
správy z diaspóry a svätej zeme
Jún 2005 / Iyar - Sivan 5765

חברה
vydané organizáciou Chevra

!
h
o
B
j
ô
m
a
n
á
P
Môj

sa
ncie, ktorá
čník konfere
u.
ro
sk
ty
en
ia
v
ev
lo
d
na S
ás na
05 v Žiline,
0
Pozývame v
2
a
st
gu
8. - 21. au
uskutoční 1

OBSAH
Slovo na úvod ............................................................................ strana 3
Mesačné správy z Izraela .......................................................... strana 4
Múr modlitieb ............................................................................ strana 9
Roš chodeš ............................................................................... strana 13
Lekcie z biblickej zeme (NOVINKA!) ...................................... strana 16
KONFERENCIA 2005 ................................................................ strana 19

CHEVRA
Poslanie:
Potešujte, potešujte môj ľud... (Iz. 40:1)
Vízia:
“Budovanie mostov medzi kresťanmi a židmi”
“...on je náš pokoj, ktorý učinil oboje jedno a zboril aj priehradný múr.”

(Ef. 2:14)

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

(Ef. 2:18)

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

SLOVO NA ÚVOD
Milí priatelia,
tento rok v auguste organizujeme už deviaty ročník konferencie kresťanských priateľov
Izraela pod názvom „Môj Pán a môj Boh“. Mnohí z vás poznáte tento výrok, ktorým
„neveriaci“ Tomáš reagoval na výzvu Pána Ježiša. „A potom povedal Tomášovi: Daj sem
svoj prst a pozri moje ruky a daj svoju ruku a polož na môj bok a nebuď neveriaci, ale veriaci! A Tomáš odpovedal a riekol mu: Môj Pán a môj Bôh!“ (Ján 20:27-28).
V týchto slovách úcty sa skrýva hĺbka poznania a viery v Mesiáša. Podľa toho, ako sa Tomáš správal predtým, môžeme povedať, že bol tvrdohlavý (verš 25). Nedal si poradiť a ani
neveril tým, ktorí videli živého Pána Ježiša. Ako už vieme, ihneď na to, ako videl a počul
Pána Ježiša, uveril a vzdal mu úctu. Čo to znamená pre nás dnes? Kto alebo čo je mojím
Pánom a Bohom?
Keď rozmýšľam nad týmito veršami, prichádza mi na um jedno. Blahoslavení sú, ktorí nevideli a uverili (verš 29). Nie je to zaujímavé? Mnohí z nás by si priali vidieť Pána Ježiša
osobne, rozprávať sa s ním tak, ako s kýmkoľvek tu na zemi. Ale predsa nás Pán Ježiš
vyzýva, aby sme verili Jeho slovám a hľadali v nich naplnenie svojich túžob. A to je téma
tohtoročnej konferencie - Môj Pán a môj Boh, na ktorú vás všetkých pozývame.
Tento rok pripravujeme konferenciu formou 2x45 minútových blokov. Veríme, že pomôže
účastníkom konferencie prijať viac, ako predtým. Konferencia bude plná prednášok a kázní
z Božieho Slova zameraných na Mesiáša, na poznávanie Boha a pochopenie hĺbky Jeho
lásky a milosrdenstva k nám.
Pre všetkých, ktorí ste už boli na konferencii, viete, že sme začínali pravidelne vo štvrtok
večer. Tento rok je ZMENA! Začíname vo štvrtok už ráno o 10.00 hod. Uvedomujeme si,
že je dobré využiť čas a priestor na vyučovanie. Vnímame, že je v nás túžba po poznaní,
a aj preto sme pridali viac prednášok.
Príďte spolu s nami stráviť niekoľko dní na modlitbách, chválach a uctievaní Boha Izraela
ako aj poznávaní Jeho samotného cez výklad Božieho Slova a osobné svedectvá
Šalom
Jozef Janits
tím Chevra
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„ ...pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine...“ (1 Král.10:6)
„Povedz mu: Takto vraví Hospodin, Pán: Hľa, som proti tebe, Séír, vystriem ruku proti tebe
a zmením ťa na strašnú púšť. Tvoje mestá zmením na zrúcaniny, ty sa staneš púšťou
a poznáš, že ja som Hospodin. Pretože máš oddávna nepriateľský postoj, synov Izraela
si vydal napospas meču v dobe ich nešťastia, v dobe ich posledného trestu
za vinu.“ (Ezechiel 35:3,5).

IZRAEL STAVIL NA ABBASA
Keď som začala písať tento súhrn udalostí v jedno slnečné ráno počas neskorej jari, uvedomila som
si, že čím viac sa veci menia, tým viac zostávajú rovnakými, a že skutočne nie je „nič nové pod
slnkom.“ (Kazateľ 1:9). V súčasnosti sa Izrael pripravuje na krok, ktorý je zameraný na prehĺbenie
mieru s jeho arabským susedom, zatiaľ čo tento arabský sused má len malý záujem na tom, aby sa
vzdal svojho boja o vyhladenie Židov z jeho územia. Berie si vôbec niekto príučku z minulosti? Môže
byť Izrael skutočne tak zaslepený a nevidieť ciele a zámery moslimov?
Napriek tomu, že Palestínčania sa nevzdali svojich útokov na Izrael, vláda Ariela Šarona nedávno
schválila balíček výhod, ktoré boli zamierené na posilnenie vlády vodcu PA, Mahmeda Abbasa.
Niekoľkí jednotlivci, vrátane riaditeľa Generálnej bezpečnostnej služby (GSS), Juvala Diskina,
poradili premiérovi, aby tento krok nerobil, pričom mu pripomínal, že palestínski teroristi strieľajú
ostré náboje na židovských usadlíkov v Pásma Gazy. Viac ako 60 smrtiacich striel a protitankových
rakiet bolo vystrelených na židovské komunity v celom Pásme Gazy v priebehu posledných dní.
Jeden útok údajne začal po dohode s OSN v spolupráci s palestínskymi policajnými silami. Niekoľko
rakiet Kassam minulý týždeň pristálo taktiež v meste Negev v Sderote, pričom zničilo miestne úrady.
Zdá sa, že Izrael sa rozhodol dať svoje vajíčka do Abbasovho košíčka, keďže je tým menším zlom.
Izrael to odôvodňuje tak, že ak Abbasova vláda padne, Izrael bude musieť čeliť Hamasu, čo by pre
Hamas znamenalo moc. Zdá sa, že strach z tohto sa stal hlavným dôvodom pre izraelskú
a americkú politiku. Izraelské výhody pre Abbasa zahŕňajú aj prepustenie 400 palestínskych väzňov
bezpečnosti a povolenie o návrat deportovaných teroristov.
V čase písania tohto článku sa Abbas práve stretol s prezidentom Georgom Bushom
vo Washingtone. Medzi iným Bush chválil Abbasa ako odhodlaného k udržaniu mieru
a kontrolovaniu násilia. Požadoval, aby Izrael dovolil vytvorenie palestínskeho arabského štátu
na území Júdey a Samárie s prepojením medzi týmito oblasťami a Pásmom Gazy. Taktiež žiadal,
aby sa Izrael vyhol akýchkoľvek aktivít, ktoré idú proti naplánovaným záväzkom, pretože sú
skeptické voči konečnému vyjednávaniu.
Zdá sa, že USA sú odhodlané vyjsť zo svojej ulity a vykresliť Abbasa ako „veľkú nádej a muža,
ktorému nejde o nič iné len o spolužitie v mieri“ v tomto regióne. (Jerusalem Newswire, 24. máj).
Ministerka zahraničných vecí, Condoleezza Riceová, nedávno povedala Komisii pre americko4
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arabské verejné záležitosti, že keď sa Izrael pripravuje na stiahnutie sa z Gazy a Samárie, existuje
tu „vzácny moment,“ ktorý prehĺbi dôvod na mier na Strednom Východe. Trvala na tom, aby Abbas
„zničil celú teroristickú sieť v palestínskej spoločnosti,“ ale, samozrejme, Abbas to vehementne
odmietol. V jeho premýšľaní neexistujú žiadni teroristi medzi Palestínčanmi, existujú iba „jednotky
odporu.“ Zabijaci židovských mužov a žien nie sú ani „zločinci, ani vrahovia. Ale iba bojujú za cenné
životy ich palestínskych bratov.” Tak hovorí Abbas. Aj Izrael aj USA túžia po tom, aby videli Abbasa
krotkého ako baránka a nevšímali si jeho vlčieho chvosta. A tak celý svet je vtiahnutý do ďalšieho
kola v cykle „mierového úsilia o zničenie cesty k ešte väčšiemu násiliu.“
Ministerka zahraničných vecí, Riceová, navrhuje, že na rozdiel od Arafata si Abbas „váži
bezpečnosť Izraela“ a preto je hodný toho, aby sa stretol s prezidentom Bushom, ktorý sa Arafatovi
vyhýbal štyri roky. Ale faktom je, že palestínske média naďalej vzdávajú chválu tým Palestínčanom,
ktorí sú zapletení do činov násilia proti Židom. Len nedávno palestínsky moslimský vodca
v bohoslužbe v priamom prenose v televízii oslavne hovoril o prichádzajúcom vyhľadení Židov.
„Izrael je rakovina, ktorá sa rozšírila cez celé telo islamského národa…Židia sú vírus, podobný
AIDS, kvôli ktorému celý svet trpí.“ (Jerusalem Newswire, 24. máj). Takéto antisemitské hlúposti sú
také staré ako Korán.

NIEKTORÍ OBYVATEĽA PÁSMA GAZY SA PRESŤAHUJÚ DO NICANIM
Menej ako 3 mesiace pred evakuáciou obyvateľov v Gaze, ktoré má nastať v auguste, sú podľa
ministerstva výstavby a bývania prípravy na ubytovanie v oblasti Nicanim v plnom prúde. Prípravy
pozostávajú zo základných plánov, ktoré môžu byť použité pre buď trvalé alebo dočasné
ubytovanie. (JPost, 25. máj). Toto sa, samozrejme, vzťahuje iba na určitých obyvateľov Pásma
Gazy. Ešte veľa z nich nesúhlasilo s „porážkou“ a ani sa neplánujú odsťahovať, iba ak – alebo
pokiaľ – nebudú vyhnaní násilím. Demonštrácie a blokovanie diaľnic pokračuje a polícia priznáva,
že nebudú schopní zabrániť celoplošnému obchádzaní diaľnic, ak sa takéto demonštrácie budú diať
v deň alebo okolo dňa naplánovanej evakuácie. Protestné pochody, ktoré používajú oranžovú farbu
(oranžové tričká, oranžové balóny, vlajočky, stužky, atď.), taktiež pokračujú po celej krajine.
Čo sa týka vojakov IDF a ich údajnom odmietnutí spolupráce, verejnosť o tejto záležitosti bola
informovaná rozličnými správami. Najskôr človek počul, že počet tých, ktorí namietali na udelenie
výhod, rapídne rastie, neskôr sa objavili správy, že vojaci neodmietnu vo veľkom počte. Takže táto
otázka je nevyriešená v čase písania tohto článku.
Medzičasom si ministerstvo výstavby a bývania vybralo Amigura, zástupcu Židovskej agentúry, aby
sa postaral o ubytovanie evakuovaných obyvateľov v regióne Aškelon-Nican. Toto vraj značí „veľký
krok vpred“ ministerstva, kedy sa snaží, aby bol proces presťahovania obyvateľov skutočne
efektívny. Amigur prijal zodpovednosť za prípravu 400 bytov v oblasti Aškelon na okamžité
prebratie. Táto istá agentúra v súčasnosti každý rok poskytuje približne 1 500 bytových jednotiek
vláde, ktorá do týchto nových domovov posiela rôznorodú populáciu. Rovnako pripraví databázu
bytov pre vyhnaných obyvateľov v spojení s miestnymi autoritami. Toto, snáď, zefektívni
presťahovanie vykorenenej pobrežnej populácie.
Avšak, niektoré z nových domovov nebudú nič iné ako malé karavany (alebo prívesy) a to spôsobí,
bratstvo
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že vyhnaní obyvatelia sa budú cítiť ako utečenci, ktorí sa prechodne ocitli v „tábore“ vo svojej
vlastnej krajine.

NAJLEPŠÍ „DIPLOMAT“ AMERIKY
Keď 22. mája prvá dáma USA, Laura Bushová, navštívila Izrael, na tvári mala úsmev napriek tomu,
že sa jej na rozličných miestach posmievali a protestovali proti nej. Tieto nahnevané protesty boli
„úplne očakávané,“ povedala a tak hrala úlohu diplomata. Navštívila Západný múr, Skalný dóm,
Jericho, Abu Goš, Jad Vašem a iné miesta. Pri Západnom múre židovskí protestujúci požadovali
prepustenie amerického Žida (Jonatána Pollarda), ktorý bol uväznený za špionáž pre Izrael.
V Skalnom dóme nahnevaní Palestínčania chceli vedieť „prečo váš manžel zabíja moslimov?“ Pani
Bushová to všetko zvládla s ľahkosťou a povedala: „Ako sa to dá rozoznať z dnešného dňa, toto
miesto je miesto emócií. Či je to pri Západnom múre alebo v Skalnom dóme.” (Washington Post,
22. máj).
Keď sa premiestnila na palestínske teritórium, prvá dáma povedala, že obidve strany konfliktu
vysielali rovnakú správu. „Opäť je nám pripomenuté, čo všetci chceme, za čo sa každý z nás
modlí…To, čo všetci chceme, je mier.“ Či chce každý mier alebo nie, teraz nie je podstatné. Keď
navštívila Skalný dóm, niektorí Arabi na ňu v arabčine kričali: „Nikto z vás tu nepatrí!“ Vyzula si
topánky, keď vstupovala do mešity a bosá kráčala po červenom koberci. Pevne si držiac čiernu
šatku okolo hlavy si s ohúrením obzerala pozlátený dóm a farebné mozaiky. Niektoré zo žien, ktoré
v mešite študovali Korán, boli očividne pobúrené touto „inváziou“ a „hromžili prstom“ na týchto
amerických turistov.
Keď navštívila Jericho, okolnosti boli trochu tichšie ako na predošlých miestach. Keď vchádzala
do miestneho hotela s poprednými palestínskymi ženami, neboli zaznamenaní žiadni protestujúci.
„Vyžaduje si to robiť veľa detských krôčikov a som si istá, že bude nevyhnutné urobiť aj niekoľko
krôčikov späť,“ povedala na adresu mierového procesu. „Ale chcem povzbudiť tých ľudí, s ktorými
som sa stretla už dávnejšie a ženy, s ktorými som sa práve zoznámila, že Spojené štáty urobia
čo budú môcť v tomto procese. Rovnako si to vyžaduje ochotu ľudí tu, Palestínčanov rovnako ako
Izraelčanov, aby si sadli za jeden stôl. A uvidíme…“ (Washington Post).
Jedným z hlavných bodov Laury Bushovej v tomto regióne bolo pomôcť zničiť rastúceho
antiamerického ducha na Strednom Východe, ktorý je spôsobený hlavne kvôli nedávnym udalostiam
na námorníckej základni USA v Guantanamskom zálive na Kube. Zdá sa, že tam dozorcovia dali
výtlačky Koránu do umyvární, aby neprezradili podozrenie a potom spláchli Korány v záchode. I keď
sa to zdá byť veľmi nepravdepodobné s ohľadom na veľkosť knihy, po celom svete sa to berie ako
fakt. Časopis Newsweek, ktorý tento príbeh opísal najskôr, túto správu dementoval a ospravedlnil
sa. Avšak, ospravedlneniu nikto neverí, aspoň nie dostatočne.
S týmto na mysli hovorca Hamasu povedal: „Z princípu neodmietame návštevu kohokoľvek
do mešity Al Aksa, ale v návšteve pani Bushovej vidíme pokus o očistenie Spojených štátov
po zločinoch, ktoré americkí dozorcovia spáchali, keď znesvätili Korán.“
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Prvá dáma navštívila taktiež pamätník obetiam holokaustu v Jad Vašeme a do knihy návštev
napísala: „Každý život je vzácny. Každá myšlienka nás pobáda k činom uctiť si stratených.
Zaväzujeme sa odmietnuť násilie, učiť tolerancii a žiť v mieri. Ďakujem.“

JE SÝRIA PREČ Z LIBANONA?
Podľa počtu správ OSN potvrdilo, že sýrske jednotky sa úplne stiahli z Libanonu, ale zároveň
dodalo, že nie je isté, či všetci tajní agenti odišli tiež. Vojenskí poradcovia OSN povedali, že miesta,
predtým okupované sýrskymi jednotkami v Údolí Beká sú všetky prázdne a uzavreli to tak,
že „žiaden sýrsky vojenský príslušník nezostal v Libanone v známych oblastiach alebo vo vojenskej
uniforme.“ (AP, 24. máj). Ak je to pravda, tak potom odchod sýrskych jednotiek označuje koniec
dvadsaťdeväťročnej prítomnosti počas ktorého Damašek udržiaval vládu a moc v Libanone.
Zdá sa, že o sýrskych tajných agentoch sa ešte diskutuje a rovnako sú pochybnosti
o nevymedzenej oblasti hraníc, Deir Al Ašair, kde má sýrska bojová jednotka ešte stále svoju
stanicu. Štatút tejto bojovej jednotky sa má údajne objasniť neskôr, keď sa tie „dve vlády dohodnú
na konečných hraniciach.“ (AP, 24. máj).
Bezpečnostná rada OSN v septembri 2004 rozhodla, že bude požadovať odchod sýrskych jednotiek
a tajných agentov z Libanona. Ale v skutočnosti to bol atentát na bývalého libanonského
antisýrskeho premiéra Rafika Haririho vo februári, alebo skôr vzniknuté pobúrenie, ktoré Sýriu
skutočne prinútilo odísť. Sýria zapiera akékoľvek spojenie s atentátom na Haririho a nikto z neho
ešte nebol obvinený. Ale OSN posiela nezávislú komisiu, aby túto vraždu vyšetrila.
Kofi Annan povedal: „V roku 2000 sme spolupracovali s Libanončanmi a Izraelčanmi, aby sme videli
odchod izraelských jednotiek a dnes sú to sýrske jednotky, ktoré odišli. Takže, Libanon by mal byť
v súčasnosti slobodný od všetkých cudzích jednotiek.” Všetko toto, samozrejme, je dvojitým útokom
na Hizbulah. Keďže Izrael je preč, nemajú s kým bojovať a keďže je preč aj Sýria, nemajú nikoho,
kto by im kryl chrbát. Alebo aspoň nie priamo. Bez pochýb Sýria bude naďalej poskytovať morálnu
aj logistickú podporu Hizbulahu, ak im nebudú poskytovať priamo vojenskú pomoc. Len čas ukáže,
či je Libanon skutočne nezávislý a či bude mať silu alebo vôľu byť mierovým partnerom Izraela.

BETLEHEM MÁ „ZOSTAŤ KRESŤANSKÝ“?
Asi pred sto rokmi bol Betlehem kresťanské mesto. Bolo tam pár moslimov, možno 10 %, ale určitý
rozruch existoval, pretože moslimovia boli z mesta vyhnaní. O niekoľko rokov neskôr sa moslimiovia
vrátili a počas množstva rokov ich počet narástol do dnešnej podoby. Podľa niektorých odhadov je
Betlehem asi z 80% moslimský a z 20% kresťanský.
V Betleheme bol nedávno zvolený nový primátor, Victor Bataršeh. Je to 70 – ročný chirurg
z radikálnej frakcie PLO, ale, ironicky, je to „kresťan.“ Ale to o sebe aspoň tvrdí. V prvý deň svojho
úradovania zdôraznil, že je katolík, ktorý chodí do kostola a že „Betlehem uchová kresťanským
mestom.“ (JPost, 25. máj).
bratstvo
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Keď hovoril zo svojej kancelárie na Námestí Manger Square, presne oproti Chrámu narodenia
Pána, Bataršeh povedal: „Betlehem navždy zostane symbolom kresťanstva.“
I keď je to dobré a milé, faktom je, že mestská rada je pod vplyvom Hamasu. Samotný Hamas
v poslednom čase získaval na moci kvôli imidžu Fatahu, ktorý sa javí ako skorumpovaná
a arogantná politická strana. Keďže členovia Hamasu rozhodujú v mestskej rade, zostáva nám len
čakať, ako primátor Bataršeh „uchová“ kresťanský charakter Betlehema – pritom už terajší jeho stav
je na pováženie.
„Pane, Ty si býval naším príbytkom z pokolenia na pokolenie... Prečo si skleslá, duša moja, a
zmietaš sa vo mne? Očakávaj na Boha, lebo ešte ďakovať budem Jemu, spaseniu svojej
tváre, svojmu Bohu!” (Žalm 90:1; 42:11).
V Mesiášovi,
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.
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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)

LIST MODLITEBNÉHO STRÁŽCU
Jún 2005/ Iyar - Sivan 5765

NEPOKOJ V KRAJINE
„Svoje úponky vystrela k moru... Prečo si zboril jej ohrady, takže ju kmášu všetci, ktorí idú
povedľa?... Bože mocností, pohliadni z neba a viď a navštív túto révu...“ (Ž. 80:12-15)
Polícia aj bezpečnostné zložky v Izraeli sú v čase písania tohto modlitebného listu v stave pohotovosti. Odhaduje sa, že asi 3000 protestujúcich narušilo 16. mája dopravu v celej krajine počas demonštrácií proti nastávajúcemu vyhosteniu z Gazy a severnej Samárie. V najväčšom proteste, aký
bol doteraz zorganizovaný proti stiahnutiu sa, pálili pneumatiky, blokovali cesty a skandovali heslá.
Jedno z týchto hesiel bolo: „Židia nevyháňajú Židov!“ Organizátori protestu hovoria, že je to len odštartovanie kampane občianskej neposlušnosti, ktorá sa bude stupňovať s blížiacim sa 15. augustom. Cieľom protestov je natoľko rozložiť políciu, že nebude schopná vykonať stiahnutie sa. Zdá sa,
že protestujúcim sa podarilo dokázať, že sú schopní ochromiť policajné sily a spôsobiť poriadny
zmätok. To ešte nie je všetko, čo má prísť. Vnútorné rozbroje a nepokoje sa stupňujú tým, že občianska neposlušnosť spojená s kriminalitou núti políciu jednať s oceľovou päsťou, čo len viac rozjatruje antipatiu medzi autoritami a bežnými občanmi. Polícia je teraz viditeľná v celom Izraeli
a všetci vyzerajú veľmi horliví reagovať na nepokoje tvrdými opatreniami, ktoré postupne narúšajú
dôveru.
•

Modlite sa, aby medzi Izraelčanmi všetkých vrstiev Boh pôsobil duchovnú jednotu a súlad,
a aby im ukázal, že vnútorné rozbroje krajinu zničia.

„Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú!“ (Ž. 133:1)

ULICE OVLÁDLA ORANŽOVÁ ARMÁDA
„A ty si načítaj vojska... a budeme bojovať s nimi na rovine, a uvidíš, či ich nepremôžeme.“ (1 Kráľ. 20:25)
•

Proste Boha, aby dal rebelantom vidieť, že ak chcú dosiahnuť vytúžený cieľ, je dôležité,
aby konali v medziach zákona.

Boj proti stiahnutiu sa prijal farbu – oranžovú. Oranžové tričká, oranžové balóny, oranžové zástavy
a oranžové transparenty, všetky majú ten istý odkaz: opozícia silnie a urobí všetko, čo môže
na odvrátenie plánovaného ústupu. Na druhej strane modrobiela armáda (polícia) má za úlohu nedovoliť im zvíťaziť. V nedávnych výtržnostiach bolo za činy celonárodnej občianskej neposlušnosti
bratstvo
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a za úspešné blokovanie 30-tich hlavných ciest uväznených viac ako 400 Izraelčanov. Heslo
16. mája bolo: „Ak ťa zavrú, vyhral si.“ Organizátori z tzv. Národnej domovskej organizácie rozšírili
desaťtisíce plagátov a letákov, ktoré vyzývali verejnosť na blokovanie ciest a na ďalšie demonštrácie. Celá akcia je založená na princípe občianskej neposlušnosti na spôsob Martina Luthera Kinga,
ktorej účelom je získať vytúžený cieľ bez použitia násilia.

RODINY SÚ PRIPRAVENÉ ODÍSŤ
„Povstaň, krič v noci, hneď na počiatku nočných stráží; vylievaj svoje srdce ako vodu pred
tvárou Pánovou; pozdvihuj k nemu svoje ruky za dušu svojich detí...“ (Plač 2:19)
Pozdvihujte tých, čo stratia svoje domovy; proste Boha, aby im dal duševnú odvahu a silu,
a aby ich priviedol na miesto, kde nájdu stálosť a pokoj.

•

Zatiaľ čo mnoho rodín naďalej vzdoruje a vyhlasuje, že kým nebude ich majetok odtiahnutý, neodídu, okolo 450 rodín z Guš Katif je pripravených presťahovať sa do nových domovov. Mnohým
z týchto obyvateľov bolo navrhnuté, aby sa presťahovali do oblasti Nicanim, kde vytvoria novú komunitu, ktorá bude mať možno aj štatút „Regionálnej rady“. Mnoho ďalších rodín, naopak, odchod
vôbec neplánuje, a keď ich prídu polícia a IBS v auguste evakuovať, zostanú takpovediac visieť.
Dlho to vyzeralo, že stiahnutie môže stroskotať, pretože existovalo mnoho prekážok jej uskutočnenia. Premiér Ariel Šaron však „odstránil všetky legislatívne prekážky realizácie stiahnutia sa.“ Zatiaľ
nie je jasné, či budú domy a ostatné budovy ponechané neporušené – to znamená prenechané
Arabom – alebo budú zničené. V každom prípade bude stiahnutie sa pre Izrael veľmi ťažkým obdobím.
Úpenlivo proste Boha, aby svojím zásahom zabránil tomu, že stiahnutie sa rozorve štruktúru krajiny.

•

IZRAEL OSLAVUJE SVOJE 57. NARODENINY
„Či sa narodí národ na jeden raz? Keď hľa, Sion ešte len začal pracovať k pôrodu, už aj porodil svojich synov!“ (Iz. 66:8)
Ďakujte Bohu za narodenie a zázračné zachovanie tohto národa.

•

Izraelčania odštartovali 12. mája celonárodné oslavy pri príležitosti 57. výročia znovu vytvorenia
židovského štátu v roku 1948. Od jedného konca krajiny po druhý bolo možné cítiť vôňu mäsa, ktoré
si izraelské rodiny opekali v preplnených parkoch a na iných verejných priestranstvách, využívajúc
dobré počasie a možnosť užiť si trochu voľna od práce a tlakov.
V rôznych častiach krajiny vrátane Jeruzalema sa robili ohňostroje. Po ohňostroji v Galilei nasledoval raketový útok, pri ktorom bola z Libanonu vystrelená Kaťuša na malé galilejské mesto, ktoré je
častým cieľom ostreľovania. Krátko pred polnocou dopadla raketa na pekáreň v meste Šlomi, pričom zničila budovu, ale nespôsobila žiadne zranenia. Oficiálni predstavitelia sú toho názoru,
10
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že raketu nevystrelil Hizbullah, alebo skupina, ktorá je spojená s palestínskymi teroristami. Načasovanie útoku bolo pravdepodobne plánované so zámerom zraniť Izraelčanov, ktorí sa zišli na oslavu
ich nezávislosti.
•

Proste Boha, aby nad týmto národom držal svoju ochrannú ruku, a keď sa aj potkne, aby
nepadol.

„Radujte sa s Jeruzalemom a plesajte v ňom všetci, ktorí ho milujete! Veseľte sa s ním veľmi
všetci, ktorí ste smútili nad ním! Aby ste sali a nasýtili sa z pŕs jeho potešení, aby ste sa nadájali a mali rozkoš z jeho preveľkej slávy.“ (Iz. 66:10-11)

JERUZALEM JE NAĎALEJ STREDOBODOM
„V Sáleme bol Jeho [Boží] stánok a na Sione jeho príbytok. Tam polámal blesky lučíšť...“ (Ž. 76:3-4)
•

Naliehavo proste Boha, aby zachoval jednotu Jeruzalema, a aby zabránil akémukoľvek
politickému rozdeleniu alebo kompromisu v otázke celistvosti mesta.

Skutočnosť, že Jeruzalem je trvalým ohniskom duchovnej vojny a konfliktu na Blízkom východe,
demonštruje aj nedávne odhalenie polície o úmysle Židov napadnúť Dom skaly, islamské tretie najsvätejšie miesto. Počas akcie vedenej vnútornou bezpečnostnou agentúrou Šin Bet bolo v apríli
uväznených deväť židovských extrémistov za podozrenie, že mali v úmysle kúpiť jednu alebo viac
protitankových hlavíc na útok na areál Al Aksa. Extrémisti sa tiež zjavne pokúsili zaobstarať si granáty na útok, ktorý sa mal začať z terasy náboženskej školy v blízkosti areálu. To všetko vyšlo na
svetlo až publikovaním v májovej spravodajskej brožúre. Ministerstvo spravodlivosti 16. mája oznámilo, že väčšina zúčastnených bola prepustená bez obžaloby, pretože nebol dostatok dôkazov
na ich trestné stíhanie. Zdá sa, že útokom na Chrámovú horu chceli vyprovokovať násilie a tak zastaviť plánované stiahnutie sa. Polícia sa už dlhšie obávala možnosti podobného útoku, ktorý by
v prípade uskutočnenia bezpochyby roznietil celý moslimský svet.
•

Naliehavo proste Boha, aby svojmu ľudu ukázal, ako sa má modliť v takýchto a podobných
situáciách.

BUDE MAŤ IZRAEL ÚSTAVU?
„Tak teraz, králi, zmúdrejte, dajte sa poučiť, sudcovia zeme!“ (Ž. 2:10)
•

Proste Boha, aby v Izraeli nastolil také zákony, ktoré si On praje, či už budú mať formu
ústavy alebo len „základných zákonov“.

Možnože je široko známe, a možnože nie, že izraelské právo je zmesou osmanských tradícií, zákonov Britského mandátu a najnovšej izraelskej legislatívy. Doteraz nemali žiadnu ústavu, ktorá by
podopierala právny poriadok a garantovala ľudskú dôstojnosť, ľudské práva a slobody. Teraz však
výbor knesetu pracuje na izraelskej ústave. Izraelskí zákonodarcovia výnimočne hľadajú múdrosť
bratstvo
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amerických Židov viac ako ich peniaze, keď výbor knesetu vedený Juliom Edelsteinom a Michaelom
Eitanom nedávno odcestoval do Spojených štátov po radu (JPost, 13. máj). Experti sa stretli
so sudcami, legislatívcami, súdnymi odborníkmi a židovskými vodcami v Ottawe, Washingtone
a New Yorku. Neznamená to, že sa chystajú kopírovať ústavu USA, ale hľadajú aspoň nejaké vstupy. Nemožno z toho vyvodzovať ani predčasný záver, že ústava bude prijatá. Aby prešla, musí byť
najprv schválená Eitanovým výborom a potom ratifikovaná väčšinou hlasov v knesete. Doteraz mal
Izrael niečo ako „základné zákony“, s ktorými súdy zaobchádzali ako s právnym ekvivalentom ústavy. „Izrael potrebuje ústavu,“ povedal Eitan. Ale ešte sa len uvidí, či ju naozaj dostane alebo nie.
Modlite sa, aby ústava bola založená viac na Božom slove a Jeho vôli ako na ľudských
myšlienkach a zámeroch.

•

V Mesiášovi,
Lonnie C. Mings
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ROŠ CHODEŠ
Roš znamená hebrejsky hlava. Ros chodeš /doslova hlava měsíce, Nový měsíc zahajuje
každý židovský měsíc. Roš chodeš nemá jednoduchou historii, proto si nemůžeme odpustit
kratší odbočku.
První roš chodeš.
První den měsíce nisan, čtrnáct dní před
východem z Egypta,
přikázal Bůh Mojžíšovi,
aby vyhlásil novolunní.
Od této chvíle se datuje tradice Nových měsíců, která nepřerušena trvá do dnešních
dnů. Přesto dnes nemá
roš chodeš takový
význam jako v historii.
Historie. V dobách
existence jeruzalémského chrámu vyhlašoval roš chodeš nejvyšší rabínský soudní dvůr - sanhedrin. Po uplynutí 29 dní od posledního
novolunní, třicátý den měsíce, čekali rabíni v jeruzalémském chrámu příchod svědků. Každý muž, který na obloze viděl první srpek nové Luny, spěchal do chrámu vydat svědectví.
Pokud přišli alespoň dva důvěryhodní svědci včas, mohl soudní dvůr vyhlásit 30. den dnem
Nového měsíce, v chrámu přinesli kohanim /knězi/ předepsané oběti a začalo nové počítání.
Mohlo se ovšem stát, že pro špatné povětrnostní podmínky nespatřil třicátý den nikdo nový
srpek měsíce. Proto musel sanhedrin počkat a vyhlásil roš chodeš až třicátý první den měsíce.
Jeden nebo dva dny. V průběhu generací se ustavil v Jeruzalémě zvyk slavit roš chodeš
již třicátý den měsíce s nadějí, že svědkové dorazí ještě před západem slunce. Pouze když
skutečně nikdo včas do chrámu nedorazil, slavil se i den třicátý první.
Poselství. Jak se měli Židé mimo Jeruzalém dozvědět, byl-li vyhlášen roš chodeš třicátý
bratstvo
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nebo třicátý první den? Sanhedrin vysílal jízdní posly po Izraeli a do vzdálené Babylónie
existoval systém ohňových signálů zapalovaných na vybraných výšinách.
Nejistota. V době druhého chrámu se však objevili nepřátelé, kteří na kopcích úmyslně
zapalovali ohně a šířili falešné zprávy. V Babylónii si nevěděli rady. Nakonec jim nezbylo
než vyhlásit stav nejistoty. Kdy ale slavit svátky? Tóra píše jasně, že pesach má být patnáctý den měsíce nisan, kdy ale byl roš chodeš? Kdy začal měsíc nisan? Protože byly jen
dvě možnosti, rozhodli se rabíni slavit svátek v obou možných termínech. Tak vznikl zvyk
zdvojit mimo Izrael biblické svátky. Situace se však dále zhoršovala, Římané pronásledovali přicházející svědky a dobrovolníků ubývalo. Za těchto podmínek ustanovil rabín Hilel II.
ve čtvrtém století o.l. pevný kalendář. Z úcty ke staré jeruzalémské tradici přiřkl některým
měsícům dvoudenní roš chodeš, jiným jednodenní. Biblické svátky mimo Izrael zůstaly
dodnes dvoudenní.
Dnes. V dnešní synagogální liturgii je roš chodeš spojen se čtením z Tory, přídavnou sváteční modlitbou musaf a, zpěvem vybraných žalmů, kterému říkáme halel.
Symbolika. Na rozdíl od Slunce mění zdánlivě Luna při svém oběhu kolem planety Země
svou velikost. Někdy z ní vidíme jen malý kousek ve tvaru ,D" a říkáme, že Luna dorůstá,
jindy Luna couvá. Couvá, couvá až se najednou ztratí. Izraelský národ k Luně často přirovnáváme. Od doby Abraháma židovský národ rostl po patnáct generací k úplňku v době
králů Davida a Šalomouna, aby postupně patnáct generací couval ke zdánlivému zániku
v době zničení prvního chrámu Babyloňany. Na rozdíl od ostatních národů, které se objeví
na dějinné scéně, aby získaly moc, expandovaly, došel jim dech a ztratily se (viz Asyřané,
Babyloňané, Peršané, antičtí Řekové, Římané atd.), se židovský národ, tak jako Luna,
nikdy skutečně neztratil. V průběhu historie se již několikrát po zničujících katastrofách
znovuobjevil a i dnes po útrapách posledního století s novou silou „roste" dál.
převzato ze skript pro gymnázium Or chadaš
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PUBLIKÁCIE
Ponuka publikácií

40 dôležitých
faktov
z histórie
Izraela

12 kľúčov
k pochopeniu
Izraela
v Biblii

15 kľúčov
k pochopeniu
jedinečného
Jeruzalema

Clarence H. Wagner
(formát A5)

Clarence H. Wagner
(formát A5)

Clarence H. Wagner
(formát A5)

40,- Sk (35,- Kč)

30,- Sk (25,- Kč)

35,- Sk (30,- Kč)

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

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

„Práve pre túto
chvíľu“

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

Lekcie
zo Šavuótu
(z Letníc)

Vianoce

Chanuka

Clarence H. Wagner
(formát A5)

Clarence H. Wagner
(formát A5)

Clarence H. Wagner
(formát A5)

30,- Sk (25,- Kč)

30,- Sk (25,- Kč)

30,- Sk (25,- Kč)
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Clarence H. Wagner

Cena:

290,- Sk
240,- Kč

187 strán v slovenčine, mäkká väzba, formát 24x17 cm
Informácie a objednávky:
CHEVRA, občianske združenie, Hollého 40, 010 01 Žilina, Slovensko
tel./fax: +421-41-5640536; email: chevra@chevra.sk
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je zbierka lekcií pôvodne prezentovaných na
Jerusalem Mosaic, kresťanskom televíznom
programe vysielanom z Izraela. V krátkom
zábere tento program poukazuje na Božie
posolstvo o zemi Izraela a jej ľudí. Ak milujete
Bibliu, budete mat potešenie z týchto lekcií,
ktoré odhaľujú Hebrejské korene Novej zmluvy, Zem Izraela, Biblické proroctvá a vzťah
cirkvi k židovskému ľudu počas minulých 2000
rokov. Každá lekcia nás vedie bližšie k Božiemu srdcu, k obnoveniu zjednotenia cirkvi a Izraela, a to nám pomáha lepšie pochopiť
Božie Slovo a Jeho prorocký plán pre tento svet, robiac nás lepšími učeníkmi Ježiša.
Clarence H. Wagner - uvádza televízny programe Jerusalem Mosaic. Žije v Izraeli so
svojou rodinou viac ako 22 rokov. Je medzinárodným riaditeľom evanjelikálnej služby
Bridges for Peace (Mosty pokoja). Vydáva známy dvojmesačník Dispatch from Jerusalem, prinášajúci aktuálne správy a náhľad z Izraela vo svetle biblického proroctva: a mesačník Israel Teaching Letter, ktorý odhaľuje biblické pravdy našej kresťanskej viery
z Hebrejskej perspektívy. Bridges for Peace sponzoruje jedenásť medzinárodných projektov pomoci so zámerom žehnať Židovskému ľudu, a tak naplniť Biblických proroctvo.
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HLAVNÝ PREDNÁŠAJÚCI NA KONFERENCII
Ron Cantrell

Randy Ludeman

Ron Cantrell je zakladateľom organizácie Šalom, Šalom
Jeruzalem Ministries, ktorej záujmom sú kresťania
a židia, ktorí aktívne podporujú Izrael praktickým spôsobom. Jeho zámerom je prinášať biblické vyučovania
o hebrejských koreňoch kresťanskej viery a poskytovať
pravdivé fakty o súčasnej situácii na Blízkom východe
z perspektívy obyvateľa Jeruzalema, v ktorom žije viac
ako 17 rokov. Ďalej napomáha a podnecuje k hlbšiemu
pochopeniu regionálnych udalostí z pohľadu biblických
proroctiev. Dôležitým zámerom tejto služby je tiež pomáhať židovským imigrantom v bývalých krajinách Sovietskeho zväzu, ktorí nemajú nijakú možnosť presťahovať
sa do Izraela. So svojou manželkou Carol žijú už 17 rokov v Jeruzaleme, kde vychovali aj svoje dve deti.
Randy Ludeman je pastorom dvoch mesiánskych kongregácií v Montane(USA). Ich názov vystihuje ich zámer
"House Of The Grafted In" (Dom vštepenia). Ako dieťa
nebol vychovávaný k židovstvu. Neskôr sa však dozvedel
o svojich koreňoch a rozhodol sa ich študovať, a tak poznať pravdu o svojom pôvode. Má staršiu dcéru a syna.
So svojou manželkou Sandi žije na farme v Lewistown
(štát Montana).

JoAnn Magnuson
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JoAnn Magnuson je riaditeľkou pre medzinárodné vzťahy Bridges for Peace (Mosty pokoja). Je aktívne zapojená
v kresťanských projektoch podporujúcich Izrael. Je známa vyučovaním v oblasti židovsko - kresťanských štúdií a
hebrejských koreňov kresťanstva. Vyštudovala Univerzitu
v Minesote a potom ešte študovala v Biblickom centre pre
zdroje v Jeruzaleme. V súčasnosti pracuje na študijných
materiáloch, ktoré pomôžu kresťanom chápať Izrael a
Židovský ľud. So svojím manželom žijú v Minesote, majú
dve dospelé deti.
bratstvo

Kevin Knott

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

meste ako aj slúži v iných cirkvách. Má troch synov, ktorí sú aktívne zapojení do služieb v cirkvi.

Elijahu Ben-Haim

Augustin Vargas

ELIJAHU BEN-HAIM sa narodil v USA. Bol vychovaný
v tradičnej židovskej rodine, ktorá v roku 1984 emigrovala
do Izraela. Elijahu žije spolu s manželkou Hannou v Jeruzaleme. Ich dve staršie deti, Set a Ráchel, slúžili v Izraelskej
armáde. Eliša, ich najmladší syn, v súčasnosti vykonáva
svoju základnú vojenskú službu.
Elijahu je od roku 1986 vedúcim národného modlitebného
hnutia „Príhovorcovia za Izrael“. Koordinuje Medzinárodnú
modlitebnú konferenciu (International Prayer Conference),
ktorá sa organizuje každý rok v Januáry v Jeruzaleme.
Je členom Medzinárodného výboru Ebenezer a úradujúci
predseda Ebenezer USA. Je autorom modlitebného listu
Zvuk Šofaru (Sound of the Shofar), ktorý poskytuje prorocké
a historické pohľady na súčasné udalosti v Izraeli a zároveň
vedenie v modlitbách za tieto situácie.

Agustín Varga je pastorom Pan De Vida Ministry (Chlieb života). Cirkev má okolo 500 domácich skupiniek, pričom jedna z nich je aj na Kube.
Päť hlavných kongregácií tvoria fyzicky celé telo
cirkvi. Jeho hlavná kongregácia na severozápade
Mexiko City.

bratstvo
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KONFERENCIA
A 20.28
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v Žiline, Slo

Téma konferencie:
Žijeme v čase celosvetového utrpenia: násilie, terorizmus,
prírodné pohromy ( kobylky v Izraeli, Cunami v Ázii atď. ) .
Ľudia hľadajú nádej, zmysel života, odpovede, pokoj alebo
riešenia v „ pánoch “ a „ bohoch “ . Ale v tom všetkom, iba
Boh Otec, ktorý nám dal záchranu v Mesiášovi je ten, ktorý
prináša nádej, odpovede, pokoj a riešenia.

Konferenčný poplatok: 200,- Sk ( 160,- Kč )
Konferencia začína vo štvrtok 18. augusta 2005 o 10.00 hod.

Podrobnejšie informácie
a prihlášky žiadajte na dole uvedených adresách.
Online prihláška je na internetovej stránke www.chevra.sk
Pre Slovenskú republiku:
Chevra, Hollého 40 , 010 01 Žilina
Banka: ČSOB, a.s., Legionárska 1,
012 22 Žilina; č.ú.: 107656253/7500 (Sk)

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

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

