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Poslanie:
Potešujte, potešujte môj ľud... (Iz. 40)

CHEVRA

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.

bratstvo
Redakcia

SLOVO NA ÚVOD
Milí čitatelia,
dňa 18. apríla 2004 sa v Prahe uskutočnilo verejné zhromaždenie proti
antisemitizmu, na ktorom vystúpili známe osobnosti kultúrneho a politického
života. Zhromaždenie organizovala česká pobočka Medzinárodného
kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem—ICEJ.
Zámerom zhromaždenia bolo upozorniť na problém antisemitizmu a vyjadriť
protest proti jeho súčasným formám. Osobne som sa mohol zúčastniť tohto
zhromaždenia ako aj vyjadriť súhlas k protestu.
Okrem toho, že sa na stretnutí zúčastnilo množstvo ľudí, uvedomujem si, že je to
len malý krôčik k tomu, aby sme vstupovali ako ľudia vyznávajúci živého Boha
Izraela do života našej spoločnosti a tak vniesli svetlo do tmy - antisemitizmu,
ktorý sa vzmáha a prejavuje vo viacerých štátoch na celom svete.
Som presvedčený, že naše úprimné modlitby majú silný vplyv na duchovnú
atmosféru v mieste, kde žijeme ako aj v mieste, za ktoré sa prihovárame. A preto
neustávajme na modlitbách a prihovárajme sa za pokoj pre Jeruzalem a žehnajme
Izraelu.
Nech vás sprevádza Jeho milosť a pokoj.
Šalom
Jozef Janits
Tím Chevra

Slovo na úvod
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Mesačné správy z Izraela
KVALITATÍVNY ZVRAT TERORIZMU?
“Kričím na teba, Hospodine, hovorím: Ty si mojím útočiskom, mojím dielom v zemi
živých. Pozoruj ušima na moje volanie, lebo som veľmi zomdlený. Vytrhni ma z moci
tých, ktorí ma prenasledujú, lebo sú mocnejší odo mňa.” (Ž. 142:6-7)
Na rozdiel od bežného používania výrazu “kvalitatívna zmena” vo význame veľkého
skoku, vo fyzike sa ním myslí skôr prudký, neočakávaný skok alebo zmena spôsobená
nepredvídateľnosťou správania subatómových častíc. Takýto skok alebo zvrat sme mohli
pozorovať v palestínskom terorizme v dôsledku nepredvídateľnosti správania
samovražedných bombových útočníkov. Hovorím o nedávnych výbuchoch v prístave
Ašod, pri ktorých zahynulo 10 a zranených bolo 20 Izraelčanov.
Podľa prvých správ z Ašodu išlo o nehodu, ale neskôr sa potvrdilo, že došlo
k dvojnásobnému teroristickému útoku. Podľa správ očitých svedkov ako aj vedenia
prístavu to boli dva samostatné, hoci tesne za sebou nasledujúce výbuchy, jeden
vo vnútri a druhý pred oplotením prístavu. K prvému výbuchu došlo v blízkosti palivovej
nádrže a spôsobil alebo po ňom nasledoval druhý výbuch v chladiarenskom sklade,
ktorý zničil časť budovy. Toto v zápätí vyvolalo požiar a druhotné explózie. Oblasť,
v ktorej sa tento dvojitý útok uskutočnil, nepatrí k husto obývaným, a preto sa ponúkajú
špekulácie, či terčom týchto dvoch samovražedných útočníkov neboli práve objemné
nádrže na uskladňovanie vysoko nebezbečných chemikálií. Keby sa im podarilo vyhodiť
do vzduchu tieto cisterny, dôsledky podľa kompetentných mohli byť ničivé. Jedovaté
plyny by sa rozptýlili až do okruhu 1,5 km a za niekoľko minút by usmrtili tisíce ľudí.
Doteraz sa teroristi v podstate sústredili na autobusy a reštaurácie vo veľkých
preplnených mestách. Ašod, podobne ako mnoho ďalších miest na juhu krajiny, sa tešil
nerušenému pokoju. Nikto neočakával, že zo všetkých miest sa najbližší samovražedný
výbuch odohrá práve tu, v prístave v Ašode. Toto mesto sa v posledných rokoch stalo
notoricky známym skôr pravidelnými štrajkami zamestnancov v dokoch a skladmi
bravčového ako tým, že by bolo cieľom palestínskych útočníkov.
K výbuchu sa prihlásil Hamas spolu s Brigádami mučeníkov Al-Aksa a útočníkov
identifikovali ako Nabila Ibrahima Masouda a Muhammada Zahila Salema. Obaja boli
obyvateľmi Jabalyjského utečeneckého tábora v severnej časti pásma Gazy.
Ďalšou nečakanou skutočnosťou ohľadne tohto útoku je, že použité výbušniny sa líšili
od tých, ktoré teroristi väčšinou používajú. Podľa veliteľa policajného zboru v Ašode
Karadiho bomby boli “nezvyčajné” tým, že chýbali zjavné stopy samovražedných
výbuchov ako sú káble, úlomky alebo črepiny samotného zariadenia. “Je jasné, že tieto
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bomby boli kvalitnejšie ako tie, čo sme videli doteraz,” povedal reportérom. (JPost,
15. marca) Výbuch svojou silou celkom zničil kancelárie prístavu, ktoré stáli vedľa
komplexu a telá útočníkov spálili do tla. Výbuch tiež ďaleko odhodil telá niektorých
obetí.
Vodca Hamasu Abdel Aziz velebil týchto dvoch bratov, nazval ich „hrdinami“
a varoval, že podobných útokov bude viac. „Ich čin bol darom arabskému svetu ...
Šaron priniesol skazu ... Náš odpor nezastaví žiadna bezpečnostná ohrada, žiaden
terorizmus ani žiadna americká iniciatíva.“ (JPost, 15. marec) Inými slovami: Sme
šialenci a žiadne civilizované ohľady nás nezastavia. Alebo chcel povedať niečo iné?
Ak nie, označil za takých všetkých Arabov, ktorí sa podieľajú na takýchto ničivých
a barbarských činoch, vrátane seba.
Predstavitelia izraelskej strany sa jeden druhého pýtajú, ako sa útočníkom podarilo
preniknúť do prísne stráženého objektu. Karadi povedal: „Prístav je strážený a veliteľ
ochranky zavádza jednotlivé opatrenia podľa pokynov polície. Jednou z vecí, ktoré
musíme preveriť je, ako sa samovražedným útočníkom podarilo vniknúť do
objektu.“ (JPost, 15. marec) Riaditeľ Ašdodského prístavu Šaul Rotem však popiera,
že útok by mohol odhaľovať nedostatky v bezpečnosti a vážne zanedbanie povinností
a vyhlásil, že škody mohli byť ďaleko väčšie.
Jedným z dôvodov, prečo sa militanti v súčasnosti začínajú orientovať na mestá
v južnejších oblastiach je pravdepodobne aj to, že bezpečnostný múr na severe im
skomplikoval uskutočňovanie útokov. Bezpečnostní predstavitelia nedávno
upozorňovali na možnosť palestínskych útokov v južných oblastiach krajiny
v dôsledku budovania bezpečnostného múru pozdĺž severnej polovice Zelenej čiary.
V pondelok 16. marca sa v Ašdode konal jeden pohreb za druhým, kým nepochovali
všetky obete nešťastia. Za mesto sa smútiacim prihováral Jehiel Lasker, ktorý povedal,
že pri výbuchu zahynuli nevinní robotníci, ktorí „iba chceli živiť svoje rodiny. Odišli
do práce a už sa nikdy nevrátili domov,“ pokračoval, „V srdci sme verili, že nám sa to
nemôže stať. Keď to zasiahne náš domov, bolesť je hlbšia. A bolesť z ich straty nesieme
my všetci.“ (JPost, 16. marca)

SPOJENIE S AL-KAIDOU
Pri ďalšom pátraní v súvislosti s výbuchmi v Ašdode v stredu 17. marca pracovníci
prístavu otvorili kontajner na prepravu veľkoobchodného tovaru a objavili tajné
obydlie s jednou posteľou a jedlom, ktoré slúžilo mladým teroristom, ktorí sa zrejme
pohybovali v izraelských uniformách. V príbytku sa našlo aj niekoľko granátov.
Prepravka pritom prešla kontrolou na prechode Karni, ktorým prechádza obchodný
tovar do a z pásma Gazy. Akcia má všetky znaky operácií Al-Kaidy, pretože je známe,
že Al-Kaida v minulosti podobné tajné prepravky hojne využívala na pašovanie
teroristov dnu a von z rôznych prístavov po celom svete.
Podľa Debkafile mohla byť operácia v Ašdode uskutočnená len tromi spôsobmi:
Palestínčania buď napodobnili metódu Al-Kaidy, začali priamu výkonnú spoluprácu
s Al-Kaidou v USA a na Strednom východe alebo sa pracovníci Al-Kaidy udomácnili
v pásme Gazy, aby riadili a zvyšovali ničivosť palestínskych teroristických operácií
proti Izraelu.
Mesačné správy z Izraela

strana 5

bratstvo
Objav zbraní po nedeľňajších výbuchoch vyvolal vysokú bezpečnostnú pohotovosť.
Hovorca vedenia Ašdodského prístavu Jigal Ben-Zikri povedal, že všetky brány boli
zatvorené a práca pozastavená kvôli dôkladným prehliadkam, ktoré nasledovali
po objave. Mnoho otázok ohľadom výbuchov ešte nebolo zodpovedaných. Možnosť
účasti Al-Kaidy zvyšuje hrozbu a neveští pre budúcnosť nič dobré.

FATAH CHCE POUŽIŤ JEDENÁSŤROČNÉHO CHLAPCA
Akoby chceli dokázať, že sa 1) nezastavia pred ničím, keď ide o dosiahnutie svojich
cieľov, 2) že si nevážia ľudský život a 3) že k deťom necítia žiadnu výnimočnú lásku.
V pondelok 15. marca sa militanti Fatah Tanzimu v Nabluse pokúsili prepašovať
bombu cez cestnú hliadku IBS za pomoci dieťaťa.
Aktivisti Fatahu jednoducho dali chlapcovi tašku so 7 až 10 kg vážiacou bombou plnou
skrutiek. Sľúbili mu, že dostane veľkú sumu peňazí, ak ju prenesie cez hliadku
a odovzdá žene, ktorá naňho bude čakať na druhej strane. Keď sa chlapec o to pokúsil,
vojak zobral jeho tašku a položil ju na stôl. Všimol si, že je ťažká a spýtal sa na to
chlapca, ktorý odpovedal, že taška nie je jeho a že ho iba požiadali, aby ju preniesol.
Vojak okamžite upozornil pracovníkov a všetkých požiadal, aby sa vzdialili.
Keď si chlapcovi výpravcovia, ktorí sledovali, ako postupuje, uvedomili, že bol
zadržaný, zatelefonovali na mobilný telefón v taške s úmyslom odistiť bombu. Tá však
našťastie zlyhala. Chlapca si ponechali na vypočúvanie a na odstránenie bomby
zavolali pyrotechnikov. Po výsluchu chlapca opäť prepustili. „Takého nevinného
chlapca, ktorý sa snažil zarobiť si na živobytie, nebudeme nijako trestať. Je zrejmé,
že mu niekto za prenesenie tašky ponúkal peniaze,“ povedal izraelský veliteľ bataliónu.
(JPost, 16. marca) Samozrejme, nie je nič výnimočné, ak teroristická skupina používa
deti alebo ženy ako kuriérov prenášajúcich zbrane a výbušniny. Tento prípad je však
výnimočne veľké sústo na strávenie, pretože aj samotný chlapec bol rovnakou obeťou,
akou by boli zamýšľané ciele v Izraeli.
Podľa izraelských zdrojov použili teroristi od vypuknutia druhej Intifády
už 29 samovražedných útočníkov, ktorí mali pod 18 rokov. Od roku 2001
bezpečnostné sily zatkli ďalších 40 maloletých, ktorí sa podieľali na plánovaní
samovražedných útokov. Od mája 2001 bolo až 22 streleckých a bombových útokov
spáchaných maloletými osobami. Tak, kde je arabská láska k svojim deťom?
Bez ohľadu na to, aká „zúfalá“ je politická či vojenská situácia, každý normálny rodič
si v prvom rade chráni svoju vlastnú rodinu.

IZRAEL STUPŇUJE CIELENÉ ÚTOKY
Ako odpoveď na bombový útok v prístave Ašdod začali Izraelské bezpečnostné sily
stupňovať cielené útoky na militantných vodcov v Gaze, pričom usmrtili niektorých
z nich. V stredu 17. marca sa izraelské jednotky zhromaždili na hranici pásma Gazy
a očakávali rozkaz zahájiť rozsiahlu vojenskú operáciu zameranú na oslabenie
teroristickej infraštruktúry v danej oblasti. „Hamas a Islamský Džihád sa rozhodli
vystúpiť proti Izraelu a preto sme nútení podniknúť proti týmto dvom organizáciám tvrdé
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obranné opatrenia,“ povedal reportérom vládny hovorca, „Urobíme všetko, čo je
v našich silách, aby sme zabránili podobným útokom a zastavili hrozbu skôr, ako sa
dostane do srdca Izraela.“ (správa ICEJ, 17. marca)
Pri explóziách v Ašdode zahynulo 10 civilistov, no podľa islamských militantov
v Gaze mali dvaja mladí útočníci v úmysle zabiť stovky ľudí odpálením svojich
silných náloží v blízkosti plynových nádrží. Inými slovami, útočníci plánovali „mega
výbuch“, ktorý by Izrael demoralizoval a vyvolal dojem, že Gaza zostáva pod tlakom.
„IBS sa domnievajú, že teroristické skupiny stupňujú svoje aktivity v snahe „paľbou“
vyhnať Izrael z Gazy. Takýto dojem by upevnil ich pozíciu v palestínskych uliciach
pred očakávaným súbojom s vládnucim hnutím Palestínskej samosprávy, s hnutím
Fatah.“ (správa ICEJ, 17. marca)
Izraelské vojenské sily si však dávajú za cieľ donútiť palestínske militantné
organizácie zaplatiť vysokú cenu. „Budeme na tieto organizácie vyvíjať neustály tlak,“
vyhlásil hovorca úradu predsedu vlády Raanan Gissin. „Vodcovia týchto teroristických
organizácií sa budú musieť neprestajne skrývať a nezostane im čas plánovať
teroristické útoky.“ (správa ICEJ, 17. marca)
Palestínsky vodca Jásir Arafat v Ramalláhu obvinil Izrael zo snahy o totálne zničenie
pásma Gazy pred uplatnením svojho plánu odpútania sa.

SUMMIT ŠARON – KUREJ ZRUŠENÝ
Ako reakcia na útok v Ašdode sa premiér Šaron rozhodol zrušiť svoje dlho očakávané
stretnutie s palestínskym predsedom vlády Ahmedom Kurejom. S vyhlásením
„nebudeme cez deň rokovať a v noci pochovávať svojich mŕtvych“ izraelská vláda
odvolala akékoľvek stretnutie týchto dvoch predstaviteľov na neurčito. Jeden
z vysokých predstaviteľov Izraelu sa vyjadril: „Netreba ani hovoriť, že niet o čom
diskutovať, kým PS nielenže tvrdí, že nebude bojovať proti teroristickým organizáciám,
ale ani nerobí nič, aby predišla útokom.“ (JPost, 15. marca)
Stretnutie oboch lídrov bolo už istý čas očakávané. Kurej a Šaron mali okrem iného
diskutovať aj o budúcnosti osád v pásme Gazy, ktoré majú byť evakuované. Jednou
z predkladaných možných riešení by bola aj myšlienka odovzdať osady nejakej
medzinárodnej organizácii, ktorá by následne odovzdala autoritu nad nimi do rúk PS,
aby sa predišlo získaniu kontroly Hamasom alebo Islamským Džihádom. Stretnutie
bolo naplánované na pondelok 15. marca a bolo by prvým, odkedy sa minulý rok
v októbri Kurej stal predsedom vlády.
V posledných mesiacoch na Kureja pôsobil silný tlak zo strany Egypta, Európy
a Ameriky, aby sa so Šaronom stretol a zosúladil kroky vedúce k uskutočneniu plánu
Cestnej mapy. Kurej sa tomu zo začiatku všemožne vyhýbal a dokonca podmienil
stretnutie pozastavením výstavby bezpečnostného múru, skončením cieleného zabíjania,
odstránením cestných kontrol a „zmrazením“ osád. Pod tlakom na jeho stretnutie
s izraelským proťajškom sa však týchto podmienok vzdal, pravdepodobne v snahe
ukázať Spojeným štátom, že PS je ochotná podniknúť „konštruktívne“ kroky a nechce
„zaostávať“. No teraz je stretnutie opäť v nedohľadne.
Mesačné správy z Izraela
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ODDELENIE SA RÝCHLO BLÍŽI
Keď sa pred niekoľkými rokmi Izrael pod rúškom tmy stiahol z Libanonu, vnímali
Arabi tento odchod z boja s Hizballáhom ako porážku Izraela. Dokonca prevláda
názor, že rýchly ústup Izraela z Libanonu bol iskričkou, ktorá podnietila súčasné
palestínske násilie. Inak povedané, Palestínčania vnímajú Izrael ako poraziteľný.
Veď nakoniec, Hizballáh ich dokázal vyhnať z Libanonu – alebo tomu aspoň veria.
Ak je to pravda, čo sa potom stane, keď Izrael uskutoční plán stiahnutia sa z pásma
Gazy? Prirodzene to budú vnímať ako „veľkú porážku“ Izraela. Nedávno niekto
podotkol, že najtragickejším omylom Izraelu je jeho neschopnosť uvedomiť si,
že pokiaľ ide o Islam, momentálne násilie nie je prípravou pôdy pre mier,
ale predstavuje konečný stav. Arabský vojenský veliteľ Muhammad Deif označil
Šaronov plán ako signál začiatku konca Židovského štátu. „Je bližšie, ako si myslia,“
povedal, „na vlastné oči uvidíme naše víťazstvo.“ Vrchný vojak Izraelu zástupca
veliteľa Moše Ja’alon povedal, že na „odstránenie škôd spôsobených evakuáciou
sprevádzanou bojmi“ by potreboval celú divíziu vzhľadom na podporu, ktorú by touto
udalosťou získal terorizmus.
Okrem toho môže vysťahovanie Gazy vyústiť do vytvorenia miništátu Hamasu
ako nepriateľa PS. Hamas v súčasnosti popiera, že by mal v úmysle získať kontrolu
nad Gazou. „Tieto správy majú za účelom vyvolať rozkol medzi Palestínčanmi
a vykresliť Hamas ako nepriateľa Palestínskej Samosprávy,“ povedal zdroj blízky
Hamasu. A predsa z iného zdroja pochádza informácia, že Hamas zakladá nové
militantné krídlo s názvom „Ľudová armáda“. Vodca Hamasu Rantisi povedal, že je
presvedčený, že v pásme Gazy občianska vojna nehrozí. Stiahnutie Izraela by však
predsa mohlo premeniť Gazu na feudalistickú oblasť bez centrálnej vlády a vytvoriť
tak vákuum, ktoré by potom Hamas mohol chcieť vyplniť.
To, že Šaron začal presadzovať plány na odpútanie sa, znamenalo jeho politický obrat
o 180 stupňov. Jedným z jeho volebných sľubov počas kandidatúry bolo, že nikdy
neopustí Netzarim. „Netzarim je ako Tel Aviv,“ hovoril, „Túto osadu v pásme Gazy
nikdy nebudeme evakuovať.“ A dnes nielenže sľubuje vysťahovanie Netzarimu,
dokonca to chce uskutočniť čo najskôr, ako je to možné. Určil aj termín na zahájenie
odchodu a to 1. máj. Stojí za povšimnutie, že Šaron v podstate prevzal plán ústupu,
ktorý pôvodne predniesol bývalý predseda strany Práce Amram Mitzna. Mitzna
vo voľbách prehral a Šaron vyhral práve preto, že verejnosť odmietla myšlienku
na vysťahovanie. A teraz chce Šaron uskutočniť ten istý plán, proti ktorému vtedy
kandidoval.
Minister Uzi Landau naliehal na spolustraníkov poslancov Likudu a prosil ich, aby boli
jednotní a prekazili Šaronov plán. V pondelok 15. marca však Šaron získal podporu
Knessetu 46 ku 45. Členovia Knessetu akoby sa nevedeli rozhodnúť, či chcú alebo
nechcú Šaronov plán podporovať. Víťazstvo o jeden hlas predstavuje len veľmi slabú
prevahu. Je tiež celkom isté, že väčšina Izraelitov nepovažuje evakuáciu Gazy
za múdre rozhodnutie.
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ZRÁŽKA PALESTÍNSKEJ POLÍCIE S HAMASOM
Akoby na potvrdenie, že napätá situácia v Gaze je tesne pred výbuchom, došlo
17. marca v centre pásma Gazy k zrážke palestínskej polície s aktivistami Hamasu.
Konflikt vyústil do prestrelky, ktorá si vyžiadala jednu obeť a 21 zranených. Konflikt
prepukol, keď službu konajúci personál palestínskej vojenskej informačnej služby
zastavil auto na kontrolu a vypýtal si od pasažierov identifikačné karty. Tí odpovedali,
že sú členmi ozbrojeného krídla Hamasu Izzadin Kazzam a žiadne doklady nemajú.
Predavač, ktorý bol svedkom celej situácie, povedal, že policajti sa potom pokúsili
na šoféra zaútočiť. Ten vytiahol pištoľ a vyhrážal sa streľbou. Pomocou mobilného
telefónu zhromaždil pomerne veľký počet ozbrojených aktivistov hnutia Hamas.
To vyvolalo prestrelku, ktorá trvala niekoľko minút. Jeden taxikár pri nej utrpel zásah
do hlavy, na následky ktorého zahynul.
Neskôr sa ukázalo, že auto viezlo náklad výbušnín a rakiet. Podľa denníka JPost z 18.
marca palestínske bezpečnostné sily zvýšili počet automobilových kontrôl a posilnili
svoju prítomnosť na uliciach v rámci nového bezpečnostného plánu, ktorý získal
nepresvedčivú podporu väčšiny palestínskych frakcií v pásme Gazy. Hamas aj PS
sa obávali možného dojmu vzájomného rozdelenia a urýchlene vydali vyhlásenie,
že išlo o „ojedinelý“ incident. Palestínsky bezpečnostný predstaviteľ však varoval pred
zneužívaním odboja proti Izraelu na vytvorenie chaosu v pásme. Okrem toho odsúdil
Hamas zato, že svojim prívržencom dovolil strieľať na policajtov PS so slovami,
že Palestínčania platia za anarchiu vysokú cenu.
Toto však nebol prvý konflikt medzi PS a Hamasom. Hamas sa medzi Palestínčanmi
teší širokej obľube pre svoje sociálne a charitatívne aktivity a nedá sa vôbec zaručiť,
že po odchode Izraela z pásma Gazy k občianskej vojne medzi Hamasom a PS
nedôjde.

EGYPT ŽIADA PORIADOK V PS
V denníku JPost z 18. marca sa uvádza, že Egypt zvyšuje tlak na PS, aby ukončila
doslovnú anarchiu, ktorá panuje na Západnom brehu a v pásme Gazy. Egypťania
sú sklamaní Arafatovou neschopnosťou držať rôzne ozbrojené skupiny na uzde a tieto
môžu voľne vyčíňať na palestínskom území. Najvyšší poradca egyptského prezidenta
Hosniho Mubaraka, Osama el-Baz sa prednedávnom stretol s predsedom PS Arafatom
a požadoval od neho informácie o tom, aké kroky podniká PS, aby zaviedla právo
a poriadok a to najmä v pásme Gazy. Jeden z účastníkov nazval toto stretnutie
„tvrdým“. Povedal: „Egypťania majú veľké obavy z anarchie a požadujú okamžité
a radikálne opatrenia.“ (JPost, 18. marca)
Osama al-Baz počas stretnutia ďalej žiadal, aby Arafat dosiahol nejakú dohodu alebo
zmluvu so všetkými frakciami v pásme Gazy, aby po odchode Izraelu nevznikol chaos.
„Nebudeme tolerovať stav, kedy v pásme Gazy vládnu bojujúce milície,“ povedal
pravdepodobne Baz Arafatovi. Podľa Bazových slov je Egypt pripravený rozmiestniť
vojenské oddiely pozdĺž hranice s Gazou v záujme udržania poriadku a bezpečnosti.
„My v

Egypte spolu

s prezidentom
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na palestínskych územiach,“ povedal Baz pre reportérov, „Situácia tam
je katastrofálna. Uvedomujeme si, akú to predstavuje hrozbu pre mierový proces
v súčasnej kritickej fáze.“ Dodal, že sa s radosťou presvedčil, že Arafat je stále oddaný
mierovému procesu. „Pri pohľade do blízkej i vzdialenejšej budúcnosti vidíme záblesk
nádeje,“ povedal. (JPost, 18. marca)
Ako sa dalo očakávať, Arafat sa nezaviazal k nijakým konkrétnym krokom k obnove
práva a poriadku. Namiesto toho útočil na Izrael za jeho vojenské nájazdy
na Západnom brehu a v pásme Gazy a za pokračujúcu výstavbu bezpečnostného múru.
Samozrejme, je ľahšie obviňovať zo svojich problémov niekoho iného a tráviť čas
preklínaním a kritizovaním svojho „nepriateľa“, ako urobiť konkrétne kroky na
vylepšeniu svojej pozície. Podobne ako pre Hizballáh aj pre Hnutie za oslobodenie
Palestíny existuje jediný zmysel života a to je boj proti Izraelu. Keby boje nečakane
skončili, Hnutie by nevedelo, čo ďalej. Nemajú žiadne diplomatické ani politické
schopnosti a ani sa o ne veľmi nezaujímajú. Ak by sa Palestínčania zobudili, dospeli,
uzavreli mier s Izraelom a začalo sa im dariť, ľudia ako Arafat by vyschli a upadli
do zabudnutia.

IRÁNSKA PRESTAVA DOVOLENKY
Barbara Soferová píše v článku JPostu z 18. marca o jednom článku, ktorý bol
nedávno uverejnený v istých libanonských novinách. Tento článok popisuje, ako si
90 iránskych turistov, ktorí dorazili do Sýrie na rodinnú dovolenku, plánovalo,
ako strávia svoj pobyt. Medzi turistami boli právnici a univerzitní profesori so svojimi
manželkami a deťmi. Súčasťou ich oddychu a „zábavy“ mala byť aj návšteva
severného Libanonu a hádzanie kameňov na Izraelské hliadky na hraniciach. Soferová
píše: „Strasie ma, keď si predstavím iránske rodiny, ako sedia v obyvačke s albumami
a spomínajú na deň, keď spolu kameňovali Židov.“
Soferová ďalej kritizuje arabskú snahu nakaziť nenávisťou a zvaľovaním viny na iných
aj svoje deti. Namiesto riešenia problémov je všetko zlé v ich krajine „vinou Izraelu“.
Píše: „Je známe, že pre tvrdé a totalitné režimy je vštepovanie ideológie
charakteristické.“ Ale výlet spojený s kameňovaním Izraelčanov nebol nápad
tendenčnej základnej školy. Bol to návrh počas rodinnej dovolenky, na ktorej boli deti
so svojimi solventnými vysokoškolsky vzdelanými rodičmi. „O čo silnejšie je
posolstvo nenávisti, ak je vštepované v rodine.“
Keď vezmeme do úvahy prípad palestínskych rodičov, ktorí povzbudzovali svoje deti,
aby sa prezliekali za teroristov, ich rodinné albumy s fotografiami detí v oblečení
bombových útočníkov, letné tábory s piesňami o nenávisti a všadeprítomné plagáty
oslavujúce masových vrahov, „môže nás prekvapiť, že 11 ročného chlapca tento týždeň
vypravili na vražednú misiu?“ pýta sa Soferová.
Francúzsky psychiater vo svojom príhovore na nedávnej konferencii v Jeruzaleme
povedal, že teroristi používajú úspešnú stratégiu, ktorá spočíva v brutálnom útoku
a následkom vyvolaní pocitu viny na strane Západu za to, že sa chce brániť. „Existuje
napríklad syndróm úbohých Palestínčanov, ktorý ospravedlňuje terorizmus ako prejav
frustrácie.“ (JPost, 18. marca) Takýto spôsob myslenia urobí z vraždy oprávnenú
formu protestu.
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No aj ten najzanietenejší prívrženec tejto nebezpečnej predstavy by len ťažko mohol
označiť tých bohatých iránskych turistov za utlačovanú masu, podotýka Soferová.
S Palestínčanmi však majú spoločné svoje odhodlanie odovzdávať antisionizmus
a antisemitizmus svojim deťom ako tradíciu. „Je najvyšší čas uvedomiť si,
že otravovanie detských myslí nie je nešťastným vedľajším dôsledkom, ale jedným
zo zámerov nepriateľa. Zaručuje totiž pokračovanie konfliktu.“
A preto budú naďalej nenávidieť a učiť nenávidieť aj svoje deti a vôbec si neuvedomia,
že najväčšiu škodu spôsobujú sami sebe. Kto nenávidí, nikdy nie je víťazom. On je
v skutočnosti tým „porazeným“ a to vo viacerých smeroch.

VEDECKÁ DISKUSIA O URNE A JEHOÁŠOVOM NÁPISE
POKRAČUJE
Pred niekoľkými mesiacmi som vyslovil domnienku, že protichodné názory
na „Ježišovu Urnu“ neutíchnu napriek tomu, že Izraelský úrad pre starožitnosti
prehlásil nápis za falzifikát. Teraz to však vyzerá, že aspoň časť nápisu by mohla byť
pravá.
V časopise BAR Heršel Šanks píše: „Odvtedy (od minulého leta) ... sa dôvody ako aj
závery správy Úradu stali terčom kritiky zo strany odborníkov. Členovia komisie na ňu
však nereagovali. Teraz sa objavil nový dôvod domnievať sa, že prinajmenšom slovo
„Ježiš“ na urne je pôvodné.“ („Siedma vzorka“, BAR, marec/apríl 2004) Šanks ďalej
píše, že komisia síce označila patinu, nános na nápise na základe skúmania
kyslíkových izotopov za „nedávnu“, nános na slove „Ježiš“ sa však výrazne líšil od
ostatných. James Harrel, odborník na staroveké kamene, zistil, že „aj podľa záznamov
Ajalona (člena komisie úradu pre starožitnosti) posledné písmeno slova „Ježiš“
pravdepodobne pokrýva staroveká patina.“
Svoj článok Šanks uzatvára so slovami, že „je nevyhnutné, aby sa urna podrobila
novému preskúmaniu medzinárodným tímom odborníkov s nespornou kvalifikáciou“.
(str. 44-47)
Aj v prípade Jehoášovho nápisu sa v súčasnosti niektorí izraelskí vedci dožadujú
opätovného preskúšania. Vo vyhlásení Úradu pre starožitnosti výskumná komisia
uviedla, že „patina nápisu obsahuje zmes úlomkov kriedy, hliny, uhlia a zlata v takej
kombinácii, aká v prírode neexistuje.“ Na základe tohto zistenia ako aj údajných
„chýb“ v písme komisia usúdila, že autorom nápisu je „osoba, ktorá nežila v danom
období“ (tj. 9 stor. pred n.l.).
Štyria poprední vedci však nedávno požiadali ministra vzdelania Limora Livnata,
aby vymenoval novú komisiu, ktorá by prehodnotila hodnovernosť nápisu. Týmito
vedcami sú prof. Haim Cohen z univerzity Ben-Gurion v Negeve, prof. Joel Kronfeld
z univerzity v Tel Aviv, Dr. Gabriel Barkai z univerzity Bar-Ilan a Dr. Joel Elitzur
Herzogovej vysokej školy v Alon Švute.
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Sporný nápis popisuje postup opráv
Chrámu, ktoré sa uskutočnili počas vlády
júdskeho kráľa Jehoáša ako ich popisuje
2. kniha Kráľom, 12. kapitola. Ak by sa
potvrdila jeho autentickosť, išlo by o
významné potvrdenie biblických udalostí.
Takisto by dokazoval prítomnosť Židov
na Chrámovom vrchu, keďže tento
artefakt iróniou osudu objavili práve
moslimovia v sutinách pri renovácii
Haramu.
Štyria vedci žiadajúci o vytvorenie novej
komisie tvrdia, že výbor Úradu pre
starožitnosti bol jednostranný a že názory
a vysvetlenia odborníkov z Izraela a iných
častí sveta neboli vypočuté. „Do komisie
boli pozvaní vedci, ktorí vyslovili
jednoznačný názor, že nápis je nepravý,“
poznamenal prof. Cohen, „kým tí, čo sa
domnievali o opaku, ako napríklad dvaja
výskumníci z Geologického inštitútu, boli vylúčení.“
Ďalší odborník David Noel Freedman vo svojom článku v časopise BAR s titulkom
„Neunáhlite svoj úsudok“ taktiež vyslovil názor, že Jehoášov nápis by mohol byť
pravý. (marec/apríl 2004) Prinajmenšom sa nepodarilo dokázať jeho nepravosť, hovorí.
Jedno z hlavných odôvodnení, ktoré Úradu slúžili ako podklad pre vyhlásenie nápisu
za falzifikát, boli údajné „chyby“ v hebrejčine 8.-9. storočia. „To by však
predpokladalo,“ pokračuje Freedman, „že poznáme hebrejčinu používanú v ôsmom
a deviatom storočí pred Kristom dosť dobre nato, aby sme mohli urobiť takýto záver.“
Čo však skutočne vieme o hebrejčine oficiálnych kráľovských písomností v Júdsku
v 8. a 9. storočí pred. n. l.? Dokopy takmer nič. Freedman dúfa, že niekedy
v budúcnosti nám podrobnejšie skúmanie „poskytne spoľahlivejšiu odpoveď.“

DÔLEŽITÉ SPRÁVY
Včera ráno 22. marca zahynul pri izraelskom raketovom útoku zakladateľ hnutia
Hamas šejk Jásin, pri odchode z mešity po raňajších modlitbách. Raketa či rakety
zasiahli auto, ktoré ho viezlo a okrem neho usmrtili aj jeho syna a niekoľkých
bodyguardov. Predstavitelia Hamasu jeho smrť potvrdili a zaprisahali sa ju pomstiť.
„Zabijeme všetkých Izraelčanov v ich vlastných domoch.“ „Teraz nám už nič nezabráni
sťať Šaronovi hlavu.“ „V Izraeli sa bude triasť zem.“ Takéto a podobné hrozby
sa niesli z radov Hamasu a preto nadchádzajúce dni v Izraeli budú veľmi napäté.
Vďaka vám za vaše modlitby za Izrael a za nás všetkých, ktorí tu žijeme.
Lonnie C. Mings
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Šejch Ahmad Jasín
Šejch Ahmad Jasín byl dlouhá léta upoután
na invalidní vozík. V pondělí ráno
22. března při cestě z ranní modlitby
v mešitě, byl zaměřen izraelským vrtulníkem a záměrně zabit i se svoji ochrankou.
Kdo byl tento sedmašedesátiletý muž?
Byl zakladatelem, duchovním otcem a vůdcem militantního i sociálního křídla Hamasu. Sociální křídlo kromě skutečně prospěšné sociální práce dohlíží také na to,
aby byla spravedlivě přidělena „mzda krve“ pozůstalým rodinám sebevražedných
atentátníků. Co je to „mzda krve“? Každé
rodině po těch, kdo se odpálí a vezmou
sebou na věčnost několik Židů, bylo slíbeno šejchem Ahmadem Jasínem alespoň
deset tisíc USD a také „poctivě“ vypláceno. Prostředky na tuto nekalou činnost byly
poskytovány z arabských petrodolarů,
zejména od bývalého vládce Iráku Saddama Husajna, a dosud jsou poskytovány ostatními arabskými státy. Je žalostné, že na tento účel a ještě na daleko horší a nebezpečnější
věci přispívá také EU a OSN svými účelově neprověřovanými subvencemi, které neustále proudí do palestinské autonomní samosprávy. Všichni tito „milodárci“ mají tak
přímý či nepřímý podíl na pokračujícím terorismu.
Kromě finanční odměny rodinám je mladým dospívajícím chlapcům ve výcvikových
táborech Hamasu pro dětské kamikadze slibováno, že okamžitě po svém odpálení a zabití
několika Židů půjdou rovnou do ráje k Alláhovi a dostanou k dispozici 72 krásných
a prsatých panen, neboť mnohoženství je muslimům dovoleno. Korán nezná hřích ani
jistotu naděje spasení již na této zemi skrze Syna, jakou dává milosrdný a věrný biblický
Hospodin svým poslušným a milujícím dětem (Žd 3:6; 6:11; 1.J 4:16-19), a tak závisí na
tom, zda přijme Alláh po smrti toho či onoho jednotlivce. Ovšem v tomto případě imámové činí výjimku: „mučedník“ jde rovnou do muslimského ráje!?
Letos v lednu Hamas poprvé použil k sebevražedným útokům ženu Rím Salih Rjašíovou.
Poté náměstek izraelského ministra obrany prohlásil: „Šajch Jasín je odsouzen k smrti!“
Vybrané z článku Šejch Achmad Jasín od autora Jindřicha J. Kimlera
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„Na tvojich múroch, Jeruzaleme, ustanovím strážcov, ktorí po celý deň a po celú noc nebudú nikdy
mlčať. Vy tedy, ktorí pripomínate Hospodina, nemajte pokoja!“ (Iz. 62:6)

MÚR MODLITIEB
LIST MODLITEBNÉHO STRÁŽCU
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IZRAELČANIA SA TRIASLI
„Zasadím ich do ich pôdy, a nebudú už vytrhnutí z pôdy, ktorú som im dal, vraví tvoj
Boh, Hospodin.“ (Ám. 9:15)

HAMAS VYHLASUJE „VÍŤAZSTVO“
Izraelom plánované stiahnutie sa z Gazy je medzi Arabmi široko vnímané ako víťazstvo
„odporu“ a porážka Izraela. Tak ako náhle odtiahnutie Izraela z Libanonu pred niekoľkými rokmi budilo dojem porážky a vydeseného úteku, aj plánovaný ústup Izraela z Gazy
už Hamas označuje za víťazstvo. Znovu treba povedať, že moslimovia nepoznajú žiadne
„stiahnutie sa“ alebo „ustupovanie“, ani ako stratégiu. Vždy sa na to pozerajú ako na
„porážku“. Akýkoľvek náznak slabosti, aj keď len zdanlivý, je považovaný
za kapituláciu na strane nepriateľa. V spojitosti s tým, počiatočná, viac-menej anemická
reakcia Izraela na bombové útoky v Ašdóde spôsobila, že Hamas verí, že definitívne
víťazstvo nad Izraelom je za rohom. „Je bližšie, ako si myslia; uvidíme to na vlastné
oči,“ prehlásil nedávno vodca Hamasu Abdel Rantisi. Zatiaľ čo Ariel Šaron býval znázorňovaný v arabských politických komiksoch ako kanibal, ktorý požiera palestínske
deti, teraz je zobrazený ako ten, kto je požieraný (palestínskym odporom). Väčšinou je to
kvôli Šaronovým ústupovým plánom, podľa ktorých stiahne z Pásma Gazy všetkých
židovských obyvateľov, pričom ich domy a infraštruktúru ponechá nedotknuté Palestínčanom, ktorí sa ich môžu zmocniť a pásť si na nich oči. Pre Izrael je to odrádzajúci
moment, a krajina potrebuje naše modlitby viac ako kedykoľvek predtým.
•
Prihovárajte sa za premiéra Šarona a jeho vládu, aby viedli národ podľa Božieho
slova.
„Vylósovaný podiel Júdovcov podľa ich čeľadí siahal... od Ekrónu k moru všetko,
čo leží pri Ašdóde a jeho dedinách, Ašdód, jeho dediny a jeho osady, Gaza, jej dediny
a jej osady až po potok Egypta, Veľké more a jeho hranica.“ (Joz. 15:1,46-47)

TERORIZMUS NABERÁ SILU
„...neboj sa, lebo ja som s tebou, nepozeraj ustrašene vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj!
Posilním ťa a pomôžem ti i podopriem ťa svojou spásonosnou pravicou.“ (Iz. 41:10)
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•

Úpenlivo proste Boha, aby sa zmiloval nad svojím ľudom a nepripustil vážny
útok, ktorý by si vyžiadal stovky alebo tisíce životov.

Bombové útoky v ašdódskom prístave, ktoré sa pôvodne zdali byť 4 alebo 5
v teroristickej škále, začínajú teraz vyzerať vážnejšie. Kvôli jednej veci sa zdá,
že útočníci sa pokúšali odpáliť blízko cisterien na skladovanie chemikálií, čo mohlo
rozptýliť mračno plynu do okruhu 1,5 km a zabiť tisíce ľudí. Teraz, keď sa odhalilo,
že útočníci sa mohli dostať do areálu prístavu v kontajneroch, celá akcia začína zaváňať
Al-Kaidou, ktorá je známa používaním podobných taktík.
Ak je tam spojenie s Al-Kaidou, potom buď majú Palestínčania úzke operačné spojenie
s Al-Kaidou alebo sú medzi Palestínčanmi už ukrytí agenti Al Khaidy, ktorí ich učia ich
príšerným „trikom“.
•

Modlite sa, aby sa Palestínčanom, ktorí žijú v klame, otvorili oči pre poznanie
skutočného zámeru tých, ktorí ich povzbudzujú v týchto démonických plánoch.

PREKAZENÉ ÚNOSY AUTOBUSOV
„Nenazývajte sprisahaním všetko, čo tento ľud nazýva sprisahaním! Nebojte sa toho,
čoho sa on bojí, a neľakajte sa! Hospodina mocností pokladajte za svätého, nech je On
vaším postrachom a ľakom.“ (Iz. 8:12-13)
•

Ďakujte Bohu za odhalenie a následné prekazenie tohto hanebného úkladu.

Izraelské bezpečnostné sily nedávno odhalili plán teroristickej bunky Tanzim Fatahu
na únos dvoch autobusov s cieľom vyjednávať o prepustení palestínskych väzňov. Podľa
tohto plánu mali dvaja teroristi autobusy uniesť a zaviezť ich do Kostola narodenia Pána
v Betleheme. Dôvod pre dva autobusy bol strach, že by izraelskí ostreľovači mohli
jedného z teroristov vyradiť. Predstava teroristov bola taká, že šoférom autobusov ukážu
bombové pásy, za čím by začali vyjednávania o prepustení Palestínčanov, ktorí
sú uväznení v izraelských väzniciach. Tento úklad bol len jedným z 15 teroristických
útokov, ktoré bezpečnostné sily zatiaľ prekazili v období mesiacov január, február
a marec. Jeden z prekazených plánov zahŕňal vyhodenie telavivskej hlavnej autobusovej
stanice do vzduchu dvomi samovražednými útočníkmi začiatkom marca (útočníci boli
chytení na ceste na autobusovú stanicu).
•

Modlite sa za bezpečnostné sily, aby odhalili potenciálnych teroristov predtým,
ako by mohli uskutočniť svoje diabolské útoky.

„Preto takto vraví Pán, Hospodin mocností: Neboj sa (nepriateľa), ľud môj, ktorý
bývaš na Sione! Palicou ťa bije a svoj prút dvíha na teba... Lebo ešte celkom máličko
a skončí sa moja prchkosť; a môj hnev sa obráti na ich zničenie.“ (Iz. 10:24-25)

Múr modlitieb
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TERORISTI VYUŽÍVAJÚ DETI
„Ktokoľvek by zviedol na hriech jedno z týchto maličkých veriacich, lepšie by bolo,
keby mu oslí žarnov zavesili na šiju a hodili do mora.“ (Mar. 9:42)
•

Proste Boha, aby chránil palestínske deti, pretože sú nevinné, aspoň dokiaľ ich
nenasýtia nenávisťou k Židom a „nevercom“ (nemoslimom).

Nedávny pokus teroristov Tanzimu v Nabluse dostať do Izraela 10-kilogramovú bombu
prostredníctvom 11-ročného kuriéra vyvolal vlny zdesenia v celom Izraeli, a dokonca
spôsobil obranný postoj Palestínčanov (zapretím tých najhorších stránok). Abdulláha
Qurana zastavili na kontrolnom stanovisku Hawara, keď niesol ťažkú tašku. Keď priznal,
že taška nie je jeho, ale že ju má dať niekomu na druhej strane kontrolného stanoviska,
IBS začali mať podozrenie. Ukázalo sa, že taška obsahovala silnú bombu, nabitú skrutkami. Keď agenti Tanzimu zistili, že bol zastavený, pokúsili sa odpáliť nálož telefónom.
Tanzimu samozrejme nezáležalo na tom, že zabijú dieťa.
•

Úpenlivo proste Boha, nech otvorí oči arabským matkám, aby pochopili, že je
bláznovstvom posielať deti na smrť kvôli tomu, aby mohlo byť zabitých niekoľko
Židov.

Toto využívanie detí na vojenské účely dokazuje, že toľko vychvaľovaná láska Arabov
k svojim deťom je v niektorých prípadoch lžou. Od prepuknutia násilností pred tromi
rokmi bolo teroristickými organizáciami vyslaných 29 samovražedných útočníkov, ktorí
mali menej ako 18 rokov. Od roku 2001 bolo do plánovania samovražedných útokov
aktívne zapojených viac ako 40 mladistvých Palestínčanov. Rodičia často nechávajú
svoje deti obliekať sa ako „martýri“, zvlášť počas pochodov a sprievodov. Bezpečnostné
sily raz objavili fotku bábätka, ktoré malo na sebe výbušnú nálož a čelenku so sloganom
prehlasujúcim jeho zasvätenie Alahovi. Nielen to, rodičia tiež neustále vštepujú do myslí
svojich detí nenávisť k Židom. Niet divu – nakoľko táto nenávisť vychádza priamo
z Koránu.
„Hľaďte, aby ste nepohŕdali ani jedným z týchto maličkých, lebo... ich anjeli
v nebesiach ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je v nebesiach.“ (Mat. 18:10)

KAMPAŇ ZA ZÁCHRANU GAZY
„Tvojmu potomstvu dávam túto krajinu od rieky Egyptskej až po veľkú rieku,
po veľtok Eufrat.“ (1 M. 15:18)
•

Naliehavo žiadajte Boha, nech si izraelská vláda uvedomí, že celá zem od
Rafahu po Metullah je izraelským dedičstvom, a pretože patrí Pánovi, nemôže byť
odstúpená nikomu inému.

Bola Gaza časťou pôvodného dedičného vlastníctva Izraelcov? Zjavne bola, pretože
kniha Jozua hovorí o „Gaze s jej dedinami a osadami“ ako o Júdovom dedičnom podiele.
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Avšak počas dejín Židia málokedy skutočne vládli nad Pásmom Gazy. Z času na čas
vládol nad Gazou Egypt, a ona si naozaj zachovala niečo z charakteru Egypta. Pamätám
sa na čas, keď nám na jednej vychádzke do terénu z Inštitútu štúdia Svätej zeme učiteľ
pri prechode hraníc do Gazy povedal: „Teraz sa pozorne pozerajte - vstupujeme do
Egypta.“ Dobre si pamätám zanedbané, tesne na sebe natlačené domy, úzke ulice, zápchy, špinu, atď. A predsa ako prvý krok na vykúpenie Gazy tam Izrael postavil množstvo usadlostí. Šaron ich chce zrušiť, ale už prebieha základná kampaň – a silnie – za
záchranu Gazy.
•

Modlite sa, aby táto ľudová kampaň za záchranu Gazy tak zmohutnela,
že tvorcovia zákona ju nebudú môcť ignorovať.

„Zem sa nesmie natrvalo predávať, lebo zem je moja; a vy ste cudzincami a usadlíkmi
u mňa.“ (3 M. 25:23)

HEBREJSKEJ VERZII „ZMLUVY“ SA DARÍ
„A ospevovať budú cesty Hospodinove... Keď chodím v súžení, Ty ma obživuješ...“ (Ž. 138:5,7)
•

Ďakujte Bohu za toto prekrásne dielo, ktoré zobrazuje dejiny Izraela cez hudbu.

Táto biblická „opera“, ktorú napísali Robert a Elizabeth Murenovci, hraná miestnymi,
z ktorých mnohí sú zo zhromaždenia King of Kings, je na svojom turné po krajine veľmi
úspešná, pričom predstavenia sa konajú na mnohých miestach v Izraeli. Táto dramatická
prezentácia s nádhernými melódiami prináša slzy, nostalgiu, nádej a mnohé otázky. Ak
jej doterajší úspech niečo naznačuje, tak je to určite to, že je pomazaným dielom.
•

Žiadajte Boha, aby naďalej používal toto majstrovské dielo hudby a drámy, aby
pritiahol svoj ľud k sebe a obnovil nádej uprostred beznádeje.

„Dávid prikázal vedúcim... aby postavili spevákov, svojich bratov s hudobnými nástrojmi: harfami, citarami a cimbalmi, aby ich rozzvučali veselým tónom.“ (1 Kron. 15:16)
V Mesiášovom mene,
Lonnie C. Mings, Jeruzalem

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.

Múr modlitieb
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CHEVRA CENTRUM
Na začiatku minulého roka sme boli veľmi požehnaný tým, že nám predseda Židovskej
náboženskej obce v Žiline ponúkol budovu pre naše združenie. Je to bývalá židovská
škola. 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, šatstva
pomoc pre tých, ktorí prežili holokaust a geto
zdravotnícke projekty
starostlivosť o starších ľudí
programy pre deti a siroty
kultúrne, vzdelávacie a vyučovacie programy
pomoc pre obete miestnych pohrôm
projekty Aliyah – imigrácia do Izraela

Súčasný stav budovy
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Budova potrebuje rekonštrukciu. Návrh a príprava projektu, materiál a samotná práca
na stavbe stojí veľmi veľa. Je to obrovský 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)

Pohľad na projekt budovy po rekonštrukcii.
Milí bratia a sestry,
ďakujeme všetkým vám, ktorí ste nám už prispeli na tento projekt. V očakávaní na nášho
Pána Ježiša Krista a Boha Otca pokračujeme ďalej v modlitbách a hľadaní ľudí, ktorí
majú srdce pre tento projekt.
Šalom
tím Chevra

Pre všetkých vás, ktorý ste sa rozhodli prispieť na projekt CHEVRA CENTRUM sú nasledovné
informácie:
Pre platby zo Slovenska :
Chevra, Hollého 40 , 010 01 Žilina,
Banka: ČSOB, a.s., Legionárska 1, 012 22 Žilina
zvlášť vytvorený účet - č.ú.: 307945033/7500 (Sk) (poukážka označená červenou bodkou)
Pre platby z Českej republiky:
Chevra, Smetanova 523, 739 61 Třinec
Banka: ČSOB, a.s., Lidická 1264, 739 61 Třinec
č.ú.: 180773659/0300 (Kč) (na poukážku uveďte var. symbol 111)

CHEVRA CENTRUM

strana 19

bratstvo

Svátek stánků v Jeruzalémě: 26. 9. – 7. 10.2004
Oslava svátku začne v úterý 28. 9. netradičně v Galileji – v amfiteátru
v Beit Šean. Odtud vystoupíme do Jeruzaléma. V rámci konference se zúčastníme pochodu městem, na programu budou zajímavé semináře
i chvíle společných oslav. Pobyt spojíme opět s návštěvou Judska
a Samaří. Pro inspiraci doporučujeme půlhodinovou videokazetu, která
zachycuje oslavu sukótu očima českých a slovenských účastníků v roce
2002. Můžete si ji objednat v ICEJ za 100 Kč.
Cena bude obdobná jako letního pobytu (předběžná cena 23 000 Kč)
na osobu, navíc je nutno počítat s konferenčním poplatkem ve výši
200 USD na osobu.
Uzávěrka přihlášek 31. 5. 2004.
Adresa kanceláře:
ICEJ, 28. pluku 15, 101 00 Praha 10,
email: icej@ecn.cz,
tel. +420 /272 732 636.
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Redakcia

LISTÁREŇ
List od bratov a sestier z Ostravy
—————————————————
Milovaní v Kristu Ježíši!
Děkujeme našemu drahému Otci, který nás povolal skrze Krista Ježíše Spasitele
a Pána, že máme tu čest přimlouvat se za izraelský národ. Děkujeme a modlíme
se za celý tím Chevra, aby vás Pán posiloval a dával vám svá svědectví
(odpovědi na modlitby), které člověk nemúže získat za žádné poklady světa.
Přimlouváme sa za celý Izrael, Jeruzalém a zvláště za území Beit-Hanun, které
nám bylo svěřeno. Kéž Pán odpustí nám ty dny, kdy jsme sa nemodlili, když
nám dal výsadu modlit se za Židy. (Neboť spása jest ze Židú.) Chceme být
věrnejší a tak zapojujeme do těchto přímluv celou domácí skupinku, kterou vede
velmi požehnaný bratr Standa Skubida.
Velmi nás povzbudili zprávy v televizních novinách, kde mluvili o uzemí Beit
Hanun. Také, že Pán poslal sních na území Izraele a ať ještě hojněji pošle své
deště a nastrojí úrodu těm, kteří budou přicházet (a již přicházejí) z východu,
západu, severu a jihu.
I když se osobně neznáme, cítíme skrze ty zprávy k vám lásku a jednotu.
Búh žehnej vaší práci (vždyť vaše práce není v Pánu marná).
Šhalom od domácí skupinky a za KMM Ostrava.

Listáren
ˇ
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PUBLIKÁCIE , AUDIO, VIDEO
Ponuka publikácií, brožúrok, audio a video pások.

40 dôležitých
faktov
z histórie
Izraela

ˇ
12 klúčov
k pochopeniu
Izraela
v Biblii

ˇ
15 klúčov
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)

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

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

„Práve pre túto
ˇ
chvílu“

- 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 2003
Kazeta č.1 Stanislaw Gawel
„...som Izraelovi Otcom…“

Kazeta č.6 Ron Cantrell
Zachariáš a Izraelský Otec

Kazeta č.2 Ron Cantrell
Posledné trúbenie Šofaru

Kazeta č.7 Chevra tím
Prezentácia pomoci
židom v diaspóre

Kazeta č.3 Randy Ludeman
Iz. 42:6 – čo to znamená
„… svetlo národom …“
Kazeta č.4 Ron Cantrell
Ktorého Boha
poznáme ako Otca
Kazeta č.5 Randy Ludeman
Gal. 3:17 – Čo nemôže byť
nezneplatnené
Cena jednej kazety je 60,- Sk (50,- Kč)
MP3 (1xCD)
nahrávka celej konferencie
za 240,- Sk (195,- Kč)
Publikácie, audio, video

Kazeta č.8 Randy Ludeman
Jakub 1:17 –
ach, znova to „svetlo“
Kazeta č.9 Stanislaw Gawel
Ján 4:31-34 – Vzťah Ježiša
k Otcovi je vzorom
pre Jeho učeníkov aj dnes

Pri zakúpení celej sady
audio pások (9 kaziet)
ˇ 60,- Sk.
vám ponúkame zlavu
Spolu zaplatíte 480,- Sk (390,- Kč)
K cene prirátame poštovné a balné.
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