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

(Ef. 2:14)

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

(Ef. 2:18)

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

SLOVO NA ÚVOD
Drahý súrodenci!
Tu je slovo zo Slova.
„Ale ty si svätý, ktorý tróniš na chválach Izraelových.“ (Žalm 22, 4)
Je to úžasné zjavenie, keď môžeme rozpoznať, že trón, na ktorom sedí Boh sú
chvály Jeho ľudu. Boh je svätý, Boh je Kráľom. My Ho nerobíme Kráľom cez
naše chvály, ale ponúkame trón, ktorý Jemu patrí. Ješua (Ježiš) povedal: „Kde
dvaja, alebo traja sú zhromaždení v mojom mene, tam som ja v ich strede.“ Jeho
prítomnosť v našom strede je zaručená. Záleží to od Jeho vernosti a nie od našej
odozvy (reakcii). Keď On prichádza do nášho stredu ako Kráľ kráľov a Pán pánov
vtedy je to správne a vhodné, že reagujeme na Neho ako Kráľa. On má prednosť
na tróne (On si zaslúžil trón, Jemu patri trón). Nič iné nemôže Jeho zastúpiť a je to
našou výsadou, že môžeme Jemu ponúknuť trón. Keď Jeho chválime, keď Jeho
vyvyšujeme, keď spievame chvály, zvelebujeme Jeho meno a obdivujeme Jeho
majestát, vtedy rozpoznávame Jeho ako Kráľa a môžeme reagovať správnym
spôsobom. Predkladáme Mu trón, na ktorý sa môže posadiť – trón našich chvál.
Dávajme si na to pozor, aby sme reagovali na Pána tým, že vytvoríme pre Neho
trón. Nech On vládne počas našich chvál aj nech bude zjavené Jeho Kráľovstvo,
keď prinášame ovocie na Jeho slávu.
Ďakujeme vám za modlitebnú a finančnú podporu. Nech Pán vám žehná, Jeho
milosť, Jeho pokoj, Jeho ochrana a Jeho múdrosť nech budú nad každým z vás.
V mene tímu Chevra,
Stanislaw Gawel
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„ ...pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine...“ (1 Král.10:6)
Nezomriem, ale budem žiť a budem rozprávať skutky Hospodinove. Potrestať bol ma
potrestal Hospodin, ale ma nevydal smrti. (Žalm 118:17-18).

ŠÁRONOVI SA OPÄŤ ROZBÚCHALO SRDCE
Večer, 18. decembra, cestoval izraelský premiér, Ariel Šaron, do Tel Avivu na diaľnici medzi
Jeruzalemom a Tel Avivom, keď tu zrazu zavolal svojmu synovi, Giladovi, a povedal mu, že sa necíti
dobre. Gilad nariadil Šaronovej ochranke, aby ho odviezli do nemocnice a okamžite bol prevezený
do Hadasa Ein Kerem.
Podľa niektorých správ Šaron stratil vedomie a museli ho niesť na nosidlách. Ale skutočnosť je
omnoho miernejšia: zdá sa, že statočný premiér došiel na pohotovosť po vlastných. Doktori uzavreli,
že utrpel miernu mŕtvicu, ale že jeho život nebol v nebezpečenstve. Ale chvíľu mal problém
s rozprávaním a nemohol by v ten večer robiť rozhodnutia, ak by to bolo nevyhnutné. Počas pobytu
v nemocnici svoje povinnosti nepredal svojmu vicepremiérovi, Ehudovi Olmertovi, ako to vyžaduje
zákon. Zato zožal kritiku, ale bez pochýb by svoju autoritu predal, ak by jeho mŕtvica bola
vážnejšia.
Napriek tomu, že 77 ročný premiér bol v ďalšie ráno prepustený, niekoľko dní strávil doma
v rekonvalescencii. V priebehu týždňa sa vrátil späť ku svojim povinnostiam a zvolal stretnutie vlády.
Doktori zistili, že má v srdci malú dieru a toto viedlo k mŕtvici. Je to vrodená chyba a postihuje 15 –
20 percent populácie, pričom často zostáva nepovšimnutá. Šaron má v januári podstúpiť zákrok, pri
ktorom mu bude táto dierka utesnená. Napriek tomu, že sa javí byť v podstate v dobrom stave, váži
okolo 115 kg a lekári mu radia schudnúť na približne 80 kg, keďže toľko by mal vážiť muž jeho
výšky.
Podľa všetkého je zákrok, ktorý podstúpi v januári, pomerne jednoduchý a dá sa urobiť v lokálnom
umŕtvení. Zákrok by mal trvať približne pol hodiny a Šaron sa bude môcť vrátiť k svojim
povinnostiam ešte v ten istý deň! (Washington Post, 27. december).
Napriek tomu, podľa niektorých správ premiéroví lekári verejnosti neprezradili ani to, že má
problémy so zrakom, a že takmer nevidí na ľavé oko. (Pisateľ tohto článku si ale spomína, že aj keď
mal premiér náplasť na jednom oku, nezabránilo mu to v konaní úžasných činov v dejinách Izraela,
takže schopnosť premiéra vykonávať svoju funkciu pravdepodobne nie je poškodená.)
Medzičasom sa javí, že Šaronova nová strana, Kadima, nadobúda význam. Ak sa volebné
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prieskumy nemýlia, Kadima má najväčšie šance vyhrať parlamentné voľby, ktoré budú 28. marca.
Šaron hovorí, že ak bude zvolený, prenechá Palestínčanom ešte viac územia a uzná nezávislý
palestínsky štát. Toto bolo zverejnené v návrhu politického programu strany Kadima, ktorý bol
zverejnený 26. decembra. Hovorí sa, že tento dokument by mohol tvoriť základy politiky budúcej
vlády. Tento návrh sa dovoláva sprístupneniu územia Palestínčanom ako súčasť mierových
dohovorov, na ktoré sa bude Kadima hlavne zameriavať, ak vytvorí ďalšiu vládu. V jednej časti sa tu
hovorí: „Základný bod tohto mierového procesu sú dva národnostné štáty.”

RAKETY SA PRIBLIŽUJÚ
V roku 2004 útočili na Sderot; teraz útočia na Aškalon, teda aspoň sa k nemu približujú.
Keď sa Izrael stiahol z Gazy, veľa ľudí povedalo, že Pásmo Gazy sa stane vojenskou základňou pre
útoky proti Izraelu. Mali pravdu. Rakety kasam začali dopadať na izraelské komunity takmer ihneď
potom, ako obyvatelia odišli. Vlastne, začali napádať izraelské mestá ešte predtým, než sa
obyvatelia vysťahovali. Ale teraz, keď majú teroristi lepšie, zvýhodnené územie, ich útoky pridali
na sile. V priebehu troch mesiacov bolo na Izrael vypálených približne 300 striel.
Ako o tom hovorí Debkafile, teraz palestínski plánovači teroru posielajú strely na veľkú korisť:
dôležité prístavné mesto Aškalon, ktoré je desať kilometrov od severného bodu Pásma Gazy.
V severnej časti Gazy boli ruiny evakuovaných usadlostí Dugit, Elei Sinai a Nisanit premenené
na „prístupné miesta, kde môže začať streľba.” Kvôli tomu sa nové oblasti, kde začali bývať
Izraelčania, stali miestom dostrelu. Napriek tomu, že jednoduché rakety kasam sa často minú
konkrétneho cieľa, „jediná iskrička v jednej z mnohých citlivých oblastí v izraelskom stredomorskom
prístavnom meste, Aškalone, by spustila nielen národnú pohromu, ale aj obrovskú environmentálnu
katastrofu...” (Debkafile, 21. december).
V Aškalone sú veľké ropné zariadenia. Ropovod z Eilatu do Aškalona je pozemný most na ropu,
ktorá sa pohybuje oboma smermi medzi Červeným a Stredozemným morom. Obsluhuje sa
z ropného prístavu na otvorenom mori v Aškalone, ktorý je vybavený niekoľkými z najväčších
ropných tankerov na mori. Aškalonský ropný terminál vlastní 22 nádrží na uskladnenie ropy. O čo
viac, obrovská elektráreň Electricity Corporation leží hneď na juh od mesta. Nedávno raketa pristála
na dvore tohto zariadenia.
Debkafile taktiež udáva, že dve jednotky Al - Káidy, jedna z nich bola poslaná osobne Zarkáwím,
sa s istotou usadili v Pásme Gazy. A predsa, ako to hovorí Debka, Ariel Šaron „na prvej konzultácii
ohľadom bezpečnosti hneď po odchode z nemocnice sa rozhodol, že diplomacia uchráni Aškalon
od Palestínskych útokov, a že efektívne vojenské zásahy môžu počkať.” (21. december).
V pondelok, 26. decembra, boli na Gazu vypálené tri rakety kasam a jedna z nich len o kúsok
minula oslavy Chanuky pre deti v materskej škôlke v Kibbutz Saad.
Napriek tomu, že IDF aj IAF opätovali strely a bombardovali niekoľko základní, odkiaľ sú posielané
rakety, problém stále pokračuje. Vojenskí odborníci súria Šárona, aby zahájil pozemnú operáciu,
ktorá by zastavila raketové útoky, ale on čaká, pravdepodobne preto, že takýto čin by úplne
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zneplatnil všetky dôvody, ktoré boli poskytnuté na evakuovanie Pásma Gazy.
Zdá sa, že posádkam IAF povedali, aby sa nikam neponáhľali a poriadne sa uistili, že strelci rakiet
sa skutočne usadili a „majú prsty na spúšti” (Debkafile) predtým, než pošlú lietadlá a helikoptéry
do akcie. Avšak, stalo sa to, že Palestínčania sa v tmavom prestrojení plazia na miesto, odkiaľ chcú
vypáliť strely. Sú viditeľní len na poslednú chvíľu, a to na mieste odpalu, a tak letci nemajú
dostatočne veľa času na zastavenie akcie.
Debkafile vyslovila názor, že „Aškalon sa zdá byť odsúdený k tomu, aby trpel ten istý osud ako
ostreľovaný Sderot – ak nie horší.” (21. december). Problémom teraz zostáva to, ktoré izraelské
mesto je ďalšie na rade?

EURÓPA HOVORÍ V PROSPECH IZRAELA
Európski politickí vodcovia povedali konečne niečo dobré o Izraeli. Aspoň sa ho zastali. Potom, ako
boli pobúrení neprimeranými vyjadreniami iránskeho prezidenta Mahmouda Ahmadinejadiho, ktorý
sa najskôr dovolával toho, aby bol Izrael vymazaný z mapy a potom vyhlásil, že holokaust je
„mýtus,” vodcovia Európskej únie povedali, keď tak odkazovali na „provokačný politický ťah”: „Tieto
vyhlásenia sú úplne neprijateľné a nemajú miesto v civilizovanej politickej rozprave.” Zároveň
varovali Teherán, že prehodnotia diplomatické možnosti na sankciovanie Iránu. (Jpost,
17.december).
Toto odsúdenie prišlo, keď sa Irán pripravoval na pokračovanie rozhovorov s európskymi
vyslancami ohľadom ich nukleárneho programu. Aj Európa aj USA sa obávajú, že tento program
má v úmysle vyrábať atómové zbrane. Vyslanci z Británie, Nemecka a Francúzska sa snažia dostať
do Teheránu a zastaviť prísun ďalšieho uránu. Povedali, že EÚ stráca trpezlivosť v sprostredkovaní
medzinárodného odstupu. „Okno príležitosti nezostane otvorené nekonečne,” povedali. „Veľmi nás
znepokojuje zlyhanie Iránu vybudovať dôveru v tom, že ich nukleárny program je výhradne
mierový.”
Čo sa týka poznámok o Izraeli, nemeckí právnici jednohlasne odsúdili vyhlásenia iránskeho
prezidenta a označili ich ako „úplne neprijateľné.” Tvorcovia zákonov vyzývajú nemeckú vládu, aby
„oponovali akejkoľvek politike, ktorá pochybuje o práve Izraela na existenciu a zapiera
holokaust.” (V Nemecku je zapieranie holokaustu zločin.) V tom istom čase švédsky premiér Goran
Person povedal: „To, čo iránsky prezident povedal o Izraeli, je úplne neprijateľné... Vie o tom,
že zapiera holokaust a že nemá pravdu... a ja to odsudzujem.”
Mahmúd Ahmadinedžád na to reagoval a povedal, že ak Európania trvajú na tom, že sa holokaust
skutočne udial, tak potom sú zodpovední za to, aby niesli následky. „Dnes vymysleli mýtus v mene
holokaustu a považujú ho za niečo väčšie než je Boh, náboženstvo alebo proroci,” povedal tisíckam
ľudí v Zahedane (v juhovýchodnom Iráne.) „Ak ste spáchali tento veľký zločin, tak prečo by mal
utláčaný palestínsky národ za to niesť následky?” Pokračujúc v rovnakom tóne, povedal: „Toto je
náš návrh: ak ste spáchali tento zločin, tak potom dajte časť svojho vlastného územia v Európe,
6
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Spojených štátoch amerických, Kanade alebo Aljaške, aby si tam Židia mohli vytvoriť svoju vlastnú
krajinu.” (JPost, 17. december).
Medzičasom EÚ opäť potvrdila právo Izraela na existenciu, pripomínajúc, že „všetci členovia OSN
si zaumienili, že sa zdržia vyhrážok alebo použitia sily proti teritoriálnej integrite alebo politickej
nezávislosti akéhokoľvek štátu.”

IRÁN MÔŽE MAŤ BOMBU V PRIEBEHU DVOCH ROKOV
Nukleárne ašpirácie Iránu boli predmetom rozhovorov politických vodcov už celé mesiace, ak nie
roky. Človek by si myslel, že bomba je už pripravená na odpálenie. Ale zdá sa, že ešte nie sú dosť
pripravení na to, aby ju na Izrael zhodili. Nedávno, ako predseda Zahraničnej politiky Knessetu
a Obrannej komisie MK Juval Steinitz počul vyjadrenie hlavy Mosadu, povedal, že ak bude
nukleárny program Iránu naďalej nekontrolovaný, s určitosťou bude schopný nukleárne jednať
v priebehu jedného alebo dvoch rokov. No, človek si nemôže strčiť hlavu do piesku a povedať: „Dva
roky je veľa času.” Čas beží rýchlo a Teherán už mohol prejsť bod, odkiaľ nie je návratu.
Steinitz povedal, že ak Irán vlastní atómové zbrane, z tejto oblasti sa stane „čierny Stredný Východ,”
ktorý bude predstavovať nebezpečenstvo a hrozbu pre celý svet. Zdôraznil, že nukleárny Irán
by znamenala hrozba existencie pre Izrael a vyzval globálnu komunitu, aby podnikla kroky
na zmarenie iránskeho programu. Na predošlom stretnutí Knesetu vodca Mosadu, Meir Dagan,
už povedal, že: „Irán dosiahne bod, z ktorého niet návratu, koncom roka 2005 vo svojej
technologickej schopnosti vytvoriť nukleárnu bombu. O tri alebo štyri roky neskôr budú schopní
takúto bombu vyrobiť.”
Keď píšem tento prehľad správ, rok 2005 je takmer na konci. Predpokladá sa, že Irán už prekročil
obávanú hranicu. To znamená, že teraz majú všetko, čo potrebujú na to, aby sa pustili do programu
bez ohľadu na to, čo povie Západ. Teraz, pravdepodobne, iba vojenský zásah dokáže zabrániť
konečnému vývoju zbrane. Izrael raz povedal, že nemá záujem na takomto zásahu, ale kto vie?
Ak by sa Izrael chystal zničiť iránsky reaktor, určite by to neoznámil dopredu. Nech Boh ochraňuje
svoj ľud – teraz aj v budúcnosti.

SMRŤ V HORÁCH
Terorizmus ustal a to môže byť spôsobené bezpečnostným plotom, ktorý, i keď nie je dokončený,
pravdepodobne zabraňuje aspoň niektorým, ktorí sú smädní po izraelskej krvi, aby vstúpili na jeho
územie. Ale nesmieme sa nechať uspať spokojnosťou. Nikto sa nezmenil. Iba niekedy nemáme
príležitosť na to, aby sme sa prejavili.
Len nedávno teroristi začali streľbu na plné auto izraelských obyvateľov, ktorí prechádzali medzi
Beit Haggai a Har Manoah v južných Hebronských horách. Traja cestujúci z auta boli zranení
a jeden z nich smrteľne. Tento smrteľne zranený muž bol Jossi Šok, mal 33 rokov, bol obyvateľom
Beit Haggaiu a bol otcom piatich detí. Pán Šok, ktorého postrelili do hlavy, bol vyhlásený za mŕtveho
bratstvo
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po príchode do nemocnice Hadasa Ein Kerem.
Dve sestry, ktoré cestovali v tomto aute, boli ľahko zranené a lekári ich ošetrili na mieste
napadnutia. Jedna povedala, že si myslela, že Palestínčania na ich auto hádžu kamene, „Ale potom
som si uvedomila, že to nemôže byť pravda, lebo všade bolo veľa krvi.” V tom momente si dve
sestry ľahli na sedačky a tak sa skryli. (JPost, „Príčiny vojny” 18. december). IDF okamžite
rozmiestnili svoje jednotky v tejto oblasti, aby našli teroristov.
Následne po streľbe v Hebronských horách volal major Cviki Bar-Čai premiérovi Šaronovi, aby
nariadil plnú ofenzívu proti teroristickým skupinám, ktoré v tejto oblasti pôsobia. Vinil plánované
obsadenie „bezpečných ciest” izraelskými jednotkami za zbabelý útok. Hovorca Beit Haggaiu, Jair
Lior, kritizoval vládu za to, že má príliš liberálny postoj voči Palestínčanom.
„Lebo som počul vravu mnohých, strach ho vraj obňal zo všetkých strán, keď sa spolu radili
proti mne a snovali plány vziať moju dušu. Ale ja sa nadejem na teba, Hospodine; povedal
som: Ty si môj Bôh.” (Žalm 31:14-15).
V Mesiášovi,
Lonnie C. Mings

8

Január 2006

bratstvo

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
Január 2006/ Tevet 5766
„Počujte slovo Hospodinovo, vy, ktorí sa chvejete pri Jeho slovách! Vaši bratia, čo vás
nenávidia a odstrkujú pre moje meno, vravia: Nech sa oslávi Hospodin, nech vidíme vašu
radosť! Ale oni vyjdú na hanbu.“ – Iz. 66:5-6

ŽIVOTNÉ VÄZBY
Už štyri mesiace prešli od odsunu Izraela z Gazy a 78 percent evakuovaných je stále bez práce
(JPost, 11. december). Mnohí, teraz nezamestnaní, mali svoje vlastné podniky, farmy alebo
pracovali v komunitách mimo Guš Katif. Ďalší mali nejakú zodpovednosť v komunite, či už
starostlivosť o tých, ktorým sa darilo menej alebo pomoc pri organizácii spoločenských udalostí
ako Bar micvy, svadieb a pohrebov. Spoločenský a rodinný život bol narušený a všetci sa veľmi
usilujú udržať rovnováhu, najmä kvôli deťom.
Stovky rodín sú ešte stále v hoteloch, pretože vláda mešká so sľúbeným ubytovaním. Niektoré
rodiny sa doteraz museli sťahovať už štyrikrát (Arutz Sheva, 4. december). Mnohí, čo žijú
v stiesnených bytoch a očakávajú sťahovanie sa do väčších zariadení, boli upovedomení o tom,
že musia zostať tam, kde sú teraz (Arutz Sheva, 12. december).
Umiestnenie rodín do prechodných ubytovní sa stalo ťažkým, pretože komunity chcú zostať spolu.
Vláda na to nebrala ohľad a rodiny rozptýlila po celej krajine. Držať spolu v komunite pre nich
znamená stabilitu a rozvahu. Ako hovorí príslovie: „Zjednotení obstojíme, rozdelení padneme.“
•

Modlite sa za premiestnené rodiny, ktorých utrpenie sa zďaleka nekončí, a ktorí žalostia
nad stratami, no napriek tomu nestratili nádej vo svoju budúcnosť a v budúcnosť Izraela.

„Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina a v Jeho príkazoch má veľkú záľubu... Nebojí sa
planej správy; pevné je jeho srdce; dúfa v Hospodina. Utvrdené je jeho srdce; nebojí sa, kým
sa zvrchu nepodíva na svojich protivníkov.“ (Ž. 112:1,7-8)

NA SEVERE VIAC ÚTOKOV
„Lebo pred čím som sa strachoval, to ide na mňa. Nemám kľudu, nemám pokoja, nemám
odpočinku; prišiel nepokoj.“ (Jób 3:25-26)
Mesiace pred odsunom z Gazy a Samárie predvídali bezpečnostní experti, že vzrastie terorizmus
bratstvo
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zo severného regiónu Šomronu (Samárie) a stane sa vážnejšou hrozbou ako teroristické pokusy
z Pásma Gazy. Teroristické skupiny v Gaze pocítili niečo ako víťazstvo. Odsun Izraela z Gazy ich
podnecuje útočiť na sever Izraela. Brigády martýrov Al-Aksá, Hamas a Islamský džihád spojili sily
k nepriateľským akciám proti židovským komunitám na severe. 12. decembra sa Brigádam podarilo
vypáliť na židovskú komunitu v Jezreelskom údolí blízko mesta Afula raketu Kassam typu Jenin-1
(Jerusalem Newswire, 12. december).
•

Modlite sa, aby židovský národ prešiel od strachu pred ľuďmi k bázni pred Bohom.

„Dal si koruhvu tým, ktorí sa Ťa boja, aby mali kam utiecť pred lukom. Sela.“ (Ž. 60:6)

HIZBULLAH A SÝRIA
•

Modlite sa za oslobodenie Libanonu z diktatúry Sýrie, lebo Boh prisľúbil, že Libanon bude
„úrodnou pôdou“ (Iz. 29:17).

Od útoku Hizballáhu 21. novembra vzrástli teroristické výstrahy namierené na izraelsko-libanonské
hranice. Hlavný zámer Hizballáhu je uniesť vojakov a civilistov a použiť ich na vyjednávanie
oslobodenia niekoľko stoviek ich agentov, ktorí sú držaní v izraelských väzniciach (Jpost,
25. november). Aj izraelskí vojenskí dôstojníci vedia, že zámerom Hizballáhu je stiahnuť Izrael
ku konfrontácii a tak odviesť pozornosť medzinárodného spoločenstva od Sýrie.
Po nedávnej vražde ďalšieho oponenta proti sýrskemu vplyvu a kontrole v Libanone je izraelská
bezpečnosť ohrozenejšia. Práve, keď bola zverejnená správa Spojených národov o vyšetrovaní
vraždy bývalého libanonského premiéra Rafika Haririho, zabil libanonského novinového magnáta
a protisýrskeho zákonodarcu Gebrana Tueniho výbuch bomby, keď cestoval autom po Bejrúte (Ynet
News, 12. december). Drúzsky člen parlamentu povedal: „Stal sa terčom, pretože bol hlasom
slobody.“
•

Prihovárajte sa, aby libanonský národ prišiel k úplnému spaseniu a tak aj do Kráľovstva
Božieho.

„Celá si krásna, moja milovaná, a škvrny na tebe niet. Príď z Libanonu, snúbenica, príď
z Libanonu a zostúp! Zostúp z vrcholca Amánu, z vrcholca Semíru a Chermóna, z brlohov
levov a z vrchov leopardov.“ (Pies. 4:7-8) Pozri aj Ef. 5:27.

MEDZIČASOM
„Kto to zatemňuje moju radu nezmyselnými slovami? Opáš si bedrá ako statný muž; budem
sa ťa pýtať a ty ma pouč! Kde si bol...? (Jób 38:2-3) Pozri aj 1. Tim. 1:7.
V novej strane Kadima (Vpred) Ariela Šarona je vítaný už skoro každý, či Arab alebo Drúz, ľavičiar,
pravičiar, centrista, jednou nohou vo väzení alebo na súde pod obžalobou. Mnohí členovia Knesetu
zrazu vystúpili z vlastných politických strán a prebehli do Kadimy. Napríklad minister obrany Šaul
10
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Mofaz kandidoval za predsedu Likudu. V jednom momente sa vysmieval Šaronovej politickej taktike
a vzápätí opustil Likud a pripojil sa ku Kadime (Jewish Tucson, 11. december). Predošlý premiér
Bibi Netanjahu zostal v Likude a 19. decembra vyhral primárne voľby.
Amir Perec, nový predseda Strany práce, je určený, aby v priebehu roka dokončil mierovú dohodu
s Palestínskou samosprávou, ak 28. marca vyhrá voľby (Jerusalem Newswire, 12. december).
Saudskoarabský kráľ Abdulláh ho schvaľuje (JPost, 29. november).
•

Modlite sa, aby vo voľbách 2006 Boh vzbudil pobožných a spravodlivých vodcov.

„Moje srdce oddané je vodcom Izraela, ktorí dobrovoľne povstali v ľude. Dobrorečte
Hospodinu!“ (Sud. 5:9)

VIETE...
...že nevedno, prečo môžu Izraelčania vypestovať bezchybné produkty a Palestínčania nie; že aj
keď majú skleníky a plodiny, ktoré im kúpilo medzinárodné spoločenstvo, jedinou plodinou, ktorú
vedia úspešne pestovať, sú jahody (Arutz Sheva, 13. december)?
...že Šmulej Boteach, rabín, napísal nedávno článok, v ktorom povzbudzuje Židov, aby sa učili
o židovskom Ježišovi; že verš „Sobota bola stvorená pre človeka, nie človek pre Sobotu“ našli
Farizeji takmer doslovne v prameni; že Ježiš ani raz nezrušil zákony Tóry a výslovne odsúdil tých,
ktorí tak robili; že po zemi chodil skôr s jarmulkou a bradou ako so svätožiarou a krížom (Jpost,
7. december)?
•

Vážne sa modlite za spasenie židovského aj arabského národa.

„Aká hojná je Tvoja dobrota, ktorú si odložil tým, ktorí sa Ťa boja, dokázal si ju na tých, ktorí
pred ľuďmi ku Tebe sa utiekajú.“ (Ž. 31:20)

JE DOBRÉ CHVÁLIŤ PÁNA
13. decembra bol päťročný Hadar Bahat prepustený z nemocnice. Hadar strávil posledné dva roky
svojho života v nemocnici, kde sa znovu učil hovoriť a chodiť. Bol obeťou samovražedného útoku
v reštaurácii Maxim v Haife v októbri 2003. Jeho otec a ďalších 19 Izraelčanov bolo zabitých (Arutz
Sheva, 14. december).
•

Keď sa budete modliť za pokračujúce uzdravenie Hadara a jeho budúcnosť, modlite sa
tiež za jeho matku Tovu a deväťročnú sestru Inbal.

„Ale ja ospevovať budem Tvoju silu a z rána budem plesať nad Tvojou milosťou, lebo Ty si
bol mojím hradom a mojím útočišťom v deň mojej úzkosti.“ (Ž. 59:17)
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MODLITEBNÁ POHOTOVOSŤ
18. decembra večer odviezli premiéra Ariela Šarona do nemocnice. Zistilo sa, že prekonal slabý
záchvat. V pondelok bol na nohách, ale lekári mu chceli urobiť viac testov. V utorok už lekári
povedali, že sa môže vrátiť k plnej aktivite (JPost, 20. december). V prípade, že by Šaron nebol
schopný vykonávať svoje povinnosti, jeho funkciu prevezme podpredseda vlády Ehud Olmert.
Zákon hovorí, že keď premiér zomrie alebo je invalidný, prezident má sedem dní na to, aby dal
niektorému členovi Knesetu mandát zostaviť novú vládu (JPost, 18. december).
V júli 2005, kvôli plánu odsunu, vyriekol novo zostavený sanhedrin (tá istá náboženská inštitúcia,
ktorá odsúdila Ježiša) kliatbu smrti na Šarona. Predstavený nového sanhedrinu vyslovil kliatbu aj na
premiéra Rabina, mesiac pred jeho zavraždením (WorldNetDaily, 26. júl).
•

Modlite sa za spasenie Ariela Šarona.

„Nemešká Pán so zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale vám zhovieva, lebo
nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.“ (2. Pet. 3:9)
Carolyn Jacobson
Jeruzalem

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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D’VAR CHAIM - ŽIVÉ SLOVO
Biblické štúdium z hebrejskej persopektívy
Autor: Ron Cantrell, ktorý vedie Misijnú organizáciu ŠALOM, ŠALOM JERUZALEM
Úvod do štúdie Dávidovo mesto - milovaný prach
V auguste významný izraelský archeológ tvrdil, že odkryl staroveký palác kráľa Dávida, ktorý bol na
juhu od Jeruzalema – Starého mesta, čo bude významný biblický nález, ak sa potvrdí ako správny.
Budovu z 10. storočia pred n.l. objavila Dr. Eilat Mazarová v oblasti vykopávok, ktorá sa nazýva
Ir-David, Dávidovo mesto, hneď pod Hnojnou bránou.
V približne rovnakom čase jeruzalemskí robotníci opravovali kanálové potrubie a v jeho blízkosti
odkryli dvoje starovekých schodov. Zavolali odborníkov na vykopávky, ktorí sa rýchlo uzniesli na
tom, že tieto schody boli súčasťou biblického jazera Siloe, o ktorom sa píše v Novom zákone (Ján 9)
a aj v iných židovských písomnostiach. Archeológovia si overili, že jazero datovali správne po tom,
ako našli štyri mince z čias Alexandra Janeusa, židovského kráľa, ktorý v Jeruzaleme vládol od 103
do 76 p.n.l., ktoré sa našli v omietke.
Predošlé kopanie a hľadanie v Dávidovom meste za posledných 200 rokov odkrylo podobné úžasné
biblické relikvie a objekty.

DÁVIDOVO MESTO
„Lebo tvoji služobníci majú radi jeho kamene a majú ľútosť s jeho prachom.“
(Žalm 102:15)
Prekrásne zasnežené hory, hučiace rieky a príroda ako stvorená pre pasenie oviec nie sú dôvodom,
prečo verní prichádzajú do Jeruzalema. Mark Twain, americký spisovateľ, zdokumentoval svoju
návštevu v Svätej zemi v 60-tych rokoch 19. storočia nie veľmi pochvalnými slovami. Uniklo mu,
prečo by kresťania tento región kedykoľvek opísali pozitívne. Toto miesto bolo tak smutné,
zaprášené a ponuré, na základe čoho, podľa neho, bolo veľmi nepravdepodobné, že by niekedy
v budúcnosti opäť hralo nejakú významnú úlohu v dejinách ľudstva.
Verní prichádzajú kvôli tomu, že tam je odtlačok Božieho prsta. Vidia veci inak než Mark Twain.
Sláva Sionu je zjavná v tak mnohých oblastiach. Prorok Ezechiel nazýva Jeruzalem centrom sveta.
Nielen duchovne, ale aj geograficky. Je to kúsok pôdy medzi Euro-Áziou a Afrikou. Stovky tisícok
vtákov migrujú cez tento most v podobe územia, ktorým je Izrael, do a z Afriky a Európy. Vznášajú
sa ponad cesty ľudských karaván, na ktorých sa prepravovalo korenie, hodváb, soľ, zlato, myrha
a vône do celého starovekého sveta cez Stredný Východ. Prorok Zachariáš hovorí, že všetky
národy sveta raz prídu do Jeruzalema, aby slávili slávnosť stánkov. Hovorí sa, dokonca, že Boží
svätí budú milovať jeho prach.
To, čo sa tu hovorí o tomto prachu, som prežil na vlastnej koži. Celé týždne som čupel
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Mapa Jeruzalema ako stred všetkých ciest.

v pravdepodobne najmilovanejšom akeri pôdy na svete – v meste kráľa Dávida, ktorý kraľoval
od 1005 do 965 pred n.l. Dávidovo mesto je malý kopec v tvare cigarety, ktorý postupne zostupuje
z Ofelu, na juh od jeruzalemskej Chrámovej hory. Moja sestra, Betty, a ja, sme boli dobrovoľníkmi
pri vykopávaní v roku 1981.
Jedno ráno tieň Alona, jedného z vedúcich archeológov na tomto nálezisku, prešiel ponad moju
prácu so štetkou v prachu už tretíkrát. Sedel som v neslávnom nálezisku a opatrne som odkrýval
malý terakotový džbán. V jeho tieni som videl, že si dal ruky v pás – jeho frustrácia bola zjavná. Bolo
to o vode. Ani jeden z nás nepil dostatočne veľa vody. Alon znova povedal, keď stál vysoko
na hrane archeologickej jamy, v ktorej som pracoval: „Ron, musíš piť viac.“ Šesť litrov vody medzi
6:00 a 12:00 bolo ťažké dodržať.
Poslúchol som a pochopil som, keď som začal piť. Alon nás neustále upozorňoval na pitie vody.
Tento úbožiak študoval archeológiu celé roky len preto, aby sa z neho stal člen vodnej polície,
pomyslel som si.
Avšak, na svoju obranu musím povedať, že nadšenie z vykopávania mesta toho veľkého kráľa
Dávida spôsobilo, že prísun tekutín bolo na poslednom mieste na zozname priorít dobrovoľníka.
Chcel som mu sarkastickým spôsobom povedať: „Alon, nechaj ma tak. Zametám, kopem, objavujem
bratstvo
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tu svetoznáme poklady!“ Ale namiesto toho som poslušne zodvihol
svoju fľašku a nalial som do seba pol litra vody.
Tento malý kopček bol pýchou a prvou cenou archeológov na viac
ako sto rokov. Nielen súčasní Izraelčania, ale aj britskí archeológovia, ako Charles Warren, boli očarovaní tajomnosťou kopania na
dvore kráľa Dávida ešte v roku 1867. Warren objavil šachtu studne
z Ezechiášovho tunela, cez ktorý sa Dávidovi muži zakrádali do
jebuzejského mesta, aby dobyli „slepých a chromých,“ ako o tom
hovoria príslovia. Podľa kráľa Jebuzejov, dokonca aj slepí a chromí
by boli schopní poraziť
Dávidovu skupinu mužov
z naj-nižšej vrstvy
spoločnosti.
Eezechiášov tunel, čiže
rukou vykopaný vodný
tunel, ktorý je dlhý 530
metrov, bol objavený
v roku 1838 Edwardom
Robinsonom, ďalším
britským archeológom.

Ezechiášov tunel

Alon, Šilo, a Mazar

Žiara nad týmto mestom nikdy nezhasla. Vzrušujúce,
nebezpečné, smutné a kontroverzné, takýmito
prídavnými menami sa opisuje, ale nikdy nestratilo na
svojej žiarivosti. Ale, keď tak nad tým premýšľate, prečo
by dejiny kráľa Dávida mali byť iné aj po tisícročiach po
jeho smrti?

Židia, rovnako ako aj kresťania, bez ďalšieho premýšľania vyhlásili Dávida za svojho kráľa. Obidva
duchovné systémy majú korene hlboko v pôde, ktorá obkolesuje kráľov palác, ktorý je vztýčený
na hore, ktorá pozerá na údolie Kidronu.
Trošku po troške, niekedy s trpezlivosťou, ktorá hraničila s bolesťou, sa Dávidovo mesto vzdalo
svojich pokladov. Niekedy bola radosť z objavu pozdržaná vyjednávaním, týkajúcim sa územných
práv. Moslimská dedina Siluan sa nachádza na väčšine územia, ktoré kedysi bolo doménou
izraelského kráľa. Snahy o zakúpenie územia, na ktorom by sa mohlo kopať a vyjednávanie
so susedmi, sa navzájom stretajú. Ďalej, v inej časti mesta, nahnevaní ultraortodoxní muži hádžu
kamene na archeológov a zvolávajú prekliatia z neba, pretože údajne vyrušujú hrobky izraelských
kráľov. Nad takýmto kusom posvätnej pôdy sa rozpory zákonite musia udiať.
Avšak, tento kopec naďalej pôsobí radosť trpezlivým.
Úplne každý archeológ s jasným mentálnym obrazom slávneho izraelského kráľa na mysli stál
na tomto mieste a veľmi dobre si uvedomoval, že je to výsada od Boha, že môže svoju lopatku
bratstvo
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položiť do tejto historickej hliny: Robinson a tunel v roku 1838; Charles Warren a šachta v 1867;
Kathleen Kenyon v 50-tych rokoch 20. storočia; Jigal Šilo v 80-tych rokoch 20. storočia; Mazar
v 90-tych rokoch až do súčasnosti. Vlastne, jeden z najnedávnejších objavov pochádza od Eilat
Mazarovej, Ph.D. na Jeruzalemskej univerzite z roku 1997. Eilat Mazarová je vnučka
priekopníckeho izraelského archeológa, Benjamína Mazara. V auguste 2005 oznámila,
že lokalizovala objekt, ktorý je s veľkou pravdepodobnosťou palác kráľa Dávida. Zrúcaniny verejnej
budovy, keramika a pravdepodobne najviac prezrádzajúca vládna pečať s menom „Jerucal, syn
Šemeliáša, syn Šéviho,“ úradníka, ktorý je dvakrát spomenutý v knihe Jeremiáš. Tomuto objavu
predchádzalo objavenie monumentálneho bazénu kráľa Šalamúna.
Počas celých rokov nás Dávidovo
mesto odmenilo – tých, ktorí prišli iba
na návštevu, a aj tých, ktorí majú
osobnú skúsenosť v radoch
milovníkov prachu. Kedysi bola
mokrá prechádzka cez Ezechiášov
tunel a pohľad na niekoľko
starovekých kameňov zo stien, ktoré
sa vystrkovali z hôr, všetko, čo ste
mohli vidieť. Ale teraz kresťanskí
pútnici, americké židovské
mládežnícke skupiny, Izraelské
vzdušné sily a každý turista, akého si
len dokážete predstaviť, trávia
hodiny pozeraním sa na bohaté
Vojaci na turistickej prehliadke.
archeologické náleziská. Objavia
základy paláca, ktoré sa volajú pyramídový objekt, pradávne múry Dávida a ruiny skutočného
paláca, Eezechiášov tunel, jazero Siloe, kde voda vytryskuje z pevnej skaly a bazén kráľa
Šalamúna. Pamiatka kráľa Dávida skutočne panuje.
Bez pochýb, budúcnosť bude odmeňovať milovníkov prachu. Vyjednávania, týkajúce sa územia,
kde leží zvyšok Šalamúnovho paláca, zaznamenávajú pokrok. Pás územia hneď naproti ulici
zo vstupu do Dávidovho mesta sa taktiež odkýva a poklady tu tešia vykopávačov a taktiež
zvedavcov.
Keď opúšťate toto miesto, môžete takmer počuť krik obyvateľov prvého storočia: „Nech žije naveky
kráľ Dávid!“
Ron Cantrell
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POCHOD ŽIVÝCH - 2006
Poslaním Pochodu živých je výzva pre novú generáciu Židov dvoma najvýznamnejšími udalosťami Židovskej
histórie – Šoa (Holokaust) a zrodenie štátu Izrael. Privážaním židovských tínejdžerov na kľúčové miesta, kde
sa tieto udalosti odohrávali sa napĺňa toto poslanie. Priamou účasťou na týchto miestach a rozhovormi
s ľuďmi, ktorí prežili Holokaust sa z intenzívny ich vnímanie a poznanie židovskej histórie.
Zámerom akcie je vytvoriť spomienky a viesť k posilneniu oddanosti Judaizmu, Izraelu a Židovskému ľudu,
čo napomôže účastníkom pochodu vzdelávať ostatných o Holokauste a bojovať proti tým, ktorí ho popierajú
v jeho histórii.
Špecifickým poslaním Pochodu živých je priviesť a spojiť židov z rôznych krajín a kultúr, sekulárnych
a nábožných, a v podstate každú nábožnú denomináciu, aby sa spolu mohli rozprávať o svojich židovských
skúsenostiach. Mnohí z budúcich svetových židovských vodcov sa zúčastnia Pochodu, čo posilní ich vzájomné
spojenie.
Pochod živých sa prvý krát uskutočnil v roku 1988 a od tej doby sa ho zúčastnilo viac ako 100 000 ľudí
z 45-tich krajín. Pochod živých je ale viac, než spomienka. Rovnako dôležitá je budúcnosť. Avšak len vtedy,
keď pravdivo uznáme odkiaľ sme prišli, môžeme byť pripravený na to, čo je pred nami.
Pozývame vás, priateľov Izraela, k tomuto pochodu, ktorí sa uskutoční dňa 25. apríla 2006 (utorok)
Pokiaľ máte záujem zúčastniť sa tohto pochodu, ozvite sa nám na našu adresu alebo telefón/fax alebo email.
CHEVRA, občianske združenie, Hollého 40, 01001 Žilina, Tel/Fax: 041/5640536,
Email: chevra@chevra.sk, www.chevra.sk
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PUBLIKÁCIE
40 dôležitých
faktov
z histórie
Izraela

12 kľúčov
k pochopeniu
Izraela
v Biblii

15 kľúčov
k pochopeniu
jedinečného
Jeruzalema

Clarence H. Wagner
(formát A5)

Clarence H. Wagner
(formát A5)

Clarence H. Wagner
(formát A5)

40,- Sk (35,- Kč)

30,- Sk (25,- Kč)

35,- Sk (30,- Kč)

12 klúčov
k Izraelu
v proroctvách
dneška
Clarence H. Wagner
(formát A5)
35,- Sk (30,- Kč)
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Pri zakúpení
všetkých brožúrok
naraz vám
ponúkame
zľavu 40,- Sk.
Spolu zaplatíte
220,- Sk (180,- Kč)

„Práve pre túto
chvíľu“

- porozumenie
Purimu
Clarence H. Wagner
(formát A5)
30,- Sk (25,- Kč)

Lekcie
zo Šavuótu
(z Letníc)

Vianoce

Chanuka

Clarence H. Wagner
(formát A5)

Clarence H. Wagner
(formát A5)

Clarence H. Wagner
(formát A5)

30,- Sk (25,- Kč)

30,- Sk (25,- Kč)

30,- Sk (25,- Kč)

Január 2006

bratstvo

Biblia na kazetách
Nový zákon
- 12 kaziet—viac ako 17
hodín oslovujúceho
počúvania
- Načítané Božie Slovo bez
podfarbenia hudbou
a bez zvukových
efektov
- Digitálne spracovanie pre
optimálnu
počúvateľnosť
- Texty sú prevzaté
z vydania Svätého
písma Starého
i Nového zákona,
Spolku svätého
Vojtecha,
Trnava 1998
- Dokonalý spoločník pri práci, pri oddychu, pri cestovaní

Cena:

650,- Sk
500,- Kč

- Užitočná pomôcka pre tých, ktorí nemôžu čítať

Objednávky posielajte na našu adresu uvedenú na zadnej strane mesačníka.
K uvedenej cene prirátame poštovné a balné.
bratstvo

Tevet 5766
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Clarence H. Wagner

z

Cena:

290,- Sk (240,- Kč)
187 strán v slovenčine, mäkká väzba, formát 24x17 cm

ŽIDOVSKÉ
PIESNE
Michaela Záhorská: KADOSH (Svätý)
CD za 290,- Sk (230,- Kč)
Pre Slovenskú republiku:
Chevra, Hollého 40 , 010 01 Žilina
Banka: ČSOB, a.s., Legionárska 1,
012 22 Žilina; č.ú.: 107656253/7500 (Sk)

MC za 150,- Sk (120,- Kč)
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

