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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 vravel (Ješua): S kráľovstvom Božím je to tak, ako keď človek
zaseje semä do zeme. Či spí, alebo bdie, vo dne i v noci zrno klíči
a rastie, ani sám nevie ako; lebo zem donáša úrodu sama od seba,
najprv bylinu, potom klas a nakoniec plno zŕn v klase. A keď dozreje
úroda, hneď priloží kosák, lebo už nastala žatva“ (Mk. 4:26 – 29).
Ježiš tu hovorí, ako to je s kráľovstvom Božím. Nezabúdajme, že Ježiš
(Ješua) je Kristom (Mesiášom) poslaným z kráľovstva Otca, kráľovstva Božieho. Ježiš prišiel a kázal
kráľovstvo Božie: „A potom, keď bol Ján vydaný, prišiel Ježiš do Galilee, kážuc evanjelium
kráľovstva Božieho a hovoril: Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie. Čiňte pokánie a verte
evanjelium“ (Mk. 1:14-15)! Jedným zo základných princípov kráľovstva Božieho je siatie, preto Ježiš
prišiel a kázal (sial). V tej istej kapitole je napísané, že „rozsievač seje slovo“ (4:14). Preto Ježiš
hovorí, že „s kráľovstvom Božím je to tak, ako keby človek hodil semä na zem...“ Aby sa rodili veci,
potrebuješ siať. Samozrejme Božím spôsobom, lebo je napísané: „Nemýľte sa, Bohu sa nebude
nikto posmievať. Lebo čokoľvek seje človek, to bude i žať. Lebo ten, kto seje v svoje telo, z tela
bude žať porušenie; a ten, kto seje z Ducha, bude žať večný život“ (Gal. 6:7-8). Siatie z tela je na
odsúdenie, ale siatie z Ducha je na spasenie. Siatie z Ducha si vyžaduje úplnú podriadenosť Duchu.
Verím, že rozsievač sial z Ducha a napriek tomu vo väčšine sŕdc toto slovo nenašlo úrodnú pôdu.
Prijala ho asi len štvrtina.
Väčšinou sú to dve veci, ktoré bránia ľuďom prijať Slovo Božie:
1.) Nepriateľ.
„A toto sú tí vedľa cesty, kde sa seje slovo, ktorí, keď počujú, hneď ide satan a oberá ich o slovo,
zasiate v ich srdciach“ (Mk. 4:15). Ako to robí? Oslepuje myšlienky ľudí: „Keď je zakryté naše
evanjelium, zakryté je u tých, ktorí hynú, u ktorých boh tohto sveta oslepil zmysly neveriacich, aby
sa im nezablesklo osvietenie evanjelia slávy Kristovej, ktorý je obrazom Boha“ (2.Kor 4:3-4).
Akým spôsobom nepriateľ zaslepuje ľudí? Klamstvami rôzneho typu:








Si taký dobrý, taký spravodlivý, že Boha nepotrebuješ, to skôr Boh by potreboval teba.
Ešte sa potrebuješ zlepšiť, aby si mohol prísť k Bohu.
Si tak zlý, že už ti ani Boh nepomôže.
Máš na to ešte čas.
Potrebuješ si ešte užiť.
Si nábožensky dobre založený a to úplne stačí.
Čo by si ľudia pomysleli?
bratstvo
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Slovo na úvod
Nechcem sa zblázniť.



Zvod prichádza, keď prijmeš lož ako pravdu. Kedy sa to deje? Keď začneš veriť klamstvu, akoby to
bola pravda. Preto nepriateľ komunikuje veci v prvej osobe, aby si človek prisvojil klamstvo ako
svoje vlastné. Istotne si natrafil na ľudí, ktorí hovoria: "som na nič, všetko ma irituje, nič sa mi
nedarí, radšej by som už zomrel..." atď. Tieto prehlásenia pochádzajú z oklamania, ktoré pôsobí
duchovnú slepotu. Človek uveril niečomu, čo je v rozpore s Božím zámerom; v rozpore s Božou
pravdou. Preto je život takého človeka zmietaný v neistote a strachu z budúcnosti.
Pavol oslepol Božou mocou na ceste do Damašku, keď sa stretol s Ježišom, ktorý mu povedal, že
ho posiela k izraelskému ľudu a pohanom, „...aby si otvoril ich oči, aby sa obrátili od tmy ku svetlu
a od moci satana k Bohu, aby dostali odpustenie hriechov a podiel medzi posvätenými vierou,
vierou vo mňa“ (Sk. 26:18). Pavol si uvedomoval duchovný boj o ľudské duše: „A v Efeze zostanem
až do Letníc, lebo sa mi tam otvorili veľké dvere činnosti, ale aj protivníkov je mnoho“ (1.K 16:8-9).
Tam, kde sa seje slovo, tam sú aj protivníci, ktorí bránia „blesku osvietenia evanjelia slávy
Kristovej.“ Kvôli tomu sa Pavol modlí o „...osvietené oči vašej mysle...“ (Ef.1:18). Osvietené oči našej
mysle pôsobia svetlo v mysliach ľudí, ktorí sú okolo nás.
2.) Samotný človek, ktorý má slobodnú vôľu rozhodovať.
Našou úlohou nie je segregovať ľudí, ale v poslušnosti siať Božie slovo, po ktorom prichádza rast
a v konečnom dôsledku žatva. Človek má právo rozhodnúť, ako zareaguje na siate slovo – vierou
alebo neverou: „A povedal im: Iďte po celom svete a kážte evanjelium každému stvoreniu! Ten, kto
uverí a pokrstí sa, bude spasený; a kto neuverí, bude odsúdený“ (Mk. 16:15-16). Božou vôľou pre
človeka nie je odsúdenie: „Lebo neposlal Boh na svet svojho Syna, aby súdil svet, ale aby bol svet
spasený skrze neho“ (J 3:17).
Biblia hovorí, že viera sa prejavuje v poslušnosti; o tom je siatie, ale tiež v trpezlivosti. Znamená to
očakávanie rastu toho, čo bolo zasiate. Ktorí ste mali poslušnosť viery siať, ale nedostatok viery
v trpezlivosti, aby vyrástlo to, čo bolo zasiate a prinieslo ovocie? Preto Pavol hovorí: „...ja som sadil,
Apollo polieval, ale Boh dal vzrast“ (I Kor 3:6). Preto Ježiš hovorí: „S kráľovstvom Božím je to tak,
ako keby človek hodil semä na zem a spával by a vstával vo dne i v noci, a semä by rástlo, že sám
nevie ako; lebo zem donáša úrodu sama od seba, najprv bylinu, potom klas a potom plné ovocie
v klase...“ Zasieval si? Tak očakávaj vo viere a trpezlivosti, že Boh dá tomu rast. Zatiaľ zasiate
semienka polievaj ovocím Ducha Svätého a chodením Duchom v prítomnosti tých, do ktorých si
zasieval, lebo
SVEDECTVO SLOVA = SVEDECTVO ŽIVOTA.
Pokračuje to však ďalej, lebo Ježiš hovorí, že „s kráľovstvom Božím je to tak, ...že keď dozreje plod,
hneď pošle kosák, lebo prišla žatva.“ Ako učeníci Pánovi potrebujeme vedieť a sledovať postup, ako
veci Božieho kráľovstva fungujú. To znamená najprv sejba, potom rast a nakoniec žatva. Ježiš
prežíval hlbokú ľútosť, keď videl oklamaných, zaslepených a stratených ľudí vo svojich
poblúdeniach: „A keď videl tie zástupy, hlbokou ľútosťou bol pohnutý nad nimi, že boli zmorení
a rozptýlení ako ovce nemajúce pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: Žatvy je mnoho, ale
4
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robotníkov je málo. Teda proste Pána žatvy, žeby vyslal robotníkov do svojej žatvy“ (Mt. 9:36-38).
Kvôli čomu mali byť poslaní? Aby siali, „lebo každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený.
Ale ako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú
bez kazateľa? A zase, ako budú kázať, keď nebudú poslaní“ (R. 10:13-15)? Učeník Pána je
kazateľom slova! Neposúvaj to na pastora, ale reaguj poslušnosťou na Bože volanie: „Koho pošlem,
kto pôjde?“
Keď nevidíš ovocie toho, čo si sial, neznamená to, že to nerastie. Potrebné sú k tomu len
podmienky, aby to, čo si zasieval, sa zjavne prejavilo. Nevzdávaj to s tvojou rodinou, susedmi,
kolegami v práci, lebo Boh to s nimi nevzdal. Oni túžobne očakávajú zjavenie synov a dcér Božích
(R. 8:19).
Biblia hovorí, že náš Spasiteľ Boh: „...chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu
pravdy“ (1.Tim 2:4.)
„Semä je Božie slovo“ (Lk. 8:11). Zober semä a sej, lebo je napísané: „Hľa, teraz je čas práve
príhodný, hľa, teraz je deň spasenia.“ (2.K. 6:2)
Šalom,
Stanislaw Gawel

bratstvo
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
Piatkové modlitby z Jeruzalema, marec 2016
1.) Žalm 33:18-22.
„Hospodinovo oko spočíva na tých, čo sa ho boja, na tých, čo očakávajú jeho milosť, aby zachránil ich dušu pred smrťou a ich život v čase hladu. Naša duša očakáva Hospodina,
on je naša pomoc a náš štít. V ňom sa raduje naše srdce, lebo dúfame v jeho sväté meno. Hospodin, nech je tvoja milosť nad nami tak, ako ťa očakávame“ (Ž. 33:18-22)!
Vďaka Pane, že si verný. Vďaka za neprestajnú lásku, ktorá je hlboko vsadená v tvojom
srdci za tento ľud a jeho krajinu.
Vďaka za tvoj ľud, ktorý je žijúcim rastúcim telom Mesiáša v Izraeli. Otvor oči židovskému
ľudu, aby spoznal svojho Mesiáša a prijal ho.
Potom moja duša zaspieva svojmu Spasiteľovi: „Aké veľké sú tvoje diela! Aké veľké sú tvoje
diela!“
Ďakujeme Ti za Tvoj ľud v tejto krajine, ktorí sú živým telom Mesiáša v Izraeli, aby vydávali
svedectvo o Tebe, a aby mnohí z Izraela mali otvorené oči na svojho Mesiáša a prijali ho.






2.) Záchrana Izraela.
Pane, tešíme sa na dni, keď budeš odstraňovať závoj z myslí a sŕdc židovského ľudu, ktorý
im bráni, aby videli a spoznali svojho Mesiáša.
„Lebo nechcem, bratia, aby ste nevedeli toho tajomstva, aby ste neboli sami u seba múdrymi, že zatvrdenie z čiastky stihlo Izraela dotiaľ, dokiaľ nevojde plnosť pohanov“ (R.11:25).
Priprav srdcia svojho ľudu, aby jasne videl, kto je Ješua.
Dopočuli sme sa, že už po dlhší čas niekoľko rabínov tajne prijalo Ješuu ako Mesiáša. Modlíme sa, aby to verejne vyznali!
Izrael vníma potrebu záchrany. Modlíme sa, aby ju hľadal u Teba a nevkladal svoju dôveru
do vlády, IDF alebo náboženských vodcov.
„A tak bude celý Izrael spasený“ (R.11:26).








3.) Telo Kristovo.
Začiatkom marca sa v Betleheme konal už štvrtý ročník konferencie „Kristus na kontrolnom stanovišti“ (Christ at the Checkpoint). Táto akcia šíriaca teológiu náhrady a antisemitské postoje medzi
evanjelikálnymi zbormi spôsobuje veľké škody nielen v Izraeli, ale aj za jeho hranicami.
Prosíme ťa o milosť pre všetkých, ktorí ťa úprimne hľadajú. Daj im schopnosť jasne rozlišovať pravdu od klamstva. Nech sa pevne držia pravdy, ktorú im zjavuješ vo svojom slove.
Pozdvihni hlasy, ktoré sa smelo postavia za pravdu.
„A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí“ (J.8:32).
Nech povstane viac dobrých pastierov, ktorí sa budú starať o tieto „ovečky“.
„Beda pastierom, ktorí nechávajú hynúť a rozháňajú stádo mojej pastviny...Dám im pastie-
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Príhovorcovia za Izrael
rov, ktorí ich budú pásť, nebudú sa viac obávať, alebo strachovať a nebude z nich chýbať“ (Jer.23:1-4).
4.) Vnútorná bezpečnosť.
Máme za sebou ťažký týždeň plný útokov, úmrtí a teroru. Vláda rozhodla, že dokončí výstavbu bezpečnostnej bariéry okolo tých častí Jeruzalema, v ktorej sú ešte medzery. Posledný prieskum verejnej mienky ukázal, že 48% izraelských Židov podporuje myšlienku vyhostiť Arabov z Izraela! Avšak,
stretneme sa aj s niekoľkými palestínskymi rodičmi, ktorí chcú, aby ich deti žili a snažia sa ich chrániť od zhubnej nákazy protižidovskej propagandy.
















Pane, zmiluj sa nad týmto národom! Daj našim vodcom múdrosť, čo robiť.
Nemáme moc nad týmto obrovským davom, ktorý sa na nás tlačí a ani nevieme, čo robiť.
Tvoje oči sú však uprené na nás. „Bože náš, či ich nebudeš súdiť? Veď my sami nevládzeme vzdorovať tomuto úžasnému davu, ktorý tiahne proti nám, ani nevieme, čo si počať, ale
k tebe upierame svoj zrak“ (2.Kron.20:12).
Vysloboď všetkých, ktorých zotročuje strach pred smrťou (Žid.2:15). Pane, nechceme byť
zotročený strachom! Daj nám múdrosť, ako sa za túto oblasť modliť!
„Potom Hospodin vystrel ruku a dotkol sa mi úst. Hospodin mi povedal: Pozri, vložil som
svoje slová do tvojich úst. Ustanovil som ťa dnes nad národmi a nad kráľovstvami, aby si
vytrhával a rúcal, ničil a plienil, aby si budoval a sadil“ (Jer.1:9-10). Pane, ukáž nám, príhovorcom, ako sa modliť v tomto čase!
Udeľ prosím v týchto dňoch izraelskej spoločnosti ostražitosť bez paranoje. „Neboj sa, ja
som tvoj štít“ (1M.15:1)!
„Vaša zmluva so smrťou bude zrušená“ (Iz. 28:18). Áno, Pane! Zruš túto zmluvu so smrťou,
ktorú urobili naši nepriatelia!
Vďaka Pane, za tých palestínskych rodičov, ktorí konajú zodpovedne a chránia svoje deti
pred podnecovaním k nenávisti. Požehnaj ich a pomôž im zostať pevne stáť.
Dodaj mladým ľuďom túžbu žiť a nie umrieť. Daj im schopnosť, odvahu a túžbu smelo prehlasovať život.
Umlč zlú propagandu médií, obzvlášť sociálnych médií.
„Dnes volám za svedkov proti vám nebesia i zem. Predložil som vám život i smrť... Vyvoľ si
teda život, aby si zostal nažive aj so svojím potomstvom. Miluj Hospodina, svojho Boha,
poslúchaj jeho hlas a pridŕžaj sa ho, pretože od toho závisí tvoj život a dĺžka tvojich
dní...“ (5M.30:19-20). Nech si aj zástupy Palestínčanov zvolia život a nájdu živého Boha!
Vylej záplavu spasenia na palestínske oblasti.
„Dovoľte deťom prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo“ (Lk.18:16).
Kde je nenávisť, vylej svoju lásku.

5.) Návšteva amerického viceprezidenta Joe Bidena v Izraeli.
Počas svojej návštevy americký diplomat na vlastnej koži zažil realitu palestínskych útokov, keď sa
v jeho blízkosti odohral teroristický čin, pri ktorom zahynul aj americký turista a niekoľko Izraelčanov
bolo zranených. Biden útoky verejne odsúdil a skritizoval palestínske vedenie za to, že teror neodmieta. Napriek tomu Abbas naďalej vzdoruje výzve amerického viceprezidenta a útoky v Izraeli odmietol odsúdiť.
bratstvo
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Príhovorcovia za Izrael
Vďaka Pane za odvahu a jasnosť Bidenovho vyhlásenia. Nech toto posolstvo zreteľne
a pevne prehovorí aj v USA.
Potešuj rodinu amerického turistu Taylora Forcea, ktorý počas útoku prišiel o život. Použi si
jeho smrť, aby si otvoril celému svetu oči, aby porozumel realite islamského teroru
a každodennému životu v Izraeli.
„A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí“ (J.8:32).
Nech USA vyvodí dôsledky v jednaní voči Abbasovi a palestínskej samospráve pre neprestajné odmietanie odsúdiť teror.







6.) Reakcia izraelskej vlády.
Spolu s rozhodnutím dokončiť bezpečnostnú bariéru sa vynorila otázka možného vyhostenia rodín
teroristov do Gazy. Podobné pokusy v minulosti v konečnom dôsledku neboli úspešné, pretože
vyhostení ľudia sa vrátili späť do Izraela ešte radikálnejší a teror v krajine sa zvýšil.
Požehnaj vodcov Izraela jasnou mysľou, aby rozhodovali v pokoji a v tvojej múdrosti a nie
v panike. Ak potrebujú počkať, daj im odvahu čakať i napriek tomu, že budú čeliť silnej kritike.
Uvoľni svoju múdrosť na izraelskú vládu a priveď ich do jednoty v rozhodovaní.
Daj im stratégie a prístupy, ktoré budú teror obmedzovať a nie ho podporovať.
„Srdce spravodlivého zvažuje, čo povedať, ústa bezbožníkov však chrlia zlobu“ (Pr.15:28).
„Môj ľud však nedbal na môj hlas, Izrael ma neposlúchol (Ž. 81:12).
„Poď, môj ľud, vstúp do svojich izieb, zatvor za sebou dvere, na chvíľu sa skry, kým nepominie hnev“ (Iz.26:20).









7.) Používanie strelných zbraní.
Izrael zmiernil podmienky pre získanie a držanie strelných zbraní pre osobnú obranu. Stalo sa tak
v reakcii na vlnu arabského teroru. V súčasnosti je preto oveľa viac ľudí – či už z radov civilistov
či bezpečnostných pracovníkov - držiteľmi strelných zbraní. Avšak, mnohí ľudia nie sú dostatočne
vyškolení k ich používaniu.
Vďaka Pane, že viac ľudí si zaopatrilo zbraň ako prostriedok na zastrašenie nepriateľa.
Pane, prosíme ťa o milosť, aby si chránil nevinných ľudí, ktorí sú zranení, alebo prídu o život
v procese zneškodňovania teroristov.
Chráň držiteľov zbraní pred panikou.
Vlož do sŕdc držiteľov zbraní silný pocit zodpovednosti, aby prešli tréningom a dôsledným
školením o tom, ako zbraň používať.
Nech je táto krajina aj s jej obyvateľstvom chránená tvojimi anjelmi.
Chráň aj nevinných Palestínčanov pred strachom a náhodnými provokujúcimi reakciami
z paniky.
„Ty však, Hospodin, si môj štít, si moja sláva; pozdvihuješ mi hlavu“ (Ž-3:3).
Ukáž príhovorcom ako správne používať naše duchovné zbrane.
Zachovaj Izrael v pokoji.











8.) Irán.
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Teherán oznámil skúšku dvoch balistických rakiet. Porušil medzinárodné dohody (čo samozrejme
Irán popiera). Otázkou je, či bude mať medzinárodné spoločenstvo vôľu nejakým spôsobom zasiahnuť a použiť proti Iránu sankcie. Nedávno podpísaná nukleárna dohoda otvorila veľké možnosti pre
obchodovanie medzi touto islamskou krajnou a zvyškom sveta. Pokušenie zarobiť veľké peniaze
môže byť príliš silné...






Otvor národom oči, aby videli, že čo Irán koná, je v rozpore s dohodami.
Pozdvihni hlasy, ktoré budú v odvahe poukazovať na počínanie Iránu.
Ak je toto čas, aby Izrael udrel, zjav to jeho vodcom.
Podnieť príhovorcov k zodpovednosti pevne stáť na modlitbách v tejto situácii. Nech ti nedajú pokoja.
„Obzeral som sa, ale pomocníka nebolo, znechutený som sa díval, nebol však nikto, kto by
ma podporil. Vtedy mi pomohlo moje rameno, moje rozhorčenie, to ma podporilo“ (Iz.63:5).

9. Dážď.
Izraelská zem v tomto období neskorých dažďov stále potrebuje veľa vody. Väčšina poľnohospodárskych plodín pre miernu zimu začala rásť pomerne skoro. Dážď preto musí byť veľmi jemný
a stabilný, ale nie príliš silný, aby nezničil úrodu.







Pane, prosíme o dážď, ktorý naplní Kinneret (Galilejské jazero) a zároveň nezničí tohto ročnú úrodu.
Prosíme o hojnosť ustáleného dažďa a nadpriemerne dobrú žatvu, aby izraelská úroda bola
vyhľadávanou komoditou v Európe i napriek kampani hnutiu BDS.
„V budúcich dňoch Jákob zapustí korene, Izrael zakvitne a rozvinie sa, celý svet naplní ovocím“ (Iz.27:6).
Predĺž obdobie jari, Pane, aby sme si užívali dážď až do júna.
Pošli ešte snehové prehánky na Hermon.
„Proste Hospodina o dážď v čase jarného dažďa! Hospodin utvára búrkové mračná, dáva do
nich výdatný dážď a každému trávu na poli“ (Zach.10:1).
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DOBRÁ SPRÁVA
Webová stránka sýrskych utečencov ďakuje Izraelu.
Pred nedávnom sýrsky aktivista menom Aboud Dandachi z mesta Homes v západnej časti Sýrie
pre izraelský internetový denník Ynetnews vysvetlil, prečo sa rozhodol vytvoriť webovú stránku,
ktorá zachytáva príbehy sýrskych utečencov, ktorým pomohli práve Židia. Aboud nevidí dôvod,
prečo by mali byť Izraelčania a Sýrčania nepriateľmi.
V marci uplynulo päť rokov od vypuknutia brutálnej občianskej vojny. Aboud Dandachi patrí
k miliónom ľudí, ktorí boli nútení opustiť svoj domov pre krvavý konflikt v krajine.
39 ročný Dandachi, ktorý momentálne žije v Istanbule, hovorí o svojich skúsenostiach z krvavého
konfliktu a tiež o skúsenostiach s krajinou Izrael, ktorú ho od detstva učili nenávidieť a báť sa jej.
Dandachi je sunnitský moslim. Keď v marci roku 2011 začali demonštrácie proti Assadovmu režimu, bol
úplne nestranný. „Nikoho som nepodporoval, pretože môj život bol v poriadku. Nepotreboval som novú
vládu a jedinou mojou túžbou bolo, aby ma nechali na pokoji.“ Avšak jeho postoj sa zmenil, keď vláda
zabila počas jednej noci asi 100 protestujúcich obyvateľov.
Aboud očakával, že vojna skončí čo najskôr. Avšak, keď Assad začal používať chemické zbrane
a IS obsadil Rakku, pochopil, že musí odísť. Po dvoch týždňoch strávených v Libanone zistil, že
iba vymenil jednu konfliktnú oblasť za druhú, preto sa presťahoval do Turecka, kde si prenajal byt.
Za posledných päť rokov ho najviac prekvapilo zistenie, že Izrael vôbec nie je veľký či malý Satan,
ako ho to celý život sýrska spoločnosť učila. Práve naopak. V skutočnosti „Izrael robí presne to,
čo robiť musí,“ poznamenáva Dandachi. „Nezúčastňuje sa vojny, ale pomáha zraneným Sýrčanom. A to nie iba vláda. Židia pomáhajú sýrskym utečencom v Jordánsku, Grécku, Srbsku aj USA.
Keby Izraelčania povedali, že to nie je ich problém, nikto by ich nebol obviňoval. Mimochodom,
to je presne to, čo robia mnohí Arabi a arabské krajiny. Krajiny Zálivu zabuchli pred Sýrčanmi
dvere. Paradoxom je, že tieto krajiny sa nazývajú priateľmi Sýrie.“
Dandachi spomína na svoje detstvo a výchovu: „Vyrastal som na prehláseniach typu: Títo ľudia sú
našimi nepriateľmi. Židia sú zlí. Ale počas vojny som bol svedkom úplne inej reality. Na vlastné oči
som videl, že Židia sú najhumánnejší a najštedrejší ľudia v tomto regióne. Keď som si uvedomil,
že Hizballáh a Iránci prichádzajú do Sýrie, aby ma zabili a vlastní domáci Sýrčania ma nútia opustiť domov, započul som pre mňa neuveriteľné správy. Židia a Izrael pomáha Sýrčanom! To celkom
zmenilo môj pohľad na svet.“
Preto hovorí: „Jedného dňa, keď vojna skončí, a nie je pochýb, že jedného dňa skončí, nechcem,
aby sme my, Sýrčania, vstupovali do úplne neopodstatnených konfliktov. Nemáme žiadny dôvod
byť v spore s Izraelom. Aký druh nezhôd je medzi týmito dvoma stranami? Problém Golanských
výšin sa dá veľmi ľahko vyriešiť v porovnaní s inými zložitými záležitosťami v našom regióne.“
10
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Dobrá správa
“Prečo sme nepriateľmi Židov?” pýta sa Dandachi. “Donald Trump nás ohovára a očierňuje, Dánsko
a Švajčiarsko odoberá majetok sýrskym utečencom, všetky krajiny sú proti nám...okrem Izraela.
Židia sú dokonca ochotní riskovať, aby nám pomohli. Takže, prečo by som mal byť nepriateľom
Židov? Oni dokázali, že chcú byť mojimi priateľmi. Vystreli ku mne svoju ruku. Prečo by som ju mal
odmietnuť?“
V decembri 2015 Dandachi vytvoril stránku s názvom „Vďaka ľuďom z Izraela“, ktorá popisuje príbehy
Židov, ktorí pomáhajú, alebo pomohli, Sýrčanom. „Existuje veľmi veľa príbehov, ktoré chcem zverejniť“,
vysvetľuje. „A každý deň pribúdajú nové. My, Sýrčania, nemôžeme vrátiť Židom to, čo nám dali, preto im
chcem aspoň takto poďakovať.“
„Spomínam si, že po prvýkrát som o tom hovoril v roku 2014, keď izraelský premiér Benjamín Netanjahu navštívil postihnutých Sýrčanov na Golanských výšinách a nechal sa s nimi odfotografovať. Pamätám si, že sýrska opozícia vtedy kriticky zareagovala slovami, že Natanjahu by mal prestať zneužívať
vojnou zranených Sýrčanov pre svoju vlastnú propagandu a iné nezmysly. V tom čase som opozícii
povedal: ‘Ste normálni? Vy neviete dokonca ani len poďakovať? ‘“
Túto správu napísal aj na svoj blog. „Sýrska opozícia vymazala túto správu zo svojich internetových
stránok. Nanešťastie, realitou na Strednom východe je fakt, že tu neexistuje arabský politik, ktorý by
Izraelu povedal ‘vďaka’, pretože riskuje svoju podporu a popularitu.“

Dandachi je v kontakte so svojimi bratmi, ktorí žijú
v krajinách Zálivu a v Turecku. V Sýrii však už nemá
žiadne vzťahy. „Nikto z mojej rodiny tu nezostal. Som
posledný z mojich blízkych, ktorý túto krajinu opustil.
Keď som v septembri 2013 odchádzal, vedel som,
že už sa nikdy do Sýrie nevrátim“ (autor: Roi Kais).
„V ten deň bude Izrael tretí popri Egypte a Asýrii; budú uprostred zeme požehnaním, ktorým
bude žehnať Hospodin zástupov: Buď požehnaný, môj ľud Egypt, i dielo mojich rúk, Asýria,
a moje dedičstvo, Izrael“ (Iz.19:24-25).
V Mesiášovi,
Lonnie C. Mings
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HITLER
SA VRACIA

Svet to nevie, alebo to ignoruje, ale historický záznam je nepopierateľný. Obdiv k Adolfovi Hitlerovi
bol neoddeliteľnou súčasťou palestínskeho hnutia, odkedy sa Führer ujal moci v roku 1933. Nie je
teda prekvapením, že popularita Hitlera naberá na sile medzi Palestínčanmi. Zarážajúca je však
skutočnosť, že jeho popularita narastá aj v súčasnej Európe, čo vidieť najmä na internete. Hitler
je síce mŕtvy, ale jeho ideológia zostala. Vracia sa zúrivý antisemitizmus a silnie islamský
„palestinizmus“.
Hitlerov palestínsky odkaz.
Bývalý islamský jeruzalemský veľký mufti Amin al-Husseini sa považuje za otca Organizácie za oslobodenie Palestíny a Fatahu, z čoho
neskôr vznikla Palestínska samospráva. Al-Husseini, ktorý už viedol
zverstvá proti Židom vo Svätej zemi, sa verejne zastával Hitlerovho
hnutia a to len niekoľko dní potom, ako sa
k moci dostala Nacistická strana v roku
1933. V roku 1941 Hitlera osobne navštívil. Či to bol práve on, kto vyprovokoval
Hitlera k „finálnemu riešeniu“ sa nedá
overiť, ale jeho implicitný súhlas
je nepopierateľný. Vo východnej Európe
Al-Husseini
dohliadal na verbovanie moslimov a ich
trénovanie pre jednotky SS Heinricha Himmlera. Vlastnoručne napísal
množstvo listov vodcom európskych štátov, v ktorých ich naliehavo
žiadal, aby odmietli imigráciu všetkých Židov do ich biblickej domoviny.
Al-Husseiniho snahy v prospech nacistov počas druhej svetovej vojny Internetová ikona spájaná
neboli zadarmo. Býval v Paríži a bol na Hitlerovej výplatnej listine ako
s Hitlerom
12
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Hitler sa vracia
najatý agitátor pre islamský svet. V súčasnej mene by sa jeho odmena
vyrovnala 12 miliónom amerických dolárov ročne. Zarábal si tiež
v rádiu a písaním. V jednom pamflete, ktorý napísal pre Hitlerovu SS,
uviedol: „Súdny deň príde, keď moslimovia úplne zničia Židov. A keď
každý strom, za ktorým sa schová Žid, povie: Za mnou je Žid, zabite
ho!“
Hoci Hitler zomrel v roku 1945, zúrivý antisemitizmus vrel i naďalej vo
veľkom muftim, ktorý vojnu prežil. Zvyšok svojho života obhajoval
úplne zničenie novo zrodeného židovského štátu a zakladal infraštrukArafat
túry Palestínskej samosprávy. Pravdepodobne jeho najvýznamnejším
príspevkom pre hnutie bolo verbovanie a ideologické školenie mladého Egypťana menom Mohammed Abdel Rahman Abdel Raouf Arafat al-Qudwa.
Pod vplyvom al-Husseiniho vyučovania sa tento mladý muž stal novým vodcom Palestínskej samosprávy. Primerane k tomu sa Hitlerov
duch preniesol do hlboko zakorenenej filozofie hnutia pod vedením
muža, ktorý si skrátil svoje meno na Jásir Arafat. V roku 1969 sa Arafat stretol s človekom menom Mahmúd Abbás a zverboval ho do svojich služieb.
Pod vedením Arafata si tento mladý právnik prerazil cestu na univerzitu v Moskve a získal doktorát z filozofie. Abbásova úspešne obhájená
dizertačná práca niesla názov: „Druhá
strana - tajomstvo vzťahu medzi nacizAbbás
mom a sionizmom.“ V tejto dizertácii bol
Dr. Abbás v podstate obhajcom Adolfa
Hitlera. Tvrdil, že holokaust je „vymyslené klamstvo“, ktoré vytvorili
sionisti - čiže patriotickí Izraelčania a tí, ktorí podporujú židovský štát.
V januári 2016 vedúci člen strany Fatah, Tawfiq Tirawi, v palestínskej
televízii pochválil Hitlera. V hĺbavej diskusii, ktorú zdokumentovala
izraelská nezisková organizácia Palestinian Media Watch, sa Tirawi
hádal s hosťom, ktorý tvrdil, že Hitler „bol morálne skazený.” Tirawi
reagoval: “On nebol morálne skazený. Hovorme logicky. Hitler nebol
morálne skazený. On bol proste odvážny.”
Kým si takzvaná Palestína získava celosvetový súcit, jej nostalgia za
Hitlerom sa vstrekuje do duchovných žíl sveta. Spriahnutie s Hitlerom je najviac viditeľné vo vzkriesení jeho ideologického zväzku Mein Kampf. Tento bestseller zažil najväčší boom okolo roku 1930.
Do konca druhej svetovej vojny sa z neho predalo približne 10 miliónov kópií v jedenástich jazykoch. Po porážke nacizmu bola táto kniha zakázaná. V súčasnosti sa opäť nachádza na poličkách knižníc a v elektronických podobách, navyše tento rok v Nemecku vydali jej úplne legálnu
okomentovanú verziu.
bratstvo
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Hitler sa vracia
Očarenie Hitlerom sa šíri.
Znamenia, že spriahnutie sa s Führerom metastázuje do
niečoho oveľa horšieho, sú všade. Na rakúskych súdoch
bola nedávno vznesená námietka, že vyjadrenia verejnosti k citátom Hitlera a vyzývaním po vraždení Židov sú
opodstatnenou kritikou voči izraelskému štátu. Bežne už
prebiehajú verejné demonštrácie v Anglicku, Francúzsku
a dokonca v Spojených štátoch, v ktorých sa súhlasne
vyvoláva Hitlerov genocídny zámer. Irán pravidelne sponzoruje kreslené súťaže o holokauste, v ktorých si robia
posmech z bezmedzného masakru. A žiaden svetový
politik alebo vláda ani len nemukne. V najväčšej miere sa
šíri v kybernetickom svete. Tam je Hitlerovo vzkriesenie
najviditeľnejšie. Zdokumentované príklady sú ohavné
a nemajú konca. Ako je možné, že sa človek ako Adolf
Hitler dostal k moci a takmer porazil svet svojím zúrivým
a vražedným antisemitizmom? Odpovede možno nájsť
v súčasnom svete. Hitler sa vrátil.

Brian Schrauger
Dispatch 2016
Bridges for Peace

Maloobchodná predajňa v Gaze
mávajúca s nožmi na figúrach

Karikatúra porovnáva súčasné životné
podmienky v Gaze, Judei a Samárie
s Holokaustom
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PROJEKT SANITKA

Milí priatelia Izraela,
v minulom roku sme vyzbierali sumu 6300,- € na sanitku pre Kresťanských priateľov Magen David
Adom. Vo februáry sme previedli peniaze na účet MDA. Peniaze sa použijú na novú sanitku
s označením MICU z defibrilátorom. Cena novej sanitky je 125000,- USD.
V mene Chevry aj MDA srdečne ďakujem všetkým, ktorí s radostným srdcom prispeli na tento
projekt.
V týchto projektoch chceme pokračovať, pretože
sanitky v Izraeli sa musia meniť každých 8 rokov.
Nech je požehnaný Boh Izraela a rozmnoží tieto
semená viery a praktickej pomoci pre Jeho ľud.
Šalom
CHevra tím

Defibrilátor - je prenosný prístroj
určený pre odborné poskytovanie
prvej pomoci pri náhlom zastavení
krvného obehu spojeného so zástavou dýchania.

Informácie o účtoch nájdete na predposlednej strane časopisu
alebo na www.chevra.sk. Použite var. symbol „85000“.
bratstvo
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S BIBLIOU OD DAN PO BERŠEBU

Bar Micva v Ein Gedi

Ďakujem za každý prežitý moment na miestach, kadiaľ môj učiteľ chodil, prijímať Božie telo pri
prázdnom Ježišovom hrobe, pohľad na Golgotu, modlitba v getsemanskej záhrade, plavba po
Galilejskom jazere, kráčať po vlastných po Jeruzalemských hradbách...v centre celosvetového
diania, naplnených proroctiev, duchovných stretov so zasľúbením Božej prítomnosti uprostred
svojho ľudu.
Veľmi si vážim pokorných a vnímavých sprievodcov, osobných návštev „živých Božích kameňov“,
minimum historických chrámov a ich ruín, dostatok času pre vlastné vnímanie i odpočinok, primerané námahe a bohate programovo - rozvrhnuté, s výdatnou stravou, bez vystavenia sa okolitým
ohrozeniam, rôzne vekové kategórie účastníkov, veľké horúčavy kompenzované presunom
v klimatizovanom autobuse...vrelo odporúčam vekom mladým s prijatím jedinečného požehnania
na celý život, starším a múdrejším v Duchu potvrdením očí, čomu celý život verili.
Boh mocne žehnaj každému čitateľovi.
Zdenka

Milí priatelia Izraela, máme voľné miesta do Izraela v októbri 2016.

Plánovaný termín 18 - 27.10.2016
Kontakt: CHEVRA, Národná 10, 01001 Žilina,
tel.: +421 41 5640536, balatova@chevra.sk

Milí priatelia Izraela, pozývame vás na seminár s názvom:
"Sloboda v Duchu Svätom"
ktorý sa uskutoční v dňoch: 20. - 22. mája 2016 v centre ŠALOM, na Národnej ul.č. 10 v Žiline.
Služobníci: Paul a Nuala Ó Higgins z USA
Program:
Piatok, 20. mája 2016
Sobota, 21. mája 2016

Nedeľa, 22. mája 2016

18,00 h - 20,00 h
10,00 h - 13,00 h
13,00 h - 14,00 h prestávka
14,00 h - 17,00 h
17,00 h - 18,00 h prestávka
18,00 h - 21,00 h
9,00 h - 12,00 h

Ubytovanie : účastníci seminára si zabezpečujú sami.
Dobrovoľné občerstvenie od účastníkov je vítané.
V prípade vášho záujmu, registrujte sa prosím do 29. apríla 2016, vzhľadom na obmedzenú
kapacitu Centra Šalom. Tel.: 041/ 5640536 e-mail: balatova@chevra.sk
Tešíme sa na spoločné stretnutie s vami.
bratstvo
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ZOJA - PROJEKT POMOCI

Zoja v Martinskej nemocnici
Milí priatelia Izraela!
V minulom čísle sme vám predstavili Zoju z Chustu. Po mnohých starostiach
s vybavovaním víz sa jej napokon podarilo dostať na pár dní na Slovensko. Zabezpečili sme pre ňu
prvé vyšetrenie v nemocnici v Martine.
Cesta autobusom z Chustu do Žiliny trvala 10 hodín. Dorazila k nám v nedeľu ráno o 2.00
hod.
Zoju sme ubytovali u nás doma. Veľmi nás povzbudilo, keď nám po dvoch nociach prezradila, že sa konečne po niekoľkých mesiacoch dobre vyspala a nemusela brať lieky. Doma na Ukrajine už dlho nemôže spávať. Často sa zobúdzala s pocitom, že sa jej točí hlava, preto radšej vstane
a upratuje. Až keď sa trochu unaví, opäť zaspí.
V pondelok sme boli objednaný do nemocnice v Martine. Lekár Zoju vyšetril a poslal na
sonograf a mamograf. Po vyšetrení sa potvrdil nádor v prsníku. Lekár odporučil, aby sa nádor vybral a urobil sa histologický rozbor.
Keďže Zoja mala víza iba na pár dní, musela sa vrátiť na Ukrajinu. Termín jej operácie
závisí od toho, kedy sa podarí vybaviť jej nové víza.
Modlíme sa za Zoju, za milosť, spasenie a uzdravenie.
Pozývame vás, aby ste sa zapojili do praktickej pomoci pre Zoju. Predpokladané náklady na
jej pobyt so zdravotnou starostlivosťou, operáciou a dopravou sú 3000,- €.
Šalom. Jozef Janits. Chevra tím.

Informácie o účtoch nájdete na ďalšej strane
alebo na www.chevra.sk. Použite var. symbol „1616“.
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Určite viete o možnosti podporiť neziskové organizácie dvoma percentami
vami zaplatenej dane.
Týka sa to všetkých ľudí, ktorí dane platia, to sú zamestnanci aj živnostníci,
ale aj firmy teda právnické osoby.
Každý môže rozhodnúť komu svoje dve percentá z už zaplatenej dane venuje.

VENUJTE ICH NÁM
a podporte naše projekty a aktivity.
Všetky informácie a postupy ako to celé prebieha nájdete na našich internetových stránkach
www.chevra.sk
V prípade, že nemáte prístup k internetu alebo možnosť získať tieto informácie,
prosím ozvite sa nám a pošleme vám všetky informácie spolu s formulármi.

AKTUÁLNE PROJEKTY POMOCI
Aktuálne projekty:

Kontaktná adresa:

Projekt „Liečebný pobyt“
Projekt „Sanitka“
Projekt „Zoja“

variabilný symbol 1033
variabilný symbol 85000
variabilný smybol 1616

Projekt Nádej (Tikvah)
Projekt Múr Modlitieb

variabilný symbol 777

variabilný symbol 333

Číslo bankového účtu
pre Slovenskú republiku
Československá Obchodní Banka, a.s.,
číslo účtu: 107656253 / 7500
IBAN: SK28 7500 0000 0001 0765 6253

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

Číslo bankovního účtu
pro Českou republiku
Československá Obchodní Banka, a.s.
číslo účtu: 180773659 / 0300
IBAN: CZ32 0300 0000 0001 8077 3659

