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”…pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine …” (1.Kráľov 10:6)

IZRAEL TRHÁ PUTÁ S ARAFATOM
“Zmiluj sa, Bože, zmiluj sa nado mnou! Lebo moja duša ku Tebe sa utieka a
v tôni Tvojich krídel hľadám útočište, kým prejde záhuba.”
(Žalm 57:2)
Proces “územie za mier”, ktorý začal v Oslo a od septembra 2000, kedy Palestínčania
začali svoju surovú “Al Aksa intifádu, bol paralyzovaný, vyhlásila rozhnevaná Izraelská
vláda v polovici decembra za mŕtvy po novej vlne palestínskych teroristických útokov,
pri ktorých zahynulo takmer 40 civilistov a takmer 300 utrpelo zranenia. Kabinet oznámil, že Izrael už nebude priamo jednať s vodcom Palestínskej samosprávy Jásirom Arafatom. K tomuto došlo koncom roka, ktorý
sa zapíše do histórie ako rok s najvyšším počtom obeDo Vianoc bolo vykonaných
tí terorizmu, pričom vyše 70 Izraelčanov bolo zabiohromujúcich 27
tých pri piatich najväčších útokoch medzi 1. júnom a
12.
decembrom a viac ako 100 ďalších bolo zavraždesamovražedných teroristických
ných pri menších napadnutiach. Do Vianoc bolo vyútokov, omnoho viac, než
konaných ohromujúcich 27 samovražedných teroristických útokov, omnoho viac, než ktorýkoľvek iný
ktorýkoľvek iný rok od
rok od novodobého vzniku Izraelského štátu v roku
novodobého Izraelského štátu v 1948.
roku 1948.

O prerušení všetkých formálnych vzťahov s predsedom PS sa takmer rozhodlo už v dôsledku brutálneho
zavraždenia 26 civilistov v rozpätí 12 hodín medzi polnocou zo soboty 1.12. na nedeľu
2.12 a nedeľňajším poludním. Krvavé vyčíňanie mali na svedomí samovražední moslimskí teroristi, ktorí namierili svoje útoky v boji za džihád na obľúbenú pešiu zónu Bena
Jehudu v centre Jeruzalema a na autobus mestskej dopravy v Haife. Aj v pásme Gazy sa
strieľalo na civilné vozidlo, v ktorom zahynul Izraelský vedec. S prerušením kontaktov
sa stále váhalo, keď po vyše 10 dňoch podľahla zraneniam jedna z mladých obetí jeruzalemského masakru. Týmto víkendové útoky o 6 osôb presiahli straty na životoch pri sa-

movražedných výbuchoch v Tel Aviv spred šiestich mesiacov, ktoré predčasne priviedli
do hrobu 21 mladých ľudí.
Ako aj v prípade júnového masakra na diskotéke, predseda vlády Ariel Šaron chcel okamžite vyslať ozbrojené sily, aby zničili teroristické skupiny. Aby Arafata oboznámili, že
Izrael berie veci plne do vlastných rúk, letecké rakety boli vystrelené na jeho osobné helikoptéry odstavené na základni v meste Gaza, čím Palestínsky vodca uviazl v meste Ramallah severne od Jeruzalemu. Vodcovia Spojených Štátov a iných svetových moci ako
aj minister zahraničných vecí a projektant procesu z Osla Šimon Peres však Šaronovi
znovu zabránili odpovedať tvrdšie. Takto sa presne zopakovala situácia po krvavých útokoch v Tel Aviv. Tak ako vtedy, aj teraz Šaron nanajvýš neochotne súhlasil, že dá Arafatovi ešte jednu možnosť, aby zlikvidoval teroristické siete, ktoré od jeho Palestínskej samosprávy dostali takmer voľnú ruku plánovať a uskutočňovať útoky.
Nahnevaný Izraelský premiér však varoval amerického prezidenta Georga Busha, s ktorým sa stretol len niekoľko hodín po útoku v Haife, a neskôr aj Šimona Peresa, že akýkoľvek ďalší väčší teroristický čin doslovne odzvoní koniec jednaniu jeho vlády s Palestínskou samosprávou vytvorenou v Oslo. Posledná kvapka do preplneného pohára, aspoň
v Šaronových očiach, prišla 12. decembra. Bolo to uprostred týždeň trvajúcich slávností
Chanuky – zvyčajne je to čas veľkej radosti a osláv po celom Izraeli. Tohto ročné verejné
obrady starovekého židovského sviatku boli už dosť poznačené vplyvom smrtiacich útokov na mládež zo začiatku decembra. Práve keď Židia v celej krajine zapaľovali sviečky
na začiatku štvrtej noci Chanuky, rozšírili sa správy, že nenávistní teroristi prepadli civilný autobus a niekoľko áut pri vstupe do Emanuela, náboženskej komunity, ktorá sa nachádza na vrchoch Samárie východne od Tel Aviv. Ako je pre väčšinu čitateľov Biblie
známe, Emanuel je židovský výraz pre “Boh je s nami”. Podľa veľkého proroka Izaiáša
je to aj jedno z vyvýšených mien, ktoré patria Izraelskému Mesiášovi.
Krvavé nepokoje počas posledných 15 mesiacov, ktoré hrozili, že prerastú do ďalšej Izraelsko-Palestínskej vojny, mohli mnohých priviesť k otázke, či Stvoriteľ vesmíru má aspoň najmenší záujem o svoj dávny vyvolený národ alebo či vôbec existuje. Predsa však
Izraelský národ a mnohí jeho priatelia v zahraničí majú skutočný prameň nádeje a útechy
v týchto tragických časoch – večný Kráľ Izraela vládne nad ľudskými záležitosťami zo
svojho nebeského trónu. Je to ten istý Vládca, ktorý pred vekmi cez svojich pomazaných
ako bol Izaiáš zjavil, že v posledných dňoch obnoví svoj židovský národ v ich zasľúbenej
krajine a potom sa bude o nich starať ako pastier o svoje stádo.

SKEPTICKÝ ŠARON
Palestínski vodcovia tvrdia, že Šaron mal po celý čas v úmysle zničiť Arafata a jeho autonómnu vládu a ohavné teroristické vyčíňanie bolo iba zámienkou, aby to mohol uskutočniť. Je zaiste pravda, že dlhoročný vodca strany Likud nie je práve naklonený bradaté-

mu predsedovi Organizácie za oslobodenie Palestíny (PLO). Stačí sa pozrieť na históriu
vojny v Libanone roku 1982 a hneď môžeme zhromaždiť dôkazy o Šaronovej nízkej
mienke.
V Oslo rozhodne hlasoval proti pôvodnej Mierovej zmluve z roku 1993 aj následnej dohode v roku 1995. Urobil to však preto, lebo si bol istý, že palestínsky vodca sa v skutočnosti nevzdal svojho cieľa, ktorý vyslovil vo Fázovom pláne PLO z roku 1974 – postupne zničiť Izrael či už za pomoci surových vojen alebo mierových dohôd.
Šaron, Benjamín Netanjahu, Benny Begin a ďalší predstavitelia strany Likud už v roku
1993 prehlasovali, že je veľmi málo alebo vôbec žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali, že
Arafat sa skutočne vzdal dlho vyhlasovaného cieľa svojej “osloboditeľskej” organizácie,
zničiť nenávidenú “Sionistickú jednotku”. Vlastne tvrdili, že opak je pravdou a poukazovali na to, že len pred pár rokmi v 1988. Arafat oficiálne vyhlásil, že PLO akceptuje
“právo Izraela na existenciu” ako súčasť “dvojštátneho riešenia”, ktorým sa ukončí trpký
konflikt. No už o dva roky neskôr, keď sa Saddám Hussein vyhrážal, že vyplieni polovicu Izraela chemickými zbraňami, pridal sa Arafat rýchlo na jeho stranu a podporoval ho.
Bolo to prejavom úprimnej zmeny srdca, pýtali sa.
Vodcovia Likud sa preli so svojím protipólom, Stranou práce, aby bol Arafat vylúčený z
mierového procesu, ktorý rozbehli Spojené Štáty a Rusko na medzinárodnej konferencii
v Madride koncom roka 1991. Keď boli ich snahy zamietnuté, naliehali, aby aspoň vláda
pod vedením Jitzaka Rabina odstúpila od svojho záväzku z Oslo, že dovolí Arafatovi
okamžite založiť rozsiahlu paravojenskú “policajnú” silu, vyzbrojenú bežnými puškami a
samopalmi. Vystríhali, že je nebezpečne hlúpe očakávať od Arafata, že bude vystupovať
ako policajt Izraela a zhromaždí radikálov, ktorí sa stavali proti procesu a v konečnom
dôsledku proti samotnej existencii Izraela v neistom prostredí Stredného Východu.
(Niektorí s humorom poznamenali, že Arafat by musel zatknúť aj sám seba, keby chcel
naozaj dať za mreže všetkých známych teroristov!)
S hlavami hlboko strčenými v púštnom piesku vládnuca Strana práce, silne podporovaná
svojím ľavicovo orientovaným spojencom, Stranou Meretz a ďalšími mimokoaličnými
arabskými politickými stranami, ignorovala rozumné hlasy opozície a z celej sily sa tlačila ku svojmu vysnívanému “novému Strednému Východu”. Ani okom nemihli, keď Sýria, Irak a Irán hrubo odsúdili predbežnú dohodu z Osla a sľúbili, že budú naďalej podporovať palestínske a Libanonské skupiny “odporu”. Vodcovia Strany Práce dokonca nespozorovali, že podporujú iba fatamorgánu, keď boli palestínske samovražedné útoky v
apríli 1994 obnovené a vyvrcholili v roku 1995, pričom si vyžiadali množstvo obetí na
životoch alebo na zdraví.
Atentát na Jitzaka Rabina, ktorý spáchal pravicovo zameraný ortodoxný Žid v novembri
1995, iba posilnil odhodlanie jeho nasledovníka, Šimona Peresa, pokračovať v procese
“územie za mier”. Ešte neuveriteľnejšie je, že keď vlna viacnásobných samovražedných
útokov spôsobila potoky preliatej nevinnej krvi začiatkom roku 1996, Peres a spol. na

naliehanie Billa Clintona v podstate vôbec nezmenili názor. Vyzeralo to, že Oslo sa pre
nich stalo záležitosťou slepej viery. Napriek hrozným teroristickým činom v roku 1996,
Keď sa Netanjahu v júni toho roku stal predsedom vlády, zdráhavo prijal fakt, že mierové dohody sú právnou realitou. Šaron urobil to isté, keď si sadol na premiérsku stoličku
pred necelým rokom.
Avšak zavalitý bývalý generál dal jasne najavo, že Arafatove rozsiahle porušovanie
ústredných princípov dohôd z Oslo (Izrael prepustí pôdu, keď sa Arafat zaviaže ovládnuť palestínske násilie a popudzovanie proti Izraelčanom) extrémne sťažilo možnosť návratu k pôvodným postupom na základe Osla. Teraz, po roku najintenzívnejšieho teroristického napádania za krátku novodobú históriu Izraelu, je zrejmé, že Šaron považuje
Oslo za definitívne mŕtve a pochované, ako sa sám priamo vyjadril na stretnutí zástupcov Strany práce v parlamente v polovici decembra.

BEZVÝZNAMNÝ ARAFAT
Ariel Šaron urobil v decembri to, čo by urobil každý
jeho civilných obyvateľov svojvoľne masakrovali takmer každý deň fanatickí teroristi – rozkázal svojej armáde, aby zakročila. Šaron poukázal na ďalší zarážajúci rozdiel medzi skutočnou demokraciou v Izraeli a
diktátorskou vládou Arafata, keď tak urobil až po tom,
ako získal súhlas od svojich vládnych spolupracovníkov. Pohreby, ktoré sa jeden za druhým konali po celej
krajine, priviedli aj Šimona Peresa k tomu, že sa cítil
politicky nútený podporiť vojenský zákrok. Hoci sa
neskôr sťažoval na určité aspekty tohto vládneho rozhodnutia, odmietol požiadavky niektorých poslancov
za Stranu práce, aby vyviedol stranu von z jednotnej
koalície.

národný vodca, keby
Pohreby, ktoré sa jeden za
druhým konali po celej
krajine, priviedli aj Šimona
Peresa k tomu, že sa cítil
politicky nútený podporiť
vojenský zákrok.

Významné vojenské operácie začali ešte počas stretnutia vyšších ministrov vlády, na
ktorom preberali svoju reakciu na prepadnutie autobusu 12. decembra. Celonočné stretnutie skončilo pred úsvitom vládnym vyhlásením, že Izrael sa naplno zapojí do vojny
proti terorizmu, pretože Arafat nerobil v podstate nič, aby násilie potlačil. Izraelskí ministri vydali prísne vyhlásenie, že Arafat je priamo zodpovedný za decembrovú teroristickú smršť v tom zmysle, že očividne zlyhal v zabraňovaní činnosti teroristických organizácií. Hovorí sa v ňom, že “ čo sa týka Izraela, predseda Arafat sa sám postavil do bezvýznamnej pozície a preto sa s ním nebudú udržiavať žiadne kontakty.” Na naliehanie
Strany práce však Kabinet predsa nechal pre veliteľa PS štrbinku vo dverách:
“Rozhodnutie možno zmeniť, ak Palestínska samospráva splní svoje záväzky vyplývajú-

ce z dohôd – predchádzať terorizmu a odstraňovať ho, potrestať teroristov a zlikvidovať
teroristickú infraštruktúru.”
Šaron a minister obrany Benjamín Ben Eliezer (o ktorom sa predpokladalo, že bude v
decembri zvolený za nového vodcu Strany práce) nestrácali čas a dali Arafatovi najavo,
že jeho dni v úrade prezidenta PS budú bez milosti spočítané, ak okamžite radikálne nezasiahne proti teroristickým zoskupeniam. Vojenské F-16 –ky dostali za úlohu bombardovať Arafatove pristávacie dráhy v pásme Gazy a policajné základne PS na rôznych
miestach, kým pozemné sily vyhodili do vzduchu jeden z jeho hlavných televíznych a
rádiových vysielačov v Ramallahu severne od Jeruzalemu. Takto cieľavedome podkopali
Arafatove najviditeľnejšie symboly Palestínskej samosprávy. Medzitým sa samotný veliteľ ocitol odrezaný od sveta, keď nemohol opustiť priestory v Ramalláhu ani vo vzduchu,
lebo jeho helikoptéry boli zničené, ani po zemi, lebo mesto bolo uzavreté.

MÁRNA SNAHA WASHINGTONU
S tankovými hlavňami namierenými na svoj písací stôl sa Arafat ocitol pod intenzívnym
a bezprecedentným medzinárodným tlakom podniknúť kroky proti teroristickým organizáciám, ktorým umožnil prekvitať rovno pod svojím nosom. Najsilnejší nátlak prišiel z
Washingtonu. Predstavitelia Bushovej administratívy boli nahnevaní, ohromení a dotknutí, že ich prvú mierovú misiu na Strednom Východe privítali doslova explózie palestínskeho teroristického násilia. Ešte nepochopiteľnejšie je, že násilie prišlo len niekoľko
týždňov po tom, čo sám Bush prisľúbil verejnú podporu “nezávislého Palestínskeho štátu” a minister zahraničia Colin Powell vyzýval k “ukončeniu výstavby izraelských sídiel”
a “evakuácii okupovaných teritórií”.
Poslednú vlnu teroru nezačalo jeruzalemské
bombardovanie. Rozpútala sa päť dní pred tým,
Počas rýchleho návratu na miesto
onedlho po príchode Powellovho osobného miečinu Ariel Šaron zdôraznil, že Afula
rového vyslanca generála Anthonyho Zinniho na
letisko Ben Gurion. Počas vyhliadkového letu
sa nachádza v srdci údolia Juš
nového sprostredkovateľa sprevádzaného ArieJezreel, ktoré je v knihe Zjavenie
lom Šaronom vrtuľníkom nad malou krajinou,
dvaja palestínski teroristi z Islamského
označené ako budúce kľúčové
“samovražedného hlavného mesta” Jenin začali
dejisko konečnej svetovej vojny za
paľbu na zástup nakupujúcich v blízkom meste
Afula. Počas rýchleho návratu na miesto činu
otázku Jeruzalema
Ariel Šaron zdôraznil, že Afula sa nachádza v
srdci údolia Juš Jezreel, ktoré je v knihe Zjavenie Nového Zákona označené ako budúce kľúčové dejisko konečnej svetovej vojny za otázku
Jeruzalema. Sväté mesto sa nachádza len 40 míľ (okolo 60 km) na juh od južného konca

slávneho údolia. Pri teroristickom vyčíňaní v Afule zahynuli 2 Izraelskí civilisti a vyše
40 ich utrpelo zranenia. Udalosti pridala na význame skutočnosť, že páchatelia boli členmi “Martýrskej brigády Al Aksa”, skupiny spriaznenej s Arafatovým hnutím Fatah.
Izraelské štatistiky z konca decembra ukazujú, že za väčšinou (až 56%) brutálnych Palestínskych útokov v roku 2001 stoja skupiny priamo prepojené s Arafatom alebo organizáciou Fatah. Hamas je zodpovedný za ďalších 28%, z Damasku pochádzajúci Ľudový
front za 14% a Iránom podporovaný radikálny islamský džihád za okolo 7%. Ukázalo sa
tiež, že novembrový pokus o atentát na veliteľa ozbrojených síl Šaula Mofaza poblíž
Hebronu spáchal jeden z bývalých členov Arafatovej osobnej stráže, ktorý získal vojenský výcvik od CIA v USA.
1. decembra, len štyri dni po útoku na Afulu nasledovalo hrozné násilie v Jeruzaleme.
Neušlo pozornosti prezidenta Busha, že útok na Ben Jehudu bol veľkého rozsahu. V centre mesta na vlastnom tele odpálili nálože dvaja samovražední teroristi a neskôr vybuchlo
aj poblíž stojace auto, zámerne odpálené až po príchode lekárskej pomoci a bezpečnostnej služby na miesto nešťastia. Je žalostné, že tento čin bol úmyselne namierený na oblasť, v ktorej sa pohybujú hlavne mladí ľudia a to počas najrušnejšieho večera v týždni.
Generál Zinni, ktorý sa ešte len oboznamuje s pomermi v krajine, bol vraj nevýslovne
šokovaný, keď spolu s ohromenými Izraelčanmi sledoval živý televízny prenos z miesta
činu. Ľudské trupy, ruky, nohy a dokonca aj hlavy boli doslovne odtrhnuté od mladých
tiel neuveriteľne silnými explóziami, ktorých smrtiace účinky boli zvýšené tým, že bomby obsahovali klince a jed na potkany. Najstaršia z 11 obetí mala len 20 rokov a najmladší bol 14 ročný chlapec. Pri týchto samovražedných výbuchoch a následnom výbuchu
nálože v aute bolo zranených skoro 200 ďalších po väčšine mladých ľudí. Niektorí utrpeli závažné zranenia hlavy, ktoré mali za následok mozgovú smrť, aj keď sa ich technicky
podarilo udržať pri živote.
Neúnosný vplyv pekelného vyčíňania v centre Izraelského hlavného mesta sa ešte rapídne zhoršil po samovražednom bombovom útoku na autobus v Haife hneď druhý deň ráno, pri ktorom bolo chladnokrvne zavraždených ďalších 15 civilistov. Jedným z nich bola aj Filipínska žena, ktorá pracovala v Izraeli ako pomocníčka v domácnosti. Zranených
bolo takmer 40 ľudí, niektorí z nich sú v kritickom stave. Úsilie gen. Zinniho zabezpečiť
prímerie leží v troskách v záplave židovských pohrebov a sĺz a začína byť celkom zrejmé, že PLO a islamské teroristické skupiny podporované Irakom, Iránom a Saudskou
Arábiou, ak nie aj samotným Jásirom Arafatom, posielajú Izraelu a jeho silnému americkému spojencovi významné, krvou nasiaknuté posolstvo.
Toto posolstvo v podstate hovorí: “Budeme sa aj naďalej z celej sily brániť všetkým vašim mierovým snahám a vašej miestnej nadvláde. Či bude Usama Bin Ladin úplne porazený alebo nie a bez ohľadu na náš vlastný osud v pokračujúcej vojne Ameriky proti te-

rorizmu, nevzdáme sa násilného džihádu a budeme bojovať, aby sme vytreli Sionistov z
povrchu zeme.”

SVETOVÍ VODCOVIA SA KONEČNE PREBUDILI
Po udalostiach zo začiatku decembra sa už vedúci predstavitelia Spojených Štátov nemôžu naďalej usilovať zabrániť Izraelskej, demokratickými voľbami zvolenej vláde obraňovať svojich občanov pred svojvoľným masovým vraždením. Ja aj iní autori sme už
po 11. septembri poukazovali, že bolo pokrytecké a absurdné, keď Spojené Štáty začali
vojnu na základe jednodňového teroristického krvipreliatia v New Yorku a vo Washingtone, aj keď boli tieto útoky obrovského rozsahu, ale zároveň neustále naliehajú na svojho partnera na Strednom Východe, aby ticho sedel po mesiacoch opakovaných streleckých útokov na domy civilistov v južnom Jeruzaleme, smrtiacich útokov na Izraelské
mestá, vražedných bombových útokov na autobusy a reštaurácie po celej krajine, streľby
na civilné vozidlá a tak ďalej.
Násilnícke útoky na nevinných civilistov sú teroristickým činom, to je prosté a jasné, nezáleží na tom, aké majú skutočné alebo vymyslené príčiny alebo kto ich vykonal. Po krvipreliatí zo začiatku decembra túto očividnú realitu konečne vzali na vedomie aj svetoví
vodcovia. Prezident George Bush okamžite zmrazil finančné aktíva nadácie Svätá zem v
Texase. Ide o moslimskú charitatívnu organizáciu, ktorá mnoho rokov prelievala americké doláre do extrémistického hnutia Hamas.
Izraelskí vodcovia tento krok jednoznačne privítali, no vyjadrili sa tiež, že sa mal uskutočniť už dávno. Pýtajú sa, či boli palestínski islamskí militanti menšími teroristami, keď
sa po Oslo pokúsili zastaviť odchod prvých izraelských vojenských jednotiek z pásma
Gazy a z Jericha tým, že v apríli 1994 nechali vybuchnúť autobus v Afule. Alebo keď
začiatkom roku 1995 dvojitým samovražedným výbuchom zavraždili 22 vojakov, ktorí
stopovali na zastávke. Je teroristický militantný oddiel hnutia Hamas menšou hrozbou
pre krehkú mierovú dohodu z Osla len preto, že Hamas sa zapája do práce pre humanitárnu pomoc?
Keby nebola Clintonova administratíva príliš pohltená márnymi snahami svojho vodcu
získať Nobelovu cenu za mier, nemusel dnes neistý Stredný Východ balansovať na hrane
noža. Uvedomoval si niekto z Clintonovho Bieleho domu, že proces z Oslo nemôže vydržať a už vôbec nie vyústiť do trvalej mierovej zmluvy, ak by palestínske islamské militantné skupiny neboli kompletne neutralizované? Naozaj si americkí predstavitelia mysleli, že izraelská verejnosť sa bude jednoducho pozerať niekam inam, kým džihádom pobláznení teroristi, pohodlne usídlení v Arafatových autonómnych oblastiach, budú pokračovať vo svojich vražedných kúskoch, ako keby dohoda z 1993. nikdy nebola podpísaná?
Americkí predstavitelia si mali uvedomiť, že Izraelskí voliči nebudú prehliadať Arafatovu vlažnú reakciu na spomínané násilie už v roku 1996, keď nahradili Šimona Peresa,

ktorý rastúce obete na životoch nazýval iba “cenou za mier”, Benjaminom Netanjahuom
so skeptickým pohľadom na Oslo.
Našťastie na čele novej administratívy vo Washingtone je muž, ktorý sa prehnane neženie za medzinárodnou pochvalou za svoje mierové aktivity na Strednom Východe. Preto
George Walker Bush zmrazil aktíva Svätej zeme a svojich hovorcov informoval, aby začiatkom decembra oznámili, že Izrael skutočne má “právo brániť
sa”. Toto vyhlásenie obletelo na prvých stránkach ceGeorge Bush zmrazil aktíva
lý svet práve preto, že hoci je to neuveriteľné, doteraz
Svätej zeme a svojich hovorcov ešte žiadny americký vodca nevydal také priame vyhlásenie tohto druhu. Chýbali patetické žiadosti o
informoval, aby začiatkom
umiernenosť Izraela, ktoré nasledovali minulé leto po
brutálnych útokoch na diskotéku v Tel Aviv a pizzedecembra oznámili, že Izrael
riu v Jeruzaleme.
skutošne má „právo brániť
Palestínsky prezident Jásir Arafat prakticky vyhlásil
vojnu Izraelu tým, že zanedlho po samite v Camp Dasa“.
vide v júli 2000, kde sa mu nepodarilo získať to, čo
chcel, rozbehol alebo pri najmenšom nezabránil krvavému povstaniu Al Aksa. Arafat odmietol nariadiť svojim vyše 40 000 členom paravojenských síl a 11 tajným bezpečnostným službám, aby potlačili násilie a tým vlastne
dennodenne obnovoval vojnovú výzvu. Navyše, v skutočnosti prostredníctvom televízneho vysielania povzbudzoval svojich palestínskych občanov, aby podporovali
“oprávnené” útoky a vytrvalo bojovali, kým Jeruzalemské staré mesto nebude znovu
úplne pod islamskou kontrolou.
Takže Šaron a Ben Eliezer majú iste právo povedať, že jeho režim nesie konečnú zodpovednosť za viac ako 200 Izraelských civilistov, ktorých usmrtili palestínski militanti od
septembra 2000 rovnako, ako Usama Bin Ladin a stúpenci Al Kaidy sú zodpovední za
vyše 3 000 obetí septembrových udalostí v Spojených Štátoch.
Príznakom toho, že Arafat sa tentokrát naozaj dostal na tenký ľad, je, že európski vodcovia dokonca zmenili prístup a vlastne zopakovali po Washingtone výzvu, aby Arafat vyhlásil koniec svojej ozbrojenej svätej vojny a odstránil teroristické skupiny zo svojho
tábora. V prehlásení, ktoré vydalo 15 krajín EÚ 10. decembra, sa hovorí, že Palestínska
samospráva “musí prisľúbiť, že zlikviduje teroristickú sieť organizácií Hamas a Islamský džihád a zatkne a bude súdiť všetkých podozrivých, ďalej že vydá verejnú žiadosť v
arabskom jazyku o ukončenie ozbrojenej intifády.” Zarážajúce je, že ide o prvú relatívne
priamočiaru výzvu, ktorú vyslovili krajiny poskytujúce Palestíne prevažnú časť zahraničnej pomoci. Ich neschopnosť urobiť to už skôr pravdepodobne prispela k zvýšeniu
obetí na životoch v Izraeli.

ARAFATOV ROZDVOJENÝ JAZYK

Jásir Arafat je pod tlakom ako ešte nikdy predtým a 16. decembra predniesol reč, v ktorej
vyzýval všetkých Palestínskych teroristov, aby
okamžite zastavili svoje
vražedné útoky. Predsa však sklamal vodcov
Izraela ako aj mnohých
zahraničných pozorovateľov, keď nežiadal úplArafat sľúbil, že bude naďalej viesť
né ukončenie 15 mesiacov trvajúceho surového
Palestínsky národ v ich
povstania. Opak bol pravdou, sľúbil, že bude
naďalej viesť Palestínsky národ v ich
„spravodlivom boji“, aby mohli
“spravodlivom boji”, aby mohli vztýčiť svoju
vlajku v starom meste Jeruzalemu a reč ukončil
vztýčit svoju vlajku v starom meste
pozdravom “uvidíme sa čoskoro v Al-Quds
Jeruzalemu a reč ukončil pozdravom
(Jeruzalem)”.
„uvidíme sa čoskoro v Al-Quds

Izraelských predstaviteľov tiež sklamalo, že dô(Jeruzalem)“.
vody, ktoré Arafat uviedol pre odvolanie
“teroristických aktivít a zvlášť samovražedných
bombových útokov”, nemali nič spoločné s napĺňaním jeho záväzkov vyplývajúcich z
mierových dohôd. Namiesto toho povedal svojim občanom, že ho musia poslúchnuť, aby
prekazili údajný plán Ariela Šarona zmariť všetky kroky vedúce k vzniku Palestínskeho
štátu. Znovu požadoval, aby OSN vyslalo Špeciálne sily, aby “chránili náš národ pred
Izraelskou agresiou”.
V súlade s vyhlásením Kabinetu, že predseda PLO sa sám vyradil z hry svojimi neustálymi neúspechmi pri potlačovaní palestínskeho terorizmu, predseda vlády Šaron dokonca
odmietol jeho reč komentovať. Povedal iba, že už je “unavený a chorý” z Arafatových
mnohých slov a žiadnych skutkov. Dovolil však vyšším bezpečnostným predstaviteľom,
aby sa o niekoľko dní stretli so svojimi palestínskymi partnermi a zástupcom CIA a prediskutovali nevyhnutné bezpečnostné opatrenia.
Šaronov hovorca Ra’anan Gissin poukázal na to, že Arafat sľuboval koncom roka 2001
presne to isté, čo sľuboval už pri podpise predbežnej zmluvy v roku 1991 v Oslo. “Ak
jeho napísané slovo neznamenalo nič vtedy, prečo by sme sa mali nadchýnať nad nejakým prejavom?” pýta sa. Minister zahraničných vecí Šimon Peres očividne stále dúfa, že
je možné vzkriesiť Oslo. Naliehal na Šarona, aby dal Arafatovi niekoľko dní, kedy by
mohol dokázať, že konečne dostal rozum. Podobné zmýšľanie vyjadrila aj väčšina svetových vodcov vrátane Colina Powella. Šaronov hlboký skepticizmus bol však iba posilnený, keď o dva dni Arafat v príhovore arabským poslucháčom v Ramallahu vyjadril ochotu “obetovať 70 martýrov za jedného mŕtveho Izraelčana.” Tento výrok “iba potvrdzuje,
že v skutočnosti sa nič nezmenilo”, reagoval Gissin.

BUDÚCI ROK V JERUZALEME

Palestínske teroristické skupiny rýchlo zamietli Arafatovu výzvu na zastavenie samovražednej svätej vojny. Hamas, Islamský džihád, Ľudový front a Demokratický front sa zaprisahali, že budú pokračovať v organizovaní smrtiacich útokov. Vodcovia Hamasu však
neskôr zmenili pesničku a povedali, že skupina upustí od samovražedných útokov na
území Izraela, “aby podporila národný boj proti vojnovému zločincovi Šaronovi”. Pozorovatelia sa vyjadrili, že dôvodom tejto údajnej zmeny politiky je, že Arafatove vojsko
pod neutíchajúcim nátlakom zo strany amerických a európskych vodcov zatvorilo niektoré kancelárie Hamasu (aj keď väčšina z nich boli len charitatívne centrá) a zadržalo niekoľko vedúcich predstaviteľov.
Títo povedali, že nechceli, aby to vyzeralo, že nútia Arafata začať proti nim občiansku
vojnu alebo že dávajú Šaronovi zámienku na zničenie Palestínskej samosprávy. Poukazovali pri tom na výsledky nedávnych prieskumov verejnej mienky, ktoré udávali, že 57 %
Palestínčanov je proti akémukoľvek prímeriu s Izraelom a 64 % chce, aby samovražedné
útoky naďalej pokračovali. Izraelskí predstavitelia vyhláseniu Hamasu celkom nedôverovali a povedali, že teroristická skupina len uzavrela ďalší pakt s Arafatom, aby dočasne
pozastavili násilie, kým sa medzinárodná pozornosť neobráti niekde inde.
Arafatove konanie počas týždňa po prednesení jeho reči by sa dalo nazvať pri najlepšom
ako zmiešané. Podľa Izraelských analytikov to vyzerá tak, že Arafat robí práve toľko,
aby upokojil zahraničných partnerov, ktorí mu poskytujú pomoc a striasol zo seba Bushovu administratívu, ale nič pre to, aby natrvalo zlikvidoval teroristické organizácie.
“Arafat má očividne v úmysle pokračovať v hre na mačku a myš,” povedal jeden poslanec Knesetu za stranu Likud. “Verejne odsudzuje teroristov len kvôli zahraničiu, no v
skutočnosti stále verí, že násilím získa viac ako by mu kedy mohli priniesť politické rokovania.”
Podľa niektorých Izraelskí vodcov a pozorovateľov existujú silné dôkazy, že palestínsky
prezident očakáva záchranu z vonku, či už zo Spojených Štátov alebo od regionálnych
moslimských armád. Irak na čele so Sadámom Husajnom, Irán a jeho Juholibanonská
milícia aj Sýria majú obavy, že sa na americkom antiteroristickom zozname nachádzajú
veľmi vysoko (ako by sa aj všetky mali). Keby prišli na pomoc Arafatovi, mohli by si
tým veľmi ľahko získať celosvetovú podporu moslimov a tak prinútiť vládu USA prehodnotiť spustenie vojenskej akcie proti nim.
Niektorí členovia Izraelskej bezpečnostnej služby tiež vyjadrili znepokojenie, že komunistická Severná Kórea, úzko spojená s Iránom a Sýriou, by mohla napomôcť týmto zámerom, keby na rozdelenom polostrove vyvolala nepokoje. Tieto obavy vzrástli, odkedy
štátne noviny publikovali, že Pyongyang očakáva, že sa stane najbližším objektom záujmu Spojených Štátov a preto sa pripravuje na hroziaci americký útok. Ďalšiu hrozbu
predstavuje možnosť, že Čína bude chcieť využiť nový konflikt na Strednom Východe na

to, aby išla proti Tajwanu. Vyjadrili sa tak niektorí Izraelskí analytici po náleze značného množstva čínskych zbraní v zbrojnici Usamu Bin Ladina v Afganistane.
Čo prinesie rok 2002 Jeruzalemu a celému svetu? Nikto to nemôže presne odhadnúť.
Bude Arafat zbavený moci? Zosilnia sa boje medzi Palestínou a Izraelom? Môže byť do
konfliktu vtiahnutá aj Sýria a Irak? Rozšíri sa americká vojna proti terorizmu aj na Irak
alebo iné tamojšie krajiny a aký vplyv to môže mať na maličký Izrael? V takomto období vojen a fámach o vojnách existuje veľa možných scenárov. Jedno je však isté: Skala
Izraela je pevný základ aj v tej najprudšej búrke. Tí, ktorí Ho poznajú a dôverujú Mu,
nemôžu inak, len byť hlboko vďační za Jeho nemennú a nekonečnú lásku a oporu!
“Za Jeho čias Júda dôjde spásy a Izrael prebývať bude v bezpečí. A toto bude
Jeho meno, ktorým Ho budú volať: Hospodin naša spravodlivosť.” (Jeremiáš 23:6)

DAVID DOLAN
Jeruzalem
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LIST MODLITEBNÝCH STRÁŽCOV
Január 2002, Židovský rok 5762
“Pre Sion nebudem mlčať a pre Jeruzalem nebudem ticho,
dokiaľ nevyjde jeho spravedlivosť ako blesk, …”(Iziáš 62:1)

Národ žijúci osamote
“Čože by som zlorečil tomu, komu nezlorečí silný Bôh?! A čo by som vylieval hnev na
toho, na koho sa nehnevá Hospodin!? Lebo ho vidím s vrchu skál a z vŕškov ho pozorujem. Hľa, je to ľud, ktorý bude bývať osobitne a nebude počítaný medzi iné národy.” (Numeri 23:8,9)
Aj keď Izrael túži, aby bol vážený medzi národmi a aby s ním zaobchádzali ako s hociktorou inou krajinou, aby nemusel bojovať za svoju existenciu, je jeho prorockým predurčením od čias Mojžíša, byť národom žijúcim osamote. Ako národ, ktorý Boh povolal
a požehnal pre svoje vlastné prorocké zámery v svete, bol Izrael vždy obávaný
a nepochopený svojimi susedmi, ktorí vyhľadávali, presne tak ako Balák, kráľ nad Moabom, spôsoby ako ho prekliať a zničiť. (Numeri 23:3-6). Ale z príbehu Baláma, proroka,
ktorého si najal Balák, plynie nádherné poučenie, že je pre človeka nemožné prekliať národ, ktorý Boh požehnal! Všetky Balákove opakované pokusy vyústili iba do prehlásenia
ešte väčšieho požehnania, kým jeho straty sa zakaždým iba zväčšili. Tento príbeh zaznamenaný v 4. knihe Mojžišovej 22-24 je skoro odpovedajúci dnešnej situácii, kde napriek
hriešnosti a pádu Izraelu, pokusy jeho nepriateľov premôcť ho, vyústia iba do zvýšenia
ich vlastného utrpenia a zúfalstva. Hoci Boh si ich použije, aby potrestal Izrael podľa

Svojej vôle, Izrael bude pre Neho tiež mierkou, podľa ktorej ich bude súdiť súdenie
a odhalí Svoju zvrchovanú moc nad národmi.
•
Chváľte Boha za to, že Jeho zvrchovaná voľba Izraelu nemôže byť vyvrátená
a že vyústi do požehnania pre národ v súlade s Božími zámermi. “Silný Bôh nie
je človek, aby klamal, ani syn človeka, aby ľutoval. Či azda on povie a nevykoná? ... Hľa, prijal som rozkaz dobrorečiť, a keď on dobrorečil, ja toho neodvrátim.” (4.Moj. 23:19,20)
•
Prehlasujte pre všetky tie národy, ktoré by sa snažili ublížiť Izraelu “Lebo nie je
kúzla proti Jakobovi ani čarov proti Izraelovi. V svojom čase bude sa hovoriť o
Jakobovi a o Izraelovi: Čo všetko učinil silný Bôh!” (4.Moj. 23:23) Volajte, aby
bola v prichádzajúcom roku odhalená Božia sláva všetkým národom prostredníctvom Izraela.
•
Vrúcne sa modlite za národy sveta a hlavne za susedov Izraelu, aby si svojím
správaním k Izraelu tentokrát vybrali požehnanie a nie prekliatie – “Ten, kto ti
bude žehnať, bude požehnaný; a kto by ti zlorečil, bude zlorečený!” (4.Moj.
24:9b) Povstaňte proti vzrastajúcemu antisemitizmu v mnohých európskych krajinách, hlavne Francúzsku, Belgicku a Veľkej Británii.

Dlhá cesta
Izraelčanov varovali, že súčasná vojna s Palestínčanmi je ako “vylievanie vody z oceánu
čajovou lyžičkou”, a že situácia sa zhorší skôr ako sa zlepší. Izraelský hon na teroristov
po strašných decembrových bombových útokoch vytvoril nesmierny tlak na Arafata, aby
konal proti terorizmu a tiež tlak na obe strany, aby sa vrátili k diplomatickému procesu.
•
Kričte k Bohu za neprestajnú ochranu, keďže zatýkanie teroristov Izraelov vedú
rozviedku k domnienke, že na nasledujúce týždne je naplánovaných viac ešte rafinovanejších útokov. Proste Ho, aby vykorenil dobre vycvičených teroristov so
špeciálnymi odbornými znalosťami, ktorí sa infiltrujú a trénujú miestnych nováčikov. “ Činí vojnám prietrž až po koniec zeme; láme lučište a seče kopiju; vozy
páli ohňom” (Žalmy 46:9)
•
Prehlasujte nad Izraelom Žalm 83, lebo ďalšia úroveň americkej vojny proti terorizmu môže do náboženského konfliktu zahrnúť aj Izrael, hlavne ak bude napadnutý Irak. Modlite sa za pripravenosť Izraela na akúkoľvek miestnu vojnu a za
to, aby sa stala Božia vôľa ohľadne jeho nepriateľov, ktorí sa snažia zničiť tento
národ.
•
Prihovárajte sa za vodcov Izraelu, keďže oni robia rozhodnutia týkajúce sa bezpečnosti, Palestínčanov a medzinárodných vzťahov. Kiež by boli ovplyvnení Božím Duchom, aby konali Jeho vôľu. “U neho je múdrosť a hrdinská sila; jeho je
rada a rozumnosť.” (Jób 12:13)

“Nepriateľ” medzi vami
Jednou z najväčších strát počas posledných 15-tich mesiacov násilia bolo zničenie dôvery medzi mnohými izraelskými Židmi a Arabmi. Stále viac a viac arabských obyvateľov,

vrátane členov Knessetu, otvorene vyjadrujú proti-izraelské názory. Mnohí židia sa rozhorčujú nad tým, že Palestínčania, hoci nesúhlasia so samotnou existenciou Izraela, sú
schopní si nárokovať štátne výhody cez tu žijúcich rodinných príslušníkov.
•
Vzdajte vďaku za priazeň, ktorá stále pretrváva medzi niektorými Židmi
a Arabmi v Izraeli a úpenlivo proste Pána, aby udržal obmäkčené srdcia medzi
ľuďmi aj napriek utrpeniu na oboch stranách. Stojte proti duchu pomsty
a horkosti, ktorý hľadá, kde by sa usadil: “Nebudeš sa mstiť, ani nebudeš držať
hnevu na synov svojho ľudu a milovať budeš svojho blížneho jako samého seba. Ja som Hospodin.” (3.Moj. 19:18)
•
Proste Boha, aby dal Izraelu mnoho milosti a múdrosti pri jeho snahe zachovať v
krajine demokraciu, ktorá dáva rovnaké práva všetkým svojim obyvateľom. Modlite sa za správnu rovnováhu medzi spravodlivosťou a rovnakými právami pre
všetkých na jednej strane a odôvodnenými bezpečnostnými potrebami na druhej
strane. “budete súdiť spravedlivo medzi človekom a medzi jeho bratom a medzi
jeho pohostínom.” (5.Moj. 1: 16)
•
Usilovne sa modlite za členov arabského Knessetu, aby boli pre svoj národ nástrojmi požehnania a nie prekliatia. Nech sú srdcia odhalené a s tými, ktoré sú sebecké, nezodpovedné alebo nebezpečné, nech sa patrične jedná. Modlite sa za
múdrosť a spravodlivosť pri jednaní s neprijateľným správaním a hlavne pamätajte na tých, ktorí sú zapojení do momentálneho kontroverzného súdneho procesu
člena Knessetu Azmiho Bishara, ktorého parlamentná imunita bola zrušená, aby
mohol čeliť rôznym obvineniam, vrátane proti-izraelským výrokom v Sýrii minulý rok.
•
Stojte v medzere za izraelských Arabských obyvateľov, aby sa nedali nachytať
falošnými národnými snahami v čase týchto nepokojov. Pokračujte v modlitbách
za spravodlivosť a uzdravenie po minuloročných strašných výtržnostiach a za
spravodlivé a rovnoprávne zaobchádzanie s izraelskými Arabmi v každej oblasti
spoločnosti. “Jeden zákon a jedno a to isté právo bude vám i pohostínovi, ktorý
bude pohostíniť u vás.” (4.Moj. 15:16)

Vládna kríza
Ako sa hromadí tlak z vlastnej vojny Izraelu proti terorizmu a pozornosť sa neustále odvracia od dôležitých vnútorných záležitostí, jednotná vláda je v hlbokých vodách a snaží
sa udržať krajinu nad hladinou.
•
Volajte k Pánovi, aby požehnal Izrael dobrou a spravodlivou vládou, aby mohol
byť vyzdvihnutý ako národ, podľa svojho povolania. “ Spravedlivosť vyvyšuje
národ; ale hriech je potupou národom.” (Príslovia 14:34) Naliehavo sa modlite,
aby korupcia a nespravodlivé praktiky boli vykynožené od vrchu až po spodok
vlády a verejných služieb.
•
Modlite sa za Božiu vôľu vo veci koalície, kde sa ľavicová strana Práce
aj niekoľko malých skupín pravého krídla vyhrážajú, že z viacerých rôznych dôvodov opustia vládu. Proste Pána, aby udržal túto vládu pri moci tak dlho, ako On

•

•

plánuje, aby sa naplnili Jeho zámery pre tento národ. “Neni múdrosti ani umnosti
ani rady proti Hospodinovi.” (Príslovia 21:30)
Modlite sa za koniec situácie, v ktorej sú malé strany so špeciálnym zameraním
schopné zatlačiť vládu do rohu a vymáhať tak dosiahnutie svojich vlastných cieľov. Hlavne sa modlite za zostavovanie rozpočtu, keďže náboženské strany žiadajú špeciálne výhody, dokonca aj v čase, kedy si musí celý národ pritiahnuť svoj
spoločný opasok. Modlite sa tiež za kontroverznú legislatívu týkajúcu vojenských
výnimiek pre náboženský sektor.
Pokračujte v modlitbe za hlavný bod rozpočtu a za rôzne opatrenia, o ktorých sa
diskutuje v snahe vyriešiť pretrvávajúcu ekonomickú pohotovosť. Úpenlivo proste Pána, aby nad tým všetkým držal vládu a aby všetky vykonané rozhodnutia posilnili národ ako celok. “Len nech ti dá Hospodin rozum a schopnosť rozumieť
a nech ti prikáže o Izraelovi a ustaví tvoje srdce tak, aby si ostríhal zákon Hospodina, svojho Boha.” (1 Kronická 22:12)

Pasca chudoby
Nedávne štatistiky ukazujú, že v Izraeli žije vyše milióna ľudí, z toho viac ako polovica
sú deti, pod hranicou životného minima. Nezamestnanosť v dôsledku problémov v turizmu a hi-tech priemysle rapídne narastá. Taktiež vládna sociálno-ekonomická politika je
zastaralá a neadekvátna.
•
Úpenlivo proste Pána, aby dal vláde vôľu, aby ustanovila reformy prepotrebné
v boji proti chudobe a nezamestnanosti. Modlite sa za veľkú múdrosť pri určovaní
dlhodobej politiky a vo vytváraní podmienok, ktoré vrátia krajine stabilnú ekonomiku.
•
Prihovárajte sa za tých, ktorí zápasia s chudobou, za múdrosť pri určovaní svojich priorít a v používaní zdrojov, ktoré majú a aby boli uchránení od pasce dlhov.
Nech sa obrátia k Bohu po pomoc v čase svojej núdze, “Lebo vytrhne chudobného, volajúceho, a biedneho a toho, kto nemá spomocníka.” (Žalm 72:12) Pamätajte hlavne na vysokorizikové skupiny ako sú starší ľudia a deti a proste Pána aby
uspokojil ich potreby. “ Bude súdiť biednych z ľudu, pomôže synom biedneho” (Žalm 72:4)
•
Ďakujte Bohu za rôzne organizácie, ktoré pomáhajú chudobným z celej krajiny
a proste Ho, aby požehnal ich úsilie, hlavne tých, ktoré konajú v mene Pánovom,
ako napríklad CFI. Nech sa Jeho láska dotkne mnohých sŕdc v tomto zložitom čase. “Vytrhuje strápeného v jeho trápení a v tiesni odhaľuje ich ucho.” (Jób
36:15)
•
Žiadajte Boha o vytvorenie nových pracovných príležitostí pre takmer 250 000
Prosíme, kopírujte a rozširujte tento modlitebný materiál pokiaľ je to možné v Tele M esiáša.
Kontaktná adresa v Izraeli:
CFI, PO Box 1813, Jerusalem 91015, ISRAEL
Tel: 972-02-6264172/6264187. Fax: 972-02-6264955
E-mail: cfi@ cfijerusalem.org; www.cfijerusalem.org

SLUŽBA NA UKRAJINE
Jeden z mnohých príbehov
Oblasť mesta Vinogradovo je postihnutá
chudobou ako každá iná oblasť dedinského
charakteru na Ukrajine. Práve tu sa
nachádza veľa židovských rodín s malými
deťmi. Pri poslednej návšteve niektorých
z nich sme mohli s nimi stráviť nejaký čas a
vniknúť do ich každodenných problémov.
Sociálne zabezpečenie zo strany štátu je
skoro nulové a základné životné potreby
zostávajú nenaplnené.

“Dnes ideme do hory, lebo nám sľúbili, že
ak budeme pracovať a zvážať drevo z lesa
do dediny, budeme mať nejaký odpad na
kúrenie.” – povedal otec štvorčlennej
rodiny, bývajúcej v chatrči v prostred poľa a
dodal – “To nám vystačí na pár dní kúrenia
a aspoň nezamrzneme v noci od mrazu.”

Vysvetlil nám, že o robotu prišiel pri
hromadnom prepúšťaní pred pár rokmi
v tomto regióne, kde percento
nezamestnaných je o mnoho väčšie ako
percento zamestnaných ľudí. Od tej doby
žije on aj jeho rodina zo dňa na deň, bez
toho aby vedel, čo budú jeho deti a žena
jesť o pár dní. Veľakrát sme počuli o viere
(dôvere) v Boha v našich cirkviach, ale
tento človek ju prežíva. Nemá sa na koho spoľahnúť. Ani na štát alebo nejakú sociálnu
dávku. Ani na rodinu, ktorá je zväčša v podobnej situácií. Len na Boha, ktorý dáva život.

Pri rozhovore v jeho príbytku nám skĺzol pohľad na strop. Bolo vidieť škridle a
svetlo predierajúce sa pomedzi ne. Ani sme si nechceli pomyslieť ako to v izbe môže
vyzerať po daždi alebo snežení.

Jednorázová pomoc, ktorú sme im z Božej milosti mohli poskytnúť je však len
novou záplatou na staré vrece. Pravidelná pomoc poskytovaná v pravý čas by mohla byť
prejavom pomoci, ktorá vzbudí záujem týchto ľudí o alija.

Veľakrát sme postavení ako tím pred
otázku: “Prečo chcete pomáhať práve Židom?”,
alebo “Prečo práve Ukrajina?”. Pokiaľ by nás Boh
nechcel na tomto mieste a pri týchto ľuďoch,
neukazoval by nám tie otvorené dvere pre túto
prácu a nestaval by nás zoči voči týmto ľuďom.
Tím Chevra

ANKETA
Milí priatelia,
ďakujeme za vaše povzbudenie ako aj pripomienky prostredníctvom
ankiet, ktoré nám zasielate na našu adresu. Vás, ktorí ste tak ešte neučinili,
si dovoľujeme upozorniť, že termín odoslania je najneskôr 31.1. 2002.
Po tomto termíne budú všetky informácie z ankiet spracované a
vyhodnotenie uverejníme v niektorom z nasledujúcich vydaní. Na
konkrétne otázky a podnety sa budeme snažiť odpovedať osobne, preto
Vás prosíme o trpezlivosť vzhľadom k veľkému počtu ankiet.
ANKETA
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Tiež vám pripomíname, že
odoslaním ankety budú
aktualizované vaše údaje v
databázy Chevry a budete
ďalej dostávať mesačné správy
o jej práci. V opačnom
prípade, keď sa rozhodnete
anketu, neodoslať, budete z
databáze vyradení, ako keby
ste sa osobne odhlásili.
Cieľom tohoto projektu je
skvalitniť našu práce a zlepšiť
komunikáciu s vami.
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Ďakujeme za pochopenie
Tím Chevra

Ponuka pre vás je stále aktuálna
Máme v predaji dve knihy, ktoré sme pre vás preložili z originálov. V prípade záujmu, vám ich radi zašleme na dobierku na vašu adresu. Objednávky prijímame na
doleuvedenom kontakte.

Korene našej viery
Chuck & Karen Cohen

Týmto autorom patrí vďaka za ich neľahkú prácu pri skúmaní Písma, za ich snahu poskytnúť nám dôkladné biblické
znalosti nepopierateľných faktov o našom židovskom dedičstve, spolu s výkladom svojho názoru na základné učenia
kresťanskej viery. Táto kniha je výzvou pre cirkev, aby sa
prebudila, aby začala uvažovať o našom dlhu židovskému
ľudu. Veríme, že odkaz Cohenovcov nás podnieti k väčšej
ochote modliť sa a pracovať v pevnom zakorenení s Izraelom a židovským Ľudom v týchto posledných časoch.

Cena 80 Sk / Kč

Ray a Sharon Sandersovci
Christian friends of Israel

Víťazstvo v modlitebnom boji

Kjell Sjöberg
V tejto knihe sa autor zdieľa so svojou víziou a skúsenosťami poznania skutočnej Božej moci v službe súčasných dní
pri búraní pevností nepriateľa. Povzbudzuje nás rozšíriť naše obzory a chopiť s úlohy cirkvi, postaviť sa voči kráľovstvu temna a uvoľňovať skrze modlitebný boj moc Ducha
Svätého v mestách, mestečkách a lokalitách.

Cena 70 Sk / Kč

„Neexistuje meno medzi príhovorcami, ktoré je považované za
významnejšie, než Kjell Sjöberg. Jeho pomazanie písať je evidentné. Chcem, aby všetci moji študenti na Fullerovom seminári, čítali
túto knihu.“
C. P. Wagner
Fullerov teologický semonár
Pasadena, Kalifornia

CHEVRA, Bratislavská 9, 010 01 Žilina
Tel./Fax: +421- 41-56 40 536,
e-mail: chevra@kiwwi.sk

