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Poslanie:
Potešujte, potešujte môj ľud... (Iz. 40)

CHEVRA

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.

bratstvo
Redakcia

SLOVO NA ÚVOD
Milí čitatelia, priatelia, blízki,
v čase príprav na konferenciu, ktorú máme „za dverami“, vnímam Božiu milosť
a plánovanie v tom, že nám teraz ľudia posielajú povzbudivé listy. Píšu v nich svoje
skúsenosti s Božou milosťou a prítomnosťou, ktorú prežívajú na modlitbách, na
spoločných akciách ako aj individuálne. Je pre nás veľmi dôležité spolu s vami
komunikovať a pozorovať Božiu prácu medzi rôznymi skupinami ľudí a organizáciami.
Našou túžbou a zároveň jedným z cieľov konferencie je, aby sme vytvorili priestor pre
naplnenie túžby po poznaní Boha a prehĺbení vzťahu s Ním. Očakávame, že On bude
oslávený a vyvýšený, Jemu bude vzdávaná chvála a česť, On bude ten, kto bude hovoriť
k nám podľa svojej vôle, milosti a zvrchovanosti. A preto vás, ktorí nemôžte prísť na
konferenciu, alebo z iných dôvodov sa jej nezúčastníte, prosíme o modlitby, príhovory
pred i počas konferencie. Téma o Izraeli je v súčasnosti „horúca“ a nepriateľ nespí, snaží
sa akýmkoľvek spôsobom zastaviť alebo prekaziť Božiu prácu. Jeho najúčinnejším
prostriedkom je klamstvo a tým, ktorí mu uveria, sa postavia na jeho stranu. A tak ako
vy, i my prosíme a „...skláňame svoje kolená pred Otcom nášho Pána Ježiša Krista, aby
nám ráčil dať podľa bohatstva svojej slávy, skrze svojho Ducha, mocou zosilnieť na
vnútornom človekovi, aby Kristus skrze vieru prebýval vo našich srdciach, aby sme
zakorenený v láske, a pevne založení, dokonale vládali pochopiť so všetkými svätými, aká
je to šírka a dĺžka, hĺbka a výška, a poznať lásku Kristovu, ktorá prevyšuje rozum, aby
sme boli naplnení vo všetku plnosť Božiu.“ (Ef. 3:14, 16-19)
Touto cestou ďakujem vám všetkým, ktorý neustále prispievate na túto prácu finančne,
duševne i duchovne. Sme povďační za každú modlitbu, príhovor, ktorú vysielate za
Izrael, za tých, ktorí sú v núdzi a v chudobe a i za nás, ktorí pracujeme v Chevre, či na
Slovensku, v Českej republike, na Ukrajine, v Poľsku, v Izraeli a v ďalších krajinách
sveta.
Šalom
Jozef Janits
Tím Chevra

Slovo na úvod
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Mesačné správy z Izraela
„ ...pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine...“ (1 Kráľ.10:6)

TERORIZMUS JE POTLAČENÝ, ALE NIE SKONČENÝ
„Bože, čuj moju modlitbu...vzdychám pre krik nepriateľa a útlak bezbožníka, lebo
váľajú na mňa nešťastie...“ (Žalm 55:1,3)
Hoci v uplynulých týždňoch a mesiacoch terorizmus povolil, nedávne tri incidenty
ukazujú, že teroristi sú pripravení zaútočiť, kedykoľvek dostanú šancu. Po siedmich
mesiacoch relatívneho pokoja okolo Tel Avivu, vypukla hrôza 11.júla, kedy explodovala
bomba ukrytá v kríkoch za autobusovou stanicou, blízko starej centrálnej autobusovej
stanice, ktorá zabila jednu vojačku a zranila 32 ľudí. Brigáda Al-Aksa, ozbrojená vetva
Fatahu sa prihlásila k zodpovednosti za incident, čo sa objavilo iba dva dni potom, ako
Medzinárodný Súdny Dvor (MSD) rozhodol, že bezpečnostný múr bol ilegálny a musí
spadnúť.
Explózia sa odohrala okolo 7-mej hodiny ráno, keď autobus č.26 odchádzal zo stanice
na dopravnej tepne Har Zion v južnom Tel Avive. Ako autobus naštartoval, bomba
explodovala, a spôsobila škodu tak autobusu, ako aj blízkym bytom. Počiatočné nálezy
naznačili, že bomba bola detonovaná bunkovým telefónom, alebo iným typom
diaľkového ovládania.
Tento incident naznačuje, že „sa môžme dostať všade, aj keď je tam múr“, povedal
hovorca Al-Aksa. Jediný smrteľný úraz pri bombovom útoku mala seržantka Ma´ayan
Naim (19) z Bat Yam, ktorá bola na ceste do svojej základne v Tel Hashomer, keď bola
zabitá. Pokiaľ ide o zranených, päť ľudí malo stredné - až vážne zranenia a zvyšok bolo
ľahko zranených. Do soboty večera bola väčšina zranených prepustená z nemocnice.
Na adresu incidentu, premiér Ariel Šaron spojil bombový útok so súdnym nariadením
MSD ohľadom bezpečnostného múru. „Vražedný čin toto ráno je prvý, ktorý sa objavil
s podporou rozhodnutia svetového súdu v Hágu“, povedal. Toto rozhodunutie odovzdáva
deštruktívne posolstvo, aby sa podporoval teror a verejne odsudzuje krajiny, ktoré sa
proti nemu bránia.“ (Jpost,11.júl)
Po incidente boli okolité ulice uzavreté a polícia začala prehľadávať oblasť a pátrať po
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podozrivých, ktorí mohli naplánovať a detonovať bombu. Niet pochýb, že už boli dávno
preč, keď bomba vybuchla.
Týždeň po bombovom útoku na autobus v Tel Avive, sa izraelská severná hranica začala
dostávať do kritického štádia, lebo ostreľovači Hizballahu zabili dvoch vojakov IBS,
pracujúcich na izraelskom stanovišti. V čase písania týchto správ bola iba jedna z obetí
identifikovaná: seržant Itai Iluz (21) z Afuly. Ostreľovači strieľali na základňu Nurit,
nachádzajúcu sa pozdĺž západnej časti hranice. Dvaja izraelskí vojaci podľahli
zraneniam, zatiaľ čo boli evakuovaní do nemocnice. Opravovali anténu v základni, keď
ich ostreľovači spozorovali a na nich strieľali.
Reagujúc na útok, tank IBS a helikoptéra IVS (Izraelských vzdušných šíl) strieľali
smerom na stanovište Hizballahu a zničili ho. Helikoptéry IBS potom neskôr napadli
ďalšie stanovište, pričom zabili militanta Hizballahu. Hizballah potom odpovedal na
streľbu Izraela hádzaním protilietadlových granátov na izraelské územie. Niekoľko
črepín zasiahlo izraelskú osadu a spôsobilo oheň. Hizballah, podporovaný Iránom
a Sýriou povedal, že utorková zrážka začala vtedy, keď izraelské bezpečnostné sily
ostreľovali ich pozície blízko mesta Eita al-Shaab. Ale Izrael trvá na tom, že boj začal
Hizballah, a že IBS budú naďalej pokračovať v operácii proti akejkoľvek strane
„zapojenej do terorizmu proti izraelským občanom.“ (Haaretzdaily, 20.júl)
Ako sa písal tento News Digest prišla správa, že v stredu popoludní, 21. júla, bodol
izraelský arabský teeneger 20-ročného vojaka do brucha, na križovatke Golani. Útočníka
z dediny Kfar Kana po prenasledovaní dochytila hraničná polícia a niekoľkí vojaci, ktorí
boli svedkami incidentu. Vojaka zobrali do nemocnice Poliyah v Zefate, a podľa správ
jeho stav je stredne ťažký (čo znamená „vážny“) stav.
BEZPEČNOSTNÝ MÚR PREHLÁSENÝ ZA ILEGÁLNY
9. júla, po mesiacoch rokovaní, MSD v Hágu rozhodol, že múr, ktorý Izrael postavil
na Západnom brehu, je porušením medzinárodného práva a vyzval Izrael, aby ho zboril
a kompenzoval Palestínčanov za strádanie, ktoré im spôsobila výstavba. „Izrael je
povinný skončiť svoje porušovanie medzinárodného práva, je povinný okamžite zastaviť
práce spojené s výstavbou múru, ktorý sa buduje na okupovanom palestínskom území,
vrátane v Jeruzaleme a okolo neho, a okamžite tam musí strhnúť konštrukciu“, znelo
súdne nariadenie, ktoré prečítal sudca Shi Jiuyong z Číny (Haaretzdaily,10.júl)
Hoci je súdne nariadenie nezáväzné, skupina sudcov potom vyzvala Bezpečnostnú Radu
Spojených Národov, aby zvážila „ďalšiu činnosť“ na zastavenie výstavby múru. „Súd to
vidí tak, že Spojené Národy a zvlášť Valné Zhromaždenie a Bezpečnostná Rada by mali
zvážiť, aký je potrebný ďalší krok na ukončenie situácie, vyplývajúcej z múru“, povedal
predseda súdu.
Mesačné správy z Izraela
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S týmto sa boj ohľadom bezpečnostného múru presunul k Spojeným Národom. Po
krátkej úvahe schválilo 20. júla Valné Zhromaždenie rezolúciu, vyzývajúcu Izrael, aby
múr rozobral. Pri hlasovaní, kedy 150 bolo za, 6 proti a 10 sa zdržalo hlasovania,
schválilo zhromaždenie uznesenie dokonca s podporou národov, ktoré minulý december
boli proti zaslania záležitosti do Hágu. Tieto národy, vrátane 25 člennej EÚ, schválili
utorkovú rezolúciu potom, čo boli zmiernené pasáže, odsudzujúce správanie Izraela
a pridali k tomu i umiernený tón. Hoci rezolúcia Valného Zhromaždenia sa nemôže
Izraelu nanútiť, je možné, že sa neskôr dostane do Bezpečnostnej Rady. US to tam budú
určite vetovať.
Dokonca predtým, ako bolo v piatok, 9.júla vydané rozhodnutie MSD, minister
spravodlivosti Izraela Tommy Lapid povedal izraelskému rádiu, že Izrael bude názor
MSD ignorovať a bude pokračovať v stavbe múru podľa príkazu svojho Najvyššieho
súdu, ktorý iba minulý mesiac ustanovil legálne kritériá na tento projekt. V skutočnosti
Najvyšší súd Izraela už uložil určité obmedzenia ohľadom múru.“Budeme rešpektovať
rozhodnutia nášho Najvyššieho súdu a nie rozhodnutia MSD“, povedal Lapid. Minister
financií Benjamin Netanyahu súhlasil. „Žiadne medzinárodné právo nemôže povedať
krajine, aby si nebránila svojich občanov proti teroristickým vrahom. Toto je
neakceptovateľné. Je to paródia práva, spravodlivosti a pravdy“. (Jpost, 11.júl).
Bývalý izraelský veľvyslanec v Spojených Národoch Dore Gold povedal: „Po tisícoch
úmrtiach Izraelčanov za uplynulé štyri roky a 150-tich samovražedných bombových
útokoch, má Izrael morálne právo dokončiť múr, ako naplánoval.“ Povedal, že rezolúcia
je „fundamentálne nevyvážená a destabilizovaná, pretože vyzýva Izrael, aby odstránil
štít, ktorý ho chráni a nerobil nič s mečom palestínskeho terorizmu, ktorý zostáva
vytasený“ (Jpost, 21.júl).
ARAFAT JE POSILNENÝ ROZHODNUTÍM MEDZINÁRODNÉHO SÚDNEHO
DVORA
Je všeobecne známe, že Arafat už dlho chcel, aby sa konflikt s Izraelom zmedzinárodnil
a bolo do neho zapojených podľa možnosti čo najviac krajín. Jeho cieľom je izolovať
Izrael v medzinárodnej aréne, aby ho prinútil urobiť ústupky voči Palestínčanom
(Jpost,10.júl). Teraz, keď MSD rozhodol proti bezpečnostnému múru, Arafat sa cíti byť
šťastný, pretože si myslí, že aspoň čiastočne splnil svoju misiu. Dokonca má viac
dôvodov byť euforický: toto nariadenie pravdepodobne zmierni tlak na neho, aby sa
vzdal väčšiny svojej vládnej moci a ukončil korupciu.
V uplynulých dňoch Arafata kritizovala celá skupina hodnostárov, vrátane veľvyslanca
Spojených národov v Strednom východe Terje Roed-Larsena, ktorého ostré komentáre
na Arafata mali za následok, že ho vyhlásili za nežiadúcu osobu na palestínskych
územiach. Skutočnosť, že generálny tajomník Spojených národov Kofi Annan dal svoju
plnú podporu Larsenovej kritike, to neurobilo nič, aby znížilo podráždenosť, ktorú cítiť
strana 6

August 2004 / Av - Elul 5764

bratstvo
na územiach. „Štvorka zastáva spoločný názor, že PA musí uskutočniť svoj reformný
proces, vrátane plného zmocnenia palestínskeho premiéra“, povedal hovora Ananna
Marie Okabe.
Nech je akokoľvek, súdne nariadenie MSD slúžilo na otupenie účinku týchto kritík
a dalo Arafatovi výhovorku, aby sa vyhol reformám. Hoci je Arafat v základe zastaraný,
vyradený človek, ktorý sa mal už dávno vypoklonkovať, pokračuje v pridržiavaní
sa tradičných stredovýchodných metód vlády silného muža (á la Saddam Hussein),
so svojimi dôsledkami krutosti a korupcie.
Teraz, keď bola odvrátená pozornosť od Arafatovho skorumpovaného vládnutia, bude sa
snažiť pokračovať v záležitosti proti Izraelu, hľadajúc série rezolúcií Spojených národov,
ktoré by uvalili sankcie na Izrael, pretože nedodržal súdne nariadenie. Za uplynulých
niekoľko rokov sa opakovane dožadoval vyslania medzinárodných síl na Západný breh
a pásmo Gazy. Medzi inými vecami dúfa, že takéto sily by upriamili svetovú pozornosť
na tieto oblasti a tiež by garantovali prísun peňazí do jeho vlastnej pokladne.
Arafat teraz stojí na pokraji naplnenia svojho sna. Skutočnosť, že sa mu podarilo
vytiahnuť záležitosť „apartheidistickej steny“ pred svetový súd, je samo o sebe
významný úspech. Mnohí Palestínčania vítajú rozhodnutie súdu ako „historické
a hlavné“ víťazstvo pre palestínsku diplomaciu. Jeden palestínsky súdny expert povedal:
„Izrael je štát teroru a apartheidu a toto plánujeme dokázať celému svetu...Múr je iba
časť problému. Chceme kopať hlbšie. Chceme, aby ľudia, ako je Šaron a minister obrany
Mofaz, boli postavený pred súd, ako bývalý juhoslovanský prezident Slobodan
Miloševič“ (Jpost, 10.júl).
HAMAS VYRÁBA VYLEPŠENÉ ZBRANE
V príprave na stiahnutie Izraela z pásma Gazy, Hamas vyrába novú strelu, označujúcu
ako Nasser 3. V skutočnosti sa zdá, že to bola nová raketa, ktorá bola 28. júna odpálená
z Gazy smerom k južnému izraelskému mestu Sderot, ktorá zabila 2 obyvateľov, jeden
z nich bolo 3-ročné dieťa. Od novembra 2001 bolo na ciele vo vnútri Green Line
odpálených z Gazy nejakých 350 Kassam rakiet starého štýlu, ktoré spôsobili niekoľko
strát a nejaké menšie škody. Toto viedlo k tomu, že raketa Kassam bola odmietnutá ako
„neúčinná improvizácia“ (Arutzsheva, 12.júl). (Ako sa písal tento News Digest, pristála
raketa Kassam, odpálená z Gazy, uprostred židovského domu v západnom Negevskom
kibuci. Zázrakom nebol nikto zranený).
Avšak teraz, podľa Jane´s Defence Weekly, nová vylepšená zbraň Nasser 3, je schopná
preniesť 5 kg výbušnú hlavicu do rozsahu 9-tich km. Hovorí sa, že má štandardnú
výbušnú hlavicu, kombinovanú s kovovými časťami a štandardnú rozbušku. “Táto zbraň,
vybavená štandardnou rozbuškou, bola uprednostnená pred tou improvizovanou a nová
výbušná hlavica garantuje detonáciu na náraz, prekonávajúc hlavnú chybu rakety
Mesačné správy z Izraela
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Kassam 2 (Jane´s). Verí sa, že explózie, rozbušky a komponenty rakety sa dostali
do pásma Gazy cez pašerácke tunely z Egypta.
IBS opakovane prevádzali vojenské operácie proti dielňam rakety Kassam v Gaze, ale
neboli úplne úspešní. „Zdá sa, že je nemožné úplne zabrániť strieľaniu rakiet Kassam“,
povedal brigádny generál Shmuel Zakai, veliteľ IBS v Gaze. „Jediné riešenie, ako
reagovať na hrozbu rakiet Kassam, je mať prítomnosť vojska vo všetkých odpaľovacích
terénoch“ povedal zdroj IBS Jane´s.“ Za naše dlhé roky boja v Libanone sme sa naučili,
že bez ohľadu na to, akú vzdušnú prevahu máte, jediná vec, ktorá potlačí útoky rakiet, je
mať kontrolu na zemi“ (Arutzsheva, 12.júl).
Nanešťastie, ak sa stiahnutie uskutoční, bude Izraelu chýbať dokonca i symbolická
prítomnosť na území v Gaze, a toto vlastne garantuje budúce bombardovanie izraelských
miest.
ROZPOR S CANBERROU
Nedávno premiérka Nového Zélandu, Helen Clarková, nahnevane verejne odsúdila Izrael
a uvalila diplomatické sankcie na túto krajinu potom, ako dvaja podozriví agenti
Mossadu boli uväznení na šesť mesiacov, lebo sa pokúšali získať novozélandský pas
na falošných podkladoch. Tento komplot očividne zahŕňal získanie pasu v mene človeka,
ktorý bol ochrnutý na všetkých štyroch končatinách a za roky neprehovoril. „Sú veľmi
silné dôvody veriť tomu, že dvaja Izraelčania, Uriel Kelman a Elisha Cara, konali v mene
izraelskej spravodajskej služby“, povedala Clarková. Obžalovaní popreli, že sú členovia
Mossadu.
Ak sú obvinenia pravdivé, agenti spravodajskej služby sa pravdepodobne pokúšali urobiť
to, čo agenti spravodajskej služby normálne robia: účinkujú inkognito, majú falošnú
totožnosť, vstupujú do krajín a území s falošnými papiermi, atď. Jedinou „chybou“
v tomto prípade bolo to, že ich chytili. Normálne zvrchované krajiny nechcú byť tajne
pozorované, hoci sa to robí stále a niekedy priatelia dokonca špehujú priateľov.
Avšak sa zdá, že premiérka Clarková je rozzúrená nad týmto incidentom. „Porušenie
novozélandských zákonov a zvrchovanosti agentmi izraelskej vlády, vážne poškodilo náš
vzťah s Izraelom“, povedala. „Tento typ správania medzinárodne neakceptuje žiadna
krajina. Je to smutné obžalovanie Izraela, že znova zaujal také akcie proti krajine,
s ktorou má priateľské vzťahy.“
Ako výsledok incidentu bolo zrušenie návštevy na vysokej úrovni medzi dvomi
krajinami, aspoň na chvíľu, budú uvalené vízové obmedzenia na izraelských úradníkov
a návšteva Moshe Katsava, naplánovaná neskôr v roku, bola zrušená. Pani Clarková
povedala, že Izrael ignoroval požiadavky spred troch mesiacov, aby to vysvetlil
a ospravedlnil sa.
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Spiknutie „Mossadu“ bolo odhalené v marci, keď si pasový úradník všimol, že žiadateľ
o pas hovoril s kanadským, alebo americkým prízvukom (než by mal mať novozélandský
prízvuk). Táto stopa viedla k odkrytiu „komplexu tajnej dohody, ktorá zahŕňala štyroch
izraelských agentov, ktorí sa pokúšali vytvoriť falošnú totožnosť pre 36-ročného Zev
Barkana, ďalšieho podozrivého izraelského špióna, použijúc falošný rodný list, falošnú
správu na záznamníku, falošnú listovú schránku a skonštruovali zdravotné
symptómy“ (The Guardian, 16.júl).
Hovorí sa, že tento incident charakterizuje najvážnejší rozkol v novozélandských
medzinárodných vzťahoch od doby, ako Wellington prerušil diplomatické vzťahy
s Francúzskom v roku 1985, potom ako francúzski agenti zbombardovali proti-jadrovú
loď Green Peace Rainbow Warrior v prístave Aucklandu. Dúfajme, že tento rozkol
s Canberrou bude pretrvávať krátko a tento národ protinožcov znovu nadobudne svoju
úlohu, ako jeden z izraelských priateľov.
„ Hospodin mocností
Jákovov.“ (Žalm 46:8).

je

s

nami,

hradom

prepevným

je

nám

Boh

Lonnie C. Mings
Jeruzalem
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UČITELIA HOLOKAUSTU HOVORIA SVOJE PRÍBEHY.
(preklad publikovaného textu v Izraelskom denníku Jeruzalem Post z 9 Augusta 2004.)
Rodičia Stanislawa Gawela boli deti, keď ich Nacisti sťahovali z ich mesta cez poľskú
rieku Sola, pretože nechceli, aby sa stali svedkami zničenia koncentračných táborov Auswitz a Birkenau, ktoré sa nachádzali blízko ich domova.
Ale presun nezmazala ich pamäť. „Keď boli deti, videli ako stovky židov pochodovali
každý deň do chemického závodu (na nútené práce) ... a potom cítili nejaký pach
vo vzduchu (ktorý neskôr) rozpoznali ako zápach ľudských tiel v krematóriu v Birkenau“
povedal pán Gawel Jerusalem Postu.
Po rokoch, ako dieťa v meste Oswiencim, kde sa nachádza Auswitz a Birkenau, pán Gawel videl skupinu Židov, ktorí prišli do Auswitzu ako tí, ktorí prežili, a ktorí prišli navštíviť Poľsko, aby sa naučili o Holokauste. Keď bol na základnej škole, jeho „sen bol stať
sa sprievodca v Auswitzu, aby učil ľudí o Holokauste.“
Teraz žije pán Gawel na Slovensku, kde je pastorom a členom občianskeho združenia
Chevra –skupina kresťanov, ktorí spolupracujú z inými kresťanskými skupinami na poskytovaní financií, zdravotníckych prostriedkov a pomoci pri aliy pre Židov v diaspóre.
Ako účastník Štvrtej medzinárodnej konferencie učiteľov Holokaustu na Jad Vašem čiastočne napĺňa svoj detský sen. Na celej konferencii sa zúčastnilo viac ako 200 účastníkov
z 31 krajín sveta.
Medzi diskutovanými témami sa riešili hlavne potreby pochopenia, ako môže učenie sa
o Holokauste formovať študentov ako zodpovedných obyvateľov sveta, napríklad
v reakcii na iné genocídy a taktiež potreba vyučovať tieto veci vo veľkom historickom
alebo intelektuálnom kontexte za účelom lepšieho porozumenia ako dnes môžu obrazy
Holokaustu ovplyvniť a niekedy napĺňať antisemitizmus.
Dr. Joel Kotek zo Židovského súčasného dokumentárneho centra v Paríži hovoril
o „ignorovaní ignorancie“ Židov k Holokaustu. Povedal, že Židia, pretože
sú emocionálne zahrnutý v histórii a pretože je to časť kolektívneho vedomia, nepoučili
sa zo súčasných faktov.
Avšak, toto nie je výhradne židovský pedagogický problém; pán Gawel povedal,
že Holokaust nie je správne zdôrazňovaný v prednáškach Poľskej histórie. „Možno ľudia
hovoria, ‘my o tom vieme, pretože sa to stalo tu’, ale v skutočnosti tomu nechápu,“ hovorí pán Gawel.
Jeden z účastníkov Theo Schwedman vyrástol v západnom Nemecku, kde diskutoval
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v škole o Holokauste a so svojím otcom, ktorý nebol časťou Nacistickej strany, ale bojoval v Nemeckej armáde. Ale i tak, Schwedman sa formálne nenaučil o koncentračných
táboroch až dovtedy, kým neprišiel na univerzitu. Teraz, je Holokaust vyučovaný na základných školách v Nemecku. Schwedman je učiteľ na strednej škole a pracuje s Jad
Vašem na vytváraní seminárov pre Nemeckých učiteľov. „Nemecký študenti musia vidieť, že nie sú vinný za Holokaust, ale majú zvláštnu zodpovednosť, a táto zodpovednosť
musí byť súčasťou Nemeckého vzdelávania,“ hovorí. „Zodpovednosť v sebe zahŕňa dnes
otvorenosť pre cudzincov v Nemecku, a vytvorenie pozitívnych spojení s Izraelom.
V Nemecku máte (históriu) páchateľov a v Izraeli sú obete ... takže si myslím, že je dôležité pre Nemeckých študentov, aby videli a rozumeli, čo sa deje v Izraeli,“ hovorí
Schwedman, ktorý organizuje semináre v Izraeli pre nemeckých učiteľov.
Pán Gawel verí, že sa mu podarí (v Žiline – pozn. prekl.) rozbehnúť semináre
o vzdelávaní Holokaustu pre slovenských učiteľov v budove, ktorá predtým bola židovskou školou. Pred Holokaustom žilo v meste viac ako 4000 židov, teraz ich je tam okolo
70. Budovu mu poskytla miestna židovská komunita.
Počas nasledujúcich niekoľkých dní sa účastníci konferencie môžu zúčastniť rôznorodých workshopov, vrátane humoru na tému Holokaustu a vyučovania o Holokauste Izraelským arabom.
(preklad -jj-)
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„Na tvojich múroch, Jeruzaleme, ustanovím strážcov, ktorí po celý deň a po celú noc nebudú nikdy
mlčať. Vy tedy, ktorí pripomínate Hospodina, nemajte pokoja!“ (Iz. 62:6)

MÚR MODLITIEB
LIST MODLITEBNÉHO STRÁŽCU
August 2004, Av - Elul 5764

PREBUĎTE SA!
„...nech povie Izrael, - keby nie Hospodina, ktorý bol s nami, keď ľudia povstávali
proti nám, tak by nás boli zaživa pohltili, keď vzbĺkol proti nám ich hnev;“ (Ž. 124:1-3)
Rozhodnutie vo veci izraelského bezpečnostného oplotenia, ktorým Medzinárodný súdny
dvor (MSD) označil toto oplotenie za ilegálne neprekvapilo nikoho, najmenej izraelských
vodcov. Izraelský Najvyšší súd fakticky predbehol tento záver, keď nariadil, že oplotenie
sa na niektorých územiach musí priblížiť k Zelenej línii, čo sa už aj uskutočňuje. USA,
Rusko, väčšina Európy, Kanada, Japonsko a Austrália súhlasili s argumentom Izraela,
že MSD nebol oprávnený riešiť túto otázku. A predsa to súd v Haagu neodradilo, aby
prikročil k rozhodnutiu proti oploteniu.
Netreba ani hovoriť, že prezident PS Arafat a Palestínčania boli z rozhodnutia nadšení
a nemohli sa dočkať, kým verejne vyhlásia svoje požiadavky Valnému zhromaždeniu
OSN, s nádejou, že Izrael dostane aj sankcie. Vedia, že Izrael sa nebude riadiť rozhodnutím MSD. Tak ako sa snažia privodiť zánik Izraela, rovnako sa snažia využiť vo svoj
prospech aj nadchádzajúce novembrové voľby v USA, ak prezident Bush nebude znovu
zvolený. Bush prehlásil, že bude vetovať akékoľvek sankcie proti Izraelu. Medzitým
Valné zhromaždenie OSN jednohlasne odhlasovalo, že Izrael dodržiava rozhodnutie
MSD z 9. júla a požaduje, aby Izrael strhol úseky plota, ktoré boli postavené za Zelenou
líniou.
•
Modlite sa, aby toto rozhodnutie prebudilo v židovskom národe a v cirkvi uvedomenie si skutočnosti, že nepriateľ je odhodlaný ich vyhubiť, kým Boh
je rozhodnutý ich zachrániť.
„Požehnaný je Hospodin, On nevydal nás ich zubom za korisť!... Naša pomoc je
v mene Hospodinovom, ktorý učinil nebo i zem.“ (Ž. 124:6,8)

POZITÍVNE VÝSLEDKY OPLOTENIA
•

Modlite sa, aby si Izrael uvedomil, že nie oplotenie, ale zmluva a Božie zasľúbenia sú ich ochranou.
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„Uzavriem s nimi zmluvu o pokoji, vyhubím zlú zver z krajiny, takže budú bývať
bezpečne na púšti a budú spávať v lesoch.“ (Ez. 34:25)
Malé úseky bezpečnostného plota sú vysoké betónové bloky slúžiace na znemožnenie
streľby ostreľovačom z palestínskych dedín situovaných blízko cesty. Inak viac ako tri
štvrtiny oplotenia tvorí pletivo lemované navrchu ostnatým drôtom. Na oboch stranách
sú elektrické snímače a štvorprúdové cesty. Na dosiahnutie svojho tendenčného zámeru,
médiá filmujú všetky svoje správy pred betónovými úsekmi.
Jeninu, palestínskej komunite na Západnom brehu, sa dostalo medzinárodnej pozornosti
prostredníctvom filmu „Jenin, Jenin“, ktorý škandalizuje údajné zločiny IBS spáchané
proti jeho obyvateľom. Odkedy IBS rozdrvilo teroristické bunky a bol postavený plot,
bezpečnostné sily už nemusia hliadkovať v meste a vykonávať bezpečnostné kontroly pri
vchádzaní a vychádzaní. Výsledkom je tam ekonomický vzostup a stabilita pre obyvateľov ako aj podnikateľov. Namiesto toho, aby „vyvážali“ tucty samovražedných útočníkov, teraz „vyvážajú“ pestovateľov uhoriek (JPost, 10. júla).
Šejk Mahajaneh, starosta Umm el-Fahm, izraelskej arabskej komunity na Západnom
brehu, voľakedy označovanej za liaheň teroristov, povedal, že v dôsledku bezpečnostného oplotenia sa jeho komunita teší ekonomickému obratu a relatívnemu pokoju. Obvinili
ho, že kolaboruje s Izraelom, a že je zradca Palestínčanov, napriek tomu, že niektorí
členovia Islamského hnutia s ním súhlasili (JPost, 18. júna).
V oblasti severnej Galilei, blízko pohoria Gilboa, oplotenie zabránilo ničeniu poľnohospodárskych zariadení, krádežiam dobytka a vlámaniam do objektov. Do tejto oblasti sa
vrátili návštevníci, pretože je to jedno z najkrajších miest v Izraeli. Nakoľko je tam
zaistená bezpečnosť, prichádzajú nové rodiny a stavajú domy (JPost, 12. júla).
Minister obrany Šaul Mofaz nedávno vyhlásil, že bezpečnostné oplotenie zachraňuje
životy. V roku 2004 bolo v priebehu prvého polroka zabitých 63 ľudí, v porovnaní s 214
v rovnakom období predošlého roka a 451 v roku 2002. V tomto roku bolo zatknutých
1200 pravdepodobných teroristov a predišlo sa 60-tim samovražedným útokom (JPost,
28. júna).
•
Modlite sa, aby sa Izrael vrátil k Pánovi celým svojím srdcom.
„Preto plňte moje ustanovenia, zachovávajte moje právne predpisy a plňte ich; tak
budete bezpečne bývať v krajine.“ (3 M. 25:18)

CHAOS V PS DOSAHUJE BOD VARU
•

Prehlasujte Božie slovo nad Palestínčanmi kontrolovanými územiami a nad
zlými úkladmi ich vodcov.

„Lebo Hospodinove sú stĺpy zeme a na ne položil svet. On chráni nohy svojich zbožMúr modlitieb
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ných, no hriešni vo tme zahynú;“ (1 Sam. 2:8b,9)
Prezident PS Arafat sa dva roky trápi vo svojom sídle v Ramalláhu v snahe vysporiadať
sa s anarchiou v jeho bezpečnostných silách a s vyhladením hlavných vodcov Fatahu,
Islamského džihádu ako aj Hamasu. Bol obvinený z korupcie, pretože vyčerpal milióny
na mzdy svojich „priateľov“, namiesto toho, aby ich minul v prospech svojho trpiaceho
ľudu. Egypt aj Jordánsko poznamenali, že je čas, aby odstúpil.
Rozhodnutie MSD proti izraelskému bezpečnostnému oploteniu bolo pre Arafata akoby
injekciou. Zdá sa, že by to mohlo obnoviť jeho postavenie medzi palestínskym ľudom
a v arabskom svete. Vrátil sa k svojim arogantným invektívam proti Izraelu, s použitím
svojej zvyčajnej rétoriky, keď povedal, že: „Izrael je štát teroru a apartheidu, čo sa
chystáme dokázať celému svetu. Oplotenie je len časťou problému. My chceme ísť
hlbšie.“
Tento týždeň však veci nevyzerajú pre pána Arafata tak priaznivo ako minulý týždeň.
Zmätok neutíchol, naopak, dosiahol bod varu. Premiér Kurája sa pokúsil podať rezignáciu, ale Arafat ju odmietol prijať. Muhammed Dahlan, bývalý palestínsky minister
bezpečnosti, sa venoval získavaniu podpory pre seba, keď sľuboval ľuďom, že skoncuje
s korupciou a nastolí bezpečnosť a finančné reformy. Tento týždeň získal
vo vnútrostraníckych voľbách Fatahu najviac hlasov. Egypt, medzinárodné spoločenstvá
aj Izrael si myslia, že Dahlan je kľúčovou postavou na vybudovanie stability v Gaze
po stiahnutí IBS.
•
Vzdávajte vďaky a chvály za Božie slovo. Naplní sa v Jeho čase a Jeho spôsobom.
„Mne patrí pomsta i odplata pre dobu, keď sa im zakolíše noha, lebo deň ich záhuby
je blízko a rýchlo sa blíži to, čo má prísť.“ (5 M. 32:35)

VÝBUCH BOMBY V TEL AVIVE - 11. JÚLA
•

Prihovárajte sa za tých, ktorí strávia mnoho mesiacov v nemocnici a na rehabilitáciách.

„Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spásy a uzdravenie pod jeho
krídlami...“ (Mal. 3:20a)
„Verím, že oplotenie pomáha a obviňujem MSD, že sa snaží zastaviť výstavbu... rozhodnutím proti nemu. V porovnaní s tým, čím sme prešli minulý rok, je dnešná situácia
omnoho lepšia.“ „Som vystrašený, ale prežili sme už aj iné útoky a ďalšie prídu.“ „Niet
sa čoho báť... môj otec prežil holokaust... nebudeme sa báť vecí, ako je táto.“ Toto sú
výroky ľudí po výbuchu bomby na autobusovej zastávke v Tel Avive, ktorá zabila mladú
vojačku a zranila 32 ľudí (JPost, 11. júla).
Arafatova reakcia: „Sme proti takýmto bombovým útokom, a nikdy nesmiete zabudnúť,
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že za tým stoja výhradne Izraelčania, tak ako v minulosti.“ Jeho brigády mučeníkov
Al -Aksa sa však prihlásili k zodpovednosti za tento bombový útok.
•
Prehlasujte slovo Pánovo, ktoré hovorí, že samotný židovský ľud sa bude podieľať na víťazstve, ktoré im Boh dá.
„...a rozšliapete bezbožných; lebo oni sa stanú popolom pod chodidlami vašich nôh
v ten deň, ktorý ja chystám – vraví Hospodin mocností.“ (Mal. 3:21)

ALIYA Z NÁRODOV
•

Radujte sa z napĺňania Božieho slova v našich dňoch.

„Keď to bude v týchto dňoch divné v očiach zvyšku tohto ľudu, bude to divné
aj v mojich očiach – znie výrok Hospodina mocností.“ (Zach. 8:6)
Z Addis Abeby prišlo do Izraela 268 etiópskych falašských Murov. Pripoja sa k viac ako
93 000 etiópskych imigrantov, ktorí už aliyu urobili. Noví etiópski imigranti prežívajú
silný kultúrny šok. Preto žijú najmenej jeden rok v asimilačných centrách, čo im poskytuje čas, aby sa naučili základy celkom nového života. Na príchod do Izraela stále čaká
okolo 14 000 falašských Murov (JPost, 28. júna).

15. júla pricestovalo do Izraela 400 imigrantov zo Severnej Ameriky. Prišli z 33 štátov
a Kanady. Do konca roka 2004 očakáva Izraelská agentúra 2 800 imigrantov zo Severnej
Ameriky.
•
Prehlasujte Božie zasľúbenia pre zostatok Izraela.
„Dom Júdov a dom Izraela, ako ste boli kliatbou medzi národmi, teraz vás vyslobodím
a budete požehnaním. Nebojte sa, nech spevnejú vaše ruky.“ (Zach. 8:13)
•

Modlite sa za pokoj pre Jeruzalem.

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.

Múr modlitieb
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Lekcie z biblickej zeme
LEKCIE Z OLIVOVÉHO STROMU
Olivový strom v prvom rade symbolizuje vernosť a nezlomnosť.
Žalm 52:10 hovorí: ”Ja som však v dome Božom ako čerstvá oliva;
na večné veky dúfam v milosť Božiu.”
Nezáleží na podmienkach:
horúčava, sucho, vlhko, skaly alebo piesok; vždyzelená oliva to prežije a bude rodiť ovocie. Hovorí sa,
že oli-vovník nikdy nemôžete zničiť. Aj keď ho vytnete alebo spálite, z jeho koreňov vyrastú nové
výhonky. Táto časť Písma nám
pripomína, že bez ohľadu na životné podmienky, mali by sme zostať
pevní v prítomnosti Božej ako olivový strom – vždyzelení (verní) a prinášajúci ovocie.
Žalm 128:3 hovorí: ”Tvoja žena bude ako úrodný vinič vo vnútri tvojho domu a tvoji synovia ako mladé olivy okolo tvojho stola.”
Prirovnanie detí k ”mladým olivám okolo stola” hovorí
starodávnemu čitateľovi Biblie, že jeho potomstvo bude hojné,
zdravé a dokonca oddané a poslušné rodičom. Len sa pozrite
na akýkoľvek olivovník a uvidíte až desať a možno aj viac
nových výhonkov stromu, vyrastajúcich z koreňového
systému
okolo
stromu.
Žalm
128:3
je povzbudzujúce a verné zasľúbenie od Pána!

OLIVOVNÍK, IZRAEL A CIRKEV
Najjasnejšie použitie obrazu olivovníka v Biblii je Rímskym 11, kde Pavel popisuje vzťah medzi Izraelom (židovský ľudom
a Božím odvekým a neustále trvajúcim zmluvným vzťahom) a cirkvou. V skutočnosti všetky tri kapitoly Rímskym 9-11 sú zamerané na túto tému a vyvrchoľujú
strana 16

August 2004 / Av - Elul 5764

bratstvo
v obraze olivy. (Prosím, venujte čas a prečítajte si túto pasáž.) Pavel nám
ukazuje, že olivovník predstavuje zmluvy a zasľúbenia pre Izrael, ktoré
pochádzajú zo svätého Výhonku, ktorým je Mesiáš, Božie Slovo. Prirodzené výhonky sú Izraelský ľud. Tí, ktorí sa odvrátili od tohto
vzťahu, boli vylomení. Kresťania sú jednoducho plané ratolesti,
zaštepené medzi prirodzené vetvy, ”aby sa stali účastníkmi
na koreňoch a výžive olivovníka,“ čo ustanovil Boh (Rim. 11:17).
Je to jasné z Písma, ako aj z prírody, že koreň a kmeň podporujú vetvy a nie naopak (Rim. 11:18). V tejto pozícii nie je
žiadne miesto na pýchu alebo domnievanie sa, že my kresťania sme nahradili Izrael (židovský národ) alebo že Boh zavrhol svoje zmluvy a zasľúbenia v židovských Písmach (Starý
zákon). Nie je žiadne miesto na nadúvanie sa a aroganciu,
k čomu mala cirkev sklon, pretože prirodzené, ako aj vštepené výhonky vytrvajú iba vierou (Rim. 11:18-21). Cirkev
je rozšírenie plánu, ktorý už existoval. Preto by tu mala byť
iba Božia bázeň a vďaka za Pánovu veľkú milosť voči nám
(Rim. 11:33-36), ako aj postoj lásky a milosrdenstva voči židovskému národu, ktorý je milovaný kvôli otcom (Rim. 11:28).
Koniec koncov, je to skrze Izrael a Jeho zmluvný národ,
že nám Boh dal všetko, čo je nám kresťanom duchovne vzácne! Je iba jeden strom, nie dva a my sme ”plané olivy”, ktoré majú privilégium prijímať nový život z pesto-vaného, stáleho stromu.
Čo sa týka histórie, cirkev si nevážila túto časť Písma, pretože sa
nielen vyvyšovala nad židovský národ (prirodzené vetvy), ale ich aj kruto
prenasledovala až na smrť.
Veľmi často cirkvi chýbalo dokonca základné porozumenie našich
hebrejských koreňov. Rovnako si neuvedomovala, že bez poznania týchto
koreňov nemôžeme plne pochopiť, kým sme.
Výsledkom bolo, že historická cirkev sa dopustila násilníckych
skutkov voči ”prirodzeným vetvám” (židovskému národu) počas križiackych výprav, inkvizície, pogromy a dokonca vo formulovaní učenia, ktoré
sa stalo náboženským ospravedlnením Hitlerovho konečného riešenia
takzvanej ”židovskej otázky” počas holokaustu. Namiesto milosrdenstva,
kresťanstvo preukazovalo opovrhnutie.

Výber z kapitoly z knihy „Lekcie z biblickej zeme“. Autorom tejto publikácie je Clarence
H. Wagner, prezident medzinárodnej organizácie Mosty pokoja (Bridges for Peace) so
sídlom v Jeruzaleme.
Lekcie z biblickej zeme
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CHEVRA CENTRUM
Na začiatku minulého roka sme boli veľmi požehnaný tým, že nám predseda Židovskej
náboženskej obce v Žiline ponúkol budovu pre naše združenie. Je to bývalá židovská
škola. Uvedomujeme si, že nás Boh vedie k tomu, aby táto budova bola požehnaním pre
Jeho ľud ako Chevra centrum, a to cez nasledovné projekty:
-

distribúcia potravinových balíkov a humanitárnej pomoci, šatstva
pomoc pre tých, ktorí prežili holokaust a geto
zdravotnícke projekty
starostlivosť o starších ľudí
programy pre deti a siroty
kultúrne, vzdelávacie a vyučovacie programy
pomoc pre obete miestnych pohrôm
projekty Aliyah – imigrácia do Izraela

Súčasný stav budovy
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Budova potrebuje rekonštrukciu. Návrh a príprava projektu, materiál a samotná práca
na stavbe stojí veľmi veľa. Je to obrovský projekt, ale Boh Izraelov, ktorý je náš Otec
a Boh je oveľa väčší, než tento projekt. Táto vízia je nielen pre tím Chevra, ale aj pre
tých v tele Ješuu (Ježiša), ktorých srdcia sú zlomené pre Židov, a ktorí chcú byť Jeho
požehnaním pre nich: “A požehnám tých, ktorí ťa žehnajú” (1 M. 12:3)

Pohľad na projekt budovy po rekonštrukcii.
Milí bratia a sestry,
naďalej zbierame finančné prostriedky na tento veľký projekt. Chceme všetkým vám
poďakovať za každý dar, ktorým ste prispeli na projekt a taktiež i vám, ktorí si na nás
spomeniete na modlitbách. Prosíme vás, aby ste sa naďalej modlili pred naším Bohom
a prihovárali sa za nás. Ďakujeme.
Šalom
tím Chevra
Pre všetkých vás, ktorý ste sa rozhodli prispieť na projekt CHEVRA CENTRUM sú nasledovné
informácie:
Pre platby zo Slovenska :
Chevra, Hollého 40 , 010 01 Žilina,
Banka: ČSOB, a.s., Legionárska 1, 012 22 Žilina
zvlášť vytvorený účet - č.ú.: 307945033/7500 (Sk) (poukážka označená červenou bodkou)
Pre platby z Českej republiky:
Chevra, Smetanova 523, 739 61 Třinec
Banka: ČSOB, a.s., Lidická 1264, 739 61 Třinec
č.ú.: 180773659/0300 (Kč) (na poukážku uveďte var. symbol 111)

CHEVRA CENTRUM
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Moldavsko

Správy z diaspóry
PÁR, KTORÝ SA ROZHODOL ZÁPASIŤ
A VYHRÁVAŤ.
Galina Jakovlevna býva v Kišiňove s manželom Alexandrom Semjonovičom
v dvojizbovom byte. Byt je takmer prázdny. Všetko, čo mohli predať, už predali. Žijú
skromne, nemajú hmotné statky. Zato ich srdce je bohaté, plné lásky a nádeje. Keď som
ich navštívila, prijali ma veľmi srdečne. Po krátkom zoznámení sme sa dali do živého
rozhovoru. Prežili veľa ťažkých období v živote. Majú dôvod byť zatrpknutí, smutní
a beznádejní. No oni sa nevzdali. Naučili sa vzoprieť prekážkam. Nedovolili, aby hrozné
situácie ich zmiatli a zničili. Žiaden zážitok ich nedonútil poddať sa, vzdať sa.
Najprv hovorila manželka:
„Keď začala vojna bola som práve študentkou na inštitúte. Odišla som domov ako všetci
ostatní. Veľa ľudí sa pred Nemcami snažilo odísť, ukryť, niekam evakuovať. Tak aj my,
naša rodina. Prešli sme niekoľko kilometrov. No museli sme sa vrátiť domov – do svojej
dediny. Tam postavili geto – SAVRAN (Odesská oblasť). Nemci nás využívali na rôzne
roboty.
6.11.1941 nás vyhnali do Vinickej oblasti – do dediny OBADOVKA, kde bol koncentračný tábor. Pod odkrytým nebom tam bolo nahnaných veľa ľudí. Boli tam také budovy
pre zvieratá, ktoré nemali strechy. A v nich ľudia – veľmi veľa ľudí. Stovky, možno tisíce. Mala som šťastie, že som sa ja nedostala do tých budov. Najhoršie bolo, keď začalo
mrznúť. Sneh bol po kolená. Nedostávali sme jesť. Spod zeme sme vyhrabávali cviklu.
Často, keď sme sa ráno zobudili, nachádzali sme okolo seba mŕtvych. Všetko sa to dialo
pred mojimi očami. Videla som ako zabili človeka. To ma pohlo. Akokoľvek sa to dá,
musím odtiaľto ujsť.
Na Nový rok 1943 sme niekoľkí utiekli. Dostali sme sa do geta BERSAD vo Vinickej
oblasti.
Veľmi sme tam hladovali. Bola zima. Nohy sme si obaľovali slamou, papiermi, látkami
a tak všetko spolu zväzovali. Nemali sme teplú obuv. Keď sme ušli z domu, bolo leto
a tak sme nevzali so sebou teplú obuv. Mali sme len letné sandále. Tu - v Bersadi sme
boli do marca 1943.
No opäť som sa dostala do Savrane. Vzali nás naraz 156 ľudí. Stavali sme tam pontóny
most cez rieku. Tu som zostala až do oslobodenia – do 28.3.1944. Posledný rok v tomto
gete boli už mnohí ľudia spolčení s partizánmi.
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Ja som bola potajme tiež v oddiele partizánov, v ktorom nás spolu bolo 106 ľudí. V tom
čase sa celé oddiely partizánov dostali do zajatia Nemcov. No a oddiel v ktorom som bola aj ja, zachránil 486 zajatcov.
Po vojne som dokončila inštitút. Dostala som sa do Kišiňova a tu som odpracovala celý
život až do dôchodku.“
RoAle-

dina

xandra Semjonoviča mala väčšie šťastie. Im sa počas vojny podarilo evakuovať do
Strednej Ázie a tak sa vyhli výčinom nacistov. No Alexander Semjonovič odišiel na
front. Bol 3x ťažko ranený. Počas vojny vedľa neho vybuchla mína. Bol od chrbta ranený. Ďalšie zranenie bolo do bedrovej časti tela. Dodnes tam má črepinu kovu. Vtedy nebola možnosť ju vybrať. A neskôr - už lekári nechceli. Dostal 16 rôznych štátnych vyznamenaní.
Aj keď vojna skončila, ich zápas trval ďalej. Až dodnes. Zostali sami. Idú ďalej vzájomne sa povzbudzujúc, podopierajúc. Pôsobili na mňa ako veľmi zohratý manželský pár.
Možno i v tom bola celý čas ich sila – v ich jednote, súdržnosti. Mohli by byť „ubití“
životom. Nie sú. Pritom prežívajú doslova zo dňa na deň. Z rúk do úst. Aby mohli nejako
vyžiť, mesačne dostávajú potravinový balíček. Keď sa obzrú do minulosti, vidia všetkom
ťažkom čo prišlo, zároveň aj to dobré. Hovoria: Mali sme jednoducho stále šťastie. No
vedia, že Boh im pomohol. Sú vďační. Keby za to čo dostanú, mohli nejako odpracovať,
urobili by to. Dnes majú obaja vyše osemdesiat rokov.
Judita Kántorová, tím Chevra
Správy z diapóry
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DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE
Miesto konania konferencie je Dom odborov (oproti hotelu Slovakia),
v jeho veľkej scéne. Vedľa konferenčnej sály sa nachádza bufet, kde si môžete
kúpiť nápoje, ale aj niečo malé na zjedenie.
Pravidelne sem premáva Mestská Hromadná Doprava, ktorej spoje sú
dostupné ako zo Železničnej stanice, tak aj z Autobusového nástupišťa. Odporúčame vám cestovať autobusmi alebo trolejbusmi s cieľovou zastávkou
"Štúrovo námestie“.
Registráciu treba vykonať pred vstupom do konferenčnej sály. Čo na
ňu potrebujete:
Občiansky preukaz na zistenie totožnosti.
Potom si už len prevezmete na registrácii konferenčný materiál, vysačku a prípadne číslo vašej izby.
Registrujte sa počas registračných hodín:
vo štvrtok
15.00 h - 21.00 h,
v piatok a v sobotu 8.00 h - 12.30 h, 14.00 h - 16.30 h a 17.30 h - 20.00 h
Ubytovanie je zabezpečené na vysokoškolských internátoch Žilinskej
univerzity. Nachádzajú sa v blízkosti novo vybudovaných nákupných centier
“Carrefour” a “Kaufland” v Žilinskej mestskej časti “Vlčince - Veľký diel”. Na každom poschodí je možnosť používať spoločnú kuchynku s elektrickým varičom. Riady a príbory je potrebné si priniesť z domova.
Cestovať sa dá autobusmi alebo trolejbusmi zo zastávky pred konferenčnou budovou(opačná strana cesty) smer Vlčince. Cieľová zastávka sa nazýva "Obchodná". Cena lístku je 12,- Sk.
Pravidlá pre odchod z internátov pri vašom prípadnom ubytovaní v nich
sú nasledovné:
- pri každom odchode z internátov nechávajte kľúče na vrátnici
- po ukončení pobytu vyzlečte posteľnú bielizeň, nechajte je na posteli a na vrátnici odhláste svoj pobyt a odovzdajte kľúče. Urobte to na vrátnici aj v prípade, že
na izbe ešte niekto zostáva.
Iná z možností je aj hotel “Doprastav G”, ktorý ponúka jedno, dvoja trojposteľové izby. Všetky ceny izieb sú už vrátane raňajok vo forme švédskych
stolov. Ubytovanie si musíte objednať a rezervovať každý sám. Kontakt : Hotel
Doprastav G, Kragujevská 11, Žilina 010 01, tel.: 00421 41 734 24 48
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PROGRAM KONFERENCIE
Štvrtok, 19.8.2004
18:00 – Stanislaw Gawel: “… nebude klamať večne trvajúci víťaz
Izraelov...”
Piatok, 20.8.2004
8:30 – Modlitby
9:00 – Randy Ludeman:
“Každý dobrý dar a každý dokonalý dar prichádza zhora…”
11:00 – JoAnn Magnuson:
“Vplyv stredovekej pašie na židovsko-kresťanské vzťahy.”
12:30 – Prestávka na obed
14:30 – Mojmír Kallus: “Hynú, pretože odmietli milovať pravdu…”
16:00 – Prestávka
18:00 – Paul & Nuala O’Higgins: “Príprava pre slávnu cirkev.”

Sobota, 21.8.2004
8:30 – Modlitby
9:00 – Randy Ludeman: “Pretože som, ktorý som (JAHVE), nemením sa.”
11:00 – JoAnn Magnuson:
“Zrod moderného Stredného východu: História v mapách.”
12:30 – Prestávka na obed
14:30 – Randy Ludeman: “Ó môj ľud, Ja otvorím vaše hroby… “
16:00 – Prestávka
18:00 – Paul & Nuala O’Higgins:
“Uzdravenie zlomeného srdca a potešovanie tých, ktorí
oplakávajú Sion”
Nedeľa, 22.8.2004
8:30 – Modlitby
9:00 – Paul & Nuala O’Higgins:
“Osem dôvodov, prečo by mal každý kresťan podporovať Izrael.”
10:30 – Otázky, odpovede, diskusia

