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Poslanie:
Potešujte, potešujte môj ľud... (Iz. 40)

CCHEVRA
HEVRA

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.

bratstvo
Redakcia

SLOVO NA ÚVOD
Milí čitatelia,
ďakujeme všetkým vám za vašu modlitebnú podporu ako aj vám, ktorý finančne
prispievate na programy a projekty.
Ďakujeme aj vám, ktorí ste nám napísali o tom, čo vnímate a ako sa vám darí
v modlitbách, v osobnom i pracovnom živote. Každý list, ktorí dostaneme od vás
je pre nás takým „motivátorom“ k väčšej chuti a nadšeniu pracovať pre nášho
nebeského Otca, ale zároveň hľadať a poznávať Jeho cesty, ktoré sú nad naše
očakávania.
Čo ďalej? Ako ďalej? Moja túžba v srdi je opäť sa stretnúť s Bohom. Nie len
cítiť sa dobre alebo mať dobrý pocit zo svojej práce. Túžim vidieť a poznať viac,
poznať aký je náš Boh, aké sú Jeho myšlienky, aké je Jeho srdce.
Keď si čítam príbehy ľudí z biblie, ktorí sa stretli z Bohom, musím konštatovať,
že u všetkých z nich nastala radikálna zmena. Zmena postojov, priorít, okolností,
vzťahov. Každé stretnutie z Bohom vyprodukuje zmenu, ktoré nesie následky.
O tom sú moje myšlienky, ktoré vám teraz vyjadrujem, pocity, ktoré vnímam.
Nech vás sprevádza Jeho milosť a pokoj.
Šalom
Jozef Janits
Tím Chevra

Slovo na úvod
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Mesačné správy z Izraela
„ ...pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine...“ (1 Kráľ.10:6)

TERORISTI NIE SÚ IMÚNNI
„Ba aj za vašu krv, za váš život budem brat na zodpovednosť...človeka i jeho brata
budem brať na zodpovednosť za život človeka. Ak niekto prelieva ľudskú krv, tomu
nech človek preleje jeho krv, lebo Boh učinil človeka na Boží obraz.“ (1 M. 9:5-6)
Ako sme písali toto májové vydanie Israel News Digest prišla správa, že vodca Hamasu,
Abdel Rantisi, bol v sobotu večer 17.apríla zabitý v Gaze zásahom izraelského
ozbrojeného vrtuľníka. Rantisiho zabili, keď cestoval vo svojom aute, neďaleko jeho
domu v Sheikh Radwan v susedstve Gaza City, asi 100 yardov od miesta, kde asi pred
mesiacom bol zabitý Jásin. Spočiatku sa hlásilo, že Rantisiho syn a dvaja telesní
strážcovia boli tiež zabití, ale najnovšie správy naznačujú, že prežili. Bezprostredný
dôvod pre útok na Rantisiho bol ďalší samovražedný bombový útok na križovatke Erez,
ktorý zabil izraelského pohraničného policajta a zranil troch iných Izraelčanov.( Toto bol
štvrtý teroristický incident na križovatke od začiatku roka).
Po útoku na Rantisiho sa vybralo do ulíc tisíce Palestínčanov, aby protestovali proti
úkladnému zavraždeniu. Hamas prisahal, že pomstí Rantisiho smrť útokmi „aké pred tým
nebolo vidno“ . Hamas a mnohí iní zvaľujú vinu na Ameriku vzhľadom k tomu,
že prezident Bush nedávno podporil Šaronov plán o uvoľnení. „Tento čin je priamy
výsledok podpory Ameriky, ktorú dostal Izrael v Bushovom vyhlásení“, povedal premiér
PA v odpovedi na vraždu. Bushove „slová“ spôsobili vraždu Palestínskej vláde, dodal.
Amerika poprela, že by dala zelenú pre zavraždenie Rantisiho.
Rantisi, s toľkou krvou na svojich rukách ako šejk Jásin, je zodpovedný za smrť
najmenej 377-mich Izraelčanov. Detský lekár v Gaze mal zostať pri svojej humánnej
práci, ktorú si zvolil pre svoju životnú profesiu. Je zaujímavé, ako teroristi a tí, ktorí ich
podporujú, niekedy pochádzajú z tých najhumánnejších profesií, ako je: liečenie chorých.
Sýrsky Bašar Assad je tiež doktor. Ako ten, ktorý pomáha pacientom vidieť (očný lekár),
sám nevyzerá na to, že by mal víziu dosiahnuť skutočný mier s Izraelom.
Pokiaľ ide o Rantisiho, Izrael ho najprv zatkol v roku 1983. O päť rokov neskôr, keď
vznikol Hamas, bol na dva roky uväznený pre organizovanie nepriateľských akcií proti
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Izraelu. V roku 1990 strávil ďalší rok v administratívnej väzbe. V roku 1992, po únose
a zavraždení pohraničného veliteľa Nissima Toledana, Izrael vykázal do južného
Libanonu 400 aktivistov Hamasu a Islamského džíhádu, vrátane Rantisiho. Neskôr
sa pracovníci Hamasu vrátili do Izraela, a Rantisi sa stal jedným z hlavných vodcov
Hamasu, nakoniec preberúc zodpovednosť Jásina. V skutočnosti toto nebol prvý pokus
zabiť Rantisiho. Bol terčom izraelských vzdušných síl v júni minulého roku. Keď strela
z helikoptéry zasiahla jeho džíp, podarilo sa mu vyskočiť z neho a utiecť. Pri jeho úniku
ho streľba z helikoptéry zasiahla do nohy. Nohu mu neskôr dal do poriadku
spoluzakladateľ Hamasu a chirurg Mahmoud Zahar, ktorý ho operoval v Gaze,
v nemocnici Shifa Hospital.

NIE ODVETA - BOJ PROTI TERORIZMU
Hovorca ministra zahraničných vecí Izraela Gideon Meier, na otázku ohľadom tejto tzv.
„odvety“, pri vypočúvaní povedal: „Predovšetkým musíme pochopiť ... že nehovoríme
o odvete. A ani sa nezaoberáme sa odvetou. Našou úlohou je ochrana Izraelčanov pred
nebezpečným násilím, ktoré prichádza od Hamasu a Islamského džihádu. Sme tu, aby
sme chránili svoj ľud. Zaoberáme sa ochranou izraelského ľudu a tým, aby sme nastolili
pokoj s palestínskymi susedmi. Aby sme nastolili mier, musíme ponajprv ochrániť náš
ľud pred týmto terorizmom.“
Keď sa ho pýtali, či je rozdiel medzi „ochranou nášho ľudu“ a „odvetou“, Meier povedal:
„Ó, je tu veľký rozdiel. Bojujeme proti terorizmu. Musíme pochopiť, že Rantisi, ktorý bol
dnes večer vybraný za terč, nie je Matka Tereza. Je to muž, ktorý bol zapojený do
terorizmu. Je to muž, ktorý pred dvomi rokmi poslal svojich samovražedných
bombardérov, v čase večerného slávenia Paschy (samovražedný útok v Netaya). Toto je
muž, ktorý posieľal svojich samovražedných bombardérov do malých reštaurácií,
do autobusov. Toto je muž, ktorý musí byť mŕtvy, aby sa zabránilo budúcim teroristickým
útokom.“

HAMAS V ROZKLADE?
Khaled Abu Toameh, ktorý písal 18. apríla do Jpost poukázal na to, že Hamas čelí
prázdnemu miestu vo vedení, pod odchode Rantisiho a Jásina. Boli štyria vodcovia
Hamasu, ktorý v roku 1987 založili hnutie, vrátane Ibrahima Makadmeha a Salaha
Shehadeha, ktorý boli zabití počas uplynulých dvoch rokov. Najnovšie úkladné
zavraždenia uzatvárajú zakladajúce vedenie Hamasu. O Hamase sa hovorí, že má ešte
troch vyšších vedúcich pracovníkov v pásme Gazy, ale „ žiaden z nich sa nevyrovná
Rantisimu, alebo Yassinu v postavení, alebo v popularite“ (Jpost, 18. apríl).
Z hľadiska vyhlásenia Izraela, že má v úmysle ísť po celom vedení hnutia, nie je jasné,
či nejaký z troch zostávajúcich vedúcich pracovníkov, by sa chcel stať hlavným vodcom
Hamasu. Podľa zdrojov Gazy je predčasné hovoriť o nástupcovi po Rantisim. V každom
Mesačné správy z Izraela
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prípade hovorcovia Hamasu boli príliš zaneprázdnení v sobotu večer chrlením vyhrážok,
že pomstia zabitie Rantisiho, než aby diskutovali o otázke, kto by mohol byť Rantisiho
nástupca.
V súčasnosti je Hamas v šoku, väčšina jeho vedúcich pracovníkov sa skrýva. Rantisi bol
zďaleka najradikálnejší zo skupiny. V kontraste, traja zostávajúci vedúci pracovníci Haniyeh, Siam a Zahar - sú známi pre svoj pragmatický prístup, a podľa článku Jpost
nikdy o nich nebolo počuť, že by Židov počítali k „synom opíc a prasiat“ , čo je fráza,
ktorú Rantisi voľne používal. (Mimochodom, toto Korán vzťahuje na Židov a Rantisi
je známy tým, že sa naučil naspamäť celý Korán, počas jednej doby vo väzení).
Abu Toameh poukazuje, že ak sa Hamasu nepodarí zvoliť nástupcu po Rantisim v Gaze,
skupina zostane s vonkajším vedením, ktorého zástupcovia sídlia v Damasku a Bejrúte.
Pokiaľ ide o vonkajšie vedenie, Khaled Mashaal, vodca politického výboru Hamasu, je
teraz nesporný vodca hnutia. Skutočne nezáleží na tom, kde Mashaal žije. Izrael objasnil,
že pôjde po celom vedení a vodca Hizbullahu Nasrallah je tiež potenciálny terč. Izrael
nateraz povedal, že neplánuje zavraždiť Arafata. Hoci, ako môže tento človek spávať, je
nad pochopenie pisateľa.

ROZHODNUTÝ SA STIAHNUŤ
Napriek opozícii mnohých Izraelčanov, nehovoriac o 8000-cich usadlíkoch v Gaze,
premiér Ariel Šaron beží plnou parou vpred k úplnému stiahnutiu z pásma Gazy.
Šaronov plán o stiahnutí si získal podporu mnohých svetových vodcov, vrátane ruského
prezidenta Vladimíra Putina a prezidenta U.S. Georga W. Busha. Až donedávna Šaron,
možno obávajúci sa reakcie verejnosti, odmietal prezradiť detaily svojho plánu
verejnosti.
Premiéra držala nad vodou jeho nedávna cesta do Washingtonu a rozhovory
s prezidentom Bushom, počas ktorých prezident podporil Izrael ohľadom problému
utečencov, zhodnúc sa v tom, že palestínski utečenci by sa mali usídliť v budúcom
Palestínskom štáte a tiež, že bolo nerealistické očakávať od Izraela, že pôjde späť
k hraniciam spred roku 1967. Inými slovami, Bush súhlasil, že by si Izrael mal ponechať
hlavné usadlosti. Toto je historická „jednička“ pre amerického prezidenta, nakoľko
žiaden predchádzajúci prezident nikdy sa nezhodol v tom, že nové skutočnosti ohľadom
zeme zabraňujú Izraelu ísť späť k starým hraniciam.
Hlavné obytné bloky, ktoré Šaronova vláda zamýšľa ponechať, sú: Maaleh Adumim (30
000 ľudí), Ariel (18 000), Kiryat Arba (4 000), Hebronská enkláva (500), Givat Zeev (10
000) a blok Gush Etzion (30 000). Nie je isté, čo sa stane s ostatnými usadlosťami. Isté je
to, že uznanie amerického prezidenta o práve Izraela držať sa týchto usadlostí vyvolalo
výkriky „to je hanebné“ po celom svete.
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Čo povedal prezident, bolo toto: „Skutočnosti ohľadom pozemkov sa za desaťročia
zmenili. Z hľadiska týchto zmien, vrátane už existujúcich hlavných izraelských obývaných
centier, je nerealistické očakávať, že výsledkom konečného statusu vyjednávaní bude
plný a kompletný návrat k hraniciam prímeria z roku 1949.“ (Debkafile, 14. apríl).
O Palestínčanoch sa hovorí, že sa „potácajú“ z Bushovho odmietnutia ich silno držiacich
vyjednávacích pozícií: úplný odchod Izraela zo Západného Brehu a Gazy, ilegality
usadlostí a práva návratu utečencov pod rezolúciou Spojených národov 194. Vodcovia
PA naznačujú, že US už viac nemôžu byť čestným prostredníkom. Jediná vec, s ktorou
sa musia práve teraz Palestínčania utešiť je skutočnosť, že prezident Bush tvrdil, že múr,
ktorý Izrael buduje, bude dočasné bezpečnostné opatrenie, nie základ trvalej politickej
hranice. Prezident tiež hovoril v prospech túžby Palestínčanov získať suverenitu, volajúc
po
„ životaschopnom, susediacom, suverénnom a nezávislom“ štáte.
Akokoľvek, Bush pokarhal Palestínčanov za zlyhanie pri zanechaní teroru, čím
sa vyradili z politického procesu Stredného Východu a dosiahnutia suverenity. Povedal,
že získajú miesto pri vyjednávacom stole iba za podmienky, keď sa zrieknu teroru
a prídu s nejakými vodcami, ktorí sú zameraní na mier.
Snáď jeden dôvod, prečo prezident Bush chválil Šaronovu ochotu začať odstraňovanie
istých vojenských základní a usadlostí v pásme Gazy je ten, že to ponúka možnosť
teritoriálnej blízkosti pre budúci Palestínsky štát.
Avšak jedna vec, na ktorú sa americký prezident neobrátil, je fakt, že Šaronov
unilaterálny plán nie je to isté, ako Cestovná mapa, a že v Šaronovom pláne nie je žiaden
Palestínsky štát. Šaron v základe hovorí Palestínčanom: „Pretože vy ste zo svojej strany
nenaplnili podmienky Cestovnej mapy, teraz budeme pokračovať s našim vlastným
plánom. Jednoducho sa oslobodíme od vás a nebude žiaden Palestínsky štát.“
HLAVNÉ BODY PLÁNU STIAHNUTIA SA
Podľa JPost z vydania 18. apríla, hlavné body Šaronovho plánu o uvoľnení, sú
nasledovné:
1. Pokiaľ ide o Pásmo Gazy, Izrael sa stiahne z Pásma, vrátane všetkých existujúcich
Izraelských usadlostí, a premiestni sa na územie mimo Pásma. Akonáhle sa tento proces
ukončí, Izraelská armáda už nebude mať v Gaze trvalú zem, ani prítomnosť civilistu.
Toto efektívne odstráni akýkoľvek základ pre tvrdenie, že pásmo Gazy je okupované
územie.
2. Pokiaľ ide o Júdeu a Samáriu, Izrael sa stiahne z väčšiny územia severu Samárie,
vrátane všetkých trvalých vojenských základní v tejto oblasti a premiestni sa mimo
oblasti. Akonáhle sa toto ukončí, v severnej Samárii nebude žiadna trvalá izraelská
armáda, ani prítomný civilista. Toto umožní susedstvo palestínskemu územiu v severnej
Mesačné správy z Izraela
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Samárii. Iné veci, ktoré sa Izrael zaväzuje urobiť, je zlepšiť dopravnú infraštruktúru
v Júdei a Samárii, aby sa umožnila nepretržitá preprava Palestínčanov v Júdeii a Samárii.
3. Pokiaľ ide o bezpečnostný múr, Izrael bude pokračovať v budovaní múru v súlade
s rozhodnutiami vlády. Trať múru zoberie do úvahy humanitárne záujmy.
Iné dôležité body sú, že pásmo Gazy bude zbavené zbraní, ktorých existencia nie je
v súlade s existujúcimi dohodami medzi dvomi stranami. Tiež Izrael si ponechá právo
na sebaobranu, vrátane odpovedi na akékoľvek hrozby, vychádzajúce z pásma Gazy.
To isté platí o severnej Samárii, kde Izrael, hoci s jeho ústupom, ponechá si právo
na zabraňovacie kroky a reakciu, s použitím sily, proti akýmkoľvek hrozbám
vychádzajúcich z tejto oblasti.
Izrael umožní bezpečnostnú koordináciu s Palestínčanmi, za účelom boja proti terorizmu
a udržania verejného poriadku, ale konzultácia, pomoc a cvičenie policajných síl budú
vykonávať americké, britské a egyptské úrady, alebo iní experti, v súlade s dohodami
dosiahnutými s Izraelom. Izrael tiež bude pokračovať v udržiavaní infraštruktúry vody,
elektriny, spravovania odpadu a komunikácií, slúžiacim Palestínčanom. Bude
pokračovať vstup Palestínskych robotníkov do Izraela, v súlade s existujúcimi kritériami.
Bude tiež umožnené pokračovať v prílive tovaru medzi pásmom Gazy, Judeou
a Samáriou, Izraelom a zámorím.
ŠARONOVA DOHODA
Určite je nejaký systém v Šaronovom „šialenstve“, ako sa hovorí. On nie je žiaden
hlupák a čo zamýšľa vo svojom pláne uvoľnenia, je značne lepší život pre väčšinu
Izraelčanov. Odchodom z Gazy Šaron získa v niekoľkých oblastiach. Vyhne sa
zdrvujúcim výdavkom a problému ponechania armády rozmiestnenom v pásme Gazy.
Keď sa armáda stiahne, stovky tisícov Palestínčanov sa zachránia pred „tvrdou vojenskou
okupáciou“. Navyše Šaron dúfa , že postúpi domy v Gaze Svetovej Banke a získa za ne
kompenzáciu. Potom, dúfajme, to zaopatrenie bytov bude k dispozícii pre palestínskych
utečencov, aby sa nejako napomohlo zmierniť situáciu mnohých Palestínčanov bez
domova.
Šaron tiež vie, že bude ľahšie držať sa častí Západného brehu, ak sa vzdá Gazy.
Prezident Bush už schválil plán nevzdať sa niekoľkých blokov usadlostí na Západnom
brehu, ako je spomenuté vyššie. Nakoniec Palestínčania na Západnom brehu môžu byť
obklopení niekoľkými územnými jednotkami, ktoré rozdeľuje 6 usadlých blokov, ktoré
Šaron plánuje ponechať. V Šaronovom pláne, ako sme už poznamenali, nie je žiaden
Palestínsky štát. Izraelčania si oddýchnu úľavou. Za stavu, že do Gazy bude zabránený
vstup, usadlosti na Západnom brehu budú posilnené, dúfajme, že sa teroristické útoky
znížia. Keď bude Jeruzalem odrezaný od palestínskych oblastí tromi usadlosťami Givat
Zeev, Gush Etzion a Maaleh Adumim, bude ťažké dostať Jeruzalem späť na program
vyjednávania.
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Tak Palestínčania so svojou zdráhavosťou zaviesť Cestovnú mapu, ktorú Šaron v jednom
čase akceptoval, budú odstrčení, pretože Izrael dosiahne väčšinu zo svojich cieľov
a jednoducho odíde z náročných oblastí, zanechajúc Palestínčanov ich biede.
IZRAEL SA PRIPRAVUJE NA REAKCIU TERORIZMU
Izraelské bezpečnostné sily sa pripravujú na možnosť nárastu terorizmu počas ďalších
dní, jednako ako výsledok poznámok amerického prezidenta Busha vo Washingtone
a zavraždenie Rantisiho 17. apríla. Hamas a Islamský džihád zobrali zreteľ na dohodu
vo Washingtone a vypovedanie vojny US voči Palestínčanom a žiadajú zvýšiť útoky
proti Izraelu. Noviny PA Al-Hayat al-Jadeeda oznámili, že americké posolstvo pre
Palestínčanov je: „Pritlačíme vás k zúfalstvu“.
Šéf polície Šlomo Aharonišky varoval, že palestínske skupiny budú bezpochyby
zintenzívňovať snahy uskutočňovať veľké teroristické útoky na Izraelské ciele.
„Domnievam sa“, povedal, „že Palestínska strana sa neteší z toho, čo sa udialo
vo Washingtone“. (spravodajská služba ICEJ). Zavraždenie Rantisiho dokonca ďalej
pozdvihlo úroveň tlaku a Izrael je v stave vysokej pohotovosti.
Medzitým sa v Ramalláhu PA rozhodla spustiť kampaň za sústredenie svetu proti dohode
dosiahnutej medzi Šaronom a Bushom, ohľadom budúcnosti Západného brehu a Pásma
Gazy. Toto rozhodnutie prišlo uprostred správ, že premiér PA Querei má v úmysle
rezignovať ako protest voči dohode. Nie je jasné, či to myslí vážne, pretože sa vyhrážal
rezignovať predtým.
V tom istom čase predseda PA Jásir Arafat vyhlásil, že Palestínčania budú pokračovať
v boji, až pokiaľ nedosiahnu všetky svoje práva, vrátane práva návratu týkajúceho sa
utečencov. „Extrémistickí Izraelskí vodcovia sa mýlia a takí sú i tí, ktorí ich podporujú a vy viete, koho myslím„ povedal Arafat v televíznom prejave (Jpost, 16. apríl). Úradníci
PA reagovali so zúrivosťou na dohodu, titulujúc ju ako „ novú Balfourovu Deklaráciu“.
Niektorí ľudia - nielen v oblastiach PA, ale tiež v arabskom svete vo všeobecnosti
dokonca varovali, že dohoda uvoľní vlnu teroristických útokov proti americkým
záujmom.
Arafat naliehal na Palestínčanov, aby bránili krajinu, ich sväté miesta a Jeruzalem.
„Našim osudom je, že sme obrancovia našej zeme a našej svätej svätyne a našich práv,
rovnako ako práva utečencov vrátiť sa do ich domoviny“, povedal. Tiež opakoval svoju
vyhrážku uchýliť sa k násiliu proti Izraelu. „Izraelské zločiny budú čeliť väčšiemu
odporu, aby prinútili izraelských okupantov a skupinu usadlíkov opustiť Palestínsku
krajinu“, vyhlásil (Jpost). Upozornil, že Izrael nezíska bezpečnosť skrze okupáciu,
aroganciu vraždenia Palestínskych vodcov. Stanovisko vydané vedením PA volalo
na podporu medzinárodné spoločenstvo, aby podporilo palestínsky postoj vzhľadom
k dohode Busha-Šárona a preformulovalo ich záväzok voči mieru. Qurei vyhlásil,
Mesačné správy z Izraela
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že dohoda bude „ katastrofou“ a navrhol núdzové stretnutie štvorky (EÚ, Spojené Štáty,
Rusko a Spojené národy), aby prediskutovali jej následky.
BIN LADIN „ OPLAKÁVA“ JÁSINA
Bin Ladin, nie neočakávane, vyšiel s kritikou na Izrael a US kvôli zabitiu šejka Jásina
a prisahal pomstiť zavraždenie vodcu Hamasu. (V čase písania týchto správ jeho reakcia
na zavraždenie Rantisiho nie je známa). Akokoľvek, zdržiavajúc sa odseknúť ruku
(Izrael), Bin Ladin prisahal, že pôjde po hlave (Spojené Štáty).
Za niekoľko rokov mal Bin Ladin neurotickú potrebu zraniť Spojené štáty, národ, ktorý
rád nenávidí. Tvrdí, že to má dočinenia s prítomnosťou neveriacich (amerických) vojsk
na svätej pôde v Saudskej Arábii, plus je tu skutočnosť, že Amerika zničila najmenej dva
arabské režimy v Strednom Východe: v Afganistane a v Iraku. Ale tieto sú iba časťou
jeho problémov so Západom. Príčiny jeho nenávisti idú späť ku Križiackym výpravám,
ktoré predstavujú tému, z ktorej sa Arabi nikdy neunavia o nej hovoriť. Môže byť,
že jeho skutočný problém je hlboké poníženie a strata moci a vplyvu, čo prešlo arabským
svetom od pádu Osmanskej ríše v 1. svetovej vojne.
V každom prípade Bin Ladin prisahal zaútočiť na US za smrť Jásina ( a pravdepodobne i
Rantisiho). Zatiaľ ponúka prímerie pre Európu za podmienky, že ich autority zastavia
„sužovanie“ Moslimov. Väčšina Európskych vodcov samozrejme zavrhla jeho ponuku
hovoriac, že nebudú vyjednávať s najväčším teroristom. Ohľadom Ameriky Bin Ladin
hovorí: „Sľubujeme Bohu, že potrestáme Ameriku za Jásina, ak dá Boh. Ktoré
náboženstvo považuje vašich zabitých za nevinných a našich zabitých za ničomných?
A ktorý princíp považuje vašu krv za skutočnú krv a našu krv za vodu? Podobné
zaobchádzanie je spravodlivé a ten, kto začína nespravodlivosť, nesie väčšiu vinu.“
Pokiaľ ide o to, čo si myslí o prezidentovi Bushovi, vychádza to jasne z nasledovnej časti
z jeho nedávnej správy: „Pokiaľ ide o prezidenta Busha, vodcov, ktorí krúžia vo svojej
dráhe, vedúce mediálne spoločnosti a OSN, ktoré tvoria zákony pre vzťahy medzi pánmi
veta a otrokmi Valného Zhromaždenia, sú to len nejaké nástroje, použité na oklamanie
a vykorisťovanie ľudí. Celá táto garnitúra predstavuje smrteľnú hrozbu pre celý svet.“
Bin Ladin tiež sľubuje, že bude bojovať proti Židom, pretože „Sionistická intervencia
je jeden z najnebezpečnejších a najobtiažnejších znakov tejto (Washingtonskej) skupiny.“
Pokračuje v apelovaní na tých Európanov, ktorí chcú mier. „Žiadam čestných ľudí, zvlášť
vedcov, kazateľov a obchodníkov, aby vytvorili trvalý výbor pre poučenie ľudí Európy o
spravodlivosti našej záležitosti, o celej Palestíne.“ Hovorí, že Al-Kaida je pripravená
zastaviť svoje teroristické útoky proti tým Európskym krajinám, ktoré prestanú
prenasledovať Moslimov. Ponúka zmierenie tým, ktorí sa zaviažu nenapádať Moslimov,
alebo nezasahovať do ich záležitostí - a tiež stiahnuť všetkých svojich vojakov
z moslimských území. Bin Ladin potom varuje, že Al-Kaida je pripravená na vojnu proti
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tým krajinám, ktoré odmietnu jeho ponuku.
„ FANTASTICKÁ PRÍLEŽITOSŤ“
V tomto postupe niekto nie je čestný voči tomu druhému. V unilaterálnom pláne
premiéra Šarona o uvoľnení nie je žiadne miesto pre Palestínsky štát. Šaron mal vysvetliť
svoj plán prezidentovi Bushovi počas svojej nedávnej cesty do Washingtonu. Avšak
reagujúc na zúrivosť Palestínčanov nad dohodami vo Washingtone, prezident Bush
16. apríla povedal, že Šaronov plán odísť z Gazy a časti Západného brehu predstavuje
„fantastickú príležitosť“ pre Palestínčanov, aby sa pohli smerom k vytvoreniu štátu.
„Palestínske vedenie musí povstať k výzve,“ povedal Bush.
Na tlačovej konferencii prezident Bush zopakoval svoju podporu pre Šaronov plán
uvoľnenia, ale tento krát sa úmyselne vyhol hovoriť o návrate utečencov. „Všetky
konečné sporné otázky sa musia ešte stále prejednať medzi stranami“, povedal Bush.
„Teším sa na deň, kedy sa môžu začať tie diskusie, takže sa Izraelská okupácia môže
ukončiť a môže sa objaviť slobodný, nezávislý a pokojný Palestínsky štát.“ (Jpost,16.
apríl).
Európski vodcovia mali výhrady ohľadom dohody Busha-Šarona. Tony Blair uvítal
Izraelom navrhnutý odchod a povedal, že Cestovná mapa zostáva jediným reálnym
postupom k urovnaniu sporu. Blair tiež povedal, že Štvorka by sa mala stretnúť
čo najskôr, aby prediskutovali, ako ďalej ohľadom podpory PA ekonomicky, politicky
a bezpečnosti, v jej ohlase na Šaronovu ponuku. Írsky minister zahraničných vecí Brian
Cowen tiež požadoval stretnutie Štvorky na vysokej úrovni.
Medzitým Bush povedal, že je zaviazaný k slobode a mieru na Strednom Východe
a že podporuje Šaronov plán o stiahnutí sa. „Všetkým stranám to dá príležitosť znovu
posilniť pohyb ohľadom cestovnej mapy“, povedal Bush. „Som odovzdaný vízii dvoch
štátov, Izraela a Palestíny, žijúcich bok po boku v mieri a bezpečnosti.“ Zástupca
ministra zahraničných vecí Richard Armitage povedal: „Vidíme to tak, že toto je
historická príležitosť. Po prvý krát sa Izrael vzdáva usadlostí.“
Ale ak tento pisateľ správne interpretuje správy, ostáva obrovské nedorozumenie.
Šaronov plán predvída unilaterálne uvoľnenie - nie prejednávané. Čo hovorí nahlas
a jasne je toto: My sa už s vami nebudeme viac hrať. Zabudnite na vyjednávania.
Zabudnite na Cestovnú mapu. Zabudnite na štát. My ideme domov.
BUSH NAĎALEJ STOJÍ PRI ŠARONOVI
V piatok, 16. apríla, prezident Bush reagoval „mávnutím rukou“ nad kritikou Egypťana
Hosni Mubaraka, keď hovoril o tom, že odstránenie Izraelských usadlostí v pásme Gazy
by mohlo mierový proces pohnúť dopredu. V interview pre tlač (Houston Chronicle)
Mesačné správy z Izraela
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vydanej v piatok Mubarak povedal, že Bushove komentáre ohľadom konečného statusu
otázky budú viesť k násiliu. „Teraz nevieme, čo sa bude diať“, povedal Mubarak.
„Obávam sa, že sa bude viac stupňovať tlak, bude omnoho viac násilia.“ Mubarak tiež
povedal, že Bushove komentáre by mohli priťažiť US, aby ostali čestným prostredníkom
mierového procesu (Jpost,18. apríl).
Niektorí novinári naznačili, že Bush svojimi poznámkami nahrával konzervatívnym
kresťanským a Židovským voličom, tým že vrelo podporoval Šarona. Mubarak tiež
naznačil, že Bushove komentáre boli prispôsobené k záujmom k volebnému roku.
„Je volebný rok“, povedal Mubarak. „Mierové snahy budú čakať, až pokiaľ sa volebný
rok neskončí.“
Hoci Biely Dom stál svojou podporou pri Šaronovi, tiež napomenul Izrael: „Spojené
Štáty sa vážne zaujímajú o regionálny mier a stabilitu. US dôrazne naliehajú na Izrael
opatrne zvážiť dôsledky svojich činov a znova naliehame na všetky strany, aby sa
maximálnu držali pod kontrolou v tomto čase. Toto je obzvlášť pravda vo chvíli, kedy je
nádej, že ústup Izraela z Gazy prinesie novú príležitosť postúpiť smerom k mieru. Všetky
strany by sa mali sústrediť na pozitívne, konkrétne kroky, ktoré sú teraz potrebné, aby
bol ústup z Gazy úspešný“ (Jpost,18. apríl,).
Ani US, ani Izrael nie sú pripravení totálne ignorovať potreby Palestínčanov. Článok
z 18. apríla v Jpost oznámil, že „ aj US aj Izrael sa javia, že uznávajú potrebu pracovať
s Palestínčanmi tesne po odchode Izraela z Gazy.“ Na spoločnom štvrtkovom stretnutí
Šaron a minister zahraničných vecí US Colin Powel diskutovali o spôsoboch
„zmobilizovania medzinárodnej pomoci“ pre Palestínčanov. To znamená, že Šaron
sa nemôže úplne oslobodiť od Palestínčanov a len si predstavovať, že tam nie sú.
Vzájomné ovplyvňovanie medzi dvomi skupinami bude pokračovať a v skutočnosti
súčasné „uvoľnenie“ jednoducho môže byť malým problémom na ceste ku konečnému
riešeniu. Zatiaľ tu bude mnoho ďalších malých problémov a prekážok.
OFICIÁLNE REAKCIE ARABOV NA SMRŤ RANTISIHO
Arabskí úradníci a moslimskí vodcovia ostro kritizovali zavraždenie Ranstisiho ako
„hrozný zločin“, ktorý naznačuje úmysel Izraela sabotovať mierové nádeje. Taktiež
tvrdia, že Amerika podporuje takéto zabíjanie. Jordánsky štátny minister a hovorca vlády
Asma Khader odsúdil zabitie ako „hrozný zločin“, ktorý „zmenšuje nádej na dosiahnutie
mieru v oblasti“. Jordánsky kráľ Abdulah II, ktorý sa mal 21. apríla stretnúť
s prezidentom Bushom kvôli rokovaniu, odložil svoje stretnutie o dva týždne.
Hossam Zaki, hovorca pre Arabskú Ligu nazval zavraždenie „kriminálnym činom“, ktorý
ukončuje všetky mierové snahy. Povedal, že to odhaľuje „presvedčenie Izraela, že tento
konflikt sa urovná použitím sily, ktorú používajú, kedy chcú“. Zaki povedal, že má
podozrenie z načasovaniu útoku, ako keby prišiel rovno po Šaronovom návrate
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z Washingtonu. Toto vyzerá tak, ako keby mal povolenie od prezidenta US Georga
Busha, povedal.
Za bojových pokrikov Muslimov Alla-hu Akbar, alebo „Boh je veľký“ pochodovalo
v utečeneckom tábore na okraji mesta Sidon asi 2000 Palestínčanov, zväčša
podporovateľov Hamasu, ktorí žiadali pomstiť sa Izraelu. Hovorcovia Hamasu a iných
palestínskych skupín prisahali, že budú pokračovať v džíháde proti Izraelu.
Vysoko postavený Libanonský Šiitský moslimský duchovný Grand Ayatollah
Mohammed Hussein Fadlallah povedal vo vystúpení v televízii Al-Jezeera,
že zavraždenie bol zločin rozmeru prezidenta Busha, ktorý je vrahom všetkých týchto
zločinov, pretože dal zelenú Šaronovi a jeho vláde, zabiť všetkých Palestínskych vodcov,
zvlášť vodcov Hamasu“ (Jpost, 18. apríl). Povedal, že je jeden tím, ktorý spolupracuje:
Izraelsko-Americký tím. Žiadal vyhnúť sa urýchlenej reakcii, vyhlásiac, že odozva si
vyžaduje naplánovanie a to ovplyvní budúcnosť Arabov. „Myslíme si, že Arabi
sú schopní vyvinúť veľký tlak na Ameriku a Izrael, pretože sa otvoril boj medzi Izraelom
a Amerikou na jednej strane a väčšiny z arabského a moslimského sveta na strane
druhej“, povedal Fadlallah.
„Nijaká zbraň zhotovená proti tebe nebude úspešná. Každý jazyk, ktorý sa zdvihne
proti tebe k súdnemu výroku ty zatratíš. Toto je údel sluhov Hospodinových a ich spása
odo mňa, znie výrok Hospodinov.“ (Izaiáš 54:17)
Lonnie C. Mings
Jeruzalem

Mesačné správy z Izraela

strana 13

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

MÚR MODLITIEB
LIST MODLITEBNÉHO STRÁŽCU
Máj 2004, židovský rok 5764
„Pretože máš oddávna nepriateľský postoj, synov Izraela si vydal napospas meču...
Preto, ako že žijem – znie výrok Hospodina Pána –, spustím ťa z krvi a krv ťa bude
prenasledovať...“ (Ez. 35:5-6)

ŠEJK JÁSIN ŽIJE ĎALEJ
Keď bol koncom marca zavraždený šejk Jásin, Hamas sršal na Izrael oheň a síru.
„Zatrasieme zemou“, „Zabijeme Izraelčanov v ich domoch“ atď., sú niektoré z ich
hrozieb. Abdel Rantisi, samozvaný dedič Jásinovho plášťa, ktorý bol medzičasom tiež
zavraždený, prisahal, že „dá sionistickej okupácii lekciu“. Niečo z toho bolo len arabskou
rétorikou, pretože v skutočnosti väčšina vodcov Hamasu vstúpila do ilegality. Izrael
si napriek tomu nemôže dovoliť uspokojenosť, pretože aj keď sa zatiaľ nekonala nejaká
veľká odveta, agenti Hamasu možno jednoducho čakajú s úderom na Izrael, kým sa
skončí tradičné 40-dňové obdobie smútku. Al Kaida medzitým zvažuje svoje vlastné
hrozby pomsty za zavraždenie Jásina. Ako zvyčajne, Bin Ladin nemá problémy len
s Izraelom, ale aj – a možno v prvom rade – s Amerikou. Tento muž má neurotickú
potrebu zaútočiť na Veľkého Satana (ako nazýva Ameriku). „Sľubujeme Bohu, že za
neho (Jásina) potrestáme Ameriku, ako si to Boh praje,“ prisahal nedávno. To všetko
predstavuje starosti nielen pre Ameriku, ale aj pre Izrael, pretože existuje domnienka,
že agenti Al Kaidy sú už vo vnútri Izraela a možno sa aj podieľali na niektorých teroristických útokoch.
•

Modlite sa, aby Boh, ktorý jediný má právo odplaty, sa svojím vlastným spôsobom a vo svojom vlastnom správnom čase postaral o tohto muža, ktorý sa vyhráža
ľuďom milujúcim slobodu na celom svete.

NÁVNADA A PALICA BIN LADINA
„Povstaň, Hospodine, vo svojom hneve, zdvihni sa proti zbesilosti mojich protivníkov,
precitni kvôli mne, Ty, ktorý nariadil si súd!“ (Ž. 7:7)
•

Prihovárajte sa za kresťanov, za prezidenta Busha a za všetkých dobromyseľ-
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ných ľudí v Spojených štátoch.
Vzhľadom na skutočnosť, že Bin Ladin, hoci je na úteku, presadzuje svoju osobnú
kampaň s cieľom zasadiť Amerike úder, mali by sme pozdvihovať priateľa a spojenca
Izraela, Spojené štáty. Vojenská sila USA je znamenitá, ale tanky a delostrelectvo
sa nedajú použiť proti jedovatým blchám, ktoré sú schopné vliezť nepozorovane do šiat.
Bin Ladin asi cíti, že nejakých priateľov potrebuje, a tak nedávno ponúkol Európe
návnadu, zatiaľ čo nad Amerikou drží palicu. Európe ponúkol najnovšie trojmesačné
prímerie za podmienky, že jej orgány zastavia „prenasledovanie moslimov“. Väčšina
európskych vodcov jeho ponuku odmietla s tým, že nebudú rokovať s arciteroristom.
Ale proti Amerike Bin Ladin naďalej srší zlovestné hrozby. Al Kaida sa bezpochyby
chystá zmrzačiť Ameriku. Aj keď je USA v mnohých ohľadoch v hriechu, naďalej stojí
za Izraelom, a preto si zasluhuje naše modlitby.
•

Ďakujte Bohu, že Amerika je medzi tými krajinami, ktoré žehnajú Izraelu,
zrenici Božieho oka, a takto snáď prijme požehnanie.

•

Opravdivo sa modlite, aby Boh zadržal svoj súd nad USA, nakoľko v tomto
veľkom obrancovi Izraela sa nachádza omnoho viac ako „desať spravodlivých“.

„A hovoril [Abrahám] ďalej: Nech môj Pán nevzbĺkne hnevom, ak budem ešte raz
hovoriť: Možno sa ich tam nájde desať. A On riekol: Ani kvôli desiatim nezahubím.“ (1 M. 18:32)

BUSH PODPORUJE IZRAEL V OTÁZKE UTEČENCOV A USADLOSTÍ
NA ZÁPADNOM BREHU
„Na vás rozmnožím ľudí, celý dom Izraela; mestá budú obývané a čo je zrúcané, bude
nanovo vystavané.“ (Ez. 36:10)
•

Chváľte Boha za nedávne vrelé prijatie Ariela Šarona prezidentom Bushom vo
Washingtone a jeho osobnú podporu Izraela.

Ariel Šaron dosiahol v rozhovoroch s prezidentom Bushom dokonca viac ako očakával.
Prezident Bush sa „historicky odklonil“ od politiky USA, keď povedal, že palestínski
utečenci by mali byť presídlení do budúcej „Palestíny“, a nie do Izraela. Taktiež dal tichý
súhlas zámeru Izraela držať si určité skupiny usadlostí na Západnom brehu, keď povedal,
že by bolo nereálne očakávať úplný návrat k Zelenej línii ako súčasť mierovej dohody.
Bush sa tiež zaviazal, že USA urobí maximum pre to, aby zabránili akémukoľvek pokusu
vnucovať Izraelu ďalší mierový plán (iný ako Cestovná mapa). Bush takisto vyzval
arabské národy, aby „už začali normalizovať vzťahy s Izraelským štátom.“

Múr modlitieb
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•

Pozdvihujte Ariela Šarona, ktorý určite nie je „dokonalým“ vodcom, ale ktorého
cieľom je viesť Izrael počas jeho funkčného obdobia k mieru a bezpečnosti.

„Uzavriem s nimi zmluvu o pokoji, bude to pre nich večná zmluva. Usadím
a rozmnožím ich...“ (Ez. 37:26)

PALESTÍNSKA SAMOSPRÁVA ZÚRI
„Zoskupujú sa zemskí králi a kniežatá sa spolu radia proti Hospodinu a proti Jeho
[ľudu].“ (Ž. 2:2)
•

Modlite sa, aby Boh, ktorý pozná svojich ľudí medzi Arabmi, dal umierneným
Palestínčanom vodcov, ktorí priznajú, že Izrael má právo na túto zem.

Ako reakciu na udalosti vo Washingtone, Palestínska samospráva vyjadrila hnev
a hlboké sklamanie, keď prehlásila, že porozumenie medzi USA a Izraelom povedie
k väčšiemu násiliu a koncu mierového procesu. Jeden vyšší vodca Fatahu povedal: „Bush
robí zásadnú chybu, keď vyťahuje otázky utečencov a hraníc.“ Iný arabský vodca nedávno povedal: „Amerika vyhlásila Palestínčanom vojnu.“ Po čase sa celá táto rétorika stala
ošúchanou a nudnou. Koľkokrát podľa Palestínčanov niekto, či už Amerika alebo Izrael
„vyhlásil vojnu“ Palestínčanom? Príliš veľakrát na to, aby sa to spočítalo. Koľkokrát
sami Palestínčania vyhlásili vojnu Izraelu (alebo Amerike)? Opäť príliš veľakrát na to,
aby sa to spočítalo. Je samozrejmé, že Palestínčania sú nespokojní. Svoju nespokojnosť
by však mali nasmerovať skôr na svojich vlastných Izrael nenávidiacich vodcov, ako na
Izrael a jeho priateľov.
•

Žiadajte Boha, aby dal Palestínčanom spoznať, že ich jediná nádej na prosperitu
a naplnenie spočíva v dosiahnutí dohody s Izraelom.

SŤAHOVANIE NABERÁ NA OBRÁTKACH
„V onen deň uzavrel Hospodin zmluvu s Abrámom slovami: Tvojmu potomstvu dávam
túto krajinu od rieky Egyptskej až po veľkú rieku, po veľtok Eufrat...“ (1 M. 15:18)
•

Prihovárajte sa za osadníkov v Pásme Gazy, ktorí čelia možnému vysťahovaniu
sa z domovov.

So silnejúcim hnutím za stiahnutie sa z Gazy sa 8 000 osadníkov trápi, modlí a – občas –
dúfa, že k tomu nedôjde. Samozrejme, že pre osadníkov sa plánuje kompenzácia
a premiestnenie do iných častí krajiny. Niektorí osadníci veria, že príkaz na evakuáciu
nebude nikdy vydaný, zatiaľ čo iní sú presvedčení, že bude. Jedna z vecí, ktorá robí
osadníkom starosti, sú telá 40-tich obyvateľov, pochované v miestnom cintoríne v Neveh
Dekalim. Samozrejme, že nie je „kóšer“ vykopať hroby a premiestniť telá. V prípade
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Jamit (sinajská osada zrušená v roku 1982) išlo len o jedno telo a rabíni sa rozhodli,
že nemajú inú možnosť, ako telo previezť. 40 tiel v Pásme Gazy je iná záležitosť, ale
aj tak tvoria len jednu maličkú časť problémov, pred ktorými osadníci stoja. Avner
Šimoni, predseda Regionálneho zastupiteľstva Pásma Gazy vyjadril presvedčenie,
že nielenže sa nebudú premiestňovať tieto telá, ale samotní osadníci nikdy neodídu.
„Zostaneme tu ešte dlho,“ povedal. Medzičasom generálny zástupca Menahem Mazuz
prilial olej na oheň tým, že zmrazil všetky fondy židovským osadám v Judsku, Samárii
a Gaze, lebo „niektoré z týchto peňazí sa používajú na stavbu ilegálnych provizórnych
obydlí.“ Jedno je jasné, že ak majú osadníci zostať v zemi, ktorá bola odovzdaná Abrahámovi a jeho potomkom, čaká ich ešte dlhý spor.
•

Žiadajte Boha, aby posilnil srdcia osadníkov a dal im odvahu konať podľa
svojho presvedčenia.

•

Modlite sa, aby Boh dal aj izraelským vodcom jasne porozumieť, že Gaza
je časťou starobylého dedičstva Izraela.

„Zasadím ich do ich pôdy, a nebudú už vytrhnutí z pôdy, ktorú som im dal, vraví tvoj
Boh, Hospodin.“ (Ám. 9:15)
Nakoniec, pre severnú časť krajiny bol na 16. apríla, predpovedaný dážď. Pokračujme
v modlitbách za neskoré dažde, nakoľko je čas, keď ešte môže prísť ďalšia vlaha. Ale
ešte viac prosme Boha za dážď jeho milosti a milosrdenstva na tento obkľúčený národ.
V mene Mesiáša,
Lonnie C. Mings
(Citáty v tomto vydaní modlitebného listu sú prevzaté z Jerusalem Post)

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.

Múr modlitieb
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CHEVRA CENTRUM
Na začiatku minulého roka sme boli veľmi požehnaný tým, že nám predseda Židovskej
náboženskej obce v Žiline ponúkol budovu pre naše združenie. Je to bývalá židovská
škola. Uvedomujeme si, že nás Boh vedie k tomu, aby táto budova bola požehnaním pre
Jeho ľud ako Chevra centrum, a to cez nasledovné projekty:
-

distribúcia potravinových balíkov a humanitárnej pomoci, šatstva
pomoc pre tých, ktorí prežili holokaust a geto
zdravotnícke projekty
starostlivosť o starších ľudí
programy pre deti a siroty
kultúrne, vzdelávacie a vyučovacie programy
pomoc pre obete miestnych pohrôm
projekty Aliyah – imigrácia do Izraela

Súčasný stav budovy
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Budova potrebuje rekonštrukciu. Návrh a príprava projektu, materiál a samotná práca
na stavbe stojí veľmi veľa. Je to obrovský projekt, ale Boh Izraelov, ktorý je náš Otec
a Boh je oveľa väčší, než tento projekt. Táto vízia je nielen pre tím Chevra, ale aj pre
tých v tele Ješuu (Ježiša), ktorých srdcia sú zlomené pre Židov, a ktorí chcú byť Jeho
požehnaním pre nich: “A požehnám tých, ktorí ťa žehnajú” (1 M. 12:3)

Pohľad na projekt budovy po rekonštrukcii.
Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste prispeli na tento projekt.
Šalom
tím Chevra

Pre všetkých vás, ktorý ste sa rozhodli prispieť na projekt CHEVRA CENTRUM sú nasledovné
informácie:
Pre platby zo Slovenska :
Chevra, Hollého 40 , 010 01 Žilina,
Banka: ČSOB, a.s., Legionárska 1, 012 22 Žilina
zvlášť vytvorený účet - č.ú.: 307945033/7500 (Sk) (poukážka označená červenou bodkou)
Pre platby z Českej republiky:
Chevra, Smetanova 523, 739 61 Třinec
Banka: ČSOB, a.s., Lidická 1264, 739 61 Třinec
č.ú.: 180773659/0300 (Kč) (na poukážku uveďte var. symbol 111)

CHEVRA CENTRUM
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Lekcie zo Šavuótu (z Letníc)
A K Ý J E T O S V I AT O K ?
Aký je rozdiel medzi Šavuótom, sviatkom týždňov, Hag HaBikkurim,
druhým sviatkom prvotín úrody, sviatkom žatvy a Letnicami?
Absolútne žiaden! Sú to rozličné mená pre ten istý biblický sviatok,
každé meno reprezentuje určitú črtu jeho významu.
Najznámejšie hebrejské meno pre tento sviatok je Šavuót alebo
sviatok týždňov. Toto meno dostal preto, lebo Izraeliti mali napočítať sedem plných týždňov odo dňa po Šabate Veľkej noci (tiež známej ako sviatok prvotín úrody, 3 M. 23:9-14), aby dospeli k tomu správnemu dňu,
kedy sa mal oslavovať Šavuót.
Časové obdobie medzi sviatkami je nazývané časom počítania omera. (Omer bola miera na meranie obilia, zrna alebo suchého tovaru, rovnala sa asi ½ galónu.) Každý deň tohto počítania sa hovorilo požehnanie
ako vďaka Bohu za Jeho starostlivosť.
Tento sviatok je tiež známy pod jedným, ešte známejším menom,
ktorým sú Letnice (anglické slovo Pentecost), pochádza z gréckeho slova,
ktoré doslovne znamená “päťdesiaty deň”, a to kvôli tomu, že Letnice majú byť slávené päťdesiat dní, sedem týždňov, po prvom sviatku prvotín
úrody. V hebrejskom kalendári sú slávené 6. sívana.
V prvý sviatok prvotín úrody, počas týždňa Veľkej noci, ľudia prinášali do chrámu jačmeň ako mávanú obetu pre Pána. Pretože jačmeň
dozrieva pred pšenicou, na Šavuót mali priniesť do chrámu dva bochníky
mávanej obety z najlepšej pšenice vypestovanej v Izraeli, (štei halehem),
ktoré boli obetované na druhý sviatok prvotín úrody. Preto sa Šavuót nazýva tiež Hag HaBikkurim alebo druhý sviatok prvotín úrody. Je ľahké
popliesť si tieto dve obety prvotín úrody. Vlastne sú tieto dve udalosti úzko prepojené.
Obidve udalosti mávaných obetí, prvá jačmenná, druhá pšeničná,
sú predzvesťou väčšej Pánovej žatvy, ktorá prichádza a je slávená
v jeseni na Sukót, teda sviatok stánkov.
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Je zaujímavé poznamenať, že pohania svojim bohom obetovali preto, aby si ich naklonili a aby im ich bohovia darovali dobrú žatvu. Avšak
Izraeliti mávali svojimi obilnými obetami s vďakou a vo viere, očakávajúc
dobrú žatvu od Boha Izraela. Motivácia pre ich obete bola úplne odlišná.
Šavuót je jeden z troch pútnických sviatkov (Veľká noc, Šavuót
a Sukót), keď Izraeliti cestujú do Jeruzalema, aby oslavovali v chráme.

O S L AVA Š AV U Ó T U
Pre kresťanov sa stal Šavuót (Letnice), tak ako aj mnohé iné oblasti
nášho biblického dedičstva, zatienený a vzdialený nášmu chápaniu, keďže cirkev sa vzdialila od svojich hebrejských koreňov. Mnohí kresťania si
myslia, že Letnice sú čisto kresťanským sviatkom, pretože o nich vedia
len z Novej zmluvy. Napríklad vieme, že Duch Svätý bol daný cirkvi v tento deň (Sk. 2:1). Tiež vieme, že pri jednej príležitosti sa Pavel snažil prísť
naspäť do Jeruzalema na tieto oslavy (Sk. 20:16).
Avšak tento sviatok znamená omnoho viac. Väčšina starovekých
tradícií, ktoré sa týkajú
Šavuótu (Letníc), je spojená s myšlienkou prichádzajúcej žatvy. Šavuót (Letnice), tak ako aj
väčšina ostatných siedmych biblických slávností, je priamo prepojený s poľnohospodárskou
tematikou izraelskej krajiny.
A tak prvotné obete jačmeňa Prvotín žatvy
sú znakom prichádzajúcej žatvy, a pšeničné
obete Šavuótu poukazujú na to, že toto zasľúbenie sa začína napĺňať.
Šavuót tiež prináša široZber jačmeňa je prvý z rady žatiev a znamení
ký výber skorého jarnésviatku Šavuót.
ho ovocia, ktoré dozrieva
v tomto období. Toto
Lekcie zo
ˇ Šavuótu
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všetko prinášajú izraelskí poľnohospodári do chrámu, aby to obetovali
Hospodinu s veľkou oslavou, za sprievodu zvuku fláut. Je to sviatok obrovskej RADOSTI!
Za posledných dvetisíc rokov nebolo žiadneho chrámu, a tak bolo
pre židovský národ veľmi zložité sláviť túto slávnosť ako kedysi. Dnes
v niektorých izraelských komunitách deti pochodujú dookola, nesúc vyzdobené košíky s ovocím. Obyčajne sú oblečené v bielom a na hlavách
majú kvetinové vence. Obety, ktoré nesú, dávajú Židovskému národnému fondu, aby ich zobral do chrámu v Jeruzaleme.
V mnohých prípadoch vyzdobujú synagógy rastlinami a kvetinami
a čítajú knihu Rut a Žalm 67.

Výber z brožúrky „Lekcie zo Šavuótu“. Autorom tejto publikácie je Clarence H. Wagner,
prezident medzinárodnej organizácie Mosty pokoja (Bridges for Peace)
so sídlom v Jeruzaleme.
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Slovo z kázne
Šaron Sanders
Z konferencie
Beit Ješua v Anglicku

Rút a Noémi – podobenstvo Cirkvi a Izraela
V súčasnosti sa v Cirkvi deje niečo dôležité, niečo, čo je v týchto posledných časoch také
dôležité, že si Cirkev nemôže dovoliť byť samoľúba, alebo ľahostajná. Je to niečo,
čo Boh suverénne koná. Viete čo to je? Je to hlas, ktorý vyzýva Cirkev,
aby odpovedala na volanie Rút.
Volanie Rút súri „Boží ľud“ (Cirkev), aby stál po boku a žehnal „Božiemu ľudu“ (Židom), aby ich miloval láskou Ježiša Krista – Mesiáša a slúžil im v duchu Rút. Iste
všetci súhlasíte, že jediným zdrojom čistej pravdy v súčasnosti je Biblia, ktorá je nám
drahá. Okrem nej existuje množstvo správ, množstvo informácií, ale tieto nie sú čistou
pravdou ako Biblia. Vieme, že Biblia nie je len súhrnom spisov – je to Božie hodnoverné
Slovo naveky nemenné v nebesiach. Boh povedal, „budem žehnať tých, ktorí žehnajú
môjmu ľudu“ – je to také jednoduché. Akákoľvek národnosť, kmeň, farba, kultúra, nemôže byť žiadny rozdiel v tom kde na svete žijeme, ak žehnáme židovskému ľudu, budeme požehnaní.
V súčasnosti mám na srdci bremeno za Cirkev Pána Ježiša. Modlím sa, aby v nej boli
otvorené srdcia pre dôležité symbolické vyučovanie z knihy Rút, keďže príbeh Rút
a Noémi je podobenstvom Cirkvi a Izraela. Skôr než sa pozrieme do knihy Rút, chcem
každému z vás položiť otázku. Ak by, nedajbože, došlo k nejakému druhu ekonomickej
krízy v národnom merítku, a bulvárne časopisy by priniesli titulky, „Židia za krízou“,
ak by na vašej ulici znenazdajky začal narastať antisemitizmus a vaši susedia by hovorili,
že v skutočnosti Židia spôsobili všetky problémy, postavili by ste sa za spravodlivosť,
stáli by ste za židovským ľudom? Toto je veľmi dôležitá otázka.
Vieme, že Pán si pripravuje Nevestu, ktorá bude bez poškvrny a vrások na svadobných
šatách. Ale v tomto čase Cirkev potrebuje pochopiť a uznať, že na našich svadobných šatách sú škvrny. My máme nebeské šaty, šaty chvály, odev spásy, rúcho spravodlivosti. Ale kvôli tomu čo sa stalo za posledných 2000 rokov s organizovaným kresťanstvom a počas Holokaustu (mnohí pomreli skôr, než sa svet zobudil) máme na šatách
škvrny. Takže, pýtajme sa samých seba, budeme stáť v týchto posledných dňoch, keď
časy zdrsnejú, za židovským národom? A čo môžeme ako Cirkev urobiť pre to, aby sme
pomohli odstrániť tie škvrny z našich svadobných šiat?
Out of Zion
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Kniha Rút, jej obraz, je jedným z najkrajších príbehov lásky v Biblii. O čom je toto podobenstvo? V tomto príbehu je ukrytý hlbší význam, než len doslovný popis. Kniha Rút
je obrazom toho aký vzťah by mal byť medzi Cirkvou a Izraelom. Dúfam, že toto posolstvo nám pomôže objaviť niektoré základné pravdy v Božom Slove, a ja chcem použiť
niektoré príbehy a podobenstvá tak, ako to robil Ježiš, keď vyučoval tu na zemi.
Sú tu 4 dôležité body:

1. neotrasiteľná vernosť
3. príbuzenský rodinný vzťah

2. oddanosť
4. priateľstvo Rút

Skôr než sa dostaneme k biblickej zvesti o Rút, uvediem jeden príbeh, ktorý súvisí s tým,
čo chcem povedať.
Tento príbeh sa udial tesne po skončení II. svetovej vojny a verím, že je pravdivý.
Z väzenského tábora boli prepustení dvaja vojaci. Len čo ich prepustili, vychystali sa na
cestu domov. Už boli pri palube lode, keď sa dopočuli, že na lodi je veľmi malá kajuta,
ktorá vystačí len pre jedného vojaka a jeden kufor. Jeden z nich si niesol so sebou jediný
najvzácnejší majetok, aký mal. Títo dvaja priatelia stáli bok po boku po celú vojnu. Boli
ako bratia a dávali pozor jeden na druhého. Nakoniec vybrali jedného z vojakov, aby
nastúpil na loď so svojou batožinou, kým jeho priateľ musel zostať a čakať na ďalšiu
loď. Bolo to veľké sklamanie pre dvoch mužov, ktorí spolu bojovali vo vojne. A viete čo
sa stalo? Prvý vojak schytil jediný kus batožiny, ktorý bol povolený – veľkú tašku – vysypal z nej všetok obsah a potom požiadal svojho priateľa, aby vstúpil do tašky. Opatrne
zdvihol tašku na svoje plecia a potom niesol svoj najvzácnejší „majetok“ na loď. Nuž,
tomuto ja hovorím priateľstvo! Ozajstné priateľstvo a láska. Je to verná láska a záväzok
jedného k druhému, ktorá spôsobuje, že priatelia pevne držia spolu a nemôžu sa rozísť. O
tomto sa dnes budeme učiť u Rút a Noémi, u Cirkvi a Izraela.
Kniha Rút je skutočne o príbuzenskom vzťahu nežidovskej nevesty k jej ovdovelej židovskej svokre. Rút už nemala záväzky, ktoré by ju viazali k Noémi, predsa však
s vernosťou a silnou láskou oddane lipla na nej a pomáhala jej.
Rútine priateľstvo k svojej svokre Noémi bolo také vrúcne, že pasáže z tejto knihy sú
použiteľné aj pri sobáši. Veľakrát sme ich počuli pri slávnostnom sobášnom sľube. Rút
dáva do zálohy svoj život v prospech Noémi a takto hovorí: “Ak ťa z akejkoľvek príčiny
opustím, okrem smrti, nech ma Boh opustí, alebo ešte horšie.“ Kniha Rút je známa po
celom svete ako neopakovateľný príbeh lásky a takou láskou sa odpláca Boh tým najdramatickejším spôsobom – ako sa o tom budeme teraz učiť. Takže, vyberme sa na prechádzku knihou Rút.
Predstavte si takéto prostredie. Kým sa králi dostali do vedenia krajiny, bolo obdobie
starších, ktorí sa stretávali v mestskej bráne. Zasadali tam, aby rozhodovali o vine, alebo
nevine v rôznych občianskych záležitostiach. Bolo to ponuré obdobie v histórii Izraela,
bol to čas Sudcov, keď každý robil to, čo bolo „správne v jeho očiach“. V Judskom Betstrana 24
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leheme žil židovský muž menom Elímelech. V hebrejčine Elímelech znamená „Môj Boh
je Kráľ“. Krajinu sužoval hlad a všetky pramene vyschli. Vody bolo málo a boli veľké
horúčavy – skoro tak, ako je to dnes v Izraeli. Žiadne mraky sa neukazovali, všade vládol
hlad, a tak sa Elímelech rozhodol: „Zoberiem svoju rodinu do Moábskej krajiny“ (dnešný
Jordán) „budem tam žiť len dočasne“, myslel si. Keď však urobil toto rozhodnutie, postavil sa tým proti židovskému zákonu, ktorý zakazoval ísť k pohanskému národu. On a
jeho žena Noémi (v hebrejčine Noémi znamená „Príjemná“) vzali svojich dvoch synov a
pešo sa vybrali na cestu do Moábu. Predstav si dlhú cestu v horúčave a prachu. Elímelech asi vravel: „Zarobím si trochu peňazí, veď to robím pre rodinu, a potom sa vrátime.“
Ale hlad si vybral svoju daň, navštívilo ich nešťastie a Elímelech zomrel. Noémi a jej
synovia zostali samotní, tam ďaleko od ich domova, v Moábe. Ako ďalej čítame, obaja
židovskí synovia Machlón a Kiljón sa oženili s Moábskymi dievčatami. Nečakali na židovské dievčatá, veď široko ďaleko tam žiadne neboli – takže sa rozhodli oženiť
s cudzinkami. Jedna sa volala Orpa – v hegrejčine jej meno znamená „Stuhnutá šija“.
Druhý syn sa oženil s Rút a jej meno znamená „Priateľstvo“. Ale nešťastie udrelo znova.
Hlad bol veľmi ťažký pre každého a obaja muži tiež zomreli. Noémi zostala samotná
s dvomi nevestami a ja vnímam nárek, hlbokú bolesť a smútok v ich srdciach, pretože aj
oni stratili Machlóna a Kiljóna.
O niečo neskôr sa Noémi dopočula, že sa situácia v Izraeli zlepšila. Pán opäť navštívil
svoj ľud a dal im chlieb. Rozhodla sa teda vrátiť do Izraela a obrátila sa k svojim nevestám so slovami : „Choďte domov, choďte domov a vráťte sa k svojim rodinám, obidve
choďte, nájdite si iných manželov. Nech Pán láskavo naloží s vami, ako ste sa vy láskavo
zachovali ku mne a mojim mŕtvym. Len choďte, choďte domov.“ Vtedy Orpa pobozkala
naposledy Noémi a odišla. Bol to bozk na rozlúčku. Nezabúdajme, že to bol bozk, čo
zradil Ježiša. Orpa milovala Noémi, ale nemilovala ju dosť. Vrátila sa k svojmu ľudu a
k svojim cudzím bohom a opustila Noémi. Verím, že Orpa je obrazom časti kresťanskej Cirkvi, ktorá nie je schopná rozumieť a vážiť si nerozdeliteľné puto medzi Cirkvou a Izraelom. Namiesto toho, aby sa stotožnila s Izraelom a kresťanstvom, ktoré má
svoj pôvod v tom, že Boh sa zjavil cez hebrejské Písma, nechá sa často viac ovplyvniť
svetom, alebo pohanským vplyvom. Namiesto toho aby utešovala Noémi, ako hovorí
Izaiáš: „Potešujte, potešujte môj ľud,“ Orpina časť Cirkvi zanechala Noémi aby smútila a
postarala sa sama o seba – nezáležalo jej na jej existencii ani požehnaní. Zlyhala
v rozoznávaní duchovného významu spojenia s Izraelom, pretože je čiastočne slepá
v porozumení Božieho Slova, Jeho plánu a Jeho cieľov s Izraelom.
Rút, však, na rozdiel od Orpy, zostala. Objala Noémi a pridŕžala sa jej, ako čítame
v 1. kap. verš 16-17 : „Ale Rút povedala: Nenúť ma opustiť ťa a odísť od teba! Lebo
kam ty pôjdeš, pôjdem i ja, a kde ty budeš bývať, budem bývať i ja! Tvoj ľud bude
mojím ľudom, tvoj Boh bude mojím Bohom. Kde ty zomrieš, zomriem i ja, a tam
chcem byť pochovaná! Tak nech mi učiní Hospodin, ba nech ešte pridá: len smrť
ma rozlúči s tebou!“ Rútina časť Cirkvi chápe zjavenie Božích plánov a cieľov
s Noémi, (s Izraelom). V súčasnosti po celom svete existuje nezávislé hnutie za návrat
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k židovským koreňom – pochopenie základov našej viery – a Skaly, z ktorej sme vytesaní.
Inými slovami, Rút hovorí Noémi: „kamkoľvek pôjdeš, nikdy neopustím teba, ani tvoj
ľud.“ Viem si predstaviť úsmev, ktorý prebehol po tvári Noémi, keď vycítila oddanosť
v Rútinom duchu. Teraz tu nehovorím o tom, že by všetci kresťania, ktorí pochádzajú
z rôznych národov, mali opustiť svoje krajiny a presťahovať sa do Izraela, tak ako Rút
išla s Noémi. Chcem však povedať: Všetko, čo vlastníme ako Cirkev, pochádza
zo židovského národa. Zamyslime sa nad tým na chvíľu. Biblia, ktorú čítame,
je židovská kniha napísaná židovskými Božími mužmi, inšpirovaná Duchom Svätým.
Všetci proroci a žalmisti boli Židia aj Nová zmluva bola napísaná židovskými mužmi.
Apoštolovia boli Židia, raná Cirkev bola židovská, Pánovi učeníci boli Židia
a samozrejme nadovšetko, sám Pán bol Žid v tele. Ako Cirkev, máme veľký dôvod byť
za to vďační. Stále ma udivuje ako mohla Cirkev tak veľa duchovného dostať od Izraela
a byť taká nevďačná k židovskému národu po celú uplynulú históriu.
Noémi a Rút sa vrátili späť do Betlehema, a pravdepodobne to bol pre Néomi dobrý pocit
ísť domov. No ona asi bola trochu v rozpakoch, keďže privádzala so sebou do Izraelského tábora niekoho, kto mal Moábsku krv, pretože Moábci boli považovaní za „tŕň v päte“
detí Izraela. V židovskom meste akým bol Betlehem, nebola Rút ako Moábka veľmi
vhodnou kandidátkou na manželstvo s Izraelitom. Keď sa Noémi a Rút dostali na okraj
Betlehema – pravdepodobne unavené, hladné, špinavé a smädné – ľudia sa dívali a volali: „Noémi, Noémi, to je Noémi, vrátila sa!“ Ale Noémi povedala: „Volajte ma Mara“
v hebrejčine Mara znamená zatrpknutá. Zatrpkla, lebo stratila všetku nádej a všetko čo
milovala. Som si istá, že v tomto bode si Rút začala klásť otázku: „Ako my len budeme
žiť?“
Noémi jej bez okolkov začala vysvetľovať židovské zvyky a povedala jej o židovskom
zákone, ktorý povoľuje cudzincom, akou bola aj Rút, zbierať klasy, ktoré žatevníci nechali na poli. Rút, ako vidíme v 2. kap. pracovala na poli Bóaza, ktorý bol najbližším
príbuzným Noémi. Podľa židovského práva, keď žena ovdovela a s manželom nemali
deti, najbližší príbuzný manžela si ju mal vziať za ženu a mať deti, aby sa udržal rod. Bol
to tzv. odkupujúci príbuzný. Na toto odkazuje Nová zmluva v Luk. 20:28. Zbieranie klasov patrilo medzi Božie opatrenia pre chudobných. Bola to ťažká, úmorná, ponižujúca
práca, robotníci sa plazili v prachu, aby vyzbierali čo zostalo. Obyčajne toho nebolo veľmi veľa. Jedného dňa, keď Rút bola vonku na poli, Bóaz ju uvidel a povedal jej:
„Kto si?“
V tomto bode ju mohol vyhnať, pretože bola cudzinkou pracujúcou na jeho poli, ale ona
ho poprosila, či by mohla pokračovať v zbere na jeho poli a on povedal áno. V kap. 2
verš 11-12. Hovorí: „Oznámili mi všetko, čo si učinila svojej svokre po smrti svojho
muža, že si opustila svojho otca, matku, rodnú krajinu a išla si k ľudu, ktorý
si predtým neznala. Hospodin nech ti odplatí za to, čo si urobila, nech sa ti dostane
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dokonalej odmeny od Hospodina, Boha Izraelského, pretože si prišla hľadať útočište pod Jeho krídlami.“ Potom ju pozval, aby jedla za jeho stolom a viete čo sa stalo.
Bóaz ju poslal naspäť k svokre, ona vyrozprávala Noémi čo sa stalo, a myslím si, že Noémi hneď vytušila – ženský inštinkt jej napovedal – že Bóaz sa asi zamiloval do Rút.
Došlo jej, že Rút je vhodná na to, aby sa vydala za Bóaza, lebo verí v Boha Izraela.
Vidíte, Noémi, ktorá bola židovskou ženou, chcela požehnanie pre Rút, ktorá nebola Židovkou, pretože Rút žehnala jej. Povedala Rút: „urob si kúpeľ, nakrémuj sa, obleč sa.
Choď dole na Bóazovu farmu, choď za ním a zostaň s ním.“ Nuž, vieme, čo bolo potom.
V tú noc, keď Bóaz zaspal, Rút spala pri jeho nohách. Skoro ráno unikala preč, aby nespôsobila škandál. Ale skôr než odišla, Bóaz jej povedal, že urobí všetko preto, aby jej
pomohol.
Bóaz si pamätal, že je ešte jeden príbuzný bližší ako on, takže najprv o nej musel ísť povedať tomuto príbuznému. V 4. kapitole Bóaz vyšiel do brány, v ktorej sedávali starší a
bol tam aj najbližší príbuzný. Povedal mu, že Noémi chce predať svoj pozemok, ale potom ešte dodal: „S tým súvisí ešte jedna vec, keď kúpiš jej pole, dostaneš spolu s ním dve
ženy, Rút a Noémi“. Samozrejme, najbližší príbuzný sa veľmi preľakol, pretože to by
mohlo ohroziť dedičstvo jeho vlastných detí. Podiel potom pripadol Bóazovi a on sa stal
odkupujúcim príbuzným Noémi a Rút.
Bóaz sa stal ženíchom Rút. Samozrejme, ako vieme, Bóaz je predobrazom Ježiša. Bola
svadba a neskôr sa narodil syn, ktorého nazvali Obéd. Rút bola požehnaná tým, že sa
vydala do rodiny, cez Bóaza. V tomto bode by Rút mohla zabudnúť na Noémi, ale to
nemala v povahe. Vyvolila si naďalej slúžiť a milovať Boha Izraela a slúžiť a milovať
Noémi. Orpina Cirkev urobila to, čo neurobila Rút – Orpina časť Cirkvi bola požehnaná, práve tak ako my, tým, že sa vydala do rodiny – Spoločenstva Izraela –
prostredníctvom židovského Mesiáša Ježiša. My všetci v Cirkvi sme duchovne vydatí za Mesiáša. Ale Orpina časť Cirkvi zabudla na Noémi. Inými slovami, boli prinesení do rodiny spoločenstva Izraela skrze Ježiša, aby zostali pri nej a milovali ju. Rútina
časť Cirkvi, ktorá vzrastá po celom svete nezabudla stáť pri Noémi. Práve kvôli tomu
sme tu dnes. Nesmieme zabúdať ako sme vstúpili do spoločenstva Izraela. Iná Izraelská
žena povedala Noémi v Rút 4: 14-15: „Nech je požehnaný Hospodin, ktorý ti dnes neodoprel odkupujúceho príbuzného, a nech sa jeho meno oslavuje v Izraeli. ..... tvoja
nevesta, ktorá ťa miluje a ktorá je lepšia k tebe ako sedem synov.“ Každý chcel mať
synov, aby zachoval rod. Ale povedať o žene, že je „lepšia ako sedem synov“, to bol
veľký kompliment pre Rút. Rodená Moábka, ktorá prišla z pohanskej krajiny, sa rozhodla celkom sa vydať do rúk židovského národa a výsledkom bolo, že sa stala prastarou
mamou kráľa Dávida. Je jednou zo štyroch žien uvedených v rodokmeni Ježiša
v Matúšovom evanjeliu. Po stáročia Cirkev čítala tento príbeh Rút a Noémi, ale vybrala
si len časť. Cirkev v podstate povedala: tvoj Boh bude našim Bohom, ale vy,
vy Židia, von! My vás nepotrebujeme!
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V podstate toto bolo povedané, pretože naši predošlí otcovia povedali „teraz sme my
Izrael“. Naši cirkevní otcovia kričali: „Len my sme vyvolení. Židia odmietli Ježiša, oni
ho ukrižovali, my ich viac nepotrebujeme, takže Židia, von! Ako ďaleko sme sa odtrhli
od našich židovských koreňov. Je to smutná realita, ale dialo sa to všade vo svete počas
celej histórie Cirkvi. Viete čo to spôsobilo? Toto spôsobilo škvrnu na našich svadobných
šatách.
Väčšina z nás pozná doktrímu zvanú „nahradzujúca teológia“. Bolo by však krásne napísať pamflet o „zahŕňajúcej teológii“. Asi by sme to mali urobiť. Je to totiž heretická doktrína, ktorá hovorí, že Cirkev úplne nahradila Izrael. My už ho viac nepotrebujeme – Boh
s ním už skončil. Podľa tejto doktríny Cirkev sa stala Izraelom a už viac nie je žiadny iný
Izrael. Je to Orpina Cirkev, ktorá sa odvrátila. Vidíte aká je to nebezpečná doktrína? My,
ktorí pochádzame z rôznych národov sveta sme boli ďaleko od Boha. Naše národy nepoznali Boha Izraela, a už vôbec ho neuctievali. Nasledovali sme cudzích bohov a uctievali
modly. Zaiste to naše národy robia rôznymi spôsobmi aj dnes. Ale v Efežanom 2,12 sa
hovorí: „a že ste boli toho času bez Krista, vylúčení zo spoločenstva s Izraelom, cudzí
zmluvám zasľúbenia, bez nádeje a bez Boha na svete.“ V tom čase len Izrael uctieval
jediného pravého Boha. Ak sa nachvíľu zamyslíme, nebol to pohanský mesiáš, ktorý
zbúral múr rozdelenia medzi nami. Bol to židovský Mesiáš. A tak osud Izraela je aj našim osudom. Ak nespojíme svoj osud s Izraelom, v skutočnosti rebelujeme proti Pánovi,
pretože my nemôžeme oddeliť Ježiša od Jeho ľudu, alebo od Jeho národa. Pri Jeho druhom príchode Ježiš príde ako Lev z kmeňa Júdovho. My, tak ako Rút, sme boli vyvedení
z nášho pohanstva skrze Jeho smrť, Jeho pohrobenie, Jeho vzkriesenie. On je náš odkupujúci príbuzný. Preto vy i ja, Cirkev, by sme mali povedať tak ako Rút: „Tvoj Boh je
aj mojim Bohom a tvoj ľud je aj mojim ľudom.“ Povedať len prvú časť „tvoj Boh je
aj mojim Bohom“ a vynechať zvyšok je skutočne proti Jeho vôli. Všimli ste si s akou
láskavosťou odpovedal Boh keď Rút bola láskavá k židovskej osobe Noémi? Požehnal ju
tak ako sľúbil „Žehnať budem tým, ktorí žehnajú môjmu ľudu“.
Robila som si štúdium v Starej aj Novej Zmluve a zisťovala som ako Boh žehnal pohanov a ich domovy stále, keď sa láskavo so žehnaním zachovali k židovskej osobe. Vidiac
Rútinu vieru v Izraelského Boha a jej zaobchádzanie so židovskou vdovou, počujte čo
povedal Bóaz Rút: „videl som všetko, čo si vykonala“. Inými slovami, niekto si všímal
láskavé skutky, ktoré robila pre Noémi. Bóaz prosil, aby bola odmenená úplným a hojným požehnaním. A keď pohan, taký ako ty a ja, uverí v Boha Izraela, musíme si niečo
zapamätať. My sa nestaneme Židmi fyzicky, ale sme vštepení do prirodzenej olivy Izraela ako divé vetvy. Staneme sa duchovnými synmi Abrahámovými. Na našich cestách
sme sa stretli s rôznymi druhmi učení. Jedno hovorí, že všetci kresťania sa stanú Židmi a
automaticky zdedia ich vlastný rod. Zase iní veria, že všetci kresťania bez ohľadu na to,
kde žijú, budú žiť v malom národe Izraela. Nie som si tým istá, viem len, že sme boli
vštepení do prirodzenej olivy ako divé vetvy. Vstúpili sme do spoločenstva s Izraelom
skrze Ježiša Mesiáša, ktorý je Spasiteľom sveta.
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Na našich cestách vnímame, že mnohé časti Cirkvi hľadajú prebudenie, hlbšie chodenie
s Bohom a požehnanie. Cítim v srdci, že ak naozaj chceme prebudenie, potom musíme začať od základov, akým je: „Proste o pokoj pre Jeruzalem: Nech žijú bezpečne tí,
čo ťa milujú.(Žalm 122,6). Modli sa, aby naše zbory boli v správnom príbuzenskom
vzťahu k Izraelu a židovskému ľudu vrátane doktríny a oddanosti. Dúfam, že som tým
nepovedala nič zlé, ale naozaj verím, že ak chceme aby na nás zostúpil skutočný Boží
oheň, ak úplne správne pochopíme základy, potom žiadny cudzí oheň nezostúpi na naše
oltáre. Orpina časť Cirkvi nerozoznáva akú výživu sme prijali z našich hebrejských koreňov. Mnohí z našich pastorov, ktorých milujeme z celého srdca, potrebujú uznať pôvodné židovské spisy Starej zmluvy. Mnohé semináre a Biblické školy sú zamerané len na
Novú zmluvu a veľmi mnohé sú zamerané na Starý zákon. Preto je aj kurz Kesher taký
dôležitý. Často je skutočný význam slov a viet v Biblii nesprávne pochopený, pretože sa
používa grécky preklad namiesto originálu v hebrejčine. Veľký reformátor Martin Luther
pôvodne povedal: „Židovký ľud (Židia) pijú z prameňa, Gréci, alebo protestanti z potoka
vytekajúceho z prameňa a Rimania zo spodných vôd jazera.“ Myslel tým, že židovský
ľud rozumie Božiemu slovu oveľa hlbšie než my. Každý, kto číta preklad z prekladu
z prekladu, sa môže veľmi pomýliť. Takže, je dôležité, že sa učíme o našich židovských
koreňoch, že sa učíme o skale z ktorej sme vytesaní. V jednom posolstve som sa zmienila
o žene, ktorá prežila Holokaut a ktorá povedala: „Prečo nám kresťania nepomohli?“ Pochopila, že Cirkev je veľmi vzdialená. Vačšina Cirkvi si zvolila cestu zanechania Noémi. Aj Martin Luther pôvodne išiel blízko s Noémi. Na začiatku veľmi miloval židov a
hovoril o nich pozitívne. Ale tak, ako Orpa, rozhodol sa opustiť židov a obrátil sa proti
nim. Práve kvôli tomuto zanechaniu Noémi (Židov), došlo k tragickému teologickému omylu v histórii Cirkvi. Počas uplynulých 2000 rokov hrozila obviňujúcou päsťou,
„Vy ste zabili Ježiša. My sme vás teraz nahradili – my sme Izrael.“ Mnohí sa teraz snažia
napraviť tento tragický omyl.
Ak niekedy Cirkev potrebovala stáť za Izraelom, tak je to práve teraz. V túto veľkú chvíľu bojuje o svoj život. Islam, cudzie náboženstvo chce uhasiť jeho život oberúc ho
o pôdu, ktorú mu dal Pán. Satan má plán uhasiť jeho život s úmyslom, že tak snáď môže
zastaviť návrat Mesiáša do Jeruzalema. Ježiš sa totiž nikdy nevráti ako kráľ palestínskeho štátu. Ak sa Islamu podarí rozbiť židovský štát a židovský ľud, mohlo by to zabrániť
príchodu Pána. Ježiš nebude nikdy vládnuť a kraľovať z Islamského chrámu, ani
z chrámového vrchu, ani z palestínskeho Jeruzalema. Chcem, aby ste všetci vedeli, že
milujeme Arabov a chceme, aby spoznali Pána, aby boli oslobodení od otroctva Islamu.
Sú najväčšou nezasiahnutou skupinou ľudí na svete. Ale Ježiš prichádza späť
do židovského Jeruzalema. Dnes tí z nás, ktorí sme v Rútinej časti Cirkvi, máme vziať
do náruče Izrael – Noémi – a nežne sa oň starať vrúcnymi modlitbami a láskou. Musíme
kričať za ňu, prihovárať sa za ňu, žehnať jej akýmkoľvek spôsobom len môžeme
a pri činení tohoto sami budeme požehnaní. Možno tak môžeme pomôcť zachrániť náš
národ od súdu. Pán odplatí každému kto žehná zrenici Jeho oka plnou odmenou – priazňou, milosťou a mnohým požehnaním. Nehovorím tu posolstvo o prosperite, hovorím o
veciach Ducha. V nadchádzajúcich dňoch budeme Pánovu priazeň všetci potrebovať,
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pretože prichádzajú ťažké dni. Aj keď sa naše vlády obracajú proti Židom, my môžeme
zostať stáť. Pamätáte, keď som sa vás pýtala či by ste sa zastali Židov a pomohli im, ak
by sa stalo niečo drastické a Židia by boli obvinení, ak by všetci vo vašom susedstve
v bloku hovorili, že Židia sú za to zodpovední? Je potrebné, aby sme o tom všetci rozmýšľali.
Nedávno som čítala knihu s názvom Pastorove kasárne od Roberta Wisea. Viete,
že desať percent obyvateľov koncentračného tábora v Dachau boli mužovia v Božom
rúchu – pastori, ktorých tam zavreli preto, že kázali zo svojich kazateľníc, že to, čo nacisti robia so Židmi je zlé? Stáli za nimi všetkými možnými spôsobmi. Je to silná kniha.
Izaiáš 56,3 hovorí, že my nikdy nie sme oddelení od Židov, „Nech nehovorí cudzinec,“
myslí tým nežidov, „ktorý sa pripojil k Hospodinu:“ myslí tým nás, „Hospodin ma celkom oddelí od svojho ľudu!“ Ako sme mohli my, Cirkev, študovať židovskú knihu napísanú židovskými mužmi vedenými Duchom svätým, uctievať Boha Izraela, veriť
v židovského Mesiáša a vôbec sa nestarať o Židov? Je to arogantný postoj. Musíme sa
modliť za našich milovaných bratov a sestry v Orpinej časti Cirkvi – ktorých veľmi milujeme – aby aj ich oči mohli byť otvorené.
Boh hovorí, „ak ste spojení so mnou, ste spojení aj s mojim ľudom“, a Rút povedala,
„Tvoj Boh bude mojim Bohom a tvoj ľud bude mojim ľudom“. Ježiš povedal, „Spasenie
je zo Židov.“ Chcem vás dnes zanechať s touto výzvou. Verím, že nikto z nás nebude
ako Orpa. Tá bola ľahostajná, bez záujmu, opustila Noémi. Kiež by sme sa nikdy, nikdy
neobrátili chrbtom k Židom, ale naopak, kiež by sme boli ako Rút a držali sa Noémi tak,
že by sme ju držali v svojom objatí, objatí modlitieb a príhovorov, pomáhali jej tak ako
len môžeme. Boh dáva v tejto generácii vznikať mnohým novým službám, cez ktoré zástupcovia Cirkvi konajú Pánovu prácu aby bol Izrael obnovený na svojom území.
Chcem povedať toto: dnes je pre Židov často ťažké akceptovať kresťanov, ale musíme si
zapamätať, že Rút od lásky k Noémi neodradilo ani jej odmietnutie. „Nie, choď domov.“ Rút si zachovala lásku k Noémi a nebola ochotná odísť od nej. Musíme milovať
Izrael bezpodmienečne, aj keď nás odmietnu, a bude to Jeho hlboká láska, láska Ježišova, ktorá ich prípadne vytiahne.
Neviem, či budem nablízku, alebo či to bude vytržením, ale verím, že obloha na východe
bude jedného dňa zvinutá ako zvitok a Mesiáš príde vo všetkej svojej sláve. Izrael je taký
malý, že ani jeden človek v krajine nebude môcť nevidieť na tej východnej oblohe, kto je
On.
Takže, či už bývame v Izraeli, ako Ray a ja – a prosíme vás, pamätajte na nás
v modlitbách – alebo kdekoľvek inde vo svete, nech naše skutky a slová ukazujú,
že sme Rútinou častou Cirkvi a nie Orpinou.
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Vždy, keď umožňujeme Židom prijať ich Mesiáša, prinášame im Jeho lásku. Kvôli tomuto sme tu všetci. Boh dáva vznikať generácii Rút, a toto je povolanie Cirkvi. Skutky lásky Rút k Noémi nie sú ničím menším, než vyjadrením jej lásky k Bohu Noémi.
Naša láska by takisto nemala byť ničím menším, než vyjadrením našej hlbokej lásky
k Izraeskému Bohu a k Mesiášovi, Ježišovi, ktorý je aj našim Spasiteľom a našim Mesiášom.
Cirkev musí plniť svoju úlohu (Rim. 11) a volať Izrael naspäť k viere, a to intenzívnou
láskou tak, ako to robila Rút. Láska k Izraelu je ovocím evanjelia, ktoré prišlo
k pohanom. To, čo židovský ľud urobil pre nás, je hodné vďaky. Boh prikáže požehnaniu
na Cirkev len čo ona skutočne dospeje k jednote s Noémi. Nie každý v Cirkvi je schopný
urobiť úkryt alebo materiálne veci pre Židov, ale každý kresťan – každý z nás – sa môže
modliť a prihovárať a milovať ich z celého srdca. Môžete tam „vycestovať“ na svojich
kolenách a modliť sa za pokoj pre Jeruzalem. Kiež by v našich srdciach a našich zboroch
vzplanul plameň lásky k židovskému ľudu. K tomuto nás volá Rút.
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