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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.
„Boh uvádza osamotených bývať v dome; vyvádza väzňov do
blahobytu, ale spurní budú bývať v suchej zemi.“ (Žalm 68:7)
Je to veľmi smutný stav, keď je niekto osamelý. V dnešnom
svete žijú milióny takýchto ľudí. Svetová populácia rastie, na
celej zemi vznikajú veľkomestá, v ktorých žije množstvo ľudí.
Ale koľkí z nich prežívajú samotu!? Už si niekedy zažil, že bol
okolo teba zástup, veľmi rušno, ale ty si sa cítil úplne sám? Je to možné byť osamelým vo
veľkom meste. Viem o tom, lebo som stretol veľa takýchto ľudí.
Vedz o tom, že samota nie je Božím plánom pre ľudský život. Na začiatku histórie ľudstva
Boh povedal: „Nie je dobré byť človeku samému,“ preto stvoril pre prvého človeka
ženu - manželku. Taký je Boží postoj. Chce nás dostať zo samoty a chce nás postaviť
do Božej rodiny. Chce nám dať priateľov a spoločenstvo. To je Jeho plán. Boh umiestnil
osamelých do Božej rodiny. Keď sme väzni, On nás vyvádza do blahobytu.
Existuje však jeden druh ľudí, ktorých Boh nemôže vytiahnuť z ich samoty. Sú to vzbúrenci
žijúci v suchej, slnkom spálenej zemi. Keď si sám, všimni si, že Boh ti nemôže pomôcť
pokiaľ neodstúpiš od svojej vzbury, pýchy, svojej vlastnej vôle, nezávislosti a neobrátiš sa
k Bohu, kým Ho nepožiadaš o milosť a On ťa vypočuje a vovedie do Svojej rodiny.
Biblia hovorí, že „...vzbura je taký hriech ako čarodejníctvo a svojvôľa ako modlárstvo
a bohovia.“ (1 Sam 15:23) Skrze vzburu sa kráľ Saul vzdialil od Božej prítomnosti a začal
počúvať bludných duchov. Samuel prišiel za ním a spýtal sa ho: „...prečo si neposlúchol na
hlas Hospodinov?“ (verš 19) Vzbura nás vyraďuje z Božej prítomnosti a z Božej rodiny.
Nech Boh nájde poslušné srdce v každom z nás, ktoré bude ochotne počúvať, čo Duch
Svätý hovorí zborom!
Šalom, Šalom
Stanislaw Gawel
Chevra
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„ ...pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine...“ (1Kr 10:6)
„Vašou úlohou nebude bojovať. Zaujmite postavenie, zostaňte stáť a uvidíte spásu Hospodina,...Júda a Jeruzalem. Nebojte sa a nestrachujte... a Hospodin bude s vami.“ (2Kr. 0:17).

VOJNA ALEBO MIER – „IZRAEL SI MUSÍ VYBRAŤ“
Pri stretnutí na summite Arabskej ligy v Rijáde arabskí vodcovia schválili „Saudský plán“ pre mier
s Izraelom. Tento plán, ktorí obyvatelia Saudskej Arábie volajú „konečná ponuka“ pre Izrael,
je založený na iniciatíve, ktorá bola predložená v roku 2002. Počas svojej reči na Arabskom summite princ Saud povedal, že Izrael by mal „prijať alebo odmietnuť túto ponuku“, pretože už „nebudú
žiadne ďalšie diplomatické návrhy voči Izraelu.“
S pesimistickým postojom ohľadne pravdepodobnosti, žeby Izrael prijal tento plán, princ povedal,
„Nikdy sa nič nezískalo tým, že sme spolupracovali s Izraelom. Ostatné arabské krajiny rozpoznali
Izrael ... Ani len jedna „jota“ zmeny sa neudiala v postoji Izraela voči mieru.“ Možno princ prehliadol
prirodzený skepticizmus Izraela, čo sa týka takýchto návrhov. V skutočnosti, Izrael nie je presvedčený, že moslimovia sú konečne pripravení prijať nemoslimský štát vo svojom strede. Dôvodom pre
túto skutočnosť je, že takéto prijatie by dokazovalo, že islam nie je konečnou utópiou, smerom ku
ktorej sa vyvíja celý svet. Tým by vytvoril rozpor v islamskej doktríne.
V skutočnosti však obyvatelia Saudskej Arábie vyzývajú Izrael, „Prijmite plán alebo čeľte vojne.“
Saudskoarabský princ varoval, že „páni vojny“ rozhodnú o budúcnosti Izraela, v prípade, že odmietne tento plán pokoja „vypracovaný celým arabským svetom.“
Na prvý pohľad sa zdá, že tento plán má opodstatnenie. Izrael by sa navrátil ku hraniciam spred
roka 1967, boli by tam dva štáty žijúce bok po boku a arabské krajiny by formálne uznali Izrael. Navyše, za predpokladu zjednotenia Arabov, tento blok sunitských moslimov by bol peknou protihodnotou voči ambíciám šítskych Iračanov.
Ale zastavme sa na chvíľu. Sú isté veci ohľadne daného plánu, ktoré by mohli ohroziť celkovú budúcnosť Izraela. Jedná sa o to, že Arabi chcú, aby Východný Jeruzalem bol hlavným mestom Palestíny. Izrael však trvá na tom, aby Jeruzalem nebol rozdelený. Ďalší problém je, že tento plán umožňuje návratu palestínskych utečencov, čo by mohlo úplne zaplaviť židovský štát. V skutočnosti by
mohlo dôjsť k zaplaveniu palestínskeho štátu, pretože sa jedná o milióny palestínskych utečencov.
Takže, čo si o tejto novej iniciatíve myslí Izrael? Vodcovia Izraela odmietli tento plán, keď bol po
prvý krát prednesený na Arabskom summite v Bejrúte v roku 2002. Neskôr však izraelskí vodcovia
hovorili o týchto myšlienkach pozitívnejšie, a dokonca začali o nich premýšľať ako o možnom počiatočnom bode pre vyjednávania.
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Spôsob, akým je tento plán uvedený, je výzva typu „vezmite to, alebo nechajte tak“, čo znamená, že
len Izrael musí urobiť kompromisy a ústupky. Condolezza Riceová povedala, že tento plán by sa
mal zmeniť zo „sady statických princípov, čo necháva všetku prácu na Izraeli“ na diplomatické úsilie,
ktoré vyvolá vyjednávania medzi Izraelom a Arabmi.
Arabi však hovoria, že podrobnosti plánu nie sú ponechané na rozhodovanie. Mohamed Subeih,
zástupca generálneho riaditeľa Arabskej Ligy pre palestínske záležitosti hovorí: „Tento plán predstavuje jednotnú pozíciu a diskusie preukázali, že tento plán zostane taký, ako je a nedôjde k žiadnym
úpravám“ (Zawya.com. 28. marec).
V tomto momente to znie veľmi podobne ako ultimátum pre Izrael: „Toto je posledné. Ak neprijmete
náš plán, všetci na vás zaútočíme.“
MINISTERKA ZAHRANIČNÝCH VECÍ USA PODPORUJE SAUDSKOARABSKÝ PLÁN
Pokračovaním diskusie sa situácia komplikuje, keď vychádza na povrch, že to nie je len arabský
plán. Je do istej miery vyhodnotený ako spojenecký plán „USA- Saudská Arábia“. Tento nový plán,
povedala Riceová, je ako „Arabský mechanizmus“, ktorý vedie do slepej uličky. Je vyvolaný odmietnutím Hamasu uznať Izrael, zároveň privádza Hamas zadnými dverami, čím sa stáva súčasťou
saudskej iniciatívy. Tiež dokonca obchádza problémy v Palestínskej samospráve do tej miery, kým
Hamas a Fatah ešte stále nie sú medzi sebou celkom zmierený.
Nanešťastie, USA tlačí na Izrael, aby prijal ponuku mieru zo saudskoarabskej strany, alebo aby ho
aspoň zvážil ako základ pre možné jednania, i napriek skutočnosti, že Arabská Liga neoblomne
odmieta akékoľvek úpravy. Dialóg, ktorý presadzuje Riceová „zanecháva Izrael a boj proti Hamasu
podporovaný premiérom Olmertom a ministerkou zahraničných vecí Cipi Livni ďaleko za podnetmi,
ktorý Riceová a obyvatelia Saudskej Arábie už dávno začali“ (Debkafile, 26. marca). Keďže medzi
Izraelom a Palestínou sa odohralo veľmi málo, USA sa zjavne rozhodli tak povediac „ísť za zmenou“, a podporiť Saudskoarabský plán, ktorý prakticky prináša celý Arabský svet a umiestňuje ho na
stranu priepasti, kde čelí Izraelu a dožaduje sa toho, aby Izrael túto priepasť premostil.
IZRAELSKÍ ARABI PRICHYTENÍ PRI BOJI S AL-KÁIDOU
Žeby sa Palestínčania snažia presadiť mier s Izraelom spojením Arabského sveta v masovom pokání voči Izraelu? Asi ťažko. Výzvedné jednotky boli nedávno prekvapené, keď prichytili izraelských
Arabov bojovať s Al-Káidou v Iraku. Všimnite si, že to neboli Arabi zo západného brehu, ani Arabi
z Gazy, ale Arabi zo severnej izraelskej dediny. Títo ľudia sú izraelskými občanmi.
17. marca jednotky USA v Bagdade zajali dvoch alebo troch izraelských Arabov (počet nie je istý),
ktorí svojim americkým vyšetrovateľom povedali, že prišli zo severnej izraelskej dediny
Majd al Krum, blízko Karmelu v Galilei. Zdá sa, že títo muži boli chytení blízko všeobecne známej
povstaleckej pevnosti Haifa Street, spolu s Abu Quetada al Falastini, kotrý je zástupca veliteľa
Al-Káidy v Iraku. Zjavne skutočné meno Al Falastiniho je Mahmud al Madi a on sám pochádza
zo západného brehu mesta Nablus. Izraelskí Arabi, ktorí boli s ním prichytení, povedali, že tvorili
jeho vnútorné osobné komando.
bratstvo
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Hoci západné výzvedné jednotky boli už istý čas oboznámené o aktivitách Al Falastiniho v Iraku,
boli zarazení objavom Izraelských Arabov. Arabi svojim zajatcom povedali, že pred dvomi alebo
tromi rokmi išli študovať do moslimskej školy fundamentalistov v Pakistane a Afganistane. Tam boli
zverbovaní do Al-Káidy. Keď už boli vycvičení, dostali príkaz ísť do Iraku, nájsť al Fastiniho
a bojovať pod jeho velením.
Hoci by nikto nemal byť veľmi prekvapený týmto incidentom, predsa to len do budúcnosti neveští nič
dobrého, hlavne v prípade, ak títo dvaja alebo traja izraelskí Arabi predstavujú len konček celého
ľadovca.
IZRAELSKÍ VODCOVIA NIE SÚ MIMO LESA
Izraelský prezident Kacav a premiér Olmert sú stále v podozrení a vyšetrovaní, jeden kvôli sexuálnemu zneužívaniu a druhý pre rôzne úradnícke poklesky od rodinkárstva pri pracovných stretnutiach
po finančné nezrovnalosti. Je zrejmé, že Kacavove problémy sú oveľa vážnejšie, ako Olerove.
23. januára, Izraelský generálny prokurátor (Menachem Mazuz) povedal, že zvažoval svedectvo
proti Kacavovi za znásilnenie, sexuálne obťažovanie, podvod, krivé svedectvo a niektoré iné záležitosti. Nasledujúci deň Kacav oslovil národ vo svojom „hlavnom“ prejave, v ktorom vyjadril svoju
prosbu za pochopenie a narážal na nesprávne konanie zo strany Mazuza (v prezrádzaní dôverných
informácií). Čo sa týka Mazuza, hovorí, že prezident vyslovil vo svojom prejqve niekoľko nepravdivých tvrdení. Keď sa ho pýtali, či nazýva Kacava klamárom, Mazuz povedal, „Dôkaz vyšetrovania
je oveľa vážnejší ako nejaká poznámka alebo komentár, v tomto alebo inom prejave. Preto si nepotrebujeme v našom prípade zakladať na poznámke alebo názore v tomto prejave.“
Zatiaľ bolo vyvolané proti Kacavovi ďalšie obvinenie z obťažovania. Tento krát to bola žena, ktorá
už skôr uviedla svoju sťažnosť. Je pravdepodobné, že Kacav bude políciou predvolaný kvôli viacerým otázkam. Avšak Kacavovi obhajcovia sa divia, prečo si žalobca zrazu spomenul na niečo iné
„tesne pred vypočúvaním a či stojí niekto za touto novou sťažnosťou.“
Inými slovami, nie všetci skutočne prijímajú všetky tie obvinenia proti prezidentovi. V tomto momente to však skutočne vyzerá vážne a mohol by byť za niekoľko týždňov obžalovaný.
Olmertove problémy sú menej vážne. Avšak prichádzajú v čase, kedy Izrael potrebuje pevného
vodcu pri kormidle a tieto problémy so zákonmi neurobia nič, čo by zlepšilo istotu Izraela zoči-voči
tým, ktorí si želajú zničenie izraelského štátu.
PRÍSAHY O NOVOM USADENÍ
Ako mnohí čitatelia vedia v slávnom „uvoľnení“ v auguste 2005, boli všetci Židia z Gazy ako aj
z usadlostí západného pobrežia evakuovaní. Zdá sa, že išlo len o dočasné zdržanie v boji, aby znovu obsadili územie, ktoré bolo určené do vlastníctva Abraháma, Izáka a Jákoba. V súčasnosti,
v novej vlne entuziazmu, Izraelskí aktivisti usadlíkov si zaumienili znovu zahájiť svoje úsilie, aby
založili svoje pôsobenie po celom území. Homeš, v severnej Samárii, je prvou „usadlosťou“, ktorá
6

Apríl 2007

bratstvo

Mesačné správy z Izraela
má byť znovu osídlená. 26-27. marca niekoľko tisíc aktivistov dorazilo na vrch západného pobrežia
a zaujalo svoje pozície.
Predpokladá sa, že IDF (Izraelská armáda) tiež dorazili a nasledovali „hliadky“. Počas písania týchto
správ nebol tento rozpor vyriešený. IDF dôstojníci hovoria, že nemajú záujem o násilie. Usadlíci
tvrdia, že ak dôjde k násiliu, bude to kvôli tomu, že polícia a IDF „udajú tón.“ Jeden z hovorcov,
Boaz Haecni z Kirját Arby hovorí, že ak budú odstavení, znovu sa vrátia „kým nebudú opäť vystavené všetky usadlosti, ktoré boli zničené počas odsídľovania“ (JPost, 27. marec).
Usadlíci vyjadrili, že Homeš je len prvou usadlosťou, ktorá má byť „vybudovaná,“ a ostatné budú
za ňou nasledovať, vrátane troch ďalších usadlostí na severe Samárie, ktoré boli rozobraté počas
odsídľovania a taktiež blok Guš Katif usadlosti v pásme Gazy. Stovky mladých ľudí prúdilo do Homeša v pondelok, 26. marca. Mnohí z nich mali na sebe tričká so sloganom“ „Homeš – začiatok.“
Sľubujú, že to bude dlhotrvajúci boj.
Mnohí z tých, ktorí vyšli na vrch Homeš, tam neprišli bývať, ale podporiť približne 30 rodín, ktoré tam
chcú zostať . Čo sa týka IDF, dôstojníci rozhodli umožniť ľuďom vyliezť na ten vrch a stráviť tam
noc. Na nasledujúci deň ich plánovali evakuovať. Ľudia však v pokoji odišli s tým, že IDF poskytli
autobusy, ktoré ich vzali späť do Tel Avivu.
Zatiaľ finančne obmedzení miestni Palestínčania si nenechali ujsť príležitosť urobiť obchod. Vyložili
vozíky so zmrzlinou a občerstvením a predávali ich usadlíkom. Existuje ešte nejaké iné miesto
na zemi, kde prevládajú takéto rozpory?
PASCHA A MODLITBA
Včase, keď posielam tieto Mesačné správy môjmu vydavateľovi v Jeruzaleme, je len niekoľko dní
do začiatku židovského sviatku Paschy. Aj tento rok tichý závoj jedného z Božích najsvätejších období zostupuje na rušný svet. Modlime sa, aby tí, ktorí sa volajú Jeho menom, nájdu ukončenie
konfliktu, odpočinok a ticho kdekoľvek na tejto chaotickej zemi. Nech sa naplnia slová proroka:
„Lebo zem bude naplnená poznaním slávy Hospodinovej tak, ako vody napĺňajú moria.“ (Abakuk 2:14).
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)

„...na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec
večnosti, Knieža pokoja.“ (Izaiáš 9:5).

KNIEŽA POKOJA BUDE VLÁDNUŤ
V marci 2002 Arabská liga navrhla a jednomyseľne prijala mierovú iniciatívu medzi Izraelom
a Palestínčanmi nazvanú Saudský mierový plán. Tento plán uvádza, že arabské krajiny uznajú Izrael a znormalizujú vzťahy ako výmenu za to, že sa Izrael vzdá Golanských Výšin, Judey, Samárie,
Východného Jeruzalema a umožní návrat miliónov palestínskych utečencov (JPost, 6. marec).
Izraelská ministerka zahraničných vecí Cipi Livni sa jasne vyjadrila, že Izrael nemôže prijať arabskú
iniciatívu, ak bude obsahovať právo palestínskych utečencov na návrat do Izraela (JPost, 6. marec).
Jordánsky kráľ Abdalláh I. pricestoval do Washingtonu na začiatku marca, aby „poučil“ vládu USA
o tom, aké je dôležité pre Izrael prijať mierovú ponuku (Jerusalem Newswire, 6. marec).
•

Modlite sa za Izrael, aby si uvedomil, že nebude žiadny mier, kým nepríde Knieža pokoja.

„A ovocie spravodlivosti rozsieva sa v pokoji tým, čo tvoria pokoj.“ (Jakub 3:18).
OSN, UNESCO A EÚ
„Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú daromnosti?... Ten, ktorý býva v nebesiach, sa
smeje, Pán sa im vysmieva. Vtedy prehovorí k nim rozhnevaný a vo svojej prchkosti ich vydesí: Ja sám som ustanovil svojho kráľa na Sione, na svojom svätom vrchu!“ (Žalm 2:1, 4-6).
Výbor OSN pre ľudské práva plánuje zahájiť neustále vyšetrovanie proti Izraelu, kým sa nevráti ku
hraniciam spred roka 1967. Výbor bol vytvorený v minulom júni, aby nahradil Komisiu pre ľudské
práva a má svoju reputáciu ohľadne vylúčenia Izraela. Počas stretnutia v marci zvláštny spravodajca OSN, John Dugard, uviedol zistenia zo svojej správy porovnávajúcej Izrael k apartheidu v Južnej
Afrike (Israelinsider, 19. marca). Na stretnutí bol tiež prediskutovaný stavebný projekt pri bráne Mugrabí v Jeruzaleme, ktorý vyvolal v moslimskom svete bojovú náladu, ako aj odmietnutie Izraela, aby
umožnil vstúpiť tímom vyšetrovania IDF akcií v Gaze v júli a novembri.
UNESCO zaslalo štvorčlenný tím na základe pozvania od Izraela, aby vytvoril správu o výkopoch
v blízkosti Západnej steny. Správa uzavrela, že opravy rampy, ktorá vedie k Bráne Mugrabí, neničia
moslimskú mešitu na Chrámovej hore, ktorá dokonca ani nie je v blízkosti stavebného pozemku.
Rozhodne táto správa povoláva Izrael, aby pozastavil opravy a povolil medzinárodný dohľad (JPost,
13. marca).
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Minister zahraničných vecí EÚ Javier Solana bol nedávno v Sýrii na návšteve u prezidenta Bašára
al-Assadu. Pán Solana uistil prezidenta Sýrie, že Golanské Výšiny sa musia prinavrátiť Sýrii. „EÚ by
rada pracovala v čo najväčšej miere, aby videla vašu krajinu, ako znovu získa územie, ktoré jej bolo
vzaté v roku 1967,“ povedal. Prvej návšteve Solanu v Sýrii pred dvomi rokmi predchádzali jej zastávky v Libanone a Saudskej Arábii (Aruc Ševa, 14. marca).
•

Modlite sa, aby keď budú tieto medzinárodné organizácie spolupracovať s islamskými
krajinami, vláda Izraela a vojenskí vodcovia boli donútení hľadať Božiu múdrosť a radu,
keď si uvedomia, že túto situáciu nemajú vo svojich rukách.

„Vráťte sa ku mne - znie výrok Hospodina mocností, a ja sa navrátim k vám, vraví Hospodin
mocností.“ (Zachariáš 1:3).
KOALIČNÁ VLÁDA PALESTÍNSKEJ SAMOSPRÁVY
„Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, bude hlad a mor
a miestami zemetrasenia... Povstane mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. Pretože
neprávosť vyvrcholí, ochladne láska mnohých. Ale kto vytrvá až do konca, bude spasený.“ (Matúš 24:7, 11-13).
Nová jednotná vláda Palestínskej samosprávy zložila prísahu 17. marca. Premiér Hanijeh sa chválil,
že prijali schválenie Arabov, moslimov a Európanov, ktorí sú pripravení poskytnúť finančnú
a morálnu podporu.
Podľa správy od palestínskeho novinára známeho kvôli svojmu objektívnemu spravodajstvu, politický program novej vlády obsahuje mnoho rozporov a bol navrhnutý takým spôsobom, aby umožnil
Hamasu a Fatahu získať svoje tradičné pozície. Programu je navrhnutý tak, aby neupokojil len Hamas a Fatah, ale taktiež Američanov a Európanov. Poukázal na to, že „napokon, hlavný cieľ za
formovaním novej koalície je získať medzinárodné spoločenstvo, ktoré môže znovu získať tak zúfalo
potrebnú finančnú pomoc pre Palestínčanov“ (JPost, 16. marca). Približne v tom istom čase, nový
palestínsky minister financií pripustil v článku, ktorý bol vydaný v denníku UK Sunday Telegraph (11.
marca), že milióny dolárov zo zahraničnej pomoci boli odčerpané dôsledkom korupcie.
•

Modlite sa, aby sa otriasli základy islamu; aby skorumpovaní vodcovia boli postavení
pred súd a aby viac a viac moslimov došlo k spásonosnej známosti Ježiša Krista.

„Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný
život mal každý, kto verí v Neho.“ (Ján 3:16).

ODPADNUTIE OD LIBANONSKEJ VOJNY
„Počujte, nebesá, naslúchaj, zem, lebo Hospodin hovorí: Synov som vychoval a vyvýšil, oni
však odpadli odo mňa. Vôl pozná svojho gazdu i osol jasle svojho pána, Izrael nepozná, môj
bratstvo
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ľud nechce chápať.“ (Izaiáš 1:2-3).
Winogradova komisia bola založená za tým účelom, aby posúdila zlyhania, ktoré zakúsil Izrael počas Izraelsko – libanonského konfliktu v roku 2006. Komisia sledovala osobnú zodpovednosť premiéra Ehuda Olmerta, ministra obrany Amira Pereca a šéfa armády Dana Haluca (bývalý náčelník
generálneho štábu) za rozhodnutia vykonané počas tej doby. Čiastočná správa bude zverejnená
v druhej polovici apríla a bude sa zameriavať na proces rozhodovania počas prvých šiestich dní
boja s tým, že konečná správa bude uvedená neskôr (JPost, 13. marca).
Izraelský štátny prokurátor Micha Linderstrauss vykonáva ďalšie vyšetrovanie o tom, akým spôsobom vláda zabezpečuje bezpečnosť a blaho verejnosti, a zároveň aké nezhody vznikli pri zabezpečovaní zásob a potrebných dodávok pre vojsko počas bojov. Meškania pri zverejňovaní správ boli
pripísané Olmertovmu odmietnutiu ukázať sa pri výsluchoch komisie (Aruc Ševa, marec...).
Vládna strana Kadima premiéra Olmerta sa obáva, že bude nútený zostúpiť, keď sa zverejnia výsledky vyšetrovania. Narastajúca kritika verejnosti voči tomu, ako bola zvládnutá vojna a meškania
pri pátraní navŕšili možnosť, že Kneset pôjde do predčasných volieb. V tomto momente premiér
a minister obrany stratili dôveru ľudu. Obidvaja muži sa nejavia ako tí, ktorí majú potrebnú odbornosť, aby viedli Izrael v čase vojny. Možnosti ďalšej vojny, ktorá by mohla prepuknúť, rýchlo rastú
a vojsko urýchľuje svoje prípravy.
•

Modlite sa, aby chyby v rozsudzovaní, vykonané počas vojny, boli uložené na osoby,
ktoré sú za to zodpovedné a aby nápravy boli vykonané v prípravách na ďalší konflikt.
Modlite sa za armádu.
Modlite sa, aby v prípade, že súčasní vodcovia budú musieť byť nahradení, občania Izraela volali k Bohu, nech si povolá mužov a ženy, ktorí sú bezúhonní a budú vyhľadávať
Jeho radu.

•
•

„Poďte len a súďme sa - vraví Hospodin. Ak sú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbelieť
na sneh; ak sú červené ako purpur, môžu byť ako vlna. Ak ste povoľní a poslúchnete, okúsite dobro krajiny. Ak sa však zdráhate a protivíte, okúsite meč; lebo ústa Hospodinove hovorili.“ (Izaiáš 1:18-20).
PÝCHA HOMOSEXUÁLOV
„...radím ti: kúp si odo mňa ohňom prepáleného zlata, aby si zbohatol, biele rúcho, aby si sa
odel, aby sa neukazovala hanba tvojej nahoty, a (kúp si) kolýriovej masti pomazať si oči, aby
si videl.“ (Zjavenie 3:18)
Pýcha homosexuálov, alebo tiež nazývaná gej–hrdosť, sa usiluje o promenádu v centre Jeruzalema
znovu s témou „ľudské práva“ (Haretz, 12.marca). Ministerstvo bývania a stavieb, ktoré už roky
odmietalo poskytnúť výhody zákonným manželským párom, podľahlo tlaku zo strany Asociácie pre
ľudské práva tým, že poskytlo výhody pre manželské páry ako aj páry toho istého pohlavia (Haarec,
13. marca). Konferencia „Srdce a exil“ bola naplánovaná tak, že sa uskutoční na konci marca, a to
10
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prostredníctvom arabských homosexuálnych aktivistov so základňou v Haife. Homosexuáli
v Libanone uskutočnili tlačové konferencie a zverejnili časopis s názvom Barra, čo znamená
„von“ (JPost, 11. marca). Islam zakazuje homosexualitu.
•

Modlite sa, aby keď miestna samospráva odmietne požiadavky homosexuálov a oni sa
odvolajú na súd, Súdny dvor vydal spravodlivý rozsudok.

•

Modlite sa za pomazanie Duchom Svätým na tých, ktorých Boh pošle, aby priniesli posolstvo „znovu zrodenia“ a uzdravenia pre homosexuálov.

„Majte súcit s pochybovačmi, zachraňujte ich, vytrhnúc ich z ohňa. Iných sa zase ujmite
s bázňou, nenávidiac aj ich odev poškvrnený telom.“ (List Júdov 22-23).
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.

HĽADÁME DOBROVOĽNÍKA!
Milí 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
bratstvo
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SPRÁVY Z DIASPÓRY - PROJEKT NÁDEJ
Príbeh o dcére Abrahámovej, ktorú som stretol len raz!
Sú príbehy, ktoré ako prídu, tak aj odídu, na druhý deň na ne zabudneme. Príbeh, o ktorom vám teraz napíšem, sa však hlboko a navždy vryl do mojej pamäti. Je smutný, ale
veľmi motivačný k praktickému konaniu.
Pár rokov dozadu som prechádzal v svojom živote obdobím, kedy som sa veľmi intenzívne
modlil za Izrael a Židov v diaspóre. Nič praktické som pre nich ale nespravil. Bol to čas,
keď som bol intenzívne duchovný, ale prakticky úplne pasívny. Božie Slovo sa nás však
pýta: „Čo to prospeje bratia, keď niekto hovorí, že má vieru a nemá skutkov?... A keby brat
a sestra boli nahí a nemali by denného pokrmu?“ Potom Slovo pokračuje: „ako je telo bez
ducha mŕtve, tak i viera bez skutkov je mŕtva.“ (Jak 2)
Pred rokmi nás Boh spolu s Danielom priviedol
do Zakarpatskej oblasti na Ukrajine do mesta Chust k žene,
ktorá sa volala Rivka Berger. Bol koniec novembra a vonku
obrovská zima. Rivka chcela komunikovať len v Jidish
a preto sme si zobrali zo sebou Zoju (ženu zo Židovskej obce
v Chuste), ktorá ju veľmi dobre poznala. Okrem židovstva
mali spoločnú ešte
jednu vec. Obe prešli
koncentračným táborom v Auschwitz.
Podobné osudy
dvoch ľudí žijúcich
v jednom meste. Vošli
sme cez dvere (mreže
na pántoch) na tmavú
chodbu a potom na
prvé poschodie, na ktorom bývalo okolo
osem rodín. Všade bola tma. Nakoniec sme sa dostali k dverám, kde bývala Rivka. Všade bol obrovský smrad, ktorý išiel z WC, v ktorom neboli dvere.
Bol to jediný záchod na celom poschodí. Bol pokazený a všetko vytekalo von. Po dlhom klopaní Rivka otvorila dvere. Bola to 75 ročná žena Na sebe
mala kabát, lebo v izbe bola zima. Zavesená žiarovka trochu osvecovala izbu. Rivka žila naozaj
12
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v strašných podmienkach. To, po čom túžila najviac, bol elektrický ohrievač, ktorým by si mohla
zohriať svoje zmrznuté telo. Po návrate domov
som komunikoval túto potrebu Pavlovi Franklovi
predsedovi Židovskej obce v Žiline, ktorý reagoval
na túto potrebu a dal nám jeden ohrievač.
Do Chustu sme sa opäť vrátili vo februári. Čakala
nás tam však už len šokujúca správa. Rivka
v dôsledku chladu a nedostatku jedla v januári zomrela. Prežila 75 rokov. Bola silná, ale podmienky,
v ktorých žila, ju premohli. Prežila Auschwitz, ale
neprežila Ukrajinu.
Pamätám si, ako som sa po prvej ceste na Ukrajinu vrátil s vnútorným nesúhlasom. Ako to, že ľudia, ktorí priniesli môjho Mesiáša Ješuu, žijú
v takýchto podmienkach? Smrť Rivky tento nesúhlas ešte viac posilnila a pridala motivačnú moc
k tomu, aby som sa odhodlal vstúpiť do tejto
medzery a dovolil Bohu byť Jeho nástrojom:
praktickými skutkami zlepšiť životy týchto ľudí.
Rivke už nikto nie je schopný pomôcť, ale
tisícom, ktorí ešte žijú, ÁNO.
Prosím, spomeň si v modlitbe na tých, ktorí
nehovoria o svojich potrebách, ale čakajú a sú
odkázaní na pomoc druhých ľudí. Nech Pán
žehná každé srdce, ktoré je ochotné vstúpiť
praktickým skutkom do potrieb týchto ľudí.
Šalom, Šalom,
Stanislaw Gawel

bratstvo
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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
IBAN: SK28 7500 0000 0001 0765 6253
Číslo bankovního účtu pro Českou republiku
Československá Obchodní Banka, a.s.
číslo účtu: 180773659 / 0300
IBAN: CZ32 0300 0000 0001 8077 3659
Číslo bankového účtu Chevra Centrum
Československá Obchodní Banka, a.s.
Číslo účtu: 307945033 / 7500
SWIFT kód: CEKOSKBX účel platby: DAR
Kontaktná adresa:
Chevra SR, Hollého 40, 010 01 Žilina, Slovenská republika
Chevra ČR, Smetanova 523, 739 61 Třinec, Česká republika
www.chevra.sk, e-mail: chevra@chevra.sk
tel./fax: +421 (41) 56 40 536

Srdečne vás pozývame na 11. ročník

Konf er encie
Priateľov
Izr aela
uskutoční sa v dňoch

16. až 19. augusta/srpna 2007
v Žiline na Slovensku
Téma:
Lebo Hospodin neopustí svojho ľudu pre svoje veľké meno, pretože
Hospodinovi sa zaľúbilo učiniť vás sebe ľudom. (1 Sam 12:22)

PREDNÁŠATELIA:

JOANN MAGNUSON (USA)

BARRY SEGAL (Izrael)

JOYCE GRAY (Izrael)

HOWARD MORGAN (USA)

JEFF FRIEDMAN (USA)

STANISLAW GAWEL (Slovensko)

Podrobnejšie informácie a prihlášky:
Chevra SR, Hollého 40, 010 01 Žilina, Slovenská republika
Chevra ČR, Smetanova 523, 739 61 Tøinec, Česká republika

Online prihláška:
www.chevra.sk, e-mail: chevra@chevra.sk
tel./fax: +421 (41) 56 40 536

