
správy z diaspóry a Izraela
Máj 2007 / Ijar - Sivan 5767

חברה
časopis občianskeho združenia Chevra

OBSAH
Slovo na úvod ............................................................................ strana 3

Mesačné správy z Izraela .......................................................... strana 4

Múr modlitieb .............................................................................. strana 9

Šavuot ....................................................................................... strana 13

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!
„Moje telo i moje srdce hynie, ale skalou môjho srdca a mojím
dielom je Boh na veky.“ (Žalm 73:26)
Je rozdiel medzi tým, čo je vnútorné a tým, čo je vonkajšie.
Vonkajšie veci zanikajú, sú len dočasné, ale je niečo vo vnútri
nás, čo je večné – je to z Boha a je to spojené s Bohom. Toto
vnútro neuschne, ani nepominie.
Pavol hovorí, „Náš vonkajší človek hynie, ale náš vnútorný človek sa obnovuje zo dňa na
deň“ (II Kor 4:16). Vonkajší, telesný človek starne, ale ten vnútorný sa obnovuje
a posilňuje každým dňom. Môžem to vidieť na našej mame, ktorá momentálne býva
s nami. Jej vonkajší, telesný človek je slabý, ale jej vnútorný človek sa obnovuje a jasá
pred Pánom. Čím je bližšie stretnutie s Pánom, tým sme mocnejší, lebo keď sme slabí, On
je mocný.
Pavol tiež hovorí: „...radujem sa zákonom Božím (Slovom Božím) podľa vnútorného
človeka...“ (Rím 7:22) Keď Jób prechádzal súžením, nebol veľmi nadšený, keď sa pozrel
na svojho vonkajšieho človeka. Jeho vnútorný človek ho však viedol, aby padol na zem
a odovzdal chválu Bohu. Jób „...neprivlastnil Bohu ničoho nerozumného“ (Jób 1:22),
nereptal proti Bohu. Biblia hovorí, že „v tom všetkom nezhrešil Jób svojimi
rtami.“ (Jób 2:10), lebo dal do popredia svojho vnútorného človeka.
Potrebujeme sa naučiť tajomstvo, že „náš vonkajší (telesný) človek hynie, lebo je dočasný,
ale ten vnútorný (duchovný) je večný“, a ponechať po sebe úžasné svedectvo víťazstva.
Vnútorný človek je v spojení s Bohom a zostáva zdrojom sily, keď už zostáva len málo sily
navonok.
Nech Otec nášho Pána Ježiša Krista... nám ráči dať podľa bohatstva svojej slávy,
skrze svojho Ducha, mocou zosilnieť na vnútornom človekovi... (Ef 3:16)
PÁN VÁM ŽEHNAJ DRAHÍ SÚRODENCI!!!
Šalom, Šalom
Stanislaw Gawel
Chevra
bratstvo
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„ ...pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine...“ (1Kr 10:6)

UROBIA TO, ALEBO TO NEUROBIA?
Známy americký konzervatívny reportér povedal, parafrázujem: to, čo viem je, že Iránci nepoľavili
ani len o kúsok z ich programu vyvíjania nukleárnej zbrane. Ale v skutočnosti, na odpor celému
svetu, Ahmadinedžád zvýšil svoje úsilie vyrobiť bombu. To, čo neviem je, či Izrael, resp. západný
svet bude mať v úmysle s tým niečo urobiť alebo nie. Zastavia iránsky nukleárny program?
Podľa niektorých zdrojov, Irán strojnásobil svoju schopnosť vyrábať obohatený urán tým, že pridal
približne 1000 odstrediviek (centrifúg) za posledné tri mesiace. Podľa odhadov by mohli mať nukleárnu zbraň do roku 2009. Som osobne presvedčený, že v skutočnosti nikto netuší, kedy bude bomba pripravená, ale si myslím, že by ju mohli mať hotovú oveľa skôr. Každý mi však dá za pravdu, že
keď bude hotová, rozhodne to bude znamenať „šach mat“ pre Izrael a západ. Lenže národy nevedia
nájsť riešenie a zdá sa, že nikto nie je schopný rozhodnúť, či ich zastaviť alebo nie a ak áno, tak
ako.
Alebo má Izrael niečo v pláne? Nedávno izraelský ministerský predseda Olmert povedal: „Iránsky
nukleárny program môže byť na roky zvrhnutý a to v desaťdňovom útoku s použitím tisícok riadených striel Tomahawk“ (JPost, 28.apríla, 2007). Olmert tiež údajne povedal, že nebude možné úplne
zastaviť iránsku rasu, aby prestala vyvíjať túto „nukleárnu kapacitu“. Avšak, podľa jeho názoru, ostrý
útok, ktorý by to výrazne spomalil, je „technicky uskutočniteľný.“ Hoci Izrael nevyhľadáva vojenskú
konfrontáciu, Olmert dodal, že „nikto to nevylučuje.“
Tieto zmienky boli zverejnené 21.apríla v nemeckom časopise s názvom Focus. Tento článok bol
však zverejnený až potom, ako premiérova kancelária vydala stanovisko, v ktorom túto správu poprela. Samozrejme, to nič nedokazuje, pretože vládna budova, ako prostriedky na overovanie klímy,
bežne prepúšťa niektoré novinky a potom ich okamžite popiera. I napriek popretiu informácii, a niekedy aj vďaka tomu, sa získa cieľ, pre ktorý sa správa zverejňuje.
Kým sa zdá, že Izrael je ešte ďaleko od rozhodnutia ohľadne tejto problematiky, plány pre mimoriadne prípady už boli predložené a niektoré školenia už môžu byť v procese. Misia do Iránu by si vyžadovala doplnenie izraelských bojových prúdových lietadiel. Tieto plány, spolu so školením, sa taktiež
zostavujú. Izrael požiadal Spojené štáty o najnovšie prúdové lietadlo F-22, ktoré sa nazýva
„Raptor“ (Dravý). Toto nové lietadlo je minimálne čiastočne utajený bojovník. USA odsúhlasilo poskytnutie týchto lietadiel Izraelu v prípade, že si to bezpečnostná situácia bude vyžadovať.
Niečo z toho môže byť aj špekulácia, ale pravdepodobne keď nastane čas, Izrael je nepochybne
schopný vykonať to, čo je potrebné urobiť.
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NENÁVISŤ SA STÁLE PREHLBUJE
Keď si už človek myslí, že nastala doba, kedy ustupuje arabská nenávisť voči Židom, zrazu je prekvapený zistením, že situácia sa nezmenila. Ba práve naopak. V skutočnosti môže byť dokonca
horšia, ako bola pred pár rokmi. Túto nenávisť sprevádza „zatajovanie“, nedostatok uznania pre
postup, ktorý by zavrátil celý arabský svet späť do siedmeho storočia, ak by sa do toho pustil. Nenávisť voči Izraelu je podporovaná a posilňovaná paralelnou antipatiou voči západu.
Niekoľko pasáží z arabských novín nám pomôže ilustrovať túto situáciu (prevzaté z on-line časopisu
Izrael dnes).
Článok v časopise Saudskej Arábie Al-Madina, ktorý sa objavil v novembri 2006, argumentoval,
že Protokoly Starších Sionu musia byť autentické, pretože „súčasná situácia dokazuje svetovú dominanciu Židmi“. Výňatok, ako je uvedený prostredníctvom MEMRI, hovorí, „Tieto články vám dokazujú (moslimskí čitatelia), že ste cieľom svetového sionizmu, ktorý sa snaží chytiť vás do pasce
v každej chvíli a každým spôsobom. V očiach (sionistov) budete... podriadení Židom. Judaizmus sa
na vás díva s opovrhnutím a robí vaše zabíjanie zákonným. Chce ubližovať vášmu náboženstvu, cti
a hodnotám.“
Televízny program Palestínskej samosprávy, ktorý bol v éteri koncom roku 2006, hovorí, že Múr
nárekov/Západná stena a Chrámová hora nie sú židovské, a že s tým v skutočnosti Židia nemajú
žiadne prepojenie. Skutočné meno Múru nárekov/Západnej steny, podľa Hasana Khadera, ktorý sa
v tomto programe objavil, je Stena Al-Buraq, pomenovaná po Mohamedovom okrídlenom koni, ktorý
priletel s prorokom do Jeruzalema. „My sme toto miesto nevynašli,“ povedal Khader, „toto je miesto,
kde Al-Buraq pristál a Prorok ho priviazal (ku stene).“ (Pravdou je, že objektívni vedci nenachádzajú
žiadny dôvod si myslieť, že Mohamed bol vôbec niekedy v blízkosti Jeruzalema. Najvzdialenejšia
mešita, ktorej zmienka je v Surah 17:1 (korán), v žiadnom prípade nemohla hovoriť o Jeruzaleme,
pretože tam v čase Mohameda nebola ani mešita ani chrám.)
Ďalší článok, opäť z roku 2006, prevzatý z web stránky Najvyššej súdnej rady PS, silne kritizuje
sionistických kresťanov. Pisateľ, Hamad Al-Tamimi, hovorí, „Len málo ľudí pozná pravdu o tomto
hnutí sionistických kresťanov, ktoré jednoznačne podporuje sionistických nepriateľov a zároveň
oponuje Islamu a moslimom. Tieto križiacke motivácie stoja za britskou a americkou politikou
v Palestíne, Iraku, Afganistane a ostatných moslimských krajinách. Sionistickí kresťania
sú skupinou, ktorá si osvojila Satana ako Boha a on ovláda ich pomätenú prirodzenosť. Oslávili
mravnú skazu a prekliali česť, prevrátili váhy morálky naopak...“
WINOGRAD HOVORÍ, ŽE PREMIÉR SA „UNÁHLIL“ PRI ROZHODNUTIACH
Väčšina ľudí vie, že krátko po uzavretí katastrofálnej vojny minulého leta s Hizballáhom, Izrael zriadil expertíznu komisiu známu ako Winogradovu komisiu za účelom, aby preskúmala, ako bola táto
vojna zvládnutá zo strany izraelských vodcov. Mnohí očakávali, že vodcovia padnú. Komisii to trvalo
pomerne dlho, kým uzavrela toto pátranie a v procese predvolala takmer každého hlavného vodcu,
od izraelského premiéra až po náčelníka vojenského štábu. Napokon sú diskusie komisie ukončené
bratstvo
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a zistenia majú byť zverejnené v pondelok, 30. apríla. Čo sa týka tohto znenia, izraelský Kanál 10 už
zverejnil niektoré Winogradove závery.
Podľa zhrnutia Kanálu 10, Olmertovo rozhodovanie bolo nesprávne, minister obrany Amir Perec mal
nedostatok vojenskej znalosti a skúseností a náčelník generálneho štábu, generálporučík Dan Halutz, si vynútil svoje vlastné rozhodnutia vo vláde. Napriek negatívnemu charakteru správy však
Winogradova komisia údajne upúšťa od toho, aby vyzvala Olmerta a Pereca k odstúpeniu (Jpost,
27.apríl).
S ohľadom na proces chybného rozhodovania premiéra, správa tiež udáva, že Olmert bol vedený
armádou. Olmert nepožiadal IDF o alternatívy a tiež nepoložil otázky, ktoré sa od neho očakávali.
Navyše, správa hovorí, že Olmert nebol schopný vytvoriť „politický“ horizont“, ktorý by dopomohol
k ukončeniu konfliktu. Halutz, ktorý už odstúpil, bol špeciálne vylúčený komisiou, ktorá údajne hovorí, že generálporučík nebral ohrozenie raketami Hizballáhu vážne. Nielenže vyvíjal nátlak na vládu
svojimi názormi, hovorí Winograd, ale tiež umlčal odporujúce názory z vnútra generálneho štábu.
Čo sa týka ministra obrany, komisia údajne neuzavrela, že minister obrany s civilným pozadím nemá pravdu, ale len to, že sám Perec mal zjavne nedostatok vojenských skúseností.
HIZBALLÁH SA CHVÁLI SVOJIMI VÝSLEDKAMI
Zatiaľ, čo sa Hizballáh údajne pýši svojimi „víťazstvami“ z minulého leta, Šejk Hasan Nasralláh nedávno povedal, že iba jedenkrát v histórii Arabsko- izraelského konfliktu sa stalo, že 2 milióny Izraelčanov bolo nútených vysťahovať sa, alebo zostať v protileteckých krytoch niekoľko týždňov.
S chvastaním a fantazírovaním vo verejnej televízii Nasralláh povedal: „Prečo nepriateľ (Izrael) stále
uvaľuje prísnu kontrolu na médiá a na všetko, čo sa v nich vysiela? Aby jeho národ, rovnako ako aj
náš, nevidel ten rozsah strát, materiálnych, ľudských a tých, ktoré ovplyvnili morálku nepriateľa Naša informácia z vnútra Izraela označuje, že hlasy názoru (ktoré preukazujú silnú podporu vojny) sú
vymyslené a falošné a sú súčasťou psychologickej vojny.“
Nasralláh pokračoval a hovoril o fáze „Za Haifou“, ktorá sa zrealizuje, ak „ bude barbarská agresia
proti našej krajine, ľuďom a dedinám pokračovať“ (Izrael Dnes, 28.apríl). Všimnite si, že v tomto
chvastaní, ako aj v hore uvedených arabských článkoch, nie je žiadny náznak alebo typ „pokánia“
zoči-voči Izraelu. Tiež si všimnite, že niektoré „umiernené“ arabské krajiny (hovorím hlavne
o Saudskej Arábii) sa presunuli k tvrdšiemu postoju voči Izraelu a dokonca USA. Keďže Ahmadinedžád chce ešte stále vymazať Izrael z mapy sveta a Izrael je predurčený na to, aby na tej mape
zostal, nezačína toto všetko zaváňať Armagedonom? Je možné, že by to mohlo viesť tým smerom.
BIZARNÝ BIŠARA
Arabský poslanec Izraelského parlamentu Azmi Bišara, proti ktorému v Izraeli prebieha vyšetrovanie, (kvôli napomáhaniu a spoluvine s nepriateľmi Izraela) odstúpil 22.apríla v nedeľu z Knesetu na
Izraelskom veľvyslanectve v Caire. Bišara, ktorý bol istý čas podozrievaný v Izraeli kvôli jeho proti –
izraelskému postoju a tiež obvinený z predávania informácií nepriateľom hovorí, že na chvíľu zostane v zahraničí kvôli niečomu, čo nazýva „rasistická“ klíma v Izraeli.
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Avšak, za jeho rozhodnutím zostať v zahraničí, je viac dôvodov, ako len jeho odpor voči rasistickej
situácii. Izraelská vláda sa vyjadrila, že bude zatknutý, keď sa vráti do Izraela. Bišara, ktorý vedie
anti-sionistickú stranu Balad, už narazil na izraelský systém spravodlivosti v minulosti, keď uskutočňoval výlety „solidarity“ do Sýrie a Libanonu a dovolával sa vládnej imunity, aby sa vyhol stíhaniu za
navštevovanie „nepriateľských štátov“.
Balad má tri zo 120 miest v Knesete. Táto strana presadzuje, aby Izrael nebol definovaný ako Židovský štát a podporuje Palestínčanov, aby dosiahli svoje štátne postavenie na západnom pobreží
a v pásme Gazy. Ich prehlásenia vraj rezonujú v mnohých izraelských Araboch, ktorí veria, že sú
diskriminovaní od židovskej väčšiny.
28. apríla sa tisícky štrajkujúcich zúčastnili demonštrácie v Nazarete, ktorá bola zorganizovaná
s podporou Azmi Bišaru. Medzi účastníkmi boli zástupcovia každej arabskej politickej strany Izraela
a členovia Bišarovej rodiny. Mnohí zo štrajkujúcich údajne niesli fotky Bišaru a plagáty s textom,
„moja vina je, že milujem svoju domovinu.“ Niektoré z nich boli tiež so slovami pyšného vychvaľovania, „s krvou a ohňom ťa vyslobodíme, Azmi.“
Bišarove bizarné putovanie, spojené s vehementnou podporou v rôznych miestach po krajine, je
dôkazom rastúceho nepriateľstva voči Izraelu. Dokonca aj medzi miernymi Arabmi, na ktorých je
kladený siný tlak, aby „sa zaradili“.
NÁDYCH ČERSTVÉHO VZDUCHU
Uprostred nepriateľstva a rastúcej nenávisti voči Izraelu je veľmi povzbudivé vedieť, že existujú aj
takí Arabi, ktorí nielenže nemajú nenávisť voči Izraelu, ale cítia veľkú náklonnosť a lásku
k židovskému národu. Niekoľko mien mi prichádza na myseľ, medzi nimi sú Walid Shoebat, Brigette
Gabriel a Nonie Darwish. Osobne som čítal knihu od Brigette Gabriel s názvom Pretože nenávidia.
Mimochodom, veľmi ju odporúčam. Brigette bola libanonskou kresťankou, ktorá žila v malej dedinke
na juhu Libanonu v roku 1976. V tomto období moslimovia začali zaberať Libanon s úsilím vytvoriť
základňu, z ktorej by mohli útočiť na Izrael. Jej dedinka bola takmer zničená a ona sama bola vážne
zranená.
Hoci Brigitte bola ešte len mladé dievča, bola schopná vziať svoju chorľavú matku do izraelskej
nemocnice za hranicami v Safede. Tam dostali obe milostivú a súcitnú starostlivosť od izraelských
lekárov a sestričiek. Po tejto udalosti sa Brigitte stala celoživotnou priateľkou Izraela. Teraz býva
v USA, kde vedie organizáciu nazvanú Americký kongres za pravdu. Osobne som jej napísal
a dostal som od nej milú odpoveď.
Ďalšou súčasnou priateľkou Izraela je Nonie Darwish, ktorá napísala knihu, Teraz ma volajú nevercom: Prečo som kvôli Amerike, Izraelu a teroristickej vojne opustila Džihád. Nonie je Palestínčanka,
narodila sa v Egypte, ale vyrastala v Gaze. Samozrejmosťou jej života bola vojna proti Izraelu. Nonie spomína, že v palestínskych školách sa učila nenávidieť, pomstiť sa a odplácať. Hovorí: „keď sa
niekto opýtal, prečo nenávidíme Židov, rádová odpoveď jednoducho bola, nie si moslim?“ (Poznámka: nenávisť voči Židom je bežne vyučovaná v palestínskych/arabských školách
bratstvo
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a dokonca ňou boli nakazení aj kresťanskí Arabi.)
Nonie bola čoraz viac zdesená hnevom a nenávisťou v jej kultúre a v roku 1978 emigrovala do Ameriky. Od 11. septembra 2001 písala v mene mierumilovných Arabov. Extrémisti ju verejne označili za
neverca a ohrozovali jej život.
V interview National Review Online Nonie hovorí veľmi zaujímavú vec: „Keď bol môj brat v Gaze,
dostal porážku. Nepredpokladalo sa, že prežije. Egypťania, ktorí sa o neho starali, uvažovali, do
ktorej nemocnice by ho mali zobrať. Rozhodovali sa medzi dvomi možnosťami. Do nemocnice
v Caire alebo do nemocnice Hadassah. Všetci sa zhodli na tom, že ak chcú, aby prežil, mali by ho
vziať od Hadassah v Jeruzaleme! Prečo by sa rozhodli poskytnúť mu liečbu v nemocniciach, kde
liečia ľudia, ktorými pohŕdajú a volajú ich opice, prasatá a nepriatelia Boží? V čase krízy, Arabi dôverujú Židom!“
Nonie teraz vedie organizáciu s názvom Arabi pre Izrael: www.arabsforisrael.com. Nonie je stále
moslimka, ale v jej prípade označenie „mierny“ skutočne niečo znamená. V pasáži „čomu veríme“
z webovej domovskej stránky, Nonie hovorí: „Sme Arabi a moslimovia, ktorí veria, že:

•
•
•
•
•

Môžeme podporiť Izrael a stále podporovať palestínsky národ.
Môžeme podporovať štát Izrael a židovské náboženstvo a stále si chrániť arabskú kultúru.
Existencia štátu Izrael je fakt, ktorý prijímame.
Izrael je zákonným štátom, ktorý nie je hrozbou ale výhodou na Strednom východe
(keď hovoríme o rôznych svetových náboženských centrách)... Judaizmus si rozhodne zaslúži
svoju prítomnosť v Izraeli a Jeruzaleme.“

V ZÁVERE
Nenávisť je silná v dnešnom svete, najmä voči Izraelu a jeho spojencom. Ale existujú aj takí, ktorých
srdcia Boh nasmeroval k Svojmu vyvolenému ľudu. Kým zostávame skutočnými priateľmi Židovského štátu, modlime sa za tých, ktorých životy sú v neustálom nebezpečenstve kvôli ich postoju priateľstva voči Izraelu.
V Mesiášovi,
Lonnie C.Mings

8

Máj 2007

bratstvo

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)

„...Čuj, Izrael! Dnes sa chystáte do boja proti svojim nepriateľom. Neklesajte na mysli! Nebojte sa, nemajte strach ani sa ich neľakajte, lebo Hospodin, váš Boh, kráča s vami, aby bojoval
za vás proti vašim nepriateľom a aby vám pomohol!“ (5M 20:3-4)

BUĎTE SILNÍ A VEĽMI ODVÁŽNI
Generálporučík Gabi Ashkenazi bol vo februári tohto roku jednohlasne vládou doporučený, aby sa
stal novým náčelníkom generálneho štábu IDF. Pozadie Gabiho Ashkenzaiho: Pridal sa ku Golanskej brigáde v roku 1972, bojoval vo vojne Yom Kippur a podieľal sa na záchranných nájazdoch na
letisku Entebbe v roku 1976. Stal sa veliteľom Golanskej brigády v roku 1996 a od 1998 do 2002
velil Severnému komandu, ktoré dozeralo na stiahnutie IDF z Libanonu. Bol zástupca náčelníka
štábu od 2003 do 2005 a odišiel z IDF, keď bol prevelený ako náčelník štábu Arielom Šaronom
v roku 2005. Následne, a možno ako požehnanie v prevlečení, sa nezúčastnil na evakuácii Židov
z Guš Katif (Arutz Sheva, 4.februára).
Keď prevzal túto novú pozíciu a oslovil MOSAD, zdôraznil, že záložníci IDF boli základňou vojenskej
sily a vyzýval veliteľov, aby vytvárali lepšie vzťahy s civilistami, ktorí slúžia v zálohe. Hovoril
o hodnotách preberania zodpovednosti, vernosti, profesionality, disciplíny a poslušnosti (JPost,
19.marca). Zdá sa, že trávi väčšinu svojho času na poli než vo svojej kancelárii v Tel Avive.
Má vysoké očakávania, keď sa hovorí o disciplíne a prikázal vojenskej polícii, aby podnikla rázne
opatrenia proti vojakom, ktorí budú prichytení pri stopovaní, najmä na Západnom pobreží. Hrozí tam
totižto veľké riziko, že by mohli byť unesení teroristami. Stretnutia, ktoré musí absolvovať pri vytváraní nového generálneho štábu, sú veľmi dôležité v tom, že títo generáli budú hlavnými rozhodujúcimi činiteľmi, čo sa týka súčasných výziev pre IDF: Irán, Sýria, Hizballáh a Hamas (JPost, 22.marca)
•

Modlite sa za tohto nového vodcu, aby naplnil všetko, na čo ho Boh v tomto čase povolal.

„Veď som ti prikázal: Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! Lebo Hospodin, tvoj Boh,
bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš.“ (Józua 1:9)
NÁHĽADY DO IZRAELSKÝCH OBRANNÝCH SÍL (IDF)
„Veď s Tebou napadnem aj zástupy, so svojím Bohom preskočím i múr.“ (Žalm 18:30).
* V snahe premostiť trhliny objavené počas Libanonskej vojny minulé leto, obranné sily IDF zvýšili
školiace regimenty pre svoje pechotné a ozbrojené jednotky. Počas vojny jednotka parašutistov
stratila deväť vojakov a ďalších 114 bolo zranených. 4 prápory v súčasnosti vykonávajú cvičenia,
ktoré spájajú využitie pechoty, tankov a helikoptér v situáciách podobným vojne. (JPost, 5.február).
bratstvo
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* 50. Prápor (Nahalovej brigády) je trochu odlišný od väčšiny ostatných pechotných jednotiek v IDF.
Má pravdepodobne najviac osamelých vojakov, ktorí prišli do Izraela zo zahraničia, aby slúžili
v armáde. Títo mladí muži pochádzajú z rodín, ktoré opustili Izrael a zúčastňujú sa projektu zvaného
Garin Zabar, čo ich privádza naspäť do Izraela, aby slúžili v armáde (JPost, 25.marca)
•

Modlite sa za mladých mužov a ženy, ktorí sú ochotní vydať svoje životy za bezpečie Izraela.

„Veď kto je Bohom okrem Hospodina? A kto je skalou okrem nášho Boha? Boh, ktorý ma
opásal silou, a bezúhonnou robí moju cestu,“ (Žalm 18:32-33)
NEBEZPEČNÉ NÁRASTY
„Na útek donútil si mojich nepriateľov, a vykynožil som svojich neprajníkov.“ (Žalm 18:41).
Južné velenie IDF OC pod vedením generálmajora Joava Galanta vykreslilo krutý obraz po uvoľnení
Izraela. Odkedy Izrael odovzdal pásmo Gazy Palestínčanom v auguste 2005, 2053 rakiet dopadlo
na Izrael. „Hamas sa dokázal ozbrojiť pašovaním tovaru skrze tunely cez hranice s Egyptom. Bojovníci Hamasu prichádzali a odchádzali do nepriateľských krajín na cvičenia,“ povedal Galanta.
„Posielajú ich do Sýrie, Libanonu a Iránu. Musíme sa pripraviť na vojnovú situáciu
v budúcnosti“ (Arutz Sheva, 7.marca).
Hizballáh buduje svoju vojenskú silu vrátane obnovy a aktualizácie svojich systémov na severnej
hranici a zároveň posilňuje svoju politickú moc v libanonskej vláde (Ynetnews, 25.februára).
•

Modlite sa za víťazstvo Izraela, keď pôjde znovu do boja proti svojim (a zároveň aj Božím)
nepriateľom.

„Ja hnal som svojich nepriateľov, dostihnem ich, a nevrátil som sa, kým som ich nezničil.“ (Žalm 18:38).
SKUTOČNÁ PASCHA
„Ty v skrýši svojej tváre ukryješ ich pred zákernosťou ľudí...“ (Žalm 31:20).
Istý terorista Hamasu cestoval z Kalkilje do Tel Avivu vo vozidle, ktoré obsahovalo 100kg výbušnín.
Jeho plán bol vykonať široko rozsiahly teroristický útok v deň Paschy. Pracovníci tajnej služby predpokladajú, že bombový útok bol pravdepodobne naplánovaný tak, aby bombardér vybuchol v aute
na zaľudnenom mieste v predvečer Paschy. Avšak kvôli nejakému neznámemu dôvodu po tom, ako
tento muž došiel do danej oblasti, vrátil sa do Kalkilje, kde jeho auto vybuchlo o niekoľko dní neskôr
„pri pracovnej nehode“. Tajná služba sa vyjadrila, že tento terorista bol občanom Izraela a mal doklady, ktoré získal na základe po uzavretia manželstva s Izraelsko – arabskou ženou z Taiby (JPost,
10.apríla).
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List modlitebného strážcu
Ďakujeme Ti, Pane, že si nás ochránil a odpovedal si na naše modlitby za bezpečie.
Vskutku si Boh, ktorý „nedrieme ani nespí“ (Žalm 121:4). Zostávajte na modlitbách
za Pánovu ochranu nad Izraelom.
HAMAS DOSTÁVA PO PRSTOCH
Vodcovia Hamasu sú rozladení z toho dôvodu, že sú označovaní za miernych len preto, že sa pridali k jednotkám Fatahu spolu s palestínskym prezidentom PLO Mahmúdom Abbásom. Najskôr to bola
medzinárodná tlačová konferencia a teraz je to Osama bin Ládinova Al-Káida, ktorá obviňuje Hamas, že je pokojný vo svojom srdci po tom, ako odsúhlasil jednotnú vládu s Fatahom. Ale vodcovia
Hamasu hovoria, že Alahovi prisľúbili, že zničia židovský štát a majú v úmysle uctiť si tento záväzok,
dokonca aj keby to malo trvať dlhšie ako pôvodne dúfali. (Jerusalem Newswire, 12.marca).
•
•

Modlite sa, aby Boží zámer využiť nepriateľov Izraela k tomu, aby priniesol Izraelu pokánie
a spásu, bol naplňovaný.
Modlite sa za tých, ktorí sa nazývajú nepriatelia Izraela, aby im Boh otvoril oči a bolo im
zjavené, že Boh Izraela chce byť tiež ich Bohom a že má pre nich lepší plán.

„Ajhľa, prídem skoro a moja odplata je so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov! Ja som Alfa i Omega, Prvý i Posledný, Počiatok i Koniec.“ (Zjavenie 22:12-13).
HORNATÁ KRAJINA
„Pozdvihujem si oči k vrchom: Odkiaľ mi príde pomoc?“ (Žalm 121:1).
Vysoko sa týčiace Golanské výšiny nad Galilejským morom znamenajú dôležitú a strategickú súčasť izraelskej krajiny. Slúžili ako ochranný prostriedok Sýrskej agresie proti židovskému štátu od
roku 1967. Izrael znovu zabral tieto výšiny počas šesťdňovej vojny a posledných 40 rokov pracuje
na ich rozvoji a znovu usadzovaní. Izrael však musí čeliť narastajúcim sýrskym požiadavkám o ich
„navrátenie“. Premiér Ehud Olmert povedal, že každý vie, že Izrael sa jedného dňa bude musieť
vzdať celých Golanských výšin, ak chce mier so Sýriou (Jerusalem Newswire, 13.februára). To je
jeden dôvod, a veľmi dobrý dôvod, prečo sa nestretne s prezidentom Bašárom Assadom.
•
•

Modlite sa, aby prezident Bush došiel k zjaveniu známosti Božieho Slova, čo sa týka krajiny
Izraela a židovského ľudu.
Modlite sa, aby Pán vzbudil človeka, ktorý povedie Izrael cez temné chvíle, ktoré prichádzajú na celú zem.

„Moja pomoc je od Hospodina , ktorý učinil nebo i zem.“ (Žalm 121:2).

PREPOČUTÉ V HALÁCH PARLAMENTU
bratstvo
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„Beda spurným synom odpadlým, hovorí Hospodin, hotovým vykonať radu, ale radu nie zo
mňa, a lejúc uzavrieť smluvu, ale smluvu nie podľa môjho Ducha, aby hromadili hriech na
hriech;“ (Izaiáš 30:1).
Amir Perec: „Verím, že názor Sýrie by mal zostať otvorený, napriek údajom, ktoré dostávame
o sýrskej pripravenosti (na vojnu)“ (JPost, 13.apríla).
Šimon Peres: „Prestaňte investovať do Judey a Samárie a namiesto toho postavte umelé ostrovy“ (Arutz Sheva, 12.apríla).
Ehud Olmert: „Ktokoľvek, kto navštívi severný Izrael počas Paschy, zistí, že udalosti Druhej libanonskej vojny sa stali „vzdialenou spomienkou“ (JPost, 1. apríla). O koho spomienke tu hovorí?
MK Ami Ajalon: „Obvinený terorista Marwan Bargutti nemá krv na svojich rukách. Jeho odsúdenie
na doživotie za vedenie teroristických útokov, ktoré zabili Izraelčanov, nie je v rámci definície
o súčasnom vraždení Izraelčanov“ (Arutz Sheva, 13.apríl). Bargutti je na výmennom zozname
za zajatca IDF Gilata Šalita.
•

Modlite sa, aby Pán preskúmal Svoje vládne sály a odstránil tých, ktorí zneužívajú svoju
autoritu a pozíciu na svoje vlastné sebecké plány.
Modlite sa, aby On našiel a pozdvihol tých, ktorých srdcia sú otvorené voči Nemu.

•

„Moje srdce oddané je vodcom Izraela, ktorí dobrovoľne povstali v ľude. Dobrorečte Hospodinovi!“ (Kniha sudcov 5:9).
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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ŠAVUOT
ŠAVUOT
Pred nedávnom ma jedna sestra poprosila, či by som jej nevysvetlil, čo
znamená Šavuot. Inšpirovalo ma to
k napísaniu tohto článku.
V Tóre je sviatok Šavuot predstavovaný tromi rôznymi spôsobmi.
1.
2.
3.

Hag ha-Kacir – čo znamená
Sviatok Letníc (ide o „koniec
žatvy) – Exodus 23:16
Jom ha-Bikkurim – Deň Prvotín (prvých plodov) – Numeri 28:26
Hag ha-Šavuot – Sviatok Týždňov – Exodus 34:22

Šavuot je druhým z troch hlavných sviatkov, ktoré majú roľnícky a historický charakter (dva ďalšie
sviatky sú Pesach a Sukot). Na rozdiel od týchto dvoch sviatkov, dátum oslavovania Šavuot nie je
spomínaný v Tore, ale je spojený s oslavou Pesachu. Na druhý deň Pesachu sa začína spočítavanie Omeru, ktoré pokračuje štyridsaťdeväť dní. Na päťdesiaty deň, to znamená po uplynutí siedmych týždňov (odtialaľ pochádza názov Sviatok, alebo Slávnosť týždňov) sa oslavuje Šavuot. 49 dní
po odchode z Egypta putovali Izraeliti po púšti. Bol to čas, potrebný pre Izraelitov, aby sa mohli pripraviť na prijatie Tóry a prijatie jej prikázaní.
Na rozdiel od ostatných sviatkov, na Šavuot nie sú špeciálne prikázania (micvot) vyplývajúce
z Tóry. Šavout sa oslavuje tradičným spôsobom, ako sa oslavujú aj iné sviatky, naríklad zdržiavanie
sa od práce, špeciálne modlitby a štúdium Tóry. Avšak mnohé z týchto zvykov je v súlade
s princípmi zákona.
Tieto tradičné formy osláv Šavuot popisuje mnemotechnické slovo acharit („poslední“), ktoré obsahuje prvé písmená z názvu jednotlivých sviatkov:
Akdamut – v aramejčine sa číta stredoveká báseň ospevujúca Božiu nádheru (zvyčajne sa číta
pred ranným zhromaždením).
Chalav (mlieko) – požívanie mliečnych výrobkov. Kráľ Šalamún popísal Tóru v Piesni Šalamúnovej
ako „med a mlieko“. Okrem toho, jedením mliečnych výrobkov sa pripomína fakt, že spolu
s odovzdaním zákona Izraelitom, začalo platiť dodržiavanie zásad košer. Košer znamená, že nemohli požívať žiadne mäso, ktoré bolo pripravené prirýchlo alebo priskoro a preto bezprostredne po
odovzdaní zákona sa museli Izraeliti uspokojiť mliečnymi výrobkami.
Rút – čítanie knihy Rút počas ranného zhromaždenia. Kniha Rút okrem žatvy a konvertovania
bratstvo
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Šavuot
Moábky popisuje, že základnými podmienkami vstupu do spoločnosti židovského ľudu je prijatie
(akceptácia) Tóry. Potomkom Rút bol kráľ Dávid, ktorý sa narodil aj zomrel na sviatok Šavuot. Tiež
Ješua – syn Dávidov sa narodil, aj zomrel počas tohto sviatku.
Jerek – dekorovanie (okrášľovanie) domácnosti a synagóg s vetvami stromov. Podľa tradície sa
hora Sinaj zazelenela a pokryla kvitnúcimi kvetinami tesne predtým, ako bol Izraelitom odovzdaný
zákon. Niektoré kresťanské cirkvi používajú podobné zvyky na deň Letníc.
Tóra – celonočné študovanie Tóry, po ktorom pred svitaním nasleduje pochod tisícich ľudí
v Jeruzaleme ku Kotelu (Západná Stena). V chrámovom období bolo povinnosťou všetkých Židov
prichádzať na tento sviatok do Jeruzalema. Po roku 1967, keď občania Izraela získali prístup ku
Kotelu, počas prvého sviatku Šavuot prišlo k Zadnej Stene viac ako 2OO OOO Židov.
Tradícia hovorí, že keď sú čítane zvitky Tóry v synagóge počas sviatku Šavuot, Boh dáva nanovo
Tóru a prikázania. Preto je počas tohto dňa veľmi dôležitá prítomnosť náboženských Židov
v synagóge.
Prikázania a Tóra učinili židovský ľud slobodným ľudom nie len preto, že ich dosiahnutie činilo
najdôležitejší moment počas východu z otroctva Egypta, ale tiež preto, lebo morálne posolstvo
Tory dáva každému človeku šancu na oslobodenie sa z vlastných obmedzení.
Moše (Mojžiš) síce vyviedol synov Izraelských z otroctva Egypta k telesnej slobode, nepriviedol ich
však k duchovnej slobode. I po odchode z Egypta boli celý čas ešte v duchovnom zajatí a uctievali
bohov podľa vzoru pohanských národov. Keď sa Mojžiš vracal z hory Sinaj, urobili si boha podľa
svojich predstáv, boha, ktorého videli v otroctve. To, že synovia Izraelskí ponechali za sebou
egyptskú zem, vôbec neznamenalo, že v nej zanechali aj svoje otroctvo. Preto ľahšie bolo vyviesť
Izraelitov z Egypta ako Egypt z Izraelitov. V škole slobody boli 40 rokov.
Rút, pohanská žena, zanechala svojich „bohov“ a išla za živým Bohom, ktorému dôverovala jej
svokra Noemi. Zanechala za sebou duchovné otroctvo Moábu a prišla do Betlehema, čo znamená
„dom chleba“. Aj Ješua (Ježiš) prišiel do Betlehema ako živý chlieb z Neba: „Ja som ten chlieb
života; kto príde ku mne, nebude nikdy lačnieť, a kto verí vo mňa, nebude nikdy žízniť.“ (Ján 6:35)
Ješua tiež povedal: „Keď vy zostanete v mojom slove, v pravde ste mojimi učeníkmi a poznáte
pravdu, a pravda vás vyslobodí.“ (Ján 8:31-32). Tóra (Slovo Božie) bola daná Božiemu ľudu po
tom, ako vyšli z Egypta. Ješua, ako zachraňujúce Slovo od Otca zostúpil na miesto nášho zajatia,
aby nás oslobodil od otroctva hriechu, uzdravil z našich nemocí, zvíťazil nad diablom a porazil
smrť.
Na Šavuot (Letnice) bola daná Tóra (Božie Slovo) na Sinaji, ale na Šavuot bol tiež daný Duch
Svätý na Sijone, aby sme boli priamo vedení a vyučovaní od Boha. Božie Slovo + Duch Svätý to je
ten opravdivý dynamizmus v našom chodení s Bohom.
Šalom
Stanislaw Gawel
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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
Hospodin neopustí svojho ľudu
uskutoční sa v dňoch

16. až 19. augusta/srpna 2007
v Žiline na Slovensku
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

