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

(Ef. 2:14)

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

(Ef. 2:18)

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

SLOVO NA ÚVOD
Drahý súrodenci!
Naposledy Chuck Pierce napísal článok „Sledovanie
nástrah uprostred zmien“, čo je dôležité pre každého z nás, lebo
všetci prechádzame určitými zmenami.
„Biblia je plná zmien. Veľa z nich sa nachádza v kapitole
viery (Židom 11), kde môžeme vidieť chyby, ktoré sa udiali v období
zmien. Môžeme sa učiť od tých, ktorý boli pred nami:
1. Je veľa dôsledkov, keď sa rozhodneme, že zoberieme veci
do svojich vlastných rúk a nedokážeme očakávať na dokonalý Boží
čas. 1M. 16:1-5... Pamätajte na Sáru! Keď Abrahám jej povedal
o zasľúbení mnohých deti, zobrala svoju slúžku Hagar a snažila sa tým poistiť, že toto zasľúbenie
sa naplní. Celý čas máme ešte dôsledky tohto činu.
2. Dovoľ, aby anjeli ťa viedli a nedopusť, aby ťa emócie ťahali dozadu a nedovolili ti urobiť krok
vpred! 1M 19-:16-26... Pamätaj na Lotovu ženu! Jej pohľad bol túžbou po niečom, čo pominulo
a preto sa obrátila na soľný stĺp!
3. Nemrmli a nenariekaj len kvôli tomu, že na novom mieste sa necítiš tak pohodlne ako
predošlom mieste. Mrmlanie a nariekanie sú nákazlivé! 2M 15:22-25... Pamätaj na ľudí, ktorí
prešli na druhú stranu! Oni prišli len tri dni cesty na nové miesto a už začali nariekať nad tým,
čo ponechali v Egypte. Dostať sa naspäť nie je vôbec ťažko!
4. Sleduj svoje emócie a nedovoľ hnevu a neistote, aby ti zabránili odrážať Boží vzor.
4M 20:11-12... Pamätaj na Mojžiša! Ľudia ho provokovali k hnevu a jeho neistá reč ho priviedla
k neposlušnosti Pánovi a spoliehaní sa na predošlej skúsenosti. Staré metódy sa môžu stať
nástrahou, keď Pán ich nespraví aktuálnymi dnes.
5. Neprivlastňuj si autoritu alebo nepokúšaj sa rýchlo nadobudnúť bohatstvo. Nelegálny zisk
pôsobí prekliatie! 2Kr 5:21-26...Pamätaj na Geháziho! Bežal za Námanom, aby obdržal to, čo
odmietol Elizeus ako svoju odmenu. Obdržal nie len bohatstvo, ale aj Námanovu lepru.
6. Sleduj svoje emócie a nedovoľ, aby sa pripojili k nepriateľovi Pána. Mt. 16... Pamätaj na Petra!
Peter bol veľmi kolísavý vo svojich emóciách. Dostal zjavenie od Otca o tom, kým bol Pán. Pán mu
dal veľké proroctvo. Potom, keď Pán povedal, že musí isť do Jeruzalema, aby zomrel, snažil sa mu
v tom zabrániť. Pán ho prirovnal k satanovi, preto, že jeho emócie sa pripojili k nepriateľským
plánom, aby zastaviť rozhodujúce víťazstvo pre ľudstvo!
7. Buď opatrný v poukazovaní svojich pochybnosti! Ján 20:27...Pamätaj na Tomáša! Ten ma
zaujíma najviac. Tomášova nevera je znepokojujúca. Potreboval sa dotknúť niečoho, aby uveril.
8. Nemysli si, že Ježiš nerozumie tvojej skúške – buď istý a dôveruj Jeho časovaniu! Lk 10,
Jn 11... Pamätaj na Martu a Máriu! Boli netrpezlivé a vyčítali Ježišovi, lebo nebol tam, keď zomrel
ich brat Lazar. Pánove časovanie je perfektné. Nedovoľ Mu, aby plakal nad tvojou neverou!
9. Nevzďaľuj sa od Pána a nehovor Duchu Svätému, že si už všetko dal! Sk 5... Pamätaj na
Ananiáša a Zafiru! Oni neprerušili Božiu moc, ktorá pôsobila v prvej cirkvi.
10. Buď na správnom mieste, v správnom čase a rob správnu vec! Pamätaj na Ježiša! On išiel
správnym spôsobom, v správnom čase a vždy robil to, čo Ho Otec požiadal robiť.
To je kľúč k časovým zmenám.
Stanislaw Gawel, za tím Chevra
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„ ...pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine...“ (1Kr 10:6)
“Ty, ktorý zachraňuješ tých, ktorí sa utiekajú k tebe … ukry ma v tôni svojich krídel pred
bezbožnými, ktorí sa hubia pred mojimi smrteľnými nepriateľmi, ktorí ma obkľučujú ...
” (Ž 17:7-9, Roh. prekl.
)

IZRAEL BÚŠI DO HIZBALLÁHU
Veľké udalosti, ktoré otrasú touto planétou niekedy začínajú malými incidentmi. Keď Hizballáh
uniesol dvoch izraelských vojakov, bola to relatívne drobná udalosť, presne ako to pri vojenských
incidentoch chodí. Bola však zápalnou iskrou k požiaru, ktorý postihol celý severný Izrael, veľkú
časť Libanonu a hrozí, že sa rozšíri aj po Sýrii, ba dokonca ešte ďalej.
Hizballáh, ktorý ťaží z konfliktu s Izraelom, si myslel, že mu malý únos len tak prejde, najmä keď
tento spôsob šikanovania používali na Izrael Palestínčania. Hizballáh s takou reakciou nerátal. Ako
píšem tento prehľad, z väčšiny palestínskeho územia stúpa dym, ako Izrael zasahuje zo vzduchu,
z mora a sčasti aj zo zeme ich strategické ciele. Hizballáh sa nenecháva zahanbiť a vyslal
už niekoľko tisíc kaťuší na izraelské severné mestá a mestečká, ako napr. Kiryat Sh’mona,
Nahariya, Hatzor, Karmel, Akko, Haifa, Safed, Nazaret, Tiberias a na mnoho ďalších. Ako paľba
pokračuje, severné sídla buď čupia v protileteckých krytoch, alebo utekajú na juh. Izrael už stratil
odhadom asi 200 000 turistov a pravdepodobne príde ešte o viac.
Po dlhých rokoch, čo rakety Kasam útočili z Gazy a kaťuše zo severnej hranice, Izrael „sa naštval,“
ako sa vraví. Olmert tentokrát slávnostne prisahal: „Udrieme na Hizballáh tak tvrdo, že už nebude
hrozbou pre izraelské hranice.“ Po tom, čo letisko v Bejrúte bolo vyradené z prevádzky, Izrael sa
sústredil na infraštruktúru, o ktorú sa Hizballáh opiera. Počas 12-dňového bombardovania prišlo
v Libanone o život niekoľko stoviek civilistov. Bola zasiahnutá aj budova, kde sídli Nasralláhov
vojenský štáb, ale samotný Nasralláh tam v tom čase nebol. Ako mnoho iných teroristických vodcov,
aj on pravdepodobne má schopnosť zmiznúť z dohľadu, keď sa z neho spraví terč streľby. Rovnako
sa zachoval aj Sadám Husajn, ale v jeho prípade spojenecké vojská ukázali, že táto hra na
skrývačku funguje iba dočasne.
V čase písania článku bolo zabitých 40 Izraelitov a 391 bolo zranených. Som na izraelskom území,
aj mimo neho, asi 19 rokov, ale ešte som nevidel nič podobného. V porovnaní s touto záplavou
kaťuší sa sporadické útoky počas vojny v Golfskom zálive zdajú ako detská hra. Hizballáh
je spôsobilý napadnúť Tel Aviv a Jeruzalem, aj keď to zatiaľ neurobil. Dnešným ňom už štvrť milióna
Izraelčanov vďaka bojom na severe opustilo svoje domovy, pričom niektorí spia v parkoch a na
podobných miestach. (Debkafile, 24.júl 2006).
Je zaujímavé, že hlavné mestá západného sveta nejavia najmenšie známky horúčkovitej aktivity
zastaviť tento boj. Amerika, ktorú obzvlášť zaujíma svetový boj s terorizmom, žiada od Izraela, aby
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zasadila Hizballáhu smrteľný úder. USA vyvinuli skutočne nepatrné úsilie zastaviť paľbu. Počas
písania tohto krátkeho prehľadu správ, JE ministerka zahraničných vecí Condoleezze Rice na
Blízkom východe a rokuje tam s vládnymi činiteľmi. Zdá sa, že tam neprišla za účelom zastaviť boj,
ale skôr utužiť vzťahy s libanonskou vládou. Snaží sa zdôrazniť, že „riadiť celú show“ by skôr mala
demokraticky zvolená vláda a nie Hizballáh
Od Fuad Sinioru (libanonského premiéra) a iných vládnych predstaviteľov, ktorí sa s Riceovou stretli
sa očakáva, že budú požadovať okamžité zastavenie boja, to však Bushova vláda nechce pripustiť.
Rice sa elegantne pokúsila prekorčuľovať medzi podporou libanonskej demokratickej vlády
a snahou nediktovať Izraelu, ako jednať ohľadom vlastnej bezpečnosti. „všetci chceme ukončiť boj,
máme ten istý cieľ,“ povedala. Zároveň však prehlásila, že pod akúkoľvek zmluvu o ukončení paľby
sa podpíše Libanon, nie Hizballáh.
Po sedemhodinovom pobyte v Libanone sa ministerka stretla so svojím izraelským proťajškom Tzipi
Livni a neskôr s premiérom Olmertom. Rokovanie bolo zamerané na otázku, nakoľko sa do celej
veci má zapojiť medzinárodná verejnosť. Treba totiž zabezpečiť prepustenie izraelských vojakov
a zároveň je nutné vytvoriť na severných hraniciach akýsi „vojenský nárazník,“ aby sa v budúcnosti
predišlo ich okupácii Hizballáhom. Olmert jej jasne naznačil, že operácia bude ešte chvíľu
pokračovať.
Malo by sa však zdôrazniť, že aj keď Izrael takmer „zdierajú z kože“ za jeho „prehnanú reakciu,“
v tejto veci robí veľmi obozretné kroky a to je dôvod, prečo celá operácia trvá tak dlho. Izrael by
mohol zapojiť dosť vojakov a streliva na to, aby ukončil celú vec aj hneď, ale berie na ohľad civilné
obyvateľstvo pri svojom postupe severným Libanonom. Napriek mienke mnohých, Izrael sa doslova
cvičí v sebaovládaní.
MAJÚ ARABI PLNÉ ZUBY HIZBALLÁHU?
Zdá sa, že prinajmenšom niektorí Arabi už majú Hizballáhu dosť a obviňujú jeho prívržencov, Irán
a Sýriu, že vôbec bojujú v Libanone. Až donedávna sa arabské vlády zdráhali kritizovať Hizballáh
na verejnosti. Avšak teraz, keď sa Nasralláh a jeho najbližší pomocníci skrývajú, objavuje sa
„antihizballáhovská koalícia, a to nielen v Libanone, ale aj v niekoľkých Ďalších arabských
krajinách.“ (JPost, 17.júla 2006)
Hizballáh a jeho stúpenci dúfali, že masívna militantná izraelská operácia v Libanone odštartuje
ďalekosiahle protesty po celom arabskom svete a tak vytvorí nestabilitu a snáď aj naruší niektoré
umiernené politické zriadenia. To sa však nestalo, a teraz namiesto toho je samotný Hizballáh pod
paľbou od jeho niekdajších „priateľov“. To Hizballáh prinútilo začať šíriť fámy o „arabskom
sprisahaní,“ ktoré má zlikvidovať šiítsku organizáciu.
Koalícia proti Hizballáhu, „ktorá zjavne rastie s každou izraelskou raketou, čo dopadne na hlavy
vodcov a vojenského štábu Hizballáhu” je vedená hlavne tromi umiernenými vládami – Egyptom,
Jordánom a Saudskou Arábiou. Vodcovia týchto krajín sú presvedčení, že Teherán a Damask
používajú Hizballáh na odvrátenie pozornosti od iránskeho nukleárneho programu a od spoluúčasti
Sýrie na úkladnej vražde bývalého libanonského premiéra Rafíka al-Harírího.
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Podľa posolstiev vychádzajúcich z niektorých opozičných krajín si Arabi a moslimovia nemôžu
dovoliť, aby bola celá oblasť zatiahnutá do vojny kvôli takej nezodpovednej a politicky bezohľadnej
organizácii ako Hizballáh. Množstvo vládnych hovorcov, ako aj arabskí editori a komentátori,
prejavili len malú sympatiu voči Hizballáhu, keď sa objavil v pan-arabskom televíznom vysielaní.
Niektorí z nich povedali, že ľudia by mali rozlišovať medzi legitímnou opozíciou a nebezpečnou
diplomatickou nerozvážnosťou tých politických strán, ktoré jednajú bez spolupráce ich vlastnej vlády
a ostatných arabských štátov.
AHMADINEDŽÁD SA STÁLE TVÁRI AKO BOH SKAZY
Nie všetky štáty sú voči Hizballáhu kritické. Skutočnosťou je, že iránsky prezident Ahmadinedžád
nedávno vyhlásil, že „zničenie Izraela je na dosah.“ Oznámil, že už „začal proces“ vyhladenia
Izraela, čo znamená, že Hamas aj Hizballáh dostávajú rozkazy od jeho vlády. Sionisti „urobili
to najhoršie, čo mohli tým, že odštartovali ich zánik útokom na Libanon.“ (Arutz Sheva, 23.júla
2006).
Ešte predtým povedal, že ľudia by mali pochopiť, že „erupcia nenávisti národov v regióne už buble
pod povrchom ... Hovorím vám ... že keď táto sopka vybuchne – a my sme už na pokraji erupcie –
a keď sa zdvihne tento zúrivý oceán, jeho vlny nezasiahnu iba túto oblasť.”
Adresujúc svoju poznámku istému imigrantovi, ktorý práve pristál v Izraeli, Ahmadinedžád povedal:
„Dokonca klamú aj tým nešťastníkom, ktorých priviezli do okupovanej Palestíny. Používajú ich ako
štít na dosiahnutie svojich cieľov.“
Iránska vláda v rámci tejto záležitosti umiestnila veľkoplošné reklamy vodcu Hizballáhu Nasralláha
po celej krajine so sloganmi, ktoré majú pripomínať moslimom ich povinnosť vymazať Izrael z mapy
sveta. Sýria medzitým zverejnila hrozbu, že sa oficiálne zapojí do vojny. Sýrsky minister informácií
Mohsen Bilal v nedeľu povedal: „Ak Izrael vtrhne do libanonskej krajiny a priblíži sa k nám, Sýria
neostane len tak nečinne sedieť. Vstúpime do konfliktu.“
Americký prezident Bush však Sýriu varoval, aby sa od konfliktu držala čo najďalej. „Sýria
je hlavným sponzorom Hizballáhu už veľa rokov a pomáha im dodávaním zásielok zbraní iránskej
výroby. Aj iránska vláda sa opakovane stavia na odpor medzinárodných spoločností. Má ambície
vlastniť nukleárne zbrane a napomáha teroristickým skupinám. Ich činnosť ohrozujú celý Stredný
východ a bránia pri hľadaní riešenia súčasnej krízy a nastolení trvalého mieru tejto problematickej
oblasti. ” (Arutz Sheva, 23.júl 2006)
IZRAEL POVAŽUJE ĎALŠÍ POSTUP ZA PROBLEMATICKÝ
Ak Spojené štáty a iné demokratické krajiny dúfali, že izraelské jednotky spôsobia Hizballáhu rýchlu
porážku, zatiaľ sa nič také nestalo. Izraelské vojsko napadlo južný Libanon a ženie sa vpred,
zaberajúc oblastné dediny, ktoré očisťujú od libanonských jednotiek Hizballáhu. 24. júla Nasralláh
varoval Izrael, že ich prienik na libanonské územie nezastaví raketové ostreľovanie Hizballáhom.
Podľa toho, čo doteraz povedal, asi nehovoril do vetra. Denník Debkafile z 24. júla uviedol, že bolo
zničené iba jedno viacnásobné odpaľovacie zariadenie a šesť jednorazových systémov.
6

August 2006

bratstvo

Mesačné správy z Izraela
Ešte nedávno izraelské obranné jednotky verili, že odhalili hlavnú vojenskú taktiku Hizballáhu –
zákopovú vojnu v štýle, ktorý sa použil v Kongu a Vietname: stovky malých bunkrov roztrúsených po
celej krajine. Krátko nato však narazili na ďalšiu prekážku: kamuflážna technika prevzatá
od Japoncov, ktorí ju použili v r. 1945 v bitke o ostrov Iwo Jima. Aby zabránili príletu rakiet, izraelské
jednotky musia vyhodiť do vzduchu tunely a tiež si osvojiť taktiku, ktorú použilo americké vojsko pri
dobytí podkopaného japonského ostrova Iwo Jima a iných tichomorských ostrovov na konci druhej
svetovej vojny.
„Teraz už vieme, že ak začne chodiť skupina 5-6 stojacich stromov, vidíme pred sebou v pohybe 14barelové odpaľovacie zariadenie rakiet typu Fajr-3; jeden či dva stromy v pohybe ukrývajú pár
bojovníkov Hizballáhu.“ Situácia je komplikovaná, pretože kým pozemné alebo vzdušné jednotky
lokalizujú podozrivé stromy a kríky, vojaci Hizballáhu a ostreľovači sa medzitým presunú a zmenia
maskovanie.
Izraelské vzdušné sily bombardovali počas prvých dní vojny prázdne obytné priestory v Bejrúte
a Baalbeku, ale nestrieľali do pohyblivých stromov a do vegetácie, ktorá skrývala raketomety. To je
dôvod, prečo pokračujú ťažké nálety na Izrael aj napriek tvrdým leteckým útokom na strediská
Hizballáhu a ich pevnosti. Podobá sa to situácii v Golfskom zálive, kde americké letectvo vyradilo
z prevádzky neprenosné odpaľovače rakiet typu Scud, ale nezachytili pohyblivé jednotky skrývajúce
sa v jaskyniach kopcovitej krajiny západného Iraku.
AMERIKA ZAČÍNA VYZBROJOVAŤ LETECTVO DO IZRAELA
Podľa Debkafile z 23.júla 2006 si doplňuje Hizballáh zbrane od Iránu a chodí letecky pre ďalšie
zásoby na Abu Ad Duhur, vojenské letisko severne od mesta Homs. Tieto dodávky obsahujú veľké
množstvo nových rakiet vrátane ďalekonosných striel typu Zelzal, Fajr-3 and Fajr-5, raketometov tzv. kaťuší, protitankové a protivzdušné strely. Niektoré z týchto striel sú schopné zasiahnuť Tel Aviv
a Jeruzalem. Vo štvrtok 21. júla to zverejnila Debka na základe vyjadrenia Brig-Gena, veliteľa
iránskej revolučnej gardy Al-Haraf al-Assauri. Generál Yahya Rahim Safavi prevzal velenie nad
libanonskými vojskami po lídrovi Hasanovi Nasralláhovi, ktorý sa teraz skrýva.
Reakciou USA na neustály prítok zbraní do Hizballáhu bolo to, že v sobotu 22. júla začali letecky
prepravovať zbrane do Izraela. Podľa Debkafile, tieto dodávky pozostávajú z nového inventára
granátov, striel a chýbajúcich súčiastok do izraelských lietadiel a helikoptér. Obrovské transporty
Galaxy C141 pristávajú a odlietajú v krátkych intervaloch, opakovane zásobujúc izraelské jednotky
ak ako vo vojne Yom Kippur v r. 1973.
KRESŤANIA PODPORUJÚ IZRAEL
Nedávno sa vo Washingtone zhromaždilo asi 3 000 kresťanov zo všetkých 50 amerických štátov
aby vyjadrili svoju podporu štátu Izrael. Zjednotení kresťania pre Izrael (Christians United for Israel –
CUFI) sa stretli s členmi kongresu, ktorých naliehavo žiadali väčšiu podporu židovského štátu.
Podľa Johna Hagee-ho (pastor podporujúci a vyučujúci o Izraeli), CUFI pritiahla nevídané množstvo
ľudí už od svojho založenia vo februári.
bratstvo
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Hagee vraví: „Podľa môjho názoru majú kresťania biblickú zodpovednosť podporiť Izrael navzdory
tejto agresie. CUFI je organizáciou, ktorá nám umožňuje vyjadriť túto podporu jednohlasne.
Konkrétne budeme od kongresu žiadať nasledovné:
- dovoliť Izraelu, aby pokračoval vo vojne proti terorizmu v pásme Gazy ako aj kdekoľvek inde,
pokiaľ to bude nevyhnutné
- vyhnúť sa nátlaku na Izrael, aby obmedzoval svoju vojenskú odozvu voči Hamas a Hizballáhu
- uzákoniť tzv. Palestínsky antiteroristický zákon, ktorý zakáže USA podporovať Hamas, kým sa
dotyční nezrieknu terorizmu a neuznajú štát Izrael
- obnoviť Iránsko-Líbyjské sankcie, podľa ktorých by odmietli poskytnúť peňažné prostriedky
na realizáciu výroby jadrových zbraní
- žiadať Bushovu vládu, aby prinútila Irán prestať sa vykrúcať a akceptovať medzinárodnú
požiadavku na zastavenie svojej činnosti v oblasti obohacovania uránom.“
Hagee to celé uzatvára takto: „Nemôžem hovoriť za ostatných. Môžem jedine prijať biblické
hľadisko, podľa ktorého Boh požehná tým, ktorí žehnajú židovskému ľudu. ”
JE TOTO ARMAGEDON?
V Spojených štátoch sa niektorí pýtajú, či toto všetko nepovedie do poslednej bitky o Armagedon.
Predbežne by som odpovedal asi takto: je tu iste potenciál, aby sa to vystupňovalo do rozsiahlejšej
vojny, do ktorej sa možno zapojí viacero národov. Podľa niektorých hrozí vypuknutie tretej svetovej
vojny, a iní zase hovoria, že sa de facto už v tretej svetovej vojne nachádzame. Ak aj bude tretia
svetová vojna, bude to skôr vojna proti terorizmu než kataklyzmatická vojna medzi dvoma národmi.
Povedal by som, že za daných okolností ešte nie sme v poslednej bitke.
Napriek tomu sme vo veľmi nebezpečných časoch. Radikálni moslimovia majú v moci roznietiť
celosvetový požiar. Šialení vodcovia ako Ahmadinedžád, ktorý verí tomu, že je tu na zemi len preto,
aby pripravil príchod veľkého Mahdího (islamského pseudoproťajšku Mesiáša), by mohli urobiť čosi,
čím by privodili odpoveď Izraela alebo iného štátu vo forme jadrových zbraní. Spomínané okolnosti
by mohli odštartovať veľké finále na planéte Zem.
Kiež by sme prebývali v Pánovej blízkosti a zdvihli hlavu, „lebo sa blíži naše vykúpenie.“
„A ja mu budem, hovorí Hospodin, ohnivým múrom dookola ... lebo ten, kto sa vás dotýka,
dotýka sa zrenice Jeho oka. Lebo hľa, budem mávať svojou rukou proti nim, a budú korisťou
svojim sluhom ... . (Zach 2:5, 8, 9).
V Mesiášovi,
Lonnie C. Mings
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MÚR MODLITIEB
„Na tvojich múroch, Jeruzaleme, ustanovím strážcov, ktorí po celý deň a po celú noc nebudú
nikdy mlčať. Vy teda, ktorí pripomínate Hospodina, nemajte pokoja!“ (Iz 62:6)
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„Lebo vás poberiem z národov a zhromaždím vás zo všetkých zemí a dovediem vás do vašej
zeme. A pokropím vás čistou vodou a budete čistí ... A dám vám svojho Ducha do vášho
vnútra a učiním to, aby ste chodili v mojich ustanoveniach a ostríhali moje súdy a činili ich.
Nie pre vás to činím, dome Izraelov, ale pre meno svojej svätosti, ktoré ste poškvrnili medzi
národmi, kam ste prišli.” (Ez 36:24-25,27,22 Roh. prekl.).

PRE MENO JEHO SVÄTOSTI ...
Židovské zastupiteľstvo odhaduje, že v roku 2006 príde z celého sveta do Izraela 24 000 nových
prisťahovalcov. V blízkej budúcnosti sa očakáva príchod asi 2 650 nových imigrantov zo Severnej
Ameriky, Británie a Francúzska (Ynetnews, 5.júl 2006). Prví z nich pristáli v polovici júla a smerovali
do miest Acre a Tiberias a udomácnili sa rovno do protileteckých krytov uprostred kaťuší Hizballáhu.
Alijah sa tento rok ešte ani zďaleka nepriblížil k celkovému počtu Židov, ktorí majú prísť do Izraela
(Israel Today, 18.júla 2006).
Vojna, ktorá sa v súčasnosti vedie proti Izraelu nie je ničím iným ako snaha kniežatstiev a mocností
temna zabrániť Izraelu, aby skrze nich prišlo k naplneniu Božích zámerov. Takmer sa dá vidieť
ohnivý červený drak zo Zjavenia 12:4, ako stojí pred ženou pripravený zhltnúť jej dieťa. Dnes je to
izraelský národ a jej deti, ktorým hrozí úplné vyhladenie. Diabol vie, že jeho čas sa kráti. Má mnoho
ochotných agentov, ktorí urobia čokoľvek, aby zabránili Židom naplniť Zachariášove proroctvo
12:10, podľa ktorého „obrátia svoj zrak k tomu, ktorého prebodli ... a budú žalostiť nad svojím
prvorodeným.“
•

Modlite sa za ochranu nových prisťahovalcov, za prichádzajúcu veľkú alijah (konečné
a úplné zhromaždenie židovského národa do svojej krajiny) a za ich spasenie. Či spoznajú
Mesiáša pred alebo po svojom príchode, ich spasenie zmarí satanove plány okradnúť Boha
o jeho dedičstvo.

„Kde kto je silný Boh ako ty, ktorý odpúšťaš neprávosť a netrestajúc ideš popri prestúpení
ostatku svojho dedičstva? Nedrží navždy svojho hnevu, lebo má záľubu v milosti. Zase sa
zľutuje nad nami, zdeptá naše neprávosti. A zahodíš všetky ich hriechy do hlbín mora. Dáš
Jakobovi pravdu, milosť Abrahámovi, čo si prisahal našim otcom od pradávnych
dní. ” (Mich 7:18-20, Roh.prekl.)
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NASRALLAHOVE BLÁZNOVSTVO
„Preto prorokuj o zemi Izraelovej a povieš vrchom a brehom, potokom a dolinám: Takto
hovorí Pán Hospodin: Hľa, hovoril som vo svojej horlivosti a vo svojej prchlivosti, pretože
nesiete potupu národov. Preto takto hovorí Pán Hospodin: Ja som pozdvihol svoju ruku
prisahajúc, že národy, ktoré sú vôkol vás, tie ponesú svoju potupu. " (Ez 36:6-7, Roh.prekl.)
Jordánsko, Saudská Arábia a Egypt, spolu mnohými arabskými analytikmi a komentátormi vytvárajú
koalíciu proti „nezodpovednému činu Hizballáhu a Hamasu, keď zaútočili na Izrael bez toho, aby
brali do úvahy jeho dôsledky. Inými slovami, Hassan Nasrallah, duchovný vodca Hizballáhu, sám na
vlastnú zodpovednosť vyhlásil vojnu proti Izraleu bez súhlasu Saudskej Arábie. Zo strany arabského
sveta má len malú podporu, a Nasrallah sa preto skrýva (JPost, 17.júl 2006)
Hamas a Hizballáh nazývajú arabských vodcov zbabelcami a obviňujú ich z toho, že posluhujú
záujmom USA a Izraela, pretože nevstúpili do spolupráce s nimi. Palestínsky prezident Mahmoud
Abbás sa obáva, že Hizballáh a Hamas sa môžu dohodnúť a prepustiť väzňov, ktorí sa potom budú
považovať za hrdinov, keď odstránia z hry tzv. umiernencov (ako je on sám). Abbás sa nemusí
obávať. On umiernenec nie je. (JPost, 13.júl 2006)
•

Modlite sa, aby arabskí moslimskí lídri v snahe podmaniť si svet a dať ho do područia
islamu začali konať proti sebe navzájom. Každý z nich sa už v duchu vidí ako vládcu nad
celým svetom. Prvým krokom na uskutočnenie tejto záležitosti je zničiť Izrael – avšak Boh
má iné plány.

„A tak teraz viďte, že ja a len ja som to! A nie je okrem mňa iného Boha; ja usmrcujem
i oživujem, raním a ja tiež uzdravujem; a nie je toho, kto by vytrhol z mojej ruky. ... A vrátim
pomstu svojim protivníkom, a tým, ktorí ma nenávidia, zaplatím. ... On pokryje hriech svojej
zeme i svojho ľudu. ” (5M 32:39,41,43 Roh.prekl. upr. podľa angl. originálu)
Z IZRAELA
„Moje srdce je obrátené k vodcom Izraelovým, k dobrovoľným z ľudu. Dobrorečte
Hospodinovi! Hovorím k vám, ktorí sedíte na (sudcovských) pokrovcoch, ako aj vy, ktorí
chodíte po cestách. Vzdialení od kriku strelcov, ... medzi válovmi vody, tam nech oslavujú
skutky spravodlivosti Hospodina, skutky spravodlivosti jeho otvorenej osady v Izraelovi!
Vtedy zostúpi do brán utečený ľud Hospodinov.“ (Sud 5:9-11, Roh.prekl.).
•

Modlite sa za premiéra, ministra zahraničia, za jednotky obrany a výzvednú službu. Majú
na svojich pleciach bremeno zodpovednosti správne sa rozhodnúť v týchto kritických
chvíľach. Za začiatku konfliktu bol unesený desiatnik Gilad Šalít, aby bol Izrael prinútený
prepustiť väzňov. Niekoľko dní nato zaútočil Hizballáh na Izrael, prekročil hranice a zajal pre
ten istý účel dvoch vojakov Ehuda Goldwassera a Eldada Regeva. Hizballáh potom
pokračoval v raketovom ostreľovaní izraelských komunít a pokúsil sa prepraviť oboch
vojakov do Iránu (Arutz Sheva, 14. júl 2006).
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Premiér Ehud Olmert vraví, že Izrael s teroristami vyjednávať nebude. „Poddať sa teroru dnes
znamená viac vydierania v budúcnosti,“ povedal. Na jednaní Knesetu 18.júla vyjadril svoju vďaku
členom parlamentu, ktorí nateraz odložili bokom nezrovnalosti medzi sebou a v čase národnej krízy
vytvorili jednotu (Jerusalem Newswire, 18.júla 2006).
Ministerka zahraničných vecí, Tzipi Livni, sa stretla s delegáciou OSN a vyjadrila sa, že prišiel čas
na diplomatické jednanie, aj keď to nevyhnutne neznamená zredukovať prebiehajúcu vojenský
operáciu. Prízvukovala, že je dôležité, aby sa Hizballáh stiahol z južného Libanonu a zmluvne
sa zaviazala k tomu, aby bola rezolúcia 1559 (výzva na odzbrojenie Hizballáhu, pozn.prekl.)
uvedená do platnosti – tak sa v budúcnosti zabráni útlaku izraelského obyvateľstva. (JPost,
18.júl 2006) Rezolúcia OSN 1559 z roku 2004 vracia v podstate Libanonu jeho suverenitu a žiada
rozpustiť všetky libanonské aj nelibanonské jednoty domobrany.
•

Modlite sa za bezpečnosť a skoré prepustenie všetkých troch vojakov z rúk nepriateľa.
Modlite sa za to, aby Izrael nekompromisne zvíťazil. Prihovárajte sa aj za Libanon a jeho
ľud, aby sa oslobodil od sýrskej tyranie.

„Lebo on ťa vytrhne z osídla lovca, zo zhubnej nákazy morovej. Prikryje ťa svojimi peruťami
a pod jeho krídlami nájdeš útočisko. Jeho pravda je tvojím štítom a pancierom.” (Ž 91:3-4,
Roh.prekl.)
“Či nie je tak, že ešte trochu málo času, a Libanon sa obráti na úrodné pole, a úrodné pole
bude považované za les? A toho dňa už počujú hluchí slová knihy a oči slepých prehliadnu
z mrákavy tmy. A pokorní tichí sa budú radovať v Hospodinovi, a chudobní z ľudu budú
plesať v Svätom Izraelovom. ” (Iz 29:17-19, upr.Roh.prekl.).
Z WASHINGTONU
“Hľa, ja som stvoril kováča, ktorý rozdúchava oheň z uhlia a vyrába zbrane podľa svojej
práce ; a ja som stvoril i zhubcu, aby kazil. Niktorý nástroj, utvorený proti tebe, sa nepodarí,
a každý jazyk, ktorý by povstal proti tebe na súde, odsúdiš. To je dedičstvo služobníkov
Hospodinových a ich spravodlivosť je odo mňa, hovorí Hospodin.“ (Iz 54:16-17, Roh.prekl.).
Americká ministerka zahraničných vecí Condoleezza Rice uviedla, že Bushova vláda podporuje
Izrael vo víťazstve nad Hizballáhom a je v týchto chvíľach proti zastaveniu paľby (Jerusalem
Newswire, 16.júl 2006).
•

Modlite sa za príchod dňa, keď Izrael vloží všetku svoju dôveru iba do Hospodina
samotného!

„A za tých kráľov ustanoví Boh nebies kráľovstvo, ktoré nebude skazené nikdy až naveky.
A to kráľovstvo nebude ponechané inému ľudu. Rozbije všetky tie kráľovstvá na prach
a učiní im koniec, ale ono bude stáť až naveky. ” (Dan 2:44, Roh.prekl.).
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VÝZVA DO MODLITIEB (VAROVANIE)
Ešte stále sa nerozhodlo o tom, či sa tradičný pochod homosexuálov a lesbičiek 6.-12.augusta tohto
roku bude alebo nebude v Jeruzaleme konať. Vypuknutie fyzickej vojny na zemi by mohol pokojne
signalizovať boj v ponebeských oblastiach ohľadom tejto veci. Minulý rok sa táto udalosť zrušila
kvôli sťahovaniu z Gazy. Tentokrát Hospodin dohliadne na to, aby sa tento problém vyriešil raz
a navždy.
•

Modlite sa, aby zainteresované autority zo všetkých sektorov smelo vystúpili a povedali
rozhodné „nie.“

•

Modlite sa za spásu Izraela.

„Či nie je toto pôst, aký som vyvolil: Rozopäť putá bezbožnosti, rozviazať uzly jarma,
prepustiť zlomených slobodných a aby ste roztrhli každé jarmo? ... Vtedy vypukne tvoje
svetlo jako ranná zora, a tvoje zdravie rýchle vypučí, a tvoja spravodlivosť pôjde pred tebou,
a sláva Hospodinova ťa uzavrie ako zadná stráž. ” (Iz 58:6,8, Roh.prekl.)
Z Jeruzalema,
Carolyn Jacobson

Projekt MÚR MODLITIEB organizuje medzinárodná organizácia Kresťanskí priatelia Izraela (CFI) so sídlom
v Jeruzaleme: CFI, P.O.Box 1813, Jerusalem 910 15, ISRAEL, e-mail: cfi@cfijerusalem.org; www.cfijerusalem.org
Na Slovensku a v Českej republike zabezpečuje tento projekt občianske združenie Chevra.
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HIZBALLÁH A IZRAEL
Korene vojny Hizballáhu proti Izraelu a Islamská revolúcia
Za súčasnou izraelskou krízou sa skrýva viac, než sa dá vidieť fyzickými očami

(Obr.1) Sýria a Irán sú ochotní obetovať Libanon kvôli väčšej
islamskej vízii – celosvetová islamská revolúcia a vyhladenie Izraela.
(Obr.2) V súčasnosti zažívame uskutočňovanie plánu nebohého
Ayatollah Ruhollah Khomeini – otca islamskej revolúcie. Dosiahol
svoje a radikálne prevzal kontrolu nad Libanonom pomocou vplyvnej
Sýrie.
SPOJITOSŤ S IRÁNOM
Korene dnešnej vojny s Hizballáhom siahajú do sedemdesiatych rokov, keď sa z exilu vrátil do Iránu
Ajatollah Ruhollah Khomeini a následne padol iránsky šah. Libanon slúžil ako bábka Iránu a Sýrie –
nikdy nemal vládu schopnú čeliť islamskej superveľmoci v ich regióne. Hneď po návrate do Iránu
z francúzskeho exilu Khomeini jasne prehlásil, že iránsko-islamská revolúcia sa musí rozšíriť
do celého sveta a tak dokázať, že Islam je mocnosť, ktorú treba brať do úvahy.
V čase uvedeného vyhlásenia boli rozposlané do univerzít celého sveta islamské podvratné
jednotky predstierajúc, že majú záujem o vyššie vzdelanie. Počas štúdia splynuli so spoločnosťou
tej-ktorej krajiny, vybudovali organizáciu Umma (islanskú komunitu) a čakali na inštrukcie zhora, ako
naočkovať islam do politiky ostatných spoločností.
Ajatollah Khomeini poznal kľúč k tomu, aby úspešne odštartoval svoju islamskú revolúciu :
1.

zaviedenie ideológie, ktorá radikálne zmobilizuje mladých, nepokojných a nezamestnaných
moslimov
2.
staršie zrelé vodcovstvo, ktoré túto ideológiu zosobní. Napríklad čierny turban naznačuje
priame potomstvo samotného Mohameda. Veľkí Ajatollahovia ako aj Hasan Nasrallah nosia
bratstvo
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3.
4.
5.

čierne turbany
vojenské know-how na vyzbrojenie revolúcie
hojná finančná dotácia a bohaté zásoby zbraní,
podpora štátov, ktoré poskytujú bezpečný úkryt pre výcvik.

Jeden z obľúbených programov islamskej revolúcie Ajatollaha Khomeiniho, ktoré sa rozbehli
v sedemdesiatich rokoch, bola teroristická výcviková škola v Iráne. Jedným z najdôležitejších miest
tohto druhu bolo niekoľko iránskych letísk, kde sa venovala pozornosť výcviku pilotov v oblasti
nasmerovania lietadiel do veľkých budov. Aj Sýria sa vtedy pripojila, a to pod vládou zosnulého
sýrskeho lídra Hafeza al-Asada, otca Basira al-Asada.
(Obr.3) Iránske teroristické výcvikové školy už v r. 1990 vyučovali
teroristov, ako naraziť veľkým lietadlom do vysokých budov. Letisko
Mašad bolo určené výlučne pre tieto inštruktážne účely.
Najnovší útok Hizballáhu proti Izraelu Sýria a Irán starostlivo
zorganizovali tak, aby priniesol Blízkemu východu stratu stability.
Nariadenie únosu oboch izraelských vojakov, jedného zo severnej
a druhého z južnej hranice mal nepochybne vyvolať súčasný vojnový
stav. Irán a Sýria sa zhodli, že načasovanie je akurátne. S čím však
možno nerátali je postoj západného sveta, ktorý dáva Izraelu zelenú, aby sa patrične chránil.
SPOJITOSŤ SO SEVERNOU KÓREOU
Kompletný zoznam „hráčov“ v tejto islamskej dráme je hrozivý. Ochromená libanonská vláda slúžila
iba ako falošná zásterka pre svet, kým výcvikové teroristické brlohy prekvitali. V Libanone trénovali
teroristické skupiny ako napr. írska IRA, čínska Červená brigáda, vietnamské a juhoamerické
teroristické skupiny. Dokonca aj Severná Kórea si tam vysielala expertov na vymývanie mozgov
samovražedným útočníkom. Severná Kórea sa vychvaľuje tým, že štátnych kriminálnikov
vo väzniciach podrobuje programu, ktorý ich školí v samovražednom terorizme.
Zoznam zahrňuje aj také štáty ako Líbyja a Tunisko, ktoré majú väčšinu obyvateľov sunnitov, ktorým
sa moslimskí šíti vyhýbajú. V širšom kontexte však musia moslimovia spolupracovať, aby dosiahli
svoj cieľ – a to je celosvetová Umma (podľa encyklopédie jedno z bratstiev prorokov a zároveň
mystická duchovná cesta), ktorá bude podliehať islamskému zákonu, kdekoľvek sa bude táto
komunita vyskytovať.
Samotný Arafat sa vystatoval tým, že vytrénoval viac ako 10 000 anti-Šahových goríl, ktorí
používajú Libanon ako svoju základňu. Vojenské krídlo Fatah Palestínskej liberálnej organizácie
PLO s cieľom zosadiť iránsky šah v sedemdesiatych rokoch bol v šoku, keď v južnom Libanone
našli komplex OSN, ktorý sa otvorene používal ako teroristická výcviková základňa v osemdesiatych
rokoch. OSN to odmietlo komentovať.
Vo svetle dnešných udalostí sa libanonská vojna v osemdesiatych rokoch javí neškodne. Vtedy boli
zasiahnuté iba najsevernejšie hraničné mestá. V priebehu nasledovných 26 rokoch nás zmeny
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v oblasti technológií posunuli na pokraj veľkého konfliktu na Blízkom východe a hrozí, že sa vojna
rozšíri a budú do nej zatiahnuté ďalšie národy. Zväčšený raketový dolet spôsobuje,
že prinajmenšom tretina izraelského územia na severe krajiny je v oblasti priameho dosahu
teroristického Hizballáhu.
Akoby sa zastavil čas – fotografie zo začiatku 80-tych rokov oživujú spomienky na vtedajšie
udalosti. Veľký rozdiel je ale v tom, že Západ rozviazal Izraelu ruky a ten môže dokončiť prácu, ktorá
sa mala dokončiť počas zbytočne sa predlžujúcej vojny v 80-tych rokoch.
(Obr.4 - vľavo) Podzemné tunely, vybudované za ruskej
finančnej podpory, a vybavenie Arafatovho obrovského
arzenálu v osemdesiatych rokoch.

(Obr.5 - vpravo) Generál Južného
Libanonu, major Hadad pravidelne
koordinoval činnosť s Izraelským
vojskom v izraelskom hraničnom meste
Metullah.

(Obr.6) Masívne tunely vyvŕtané pomocou ruskej technológie spájali celé kilometre podzemných
chodieb, ktoré boli plne zásobené tonami munície ruskej výroby, ktorú používali Arafatovi bojovníci
PLO so základňou v južnom Libanone.
Otázka na Benjamína Netanjahu: “Prečo sme nevedeli o tom, že na nás mieri 13 000 rakiet?
bratstvo
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Hizballáh a Izrael
Izraelské pozemné jednotky prišli do Libanonu len pred niekoľkými dňami. Spomínané tunely z 80tych rokov sa medzitým rozšírili a niektoré z nich siahajú pod zemou až do hĺbky 10 poschodí.
Teroristi teraz strieľajú z podzemia a je takmer nemožné určiť ich lokalizáciu a zničiť ich.
KTO TU SKUTOČNE VLÁDNE?
Hoci je to prezident Mahmúd Ahmadinedžád, kto stojí vo svetle reflektorov pre svoje nepríčetné
správanie, nemá v rukách moc ani nad Iránom ani nad oblasťami, v ktorých sa už roztiahli chápadlá
islamskej revolúcie. Výraz Ajatolláh by západný svet najlepšie pochopil, keby sme ho prirovnali
ku katolíckemu pápežovi, ktorý nazýva seba samého ako „Kristov námestník.“ Ajatolláh by sa dal
preložiť ako „znak Alaha na zemi“. Ak by to bolo tak, veľký Ajatolláh by znamenal „tieň Alaha
prechádzajúceho naprieč zemou.”
Ajatolláhovia v čiernych turbanoch tvrdia, že sú priamymi potomkami Mohameda. Oni sú tí,
čo skutočne manipulujú s mocou na šiítsko-islamskom Blízkom východe. Pred západným svetom
možno oficiálne vystupuje a hrá im divadlo prezident Ahmadinedžád, ale príkazy dostáva
od iránskych Ajatolláhov.
Mozgom iránskeho duchovného vodcovstva je univerzita v meste Qom, juhozápadne od Teheránu,
hlavného mesta Iránu. Qom je šiítska univerzita produkujúca Ajatolláhov. Je však dôležité uvedomiť
si aj to, že titul Ajatolláh nie je len univerzitný titul. Jedinec musí byť zvolený svojimi rovesníkmi
a vysvätený za Ajatolláha.
(Obr.7a8) Mohammad Hussein Fadlallah (foto vľavo)
so sídlom v Iráne je duchovným vodcom Hasana
Nasrallaha (foto dolu), libanonského vodcu
Hizballáhu.
Mahmúd Ahmadinedžád minul
20 miliónov dolárov na renováciu mešity Jamkaran, ktorú
pripravuje na blížiaci sa príchod islamskej mesiánskej
osobnosti, pre Mahdího. Nevyhnutnou podmienkou pre
príchod tohto islamského mesiáša je chaos na zemi. Práve
dnes (v čase písania článku) Ahmadinedžád vyhlásil, že pripravený na tretiu svetovú vojnu a môže
začať aj najbližší týždeň.
Skutočný plán Iránu je dať Nasralláhovi voľnú cestu, aby strmhlav a šokujúco zaútočil na Izrael.
Takto jednoducho sa pre Irán získa čas, aby naplnili svoje nukleárne ambície bez toho, aby sa
dostali do pozornosti západných médií. To sa im aj znamenite podarilo a Irán so Sýriou sú viac než
ochotní naďalej zásobovať bojovníkov Nasralláhu každým druhom rakiet, ktoré sa im podarí k nim
prepašovať. V skutočnosti Izrael zistil, že Iránčania vyrábajú rakety schopné dosiahnuť Jeruzalem
a Beer Sheva.
16
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Hizballáh a Izrael
(Obr.9) Zelzal 2 a 3, rakety
iránskej výroby majú
schopnosť dosiahnuť ďaleko
na juh Izraela
(Obr. 10 vlavo dole) Kým je
Izrael bombardovaný a horí,
Irán nepochybne uháňa vpred
so svojím nukleárnym
programom. Prepojenie so
Severnou Kóreou by sa mohlo
ukázať ako katastrofické, ak je
Kórea schopná pašovať
nukleárne zbrane Iránskym fanatickým vodcom.

(Obr.11 vpravo) Uprostred bojov volá Izrael v modlitbách na Pána priamo na bojovom poli, kým sa
pripravujú na obranu zaľudnených častí krajiny.
Možnosť otvoreného väčšieho konfliktu, dokonca až tretej svetovej vojny je pre tunajších Izraelitov
skľučujúci. Národy od najsevernejších až po najjužnejšie sedia v napätí a ich mládenci a devy slúžia
v armáde pod kritickým pohľadom sveta. Obviňovanie zúri a na kanáloch BBC a CNN sa o Izraeli
zvyčajne vyjadrujú ponižujúco. Iné, férovejšie správy sú napr. vo vysielaní FOX, ktoré vykresľujú
situáciu čisto na základe faktov.
Je to neprestávajúca, každodenne sa nanovo rozvíjajúca dráma. Izraelskí statoční vojaci, ktorí sú
tlačení znova do ďalšej vojny na Blízkom východe, potrebujú modlitby každú hodinu. Aj médiá už
prirovnávajú túto vojnu k tzv. šesťdňovej vojne a Izraelskej vojne o nezávislosť.
Sme práve uprostred historickej udalosti ... Buďme národom, ktorý bude nielen svoju dôležitosť, ale
aj význam, keď sa neochvejne postavíme za Izraelský národ. Najbližších pár dní budeme počuť
pôsobivé a silné hlasy Izraelských protivníkov ako napr. OSN, ktorá kričí a oponuje izraelskej
agresii. Termíny ako genocída a masaker sa už vyhadzujú zo slovníka tých, ktorí žalostne potrebujú
lexikóny na oprášenie tohto druhu slovnej zásoby.
Ron Cantrell, Služba Šalom Šalom Jeruzalem
bratstvo
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NÁVŠTEVA Z LVOVA (UKRAJINA)
Ve dnech 10. – 18. 7. 2006 se uskutečnil pobyt pro děti, mládež a dospělé z krajského lvovského
židovského sdružení „Zlatá růže“ pod vedením Světlany Kruk a vedoucí odboru kultury v Bnej Brit
Leopolis Alexandry Městecké. Pobyt zorganizovala Skupinka přátel Izraele z Třince ve spolupráci
s Drzewo Oliwne (Warszawa) a Pomoc Těšínského Slezska (Smilovice).
Měla jsem možnost být na pobytu s těmito,
pro mne vzácnými hosty. Program byl doslova nabitý. Lvovští umělci měli 7 koncertů
a to ve Smilovicích (ve středisku Karmel –
3 koncerty), Ostravě (Židovská obec)
a Třinci (Nemocnice Třinec a na Nám. Míru). Společně jsme navštívili Prahu, Kopřivnici, Hukvaldy, Příbor a Jablunkov. Děti se
naučily batikovat a svůj „výtvor“ – tričko,
hrdě nosily. Pro sebe a své kamarády
ze školy ve Lvově udělaly keramické davidovy hvězdy a ovečky. Do střediska Karmel
ve Smilovicích, kde jsme byli ubytováni nás
navštívili i další hosté z Česka, Polska, Slovenska a Izraele např. výkladem nám posloužil Ron Cantrell, který si „odskočil“ z Evangelického týdne v Dzięgielowie a kázáním Piotr Wolski z Liberce.
Každé ráno jsme začínali společnou modlitbou: BARUCH ATA ADONAI ELOHEJNU MELECH HAOLAM, HAMOCI LECHEM MIN - HA - ARETZ. AMEN. Pak následoval výklad Hanny Cieślar
z Polska a společná píseň „Abba node lecha“, kterou jsme zpívali hebrejsky, rusky, polsky a česky.
ABBA NODE LECHA, ABBA NODE
LECHA,
ABBA ŠEVA ŠAMAJIM, NODE
LECHA.
Otče děkuji Ti, Otče děkuji Ti,
Otče nebeský, děkuji Ti.
Večer jsme se setkávali na modlitebních chvílích a chválili Boha
za to, co pro nás ten den učinil.
Zároveň jsme si vyprošovali Boží
vedení a požehnání pro nadcházející dny.
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Návšteva z Lvova
Atmosféru lze jen těžko vyjádřit slovy a napsání všech zážitků by zabralo mnoho stran. Mohli jsme
prožívat to, co je psáno v Efezským 2. kapitole: Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle, na kříži
usmrtil jejich nepřátelství. Přišel a zvěstoval mír, mír vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí.
A tak v něm smíme obojí, židé i pohané, v jednotě Ducha stanout před Otcem.

Věřím, že každému z nás, kteří jsme byli jakkoli zapojeni do přípravy tohoto pobytu a myslím i těm,
kteří se přišli jen podívat, zůstanou společné chvíle se staršími bratry – Hebreji navždy v naší mysli.
Poznali jsme Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dali se prostoupit vší plností Boží.
Je naší povinností i touhou předávat Kristovu lásku také Hebrejům a to nejen slovem, ale i skutkem.
Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď sláva na věky. Amen.
Silvie Szotkowská
Skupinka přátel Izraele, Třinec
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POĎME, VSTÚPME DO JERUZALEMA
Pod tímto názvem se konala od 13. do15. června v Jeruzalémě konference s Davidem Wilkersonem, v Čechách známým především jako
autor křesťanského bestselleru „Dýka a kříž“.
Wilkerson je jedním z pastorů a zakladatelů
Time Square Church v New Yorku, též zakladatelem organizace World challenge. Na konferenci kázal on, jeho syn Gary, pastor Carter
Conlon a jeho žena Teresa. Účastníků bylo na
dva tisíce, mezi nimi jak místní věřící, tak křesťané z různých zemí. Každé setkání začínalo
chválami v jazyku anglickém, hebrejském,
arabském a ruském. Na jedné straně to působilo zjevné těžkosti technikům při promítání textů,
na druhé straně to odpovídalo různorodé směsici izraelských věřících.
Kazatel Wilkerson, jehož šediny jsou svědkem toho, že se na své dlouhé cestě s Pánem osvědčil, oznámil, že půjde rovnou k věci
a začal mluvit o tom, že se opravdový věřící
nemůže oddělovat od Izraele. Za vše, co
máme vděčíme Izraeli a jsme jeho dlužníky.
Na tomto místě citoval z Římanům 9,4:
„Izraelcům patří synovství i sláva i smlouvy s
Bohem, jim je svěřen zákon i bohoslužba i
zaslíbení, jejich jsou praotcové, z nich rodem
pochází Kristus.“ Dále citoval mnohá jiná
místa z listu Římanům, z evangelií (Spása
pochází ze Židů, Jan 4,22) i ze Zjevení
(21,12). Jak se může těšit na nebeský Jeruzalém, někdo, kdo nemá rád Židy? Vždyť
bude muset hledět na brány, na nichž jsou
20
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Vstúpme do Jeruzalema
napsána jména dvanácti kmenů Izraele. Naříkal nad křesťanským antisemitismem a teologií náhrady. Přesvědčení, že Bůh zavrhl Izraele označil za satanovu lež. Pavlovou odpovědí je slovo
z Římanům 11,1: „Chci tím říci, že Bůh zavrhl svůj lid? Naprosto ne, vždyť i já jsem Izraelec, z potomstva Abrahamova, z pokolení Benjamínova.“ „Židovštější už by nemohl být“, říkal David Wilkerson. Vyslovil přesvědčení, že růst a požehnání sboru, který zakládal byl, v přímé souvislosti s jeho
rozhodnutím žehnat Izraeli.
Mluvil o našem poslání jako věřící provokovat Izraele k žárlivosti (Řím. 11,14) Je možné najít v našich sborech něco, co by nám mohli Židé závidět? Křesťané v Americe prý stáhli své investice z
Izraele a spřáhli se s jeho nepřáteli. Prodávají uzdravení a spásu za peníze. Naším posláním ale je
být přáteli Izraele, vždyť jich má židovský stát tak málo. Máme povzbuzovat pozůstatek Izraele
(Jeremiáš 31,7). Křesťanský sbor stojí na dvou nohách a těmi jsou Židé a pohané společně. Nakonec si Wilkerson od posluchačů vyžádal slib, že budou dennodenně vyprošovat Jeruzalému pokoj
(Žalm 122).
Zvěst Jeho syna Garyho vycházela z bodu, jak provokovat Izrael k žárlivosti. Zdůrazňoval, že mnohem důležitější než slova je živé svědectví, které vychází z naší jednoty s Bohem. Pak následovala
promluva pastora Conlona o pokoji. To, po čem touží každý Izraelec bez rozdílu je pokoj, mír (V
hebrejštině jsou oba české výrazy shrnuty v jednom šalom). Pokud budeme mít pokoj Ježíšův v nás
i mezi sebou, Izraelci po něm sami začnou toužit. Po této pohnuté promluvě došlo ke smíření mezi
některými sourozenci, což bylo zjevným důkazem přítomnosti Božího ducha na konferenci.
Krista Gerloffová, Křesťanský mediální svaz KEP
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CHEVRA CENTRUM
Pred niekoľkými rokmi sme reagovali na ponuku pána Pavla Frankla, predsedu Židovskej
náboženskej obce v Žiline, prevziať budovu bývalej dramatickej školy a vytvoriť v nej Chevra
centrum. Budova nám bola ponúknutá do 40 ročného prenájmu s podmienkou, že urobíme jej
kompletnú rekonštrukciu. Bolo mnoho vecí, ktoré nasvedčovali, aby sme vstúpili do tohto projektu ,
ako napríklad, je to v centre mesta, je to židovská budova a práve pre nich je táto služba. Dokonca
sme mali ľudí, ktorí sľúbili, že do projektu vstúpia a boli tam konkrétne sľuby. V celej tej situácii sme
videli otvorené dvere a preto vo viere sme očakávali na Božie vedenie.
Samotný projekt prestavby by mal stáť okolo 30 mil korún, čo je nemalá suma, ale sme si
uvedomovali, že pre Pána je to ako jedna koruna. Nechceli sme podpísať zmluvu bez istoty
a spočítania si, že budeme mať na dokončenie projektu, aby sme nedopadli ako blázon, ktorý začal
a nevedel dokončiť. Vieme, že niektorí z vás prispievali aj prispievajú celý čas na tento projekt, ale
je to málo na to, aby sa vízia mohla naplniť. Vnímame, že sme sa dostali do bodu, v ktorom je tento
projekt je príliš natiahnutý časom a preto sme nútení od neho odstúpiť. Nemáme žiaden tlak
zo strany ŽNO alebo p. Frankla, ale nechceme byť ľuďmi, ktorí zavádzajú druhých, alebo rozprávajú
o veciach a nikdy ich nekonajú.
Sú dve veci, ktoré nás vedu k tomuto rozhodnutiu a ktoré sa stali prekážkou v tom, aby sme mohli
v projekte naďalej pokračovať:

1. Nie sme vlastníkmi budovy. Ľudia, ktorí chceli podporiť projekt mali obavu z toho, že nie sme
vlastníkmi budovy a vždy bude niekto iný, kto bude o tom rozhodovať. Taktiež niektoré organizácie
majú vo svojich stanovách, že nepodporujú projekty prenajatých budov.
Nedostatok Božieho požehnania v naplnení tejto vízie. Vnímame, že Božia práca, konaná Božím
spôsobom, nikdy nebude strádať Božie požehnanie a preto nechceme urobiť ani jeden krok bez
Neho, aby Jeho dielo nebolo zahanbené.
To neznamená, že sme vzdali víziu „Chevra centrum“. Odstupujeme len od vecí, v ktorých nevidíme
Jeho pôsobiť a strádame v tom Jeho požehnanie, lebo chceme byť úplne odkázaní na Ješuu
(Ježiša) a bez Neho nič učiniť nemôžme. Mešec pre tento projekt je ešte celý čas otvorený, ale
momentálne očakávame akým spôsobom ho Pán naplní. Uvedomujeme si, že sme správcami
Božích prostriedkov, ktoré sú určené na tento projekt a chceme ich použiť tak, aby On bol oslávený.
Nech Jeho vedenie a múdrosť budú zjavné v každom rozhodnutí a nech On sa vo všetkom oslávi
ako to robil doteraz. Jemu patrí sláva na veky vekov!
Ďakujeme vám za modlitebnú podporu aj za finančnú podporu projektov, ktoré sú spojené nie len
z Chevra centrom.
Stanislaw Gawel
Za Chevra tím
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AKO SA MÔŽEM ZAPOJIŤ DO PROJEKTOV!
Práve sústredenie pomoci v diaspóre Izraela (hlavne v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu
a krajinách s nízkou životnou úrovňou) cez sieť organizácií Chevra načrtáva možnosti zapojenia
sa do financovania projektov modlitieb a pomoci pre širokú vrstvu donorov. Vytvárame podmienky
zapojenia sa tak pre jednotlivcov, skupiny ľudí alebo príležitostné zhromaždenia ako aj pre
organizácie, podniky a podnikateľov, cirkvi a náboženské obce.
Podmienky pre poukázanie príspevkov na projekty sú zabezpečené tak, aby sa čo najviac priblížili
vašim možnostiam. Využívame mnohé zo spôsobov prevodu alebo vkladu financií na území
Slovenskej a Českej republiky a taktiež zo zahraničia. Vklady realizujte v pobočkách ČSOB, a.s. na
Slovensku a v Čechách na číslo bankového účtu prislúchajúce danej krajine ktoré sú uvedené
nižšie. Ďalej je možnosť zaslania poštových poukážok zvlášť pre Slovenskú a Českú republiku
V tomto čase je možné prispieť na štyri projekty. Rozhoduje pritom na aký účet sú financie zaslané
a variabilný symbol na platbe. Podľa neho zaraďujeme príspevky pre jednotlivé projekty:
Projekt Nádej (Tikvah) - projekty pomoci na Ukrajine variabilný symbol 777
Projekt Múr Modlitieb
variabilný symbol 333
Projekt Pietny objekt v Bánoviach nad Bebravou
variabilný symbol 262
Projekt Chevra Centrum
má samostatný účet
Číslo bankového účtu pre Slovenskú republiku
Československá Obchodní Banka, a.s.,
číslo účtu: 107656253 / 7500, konštantný symbol: 0558
Číslo bankovního účtu pro Českou republiku
Československá Obchodní Banka, a.s.
číslo účtu: 180773659 / 0300, konstantní symbol: 0558
Číslo bankového účtu Chevra Centrum
Československá Obchodní Banka, a.s.
Číslo účtu: 307945033 / 7500, konštantný symbol: 0558
SWIFT kód: CEKOSKBX účel platby: DAR
Kontaktná adresa:
Chevra SR, Hollého 40, 010 01 Žilina, Slovenská republika
Chevra ČR, Smetanova 523, 739 61 Třinec, Česká republika
www.chevra.sk, e-mail: chevra@chevra.sk
tel./fax: +421 (41) 56 40 536

Srdečne vás pozývame na jubilejný 10. ročník

Konferencie
Priateľov
Izr aela
s názvom:

Ty si svätý ¾ud Hospodinovi
uskutoční sa v dňoch

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

PAUL A NUALA O’HIGGINS (USA)
JOANN MAGNUSON (USA)

LUC HENRIST (Belgicko)

RON CANTRELL (Izrael)

RANDY LUDEMAN (USA)

GLEN HOWARD (USA)

STANISLAW GAWEL (Slovensko)

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

Podrobnejšie informácie a prihlášky:
Chevra SR, Hollého 40, 010 01 Žilina, Slovenská republika
Chevra ČR, Smetanova 523, 739 61 Tøinec, Česká republika

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

