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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 blízki,
„Preto, ako ste prijali Krista Ježiša, Pána, v Ňom
žite,...“ (Kol. 2,6) a ďalej „A sám Boh pokoja nech vás skrznaskrz posvätí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech
zachová vášho neporušeného ducha, dušu a telo bez
úhony.“ (1. Tes. 5,23).
Ako sme prijali Krista Ježiša (Ješuu)? Ako v Ňom máme
žiť, kráčať? Pokiaľ som chodil po svete bez poznania Boha,
kráčal som podľa žiadostí tela a duše. Túžil som po chutnom
jedle, dobrých pocitoch, chcel som sa chváliť vedomosťami
a správnymi rozhodnutiami. Čím viac som chcel žiť dobre
a naplniť všetky svoje túžby, tým viac som sa zamotával
do bezvýchodiskových situácií a beznádeje na budúcnosť. Ukájal som potreby svojho tela a duše.
Až keď jedného dňa bol vo mne oživený duch, ktorý prijal Boha, Krista Ježiša (Ješuu),
Ducha svätého, spoznal som pravdu, ktorá ma priviedla k Stvoriteľovi. Lebo „Boh je Duch, a tí,
čo ho vzývajú, musia Ho vzývať v duchu a v pravde.“ (Ján 4,24). Nemohol som pochopiť svet bez
pochopenia toho, kto ho stvoril. Nemohol som pochopiť ani seba samého.
Až znovuzrodením môjho ducha som začal rozumieť pravde. „A poznáte pravdu a pravda
vás vyslobodí.“ (Ján 8,32). Začal som ju prijímať svojim duchom a kráčať podľa nej. Jednoducho
som začal svojho ducha používať ako súčasť mojej podstaty, ako jednu z mojich troch častí, telo,
dušu a ducha. Dnes už rozlišujem, čo robím z duše a čo duchom. Krista som prijal duchom, Jeho
Duch hovorí k môjmu duchu, a preto túžim kráčať duchom.
Toto je veľkým úskalím pre mnoho ľudí, ktorí prijali Ducha Božieho do svojho ducha, ale
nekráčajú duchom, ale ešte stále dušou – mysľou, citmi a svojou vôľou. Robia rozhodnutia
na základe predpokladu rozlišovania dobrého a zlého. Kresťania by však nemali chodiť týmto
spôsobom. Mojim jediným meradlom by malo byť to, či chodím svojou dušou alebo svojim duchom,
ktorý je oživovaný Duchom Božím.
Samozrejme, ako hovorí, druhý z úvodných veršov, aj naše telo a duša majú byť poddané
Pánovi. Rozdiel je, čím alebo kým sa necháme viesť.
Pokiaľ budeme vedený našou dušou a svedomím a budeme chcieť robiť len to, čo sa nám
zdá dobré a nerobiť čo sa nám zdá zlé, sme na ceste k náboženstvu, nie k spoločenstvu s Bohom,
našim Otcom.
Preto nám všetkým Ješua odkazuje: „Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto nenávidí svoj život
na tomto svete, zachová ho pre večný život.“ (Ján 12,25). Zažívajme, počúvajme a poslúchajme
Krista v našom duchu a naučme sa prinášať Ho do každodenného života a žiť s Ním vo všetkých
skutkoch, ktoré On pre nás pripravil.
Daniel Javoran
tím Chevra
bratstvo
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„ ...pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine...“ (1 Král.10:6)
„Davy a davy sú v údolí rozhodnutia... Ale Hospodin je útočiskom pre svoj ľud a pevnosťou
pre Izraelcov.” (Joel 3:14,16)

UZNÁ HAMAS VÔBEC NIEKEDY IZRAEL?
Február sa už blíži ku koncu a celý ten rozruch okolo víťazstva Hamasu v palestínskych voľbách
pomaly utícha. Zo strany Hamasu sa začali ozývať aj menej zúrivé hlasy a vo viacerých oblastiach
badať náznaky možného prímeria. Medzičasom aj predstavitelia hnutia Fatah, ktorí pôvodne
prisahali, že nebudú mať s vládou Hamasu nič spoločné, v princípe súhlasili, že sa pridajú ku
kabinetu, ktorý zostaví líder Hamasu Ismail Hanijeh.
Haniyeh sa 26. februára v rozhovore pre Washington Post vyjadril, že Hamas preskúma všetky
dohody podpísané s Izraelom a bude rešpektovať tie, ktoré sú v záujme Palestínčanov. Ako ďalej
povedal, Hamas by rešpektoval všetky dohody, ktoré by zaručili ustanovenie palestínskeho štátu
podľa hraníc z roku 1967 s Jeruzalemom ako hlavným mestom a prepustenie palestínskych väzňov.
Keď sa ho opýtali, či by bol ochotný uznať Izrael, keby sa ten rozhodol stiahnuť za hranice z roku
1967, Haniyeh odpovedal, že Hamas by bol ochotný pristúpiť k „mierovej zmluve“ v niektorých
oblastiach pričom by začal upevňovaním stability v oblasti a dlhodobým prímerím. Zaujímavé je aj
jeho vyhlásenie: „Vôbec nemáme voči Židom nepriateľský postoj a nechceme ich pohádzať do
mora. Chceme len späť našu zem a nechceme pri tom nikomu ubližovať.“
Európa aj Spojené štáty medzitým prisľúbili, že budú pokračovať v pomoci Palestíne aspoň kým
nová vláda Hamasu neprevezme moc. Keď sa tak stane, bude toto rozhodnutie pravdepodobne
znovu prehodnotené. Vodcovia Izraela sa vyslovili v prospech pokračovania humanitárnej pomoci
pre Palestínu. V rozhovore s americkým delegátom/veľvyslancom Davidom Welchom žiadal Saeb
Erekat Spojené Štáty, aby pokračovali v pomoci a varoval, že keby odopreli Palestínčanom všetku
finančnú pomoc, mohlo by to spôsobiť katastrofu.
Abbás, ktorý je naďalej predsedom vlády až kým moc neprevezme nová vláda, tiež žiadal Izrael a
medzinárodné spoločenstvo, aby poľavili a dali Hamasu čas na zmiernenie svojich postojov a aby
ich „nezatlačili do kúta“. Abbás vyjadril názor, že Hamas nakoniec upraví svoje postoje tak, aby boli
„kompatibilné s medzinárodnou politikou“. Vychválil Hamas ako „múdry a racionálny“ a tiež
„flexibilný a diplomatický“. V jednom interview dokonca poznamenal, že Hamas sa už teraz snaží
zastaviť odpaľovanie rakiet namierených na izraelské ciele a utíšiť nepokoje v uliciach Palestíny.
Abbás prehlásil, že rezignuje, ak Hamas odmietne uznať Izrael a dištancovať sa od terorizmu. Uistil
však Izrael a ostatných, že to má zatiaľ stále v rukách a on je ten, kto rozhoduje o palestínskej
zahraničnej politike. Keď sa ho pýtali na budúcnosť, odpovedal: „Môže sa stať, že prídeme do bodu,
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keď nebudem môcť plniť svoju povinnosť.“ V tom prípade, ako povedal: „Nebudem viac sedieť na
tomto mieste a nepôjdem proti svojim presvedčeniam...“
Americký prezident George Bush 24. februára len zopakoval postoj USA voči Hamasu: „Ak Hamas
chce, aby mu Amerika a medzinárodné spoločenstvo pomáhali vybudovať prosperujúci a nezávislý
palestínsky štát, musí uznať Izrael, odzbrojiť sa, odmietnuť terorizmus a pracovať v prospech
zachovania mieru.“ V prejave pred American Legion (americká organizácia združujúca vojnových
veteránov) vo Washingtone DC Bush povedal: „Medzinárodné spoločenstvo musí naďalej dávať
Hamasu jasné stanovisko ohľadom toho, že demokraticky zvolení vodcovia nesmú byť jednou
nohou na strane demokracie a druhou na strane teroru. Svet čaká, ako sa Hamas rozhodne.“
Takže uzná Hamas Izrael? Haniyeh povedal, že iba ak Izrael splní svoje „podmienky“, padne
rozhodnutie ohľadom ich postoja.
POKUS CONDOLEEZZY RICEOVEJ IZOLOVAŤ HAMAS ZLYHAL
24. februára ukončila americká ministerka vnútra Condoleezza Riceová svoju cestu po Blízkom
východe pričom sa jej nepodarilo presvedčiť arabské štáty, aby voči palestínskej vláde vedenej
Hamasom zaujali chladný postoj. Ministerkin pokus o izoláciu Hamasu bol jednoznačne odmietnutý
dvoma „obrami“ v tomto regióne – Saudskou Arábiou a Egyptom, ktorí odmietli zastaviť pomoc
a podporu už aj tak finančne vyčerpanej palestínskej samospráve. (AFP (francúzska tlačová
agentúra), 24.2.)
Ministerka sa najskôr zastavila v Káhire, kde sa rozprávala s egyptským prezidentom Hosni
Mubarakom, pričom sa zameriavala na dôsledky víťazstva Hamasu. Jej výzva však bola slušne
odmietnutá. Egyptský líder argumentoval tým, že Washington, ktorý sa snaží o väčšiu mieru
demokracie na Blízkom východe, musí teraz rešpektovať výsledok demokratických volieb a nemal
by sa snažiť bojkotovať vládu vedenú Hamasom.
Abul Gheit, egyptský minister zahraničných vecí, povedal: „Mali by sme dať Hamasu čas. Som si
istý, že Hamas sa bude vyvíjať k lepšiemu. Nemali by sme mať v tejto oblasti predsudky.“
Ďalšou zastávkou ministerky Riceovej bol Rijád, kde jej saudskoarabský minister zahraničných vecí
princ Saud Al-Faisal povedal, že Rijád bude aj naďalej finančne podporovať Palestínsku
samosprávu. Povedal: „Medzinárodná humanitárna pomoc palestínskemu ľudu je veľmi potrebná
a my si neželáme, aby sa spájala s čímkoľvek iným ako s touto obrovskou potrebou.“
Riceovej sa napriek tomu podarilo získať od štátov Zálivu „symbolické“ vyjadrenie za vytvorenie
regiónu bez nukleárnej energie. Ministri Rady pre spoluprácu arabských krajín Perzského zálivu
(GCC) na stretnutí s americkou ministerkou v Abú Dabí "zdôraznili vážne obavy týkajúce sa hrozby
rozšírenia využitia nukleárnej energie v oblasti." Ministri sa však aj napriek tomu neodvážili kritizovať
susedný Irán, ktorý Západ obvinil z pokusov o vývoj jadrových zbraní. (GCC zahŕňa Bahrain, Kuvait,
Omán, Katar, Saudskú Arábiu a Spojené Arabské Emiráty.)
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IZRAELSKÝ GENERÁL NAVEH ŠTUCHOL OD OSIEHO HNIEZDA
Izraelský generál Jair Naveh nedávno ohľadne hrozby, ktorú Hamas predstavuje pre celý región,
poznamenal, že kráľ Adbulláh II. je možno posledným jordánskym kráľom keďže riskuje, že bude
prevalcovaný drancujúcou „islamistickou osou“. Túto myšlienku rozvinul aj ďalej. Povedal, že prvé
náznaky sa objavili už, čo sa týka Iránu, „ktorý hlása svoju túžbu po zničení Izraela“, Iraku „kde nikto
nevie, čo sa môže stať“ a teraz aj militantného Hamasu, ktorý získal vládu nad Západným brehom
a Pásmom Gazy.
Generál Naveh, ktorý velí v strednej časti Izraela, povedal, že táto os by mohla jedného dňa
obkľúčiť aj Jordánsko, kde by mohli byť moslimovia „silne motivovaní“ nedávnym víťazstvom
Hamasu. Vzhľadom na to, že 80% populácie Jordánska pozostáva z Palestínčanov, Naveh povedal:
„Nie som si istý, či ešte bude mať Jordánsko ďalšieho kráľa.“ (Jordánčania popierajú, že by na ich
území žilo až 80% Palestínčanov, sami uvádzajú, že ich je najviac 43%.)
Dá sa asi usúdiť, že generál Navah, ktorý sa sústreďuje na Hamas, tým nemyslel nič zlého voči
Jordánsku. Jeho výroky však napriek tomu vyvolali ostré výčitky zo strany jordánskej ambasády
v Tel Avive, ktorá požaduje, aby bol potrestaný. „Odmietame a odsudzujeme toto generálovo
nezodpovedné vyhlásenie a očakávame, že izraelská vláda podnikne voči tomuto vysoko
postavenému dôstojníkovi patričné kroky. Jeho vyjadrenie naznačuje nedostatok disciplíny
a porozumenia,“ tak sa píše vo vyhlásení splnomocnenca/charge d'affaires/ jordánskej ambasády
v Tel Avive. „Takéto nepriateľské vyjadrenie by mohlo, ak nebude upravené, mať negatívny vplyv
na jordánsko-izraelské vzťahy.“
Čo sa týka reakcie Izraela, minister obrany Šaul Mofaz a veliteľ armády Dan Halutz oficiálne
dementovali Navehove vyjadrenia. V ich vyhlásení stojí: „Minister obrany Mofaz a veliteľ armády
Dan Halutz v mene ozbrojených síl vyhlasujú, že vyjadrenia veliteľa stredného regiónu generála
Jaira Naveha nereflektujú oficiálny postoj štátu Izrael.“
„Izreal považuje Jordánsko za silný a stabilný štát, ktorý má v regióne prestížnu pozíciu a sľubnú
budúcnosť. Izrael by tiež chcel Hášimovskému kráľovstvu vyjadriť ocenenie za významnú úlohu,
ktorú hrá v udržiavaní mieru a stability v oblasti.
Z pohľadu Jordánčanov Naveh prekročil všetky medze. Ak ktokoľvek spochybňuje kráľa je to „viac
ako neakceptovateľné; hraničí to až so znesvätením.“ (JPost – Analýza, 24.2.) Mnohí Jordánčania si
myslia, že Naveh je dobre informovaný o politickom a vojenskom vývoji, a teda, ak hovorí, že kráľ
je v nebezečenstve, možno skutočne je. Keďže to prehlásil ako fakt, v podstate tým destabilizoval
štátne zriadenie.
NÁSILIE V AMONE SA BUDE VYŠETROVAŤ
Nedávny pokus polície a armády rozobrať 40 karavanov a 9 domov, ktoré na kopci uprostred
Západného brehu tvorili usadlosť Amona, vyústil v nezvykle silné prejavy násilia. V zrážkach bolo
zranených okolo 250 ľudí včítanie 82 policajtov. 54 zranených policajtov muselo byť dokonca
hospitalizovaných, ale všetkých až na dvoch prepustili ešte v ten istý deň. Jeden protestujúci
6
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tínejdžer utrpel pri incidente fraktúru lebky, pričom jeho matka tvrdí, že zranenie mu obuškom
spôsobil policajt.
Alon Madar, devätnásťročný pohraničný policajt, vraj takmer prišiel o zrak, keď bol zasiahnutý
kusom skla a veliteľovi kavalérie Perecovi Margalitovi zase kameňom zranili nohu. Jedného
pohraničníka bodli po domácky vyrobenou zbraňou pričom utrpel len ľahké zranenia rovnako ako
policajti, ktorí boli zasiahnutí do hlavy tehlami a kameňmi. Podľa hovorcu judskej a samarskej
polície Šlomi Sagiho ich zranenia neboli až také vážne, kedže vzbura nebola veľmi intenzívna.
Násilie boli jednoznačne na oboch stranách – osadníci a protestanti vystúpili voči polícii a armáde
s neočakávanou silou, pričom polícia tiež pristúpila k neobvyklému násiliu. Pisateľ jedného článku
v publikácii nazvanej Cross Currents (Prúdy hnevu) sa vyjadril: „Bez ohľadu na to, čo si človek myslí
o tunajšej politike, je zjavné, že tu polícia nepostupovala tak uvážene a citlivo ako armádne jednotky
poverené vysťahovaním osadníkov z Gazy. Zlý prístup polície k demonštrujúcim tínedžerom
spôsobil obrovské množstvo zbytočných zranení a jeden mladík je dokonca vďaka izraelskému
polícii na jednotke intenzívnej starostlivosti.“
V tom istom článku sa spomína aj to, že niektorí, a pravdepodobne mnohí, demonštranti taktiež
používali nezákonné násilie. „Jeden policajt bol dnes vážne zranený, lebo ktosi považoval za dobré
zhodiť zo strechy vrece cementu.“
Začiatkom februára Kneset odhlasoval zostavenie komisie, ktorá by sa zaoberala násilím v Amone.
Policajný úrad vyšetrovania vraj tiež plánuje začať vyšetrovanie incidentu. Zdá sa, že medzi políciou
a armádou sú určité nezhody ohľadom toho, čo sa vlastne stalo, pričom polícia tvrdí, že aj armáda
by mala byť preverená. Ako tvrdí polícia, v tejto situácii velila armáda a polícia bola iba v jej
službách.
Z tohto vývoja situácie je zrejmé, že nezhody medzi pravicou a ľavicou a tiež medzi svetskou
a náboženskou stranou v izraelskej spoločnosti rastú. Celé osadnícke hnutie, ktoré vyprovokovala
evakuácia Gazy a fakt, že mnohí evakuovaní stále nemajú kde bývať, sa stáva tikajúcou časovanou
bombou, ktorá môže v budúcnosti vybuchnúť. Problémom sú najmä dve odlišné vízie: jednu majú
svetskí Židia, ktorí chcú pre svoj národ miesto, kde budú môcť v pokoji žiť bez ohľadu na to, či
vyznávajú židovskú vieru alebo nie, druhú majú tí nábožensky založení, ktorí veria, že majú
od Boha dané právo znovu osídliť celú zem. Tieto dve vízie sa už viackrát dostali do konfliktu
a vyzerá to tak, že v budúcnosti sa dostanú opäť.
IZRAEL NEMÁ VODCU, KTORÝ BY BOL POPULÁRNY
Keď v Izraeli volíte nejakú politickú stranu, volíte tým vlastne premiéra, pretože muž na vrchu
kandidátky sa stane premiérom, ak jeho strana vyhrá voľby. V súčasnosti majú tri hlavné politické
politické strany – Kadima, Likud a Labor – pocit, že ich lídri im prinášajú viac škody ako úžitku.
Ehud Olmert je predsedom strany Kadima, a teda sa uchádza o miesto predsedu vlády. Jeho výkon
vo funkcii podpredsedu vlády nebol nijako výnimočný. Zatiaľ nikto v strane nemal tú odvahu, aby
verejne navrhol, že strane Kadima by sa možno darilo lepšie, keby sa chopil kormidla niekto iný.
bratstvo
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(JPost, 24.2.) Po odhalení série korupčných škandálov však funkcionári strany začínajú rozmýšľať,
či sa Olmert nestáva pre stranu pred voľbami skôr príťažou.
Čo sa týka strany Likud, Benjamin Netanjahu nikdy nebol z ničoho usvedčený, ale nedávne
prieskumy ukazujú, že je považovaný za nedôveryhodného až dokonca skorumpovaného. Jeho
politické kľučkovanie v minulosti, jeho povaha a jeho sociálno-ekonomická politika vo funkcii
ministra financií očividne odstrašila mnohých verných voličov Likudu. Niektorí straníci ho obviňujú,
že zavinil rozdelenie v strane. Tvrdia, že keby nerozpustil vládu, mohol sa stať Šaronovým
nástupcom a doviesť Likud k víťazstvu.
Strane Labor sa nedarí o nič lepšie. Niektorí si myslia, že keby Šimon Peres alebo Ehud Barak
vyhrali Laboristické primárky, strana by mala väčšie šance poraziť Olmerta. Proti lídrovi strany
Amirovi Perecovi stojí mnoho okolností a medzi nimi aj fakt, že nie je považovaný za dostatočne
„prezidentského“, neberú ho vážne a je príliš neskúsený na to, aby viedol krajinu. Niektorých
odstrašili aj jeho neo-socialistické názory. Hovorí sa, že ruskí imigranti masovo opúšťajú stranu.
Majú na to viacero dôvodov, napríklad aj Perecov marocký pôvod a tiež fakt, že sa „až príliš podobá
Stalinovi“.
Ako tvrdí Jerusalem Post (24.2.), toto sú dôvody, prečo sa všetci traja lídri snažia tváriť nenápadne.
Jeden z nich sa bez pochýb stane premiérom, ale asi to nebude tým, že by ho väčšina ľudí mala
rada, ale skôr tým, že podporujú jeho stranu.
“A povedali mu: ...ustanov nám teraz kráľa, aby nás spravoval, ako je to u všetkých
národov... (Samuel odpovedal) ,Pre svojho kráľa, ktorého ste si vyvolili, budete v ten deň
volať o pomoc, ale Hospodin vás nevypočuje v ten deň.’ … Ale kráľ bude nad
nami!” (1S 8:5, 18-19)
V mene Mesiáša,
Lonnie C. Mings

MESAČNÉ SPRÁVY Z IZRAELA
Apríl 2006 / Nisan 5766
„Beda bezstarostným na Sione a tým, čo sa bezpečnými cítia na vrchu Samárie, popredným
prvého z národov, ku ktorým na radu prichádza dom Izraela! Ktorí pijú víno z čiaš a
najjemnejším olejom sa natierajú, ale necítia žiaľ nad troskami Jozefa.” (Ámos 6:1,6).

KRAJINU POVEDIE KADIMA
V čase písania tohto článku sa ukončili voľby vo viac ako 6000 voličských miestnostiach v rámci
celého Izraela. Počas volieb boli v pohotovosti bezpečnostné sily, zvlášť preto, že bolo prijaté veľké
množstvo varovaní o teroristických útokoch. Volebná účasť bola pravdepodobne najnižšia v celej
8
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histórii Izraela, hlavne kvôli tomu, že obyvatelia Izraela sú znechutení a nie sú naivní, pokiaľ ide
o kandidátov na premiéra. V čase písania tohto článku bolo spočítaných 99% voličských hlasov
a výsledky boli nasledovné:
Kadima získala 28 kresiel v Knesete, Strana práce 20, Šas 13, Israel Beitenu (Izrael, náš domov)
12, Likud 11, NRP/NU 9 a niekoľko ďalších strán dosiahlo menšie čísla. V stredu, 29. marca Olmert
sa dovolával ustanovenia komisií, ktoré by viedli vyjednávania s inými politickými stranami, aby tak
dosiahli súhlas na zostavenie možnej koalície. Jedna možná koalícia by mohla byť zložená
z Kadimy s 28 kreslami, Strana práce s 20, Merec so 4 a arabské strany s 10 kreslami. Takto by sa
vytvorilo potrebných 62 kresiel na vytvorenie väčšiny v Knesete. Avšak, Olmert už povedal,
že nepozve arabské politické strany, aby boli súčasťou jeho koalície. Takže, pokiaľ si to nerozmyslí,
bude potrebné iné spojenie. Je možné, že Šas a/alebo Spojený judaizmus Tóry by sa v koalícii
spojil s Kadimou.
Ešte pred tým, ako sa začali voľby, vláda povzbudzovala ľudí k tomu, aby išli voliť. Keďže v Izraeli
je deň volieb národným sviatkom, stal sa akýmsi „dňom zábavy,“ kedy si ľudia plánujú oslavy,
pikniky a výlety, namiesto toho, aby išli voliť. Veľmi veľa firiem – od barov a reštaurácií po veľké
nákupné centrá – sa snažia prilákať zákazníkov prísľubmi zliav a darčekov v deň volieb. Jeden
nedávny článok mal titulok „Nakupujte až do odpadnutia v deň volieb.“ (JPost, 27. marec) To celkom
dobre vystihuje pocity mnohých obyvateľov.
Teraz, keď je po voľbách, nálada niektorých je vyjadrená pomykaním pliec a bezohľadným: „No
a čo?“ Znechutenie z hlavných kandidátov pokračuje, pričom každý z nich je prezentovaný ako taký,
ktorý v niečom zlyháva. Teraz, keď sa zdá, že Ehud Olmert bude v čele krajiny, mnohí ho vidia ako
neschopného vlády. Opakujú fakty, že počas jeho dočasnej vlády, okrem iného, vzrástla kriminalita
a epidémia vtáčej chrípky nebola dostatočne zvládnutá. Olmert taktiež prisľúbil, že určí konečné
hranice Izraela do roku 2010 a to si vyžaduje evakuáciu väčšiny obyvateľov na Západnom Brehu,
možno dokonca aj väčšie usadlosti ako sú Efrat a Tekoa. Niektorí to vidia ako začiatok konca
„väčšieho Izraela,“ ktorý sa spomína v Písme svätom.
Čo sa týka nízkej volebnej účasti vo voľbách tohto roku, odborníci na to udávajú niekoľko dôvodov:
(Debkafile, 26. marec):
1. Žiadna z troch politických strán nepredstavila platformu alebo vodcu, ktorý by zaujal priemerného
voliča. Šesťdesiat percent mladých ľudí vo veku od 20 do 30 rokov povedalo, že vôbec nebudú voliť
a ak budú, tak nejakú malú, okrajovú stranu.
2. Hlavné taktiky volenia Kadimy neboli dobre použité a spôsobili, že ich počet hlasov vo voľbách
veľmi poklesol.
3. Benjamin Netanjahu, minister financií za vlády Šarona, je stále nekompromisne obviňovaný
za vytvorenie celej jednej novej spoločenskej vrstvy (chudoby) v mene záchrany národnej
ekonomiky z ruín, ktoré zostali po piatich rokoch palestínskeho teroristického boja.
4. Amir Perec je pravdepodobne jediný, kto vyvinul nejaké úsilie na to, aby sa vcítil do priemerného
bratstvo

Adar - Nisan 5766

9

Mesačné správy z Izraela
voliča, ale chýba mu skúsenosť a je taktiež príliš „umiernený,“ čo nevyhovuje väčšine voličov.
HAMAS VYTVÁRA TERORISTICKÚ VLÁDU
V marcových Správach Izraela nebolo jasné, aká vláda sa vytvorí po drtivom víťazstve Hamasu
vo voľbách. Bola nádej, že umiernená skupina, reprezentovaná Abasom a jeho kabinetom, sa spojí
s Hamasom. Avšak, ich odmietnutie spojiť sa prinútilo Hamas, aby vytvorili vládu, kde bude iba
Hamas a žiadni členovia umiernenej skupiny. V tomto momente Hamas trvá na tom, že neuznajú
Izrael ako štát a že majú program, ktorý sa dovoláva boja „vo všetkých formách“ za očistenie
od okupácie. Zatiaľ je Ľudový front za oslobodenie Palestíny jediná politická frakcia, ktorá súhlasila,
že sa pripojí ku kabinetu, ktorý bude vedený Hamasom.
Nový kabinet, ktorého členovia ešte neboli oznámení, bude pozostávať z 24 ministrov, z ktorých 14
budú zo Západného brehu a zvyšní z Pásma Gazy. Tým, že odmieta uznať Izrael ako štát, potlačiť
terorizmus a prijať predošlé dohody (požiadavky predložené generálnym sekretárom OSN, Kofi
Annanom) Hamas riskuje, že bude úplne odseknutý od demokratických krajín, zvlášť od západných
národov, a že sa z neho stane štát, ktorým budú ostatní opovrhovať, akoby to bola nedotknuteľná
kasta v spoločnosti. To znamená, že o získavanie financií z fondov bude veľký boj. Bude to platiť
dokonca aj pri fondoch EÚ a jediné zdroje budú pochádzať z dosť pochybných fondov z arabských
štátov.
Palestínski umiernenci vyzývali Hamas, aby zmiernil svoju pozíciu v ohľade na Izrael, ale zatiaľ,
napriek tomu, že vyjadrovanie sa ako tak umiernilo, Hamas nezmenil žiadne podstatné princípy.
Niektorí členovia Fatahu obvinili Hamas, že sa snaží „nadiktovať svoj vlastný program aj ostatným
frakciám“ a opäť už po niekoľkýkrát zopakovali, že sa odmietajú spojiť s novým kabinetom. Jeden
zákonodarca z Fatahu povedal: „Chcú iba aplikovať svoju vôľu na ostatných a to je niečo, čo my
v PLO nemôžeme akceptovať, pretože sme zvyknutí na dialóg.“ (JPost, 19. marec).
V pondelok, 27. marca, premiér Izmail Hanije, vymenovaný Hamasom, povedal, že jeho skupina
je pripravená na dialóg s kvartetom medzinárodných prostredníkov, ktorí sa budú snažiť ukončiť
konflikt na Strednom Východe. „Naši ľudia pociťujú potrebu po mieri, bezpečnosti a stabilite viac ako
ktorýkoľvek iný národ na svete. Naša vláda neušetrí žiadne úsilie na dosiahnutie spravodlivého
pokoja v tejto oblasti.“
„Nikdy sme nevyhľadávali vojnu,“ pokračuje. „Nikdy sme sa nedovolávali terorizmu alebo preliatiu
krvi,“ povedal. Tento otázny výrok vyhlásil deň po tom, ako povedal, že Hamas nemá záujem
na tom, aby riešil konflikt s Izraelom.
Možno vojnu nevyhľadávajú, pretože vedia, že s Izraelom by prehrali každú vojenskú konfrontáciu.
Čo sa týka „túžby po mieri v tejto oblasti,“ ani nemusíme povedať, že islam má záujem o mier, ale
iba v rámci jeho vlastných pravidiel. To znamená, že bude „mier,“ keď všetci prestanú odporovať
a podriadia sa islamu. Ale zatiaľ islamský Hamas nebude otáľať a použije teror a preleje krv, ak si
bude myslieť, že táto metóda mu pomôže zbaviť sa Izraela.
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IDF PREPÚŠŤA ZABIJAKOV ZÉVIHO Z VÄZNICE V JERICHU
Väčšina čitateľov si vybaví, že Ahmed Sadat a štyria ďalší muži, hľadaní za vraždu izraelského
ministra turizmu, Rehavama Zéviho v roku 2001, utiekli do stráženej oblasti Mukata v Ramaláhu,
ktorá patrila Arafatovi, kde boli chránení niekoľko mesiacov po incidente. Izrael, ktorý túžil priniesť
spravodlivosť zabijakom, vypracoval dohodu s Palestínskou samosprávou, podľa ktorej by muži boli
prevezení do väznice v Jerichu pod dohľadom amerických a britských pozorovateľov. Toto
vyvrcholilo v prísnejšom obkľúčení tejto Arafatovej oblasti.
Palestínsky súd neskôr vyhlásil, že nie je dôkaz na spojenie Sádatu s vraždou Zéviho. Medzitým
laxný prístup bezpečnosti vo väznici v Jerichu spôsobil, že spomínaní neozbrojení pozorovatelia boli
v ohrození. Briti aj Američania varovali, že pozorovateľov stiahnu, ak sa bezpečnosť nezlepší.
Premiér PS, Abas, odpovedal, že možno pustí väzňov na slobodu. 8. marca alebo okolo tohto
dátumu vo väznici vypukla veľká vzbura, kvôli ktorej sa britskí a americkí pozorovatelia obávali
o svoje životy. Pozorovatelia potom odišli, posledný 13. marca.
Pred tým sily IDF obkolesili väznicu a v priebehu niekoľkých minút po odchode posledného
pozorovateľa sa pustili do akcie. Po konfrontácii, ktorá trvala niekoľko hodín, izraelské sily zničili
časť väznice v Jerichu, zabili minimálne dvoch Palestínčanov a zajali viac ako 40 Palestínčanov
v procese zatýkania hľadaných mužov. Izraelský príslušník bezpečnostných síl povedal, že Sádat
a ďalší štyria militanti z jeho frakcie PFLP budú postavení pred súd za zabitie Zéviho.
V ten istý deň vypukla na palestínskych oblastiach vzbura, ktoré boli smerované hlavne proti
západným obyvateľom. Začalo sa to pochodom tisícok Palestínčanov, vedených tuctami strelcov,
ktorí strieľali do vzduchu, cez ulice mesta Gazy a pokračovali do večera 13. marca. Do incidentov,
ktoré sa vtedy udiali, patrí aj únos niekoľkých zahraničných pomocníkov a učiteľov, z ktorých
niektorí boli neskôr prepustení. Palestínsky ostreľovač bol zastrelený ozbrojenými silami počas
odvláčania dvoch Francúzov a jedného Kórejčana spred hotela v meste Gaza. Švajčiarsky
pracovník Červeného kríža bol zajatý strelcami vo svojej kancelárii v Gaze a strelci taktiež podpálili
kultúrne centrum Britskej rady v centre Gazy.
Incident vo väznici, nasledovaný vzburou v Gaze, zapálil vážnu diplomatickú krízu medzi Britániou,
USA a Palestínčanmi, ktorá v čase písania tohto článku nebola úplne vyriešená.
HROZBA VTÁČEJ CHRÍPKY
Malo sa to stať. Keďže Izrael je pozemným mostom medzi troma kontinentmi, preletí ponad neho
ročne milióny vtákov. Je to buď na ich ceste na juh na jeseň alebo smerom na sever na jar. Izrael sa
pýši tým, že je zastávkou pre týchto vtákov, z ktorých sa mnohé zastavia na niekoľko dní
a odpočívajú v známej Hula prírodnej rezervácii. Avšak, divoké vtáky prenášajú vírus vtáčej chrípky,
i keď dojem autora tohto článku je, že divé vtáky často tomuto vírusu nepodľahnú. Naopak, sú to
kuratá, moriaky, husy a iná domáca hydina, ktoré padnú ako obeť tomuto smrteľnému vírusu, ktorý
sa teraz šíri po svete (zasiahol viac ako 40 krajín).
Epidémia vtáčej chrípky v Izraeli začala v západnom Negeve, neďaleko Pásma Gazy, čo prinútilo
bratstvo
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izraelských pracovníkov usúdiť, že vírus prišiel z Egypta, pravdepodobne cez Pásmo Gazy.
V priebehu jedného týždňa alebo desiatich dní sa vírus rozšíril z jedného kibucu do druhého, mieril
na sever a rýchlo bol objavený v strede krajiny. Epidémia bola zastavená (alebo sa aspoň
predpokladalo, že bola zastavená), keď Izrael začal zabíjať podozrivé vtáky. V rámci deviatich dní
pracovníci na izraelských farmách zabili 1, 2 milióna hydiny na 53 kuracích farmách v 14 rozličných
oblastiach. Avšak, predstavitelia varujú, že prítomnosť vírusu v Egypte, Gaze a Jordáne by mohla
spôsobiť, že sa opäť objaví v Izraeli. (Nové správy: podľa správ, ktoré som práve prijal, vírus bol
práve nájdený v kibuce nedaleko Jeruzalema.)
Zatiaľ vírus, označovaný ako H5N1, priamo napadol iba vtáky. 200 alebo aj viac ľudí, ktorí mu
podľahli na celom svete, boli pracovníci, ktorí s vtákmi mali kontakt. Bolo nám povedané, že vírus by
sa musel zmutovať na trochu odlišný typ, aby sa mohol prenášať z človeka na človeka. To sa zatiaľ
nestalo nikde na svete. Aj tí, ktorí sa nakazili týmto vírusom, nemusia vždy umrieť. O čo viac, len
trochu menej ako polovica obetí naň umrela. V tomto momente, oveľa viac ľudí umrie následkom
bežného typu chrípkového vírusu, ktorý je bežný vo väčšine krajín.
RAKETY KASAM PADAJÚ, DÁŽĎ NIE
Na záver týchto správ chcem pripomenúť našim čitateľom, že Izrael naďalej zúfalo potrebuje naše
modlitby. Teraz som späť v Izraeli takmer dva mesiace a počas tohto obdobia na konci zimy
napršalo veľmi málo. Kineret je stále hlboko pod optimálnou hladinou (približne o 1, 5 až 2 metre
nižšie) a pokiaľ sa v apríli neudeje zázrak, zostane to tak. Zároveň palestínske rakety naďalej
padajú na izraelské mestá a usadlosti. Teraz bombardujú Aškalon alebo aspoň jeho okolie. Jedna
raketa, ktorá spočiatku nevybuchla, zabila dvoch beduínskych pastierov v Negeve, keď sa ju snažili
zdvihnúť. Taktiež, len málo ľudí pochybuje o tom, že Al-Káida si rozložila stan v Pásme Gazy.
Musíme sa modliť ako ešte nikdy pred tým za túto obkľúčenú krajinu.
„Vtedy sa Hospodin rozhorlil za svoju krajinu a zľutoval sa nad svojím ľudom…tešte sa
z Hospodina, svojho Boha, veď dal vám spásonosný dážď, jesenný i jarný dážď ako
prv.” (Joel 2:18, 23).
V Mesiášovi,
Lonnie C. Mings

12

Marec - Apríl 2006

bratstvo

Mesačné správy z Izraela
DAŇ ZA IGNOROVANIE POTRIEB PALESTÍNČANOV
JERUZALEM (Natan Šaransk) – víťazstvo Hamasu v palestínskych voľbách je logickým výsledkom
„mierového procesu,“ ktorý trvá viac ako desaťročie, a ktorý vôbec neberie do úvahy to, čo sa deje
vnútri palestínskej spoločnosti.
Namiesto toho, aby si demokratické krajiny, vrátane Izraela, spojili v tomto mierovom procese
s budovaním slobodnej spoločnosti medzi Palestínčanmi, odvrátili svoj zrak, keď bola palestínska
spoločnosť vytunelovaná, jej ulice boli obsadené ozbrojenými výtržníkmi a jej mládeži bolo
vštepované učenie o oslavove samovražedných bombových útočníkov a opovrhovaní Izraelom,
Amerikou, Židmi a kresťanmi.
Medzinárodná komunita opakovala svoj nedokonalý návod na mier ako pokazenú platňu.
Medzinárodná legislatíva, izraelské ústupky a miliardy dolárov na pomoc, boli použité pri posilnení
Jásira Arafata a Mahmuda Abasa – Palestínka samospráva – tých „umiernených,“ ktorí tvrdohlavo
odmietali násilie a prijali existenciu Izraela – taktiež marginalizovali extrémistické skupiny, ako
napríklad Hamas.
Výsledok palestínskych volieb je výsledkom zlyhania tohto neúspešného prístupu k uzavretiu mieru,
ktoré neskončilo ničím iným ako podporou skorumpovaného diktátorstva. Svet veril tomu, že keď
budú veľmi tlačiť na palestínskych vodcov, dôjde k skutočnej reforme, a to by Palestínsku
samosprávu vnútorne podporilo a posilnilo by to Hamas. Pravdou je však úplný opak. Ak nesprávne
budeme trvať na tom, aby Palestínska autorita prehlasovala, že sama dokáže zlepšiť život
Palestínčanov, USA, Izrael, EÚ a iní hráči v tomto mierovom procese, zo seba urobili
opovrhnutiahodné štáty v očiach Palestínčanov, ktorí vidia, ako sa ich životy iba zhoršili.
Keď zomrel Arafat, dúfal som, že sa vyberie nová cesta k mieru. Ale tak to nebolo. Abbasovi
jednoznačne nepovedali, že bez závažných reforiem nedostane podporu zvyšku demokratického
sveta. Naopak, dostal odobrenie, keď nezahanbene odmietol konfrontovať teroristické skupiny.
Čo sa týka izraelskej vlády, ktorá je podporovaná vďačnou chválou medzinárodnej komunity, ktorá
začala nemúdru politiku jednostranných ústupkov, ktoré, ako som sa bál, keď som odstúpil od vlády
minulý máj, iba posilnili moc teroru vnútri palestínskej spoločnosti.
Pre vonkajší svet si Palestínčania teraz vyvolili teroristickú politickú stranu a nie mierovú stranu. Ale
podľa väčšiny Palestínčanov sú rozdiely medzi Hamasom a „umierneným“ Fatahom nie v prvom
rade v tom, ako pristupujú tieto skupiny k Izraelu. Skutočnosťou je, že satelity Fatahu, akými sú
Tanzim a Al Aksa brigády, neboli o nič menej zodpovedné za terorizmus voči Izraelu ako Hamas
a Islamský Džihád. Vedúca postava na zozname Fatahu bol Marwan Barghouti, muž, ktorý si
odpykáva päť doživotných trestov kvôli jeho úlohe v teroristických útokoch.
Nie, ten skutočný rozdiel pre Palestínčanov bol, že Palestínska samospráva, ktorá bola vedená
Fatahom, bola správne vnímaná ako skorumpovaná a nezodpovedná organizácia, ktorá neurobila
a naďalej nebude robiť nič na zlepšenie životov Palestínčanov, zatiaľ čo Hamas nebol pokazený
bratstvo
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korupciou a bol oceňovaný za zaobstarávanie skutočných sociálnych služieb.
S tým, že rozdiel medzi hlasmi medzi skorumpovanými teroristami, oddanými iba sebe a úprimnými
teroristami, ktorí boli oddaní aj iný skupinám, bol iba nepatrný, je skutočne takým veľkým
prekvapením, že Hamas vyhral s obrovským náskokom?
Verím tomu, že veľa Palestínčanov, ktorí volili Hamas, volili pre to, aby ukončili korupciu, aby opäť
nastolili zákon a poriadok a zaviedli skutočnú reformu; slogan, ktorý si Hamas vo svojej kampani
zvolil, nebol: „Hoďte Židov do mora,“ ale „Zmena a reforma.“ Paradoxom je, že jediná politická
strana, na ktorú sa Palestínčania pozerajú ako na hodnovernú v oblasti interných záležitostí,
je teroristická organizácia, ktorá je oddaná myšlienke zničiť Izrael a ktorá vyhlásila prezidenta
Georga W. Busha za „Božieho nepriateľa“ a „nepriateľa islamu.“
Teraz, keď skorumpované diktátorstvo Palestínskej samosprávy skolabovalo a teroristická
organizácia pláva na vlne zahorknutia voči súčasnému status quo nadobúda moc, demokratický
svet má príležitosť obnoviť morálnu čistotu v mierovom procese.
Svet musí stavať svoju podporu tohto nového režimu na dvoch železných podmienkach. Po prvé,
Hamas musí jednoznačne zavrhnúť cieľ zničenia Izraela a zamietnuť terorizmus. Po druhé, musí sa
zaviazať, že bude budovať slobodnú spoločnosť pre Palestínčanov.
12 rokov si Izrael spolu so svetom vyžadovali prvú podmienku a ignorovali dôkazy toho, keď bola
porušovaná. Čo sa týka druhej podmienky, nielenže boli demokratické reformy vnímané ako
irelevantné v prospech mieru, ale podpora skorumpovaného vodcovstva bola vnímaná ako
podstatná.
Ak sa nový palestínsky režim nebude správať podľa nových podmienok, demokratický svet, vrátane
Izraela, ho musí aktívne konfrontovať a zadržať legislatívu, peniaze a ústupky. Ale taktiež musíme
hľadať spôsoby, ako sa budú dať podporiť jednotliví Palestínčania a organizácie, ktoré sa podľa
týchto podmienok správajú.
Obávam sa, že výsledkom palestínskych volieb bude diskreditovať celý tento koncept demokratickej
reformy na Blízkom Východe. Ale to by znamenalo diskreditovať myšlienku bez toho, aby ju niekto
vyskúšal. Vo všetkých tých rozhovoroch o potrebe reforiem a demokracii v Palestíne, jediná vec,
na ktorej trval svet, bola urobiť voľby. Voľby nevytvoria slobodnú spoločnosť. Voľby v „spoločnosti
strachu,“ v ktorej nie je žiaden zákon alebo poriadok a v ktorej neexistujú demokratické inštitúcie,
môže k moci priviesť najhoršie strany.
Dúfam, že politika propagovania demokracie na Blízkom Východe nebola osudová chyba. Ako tak
veľa desiatky miliónov Arabov v tejto oblasti, existuje nespočetne veľa Palestínčanov, ktorí chcú
lepšiu budúcnosť a my musíme premýšľať nad každým spôsobom, ako by sme s nimi mohli
spolupracovať. Ak to tak nebudeme robiť, skončíme tak že ich nielen opäť zradíme ale taktiež
ohrozíme seba.
Natan Šaransky je spoluautor knižného trháku „Kauza demokracia“ (''The Case For
Democracy') a je tiež členom Knesetu v politickej strane Likud.
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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)
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„Pozdvihujem si oči k vrchom: Odkiaľ mi príde pomoc? Od Hospodina moja pomoc, ktorý
učinil nebo i zem. Nedá sa klátiť tvojej nohe; tvoj ochranca nedrieme. Nie, nedrieme a nespí
ochranca Izraela.“ (Ž 121:1-4)

POZOROVANIA A OČAKÁVANIA V IZRAELI
Premiér Ariel Šaron sa ešte neprebral z kómy, do ktorej upadol po porážke pred viac ako piatimi
týždňami. 11. februára podstúpil naliehavú brušnú operáciu, pretože v tráviacom systéme mu lekári
našli mŕtve tkanivo. Podľa lekárov, nádej, že sa preberie z kómy, slabne (Seattle Post, 12. február).
•

Modlite za spasenie Ariela Šarona.

„Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty – znie výrok
Hospodinov –, ale ako nebesá prevyšujú zem, tak moje cesty prevyšujú vaše cesty a moje
myšlienky vaše myšlienky.“ (Iz 55:8-9)
HAMAS VÍŤAZÍ VO VOĽBÁCH!
„Zahanbia sa a ustúpia všetci, čo nenávidia Sion. Budú sťa tráva na strechách, čo usychá
prv, než ju vytrhajú; ktorou si kosec nenaplní hrsť ani viazač snopov náručie;“ (Ž 129:5-7)
V palestínskom zákonodarnom zbore získal Hamas 25. januára väčšinu kresiel (76 zo 132).
Vládnuca strana Fatah za ním zaostáva so ziskom len 43 kresiel (Israelinsider, 26. január). Hamas
neustále tvrdí, že neuzná právo Izraela na existenciu. Táto frakcia vidí „Palestínu“ ako územie
siahajúce od mora až po rieku. Na jednej strane súhlasí so zastavením odbojového hnutia, ak Izrael
prestane s okupáciou a odíde z palestínskej zeme. Ale na druhej strane vyhlasuje, že nebude
rokovať o uznaní nepriateľského Izraelského štátu a chce oslobodiť celú palestínsku zem. Väčšina
západných národov hrozí zastavením pomoci Palestínskej samospráve, ak Hamas nezmení politiku
voči Izraelu a neodstráni celú teroristickú sieť (Haaretz, 2. február). Zato Rusko pozvalo Hamas
na rozhovory koncom februára do Moskvy. Pozvanie rozčúlilo Izrael aj Spojené štáty
(Arutzsheva,12. február).
•

Modlite sa, aby neprepukla nová vlna násilia vedeného Hamasom proti Izraelu.

„Vskutku, takto vraví Hospodin: Aj hrdinovi môžu byť odňatí zajatci a mocnárovi môže
uniknúť to, čo uchvátil. Ja sa budem prieť s tými, ktorí sa s tebou prú, a tvojich synov ja
bratstvo
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vyslobodím. Nakŕmim tvojich utláčateľov ich vlastným mäsom a spijú sa vlastnou krvou ako
muštom.“ (Iz 49:25-26)
ĎALŠIE RAKETY KASSAM
„Posilnite ochablé ruky, upevnite klesajúce kolená! Povedzte zdeseným srdciam: Buďte silní,
nebojte sa! Ajhľa, váš Boh! Príde pomsta, Božia odplata. On sám príde a zachráni
vás.“ (Iz 35:3-4)
Palestínske teroristické skupiny pohrozili, že budú raketami Kassam bombardovať strednú časť
Izraela. Brigády Al Aksa a Všeľudové odbojové výbory sa pripravujú na otvorenie západného frontu
proti Izraelu, pričom chcú odpaľovať rakety z Judska a Samárie. Na rozdiel od Gazy, z Judska
s Samárie bola raketa Kassam našťastie odpálená len raz, a to 5. decembra 2005. Teroristické
skupiny však naznačujú, že to bola len prvá z mnohých striel, ktoré budú nasledovať zo Západného
brehu (Arutzsheva, 5. február).
Stále pokračuje aj raketové ostreľovanie z Gazy. 3. februára bol v Negeve zasiahnutý raketami
Kassam kibuc Carmiva. Jeho obyvatelia teraz opúšťajú svoje chatrné domovy v maringotkách.
Úpenlivo prosia vládu o to, aby ich domovy lepšie zabezpečila. Pri útoku bolo zranené dvojmesačné
bábätko a jeho otec, strýko a jedna tehotná žena. Je to pre nich mimoriadne traumatizujúce, pretože
patria medzi tých, čo boli z Gazy evakuovaní (Arutzsheva, 4. február).
K útokom dochádza často a mnohé negevské mestá žiadajú vládu, aby urýchlila spevnenie ich
domov a verejných budov proti raketám. Zabezpečenie miest, ako napr. silnejšie strechy pre
materské škôlky a spoločenské strediská, sa vykonáva len postupne a nie dosť rýchlo (JPost,
13. február).
•

Modlite sa, aby sa vláda v tejto veci zjednotila a zabezpečila ochranu proti raketám
a mínometom, ktorú mestá v Negeve potrebujú. Modlite sa aj za pokoj pre obyvateľov
týchto miest, ktorí žijú v každodennom strachu z raketových útokov.

„Hospodine, Ty nám zaistíš pokoj,... preto si ich strestal a zničil a vyhubil si všetku
spomienku na nich. Ó Hospodine, rozmnožil si národ, rozmnožil si národ, oslávil si sa
a rozšíril si všetky hranice krajiny.“ (Iz 26:12,14-15)
BOJ ZA JUDSKO A SAMÁRIU
„Keď sluha Božieho muža včas ráno vstal a vyšiel von, zbadal, že mesto je obkľúčené
vojskom, koňmi a vojnovými vozmi. Jeho [Elizeov] sluha mu povedal: Beda, pane môj, čo si
počneme? On mu povedal: Neboj sa, lebo tých, čo sú s nami, je viac ako tých, čo sú s nimi.
Potom sa Elizeus modlil: Hospodine, otvor mu, prosím, oči, aby videl. Vtedy otvoril Hospodin
oči služobníka, a videl...“ (2Kr 6:15-17)
Minulý mesiac bolo v oblasti Hebronu zatknuté 14-ročné dievča za napadnutie, ktoré spáchalo pred
16
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rokom. Orijah Širel bola obvinená z toho, že po Arabovi hodila vajce. Izraelská vláda odstraňuje
nelegálne obydlia, pri čom vznikajú konflikty s tamojšími židovskými osadníkmi. Opozdené zatknutie
tohto dievčaťa sa zdá byť súčasťou všeobecnej snahy démonizovať osadníkov a na miestnej úrovni
snahou dostať ich z Hebronu (Arutzsheva, 23. január).
Aj 1. februára išli vojaci a polícia zrušiť nelegálnu osadu Amona na Západnom brehu. Zásah
prerástol do násilia medzi bezpečnostnými zložkami a osadníkmi. Protestujúci sa zabarikádovali
v budovách určených na demoláciu. Triafali do bezpečnostných zložiek všetkým, čo im prišlo pod
ruku. Bezpečnostné sily takisto reagovali agresívne a v následnej šarvátke bolo zranených 219 ľudí.
Mnohí boli zatknutí (JPost, 2. február).
•
•

Modlite sa, aby Izrael spoznal, že tých, ktorí sú s ním, je viac ako tých, ktorí ho obkľučujú.
Modlite sa, aby sa zo strachu nevzdal svojho dedičstva. Modlite sa aj za to, aby mladí
osadníci, ktorí sú účastní týchto násilných zrážok, neboli pomýlení zlou radou, ale aby
počúvali svojich rodičov.

„Cti otca svojho i matku svoju, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj
Boh!“ (2M 20:12)
IRÁN
„Lebo takto vraví Hospodin mocností, ktorého sláva ma poslala k národom, čo vás
vykorisťovali: Kto sa vás dotýka, dotýka sa zrenice môjho oka. Lebo hľa, zaženiem sa proti
nim rukou, takže budú korisťou svojich poddaných a vy poznáte, že ma poslal Hospodin
mocností.“ (Zach 2:12-13)
„Žiadame Západ, aby odstránil to, čo pred šesťdesiatimi rokmi vytvoril, a ak nebude počúvať naše
odporúčania, urobia to zaňho Palestínčania alebo iné národy,“ povedal 12. februára na mítingu
v Teheráne iránsky prezident Ahmadínedžád. Vyzýval na likvidáciu Izraela a opäť nazval holokaust
rozprávkou. Taktiež tvrdil, že hanlivé karikatúry Mohameda, ktoré sa objavili v európskych novinách,
boli sionistickým plánom (Arutzsheva, 12. február). Zvyšok sveta sa zatiaľ len prizerá, ako Irán
odmieta vyhovieť požiadavkám Spojených národov na zastavenie svojho atómového vývoja, pričom
uvádza, že chce použiť atómovú energiu ako zdroj alternatívneho paliva, a nie ako bombu (Haaretz,
12. február).
•

Modlite sa, aby iránska hrozba ako aj všetky ostatné tlaky, ktorým Izrael čelí, ho priviedli
k tomu, aby prosil Boha o milosrdenstvo a vyslobodenie.

„Vylej svoju zlosť na pohanov, ktorí Ťa neznajú, i na kráľovstvá, čo nevzývajú Tvoje meno!
Lebo požierali Jákoba a spustošili jeho obydlia. Nespomínaj už na viny našich predkov; nech
nás čím skôr stretne Tvoje zmilovanie, lebo veľmi sme zoslabení!“ (Ž 79:6-8)
Z Jeruzalema
Amy Irving
bratstvo
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“Koniec všetkého je blízko. Buďte teda rozvážni a dbajte na modlitby.” (1 Pt 4:7)

MODLITE SA BEZ PRESTANIA
Ježiš napomínal svojich troch svojich učeníkov, ako je napísané v Matúšovi 26:40, „Či ste nemohli
bdieť so mnou ani hodinku?“ Vy ste sa rozhodli, že chcete dostávať List modlitebného strážcu,
ktorý práve čítate. Rozhodli ste sa bdieť s Ježišom. Práve teraz sú vaše modlitby v krajine Izrael
veľmi potrebné. Keď sa vám dostane do rúk toto vydanie Modlitebného zoznamu, voľby premiéra
Izraela už budú skončené. Nech Boh vyvolí kohokoľvek, neprestávajte bdieť a modliť sa.
“Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia; duch je síce hotový, ale telo
slabé.” (Mt 26:41)
ARIEL ŠARON
•

Pokračujte v modlitbách za život Ariela Šarona a za Božie milosrdenstvo a odpustenie.

“Navráť sa, Hospodine, vysloboď mi dušu; spomôž mi pre svoju milosť. Lebo v smrti niet
spomienky na Teba, a kto Ťa bude oslavovať v ríši mŕtvych? ” (Ž 6: 5,6)
V čase, keď sa okolo nás objavujú správy o korupcii či tajných dohodách vo vládach
národov, človek sa začne pýtať, či sa za každými dverami skrýva nejaké sprisahanie. Tak by to
mohlo byť aj s dverami na nemocničnej izbe Ariela Šarona.
Riaditeľ Nemocnice Hadassa, profesor Šlomo Bar-Josef, nedávno prezradil reportérom,
čo sa deje za zatvorenými dverami odkedy je Šaron v kóme. Klebety, ktoré začiatkom marca šírili
správy, že Ariel Šaron pravdepodobne zomrie za dva až tri týždne, primäli profesora Bar-Josefa,
aby objasnil stav Šaronovho liečenia. Spomínané klebety by mohli byť pokusom vytvoriť zdanie,
že ide o politické manévre spojené s voľbami, ktoré sa uskutočnia tento mesiac.
Bar-Josef prehlásil, že kvôli mnohým pokusom podplatiť nemocničný personál a dostať sa
k lekárskym záznamom, nariadil zamestnancom, aby žiadne informácie o Šaronovi neuchovávali
na nemocničných počítačoch, aby zlikvidovali jeho snímky z počítačovej tomografie a magnetickej
rezonancie a aby všetky záznamy prechovávali na papieri. Po celý čas sú pri premiérovi súkromný
doktor a sestrička. Taktiež povedal, že neopomína ani možnosť, že Šaron sa môže z kómy
kedykoľvek prebrať (Arutz Ševa, 6. marec).
•

Modlite sa, aby Boh odkryl to, čo sa deje potajomky, aby si ľudia všade na svete začali
uvedomovať, že existuje Boh, ktorý vidí a prináša spravodlivosť – vždy.

“Ich ruky sú upriamené na zlo, aby ho obratne vykonali; knieža i sudca žiadajú úplatok a
mocný rozhoduje podľa vlastnej túžby; tak prevracajú právo... Ja však chcem hľadieť na
Hospodina, čakať budem na Boha svojej spásy. Môj Boh ma vyslyší.” (Mich 7:3,7)
18
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DETI A MLÁDEŽ V NEBEZPEČENSTVE
„Lebo ťa uzdravím a vyliečim z tvojich rán, - znie výrok Hospodinov - pretože ťa nazvali
Zahnanou: to je Sion, o ktorý sa nik nestará.” (Jer 30:17)
•

Volajte k Bohu za životy mladých ľudí, ktorí sú budúcnosťou národa.
Mládež vylúčená z Guš Katifu: Väčšina tínedžerov z Guš Katifu dostáva zlé známky,
nerozumie si s rodičmi a zažíva pocity zrady, dezilúzií a odcudzenia. Mnohí z nich sa vyrovnávajú
s dopadmi teroru posledných piatich rokov a so smrťou niekoho zo svojich priateľov. Šesť mesiacov
po odsune, podľa sociálnych pracovníkov a vedúcich mládežníckych skupín, ktorí s nimi dennodenne pracujú, trpia mnohí z nich psychickými problémami. Jeden tínedžer povedal, „Nedúfam
v budúcnosť, pretože si myslím, že je po všetkom a už nie je nič, na čo by sa dalo tešiť.“ Iný
povedal, „Vláda, celý systém, ľudia, oni všetci nás zradili. Nezáležalo im na nás dosť.“ (JPost, 2.
marec).
Mladiství delikventi a mládež v nebezpečenstve: Podľa Ministerstva sociálnych vecí, 500
izraelských chlapcov a dievčat je držaných vo väzbe, 100 sexuálne zneužitých mladých ľudí
prechádza liečením a 20 000 mladých ľudí je zaradených do rôznych terapeutických procesov
v rámci svojich komunít (JPost, 5. marec).
Detské webové stránky Hamasu: Teroristická organizácia Hamas spustila webovú stránku
pre deti, s kreslenými rozprávkami a detskými príbehmi vychvaľujúcimi samovražedných
atentátnikov a morálnu hodnotu ich činov. Hamas-run Al-Fateh.net oslavuje mučeníctvo a umieranie
teroristov, ktorí zaútočili na Izrael, prezentuje ako čas osláv, podľa správy Stráže palestínskych
médií (Palestinian Media Watch) (Arutz Ševa, 7. marec).
“Duch Pánov nado mnou; lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, [uzdravovať
skrúšených srdcom] poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku,
utláčaným oslobodenie, a zvestovať vzácny rok Pánov.” (Lk 4:18,19 a Iz 61:1,2)
MRAKY SA ZAŤAHUJÚ
•

Vzdávajte Mu slávu, lebo Boh naozaj uskutočňuje svoju suverenitu, keď Ho chválime
a velebíme. Chvála upevňuje Jeho trón nad hlavami Jeho nepriateľov.

“Len čo začali plesať a spievať chválospevy, nastavil Hospodin zálohy proti Ammóncom,
Moábcom a obyvateľom Seírskeho pohoria, ktorí pritiahli proti Judsku, takže boli
porazení.” (2Kron 20:22)
PS a predstavitelia Hamasu sú znepokojení skupinou šítov, ktorá vznikla nedávno
na Zápandom brehu. Keďže moslimovia v oblastiach kontrolovaných Palestínskou samosprávou sú
suniti, majú obavy z možnej motivácie šítov. Muž, ktorý predsedá Vyššej šítskej rade, Mohamed
Ghawanmeh, prehlásil, že ich cieľom je zjednotiť moslimský svet, a že už spolupracovali so svojimi
bratmi v Egypte. Jeho momentálny plán je postaviť šítsku mešitu v Ramaláhu (Jpost, 6. marec).
Nový nastávajúci premiér Palestínskej samosprávy, Ismael Haniyeh, vážne plánuje zaviesť
islamské právo šáriu a vybrať si advokátov ako svojich ministrov. Právo šária zahŕňa tresty ako sú
odrezanie končatiny alebo trest smrti (JPost, 14. marec).
bratstvo
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•

Modlite sa za spasenie ľudí Palestíny. V posledných dňoch mnohí z nich dochádzajú
k spásonosnému poznaniu Ježiša. Modlite sa aj za ich vieru, lebo ich životy sú
v nebezpečenstve.
“Pre útlak biednych, pre ston chudobných teraz povstanem, vraví Hospodin, poskytnem
spásu tomu, kto po nej túži.” (Ž 12:6)
PRASKLINY V MÚRE
„Povstane Boh a rozpŕchnu sa Jeho nepriatelia, zutekajú pred Ním tí, čo Ho nenávidia. Ako
býva odviaty dym, tak ich zaveješ, ako sa rozpúšťa vosk nad ohňom, tak zhynú bezbožníci
pred Bohom. Ale spravodliví sa radujú, jasajú pred Bohom, tešia sa v radosti.” (Ž 68:2-4)

Palestínska samospráva sa cíti ponížená incidentom v Jerichu zo 14. marca. Odkedy IDF nečakane
prepadli väzenie a zajali vrahov ministra turizmu, Rahavimiho Ze’eviho, hovorí sa medzi lojálnymi
Fatahu o prinútení Abbasa k rezignácii. Hamas túži, aby Abbas zmizol zo scény a pár mužov čaká
na krídlach s vlastnými predstavami o moci, keď raz Abbas nebude stáť v ceste. Pre Palestínsku
samosprávu veci nevyzerajú príliš sľubne, bez ohľadu na to, kto ju bude viesť. Medzinárodné
dotácie, ktoré pravidelne prichádzajú do pokladnice Palestínskej samosprávy, sa prehodnocujú –
ako, komu a či vôbec budú vyplácané.
•

Modlite sa, aby rodiny pod Palestínskou samosprávou boli oslobodení zo svojho otročenia
islamu.
“Ty voči zbožnému sa javíš zbožným a voči úprimnému počínaš si úprimne. Ty voči čistému
sa javíš čistým, ale s prevráteným nakladáš divne. Lebo Ty zachraňuješ ubiedený ľud, lež
pyšné oči ponižuješ. ” (Psalm 18:25-27)
VEDELI STE ŽE...
…2000 rokov staré ďatľové semienko zasadené na posledný Tu B’Shvat (Sviatok stromov) vypučilo
a teraz meria už viac ako 30 centimetrov? Vypestované v kibuci Ketura v Negev, ide o najstaršie
semienko, ktoré kedy splodilo životaschopný mladý stromček. Judejské ďatľové semienko bolo
nájdené spolu s mnohými ďalšími počas vykopávok pri Masade. Tieto semienka boli 30 rokov
skladované, až kým neprevzala Elain Solowey, z Inštitútu environmentálnych štúdií Arava, na seba
úlohu rozvíjať ich (Arutz Sheva, Január 30).
•

Veseľte sa! Z času na čas nám Boh pošle viditeľné pripomienky jeho vernosti. “Mal by
vidieť potomstvo a dlho žiť, skrze neho podariť sa má, čo chce Hospodin.” (Iz 53:10b)

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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NEVESTA KRISTOVA: OČISTENÁ POKÁNÍM
(Slovo kázané Davidom Davisom na Konferencii Šavuót z roku 2000)
Potom som počul akoby hlas veľkého zástupu, hukot mnohých vôd a rachot mohutných hromov
hovoriaci: „Haleluja!“(Zjav. 19:6)
Keď budeme ty a ja na tej veľkolepej svadobnej hostine, budú tam milióny a milióny veriacich
z každej krajiny, každého jazyka, z každého kmeňa a všetci budeme volať Haleluja! Haleluja
znamená „Chvála Pánovi“. Keď chválime Pána, naše chvály odháňajú mocnosti temná. Teraz
v mene Pána Ježiša zväzujem každého klamlivého a nečistého ducha. Nemáš tu priestor a si
zviazaný v Mene Pána, Ješuu. Prišli sme sem chváliť Svätého Izraela, sme povolaní stať sa Jeho
nevestou. Pane prosím ťa, aby si k nám teraz hovoril v moci svojho Svätého Ducha. Učiň ma svojou
nádobou Pane, sprav ma Božím poslom. Majster hovor, tvoji služobníci sú pripravení počúvať
a poslúchať a kráčať s tebou v užšom spoločenstve ako pred tým. Nech, každý, kto súhlasí s touto
modlitbou povie: Amen. Chvála Pánovi.
CHVÁLA V JERUZALEME
Haleluja! Som nadšený z tejto pasáže, nemohol som sa dočkať, kým sem prídem a poviem:
„Môžeme všetci, ako predchuť svadobnej večere, Židia aj pohania zo všetkých národov, zvolať
„Haleluja!“ v meste veľkého Kráľa?“ Aká je to výsada. Chvála Pánovi! Zjavenie 19:7 „Radujme sa
a plesajme a vzdajme jemu chválu, lebo prišla svadba Baránkova, a jeho manželka sa
prihotovila..“ Vieš o tom, že ty a ja sme povolaný stať sa nevestou Ježišovou? On nechce len prísť
a prebývať v nás, On si nás chce zobrať. Toto je hlboké tajomstvo. Ľudia, ktorí tam budú, pozri
koniec šiesteho verša – budú prevolávať "prevzal kráľovstvo Pán, náš Boh, ten Všemohúci". Viete si
predstaviť ako to bude znieť? Veľký prorok Ján musel povedať, že je to ako hukot mohutných vôd
a oceánov, je to neopísateľné. Svet začal svadbou Adama a Evy a bude tiež končiť svadbou, na
ktorú sme pozvaní! Chvála Pánovi! Priblížila sa svadba Baránkova. Keď študuješ knihu Zjavenia
vieš, že je to prevažne o boji medzi šelmou a Baránkom, so všetkými vlastnosťami šelmy. Baránok
je nevinný a čistý, i keď v predchádzajúcej kapitole je hnev baránka vyliaty na bezbožných.
Nedokážem si predstaviť, aké to môže byť, pretože som ešte nikdy nevidel nahnevaného baránka.
Ale v tejto kapitole je to už vyriešené, a teraz je baránok pripravený na svadobnú hostinu. Baránok
je v úplnom kontraste so šelmou: Baránok je nevinný, ten, ktorý trpel aby nás zmieril s Bohom.
Viete, že Baránok je ranený – Baránok, Ješua – za ktorého sa ideme vydať. Je napísané, že
nevesta sa pripravila.
ODETÝ V JEMNOM RÚCHU
Pred niekoľkými mesiacmi som mal možnosť viesť svadobný obrad môjho syna a jeho nevesty.
Na túto svadbu sme sa veľa pripravovali. Mladý pár sa za toto zhromaždenie mesiac postil a modlil.
Obaja boli panna a panic a na svadbe sa dokonca ani nepobozkali, chceli si to nechať do súkromia.
Bolo to čisté a nádherné. Neveriaci Izraelčania, ktorí boli na svadbe mi stále volajú a rozprávajú
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o tom. Dotklo sa ma to – tá čistota, do ktorej sme povolaní a Boh nás povoláva byť ako Baránok.
„Nevesta sa pripravila!“ Znamená to, že manželka sa posvätila, upravila sa, je pripravená zjednotiť
sa s Baránkom. Pozrime sa ako sa obliekla, vo ôsmom verši. Bolo jej to dovolené, bolo jej to dané
a je to dané aj tebe a mne. Nemusíš si to zaslúžiť. Svätosť znamená približovať sa k Ježišovi a
pri tom nemáš túžbu hrešiť. On musí rásť a ja umenšovať. My to robíme naopak, hovoríme „Ja sa
musím umenšovať, ja sa musím umenšovať. Nie, len Jeho nechaj rásť.“ Pozrime sa čo je napísané:
„A dalo sa jej, aby sa obliekla (znamená to byť úplne zahalená) do čistého a nádherného
kmentu, lebo tým kmentom sú skutky spravedlivosti. A riekol mi: Píš! Blahoslavení povolaní
k večeri svadby Baránkovej. A zase mi riekol: To sú pravdivé slová Božie..“ Tie čisté rúcha,
ktoré budeme mať oblečené – ktoré máme mať teraz oblečené vierou, ak zomrieme a náš život je
skrytý s Kristom v Bohu – je to spravodlivosť Božia. Je to rúcho Jeho spravodlivosti, ktoré si denne
obliekam keď kráčam svojou cestou po zemi a ty, keď ty kráčaš svojou cestou po zemi, prichádza to
vierou. Haleluja! Znamená to, že tie rúcha boli zbielené, že na nich nie je žiaden fľak, žiadna škvrna.
To znamená, že táto nevesta bola premenená a pripravená na svadbu tým, že si obliekla svoje šaty
aby sa stala manželkou. Ona túži po manželstve, tie slová tu znamenajú, že je čistá a žiari. Oh, mali
ste vidieť Johannu Anderson, keď sa pred niekoľkými mesiacmi vydávala za môjho syna Rona. Ona
celá žiarila, až to dych zastavovalo. Haleluja. My tiež máme žiariť v Božej čistote. Ja chcem takto žiť
– chcete aj vy?
Viete, že pred rokmi som bral drogy a užíval alkohol. Roky som žil v hriechu, kým ma niekto
nezobral na stretnutie do hudobného štúdia na námestí Times. Boli tam ľudia, ktorí chválili Boha,
Duch Svätý zostúpil na mňa, padol som na svoju tvár a stretol som Ježiša. Povedal som, „je mi ľúto“
a snažil som sa od Neho vzdialiť, pretože On bol tak čistý a povedal: „chcem ťa, chcem ťa takého,
aký si“. Všetka vina bola odo mňa odobratá. Chcem takto kráčať deň čo deň – čistý, víťazný
s nepoškvrneným rúchom, pripravujúci sa na tú úžasnú svadbu, na ktorú ideme. Potrebujeme túžiť
po tom manželstve. Túžiš po tom?
BOŽIE ZLOMENÉ SRDCE
Toto je krásny obraz. Vráťme sa do Tanachu (Starej zmluvy) a pozrime sa na ďalší obraz svadby.
Nájdime si Ozeáša, druhú kapitolu. Pravdepodobne viete, že Ozeáš je kniha napísaná prorokom,
ktorý mal manželku prostitútku. Táto kniha je obrazom Božej lásky pre Izraelský národ. V jeho
počiatočnom naplnení je to srdcervúci obraz. Božie srdce bolo zlomené, pretože On si zobral Izrael
a ona spáchala cudzoložstvo a odvrátila so od Neho. Predstavte si, ako sa On teraz cíti. Túži po
tom, aby sa Židia a Arabi tejto krajiny obrátili k Nemu, aby sa mohol stať ich ženíchom. V Ozeášovi
2:13, ona išla za inými milencami, ozdobená svojimi šperkami, kadievala baalom. My tu prinášame
obete iným bohom – sekulárny humanizmus, rabínsky Judaizmus, nominálne Kresťanstvo, Islam,
ateizmus, drogy, sex, alkohol, všetko to tu máme – falošní bohovia sú všade a jedným z nich je
fyzická nesmrteľnosť. Kult New Age je na každom vyvýšenom meste v Galilei, kde oslavujú mŕtvych
rabínov. Falošní bohovia a falošné oltáre, ktoré lámu Božie srdce, sú po celej krajine, Boh to vidí
a pozrime sa na to, čo robí. Zosiela svoj súd? Nie.
Ozeáš 2:14 "Preto hľa, ja ju prehovorím a vyvediem ju na púšť a budem hovoriť k jej srdcu."
On zostúpi dolu a pôjde za svojim ľudom, bude ich vábiť ako milenec a prinesie ich na púšť,
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na miesto súkromia a intimity. On vábi židovský národ, On vábi váš národ, On vábi arabských
obyvateľov, On vábi ruských emigrantov, On ich vábi a privádza ich na miesto súkromia, kde sa
s nimi môže stretnúť. Pozrite sa, čo bude robiť – On sa bude o ňu uchádzať. To znamená, že Jeho
slová budú padať na jej srdce ako utešujúca rosa. Aký milenec je Boh! Ruskí emigranti, ktorí sem
prišli, nemajú ani tušenie, prečo sem prišli. Po prvýkrát vo svojom živote majú auto a televízor,
dostanú byt a potom si uvedomia, že sú nešťastní. Haleluja, prichádzajú sem, stretnúť Ježiša.
On ich vábi, On ich privádza. Etiópčania, ktorí prichádzajú si myslia, že sú ako na zámku, Keď žijú
v karaváne, v malom pojazdnom dome, pretože v Etiópii mali hrozné podmienky. Ale prídu sem
a zistia, že to nie je len strecha, nie je to len miesto, kde môžem niečo málo uvariť a sú otvorení
Pánovi. Boh ich vábi. On tiež vábi muslimov. Nedávno prišiel na jedno naše stretnutie Muslim.
Museli sme ho schovať medzi kresťanov, ale vďaka Bohu, on horí pre Pána. Boh zachraňuje Arabov
aj Židov. Keď som bol novoobrátený a odovzdal som sa Bohu, zvykol som hovorievať, že On ma
zobral na to stretnutie. On ma sledoval, hovoril mi: „milujem ťa, poď. Bolo to v „hornej miestnosti“,
kde bolo asi 120 ľudí. Prežil som Letnice na Broadwayi. Haleluja! On ma tam pritiahol.
BOŽIA VINICA
Boh hovorí: „Budem sa o ňu uchádzať, dám jej vinice.“ Boh toto všetko robí. On hovorí, že jej dá
jej vinice. Karmel znamená „Božia vinica.“ Ja žijem na Karmeli a práve sme na vrchu hory Karmel
postavili novú budovu. My sme zadarmo dostali vrch hory Karmel. Haleluja! Je to Božia vinica.
Minulý rok sme mali na našich stretnutiach deväťdesiat neobrátených Židov, keď sme robili koncerty
a pripravili drámu knihy Rút. Na stretnutie, kde sme premietali všetky Zmluvy, prišlo 60
neobrátených Židov. Niektorí z nich čítajú novú Zmluvu a navštevujú domáce skupinky. Boh ich
vábi! Toto sa deje. On nás vábi aj dnes. Chce mať s nami väčšiu intimitu, aby my sme mohli privábiť
viacej ľudí – žiara, ktorá žiari cez nás. Ozeáš 2:15 „A dám jej vinice až odtiaľ aj údolie Áchor
za dvere nádeje..." Viete, čo sa stalo v údolí Áchor – keď Jozua prišiel do krajiny a hradby Jericha
boli zrúcané a oni boli nečakane porazení pri meste Aj. Zistili, že to bolo kvôli hriechu v tábore. Bol
tam muž, menom Achán, ktorý si skryl niektoré okultné babylonské veci a celá jeho rodina o tom
vedela. Boli ukameňovaní a to sa stalo v údolí Áchor. Preto je napísané, ja privábim, tú ktorú si
chcem zobrať, na miesto pokánia, pretože je to dobrota Božia, ktorá nás vedie ku pokániu. Tam sa
uvoľňuje čistota a moc. On si privedie nevestu na to miesto, On tam privedie Izrael v prvej aplikácii
tohto. Sú to „dvere nádeje“, Petah Tikvah. Mesto na okraji Ben Gurion sa volá Petah Tikvah. Pre
vracajúcich sa emigrantov to znamenalo dvere nádeje. Rabíni a ortodoxní Židia toto čítajú a vedia,
že sa to stane v Izraeli. Oni zatiaľ ešte nevedia, že je to Ježiš. Haleluja!
Pán vábi svoju nevestu a privádza ju - privádza mňa - na miesto pokánia a Duch Svätý hovorí:
„Dávid, bol si necitlivý ku Karen (svojej manželke). Zlomí jej to srdce. Hovorím: „O, Bože je mi to
ľúto.“ A potom idem za svojou manželkou, to sú dvere nádeje a naše manželstvo je posilnené. Je to
ešte intímnejšie a naše puto je silnejšie. Haleluja! Viete, že sme tu už jedenásť rokov. Moja
manželka je Židovka, ale ja nie, pokiaľ viem. Bol som herec a moja manželka bola speváčka
v módnom biznise. Obrátila sa na tom istom mieste v New Yorku ako ja. Keď nás sem Pán priviedol
a zobral nás na horu Karmel, po tom ako sme urobili aliju a stali sme sa občanmi, začali sme
rehabilitačné centrum pre ľudí závislých na alkohole a drogách. Je to prvé centrum v Izraeli a je to
aj pre Židov aj pre Arabov. Už deväť rokov sú postele centra obsadené. Zamestnanci, ktorých sme
vyškolili sú Židia aj Arabi, ľudia, ktorí tam žijú sú Židia aj Arabi, učia sa milovať Ježiša a milovať
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jeden druhého.
Údolie ťažkostí, máš dnes ťažkosti ? Prechádzaš skúškami, zápasíš s niečím? Máš problém?
Ja mám nejaké problémy, postím sa a modlím sa za to. Ale keď ťa Boh zoberie do údolia ťažkostí
a skúšok, je na to dôvod. On ťa tam mení, ale pamätaj, nachádzajú sa tam dvere. Ak som v údolí
ťažkostí a sú tam dvere nádeje, musím cez tie dvere prejsť. Ak neprejdeš cez tie dvere a zostaneš
v údolí ťažkostí, minieš sa požehnania, moci, zmeny, premeny, minieš sa čistoty. Boh hovorí:
„privádzam ich do údolia ťažkostí, pretože tam sú dvere nádeje.“ Takto som bol zachránený.
Bol som zúfalý a vedel som o tom. Mal som všetko, čo svet ponúkal a bol som stratený a bol som si
toho vedomý. Boh prišiel a dostal ma – takže údolie ťažkostí je dverami nádeje a Boh toto robí
Izraelu. Pozri, čo sa deje ak prechádzaš cez tie dvere. V angličtine, v preklade New King James
je napísané: „Ona tam bude spievať“. To je uvoľnenie, to je vyslobodenie. V Hebrejčine to znamená,
že odpovieš s vďakyvzdaním, poskakovaním a radosťou. Ak dnes niečím prechádzaš, Pán ťa chce
od toho oslobodiť. Sú tam dvere nádeje. Haleluja!
„ÍŠI“ – SLÁVNE SLOVO
Ozeáš 2:16 "A stane sa toho dňa, hovorí Hospodin, že ma budeš volať: Íši <Môj-muž>,
a nebudeš ma viacej volať: Báli <Môj-bál>." Dovoľte mi pokúsiť sa vysvetliť vám to. Slovo
manžel, ktoré sa zvyčajne používa v Izraeli je „baal“ a viete, že baal bol falošný boh –je ich tu stále
veľa. To slovo znamená „vlastník“. Napríklad, ak moja manželka telefonuje a povie „baali“, to som
ja. Som jej manžel. Koreň toho znamená „vlastník.“ Tak, ako tomu rozumiem, keď študujem Božie
slovo, toto slovo sa nikdy nepoužívalo pre manžela, až kým Šalamún nezlyhal a kráľovstvo sa
rozdelilo na Jeroboam na severe a Rehoboam na juhu. Vtedy Izraelci začali oslavovať baala,
a samozrejme sa to všetko dialo na vrchu Karmel. Všetci uctievali falošného boha baala. Okrem
iných vecí, on bol aj bohom dažďa, preto ho Elijáš vyzval. Boh povedal, viac ma už nebudete
nazývať baalom, budete ma volať iným menom – a počúvajte, čo povedal: Íši. Íši, už nie viacej baal.
Dúfam, že si zapamätáte toto slovo. Tým hovorí, že už viac o mne Izrael nebude premýšľať takto,
alebo ma takto poznať a volať. Budú ma volať Íši, už viac nie Baal, s temnotou otroctva
ovládajúcemu otrokárovi. „Íši“ je jedno z najžiarivejších, najúžasnejších, najpozitívnejších, slávnych
slov v Hebrejskom jazyku!
UZAVRETIE ZMLUVY
Poznáte princíp prvého použitia? Keď nájdete slovo v Biblii, pozrite sa, kde bolo prvýkrát použité
a nájdete princíp toho, ako sa nesie celou Bibliou. Prvýkrát je toto slovo použité keď Adam a Eva
padli, pretože ich had oklamal. Adam stratil to prikrytie nad ňou, ktoré mal mať. Podľa môjho názoru
to bola Adamova vina, bola to vlastne vina oboch, ale jeho viac ako jej. Boh prichádza a hovorí
hadovi: „z tejto ženy vyjde niekto, ten človek, ktorý príde odo mňa bude Boží aj ľudský a rozmliaždi
hadovi hlavu.“ Adam a Eva vedeli o tomto zasľúbení Mesiáša, tak ako to aj dnes vie každý Žid.
Vráťme sa trochu späť do času, keď Adam pomenoval všetky zvieratá. Je sám, nie je naplnený,
preto ho Boh uspí. Zobral časť z Adama a stvoril Evu a Boh ju priviedol k nemu. Teraz si predstavte
Adama. Zrazu vidí Evu, a v Hebrejčine hovorí: „Čo je toto? Bol ako omráčený, keď Evu prvýkrát
videl, keď mu ju Boh prvýkrát priviedol a bola uzavretá prvá zmluva. Zmluva musí byť uzavretá
krvou, keď boli zjednotení, krv uzatvárala zmluvu manželstva a Boh bol svedok. O tomto je
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manželstvo. Boli nahí a nehanbili sa, nebolo tam hriechu. Nie je to hanba, že my nie sme tak
transparentní s našim partnerom, ako by sme mali byť?
Potom Adam a Eva mali dieťa. Ako ho Eva pomenovala? I keď bolo jeho meno Kain, viete ako ho
ona volala. Povedala: Boh mi dal „Iš“. Myslela si, že je to Mesiáš – ten, ktorý mal rozmliaždiť hada.
Teraz, storočia neskôr, Ozeáš prijíma toto zjavenie a keď sa Izrael obráti k Mesiášovi, hovorí, že
príde ako ženích. Izrael už viacej nepovie Baali. Pozrie sa na Neho a povie „Iši“ môj manžel,
osobný, intímny, môj manžel. Nie je to krásne slovo „Iši“? Nikdy ho nezabudnite. Oslovujte tak
Ježiša. Ja som ho tak oslovil dnes ráno, keď som sa za toto modlil. On je môj manžel. Volal som
svojej manželke a povedal som jej, ako veľmi ju milujem (ona musela zostať na Karmeli).
Ja potrebujem rozvíjať svoj vzťah lásky s Ježišom tak isto, ako to robím so svojou manželkou.
Haleluja! Takže my budeme oslovovať Ježiša - Iši, a tak isto Ho bude volať aj Izrael. Nie je to
nádherné? Chvála Pánovi! Toto všetko robí Boh – toto všetko je Jeho milosť. Nie sú to skutky, je to
Boh, ktorý to robí, pretože nás veľmi miluje. „Odstránim z jej úst mená baalov a na ich mená si
už nespomenú.“ (Ozeáš 2:17) My si dokonca ani nebudeme pamätať mená tých starých vecí, ktoré
nás zväzovali. Toto je zasľúbenie pre Izraelský národ.
Pozrime sa teraz na verš 18: „V ten deň uzavriem pre nich zmluvu“ – samozrejme sa odvoláva
na Novú Zmluvu. Pravdepodobne je vo vašom preklade napísané „urobiť zmluvu, ale v hebrejčine
toto slovo znamená rezať. Znamená to rezať niečo – je to obriezka, kedy odrezávaš telo a si
oddelený od sveta. To je to, čo to všetko predstavuje, preto hovorí idem uzavrieť (rezať) ďalšiu
zmluvu a vieme, že tá obeť je tento krát sám Ježiš a Jeho krv.
ZASNÚBENÍ PÁNOVI
Verš 19: „zasnúbim si ťa na večnosť.“ Kto to hovorí? Boh. Boh to bude konať. „Zasnúbim si ťa
spravodlivosťou a právom, láskou a milosrdenstvom. Zasnúbim si ťa vernosťou a ty budeš
poznať Hospodina.“ Boh toto učiní, aby sme mali hlboký, osobný, intímny, pokračujúci vzťah
s Ježišom každú hodinu dňa. Jeho vernosť to vykoná. Povedal, že uzavrie novú zmluvu
s nepoškvrnenou pannou, i napriek tomu, že hovorí o ľuďoch, ktorí sú v cudzoložstve – duchovne.
Prorokova manželka bola fyzické prorocké stelesnenie toho – ľudia, ktorí robili prostitúciu. Povedal,
že táto zmluva bude taká mocná, že toto všetko vymaže a ty budeš nepoškvrnenou pannou. Chvála
Pánovi, že to pre mňa spravil. Vo verši 21 je napísané, že ľudia, ktorí budú na svadobnej hostine
Baránkovej, budú spravodliví pred Otcom skrze intímny vzťah s Ješuom, Ježišom. Helaluja. Celý
tento prechod z baala na Iši je ako prechod z otroctva do radosti – radosti v ženíchovi. Ja som bol
nominálnym kresťanom, ktorý sa 25 rokov snažil sám zbaviť vlastných hriechov. Bolo to otroctvo,
nedokázal som to, kým neprišiel ženích. Kráčanie s Ním a kráčanie v posvätení a svätosti sa stalo
radostnou cestou. Znamená to prechod od zákoníctva k láske, nesnažiť sa robiť to z vlastných síl.
Znamená to oddať sa Jemu a povedať: „Pomôž mi s týmto.“ On nás prikrýva svojou milosťou a berie
nás z vdovstva do manželstva. Ste niektorí vdovci alebo vdovy? Boh má vo svojom srdci špeciálne
miesto pre vás. On miluje ovdovelých. Spoznajte dnes Ježiša ako svojho manžela, hlbšie a hlbšie
a hlbšie a hlbšie. Haleluja. Vo verši 25 je napísané „omilostím tú, ktorej sa nedostalo milosti“,
toto je zasľúbenie pre pohanov v Starom Zákone v Tanachu. „poviem: Ľud môj si ty, a on povie:
Bože môj!“ Nie je to nádherný obraz jedného nového človeka, Žida a pohana, ktorí sa stali jedným
na svadbe Baránkovej. Haleluja. Nebeský ženích je spolu so svojim Otcom na tróne celého vesmíru
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a čaká na svadbu, na ktorú ste vy aj ja pozvaní. Viete, že láska je centrom vesmíru – to je jediné
vysvetlenie. Boh nepotrebuje nič a nikoho, ale z lásky sa rozhodol stvoriť ľudí, preto aby s nimi
mohol mať spoločenstvo. On to nepotreboval, On je úplne dokonalý bez nás, ale všetko to urobil
z lásky. On nás k sebe vábi, pretože chce s tebou aj so mnou stráviť večnosť v úžasnom,
nebeskom, intímnom manželskom vzťahu.
SLÁVNA CIRKEV
Efežanom 5:27 je veľmi známa pasáž, ale verím, že v nej Boh pre nás niečo má. Ježiš, Ješua ide
posväcovať svoje telo (cirkev) očistiac ju kúpeľom vody skrze Slovo. On to konal na tejto konferencii
a samozrejme my to s Ním musíme robiť každý deň. Prečo? „aby si poslavil cirkev slávnu a bez
poškvrny.“ On toto koná, ženích si posväcuje nevestu, aby si ju mohol predstaviť. Toto všetko robí
zo svojej úžasnej lásky pre teba a pre mňa, presahuje to naše chápanie. Chvíle, kedy Boh zostúpil
na mňa so svojím novým pomazaním, napríklad keď som bol ordinovaný, alebo keď som bol
vyslaný do Izraela, a pri iných príležitostiach – bol som premožený Bohom a nedokázal som
fungovať. Bolo to tak silné, že som chcel „explodovať“. Nedokázal som prijať to, že ma tak veľmi
miluje. Nevedel som si ani len predstaviť, že On má takú lásku pre mňa. On nás miluje úžasnou,
večnou láskou, ktorá prevyšuje všetko, čo ste doteraz okúsili. Čiastočku toho dostávame, keď sme
v hlbokom intímnom dotyku s Ježišom. Pozrime sa, čo je tu napísané: „On si ma pre seba očistí.
Haleluja. „bez poškvrny...“ – bez fľaku. Ak máš pretrvávajúci hriech, dnes ti hovorím, že ak bojuješ
so žiadostivosťou, hnevom alebo iným telesným hriechom, Ježiš ťa od toho oslobodí.
„VRÁSKY“
Pred rokmi, ešte keď som nebol ženatý, bol som poviazaný mnohými vecami, jedna z nich bola
pornografia. Stal som sa závislý na pornografii cez časopis Playboy. Bolo to v šesťdesiatych rokoch,
keď som bol na vysokej škole. Prišiel som do mesta veľkého Kráľa, tak, ako mi Pán povedal. Ako
som ležal v hotelovej izbe, zobral som do ruky Bibliu, položil som si ju na hruď a povedal som:
„Bože, zober túto túžbu odo mňa.“ Dnes vám môžem povedať, že vtedy sa niečo uvoľnilo a ja som
už roky od toho slobodný, už som viac po tom nezatúžil. Je to pokora povedať – ja toto nezvládam.
On bude konať mocou Svojho Ducha, On povedal že to bude konať na tomto mieste. On povedal:
„očistím túto cirkev – bude bez škvŕn, bez vrásky. Viete, že vrásky sú zaužívané zvyky. Rúcha sa
kedysi nazývali hábity (v angl. znamená habit-zvyk) mali by sme nosiť hábit svätosti. V Anglicku
môžete napríklad povedať „obliekol som si jazdecký hábit na jazdu na koni.“ Ale my máme kráčať
v hábite svätosti a posvätenia. Vrásky sú tie veci, ktoré potrebujú vyžehliť. Škvrny potrebujú byť
vyčistené, ale na vrásky potrebujeme dať teplo. Viete, že herci sú najmárnivejší ľudia na svete.
Viem, to, pretože som ním bol. Viete, že je na vás upriamená kamera a každá vráska bude vidieť.
Poznám ľudí, mužov a ženy, ktorí si na tie vrásky nalepia pásku i keď s nimi len sedíte na večery.
Snažili sa odstrániť si vrásky z tvári. Počúvajte, chcete odstrániť nejaké vrásky vo vašom
charaktere? Príďte k Baránkovi, prehláste moc Jeho krvi nad hnevom, aroganciou, pýchou,
čokoľvek to je – horkosť, neodpustenie, zranenia – nalej do toho Jeho Krv, nalej víno, nalej olej
Ducha Svätého a zbav sa tých vrások.
Viete, že jeden z hriechov je úzkostlivosť. Ja tiež upadám do tohto hriechu. Boh mi dal dar viery,
chvála mu za to. Ale niekedy upadnem do trápenia. Moja manželka sa zvykne trápiť viac ako ja
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a ja jej zvyknem povedať: „Drahá, o nič nebuď ustarostená, ale vo všetkých modlitbách a prosbách
s ďakovaním predkladaj svoje žiadosti Bohu. Ak ti Boh povedal, že máš nahrať CD so všetkými
piesňami, ktoré ti dal a ty na to nemáš peniaze – ako moja manželka práve teraz (modlíme sa za
to), nemáme byť ustarostení, pretože On je ten, ktorý nám povedal, že to máme spraviť. Ak sme
o niečo ustarostení, máme zlé a neveriace srdce a to je vráska.
David Wilkerson mi raz povedal, že kráčal ulicami New Yorku a jedna prostitútka, narkomanka,
zomierajúca na AIDS, vyzerajúca ako kostra si ho všimla a povedala mu: „Hej, človeče, aký máš
problém?“ V tom čase sa trápil o peniaze, o budovy a vtedy povedal: „Bože, zober toto z môjho
života, chcem kráčať vierou. Neustále sa trápiť je hriech, pretože Boh má vládu nad všetkým.“ Toto
sú niektoré vrásky, ktorých Boh chce, aby sme sa zbavili. Chvála Pánovi. Ak kráčaš v hábite
svätosti, stávaš sa nevestou.
V angličtine slovo vráska pochádza zo slova rutina, vychodená koľaj. Stres, úzkosti, zlé návyky, zlé
rutiny – stále sme v rutine negatívneho. Efežanom 5: „Veď nikto nikdy nemal v nenávisti vlastné
telo, ale ho živý a opatruje…“ Dnes ráno som sa zobudil o šiestej. Učesal som sa, vyčistil som si
zuby, oholil sa a pozrel som sa do zrkadla. My živíme naše telo, staráme sa o neho. Ja trochu
posilujem a tým sa snažím udržať svoje telo vo forme. Tento verš hovorí, že On sa on nás bude
starať zvonku aj zvnútra, ak Mu to dovolíme. Ak s Ním netráviš čas, ak sa pripravuješ na svadbu,
prečo netráviš viacej času s Ježišom? Náš čas chodenia s Karen bol nádherný. Nevedel som sa
dočkať, kým ju uvidím. Pamätám sa na jeden moment, ešte pred tým ako sme boli manželia, keď
som jej viezol nejaký nábytok do jej bytu v New Yorku. Bol som so svojim priateľom v starom
nákladnom aute, a vzadu som mal naložený ten nábytok. Ona stála na ulici v krásnom modrom
kabáte a na hlave mala malý kožušinový klobúk. Povedal som: „Charlie, to je ona.“ Opýtal sa. „To je
ona? Wow!“ Nevedel som sa dočkať, kým s ňou strávim čas, a takto by to malo byť aj s Ježišom.
SVADBA KRISTOVA A JEHO CIRKVI
Pozrime sa, čo je tu napísané – On živí svoju cirkev, „Sme údmi jeho tela a jeho kostí.“ Ty aj ten
človek vedľa teba, ste údmi toho istého tela. Vy dvaja ste kosťami toho istého tela. Ak je váš vzťah
dobrý, znamená to, že i kĺby a väzivo sú v poriadku. Ste kosťami toho istého tela. Počúvajte toto:
my sme časťami Jeho tela! Sme údmi Jeho tela! Preto opustí človek otca i matku a pripojí sa –
v Hebrejčine je to slovo devek – znamená to, že bude prilepený. Opustíš starý svet a vštepíš sa do
Ježiša – a pripojí sa k svojej žene a budú jedno telo. Toto je úžasné tajomstvo, ale ja teraz hovorím
o Mesiášovi a Cirkvi. Vráťme sa späť do Rajskej záhrady. Človek má odísť a vštepiť sa, to je
o manželstve, ale je to i o cirkvi. Je to o svadbe, na ktorú ideme. Pavol, pomazaný Duchom svätým,
hovorí o manželstve v raji, ktoré poukazuje na zjavenie, ktoré teraz mám – o ženíchovi a neveste,
o tom, že Kristus si prichádza pre svoju nevestu. Toto všetko poukazuje na to, kam ideme,
poukazuje to na Ježiša a veriacich. My sme Kristovou nevestou, sme tak blízko stotožnení
s Kristom , Ješuom, našou Hlavou, ako bola Eva s Adamom, svojim manželom. Máme takýto vzťah
s Ješuom? Vieme povedať: „Iši, potrebujem s Tebou hovoriť?“ Som zranený, som pokúšaný,
prosím, pomôž mi. “Táto intimita nevesty so ženíchom – ona bola zobratá z jeho boku, z jeho tela,
a tu je napísané, že sme kosť z Jeho kosti, telo z Jeho tela. To poukazuje na Ježiša. Chvála Jeho
menu. Svätosť manželstva bola pomerne neznáma. Hovorím pomerne, pretože viem, že existovali
nádherné manželstva, aj pred tým, ako toto bolo napísané. Keď čítate Starý Zákon, vidíte,
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že niektorý starý patriarchovia mali háremy. V Novej Zmluve, v ktorej teraz kráčame, je zjavenie
toho, o čom má byť manželstvo, čo je konečným zámerom vesmíru a to je svadba Krista a Jeho
nevesty.
ODRÁŽANIE BOŽIEHO OBRAZU
Naše obecenstvo, naša chválospevová skupina, naše manželstvá, vzťahy s našimi deťmi, vzťahy
s našimi bratmi a sestrami by mali odrážať spoločenstvo v Božej trojici. Minulý týždeň za mnou
prišiel jeden starý rumunský žid a povedal mi Hebrejsky: „David, Duch Svätý to tu všetko riadi. Toto
je dom lásky.“ Išiel som domov a povedal som to mojej manželke. Chvála Pánovi, že sme spravili
prvé kroky k tomu, kde Boh chce mať naše spoločenstvo. Aby Židia mohli prísť a povedať, „Na
tomto mieste je Boh!“
Viac ako pred šiestimi rokmi Boh priviedol do Domu Víťazstva dvoch chlapcov, bratov. Jeden mal
jedenásť, druhý mal trinásť rokov. Bývali v Kiryat Shoma, ktoré leží hneď pri Libanonských
hraniciach. Prišli z veľmi ťažkej rodinnej situácie. Priviedli sme ich do Domu víťazstva a potom mi
Pán povedal, že my s Karen máme byť ich rodičmi. Tak sme sa stali náhradnými rodičmi Ronovi
a Davidovi. Keď prišli k nám, Boh povedal: „Musíte týmto chlapcom ukazovať otcovskú lásku.
Ronove meno je Yeshurun (to je jedno z mien Izraela), „ak jemu nedokážeš slúžiť, nedokážeš slúžiť
izraelskému ľudu.“ Boh nás bude skúšať, či naozaj budeme odzrkadľovať Jeho obraz. Chlapci, pred
tým, ako sme si ich zobrali domov na šesť rokov, išli na protidrogovú liečbu. Boh nám hovorí o tom,
že naše spoločenstvo potrebuje odzrkadľovať ženícha a nevestu. Títo chlapci potrebovali vidieť
zdravé manželstvo – viete si prestaviť ten obraz, ktorý mali vytvorený? Vyrastali s násilím a v krvi.
Boh nám dnes hovorí, že prichádza pre svoju nevestu. Ste skutočne pripravení? Naše spoločenstvo
musí odrážať Boží obraz. On stvoril manželstvo, spoločenstvo, manželskú zmluvu a rodinu, aby
odrážala Božiu trojicu.
ČISTÁ NEVESTA
2. Kor. 11:2: „Veď horlím za vás horlením Božím“ On je horlivý pre nás. (V angl. je použité slovo
žiarlivý) „veď zasnúbil som vás“ alebo pripojil „jednému mužovi, aby som vás ako čistú pannu
predstavil Kristu.“ Toto je srdce pastora, je to srdce Boha a apoštola Pavla. Toto je všetko,
čo skutočný pastor chce – spoločenstvo, ktoré kráča v rastúcom posväcovaní, svätosti, pripravuje
sa stať sa nevestou a manželkou Krista. Pozrime sa, čo je tu napísane: „On je žiarlivý. Boh žiarlivý
pre teba. Viete si predstaviť, ako by ma zničilo, keby som prišiel domov a našiel svoju manželku
s iným mužom? Čím stáročia prechádzalo dlho trpiace Božie srdce pre národ Izraela a pre celý
svet? Viete si predstaviť to dlhé trápenie Božieho srdca? Jakub hovorí, že ak túžime po veciach
tohto sveta, sme cudzoložníci. Hovorí, že až po závisť túži po nás Duchom, ktorému dal prebývať
v nás. (Jak. 4:4-5). Duch Svätý, ktorý je vo mne túži po takomto intímnom spoločenstve, hlbšom
a rastúcom. Pavol, s Božím srdcom tu hovorí Korinťanom: „ Chcem ťa, budeš čistou pannou.“ Viete
čo to slovo „čistá“ znamená? Znamená to, testovaná slnečným svetlom. V tých dňoch, keby ste išli
na krytý trh, môžete kúpiť od rôznych obchodníkov hrnce, misy a iné veci. Znamenalo to držať niečo
proti slnečnému svetlu a vidieť, či tam nie sú nejaké nečistoty, pretože obchodníci sa vás niekedy
snažili okradnúť. V tých výrobkoch niekedy mohli byť nečistoty, alebo mohli mať kaz. Vtedy by ste
vyšli zo stánku a pozreli by ste sa, či je to skutočne bezchybné. Ak je, kúpite si to. Toto znamená
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slovo „čistá“. On pripravuje bezchybnú, slnečným svetlom testovanú pannu, aby prišla k svadobnej
hostine, ktorou vyvrcholia veky. Na túto hostinu ste vy i ja pozvaní. Haleluja! Toto je túžiace srdce
ženícha.
Poznáte podobenstvo o svadobnej hostine v Mat. 22. Ľudia boli pozvaní na svadobnú hostinu
kráľovského syna, ale niektorí to nebrali vážne, niektorí to odmietli, niektorí nepočúvali, niektorým to
bolo jedno a išli si svojou cestou. Keď už všetci hostia boli vo vnútri, prišiel kráľ pozrieť sa na
hodovníkov. Keď zrazu uzrel a zastavil sa pri jednom človeku a pýta sa ho: „čo tu robíš, neoblečený
do svadobného rúcha? Nastalo dlhé ticho, ten človek zanemel. Kráľ povedal: „zoberte ho a vyhoďte
ho do vonkajšej tmy, tam bude plač a škrípanie zubov. Mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.
Nechceš byť jedným z Jeho vyvolených? Aby sa mohol pozrieť dolu a povedať: „pozrite sa na môjho
služobníka Joba, pozrite sa na môjho služobníka Raya, on je jeden z mojich vyvolených, on ide so
mnou až dokonca. On chce byť očistený zo všetkých poškvŕn. Haleluja.
Bolo to pred mnohými rokmi v New Yorku, v deň mojich narodenín. Bol som slobodný,
znovuzrodený a nadšený pre Pána. Povedal som: „Pane, čo chceš aby som robil na moje
narodeniny? V našom spoločenstve bola malá africká Američanka, ktorá sa volala Matka Jackson.
Prišiel som k nej a povedal som jej: „Mama, išli by ste so mnou budúci týždeň na večeru, mám
narodeniny.“ Povedala: „Bude mi cťou.“ Vedľa nej stála jej spolubývajúca, krásna veriaca židovská
žena, menom Karen. Oni dve boli tou najzábavnejšou dvojicou v New Yorku. Malá „Ima Ama“, tak
sme ju začali volať, so svojimi bielymi teniskami spievajúca rap piesne Ježišovi v podchode metra
a táto štíhla, krásna, talentovaná speváčka, modelka, židovské dievča Karen, bývali v maličkom
byte v New Yorku. Vtedy sa medzi mnou a Karen ešte nič nedialo, aspoň ja som o tom nevedel.
Karen tam stála, tak som sa k nej otočil a opýtal som sa jej, či by sa k nám chcela pridať. Chcel som
to urobiť len zo slušnosti, ale ona povedala „áno, rada.“ Zastavil som sa pre nich a išli sme
od reštaurácie pri Národnom múzeu. Sadli sme si a Karen mi darovala knihu od Andrewa Murraya –
Ako Kristus. Ležala na stole a všetci traja sme začali nášmu čašníkovi kázať evanjelium. Matka
Jackson má úžasnú vieru, a vždy ma vo viere budovala. Bola uzdravená z rakoviny prsníka, modlila
sa za svojho brata alkoholika, ktorého získala pre Božie Kráľovstvo. Pochádzala zo zboru
v Harleme, ktorý sa volá „Stanica zachraňujúca duše pre všetky národy“. Ale v ten večer bola Matka
Jackson ticho a Karen začala hovoriť o jej milostnom vzťahu s Ježišom. Sedel som tam pozerajúc
sa na túto ženu, ktorá je zamilovaná do Ježiša a Duch Svätý mi povedal: „toto je tvoja manželka.“
Sedel som tam a pozrel som sa na Matku Jackson. Usmievala sa, ale nepovedala nič. Odišli sme
a ja som zastal ako omráčený. Kráčam s nimi ulicou s poznaním, že som práve stretol svoju
manželku. Opýtal som sa: „Karen, môžeme sa znova vidieť?“ Povedala, že by bola rada. Dohodol
som si s ňou stretnutie hneď na nasledujúci večer. Zamilovali sme sa do seba, a povedala mi ako sa
jej Židovke zjavil Ježiš cez pohanku, ktorá sa za ňu dva roky modlila.
LAMPA V OKNE
Rozhodol som sa ju požiadať o ruku. Obliekol som si frak, zobral som Bibliu, na ktorej bolo zlatým
vyryté „Karen Jeneway Davis“, vedel som, že povie áno. Kúpil som tucet ruží a mal som zmluvu,
ktorú som napísal o platení za cenu nevesty a o mojej nehynúcej láske k nej, ak ma prijme. Mal som
lampu, špeciálnu lampu, ktorú sme mali zapáliť a postaviť do okna, po tom, ako povie áno. To bolo
niečo, čo židovské dievčatá robili. Zapálili lampu, postavili ju do okna pokiaľ ženích neprišiel
bratstvo
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a nezavolal ich, potom mu vybehli v ústrety. O tomto je aj podobenstvo o desiatich pannách. Ja som
teda zaklopal na dvere, stál som tam v mojom fraku – Karen mala pre mňa variť po prvýkrát
v živote. Prišla bosá, oblečená v zástere v jej malom jednoizbovom byte v New Yorku. Stál som tam
vo fraku a v rukách som mal všetky tieto dary. Kľakol som si na kolená a opýtal som sa jej či sa
chce stať mojou manželkou. Povedala áno. Matka Jackson zvolala: Haleluja! Ako sme v ten večer
zapaľovali lampu, spievali sme obľúbenú pieseň Matky Jackson: „Ježiš odvolal obvinenie, prípad je
uzavretý, milosťou som spasený“. Povedali mi, že dva týždne pred tým, ako som ich pozval
na večeru, Duch Svätý jedno ráno zobudil Matku Jackson a ona skákala a smiala sa v Duchu. Karen
sa jej spýtala: „Prečo si taká šťastná?“ Povedala jej: “Duch Svätý mi práve povedal, kto bude tvojim
manželom.“ Karen povedala, že bola vystrašená, ale napriek tomu sa spýtala kto to je? Matka jej
odpovedala: „David Davis.“ Karen si pomyslela, že by to bolo v poriadku. Rozhodli sa, že to zostane
tajomstvo a nikomu o tom nepovedali. V ten večer v reštaurácii, to už oni vedeli. Opýtal som sa
Matky Jackson: „Prečo si bola taká tichá ten večer?“ Povedala: „Duch Svätý mi dal sväté utíchnutie
na moje ústa. Nemohla som rozprávať. Len som Ho pozorovala ako pracuje.“
PREDIVNÁ MILOSŤ
Naša svadba bola vonku, v meste New York v Brooklyne. Pastor žil v Brooklyne v židovskej oblasti
a všade naokolo boli ortodoxní Židia. Bolo to v sobotu ráno, v deň Šabatu a veľmi pršalo. Vyhrnul
som si nohavice na svojom obleku, bežal som dažďom, ktorý bol po kolená, pre kvety. Modlili sme
sa, „Pane, zastav ten dážď, zastav ten dážď. Presne keď začala svadba, prestalo pršať a na oblohe
sa objavila prekrásna dúha. Keď Karen vyšla spoza rohu v šatách, s jej otcom židom (ateistom),
ktorý mi ju odovzdával, bol som hotový. Tá krása, tá vnútorná krása ženy, ktorá je manželkou
Kristovou, bola to predchuť toho, kam ideme. Keď mi odovzdala svoj život a ja jej svoj, rabíni so
zdvihnutými rukami nás pozorovali spoza plota. Noel Pointer, úžasný jazzový hudobník, ktorý
je znovuzrodený, je mimoriadne talentovaný, hral na modrých elektrických husliach a zároveň
spieval. Mali sme nášho „huslistu na streche.“ Hral a spieval „Predivná milosť.“ Moja príprava na
svadbu ako ženícha bola to, že som sa snažil byť taký svätý, ako len môžem byť, aby som mohol
slúžiť tejto úžasnej žene, ktorú mi Pán dal. Videl som tú svadbu ako ženích, ktorý hľadá svoju
nevestu, tak, ako Ježiš hľadá nás.
Aká bude tá jednota? Nevieme si to ani predstaviť. Veľmi rád kážem o nebi, ale tá svadba, na ktorú
ideme bude to niečo neuveriteľné, omnoho viac, ako môžeme prosiť, myslieť alebo si predstaviť.
Pýtam sa vás: „ste naozaj pripravení ako nevesta? Ste skutočne pripravení, už ste sa na toto pozreli
ako na svadbu, ako na vyvrcholenie tvojho života, zmyslu tvojho života? Toto je rok uvoľnenia.
Hovorím vám to prorocky. Pán mi to povedal, a ja som videl, že sa to deje. Dnes vám hovorím, toto
je rok prepustenia.
On si ťa priťahuje na svoju stranu – poď, aby si mohol mať život – Jeho život – a mal ho vo väčšej
plnosti. „Radujme sa, veseľme sa, vzdávajme mu slávu, že prišla svadba Baránkova
a manželka Jeho sa pripravila. (Zjav. 19:7)
(článok už bol publikovaný v Bratstve v roku 2002)
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ROŠ CHODEŠ (ŽIDOVSKÉ SVIATKY)
Roš znamená hebrejsky hlava. Ros chodeš /doslova hlava měsíce, Nový měsíc zahajuje každý
židovský měsíc. Roš chodeš nemá jednoduchou historii, proto si nemůžeme odpustit kratší odbočku.
První roš chodeš. První den měsíce nisan, čtrnáct dní před východem z Egypta, přikázal Bůh Mojžíšovi, aby vyhlásil novolunní. Od této chvíle se datuje tradice Nových měsíců, která nepřerušena
trvá do dnešních dnů. Přesto dnes nemá roš chodeš takový význam jako v historii.
Historie. V dobách existence jeruzalémského chrámu vyhlašoval roš chodeš nejvyšší rabínský
soudní dvůr - sanhedrin. Po uplynutí 29 dní od posledního novolunní, třicátý den měsíce, čekali
rabíni v jeruzalémském chrámu příchod svědků. Každý muž, který na obloze viděl první srpek nové
Luny, spěchal do chrámu vydat svědectví. Pokud přišli alespoň dva důvěryhodní svědci včas, mohl
soudní dvůr vyhlásit 30. den dnem Nového měsíce, v chrámu přinesli kohanim /knězi/ předepsané
oběti a začalo nové počítání.
Mohlo se ovšem stát, že pro špatné povětrnostní podmínky nespatřil třicátý den nikdo nový srpek
měsíce. Proto musel sanhedrin počkat a vyhlásil roš chodeš až třicátý první den měsíce.
Jeden nebo dva dny. V průběhu generací se ustavil v Jeruzalémě zvyk slavit roš chodeš již třicátý
den měsíce s nadějí, že svědkové dorazí ještě před západem slunce. Pouze když skutečně nikdo
včas do chrámu nedorazil, slavil se i den třicátý první.
Poselství. Jak se měli Židé mimo Jeruzalém dozvědět, byl-li vyhlášen roš chodeš třicátý nebo třicátý první den? Sanhedrin vysílal jízdní posly po Izraeli a do vzdálené Babylónie existoval systém
ohňových signálů zapalovaných na vybraných výšinách.
Nejistota. V době druhého chrámu se však objevili nepřátelé, kteří na kopcích úmyslně zapalovali
ohně a šířili falešné zprávy. V Babylónii si nevěděli rady. Nakonec jim nezbylo než vyhlásit stav
nejistoty. Kdy ale slavit svátky? Tóra píše jasně, že pesach má být patnáctý den měsíce nisan, kdy
ale byl roš chodeš? Kdy začal měsíc nisan? Protože byly jen dvě možnosti, rozhodli se rabíni slavit
svátek v obou možných termínech. Tak vznikl zvyk zdvojit mimo Izrael biblické svátky. Situace se
však dále zhoršovala, Římané pronásledovali přicházející svědky a dobrovolníků ubývalo. Za těchto
podmínek ustanovil rabín Hilel II. ve čtvrtém století o.l. pevný kalendář. Z úcty ke staré jeruzalémské
tradici přiřkl některým měsícům dvoudenní roš chodeš, jiným jednodenní. Biblické svátky mimo Izrael zůstaly dodnes dvoudenní.
Dnes. V dnešní synagogální liturgii je roš chodeš spojen se čtením z Tory, přídavnou sváteční modlitbou musaf a, zpěvem vybraných žalmů, kterému říkáme halel.
Symbolika. Na rozdíl od Slunce mění zdánlivě Luna při svém oběhu kolem planety Země SVOU
velikost. Někdy z ní vidíme jen malý kousek ve tvaru ,D" a říkáme, že Luna dorůstá, jindy Luna couvá. Couvá, couvá až se najednou ztratí. Izraelský národ k Luně často přirovnáváme. Od doby Abrabratstvo
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Roš chodeš
háma židovský národ rostl po patnáct generací k úplňku v době králů Davida a Šalomouna, aby
postupně patnáct generací couval ke zdánlivému zániku v době zničení prvního chrámu Babyloňany. Na rozdíl od ostatních národů, které se objeví na dějinné scéně, aby získaly moc, expandovaly,
došel jim dech a ztratily se (viz Asyřané, Babyloňané, Peršané, antičtí Řekové, Římané atd.), se
židovský národ, tak jako Luna, nikdy skutečně neztratil. V průběhu historie se již několikrát po zničujících katastrofách znovuobjevil a i dnes po útrapách posledního století s novou silou „roste" dál.
převzato ze skript pro gymnázium Or chadaš

OMER (ŽIDOVSKÉ SVIATKY)
49 dní. Čtyřicet devět dní mezi druhým dnem pesachu a svátkem šavuot nazýváme omer /doslova
snop/.
Dny přípravy. V době, kdy stál jeruzalémský chrám, bylo povinností přinést 16. nisanu sváteční
oběť prvního snopu z nové úrody ječmene, který právě v této době v Izraeli dozrává, a začít počítat
sedm týdnů do svátku šavuot /doslova týdny/, svátku darování Tory. Těchto sedmkrát sedm dní
představuje období očisty a příprav na „přijetí Tory" a odpovídá sedmi týdnům putování pouští
z Egypta k hoře Sinaj. Tím, že každý večer počítáme, kolikátý den „v omeru" začíná, vyjadřujeme
naše radostné očekávání svátku šavuot.
Pirkej avot. Omer, který spojuje pesach a šavuot do jednoho velkého celku, je vyjádřením spojení
tělesné a duchovní svobody a nezávislosti izraelského národa. Abychom si uvědomili, že před tím,
než přijmeme Toru, se na ni musíme dobře připravit, čteme po šest šabatů v omerovém období
Pirkej avot /česky překládáno jako Výroky otců/, základní spis židovské etiky.
Sedm vlastností. Již jsme uvedli /v souvislosti se svátkem sukot/, že sedm významných osobností
židovských dějin - Abrahám, Izák, Jákob, Mojžíš, Áron, Josef a David - představuje sedm základních
vlastností - lásku, bázeň, krásu, věčnost, slávu, podstatu a království. Podle kabaly /mystického
učení/ je naším úkolem v době sedmi týdnů omeru mezi pesachem a šavuot napravit tyto vlastnosti,
které jsme svými činy v průběhu roku poškodili.

1. týden

2. týden

3. týden

4. týden

5. týden

6. týden

7. týden

láska

bázeň

krása

podstata

sláva

věčnost

království

Abrahám

Izák

Jákob

Josef

Aron

Moše

David

Období smutku. V průběhu historie získalo období omeru charakter smutných dní. Neženíme se,
neholíme se, nestříháme si vlasy a nepořádáme žádné veřejné oslavy. To proto, že v době mezi
pesachem a šavuot zemřelo (pravděpodobně během povstání Bar Kochby v roce 135 o.l.) 24 000
žáků rabi Akivy. Toho rabi Akivy, který se zasloužil o pochopení Písně písní a který sám
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byl Římany umučen k smrti. Další pohroma stihla židovský národ v období omeru v Evropě, kde
v roce 1096 zpustošili účastníci první křížové výpravy lidnaté obce v oblasti řek Rýn a Dunaj. Ještě
více obětí si vyžádalo řádění kozáků při povstání Bogdana Chmelnického v roce 1648 ve východním Polsku, kterému padlo za oběť více než milión osob.
Lag beomer. 18. ijar, lag beomer /doslova 33. den omeru, L=30, G=3/ býval do vzniku státu Izrael
jediný světlý bod v omerovém období smutku. Podle talmudu tento den neumírali žáci rabi Akivy.
Lag beomer je spojen s výročím úmrtí /tzv. jahrzeit rabi Šimona bar Jochaje, jednoho z nejvýznamnějších učenců generace po zničení druhého chrámu a podle tradice autora mystické
knihy Zohar /záře/
Od šestnáctého století začíná být svátek lag beomer pod vlivem cfatských kabalistů /Cfat, Safed,
město na severu Izraele, centrum židovské mystiky/ stale masivněji slaven a dnes je již pevně zakotven v židovském kalendáři. Na lag beomer je zvykem pálit ohně (na památku knihy Zohar /záře/),
tančit a zpívat. Chlapci střílejí z luků, k čemuž se pojí dva výklady. Podle jednoho se po celý život
Šimona bar Jochaje na obloze neobjevila duha /hebr. kešet znamená duha, ale i luk/, protože duha
je znamením Boží zloby /viz příběh o potopě světa/. Druhý výklad se opírá o knihu proroka Šmuela /
Samuel/, ve které je zaznamenán příkaz krále Davida, aby se všichni muži učili střílet z luku a mohli
přispět k obraně izraelské země. (Rabi Akiva a rabi Šimon bar Jochaj byli představitelé hnutí odporu
proti římské okupaci Izraele.) Podle bratislavského rabína Chatám Šoféra začala 18. ijaru padat
z Egypta prchajícím Židům nebeská strava - mana.
Nové svátky. Se vznikem státu Izrael a s jeho nedávnou historií se pojí další dva významné dny
v omerovém období - Jom Haacmaut a Jam Jerušalajim. Jom Haacmaut /Den Nezávislosti/ připomíná vznik novodobého státu Izrael v roce 1948, kdy 14. květen připadl na 5. ijar. Předvečer svátku,
4. ijar, je Den vzpomínek na vojáky izraelské armády, kteří padli v válkách za nezávislost Izraele.
28. ijar slavíme na památku 7. června 1967Jom Jerušalajim /Den Jeruzaléma/. Tento bylo v šestidenní válce znovu dobyto jeruzalémské Staré Město, Židům umožněn přístup ke Zdi nářků a došlo
ke znovusjednocení města.
převzato ze skript pro gymnázium Or chadaš
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PUBLIKÁCIE
z

Clarence H. Wagner

Cena:

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

ŽIDOVSKÉ
PIESNE

JARMULA BAND (skupina z Polska)
CD za 360,- Sk (290,- Kč)
Viac informácií nájdete na www.jarmulaband.w.interia.pl
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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,
(Spolok svätého Vojtecha, Trnava 1998)
- dokonalý spoločník pri práci, pri oddychu, pri cestovaní
- užitočná pomôcka pre tých, ktorí nemôžu čítať

Cena:

650,- Sk
500,- Kč

Audio záznam z konferencie z roku 2005
Môžete si objednať
MC, CD-R, a CD-MP3.
Objednávku nájdete
v prílohe k tomuto
časopisu alebo na
www.chevra.sk.
Ďalej si môžete objednať
audio nahrávky
na našej adrese:
Chevra
Hollého 40
010 01 Žilina
Tel./Fax: +420 41 5640 536
bratstvo
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Srdečne Vás pozývame na
jubilejný 10. ročník konferencií

s názvom:

Ty si svätý ¾ud Hospodinovi
ktorá sa uskutoční v dòoch:
17.-20.augusta 2006
Žilina, Slovensko

a jej zámerom bude:
Boh stvoril človeka, povolal ho, aby s Ním chodil,
videl Ho pôsobi vo svojom živote a počul Jeho hlas.
Božie Slovo hovorí: "bez posvätenia nikto neuvidí Pána",
"Blahoslavení čistí srdcom, lebo oni budú vidie Boha".
Ješua počul na hlas svojho Otca a videl Ho kona.
Ako sa to týka mòa a ako sa to vzahuje na Izrael?
Konferenčný poplatok: 300,- Sk (230,- Kč)
00
Začiatok konferencie: 10 hod
Podrobnejšie informácie a prihlášky:
Chevra SR, Hollého 40, 010 01 Žilina, Slovenská republika
Chevra ČR, Smetanova 523, 739 61 Tøinec, Česká republika
Online prihláška:
www.chevra.sk; e-mail: chevra@chevra.sk, tel./fax: +421(41)564 05 36

