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Mesačné správy z Izraela
SLABÉ OHLASY NA ÚTOK V KENI
Vo Štvrtok 28. novembra traja samovražední bomboví atentátnici autom plným
výbušnín vrazili do izraelského hotela v Mombase v Keni. Zapríčinili tým smrť desiatich
Keňanov a troch Izraelčanov. Takmer v tom istom čase vystrelil niekto dve raketové
strely na lietadlo spoločnosti Arkia, ktoré práve odlietalo z Mombaského letiska do
Izraelu. Rakety cieľ minuli, pravdepodobne vďaka odkláňacej technológii inštalovanej na
palube lietadla, a lietadlo bezpečne dokončilo svoj let. Hoci sa tieto útoky odohrali
v novembri, správy, ktoré predstavujú, sú také aktuálne ako dnešné titulky.
Židia už, ako sa zdá, nie sú v bezpečí nikde – doma ani v zahraničí.
Najznepokojujúcejšie na výbuchu v Keni bolo medzinárodné ticho, ktoré po ňom
nasledovalo. Okrem slov odsúdenia a protestu niekoľkých západných vlád zostal svet
tvárou v tvár tomuto novému prejavu antisemitizmu ticho. Článok, uverejnený
2. decembra v Toronto Star s nadpisom ”Posledný útok na Židov vyvolal ohlušujúce
ticho” podotýka, že v arabských krajinách nevyvolali incidenty v Mombase žiadnu
odozvu.
Keby sa však ”sionistickí teroristi” snažili zostreliť dajme tomu lietadlo Saudskej Arábie,
ich protesty by sa zneli od jedného konca zeme po druhý. Na dôvažok by pravdepodobne
nasledoval aj jednotný arabský útok na Izrael.
Ale keď zomierajú Židia, len málo kto je proti. V tom istom článku sa píše: ”Pre
Židov niet žiadneho útočišťa. Ani v Izraeli ani mimo neho. Zem je pokropená ich krvou
Ich deti, ich starí rodičia, ich vzdelanci, ich roľníci, celý rozptýlený kmeň – všetci sa stali
terčami. Doma aj v cudzine, pri nákupoch, v autobuse, na školskom dvore, pri rodinnom
obede v reštaurácii, v tanečných kluboch, pri chválach v synagóge. Niet jediného
požehnaného miesta na celom svete, ktoré by bolo bezpečné.”
ODVRÁTENIE ZÁVAŽNÉHO TERORISTICKÉHO ČINU
Akoby na potvrdenie pravdivosti spomínaného článku, nad týmto malým
demokratickým štátom na Strednom Východe sa naďalej vznáša ovzdušie napätia ako
nočná mora. Dňa 15. decembra uverejnili správu o zadržaní troch Palestínčanov, žijúcich
vo východojeruzalemskej dedine Tsur Bahir, obvinených z prípravy rozsiahlych
teroristických útokov vrátane zostrelenia vrtuľníka nad budovou Knessetu a raketového
útoku na vrtuľník premiéra Šarona na pristávacej ploche pri jeho jeruzalemskej
kancelárii. Títo traja muži – Omar Atraš, Hader Abu Hamed a Ziad Atraš – boli zadržaní
vo svojich domoch počas tajnej akcie jeruzalemskej polície v spolupráci so Šin Bet.
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Podľa obvinení títo muži zamýšľali uskutočniť raketový útok z domu v západnej
časti Jeruzalema, kde jeden z nich pracoval a všimol si, že vrtuľník prevážajúci Šarona
a iných predstaviteľov tadiaľ často prelietava. Okrem tejto trúfalej akcie muži očividne
plánovali nastražiť výbušninu do strážnice pred premiérovou rezidenciou, vyhodiť do
vzduchu nákupné centrum Ramat Eškol a umiestniť asi 40 kilogramovú výbušninu na
autobusovú stanicu Pisgat Ze’ev.
Mužov formálne obžalovali na Jeruzalemskom okresnom súde v nedeľu
15. decembra. Ich plány boli zarážajúce najmä preto, že ako členovia východojeruzalemskej teroristickej bunky Hamasu, mali všetci izraelské identifikačné preukazy,
ktoré im umožňovali vstup do hociktorej časti Jeruzalema. Vodcu bunky Omara Atraša
spolu s ostatnými dvomi naverboval do radov Islamského džihádu aktivista v Betleheme.
Práve v jeho dome našla polícia pri záťahu 40 kg výbušniny, ktoré mali byť použité pri
niektorom z útokov. Traja muži boli najprv 8 dní vo vyšetrovacej väzbe a pracuje sa na
ich ďalšom zadržaní.
TERORISTICKÁ AKTIVITA NEOPADÁVA
K zoznamu zmarených teroristických činov možno pridať aj zatknutie dvoch
“utečencov”, prívržencov islamského džihádu, na cestnom zátarase severovýchodne od
Jeruzalema. Teroristov zadržali, keď hliadka neďaleko komunity Adam zastavila taxík,
ktorý ich viezol. Cestujúcich v taxíku prehľadali a následne týchto dvoch mužoch zatkli.
Predstavitelia sa domnievajú, že teroristi mohli mať v pláne prevziať bombu od
komplicov niekde v alebo neďaleko od Jeruzalema. Incident sa odohral po tom, čo sa
“všetky teroristické organizácie vrátane Islamského džihádu a hnutia Hamas zaprisahali,
že v útokoch na Izraelských civilistov a vojakov budú pokračovať.” (JPost,
16. decembra)
Medzitým podľa palestínskych zdrojov došlo pri búraní “domov siedmych rodín”
Izraelskými bezpečnostnými silami k zraneniu dvoch neplnoletých palestínskych dievčat.
V skutočnosti Izraelské jednotky zhodili dve plechové búdy, ktoré slúžili teroristom.
V interview pre UPI duchovný vodca Hamasu šejk Jassin uviedol, že Fatah sa už trikrát
pokúšal presvedčiť Hamas, aby zastavil útoky na izraelských civilistov a Hamas mu
vyhovel. No Izrael nerešpektoval ich rozhodnutie a pokračoval “v agresii voči
Palestínskemu národu”. (tamtiež)
Na rôznych miestach po celej krajine nepoľavovali strelecké útoky na pozície
Izraelských vojenských hliadok.
ŠOKOVANÝ NÁROD
Akoby Izraelčania nemali dosť trápenia, dve malé dievčatká – jedno židovské
a druhé arabské – sa v ten istý deň stratili zo svojich domovov v Jeruzaleme. Jedno
pochádzalo z okolia Kiryat Jovel a druhé z arabskej dediny Umm Tuba na druhej strane
Jeruzalema. V izraelskej spoločnosti si deti cenia a zločiny spáchané na nich sú
zriedkavé. Aj preto to bol šok prvého stupňa. V neopadávajúcej nádeji sa stovky ľudí
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pridali k polícii pri hľadaní dievčatiek. Otec židovského dieťaťa, Eli Pimstein, hoci ho
vyšetrovatelia podozrievali, predsa sa pripojil k pátraniu, spolupracoval s políciou
a vyslovil nádej, že dcérka sa nájde.
O niekoľko dní objavili jej telo v jednom z jeruzalemských lesov, kde bolo
pochované. Polícia okamžite zatkla Pimsteina, ktorý o niekoľko hodín neskôr priznal, že
svoju dcérku utopil vo vani a pochoval do hrobu, ktorý si pripravil niekoľko dní pred
vraždou. V tejto chvíli sa Pimstein podrobuje psychiatrickému vyšetreniu, ale počiatočné
testy ukázali, že je dosť zdravý na to, aby si ho ponechali vo väzbe.
Ako podotkol jeden redaktor JPost, takýto zločin ide proti všetkému, čo je
v ľudskej duši morálne. Vraždou vlastného dieťaťa Pimstein porušil jeden
z najzákladnejších inštinktov, aké sú ľudskému pokoleniu známe – inštinkt chrániť
vlastné telo a krv aj s nasadením svojho života. Izraelčania si tiež zakladali na tom, že
v iných krajinách sa takéto zločiny sa stávajú, ale v Izraeli by sa nikdy nič také udiať
nemohlo. Našťastie, ako nám niektorí pripomenuli, takéto zločiny sú v Izraeli
výnimočné.
Pátranie po arabskom dievčati Nur Abu Tir pokračovalo, až kým jej telo
o niekoľko dní nenašli v taške hlboko v odtokovom kanáli. Nurina vražda ešte nebola
objasnená, ale polícia zatkla v súvislosti s ňou desať ľudí, medzi nimi aj jej rodinných
príslušníkov. Iróniou je, že arabskí žurnalisti venovali tomuto príbehu pramálo
pozornosti a keď o ňom aj písali, prevzali články zo zahraničných zdrojov. Človek sa
zamyslí, či to nehovorí niečo o palestínskom (moslimskom) prístupe k deťom, ktoré aj
bez váhania posielajú hádzať kamene (a niekedy aj “Molotove kokteily”) na IBS
(Izraelská bezpečnostná služba).
SÝRIA PAŠUJE ZBRANE DO BAGDADU
Podľa časopisu London Telegraph z 15. decembra Sýria pašovaním zásob
dôležitých zbraní do Bagdadu tajne pomáha Saddámovi Husseinovi s prípravami na útok.
Autor príspevku, Con Coughlin, hovorí: “Zástupcovia západných spravodajských služieb
zistili, že od začiatku decembra prepašovali zo Sýrie do Iraku prinajmenšom 52
prepraviek s novými protileteckými systémami a náhradnými dielmi.” Toto zariadenie
ruskej výroby sa podľa neho do Iraku dostal cez hraničný priechod al-Walid.
Toto odhalenie sa vynorilo počas návštevy sýrskeho prezidenta Bašara Al-Assadu
v Londýne u Tonyho Blaira, ktorý sa ho pokúšal prehovoriť, aby sa pridal k proti-Irackej
koalícii. V tom istom článku bolo tiež uvedené, že v predchádzajúcom interview pre
britský denník The Times Assad verejne obhajoval činnosť palestínskych
samovražedných útočníkov v Izraeli a varoval pred “katastrofickými dôsledkami”, ktoré
by vojenská akcia za zvrhnutie Saddáma Husseina mohla mať pre celú oblasť. Assad síce
hovorí, že podporuje medzinárodnú kampaň proti Al-Kaide, v skutočnosti však začal
pracovať na vylepšovaní vzťahov s Bagdadom a dokonca Husseinovi dovolil prepašovať
ropu von z krajiny cez prístav Latakia. Je tiež známe, že teroristické skupiny ako
Hizballáh a Hamas majú v Sýrii základne.
Odborníci sú presvedčení, že tieto sýrske zásielky zbraní umožnia Bagdadu
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podstatne zvýšiť svoju obranyschopnosť, najmä čo sa týka vzdušného priestoru. Bagdad
už testuje niektoré z týchto nových zariadení v bezletových zónach na severe a juhu
Iraku. To viedlo k odvetným útokom zo strany britských a amerických bojových
lietadiel.
ARAFAT NECHCE MAŤ S AL-KAIDOU NIČ SPOLOČNÉ
Arafat možno vycítil, že dni Al-Kaidy sú už spočítané a verejne vystúpil
s kritikou Usamu bin Ladina. Varoval ho, aby “nepripájal svoj vagón k palestínskej
veci” (JPost, 16. decembra). Podľa článku britských novín Sunday Times Arafat povedal:
“Odkazujem mu priamo, aby sa neskrýval za palestínsku otázku ...Prečo začal bin Ladin
hovoriť o Palestíne? Predtým nikdy – ani raz – túto otázku nezdôraznil. Nikdy nám
nepomohol. Zamestnával sa prácou v úplne inej oblasti a proti našim záujmom.”
Ak možno veriť samotnému Arafatovi, tak si očividne myslí, že bin Ladin
zneužíva palestínsku otázku na rozšírenie a získanie podpory pre svoj vlastný zámer
v islamskom svete. Údajne ho rozhnevalo, keď sa objavila web-stránka v mene
palestínskej Al-Kaidy, ktorá tvrdí, že bojuje za oslobodenie Palestíny. Arafatov komentár
bol s časti aj reakciou na tvrdenia Al-Kaidy o zodpovednosti za útoky v Keni, ktoré vraj
mali byť “pozdravom k Ramadánu, ktorý venovali Palestínčanom.” Arafat trvá na tom,
že PS a ostatné palestínske skupiny “bojujú iba proti okupácii palestínskeho územia”
a nie “proti celému svetu, civilizácii a ľuďom” ako to, zdá sa, robí Al-Kaida.
Arafat ďalej reagoval na jednu poznámku, v ktorej Izrael spájal svoj konflikt
s Palestínčanmi s americkým ťažením proti Al-Kaide. Nedávno Izrael vyhlásil, že
členovia Al-Kaidy vnikli do pásma Gazy, čo je informácia známa už vyše mesiaca zo
zdrojov Debkafile. Palestínska samospráva to však vehementne popiera a trvá na tom, že
je to len výmysel, ktorým si Izrael chce ospravedlniť ďalšie útoky nasmerované do
oblastí Západného brehu a Gazy. Izrael však disponuje vynikajúcim informačným
systémom a nie je známy zahajovaním neodôvodnených razií do teritórií.
V Spravodajskom biltene AFP zo 16. decembra bolo uvedené, že palestínski
politickí predstavitelia sa pripájajú k Arafatovej výzve, aby Al-Kaida prestala
zneužívať ich vec na zhromažďovanie podpory pre svoju teroristickú sieť. “Toto nie je
po prvýkrát, čo prezident Arafat vystúpil proti bin Ladinovi. Odsúdil septembrové
útoky,” povedala pre AFP Hanan Ašrawi. “Tentokrát zopakoval, že nikto nemá právo
využívať palestínsku otázku pre svoje ciele a konať v jej mene hrozné veci,” dodala.

AL-KAIDA MÁ NAMIERENÉ NA IZRAEL A ŽIDOV
Dr. Bruce Hoffman zo spoločnosti Rand vo Washingtone hovorí, že Al-Kaida
skutočne obracia pozornosť k Izraelu a židovským terčom v rámci “úsilia o prežitie
a zdôvodnenie svojich neutíchajúcich operácií” (JPost, 16. decembra). Verí, že nedávne
útoky v Keni naznačujú budúce zámery Al-Kaidy. Nevylučuje ani spojitosť medzi bin
Ladinom a Hizballáhom, hoci zatiaľ o tom neexistujú žiadne konkrétne dôkazy.
Mesačné správy z Izraela
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Hoffman zdôraznil, že Al-Kaida utrpela v Afganistane zdrvujúci úder a prišla
o mnoho základní, veliacich stanovíšť a tretinu vedenia. Už pre nich nie je také
jednoduché prelievať peniaze potrebné na rôzne operácie po celom svete. Uskutočnenie
okázalých útokov sťažujú Al-Kaide aj prísne bezpečnostné opatrenia na ambasádach
a konzulátoch. Práve preto sa Hoffman domnieva, že sa obracajú k “poddajnejším”
cieľom, akými môže byť dovolenková oblasť na Bali alebo hotel v Keni.
Pokiaľ ide o arabsko-izraelský konflikt, Hoffman dodáva: “Al-Kaida si nárokuje
vplyv v medzinárodnej politike, hlavne v arabskom a moslimskom svete a ako taká
nemôže stáť v konflikte ako je ten Izraelsko-Palestínsky bokom”. Hoffman tvrdí, že
správy o spolupráci medzi Al-Kaidou a inými teroristickými organizáciami, ako
napríklad Hizballáh, je treba brať vážne. Navyše samovražedný terorizmus “sa stal
vítaným vojenským nástrojom a zbraňou strategického i taktického významu, ktorej je
ťažko čeliť.” (JPost, 16. decembra)
ARAFATOVI NEDOVOLIA VSTÚPIŤ DO BETLEHEMA
Podľa informácií od izraelského diplomatického zdroja sa predseda PS Arafat
nebude môcť zúčastniť kresťanských slávností v Betleheme. Minulý rok bol izraelskými
jednotkami zadržiavaný v Ramalláhu, po čom nasledovali bombové útoky v Jeruzaleme
aj na iných miestach. Izraelský bezpečnostný kabinet nechce dovoliť Arafatovi
pricestovať do Betlehema, pretože doteraz nezatkol štyroch militantov obvinených
z vraždy izraelského ministra cestovného ruchu Rechavama Ze’eviho v októbri 2001.
Minulý rok sa po prvý raz, odkedy je Betlehem v správe PS, Arafat nemohol zúčastniť
polnočnej bohoslužby v Bazilike narodenia Pána.
Tento rok bude Arafat rovnako uväznený v priestoroch v Ramalláhu. Okrem neho
Izrael sľubuje, že “zabezpečí voľný vstup každému, kto bude chcieť do Betlehema prísť
oslavovať Vianoce,” povedal izraelský diplomatický zdroj. Jednotky IBS budú počas
tohtoročných Vianoc hliadkovať po Betleheme, pretože je pravdepodobné, že v meste sa
stále ukrývajú teroristi.
Palestínski predstavitelia tento krok samozrejme kritizujú. Vrchný palestínsky
vyjednávač Saeb Erekat povedal: “Myslím si, že izraelské rozhodnutie zabrániť
prezidentovi Arafatovi prísť do Betlehema je dúchanie do pahreby a svedčí o tom, že
izraelská vláda je odhodlaná pokračovať po ceste vyhrocovania, krviprelievania a násilia.
Izraelskú vládu budeme za takéto rozhodnutie brať plne na zodpovednosť.” (CNN, online
správy)
Podpora návrhu na vytlačenie Arafata z teritórii v Kabinete medzitým rastie.
V minulosti vláda váhala s jeho vyhostením z krajiny zo strachu, že bude cestovať
z jedného hlavného mesta do druhého a podnecovať nenávisť a problémy. Podľa článku
JPost zo 16. decembra je teraz Kabinet presvedčený, že by nemohol napáchať viac
škody mimo krajiny, než už napáchal z Ramalláhu. Prevláda konsenzus, že Arafat je
primárnou prekážkou vyjednávania s Palestínčanmi. Minister obrany Mofaz vyslovil
názor, že kým bude Arafat na scéne, na nové palestínske vedenie sa môže zabudnúť. Je
presvedčený, že jednania bude možné obnoviť, až keď Arafat odíde.
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ARAFAT VYSIELA TÍM NA ROZHOVORY DO LONDÝNA
Podľa informácií AFP britský premiér Tony Blair po rokovaniach so sýrskym
prezidentom Bašarom Assadom pozval na január do Londýna palestínskych vodcov na
rozhovory na tému reformy PS. Požiadal aj EÚ, Rusko, Spojené Štáty a OSN, aby na
diskusie o reforme PS vyslali zástupcov. Jeho hovorca zverejnil, že pozvanie sa bude
týkať aj zástupcov Egypta, Saudskej Arábie a Jordánu.
Arafat okamžite súhlasil, možno v snahe opäť získať publicitu, že na januárové
rokovania vyšle delegáciu. Palestínsky minister spravodajstva Abed Rabbo povedal, že
konečný zoznam delegátov bude známy koncom mesiaca (decembra). Zástupca
ministerstva zahraničných vecí USA Richard Boucher v mene Spojených Štátov
oznámenie privítal: ”Takáto konferencia poslúži ako príležitosť upevniť a povzbudiť
palestínske reformné úsilie.”
Reakcia zo strany Izraela bola zatiaľ vlažná, hoci Izrael je samozrejme veľmi
naklonený demokratickým zmenám v rámci PS. V súčasnosti si izraelská vláda
zachováva voči januárovej konferencii postoj ”počkaj a uvidíš”.
Arafat požiadal ”štvorku” (zástupcov EÚ, Ruska, USA a OSN), aby znovu rozhýbali
mierový plán ”Roadmap”. Súčasťou tohoto plánu je aj vznik Palestínskeho štátu do roku
2005.
DÁNI KRITIZUJÚ ANTISEMITIZMUS
Článok denníka JPost zo 17. decembra uviedol, že 700 ľudí z rôznych častí
Dánska podpísalo nedávno vyhlásenie, ktorým kritizovali najvýznamnejšie dánske
noviny Politiken za to, že vykresľovali Izrael ako bezcharakterný štát, ktorý sa podieľa
na etnických čistkách, aparteide, nacionalistických expanzných politikách a štátnom
terorizme. Vyhlásenie podpísali tak občania židovského ako aj nežidovského pôvodu
a uverejnili ho pod titulkom ”To už stačilo.”
Vo vyhlásení obvinili Politiken z ”vyostrovania” postojov voči Izraelu a Židom
všeobecne a z účasti na nepretržitej kampani proti Šaronovej vláde a Izraelskému štátu.
”Prirovnaním izraelskej okupácie k Holokaustu a zločinom spáchaným nacistami noviny
neprestajne démonizovali Izrael a jednostranne vykresľovali Palestínčanov ako unikátny
symbol utrpenia.” Denník dokonca vyjadril ”pochopenie” hrozieb, ktorým čelí židovská
časť dánskeho obyvateľstva, pretože ”nie všetci Židia sa dištancovali od Izraelskej
politiky.”
Skupina, ktorá vznikla pre tento účel, už očividne apelovala na vydavateľstvo, aby
upustilo od svojho antisemitistického zamerania, no bez úspechu. ”Ale teraz už toho
máme dosť,” povedal Alan Jordan, jeden z vedúcich skupiny aktivistov.
Vydavateľstvo na obvinenia reagovalo v nedeľňajšom vydaní úvodníkom,
v ktorom vyjadrili názor, že označiť ich za antisemitistov bolo od skupiny nepoctivé.
Jordan však zareagoval, že skupina noviny nikdy nenazvala ”antisemitistickými”.
Niektorí pracovníci novín nazvali členov skupiny ”freudovskými paranoikmi” a
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povedali, že ”maľujú čerta na stenu”. Prezident Židovskej komunity v Dánsku Jacques
Blum povedal, že jediné, čo chcú, je aby noviny pripustili, že spravili chybu. S tým by sa
uspokojili. Vydavateľstvo to však zrejme urobiť nemieni.
VÝBOR PRE CENZÚRU ZAKAZUJE JENIN, JENIN
Izraelský filmový výbor pre cenzúru zakázal premietanie filmu z produkcie
izraelského Araba, ktorý vykresľuje udalosti v Jenine počas aprílovej operácie Obranný
štít. Toto je prvý raz za desať rokov, čo Výbor zakázal nejaký film. Hovorkyňa výboru
Sonya David-Elmalea vysvetlila, že rada film pozastavila preto, lebo klamlivo
predstavuje vymyslené udalosti ako fakty. (JPost, 11. decembra) Dodáva, že film
”propaguje zaujatý pohľad na skupinu, s ktorou sa Izrael dostal do vojnového konfliktu.”
Nepopierateľne tiež podporuje palestínske tvrdenia, že vojaci IBS počas boja pri Jenine
páchali násilie. David-Elmalea povedala, že keby sa uvedený film dostal na verejnosť,
mohla by sa začať mylne domnievať, že izraelskí vojaci zámerne a systematicky páchajú
vojnové zločiny.
Počas ôsmych dní krutého boja medzi domami v jeninskom utečeneckom tábore
padlo 52 palestínčanov (z toho asi polovica bola ozbrojená) a 23 vojakov IBS.
Palestínčania tvrdia, že pri masakri zahynuli stovky civilistov. Vyšetrovacia komisia
OSN, ktorá sa zaoberala objasnením tejto záležitosti, zistila, že tvrdenia o masakri sú
nepodložené. Zdá sa však, že neopodstatnené obvinenia len tak nevyhynú.
Film premietli v kinách v Tel Aviv a v Jeruzaleme. Obidva razy vyvolal protesty
priateľov a príbuzných vojakov, ktorí pri operácii zahynuli. Nedávno sa film dostal do
vysielacieho programu káblovej televízie. Producent filmu Muhammad Bakri povedal, že
sa proti rozhodnutiu Výboru odvolá: ”Dám to na súd a dúfam, že demokracia v skúške
obstojí.” Podľa Bakriho sú udalosti zobrazené vo filme pravdivé. ”Jenin, Jenin je
odvrátená strana pravdy, každá minca má dve strany.” Je presvedčený, že Najvyšší súd
zruší rozhodnutie Výboru pre cenzúru. ”Som si takmer istý, že Najvyšší súd dá povolenie
film premietať. Myslím si to, lebo nie sú takí hlúpi, aby to neurobili.”
Izraelský spisovateľ Ejal Megged, autor Čierneho svetla (o arabsko-izraelskom
konflikte), obhajuje rozhodnutie Výboru: ”… Myslím si, že to bolo správne,” povedal,
”Tento film vyobrazuje klamstvá o nás, ktoré už boli vyvrátené. A niektorí očakávajú, že
po tom všetkom by sa to malo odvysielať? To by bolo súčasťou našej národnej
samovraždy.” Konečný osud filmu teda doteraz zostáva otázkou.
Je paradoxné, že kým v Izraeli sa premietal Jenin, Jenin, egyptský prezident
Hosni Mubarak prikázal miestnej televíznej spoločnosti ukončiť vysielanie televízneho
seriálu, ktorý Ariela Šarona prirovnával k Hitlerovi. Po odvysielaní prvej časti seriálu na
televíznej stanici Níl podalo izraelské Ministerstvo zahraničných vecí ostrú sťažnosť, na
podnet, ktorej sa Mubarak rozhodol seriál zastaviť.
EÚ PROTI OSADÁM
Na záver stredovýchodného summitu v Copenhagene vydala Európska únia 13.
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decembra vyhlásenie, v ktorom vyjadrila názor, že izraelské osady ”podnecujú” nestálosť
situácie a ”naznačujú nedostatok odhodlania Izraelu okupáciu ukončiť”. (JPost, 15.
decembra)
Z 22 viet vyhlásenia Európskej rady o Strednom Východe sa 5 týkalo osád, no iba
2 sa zaoberali terorizmom. Z vyhlásenia vyplýva, že EÚ odsudzuje teroristické činy,
pričom samovražedné útoky ”spôsobujú riešeniu palestínskej otázky nenapraviteľné
škody”. Vyhlásenie zároveň apelovalo na Izrael, aby ”zastavil nadmerné využívanie sily
a mimosúdne úmrtia, ktoré Izraelskej verejnosti bezpečnosť neprinesú.”
Oddiel pojednávajúci o osadách bol obzvlášť ostrý. ”Európska rada je
znepokojená pokračujúcimi aktivitami nelegálneho osídľovania, ktoré môže fyzicky
znemožniť realizáciu dvojštátneho riešenia. Rozmach osídlení a s tým spojená výstavba
je porušením medzinárodného práva, podkopáva už aj tak nestabilnú situáciu a umocňuje
obavy Palestínčanov, že Izrael to s ukončením okupácie nemyslí skutočne vážne. Prekáža
mieru.” Vyhlásenie ďalej žiada Izrael, aby zvrátil svoju osídľovaciu politiku a ako prvý
krok úplne a účinne zastavil osídľovanie. Okrem toho obsahuje požiadavku, aby Izrael
prestal ”konfiškovať” pôdu na budovanie bezpečnostnej bariéry.
PRIESTORY UNRWA POUŽILI TERORISTI
Správa tajnej služby Šin Bet ešte pred smrťou britského pracovníka UNRWA
Iaina Hooka minulý mesiac v Jenine podložila, že majetok UNRWA (orgán OSN, ktorý
má dohľad nad palestínskymi utečeneckými tábormi) využívali teroristi. Podľa tejto
správy slúžil teroristom ako miesto úkrytu a aj inak ho využívali pri svojich aktivitách.
Správa uviedla, že niekoľko Palestínčanov po zatknutí vypovedalo, že pri plánovaní
a realizácii útokov využili priestory a dopravné prostriedky UNRWA. (JPost, 11.
decembra)
Ako príklad správa dokumentovala, že Muhammad Ali Hassan, zatknutý
začiatkom minulého roka, použil školu UNRWA na výcvik a uskladnenie munície.
V klube v utečeneckom tábore Jabalya a spolku v tábore El Aroub, ktoré patria
UNRWA, sa stretávali prívrženci hnutia Tanzim. Navyše v niektorých školách UNRWA
sa zjavne ukrývali podozriví teroristi.
Niet divu, že pri boji IBS s teroristami viacerí pracovníci UNRWA prišli o život.
V súvislosti s tým Sýria nedávno predložila Bezpečnostnej rade OSN dokument,
v ktorom ju žiada, aby odsúdila Izrael kvôli nedávnym úmrtiam troch zamestnancov
UNRWA. ”V mene arabských krajín sme prezentovali návrh rezolúcie, ktorá by odsúdila
izraelských vedúcich predstaviteľov … za zabitie členov personálu UNRWA,” povedal
reportérom sýrsky veľvyslanec v OSN Mikhail Wehbe. ”Znamená to, že neumožňujú
plynulý presun humanitárnej pomoci palestínskym ľuďom.”
Situácia sa ešte zhoršila po vyjadrení špeciálneho koordinátora OSN pre Stredný
Východ Terje Roed-Larsena, že vražda Iaina Hooka sa stala v čase, keď izraelským
silám v blízkosti objektu OSN v Jenine nijaké nebezpečenstvo nehrozilo. ”Smrť Iaina
Hooka … spolu s nedávnym zničením … skladu Svetového potravinového programu v
Gaze, v ktorom boli zásoby potravín pre desiatky tisíc ľudí, odrážajú zarážajúcu
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ľahostajnosť k posvätnosti objektov OSN,” povedal Roed-Larsen pred Bezpečnostnou
radou.
Podľa slov Izraela si vojaci IBS pomýlili Hookov malý mobilný telefón
s granátom a palestínski strelci prenikli do oploteného priestoru OSN vo chvíli, keď sa
strieľalo.
Je všeobecne známe, že vo vojne vždy zahynú aj nevinní ľudia. Od žiadnej
armády na svete (okrem Izraela), sa neočakáva, že bude vykonávať ofenzívu tak
dôkladne a sterilne, aby pri tom neublížila ani jedinému nevinnému okoloidúcemu.
V niektorých prípadoch sa neskôr objasní, že za to nemohol Izrael (ako v prípade
12 ročného chlapca z Aldury). Problém OSN spočíva v tom, trpí neurotickou antipatiou
voči Izraelu a vo väčšine svojich vyhlásení, ktorých bolo za posledné roky niekoľko sto,
sa snažila Izrael odsúdiť.
”Ale Ty, Hospodine, si mojím štítom, si mojou slávou, Ty mi dvíhaš hlavu. Keď nahlas
volám k Hospodinovi, On mi odpovedá zo svojho svätého vrchu. … Nebojím sa
desiatok tisíc ľudí, ktorí ma obkľučujú.” (Ž. 3:4,5,7)
Lonnie Mings, Israel News Digest (január 2003)
Christian Friends of Israel (CFI), Jeruzalem, Israel
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ROZHOVOR NA POBREŽÍ
Asi pol míle od miesta, kde žijem, v Herzliji, na vrchu s výhľadom na Stredozemné more, stojí stará mešita. Bola postavená v stredoveku a je tam pochovaný svätý moslimský
muž. Volal sa Sidney Ally a pod týmto menom je mešita známa dodnes. Pláž pod týmto
vrchom sa tiahne na juh do Herzlije a na sever do Netanje.
Často sa tam chodím prechádzať, pretože z tej výšky sa naskytá panoramatický pohľad
na more a na celú oblasť. Mám aj iný dôvod, prečo tam chodievam; za určitých poveternostných podmienok sa z vrchu mení farba Stredozemného mora na takú modrú, akú nevidno nikde inde.
Minulý piatok, keď od východu začal viať vietor, Medi, ako voláme naše more, sa začalo
upokojovať. Ustálil vlny vybiehajúce na breh, až sa stalo takým pokojným ako Kinneret
(Galilejské more) počas leta. Nato sa akoby čarovným prútikom vynorila z hĺbky jeho
vôd tmavomodrá farba. Nebolo to prvýkrát, čo som to videl, ale tento fenomén pozorujem vždy s pozdvihnutou náladou. “Ak je na tomto svete tak veľa krásy, potom je pre nás
ľudí ešte nádej,” povedal som si.
Ticho prerušil hlučný autobus plný pobožných Arabov, ktorí prišli do mešity na svoje
piatkové bohoslužby. Mali oblečené tradičné arabské rúcha a ticho vošli do mešity. Niektorí na mňa vrhli nepriateľské pohľady. Ich príchod ma priviedol späť k nášmu nešťastnému konfliktu s týmito ľuďmi o kúsok zeme, ktorý my voláme Izrael a oni Palestína.
Len pred niekoľkými rokmi v Camp Davide sme si robili ilúzie, že sú konečne pripravení
na mier; Izrael a Palestína žijúci bok po boku pre vzájomné dobro oboch národov. Ale to
sa nemalo stať. Ešte stále nie sú pripravení vzdať sa svojho starého sna, vytlačiť nás preč
zo Stredného východu.
“Je to krásne, však?” počul som za sebou hlas hovoriaci anglicky. Keď som sa pootáčal,
uvidel som dobre oblečeného mladého muža vo veku asi dvadsaťpäť rokov, roztúžene
pozerajúceho na more. Z jeho prízvuku a výzoru som usúdil, že je Arab, možno jeden
z tých mnohých, ktorí prišli autobusom. Rýchly pohľad na jeho telo ma uistil, že ma neprišiel prebodnúť ani sa odpáliť.
Prikývol som: “Áno, je to nádherné.” No, aspoň jednu vec máme spoločnú, pomyslel
som si. A potom ma napadla druhá myšlienka. “Tu, v srdci Izraela, stojí vedľa mňa arabský mladík, pokojne so mnou obdivujúci more. V jeho mysli nebol ani tieň pochybností,
že tu v Izraeli by sa mu mohlo stať niečo zlé. Skúsil som si predstaviť seba, ako takto
stojím v Ramallahu a vediem tento rozhovor s arabským mladíkom. Potom sa mi vybavila scéna nafilmovaná minulý rok v Ramallahu spravodajcom talianskej televízie.
Dvaja Izraelčania, ktorí šli omylom nesprávnou cestou, sa ocitli v tlupe Palestínčanov.
Predviedli ich na palestínsku policajnú stanicu, kde boli zlynčovaní a ich dokaličené telá
vyhodili z okna na jasajúce davy pod ním. Kopali a bili ich, až kým sa z nich nestali kusy
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mäsa na nerozpoznanie.” Štáb talianskej televízie, ktorý scénu nafilmoval, musel utekať
o život, aby unikol davu. Našťastie sa im podarilo prepašovať film von a ukázať ho svetu, jeden z mála filmov o arabských zverstvách, ktoré boli premietnuté. Ale svet nezaujíma arabská beštialita. Zvykli si na ňu a to nie je dobrá správa.
Chvíľu sme ticho stáli a kochali sme sa výhľadom.
“Neprišli ste sa modliť s ostatnými?” spýtal som sa, aby reč nestála. Bol som naňho zvedavý. Prečo sa ku mne pripojil? Nebolo to len kvôli pozorovaniu výhľadu, tým som si bol
istý.
“Viem spamäti, čo bude ten starý blázon hovoriť. Má starú školu a káže umiernenosť.
Našťastie, jeho čas sa skončil.”
“Nemyslíte si, že umiernenosť je dobrá myšlienka?”
“Čo nám kedy umiernenosť priniesla? Dosť dlho sme boli zdržanliví. My slabneme, zatiaľ čo vy ste zosilneli. Je čas, aby sme konali.”
Bol som trochu prekvapený jeho agresívnym tónom od samého začiatku. Arabi sú zvyčajne na počiatku rozhovoru zdvorilí.
“Myslíte si, že doteraz ste boli zdržanliví? Nazvali by ste päť vojen, ktoré Arabi voči
nám rozpútali, zdržanlivosťou? Som zvedavý, čo nazvete nepriateľstvom?”
Venoval mi strohý pohľad.
“Nepriateľstvo je to, čo zažívate teraz. Naši mladí ľudia sa odpaľujú vo všetkých vašich
veľkých mestách a berú so sebou stovky vašich Izraelčanov. Prezident Arafat vám sľúbil,
že na Jeruzalem bude smerovať milión “shihads”. Lavína sa spustila a nebude to vďaka
Arafatovi. On je len ďalší starý babrák. Veci sa menia. Doteraz ste mali prevahu, ale viac
už nie!“
Naše “shihads” sú odpoveďou na vaše atómové bomby. Ak to bude potrebné, jeden
“shihad” môže byť atómová bomba, tu v Izraeli, Amerike, Európe alebo kdekoľvek, kde
Židia a križiaci žijú. My nepotrebujeme milióny dolárov na zložité laboratóriá a drahých
vedcov. To, čo máme, je lacné a účinné. A to preto, že sa nebojíme zomrieť. Konečne
sme našli vašu slabinu, vašu Achillovu pätu. Vy židokresťania uctievate posvätnosť života, zatiaľ čo my sme ochotní za islam zomrieť.” Poslednú vetu povedal s istou hrdosťou
v hlase.
Zo spôsobu, akým sa vyjadroval, som rozpoznal, že je študent. Ako potvrdenie mojich
domnienok mi povedal, že je študent politických vied na Hebrejskej univerzite
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v Jeruzaleme. “Zdieľajú všetci arabskí študenti, ktorí študujú na izraelských univerzitách,
vaše názory?”
“Úplne! Zopár ich je možno orientovaných na Západ, ale prevažná väčšina je za novodobú obrodu islamu.”
Potom sa usmial a povedal: “Mali by ste sa potešiť nádherným výhľadom zo “Sidney Alley”, pokým môžete. Zanedlho už nebudete môcť. Keby som bol na vašom mieste, zbalil
by som sa a odišiel do bezpečnejších krajín.” Zadíval som sa naňho.
“Ďakujem za radu, ale pamätám sa na iného Araba, ktorý nám dal rovnaké odporúčanie
v roku 1948, keď odchádzali Briti. Podľa toho, čo viem, mohol byť vaším starým otcom.
Býval v dedine, niekde v tomto okolí a bol priateľom Žida, ktorý sa volal Peytan, ktorého
som takisto poznal.
Peytan býval v Kefar Šemariahu, na druhej strane ulice. Jedného dňa prišiel pána Peytana
navštíviť arabský sused a dôrazne mu odporúčal, aby sa zbalil a odišiel. Zároveň vybral
meter a začal merať miestnosť, v ktorej sedeli.
“Čo robíte?” spýtal sa môj priateľ.
“Pozrite, tak či tak o svoj dom prídete. Nie je možné, aby ste sa v počte 600 000 postavili
proti spojenej sile šiestich riadnych arabských armád, nehovoriac o našich palestínskych
oddieloch. V skutočnosti vás môžeme pozabíjať svojimi čiapkami!” Áno, povedal presne
toto: “Môžeme vás pozabíjať svojimi čiapkami.” Boli sme dlhé roky priatelia. Mohol by
si dať svoj dom radšej mne, ako niekomu, koho nepoznáš.”
“Jeho rada mi pripomenula vašu radu. Avšak počas vojny v roku 1948, do ktorej ste nás
dohnali, váš starý otec nielenže nezískal dom v Kefar Šemariahu, ale stratil aj svoj vlastný dom a stal sa utečencom. A teraz z toho obviňuje Židov. Po 55-tich rokoch je ešte stále v tábore. Jeho názory sa veľmi nezmenili. Stále chce späť nielen svoj dom, ale aj dom
svojho židovského priateľa v Kefar Šemariahu. Dostane ho niekedy? Pochybujem
o tom.”
“Áno, dostane ho! A viete prečo? Pretože v roku 1948 boli všetci zbabelci! Naša generácia dnes dokazuje, že my nie sme! Osemnásť odhodlaných mužov s rezačkami na kartón,
ktorí sa nebáli zomrieť, sa postavilo na odpor proti veľkej americkej sile a spôsobili smrť
tisícok ľudí a škody za bilióny dolárov. Zistili sme, že západný kapitalistický systém môžeme priviesť na kolená, a to aj urobíme! Je to nehanebný sebecký systém, ktorý spôsobuje nekonečnú ľudskú biedu na celom svete, najmä v krajinách tretieho sveta a pre islam. Je čas, aby nastúpil!” Zo spôsobu, akým to povedal, bolo zrejmé, že to nepovedal
prvýkrát.
Mesačné správy z Izraela
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“Komunizmus, nacizmus, fašizmus, to všetko bolo porazené západnou demokraciou, aký
systém navrhujete namiesto nej?” opýtal som sa. Tento mladý Arab ma už začal rozčuľovať.
“Islam!” povedal prudko.
“Islam?” spýtal som sa. “Islam? Čo kedy islam urobil pre krajiny, ktoré ovláda? Nepriniesol nič, len chudobu a biedu masám a závratné bohatstvo vladárom. Všetko, čo potrebujete urobiť, je poobzerať sa okolo seba. Izrael, ktorý bol v roku 1948 chudobným štátikom, sotva schopným nasýtiť svojich obyvateľov, vzrástol do moderného sebestačného
štátu. Prijali sme milión Židov z arabských krajín, ktorí utiekli, aby si zachránili životy,
zanechajúc tam všetok svoj majetok, kým vaši arabskí bratia so svojimi miliardami petrodolárov nechali Palestínčanov hniť v utečeneckých táboroch. Kým my sme za posledných 50 rokov napredovali, arabské štáty upadali. Je fakt, že arabský ľud je na tom horšie, ako keď bol pod vládou Britov alebo Francúzov. Koľko držiteľov Nobelových cien
vyprodukoval islam? Koľko nových vynálezov, ktoré priniesli prospech ľudstvu? Prakticky žiadne!
Koľko Einsteinov, Freudov, Salkov a Rubinsteinov vzišlo z islamu? Nula! Z niekdajšej
arabskej civilizácie plnej života, ktorá nám dala algebru a koncepciu nuly, islam vás uvrhol do jamy fanatizmu, negramotnosti, chudoby a korupcie, a vy by ste chceli dotlačiť
svet do takej istej priepasti?”
Chvíľu sa na mňa zmätene díval. “Všetci robíme chyby. Ale islam so všetkými svojimi
zlyhaniami je tisíckrát prijateľnejší ako hnus, ktorým je Západ,” povedal nakoniec ticho.
Potom sa na mňa divo pozrel a povedal: “Keby ste v akejkoľvek arabskej krajine povedali to, čo ste práve povedali o islame mne, boli by ste mŕtvy!”
“Som presvedčený, že by som bol. A keby ste vy v akejkoľvek arabskej krajine kritizovali jej skazený režim spôsobom, akým ste kritizovali Izrael, tiež by ste boli mŕtvy. Avšak ste tu, študujete na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme, dovolíte si otvorene hovoriť
reči, ktorými podvraciate a zrádzate Izraelský štát, bez strachu, že by ste za to mohli byť
uväznený, nieto zabitý. Nehovorí vám to niečo?”
“Áno, hovorí to o tom, že ste slabí a tá slabosť bude vaša záhuba,” povedal vážne.
“Neexistuje spôsob, ako by naše dva národy mohli raz dospieť k dohode a mieru?”
Znovu sa na mňa vážne pozrel. “Áno, existuje spôsob. My nie sme ako nacisti, ktorí vám
nedali inú možnosť ako smrť. My vám dávame možnosť prestúpiť na islam, potom sa
stanete našou súčasťou a náš ľud bude žiť v mieri.”
Chvíľu sme ticho stáli, hľadiac na more.
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“Nikdy nás neporazíte, pretože my máme tajnú zbraň, tú istú zbraň, ktorá nás pred vami
zachránila v roku 1948,” povedal som.
“Áno, a čo je to, vaša atómová bomba?” Jeho tón znel posmešne.
“Nie. V hebrejčine sa tomu hovorí ‘Ein Breira‘.”
“Ein Breira? To je vaša tajná zbraň? To znamená ‘nie je iná možnosť‚. Prečo, my môžeme povedať to isté.”
“Ale to nie je celkom pravda. My nemáme ‘inú možnosť‘, pretože vy odmietate samotnú
našu existenciu v tejto krajine, zatiaľ čo my to nerobíme. My si veľmi prajeme spolužitie
s vami ako Palestínsky štát a Izraelský štát, bok po boku. Vy nie.”
Už nebolo viac čo povedať. Slnko zišlo k horizontu na západe a more stratilo svoju tmavomodrú farbu. Kúzlo sa rozplynulo. Bol čas ísť domov.
“Dovidenia. Musím ísť do mešity. Sľúbil som im prednášku,” povedal odchádzajúc.
Mohol som si predstaviť, o čom bola celá prednáška. Nepodali sme si ruky. Predsa si len
nepodáte ruky s úhlavným nepriateľom. Išiel som domov skľúčený. Keby bola nejaká
cesta z tohto konfliktu, ja som žiadnu nevidel.
Solly Ganor, Herzlija, Izrael, 6. december 2002

Mesačné správy z Izraela
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„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
POVOLANÍ PRE ČAS SKÚŠKY
Boli to ťažké časy. Nastala situácia, v ktorej osud vyvoleného národa visel na vlásku.
Despotický perzský panovník kráľ Ahasvér súhlasil na žiadosť Hámana, zarytého
protivníka Božieho ľudu, s podpísaním dekrétu, že v stanovený deň budú všetci Židia
v jeho kráľovstve zahubení. Zdalo sa, že tento rozsudok premôže Boží ľud a svieca
Izraela navždy zhasne.
Ale vďaka predivnej Božej prozreteľnosti sa židovská sirota dostala do výnimočného
vzťahu s kráľom. Ahasvér si vyvolil Ester za svoju manželku, položil jej na hlavu
kráľovskú korunu a urobil z nej kráľovnú (Ester 2:17). Boh to zariadil, aby prišla do
kráľovstva práve vtedy, aby zúfalú bezmocnosť svojho ľudu premenil na silu. Zaumienil
si, že skrze Ester obráti hnev človeka na chválu, aby v hodine hroziaceho súdu
a nešťastia zaskvela zajatej dcére Siona pomoc a vyslobodenie.
Aj dnes je tu taká istá hrozba! Satan používa falošné náboženstvo Islam ako kedysi
Hámana proti Božiemu ľudu. Vie, že mu už nezostáva veľa času. Z vnútra aj z vonku sa
z posledných síl snaží premôcť Izrael a cirkev. Každý človek, ktorý dokáže rozsudzovať
hlavou a srdcom, vidí, aká je táto situácia zúfalá. Je to skutočne krízové obdobie a “kto
vie, či si nebola vyvolená na kraľovanie práve pre takúto chvíľu, ako je táto?” – chvíľa,
kedy sa skutoční prímluvcovia a všetci, ktorí sa rozhodli stáť po boku Izraela musia
prebrať zo spánku a apatie a prihovárať sa pred Božím trónom za Jeho staroveký
vyvolený národ. Kresťania musia pamätať na svoje korene, ktoré siahajú do Tóry
(Starého zákona) a nie do Koránu! V dnešnej dobe, keď mnoho životov je v ohrození, sa
musíme ako kresťanskí priatelia Izraelu zmobilizovať a zatriasť bránami neba svojou
láskou a záujmom o túto nebezpečnú situáciu, v ktorej sa ocitli milióny Židov
(i kresťanov) žijúcich v štáte Izrael.
Zoznam tých najdôležitejších modlitebných predmetov, ktorý je uvedený nižšie, je ako
hlas poľnice. Ďakujeme vám za vytrvalosť v hľadaní Boha a vyzývame cirkev, aby
obetovala svoj čas a opätovala lásku, ktorú židovskí ľudia priniesli nám.
Sharon Sanders, Riaditeľka misie,
Kresťanskí priatelia Izraela (CFI, Jeruzalem)
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LIST MODLITEBNÉHO STRÁŽCU
Január 2003 / Židovský rok 5763
“Na svoju stráž si zastanem a postavím sa na baštu, ja striehnuť budem, aby som zbadal, čo
mi bude hovoriť a čo odpovie na moju námietku.” (Hab. 2:1)

NIET BEZPEČNÉHO ÚTOČISKA
“Hospodin je hradom utláčanému, je hradom vo chvíľach súženia” (Žalm 9:10)
Pri samovražednom útoku na izraelský hotel v Mombase a pokuse o zostrelenie lietadla
spoločnosti Arkia, ku ktorým došlo koncom novembra, zahynuli “iba” 3 Izraelci a preto
sa asi nekvalifikujú do radov najhorších útokov na Izrael. No ich skrytý význam je
omnoho hlbší, než to nízke číslo naznačuje. Tieto útoky svojou povahou pridali k už aj
tak nebezpečným okolnostiam dva zlovestné činitele: teraz vieme, že (a) Al-Kaida sa
rozhodla ísť proti Izraelu a že (b) pre Židov už na tomto svete nie je bezpečné žiadne
miesto. Nestačí, že Židia sú ohrozovaní výstrelmi a výbuchmi na uliciach Jeruzalema.
Teraz navyše musia opustiť aj také nenápadné relatívne malé (a zdanlivo bezpečné)
mestečko na pobreží Kene. Teda ak chcú zostať nažive. Komentátor Rosie Dimanno
k tomu povedal: Krvipreliatie v Keni...je zatiaľ len posledným prejavom beštiality, ale
časom ho dejiny nepochybne budú spomínať ako začiatok novodobého židovského
Holokaustu – bod, kedy sa tlmiče domnelej bezpečnosti prelomili, vojna za zlomenie
odporu Izraela sa odpútala od ich územia a prekročila geografické hranice a morálne
medze.” (Totontská hviezda, 2. december)
•

Proste Boha, aby vylial mnoho milosti a potešenia na svoj ľud, ktorý ani
v najvzdialenejšom kúte sveta nemá iného útočiska iba v Ňom.

“Ani medzi tými národmi nebudeš mať pokoja, ani tvoja noha nebude mať
odpočinutia...” “Poberiem vás z národov, zhromaždím zo všetkých krajín a dovediem
na vašu pôdu.” “Zachránim svoje ovce, aby už neboli korisťou...”
(4 M. 28:65, Ez. 36:24, 34:22)

NOVÝ ANTISEMITIZMUS
”…potom pošlem po mnohých poľovníkov a tí ich vylovia zo všetkých vrchov a zo
všetkých pahorkov aj zo skalných trhlín…” (Jer. 16:16)
Hoci sa to niektorí pokúšajú poprieť, niet pochýb, že vlna antisemitizmu sa vo
všeobecnosti dvíha. Po Holokauste sa antisemitizmus na určitú dobu stal tzv. podzemný
Múr modlitieb
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hnutím, no nikdy úplne nezanikol. Nový trend, najmä v Európe, by sa dal
charakterizovať nielen rastúcim násilím a podpaľačstvom namiereným proti židovským
inštitúciám, kresbami hákových krížov na synagógach a pouličnými útokmi na
Židovských príslušníkov, ale aj tým, čo rabín Michael Melchior, vicepremiér
zahraničných vecí, nazval ”ideologický terorizmus”. Európa nie je jediným miestom, kde
sa antisemitizmus začal rozmáhať. Môže to byť čiastočne spôsobené Islamskými
teroristami, ktorí sa snažia poštvať mienku v Spojených Štátoch, Británii a kontinentálnej
Európe proti Židom. Tento trend je ”o to znepokojujúcejší, že sa objavuje na pozadí
renesancie vlády pravicových politických strán v mnohých európskych krajinách” (AJC,
článok Murraya Gordona, apríl 2002).
*Modlite sa, aby židovské komunity na celom svete boli bezpečné a ešte lepšie, aby si
uvedomili, že prišiel deň ”poľovníkov” a oni sa musia vrátiť domov do Izraela.
”Hospodine, ako mnoho je mojich nepriateľov. Mnohí povstávajú proti
mne!”(Žalm 3:2)

TERORISTI SÚ ZADRŽANÍ
”Len Hospodina, svojho Boha, uctievajte a On vás vyslobodí z rúk všetkých vašich
nepriateľov.” (2 Kráľ. 17:39)
•

Chváľte Boha za to, že sa podarilo prekaziť viacero teroristických plánov
a zatknúť páchateľov.

Vďaka pokračujúcej operácii Izraelských bezpečnostných síl na Západnom brehu
a v pásme Gazy sa podarilo zmariť niekoľko plánovaných atentátov. Najzávažnejší z
nich zosnovali traja obyvatelia dedinky Východného Jeruzalemu Tsur Bahir. S použitím
raketovej strely chceli zostreliť vrtuľník na palube s premiérom alebo iným vysoko
postaveným predstaviteľom počas jeho preletu nad Knessetom. Tí istí traja muži
naplánovali aj napadnutie strážnice pri premiérovej rezidencii a napokon aj útok na
nákupné centrum Ramat Eškol neďaleko Židovskej univerzity. V dome jedného
z teroristov sa našlo 40 kg výbušniny.
•

Proste Boha, aby odvrátil zbrane nepriateľa, no ešte viac aby obrátil srdcia tých,
ktorí sa usilujú o zničenie Izraela, nech prejde ich nenávisť k vlastným
“pokrvným bratom”.

Počas protiteroristických akcií IBS zneškodnili alebo zatkli mnoho militantov vrátane
dvoch utečencov z Tanzimu, ktorých našli v blízkosti Betlehema. V meste Nablus našli
a vyhodili do vzduchu mobilnú výrobňu na bomby a zatkli dvoch palestínskych
militantov, ktorí s ňou boli v spojení. Vo vymenovávaní plánov, úkladov a zatknutí by sa
dalo pokračovať. Palestínski teroristi majú zjavne ďaleko od kapitulácie a mierového
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spolunažívania s Izraelom. Chceli by všetko, ale môže sa stať, že vyjdú úplne naprázdno
– rokmi sa to už stalo typické.
•

Prihovárajte sa k Bohu, nech otvorí oči tým umiernenejším Palestínčanom, aby
si uvedomili, že nielen musia žiť po boku Izraela, ale ich život bude za niečo stáť,
iba keď sa aj sami rozhodnú, že s ním budú žiť.

“Lebo Hospodin mi takto riekol, ...: Nenazývajte sprisahaním všetko, čo tento ľud
nazýva sprisahaním! Nebojte sa toho, čoho sa on bojí, a neľakajte sa! Hospodina
mocností pokladajte za svätého, ..., On bude svätyňou ...” (Iz. 8:11-14)

ŠOKOVANÝ NÁROD
“Nato im povedal Rúben: Nepovedal som vám: Neprehrešte sa proti chlapcovi!? Ale
neposlúchli ste. Teraz nás berú na zodpovednosť za jeho krv.” (1.M. 42:22)
•

Proste Boha o posilnenie ochranného inštinktu voči svojim deťom v otcoch
a matkách, lebo jednému otcovi nedávno očividne chýbal.

V priebehu druhého decembrového týždňa zmizli dve dievčatká – jedno židovské a druhé
arabské. Jedna z nich pochádzala z oblasti Kiryat Jovel a druhá z arabskej dediny Umm
Tuba. Po týždennom pátraní, do ktorého sa popri policajtoch zapojili aj stovky civilistov,
sa našlo telo židovského dieťaťa v hrobe, ktorý pre ňu pripravil jej otec niekoľko dní
pred tým, ako svoju dcérku zavraždil. V Izraeli sa takéto veci stávajú len veľmi zriedka,
preto bol celý národ šokovaný a nemohol tomu uveriť. Otca dievčaťa zatkli a krátko nato
sa k zločinu priznal.
Telo palestínskeho dievčatka našli o niekoľko dní neskôr v taške hlboko v odtokovom
kanáli. Polícia vraha zatiaľ nepozná, ale zatkla aj niekoľko členov jej rozvetvenej rodiny.
•

Prinášajte pred Boha všetky malé deti, ktoré v slepej dôvere žijú so svojimi
rodičmi alebo pestúnmi, aby pri nich boli vždy v bezpečí a milované.

“Hľaďte, aby ste nepohŕdali ani jedným z týchto maličkých, lebo hovorím vám, že ich
anjeli v nebesiach ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je
v nebesiach.” (Mat. 18:10)

DAŽĎOVÉ KVAPKY PADAJÚ [NA ZEM]
“Potom Eliáš povedal Achabovi: Choď hore, najedz sa a napi, lebo počuť hučanie
dažďa.” (1 Kráľ. 18:41)
Múr modlitieb
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•

Chváľte Boha za vzácny dážď, ktorý padá z oblakov a proste Ho, aby ešte
neprestal!

Teraz, keď toto píšem, je už hladina Kinneretu o niekoľko centimetrov vyššie a stále sa
dvíha. Samozrejme ešte má ďaleko od “červenej čiary”, ale postupuje. 20. decembra sme
mali daždivé počasie, silný vietor a búrky. Meteorológovia vtedy hovorili o možných
snehových prehánkach cez víkend. Ďakujeme za modlitby!
„Dedičstvo svoje pokropil
upevňoval.” (Žalm 68:10)

si

hojným

dažďom,

Bože,

a

umdlievajúce

si

JANUÁROVÁ VOJNOVÁ HROZBA
“Hruď moja, hruď moja, bolesťou sa zvíjam, ...nemôžem mlčať, lebo ja počujem
zvuk trúby, vojnový poplach.” (Jer. 4:19)
•

Proste Boha, aby v prípade vojny s Irakom rozprestrel svoje ochranné krídla nad
Izraelom.

•

Žiadajte Ho, aby sa dal poznať svojmu ľudu v týchto apokaliptických
časoch.Spojené Štáty a Veľká Británia vyhlásili, že Saddám Hussein porušil
rezolúcie OSN a priateľov rýchlo stráca aj v radoch Európanov a Rusov.
Pozorovatelia sú presvedčení, že Bushova administratíva dospeje do konca
januára k záverečnému rozhodnutiu ohľadom útoku na Irak. Momentálne však
všetko nasvedčuje v prospech vojny.

Izrael vykonal širokosiahle prípravy vrátane rozdávania plynových masiek,
rozmiestňovania raketových základní pozdĺž hraníc krajiny a očkovania (časti) populácie
proti ovčím kiahňam. Americké ministerstvo zahraničných vecí predpokladá, že
v prípade útoku Saddám Hussein použije nekonvenčné zbrane a to nielen voči
americkým jednotkám a časti svojich vlastných občanov, ale aj proti Izraelu. Muž, ktorý
nemá čo stratiť, je schopný všetkého.
•

Modlite sa, aby Boh posilnil tie národy, ktoré sa usilujú o zastavenie vyčíňania
násilia a odstránenie hrozby hromadného ničenia.

“ ...je čas zachovať i čas odhadzovať ... čas vojny i čas pokoja.” (Kaz. 3:6,8)
Na záver by som chcela čitateľom a modlitebným bojovníkom zdôrazniť potrebu
mocných príhovorov za Izrael počas nadchádzajúcich dní. Cítime, že na nás doľahli
strašné časy a v najbližších týždňoch či mesiacoch sa stane niečo, čo zmení Stredný
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Východ. Proste nášho Pána, aby nad svojimi ľuďmi, či už Židmi alebo pohanmi,
rozprestrel prikrývku a ušetril ich od toho, čo príde.
“Lebo Hospodin mi takto riekol, ...: Nenazývajte sprisahaním všetko, čo tento ľud
nazýva sprisahaním! Nebojte sa toho, čoho sa on bojí, a neľakajte sa! Hospodina
mocností pokladajte za svätého, ..., On bude svätyňou ...” (Iz. 8:11-14)

V mene Mesiáša,
Lonnie C. Mings

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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PUBLIKÁCIE
V rámci projektu Publikácie vám ponúkame niekoľko brožúr, ktoré sme pre vás preložili
a vytlačili. Jednotlivé brožúrky hovoria o histórii Izraela, proroctvách a židovských
sviatkoch ako aj o jedinečnosti Jeruzalema.

40 dôležitých
faktov
z histórie
Izraela

12 Klúčov
k Izraelu
v proroctvách
dneška

12 Klúčov
k pochopeniu
Izraela
v Biblii

Clarence H. Wagner Jr.
(formát A5)

Clarence H. Wagner Jr.
(formát A5)

Clarence H. Wagner Jr.
(formát A5)

40,- Sk

35,- Sk

30,- Sk

„Práve pre túto
chvílu“

Vianoce

Chanuka

Clarence H. Wagner Jr.
(formát A5)

Clarence H. Wagner Jr.
(formát A5)

Clarence H. Wagner Jr.
(formát A5

30,- Sk

30,- Sk

30,- Sk

15 Klúčov
k pochopeniu
jedinečného
Jeruzalema

Lekcie
zo Šavuótu
(z Letníc)

Clarence H. Wagner Jr.
(formát A5)

Clarence H. Wagner Jr.
(formát A5

35,- Sk

30,- Sk

- porozumenie
Purimu

Pri zakúpení
všetkých brožúrok
naraz vám
ponúkame zlavu
40,- Sk.
Spolu zaplatíte
220,- Sk
+ výlohy na poštovné.a balné.
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Ďalej vám ponúkame AUDIO PÁSKY z konferencie, ktorá sa
uskutočnila v auguste tohto roku v Žiline. Názov konferencie bol
“JERUZALEM vrcholom mojej radosti“. Objednať kazety si môžete
podľa nasledovného zoznamu:
Kazeta č. 1:
Kazeta č. 2:
Kazeta č. 3:
Kazeta č. 4:
Kazeta č. 5:
Kazeta č. 6:
Kazeta č. 7:
Kazeta č. 8:
Kazeta č. 9

Jeruzalem vrcholom mojej radosti
Stanislaw Gawel
Prečo si Boh vyvolil Jeruzalem
Ron Cantrell
Dvaja spojení v jedno
Stanislaw Gawel
Počutie Božieho hlasu
David Ortiz
Jeruzalemské dcéry
Ron Cantrell
Postoj voči diaspóre
Stanislaw Gawel
Chodenie s Bohom
David Ortiz
Jeruzalem – stále Božím plánom
Ron Cantrell
Ranné modlitby (krátke vyučovanie pre rannými modlitbami)

Cena jednej kazety je 60,- Sk (+ poštovné a balné).
Z produkcie Izrael Vision a Palestínsky mediálny strážca vám ponúkame dve VIDEO
PÁSKY so slovenským prekladom. Cena jednej pásky je 200,- Sk + poštovné.
FAKT ALEBO ILÚZIA?
V tomto televíznom programe objavíte fakty pred ilúziou, ktorú Jásir Arafat prezentoval svetovým médiám. K arabskému svetu jeho
odkaz volá po nenávisti, násilí, podceňovaní a terorizme, zatiaľ čo
v tom istom čase po anglicky rozpráva slová pokoja a zmierenia
cez svojich tlačových a televíznych hovorcov.
Toto video odhaľuje neustály zápas, ktorý Izrael musel vynaložiť
v mediálnom boji proti negatívnej svetovej mienke počas posledných niekoľkých dekád kvôli Arafatovej politickej propagande

ANATÓMIA SEBAOBETOVANIA DETÍ.
V tomto programe môžete vidieť jeden z hlavných dôvodov, prečo
sa nepriateľské aktivity medzi Palestínčanmi a Izraelom stupňujú.
Veľa krát to, čo je povedané v medzinárodných televíznych správach
hovorcami Jásira Arafata, nie je to isté, ako to, čo je povedané doma
v arabčine. Deň za dňom Palestínske televízne programy volajú
k svojim deťom, aby povstali s nenávisťou proti Izraelu. Cez tieto
programy ich vzývajú, aby sa dobrovoľne obetovali ako mučeníci,
a dokonca ako samovražední útočníci pre oslobodenie Palestíny.
Publikácie
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KADIŠ TRÚCHLIACEHO
Kadiš je modlitba hlbokého uctievania a chvály najvyššiemu všemohúcemu Bohu
a používala sa na záver vyučovania pri prvých bohoslužbách v synagógach.
Pravdepodobne neexistuje iná liturgická modlitba, ktorá by viac ospevovala
Boha alebo používala opisnejší zvelebujúcejší jazyk ako táto.
“KADIŠ TRÚCHLIACEHO”
Zvelebené a posvätené buď Jeho Veľké Meno
vo svete, ktorý stvoril podľa svojej vôle.
Kiež by ustanovil svoje kráľovstvo za tvojho života
a pred koncom tvojich dní a za dní života celého domu Izraelovho,
rýchlo a čoskoro.
“AMEN”
Nech je požehnané Jeho Veľké Meno naveky,
požehnané, chválené, oslávené, vyvýšené a vzývané
a uctievané a obávané a zvelebené
nech je Meno Svätého, buď požehnaný nad všetky požehnania
oveľa prevyšujúc všetky chválospevy a žalmy a potešenie,
ktoré môže svet vysloviť.
“AMEN”
Nech príde dokonalý a hojný pokoj z Neba
a život pre nás a pre celý Izrael.
“AMEN”
Ten, ktorý činí pokoj v nebeských príbytkoch,
Ten spôsobí pokoj aj nad nami a nad celým Izraelom.
“AMEN”
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