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SUKÓT

Sviatok stánkov

V stánkoch budete bývatˇsedem dní... aby vedeli vaše pokolenia, že som dal bývatˇ
v stánkoch synom Izraelovým, kedˇsom ich vyviedol z Egyptskej zeme, ja Hospodin, váš Bôh.
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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
Milí čitatelia,
prajem vám pekný deň a požehnaný čas pri čítaní nasledovných riadkov a informácií, ktoré v tomto
mesačníku publikujeme.
V Žalme 84 je opísaná skúsenosť človeka, ktorý poznal Hospodina - Boha Izraelovho. Svoje pocity,
ktoré v ňom autor vyjadruje, sú prejavom hlbokého poznania samotného Boha, sú prejavom dôvery
v Jeho silu a milosť. „Aké milé sú tvoje príbytky, Hospodine Zástupov! Prahne, i hynie moja duša
túžbou po sieňach Hospodinových. Moje srdce a moje telo plesajú oproti silnému Bohu živému.
(verš 2 a 3) ... Blahoslavený človek, ktorý má svoju silu v tebe; blahoslavení, v ktorých srdci sú
urovnané cesty. Tí, ktorí idú dolinou Plaču, pokladajú si ju za prameň, i včasný dážď ju pokrýva
rôznym požehnaním. Idú od sily k sile a ukazujú sa pred Bohom na Sione. (verš 6 a 8)... Lebo lepší
je deň v tvojich dvoroch než inde tisíc. Radšej volím sedieť na prahu v dome svojho Boha než bývať
v stánoch bezbožnosti.“ (verš 11). Nie je to úžasné, keď takáto skúsenosť napĺňa dušu človeka?
Nie je to silné, keď niekoho stretneme a hovorí nám o takomto poznaní Boha? Domnievam sa, že
každý kresťan pozná správnu odpoveď. A možno máme aj takú skúsenosť. A možno po tom práve
túžime.
Jedna z vecí, ktorá sa týka osobného stretnutia s Pánom Bohom je tá, že po stretnutí nastane
ZMENA. A je zrejmé, že i autor vyššie uvedených žalmov má túto skúsenosť - zmenu, ktorú zároveň
vyjadruje v jednotlivých veršoch. A nielen tento človek je jediný, ktorý zažil takúto zmenu, ale
v celom starom zákone sú príbehy, kde osobné stretnutie s Bohom zmenilo človeka tak radikálne,
že sa to prejavilo zmenou postojov, správania sa a zároveň prehĺbilo poznanie Boha a vzťah s Ním.
Prečo o tom píšem? Z jednoduchého dôvodu. Aby naše slová o Bohu vychádzali z osobného
poznania a nie naučenej litery (2 Kor.3:1-6), aby sme nevyslovovali lacné prehlásenia
(Mat. 12:37-38), aby naše chcenie nezostalo pri pocitoch, ale aby sme dodržiavali Jeho prikázania
(1 Ján 2:3-6) , aby sme poznali Boha a slúžili mu celým srdcom a s ochotnou dušou (1 Kron. 28:9).
Nech vás sprevádza náš Boh cez Ducha Svätého, ktorý je našim Tešiteľom, Vodcom,
Usmerňovateľom.
Šalom
Jozef Janits
tím Chevra
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„ ...pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine...“ (1 Král.10:6)

NAJVÄČŠÍ TERORISTA ZAVRAŽDENÝ V DAMASKU
„Pred mojim mocným nepriateľom zachránil ma, a pred mojimi neprajníkmi...prepadli ma
v čase môjho trápenia, ale Hospodin mi bol oporou“ (Žalm 18:17-18).
Sukkót v židovskom roku 5765 nachádza Izrael prichystaný vysťahovať sa z pásma Gazy, zatiaľ,
čo pokračujú boje proti teroristom vo vnútri i mimo krajiny. Zavraždenie najvyššieho vodcu
Hamaského vedenia Izz al-Din al- Šejka Khalila v Damasku ukazuje, že niet miesta pre teroristov,
kde by sa skryli. Šejk Khalil je ten, na ktorého sa odvolával zosnulý Yitzak Rabin, ako na „hlavu
hada“ (Hamas je hadom). Za roky bol Khalil stále v pohybe, cestoval medzi Adenom, Teheránom,
Abu Dhabi, Chartúmom, Káhirou a Damaskom. Ísť po stope tohto ťažko uchopiteľného cieľa
si vyžadovalo vysoko spôsobilú operáciu tajnej služby. Ale agenti, ktorí stáli za týmto zavraždením,
očividne vedeli, kde je, kedy bude odchádzať, do ktorého zo svojich troch áut nastúpi a tiež číslo
jeho mobilného telefónu, ktorého odpovedanie detonovalo bombu. V čase písania týchto správ
Izrael odmieta zodpovednosť za tento incident. Avšak iba pred niekoľkými dňami Ariel Šaron
prisahal, že bude bojovať proti teroristom „kdekoľvek sú“, a tak by to mohlo niektorých viesť k tomu,
že to urobil Izrael.
Podľa Debkafile, ktorý sa domnieva, že Izrael bol zodpovedný za atentát, zásah v Damasku nesie
so sebou dve dôležité posolstvá: 1/ Šaron sa už neobmedzí na pásmo Gazy a Západný Breh
pri usilovaní o zdrtenie „stupňujúcej teroristickej ofenzívy, spustenej proti jeho plánu odlúčenia“.
Odteraz ďalej, Arabské hlavné mestá, snáď i vrátane Iránu, ktoré organizujú terorizmus po svete,
budú dosažiteľné a ich ľudia legitímne terče. 2/ Sýria je zraniteľná na presné útoky, ako bol ten,
ktorý zabil Khalila.
V tejto chvíli sa v oblasti hrá niekoľko politických „hier“. Jedna z nich je Assadov pokus vyhnúť
sa Šaronovmu odmietnutiu vyjednávať ohľadom Golanských Výšin. Spolu s egyptským Hosni
Mubarakom, Assad prišiel s plánom vynútiť zastavenie paľby na teroristické skupiny pod jeho
kontrolou, na oplátku Káhira presvedčí Američanov, aby sa spojili so Sýriou vo vyjednávaniach
ohľadom budúcnosti Golanských Výšin. Toto pravdepodobne bude po pozvaní do Bieleho Domu.
Izrael bude zostávať mimo jednania, až do fázy schválenia. Tým spôsobom bude Šaron prinútený
odstúpiť Golanské Výšiny ako časť a súčasť svojho plánu evakuovať pásmo Gazy. Tak si myslia.
Assadov plán doniesol do Washingtonu Mubarak. Výsledkom bolo, že úradníci US predložili
Assadovi dve skúšky, ktorými musí prejsť, predtým, ako budú ochotní zvažovať jeho plán:
Musí zastaviť podporovanie partizánskej vojny Sunni v Iraku a musí pustiť svoje zovretie Libanonu.
Ak odmietne spolupracovať, potom snáď naňho zapôsobí to, že podľa posledného vydania
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Newsweek, generáli US pracujú na plánoch pre rozsiahle ofenzívy proti Irackým povstalcom a tiež
Sýrii.
Zavraždenie Khalila slúžili na varovanie oboch - Mubaraka i Assada o tom, že Izrael sa nevidí
ako šachová figúrka v ich intrigách. Izrael má silnú ruku na hranie a „umiestnil sa v centre hracieho
poľa“ (Debkafile, 27: september).
SÝRIA OBVIŇUJE IZRAEL
Medzitým Sýria pokračuje v proti-izraelskej propagande. Bodnutí, snáď americkými požiadavkami,
sýrsky minister zahraničných vecí, Farouk al-Sharaa v nedávnom prejave na valnom zhromaždení
UN povedal: „Izrael nesie dôležitý podiel zodpovednosti za zosilňovanie a zhoršovanie americkej
krízovej situácie v Iraku tým, že sa vyhýba pokračovať v mierovom procese, napriek tomu,
že Palestínčania, Sýrčania a Libanončania vystierajú svoju ruku v mieri.
Táto reakcia Izraela (zavraždenie) sa vráti, aby obťažovala v budúcnosti, pretože ich pokračujúca
okupácia arabských krajín je hlavný dôvod odmietnutia americkej politiky na Strednom Východe.“
Sharaa ďalej pokračoval, že „stredisko znalcov“ (mysliac pravdepodobne tých západných) robí
chybu, keď klamú Izrael, aby veril, že nový Irak zriadi diplomatické vzťahy s Izraelom predtým, ako
sa odsťahuje z území. Hovorí, že ignorujú fakt, že Iračania odmietli prijať novú zástavu, ktorú pre
nich navrhli, preto, že má príliš veľa podobnosti s izraelskou. Ergo hovorí, že Izrael je zodpovedný
za všetky problémy regiónu a nič sa nevyrieši, pokiaľ sa Izrael nestiahne z okupovaných zemí,
alebo ešte lepšie, jednoducho sa presťahuje k moru. Toto nebolo nič nové v prejave Sharaa. Izrael
je starý, obľúbený „fackovací panák“, a Arabi sa nikdy neunavia ho ostro kritizovať.
Ako odpoveď na toto všetko, izraelský zástupca ministra obrany, Zeev Boim povedal: „Otázkou nie
je, kto zabil šejka Khalila, ale skôr nadmerné zapojenie Sýrie do terorizmu. Sýria je zodpovedná
za riadenie terorizmu proti nám a preto nie je imúnna pred našimi operáciami, aby sme zabránili
terorizmu“, povedal. „Toto je hlavná vec, ktorú treba povedať...každý, kto poškodí Izrael, každý, kto
má účasť v terorizme, ktorý vedie k vražde a smrti Izraelčanov, za to zaplatí a je jedno, či pôsobí
v Izraeli, alebo v cudzine“ (Jpost,27. september).
USADLÍCI SA MUSIA PRIPRAVIŤ NA ODCHOD
Obyvatelia usadlostí v pásme Gazy a severného Západného Brehu dostali v nedeľu ráno list
od vlády, ponúkajúc tým, ktorí majú záujem o „dobrovoľný“ odchod zo svojich domovov „plné
rozhodovanie“ v kompenzačných vyjednávaniach. List, ktorý mal prísť do schránok v nedeľu
a pondelok, podpísal Yonatan Bassi, ktorý je riaditeľom tzv. Správneho úradu pre odlúčenie z Gazy.
Mnohí usadlíci vidia tento Úrad ako niečo, čo je „horšie než úrad Judenrat, ktorý odovzdal Židov
nacistom v 2. sv. vojne“ (Jpost, 26. september).
Správny úrad pre odlúčenie, ktorý je tiež známy ako SELA, čo je skratka pre Aid for Gaza
a Northern Samaria (Pomoc pre Gazu a Severnú Samáriu), sa pripravuje dať prvé zálohy
pre usadlíkov (hoci to závisí na schválení Finančného Výboru). List zo Správneho úradu
poznamenal, že „vláda Izraela pripisuje veľký význam dialógu“ s usadlíkmi, ohľadom záležitosti
bratstvo

Tišri - Chešvan 5765

5

Mesačné správy z Izraela
evakuácie, vrátane finančnej kompenzácie, sociologickej, alebo psychologickej podpory
a stavebného miesta nového domu. Inými slovami, znie to tak, ako keby bola vláda veľmi priaznivá
voči usadlíkom, pokiaľ urobia, čo ich žiadajú urobiť: menovite odísť. Nedívali by sa na dialóg s takou
dôležitosťou, keby usadlíci povedali jednoducho „nie“.
Podľa Jpost , Bassiho list zo Správneho úradu má „málo skutočného na ponúknutie“ (26. september). Odvoláva sa na rozhodnutie zo 6-teho júna, aby sa pokračovalo s odchodom
a odkazuje čitateľa na webstránku premiéra. Avšak je zaujímavé, že keď si človek otvorí článok
o rozhodnutí kabinetu ohľadom evakuácie, nájde tieto slová: „Vláda schvaľuje prepracovaný plán
odlúčenia - Dodatok A, avšak toto rozhodnutie nezahŕňa evakuáciu usadlostí“!
Tak musia usadlíci odísť, alebo nie? Právnici, pracujúci s usadlíkmi, zaujímajúci sa o odchod z ich
domov výmenou za kompenzáciu bez zmätku, varujú svojich klientov, aby neprijali žiadnu zálohu
za evakuáciu predtým, ako bude vláda súhlasiť s vyprataním usadlostí. Bassi v skutočnosti sám
hovorí, že asi polovica usadlíkov pripravených k evakuácii odmieta vážne diskutovať o záležitosti,
pokiaľ nebude schválený návrh zákona o odlúčení.
Bassi vyzýva usadlíkov, aby mysleli na „deň, ktorý príde potom“ a nie len na kladenie odporu
evakuácii. Hovorí, že Izrael sa naučil z evakuácie z Yamitu na Sinai pred 22-mi rokmi, že deti sú
postihnuté najviac. „Ak sú deti súčasťou zápasu, dlho bude trvať, kým sa zotavia“ (Haaretzdaily,
27. september).
V piatok, 24. septembra, prebehol smrteľný príval mínomentov na Neveh Dekalim v Gush Katife,
pričom zomrela jedna izraelská žena. Po tom zásahu hovorca povedal: „Šaron pokračuje
podnecovať vraždenie obyvateľov Gush Katifu tým, že naznačuje teroristom, že čo nespravia
peniaze zaplatené vopred, spravia mínomety“ (Jpost, 26. september).
Odpoveď na horeuvedenú otázku je: Áno, usadlíci musia odísť. Ale mnohí dúfajú, že sa niečo stane,
čo zastaví proces a usadlíci sa budú môcť pevne držať svojich domov v krajine, zanechanej
Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi.
IDF (IZRAELSKÁ ARMÁDA) OPERUJE V ZÁPADNOM BREHU
Medzitým IDF pokračuje v operácii proti teroristom, zvlášť na Západnom Brehu a v Gaze. Kým
vojenské jednotky pátrali po hľadaných militantoch v Nabluse a Jenine, iné vojská zabili dvoch
Palestínskych militantov, ktorí sa pokúšali umiestniť veľkú výbušninu na hraničnom múre v pásme
Gazy. Vojská IDF z jednotky Inžinierskej bojovej armády zazreli dvoch mužov, ako v oblasti,
neprístupnej pre civilistov, nejakých 100m západne od múru, nesú výbušné zariadenie.Vojaci
zahájili paľbu, pričom dvoch zabili. Asi v tom istom čase v Gaze strieľali vojaci z guľometu
na utečenecký tábor Khan Younis, očividne zabijúc 55 ročného civilistu, ako stál pri bráne miestnej
školy. Dvaja ďalší Palestínčania boli zabití v utečeneckom tábore Balata, nachádzajúceho sa blízko
Nablusu.
Ako pokračovali operácie IDF, palestínskeho taxikára zabil usadlík z Elon Morehu v strednej
Samárii. Usadlík, ktorý cestoval po tej istej ceste, ako taxikár, povedal, že Palestínčan sa ho svojim
6
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vozidlom snažil vytlačiť z cesty. Povedal, že potom, ako opakovane Palestínčana upozornil, aby
spomalil, nakoniec použil svoju osobnú zbraň a Palestínčana zastrelil. Avšak palestínski úradníci
v nemocnici povedali, že mŕtveho muža, taxikára v 40-tke, zastrelila skupina usadlíkov, ako viezol
cestujúcich do blízkeho mesta. Sami cestujúci žiadali vysvetlenie tohto incidentu.
Neskôr, 27. septembra, IAF (Izraelské vzdušné sily) očividne skazili zavraždenie Muhammada
Suleiman Abu Nasira v susedstve Khan Younis, v pásme Gazy. Nasira cestoval v aute s iným
teroristom, Ali al Shaerom, keď helikoptéra IAF strieľala na auto. Shaer bol zabitý, ale Nasira, hoci
bol vážne popálený, prežil. Z nemocnice čoskoro vyhrožoval odplatou: „Tieto zločiny nezostanú bez
potrestania“, povedal pre Associated Press. „Budem pokračovať vo svojej misii terorizovať
nepriateľa (Izrael) a my boj vyhráme“ (Jpost, 27. september).
Abu Nasira je miestny vodca Výboru Ľudového Odporu v Khan Younis. „Výbor“ je strechová skupina
teroristických organizácií, ktoré sa prihlásili k zodpovednosti za dva bombové útoky na izraelské
tanky. Al Shaer tiež patril do tejto skupiny.
PRODUCENT CNN UNESENÝ V GAZE
Aby sa malo dokázať, že nikto nie je bezpečný na územiach, v pondelok, 27. septembra, ozbrojený
Palestínčan uniesol Riad Ali Ghanema, izraelského Araba-žurnalistu, pracujúceho pre CNN, kým
cestoval v taxíku v susedstve Rimalu, v pásme Gazy. Zdá sa, že korešpondent CNN Ben Wedeman
a kameramanka CNN cestovali v taxíku s Ghanemom, keď pred nimi zastavil biely peugeot
a zablokoval taxíku cestu. Podľa Wedemana, vystúpil z auta mladý muž, vytiahol z nohavíc zbraň,
pristúpil a povedal v arabštine: „Kto z vás je Riad?“ Ghanem Riad odpovedal: „Ja“.
Únosca mu potom prikázal vystúpiť z auta. Ako vystúpil, niekoľko iných mužov, niektorí s puškami
AK-47 vystúpili z peugeota. „Vytiahli ho z auta a odviezli ho preč“, povedal Wedeman. Nikto nebol
pri incidente zranený.
Ghanem, otec troch detí, pracoval pre CNN asi dva roky, ako producent a prekladateľ na Západnom
Brehu a v pásme Gazy. Ako absolvent Hebrejskej Univerzity v Jeruzaleme, Ghanem niekoľko rokov
pracoval ako učiteľ v Neveh Šalom (Óáza Pokoja) blízko Latrunu. Wedeman povedal, že Ghanem je
v Gaze známy, pracoval tam niekoľko rokov a mal dobré kontakty. „Vždy sme tu mohli pôsobiť bez
veľkých problémov“, povedal.
Keď sa pýtali Ben Wedemana, či únoscovia udali nejaký záchytný bod, prečo sa zmocnili novinára,
povedal: „Títo muži neboli veľmi zhovorčiví. Iba sa opýtali, ktorý z vás je Riad a to bolo všetko„ Ďalej
povedal: „Je to zvláštne, aby v prostredí, ktoré je k nám zvyčajne vľúdne, muži priložili k tvári zbraň
a pýtali sa ma na ľudí, s ktorými pracujem.“ Niekto musí pánu Wedemanovi pripomenúť,
že Palestínčania sú zúfalí a urobia čokoľvek, čo podporí ich záležitosť, alebo sa pomstia
komukoľvek, o ktorom si myslia, že ich zradil. Toto je len postreh, podoprený rokmi života
na Strednom Východe a čítaním miestnych správ.
V utorok večer, 28. septembra bol Ghanem po dohode medzi jeho únoscami a Palestínskou
samosprávou prepustený. Podľa Jpost (28. septembra) okolnosti okolo jeho zmiznutia ostávajú
bratstvo
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nejasné potom, ako hlavné Palestínske skupiny popreli zodpovednosť. Tiež úradníci PA odmietli dať
detaily ohľadom dohody s únoscami, alebo či bolo zaplatené výkupné.
„ ...Hospodin počul moje úpenie, Hospodin prijal moju modlitbu. Zahanbia sa všetci moji
nepriatelia, vrátia sa a zahanbia sa zrazu.“ (Žalm 6:9-10).
V Mesiášovi
Lonnie C. Mings

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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„Na tvojich múroch, Jeruzaleme, ustanovím strážcov, ktorí po celý den a po celú noc nebudú
nikdy mlčat. Vy teda, ktorí pripomínate Hospodina, nemajte pokoja!“ (Iz. 62:6)

LIST MODLITEBNÉHO STRÁŽCU
Október 2004/ Židovský rok 5765

RADOSTNÉ SVÄTÉ DNI
„ Prešla žeň, pominulo leto, no nie sme zachránení“ Jeremiáš 8:20).
Tento rok, v židovskom kalendári rok 5765, vchádza Izrael do jesenných sviatkov so smútkom, očakávaním, ale tiež s určitou nádejou. Smútok vládne kvôli nedávnym tragédiám, ako bol bombový
útok na autobus v Beršebe a zabitie vojakov. Je očakávanie, že svet sa možno zobudí na hrozbu
terorizmu - ako v prípade Nemecka, ktoré odmietlo víza na islamskú konferenciu, hrozby Vladimíra
Putina, že pôjde po teroristoch a narastajúcej podpore v USA za znovuzvolenie protiteroristického
Georga W. Busha. Je tu hmlistá nádej, že bezpečnostný múr, akonáhle bude dokončený, môže
zadržať aspoň niekoľko teroristov mimo Izraela.
Na druhej strane, väčšina Izraelčanov je príliš skúsených na to, aby vedela, že so všetkou pravdepodobnosťou bude budúcnosť znášať viac terorizmu a tragédie. Izrael vstúpil do Radostných svätých dní a čaká, aby urobil inventúru. Je vyčerpaný, ale nejde o zlyhanie, je sklamaný, ale nie zúfalý.
Izraelčania smútia, ale nie sú zlomení, sú skľúčení, ale nie zničení. Nikdy nebudú zničení, pokiaľ
bude Boh Izraela s nimi, ako sľúbil byť. Zatiaľ, čo existuje zadosťučinenie, ktoré Boh učiní
za všetkých, ktorí Mu dôverujú a kým slávime Sviatok Stánkov, ktorý je predzvesťou Mesiášovho
ľúbostného vzťahu s jeho ľuďom, vzdajme vďaku za Božiu dobrotu voči nám počas uplynulého
roka a modlime sa, aby v prichádzajúcom roku Boh zjavil seba svojmu ľudu neklamným spôsobom.
TRAGÉDIA A OSLAVA
„Neoznamujte to v Gate, nerozhlasujte po uliciach Aškelónu, aby sa netešili dcéry Filištíncov,
a nejasali dcéry neobrezancov“ ( 2 Samuelova 1:20).
♦

Proste Boha, aby potešil srdcia zarmútených v Beršebe a urýchlil uzdravenie tých, ktorých
telá boli zranené, alebo zmrzačené.
Hoci sa to stalo príliš neskoro, aby sa to dostalo do septembrového vydania Modlitebného strážcu,
tragédia, ktorá sa 31. augusta odohrala v Beršebe ukazuje, že Palestínčania sú ešte stále veľmi
zaujatí prelievaním tak svojej krvi, ako aj krvi Izraelčanov. V posledný augustový deň, okolo tretej
poobede, sa takmer súčasne odohrali explózie v dvoch mestských autobusoch Beršeby. Zabili
16 ľudí a takmer 100 zranili. Toto prišlo po niekoľko mesačnom relatívnom pokoji, a mnohí si mysleli, že proaktívna politika vlády, snažiaca sa dopadnúť teroristických vodcov, sa vypláca. Jeden autobus vyšľahol v plameňoch, zatiaľ, čo ten druhý bol vážne zdemolovaný, s prasknutými oknami. Mŕtvi
boli v rôznych kategóriách: od trojročného dieťaťa -Aviel Atash , až po sedemdesiatničku Tamaru
bratstvo
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Dibrashvilli. Útoky vykonali dvaja samovražední bombardéri. K zodpovednosti sa prihlásil Hamas
v Hebrone. Ešte viac rozrušujúca, ale nie nezvyčajná bola oslava, ktorá nasledovala po explóziách,
medzi Palestínčanmi v Gaza City. Ľudia, ktorí oslavujú, keď iní umierajú, nemajú žiadne svedomie,
vlastne možno stratili jednu z tých vecí, ktorá robí človeka ľudskou bytosťou. Veľmi dávno židovskí
vodcovia varovali Izraelčanov, aby sa neradovali nad prehrou faraónovej armády. Avšak zdá sa,
že mnohí Arabi sú neschopní podobného súcitu.
♦
Modlite sa za obmäkčenie sŕdc Arabov voči Izraelu.
♦
Naliehajte na Boha aby spôsobil, že Palestínčania uvidia, že krviprelievanie a násilie sú
diablovou oslavou a že tieto kroky absolútne nikoho neuvedú do neba.
„ Vlož svoj meč na jeho miesto! Lebo všetci, ktorí berú meč, mečom zahynú“ (Matúš 26:52).
ŽENY BOMBOVÉ ÚTOČNÍČKY SA VZDÁVAJÚ IDF
„ Nejaká žena...rozbila Abimelechovi lebku...Kto nájde súcu ženu? Jej hodnota vysoko je nad
korále“ (Príslovie 31:10)
Ďakujte Bohu za všetky zmarené útoky, či už kvôli dobrovoľnému vzdaniu
sa samovražedných bombových útočníkov, zatknutiam kvôli bdelosti a zručnosti vojakov
IDF, alebo vypočutým modlitbám.
V prekvapivom a nádejnom zvrate udalostí sa dve samovražedné bombové útočníčky, ktoré plánovali vykonať útok v Tel Avive, vzdali vojakom, rozmiestneným pri zátarase Beit Iba, blízko Nablusu.
Tieto dve ženy, obe študentky na univerzite Al-Najah v Nabluse, mali podľa plánu vykonať dvojnásobný samovražedný útok v Tel Avive, počas septembrového týždňa 5-11.9 Potom, ako počuli o
zabití ich vysielateľa, plus fakt, že vojská IDF ich hľadajú, sa tieto dve ženy udali. Príbuzní povedali,
že ženy nemali nič za lubom a nemali čo skrývať, ale vojenskí úradníci hovoria, že sa priznali k plánovanému útoku. V čase ich zatknutia nemali tieto ženy pri sebe žiadne výbušniny. Na druhý deň sa
dve ďalšie samovražedné bombové útočníčky vzdali vojskám IDF. Asi v tom istom čase vojská IDF
zatkli nejakých ozbrojených Palestínskych utečencov a zabili niekoľko ďalších v Nabluse. Všetky
tieto veci sa pripojili k týždňu s dobrým úspechom vo vojne proti terorizmu.
♦

Modlite sa, aby mnohí ďalší samovražední bombardéri uvideli svetlo a radšej sa vzdali,
než by mali pokračovať vo svojich ohavných plánoch.
„ Zbav ma, Ó Hospodine, zlého človeka a zachovaj ma pred násilníkom“ (Žalm 140:1).

♦

HROZBY SMRTI VOČI PREMIÉROVI ŠARONOVI
„...Osídla nastavili tí, čo usilujú o môj život...celý deň myslia na zradu“ (Žalm 38:12)
♦

Proste Boha, aby chránil riadne zvoleného premiéra a spôsobil, že Izraelčania uvidia,
že politické zmeny sa musia uskutočniť demokratickou, nenásilnou cestou.
Izraelská polícia vyšetruje telefonické vyhrážky zabitím premiéra Ariela Šarona, ak sa nezruší plán
odlúčenia sa od Gazy. Nedávno rabín Yossi Dayan, bývalý člen mimozákonnej strany Kach vyhlásil,
že bude pripravený vykonať ceremóniu, uvaliac na Šarona kliatbu. Niektorí si budú pamätať, že
takáto kliatba bola uvalená na Yitzhaka Rabina krátko predtým, ako bol zavraždený (a bol to ten istý
človek, ktorý to vykonal.) Rabín Dayan hovorí: „Vodca Bezpečnostnej Služby, Avi Dichter hovorí, že
10
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sú ľudia, ktorí si prajú, aby Šaron zomrel. Ja som medzi nimi. No a čo? Nemôžem si to priať?“
Vzhľadom na tieto vyhlásenia, polícia Judei a Samárie zahajuje vyšetrovanie proti Dayanovmu podnecovaniu k vražde. Polícia nielenže sprísnila bezpečnosť okolo samotného premiéra, ale tiež sa
posilnila bezpečnosť v Jeruzaleme okolo úradov Riadiaceho výboru pre stiahnutie sa. Navyše, ako
sa blíži uskutočnenie plánu odchodu, sa robia prípravy, aby ochránili Chrámovú Horu pred extrémistami
♦
Snažne proste Boha, aby dal premiérovi Šaronovi pochopenie, aby videl, že jeho voľakedajšie predstavy o usadlíkoch boli správne, a že musí prehodnotiť celú záležitosť stiahnutia
sa z Gazy.
NOVÁ INFORMÁCIA O RON ARADOVI?
„ ...pobil som mečom vašich mládencov...no ku mne ste sa nevrátili, znie výrok Hospodinov“ (Ámos 4:10).
♦

Modlite sa, aby Boh urobil rýchly koniec všetkým „hrám“ Hizballáhu, či sa už zaoberajú
Ron Aradom, inými väzňami, alebo záležitosťou hranice.

Podľa Jpost (September 17), Nemeckom sprostredkované vyjednávania ohľadom výmeny väzňov
medzi Hizballáhom a Izraelom viedli k nejakej novej „konkrétnej informácii“ o osude hľadaného navigátora vojenského letectva Rona Arada (táto správa bola zase získaná z Omanského denníka alWatan). Nemecký sprostredkovateľ Ernst Uhrlau, po návšteve vodcu Hizballáhu, šejka Hassana
Nasrallaha v tomto týždni v Bejrúte, sa náhlivo vrátil do Izraela cez Cyprus, nesúc „potvrdenú
a spoľahlivú“ informáciu o Aradovi...“, hovorí článok Jpost. Avšak táto informácia buď neexistuje,
alebo nebola zverejnená. V minulosti vzrástla nádej, keď dostali od Hizballáhu časti kostí, veriac,
že patria Aradovi. Avšak DNA testy potvrdili, že kosti Aradovi nepatrili. Človek si láme hlavu nad
tým, či táto „nová informácia“ nie je skôr to isté. Málo ľudí verí, že Arad žije. Ale bolo by dobre mať
nejakú konečnú, rozhodujúcu informáciu o jeho osude, aby sa záležitosť upokojila raz a navždy.
♦

Proste Boha, aby potešil srdcia Aradových príbuzných a vypôsobil také podmienky, že
konečne uzatvoria túto smútnú kapitolu v Izraelskej histórii.

„ Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu“ (Matúš 5:4).
V Mesiášovi
Lonnie C. Mings
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EURÓPSKA KOMISIA PRE IZRAEL
KONFERENCIA ECI V BRUSELI
Mal som možnosť zúčastniť sa ďalšej konferencie Európskej
Koalície pre Israel, ktorá sa konala v termíne 12. - 13. októbra pri EU v Bruseli. Téma konferencie bola „Európská Únia
a Izrael – čas pre nový začiatok“. Okrem Chevry sa tam zúčastnili ľudia s nasledovných organizácii: BFP, CFI, ICEJ,
CFII, JERUSALEM SUMMIT a ECI. Okrem členov spomenutých organizácii prihovárali sa k nám členovia EU
z Holandska, Švédska, Českej Republiky, ktorý majú proizraelskú orientáciu a H.E Oded Eran –
veľvyslanec Izraela pri EU v Bruseli.
Debata v Európskom Parlamente, ktorá sa mala konať 13. októbra na tému „India“ sa nakoniec
konala na tému „Izrael“ kvôli konfliktu v pásme Gazy. Tu je jeden z názorov, ktorý bol vyslovený
počas debaty: „Rokovania s Izraelom by mali prebiehať na tej istej úrovni ako rokovania
s Hamasom, Al-Aksom a Islamským Džihádom.“ Takéto názory v Európskom Parlamente stavajú
Izrael na úroveň teroristických skupín. Mnohí kresťania tvrdia, že Európska Únia je od diabla
a nechcú mať s tým nič spoločné. Dokonca, dokážu poukázať na duchovné pozadie EU a podporiť
to Bibliou. Už raz sa stala taká chyba v histórii, že cirkev odovzdala Európu do rúk nepriateľa
a vieme, aký to malo dopad v druhej svetovej vojne. Ježiš (Ješua) nás povolal k učeníctvu a nie
k cirkevníctvu. Ako učeníci Pánovi, by sme sa mali učiť z Biblie, ale tiež z histórie. „Ten, kto nepozná
históriu, je odkázaný na jej opätovné prežitie.“ (George Santayana)
Potrebujeme porozumieť Európsky problému. Celková populácia EU je okolo 400 mil. ľudí.
15 mil. z tohto počtu sú moslimovia a len okolo 2% celkovej populácie EU sú ľudia orientovaní proizraelsky. Väčšina členov Európskeho Parlamentu nechce, aby v Európskej ústave bolo spomenuté,
že Európa vyrástla na judeo – kresťanskom základe. Keď nie na ňom, tak aký to bude potom základ?
Na Modlitebnom summite v Bruseli v máji sme sa modlili, aby Pán zväčšil počet proizraelských členov Európskeho Parlamentu z 3% na 7% a tak sa stalo. Tento počet stúpol na 7% po voľbách, ktoré
sa konali 13. júna do Európskeho Parlamentu. Nie každý môže v tomto slúžiť na medzinárodnej
úrovni, ale môžeme ovplyvňovať veci k dobrému na národnej, alebo miestnej úrovni. V každom
prípade sa môžeme všetci zjednotiť v modlitbách za ľudí, ktorých sme volili do Európskeho Parlamentu a tiež za ostatných členov EP, aby mali múdrosť rozhodovať a odvahu vysloviť správny názor
počas rokovaní. Myslím, že nechceme, aby peniaze z EU išli na podporu terorizmu, ako sa to už
stalo, ale aby boli využité na dobré ciele!
Prajem Vám pokoj a požehnanie od Boha.
Stanislaw Gawel
tím Chevra
12
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Na začiatku minulého roka sme boli potešení 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
projekty Aliyah – imigrácia do Izraela

Budova potrebuje rekonštrukciu. Návrh a príprava projektu, materiál a samotná práca na stavbe stojí veľa. Je to mimoriadne veľký
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). Ďakujeme vám za vaše príspevky.

Súčasný stav budovy

Pohľad na projekt budovy po rekonštrukcii.
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)
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SUKÓT - SVIATOK STÁNKOV
Sukot /Svátek stánků/ je podzimní biblicky poutní svátek, který začíná
15. tišri, trvá sedm dní a přímo přechází do svátku šmini aceret /osmý
den shromáždění/.
Jom tov a chol hamoed. Ačkoliv trvá svátek sukot celý týden, ne
všechny dny slavíme stejným způsobem. První den svátku (mimo Izrael
i druhý den) nazýváme Jom tov (dobrý den - svátek), ostatní dny jsou
chol hamoed (všední dny svátku). Jom tov se svým charakterem podobá šabatu. Chol hamoed lze chápat jako svátek a všední den zároveň.
Stále ještě zůstáváme v sukách a používáme „čtyři druhy" (viz níže), na
druhou stranu nejsme omezeni v cestování a můžeme pracovat. I proto
se chol hamoed těší takové oblibě. Sedmý den svátku si v průběhu historie vysloužil vlastní jméno - hošana raba /velká „hošana" - viz níže/,
zůstává ale všedním dnem svátku.
Svátek šmini aceret, o němž budeme hovořit později, se (z již známých
důvodů) pro diasporu opět zdvojil. Druhý den nazýváme simchat tóra /
radost z Tory/.
Pro lepší pochopení rozdělení dnů svátku uvádím tabulku:

datum

15. tišrí 16. tišrí 17. tišrí 18. tišrí

19. tišrí 20. tišrí 21. tišrí 22.tišrí

Izrael

Svátek Chol ha CHM
moed

CHM

CHM

CHM

Hošana Šmini Aceret
Raba

diaspora Svátek Svátek CHM

CHM

CHM

CHM

Hošana Šmini Ace- Simchat
Raba ret
Tóra

23. tišr

Sukot. Svátek sukot nám připomíná východ z Egypta. V Tóře se píše,
že první den odešli Židé z města Ramses a utábořili se v místě jménem
Sukot. Do dnešních dní si stavbou sukot /chýší/ připomínáme odhodlání
zotročeného národa opustit jistoty otroctví v bohaté zemi a vydat se do
nejistoty pouště za svobodou. Na sedm dní i my opouštíme jistotu pevných domovů a přesouváme se do provizoria chýší, v nichž jíme, učíme
se a za teplých nocí i spíme. Ačkoliv svátek sukot, tak jako jarní svátek
pesach, souvisí s východem z Egypta, slavíme ho až na podzim. Je totiž
také spojen s návratem „mračen Boží slávy", která obklopovala židov14
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ský tábor při jeho putování pouští. Tato mračna se po hříchu zlatého
telete ztratila a vrátila se až po Dni smíření, po jom kipur, desátého
tišri. Proto i my se sukot čekáme až do měsíce tišri. Svátek sukot je
také spojen se slavnostmi dožínek, s radostí z ukončeného zemědělského roku, kdy je veškerá úroda již uložena v sýpkách. Proto také o sukot
říkáme, že jsou zman simchatenu /časem naší radosti/.
Suka. Suka, o které jsme se již několikrát zmiňovali, vypadá většinou
skutečně jako chýše. Má minimálně tři stěny a její střechu tvoří schach
- vrstva přírodního materiálu. V Izraeli se obvykle používají palmové
větve nebo rákosové rohože, u nás větve jehličnanů. Schachu musíme
umístit tolik, aby podlaha suky byla více zastíněná než prosluněná.
V noci bychom měli skrz „střechu" vidět i hvězdy. Suka musí být tak
veliká, aby v ní alespoň jeden člověk mohl pohodlně sedět a jíst.
Stěny suky je zvykem svátečně vyzdobit. Nejběžnějšími motivy jsou
„čtyři druhy" a plody izraelské země.
Čtyři druhy. Arbaa minim /čtyři druhy/, jsou společně se sukou nejcharakterističtějším znakem svátku sukot. Mezi „čtyři druhy" řadíme:
ratolest datlové palmy lulav, citrusový plod etrog, myrtovou větvičku
hadas a vrbový proutek arava. Lulav, myrtu a vrbičku pevně spojíme k
sobě, při sváteční bohoslužbě k nim ještě připojíme etrog a společně
jimi třeseme na čtyři světové strany, nahoru a dolu, čímž naznačujeme,
že všude můžeme hledat Boží přítomnost. Šest směrů pohybu nám také
připomíná šest dní, po které tuto micvu /příkaz/ plníme, protože na šabat arbaa minim nepoužíváme.
Izrael, jako země bez vlastních vodních zdrojů, je plně odkázán na vodu dešťovou. „Čtyři druhy" symbolizují touhu po životadárné tekutině
a my jimi vyjadřujeme naše prosby za ni. Vrby rostou u potoků, myrta
a etrog vyžadují bohaté zavlažování a palma žíznícím poutníkům ohlašuje oázu v poušti.
Kromě vodní symboliky se k arbaa minim pojí i další. Z těch nejznámějších vybírám.
Praotcové:
etrog - krásný plod, představuje krásné stáří praotce Abraháma.
lulav - palmové listy představují dlaně praotce Izáka, kterými se opřel
o oltář, když se ho jeho otec Abrahám chystal obětovat na hoře Moria.
myrta - s mnoha listy představuje praotce Jákoba, který měl mnoho
(l2) synů.
bratstvo
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Sukót / Sviatok stánkov
vrba - která jako první bez vody usychá představuje Josefa, který jako
první z bratří zemřel v Egyptě
Pramatky:
etrog - představuje krásné stáří pramatky Sáry
palma - na které rostou sladké datle, ale i nepříjemné bodláky, představuje Rebeku, které se narodil Jákob, ale i zlý Ezau
myrta - s mnohými listy představuje pramatku Leu, která Jákobovi porodila 6 synů.
vrba - která rychle usychá představuje pramatku Ráchel, která předčasně zemřela při porodu Benjamína
Orgány:
etrog - svým tvarem připomíná srdce
lulav - svým tvarem připomíná páteř
myrta - svými lístky připomíná oči
vrba - svými lístky připomíná ústa
Spojením arbaa minim do jednoho celku se učíme, že jen člověk s dobrým srdcem, rovnou páteří, nezávistným okem a čistou mluvou se může nazývat dokonalým.
Typy lidí:
Tato symbolika je nejznámější. Z výše uvedených rostlin některé krásně voní, jiné sladce chutnají. Příjemná vůně představuje dobrého člověka, který svých chováním je příjemný svému okolí. Chuť představuje
moudrost.
Etrog voní i chutná - představuje tedy moudrého a dobrého člověka
datle chutná, ale nevoní - představuje člověka moudrého, který se
ovšem nechová tak, jak by měl
myrta krásně voní, ale nechutná - představuje hodného, ale hloupého
člověka
vrba nevoní ani nechutná - představuje nevzdělaného člověka, který se
neumí ani slušně chovat.
Spojením arbaa minim do jednoho celku vyjadřujeme, že všechny čtyři
výše uvedené kategorie lidí tvoři celek židovského národa. Někteří
z nás studují Toru, jiní plní její příkazy, někteří studují Toru a chovají
se podle ní, jiní ani nestudují, ani se podle ní nechovají. Přesto jsme
všichni součástí jednoho národa.
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Sukót / Sviatok stánkov
Ušpizin. Tak jako po celý rok, i na sukot dbáme pohostinnosti a do suky se snažíme zvát hosty. Rodinné příslušníky, přátele i ty, kteří z různých důvodů nemají svoji vlastní suku, lidi chudé a osamělé. Kromě
těchto skutečných hostů zveme do suky i hosty symbolické, kterým říkáme ušpizin ilain /vznešení hosté/, zkráceně ušpizin. Těchto hostí je
sedm, na každý den svátku jeden, v pořadí Abrahám, Izák, Jákob, Josef, Mojžíš, Áron a David. Všechny tyto osobnosti spojuje skutečnost,

DRUH

PRAOTEC

PRAMATKA

ORGÁN

ČLOVĚK

etrog

Abrahám

Sára

srdce

učený a dobrý

lulav

Izák

Rebeka

páteř

učený

myrta

Jákob

Lea

oči

dobrý

vrba

Josef

Ráchel

ústa

neučený a zlý

že část svého života strávili putováním bez jistoty přístřešku - Abrahám
odešel z rodné země veden Božím slovem do Zaslíbené země, Izák byl
závistivými Kenaánci zatlačen do pouště, Jákob utíkal před svým bratrem Ezauem, Josef byl prodán do otroctví, Mojžíš s Aronem putovali
čtyřicet let pouští a mladý David se na poušti skrýval před králem
Saulem.
Každá z těchto sedmi významných osobností židovského národa se spojuje s jednou z Božích vlastností, /viz tabulka/
Hošanot. Po celý svátek sukot pořádáme tzv. hošanot, při kterých
se „čtyřmi druhy" obcházíme v synagogách bimu /vyvýšené místo,
ze kterého se předčítá z Tory/. Přitom říkáme modlitby začínající:
,Hoša-na" /Zachraň nás/, které daly celému zvyku jméno. Poslední den
sukot obcházíme bimu nejednou, ale sedmkrát, proto hovoříme o velkých hošanot /hošana raba/. Toto obcházení nám mimo jiné připomíná
dobytí města Jericha, jehož hradby, sedm dní obcházené a sedmý den
sedmkrát obejité, padly před Johušuovými bojovníky. Pád Jericha také
představuje předěl mezi provizoriem života na poušti a usídlením se
v Zaslíbené zemi.
Na hošana raba je zvykem probdít noc v bejt-midraších /studovnách/,
protože i král David, host sedmého dne, měl ve zvyku noci věnovat studiu Tory.
bratstvo
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Sukót / Sviatok stánkov
láska

bázeň

krása

podstata

sláva

věčnost

království

Abrahám

Izák

Jákob

Josef

Aron

Mojžíš

David

čistota a sláva sa pojí s
kněžskou
službou potomků Arona

David a jeho
věčná je
Tóra, kterou potomci jsou
Mojžíš zís- dědičnými
kal pro ži- králi celého
dovský ná- Izraele
rod na hoře
Sinaj

Láska je ve veliké
vlastnost bázni pred
Bohem
praotce
Abraháma, se Izák
podřídil
který
otcovu
měl rád
všechna přání
stvoření

krásná je spravedlnost
vyváženost je podstata
a rozvaha světa a Josef
zůstal
s jakou
Jákob vedl spravedlivými
svou rodinu i v dalekém
Egyptě
a dům

Jiné národy. Svátek sukot, na rozdíl od výlučně národního pesachu,
obsahuje i univerzální pohled judaismu na svět. Během sukot bývalo
v jeruzalémském chrámu zvykem obětovat sedmdesát býků jménem
sedmdesáti národů světa, za které byly pronášeny modlitby za mír
a usmíření.
Radost. S dobou, kdy stál jeruzalémský chrám, je spojen ještě jeden
zvyk. Na chol hamoed svátku sukot byly pořádány veliké slavnosti simchat bejt hašoeval spojené s čerpáním vody a poléváním oltáře. Voda
symbolizuje Toru a život. Tradice uvádí, že „ten, kdo neviděl tuto slavnost, neví, jak vypadá pravá radost." I dnes se na všední dny svátku
sukot shromažďujeme v synagogách, hraje hudba, lidé zpívají a tančí.
Židovský kalendář a jeho svátky
převzato ze skript pro gymnázium Or chadaš
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PUBLIKÁCIE - AUDIO
AUDIO nahrávky
z KONFERENCIE 2004

Kazeta č.2 Randy Ludeman
Každý dobrý dar a každý
dokonalý dar prichádza zhora...
Kazeta č.4 Mojmír Kallus
Hynú, pretože odmietli
milovať pravdu...
Kazeta č.6 Randy Ludeman
Pretože som, ktorý som
(JAHVE), nemením sa

Kazeta č.8 Randy Ludeman
Ó môj ľud, Ja otvorím
vaše hroby...
Kazeta č.10 Paul a Nuala O´Higgins
Osem dôvodov, prečo by mal každý kresťan podporovať Izrael

Cena jednej kazety je 60,- Sk
(50,- Kč)

CD-MP3 (alebo WMA)
nahrávka z celej konferencie
za 240,- Sk (190,- Kč)
bratstvo

Kazeta č.1 Stanislaw Gawel
... nebude klamať večne trvajúci víťaz Izraelov...

Kazeta č.3 JoAnn Magnuson
Vplyv stredovekej pašie na židovsko– kresťanské vzťahy.
Kazeta č.5 Paul a Nuala O´Higgins
Príprava pre slávnu cirkev

Kazeta č.7 JoAnn Magnuson
Zrod moderného Stredného východu: História v mapách
Kazeta č.9 Paul a Nuala O´Higgins
Uzdravenie zlomeného srdca
a potešovanie tých,
ktorí oplakávajú Sion

Pri zakúpení 9 ks kaziet
obdržíte 10-tu kazetu zdarma.
Spolu zaplatíte 540,- Sk
(430,- Kč)
K cene prirátame poštovné a balné.
Tišri - Chešvan 5765
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ŽIDOVSKÉ PIESNE

CD za 290,- Sk (230,- Kč)

MC za 145,- Sk (115,- Kč)

Michaela Záhorská: KADOSH (Svätý)
ZOZNAM PIESNÍ:
Kadosh I
Yismechu Hashamayim
Ani Ma-Anim
Israel
Lecha Dodi
Piha Patcha
Kadosh II
Pre Slovenskú republiku:
Chevra, Hollého 40 , 010 01 Žilina
Banka: ČSOB, a.s., Legionárska 1,
012 22 Žilina; č.ú.: 107656253/7500 (Sk)

Schifni Kamayim
Gam Ki Elech Bege
Baruch Ha Ba
Yerushalayim, Hevenu Shalom
Ruach
Yerushalayim Shel Zahav

Pre Českú republiku:
Chevra, Smetanova 523, 739 61 Třinec
Banka: ČSOB, a.s., Lidická 1264,
739 61 Třinec; č.ú.: 180773659/0300 (Kč)

Tel./ Fax: +421-41-56 40 536; E-mail: chevra@chevra.sk, WEB: www.chevra.sk

