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

(Ef. 2:14)

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

(Ef. 2:18)

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

SLOVO NA ÚVOD
Drahí súrodenci!
Tu je slovo zo Slova pre vás.
„Prv ako boli zrodené vrchy, a prv ako si roditeľsky sformoval zem
a okruh sveta, od veku na veky si ty silný Boh! Lebo tisíc rokov je
v tvojich očiach ako včerajší deň, keď pominul, a ako stráž
v noci.“ (Žalm 90:2, 4)
Je rozdiel medzi obdobím časovým a večnosťou. Minulý čas hovorí, že vrchy, zem a svet
boli stvorené, ale keď sa žalmista otáča k Bohu a hovorí: „...od veku na veky si Ty silný
Boh!“ vtedy hovorí „Ty si Boh“ a nie „Ty si bol Bohom“. Pre Boha neplatí minulosť ani
budúcnosť. Boh neprebýva v čase, ale vo večnosti. Večnosť nie je len dlhé časové
obdobie; je to iný spôsob bytia (existencie). Je to niečo z iného sveta; je to viac ako čas.
Pre Boha vždycky platí „Ty si“. Jeho meno je, „Ja som“. Zo svojej nezrušiteľnosti a vrchov
večnosti On pozerá na čas.
Žalmista hovorí, že „...tisíc rokov je v tvojich očiach ako včerajší deň, keď pominul a ako
stráž v noci.“ Noc v biblických časoch bola rozdelená na štyri trojhodinové strážne obdobia
a preto tisíc rokov v Božích očiach je len ako tri hodiny, ktoré sme vlastne prežili. Môžme
vidieť do akej miery sa to vzťahuje na Boha. Je to vzťah, ktorý sa vystiera z času
do večnosti. Táto vec nie je poddaná zmenám a kolísaniam času, ale je zakotvená
v samotnom Bohu.
Dočasný život, ktorý žijeme, potrebujeme žiť v kontexte večného života a nádejať sa
vo všetkom na Boha: „Nadejte sa na Hospodina na večné veky, pretože v Hospodinovi
je skala vekov.“ (Iz 26:4) Preto investujme nie len do vecí dočasných, ktoré pominú, ale
do vecí nadčasových, majúcich neotrasiteľnú, večnú hodnotu.
Žehnám Vám v Mene Ješua, ktoré je nad každé meno.
Šalom, Šalom
Stanislaw Gawel
Chevra
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„ ...pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine...“ (1Kr 10:6)

NIKDY SA NEVZDAJÚ?
Hoci človek otáľa s vyjadrením: „Hamas zomri“, v súčasnosti to však vyvoláva pozitívnejší ohlas.
Sú chvíle, kedy človek potrebuje vidieť, že smer konania je odsúdený a jednoducho sa treba vzdať.
Alebo aspoň sa rozhodnúť o uzavretie mieru so svojím oponentom. „Ak im nedokážete naložiť,
tak sa k nim pridajte,“ by tiež bolo dobré vyjadrenie pre Hamas. Problémom však je ich viera, ktorá
je zameraná proti Izraelu.
Nedávno Hamas, po odpálení približne 150 rakiet, jasne vyjadril svoj zámer. „Hamas je rozhodnutý
vymazať Izrael z mapy sveta a nahradiť ho štátom Palestína,“ povedal hovorca Nizhar Riyah.
„Hamas bude bojovať, kým nevyženie posledného Žida nie len zo Sderotu, ale z celej Palestíny.
Pravdepodobne existujú dva dôvody, prečo je Hamas rozhodnutý naďalej bojovať proti Izraelu.
(1) Islamská doktrína hovorí o mandáte, že územie „okupované“ Izraelom má byť vrátené Islamu
(2) Hamas sa v krátkej vojne proti Izraelu počas minulého leta presvedčil, že Izrael je poraziteľný.
Keď minulý rok USA nútilo Izrael povoliť voľby, ktoré umožnili Hamasu víťazstvo, úradníci ministerstva zahraničných vecí mali plán, ako jednať s danou situáciou, ak by Hamas vyhral: podporiť porazeného Palestíny, Fatah a jeho vodcu Abbása, a bojkotovať vyhrávajúci Hamas. Čoskoro bolo jasné, že vsadili na prehrávajúceho koňa a stále v tom pokračujú (Debkafile, 21. mája).
Namiesto toho, aby Hamas padol pod medzinárodným tlakom, naopak, prechádzal „od sily k sile,“
a využíval izraelskú nerozhodnosť a nečinnosť ako aj neefektívnosť vlády Palestínskej samosprávy.
Hamas rýchlo naskočil na palubu spoločnej lode pre Irán – Sýriu – a Hizballáh. „Táto loď si to teraz
namierila do arény Stredného Východu. Za ňou zaostal Izrael a USA s ich krízami.“ (Debkafile).
Hamas nedávno ponúkol Izraelu „prímerie“, ale Izrael túto ponuku odmietol s prísahou, že zvýši svoj
nápor na infraštruktúru teroristickej organizácie v pásme Gazy. Zároveň, ako súčasť rastúcej ofenzívy proti Hamasu, v odpovedi na neustále dopadanie rakiet z Gazy, Izrael uväznil ministra školstva
Palestínskej samosprávy Násera al-Šaera v Samárii. Traja ďalší členovia Hamasu z parlamentu
a niekoľko starostov z Palestíny, ktorí boli spojení s teroristickou skupinou, boli taktiež chytení.
Na začiatku týždňa Hamas navrhol, že zastaví paľbu rakiet z Gazy na oplátku za úplné ukončenie
izraelských protiteroristických operácií v Judey a Samárii. Palestínski úradníci neskôr uviedli,
že Hamas možno jednostranne zastaví útoky, aby predišiel narastaniu izraelských vojenských akcií.
Ale zástupcovia izraelskej vlády, citovaní novinami JPost, povedali, že Izrael sa nestane obeťou
posledného teroristického úkladu.
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Hamas „nedostane“ cenu za zastavenie paľby, ktorú vystupňoval,“ povedal jeden štátny úradník.
Debkafile uvádza, že Izrael má momentálne pripravené tri spôsoby akcie:
•
•

•

V plnej miere vstúpiť do vojny v pásme Gazy, čím by odvrátili Libanonskú prekážku a vážne
narušili plány Iránu týkajúce sa využívania tohto územia.
Pokračovať ako predtým, to znamená „triasť sa“, kým budú rakety z Gazy dorážať nielen
proti Sderotu a jeho susedom, ale taktiež proti dôležitým izraelským mestám, ktoré môžu byť
zasiahnuté vylepšenými raketami Kassam. IAF možno bude pokračovať s vykonávaním
dôsledných odviet, ale nie všetky budú účinné.
Neurobiť nič a pasívne čakať na americký útok na Irán (ktorý môže, ale aj nemusí prísť),
kým sa táto situácia bude zhoršovať. To znamená, očakávať v nádeji, že do toho vstúpi
nejaká vonkajšia sila a urobí prácu, ktorá je pre Izrael neúnosná.

Žiadna z týchto možností však nie je pre Izrael zdravá. Ale zdá sa, že súčasná vláda je „príliš zmätená“ a tým pádom nedokáže nájsť spôsob pre jasnú a logickú akciu v súčasnej situácii Stredného
Východu.
NOVÉ VODCOVSTVO NA OBZORE?
Je možné, že predchádzajúci premiér Ehud Barak sa v Izraeli stane novým ministrom obrany.
Dňa 28. mája sa konali voľby nového lídra Strany práce. V nich Barak získal 35%, čím sa
s ľahkosťou dostal pred bývalého šéfa tajnej služby Šin Bet, Ami Ajalona s 30 percentami a odstupujúceho ministra obrany Amira Pereca, ktorý skončil za nimi s 23 percentami. Nikto z nich nezískal
40% potrebných na to, aby mohol viesť prvé kolo vnútrostraníckych volieb. Barak a Ajalon budú stáť
znovu proti sebe 12. júna.
Krátkodobé účinky prvotných volieb šéfa Strany práce sú nasledujúce:
(1) Amir Perec zostupuje z postu ministra obrany, na ktorý nebol nikdy kvalifikovaný. Jeho výkon
v poslednej vojne s Libanonom bol veľmi kritizovaný.
(2) Strana práce, ktorú založil David Ben Gurion ako sociálno-demokratickú stranu, a ktorá definovala Izrael ako sionistický štát, už nie je sionistickou stranou. Strana sa premenila skôr na dvojnárodné
židovsko – arabské zoskupenie, ktorému velia veteránske elity a bohaté triedy v prosperujúcom
regióne Tel Avivu (Debkafile, 29. mája).
Zatiaľ, čo sa situácia regionálneho bezpečia čoraz viac zhoršuje, Izrael je priamo ohrozovaný Iránom, Sýriou a Palestínčanmi, ktorí sú pod vedením Hamasu. Z akýchkoľvek ďalších pohybov alebo
náletov, ktoré znovu ohrozia Izrael, bude obvinená vláda a pravdepodobne vyvolá „ranu z milosti“
pre premiéra Olmerta a jeho spolupracovníkov.
Zachráni Barak Izrael? To nepredpokladám. Ako minister obrany bude niesť akúsi nešťastnú
„batožinu“ z predchádzajúcich dvoch rokov jeho pôsobenia na poste premiéra. Bolo to jeho rozhodnutie vytiahnuť jednotky IDF z Južného Libanonu bez toho, aby vopred pripravil krajinu na palestínbratstvo
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ske povstanie, ktoré potom nasledovalo. Potom sa dostal do neúspešných mierových rozhovorov
s Jásirom Arafatom. Barak urobil gesto, ktoré bolo veľmi nešťastné pre Izrael, keď Arafatovi ponúkol
90% „z koláča“ (Západné pobrežie a Gazu) len preto, aby Arafat zmenil svoj postoj a láskavo počkal
na celých 100%. Následne nato Palestínčania teraz majú slabých 10-20% z toho, čo chceli. Dalo im
to však nádej, že za istých správnych okolností by ešte mohli dostať všetko.
HAMAS JE „PRÍLIŠ ŽIDOVSKÝ“ – PALESTÍNSKY DUCHOVNÝ
Podľa časopisu Izrael dnes a israelnationalnews.com, istý palestínsky moslimský duchovný nedávno uviedol islamský náboženský dekrét – „fatwa“ - volanie po zabíjaní členov Hamasu. Na podporu
tejto pozície, Šejk Šaker Al-Hiran uviedol niektoré články, v ktorých prehlasuje, že Hamas
má „židovské charakteristiky“. Tiež dodal, že „Židia majú viac milosti“ voči Arabom ako Hamas.
Fatwa (islamský náboženský dekrét) a sprievodné argumenty, ktoré sa objavili v dvoch článkoch,
jeden v novinách Saudskej Arábie s názvom Al-Watan a ten druhý uvedený na web stránke teroristickej organizácie Fatah, pod vedením Abbása - predsedu Palestínskej samosprávy. Al-Hiran dal
Hamasu názov „Khawarij,“ čo hovorí o skupine moslimov, ktorí rebelovali proti vedeniu islamu
v siedmom storočí. Al-Hiran povedal, „Mali by ste Hamas chladnokrvne zabiť.“
Šejk Fatahu prehlásil, že „hriechom“ Hamasu je aj to, že sa chce pripojiť k nemoslimom a bojovať.
Al-Hiran potom povedal, že adepti podporovaní Hamasom by mali byť konfrontovaní ohľadne aktivít
ich organizácie. „Ak títo adepti povedia, že to, čo robia (členovia Hamasu), je zakázané, potom by
ste ich mali zabiť.. a budete odmenený Alahom za to, že ste zbavili moslimov ich vplyvu a zla. Židia
majú viac milosti voči nášmu národu ako (Hamas)...“
Zdá sa však, že Al-Hiran vyvolal svojimi vyhláseniami problémy aj medzi Arabmi. Analytici MEMRI
hovoria, že „články naštartovali prekliatie, ako napr. Muftího Palestínskej samosprávy Muhammada
Husseina, ktorý označil Al-Hiranove články za jasné volanie po fitne (civilnom boji). Najmä článok,
v ktorom je Hamas porovnávaný so Židmi, vyvolal ostré reakcie a posúril on-line správy od čitateľov,
ktorí sa pýtali na Al-Hiranovu existenciu.“
Nanešťastie, všetky tieto udalosti sú takým chladným pohodlím pre Izraelitov. Znamená to len,
že moslimovia majú nezhody medzi sebou a často siahnu po vražednom boji. Takže, čo je nové
na Strednom východe? Pri najlepšom, by tento typ nesúhlasu a boja mohol vyústiť do víkendovej
opozície pre Izrael.
HROZBA S NÁZVOM ISKANDER
29. mája Rusko testovalo a zmodernizovalo verziu taktickej rakety s plochou dráhou letu Iskander M. Tento Iskander, typ TBM (taktickej balistickej strely), ktorý má dosah 280 kilometrov a unesie
480 kilogramovú bojovú hlavicu, sa považuje za jednu z najpokrokovejších riadených striel na svete.
Do Izraela sa dostala správa, že prezident Vladimír Putin je ochotný predať tieto rakety Iskander
do Sýrie, hoci termín dodania ešte nebol určený. Táto situácia vytvára kvalitatívne novú hrozbu
pre Izrael.
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Iskander je arabskou verziou mena Alexander. Vo štvrtom storočí pred Kristom Alexander porazil
veľkú časť Stredného východu, vrátane Orientu a Izraela. Bolo by prirodzené, keby arabskí vojaci
vložili svoju nádej do tejto symbolickej rakety. Štátni úradníci USA sa pozerajú na Iskander s veľkým
znepokojením, pretože veria, že je schopná zasadiť ranu zachytávačom a radarovým staniciam,
ktoré Amerika plánuje rozmiestniť v Poľsku a Českej republike, aby vytvorila štít nad Európou proti
iránskym útokom s riadenými strelami.
Samozrejme, je to od Putina šialenstvo, že chce predať túto raketu takému radikálnemu štátu ako je
Sýria. Tým je zrejmé, že nie je priateľom západu ani Izraela. Putin chce zjavne priviesť Rusko späť
do doby predkomunistického cárizmu, kde by on sám bol novým cárom. V prípade, žeby táto nová
raketa bola naozaj predaná do Sýrie, Izrael sa obáva nečakaného útoku, ktorý nebude možné predvídať. Iskander má totiž veľmi vysokú schopnosť vyhnúť sa detekcii a má vysokú presnosť voči malým cieľom. Tento systém je schopný interakcie s vesmírnymi hliadkami a letúnom bez posádky.
V najbližších mesiacoch bude Izrael ako aj Spojené štáty sledovať ďalšie kroky a testy rakety Iskander.
Sderot dostáva rakety, politici, tlač a sľuby
V novom napätí medi vojakmi Izraela a Hamasu v pásme Gazy si niektorí nevšimli, že Sderot dostával do brady. V utorok, 22. mája, bola zabitá jedna žena - Širel Friedman zo Sderotu. Išlo o prvú
obyvateľku Sderotu, ktorá bola zabitá v roku 2007. O pár dní neskôr bol zabitý 36 ročný muž,
a to raketou Kassam, ktorá vybuchla na ceste v blízkosti jeho auta. Na toto južné mesto dopadlo
v tomto období množstvo rakiet.
Tento raketový útok na Sderot už trvá dosť dlho, ale zdá sa, že izraelská vláda nie je schopná zastaviť ho. Niektoré rakety dopadli blízko mesta, ale niektoré zasiahli aj domy a školy. Hoci nedošlo
k vysokým fyzickým škodám, celá vec vyústila do vojny nervov. Priniesla škody na školách, donútila
obyvateľov k úteku a nepriamo viedla k rezignácii primátora mesta Sderot.
Krst ohňom pre mesto Sderot spôsobil putovanie politikov, čo prinieslo tlač a sľuby do bojových zón
na západe Negevu. Jeden z politikov, Šimon Peres povedal, „Sme uprostred vojny nervov,
ale v tento čas, ako aj v minulosti, vyhráme. Obyvatelia Sderotu a priľahlých oblastí prejavujú hrdinstvo a silu.“ Dodal, že vo vojne musí človek zvýšiť akciu a znížiť zbytočné rozprávanie. Takže, obyvatelia Sderotu rozmýšľajú, kdeže je tá akcia?
V skutočnosti došlo k nejakým činom, keď Izrael vypustil desiatky riadených rakiet za posledných
desať dní, v snahe zastaviť raketovú paľbu Hamasu. Množstvo Palestínčanov bolo zabitých,
ale v tomto momente sa zdá, že Izraelská armáda sú bezmocní a nedokážu tieto útoky zastaviť.
NIEKTORÉ DOBRÉ SPRÁVY
Niekoľko mesiacov dozadu, ešte pred svojou smrťou, jeden z izraelských popredných rabínov menom Jicchak Kaduri údajne napísal meno Mesiáša na malý odkaz. Požiadal, aby tento odkaz zostal
zapečatený približne rok po jeho smrti. Zdá sa, že tento rabín napísal krátku vetu v hebrejčine,
kde sú označené počiatočné písmená slov (akrostich) a tvoria meno Mesiáš.
bratstvo
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Bez toho, aby sme rozoberali hebrejčinu, pre zahraničných čitateľov by sme túto vetu mohli preložiť:
On pozdvihne ľudí a dokáže, že jeho slovo a zákon obstoja. Keď k sebe pripojíme počiatočné písmená z originálu, dostaneme Y-h-o-sh-u-a alebo Yehoshua. Tento článok je prevzatý z časopisu
Izrael dnes. Vydavatelia tohto časopisu hovoria: „Keďže jeden z popredných a významných rabínov
uviedol, že meno Mesiáša je Ješua, je pochopiteľné, prečo v jeho poslednej vôli znelo, aby sa zverejnila až po roku od jeho smrti.“
Mimochodom, tento rabín tiež uvádza, že stretol Mesiáša.
Samotní Izraeliti reagovali so zmiešanými pocitmi. „Takže to znamená, že rabín Kaduri bol kresťan?“ (Je nemožné, aby Židia pochopili, že človek môže dôjsť k poznaniu, že Ješua je Mesiáš
bez toho, aby sa stali kresťanmi? Čo pre nich samozrejme znamená iné náboženstvo.) Iní Izraeliti
povedali, „Kresťania tancujú a oslavujú.“ Dvaja nasledovníci tohto rabína v Jeruzaleme povedali,
„Nemáme potuchy, ako rabín prišiel k tomuto menu Mesiáša.“ Na čo nemôžeme povedať nič iné len,
„Skutočne!“
Toto je iste dobrá správa, ak je to skutočne to, čo mienil tento rabín povedať. Opatrnosť je však
na mieste. Na povrchu sa ale zdá, že rabín mal skutočne zámer zjaviť meno, ktoré sa spája
s kresťanmi, v ktorého kresťania verili, že je Mesiáš. Ak to teda urobil, nie je to niečo, nad čím by
sme sa mali zlomyseľne radovať, ale jednoducho rozmýšľať v tichom plesaní.
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)

„Tí, ktorí dôverujú Hospodinovi, sú ako vrch Sion, čo sa nepohne, ale trvá naveky. Jeruzalem je obklopený vrchmi: tak je Hospodin vôkol svojho ľudu odteraz až naveky;,“ (Žalm 125:1-2).

JERUZALEM, MESTO VEĽKÉHO KRÁĽA
Diplomati z EÚ, USA a ostatných štátov, ktorých veľvyslanectvá sú v Tel Avive, neprijali pozvanie
na oslavy 40. výročia znovu zjednotenia Jeruzalema. Primátor mesta Jeruzalem Lupolianski
bol rozhorčený a povedal: „Ktokoľvek neuznáva Jeruzalem ako hlavné mesto štátu Izrael, taktiež
neuznáva štát Izrael.“ Niektoré štáty vnímali, žeby to nebolo politicky správne, zúčastniť sa tejto
oslavy. Pre USA to bolo rozpačité v súvislosti s návštevami Condoleeza Riceovej v Izraeli
a s nátlakom na Palestínskej samosprávy kvôli rozdeleniu krajiny a možnému rozdeleniu Jeruzalema (JPost, 13.mája).
Napriek tomu, ako sa človek správa a aké sú jeho rozhodnutia, Božia vôľa sa vždy stane a Boh
bude konať tak, ako On chce. Dňa 15.mája, na deň Jeruzalema, v popoludňajších hodinách sa mestom prehnala búrka s krupobitím, silným dažďom a bleskami. Takéto počasie je na mesiac máj naozaj netypické pre Izrael. Ešte pozoruhodnejšie je však to, že meteorológovia nepredpovedali žiadne správy o búrkach a daždi. Aké posolstvo tým chcel Pán komunikovať? Pre koho bolo určené?
•

Modlite sa, aby Boh poslal mocný prielom Svojho Ducha Svätého na ľud Izraela.

„Hospodin skríkne na Sione a z Jeruzalema vydá svoj hlas, takže sa zachvejú nebesá i zem.
Ale Hospodin je útočiskom pre svoj ľud a pevnosťou pre Izraelcov.“ (Joel 4:16).
ÚTOKY NA SDEROT
„Zatrúbte na roh na Sione, na poplach kričte na mojom svätom vrchu, nech sa trasú všetci
obyvatelia krajiny, lebo prichádza deň Hospodinov. Áno, blízko je...“ (Joel 2:1).
Zatiaľ, čo sa po búrke v Jeruzaleme začali slávnosti, ľudia zo Sderotu museli čeliť vojnovej búrke.
Od utorka do štvrtku dopadalo 40 rakiet Kassam z Gazy smerom na západnú časť Negevu. Najskôr
sa Izrael snažil o represívnu akciu s cieľom zastaviť paľbu, ktorú Palestínčania nechceli zastaviť.
Potom, čo bolo zranených množstvo ľudí, vrátane detí, a nespočetné množstvo ďalších ľudí bolo
traumatizovaných, miliardár Arkadi Gajdamak sa rozhodol zasiahnuť do tejto nepriaznivej situácie.
Zaplatil evakuáciu a ubytovanie obyvateľstva žijúceho v kritickej oblasti, aby sa predišlo ich vyvraždeniu. Až potom vydala vláda rozkaz pre armádu, aby reagovala na tieto útoky (Ynetnews & Haabratstvo
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retz, 21. mája).
•

Modlite sa za Izrael, aby robil spravodlivé súdy a začal hľadať Pána.

„Ty, veža stáda, pahorok dcéry Sion, k tebe sa dostaví, príde prvotné vladárstvo, kráľovstvo
dcéry Jeruzalem.“ (Micheáš 4:8).
ZAHRÁVANIE
„Kniežatá judské sú ako tí, čo prekladajú medzníky; vylejem na nich svoju prchkosť ako vodu.“ (Ozeáš 5:10).
V stredu, počas týždňa osláv, letel minister obrany vo svojej helikoptére z jednej vojenskej základne
do druhej, aby sa zúčastnil vojenských hier. Tieto cvičenia sa konali kvôli tomu, aby sa otestoval
výkon rôznych vojenských veliteľských stanovíšť počas simulovania vojny v regióne.
Zároveň sa začali aj zosilňovať boje medzi Hamasom a Fatahom, po ktorých zostalo mnoho mŕtvych Palestínčanov. Navyše, teroristi v Gaze vystupňovali paľbu rakiet Kassam, hlavne na Sderot.
Do konca týždňa dopadlo na toto územie 80 rakiet.
Tak sa „vojenské hry“ veľmi rýchlo stali skutočnosťou. Letectvu sa dala zelená, aby vytiahli odpaľovače rakiet a zaútočili na teroristických vodcov. IDF vyslali pozemné jednotky, vrátane tankov. Keby
to záležalo na veliteľoch, tanky a pešiaci by už boli niekoľko mesiacov uprostred pásma Gazy, aby
zastavili hromadenie bojovej sily Hamasu (Jpost, 17.mája).
•

Modlite sa, aby vodcovia Izraela boli iniciatívni v mene svojho národa, za ktorý sú zodpovední a aby sa prestali spoliehať na iných, ktorí urobia rozhodnutie namiesto nich. Ich rada
musí byť od samotného Pána.

„Ja, múdrosť, bývam pri opatrnosti, nachádzam rozvážne poznanie. Bázeň pred Hospodinom
znamená nenávidieť zlo. Pýchu, namyslenosť, zlý spôsob života a prevrátené reči nenávidím.“ (Príslovia 8:12-14).
GAZA A BOJ ZA JERUZALEM
„Kvôli Sionu nemôžem mlčať, kvôli Jeruzalemu sa neviem upokojiť, pokiaľ jeho ospravedlnenie nevzíde ako žiara a jeho záchrana nevzplanie ako fakľa.“ (Izaiáš 62:1).
Vodca Hamasu, Kaled Mašal, sa narodil v Ramalahu, ale teraz žije v exile v Damasku. Zároveň tiež
organizuje súčasné udalosti v Gaze. Jeho zámer je posilniť Hamas, oslabiť PS ako aj Fatah,
a potom prevziať vládu, ktorá je pod vedením Mahmuda Abbása. Jeho konečným cieľom je zabrať
Jeruzalem. „Naša misia je oslobodiť Jeruzelem a očistiť mešitu al-Aksá. Islam ide dopredu, lebo
jeho moc prichádza od Alaha a bude napredovať napriek jeho odporcom,“ povedal Mašal krátko
po tom, ako Hamas vyhral voľby minulý rok (Ynetnews, 14. februára 2006). Momentálne Mašal drží
10
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tromfovú kartu: uneseného vojaka, Gilada Šalita.
•

Modlite sa za Gilada Šalita. Modlite sa, aby cirkev stála v jednote Ducha Svätého za Jeho
ľud Izrael a aby Pán naďalej zjavoval úmysly tých, ktorí sa snažia zničiť Izrael.

„...aby tak teraz kniežatstvám a mocnostiam v nebesiach oznámená bola cirkvou rozmanitá
múdrosť Božia podľa predvekého ustanovenia, uskutočneného v Kristovi Ježišovi, našom
Pánovi.“ (Efezským 3:10-11).
MOTÝĽ?
„Srdce je klamlivé nad všetko a zradné je - kto sa v ňom vyzná? Ja, Hospodin, skúmam srdce a skúšam ľadviny, aby som každému dal podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov.“ (Jeremiáš 17:9-10).
Miláčikom palestínskych detí sa stal Farfur (motýľ), ktorý je podobný myšiakovi Mickey Mousemu.
Táto postavička sa objavuje v týždennom detskom programe oficiálnej TV stanice Hamasu. V tomto
detskom programe nájdeme piesne i tance. Je to skutočne veľmi milé. Na druhej strane, keď sa
lepšie zahĺbime do rozprávky zistíme, že tento program navádza mladých divákov k nenávisti voči
Izraelu a Amerike a školí ich učením o islamskej nadvláde...
•
•

Modlite sa za túto generáciu palestínskych detí, aby prijali zjavenie o Ježišovi.
Modlite sa, aby bázeň pred Bohom zastavila tých, ktorí sa snažia oklamať a zneužívať týchto mladých ľudí.

Prečo by postavička podobná myške Mickey, ktorá učí deti o útlaku zo strany nepriateľa – Židov –
mala byť nazvaná „motýľ“? Mohlo by to byť preto, že Palestínsky úrad pre styk s verejnosťou
sa snaží spojiť palestínske deti v Gaze so židovskými deťmi Holokaustu? Vďaka čomu je nazvaný
„Projekt Motýľ“ a kniha je nazvaná „Nikdy som nevidel druhého motýľa“ - Múzeum Holokaustu
v Houstone sa snaží pamätať si 1 500 000 detí, ktoré zahynuli počas Holokaustu.
Stránka:(http://www.hmh.org/minisite/butterfly/activity7.html
Palestínčania sú často zobrazovaní ako obete utrpenia, podobne ako boli Židia počas Holokaustu.
Takto vnímajú aj samých seba.
„Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne; lebo takýchto je kráľovstvo nebeské.“ (Matúš 19:14).
Z IRAKU DO ÚDOLIA HULA – ZO SUDÁNU DO ELIATU
„Aj vtáča našlo si domov a lastovička hniezdo, kde ukladá si mlaď: oltáre Tvoje, Hospodine
mocností, Kráľ môj a Boh môj!“ (Žalm 84:4).
Počas jari 2006 sa niekoľko vzácnych vtákov z Iraku (tresteniariky) presťahovalo do Izraela. Bolo to
bratstvo
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po prvý krát, kedy tieto vtáky pozorovatelia našli mimo svojich hniezd, ktoré mali v Iraku. Dokonca
ani paľby z Kaťuší počas minulého leta, ktoré dopadali do údolia Hula, ich nevytlačili z ich nového
domova. Počas posledných pár týždňov sa výskumníci z centra sledovania vtáctva pokúsili určiť,
či sa tieto vtáky vrátili po zimnej migrácii. Zistili, že jeden pár trsteniarikov sa natrvalo uhniezdil
v údolí Hula. Z toho vyplýva, že tento vták v skutočnosti imigroval do Izraela, aby sa tu natrvalo
uhniezdil (Haaretz, 15. mája).
Žalm 84:4 (uvedený vyššie) a príbeh vtákov, ktoré našli útočisko v Izraeli sa dobre spája s príbehom
sudánskych utečencov: Po tom, ako utiekli pred masakrom v Darfúre a následne pred Egypťanmi,
prišli do Izraela. V Izraeli ich umiestnili do väzenia a neskôr prevzali do vojenských základní na juhu.
Ako boli prevážaní z miesta na miesto, David Blum, vedúci pre ľudské zdroje v hoteli Isrotel Holiday
Chain v Eilate, sa rozhodol spojiť humanitárny projekt s potrebami tohto hotela, ktorý potreboval viac
pracovníkov. „Namiesto toho, aby sme nechali utečencov sedieť vo väzení, a aby boli bremenom
pre Izrael, zamestnáme ich a vyriešime tým problém,“ povedal Blum. Bude im poskytnutý mesačný
plat, ubytovanie, práčovňa a odvoz do práce a z práce. O ich deti bude postarané v detských kluboch a v hoteloch. Ministerstvo školstva zisťuje, ako môžu byť tieto deti zahrnuté do škôl, keďže
ešte nie je vyriešený ich právny stav. „Teraz máme normálny život po všetkom tom utrpení, ktoré
sme prežili,“ povedal jeden z utečencov. „Egypťania nás chceli zabiť. Nemyslel som, že prežijem.
Keď sme prešli cez túto hranicu, vojaci nám nič neurobili. Pochopili sme, že ľud Izraela je dobrý
ľud“ (Ynetnews, 13. mája).
•

Vzdajte vďaku Pánovi za Jeho milosť a láskavosť a modlite sa za ostatných sudánskych
utečencov, ktorí prichádzajú do Izraela.

„Preto nebojte sa, vy ste viac ako mnoho vrabcov!“ (Matúš 10:31).
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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SPRÁVY S DIASPÓRY - PROJEKT NÁDEJ
RODINA KATZOV
V tejto časti Bratstva by sme vás chceli zoznámiť s ľuďmi, ktorí nám prirástli k srdcu. Veríme, že i vám sa časom môžu stať veľmi blízky, ak ich budete niesť pred Pána vo svojich
modlitbách.
Moše (Mojžiš) Katz a jeho manželka Viera
žijú v meste Chust v Zakarpatskej oblasti.
Hneď od prvej návštevy v ich domácnosti,
ktorú sme uskutočnili pred rokmi, sme sa
zblížili. Niekoľko krát sme u nich nocovali
a vždy sme vďaka Vierke pociťovali veľmi
príjemné teplo židovského domova. Pohostinnosť u nich nikdy nechýbala. Vždy, keď sa
dozvedela, že k ním prídeme, upiekla čerstvý
chlieb; ovinula ho do deky a starostlivo dbala
na to, aby nevychladol pred našim príchodom. Hoci nemajú doma kúpeľňu a WC
je vonku, ich srdcia sú neustále pripravené
pomáhať druhým ľuďom. Veľmi často sme
boli dojatí ich otvorenosťou a ochotou slúžiť.
Vo svojom postoji nie sú ohraničení vidieť len
potreby židovskej komunity, ale prakticky
vstupujú do potrieb svojich susedov

Moše

a známych, ktorí nie sú Židia. Takisto
u nich obdivujem nekončiaci entuziazmus a potešenie z úplných drobností
a detailov, z ktorých sa ľudia okolo nás
už nedokážu radovať, lebo sú hnaní túžbou mať neustále viac.

Voloďa s mamou Vierou
bratstvo

Moše veľa nerozpráva, ale svojou prítomnosťou nasvedčuje, že nás prijíma.
Niekedy odíde do druhej izby, prikryje sa
svojim talitom (modlitebný šál) a modlí
sa k Hašemu (Bohu). Moše prežil Holocaust; počas druhej svetovej vojny bol
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13

Projekt NÁDEJ
v koncentračnom tábore v Auschwitz (Oswiecim). Z tohto obdobia má veľmi veľa zážitkov, o ktorých nám rozprával. Rozhovory na túto tému však zbytočne nevyvolávame kvôli
Mošeho silným emotívnym zážitkom. Moše má na ľavej ruke vytetovaný i hrôzostrašný
dôkaz: A-8201, „pamiatka“ z koncentračného tábora.
Akokoľvek, Moše má pred Bohom
nevyčísliteľnú hodnotu. Je Božím
stvorením a súčasťou ľudu, ktorý
si Boh vyvolil a to istotne nie pre
Holocaust, ale pretože Boh má
s nimi svoje plány, ktoré má moc
aj naplniť.
Rodinu dopĺňa ich syn Voloďa
Katz. Je to človek, ktorý koordinuje niektoré naše projekty ako potravinárske balíčky, medicínsku
pomoc, jednorazovú pomoc atď.
Po smrti Repkina – predsedu
Židovskej náboženskej obce
v Chuste, sa Voloďa stal jeho
nástupcom. Pán si ho na v tejto
pozícii úžasne používa. Vďaka
Voloďovi sa začali otvárať dvere
domácností, do ktorých spolu
z humanitárnou pomocou vstupuje i sám Ježiš so svojou slávou.

Voloďa

Verím, že skrze týchto pár slov sa vám rodina Katzov stala bližšia. Prinášajte ich na modlitbách pred Pána a On, to čo začal, má moc vo svojom čase v ich životoch dokonať.
Šalom, Šalom
Stanislaw Gawel
Chevra

14

Jún 2007

bratstvo

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

JoAnn Magnuson

Joyce Gray

Howard Morgan

Barry Segal
Podrobnejšie informácie a prihlášky:
Chevra SR, Hollého 40, 010 01 Žilina, Slovenská republika

Jeff Friedman

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

