September 2014 / Elul 5774 - Tišri 5775

Správy z diaspóry a Izraela

OBSAH
Slovo na úvod............................................................................. strana 3

Príhovorcovia za Izrael .............................................................. strana 5

Byť priateľom Božím ................................................................. strana 9

AKTUÁLNE POTREBY ............................................................. strana 17

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

(Ef. 2:14)

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

(Ef. 2:18)

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

SLOVO NA ÚVOD
Drahí súrodenci!
Tu je slovo zo Slova pre vás
„...Počuj môj ľude a dám ti svedectvo, tebe, Izraelu, ak ma
chceš počuť.“ (Ž 81:9)
Ide o Božiu výzvu k počúvaniu. Jasne tu vidieť, že svedectvo Božej
moci sa rodí v počúvaní. Počúvanie spojené s ochotou poslúchať
a vstupovať do vecí, ktoré ukazuje Otec. Božia pravda nemá
alternatívu. Ak áno, potom je to lož od diabla. Božie áno je áno a Božie nie je nie. Všetko
navyše je od zlého.
Funguje to takto:
1.
2.
3.
4.

Boh ti predkladá (ponúka) pravdu svojho Slova, ktorú potrebuješ poznať.
Pravda, ktorú čuješ, v tebe rodí vieru.
Vierou vstupuješ do vecí, ktoré ti boli zjavené od Boha.
A to spôsobuje svedectvo, ktoré dáva Otec, keď sme ochotní počuť, prijať a dať do
praxe to, čo nám hovorí Boh. Je to o chodení s Ním a prinášaní ovocia na Jeho
slávu.

Nedostatkom poslušnosti môžeš obmedziť Božie pôsobenie. Boh vymeral jasné hranice
poslušnosti svojmu ľudu, ale ľud nebol ochotný poslúchať : „...môj ľud neposlúchol môjho
hlasu a Izrael sa mi nechcel poddať.“ (v. 12)
Výkrik Otca po poslušnosti Božích detí je obrovský: „Ó, keby ma bol počúval môj ľud! Keby
bol Izrael chodil po mojich cestách! Len ešte málo a bol by som zohol ich nepriateľov
a obrátil svoju ruku na ich protivníkov.“ (v. 14 – 15) Bez poslušnosti nespravíš ani jeden
krok Božím smerom. Saul stratil svedectvo Božej moci pre neposlušnosť . Boh mu cez
proroka Samuela povedal: „...Či azda má Hospodin (Adonai) takú záľubu v zápalných
a v iných obetiach bitných, ako aby niekto poslúchol hlas Hospodinov? Hľa, poslúchať
je lepšie, ako obetovať a pozorovať na slovo Hospodinovo, ako donášať tuk baranov.
Lebo vzbura je taký hriech ako čarodejníctvo a svojvôľa ako modlárstvo a bohovia. Preto,
že si ty zavrhol slovo Hospodinovo, zavrhol aj on teba, aby si nebol kráľom.“ (I Sam. 15:2223) Boh nechce, aby si robil veci navyše. Človek má tendenciu robiť veci, ktoré vyzerajú
dobre a slušne, ale predsa sú v rozpore s tým, k čomu nás povolal. Niekedy sme príliš
„múdri“, aby sme počúvali, čo nám Boh hovorí, a zdá sa nám, že už poznáme, ako veci
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fungujú, a že mnohé oblasti v našom živote zvládneme bez Jeho rady. Nepriateľ
vyhľadáva presne takéto postoje, aby nás zbavil svedectva Božej moci. Dovolíš mu to?
Neposlušnosť Božieho hlasu je uctievaním cudzích bohov. Je to modloslužba. Kvôli tomu
boli synovia Izraela varovaní: „Nebude u teba cudzieho boha, ani sa nebudeš klaňať bohu
cudziny. Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egyptskej zeme.“ (Ž 81 10-11)
Snahou nepriateľa je, aby ťa aspoň trochu presmeroval a obral o skúsenosť svedectva
Božej moci.
Je tu zasľúbenie, ale je aj podmienka: „...Počuj môj ľude, a dám ti svedectvo, tebe,
Izraelu...“ Samozrejme je tu aj výzva, aby naša slobodná vôľa reagovala poslušnosťou:
„...ak ma chceš počuť.“ Boh sa nenakloní v poslušnosti k nám, ale my sa potrebujeme
nakloniť k nemu: „Priblížte sa k Bohu, a priblíži sa vám. Umyte ruky hriešnici a očistite
srdcia, vy, ktorí ste dvojakej mysle.“ (Jk 4:8) Je najvyšší čas, aby cirkev na Slovensku
vystúpila z duchovnej schizofrénie, náboženských zvykov a postojov a skrze poslušnosť
počúvania Božieho hlasu (Slova pravdy), chodila v svedectvách Božej moci.
Šalom,
Stanislaw Gawel

4

SEPTEMBER 2014

bratstvo

PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
Modlitebné témy z piatkových stretnutí v Jeruzaleme
"Túžobne som očakával na Hospodina, a naklonil sa ku mne a počul moje volanie
o pomoc. Vytiahol ma z hučiacej jamy, z bahnivého blata, a postavil moje nohy
na skalu a stavia pevne moje kroky. A dal do mojich úst novú pieseň, chválu nášmu Bohu. Mnohí to uvidia a budú sa báť a nádejať sa budú na Hospodina. Blahoslavený muž, ktorý
položil Hospodina za svoju nádej a neobracia sa k pyšným a k tým, ktorí chodia za lžou. Mnohé
a veľké sú tvoje divy, ktoré si ty učinil, Hospodine, môj Bože, a tvoje myšlienky, vzťahujúce sa na
nás! Nikto sa nemôže tebe prirovnať! Povedal som: Budem to oznamovať a hovoriť o tom. Ale je
toho taká sila, že sa to nedá vyrozprávať." (Ž 40,1-5)
Hoci žijeme v pohnutých a ťažkých časoch a veľmi ľahko môžeme upadnúť do ustarostenia a strachu, Pán nám neustále v svojom Slove pripomína, že ho neprekvapia udalosti týchto dní.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vďaka, že Ty si Pán. Ty nás počuješ a odpovedáš na naše modlitby.
"Je to mnohonásobná milosť Hospodinova, že sme nevyhynuli úplne; lebo neprestali jeho zľutovania. Sú nové každého rána; veľká je tvoja vernosť." (Plač 3:22-23)
Vďaka, že odvážne môžeme pristupovať k tvojmu trónu milosti a dávaš nám všetko, čo potrebujeme. (Ž 4:16)
Ty si cesta, pravda, život. (J 14:6)
Tvoje je kráľovstvo, Tvoja je sláva, Tebe patrí sila, Tvoj je boj.
"Hľa, nedrieme a nespí ten, ktorý ostríha Izraela." (Ž 121:4)
"Prv ako boli splodené vrchy, a prv ako si roditeľsky sformoval zem a okruh sveta, od veku
na vek si ty silný Boh!" (Ž 90:2)
Ty sedíš na vysokom a vyvýšenom tróne a okraje Tvojho rúcha naplňujú chrám. (Iz 6:1)
"Utíchnite a poznajte, že ja som Boh, som vyvýšený medzi národmi, vyvýšený na zemi!" (Ž 46,11)
Aké je úžasné poznať, že Boh kraľuje! (Iz 52:7)

1.) Telo Mesiáša (Telo Kristovo)
Práve tak, ako zostatok Izraela, tak aj telo Kristovo prežíva povojnovú únavu, ktorá by mohla odvrátiť naše oči od Pána a naše ruky od vykonávania jeho vôle. Tiež sa blížime do obdobia svätých dní
v Izraeli, ktoré sú tradične obdobím, kedy mnohí prichádzajú navštíviť krajinu. Mnohí z nich prinášajú potrebné povzbudenie, ale sú medzi nimi aj takí, ktorí prinášajú lživé učenie, ktoré nás môže
zviesť z cesty. Zúfalo potrebujeme jednotu, ktorá vychádza a stojí len a len na Božej pravde a ničom
inom.
•
•

Pane, sme unavení. Občerstvi svoje telo. Zošli čas občerstvenia v Tvojej prítomnosti. (Sk 3:19).
Občerstvi nás sebou samým!
Vďaka, že telo Mesiáša v Izraeli sa rozrastá. Prosíme Ťa, uzdrav a obnov všetko, čo je ubolené, zlomené a opotrebované.
bratstvo
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•

Sme tak závislí na Tebe! Ty si hlavou tela (Kol. 1:18). Zároveň si aj našim srdcom vlievajúcim
život do nás.
Občerstvi a obnov nás, aby sme mohli byť svetlom, nádejou a svedectvom pre tento národ.
"Hospodin je môj pastier; nebudem mať nedostatku. Pasie ma na zelených pažitiach; vodí ma
popri tichých vodách. Občerstvuje moju dušu; vodí ma po cestách spravodlivosti pre svoje
meno." (Ž 23:1-3)
Daj nám milosť Pane, aby sme zostali silní a pevní až do konca. Pomôž nám v ťažkých časoch, o ktorých si predpovedal, že prídu, priblížiť sa k Tebe a povzbudzovať sa navzájom medzi sebou. (Žid 10:22-25)
Pane, ako nás k sebe priťahuješ, tak nás tiež zjednocuj v Tebe (J 17:20-23) a posväcuj pravdou Tvojho slova. (J 17:17)
Vylej na nás dar rozlišovania, aby sme vedeli, čo je od Teba a čo nie. Udržuj nás bdelých. Pomôž nám všetko skúšať a dobré podržať (1Tes 5:21).
Vyzbroj vodcov Tvojho tela, aby stáli pevne, rozlišovali a viedli s obnovenou a jasnou víziou.

•
•
•
•
•
•

2) Izrael v Božích stanovených sviatkoch
Boh ustanovil určité dni v roku pre zvláštne (sväté) zhromaždenia Jeho ľudu (3M 23). Sme v mesiaci
Elul, blížime sa k sviatku Roš Hašana, Jom Kipur a Sukót. Je tradíciou, že v tomto čase je židovský
ľud vyzývaný k sebareflexii a pokániu. V celom Izraeli počuť zvuk šofaru. Je to nádherná príležitosť
prosiť Hospodina, aby sa stretol so Svojím ľudom novým spôsobom.
•
•
•

Pane, zjav sa svojmu ľudu v týchto dňoch.
Spôsob hlbokú túžbu v Tvojom ľude, aby kričali k Tebe hľadajúc pravdu.
"Trúbte na trúbu na Sione ..." (Joel 2:15-17). Pane, keď sa bude celou krajinou šíriť trúbenie
šofaru, Ty zazvuč zvukom svojej trúby a zhromaždi ľud v plači a náreku pred Tebou.
A ako k Tebe budú prichádzať, priblíž sa a navštív ich (Jak 4:8).
Zjav sa im v snoch a víziách (Joel 2:28).
Pane, ako mnoho veriacich prichádza do Jeruzalema v tomto ročnom období, aby naplnili Tvoje slovo (Zach 14:16), nech prídu v radosti a v očakávaní, že Ty robíš nové veci.
"Radujem sa, keď mi hovoria: Poďme do domu Hospodinovho!" (Ž 122:1)

•
•
•
•

3.) Premiér Benjamím Netanjahu
Izraelský premiér neustále čelí neuveriteľným tlakom a preto potrebuje naďalej naše modlitby.
V súčasnej vojnovej situácii stojí pred ďalšími rozhodnutiami. Nielenže nesie svoje riadne povinnosti
ako líder národa, ale nesie aj Tvoj ľud so všetkými ďalšími duchovnými útokmi. Počas vojnového
konfliktu sme vnímali silnú jednotu izraelského národa. Avšak potom každý kritizoval Netanjahu za
všetko, čo sa stalo aj nestalo. Modlime sa:
•

Pane, Ty vieš, čo znamená byť úplne odmietnutý. Prosíme Ťa, maj milosť a občerstvi a obnov
Benjamína. Daj mu nad ľudskú silu zvládnuť úlohy, ktoré sú nad ľudské sily.
Daj mu múdrosť a rozlišovanie, aby spoznal Tvoju cestu pre celý národ.
Učiň jeho i jeho poradcov ako synov Izachárových, ktorí vedeli, čo má Izrael robiť
(1Kron 12:32).

•
•
6
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•
•
•
•
•

Naplň ho radosťou pri čítaní Tvojho slova. Ďakujeme Ti za biblické štúdium, cez ktoré prechádza vo svojom dome. Nech ho to usmerní a dá mu hlbokú túžbu a rešpekt k Tvojmu slovu.
Ochráň ho pred akoukoľvek chorobou, ktorá by ho mohla napadnúť a oslabiť. Ochraňuj aj jeho
rodinu od každej nehody a útoku.
Vyzbroj ho, aby splnil úlohu, ktorú si mu dal ako vodcovi tohto národa. Vylej na neho ešte viac
pomazania.
"Tam nech je Benjamín, najmladší... Tvoj Boh dal rozkaz tvojej sile." (Ž 68:27-28)
Nech je srdce Netanjahua v tvojej ruke (Pr.21,1). Použi si mnohoročné vplyvy veriacich na jeho
život, aby mu ukázali cestu k živému vzťahu s Tebou.

4.) Izraelská vláda
Vojenský konflikt viedol členov kabinetu a členov Likudu k jednote. Odložili svoju rivalitu, rozdiely
a osobné ambície. Modlime sa:
•
•
•
•

Obnov jednotu a kolektívnu zodpovednosť.
Lebo o koľko vyššie sú nebesia než zem, o toľko sú vyššie moje cesty než vaše cesty a moje
myšlienky než vaše myšlienky (Iz 55:9).
Spoj srdcia vodcov národa, aby chodili po Tvojich cestách a v Tvojich myšlienkach.
Pane, zruš každú zvadu, spor a osobné ambície pre dobro národa. Uvoľni lojalitu a spôsob
poslušnosť a rešpekt voči vodcom.

5.) Ako ďalej s Gazou?
Vyvíja sa veľký tlak, aby sa našlo SPRÁVNE riešenie pre Gazu. Palestínka „jednotná“ vláda a následný vojenský konflikt ukázal, že neexistuje žiadna budúcnosť pre dvoj-štátne riešenie. Hamas je stále v Gaze, v Júdei a Samárii. Mahmúd Abbás ukázal, že nemá dostatočnú silu vládnuť, i keď by jeho zámery boli čisté. Kerry prichádza s novým plánom. Modlime sa:
•
•
•
•
•
•

Pane, ďakujem Ti, že Ty máš svoj definitívny plán. Prosíme Ťa, ukáž nám, ako sa modliť
za ďalší krok, ktorý nás k nemu povedie.
A ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí od Boha... (Jak 1:5). Nech kričí a volá
Tvoj národ o múdrosť. Pane, my voláme k Tebe o múdrosť pre Izrael!
Zadrž plány nepriateľa. Prekaz a zmar skorumpované plány medzinárodného spoločenstva
rozdeliť krajinu. Zapchaj ústa hlasom, ktoré sa pozdvihujú proti vedeniu Izraela a dávajú kredibilitu dvoj-štátnemu riešeniu.
Zmiluj sa nad nami a nedovoľ nám predať Tvoju krajinu (3M 25,23).
Naše oči sú upreté na Teba, Pane (2 Kr 20:12). Daj nám kreatívne myšlienky, ako viesť Izrael
do Tvojich plánov.
Vďaka Ti, že Judea a Samária (vrchy Izraela) sú neoddeliteľnou súčasťou tvojej krajiny. Hoci to
momentálne vyzerá nemožné, vráť celú krajinu späť do správcovstva Tvojho ľudu. (Ez 36,1-10)

bratstvo

Elul 5774 - Tišri 5775

7

Príhovorcovia za Izraela
6.) Alija
Ak židovský ľud bude prichádzať do Izraela, potom sa nemusíme báť, že nás počtom Palestínčania
prevýšia. Boh naďalej privádza svoj ľud, i napriek vojnovému konfliktu a jeho následkom. Vylievajúci
sa antisemitizmus v dôsledku konfliktu s Gazou zasahuje mnohých európskych Židov, ktorí vážne
premýšľajú o návrate domov.
•

Pane, prebuď svoj ľud po celom svete. Daj im vidieť nápisy na múroch. Zjav im znamenia časov, aby si uvedomili, že ich jediným domovom je Izrael.
Spôsob, aby ich antisemitizmus podnietil k jasnému a pevnému rozhodnutiu zbaliť kufre a prísť
domov.
Umožni Židom na Ukrajine utiecť. Utiecť do Izraela a nikde inde.
Vlož do Židov žijúcich v New Yorku a v USA nepokojného ducha. Nech sú znepokojení
a ochotní vrátiť sa rýchlo domov aj so svojim bohatstvom.
Priveď rodiny osamelých vojakov domov do Izraela, aby sa opäť zjednotili so svojimi synmi
a dcérami. (Osamelí vojaci sú tí, ktorí slúžia v IDF hoci ich rodičia a najbližšia rodina žije
v zahraničí.)
Pokračuj v transformácii ministerstva vnútra do inštitúcie, ktorá pomáha vítať Židov vykonávajúcich aliju a ponúka im pomoc, miesto toho, aby im stavala do cesty prekážky.
A vy, vrchy Izraelove, poženiete svoje letorasty a budete donášať svoje ovocie môjmu ľudu
Izraelovi, lebo sa priblížili, aby prišli. (Ez.36:8)

•
•
•
•
•
•

Šalom
IFIJ Tím
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BYŤ PRIATEĽOM BOŽÍM
Slovo vzťah zaujíma centrálne miesto v kresťanskom učení.
Už po tisícročia je cirkev presvedčená, že práve týmto konceptom sa vyčleňuje zo všetkých ostatných systémov viery,
vrátane judaizmu.
Cirkevní otcovia stanovili, že kresťanstvo nie je náboženstvo
právneho dogmatizmu alebo otrockého dodržiavania prikázaní a obvyklej modlitby. Je to náboženstvo skutočného a živého vzťahu s jediným pravým Bohom.
Avšak pohľad na naše hebrejské korene môže poskytnúť niektoré prekvapivé závery o tom, s kým
mal Hospodin vzťah a ako vyzerá vzťah z Jeho pohľadu.
Pre väčšinu z nás sú naše životy skutočne o vzťahu na mnohých úrovniach. Nachádzame naplnenie skrze manželstvo aj ako rodičia. Zapájame
sa do sociálnej a profesionálnej interakcie.
Sme tety, strýkovia, starí rodičia, bratia, sestry,
učitelia, vodcovia a nasledovníci...nekonečný
zoznam reality života – to všetko je založené
na vzťahu. A vo veľmi reálnom zmysle sa naša
identita nachádza v týchto vzťahoch. Nemalo
by nás to prekvapovať, pretože, ako ľudia
stvorení na Boží obraz, sme určení pre vzťah.
Keďže sme nositeľmi Jeho obrazu, nikdy sme
neboli predurčení žiť samotársky život.
Na začiatku prvej knihy Mojžišovej sa nám naskytá záblesk Boha Stvoriteľa, ktorý tvorí ľudstvo
z prachu zeme, pretože túži po vzťahu. Zvyšok tejto knihy je, vo svojej podstate, o Jeho snahe priviesť ľudstvo do vzťahu s Ním. On hovorí, že ľudia sú Jeho deti, Jeho partner a Jeho špeciálny
poklad. Ale ten najvyšší vytúžený a vyhľadávaný titul, zriedka uvedený v Písme, je titul priateľa.
SPOJENÍ SKRZE PRIATEĽSTVO
Keďže Ješua v citáte z piatej knihy Mojžišovej povedal, že najdôležitejšie prikázanie je milovať Boha celým svojím srdcom a milovať svojho blížneho ako seba samého, kresťanstvo vyučuje, že priateľstvo je druhý najzákladnejší vzťah v živote.
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Byť priateľom Božím
Judaizmus tiež definuje priateľstvo ako
jeden z primárnych vzťahov v živote.
Je to puto, ktoré niekedy presiahne to,
čo viaže pokrvných príbuzných. Starodávni rabíni vyučovali, že život bez priateľského spoločenstva/vzťahu nie je
život hodný žitia. Priatelia boli tí, ktorí si
navzájom preukazovali pomoc, vernosť, ochranu, podporu, nesebeckú lásku a morálne rady. Mudrci takisto zdôrazňovali vplyv, ktorý majú priatelia na seba navzájom, či už dobrý alebo zlý. Pirkei
Avot 2:13 hovorí: „Poďte a učte sa, čo je tou priamou cestou, ku ktorej by sa mal človek prikloniť?
Dobrý priateľ.“ Naproti tomu sa v 1:7 hovorí: Vzdiaľ sa od zlého blížneho a nebuď priateľom zlého
človeka.“ Inými slovami, opatrne si vyberaj priateľov. Nie na základe toho, kým si, ale na základe
toho, kým sa chceš stať.
Websterov slovník definuje vzťah ako stav, kedy sme spojení a priateľstvo ako stav, kedy sme
k sebe pripojení istou náklonnosťou alebo úctou. Biblia používa množstvo hebrejských slov pre
priateľa alebo priateľstvo s rôznymi významami: od prechodného zoznámenia po intímny dôverný
vzťah. Niekoľko ďalších slov opisuje rôzne aspekty takýchto vzťahov. Skúmanie významu týchto
slov nám poskytne biblickejší náhľad na priateľstvo. Najlepší spôsob ako pochopiť priateľstvo
z Božej perspektívy je preskúmať život Božích priateľov, t.j. ľudí, ktorých Boh považoval za priateľov.
ABRAHÁM, BOŽÍ PRIATEĽ NAVEKY
Hoci Boh kráčal s Adamom, Enochom a Noachom, Biblia
uvádza, že jeho prvý ľudský priateľ bol Abrahám. Človek
povolaný z pohanského národa, aby sa stal otcom židovského ľudu. V 2 Kronickej 20:7 nachádzame izraelského kráľa
Jošafáta, ktorého obklopovali nepriatelia z každej strany.
Jošafát volal k Bohu, „Či si ty azda, náš Bože, nevyhnal
obyvateľov tejto zeme spred svojho ľudu Izraela? A dal si ju
semenu Abraháma, svojho milovaného priateľa, na veky.”(s
pridaným prízvukom).
Prorok Izaiáš podobne hovorí o potomkoch „[Božieho] priateľa Abraháma.” V obidvoch prípadoch je slovo použité pre priateľa ahav .()אהבV Biblii sa zvyčajne
objavuje ako sloveso vo význame milovať, ale v niektorých prípadoch sa objavuje ako podstatné
meno a vzťahuje sa najmä na blízky vzťah priateľov. Nesie vedľajší význam silného emocionálneho
prepojenia, ktoré je medzi rodičmi a deťmi alebo manželmi a manželkami. To isté slovo je použité
10
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pri opise vzťahu Dávida a Jonatána a vzťahu medzi Abrahámom a Izákom, vytúženom synovi. Ide
o lásku zakorenenú v túžbe, keď človek prahne po prítomnosti milovanej osoby.
Abrahám bol Božím “ahav,” osobou, o ktorú sa Boh s veľkým záujmom staral. Miloval ho ako jediného syna, s rešpektom a úctou. A čo je najdôležitejšie, nevedel sa dočkať chvíle strávenej s ním.
Abrahám a Boh spolu sedeli, rozprávali sa a dokonca aj diskutovali ako takí, ktorí milujú a rešpektujú jeden druhého. Ich vzťah zosobňuje Božie inštrukcie pre Izrael: „Miluj svojho blížneho ako seba
samého...”(3M 19:18). Ahav mal byť bežný štandard vzťahov medzi ľuďmi.
TVÁROU V TVÁR
Ďalšie Božie priateľstvo bolo s výnimočným prorokom a vodcom, Mojžišom. 2M 33:11 nám hovorí,
že Hospodin s ním hovoril tvárou v tvár, ako človek hovorí so svojím priateľom. Slovo použité na
tomto mieste je rea ,()רעčo znamená brat alebo spoločník. Vo Veľpiesni sa prekladá ako manžel
a dokonca milovník/milujúca osoba. Toto bol vzťah s významnou hĺbkou a komplexnosťou. Boh tak
miloval a rešpektoval Mojžiša, že bol ochotný zničiť celý izraelský národ a začať znovu s Mojžišom
a jeho potomstvom.
Mojžiš poznal Boha bližšie ako ktorýkoľvek človek opísaný v Písme. Hovoril s Bohom doslova tvárou v tvár, kráčal s Ním, bojoval s Ním a hádal sa s Ním...boli to konfrontácie, pri ktorých Abrahámove spory s Bohom bledli. A podobne ako Abrahám, ani Mojžiš nebol dokonalý. Zhrešil, neuposlúchol a bol v rebélii. Rozčúlil sa a správal sa neuvážene. Hoci Boh jednal s každým z týchto incidentov, Jeho láskou to neotriaslo. S rea prichádza neotrasiteľná vernosť a pevné spojenie, ktoré sa
nedá prelomiť.
BOŽIE VLASTNÉ SRDCE
Hoci Boh neoslovuje Dávida ako svojho priateľa,
v listoch apoštolov sa píše: „Našiel som Dávida, syna
Jesseho, muža podľa svojho srdca; ktorý bude konať
všetko po mojej vôli.” (Sk.13:22).
Podobné vyjadrenie nachádzame v 1 Samuelovej
13:14, kde prorok hovorí o Dávidovi slovami:
„...Hospodin si už vyhľadal muža podľa svojho srdca
a určil ho za vodcu svojho ľudu, …” (dôraz pridaný).
My, ľudia so západniarskym zmýšľaním, jednoducho
prebehneme verše a minimalizujeme hĺbku ich významu. Srdce pre nás primárne predstavuje emócie;
bratstvo
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Dávid miluje s takou istou vášňou ako Boh. Dokonca by sme mohli zájsť o krok ďalej a zaujať stanovisko, že Dávid má „správne“ srdce, že je človekom integrity a poslušnosti. Avšak sú tu dve slová: hebrejské slovo levav ()לבבa grécke slovo kardia (καρδία). Obidve tieto slová hovoria o celistvosti vnútorného človeka: jeho emóciách, vedomostiach a múdrosti, jeho mysli, jeho túžbach a sklonoch, jeho myšlienkach, plánoch a činoch. Srdce prestavuje samotného človeka, nie len jednu
či dve charakteristické črty. V takomto prípade je to fontána všetkého, čo robí. Všetky jeho myšlienky, túžby, slová a činy prúdia z jeho hlbokého vnútra, z jeho „srdca“. A Dávidovo „srdce“, hoci bol
hriešny človek, bolo ako Božie srdce.
Ako je to možné? Ako môže Boh povedať, že človek, ktorý klamal, scudzoložil a dokonca vraždil,
je ako On? Dávid mal veľmi ťažký život. Bol najmladší medzi svojimi bratmi. Neskôr ho sám kráľ,
poháňaný žiarlivosťou, prenasledoval, aby ho zavraždil. Jeho manželstvo s Míkal nestálo za veľa.
Podľahol pokušeniu pri Batšebe. Jeho vlastný syn ho nenávidel a zradil spolu s jeho spoločníkmi.
Popis Dávidovho života s jeho víťazstvami aj zlyhaniami nájdeme v knihách Samuelových a knihe
Kráľov. V knihe Žalmov však vidíme Dávidov levav. Tu sa nám odkrýva muž, ktorý je čestný, plný
úprimnosti, nekultivovanosti a odvahy zjaviť svoje slabosti a obavy. Vidíme muža s intenzívnou
túžbou byť po celý čas bližšie k Bohu. Muža ochotného vystaviť svoju zraniteľnosť a dôverovať
svojmu Bohu, že bude verný voči svojim zasľúbeniam. Dávid bol vodca a bojovník, básnik a spevák. Bol to človek vášne, lásky, dôvery a odovzdania. Jeho život bol poznačený pokorou. Nechcel
nič viac, len byť v správnom postoji voči Bohu, ktorého miloval, vyznával mu svoje hriechy a tešil sa
z Božieho odpustenia (Žalm 51), ktoré ho viedlo k obnove čistého srdca podobné Božiemu.
POD JEHO KRÍDLAMI
Kniha Rút nám hovorí o nádhernom príbehu mladej
Moábky, ktorá zanechala všetko, aby nasledovala
svoju židovskú svokru do Izraela. Rabíni vyučujú, že
Rút bola v skutočnosti princezná, dcéra kráľa Moábu, vychovávaná so všetkým pohodlím starobylého
kráľovského dvora. Dôvod pre toto tvrdenie je, že
Elímelech, ktorý odišiel z Betlehema ako bohatý
muž, sa mohol stretávať s ľuďmi z kráľovskej rodiny.
Tým dal príležitosť svojim synom stretnúť sa a oženiť sa s dcérami kráľa.
Mudrci hovoria, že väčšina Moábcov boli uctievači modiel, mravne skazení, drsní, nedôveryhodní
a vcelku nepríjemní ľudia. Ale Rút bola žena plná dobroty, láskavosti, pokory, jemnosti, nesebeckosti a integrity. Ona a jej sestra Orpa mali príležitosť prikloniť sa k Bohu Noemi, opustiť Moábsko
a ísť do domoviny Noemi. Hoci to nebolo jednoduché rozhodnutie, Orpa odmietla Boha a zostala
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v Moábsku. Podľa židovskej tradície po tomto rozhodnutí žila život v hriechu a pokleskoch, vine
a odmietnutí. Jej mravná skaza bola aj pre Moábcov taká veľká, že ju donútili utiecť do Filištínska
a tam sa napokon stala starou matkou Goliáša.
Ale s Rút to tak nebolo. Jej odovzdanie sa Noemi a jej ochota nasledovať svokru do veľmi neistých
podmienok v krajine, kde jej vlastný ľud bol nenávideným nepriateľom po mnohé generácie, z nej
robí zosobnenie priateľstva. Jej láska bola nepodmienečná a obetujúca. Bola pre Noémi ahav,
jej rea so srdcom, ktoré sa veľmi podobalo jej vnukovi, kráľovi Dávidovi.
Ale skutočnou hviezdou celého príbehu je Noemi. Život jej pripravil mnohé krušné chvíle. Nasledovala svojho manžela do neznámej krajiny. Musela opustiť priateľov, vzdialenú rodinu a všetkých,
ktorých poznala. V Moábsku sa jej synovia oženili. Nevesty Noémi boli cudzinky z kultúry, ktorá
bola drasticky odlišná od izraelskej. Sociálna štruktúra židovského ľudu bola Noemi vštepovaná
s Božími princípmi, ktoré bolestne chýbali pri každom opise Moábcov.
Napriek obrovským rozdielom tieto tri ženy mnohé roky spolu žili, pracovali, kráčali. Rút a Orpa
pozorovali Noemi v požehnaných chvíľach, aj v čase ťažkom, keď sa jej veci darili, a aj keď smútok
zo smrti jej synov a manžela zasiahli jej život. Noemi musela žiť život s toľkou zbožnosťou/
bohabojnosťou, s toľkou vernosťou, takým presvedčením, že jej skutky hlasno kričali o jej vzťahu
s Bohom. V istom zmysle spôsobila, že mladé Moábky žiarlili. Vyvolala v nich takú túžbu, že Rút
zatúžila vyhľadávať útočisko pod krídlami Boha Abraháma, Izáka a Jákoba.
EMUNAH - KRÁČAŤ VO VERNOSTI
Niekoľko príbehov z Biblie je tak presvedčivých ako
tie, ktoré napísal prorok Ozeáš. Žil v čase, keď Izrael
odišiel od svojho Boha. Sledoval, ako morálny úpadok a uctievanie modiel pohltili jeho ľud. Jeho národ
uzatváral vzťahy so susednými pohanskými krajinami. Bol to temný čas v histórii Izraela. Vtedy Boh
prehovoril k Ozeášovi. Mudrci hovoria, že Ozeáš sa
hneval na Izrael a žiadal Boha, aby s nimi skoncoval
a nahradil ich novým, verným ľudom. Namiesto toho
mu Boh nariadil, aby sa oženil s prostitútkou. Ozeáš
poslúchol a vzal si Gomer, prostitútku a dcéru prostitútky, za manželku. Mali spolu tri deti, ale Gomer mu
bola neverná. Jej životný štýl bol veľmi pochybný. Ozeáš vraj ani nevedel, či deti naozaj splodil on.
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Hospodin nariadil Ozeášovi, aby zavrhol Gomer a poslal ju preč. Ozeáš mal problém poslúchnuť.
V tom čase sa totiž hlboko zamiloval do svojej rozmarnej manželky. Rabíni hovoria, že nahlas plakal pred Hospodinom. Prosil Boha, aby sa zmiloval nad jeho rodinou. Hospodin mu odpovedal:
„Ozeáš, ona je prostitútka a ty ani nevieš, či sú deti tvoje, ale ich miluješ a voláš o milosť. Izrael je
môj milovaný ľud a semeno Abraháma, Izáka a Jákoba a ty chceš, aby som ich nahradil niekým
iným! Nemal by som mať takú istú milosť voči ním?“
Vtedy si Ozeáš uvedomil, aký súcit a vernosť treba na to, aby dokázal niesť bremeno Božieho srdca
voči Izraelu. Hebrejské slovo pre vernosť je emunah .()אמונהJe synonymom pre slovo počestnosť,
láskavá starostlivosť a spravodlivosť. Ozeáš hovorí o Božom vzťahu s Izraelom ako o manželstve.
Rozpoznáva bolesť zranenej lásky skrze slová, ktoré vyslovil Boh. Napriek agónii zo zrady Boh
volá k svojmu ľudu: „Zasnúbim si ťa na večnosť, zasnúbim si ťa spravodlivosťou a právom, láskou
a milosrdenstvom; zasnúbim si ťa vernosťou, a ty budeš poznať Hospodina.” (Ozeáš 2:19–20).
Napriek ich nevere Boh zostal verný. Dokonca, aj keď ich musel trestať, neopustil ich ani nezanechal, ani nedopustil, aby trpeli – aj keď si to za množstvo svojich hriechov v skutočnosti zaslúžili.
Boh dodržal svoje sľuby. Zmluva bola ustanovená podľa Jeho povahy: On predstavuje vernosť.
A Ozeáš si uvedomil, že potrebuje kráčať v tej istej emunah, ak mal byť prepojením medzi roztopašným Izraelom a Bohom, ktorý ho miloval.
ŽIADNY ČLOVEK NEMÁ VÄČŠEJ LÁSKY
Kresťania vidia najväčší prejav priateľstva v Ješuovi
(Ježišovi). Keď kráčal po cestách a chodníkoch starobylého
Izraela, prejavoval cit, lásku, dôveru a odovzdanosť a život
poznačený pokorou. Bol neustálym viditeľným vyjadrením
Božieho srdca. Žil obetavý život, uzdravoval chorých, dával
zrak slepým a sluch hluchým. Kriesil mŕtvych, potešoval
zranených a objímal tých, ktorí boli podľa ostatných úplne
nehodní lásky.
V Tóre [1M–5M] je jeden opakujúci sa refrén opisujúci Božiu povahu o „prebývaní v chesed” .()חסדNajčastejšie sa
prekladá ako milujúca starostlivosť. Ide o jedno z najdôležitejších slov v slovníku biblickej teológie a etiky. Hovorí
o Božej extravagantnej láske a štedrosti, prekypujúcej vernosti a milosti, osobného záväzku a odovzdania sa. Niekedy sa prekladá ako neochvejná láska,
vytrvalosť, láskavosť alebo láska, ale vždy v súvislosti so zmluvným záväzkom.
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Podľa slovníka Vine’s Expository Dictionary of Hebrew Words/Výkladový slovník hebrejských slov,
dokonca aj stvorenie je výsledkom Božej chesed. Jeho láska trvá tisícky generácií, skutočne naveky. Celá história Jeho zmluvného vzťahu s Izraelom sa môže zhrnúť do chesed. A podľa Písiem
apoštolov (Ef.2:13–22), Ješua otvoril dvere pre pohanov, aby boli vštepení do zmluvy. V Jánovi
15:13 vyhlásil: „Nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď život položí za svojich priateľov.” On je zosobnenie chesed, On bol verný až na smrť. Teraz sa neustále prihovára za nás, Jeho priateľov.
PRIATEĽ KRÁĽA
Nasledujúci príbeh vyrozprávali mudrci, aby vyjadrili dôležitosť priateľstva:
Žil raz jeden pohanský kráľ, ktorý sa tešil z priateľského vzťahu s istým rabínom. Mávali spolu nekonečné rozhovory na rôzne témy a rabínov bystrý intelekt udivoval kráľa. Nikto sa v múdrosti nemohol vyrovnať tomuto rabínovi, ktorý opakovane pripomínal kráľovi Božie zabezpečenie.
Kráľa fascinovali dobrodružné výlety. Často na ne pozval aj rabína, aby ho sprevádzal. Pri jednom
takomto výlete sa kráľ rozhodol, že chce ísť poľovať. Rabín nikdy predtým nepoľoval a pri jeho nešikovnosti s neznámou puškou nešťastnou náhodou postrelil kráľa. Kráľova ruka bola navždy poznačená, pretože strela úplne odrezala jeden z jeho prstov.
Nazúrený kráľ ho okamžite uvrhol do najtemnejšieho väzenia.
Prešli mesiace a kráľ sa zotavil zo zranenia. Jedného dňa, keď už bol dostatočne silný, sa vybral
na extravagantný výlet do vzdialených krajín. Na jednom exotickom mieste kráľa varovali, aby neodišiel z tábora, pretože nepriateľskí domorodci sliedili okolo v tme. Ale on nedokázal odolať pokušeniu, aby si to sám poobzeral. Pri jednom takomto výjazde mimo tábora ho zajali domorodí kanibali. Pred tým, ako ho chceli hodiť do kotla s vriacou vodou, sa nachvíľu zastavili, aby skontrolovali
svoju skorú večeru. Keď zistili, že mu chýbal prst, boli zhrození. Domorodci to vnímali ako zlé znamenie a okamžite vrátili kráľa do jeho tábora.
Kráľovi sa neskutočne uľavilo a naplnil ho pocit radosti. A v tom okamihu si spomenul na rabína,
ktorého „hrubá chyba“ zachránila jeho život. Zmenil svoju trasu a vrátil sa domov. Nevedel sa dočkať, kedy sa s ním stretne. Rabína okamžite oslobodili. Kráľ sa ho opýtal:
„Drahý rabín, ty si vždy hovoril o Božom zabezpečení a o tom, ako všetko prichádza z neba na
dobré. A ja tomu konečne rozumiem. Ale rabín, mám jednu otázku: Čo bolo tým Božím zabezpečením pre teba? Mesiace si strávil v žalári! Čo je na tom dobré?”
Rabín sa usmial a odpovedal: „Vaša výsosť, keby som nebol v tom žalári, bol by som s vami. A ja
mám desať prstov...kanibali by ma zjedli!”
bratstvo
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HLBOKÉ PONAUČENIA
Myslím si, že pre nás z toho vyplývajú hlboké
ponaučenia – zo života rabína ako aj kráľa.
Po prvé, je pre nás nevyhnutné, aby sme vyhľadávali priateľstvo s najvyšším Kráľom, Stvoriteľom neba i zeme.
Keďže On je jediný skutočný a spravodlivý priateľ, naplnený láskou, milosťou a milosrdenstvom,
keďže On je chesed a emunah, On túži byť náš
brat a náš spoločník, náš manžel a náš milovník/
naša milujúca osoba.
Preto potrebujeme:
1.
Dôverovať, že všetky veci, ktoré sa nám v živote dejú, sú prefiltrované cez Jeho ochraňujúce ruky. Boh, ktorý nás miluje s takým hlbokým citom a vernosťou, hĺbkou a nežnosťou, nám určite
dáva len to, čo je pre nás najlepšie - bez ohľadu na to, ako to môže navonok vyzerať.
2.
Po druhé, kniha Prísloví nás vyučuje, že človek, ktorý má priateľov, musí sám byť priateľ.
Ak chceme, aby nás On volal priateľmi, aby s nami kráčal vo večernom chládku a rozprával sa s
nami tvárou v tvár, musíme sa učiť, ako byť takým priateľom, akým je On. V našom modernom
svete je ľahké povedať, že sme Božími priateľmi bez toho, aby sme si uvedomovali všetky náležitosti takéhoto priateľstva. Sme tak verní ako Mojžiš? Sme tak nadšení ako Dávid? Túžime stráviť
čas s Bohom tak, ako On túži byť s nami? Kráčame vo vernosti Ozeáša alebo pokore Moábky Rút?
Je naša láska k Bohu nesebecká, ktorá sa Mu chce vydávať tak slobodne, ako sa nám dáva On?
A budeme verní až na smrť ako náš Ješua?
Sme ochotní podriadiť naše životy Božiemu chesed a dovoliť Mu, aby nás pretváral na skutočných
priateľov, ktorí majú srdcia podľa Jeho vlastného, ktorých životy sú skutočným odrazom Kráľa?
Rev. Cheryl Hauer
Bridges for Peace (Mosty pokoja)
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Naši spolupracovníci v Čerkazskej oblasti, Peter a Ina, sú zodpovedný za projekt Nádeje
(Tikvah). Vždy, keď sa stretneme, nás prosia o lieky, hygienické a zdravotnícke potreby
pre ľudí, ktorí si to nemôžu kúpiť. Je tu opäť priestor pre praktické naplnenie Jeho Slova
a tak byť požehnaním pre Jeho ľud.
Informácie o účtoch nájdete na predposlednej strane časopisu
alebo na www.chevra.sk. Použite var. symbol „777“ s textom LIEKY.
Ďakujeme. Chevra tím

Pri preberaní hygienických vecí v kancelárii v Korsuni.
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AKTUÁLNE POTREBY - SANITKA!

Ambulancia (sanitka) pre CFMDA (Christian Friends of Magen David Adon – Kresťanskí priatelia
Dávidovho červeného štítu)
V priebehu tohto roka nás vedenie CFMDA požiadalo, aby sme zastupovali ich organizáciu na Slovensku a v Českej republike. Jeden s projektov CFMDA (sanitka) sme vám prezentovali na tohtoročnej Prorockej konferencii priateľov Izraela (PKPI). Na tento účel bola vyhlásená finančná zbierka,
na ktorej sa vyzbieralo 2450 EUR (približne 3200 USD). Vďaka za ochotné srdcia mnohých darcov.
Krátko po konferencii mi Nathalie Blackham, ktorá pracuje v organizácii CFMDA napísala nasledujúci email:
Drahý Stanislaw,
Oh, Vaša konferencia už prebehla, čas beží rýchlo...
V prípade, že je pre vás náročné vyzbierať prostriedky na kúpu jednej sanitky, môžete sa pripojiť
k nám v Izraeli na projekt sanitky, na ktorú práve teraz zbierame finančné prostriedky. Je to spoločný projekt. Momentálne sme vyzberali 37 000 USD na štandardnú sanitku, ktorá stojí 85 000 USD.
Chceme sa k tomu dopracovať čo najskôr a bude to Kresťanský dar ako spomienka na Izraelčanov,
ktorí zahynuli počas Operácie Ochranného Štítu.
Požehnanie zo Sionu,
Nathalie
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SANITKA

Takmer polovica financií sa na tento projekt už vyzbierala. Verím, že budete súhlasiť s tým, že je
rozumné pripojiť sa a neskladovať peniaze na účte. Modlite sa, aby sa chýbajúce zdroje vyzbierali
čo najskôr, a tak mohla byť sanitka požehnaním pre tých, ktorí ju potrebujú. V projekte „Sanitka“
naďalej pokračujeme. Na konferencii urobilo záväzok niekoľko ľudí, ktorí chcú pravidelne na projekt
prispievať. Čakáme na spätnú väzbu od ďalších, ktorí vyjadrili záujem.
Ďakujeme a žehnáme vám,
Za tím Chevry,
Stanislaw Gawel
Informácie o účtoch nájdete na predposlednej strane časopisu
alebo na www.chevra.sk. Použite var. symbol „85000“.
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CESTA S BIBLIOU PO IZRAELI

Milí priatelia Izraela,
plánujeme ďalšiu cestu s Bibliou po Izraeli v marci v roku 2015.
Počet ľudí pre jednu skupinu je 12.

Informácie:
CHEVRA, Národná 10, 01001 Žilina
Tel.: +421 41 5640536
Email: chevra@chevra.sk
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SUKÓT V ŽILINE

11.10.2014
Milí priatelia Izraela, pozývame vás na stretnutie v uctievaní a v modlitbách, kde budeme
spoločne hľadať Božie kráľovstvo a Jeho spravodlivosť.
Miesto konania: CENTRUM ŠALOM v Žiline, Začiatok o 10.00 hod

KNIHY
WERNER ODER
Bojovanie
s démonmi
Nacizmu
(9,- €)

PETER TSUKAHIRA
Božie tsunami
(9,- €)

CD z audio nahrávok si môžete objednať na našej adrese:
CHEVRA, Národná 10, 010 01 Žilina, SR
www.chevra.sk
e-mail: chevra@chevra.sk
tel./fax: +421 (41) 56 40 536
Cena: 12,- €
Audio nahrávky budú na dvoch CD vo formáte MP3.

AKO SA MÔŽEM ZAPOJIŤ DO PROJEKTOV?
Práve sústredenie pomoci v diaspóre Izraela (hlavne v krajinách bývalého Sovietskeho
zväzu a krajinách s nízkou životnou úrovňou) cez sieť organizácií Chevra načrtáva možnosti zapojenia sa do financovania projektov modlitieb a pomoci pre širokú vrstvu darcov.
Vytvárame podmienky zapojenia sa tak pre jednotlivcov, skupiny ľudí alebo príležitostné
zhromaždenia, ako aj pre organizácie, podniky, podnikateľov, cirkvi a náboženské obce.
Podmienky pre poukázanie príspevkov na projekty sú zabezpečené tak, aby sa čo najviac
priblížili vašim možnostiam. Využívame mnohé zo spôsobov prevodu alebo vkladu financií na území Slovenskej a Českej republiky a taktiež zo zahraničia. Vklady realizujte
v pobočkách ČSOB, a.s. na Slovensku a v Čechách na čísla bankových účtov prislúchajúce danej krajine, ktoré sú uvedené nižšie. Ďalej je možnosť zaslania poštových poukážok zvlášť pre Slovenskú a Českú republiku
Aktuálne potreby:
Projekt „Liečebný pobyt“
Projekt „Sanitka“

variabilný symbol 1033
variabilný symbol 85000

Projekt Nádej (Tikvah) - projekty pomoci na Ukrajine
variabilný symbol 777
- do tohto projektu sme zaradili aj potreby spojené s liekmi,
hygienickými a zdravotníckymi potrebami v Čerkazskej oblasti.
Projekt Múr Modlitieb

Číslo bankového účtu
pre Slovenskú republiku
Československá Obchodní Banka, a.s.,
číslo účtu: 107656253 / 7500
IBAN: SK28 7500 0000 0001 0765 6253
Číslo bankovního účtu
pro Českou republiku
Československá Obchodní Banka, a.s.
číslo účtu: 180773659 / 0300
IBAN: CZ32 0300 0000 0001 8077 3659

variabilný symbol 333

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

ROŠ HAŠANA
Lešana tova tiketevu ve
ve--techatemu.
Le altar le
le--chajim tovim u
u--le
le--šalom!

Kiež ste zapísaní a spečatení pre dobrý
rok, už teraz pre dobrý život
a pre pokoj!

(3M 23:24-25) Sviatok trúb.
Pripomína: Začiatok poslednej žatvy a príprava na
nadchádzajúci Jom Kipur – otvorenie knihy života
a následnú oslavu.
Toto je začiatok židovského jubilejného roka, vykúpenia, ktorý pripadá na prvý deň mesiaca tišri. Biblický kalendár je založený na fázach mesiaca, a teda každý
mesiac začína novom mesiaca (Nov - fáza Mesiaca, v ktorej je obrátený k Zemi neosvetlenou časťou - pozn.
prekl.). Všetky sviatky, ktoré sú uprostred mesiacov sa počítajú odo dňa, kedy sa na oblohe objaví nov mesiaca. Roš Hašana, čo doslova znamená „hlava roka“, pripadá na prvý deň mesiaca, teda na deň, keď sa po prvýkrát zjaví nový mesiac. To ale značne komplikuje určovanie, kedy vlastne sviatok začína. Keďže sa nedalo
presne určiť, kedy mesiac vyjde, boli vždy na vrchol kopca vyslaní dvaja muži, ktorí mali pozorovať, kedy sa
zjaví mesiac. Keď ho zbadali, utekali to povedať hlavnému rabínovi, ktorý si najskôr vypočul správu o východe
mesiaca od prvého muža. Keď prvý muž odstúpil, bol o výpoveď požiadaný aj druhý muž. Z ich výpovedí sa
potom rozhodlo, ktorý deň bol prvým dňom nového mesiaca. Ak sa nový mesiac zjavil pred tým, ako slnko zapadlo, bol za prvý deň nového mesiaca považovaný deň, ktorý práve končil. Ak bol však mesiac spozorovaný
až po západe slnka, bol prvým dňom nového mesiaca až deň nasledujúci. Keďže Roš Hašana je prvým dňom
mesiaca, začína hneď ako je spozorovaný nový mesiac. Nikto nemohol vedieť presný deň ani hodinu kedy sviatok začne až kým sa neobjavil nový mesiac. Aj pri použití modernej technológie je stále náročné presne odhadnúť východ mesiaca v súvislosti so západom slnka. Z tohto dôvodu sa Roš Hašana slávi počas dvoch dní, lebo
nikto nevie dňa ani hodiny a tak musia stále bdieť. Je zaujímavé, že nábožní Židia v Izraeli počas posledných
pár rokov obnovili tento systém ohlasovania Nového Roka.
Roš Hašana je známy aj ako „Sviatok trúb“ (jom hateru’a). Nový Rok býva ohlásený zvukom šofaru.
Boh dal ľuďom na hore Sinaj Slovo, aby videli svoju hriešnosť v porovnaní s tým, čo Boh hovorí. Až niekoľko
mesiacov po tom sa slávi Roš Hašana a Jom Kipur, čo je čas, aby sa ľudia zišli pred Bohom a činili pokánie zo
svojich hriechov.
(Citáty z brožúrky „Naše stratené dedičstvo - Sviatky Hospodinove“)

