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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
Drahý súrodenci!
Tu je pre vás slovo zo Slova.
Žalm 25, 12-14
„Ktorý a aký je to človek, ktorý sa boji Hospodina? Toho
vyučuje ceste, ktorú ma vyvoliť. Jeho duša bude prebývať
v dobrom, a jeho semä obdrží dedične zem. Tajomstvo
Hospodinovo je známe tým, ktorý sa ho boja, a jeho zmluva
je nato, aby im ju dal vedieť.“
Je dôležité tomu porozumieť, že Boh si povoláva svojich učeníkov v prvom rade
na základe charakteru a nie intelektuálnych schopností, nie podľa akademických titulov,
sociálnych výhod, ale na základe postoja srdca voči Nemu. On hľadá človeka, ktorý sa ho
bojí, ktorý má rešpekt, úctu a bázeň pred Ním. On hovorí o takom človeku, ktorého bude
vyučovať na ceste, ktorú pre neho vyvolil. Taký človek strávi svoje dni v dobrom (bude
úspešný) a jeho semä obdrží dedične zem.
Potom Slovo pokračuje a môžme si všimnúť ďalšie nádherné zasľúbenia. „Tajomstvo
Hospodinovo je známe tým, ktorí sa ho boja.“ Iné preklady hovoria, že „Pán je s tými, ktorý
sa Ho boja“, alebo, že „Pán vkladá dôveru v tých, ktorý sa Ho boja“. Myslím, že neexistuje
väčšie privilégium vo vzťahu s druhou osobou, ako keď človek sa dostane k takému miestu
dôvery, kde zdieľa s nami svoje tajomstvá. Veľmi ma to nadchýna, keď si uvedomím,
že Boh zdieľa svoje tajomstvá s nami a oznamuje nám svoju zmluvu vtedy, keď máme
poddajný postoj, úctu a bázeň pred Pánom.
Takže môžme vidieť, že všetky Božie zasľúbenia sú založené na Jeho zmluve, a keď nám
ju On oznamuje, vtedy otvára sa cesta pre požehnania, ktoré pre nás pripravil.
Žehnám ti v mene Ješuu, tam, kde sa momentálne nachádzaš!
Stanislaw Gawel
za tím Chevra
bratstvo
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„ ...pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine...“ (1Kr 10:6)
„Tu povedal som: Kiežby som mal peruť ako holubica, zaletel by som a býval inde! ...Náhlil
by som sa do útočiska pred prudkým vetrom, povíchricou.“ (Ž 55:7-9).

NA SEVERNÝCH HRANICIACH ZAČÍNA PRIPEKAŤ
V čase, keď začínam písať tieto Mesačné správy, na hraniciach Izraela s Libanonom panuje veľké
napätie a stupeň pohotovosti vzrástol na 5. Toto nasledovalo po dni plnom bojov, počas ktorého
Izraelčania odpovedali na útok voči izraelskému stanovišťu hliadky na hore Meron, desať kilometrov
za hranicami Izraela. Skoro ráno, 28. mája, teroristické jednotky v južnom Libanone vypálili na Izrael
6 – 8 rakiet typu kaťuša. Najmenej dve z nich pristáli na základni IDF, pričom spôsobili škodu
na jednej budove a zranili jedného vojaka IDF. Na oplátku izraelské vojnové lietadlá udreli
na základne Ľudového frontu za oslobodenie Palestíny v Bejrúte a neďaleko sýrskych hraníc.
K raketovým útokom na Izrael pridali jednotky Hizballáhu v nedeľu poobede ostreľovanie
mínometmi. IDF sa odplatilo zasiahnutím 20 rozličných hizballáhskych cieľov v južnom Libanone,
medzi ktorými boli aj základne a dve autá, z ktorých sa strieľalo. Autá dostali priamy zásah
a predpokladá sa, že hizballáhski stúpenci zomreli pri výbuchu. Vyšší dôstojníci IDF sa zhodli,
že toto bola najtvrdšia reakcia Izraela, odkedy IDF odtiahli v roku 2000 z južného Libanonu.
Do večera požiadala libanonská vláda, skrz OSN, aby Izrael ukončil paľbu, čo Izrael akceptoval.
Premiér Ehud Olmert však varoval, že Izrael tvrdo zasiahne, ak budú libanonskí partizáni
pokračovať v paľbe na severe Izraela. Dodal, že dúfa, že táto odpoveď Izraela ukončí libanonské
útoky. „Dostanú však bez váhania jasnú a tvrdú odpoveď, ak neprestanú,“ varoval Omert, nazývajúc
útoky „provokačnými a nebezpečnými.“ S reportérmi v Jeruzaleme sa rozprával po stretnutí
s prezidentom Mošem Katsavom.
V nedeľu večer IDF sledovali, či Hizballáh opäť neobsadí 20 základní na hraniciach, ktoré izraelské
jednotky zničili v nedeľu ako odplatu za útoky Hizballáhu. Do večera približne 150 000 obyvateľov
troch izraelských miest a piatich komunít vyšlo zo svojich protileteckých krytov, prevládal napätý
pokoj. Debkafile upozorňuje, že premiér Olmert a minister obrany Perec sa musia teraz rýchlo
rozhodnúť, či sa budú pridŕžať Šaronovej vládnej politiky, ktorá umožňovala Hizballáhu udržiavať si
pozície blízko izraelských hraníc alebo budú aplikovať „Formát Gaza“, podľa ktorého izraelské
jednotky zaženú akýchkoľvek Palestínčanov blížiacich sa k hraničnému plotu.
Izraelské jednotky tvrdia, že zneškodnili väčšinu radarov a staníc elektronického stopovania, ktoré
Iránci umiestnili pozdĺž izraelských hraníc. Stanice boli obsluhované libanonskými technikmi,
platenými Iránom a Sýrskou vojenskou spravodajskou službou. Tieto stanice usilovne zasielali dáta
priamo na sýrske vojenské veliteľstvo v Damasku, kde sa údajne nachádzajú aj iránski dôstojníci.
(Debkafile, 28. máj).
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VZDÁ SA HAMAS BOJA ZA „CELÚ PALESTÍNU“?
Takmer od začiatku existuje konflikt medzi prezidentom Palestínskej samosprávy, Abbásom,
a Hamasom, ktorý tvorí väčšinu vo vláde PS. Teoreticky je v čele vlády PS stále Abbás, ale
v skutočnosti má len veľmi málo moci. Napriek tomu sa ešte stále pokúša ukázať, kto je tu pánom
a niekedy to funguje v prospech Izraela. Skupina palestínskych tzv. „bezpečnostných“ väzňov
navrhla dokument, ktorý vyzýva k ustanoveniu palestínskeho štátu v rámci hraníc z roku 1967.
Abbás požaduje, aby Hamas tento návrh prijal. Dal mu desať dní, aby tak spravil, inak sa bude
musieť vyrovnať s referendom „ako jednou z možností politiky vyjednávania“ (JPost, 28. máj).
Hovoriac k vodcom Hamasu Abbás prehlásil, “Ak nebudete súhlasiť, potom jednoducho nikto z nás
nebude zodpovedný a do 40 dní vyhlásim referendum. Opýtam sa priamo svojich ľudí, či tento plán
akceptujú alebo nie.“ V podobnom štýle dodal, „Naša domovina je v ohrození a my nemôžeme
čakať. Dnešné zhromaždenia a dialógy skončia a od zajtra sa začne odpočítavanie. Nesmieme sa
uchýliť k zbraniam, pretože palestínska krv je posvätná.“
V tom istom čase, majúc na mysli Olmertov plán zblíženia sa, prehlásil: „Nebudeme tolerovať
umiestnenie jediného kameňa na území, ktoré bolo v roku 1967 obsadené Palestínou a nedovolíme,
aby ktokoľvek ovplyvňoval náš osud... Chceme palestínsky štát s Jeruzalemom ako hlavným
mestom a spravodlivé riešenie v otázke utečencov.“
Hamas vyjadril „počudovanie“ nad Abbásovým ultimátom. Jeho vodcovia prehlásili, že nie sú proti
hľadaniu vôle ľudu, ale veria, že dialóg v rámci vlády (čiže medzi Hamasom a Fatahom) je najlepšou
možnou cestou. „Dúfame, že vyriešime rozdielnosti v názoroch bez toho, aby sme potrebovali
referendum,“ povedal hovorca Hamasu Ghazi Hamad. Na veľké prekvapenie dokonca povedal,
„Hamas nie je proti ustanoveniu palestínskeho štátu v rámci hraníc z roku 1967.“ Znamená to teda,
že Hamas akceptoval Abbásove ultimátum? Veru nie. Keby Hamas akceptoval tento dokument,
znamenalo by to, že sa vzdal svojej predstavy oslobodenia „celej Palestíny.“ Práve z toho dôvodu
je otázne, či Hamas vôbec niekedy prijme takúto myšlienku, či už ide o dokument väzňov alebo
akýkoľvek iný podobný plán.
Na to, že sami žijú na Strednom východe, preukazujú niekedy izraelskí vodcovia prekvapivo málo
porozumenia pre stredo-východné skutočnosti. V nedávnom interview pre Jerusalem Post uviedol
rodený Egypťan Magdi Allam, „Ľudská civilizácia nemôže existovať v súlade s radikálnou islamskou
ideológiou.“ Inými slovami, nemoslimské demokratické krajiny nemôžu nasilu tolerovať realitu islamu
a jeho charakteru, nielen na Strednom východe, ale po celom svete.
Viac k veci Allam dodáva, „Izrael robí veľkú chybu ak si myslí, že Hamas sa niekedy zmení“ (JPost,
28. máj). „Dnes vidíme, že bolo veľkou chybou dovoliť Hamasu, aby sa zúčastnil volieb, pretože sa
nezmenil a nezmení vo svojich postojoch.“ To najlepšie, čo môžeme od Hamasu očakávať, povedal
Allam, je dlhotrvajúca hudna (prímerie) s Izraelom. Lenže v islamskom ponímaní je hudna len
dočasná dohoda s nepriateľom, kým jeden z nich nedosiahne dostatočnú moc na to, aby zasadil
tomu druhému čelný úder.
To znamená, že Hamas sa nezmenil a ani nezmení. Z dlhodobého hľadiska, „Hamas, Al-Káida,
bratstvo
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Hizballáh a Irán zdieľajú tú istú ideológiu násilia, teroru, smrti a popretia práva Izraela na svoju
existenciu,“ tvrdí Allam. Hoci je nepríjemné priznať to, izraelský „konvergenčný“ plán nahrá priamo
jeho nepriateľom do karát. Keď bude Izrael mimo Gazy a väčšej časti Západného brehu, bude
jednoduchšie pre jeho nepriateľov zovrieť ho v operácii „klepeto“, na ktorú už chystajú svoje
jednotky.
OLMERTOVO PRIJATIE V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH
Zdá sa, že nedávna návšteva Ehuda Olmerta vo Washingtone, pri ktorej zakúsil srdečné privítanie
a dokonca ovácie od Kongresu, povzbudila premiéra k tomu, aby pokračoval vo svojom pláne
zblíženia sa, momentálne nazývanom aj plán „preskupenia“. Americký prezident Bush nepodporil
plne Omlertov plán, aby tak nechal zadné dvierka pre vyjednaný zmier medzi Izraelom a Palestínou.
Plánu však ani neoponoval a Olmertove zmýšľanie označil za „odvážne“. To dodalo Olmertovi
odvahu, ktorú potreboval na to, aby vo svojich plánoch pokračoval.
Smer konverzácie medzi Olmertom a Bushom bol očividne tak pozitívny, že Olmert začal rozprávať
o niečom ako „božskej schôdzke.“ Vedomý si Bushovej hlbokej viery Olmert vyhlásil, „Bol to akýsi
druh vonkajšieho zásahu, ktorý nás oboch priviedol dnes sem.“ Buschovi povedal, že keby Šaron
ochorel o tri týždne skôr ako v skutočnosti, „dnes by tu sedel Benjamin Netanjahu“ (Jpost, 28. máj).
Pisateľ pre JPost, Nathan Guttman, prehlásil, „Olmert zjavne dosiahol presvedčenie, že keďže
božské sily doviedli do tej miestnosti jeho a nie Netanjaha, je to znamenie, že on a Bush boli zvolení
k tomu, aby doviedli ku koncu jeden z najhorších konfliktov na Strednom východe.“
Neskôr, v osobnej konverzácii, povedal Bush Olmertovi, “Kráľ Saudskej Arábie Abdulláh mi pred
niekoľkými rokmi povedal, že Vy [Olmert] budete tým, kto prinesie mier s Arabmi.”
Olmert chce dať Palestínčanom ešte šesť až deväť mesiacov, počas ktorých môžu prísť
k vyjednávaciemu stolu. Ak neprídu, bude mať pocit, že môže voľne pokračovať vo svojich
unilaterálnych ťahoch, hoci prezident Bush nevytýčil žiadny presný termín. Je možné, že ak premiér
Olmert začne so svojím plánom, Spojené štáty budú naliehať, že ešte stále sú dôvody
na vyjednávanie.
Vo svojom prejave pred Kongresom Olmert prehlásil, že cieľom jeho vlády je dosiahnuť bezpečné
a obrániteľné hranice a zjednotený Jeruzalem otvorený vyznávačom všetkých náboženstiev. Dodal,
že pre zachovanie mieru je pripravený obetovať časť „historickej krajiny našich otcov.“ Ale ak
Palestínčania nebudú ochotní poľaviť zo svojich očakávaní, Izrael vykročí vpred a vytesá si svoju
vlastnú budúcnosť, povedal. Členovia Kongresu povstali a prevolávali mu na slávu, keď prehlásil,
„Nikdy sa nepodvolíme teroru!“
Ale keďže ani Kongres Spojených štátov, ani ich prezident nepodpísali Olmertov konvergenčný
plán, je možné, že Olmert má pred sebou kamenistejšiu cestu, než očakáva.
IZRAELSKÁ POLÍCIA POD PAĽBOU
Policajné oddelenie v Izraeli nemá vo svete dobrú reputáciu. Za prvé, políciu kritizujú posledných
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päť rokov za používanie neprimeranej sily proti občanom, osada Amona je jedným z najhorších
prípadov. Políciu kritizujú aj za neschopné vyšetrovanie či dokonca zakrývanie účasti polície
na zločinoch, ako bola napríklad vražda jedného z kriminálnikov, Pinchasa Buhbuta, počas
hospitalizácie v roku 1999. Nedávno dostalo, ako dôsledok správy Zeilerovej komisie, niekoľko
policajných dôstojníkov varovné listy, ktoré väčšinou znamenajú, že sa už pracuje na ich
obžalovaní. [Zeilerova komisia: komisia vedená sudcom Vardim Zeilerom na preskúmanie výkonu
polície vo vyšetrovaní vraždy postavy podsvetia z roku 1999, v ktorej bola zapletená aj polícia.]
Netreba ani hovoriť, že polícia bola správou Komisie a varovaniami otrasená. Nakoniec sa vyšší
dôstojníci spamätali a spoločne postavili k obrane ich veliteľa Inšp.-Gen. Mošeho Karadiho a polície
ako celku proti spomínaným obvineniam.
Veliteľ oddelenia dopravy, Šahar Ajalon, otvorene prehovoril na obhajobu polície tvrdiac,
že obvinenie „pošliapalo česť policajných dôstojníkov a ich rodín a pošliapalo aj našu česť.
Nemôžeme prijať, že česť polície je poškvrnená. Vytvára to negatívne prostredie, ktoré zhoršuje jej
výkon. Nemôžeme to prijať, ale sme ochotní akceptovať akúkoľvek relevantnú kritiku.“
„Táto organizácia je silná,“ pokračoval, „a v minulosti dokázala, že si vie zobrať ponaučenie
z každého procesu, od každej vyšetrujúcej komisie. To, čo my musíme teraz odovzdať, je podpora
tým, ktorí boli varovaní, tým, ktorí sú vyšetrovaní a tým, ktorí chcú vedieť, že táto organizácia stále
pracuje a vykonáva svoje povinnosti.“ Karadimu a ostatným dôstojníkom Ajalon odkázal, „Máte našu
plnú podporu v tom, že budeme robiť našu prácu najlepšie ako sa dá.“
V obave, že verejnosť považuje políciu za ochromenú, deň po tom, ako varovné listy „otriasli
hornými vrstvami izraelskej Polície,“ vyvinula sa snaha vytvoriť zdanie zvyčajnej práce. Časťou tejto
snahy bola inšpekcia výstavby bezpečnostných plotov pod Jeruzalemom, ktorú viedli šéf polície
Karadi a Minister vnútornej bezpečnosti Avi Dichter. Napriek tomu sa mnohí policajní príslušníci
snažia nebyť nápadní a čakajú, ako sa situácia ďalej vyvinie.
OBČIANSTVO PRE NE-ŽIDOV ZAMIETNUTÉ
Napriek eufemisticky znejúcemu názvu odopiera Zákon o izraelskom občianstve a zjednocovaní
rodín izraelské občianstvo či trvalý pobyt manželom izraelských občanov, ktorí sú obyvateľmi
Západného brehu alebo Gazy. Na poľutovanie mnohých, tento zákon, ktorý už platil, bol obnovený,
respektíve rozšírený, izraelským Najvyšším súdom v polovici mája. Hlasovanie bolo tesné,
za hlasovalo 6 sudcov, proti 5. Tento zákon v skratke znamená, že arabská žena izraelského muža
nemôže dostať občianstvo alebo dokonca nemôže žiť v rámci zelenej línie. To isté platí pre
manžela, ak je Arabom on.
Mnohí, ktorí tento zákon podporujú, tvrdia, že je nevyhnutný na ochranu proti terorizmu, pretože
niekoľko arabských partnerov bolo v posledných pár rokoch zapletených s teroristami. Lenže, ako
býva zdôraznené, zo 100 000 arabských manželov či manželiek boli do protištátnych aktivít
zapletení len dvadsiati.
Iní hovoria, že hlavným cieľom tohto zákona je zaistiť budúci židovský charakter národa. Ariel Šaron
bratstvo
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údajne tvrdí „Tento zákon bude ovplyvňovaný demografickým úvahami a jeho úlohou je zabezpečiť
spoľahlivú väčšinu židov v nadchádzajúcich rokoch.“ Dodáva, „Nie je potrebné schovávať sa za
bezpečnostné argumenty. Je to potrebné pre existenciu židovského štátu.“
Mnohí však tento zákon vnímajú ako diskriminačný a rasistický. „Toto je veľmi čierny deň pre štát
Izrael a tiež čierny deň pre moju rodinu a pre ostatné rodiny, ktoré trpia ako my,“ povedal Muad elSana, izraelsko-arabský advokát, ktorý si vzal za ženu Palestínčanku z mesta Západného brehu,
z Betlehema.
Niektorí členovia Knesetu (MKs) tiež vnímajú tento zákon ako zlý. „Dúfal som a očakával,
že Najvyšší súd bude posledným útočiskom obraňujúcim demokraciu,“ povedal člen Knesetu Gal-on
z Meretzu pre rádio Izrael. „V podstate hovoríme o prostriedkoch ako zastaviť demografickú hrozbu.
V skutočnosti nejde o žiadne bezpečnostné problémy.“
Tí, ktorým na Izraeli záleží, môžu vnímať argumenty na oboch stranách ako pochopiteľné. Ale ešte
stále je tu nádej, že tento zákon bude opakovane preskúmaný a možno v budúcnosti prepracovaný.
“Takto vraví Hospodin: Zachovávajte právo, konajte spravodlivo, lebo moja spása je blízko,
už príde, a moja záchrana už sa zjaví " (Iz 56:1).
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)

LIST MODLITEBNÉHO STRÁŽCU
Jún 2006/ Sivan 5766
“Veď ty si povedal vo svojom srdci: vystúpim hore do neba, vyvýšim svoj trón nad hviezdy
silného Boha … ” (Iz 14:13).

ISLAM – SATANOVO “VYSTÚPIM A VYVÝŠIM SA”
“Celý svet smeruje k Bohu,” napísal svojmu Americkému proťajšku Georgovi W. Bushovi iránsky
prezident Ahmadinedžád. “Nepraje si Jeho Excelencia pridať sa?” Už prorok Mohamed začal s touto
praktikou písania listov vladárom tohto sveta, ponúkajúc im zabezpečenie miesta v raji tým,
že konvertujú na islam, ale ak “zotrváte vo vašej viere, budete čeliť meču islamu.” Veľa islamských
vodcov robilo to isté počas celej histórie až do vyhlásenia vojny proti neveriacim. Prezident
Ahmadindžád to myslí vážne, je zákerný a nebezpečný. (JPost, 13.mája 2006).
•

Modlite sa, aby sa cirkev prebudila a prijala fakt, že boh tohto sveta pod maskou Alaha
(v preklade “Boh”) zúri, pretože vie, že “má krátky čas.” (Zj 12:12)

“Soľ je dobrá, ale ak by soľ stratila svoju slanosť, čím ju napravia? Ani do zeme ani do hnoja
sa nehodí, von ju vyhadzujú. Kto má uši na to, aby počul, nech počuje!” (Lk 14:34-35).
OLMERTOV „KONVERGENČNÝ“ PLÁN
“Lebo keď budú hovoriť : Pokoj a bezpečnosť, vtedy náhle príde na nich záhuba ako bolesť
na tehotnú ženu, a neujdú.” (1 Tes 5:3).
Plán premiéra Ehuda Olmerta pre mier a bezpečnosť Izraela je presunúť pod Palestínsku
samosprávu 90-95 % územia západného brehu Jordánu, t.j. Judey a Samárie spolu s určitými
oblasťami Jeruzalema do konca roka 2007. Tento plán (http://www.centerforsecuritypolicy.org/
Olmerts_Convergence_Plan.pdf) bude znamenať vyhostenie asi 100 000 Izraelitov a zničenie
približne 100 miest a osád. Prešlo už 9 mesiacov od evakuácie Guš Katifu, a niektoré rodiny doteraz
čakajú na nové obytné priestory a finančnú kompenzáciu, predierajúc sa džungľou vládnej
byrokracie (Arutz Sheva,16.mája 2006).
Evakuácia Gazy prudko odštartovala raketové útoky presne z tých miest, kde obyvatelia Guš Katifu
predtým žili. Tým pádom sa teroristi posunuli oveľa bližšie k Aškelonu, kde mienia odpáliť rakety
na niektoré obzvlášť zraniteľné miesta. Majú tam rozsiahlu chemickú továreň, vybavenie
na získavanie soli z mora a nový, zmodernizovaný prístav s najnovšou technológiou. Zasiahnutie
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chemickej továrne by mohlo spôsobiť straty na životoch s prepočtom na tisíce.
Tieto nedávne evakuácie sa ukázali byť pre Izrael bezpečnostným problémom, popri problémoch,
čo majú na izraelsko-egyptskej hranici. Tu sa stále pokračuje v pašovaní zbraní a streliva rovno pod
nosom zahraničných pozorovateľov. Aké bezpečnostné problémy môže Izrael očakávať, ak sa
zavedie tento nový plán? Nepriateľ sa usídli v horských oblastiach Judey a Samárie. Z tohto
strategického miesta sa dá zasiahnuť prístav Haifa a letisko Ben Gurion, nehovoriac o všetkých tých
husto osídlených veľkomestách na pobreží Stredozemného mora – odtiaľ sú to všetko ľahko
zasiahnuteľné terče.
•

Modlite sa za premiéra, aby sústredil pozornosť na tých, čo upozorňujú, že tento plán
napokon povedie k pádu Izraela. Modlite sa, aby vložil svoju dôveru do zmluvy, čo oslavuje
a vytrváva pri Bohu Izraela.

“Neboj sa, lebo ja som s tebou, neobzeraj sa v strachu, lebo ja som tvoj Boh! Posilním ťa ,aj
ti pomôžem a podopriem ťa pravicou svojej spravodlivosti.” (Iz 41:10).
KRESŤANIA A ŽIDIA – NEVERIACI
“Budeš ich hľadať, ale ich nenájdeš, tých, ktorí sa s tebou pravotia. Budú ako nič, ako holé
nič tí, ktorí bojujú proti tebe. Lebo ja, Hospodin, tvoj Boh, som ťa pojal za tvoju pravicu ktorý
ti hovorím: neboj sa, ja ti pomôžem!” (Iz 41:12-13).
Podľa arabských médií sú kresťania, čo podporujú návrat Izraelitov na Sion a odporujú vzniku
arabského štátu na židovskom území odpadlíkmi, ktorí uctievajú Satana a vážne ohrozujú svetový
mier. Kresťanský sionizmus sa označil za nebezpečnú zvrátenosť a veľký odklon od “pravej
kresťanskej viery,” pretože obhajuje národný politický program, ktorý považuje židovský národ
za nadradený. Kresťanskí a židovskí sionisti sú považovaní za najväčšiu hrozbu pre pravdu,
spravodlivosť a mier vo svete. Verní moslimovia sú povzbudzovaní k tomu, aby zabíjali sionistov,
kdekoľvek sa s nimi stretnú, a aby “nenechali nažive ani jedného.” (Jerusalem Newswire, 9.mája
2006)
Toto je podľa Palestinian Media Watch (Izraelská organizácia, ktorá sleduje média v Palestíne pozn. prekl.) niekoľko hrozieb preložených z arabskej tlače. Keďže vírus nenávisti proti Židom
nainfikoval počas histórie väčšinu sveta, je len otázkou času, kedy sa táto nenávisť obráti aj proti
kresťanom. Židia a kresťania kráčajú tou istou cestou.
•

Modlite sa za to, aby židovský národ a vláda pod vplyvom týchto hrozieb rozpoznal, kto je
ich pôvodcom.

„Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa prv nenávidel ako vás ... ale dúfajte, ja som premohol
svet. (Jn 15:18, 16:33)
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NEČAKANÁ POMOC
„Nebudeš sa mstiť ani nebudeš držať hnevu na synov svojho ľudu a milovať budeš blížneho
ako seba samého. Ja som Hospodin.“ (3M 19:18).
Napriek skutočnosti, že evakuácia Guš Katifu sa odohrala pred deviatimi mesiacmi, väčšina rodín
bola schopná sa premiestniť do dočasných obytných štvrtí až počas posledných dvoch mesiacov.
Nasťahovali sa do karavanov (resp. montovaných domov), ešte keď sa dokončovali a doteraz ešte
nie sú hotové. Podľa najnovších správ žije v stanoch asi 50 rodín a niektorí vysťahovalci sú stále
ubytovaní v hoteloch.
Lobby Knesetu z kruhov koalície ako aj opozície vypracovala plán pomoci pre týchto vysťahovalcov
a vyjednávala s množstvom rozličných úradov a urobila dodatočné úpravy pre spoluprácu s novou
vládou.
Ostáva niekoľko kľúčových problémov, ktoré by sa mali vyriešiť čo najskôr. Mnoho otcov rodín
ostáva nezamestnaných. Nie je to len otázka financií, o ktorú by malo byť postarané, ale je to aj
citová záležitosť. Ďalšou spornou otázkou je odškodné. Zdá sa, že sa v tejto oblasti dôsledne
neviedli záznamy. Podľa Disengagment Authority (Samospráva/úrad pre plán odsunu) iba 1,200
z 1,750 ľudí dostalo odškodné. Hovorca pre komisiu Guš Katifu sa však vyjadril, že len 58,4 % rodín
dostalo finančnú náhradu. Bude treba malý zázrak na to, aby sa prepracovali cez všetky
papierovačky okolo tejto záležitosti. (JPost, May 16).
Je to možno Pánov spôsob, ako priniesť uzdravenie obyvateľom, ktorým spôsobili traumu tí, ktorí
nevedeli, čo robia.
•

Modlite sa za odpustenie a zmierenie.

„Preto posilnite opustené ruky a zomdleté kolená vzpriamte ... dozerajúc, aby niekto
nezaostával od milosti Božej, aby nevyrástol nejaký koreň horkosti a nenarobil nepokoja
a trápenia, a boli by s ním poškvrnení mnohí!“ (Žid 12:12,15).
ZLOČIN
„(Bezbožník) hovorí vo svojom srdci : Zabudol silný Boh, skryl svoju tvár, nevidí a nebude
vidieť na večnosť.“ (Ž 10:11).
V minulosti sme upriamovali vašu pozornosť na organizovaný zločin a pašovanie drog, ktoré
v Izraeli prudko rastie. Skrze vaše modlitby je vidieť, ako polícia a bezpečnostné sily významne
pokročili v prevencii voči pašovaniu drog prostredníctvom tajnej služby. Vyhľadávajú šéfov
organizovaného zločinu a posielajú ich za mreže.
Polícia urobila kus dobrej práce, že chytila „veľkú rybu“, a zároveň sa im zachytávajú do siete aj iné
malé rybky. V Tel Avive bola zadržaná 71-ročná babička, ktorá práve vykrádala vrecká 81-ročnému
starcovi. Polícia sa ju zdráhala zatknúť kvôli jej veku aj kvôli tomu, že peňaženka aj s obsahom
bratstvo
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sa vrátila pôvodnému majiteľovi.
Tiež bolo zadržané podozrivo vyzerajúce nákladné auto, v ktorom sa našli veže tankov. Majiteľ
nákladiaku sa bránil tým, že len pozbieral odpad a išiel ho predať do starého železa. Pri ďalšom
vyšetrovaní polícia objavila, že veže boli ukradnuté z výcvikového zariadenia Izraelských obranných
síl v Negeve (JPost, 11.mája 2006).
•

Neustále sa modlite, aby polícia a bezpečnostné zložky úspešne odstránili zločinnosť.
Prihovárajte sa za oslobodenie a záchranu tých, ktorí sú v zajatí.

„S milosrdným svätým sa dokazuješ milosrdným a svätým, s bezúhonným človekom sa
dokazuješ bezúhonným, s čistým sa dokazuješ čistým a s premršteným sa dokazuješ
prevráteným.“ (Ž 18:26-27).
VEDELI STE, ŽE ...
…od prvého storočia po Kristovi žije teraz v Izraeli viac Židov než inde na svete? Populácia v Izraeli
je oficiálne stanovená na 7,03 milióna obyvateľov, z čoho 5,64 milióna sú Židia (JPost, 1.mája
2006).
…Izrael, Maroko a Egypt podpísali zmluvu o rozvoji obchodu s ďatlami? (Arutz Sheva, 11.mája
2006). Izrael a Turecko práve rokujú o niekoľkomiliónovom projekte, ktorý bude transportovať vodu,
elektrinu, zemný plyn a ropu potrubím do Izraela. Azerbajdžán plánuje otvoriť v Izraeli obchodné
centrum budúci rok (JPost, 16.mája 2006).
„Buďte triezvi a bdejte, lebo váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by
zožral. Postavte sa mu na odpor pevní vo viere, vediac, že vaše bratstvo inde po svete znáša
tie isté utrpenia. (1 Pt 5:8-9).
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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CHEVRA CENTRUM
Pred niekoľkými rokmi sme reagovali na ponuku pána Pavla Frankla, predsedu Židovskej
náboženskej obce v Žiline, prevziať budovu bývalej dramatickej školy a vytvoriť v nej Chevra
centrum. Budova nám bola ponúknutá do 40 ročného prenájmu s podmienkou, že urobíme jej
kompletnú rekonštrukciu. Bolo mnoho vecí, ktoré nasvedčovali, aby sme vstúpili do tohto projektu ,
ako napríklad, je to v centre mesta, je to židovská budova a práve pre nich je táto služba. Dokonca
sme mali ľudí, ktorí sľúbili, že do projektu vstúpia a boli tam konkrétne sľuby. V celej tej situácii sme
videli otvorené dvere a preto vo viere sme očakávali na Božie vedenie.
Samotný projekt prestavby by mal stáť okolo 30 mil korún, čo je nemalá suma, ale sme si
uvedomovali, že pre Pána je to ako jedna koruna. Nechceli sme podpísať zmluvu bez istoty
a spočítania si, že budeme mať na dokončenie projektu, aby sme nedopadli ako blázon, ktorý začal
a nevedel dokončiť. Vieme, že niektorí z vás prispievali aj prispievajú celý čas na tento projekt, ale
je to málo na to, aby sa vízia mohla naplniť. Vnímame, že sme sa dostali do bodu, v ktorom je tento
projekt je príliš natiahnutý časom a preto sme nútení od neho odstúpiť. Nemáme žiaden tlak
zo strany ŽNO alebo p. Frankla, ale nechceme byť ľuďmi, ktorí zavádzajú druhých, alebo rozprávajú
o veciach a nikdy ich nekonajú.
Sú dve veci, ktoré nás vedu k tomuto rozhodnutiu a ktoré sa stali prekážkou v tom, aby sme mohli
v projekte naďalej pokračovať:

1. Nie sme vlastníkmi budovy. Ľudia, ktorí chceli podporiť projekt mali obavu z toho, že nie sme
vlastníkmi budovy a vždy bude niekto iný, kto bude o tom rozhodovať. Taktiež niektoré organizácie
majú vo svojich stanovách, že nepodporujú projekty prenajatých budov.
Nedostatok Božieho požehnania v naplnení tejto vízie. Vnímame, že Božia práca, konaná Božím
spôsobom, nikdy nebude strádať Božie požehnanie a preto nechceme urobiť ani jeden krok bez
Neho, aby Jeho dielo nebolo zahanbené.
To neznamená, že sme vzdali víziu „Chevra centrum“. Odstupujeme len od vecí, v ktorých nevidíme
Jeho pôsobiť a strádame v tom Jeho požehnanie, lebo chceme byť úplne odkázaní na Ješuu
(Ježiša) a bez Neho nič učiniť nemôžme. Mešec pre tento projekt je ešte celý čas otvorený, ale
momentálne očakávame akým spôsobom ho Pán naplní. Uvedomujeme si, že sme správcami
Božích prostriedkov, ktoré sú určené na tento projekt a chceme ich použiť tak, aby On bol oslávený.
Nech Jeho vedenie a múdrosť budú zjavné v každom rozhodnutí a nech On sa vo všetkom oslávi
ako to robil doteraz. Jemu patrí sláva na veky vekov!
Ďakujeme vám za modlitebnú podporu aj za finančnú podporu projektov, ktoré sú spojené nie len
z Chevra centrum.
Stanislaw Gawel
Za Chevra tím
bratstvo
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SVÁTEK STÁNKŮ V JERUZALÉMĚ
NENECHTE SI UJÍT OSLAVU
SVÁTKU STÁNKŮ V JERUZALÉMĚ!
Mezinárodní centrála ICEJ v Jeruzalémě pořádá každoročně již více než
25 let oslavy svátku Sukót, které se účastní křesťané z mnoha národů a
desítek zemí světa, letos pod názvem „Velké Hosana“ v termínu 7. – 13.
10. 2006.
Česká pobočka ICEJ připravuje při této příležitosti cestu do Izraele, jejímž cílem je především vyjádřit svou účastí podporu izraelskému národu
a žehnat Izraeli. Částka téměř 6 000 Kč, která je spojena s náklady na
konferenci, představuje přímý konkrétní příspěvek každého účastníka na
tuto službu, která každoročně osloví tisíce Izraelců.
Letos nabízíme dvě varianty s následujícím, zatím pouze orientačním, programem: kratší desetidenní s účastí na programu Svátku stánků v Jeruzalémě; delší dvoutýdenní, která bude navíc zahrnovat
pobyt v srdci Samaří a návštěvu dalších míst v Izraeli včetně setkání s mnoha zajímavými lidmi.
Kratší varianta:
Odlet z Prahy: čtvrtek 5. 10. 2006
Přílet do Prahy v neděli 15. 10. 2006
První týden zahrnuje účast na programu ICEJ – je to velká křesťanská konference s přednáškami
významných křesťanských vedoucích z celého světa, velkými slavnostními shromážděními, řadou
odborných seminářů a slavnostním společným průvodem křesťanů a Židů centrem Jeruzaléma, dále
výlet k Mrtvému moři, do pouště En Gedi, Kumránu, Galileje (Nazaret, Tiberias, Kafarnaum, Hora
blahoslavenství…), Judska a případně dalších zajímavých oblastí.
Delší varianta:
Odlet z Prahy: čtvrtek 5.10. 2006
Přílet do Prahy ve čtvrtek 19.10. 2006
Nabízí dále ubytování v krásném hotelu (s bazénem) uprostřed pouště, bližší poznání Samaří a
takových biblických míst, jako je Gerizim - hora požehnaní a Ébal - hora prokletí, Šílo, návštěvu
Megidda (Armagedonu), Českého lesa v Izraeli, prohlídku Tel Avivu s koupáním ve Středozemním
moři, setkání s osadníky, mesiánskými Židy, palestinskými křesťany a křesťanskými organizacemi
působícími v Izraeli.
Předběžná cena kratší varianty: 27 000 Kč, delší varianty: 35 000 Kč
Cena zahrnuje letenku, veškerou dopravu po Izraeli, ubytování se snídaní, výlety včetně vstupného
a průvodců, plné vstupné na konferenci ve výši 235 USD. Cena nezahrnuje individuální cestovní
pojištění (nutné) a kapesné.
Přihlásit se můžete telefonicky (00420 272 732 636) nebo emailem (icej@ecn.cz) do 1. července
2006. Nezapomeňte uvést variantu, kterou jste si zvolili, a telefonické i e-mailové spojení, abychom
Vás mohli průběžně informovat a sdělit další podrobnosti.
Změna programu vyhrazena.
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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 číslo bankového účtu 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 variabilný symbol 777
Projekt Múr Modlitieb
variabilný symbol 333
Projekt Pietny objekt v Bánoviach nad Bebravou
variabilný symbol 262
Projekt Chevra Centrum
má samostatný účet
Číslo bankového účtu pre Slovenskú republiku
Československá Obchodní Banka, a.s.,
číslo účtu: 107656253 / 7500, konštantný symbol: 0558
Číslo bankovního účtu pro Českou republiku
Československá Obchodní Banka, a.s.
číslo účtu: 180773659 / 0300, konstantní symbol: 0558
Číslo bankového účtu Chevra Centrum
Československá Obchodní Banka, a.s.
Číslo účtu: 307945033 / 7500, konštantný symbol: 0558
SWIFT kód: CEKOSKBX účel platby: DAR
Kontaktná adresa:
Chevra SR, Hollého 40, 010 01 Žilina, Slovenská republika
Chevra ČR, Smetanova 523, 739 61 Třinec, Česká republika
www.chevra.sk, e-mail: chevra@chevra.sk
tel./fax: +421 (41) 56 40 536

Srdečne vás pozývame na jubilejný 10. ročník

Konferencie
Priateľov
Izr aela
s názvom:

Ty si svätý ¾ud Hospodinovi
uskutoční sa v dňoch

17. až 20. augusta/srpna 2006
v Žiline na Slovensku
TÉMA:
Boh stvoril človeka a povolal ho, aby s Ním chodil, aby Ho videl pôsobiť vo svojom
živote a počul Jeho hlas. Božie Slovo hovorí: "bez posvätenia nikto neuvidí Pána",
"Blahoslavení čistí srdcom, lebo oni budú vidieť Boha". Ješua počul na hlas svojho Otca a
videl Ho konať. Ako sa to týka mňa a ako sa to vzťahuje na Izrael?
PREDNÁŠATELIA:

JOANN MAGNUSON (USA)

LUC HENRIST (Belgicko)

RON CANTRELL (Izrael)

RANDY LUDEMAN (USA)

PAUL A NUALA O’HIGGINS (USA)

STANISLAW GAWEL (Slovensko)

Konferenčný poplatok: 300,- Sk (230 Kč)
Začiatok konferencie o 10. hod.
00

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

