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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.
„Tvoj trón stojí pevne od pradávna od večnosti si ty. Rieky
pozdvihujú, Hospodine, rieky pozdvihujú svoj hukot; rieky
pozdvihujú svoje vlnobitie. Nad hukot mnohých vôd, nad silné vlny
morské silnejší je na výsosti Hospodin.“ (Žalm 93:2-4)
Aký nádherný obraz Božieho majestátu a Jeho vlády. Rieky sú jedným z najväčších
zdrojov mocí vo svete. Sú silou, ktorú človek ťažko skrotí, alebo zastaví. V Písmach rieky
často prezentujú zmätok a chaos vzbúrených národov, ľudí, ktorí sa postavili vo
vzbure voči Bohu. Žalmista hovorí: „Prečo sa búria národy, a ľudia myslia márne veci?
Králi zeme sa spolu radia proti Hospodinovi a proti jeho pomazanému a hovoria: Roztrhajte
ich zväzky a zahoďte od seba ich povrazy. Ale Ten, ktorý prebýva v nebesiach, smeje sa:
Pán sa im vysmieva.“ (Žalm 2:1-4)
V Novom Zákone Ježiš hovorí o znameniach, ktoré budú mať miesto na konci vekov.
Hovorí, že „...bude hučať more a vlnobitie, takže zmŕtvejú ľudia od strachu...“ Môžme vidieť
vzburu voči Božiemu majestátu. Všetky zvuky vĺn okolo nás, hukot mora a zvuk prasklín.
Ako žalmista píše, potrebujeme pozdvihnúť svoje oči hore nad to všetko a vierou vidieť
Boha sediaceho na tróne vo Svojej nadvláde a rozpoznať, že On vo svojom pokoji má nad
všetkým úplnú kontrolu.
„Blahoslavení sú všetci, ktorí sa utiekajú k nemu.“ (Žalm 2:12)
Žehnám Vám v mene Ješua, ktoré je nad každé meno.
Šalom, Šalom
Stanislaw Gawel
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)

„Bože, nedopraj si pokoja, nemlč a neodpočívaj, ó Bože! Lebo, hľa, zúria Tvoji nepriatelia a
hlavu dvíhajú tí, čo Ťa nenávidia.“ (Žalm 83:2-3)

TVÁR VOJNY
V Gaze a na Západnom brehu nastala nová situácia, ktorú, podľa uznávaného reportéra denníka
Jerusalem Post Khaleda Abu Toameha, bude ťažké zmeniť. Palestínčania majú teraz dva orgány:
Islamský Hamas prebral úplnú nadvládu nad Gazou, zatiaľ čo Západné pobrežie je pod nadvládou
vodcov sekulárneho Fatahu (JPost, 13.júna). Len niekoľko dní po tom, ako Hamas prebral pásmo
Gazy, sa boj prerušil a nastalo ticho. Pre jeho obyvateľov je situácia stále nejasná: niektorí hovoria,
že uvítali ticho, zatiaľ čo iní sa snažia odísť čo najskôr. Niekoľko aktivistov z hnutia Fatah už odišlo
do Ramalláhu s pomocou Izraela. Jeden muž povedal, „Nikto, dokonca ani počas izraelskej okupácie, nás nenútil opustiť naše domovy. Moja rodina žila v Gaze už stovky rokov a oni zo mňa urobili
utečenca“ (Haaretz, 17.júna),
Lídri kresťanskej komunity v Gaze vyjadrili ich hlboké obavy o osud kresťanov žijúcich pod vládou
Hamasu. Väčšina z nich chce odísť kvôli strachu o svoje životy. Približne 2500 kresťanov žije
v meste Gaza. Za posledné mesiace sa už niekoľko kresťanských inštitúcií v pásme Gazy stalo
terčom maskovaných ozbrojených civilistov (JPost, 18.júna). Organizácia Human Rights Watch
konečne, po dlhom čase, volá strety medzi hnutiami Fatah a Hamas vojnovými zločinmi proti ľudskosti. „Počas vnútorného palestínskeho boja v priebehu posledných troch dní, ozbrojené sily Fatahu ako aj Hamasu hromadne popravili zajatcov, zabili ľudí, ktorí neboli zahrnutí do nepriateľských
akcií a zúčastnili sa ozbrojených bojov voči sebe navzájom vo vnútri a v blízkosti palestínskych nemocníc,“ vyjadrila sa vo svojom prejave daná organizácia (Haaretz, 13. júna).
•

Modlite sa za Božie prikrytie veriacich, aby mali množstvo príležitostí šíriť Ježišovu lásku
a potešenie voči sužovaným Palestínčanom.

VOJNA NA DVOCH FRONTOCH
„Božia cesta je dokonalá; reč Hospodinova je osvedčená; On je štítom každému, kto sa
k Nemu utieka.“ (Žalm 18:30).
Kým pozornosť všetkých bola zameraná na pásmo Gazy, tri rakety Kaťuša boli vystrelené na severné izraelské mesto Kirjat Šmona. Podľa armádnych zdrojov Debkafile, predtým neznáma palestínska teroristická skupina Ansar Allah so základňou v utečeneckom tábore blízko Sidonu (južný Libanon) bola objednaná sýrskou tajnou vojenskou službou, aby zahájila prvý zo série útokov. Sýria
a Hizballáh sa údajne pripravujú na narastajúcu sériu raketových palieb proti izraelským civilným
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a vojenským pozíciám na severe počas budúcich týždňov. Tajné zdroje Debkafile veria, že celkový
plán riadený Teheránom, Damaskom a Hizballáhom je zosnovať útoky v Libanone, Izraeli
a na palestínskych územiach. Ich ciele sú destabilizovať pro- západnú vládu Siniora v Bejrúte
a znižovať zastrašovaciu/preventívnu silu Izraela (17.júna).
•

Modlite sa za ochranu obyvateľov Kirjat Šmony a za Izraelskú tajnú službu a jednotky obrany, aby vedeli, čo majú robiť a kedy to majú robiť.

„Prikrývajú stôl, prestierajú obrusy, jedia a pijú. Povstaňte, kniežatá! Natrite štíty olejom!“ (Izaiáš 21:5).
NOVÝ MINISTER OBRANY V IZRAELI
„Kniežatá Jissáchára s Deborou, ako Jissáchár tak Bárák vyslaný bol za ním do údolia...
(Sudcov 5:15) (Sudcov 5:15) Z Jissáchárovcov, ktorí predvídali vývoj udalostí, takže vedeli,
čo má Izrael robiť...“ (1.Kron.12:32)
Bývalý ministerský predseda Ehud Barak nedávno vyhral boj o predsedníctvo Strany práce
a následne preberie aj post ministra obrany, čím nahradí odvolaného predošlého lídra strany Amira
Pereca. Barak sa teda môže znovu uchádzať o post premiéra v roku 2010. Slúžil 35 rokov
v Izraelských ozbrojených silách, kde sa vypracoval až na pozíciu náčelníka generálneho štábu
a hodnosť generálporučíka, najvyššiu v izraelskej armáde. V roku 1973, počas služby v elitnej jednotke, sa Barak zúčastnil utajenej misie v Bejrúte. V preoblečení za ženu zabil troch vysokopostavených militantov Palestínskej liberálnej organizácie v odvete za vraždu 11 izraelských atlétov
na olympijských hrách v roku 1972 v Mníchove. Bola mu udelená Medaila za významnú službu
(Medal of Distinguished Service) a štyri ďalšie vyznamenania za odvahu a znamenitosť pri riadení
operácií. Je vojakom s najväčším počtom vyznamenaní v histórii Izraela. Bolo to počas jeho trvania
vo funkcii premiéra, keď sa Izrael stiahol z južného Libanonu. Zahájil mierové rokovania so Sýriou
a zúčastnil sa na summite v Camp David v roku 2000, ktorý mal priniesť vyriešenie izraelskopalestínskeho konfliktu, avšak neúspešne (Wikipedia, Izraelské Ministerstvo zahraničných vecí).
Predtým, ako bol oficiálne ustanovený za ministra obrany 18.júna, študoval vojenské plány
na vtrhnutie do pásma Gazy, ak by si situácia vyžadovala útok proti Hamasu (JPost, 17.júna).
•

Modlite sa, aby tento muž využil svoju vojenskú profesionalitu na zavŕšenie toho, na čo ho
Boh povolal. Modlite sa za múdrosť a rozsudzovanie za hranice minulých skúseností.

„Ten, kto chodí v spravodlivosti a hovorí úprimne, pohŕda ziskom z útlaku...: ten bude bývať
na výšinách, skalné pevnosti mu budú útočiskom, dostane svoj chlieb a jeho voda bude stála.“ (Izaiáš 33:15-16).
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List modlitebného strážcu
V OBĽUBE WASHINGTONU
„Dobrorečte Hospodinovi za to, že sa vodcovia ujali vedenia v Izraeli, za to, že ľud dobrovoľne povstal. Počujte, králi, počúvajte, kniežatá! Zaspievam Hospodinovi, zaspievam žalm
Hospodinovi, Bohu Izraela“ (Sudcov 5:2-3).
Návšteva ministerského predsedu Olmerta v Spojených štátoch, aby sa stretol s prezidentom Georgeom Bushom, ministerkou zahraničných vecí Condoleezzou Riceovou a novým generálnym tajomníkom OSN Pan Ki-Munom, bola dobre načasovaná. Olmert práve v tom čase vymenoval Baraka za
ministra obrany, k potešeniu Bieleho Domu, a významne sa pričinil o zvolenie Šimona Peresa ako
nového prezidenta, s ktorým je Biely Dom takisto spokojný. Olmert sa vyjadril, že by uvoľnil zmrazené daňové príjmy pre predsedu Palestínskej samosprávy Mahmúda Abbása a že by pokračoval
v zásobovaní Palestínčanov v Gaze elektrinou, vodou, jedlom a lekárske zásoby. Zdá sa, že Olmertovo správanie posilnilo vedenie Spojených štátov. Taktiež pomohlo, že Olmert sa vyňal
z Winogradovej správy bez toho, aby bol učinený plne zodpovedným za tragický výsledok vojny
s Hizballáhom z minulého leta (JPost, 17.a 18.jún).
•

Modlite sa, aby Boh daroval nový začiatok pre Izraelského vodcu v tomto krehkom čase vo
svojej histórii. Modlite sa, aby vzťah medzi ním a ministrom obrany, Ehudom Barakom,
prerástol do zjednotenej sily, aby porazili nepriateľov Izraela.

„Moje srdce oddané je vodcom Izraela, ktorí dobrovoľne povstali v ľude. Dobrorečte Hospodinovi!“ (Sudcov 5:9).
DEVIATY PREZIDENT V IZRAELI
„Hospodine, moje srdce nie je pyšné a moje oči nie sú hrdé; nejdem za veľkými cieľmi, ktoré
sú pre mňa predivné.“ (Žalm 131:1).
Úrad prezidenta je v podstate symbolický a podľa zákona sa prezident nesmie angažovať v politike.
Má objektívne a dôstojne reprezentovať celý národ. Pre bývalého vicepremiéra to však môže byť
ťažké, keďže počas jeho dlhej politickej kariéry zastupoval posty ministerského predsedu, ministra
financií, ministra obrany a ministra zahraničných vecí. Peres je najviac známy pre to, že sa podieľal
na návrhu Dohody z Oslo, výsledky ktorej vidíme dnes na palestínskych územiach. Je víťazom Nobelovej ceny za mier spolu s Jicchakom Rabinom a Jásirom Arafatom. Novinár Stan Goodenough
v jeho gratulácii p.Peresovi hovorí: “Dúfam, že bude slúžiť svojim spoluobčanom s dôstojnosťou
a vyznamenaním. Nech je pýchou pre Izrael, keď ho reprezentuje v štátnych funkciách, doma a vo
svete.... A nech od tohto dňa zanechá politiku umierňovania“ (stangoodenough.com, 13.jún).
•

Modlite sa, aby p. Peres zaujal svoju novú pozíciu ako milostivý hostiteľ voči hodnostárom,
ktorí navštívia Izrael z ostatných národov. Modlite sa, aby mu bolo zabránené prekročiť
hranice funkcie prezidenta.
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List modlitebného strážcu
„Veru, upokojil som si dušu, utíšil ju. Ako nasýtené dieťa je pri svojej matke, ako nasýtené
dieťa, tak sa cíti vo mne moja duša. Izrael, čakaj na Hospodina odteraz až naveky.“ (Žalm 131:2-3).
PÝCHA HOMOSEXUÁLOV
„Pán nemešká so zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale vám zhovieva, lebo
nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.“ (2. Petra 3:9).
V čase písania, polícia dala povolenie komunite homosexuálov, aby uskutočnili svoju promenádu
ako bola naplánovaná v Jeruzaleme na 21. júna. Pár dní pred touto promenádou, ultra – ortodoxná
skupina Haredi zosnovala demonštráciu, kde sa očakávalo 100 000 protestujúcich. Avšak, podľa
polície, približne 10 000 protestujúcich prišlo na túto demonštráciu. Anti – sionistická sekta uvalila
kliatbu na organizátorov a účastníkov komunity homosexuálov do tej miery, že zlé ich bude prenasledovať a nedôjdu k odpusteniu pri poslednom súde (JPost, 11.júna). Dva návrhy na zákon boli
prednesené Knessetu. Prvá by Jeruzalemu poskytla právo samosprávy zakázať promenády, pri
ktorých sa očakáva, že porušia verejný poriadok, verejnú mienku alebo sa dotknú náboženskej citlivosti. Druhá listina by umožnila, že tieto promenády budú zakázané kdekoľvek v Izraeli. Obidve
listiny musia ešte prejsť viacerými čítaniami pred tým, ako budú zapísané do zákona (JPost, 6.júna).
•

Modlite sa, aby Boh utíšil búrku prostredníctvom modlitby a že veriaci, ktorí prijali bremeno
šíriť lásku Božiu, budú posilnení, aby vyslobodzovali tých, ktorí hynú.

„Majte súcit s pochybovačmi, zachraňujte ich, vytrhnúc ich z ohňa. Iných sa zase ujmite
s bázňou, nenávidiac aj ich odev poškvrnený telom.“ (Júda 1:22-23).
Z Jeruzalema
Carolyn Jacobson

Projekt MÚR MODLITIEB organizuje medzinárodná organizácia Kresťanskí priatelia Izraela (CFI) so sídlom
v Jeruzaleme: CFI, P.O.Box 1813, Jerusalem 910 15, ISRAEL, e-mail: cfi@cfijerusalem.org; www.cfijerusalem.org
Na Slovensku a v Českej republike zabezpečuje tento projekt občianske združenie Chevra.
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SPRÁVY S DIASPÓRY - PROJEKT NÁDEJ
Cestujúc do dedinky Vilok na Ukrajinsko-Maďarských hraniciach, spomenul som si na jej
prvú návštevu.

Marianna chorá na srdce

nu nášmu Pánovi.

Marika, ktorá mňa a Stanislawa
vítala s malým synom Karčim
a 15 ročnou chorou dcérou Mariannou bola zúfalá. Doktori jej
nedávali nádej na vyliečenie
z vrodenej chyby srdca. Verdikt:
„Drahá operácia alebo pomalé
chradnutie až smrť!“ V takých
situáciách sa vo mne vždy rmúti
moja duša. Na jednej strane som
chcel veľmi pomôcť a na druhej
som si uvedomil, že nie som Bohom. Na mieste sme
v modlitbách predkladali Marian-

Po návrate na Slovensko dostali veci rýchly
spád. Viaceré oslovené organizácie aj jednotlivci prispeli. Operácia sa mohla vykonať. Ešte
vybavenie víz a Marianna s mamou sa ocitli
v Bratislave. Na Detskej kardiológii všetko
dopadla výborne. Bol to málo invazívny zákrok cez cievny systém bez otvárania hrudného koša. Malá pacientka sa cítila lepšie už pár
dní po jeho absolvovaní.
Dnes, s odstupom šiestich rokov, opäť klopeme na bránku domčeka. Dozvedáme sa, že
Marika musela kvôli peniazom predať svoj
domček a kúpiť jeden lacnejší na okraji dediny. Marianna sa má zdravotne dobre. Musela
však odcestovať za prácou do Maďarska.
Vracia sa raz za pár mesiacov. Pracuje
v dvoch zamestnaniach od rána do večera,
aby mohla zaplatiť nájom, ktorý je
8
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Projekt NÁDEJ
v Debrecíne vysoký.
Ich nový domov vyzerá zvonku
celkom dobre, avšak nemá prípojku vody ani plynu. Studňa pri
dome je vyschnutá už roky. Pre
jej terajšiu prácu si nemôže dovoliť variť a v zime ani kúriť drevom. Mne osobne toto zamestnanie pripomína moderné otroctvo. Je to 16 hodín práce, 7 dní
v týždni za 400 hrivien(2 000,Sk). Preto, keď príde Karči v
zime zo školy, sedí v kabáte
v domčeku a čaká na mamu,
ktorá sa vracia až okolo 22-hej
hodiny.

Marianna po operácii

Marika hovorí: „Po mame
som zdedila cukrovku. Iba
teraz mi na to prišli, keď
som v práci odpadávala.
Inzulín neberiem, chcem sa
liečiť diétou a možno liekmi.“ - po chvíli odmlky dodáva – „Ak by ste vtedy Marianne nepomohli, tak by
prežila maximálne dva mesiace. Nie sú také slová,
akými by sme mohli poďakovať.“
Prázdna studňa

„Veríme tomu, že Boh si použil ľudí, aby sa to stalo. Preto sláva Bohu“ – odpovedáme.
„Sláva Bohu“ – zamyslene povie Marika.
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Projekt NÁDEJ

Dom, v ktorom bývajú.

Pre praktickú pomoc tejto rodine sú potrebné financie na:
1. Vykopanie studne

1 000 hrivien(5 000,- Sk)

2. Konvektor plynový

500 hrivien(2 500,- Sk)

3. Domáca vodáreň

1 150 hrivien(5 750,- Sk)

4. Zavedenie plynu s hodinami

5 000 hrivien(25 000,- Sk)

Ak máte záujem pomôcť, zasielajte peniaze na náš bežný účte pod variabilným číslom
38250.
Nech vás žehná a ochraňuje náš milujúci Otec.
Za tím Chevra,
Daniel Javoran
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AKO SA MÔŽEM ZAPOJIŤ DO PROJEKTOV?
Práve sústredenie pomoci v diaspóre Izraela (hlavne v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu
a krajinách s nízkou životnou úrovňou) cez sieť organizácií Chevra načrtáva možnosti zapojenia
sa do financovania projektov modlitieb a pomoci pre širokú vrstvu donorov. Vytvárame podmienky
zapojenia sa tak pre jednotlivcov, skupiny ľudí alebo príležitostné zhromaždenia ako aj pre organizácie, podniky a podnikateľov, cirkvi a náboženské obce.
Podmienky pre poukázanie príspevkov na projekty sú zabezpečené tak, aby sa čo najviac priblížili
vašim možnostiam. Využívame mnohé zo spôsobov prevodu alebo vkladu financií na území Slovenskej a Českej republiky a taktiež zo zahraničia. Vklady realizujte v pobočkách ČSOB, a.s. na
Slovensku a v Čechách na čísla bankových účtov prislúchajúce danej krajine, ktoré sú uvedené
nižšie. Ďalej je možnosť zaslania poštových poukážok zvlášť pre Slovenskú a Českú republiku
V tomto čase je možné prispieť na štyri projekty. Rozhoduje pritom na aký účet sú financie zaslané
a variabilný symbol na platbe. Podľa neho zaraďujeme príspevky pre jednotlivé projekty:
Projekt Nádej (Tikvah) - projekty pomoci na Ukrajine
Projekt Múr Modlitieb
Projekt Chevra Centrum
Projekt pomoci na Marikinu rodinu

variabilný symbol 777
variabilný symbol 333
má samostatný účet
variabilný symbol 38250

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

Jeff Friedman

Barry Segal

Stanislaw Gawel
Pre deti je zabezpečený program počas konferencie.
Konferenčný poplatok: 300,- Sk (250,- Kč), Začiatok konferencie: 10.00 hod

Ubytovanie je zabezpečené na internátoch (220,-SK/noc/osoba)
Podrobnejšie informácie a prihlášky:
Chevra SR, Hollého 40, 010 01 Žilina, Slovenská republika

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

