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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.
„Blahoslavený muž, ktorého otcovsky káraš, Hospodine, a vyučuješ
ho zo svojho zákona, aby si mu spôsobil pokoj pred dňami zlého,
kým sa bezbožnému nevykope jama.“ (Ž 94:12-14)
Boh je najväčší zo všetkých učiteľov. Učí tých, ktorí chcú byť
vyučovaní. Nejde tu len o Biblické znalosti, vedomosti alebo zručnosti, ale o život
posväcovaný Pravdou Božieho Slova, za ktorý sa modlil Ježiš k svojmu Otcovi. K tomu sú
však potrebné určité podmienky.
Slová, ktoré nám hovorí žalmista, prinášajú jeden z dôležitých a základných princípov. Bez
disciplíny neexistuje skutočné vyučovanie. Je to jeden z najväčších problémov edukačných
(vzdelávacích) systémov v modernej dobe. Disciplína sa prestala používať a spolu s ňou
odišlo skutočné vyučovanie. Zo svojej skúsenosti viem, že keď si učiteľ neudržuje
disciplínu, nemôže učiť druhých. Boh sa nikdy nesnaží vyučovať tých, ktorý odmietajú Jeho
disciplínu. „Blahoslavený muž, ktorého otcovsky káraš, ..., a vyučuješ ho.“
Nasledovne môžeme vidieť úžasné zasľúbenie pre človeka, ktorý vstupuje pod Božiu
disciplínu a prijíma Jeho vyučovanie: „...aby si mu spôsobil pokoj pred dňami zlého, kým sa
bezbožnému nevykope jama.“ Boh pripravuje čas súdu a s ním spojený i trest pre
bezbožných. On kope jamu pre zlého. Božie zasľúbenie však čakajú na tých, ktorí prijímajú
Jeho karhanie a poučenie. Oni obstoja v čase súdu a budú zachovaní od trestu, ktorý
príde na bezbožných.
Naozaj sa oplatí prijať Božiu disciplínu a dostať sa pod vplyv Jeho vyučovania.
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)
"Bože náš, či ich nebudeš súdiť? Veď nemáme dosť síl proti tomuto veľkému davu, ktorý
tiahne proti nám, a sami nevieme, čo máme robiť; len na Teba hľadia naše
oči." (2Kron 20:12).

ČAS OHROZENIA
Thomas Friedman (americký žurnalista - pozn. prekl )raz povedal, že keď sa začne hovoriť o Blízkom východe, ľudia sú zmätení a zalamujú rukami. Každý, kto vydá akékoľvek prehlásenie
o potrebách tohto regiónu, si veľmi dobre splnil svoju úlohu. Netvrdím, že som svoju úlohu na sto
percent splnil, ale keďže som istý čas žil v tomto nestálom regióne, chystám sa vyjsť na konár
a povedať, že práve teraz je tento maličký štát Izrael v jednej z najnebezpečnejších pozícií, v akých
doteraz bol. Prečo to hovorím?
Dôvod je ten, že existujú traja mocní nepriatelia, ktorí v súčasnosti ohrozujú Izrael. K ním sa pripája
štvrtý, ešte mocnejší, ktorý ich z diaľky podporuje. O kom hovoríme? Ide o Hamas, Hizballáh
a Sýriu. Štvrtý nepriateľ je Irán. Podporuje všetkých troch zo svojej relatívne bezpečnej pozície,
ktorá je vzdialená stovky míľ. Z Gazy pokračuje Hamas s paľbou rakiet Kassam na izraelské mestá
a usadlosti. IAF (Izraelské letectvo) zatiaľ zasahujú presne určené ciele v Gaze. Izraelská vláda
nedala na rady jedného z jej vrcholných úradníkov, aby spustila hlavný útok proti Hamasu „skôr, ako
bude príliš neskoro.“ Keď vezmeme do úvahy, že Hamas má v súčasnosti 13 000 mužov, ktorí nosia
zbrane a pracuje na zdokonalení výkonu rakety Kaťuša, tento úradník vlastne povedal, že Izrael je
v každom prípade na „zrážkovom kurze“ s radikálnou islamskou skupinou. Predstavitelia izraelskej
vlády hovoria, že zvažujú iné možnosti, ktoré predložili jednotky IDF (Izraelská armáda) a je možné,
že v dohľadnej budúcnosti nebudú robiť nič.
Kým hrozba z Gazy neustále narastá, Hizballáh na severe pokračuje so svojou vlastnou značkou
rinčania šablí. Nasralláh sa posmieva niekdajšej americkej vízii a hovorí, že neexistuje „nový Blízky
východ“, vraj, že „odišiel s vetrom.“ Povedal, že Hizballáh nebude mať nikdy pokoj s Izraelom a že
skupina ozbrojených banditov je pripravená znova zaútočiť na Izrael. Pri prvom výročí vojny
v r. 2006, ktorú Hizballáh nazýva „božským víťazstvom,“ Nasralláh prehlásill, že nie je možné žiť
s „nepriateľom, ktorý bodá do chrbta“ na libanonskej hranici a „ktorý na nás útočí od svojho zrodu.“
Nasralláh pokračoval s výčitkami proti Izraelu. Hizballáh vraj zmaril snahy IDF, aby nemohli dosiahnuť žiadny zo svojich prehlasovaných cieľov v minuloročnej vojne. „Nepriateľovi sa dokonca nepodarilo získať naspäť svojich dvoch väzňov,“ vysmieval sa Nasralláh. Taktiež ďalej potvrdil, že Hizbaláh sa nikdy nezmieri s Izraelom.
Čo sa týka Sýrie, jej pekelný ochranca - iránsky prezident Ahmadinedžád, bol nedávno v Damasku
na stretnutí s Assadom. Okrem iného Ahmadinedžád gratuloval Hizballáhu k „jeho víťazstvu nad
Izraelom“ z minulého leta a vyzýval k podobnému „víťazstvu“ aj počas tohto leta. Ahmadinedžád
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prisľúbil, že bude pokračovať s iránskym nukleárnym programom. Taktiež sa stretol s vodcami Hamasu. Keď odlietal z Damasku, bolo na palube jeho lietadla niekoľko teroristických vodcov vrátane
Nasralláha. Vodca Hamasu v Damasku, Chálid Mešal, sa nepripojil k partii, ktorá letela do Teheránu. Možno tam letel už skôr alebo poslal svojho zástupcu Hamasu, aby sa tak pripojil
k pravdepodobnému vojnovému koncilu v Teheráne. Stretnutie v Damasku sa stalo „prvým kolom“
pokračujúceho vojenského koncilu s Hizballáhom a palestínskymi teroristickými vodcami.
Sám Ahmadinedžád povedal, že „uprednostňuje chladnejšie miesta“ [čím myslel hory Iránu]. Predpovedal, že „tento región (oblasť Izraela a Palestíny) čelí tropickému letu víťazstiev.“ Čo sa týka
tropického leta, určite mal pravdu. Komu však budú patriť víťazstvá, to sa ešte uvidí.
Kvôli týmto dôvodom sa Izrael nachádza v extrémne nebezpečnej situácii. Premiér Olmert svojimi
reakciami dokázal, že počas vojnových podmienok je nerozhodným vodcom. Prítomnosť Ehuda
Baraka pri kormidle obrany do určitej miery vylepšila pozíciu Izraela. Vo všeobecnosti však treba
priznať, že v tomto horúcom lete sa Izrael nenachádza na výhodnej pôde zoči-voči svojim nepriateľom.
JORDÁNSKE JEDNOTKY NA ZÁPADNOM POBREŽÍ?
Bol som ohromený, keď som si ráno, 30. júla, čítal noviny a zistil, že premiér Ehud Olmert zvažuje
myšlienku povolenia jordánskym ozbrojeným silám vstúpiť na Západný breh, aby pomohli Palestínskej samospráve bojovať proti terorizmu. Jordánske vojsko by tam pravdepodobne bolo namiesto
jednotiek NATO alebo oddielov OSN. Podľa JPost (30. júla), Olmert nemá na mysli Brigádu Badr –
skupinu palestínskych vojakov v rámci jordánskej armády – ale skôr oddiely „profesionálnej“ jordánskej armády. Táto možnosť vyvstala z nedávnych stretnutí s jordánskym kráľom Abduláhom II.
Olmert si zjavne myslí, že zavedenie jordánskych oddielov do tejto oblasti by bolo efektívnym spôsobom, ako pomôcť Abbásovi vytvoriť zdanlivý pocit bezpečia na Západnom brehu. Túto myšlienku
budú pravdepodobne zvažovať Olmert a Abbás počas spoločného stretnutia v nasledujúcich dňoch.
Zdá sa, že Olmert rozmýšľa o tom, že pokoj udržujúca sila misie UNIFIL (mierové jednotky OSN)
v južnom Libanone bola „účinná“. Povedal, že „model južného Libanonu“ je „povzbudivý.“ Takže by
mohol rozmýšľať o umiestnení medzinárodných ozbrojených síl na Západnom brehu, keď ich Izrael
opustí. Alebo môže premýšľať aj tak, že na vykonanie tejto práce by sa použila „Arabská armáda“ (myslí tým Jordánsku armádu).
Hoci práve teraz je medzi Jordánskom a Izraelom celkom priateľská atmosféra, myšlienka umiestnenia akéhokoľvek druhu moslimských ozbrojených síl na Západnom pobreží, s cieľom „pomôcť
bojovať proti teroru“, sa zdá byť rovnocenná s uvedením piatej kolóny za obranné línie. Je len málo
moslimov, ktorí si vedia predstaviť, že by čo i len malá časť tohto územia patrila Izraelu. Všetko, čo
sa vykonalo, je len taktikou a manévrom s jedným okom namiereným na budúcnosť. Cieľ je jasný—
zahnať Izrael z tejto oblasti. Žiadny pravý moslim sa nemôže vzdať tejto doktríny. Nerozumiem teda,
ako si izraelskí vodcovia môžu myslieť, že jordánska armáda bude dlhodobo pomáhať pri zachovaní
bezpečnosti Izraela. (A čo sa stane, keď súčasný kráľ už nebude pri moci?)
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HRA SO ZBRAŇAMI SAUDSKEJ ARÁBIE PRINÁŠA ZMIEŠANÉ REAKCIE
Dvaja členovia kancelárie OSN, štátna tajomníčka – ministerka zahraničných vecí Condoleezza
Rice a minister obrany Robert Gates, plánujú ohlásiť masívny predaj zbraní „priateľským“ štátom
zálivu počas ich návštevy na Blízkom východe, ktorá sa uskutoční tento týždeň. Hlavným príjemcom
multi -miliardového balíka pomoci bude Saudská Arábia spolu s ďalšími menšími štátmi, ktoré tiež
získajú vylepšenú vojenskú techniku. Zámerom je čeliť hrozbe z Iránu – ako sa vyjadruje vládny
úrad USA.
Obchod so zbraňami, ktorý zahŕňa pokrokové zbrane a letecké systémy, ktoré vo veľkej miere vylepšia vojenské schopnosti bojových lietadiel Saudskej Arábie, vyvolali poplach na strane Izraela.
Istý politik vyjadril obavu nad tým, že Saudská Arábia by mohla byť zabraná extrémistami. Ponúkaný balík prichádza so „sladidlom“ pre Izrael: 25% nárast vojenskej pomoci USA z ročného podielu
2,4 miliardy v súčasnosti na 3 miliardy USD.
Vo výraznom odstúpení od minulej politiky premiér Olmert povedal, že nemá žiadne námietky voči
plánom USA za predpokladu, že Irán je spoločným nepriateľom. „Chápeme potrebu USA podporovať menšie arabské štáty. Tiež je tu však potreba spoločného frontu medzi USA a nami, čo sa týka
Iránu,“ povedal Olmert počas stretnutia s vládnym kabinetom.
Dôvod pre toto náhle vylepšenie kvality zbraní pre menšie štáty je tiež ten, že Moskva a Teherán
vypracovali dohodu, v ktorej Irán zakúpi 250 bojových lietadiel Sukhoi spolu s 20 tankermi. Prvé
lietadlo by sa malo dodať do konca tohto roku. Táto transakcia, najväčší obchod Ruska so zbraňami
za posledných 30 rokov, poskytne Iránu útočnú schopnosť na rozsiahlu oblasť dosahu. Debkafile
hovorí, že Sukhoi dokáže vydržať 4 a pol hodinový nápor s maximálnym rozsahom 3 000km proti
vzdialeným cieľom, vrátane Izraela a Libanonu.
Niektorí členovia kongresu USA však nie sú nadšení touto transakciou. Dvaja demokratickí kongresmani, Anthony Weiner a Jerrold Nadler, nedávno vyhlásili, že zavedú legislatívu na blokovanie danej
transakcie. Weiner povedal: „Potrebujeme poslať krištáľovo jasnú správu vláde Saudskej Arábie, že
ich tiché schválenie terorizmu nemôže pokračovať bez trestu... Saudská Arábia by nemala dostať
žiadnu podporu z USA, kým jasne neodsúdi terorizmus a nevykoná konkrétne kroky, aby mu predišla.“
KRESŤANSKÁ SKUPINA VARUJE USA PRED UTLÁČANÝM IZRAELOM
Kým sa Tony Blair snaží o to, aby Izrael a Palestína došli k riešeniu dvoch štátov, rozhovory
o Strednom východe „nadobúdajú v USA inú formu“ (Foxnews, 29.júla). Hlas z pravého miesta varuje USA vyjednávačov, aby sa neunáhlili pri „rozdeľovaní farmy.“ Michelle Stephens spolu s CUFI
(Zjednotení kresťania za Izrael) hovorí: „Neverím, že by sa Izrael mal vzdať akéhokoľvek kúska
svojej zeme. Myslím si, že už z nej dali príliš veľa.“ Stephens je jednou z 50 miliónov evanjelikov,
ktorí, ako sa zdá zisťujú, že existencia Izraela je priamo prepojená s ich náboženským názorom.
„Predstavte si, že by niekto z cudzej krajiny prišiel do Ameriky a povedal: „Musíte sa vzdať Floridy.“
To sa nestane! Prečo by sme potom niečo také mali urobiť s Izraelom?“ pýta sa Stephens. Hovorí,
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že táto skupina nemá záujem na tom, aby hovorila Izraelu, čo majú robiť, ale „určite má niektoré
vybrané slová pre prezidenta Busha a Kongres.“
„Náš osobný názor je taký, aby sa nevydal ani len „palec“ štvorcový/cm2.... Izrael je suverénny národ a to, čo si zvolia robiť so svojim územím pre pokoj, to majú právo urobiť...“ Na druhej strane, pre
americký kongres odkázala: „Budem vyvíjať tlak na môjho kongresmana. Ak to môj kongresman
podporuje, poviem mu, „Je to tvoja posledná šanca...““
Samozrejme, mnohí nesúhlasia s týmto postojom evanjelikov. Rafi Dadžani z Americkej rady
za Palestínu problém vidí v tom, že Stephensonovej postoj „v jej samotnom základe nedovoľuje
alebo neuznáva žiadny nárok Palestínčanov na túto zem.“ Ľudia, ktorí stále neuznávajú, že táto
zem je okupovaná sú v menšine na oboch stranách“, hovorí Dadžani. Možno by si nemal byť taký
istý. Organizácia CUFI predstavuje rozsiahlu väčšinu evanjelikov v USA . Pastor John Hagee, ktorý
založil CUFI, začal viesť evanjelikov k podpore Izraela už pred 26 rokmi a neúnavne v tejto práci
pokračuje.
Hagee vyjadruje niektoré veľmi cenné názory. „Pamätáte si rok 1981, keď jednotky IAF bombardovali nukleárny reaktor v Iraku? Americká tlač bola veľmi nahnevaná na Izrael. Celú akciu nazvali
„diplomaciou delového člna,“ a mnohými inými veľmi nemilými vyjadreniami. A ja som mal pocit,
že Izrael urobil svetu láskavosť, keď odstránil nukleárne zbrane z rúk politického maniaka Sadáma
Husaina.“ História, samozrejme, podporuje Hagee-ho záver. Veľmi málo ľudí kdekoľvek po svete by
teraz popieralo myšlienku, že odstránenie reaktora Osirak bolo dobrou vecou.
Nech Boh posilní a požehná tých, ktorí pokračujú v morálnej a akejkoľvek inej podpore toho maličkého štátu Izrael.
Izraelské „vyprahnuté“ leto
Jediná vec, ktorú iránsky prezident správne podotkol ohľadne leta 2007, je tá, že bolo „vyprahnuté“
– to znamená, horúce. My, ktorí bývame v Izraeli, už niekoľko dní omdlievame pri teplotách 37°C,
ktoré sa znižujú len v noci. Teraz, keď píšem tento krátky prehľad správ, sa vlny horúčav prelomili
a teploty tu v Jeruzaleme sa orientujú blízko „normálu“, čo znamená priemer 31°C. Ak si správne
čítam správy o počasí, teploty do 2. augusta klesnú pod normál.
Pondelok, 30. júla, bol malý sviatok Tu B’Av, ktorý spadá do obdobia medzi Tisha B’Av a Rosh Hashana. Pôvodne to bol pravdepodobne poľnohospodársky sviatok. Keď sa Tu B’Av skončí, prichádza
jeseň so všetkými svojimi príznakmi (kvitnúce morské cibuľky sa začnú schovávať do zeme). Jesenné počasie so včasnými dažďami bude v tomto roku v Izraeli extrémne vítané. Je načase, aby sme
sa začali modliť za výdatné dažde.
"Každý z nich bude ako útočisko pred vetrom a skrýša pred lejakom, ako vodné riečiská
na suchom mieste, ako tieň veľkého brala v prahnúcom kraji." (Izaiáš 32:2).
Pokoj z Jeruzalema,
Lonnie Mings
bratstvo
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SEPTEMBER 2007
"Mestá, ktoré môj otec odňal tvojmu otcovi, ti vraciam, a ty si zriadiš bazárové ulice v Damasku tak, ako si ich zriadil môj otec v Samárii... Uzavrel s ním (Acháb) [kráľ Sýrie] teda zmluvu
a prepustil ho." (Prvá kniha kráľov 20:12).

ZMIERŇUJE SÝRIA SVOJE STANOVISKO?
Je oficiálne známe, že prezident Sýrie má rád jablká. Ale asi nielen on ich má rád. Hoci Sýria produkuje svoje vlastné jablká, tento rok Damask zakúpil 8 000 ton jabĺk z Golanských výšin. Pravda,
pravdepodobne tieto jablká pestujú členovia odnože islamu Druze, ale predaj ovocia pre Sýriu je
schválený a monitorovaný Izraelom. Hoci Sýria tieto jablká nakupuje pod rúškom toho, že s Izraelom
nejednajú, tento nebezpečný štát vie, že v skutočnosti ide o obchodnú transakciu s ich južným susedom. Je ťažké predstaviť si v tomto období akúkoľvek obchodnú dohodu medzi Sýriou a Izraelom.
Je možné, že existujú aj iné kontakty medzi Sýriou a Izraelom. Nedávno bývalý minister zahraničných vecí USA pre Izrael a Sýriu, Edward Djerejian – po nepublikovaných stretnutiach s vodcami
Sýrie v Damasku – vyhlásil, že Assad je ochotný vzdať sa svojich predchádzajúcich podmienok na
rozhovory s Izraelom. Avšak, vodca Sýrie je taktiež rozhodnutý pre diplomatické a vojenské stratégie svojho „senior partnera,“ Teheránu. Djerejian upozornil, že Sýria sa nevráti späť k svojmu rozhodnutiu voči Teheránu, dokonca ani vtedy, ak diplomatický prielom bude viesť k vylepšeným vzťahom s Washingtonom a k rozhovorom s Izraelom.
Zdá sa, že Assad zaslal ďalšiu správu do Washingtonu a Jeruzalema prostredníctvom Djerejiana,
a to, že Damask a Hizballáh nie sú neoddeliteľní. Koordinujú politické a vojenské stratégie. Assad
však nie je viazaný Nasralláhovými politickými a vojenskými rozhodnutiami a má slobodu ísť po
svojej vlastnej ceste.
Zaujímavé je, že sýrski lídri neopakujú po iránskom prezidentovi Ahmadinedžádovi a jeho výzvach
za úplné zničenie Izraela. Fakt je, že ani nenamietajú voči takému zmýšľaniu či už verejne alebo pri
uzavretých rozhovoroch s ľuďmi ako je Djerejian. Djerejian hovorí, že bol dojatý pýchou, akú Assad
a jeho pomocníci prejavili v „robustnosti“ svojho vzťahu s Teheránom. Boli si úplne istí, že volili za
víťaznú stranu na Blízkom východe. USA a Izrael považujú za „prehrávajúci tábor.“
CHÝRY O VOJNE?
Tak čo je na tých chýroch, že Sýria pôjde toto leto do vojny s Izraelom? A ak nie toto leto, tak potom
pravdepodobne na jeseň? Hoci sa nemôže rozhodnúť o útoku zo strany Sýrie, zdá sa, že Sýria
možno aktívne neplánuje vojnu s Izraelom tohto roku. Dve priateľské arabské krajiny nedávno povedali Izraelu, že Sýria neplánuje útok v najbližších mesiacoch. Tieto správy priniesli najvyšší činitelia
a sú sčasti založené na rozhovoroch so sýrskym vedením z náprotivnej strany.
Funkcionári hovoria, že sýrske vojenské prípravy sú obranného charakteru a sú „zrkadlovým obrazom“ podobných izraelských činností na Golanských výšinách. Zdá sa, že tieto správy sú súčasťou
8
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širšieho úsilia zo strany umiernených arabských štátov zmierniť napätie, ktoré sa vyvoláva medzi
Jeruzalemom a Damaskom. Toto úsilie by nepripustilo nijaké podozrenie, že mierumilovní susedia
Izraela spolupracujú s Damaskom v snahe zavádzať Izrael a tak zabrániť vojenskej pripravenosti.
Avšak sýrske zbrojenie na Golanských výšinách a v okolí vrchu Hermon je samo o sebe nebezpečné a mohlo by zapáliť niečo, čo ani jedna strana nechce. Navyše, Sýria má v súčasnosti nové rakety, ktoré by mohli dokázať skutočnú hrozbu lietadlám IAF. Ešte vôbec nie je čas zhlboka si vydýchnuť.
SPOLUPRÁCA ZO STRANY PALESTÍNSKEJ SAMOSPRÁVY
Všetci nepriatelia Izraela nie sú rovnakí. Niekedy sa to prejaví tým, že vláda PS má úprimný záujem
o istý druh pokoja s Izraelom – aspoň zatiaľ. Hamas naokolo tápa ako príslovečný vôl v obchode
s keramikou. Nie je schopný vládnuť nad svojimi vlastnými oblasťami. Medzi ním a PS to škrípe.
Zároveň sa i snaží hroziť masívnym útokom na Izrael. Zato ozbrojené sily PS dokázali urobiť zopár
dobrých vecí.
Nedávno sa major IDF počas šoférovania svojho auta zatúlal a náhodou vošiel do mesta Jenin na
Západnom brehu. Stalo sa to 27. augusta, keď si policajt PS všimol izraelského dôstojníka, ktorý bol
v uniforme a šoféroval v centrálnej časti Jeninu. Policajt ho zastavil a privolal ďalšie bezpečnostné
jednotky na dané miesto.
Zatiaľ sa zhromaždil veľký dav ľudí, ktorí sa pokúšali zaútočiť na dôstojníka IDF. Polícia PS ho zobrala na veliteľstvo bezpečnostných síl PS. Militanti islamského Ďzihádu začali paľbu na veliteľstve,
rozpútali prestrelku s bezpečnostnými jednotkami PS. Vtom čase miestni obyvatelia Jeninu podpálili
majorovo auto, ktoré zostalo na ulici, keď majora odviedli na veliteľstvo. Neskôr jednotky PS odovzdali tohto dôstojníka jednotkám IDF, čím tento incident uzavreli a len tak-tak zabránili ďalšiemu
lynčovaniu. Hlavné velenie IDF zahájilo komplexné vyšetrovanie daných okolností tohto incidentu.
Dôstojníka uväznili na 28 dní.
Ministerka zahraničných vecí Tzipi Livni pochválila PS za záchranu tohto dôstojníka. Vyjadrila, že je
to nádherným príkladom toho, ako sa dá predísť narušeniu bezpečnosti a ako Izrael a Palestínčania
dokážu zabrániť akciám, ktoré škodia obom stranám. „Táto operácia dokazuje, že palestínska vláda
a jej ozbrojené sily silnejú v oblasti, ktorá je úmerná teroristickým organizáciám,“ povedala.
Ďalšia udalosť v prospech Izraela je, že bezpečnostné sily PS obmedzujú zložky Hamasu
v Betleheme v očakávaní bezprecedentného toku turistov, ktorí budú prichádzať do tohto mesta
neskôr počas roka. Ide o to, že od prebratia Pásma Gazy Hamasom v júni a založenia dočasnej
vlády pod vedením premiéra Saláma Fajada, vojsko IDF obnovilo vzťahy s PS a spolupracuje
s palestínskymi ozbrojenými silami rôznymi spôsobmi, aby posilnilo prezidenta Mahmúda Abbása.
Hovorca IDF, podplukovník Aviv Feigel, povedal, „bezpečnostný aparát PS chápe, že sa potrebuje
postarať o [teroristické] zložky.“ Od násilného prebratia Pásma Gazy Hamasom sa vojsko PS
v Betleheme snažilo obkolesiť členov Hamasu v Betleheme a teraz údajne, 10 z nich sedí vo väzení. V minulosti sa určilo, že sa od členov Hamasu vyžaduje, aby podpísali dokument vyjadrujúci,
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že a dištancujú členstva v Hamase. Ak to odmietnu, sú uväznení. PS si uvedomuje, že ak nebude
jednať s Hamasom dnes, v blízkej budúcnosti bude čeliť zabratiu Západného pobrežia, podobne
ako sa to stalo v Gaze.
HAMAS SA CHOVÁ PODĽA SVOJEJ REPUTÁCIE
Zatiaľ Hamas prepašoval z Egypta do Gazy 40 ton zbraní. V súčasnosti tieto pašerácke operácie
pokračujú priamo popod nosy egyptských úradov. Hamas v Damasku údajne objednal „mega –
útok“, ktorý sa má vykonať v Izraeli. Zbrane, vrátane TNT, prepašované z Egypta môžu byť
v skutočnosti prípravou na takýto útok.
Izraelský minister pre vnútornú bezpečnosť Avi Dichter hovorí, že Egypt má v záujme, aby Hamas
prosperoval a preto mu napomáha a podporuje tento tok zbraní. Každý normálne zmýšľajúci človek,
ktorý vidí, že Egypt nekoná proti pašovaniu zbraní, musí usudzovať, že ich záujmom je narastajúca
sila Hamasu. „Egypt je rozhodne schopný zasiahnuť proti Hamasu,“ povedal, „ale neurobil tak
už sedem rokov.“
Hamas sa borí s viacerými ťažkosťami. Jeho vodcovia musia čeliť zhoršujúcej sa ekonomickej situácii, neustálym ťažkostiam vo vedení Pásma Gazy a neschopnosti preraziť svoju medzinárodnú izoláciu. Taktiež čelia komplikáciám v súvislosti s PS, ktorá aktívne pracuje na tom, aby marila plány
Hamasu. Zdá sa, že niektoré oblasti Západného pobrežia, ako napr. Ramallah, vylepšujú svoj ekonomický stav, kým situácia v oblastiach pod vládou Hamasu sa neustále zhoršuje.
Hoci v islamskom terorizme nejde o chudobu verzus bohatstvo, skôr má pôvod v doktríne Koránu,
je však pravda, že niekedy je minimálne umocnený chudobnými hospodárskymi podmienkami. Zdá
sa, že v Gaze je to tak. Keďže Hamasom ovládaná Gaza neustále klesá hlbšie do bahna svojho
vlastného odpadu, s takmer nulovou nádejou na lepšiu ekonomickú budúcnosť, vodcovia Hamasu
len upevňujú svoje stanovisko voči Izraelu. Bol čas, kedy sa zapaľovala iskierka nádeje, že Hamas
uzná Izrael. Ale za posledný rok sa udiali také okolnosti, ktoré spôsobili, že sa Hamas vzdialil od
takejto „úchylky“. Ba práve naopak. Zdá sa, že táto teroristická skupina je rozhodnutá ublížiť Izraelu
viac ako kedykoľvek predtým.
„MALÝ ROH“ S VEĽKÝM ÚSTAMI? (DANIEL 7:20)
Neviem, či práve iránsky prezident je ten „malý roh“ z Danielovho videnia. Pravda je však tá, že
tento „malý chlapík“ z Teheránu pyšne hovorí proti Izraelu. Za posledných pár rokov sa chválil iránskym nukleárnym programom, modernými bombami a inými zbraňami, ktorými Irán zamýšľa poraziť
svojich nepriateľov, vrátane Izraela a Spojených Štátov. Znova a znova sa zastrájal, že vymaže
Izrael z mapy. Hoci vodcovia na Blízkom východe majú niekedy veľké reči, aby zakryli svoje slabosti, nikto nevie či, toto je aj prípad iránskeho prezidenta Ahmadinedžáda. Isté je, že iránsky nukleárny program nepredstavujú len silné reči.
Ahmadinedžád nedávno obnovil svoj útok proti Izraelu. Vyhlásil, že Izrael je tým „držiteľom štandardu Satana“ a že tento štát sa určite čoskoro rozpadne. Od roku 1979 Irán nazýva Spojené Štáty
„Veľkým satanom“ a Izrael je „malým satanom“. Teraz Ahmadinedžád hovorí, „Sionistický režim je
10
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štandardný nositeľ invázie, okupácie a satana. Ak je filozofia, ktorá stojí za režimom otázna, je pravdepodobné, že sa o chvíľu ocitne v rozpade a dezilúzii.
„Komentáre iránskeho prezidenta sú typické svojím hlasným nepriateľstvom voči Izraelu,“ povedal
David Baker, izraelský hovorca vlády. „Hrozí nielen Izraelu, ale predstavuje jasné a prítomné nebezpečenstvo medzinárodnému plénu.“
V Biblii sa píše, že Malý Roh hovorí proti Najvyššiemu a utláča Jeho svätých... Ale napokon moc
tohto malého rohu bude vzatá. Niet pochýb, že Ahmadinedžád a jeho nepriateľstvo voči Izraelu je
možné vidieť ako blesk na panvici svetovej histórie. Ale niekedy tento blesk na panvici môže spôsobiť vážne popáleniny. Izrael ako aj jeho spojenci potrebujú neustálu bdelosť, dokým čelia tejto hrozbe.
STRÁŽ V AUTOBUSOCH BUDE ZRUŠENÁ
Niekedy sa človek čuduje, či boli verejní úradníci zbavení svojich zmyslov. Už niekoľko rokov nedošlo k bombardovaniu autobusov v Jeruzaleme. Verejnosť si vydýchla a znovu sa vybrala do centra
mesta Jeruzalema (v prípade, žeby si to tí úradníci nevšimli). Viac ľudí ako kedykoľvek predtým si
znovu vychutnáva postranné kaviarničky a nákupy v srdci centrálnej oblasti. Ale, pri citovaní skutočnosti, že situácia bezpečnosti sa zdá byť lepšia a že v akomkoľvek prípade nie je rozpočet na pokračovanie v tomto programe, ministerstvo financií zjavne donútilo ministerstvo dopravy, aby sa rozhodlo ukončiť jednotku ochranky proti bombám v autobusoch.
Článok z JPost cituje: „Bezpečnostná jednotka verejnej dopravy, založená počas druhej „intifády“ za
účelom predísť samovražedným bombovým útokom v autobusoch, bude ukončená kvôli ostrému
úpadku takýchto útokov za posledné roky, uviedol Ma´ariv...“ (17. augusta, moje sú kurzíva).
Vari to nebolo funkcionárom zjavné, že prítomnosť ochranky v autobusoch a v blízkosti autobusových zastávok je jedným z dôvodov, prečo nedošlo k bombovým útokom v autobusoch počas tejto
doby? Človek teraz môže počuť chýry, ktoré sa šíria v teroristických skupinách: „Hej, chlapci – oni
nám vracajú autobusy!“ Človeka to zanechá len pri tom, že pokrúti hlavou. Pravdepodobne väčšina
cestujúcich by radšej zaplatila o jeden šekel navyše a mala pocit istoty ako platiť bežné cestovné
a zostať v nebezpečenstve (možno by dôchodcovia mohli mať výnimku a nemuseli platiť prirážku).
Niet pochýb, sú isté veci, ktoré neberiem do úvahy. Ale práve teraz to vyzerá ako šialené bláznovstvo.
IZRAEL PONÚKA PALESTÍNČANOM VÝCHODNÝ JERUZALEM
Členovia kancelárie premiéra Olmerta a kancelárie predsedu PS Abbása sa stretli v Jeruzaleme
28. augusta, aby zabezpečili súkromné stretnutie medzi týmito dvomi lídrami. Počas tohto stretnutia,
Izraeliti zjavne poskytli Palestínčanom všeobecné ponuky ohľadne hlavných problematík. Detaily sa
majú vypracovať neskôr.
Medzi týmito návrhmi uskutočnenými Izraelským tímom bola aj jedna ponuka na zdieľanie kontroly
nad Chrámovou horou – a to medzi tromi hlavnými náboženstvami, Judaizmom, Islamom
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a Kresťanstvom, a prenechať kontrolu arabských susedných oblastí Východného Jeruzalema Palestínskej Samospráve. Policajná kontrola hlavných miest Západného pobrežia Ramallah, Jenin
a Nablus bude taktiež prenechaná Palestínčanom.
Len čas ukáže, či tieto návrhy budú skutočne zahrnuté a či PS bude schopná riadiť tieto oblasti.
Jedna vec, ktorá sa zdá byť najproblematickejšia pre nestranného pozorovateľa akým som napríklad ja, je ponuka prenechať kontrolu Východného Jeruzalema Palestínskej Samospráve. To vyzerá
ako recept na problém. Nebolo by to de facto rozdelenie Jeruzalema? Čo sa stalo sloganu
„Jeruzalem, to nerozdelené hlavné mesto Izraela“? Vari sa dá so všetkým vyjednávať – dokonca aj
s týmto?
LETO ODCHÁDZA S VÝBUCHOM (HORÚČAVY)
Človek zvyčajne očakáva, že letá horúčava začne klesať s približujúcim sa koncom augusta. Avšak,
rýchly pohľad na tabuľky teplôt poskytovaných stránkou www.israelweather.co.il dokazuje, že
1. septembra budú predpokladané teploty okolo 97F (36°C). (Samozrejme je dobré pamätať si,
že Izrael je predmetom závisti väčšiny štátov zo severnej Európy, kvôli svojim početným dňom plným slnka.) Uvádzalo sa, že globálne otepľovanie prináša zmenu klímy v Izraeli. Predpokladám,
že pre Boží ľud je nutné naučiť sa, ako prijať tú fyzickú „horúčavu“, aby bol schopný vziať na seba tú
obraznú „horúčavu“, ktorá sa môže neskôr priblížiť.
Záverečný verš, ktorý je uvedený nižšie, zaznamenáva ustanovenie Sviatku trúb/Plesania, ktorý sa
neskôr začal volať Rosh Hashana (Roš Hašana). Keď tieto vysoko sväté dni začnú (Roš Hašana
bude 13. septembra), nech Boh žehná Svoj ľud a spôsobí, aby dažde začali tohto roku včas.
“Prvý deň siedmeho mesiaca máte mať slávnostné zhromaždenie. Nekonajte nijakú všednú
prácu. Budete mať deň plesania.” (4M 29:1).
V Mesiášovi,
Lonnie 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)

“V Jeho ruke je vejačka , vyčistí si humno a svoju pšenicu zhromaždí do obilnice, ale plevy
spáli v neuhasiteľnom ohni.” (Mt. 3:12)

PREOSIEVANIE, TRIEDENIE PŠENICE
Benjamin Netanjahu: Predseda strany Likud a bývalý ministerský predseda sa v júli rozhodol odložiť vnútrostranícke voľby na štrnásteho augusta. Netanjahu má v úmysle opäť kandidovať na post
premiéra vo všeobecných voľbách plánovaných v roku 2010. Avšak, je tu dosť veľká pravdepodobnosť, že voľby môžu prebehnúť aj skôr v dôsledku nepokojov, ktoré sú vyvolané problémami
v súčasnej vláde. Netanjahu by rád odložil predvolebné prípravy, aby mohol všetku svoju pozornosť
zamerať na budovanie strany Likud. Jeho volební oponenti sú: aktivista Likudu Moše Feiglin
a vodca Likudu Danny Danon (Israel National News, 19 Júla 2007).
*Kto je Moše Feiglin? Moše Feiglin sa narodil v Izraeli a slúžil ako kapitán bojovej jednotky v IDF.
Je zakladateľom Izraelského Hnutia občianskej neposlušnosti, ktoré sa rozvíjalo na protest proti
zmluve z Osla. Výsledkom Feiglinových aktivít bolo jeho odsúdenie na vykonávanie verejnoprospešných prác za poburovanie. Porovnaj Občiansku neposlušnosť verzus Poburovanie, prípad Mošeho
Feiglina and Shmuela Sacketta (Foundation for Constitutional Democracy, January 2002).
Feiglin je tiež spoluzakladateľ a prezident Manhigut Yehudit (“ˇŽidovkého Vodcovstva”), ktoré spôsobuje nejednotu v Likude. Zastáva názor, že zákon Tóry má čo povedať nielen človeku, rodine
a spoločnosti, ale aj štátnej vláde. V jednom svojom článku napísal, „je naliehavé, aby sme už zostúpili z OSLO pódia a začali jednať s realitou. Realita je taká, že krajina Izraela patrí národu Izrael.“
Feiglin je ženatý, má 5 detí a jedno vnúča. (Manhigut Yehudit, June 2007).
*Kto je Danny Danon? Ide o novozvoleného vodcu Svetového Likudu. Danonove názory a postoje
sú podobné Feiglinovým, avšak bez náboženských prvkov. Danon spochybňuje Netanjahovu politiku v tom, že podporuje stiahnutie sa z Gazy a tiež jeho neskoršiu spoluprácu so Sýrskym prezidentom Hafez Assadom v roku 1998 (Daniel Pipes, July 1999).
*Kto je Arcadi Gaydamak? Arcadi Gaydamak sa stal politikom v júli, keď sa podpísal na dokument
registrujúci jeho novú stranu Sociálna Spravodlivosť. Platformou novej strany je implementovať
demokratické hodnoty, presadzovať rovnosť medzi všetkými občanmi a ochraňovať ľudskú dôstojnosť a slobodu. Sociálna Spravodlivosť podporuje založenie „vzdelaného“ sociálneho štátu. Gaydamak je pôvodom Rus, ale väčšinu svojho života strávil vo Francúzsku. Jeho majetok, ktorý sa odhaduje približne na 4 miliardy dolárov , získal z importných a exportných obchodných transakcii.
V súčasnosti ho vyhľadáva Francúzska vláda za údajné kšeftovanie so zbraňami. Nemá v úmysle
kandidovať na post ministerského predsedu, ale ako vyjadril, radšej by kandidoval na post primátora
Jeruzalema. Gaydamak prispel značným množstvom peňazí evakuovaným osobám počas kritickej
bratstvo
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situácii Gush Katig a tiež prispel finančnými zdrojmi pre rodiny, ktoré boli zasiahnuté druhou Libanonskou vojnou .(Ynet News, 12 July 2007; Israel National News, 19 July 2007; JPost, 17 July
2007).
•

Modlite sa, aby títo štyria muži, ktorí veria, že majú odpoveď na Izraelské problémy, začali hľadať rady a pomoc u Boha.

“Hľadajte Hospodina, dokiaľ ho možno nájsť! Volajte na neho, dokiaľ je blízko! Nech opustí
bezbožný svoju cestu a nešľachetný človek svoje myšlienky a nech sa navráti k Hospodinovi, a zľutuje sa nad ním, lebo je hojný odpustiť. ” (Iz 55:6-7).
POKRAČUJÚCE MIEROVÉ ROKOVANIA - V ČÍ PROSPECH?
“Hovoria (Boží nepriatelia): Poďte, vyhubme ich, aby prestali byť národom, aby sa viacej
nespomínalo meno Izraela. Lebo jednomyseľne sa radia; urobili zmluvu proti Tebe, stany
Edomove a Izmaeliti, Moáb a Hagrovia, Gebal, Ammon a Amalech, Filištea s obyvateľmi Týru. Aj Asýria sa pripojila k ním; stali sa ramenom synov Lóta.” (Ž 83:5-9).
Palestínska Samospráva: Tucet Fatahských ozbrojených osôb v nedeľu odovzdalo svoje zbrane
Palestínskym bezpečnostným zložkám ako súčasť dohody s Izraelom o garancii za udelenie amnestie k 180 hľadaným podozrivým teroristom. Samotné vzdanie sa vlastných zbraní je prijateľnejšie. Palestínsky prezident Mahmúd Abbas ponúkol zaplatiť 15,000 dolárov za jednu zbraň. Potom
integruje tucet hľadaných Fatahských ozbrojencov do jeho bezpečnostných síl a samozrejme, vyzbrojí ich. To je výsledok Izraelskej dôvery v i iné národy, predovšetkým voči USA miesto toho, aby
dôverovali Bohu. (Ynet News, 17 July 2007).
Sýria: “Izraeliti by si mali pripomínať, že cena za mier je nižšia ako náklady na vojnu,” povedal Sýrsky prezident Bashar Assad. Jeho požiadavky, aby Izrael súhlasil s úplným stiahnutím z Golanských
Výšin ešte pred uskutočnením rokovania skrze tretiu stranu, sa nestretajú so základnými Izraelskými
požiadavkami. (JPost, 17 July 2007).
Saudská Arábia: Dr. Salam Fajád, nedávno stanovený ministerský predseda Palestínskej Samosprávy, povedal, že OOP (Organizácia za oslobodenie Palestíny) prijalo Saudsko - Arabskú mierovú
iniciatívu, ktorá sa domáha spravodlivosti a priaznivého riešenia k palestínskemu utečeneckému
problému. Jednotná Arabská interpretácia tohto problému znie jasne: „právo návratu.” Aaron Lerner
v článku v IMRA vyjadril presvedčenie, že to znamená , že Izrael má príležitosť schváliť právo
na návrat (a úplne stiahnutie) alebo čeliť vojne. (16 Júl 2007).
Kto je Dr. Salam Fayyad? Dr. Salam Fajád je ekonóm a bývalý úradník Svetovej Banky v rokoch
1987-1995. Dvadsať rokov žil v USA. Je vysoko uznávaný v Izraelských inštitúciách a je úzko previazaný s Bušovou administratívou. Ešte predtým, ako sa stal ministrom financií Palestínskej Samosprávy, do roku 2001, zastával miesto zástupcu Medzinárodného menového fondu v Palestíne.
Po rezignácii z postu ministra financií , Fajád pokračoval ako zakladateľ a vodca novej politickej
strany Tretia Cesta v Palestínskych voľbách v roku 2006 po boku Hanana Ašrawia. 15 júna 2007,
následne po tom, ako Hamas prevzal pásmo Gazy a jeho novú vládu, bol Fajád určený ako minis14
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terský predseda novej “nezávislej” vlády podporovanej Fatahom a Izraelom v Ramalláhu.
•

Modlite sa za ministerského predsedu Olmerta, aby sa prebral z otupenosti a apatie
a viedol Izraelský národ v integrite a pravde.

“Niektorá cesta je priamou pred človekom, ale jej koniec je cestou smrti.” (Pr. 14:12; 16:25).
•

Modlite sa za moslimov, aby mali zjavenie od Pána Ježiša ešte predtým, ako príde ten
veľký a hrozný deň Pánov.

“Naplň ich tvár hanbou, aby hľadali tvoje meno, Hospodine! Nech sa hanbia a desia na večné veky, nech rumenejú hanbou a zahynú, a tak nech poznajú, že Ty, ktorého meno je Hospodin, si sám Najvyšším Pánom nad celou zemou.” (Ž 83:17-19)
CHRÁMOVÝ VRCH
“A stane sa toho dňa, že učiním Jeruzalem kameňom veľkej ťarchy všetkým národom; všetci,
ktorí ho budú dvíhať, porania sa do krvi, a zhromaždia sa proti nemu všetky národy zeme.” (Zach 12:3).
*Spomínate si na ministra obrany Moše Dajana, ktorý v roku 1967 odovzdal kontrolu správy Chrámového Vrchu moslimovi Waqfovi ako prejav dobrej vôle? Je však na škodu, že zo semienok tejto
dobrej vôle sa v súčasnosti žne tŕnie. Hamas už niekoľko rokov usilovne pracuje na tom, aby ovládol Chrámový Vrch. Investoval už niekoľko miliónov šekelov do charitatívnych a náboženských inštitúcii, aby posilnil svoje pozície v Jeruzaleme. Izraelská bezpečnostná služba, Šin Bet, nedávno
zabránila izraelským arabom, ktorí chceli preniknúť na Chrámový Vrch predstierajúc, že sú súčasťou údržby, ktorá tam zabezpečuje poriadok. Niektorí sa zas vydávali za náboženských pracovníkov. Šin Bet bola taktiež aktívna v tom, že spomaľovala tok peňazí zaistením kuriérov, ktorí presúvali finančné zdroje zo Západného brehu a zo zahraničia do ústredia Hamasu vo východnom Jeruzaleme. Financovanie bolo zabezpečované organizáciou s názvom Božia Únia. Ide o zastrešujúcu
charitatívnu organizáciu založenú v Saudsej Arábii. Ovplyvní to nejakým spôsobom saudský mierový pán? (JPost, 2 July 2007)
Islamské hnutie vedené šeikom Ra’ad Salahom koordinuje náboženské aktivity
a demonštrácie Hamasu práve na Chrámovom Vrchu. Salah je veľmi energický duchovný, ktorý
podporuje myšlienku vymazať Izrael z mapy sveta. Zvolával moslimov, aby v piatok zavreli všetky
mešity v oblasti Jeruzalema a zhromaždili sa na Chrámovom Vrchu. Tiež chcel od moslimov, aby
každý deň prichádzali na modlitby na Chrámový Vrch do mešity Al Aqsa a to systémom rotovania.
Salah verí, že práve týmito aktivitami Alah spôsobí, že sa Jeruzalem dostane do rúk moslimov a už
v ňom nebude viac priestor pre židov. Ak by sa im skutočne podarilo implementovať tento plán,
v praxi by to znamenalo, že od štvrtej rána až do večera by sem prichádzali moslimovia na modlitby.
Výkopové práce na Chrámovom vrchu v posledných týždňoch spôsobili rozruch a hnev medzi Izraelskými pamiatkármi. Posledné výkopy na vrchu, ktoré sa vykonávajú s cieľom rozšíriť mešitu, mali
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za následok odvoz niekoľkých ton štrku, ruín a trosiek do údolia Kidronu. Sutina obsahovala nespočetné množstvo rôznych archeologických artefaktov z Izraelskej minulosti, ktoré sa moslimovia snažia odstrániť ako dôkaz toho, že židia v minulosti obývali danú oblasť. Momentálne pokračujú výkopové práce na vrchole Chrámového Vrchu. Vykopané nálezy môžu byť pre židov dôležitým dôkazom. (Israel National News, 19 July 2007).
•

Modlite sa za naplnenie Božieho Slova, ktoré sa týka týchto národov, aby bolo naplnené v čase, ktorý si Boh zaumienil a aby dokončil zhromažďovanie Jeho pšenice do
stodoly pred Jeho príchodom.

“A uznáš, že ja som Hospodin. Počúval som všetky tvoje rúhania, ktoré si hovoril proti vrchom Izraela, že vraj spustli, nám sú dané za pokrm. A honosili ste sa proti mne svojimi ústami a hromadili ste svoje slová proti mne; ja som to počul. Takto hovorí Pán Hospodin: Ako si
sa tešil, že celá krajina je púšťou, tak ja naložím s tebou., ako sa tešíš, že budeš vlastniť dom
Izraela, ktorý spustol, tak ja naložím s tebou. Pustinou budeš, vrchu Seire, i celý Edom.
Po tom poznajú, že ja som Hospodin.” (Ez. 35:12-15).
From Jerusalem,
Carolyn Jacobson

SEPTEMBER 2007
“ Boh kraľuje nad národmi; Boh sedí na tróne svojej svätosti. Kniežatá národov sa zhromaždia, ľud Boha Abrahámovho, pretože Bohu patria štíty zeme; bude náramne vyvýšený” (Ž 47:8-9).
NÁŠ BOH VLÁDNE
V júlovom národnom prejave americký prezident George W. Bush navrhol, aby sa v novembri uskutočnil Samit Stredného východu, s cieľom oživiť pozastavený saudský mierový plán. Buschovi nezostáva veľa času na to, aby uskutočnil niečo významné a zatienil tak kontroverziu Irackej vojny.
Americká ministerka zahraničných vecí Rice sa stretla s ministrami zahraničných vecí z Egypta,
Jordánska, Kuwaitu, Saudskej Arábie a Spojených Arabských Emirátov, aby podporila Buschom
navrhnutú konferenciu.
Odkedy Spojené štáty mylne vidia prezidenta Palestínskej samosprávy Mahúda Abbasa ako umierneného v porovnaní s Hamasom, Busch robí všetko preto, aby ho podporil. Ako protihodnotu
za väčšiu finančnú pomoc Abbas súhlasil nerokovať s Hamasom. Hlavne teraz, keď sa násilne snaží zmocniť Gazy. Avšak existujú aj také názory z vládnych kruhov, ktoré podporujú zapojenie Hamasu. Tvrdia, že by bola chyba, ak by sa nezúčastnili samitu. Ako dôvod uvádzajú demokratické
zvolenie tejto vlády ľudom. (JPost, 31 Júl 2007).
•

Modlite sa za zjavenie pravdy pre Amerických vodcov, aby videli a konali zodpovedajúcim
spôsobom ešte predtým, ako bude príliš neskoro.
16
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“… pretože nepriali lásky pravdy ...preto im Boh pošle mocné pôsobenie bludu, aby uverili
lži…” (2Tes 2:9-11).
PRÍPRAVA NA SAMIT STREDNÉHO VÝCHODU
“ Ktože si ty, že sa bojíš mizerného človeka, ktorý zomrie, a syna človeka, ktorý bude ta daný, aby bol ako tráva?” (Iz 51:12).
Taliansky ministerský predseda Romano Prodi, vyzval Hamas na rokovanie s cieľom, pomôcť tomuto hnutiu „politicky sa rozvinúť“. Povedal: „Hamas existuje. Ide o komplexnú štruktúru, ktorej by sme
mali pomôcť vyvíjať sa. Mala by sa však uskutočňovať transparentne. Musíme ho presvedčiť
k dialógu a nie ho vylúčiť.“ (JPost, 15 August 2007)
Nedávno sa v Izraeli stretli ministri zahraničných vecí Egypta a Jordánska so zámerom vytvoriť priateľskú atmosféru pred prichádzajúcim samitom a s ním spojenými rokovaniami. Okrem iného diskutovali i o tom, ako Izrael musí napomáhať celej veci robením zmien v okupovaných Palestínskych
územiach. Tak napríklad: musia sa odstrániť bariéry a zátarasy, musí sa tiež zlepšiť ekonomická
situácia, musia sa stiahnuť z Palestínskych miest, ktoré boli pod Izraelskou bezpečnostnou kontrolu
v roku 2000, keď začala druhá intifáda (IMRA, 26 Júl 2007).
Hlavný predstaviteľ zahraničnej politiky EU Chavier Solana tiež navštívil Izrael, aby sa stretol
z oboma stranami a diskutoval o mierovej iniciatíve. Stretol sa s bývalým Britským ministerským
predsedom Tony Blairom, novým UN mierovým vyslancom pre Stredný Východ, ktorý len nedávno
etabloval v Jeruzaleme. Solana sa tiež stretol so zástupcami Štvorky. (JPost, 17 Júl 2007).
Sýrsky minister zahraničných vecí Walid Muallem vyjadril frustráciu nad tým, že Izrael bol ochotný
zúčastniť sa mierovej iniciatívy a pritom stále odmietať vrátiť Golanskú oblasť Sýrii. V svojej zmienke
na samit mal takúto pripomienku: „Mali by sa riešiť všetky naše trvalé problémy s Izraelom, nie iba
Palestínsku otázku. Prirodzene, mali by byť tiež odstránení zo Sýrskej krajiny.“ Sýria zabezpečila
svoje hranice s Izraelom prostredníctvom vojska spolu s rôznym muničným vybavením.
Dánsky minister zahraničných vecí Per Stig Moller, ktorý pred nedávnom navštívil Sýriu, vyjadril,
že je veľmi dôležité, že aj Sýria pracuje na mierovom procese v danej oblasti. Podotkol, že je potrebné komunikovať s touto krajinou.
Japonský minister zahraničných vecí Taro Aso pricestoval do Izraela, aby spustil „agro-priemyselný
park“ v oblasti Jordánskeho údolia. V priemyselnom parku by sa mali realizovať aj susediace štáty
ako Jordánsko, Egypt a Sýria. Cieľom priemyselného parku je tiež zabezpečiť novému Palestínskemu štátu jeho vlastnú ekonomiku. Výrobky z tohto parku by sa vyvážali najmä do zálivových štátov,
ale samozrejme aj všade tam, kde by bol po nich dopyt.
Minister zahraničných vecí Aso, ktorý mimochodom obhajuje účasť Hamasu na samite, sa stretol
s Abbasom v Ramaláhu, aby diskutoval o parku a obrovskom balíku finančnej pomoci, ktorý daruje
Japonsko Palestínčanom. Nie je teda prekvapujúce, že Abbas okamžite zmäkčil svoj postoj voči
Hamasu. „Roztržka ktorá sa stala medzi Západným brehom a pásmom Gazy v dôsledku prevratu,
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ktorý spôsobil Hamas, je len dočasná“, povedal Abbas. „Palestínčania sú proti separácii, pretože my
chceme jednotný a nezávislý Palestínsky štát. Budeme naďalej podporovať našich ľudí v pásme
Gazy, pretože to je naša zodpovednosť,“ povedal. Obe strany by radi vyriešili tento spor ešte pred
Ramadánom, ktorý začína 13teho septembra.
Táto náhla zmena udalostí bude mať dosah na Abbasov vzťah s ministerským predsedom Olmertom. Posledný mesiac sa stretávali, aby rokovali o samite. To by mohlo a malo vrhnúť veľmi dlhý
tieň na ochotu Ameriky poskytovať finančnú pomoc.
•

Modlite sa za duchovné zemetrasenie pre vodcov, ktorí robia významné rozhodnutia
a ovplyvňujú tak množstvo ľudí. Modlite sa, aby sa pokorili a začali hľadať Božiu tvár.

“ Oj, aby si roztrhol nebesia a sostúpil, aby sa pred tvojou tvárou rozplynuly vrchy! Jako čo
oheň zapaľuje raždie, jako vrie voda od ohňa, aby si tak dal poznať svojim protivníkom svoje
meno, aby sa národy triasly pred tvojou tvárou ” (Iz 64:1-2).
ĎALŠIA AMERICKÁ KONTROVERZIA
“ Lebo Hospodin dáva múdrosť; z jeho úst pochádza známosť a umnosť.…” (Pr 2:6).
Nad Bushovým návrhom, poskytnúť vojenskú pomoc vo výške 20 miliárd amerických dolárov Saudskej Arábii, povstala v americkej vláde kontroverzia.
Vďaka Bohu, že slovo múdrosti prichádza veľa krát z neočakávaných zdrojov. Prichádza s nádejou,
že múdri ľudia budú počúvať. Republikánka Šeley Berkley, členka kongresu zo štátu Nevada povedala: „Toto je niečo, čo je podľa mňa zlé nielen pre Izrael, ale aj pre celý región. Bush odíde
v priebehu 18tich mesiacov a Saudským Arabom zostane vojenské vybavenie v hodnote 20 miliárd
s najmodernejším systémom zbraní.“
Sýrsky minister zahraničných vecí odsúdil túto americkú vojnovú dohodu so Saudskou Arábiou prehlásením, že krajina, ktorá chce pomôcť mierovému procesu medzi dvomi stranami, ich predsa
nevyzbrojuje zbraňami. Nezmienil sa však o Sýrskej ponuke mieru s Izraelom a súčasne ich podpore hnutiu Hizbaláh.
•

Modlite sa, aby múdra rada bola prijatá a konalo sa podľa nej.

“ Ale múdrosť z hora je ponajprv čistotná, potom pokojná, prívetivá, povoľná, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a nepokrytecká.” (Jk 3:17).
KALIFÁT V RAMALÁHU
“ Koniec všetkému je blízko. Teda buďte rozumní a triezvi k modlitbám.” (1Pt 4:7).
“Kalifát: Prichádzajúca Sila .” Toto je názov konferencie, ktorú predstavila nová vetva Hizb Ut-Tahrir.
Ide o politickú stranu, ktorá má Islamskú ideológiu. Bola zriadená pred pár týždňami v Ramaláhu.
18
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Organizácia bola založená v Jeruzaleme v roku 1952. Jej cieľom je založiť Islamský štát, ktorý dodržiava Islamský systém volajúci do celého sveta. Ide o volanie k rozšíreniu Islamu skrze presvedčenie a džihád a túžbu priviesť k rozpadu všetky neislamské politické vlády. Hlavná základňa
je v západnej Európe s veľkými skupinami prevádzkovanými v strednej Ázii muslimskými krajinami
a v Čínskej Xinjiang provincii. Právny zástupca Kalifátu je členom parlamentu v Izraelskej vláde.
Jeho meno je Ibrahim Sarsour. Sarsour prehlásil, že nový úrad kalifa sa čoskoro objaví
v Jeruzaleme ako hlavným strediskom. (Arutz Sheva, 20 August 2007).
•

Modlite sa za spásu pre moslimov.

“ A synov cudzinca, ktorí sa pripoja k Hospodinovi, aby mu svätoslúžili a milovali meno Hospodinovo ....tých všetkých dovediem na vrch svojej svätosti…lebo môj dom sa bude volať
domom modlitby u všetkých národov.” (Iz 56:7 a Mr 11:17).
UNESENÍ VOJACI
“Vždy keď som pokúšaný, vždy keď sa objaví mračno, keď piesne dávajú prednosť povzdychom,
keď nádej vo mne umiera, pritiahnem sa bližšie k Nemu, zo starosti ma oslobodí. Jeho oko sleduje
aj vrabca a ja viem, že ma stráži” (Hymn by Charles H. Gabriel, 1905).
Hovorca Knessetu, Dalia Itzik, sa stretol v New Yorku s tajomníkom OSN Ban Ki-Moonom, aby
diskutovali o snahe oslobodiť Izraelských vojakov unesených Hizbaláhom a Hamasom. Ban povedal
reportérom ešte pred stretnutím, že problematika MIA (Stratení v akcii) Izraelských vojakov napĺňa
jeho dennú agendu a že usilovne pracuje na rozriešení tohto prípadu. Izraelský veľvyslanec pre
OSN, Danny Gillerman, šéf politickej rady pre Izraelskú delegáciu pri OSN, Gilad Cohen sa tiež
zúčastnili na tomto stretnutí. Ban vyjadril znepokojenie, že problém ešte nie je vyriešený
a pripomenul zhromaždeným reportérom Izraelské gesto dobrej vôle voči Palestínskej vláde a to,
prepustiť 250 Palestínskych zajatcov.
•

Modlite sa, aby títo mladí muži prijali zjavenie ich Mesiáša Ježiša a modlite sa prosím tiež
za ich rodiny.

“Potešujte, potešujte môj ľud! hovorí váš Boh.” (Iz 40:1).
Z Jeruzalema,
Carolyn Jacobson
“ Lebo Hospodin, hrozný Najvyšší, je velikým Kráľom nad celou zemou. Podmaňuje národy
pod nás a ľudí pod naše nohy.” (Ž 47:3-4).

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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Pozývame vás všetkých na:

Antti a Helen
Hämäläinen
Žiadame každého účastníka seminára, aby hľadal Pána individuálne
a pripravoval/la svoje srdce pred príchodom do Žiliny. Sme zapojení v ťažkom duchovnom boji a nemali by sme to brať na ľahkú váhu. No jednak,
Pán vládne a v Ježišovi môžeme prísť smelo pred Jeho trón s modlitbami
a chválami. Pozývame vás do Žiliny !

Začiatok: 7.12.2007 o 1300
Predpokladaný koniec: 9.12.2007 o 1500
Miesto: Dom Odborov, Malá scéna, Žilina
Všetky informácie získate na:
www.chevra.sk
Chevra, občianske združenie, Hollého 40, 010 01
Žilina, e-mail: chevra@chevra.sk, tel./fax: 041/564 05 36

