady a povolenia, ktoré dokazujú, že územie
patrí oblastnej rade. Úradník z Oblastnej rady, Akiva London, povedal, že na túto udalosť boli získané povolenia. O dve noci neskôr, vandali vyvrátili korene približne polovici z 5000 cédrov a borovíc,
ktoré deti vysadili. Stopy, ktoré viedli k blízkym arabským dreveným chatám poukázali na zdroj tejto
škody.
bratstvo
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"Ako deťom vysvetlíte, že Arabi vykorenili stromy, ktoré ony zasadili svojimi vlastnými rukami?" opýtal sa London. “Pred dvomi rokmi mnoho detí utrpelo to isté sklamanie, keď vysadili stromy a Arabi
ich vyvrátili." Dodal, že mnohí príbuzní týchto detí boli vládou vzatí z (prúdu) Gush Katif.
•

Modlite sa za ducha usvedčenia a pokánia, aby prišiel na všetkých, ktorí urobili rozhodnutia
v rozpore s Božím Slovom.

“Hľa, víchor Hospodinov vyráža s hnevom; povíchrica sa ženie, zvíri sa na hlavu bezbožných. Neodvráti sa prenikavý hnev Hospodinov, pokiaľ nevykoná a nesplní úmysly svojho
srdca. V posledných dňoch to pochopíte.” (Jer 30:23-24).
Z Jeruzalema,
Carolyn Jacobson

Projekt MÚR MODLITIEB organizuje medzinárodná organizácia Kresťanskí priatelia Izraela (CFI) so sídlom
v Jeruzaleme: CFI, P.O.Box 1813, Jerusalem 910 15, ISRAEL, e-mail: cfi@cfijerusalem.org; www.cfijerusalem.org
Na Slovensku a v Českej republike zabezpečuje tento projekt občianske združenie Chevra.
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SPRÁVY Z DIASPÓRY - PROJEKT NÁDEJ
Distribúcia zemiakov
Ješua hovorí: „...bol som hladný a dali ste mi jesť...“ (Matúša 25:35). Jedným zo spôsobov
ako naplňujeme Jeho Slovo je distribúcia zemiakov, ktorú sme robili doteraz na jeseň.
V jeseni 2006 sme distribuovali 7,5 tony zemiakov pre 150 Židov v Zakarpatskej oblasti.

Samozrejme, že je to len kvapka toho, čo by sa dalo
spraviť, ale záleží to od finančných prostriedkov, ktoré Pán posiela cez vás, aby tieto projekty mohli fungovať. Sme sa rozhodli, že budeme robiť distribúciu zemiakov aj na jar, lebo
sú to základné potreby ľudí. Preto sa obraciame na vás a prosíme o zapojenie sa do tohto
distribučného projektu. Nech každý prispeje tak, ako mu Pán položí na srdce.

bratstvo
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Projekt NÁDEJ

Nech Pán žehná každého ochotného darcu a použije si to na slávu svojho Mena!
Stanislaw Gawel, Chevra tím.
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ŠALOM
Poznáte význam slova molw+O šalom, ktorý sa vyslovuje ša-LOM ? Mnohí by pravdepodobne
odpovedali áno s tým, že to znamená 'pokoj'. Niektorí by vedeli dodať, že základné písmená slova
wO (šin), l (lamed), m (mem) súvisia s pojmami úplnosť, dokončenosť, zdravie, blaho. Ale myslím, že len málokto, ak vôbec niekto, už objavil skutočnú hĺbku tohto bohatého hebrejského pojmu.
V liste veriacim vo Filipách písali Pavel a Timoteus, že Boží šalom „prevyšuje každý rozum“ alebo
dnešnými slovami je neuveriteľný, výnimočný! Je preto veľmi upokojujúce vedieť, že „Boží šalom,
ktorý prevyšuje každý rozum, bude strážiť vaše srdcia a vaše mysli v Kristu Ježiši.“ (Fil. 4:7)
Keď spoznávame hebrejské výrazy, ktoré boli podkladom pre naše slovenské preklady Biblie, otvára
nám to celkom nový svet úžasných a zmysluplných objavov. Slová, ktoré sme dovtedy chápali
v úzkom, špecifickom význame sú odrazu ako drahokamy, nádherné vo svojej čistej forme
a lámajúce zachytené svetlo mnohorakými spôsobmi. Presne tak je to aj v prípade slova šalom.
Najčastejšie je prekladané ako 'pokoj', avšak hebrejský význam šalomu má široké asociácie späté
so základným významom 'úplnosť'.
Napríklad môže byť šalom v našom vzťahu s Bohom, keď vyznáme svoje nesprávne konanie
a pristúpime k Nemu s pokáním; existuje šalom medzi dobrými priateľmi alebo šalom uzavretý medzi národmi; šalom mesta znamená bezpečnosť a istotu; šalom vo finančnej sfére znamená vyplatiť
svoje dlhy; šalom pre dušu znamená spasenie a dobro.
Vedeli ste, že jedno zo zvláštnych Božích mien, ktorým Ho oslovil Gedeon je Jahve Šalom,
'Hospodin je pokoj' (Súd. 6:24)? To nám pripomína, že úplnosť, dokonalosť a rýdzosť sú ústredné
črty Božieho nádherného charakteru. On je zdrojom pravého blaha, On uzdravuje naše telo i dušu,
On obnovuje zlomené srdcia, On je tou pevnou vežou, v ktorej nachádzame bezpečie, On je Počiatok i Koniec, v Ňom všetko stvorenie trvá a On všetky svoje dobré plány dovedie do úspešného
konca.
Preto niet divu, že jedným z titulov Mesiáša je Sar
Šalom, Knieža Pokoja (Iz. 9:6). Lebo Jeremiáš hlásal, že Boh zamýšľal šalom pre svoj národ (Jer.
29:11) a Izaiáš hovorí, že 'kázeň našeho šalom bola
vložená na Neho, a Jeho sinavicou sme uzdravení.' (Iz. 53:5) Dokonca tesne pred svojím posledným
výdychom Ježiš vyriekol veľmi hlboké slová, možno
v hebrejčine iba jedno slovo nišlam, ktoré sa bežne
prekladá ako 'je dokonané', ale mohli by sme to
parafrázovať aj ako 'šalom je obnovený' (Ján 19:30).
A po svojom vzkriesení Pán Ježiš pozdravil svojich
učeníkov slovami 'Pokoj vám!' (Lk. 24:36)

Šin je predposledné z 22
písmen hebrejskej abecedy.
Číta sa ako 'š' a jeho číselná
hodnota je 300. Pôvodne sa
toto písmeno zobrazovalo
ako piktogram zubu, ktorý sa po hebrejsky
povie šen. Bodka v pravom hornom rohu
odlišuje toto písmeno od jeho inej menej
bežnej formy sin, ktorá sa číta ako 's' a má
bodku v ľavom hornom rohu.

w

A tak my, ktorí očakávame spasenie od Mesiáša, môžeme zo srdca volať spolu so žalmistom:
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„Hospodin požehná svoj ľud šalomom“ (Ž 29:11). Ako som povedal už v úvode, je to skutočne
'pokoj', ktorý prevyšuje rozum, 'pokoj', ktorý s nami zostáva, pokiaľ my zostávame v Ňom, dôverujeme Jeho milosti, vernosti a zachraňujúcej moci: „Človeka, ktorého myseľ je ustálená v tebe, zachovávaš v šalome, lebo sa nadeje na teba. Nadejte sa na Hospodina na večné veky, preto že
v Hospodinovi je skala vekov.“ (Iz. 26:3-4) Preto aj v problémoch a ťažkostiach môžeme vždy
s dôverou opakovať Dávidove slová: „V šalome oboje: i ľahnem i budem spať, lebo ty, Hospodine,
mi sám dáš bývať bezpečne.“ (Ž. 4:9)
No a napokon, nikdy sa nezabudnime prihovárať za „šalom Jeruzalema“ (Ž. 122:6) a uvedomujme
si pri tom, že prosíme o niečo omnoho vyššie a väčšie ako sú prímeria a dočasné dohody, ktoré sa
usilujú dosiahnuť v Božej zemi predstavitelia rôznych národov. Našou túžbou pre izraelský národ
a všetkých, ktorí žijú medzi nimi nie je nič menšie, než šalom, ktorý pochádza od Sar Šalom, Kniežaťa Pokoja. On a jedine On môže priniesť trvalé obnovenie, bezpečnosť a blaho do svojej krajiny a
medzi svoj národ. Ak hľadíme na Pána s nádejou na takúto budúcnosť a plné víťazstvo Jeho šalomu, môžeme sa ako kňazi v Jeho zvrchovanom kráľovstve navzájom požehnávať slovami zo 4. M.
6:26: „Nech pozdvihne Hospodin na teba svoju tvár a nech ti dá šalom.“
Autor: John Smith

HĽADÁME DOBROVOĽNÍKA!
Milý priatelia,
hľadáme dobrovoľníka, ktorý by sa staral o naše www stránky.
Jedná sa o prácu približne na 3 hodiny týždenne.
Čo k tomu potrebuje:
ochota a záujem
vlastný PC
pripojenie k internetu
skúsenosti s tvorbou web stránok
Prosím kontaktujte nás na adrese:
CHEVRA, Hollého 40, 010 01 Žilina
Daniel Javoran
Tel: +421 905 514 176
dano@chevra.sk
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PUBLIKÁCIE
40 dôležitých
faktov
z histórie
Izraela

12 kľúčov
k pochopeniu
Izraela
v Biblii

15 kľúčov
k pochopeniu
jedinečného
Jeruzalema

Clarence H. Wagner
(formát A5)

Clarence H. Wagner
(formát A5)

Clarence H. Wagner
(formát A5)

40,- Sk (35,- Kč)

30,- Sk (25,- Kč)

35,- Sk (30,- Kč)

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

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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AUDIO NAHRÁVKY Z KONFERENCIE 2006
Audio formát: MP3 (2CD)
Cena: 320,-Sk (270,- Kč)

Obsah:
Stanislaw Gawel
• Privítanie a zahájenie konferencie
• Tvárou v tvár realite (2 Tim 3:1)
Luc Henrist
• "...Ty si svätý ľud Hospodinovi..." (5M 7:6)
• 7 proroctiev, ktoré sa ešte nenaplnili
Ron Cantrell
• Naša výzva leží pred nami (Aktuálny politický konflikt medzi islamom a západom)
• Ako sme sa sem dostali? (Pôvod explozívneho potenciálu blízkeho východu)
Randy Ludeman
• "Svätý Jediný" (3M 19:2)
• "Hovor!" (3M 21:1)
JoAnn Magnuson
• Židovsko-kresťanské hodnoty - základy západnej civilizácie
• Antisemitizmus, starý a nový. Aký vplyv má najstaršia celosvetová nenávisť v súčasnosti
Glen Howard
• Prečo prvá cirkev veľmi podporovala Izrael?
• Moc veľkého poverenia
Paul & Nuala O´Higgins
• (Rim 1:11)
• Božie kráľovstvo I
• Božie kráľovstvo II
Jenni Lerner
• Ranné modlitby
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AKO SA MÔŽEM ZAPOJIŤ DO PROJEKTOV?
Práve sústredenie pomoci v diaspóre Izraela (hlavne v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu
a krajinách s nízkou životnou úrovňou) cez sieť organizácií Chevra načrtáva možnosti zapojenia
sa do financovania projektov modlitieb a pomoci pre širokú vrstvu donorov. Vytvárame podmienky
zapojenia sa tak pre jednotlivcov, skupiny ľudí alebo príležitostné zhromaždenia ako aj pre organizácie, podniky a podnikateľov, cirkvi a náboženské obce.
Podmienky pre poukázanie príspevkov na projekty sú zabezpečené tak, aby sa čo najviac priblížili
vašim možnostiam. Využívame mnohé zo spôsobov prevodu alebo vkladu financií na území Slovenskej a Českej republiky a taktiež zo zahraničia. Vklady realizujte v pobočkách ČSOB, a.s. na
Slovensku a v Čechách na čísla bankových účtov prislúchajúce danej krajine, ktoré sú uvedené
nižšie. Ďalej je možnosť zaslania poštových poukážok zvlášť pre Slovenskú a Českú republiku
V tomto čase je možné prispieť na štyri projekty. Rozhoduje pritom na aký účet sú financie zaslané
a variabilný symbol na platbe. Podľa neho zaraďujeme príspevky pre jednotlivé projekty:
Projekt Nádej (Tikvah) - projekty pomoci na Ukrajine
Projekt Múr Modlitieb
Projekt Chevra Centrum

variabilný symbol 777
variabilný symbol 333
má samostatný účet

Číslo bankového účtu pre Slovenskú republiku
Československá Obchodní Banka, a.s.,
číslo účtu: 107656253 / 7500, konštantný symbol: 0558
Číslo bankovního účtu pro Českou republiku
Československá Obchodní Banka, a.s.
číslo účtu: 180773659 / 0300, konstantní symbol: 0558
Číslo bankového účtu Chevra Centrum
Československá Obchodní Banka, a.s.
Číslo účtu: 307945033 / 7500, konštantný symbol: 0558
SWIFT kód: CEKOSKBX účel platby: DAR
Kontaktná adresa:
Chevra SR, Hollého 40, 010 01 Žilina, Slovenská republika
Chevra ČR, Smetanova 523, 739 61 Třinec, Česká republika
www.chevra.sk, e-mail: chevra@chevra.sk
tel./fax: +421 (41) 56 40 536

POCHOD ŽIVÝCH - 2007
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 16. apríla 2006
Pokiaľ máte záujem zúčastniť sa tohto pochodu,
ozvite sa nám ihneď, najneskôr do 5.4.2006 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

