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

(Ef. 2:14)

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

(Ef. 2:18)

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

SLOVO NA ÚVOD
Drahí súrodenci!
Tu je slovo zo Slova pre vás
„A Ježiš odpovedal a riekol im (svojim učeníkom): Hľaďte, aby vás
niekto nezviedol! Lebo mnohí prídu pod mojim menom a budú hovoriť:
Ja som Kristus, a zvedú mnohých. A budete slýchať o vojnách a chýry
o vojnách. Hľaďte, aby ste sa nestrachovali lebo to všetko sa musí
stať ale ešte nie je koniec. Lebo povstane národ proti národu
a kráľovstvo proti kráľovstvu a bude bývať hlad a mor a zemetrasenia
budú miestami. A to všetko je počiatkom predpôrodných bolestí sveta.
Vtedy vás vydaju v súženie a budú vás zabíjať a budete nenávidení od všetkých národov pre moje
meno. A vtedy sa pohoršia mnohí a budú jedni druhých zrádzať a jedni druhých nenávidieť
a povstanú aj mnohí falošní proroci a zvedú mnohých. A preto, že bude rozmnožená neprávosť,
ochladne láska mnohých; ale kto zotrvá až do konca, ten bude spasený“ (Mt. 24:4-13).
Pred nedávnom som videl jeden dokument o prenasledovaní učeníkov Pánových na Blízkom
východe. Teroristi islamského štátu v ňom vykonali dve popravy. V jednej uzavreli piatich mužov do
klietky, ktorú ponorili do vody. Uväznení muži sa v kruhu pochytali za ruky a modlili sa. Po nejakom
čase klietku z vody vytiahli. Muži v nej ležali a vyzerali, akoby boli ponorení do hlbokého
a pokojného spánku. Na druhom zábere bolo sedem mužov, ktorí kľačali na svojich kolenách. Na
krku mali pripevnené výbušniny prepojené drôtom. Teroristi ich naraz odpálili. Mužovia boli veľmi
pokojní a celý čas sa modlili. Prečo o tom píšem? Pretože média informovali o obetiach, ktoré
zomierali v panike a strachu. Ale ja som videli presný opak - videl som odhodlaných a pokojných
mužov, ktorí nezapreli svojho Pána, ale milovali ho až do konca a oslávili ho svojou smrťou. Teroristi
ešte pred ich zavraždením označili ich domácnosti písmenom „U“ s bodkou, čo znamená, že tu žijú
tí, ktorí nasledujú toho Nazarejského.
Si odhodlaný milovať svojho Pána až dokonca? Títo muži boli. A možno takéto nasledovanie Pána
v tejto časti sveta nepoznáme. Zažil si už niekedy prenasledovanie pre meno Ježiš? Ak áno, čo to
s tebou spravilo? Títo muži ukázali, že nedostali ducha strachu, ale moci a v tomto duchu dokázali
čeliť duchu smrti až dokonca. V údolí smrti nasledovali svojho Pána. Išli v poslušnosti úplne na dno,
ako ich Majster „...ponížil sa, stanúc sa poslušným až po smrť a to po smrť kríža“ (Fil. 2:8). Ježiš
povedal svojim učeníkom: „Ak chce niekto prísť za mnou, nech zaprie sám seba a vezme svoj kríž
a ide za mnou! Lebo ten, kto by chcel zachrániť svoju dušu, stratí ju a kto by pre mňa stratil svoju
dušu, nájde ju. Lebo čože to osoží človeku, keby získal hoci aj celý svet a svoju dušu utratil? Alebo
aké výmenné dá človek za svoju dušu? Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi
anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov“ (Mt.16:24-27).
Ohľadom posledných čias Ježiš (Ješua) varuje, „...že bude rozmnožená neprávosť a ochladne láska
mnohých...“ (Mt. 24:12). Pavol hovorí Timoteovi: „Ale to vedz, že v posledných dňoch nastanú
nebezpečné časy. Lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chlúbiví, pyšní,
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rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bohaprázdni, bez lásky, nezmierliví, ohovárační,
nezdržanliví, divokí, nemilujúci dobrého, zradní, náhli, nadutí, viacej milujúci rozkoše ako milujúci
Boha, ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ktorí však jej moc zapreli. A tých sa stráň“ (II Tim 3:1-5). Vidíš
v tom slove obraz čias, v ktorých žiješ? Rozlišujeme, čo sa naozaj deje? Zámerom všetkých týchto
tlakov je, aby ťa zbavili vzťahu lásky s tvojim Bohom, aby si mal len tvárnosť pobožnosti a nahováral
si, že všetko je v poriadku, že to nejako dopadne. A čo ak prídu väčšie tlaky? Na ktorú stranu sa
postavíš? Na stranu Otca svetla, alebo otca tmy? Spravíš kompromis, alebo budeš nasledovať
svojho Pána a pôjdeš proti prúdu tohto sveta? Biblia hovorí, že „...láska všetko znáša...“ (I Kor 13:7).
Ide tu o niečo viac, ako len chodenie do kostola alebo kresťanského zboru. Ak sa rozhodneš
nasledovať Majstra, budeš čeliť tlakom.
Ide tu o niečo viac, ako len o prehlásenia úst. Slová sú niekedy v rozpore s tým, čo sa naozaj
odohráva v našich srdciach. Boh nemá záujem, aby sme sa k nemu blížili len našimi ústami; preto
Izaiáš napísal: „A tak povedal Pán: Pretože sa blíži tento ľud svojimi ústami a svojimi rtami ma ctí,
kým svoje srdce vzdialil odo mňa, a že ich bázeň, ktorou sa ma boja, je naučeným prikázaním ľudí,
pretože hľa, i ja učiním ešte iné divné veci s týmto ľudom, divné a predivné a zahynie múdrosť jeho
múdrych, a rozumnosť jeho rozumných sa skryje“ (Iz. 29:13-14). Boh nie je človek. Nedá sa oklamať
našimi ústami, ale pozerá do našich sŕdc. Peter bol na začiatku chodenia s Pánom hrdinom úst, ale
Pán ho učinil hrdinom srdca, ktoré bolo premenené Jeho mocou. Ako sa to stalo? „Odvtedy začal
Ježiš ukazovať svojim učeníkom, že musí odisť do Jeruzalema a mnoho vytrpieť od starších a od
najvyšších kňazov a od zákonníkov a byť zabitý a na tretí deň vstať z mŕtvych“ (Mt. 16:21). Peter ho
však odhováral od vôle Otcovej. Na inom mieste hovorí: „...Pane, s tebou hotový som isť aj do
žalára i na smrť“ (Lk 22:33). Ježiš poznal Petrovo srdce: „...Hovorím ti Petre, že nezaspieva dnes
kohút prv, než tri razy zaprieš, že ma znáš“ (Lk. 22:34). Naplnilo sa všetko, čo povedal Pán. Napriek
tomu to Ježiš s Petrom nevzdal. Keď sa s ním stretol po svojom zmŕtvychvstaní, trikrát sa ho opýtal:
„...či ma miluješ?“ Skrze tieto otázky Pán upravoval Petrovo srdce k Božej láske a k vôli Otcovej.
Potom mu dáva „...znamenie, akou smrťou oslávi Boha“ (J. 21:19). Nakoniec môžeme vidieť, že
Peter nešiel na smrť z prehlásenia úst, ale z presvedčenia srdca, ktoré úplne milovalo Pána.
V posledných časoch je rozhodujúci náš vzťah lásky s Bohom. Preto sa Pavol modlil za učeníkov
Pánových zboru v Efeze, aby boli „...zakorenení v láske...“ (Ef. 3:18). Vo vzťahu lásky s Bohom je
naša sloboda, vyvýšenie, zodpovedané modlitby, posilnenie v súžení, Božie požehnanie
a spasenie:
„Pretože sa láskou vinie ku mne, vyslobodím ho; vyvýšim ho, lebo zná moje meno, hovorí
Boh. Bude volať na mňa, a ohlásim sa mu. Ja budem s ním v jeho súžení, vytrhnem ho
a oslávim ho. Nasýtim ho dlhosťou dní a dám mu vidieť svoje spasenie“ (Ž 91:14-16).
Šalom,
Stanislaw Gawel
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
Piatkové modlitby z Jeruzalema, september 2015
1.) Zahájenie modlitieb
11. septembra sme si pripomenuli 14 rokov od teroristického útoku na Svetové obchodné centrum
v New Yorku. Stretnutie sme začali chválou nášho nemenného Boha, pričom sme citovali Žalm 50,1
-6: „Silný Boh bohov, Hospodin prehovoril a zavolal na zem od východu slnka až po jeho západ.
Zo Siona, z dokonalej krásy zaskvel sa Boh. Príde náš Boh a nebude mlčať; oheň bude žrať pred
ním, a vôkol neho bude náramná víchrica. Zavolá na nebesia hore a na zem, aby súdil svoj ľud
a povie: Zhromaždite mi mojich svätých, ktorí učinili so mnou zmluvu pri obeti. A nebesia budú
oznamovať jeho spravodlivosť, lebo on, Boh, je sudcom.






Ty, Pane, si spravodlivý Sudca. Ty si Kráľ, sediaci na tróne. Ty si Alfa i Omega, počiatok
i koniec, prvý i posledný (Zj. 22:13). Ty vieš všetko a nič ťa nemôže prekvapiť.
Ty si Ten istý včera, dnes až naveky (Žid. 13:8).
Tvoja milosť je nová každého rána (Plač 3:23). Vďaka za tvoju vernosť a láskavosť.
Vďaka za toto výnimočné obdobie, ktoré si si určil, aby si sa stretával so svojim ľudom.
Aké privilégium – chváliť Boha uprostred Jeruzalema! Nech všetko, čo má dych chváli Pána
(Ž. 150:6)!

2.) Valné zhromaždenie OSN
Pätnásteho septembra sa v New Yorku začalo 70.zasadnutie Valného zhromaždenia OSN
(VZOSN), ktoré bude prebiehať až do konca mesiaca. Dvadsiateho tretieho septembra (na sviatok
Jom Kippur!) navštívil pápež amerického prezidenta Obamu v Bielom dome a o dva dni neskôr mal
prejav na VZOSN. Pred sídlom v New Yorku môže byť podľa VZOSN vyvesená vlajka Palestínskej
samosprávy. Pre príslušnú rezolúciu zdvihli ruky zástupcovia 119 zo 193 členských krajín OSN.
Pôvodne veľmi dobrá myšlienka, ktorá viedla k zrodu OSN - organizácii národov, ktorá zabráni vzniku ďalšieho Holokaustu, je v súčasnosti už úplne zmarená. Dnes sa táto humanistická, proti Božia,
antisemitská, Babylonská veža stala nebezpečným vtipom!






Pane, použi si nepriateľstvo OSN voči Izraelu, aby židovský štát uchopil a porozumel svojmu
povolaniu ako národa - „...bude bývať osobitne a nebude počítaný medzi iné národy“ (4.M.
23:9 b), a bude svetlom pohanom (Iz.60:3).
Abba, keď už je palestínska vlajka takto drzo pozdvihnutá, prosíme ťa o okamžitú odpoveď
z neba. „Pre tú príčinu zatrasiem nebesami, a chvieť sa bude zem, takže sa pohne zo svojho miesta pre prchlivosť Hospodina Zástupov a pre deň pále jeho hnevu“ (Iz. 13:13).
Ďakujeme za nového izraelského veľvyslanca pri OSN Danny Danona. Pomaž jeho ústa,
aby v tomto „azylovom dome pre klamárov“ hovoril pravdu. Nech je zdrojom pravdy pre
mnohých diplomatov, s ktorými príde do styku.
bratstvo
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„Lebo moje ústa budú vravieť pravdu, a ohavnosťou je mojim rtom bezbožnosť“ (Pr. 8:7).
Chráň Bibiho v OSN od vražedných plánov alebo iných útokov nepriateľa.
Pomaž ho, aby z Jeruzalema zazneli veľmi jasné slová varovania (Jer. 6:10).
Dodaj mu odvahu, aby v slobode a v štedrosti používal Božie Slovo. Vlož slovo z Izaiáša 55.
kapitoly do jeho mysle, keď sa bude pripravovať na prejav v OSN: „Tak bude moje slovo,
ktoré vyjde z mojich úst; nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná to, čo sa mi ľúbi,
a podarí sa mu to, na čo ho pošlem“ (Iz.55:11).
Zabráň palestínskemu prezidentovi Abbásovi zvažovať slová - čo povedať, čo nepovedať.
Nech vyjdú z úst tohto teroristu šokujúce slová, ktoré budú posledným klincom do truhly
mierového procesu!
„Pred skrúšením chodí pýcha a pred pádom povyšovanie sa ducha“ (Pr.16:18).










3.) Izraelský rozpočet
Izraelská vláda schválila rozpočet na najbližšie dva roky. Rozpočet teraz putuje na schválenie do
Knessetu. Súdržnosť strán vládnej koalície bude pre jeho prijatie kľúčová, pretože súčasná izraelská
vláda má tesnú väčšinu 61 zo 120 hlasov a opozícia už dáva najavo, že návrh rozpočtu nebude
šetriť. Ak rozpočet nebude schválený, národ automaticky putuje k novým voľbám. Táto situácia dáva
mnoho moci rôznym koaličným stranám, aby dožadovali viac financií pre ich ministerstvá a vlastné
záujmy pod hrozbou, že položia vládu, ak nedosiahnu to, čo chcú.
Pomaž vládu, aby prijala taký rozpočet, ktorý odráža tvoje priority a nie úzkoprsé záujmy
jednotlivých strán. Odmietame akúkoľvek politickú manipuláciu.
Pomaž múdrosťou ministra financií Moše Kachlona a premiéra Netanjahua, aby videli cez
rozpočet.
Priveď vládu do jednoty a umlč hlasy, ktoré vnášajú spor a nezhodu do rokovania.
Nech je dostatočne finančných zdrojov alokovaných do obrany.






4.) Zemný plyn
Jedno z kontroverzných rozhodnutí židovského štátu sa týkalo rozvoja objemných ložísk zemného
plynu na pobreží Izraela. Vláda nebola schopná dohodnúť sa na úrovni zisku pre spoločnosti, ktoré
investovali do ich prieskumu a rozvoja. V dôsledku toho bola ťažba pozastavená. Pre bezpečnosť
Izraela je nesmierne dôležité, aby mal majoritnú nezávislosť na energetických zdrojoch.
Pane, odstráň politické prekážky v tejto záležitosti.
Vďaka za zdroje, ktoré si zabezpečil. Nech Izrael neopovrhne požehnaním, ktoré si mu dal!
Vďaka, že Izrael je závislí na Tebe. Nikdy nám nedovoľ hľadať závislosť na niečom, niekom
inom, ako si TY, Pán a Boh!





5.) Bezpečnosť
So slabnúcim Assadovým režimom nielen Rusko ale aj Irán vlievajú do Sýrie vlastné zdroje, aby
podporili svojho hlavného spojenca. Pre Irán je kľúčové, aby krajina zostala v prepojení
s Hizballáhom, ktorý má svoju centrálu v Libanone. Pre bezpečnosť Izraela je zas nevyhnutné, aby
6

September 2015

bratstvo

Príhovorcovia za Izrael
zabránilo Iránu vytvoriť základňu na sýrskej časti Golanských výšin, ktoré bezprostredne susedia
s Izraelom.








Prosíme Ťa, Pane, o ostražitosť a múdrosť pre IDF, predovšetkým v oblastiach sýrskych
a libanonských hraníc.
Zabezpeč pre tajnú službu pravdivé informácie o tom, čo nepriatelia konajú a čo ešte len
majú v pláne.
Prosíme Ťa o slovo známosti tak, ako si ho dal aj Elizeovi, ktorý „... oznamuje izraelskému
kráľovi slová, ktoré ty (kráľ Sýrie) hovoríš vo svojej spálni.“
V čase, keď je situácia na hraniciach naozaj neprehľadná, zachovaj Tvoje anjelské sily ochraňovať izraelské hranice.
Pomaž ministra obrany Moše Jaalona, aby vedel, ako efektívne strážiť izraelské hranice.
Dodaj mu novú horlivosť pre prácu, rozvahu, výborné pozorovacie schopnosti a múdry úsudok kedy a ako zasahovať.
Drž všetky IDF zložky v pohotovosti, aby dokázali okamžite reagovať – dôrazne, pevne,
rýchlo a jednoznačne.

6.) Európske sankcie
Európska únia odhlasovala, že tovar vyrobený v Judey, Samárii, na Golanských výšinách a vo
„východnom„ Jeruzaleme musí byť špecificky označený. Izrael varuje, aby neuzákonili toto kontroverzné pravidlo. Pripomína to nacistickú éru, kedy Židmi vyrobené produkty museli byť tiež špeciálne označené.





Pane, požehnaj všetky firmy, všetkých výrobcov, producentov v týchto oblastiach, pretože
prinášajú prosperitu do srdca tvojej starobylej krajiny, poskytujú prácu a nevyhnutný príjem
nielen pre Židov ale aj Arabov.
Nech špecifické označovanie tovarov z týchto oblastí má za následok zvýšenie ich predajnosti.
Národy, ktoré hlasovali za implementáciu tohto označenia sú v nebezpečenstve, pretože
priťahujú na seba kliatbu. „Tých, ktorí ti zlorečia, prekľajem“ (1M. 12:3). Zmiluj sa nad týmito
národmi a daj povstať Tvojmu ľudu v nich, aby volali na Teba a priniesli obrat do politiky
v EU.

7.) Utečenecká kríza v Európe
Utečenecká kríza je tiež islamskou inváziou. Jedna z foriem džihádu je imigrácia moslimov do nemoslimských krajín s cieľom neasimilovať v nich, ale vytvárať komunity, v ktorých sa aplikuje šaria
a zakladať mešity. Potom prichádza viac moslimov, komunity rastú a ich finálna úloha - poddať pod
islamský zákon/Alaha celý svet - sa napĺňa. Ich zámerom nie je obrátiť neveriacich, ale vládnuť nad
nimi. Je toto vysnívaná predstava budúcnosti Západu? Prijíma stovky tisícov utečencov a reálne sa
vystavuje tejto nebezpečnej celosvetovej hrozbe. Ako sa modliť? Prosme za cirkev, aby sa chopila
príležitosti a porozumela, že jej misijné pole sa priblížilo a bola aktívna a kreatívna v evanjelizácii.
Prihovárajme sa za Židov, aby uvideli, že nastal čas návratu domov - urobiť aliju ešte pred tým, ako
prúd islamského ducha zvýši počet antisemitských útokov.
bratstvo
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„Hľa, pošlem po mnohých rybárov, hovorí Hospodin, a vylovia ich, a potom pošlem po mnohých lovcov, a zlapajú ich so všetkých vrchov a so všetkých brehov a z rozsadlín
skál“ (Jer.16:16).
Ďakujeme za neustále rastúcu aliju. Obzvlášť tento rok.
Otvor oči Židom v exile, aby uvideli, že ich čas pohodlia a bezpečia v exile skončil.
„Takto hovorí Hospodin Zástupov: Hľa, zachránim svoj ľud z východnej zeme i zo zeme na
západ slnca. A dovediem ich, a budú bývať prostred Jeruzalema a budú mi ľudom, a ja im
budem Bohom v pravde a v spravodlivosti“ (Zach.7:7-8).
Pomaž veriacich na Západe, aby prehlasovali a žili Pravdu a vyslobodzovali všetkých, ktorí
sú v pasci ducha slamu.
Inšpiruj a motivuj západných kresťanov, aby pomohli Tvojmu ľudu vrátiť sa na Sion
(Iz.49:22).










8.) Piesočná búrka
Najhoršia piesočná búrka za mnohé roky zasiahla celý Blízky východ. V Izraeli to bola najvyššia
koncentrácia prachu nameraná v mesiaci september za uplynulých 15 rokov a v Jeruzaleme najvyššia koncentrácia prachu nameraná vôbec za posledných 15 rokov. V kombinácii s intenzívnym
horúcim počasím to bolo nielen veľmi nepríjemné ale dokonca i nebezpečné. Piesočná búrka sa
zrodila z tlakovej níže v severovýchodnej Sýrii a rozniesla piesok z púšte po celom regióne.
Pane, vďaka Ti, ak si piesočnú búrku použil preto, aby si zastavil ruky nepriateľov, ktorí sa
pokúšali vykonať zlo proti nám! Ty si používaš snehové búrky a krupobitie pre deň súženia
(Job 38:22-23). Veríme, že si používaš aj piesočnú búrku!
„Ten, ktorý stráži Izrael, nedrieme ani nespí“ (Ž 121:4). Vďaka za to!
„Ako sú vôkol Jeruzalema vrchy, tak je Hospodin vôkol svojho ľudu a bude od tohto času až
na veky“ (Ž 125:2).
Zmiluj sa nad utečencami v Sýrii a Iraku, pretože nemajú nijaký úkryt pred pieskom.
V tvojom čase zošli vetry, ktoré prečistia vzduch a odstránia prach. Rovnako vej Tvojim
Duchom a očisti srdcia, mysle, duše a ducha izraelského ľudu.








Jeden z tradičných pozdravov medzi židovským obyvateľstvom v tomto období je: „Nech je tvoje
meno zapísané v Knihe života.“ Sme tak vďační, tak vďační, že máme istotu, že pre Ješuu sú naše
mená zapísané v Knihe života!
Naďalej bojujeme na modlitbách nie preto, lebo hľadáme zásluhy pre naše spasenie, ale
z vďačnosti k Tomu, ktorý nás povolal, zjavil nám svoju lásku a zahrnul nás do svojich zámerov.
Vďaka za vaše modlitby! Šabat šalom a Chag Sameach!
IFI tím
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MESAČNÉ SPRÁVY Z JERUZALEMA
Jeruzalem sužuje vlna arabského násilia.
Podľa denníka Israel Today vo štvrtok palestínski útočníci vyhodili zapálené bomby na izraelské
policajné auto vo Východnom Jeruzaleme. Vodič aj spolujazdec stihli z auta utiecť ešte pred tým,
ako motorové vozidlo vzbĺklo v plameňoch. Utrpeli však ľahšie zranenia z inhalácie dymu.
Len deň predtým nožom ozbrojený terorista dobodal izraelského policajného úradníka neďaleko
Damaskej brány. Kým ho nezadržali, pokúšal sa zasiahnuť aj niekoľko ďalších Izraelitov. Tento muž
má na konte už jednu vraždu. V roku 1989 v Izraeli zabil židovského historika Menachema Sterna.
Teroristu následne uväznili, ale v roku 2013 USA v mierových rokovaniach dotlačila Izrael
k hromadnému prepúšťaniu palestínskych väzňov. Kontroverzné rozhodnutie dalo 56 ročnému
mužovi opäť slobodu.
Toto sú len dva posledné útoky z mnohých, ktoré vedenie mesta Jeruzalem identifikovalo ako významný nárast násilných incidentov v hlavnom meste Izraela. Za posledné dva mesiace Jeruzalem
zaznamenal minimálne 580 útokov na obyvateľov a bezpečnostné zložky. V 447 prípadoch išlo
o útoky kameňmi na židovské motorové vozidlá. Podpaľačstvo proti židovským domom a autám
bolo zaznamenané v 28 prípadoch. Židovské cintoríny sú tiež permanentne znesväcované.
Množstvo násilných útokov v Jeruzaleme je však zanedbateľný oproti incidentom v odľahlých palestínskych predmestiach Východného Jeruzalema v častiach Shuafat, Beit Hanina, Isawiya a Jabel
Mukaber. Pravicový člen mestskej rady Jeruzalama ,Aryeh King, obvinil vládu, že zviazala ruky
bezpečnostným zložkám v jednaní s týmto fenoménom kvôli strachu z politického odporu.
Židovskí obyvatelia, ktorí boli nejakým spôsobom zasiahnutí vlnou teroristického násilia, spustili
iniciatívu s názvom „Anti – terror TV“. Ide o video dokumentáciu každého útoku za účelom pritiahnuť
pozornosť verejnosti či vlády na zhoršujúcu sa situáciu.

Abbás si stavia 13 miliónový kráľovský palác.
Na periférii Ramalláhu vyrastá rezidencia nebývalých rozmerov, ktorej nechýba ani pristávacia plocha pre helikoptéry. Nejeden arabský žurnalista si všimol tento veľkolepý projekt a teraz lamentuje
nad „korupciou Palestínskej samosprávy (PS)“ (Arutzsheva, 26.august). Palestínsky prezident Mahmúd Abbás si stavia trinásť miliónov dolárov drahú vilu v Ramalláhu, vládne sídlo Palestínskej samosprávy v Samárii ako to zverejňujú oficiálne webové stránky. Palestínska ekonomická rada pre
rozvoj a rekonštrukciu (PEDCAR) na svojich oficiálnych webových stránkach informuje o nákladnom
a mohutnom stavebnom projekte.
PEDCAR, založená teroristickou skupinou OOP (Organizáciou pre oslobodenie Palestíny) v roku
1993 ako výsledok „Dohôd z Osla“, označila „prezidentský hosťovský palác v Surde v Ramalláhu“
bratstvo
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Mesačné správy z Izraela
ako dvojročný projekt. Abbás v tejto súvislosti často zdôrazňuje svoju rolu „palestínskeho prezidenta“, aby nebolo pochýb, že rezidencia nevznikla so zámerom zvýšiť jeho osobný prepych. Vila leží
na pozemku s rozlohou 27 000 metrov štvorcových a s obytnou plochou 4 700 metrov štvorcových.
Dve pristávacie plochy pre helikoptéry tiež patria do výbavy rezidencie. Trinásť miliónov dolárov sa
pokryje z rozpočtu OOP, do ktorého vlieva financie predovšetkým USA, a ktorý je mimochodom
v hlbokom dlhu.
PEDCAR na svojej webovej stránke informuje, že „ príspevky darcov sú efektívne a účinne použité
najtransparentnejším spôsobom. Fondy sú orientované na projekty podľa schválených národných
priorít.“ Webová stránka dodáva, že PEDCAR je „zodpovedná Výboru správcov, ktorému šéfuje
prezident Mahmúd Abbás“.
Fakt, že PEDCAR, ktorý sa zodpovedá Abbásovi, rozhodol, že 13 miliónová stavba rezidencie pre
prezidenta bude „národnou prioritou“, vrhá do ďalšej podpory pre PS masívnu korupciu. Okrem
toho, Abbás vládne ďalej i napriek tomu, že v januári 2009 mu vypršalo funkčné obdobie.
Arabský novinár Khaled Abu Toameh v inštitúte Gatestone napísal článok, ktorý sa zaoberá korupciou v PS. Tri dni po tom ako zasadala po prvýkrát novovytvorená zjednotená palestínska vláda pod
vedením premiéra Ramího Hamdallaha v októbri 2014, do Gazy pricestoval líder republikánskej
väčšiny v snemovni, Kevin McCarthy. Hamdalláh povedal americkému kongresmanovi, že USA za
posledných 20 rokov investovali do palestínskeho prípadu 4,5 miliardy dolárov.
Abu Toameh zdôraznil, že uvedený údaj nezahŕňal peniaze prerozdeľované do PS. Poznamenal,
že „palestínske ekonomické analýzy odhadujú, že PS prijala vo finančnej pomoci z USA a iných
krajín počas posledných dvoch dekád dohromady 25 miliárd dolárov“, od doby čo bola Mierovou
dohodou z Osla ustanovená Palestínska samospráva. „Nemusíte byť expertom na palestínske záležitosti, aby ste videli, že vynaložené miliardy dolárov nevytvoril pre Palestínčanov demokraciu, a ani
neoživili izraelsko-palestínsky mierový proces.“
Žurnalista poukazoval tiež na to, že PS v tom čase tvoril „v skutočnosti „one-man show“ s menom
Jásir Arafat; „on a jeho kumpáni boli hlavnými patrónmi peňazí amerických a európskych daňových
poplatníkov...V dobe, keď USA, Európa a iné krajiny predpokladali, že skorumpovaný a represívny
Arafat by mohol jedného dňa urobiť ďalekosiahly ústupok kvôli mierovému procesu s Izraelom.“
Táto dezilúzia vyšla na povrch v roku 2000, keď v rokovaniach v Camp Davide Arafat odmietol premiérom Izraela Ehudom Barakom navrhnuté bezprecedentné ústupky a dal povel na spustenie
ďalšej teroristickej vojny v Druhej intifáde.
V komentároch odozvy na výstavbu novej rezidencie Abu Toameh napísal: „Nikto sa nemusí pýtať
verejných činiteľov PS o spôsobe použitia financií amerických darcov, pretože realita je evidentná.
PS zhabala miliardy dolárov a naďalej funguje ako skorumpovaný a nedemokratický režim. Demokracia je to posledné, čo Palestínčania od PS alebo Hamasu očakávajú.“
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Americkí rabíni sú proti iránskej nukleárnej dohode.
Stovky amerických rabínov zo všetkých hlavných židovských prúdov sa podpísali pod list určený
členom amerického Kongresu, ktorý ich varuje pred iránskou jadrovou dohodou. „Máme nádej pre
vznik lepšej dohody“, píše sa v izraelskom denníku Haaretz.
List, ktorého spoluautor je rabín Kalman Topp z kongregácie Beth Jacob v Južnej Kalifornii a Jonah
Bookstein z Pico Shul v Los Angeles, bol začiatkom tohto mesiaca umiestnený na webe petície
Care2.
„Spoločne sme hlboko znepokojení navrhovanou dohodou. Sme presvedčení, že táto zmluva poškodí krátkodobé aj dlhodobé záujmy nielen USA, ale aj našich spojencov, predovšetkým Izraela“,
píše sa v liste. „Kolektívne sme sa zhodli, že musíme urobiť viac.“ Petícia bola otvorená do
7.septembra a podpísalo sa pod ňu približne 1000 podporovateľov.
List kritizuje kľúčové aspekty dohody. Predovšetkým ukončenie embarga na dovoz zbraní do Iránu
a poskytnutie niekoľkých miliárd dolárov v uvoľnení sankcii bez „nepriedušnej, komplexnej, inšpekčnej štruktúry“.
V polovičke augusta 340 amerických rabínov z hlavných denominácii Judaizmu, ktoré sú sponzorované liberálnou sionistickou organizáciou Ameinu, zaslalo Kongresu USA petíciu, v ktorej vyslovili,
naopak, podporu iránskej jadrovej dohode.
Vo štvrtok 10.9. Senát v USA podporil jadrovú dohodu s Iránom v pomere 58:42 hlasov. Dohoda
uzatvorená medzi Iránom a šiestimi svetovými mocnosťami - Britániou, Čínou, Francúzskom, Nemeckom, Ruskom a USA - by v prípade jej odobrenia poskytla Teheránu uvoľnením medzinárodných sankcií stovky miliárd dolárov výmenou za obmedzenie jeho jadrového programu, ktorý podľa
Západu slúži na vývoj atómovej zbrane.
Izrael sa stále viac a viac dostáva do izolácie. Židia sú zabíjaní a nikto sa o to nestará, s výnimkou
Židov samotných. Jediná zbraň, ktorou môžeme ako kresťania brániť židovský národ, je modlitba.
Verne používajme túto zbraň, pretože nikdy nezlyhá. Dennodenne prosme Pána o stráž a ochranu
nad jeho krajinou a ľudom.
„Ty, ó, Hospodine, si štítom vôkol mňa; si mojou slávou a ten, ktorý povyšuješ moju hlavu. Na Hospodina volám svojím hlasom, a ozve sa mi z vrchu svojej svätosti“ (Ž 3:3-4).

V Mesiášovi,
Lonnie C. Mings
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SPRÁVY Z DIASPÓRY

Tatiana (1930) pochádza z mesta Pryluky. 36 rokov učila ruštinu. Má jedného syna v Kyjeve
a druhého na Kamčatke. Dcéra jej umrela. Je veľmi osamelá.
Cez vojnu bola evakuovaná na Sibír zo sirotčinca. Nemala tam ľahký život a jej sestra ostala
po vojne v Uzbekistane. Pár krát si telefonovali, tým sa to však skončilo. Cestovanie je pre ňu drahé
a v tomto veku aj veľmi fyzicky náročné.
Jej penzia je 50,- €
Ďakujeme všetkým, ktorí stojíte v medzere medzi Bohom Izraela a Jeho ľudom v diaspóre. Vaše
príspevky sú prejavom praktickej viery a poslušnosti Jeho Slovu. Nech vás Boh požehná a povzbudí v nasledovaní Jeho vôle a budovaní tela Mesiáša.
Šalom
Chevra tím.
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PROJEKT TIKVAH - MIKROBUS
Potreba – mikrobus pre službu Chevry!
Tým, že službu Chevry berieme ako spoločnú pre Čechy a Slovensko, taktiež aj pre partnerov
z iných národov sveta, chceme sa s vami podeliť aj s touto potrebou. Pred tromi rokmi sme zakúpili
v Nemecku 6 ročný mikrobus Ford Transit. Auto bolo obrovským požehnaním pre službu Židom
na Ukrajine. Prešli sme s ním desiatky tisíc kilometrov po ukrajinských cestách. Odviezli sme ním
tony oblečenia, potravín, liekov a iných vecí, ktoré ľudia veľmi potrebujú a za ktoré sú veľmi povďační.
Mnohí o tom viete, že „...neustávame, ale keď sa aj náš vonkajší človek ruší, vnútorný sa obnovuje
deň čo deň.“ (II Korinťanom 4:16) Preto si chceme ten duchovný entuziazmus zachovať až dokonca. Čo sa týka materiálnych vecí oni sa opotrebovávajú a starnú. Po mnohom poskakovaní na ukrajinských cestách stalo sa to aj s našim mikrobusom. Auto má už skoro 10 rokov a vyžaduje si peniaze a čas na opravu, ktoré by sme najradšej venovali službe, do ktorej nás povolal Pán. Sme
v stave, keď auto prestáva byť požehnaním a začína byť bremenom a to znamená, že v krátkom
čase, radi by sme mikrobus vymenili za druhý, ktorý bude v lepšom stave a ktorý budeme môcť
použiť ďalších aspoň 6 rokov. Potrebujeme na to okolo 20 000 EURO. Ide o auto, ktoré bude spoľahlivé na ukrajinských cestách.
Veríme, že náš Otec je mocný naplniť aj túto potrebu. Preto sa obraciame na vás, lebo On si hľadá
nástroj svojho požehnania, ktorý si chce použiť na svoju slávu. Biblia hovorí, že Pavol poslal bratov,
aby „...vopred pripravili...požehnanie, aby bolo hotové, ako požehnanie a nie ako lakomstvo. Ale to
vedzte, že ten, kto skúpo seje, bude skúpo i žať. Jeden každý tak, ako si zaumienil v srdci, nie zo
zármutku alebo prinútene, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (II Kor 9:5-7)
Nezáleží, kde si v Čechách alebo na Slovensku; sme ako jeden tím, ktorý si Otec používal, používa
a ešte použije, aby aj táto potreba mohla byť naplnená, aby tento nevyhnutný nástroj (mikrobus) bol
požehnaním pre Boží ľud žijúci v diaspóre, a aby bol naplnením vôle nášho Otca, Boha Izraela!
Máš možnosť slobodne zasiať to, čo si rozhodol vo svojom srdci.
Žehnám vám,
Stanislaw Gawel

Informácie o účtoch nájdete na predposlednej strane časopisu
alebo na www.chevra.sk. Použite var. symbol „20000“.
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Milí priatelia Izraela, máme ešte voľné miesta do Izraela v apríli 2016.

Plánovaný termín 04 - 12.04.2016
Kontakt: CHEVRA, Národná 10, 01001 Žilina,
tel.: +421 41 5640536, balatova@chevra.sk

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 darcov.
Vytvárame podmienky zapojenia sa tak pre jednotlivcov, skupiny ľudí alebo príležitostné
zhromaždenia, ako aj pre organizácie, podniky, podnikateľov, cirkvi a náboženské obce.
Podmienky pre poukázanie príspevkov na projekty sú zabezpečené tak, aby sa čo najviac
priblížili vašim možnostiam. Využívame mnohé zo spôsobov prevodu alebo vkladu financií na území Slovenskej a Českej republiky a taktiež zo zahraničia. Vklady realizujte
v pobočkách ČSOB, a.s. na Slovensku a v Čechách na čísla bankových účtov prislúchajúce danej krajine, ktoré sú uvedené nižšie. Ďalej je možnosť zaslania poštových poukážok zvlášť pre Slovenskú a Českú republiku
Aktuálne potreby:
Projekt „Piecka“
Projekt „Liečebný pobyt“
Projekt „Sanitka“
Projekt „Mikrobus“

variabilný symbol 550
variabilný symbol 1033
variabilný symbol 85000
variabilný symbol 20000

Projekt Nádej (Tikvah) - projekty pomoci na Ukrajine
variabilný symbol 777
- do tohto projektu sme zaradili aj potreby spojené s liekmi,
hygienickými a zdravotníckymi potrebami v Čerkazskej oblasti.
Projekt Múr Modlitieb

Číslo bankového účtu
pre Slovenskú republiku
Československá Obchodní Banka, a.s.,
číslo účtu: 107656253 / 7500
IBAN: SK28 7500 0000 0001 0765 6253
Číslo bankovního účtu
pro Českou republiku
Československá Obchodní Banka, a.s.
číslo účtu: 180773659 / 0300
IBAN: CZ32 0300 0000 0001 8077 3659

variabilný symbol 333

Kontaktná adresa:
CHEVRA, Národná 10, 010 01 Žilina, SR
www.chevra.sk
e-mail: chevra@chevra.sk
tel./fax: +421 (41) 56 40 536

Milí priatelia Izraela, v dňoch 20. - 22. novembra 2015 vás pozývame
na konferenciu "BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA"
so služobníkmi, manželmi Shelly a June VOLK z USA.
Miesto konania: CENTRUM ŠALOM, Národná 10, Žilina
Program: piatok od 18,00 - 21,00 h
sobota od 10,00 - 13,00 a od 14,00 - 17,00 h
nedeľa od 9,00 - 12,00 h
(zmena programu vyhradená)
Informujte nás o vašej účasti, nakoľko počet miest je obmedzený do 30.10.2015
tel: +421/41/5640536, email: balatova@chevra.sk
V prípade, že bude väčší počet prihlásených ako je kapacita Centrum ŠALOM,
konferencia sa bude konať v iných priestoroch, o čom vás budeme informovať.
Dobrovoľné občerstvenie od účastníkov je vítané.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.
ŠALOM.
Ubytovanie Chevra nezabezbečuje. Doporučujeme ubytovňu STAVBÁR.
tel.: 041/ 562 1263, 562 5964

