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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.
Žalm 35:1-3
„Broj, Hospodine, proti tým, čo broja proti mne! Bojuj proti
tým, čo proti mne bojujú! Uchop štít a pavézu*, povstaň mi na
pomoc! Vytiahni oštep a zataras cestu tým, čo ma
prenasledujú! Povedz mojej duši: Som tvoja spása.“
Bola to modlitba Dávida v období veľkého ohrozenia. V tom
čase bol Dávid obklopený nepriateľom, ktorý na neho tlačil a nevidel východisko z tejto
situácie. Kvôli tomu kričal k Pánovi: „Bojuj proti tým, čo proti mne bojujú! Uchop štít
a pavézu, povstaň mi na pomoc! Vytiahni oštep a zataras cestu tým čo ma prenasledujú!“
Je pre mňa vždy požehnaním, keď si pomyslím, že konečná a nezvratná odpoveď
na modlitbu Dávida prišla cez jeho väčšieho syna, Pána Ježiša Krista, okolo 1000 rokov
neskôr. Ježiš to vykonal na kríži. On zatarasil cestu pred nepriateľom našich duši. On ho
zastavil. On položil koniec satanovým tvrdeniam. On svojou „...smrťou zahladil toho, ktorý
má vládu smrti, to jest diabla.“ (Žid 2:14). On obmedzil satanove teritórium. On položil
hranice, ktoré satan nemôže prekročiť. Pamätaj na to, že kríž je Božou veľkou značkou
„STOP“. Diabol môže v plnej rýchlosti kráčať proti nám, ale keď postavíme kríž, vtedy
pribrzdí a zastaví s piskotom, lebo nemôže prekonať kríž, pretože bol krížom porazený.
Haleluja!!! Je to miesto na ktorom Ježiš zastavil všetkých našich nepriateľov. Preto
„...vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista.“ (I Kor 15:57)

Choďme v Jeho víťazstve a buďme požehnaní !
Žehnám Vám v mene Ješuu,
Stanislaw Gawel
* pavéza je veľký štít, ktorý zakrýva celú postavu
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„ ...pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine...“ (1Kr 10:6)
„Som proti tebe, Góg, … Vrátim ťa a povediem ako dieťa; pritiahnem ťa z najvzdialenejšieho
severu a privediem na izraelské vrchy. Vyrazím ti luk z ľavej ruky a vytrasiem ti šípy z pravej
ruky. …A svoje sväté meno učiním známym uprostred svojho izraelského ľudu“ (Ez 39:1-3, 7)

OBAVY V SÚVISLOSTI S IRÁNOM
Premiér Ehud Olmert nedávno obvinil medzinárodné spoločenstvo z „ničnerobenia“ v iránskej
otázke. Prirovnal súčasnú situáciu k politike ústupkov v tridsiatych rokoch 20. storočia v období
rozmachu nacizmu. „Podobne ako v tridsiatych rokoch v Nemecku, aj dnes sa ozývajú hlasy
za zničenie Izraela; medzinárodné spoločenstvo ich počuje a nezasiahne,“ povedal vo svojom
prejave v múzeu holokaustu Jad Vašem. „Po prvý krát sa stalo, aby vedúci predstaviteľ veľkého
národa (Iránu) za svoj cieľ vyhlásil zničenie štátu Izrael a pritom bol naďalej legitímnym partnerom
OSN,“ dodal.
V piatok 27. októbra sa v Jeruzalem Post objavila správa, že Irán úspešne zintenzívnil svoj
kontroverzný nukleárny program a do druhej siete centrifúg začal vháňat plyn na obohacovanie
uránu. „Vháňame plyn do druhej kaskády, ktorú sme nainštalovali pred dvomi týždňami,“ oznámil
nemenovaný iránsky predstaviteľ. „Využívame už aj produkt z druhej kaskády,“ konštatoval, čím
naznačil, že proces obohacovania prebehol úspešne.
Celosvetové otázky sa vo verejnom povedomí objavujú a zase strácajú. V istej chvíli svet
odsudzoval hrozby iránskeho prezidenta Ahmadinedžáda, ktoré sa týkali Izraela a vyzýval ho, aby
odstúpil od svojho nukleárneho programu. Ale teraz, pod tlakom iných problémov, ktorým čelia
svetoví vodcovia, sa na iránsku otázku akosi pozabudlo. Izrael však na Ahmadinedžáda nezabudol,
ani na horúčkovité úsilie, s akým sa Iránčania snažia vyrobiť jadrovú zbraň.
Hoci sa môže zdať, že všetci sú nečinní, Debkafile nedávno oznámila, že v skutočnosti
sa v Perzskom zálive zhromažďujú americké jednotky. Táto spravodajská agentúra 20. októbra
informovala, že expedičná zásahová jednotka Iwo Jima vplávala do Perzského zálivu a pripojila sa
k americkému námorníctvu a letectvu, ktoré sú koncentrované na pobreží oproti Iránu. Ak sú tieto
správy pravdivé, zoskupenie Iwo Jima sa momentálne nachádza asi 60 kilometrov od Kuvajtu
vo vodách iránskeho pobrežia. Na svojom mieste v Zálive a v Arabskom mori sú teda tri námorné
bojové jednotky a síce už spomínaná Iwo Jima, ďalej USS Eisenhower Carrier a USS Enterprise.
Ahmadinedžádove ambície v jadrovej oblasti vyznievajú ešte alarmujúcejšie, ak zoberieme
do úvahy náboženský faktor, ktorý zohráva úlohu v mysliach iránskych vodcov. Títo očakávajú
naplnenie vízie, podľa ktorej z chaotickej svetovej situácie vystúpi Mahdi (iránsky mesiáš) a bude
viesť nezastaviteľnú armádu, ktorá premôže Izrael a v Jeruzaleme ustanoví kalifát.
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Americký prezident George Bush poznamenal, že „jadrový Irán je neprijateľný“. Tak možno
nakoniec predsa len niekto niečo podnikne, aby znemožnil Iránu jeho nukleárne aktivity, kým
nebude neskoro.
OPERÁCIE V GAZE POKRAČUJÚ
Ešte pred vypuknutím bojov v Libanone začal Izrael v Gaze viaceré útočné operácie, ktoré
pokračujú doteraz. Nejedná sa o okupáciu, ale o obmedzenú sériu zásahov, ktorých cieľom je po
prvé, zabrániť pašovaniu zbraní cez Egypt a po druhé, zastaviť raketové útoky na Izrael. V pondelok
23. októbra izraelské jednotky vstúpili do severnej časti pásma Gazy. Bol to jeden z najkrvavejších
dní od začiatku ofenzívy pred štyrmi mesiacmi. Medzi mŕtvymi na palestínskej strane bol aj
militantný predstaviteľ, ktorý sa angažoval v raketových útokoch na Izrael.
Ďalšie útoky boli zamerané na hranicu medzi Gazou a Egyptom. Pri jednej z operácií sa Izraelským
bezpečnostným zložkám, podľa ich slov, podarilo zneškodniť 15 tunelov. Jednalo sa o prvú operáciu
v pohraničí, odkedy sa v septembri 2005 Izrael stiahol z Gazy. Šéf izraelskej armády Dan Halutz
povedal, že Palestínčania budujú „podzemné mesto“, kopú stovky tunelov medzi Gazou a Egyptom.
„Armáda nebude okupovať územie Gazy ani sa tam zdržiavať,“ informoval minister obrany Šimon
Peréz, „avšak bude podnikať kroky, aby znemožnila militantom v pobrežných oblastiach
sa vyzbrojiť, ako sa to podarilo bojovníkom Hizballáhu v južnom Libanone.“
Pri operácii s cieľom zničiť tunely boli do pohraničných oblastí južnej Gazy s Egyptom odvelené dva
prápory, čo predstavuje 1000 vojakov. Armáda tento zásah označila za najhlbší prienik do Gazy
od izraelského stiahnutia. Predstavitelia Izraela informovali, že výjazdy do Gazy budú pokračovať,
kým neprestane prílev zbraní a kým sa nezastaví raketová paľba.
IZRAELSKÍ VODCOVIA NAĎALEJ ČELIA PROBLÉMOM
Dvaja z izraelských vedúcich predstaviteľov ešte stále čelia obvineniam z priestupkov a trestných
činov. Generálny prokurátor Menachem Mazuz by mal vzniesť obvinenie proti prezidentovi Moše
Kacavovi za sexuálne priestupky a iné „zločiny“ vrátane osobnej korupcie (podozrenie z používania
štátnych prostriedkov na kúpu osobných darov). Kým bude obvinenie skutočne vznesené, môže
prejsť ešte niekoľko mesiacov. Polícia aj vyšetrovatelia to však považujú za hotovú vec.
Okrem sexuálnych priestupkov (Kacava obviňujú zo znásilnenia najmenej dvoch žien a obťažovania
ďalších) je Kacav podozrivý aj z dlhoročného načierania do štátnych zdrojov za účelom nákupu
darov pre spriaznené osoby v celkovej hodnote niekoľko stoviek šeklov.
Prevažná časť dôkazov sa má vzťahovať k údajným sexuálnym priestupkom. Polícia informovala
o existencii dôkazov o tom, že prezident znásilnil dve ženy: hlavná postihnutá, bývalá
zamestnankyňa prezidentského paláca, označovaná ako A a ďalšia žena takisto označovaná ako A,
ktorá pracovala pod Kacavom v čase, keď bol ministrom cestovného ruchu. Kacav tvrdí, že je
nevinný, no polícia vyhlasuje, že má „významné dôkazy“, ktoré svedčia o vynucovaní nemravného
konania a sexuálnom obťažovaní. Podľa pozorovateľov je zrejme k dispozícii dostatočný dôkazový
materiál na obvinenie Kacava zo sexuálneho obťažovania až piatich žien. Očakáva sa, že obžaloba
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predvedie ďalšie poškodené, aby svedčili proti nemu na pojednávaní, čím sa umocní argument,
že Kacav mal vo vzťahu k ženám zaužívaný „špecifický spôsob správania“ (Haaretz, 17. október).
Vo vysielaní kanálu CBS News poukázali na to, že hoci Izrael má už dlhú históriu politických
škandálov, Kacavovi hrozia najzávažnejšie obvinenia, aké boli doteraz vznesené voči
predstaviteľovi vo funkcii. V minulosti boli z finančných prechmatov podozriví bývalý prezident
a niekoľko premiérov a bývalý minister obrany bol usvedčený zo sexuálneho obťažovania.
Čo sa týka súčasného premiéra Olmerta, okrem škandálu okolo kúpy bytu, je momentálne
predmetom vyšetrovania aj jeho účasť na korupcii pri predaji druhej najväčšej izraelskej banky Bank
Leumi. Dňa 24. októbra Reuters informoval, že Izrealské úrady začali preverovať privatizáciu Banky
Leumi z roku 2005 po tom, čo „izraelské médiá vzniesli nové korupčné obvinenia voči premiérovi
Ehudovi Olmertovi ohľadne úlohy, ktorú zohral pri jej predaji.“ Podstata obvinení spočíva v tom,
že Olmert sa ako vtedajší minister financií usiloval pomôcť dvom podnikateľom zo zámoria, ktorých
označili ako osobných priateľov, pri predložení ponuky na kúpu banky.
Ministerstvo spravodlivosti sa touto záležitosťou začalo zapodievať, keď sa na webstránke
Prvotriedne správy (News First Class) po prvýkrát objavila o nej zmienka. „Zatiaľ sme neurobili
žiadne rozhodnutia, nepodnikli žiadne právne kroky, ani sme do celej záležitosti nezapojili políciu,“
informovalo ministerstvo. Zistilo sa, že ani jeden zo spomínaných obchodníkov banku nekúpil.
Jej väčšinový podiel bol predaný v roku 2005 americkej investičnej skupine Cerberus-Gabriel.
Olmertova kancelária zatiaľ odmieta akékoľvek pochybenie pri tejto transakcii. Štátny kontrolný úrad
zatiaľ pokračuje vo vyšetrovaní Olmertovej kúpy bytu v Jeruzaleme z roku 2004.
Tieto obvinenia sa dostali na titulné strany práve v čase, keď Olmertova popularita prudko klesla
kvôli jeho postoju k nedávnej vojne s Libanonom.
PRÍSPEVOK OD PUTINA
Ruský prezident Vladimír Putin tiež pridal svoje zrnko múdrosti – dospel k názoru, že akékoľvek
obvinenia voči Izraelskému prezidentovi a premiérovi sú politicky motivované. Podľa správ Yahoo
news sa Putin do víru udalostí v súvislosti s obvineniami Mošeho Kacava zo znásilnenia zaplietol
vtedy, keď ho reportéri počuli vtipkovať s izraelským premiérom Ehudom Olmertom
na minulotýždňovom stretnutí v Kremlin. Putin si zrejme neuvedomil, že mikrofóny sú zapnuté.
Neskôr sa snažil svoje slová vysvetliť: „Toto obvinenie podľa mňa, ako aj podľa mnohých expertov,
súvisí s tým, že značná časť izraelskej spoločnosti nie je spokojná s postupom svojich
predstaviteľov v konflikte s Libanonom. Mnohí to vnímajú ako porážku a z toho vyplývajú tieto útoky
vedené cez vyšetrovateľov a políciu.“ Putin ďalej vyjadril presvedčenie, že všetky obvinenia sú
falošné a odsúdil každú formu sexuálneho obťažovania.
NAPÄTIE V LIBANONE POKRAČUJE
Hranica s Libanonom je vo všeobecnosti pokojná, no občasné incidenty maria mierové snahy.
Izraelské letectvo naďalej prelietava ponad Libanon a úrady informovali, že v tom budú pokračovať,
kým neoslobodia jednotky a kým sa naplno neimplementuje prímerie dojednané OSN. Minister
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obrany Peréz informoval Chaviera Solanu, že implementácia Rezolúcie OSN 1701 musí zahŕňať
aj prepustenie vojakov Udiho Goldwassera a Eldada Regeva. Peréz ďalej zdôraznil potrebu strážiť
Sýrsko-libanonskú hranicu medzinárodnými jednotkami, aby sa predišlo pašovaniu zbraní
Hizballáhu. K tomu vyzýva aj rezolúcia.
Podľa ruského ministra obrany Sergeja Ivanova je naopak nepravdepodobné, že sa mierovým
jednotkám OSN podarí odzbrojiť militantný Hizballáh. "Mandát OSN ukladá mierovým jednotkám
ako jednu z hlavných úloh odzbrojenie Hizballáhu," povedal Ivanov, "Avšak silne pochybujem, že
OSN túto úlohu splní." Ivanov dodal, že práve obava o neúspech v tejto otázke ich viedla k vyslaniu
mierovej jednotky do Libanonu na základe zmluvy uzatvorenej samostatne s Libanonskou vládou
a nie pod mandátom OSN. Ruské jednotky v počte 308 rôt mali za úlohu najmä opravu ôsmich
mostov zničených izraelským bombardovaním. Do vlasti by sa mali vrátiť asi za 6 týždňov. V tejto
chvíli sa nedá povedať, či toto "nezávislé nasadenie ruských jednotiek" bude mať nejaký iný význam
okrem túžby pomôcť aspoň v malej miere k obnoveniu mieru v Libanone. Obavy by vyvolalo väčšie
množstvo ruských jednotiek odvelených do tejto oblasti.
Medzi Izraelom a Nemeckom vzniklo napätie po incidente s nemeckou loďou. Nemecká armáda
tvrdí, že 24. októbra nad nemeckou loďou v libanonských vodách preleteli dve izraelské bojové
lietadlá typu F-16 a strieľali na ňu, pričom použili aj protiraketové strely. Hovorca povedal: "Strely
pochádzajú z izraelských lietadiel. Momentálne je celá záležitosť vo vyšetrovaní." Izraelský minister
obrany Peréz poprel, že by ich lietadlá strieľali na nemecké ozbrojené sily. Nemecké lode velia
námornej zložke mierovej misie OSN v Libanone, ktorá má zabrániť pašovaniu zbraní do rúk
Hizballáhu po mori. Francúzsko aj OSN obvinili Izrael s ohrozovania medzinárodnej misie tým, že do
libanonského územia posielajú bojové lietadlá. Izrael trvá na tom, že v letoch bude pokračovať.
ABBAS PLÁNUJE PUČ PROTI HAMASU?
Keď Palestínčania nebojujú proti Izraelu, bojujú jeden proti druhému. Tak sa to často hovorí a je
v tom kus pravdy. Palestínčania sa už týždne snažia zostaviť jednotnú vládu. Dostali sa však
do slepej uličky, keď vládnuca strana Hamas odmietla uznať Izrael, odsúdiť násilie a podriadiť sa už
uzatvoreným mierovým dohodám. V súčasnosti Izrael odmieta akúkoľvek spoluprácu s palestínskou
vládou, pretože je pod vplyvom Hamasu, ktorý Izrael považuje za teroristickú organizáciu. Došlo už
k viacerým ozbrojeným potýčkam medzi Hamasom a Fatahom, ktoré mali za následok viac ako
desať obetí. V poslednej dobe sa rozšírila informácia, že Abbas plánuje puč proti Hamasu. Nikto
nevie, čo sa stane a je obava z otvorenej občianskej vojny medzi Palestínčanmi, ktorí už teraz trpia
chudobou a inými problémami, ktoré často sprevádzajú vojnový stav.
Medzičasom prebiehali izraelské rokovania s Egyptom, ktorý vystupoval v mene Palestínskej
Samosprávy, v záujme dosiahnutia dohody o prepustení izraelského vojaka Gilada Šalita výmenou
za veľký počet palestínskych väzňov. Pokračujúce rokovania by mali čoskoro dospieť k dohode.
Hamas žiada ako odstupné prepustenie palestínskych väzňov, medzi nimi Marwana Barghoutiho,
Džamala al-Natsheho a Ahmeda Saadata. Izrael nedávno zamietol požiadavku o prepustení dvoch
militantných vodcov Barghoudiho a Saadata výmenou za Šalita.
Počas týchto udalostí sa v sobotu 28. októbra predstavitelia Hamasu a Fatahu dohodli na
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spoločnom postupe pri predchádzaní ozbrojeným zrážkam v Pásme Gazy. Objavili sa aj fámy,
že Hamas plánuje "krvavú sobotu" nafingovanú ako vzburu v rámci bezpečnostných zložiek. Psia
oddanosť niektorých prívržencov Hamasu a Fatahu stále vedie k ďalším ozbrojeným konfliktom,
ktorými trpia nevinní ľudia. Machinácie a intrigy týchto prívržencov sú príliš rozsiahle
a komplikované na to, aby mohli byť vysvetlené v tomto krátkom článku.
Dňa 28. októbra časopis Haaretz uviedol, že Abbas z obavy pred občianskou vojnou požiadal Izrael,
aby povolil palestínskym zložkám zo základne v Jordáne vstup do pásma Gazy. Ide o jednotky
z brigády Badr a Izrael v minulosti vytrvalo odmietal ich pohyb v palestínskych oblastiach. Napätie
medzi Fatahom a Hamasom však viedlo Izrael k zvažovaniu tejto možnosti. Táto vojenská brigáda
by mala posilniť zložky Fatahu natoľko, že by s veľkou pravdepodobnosťou pri konfrontácii s
Hamasom zvíťazili. Brigáda Badr pozostáva z niekoľkých tisícov Palestínčanov, z ktorých väčšina je
v palestínskej oslobodeneckej armáde už roky. Izrael k tejto požiadavke zatiaľ nevydal definitívne
stanovisko.
Abbas, zvolený v samostatných minuloročných voľbách, je formálne najvyšším veliteľom všetkých
siedmich palestínskych bezpečnostných oddielov, ktorých väčšinu zamestnancov prijal Fatah počas
svojej viac ako desaťročnej vlády v Palestínskej samospráve. Keď však v januárových voľbách
zvíťazil Hamas, zriadil si vlastnú milíciu, ktorá v súčasnosti pozostáva z 5700 ozbrojencov,
a oznámil úmysel najať ďalších 1500 na Západnom brehu.
Koordinačná komisia zložená zo všetkých palestínskych frakcií sa stretla v Gaze 27. októbra
a dohodla sa na stiahnutí všetkých neuniformovaných ozbrojencov z ulíc. Inými slovami, na uliciach
môžu pôsobiť jedine oficiálni policajti. Zatiaľ je však napätie stále silné.
NECH PADÁ DÁŽĎ, NECH PADÁ, NECH PADÁ ...
V súčasnosti sú v oblasti na východe Spojených štátov, kam som odcestoval na návštevu, výdatné
zrážky. Podobne je to aj v Izraeli a tento rok začalo pršať dosť skoro. 28. októbra hustý dážď
spôsobil záplavy na viacerých miestach vrátane Tel Avivu, Afula, Aškelonu a miest na juhu krajiny.
Niekde dokonca museli evakuovať obyvateľov z ich príbytkov a odstavených áut. Prajeme si, aby
k záplavám už nedošlo, sme však vďační Bohu za toto "vyliate požehnanie" a modlíme sa, aby
v zimnom období padlo dostatok zrážok, ktoré znovu naplnia vyschnuté vodné zásobníky a tiež
Galilejské more.
Deti Siona, jasajte; tešte sa z Hospodina, svojho Boha, veď dal vám spásonosný dážď,
jesenný i jarný dážď ako prv. Humná budú plné obilia, lisy budú pretekať muštom i olejom.
(Joel 2:23-24)
V našom 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)

LIST MODLITEBNÉHO STRÁŽCU
November 2006/ Chešvan 5767
„Lebo ho vidím s vrchu skál a s vŕškov ho pozorujem. Hľa, je to ľud, ktorý bude bývať
osobitne a nebude počítaný medzi iné národy.“ (4M 23:9, Roh. prekl.)

PRAVDIVÁ SKUTOČNOSŤ
Balám, veľmi (Bohu) odporujúci prorok, ktorého zámerom bolo prekliať Izrael, prorokoval ohľadom
budúcnosti Izraela, keď prehovoril v Duchu živého Boha. Stalo sa to počas putovania Izraela
pustatinou. Predsa, keď Hospodin prehovorí, je isté, že tak učiní vo svojom čase.
Zdá sa, že len za posledných niekoľko týždňov naznačujú tvrdenia ministerky Condoleezzy
Riceovej, podporené prezidentom Bushom, že Amerika predsa len nie je voči Izraelu tak priateľsky
naklonená ako kedysi. Nemalo by to teda nikoho prekvapiť, keď vezmeme do úvahy, čo Boh hovorí
vo svojom Slove.
V rozhovore s americkými bojovými jednotkami pre Palestínu Riceová povedala: „Amerika by
nemohla dostať väčšie dedičstvo než mať za úlohu rozdeliť izraelskú zem a ustanoviť tým
Palestínsky štát na ukončenie tejto ponižujúcej okupácie.“ (Arutz Sheva, 13.októbra, pridaný dôraz)
Počas jej nedávnej návštevy na Blízkom východe tlačila premiéra Olmerta, aby uvoľnil 500 miliónov
dolárov z daňových príjmov štátu na pomoc Palestínskej samospráve, lebo im hrozil kolaps. Tisíce
útočných zbraní M-16 vyrobených v USA bolo dodaných jednotkám Fatah v Júdsku a Samárii
v rámci úsilia posilniť prezidenta Abbása a jeho režim. Zdá sa, že prechováva veľký obdiv voči
mužovi, ktorý podnietil mníchovský masaker, no ktorý sa už dnes nazýva „umierneným“.
“Či voľakedy zmení ... leopard svoje škvrny?” (Jer 13:23, Roh. prekl.)
•

Modlite sa, aby izraelský ľud začal vidieť obraz taký, aký v skutočnosti je a aby si
spomenul, čo Hospodin učinil, keď ich vyviedol zo zajatia v Egypte. Modlite sa, aby boli
uvoľnení z prízraku holokaustu – nie aby zabudli, ale aby odpustili.

“... Potešiť všetkých zarmútených, obrátiť pozor na zarmútených Siona, dať im okrasu
miesto popola, oleja veselosti miesto smútku, odev chvály miesto ducha malomyseľnosti. A
budú ich volať dubmi spravodlivosti, sadením Hospodinovým, aby bol oslávený.“ (Iz 61:3,
Roh. prekl.)
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BIBLICKÉ ŠTÚDIE BÝVALÉHO PREMIÉRA BEGINA
V roku 1977, keď sa Menachem Begin stal premiérom Izraela, mával vo svojom dome raz do týždňa
biblické štúdium s počtom asi 20 účastníkov. V istý večer otvorili svoje biblie, aby prediskutovali
Balámovo pozoruhodné proroctvo o ľude, ktorý prebýval sám.
Ako medzi sebou diskutovali o postavení Izraela v danej dobe, dve veci sa začali javiť ako
evidentné. Po prvé, teória sionizmu sa nestala skutočnosťou. Táto teória predpokladala, že
akonáhle sa Izrael stane národom, bude tak „normálny“ ako zvyšok národov a antisemitizmus
vymizne. Po druhé, “ľud, ktorý býva osamote” je, všeobecne povedané, abnormálna predstava.
No čo sa týka židovského ľudu, je to predstava celkom prirodzená.
Begin otvoril knihu a čítal z antológie Dr. Jakoba Herzoga, „Ľud, čo býva osamote“ : „Ak sa niekto
pýta, ako sa odohralo zhromažďovanie ľudí v exile, alebo ako štát Izrael mohol vydržať také drsné
nápory a útoky na jeho bezpečnosť, alebo ako si vybudoval tak prosperujúcu ekonómiu, alebo ako
sa zachovala jednota židovského národa počas diaspory, musí prísť späť k prvotnej myšlienke, že
toto je „národ, ktorý prebýva osamote.“ Ba ešte viac, musí sa nám vybaviť táto fráza nielen pri tom,
ako sa snažíme pochopiť, ako mohli Židia existovať tak dlho ... ale aj vtedy, keď si pripomíname
dedičstvo, podľa ktorého majú Židia právo na život vo svojej zemi, v zemi opätovného zrodu.”
“A máme to,” zakončil Begin, zatvoriac knihu rozhodným pohybom. “Prestaňte bývať osamote,
a prestanete existovať.“ (JPost, 12. októbra)
•

Modlite sa, aby židovský národ prijal, čo pre nich určil Hospodin – byť svetlom pre národy
skrze ich Boha a Vykupiteľa.

“Uvidím ho, ale nie teraz: pozorovať ho budem, ale nie z blízka. Hviezda vyjde z Jakoba,
a povstane berla z Izraela, zbije kúty Moábove a rozdrtí všetkých synov hrmotu vojny
(v angl.prekl. doslova “ synov nepokoja“).” (4M 24:17, Roh. prekl.)
SYNOVIA NEPOKOJA
“ Hľa, budú sa hanbiť a stydieť všetci, ktorí horia zlosťou na teba; budú ako nič a zahynú tí,
ktorí sa s tebou pravotia.” (Iz 41:11, Roh. prekl.)
Nedávny konflikt s Hizballáhom na libanonských hraniciach bol len čosi ako skúšobný útok, aby sa
ukázalo, či je možné v tomto čase raz a navždy poraziť Izrael. Hizballáh rozšíril mýty
o neporaziteľnosti židovského štátu. Podľa slov člena centrálnej rady Hizballáhu Ahmeda Barakata,
"Dnešná arabská a moslimská spoločnosť si je istá, že porážka Izraela je možná, a že
odpočítavanie do vyhladenia tohto sionistického celku sa už začalo." (Jerusalem Newswire,
13. augusta)
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Podľa Debkafile, sa Teherán zaviazal trénovať hamaské sily rýchleho nasadenia s počtom 6500
mužov podľa bojových taktík Hizballáhu. Dôraz sa bude klásť na strely, vrátane protitankových striel,
ktoré sa osvedčili v Libanone proti tankom izraelských jednotiek. Irán tiež zaplatí 60 miliónov dolárov
za tréning aj za vysoko účinné zbrane. Výcvik sa má konať v južnom Iráne, pričom hamaské
jednotky tam budú postupne chodiť na 6-týždňové turnusy. 12. októbra letela hamaská vojenská
delegácia z Káhiry do Teheránu, zjavne so súhlasom Egypta.(Debkafile, 13. októbra)
Šejk Raid Saláh, hlava severnej vetvy islamského hnutia, prinútila Hizballáh a Hamas, aby
neprepustila unesených izraelských vojakov Eldada Regeva, Ehuda Goldwassera and Giláda Šalíta,
kým druhá strana neprepustí palestínskych väzňov. Povzbudil moslimov, že „už sa blíži deň,“ keď
vláda Izraela nad Chrámovou horou bude zvrhnutá, a Jeruzalem sa stane hlavným mestom nového
moslimského kalifátu. (JPost, 15. septembra)
Ďalej sa neochvejne pokračuje v dennej paľbe kasamských rakiet na židovské ciele v Negeve a na
pobreží severne od pásma Gazy napriek tomu, že Hamas považuje izraelské vyhrážky iba za veľké
prázdne reči. Rakety lietajú až do Aškelonu. (Jerusalem Newswire, 17. októbra)
Sýrskemu prezidentovi Bášarovi al-Asadovi sa v hrdle priečia Golanské výšiny ako kosť z ryby.
Je čoraz nervóznejší z toho, ako rád by dohnal Izrael do konfliktu v nádeji, že medzinárodná
komunita dotlačí vzdať sa Golán kvôli mieru. S nedávnou izraelskou zmluvou o neútoční by mohol aj
uspieť. Sýrsky militantný kontingent sa ustanovil na golanských hraniciach od začiatku nedávneho
libanonského konfliktu. (Jerusalem Newswire, 16. októbra)
Islamská republika Iránu vštepovala svoje doktríny dvom generáciám detí od zmocnenia sa vlády,
ktorú mal predtým Šah do r. 1979. Nová štúdia 115 iránskych školských učebníc zistila, že Irán
pripravuje svoje deti na vojnu, a je ochotný riskovať masové straty kvôli príležitosti poraziť Ameriku
v celosvetovej skazonosnej zrážke (Front Page Magazine. com, 17. augusta)
•

Modlite sa, aby veriaca cirkev bola jedna myseľ a jedno srdce a postavila sa do medzery
pre záchranu ľudí v národoch ešte predtým, než vypukne prichádzajúca vojna.

“Ostatne, moji bratia, mocnejte v Pánovi a v sile jeho vlády. ... Preto vezmite na seba celú
zbraň Božiu, aby ste mohli odolať v ten zlý deň a vykonajúc všetko stáť.” (Ef 6:10,13,
Roh. prekl.).
IZACHAROVI SYNOVIA
“... A zo synov Izachárových, ktorí rozumeli časom, vediac, čo má robiť Izrael ...” (1Par 12:32,
Roh. prekl.).
Izraelská vláda prechádza veľkými otrasmi. Hospodin zjavuje to, čo sa uchovávalo v tajnosti. Muži
a ženy, ktorí boli povolaní do vedúcich pozícií vďaka vhodným známostiam, avšak bez potrebnej
kvalifikácie pre danú prácu, musia byť odstránení. Tí, ktorí úprimne túžia naplniť svoju úlohu a majú
požadované kvality, nie sú toho schopní, pretože množstvo práce im prerastá cez hlavu.
bratstvo
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•

Modlite sa za vyrovnanie počtu zamestnancov a množstva ich práce na ministerských
postoch. Modlite sa, aby Boh pozdvihol vodcov v Izraeli s bezúhonnosťou, ktorú nemôže
narušiť žiadna korupcia, a ktorí majú jediný cieľ – budúcnosť Izraela podľa Božieho Slova.
Modlite sa za otvorenú komunikáciu medzi obrannými jednotkami a špionážnou sieťou, aby
si vzájomne skladali účty.

“A keď ho odstránil, vzbudil im Dávida za kráľa, ktorému aj vydal svedectvo a povedal o
ňom: Našiel som Dávida, syna Jesseho, muža podľa svojho srdca, ktorý vykonáva každú
moju vôľu.” (Sk 13:22, Roh. prekl.)
PAMÄTAJTE SI ...
Alija: Modlite sa za židovský ľud, ktorý stále zotrváva v iných národoch, aby sa rozhodol odísť
do Izraela. Modlite sa za Izraelitov, ktorí opustili Izrael, aby sa vrátili.
Sprievod homosexuálov: Modlite sa, aby tí, ktorí praktizujú homosexualitu, boli Bohom usvedčení
a začali hľadať cestu von.
“Lebo hľa, prichádza deň, ktorý horí ako pec, v ktorom budú všetci spurní a všetci, ktorí
páchajú bezbožnosť, spáli ich deň ... Ale vám, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnce
spravodlivosti, a lekárstvo (uzdravenie) bude na jeho krídlach ...” (Mal 4:1-2a, 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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EURÓPSKA KOALÍCIA PRE IZRAEL
Záver z konferencie “Európska koalícia pre Izrael” v Bruseli :

“NEPRIATELIA IZRAELA
SÚ HROZBOU AJ PRE EURÓPU”
Brusel, september 2006 – Hrozba zničenia štátu Izrael by sa nemala považovať iba za židovskú
záležitosť. Tie isté sily, ktoré sa pokúšajú odstrániť Izrael z mapy sa budú pokúšať dobyť aj Európu.
Začalo to byť jasné na štvrtej politickej konferencii Európskej koalície pre Izrael v Európskom
parlamente v Bruseli, ktorá sa konala v septembri tohto roku. Niekoľko hovorcov potvrdilo, že tie isté
islamské militantné jednotky, ktoré vedú vojnu proti Izraelu, by radi videli podrobenú aj Európu.
„Môže sa to stať pomocou násilia, alebo sa to možno odohrá prostredníctvom prirodzeného rastu
obyvateľstva, no už o dve generácie bude väčšine Európy vládnuť moslimský zákon,“ predpovedal
autor bestsellerov a novinár Dr. Udo Ulfkotte z Nemecka. Ulfkotte študoval militantné islamské
skupiny vyše 15 rokov a prišiel k záveru, že tieto skupiny predstavujú hrozbu pre slobodnú
demokratickú Európu. Keď zistil, že noviny, pre ktoré pracoval, mu viac nedovolili uverejňovať
články o ideologicky motivovanom násilí v Nemecku, dal výpoveď. Dnes je spisovateľom a prednáša
na univerzite v Lüneburgu v Nemecku, kde má prednášky o islamizácii v Európe.
„To, čomu Európa dnes čelí, je ten istý proces islamizácie, ktorým prešiel Libanon pred niekoľkými
rokmi,” povedal Kamal el Batal z Libanonu. Vyjadril poľutovanie nad tým, že Západ nevenoval viac
pozornosti masovému odchodu kresťanov z Libanonu a úplnému vyhladeniu kresťanských dedín
z juhu krajiny. El Batal hovoril o efektívnom prenikaní Hizballáhu do všetkých oblastí spoločnosti.
„Tieto teroristické skupiny majú zdroje, ktoré veľmi ochotne použijú na to, aby infiltrovali
obyvateľstvo. Začína to malými deťmi, ktoré sa učia zo školských učebníc, že majú nenávidieť Izrael
a Západ.“ Varoval európskych poslucháčov, že už sme zapojení do ideologickej vojny. „Táto vojna
sa nedá vyhrať vojenskou silou, ale prezentovaním ideí a hodnôt, ktoré sú lákavejšie než idey
o nenávisti a netolerancii,“ povedal.
„Kalifát (systém vládnutia v islame) je nezlučiteľný s európskymi hodnotami,“ potvrdila bývalá
francúzska ministerka zdravotníctva Georgina Dufoixová. „Tieto hodnoty sú nielen v protiklade
k židovsko-kresťanským hodnotám, ale sú v rozpore aj so všeobecne akceptovanými európskymi
hodnotami ako je napríklad sloboda, rovnosť a bratstvo.” Biblické prikázanie milovať svojho blížneho
neznamená, že s ním musíte súhlasiť,“ zdôraznila.
„Európa sa potrebuje prebudiť do reality,” vyhlásila Dufoixová. „Nemalo by nás to priviesť ku strachu
alebo nenávisti, ale k úprimnému hľadaniu v duši, aby sme znovu objavili v sebe židovskokresťanské korene, ktoré môžu Európu znovu spraviť silnou a môžu pritiahnuť tých, ktorí majú inú
vieru.”
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„Európa sa odrezala od týchto koreňov a chýbalo jej ovocie,” spozoroval predseda koalície Willem
Glashouwer z Holandska. „Odťali sme sa od našich koreňov, keď sme poslali 6 miliónov Židov
do plynových komôr a odmietli sme aj Boha a židovsko-kresťanské hodnoty v Európskej ústave,“
povedal.
Novozvolený predseda Európskeho parlamentu Hans-Gert Pöttering pripustil, že bolo chybou
vynechať Boha z konceptu Európskej ústavy. Ako predseda Kresťansko-demokratickej skupiny
v Európskom parlamente dôrazne odporučil, aby bol Boh jasne uvedený v novej Európskej ústave.
„Iba ak my sami budeme vedieť, čomu vlastne veríme, potom sa budeme môcť zapojiť do plodného
dialógu s tými, ktorí majú inú vieru a presvedčenie,“ povedal. Pöttering žiadal o reciprocitu v tom,
ako európsky a arabský svet zaobchádza s menšinovými náboženstvami. Počas nedávnej návštevy
do Saudskej Arábie spomenul záležitosť trestu smrti pre moslimov, ktorí konvertujú na kresťanstvo.
Mnoho rečníkov potvrdilo, že nedostatok podpory voči Izraelu zo strany Európy vyjadruje jej
odlúčenie od svojho židovsko-kresťanského dedičstva. Hostiteľ konferencie MEP Hannu Takkula
zhodnotil konferenciu vo svojej reči nasledovne : „Európska únia, ktorá nie je pravdivá v postoji voči
svojej minulosti, bude mať ťažkosti so svojím smerovaním do budúcnosti.“
Konferencie sa zúčastnilo viac než 100 účastníkov zo 17 rozličných národov. Európska komisárka
pre vonkajšie vzťahy Benita Ferrero-Waldner poslala pozdrav všetkým účastníkom konferencie.
Zatupoval ju vedúci jej štábu Patrick Child.
Stanislaw Gawel
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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 čísla bankových účtov 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
Projekt Múr Modlitieb
Projekt Pietny objekt v Bánoviach nad Bebravou
Projekt Chevra Centrum

variabilný symbol 777
variabilný symbol 333
variabilný symbol 262
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

Skupina mladých židovských chlapcov spieva pravdepodobne Kadiš pred vstupom do
plynovej komory v koncentračnom tábore Auschwitz.
“KADIŠ TRÚCHLIACEHO”
Zvelebené a posvätené buď Jeho Veľké Meno
vo svete, ktorý stvoril podľa svojej vôle.
Kiež by ustanovil svoje kráľovstvo za tvojho života
a pred koncom tvojich dní a za dní života celého domu Izraelovho,
rýchlo a čoskoro.
“AMEN”
Nech je požehnané Jeho Veľké Meno naveky,
požehnané, chválené, oslávené, vyvýšené a vzývané
a uctievané a obávané a zvelebené
nech je Meno Svätého, buď požehnaný nad všetky požehnania
oveľa prevyšujúc všetky chválospevy a žalmy a potešenie,
ktoré môže svet vysloviť.
“AMEN”
Nech príde dokonalý a hojný pokoj z Neba
a život pre nás a pre celý Izrael.
“AMEN”
Ten, ktorý činí pokoj v nebeských príbytkoch,
Ten spôsobí pokoj aj nad nami a nad celým Izraelom.
“AMEN”

