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

PREDPOVEĎ ĎALŠIEHO NÁSILIA
“preto, hľa, aj naďalej budem zaobchádzať s týmto ľudom podivne a
predivne; zahynie múdrosť múdrych a skryje sa rozumnosť jeho
rozumných. Beda tým, ktorí pred Hospodinom hlboko skrývajú svoj
zámer, ich dielo sa deje vo tme a vravia: Kto nás vidí, kto nás pozná?”
(Iz. 29:14-15)
Po niekoľkých týždňoch relatívneho pokoja sa terorizmus znovu vrátil do Izraela s pomstou a vyžiadal si životy 18 Izraelčanov a zranenia mnohých ďalších a to všetko v priebehu len asi 15 dní. Navyše vysoko postavení izraelskí predstavitelia predpovedali, že Izraelčania by mali očakávať novú vlnu podobného terorizmu a v to v doteraz nepoznanej
intenzite. Pri útoku palestínskej samovražednej bombovej útočníčky, ktorá sa vyhodila
do vzduchu veľkou náložou na ulici Jaffa v Jeruzaleme, bolo zranených najmenej 90 ľudí. Izrael zadržal loď, na ktorej sa tajne prevážali zbrane, na ceste z Iránu do Palestínskej
samosprávnej oblasti. To vyvolalo obrovský medzinárodný tlak na predsedu PS Jásira
Arafata, ale aj nové obavy, že Teherán sa teraz ešte aktívnejšie snaží dosiahnuť svoj cieľ
– zničenie Izraelského štátu.

KRYCÍ NÁZOV: NOACHOVA ARCHA
Tesne pred svitaním 3. januára zadržali Izraelské námorné komanda pri odvážnej a komplikovanej operácii s krycím názvom “Noachova archa” nákladnú loď Karine-A asi 500
km od Izraelského pobrežia v Červenom mori. Bez jediného výstrelu zabavili vyše 50
ton zbraní, munície a výbušnín. Zabalený v špeciálnych obaloch, vyrobených tak, aby sa
vznášali tesne pod hladinou, sa ukrýval náklad stoviek rakiet, striel a mínometov s dostrelom až 20 km. Nachádzali sa tam tiež výbušniny, míny, rôzne protitankové strely,
ostreľovacie pušky a munícia, ktoré mohli zmeniť strategickú rovnováhu medzi Izraelom
a PS, čím by sa bezpečnosť Izraelčanov výrazne oslabila a vzrástla by teroristická aktivita proti Židovskému štátu.

Zbrane sa mali údajne preložiť na menšie lode v jednom egyptskom prístave a neskôr
vyložiť na pobrežie v blízkosti Gazy. Pôvodne mali niektorí izraelskí experti podozrenie,
že akcia mala nejaké spojenie s Egyptom, ale najvyšší predstavitelia Izraela túto možnosť
zamietli. V skutočnosti egyptského prezidenta Hosina Mubaraka podľa niektorých zdrojov rozzúril fakt, že Arafat bol ochotný riskovať vzťahy s Egyptom, aby prepašoval zbrane z Iránu cez Mubarakove územie.
Po zadržaní Karine-A Izrael a medzinárodný predstavitelia opätovne zvažujú zámery PS
a jej vodcu Arafata. Hoci mnohí už roky tvrdili, že Arafat bol, je a vždy bude terorista,
tento incident aspoň dočasne otriasol medzinárodnou mienkou o palestínskom vodcovi a
jeho ašpiráciách. Ako sa vyjadril jeden izraelský predstaviteľ, Izrael sa musí teraz rozhodnúť, či bude alebo nebude Arafata – ktorého vláda nedávno označila ako
“irelevantného” (nech už sa tým myslí čokoľvek) – odteraz považovať za “nepriateľa”.
Aj keby sa však Izrael nemohol rozhodnúť oficiálne, predseda vlády Ariel Šaron nemal
problém po dotiahnutí 4 000 ton vážiacej nákladnej lode do prístavu Eilat nazvať Arafata
“trpkým nepriateľom”.
Izraelskí predstavitelia vraj ani nepotrebovali dôkaz o tom, že Arafat sa nevzdal myšlienok na ozbrojené riešenie, no aj tak tento pokus prepašovať zbrane zdôraznil skutočnosť,
že Palestínčania mali v úmysle stupňovať terorizmus a rozbehnúť nové smrtiace útoky na
území Izraela. Šaron povedal, že charakter nákladu potvrdil, že PS “sústreďovala všetko
svoje úsilie na terorizmus a pripravovala operačnú infraštruktúru pre ďalšiu vlnu násilia”.
Kritici Izraelského pohľadu na udalosti uvádzali, že v momentálnej situácii sa dalo len
ťažko očakávať, že sa PS nepokúsi získať zbrane, ale Izrael prízvukoval, že pokus o pašovanie bol jednoznačne porušením dohôd medzi PS a Izraelom, ktoré vymedzujú kvantitu a druh zbraní, ktoré PS môže vlastniť. Namiesto zozbieravania nelegálnych zbraní –
čo bolo ďalšou z podmienok podpísaných dohôd – PS ich dovážala.

PALESTÍNSKE SPOJENIE
Zatlačený do kúta Arafat, prisahal, že o celej záležitosti s Karine-A nič nevedel ani s ňou
nemal nič spoločné. S počiatku sa objavovali vysvetlenia, že zbrane smerovali do Hizballáhu v južnom Libanone. Nedostatok tejto teórie však bol v tom, že pre Hizballáh by bolo
omnoho jednoduchšie prepraviť zbrane z Iránu letecky a po súši cez Damaskus, ako to už
aj celé roky robil, než vydať sa na komplikovanú a nebezpečnú cestu po mori.
Očividných prepojení bolo príliš veľa na to, aby sa dalo popierať. Plavidlo bolo majetkom PS a velil mu palestínsky námorný dôstojník Omar Akawi. Do aféry boli zapletení
aj Fuad Šubaki, palestínsky vrcholový finančný predstaviteľ, a dvaja palestínski námorní
dôstojníci Fathi al-Razem a Adel al-Mughrabi.
V televíznom interview, ktoré izraelská spravodajská služba svojim zajatcov len zriedka
povolí, Akawi priznal, že vedel, že náklad obsahoval zbrane, ktoré boli podľa jeho slov
“darom Islamského sveta palestínskemu národu ... od Iránu, Hizballáhu.”

Akawi, ktorý sa v roku 1976 pripojil k Araftovmu hnutiu Fatah, povedal, že rozkazy dostal od al-Mugrabiho, ale po Arafatovej reči z polovice decembra, v ktorej vyzýval k zastaveniu násilia, očakával rozkaz, ktorý by zastavil zásielku, ktorá už bola na ceste. To sa
však nestalo. Ďalej povedal, že nevedel, či vôbec sám Arafat niečo o zásielke vedel. Neskôr sa ukázalo, že deviati členovia posádky lode sa pokúsili dezertovať, keď vďaka
praskline na jednom obale zistili, čo ich náklad obsahuje. Piati palestínski dôstojníci ich s
namierenými zbraňami donútili pokračovať v ceste.

NEDOSTATOK SLOV
Arafatova neschopnosť vysvetliť účasť PS v prípade Karine-A vyústila do jeho rastúcej
izolácie od medzinárodného spoločenstva. Vláda Spojených Štátov spočiatku váhala s
prijatím Izraelských tvrdení o zaangažovanosti PS, no napokon pripustila, že dôkazy,
ktoré Izrael predložil, potvrdzujú, že PS sa na pašovaní podieľala. Spojené Štáty neskôr
postúpili informácie Egyptu, Jordánu a Saudskej Arábii spolu s podrobnosťami, ktoré
dokázali účasť PS.
Po týždňoch čakania, že Arafat zakročí proti terorizmu alebo ponúkne nejaké vysvetlenie
pokusu o prepašovanie výzbroje, sa americký prezident George Bush vyjadril, že je
“hlboko sklamaný” Arafatom a povedal, že palestínsky vodca by mal “vynaložiť všetko
úsilie, aby terorizmus zo Stredného Východu vykorenil”. Tento výrok nasledoval po
správach, podľa ktorých so svojimi zahranično-politickými poradcami prediskutovával
možné prerušenie kontaktov s palestínskym vodcom. Analytici hovoria, že nie je veľmi
pravdepodobné, že sa to stane, lebo by to malo priveľa nepredvídateľných následkov pre
Bushovu vojnu proti terorizmu a americkú zaangažovanosť v Izraelsko-Palestínskom
konflikte. Washington by však mohol rozhodnúť o iných zásahoch, napríklad zaradiť
Arafatovu osobnú stráž a Tanzim, ktorý je pridružený k frakcii Fatah, na zoznam teroristických organizácií amerického Ministerstva zahraničných vecí alebo zatvoriť kancelárie
Organizácie za oslobodenie Palestíny vo Washingtone. Jeden člen Kongresu tiež navrhol
opatrenie zastaviť z dôvodu zapojenia do teroristických aktivít všetku finančnú pomoc
Palestínskej samospráve.
Bush ďalej rozhodol, že svojho zvláštneho vyslanca gen. Anthonyho Zinniho do oblasti
opakovane nevyšle. Zinni bol práve na stretnutí s Arafatom, keď Izrael 4. januára po prvýkrát zverejnil informácie o zadržaní nákladnej lode Karine-A v televíznom prenose
tlačovej konferencie. Bývalého dôstojníka námorných síl, ktorý má veľké skúsenosti z
arabských krajín, vyslal minister zahraničia Colin Powell na misiu, aby “tlačil a podnecoval” Izrael a PS k dohode o udržateľnom prímerí. Zinni sa vyjadril, že Arafat je ten
najnedôveryhodnejší človek, s akým sa kedy stretol, veliteľ mafie a patologický klamár.
Americký prezident ani v tomto kole nepozve Arafata do Bieleho domu. V priebehu najbližších mesiacov má v pláne stretnúť sa vo Washingtone postupne so Šaronom, Mubarakom a Abdullahom II., Jordánskym kráľom. Arafat do Bieleho domu ešte pozvaný nebol.

Európska únia nemá na prerušenie stykov s PS rovnaký názor ako Spojené Štáty. Španielsky minister zahraničných vecí Josef Pique, ktorého krajina predsedá EÚ, sa vyjadril,
že EÚ bude naďalej spolupracovať s Arafatom.

ARAFAT: JA A TERORISTA?
Čo sa týka Arafata, prirovnal sa k prvému americkému prezidentovi tým, že ani Spojené
Štáty sa nikdy nezmierili s britskou okupáciou. “Nebojoval George Washington spolu so
svojimi ľuďmi, až kým neoslobodili Spojené Štáty?” pýta sa. Tiež hovorí, že “niet pochýb” o tom, že Bush by mohol robiť pre pokoj na Strednom Východe viac. Arafat vyslovil tieto komentáre 1 deň po uznesení palestínskeho parlamentu, ktoré vyzývalo všetky frakcie, aby rešpektovali Arafatove nedávne vyhlásenie prímeria.
Arafat, obkľúčený izraelskými tankami vo svojej kancelárii v Ramallahu, si žiadal česť
stať sa martýrom. “Palestínsky štát raz bude ustanovený a al-Quds al-Šarif (Jeruzalem)
bude jeho hlavným mestom. Nech nám Boh pomáha, vidím, že to príde, či už sa toho dožijem alebo budem umučený,” povedal palestínskym intelektuálom. “Kiež by mi Boh dal
česť byť mučeníkom v mojej vytrvalosti za Jeruzalem.”
Izrael nemá vôbec v úmysle dať Arafatovi tú “česť”, len chce vidieť, že naozaj ničí teroristickú infraštruktúru a že je opäť mierovým partnerom. Veľa sa hovorilo o tom, kto alebo čo príde po Arafatovi. Izraelčania dokonca navrhovali, že možno by bolo dobre Arafata “povýšiť”, len aby uvoľnil cestu novej mladšej generácii vodcov. Na obzore nie je
žiadna osobnosť, ktorá by dokázala medzi Palestínčanmi vzbudzovať v takom rozsahu
strach a rešpekt.
Bývalý americký prezident Bill Clinton, ktorý počas svojho úradovania privítal Arafata v
Bielom dome častejšie, než ktorýkoľvek iný zahraničný vodca, sa vyjadril, že palestínsky
vodca prepásol “zlatú príležitosť”, keď odmietol mierovú ponuku vtedajšieho ministerského predsedu Ehuda Baraka v Camp Davide v lete 2000. V príhovore v Tel Avive, kde
mu udelili čestný doktorantský titul Tel Avivskej univerzity, Clinton uviedol, že Arafat
urobil chybu, keď rozpútal intifádu. V tom istom čase vo Washingtone bývalý mierový
partner Barak povedal, že Arafat by mal odteraz byť nazývaný teroristom. “Jásir Arafat
sa správa ako terorista, vyzerá ako terorista, chodí ako terorista, hovorí ako terorista, tak
možno naozaj je terorista, povedal, “Je už na čase, aby sme povedali pravdu...o jeho
správaní, aby sme mohli vyvodiť nejaké závery.”
(Jediný, kto očividne toto vyjadrenie nepochopil, bola obchodná spoločnosť Topps. V
rámci svojho programu Trvalá sloboda, ktorý má deťom pomôcť pochopiť americkú
“Novú vojnu” proti terorizmu, spoločnosť vydala kartičku s obrázkom Arafata, ako daruje krv po septembrových teroristických útokoch na Spojené Štáty.)

IRÁNSKA HROZBA

Hoci zbrane na Karine-A putovali do PS, Izrael zaznamenal, že Irán sa teraz omnoho viditeľnejšie snaží zúčastniť na Palestínskej vojne proti Izraelu. Odkedy sa Izrael stiahol z
Libanonu v máji roku 2 000, hľadá Irán cestičku, ako ďalej pokračovať vo vojne proti
Židovskému štátu, o to snažil aj prostredníctvom Hizballáhu. Irán podporoval a zásoboval islamské militantné oddiely, ktoré udržiavali partizánsku a teroristickú vojnu proti
Izraelským jednotkám a civilistom v južnom Libanone a na severe Izraelu až 18 rokov.
Hizballáh už predtým uskutočnil zásahy do intifády (povstania). Napríklad prvá raketa
vystrelená počas intifády v pásme Gazy, bola odpálená Palestínčanom, ktorý patril k
Arafatovej ochranke a mal kontakty s Hizballáhom. Zadržanie obrovskej zásielky zbraní
naznačilo, že Irán zvyšuje stávku. Zásielka bola naložená na Iránskom ostrove Kish, ktorý je len asi 90 km od hlavného iránskeho zbrojárskeho centra a obsahovala najmä zbrane iránskej výroby. Teherán poprel akékoľvek spojenie s touto záležitosťou. Irán má
schopnosti aj motiváciu stať sa najväčším dodávateľom zbraní do PS.
Zlepšením Palestínsko – Iránskych vzťahov nabral vývoj nový smer. Vzťahy medzi Arafatom a iránskym režimom boli prinajlepšom nezdvorilé odkedy palestínsky vodca podpísal dohody s Izraelom v Oslo roku 1993. Arafat tiež obviňoval Iránčanov z pokusu
podkopať jeho autoritu tým, že podporujú palestínske skupiny odporujúce mierovému
procesu. Ale s príchodom intifády sa vzťahy začali zlepšovať.
Šéf reformistickej frakcie iránskeho parlamentu Ali Akbar Mochtašamepúr nedávno
predsedal proti-Izraelskej islamskej konferencii, ktorej sa zúčastnilo okolo 250 účastníkov z 30 islamských krajín. Mochtašamepúr, ktorý bol aj zakladateľom Hizballáhu, povedal, že je strategickým záujmom Iránu pomáhať Palestínskej intifáde, až kým nebude
proces zakladania Palestínskeho štátu ukončený, čo sa môže stať, až keď v Izraeli nezostanú žiadni Židia.
Ešte väčšie starosti robí Izraelu úsilie Iránu získať nekonvenčné zbrane, čo by sa im podľa expertov mohlo podariť do dvoch až troch rokov. Bývalý Iránsky prezident Hašemi
Rafsanjani vo svojej nedávnej reči povedal, že islamský svet získa nukleárne zbrane už v
blízkej budúcnosti. “V ten deň sa stratégia západu dostane do slepej uličky, pretože jediná atómová bomba má silu zničiť celý Izrael, kým Izraelský protiútok môže islamskému
svetu spôsobiť len čiastočnú škodu.”
Rusko v tejto oblasti naďalej Iránu ponúka značnú pomoc, aj napriek protestom a žiadostiam zo strany Izraelu a Spojených Štátov. Moskva prisľúbila Iránu pomoc pri dokončení
výstavby jadrového reaktoru, na ktorom sa začalo pracovať už pred desaťročiami. Pozastavenie prác bolo spôsobené islamskou revolúciou v roku 1979.

PRIVEĽA TERORIZMU

V januári sa do Izraela vrátil terorizmus s neobyčajnou intenzitou a s nešťastným prísľubom, že bude pokračovať, lebo militantné zložky prisahali odvetu a Hamas vyhlásil, že je
odhodlaný bojovať proti Izraelu zo všetkých síl. Novovymenovaný izraelský Spravodajský predseda major gen. Aharon Ze’evi varoval pred možnosťou série ešte krutejších
útokov, ako Izrael zažil doteraz.
V období relatívneho kľudu, ktoré nastalo po Arafatovej výzve k zastaveniu násilia v polovici decembra, počet útokov poklesol o dve tretiny, ale nikdy neprestali úplne. Podľa
Izraela Palestínčania využili tento čas na preskupenie a znovuvyzbrojenie, aby mohli zahájiť ďalšiu vlnu smrtiacich útokov. Počas tohto obdobia “pokoja” bol zabitý 23-ročný
seržant Michael Sitbon a ďalší štyria vojaci zranení pri prepade v Údolí Jordánu. Dvaja z
teroristov, ktorí prenikli z Jordánu pozdĺž rieky, zahynuli pri prudkej prestrelke s vojenskými jednotkami. Jordánska armáda podľa záznamov plne spolupracovala s Izraelom a
okamžite uzatvorila národné hranice, aby zabránila teroristom v úniku.
Necelý týždeň po zadržaní Karine-A bol “pokoj” narušený prienikom dvoch ťažko
ozbrojených teroristov Hamasu, ktorí vnikli na vojenské stanovište na EgyptskoIzraelsko-Palestínskych hraniciach v blízkosti pásma Gazy. Pri útoku, ktorý sa odohral
na Izraelskom území, zahynuli štyria vojaci z práporu Beduínskej púštnej hliadky. Boli
to 23-ročný seržant-major Ibrahim Hamadieh, 25-ročný seržant Mofeid Sawayed, seržant-major Eli Hana Abu-Ghanem, 25-ročný kresťan z Haify, a 28-ročný veliteľ hliadky
major Ašraf Huaš Marzub, ktorý sa v auguste plánoval oženiť a práve dostaval dom pre
svoju novú rodinu.
Izrael odpovedal demoláciou asi 21 domov v pásme Gazy, ktoré podľa neho boli používané ako kryt na ostreľovanie izraelských pozícií a ukrývali tunely, cez ktoré sa pašovali
zbrane. Palestínci vyhlásili, že táto akcia pripravila o strechu nad hlavou až 500 Palestínčanov a podnecovali medzinárodný protest. Izraelské námorné komanda taktiež vyhodili
do vzduchu niekoľko lodí v prístave Gaza.

OKO ZA OKO
Raíd Karmi, 27-ročný vodca Arafatovho hnutia Fatah, zahynul 14. januára pri bombovom výbuchu, ktorý podľa Izraela musel byť pracovnou nehodou. Izrael obvinil Karmiho
z velenia jednotke Tanzimských ozbrojencov, ktorí sú zodpovední za útoky, pri ktorých
bolo zabitých deväť Izraelčanov a zranených ďalších 10, vrátane únosu a vraždy dvoch
majiteľov reštaurácií minulý rok v Tulkareme. Izrael zdôraznil, že Karmi v skutočnosti
nebol uväznený, ako to vyhlasovalo PS.
Len o niekoľko hodín na to Brigáda mučeníkov al-Aksá pri streleckom prepadnutí zabila
19-ročného seržanta Elada Abu-Ganiho, pravdepodobne ako odvetu za Karmiho smrť. V
priebehu niekoľkých dní sa organizácia prihlásila k šiestim streleckým útokom, pri kto-

rých prišlo o život 12 ľudí a desiatky ďalších boli zranení. Avi Boaz, 72-ročný dvojobčan Spojených Štátov aj Izraela, bol unesený a zavraždený poblíž Betlehema. Boaz bol
architektom a v danej oblasti pracoval už roky. Jeho telo našli prestrieľané guľkami.
Matku dvoch detí 45-ročnú Yoelu Chen zastrelili na benzínovej stanici. Bola na ceste na
svadbu príbuzného v Jeuzaleme. Nasledujúci deň bol vo svojom aute zastrelený Škadeh
Dades, 30-ročný kresťanský Arab z Jeruzalema, ktorého si zrejme pomýlili so židovským
Izraelčanom.
Palestínsky terorista z mesta Tulkarm vošiel 17. januára do tanečnej sály “Dávidov Palác” v Izraelskom meste Hadera, kde 12-ročná Nina Kardašová oslavovala svoju slávnosť
Bat Micva. Potom, čo zabil strážcu pri vchode, zasypal terorista asi 100 oslavujúcich
streľbou z automatickej zbrane. Niekoľkí hostia naňho hádzali stoličky a fľaše, kým neprestal strieľať, vrhli sa naňho a vytlačili ho von, kde ho zastrelil policajt. Pri útoku zahynul Ninin nevlastný starý otec, 48-ročný Eduard Bakšajev, jej strýko Anatoly Bakšajev,
63-ročný, Dina Benyev, 48-ročná a Boris Melikov, 65-ročný. Ochranca, 25-ročný Avi
Jazdi, ktorý bol tiež zastrelený, bol švagrom majiteľa sály a len pred štyrmi mesiacmi
mal v tej istej miestnosti svadbu. Zabitý bol tiež spevák Aharon Ben-Jisrael Alis, ktorý
na slávnosti vystupoval. Bol príslušníkom Čiernej židovskej sekty, ktorá žije v Dimone
na juhu Izraela. Incident predstavoval ďalší útok nielen na Izraelčanov, ale aj na komunitu imigrantov z bývalého Sovietskeho Zväzu.
Útok si vynútil tvrdú odvetu zo stranu Izraela, ktorý rozbombardoval už po druhýkrát
pristávaciu dráhu letiska Gaza, ktoré je symbolom palestínskej suverenity. Izrael ďalej
vyslal svoje jednotky a tanky do centra Tulkarmu, aby rad za radom prehľadávali domy a
pátrali po hľadaných teroristoch. Bola to 30 hodín trvajúca akcia, ktorá zasahovala doteraz najhlbšie do tohto mesta, ktoré v roku 1995 prešlo pod kontrolu Palestíny. Izrael tiež
bombardoval budovu palestínskeho rozhlasu a televízie v Ramalláhu a vyslal tanky, aby
na vzdialenosť len niekoľkých metrov obkľúčili Arafatove sídlo. Arafat sa z Ramalláhu
nemohol pohnúť už takmer dva mesiace, odkedy Izrael zničil jeho helikoptéry pri vzdušnom odvetnom útoku.
Päť dní po incidente v Hadere za hustého dažďa začal Said Ibrahim Ramadan strieľať z
automatickej zbrane na frekventovanej ulici v Jeruzaleme, pričom zabil dve ženy a zranil
ďalších 14 ľudí. 79-ročná Sarah Hamburger a 56-ročná Svetlana Sandler boli vážne postrelené a o krátky čas svojim zraneniam podľahli. Sarah Hamburger sa narodila do siedmej generácie Jeruzalemčanov, od piatich rokov žila v Hebrone, kde v roku 1929 prežila
masaker židovskej komunity vďaka tomu, že im ich arabský sused pomohol utiecť z
mesta. Zostali po nej 4 deti, 11 vnúčat a 1 pravnúča. Svetlana Sandler, ktorej meno niekoľko dní nebolo zverejnené, bola kresťankou, ktorá pred 10 rokmi imigrovala do Jeruzalemu so svojím židovským manželom. Onedlho potom sa rozviedla a na žiadosť svojej
rodiny bude pochovaná v Rusku. Brigáda mučeníkov al-Aksa a islamský Džihád sa spoločne prihlásili k zodpovednosti za samovražedný bombový útok v Tel Aviv z 25. janu-

ára. Počas tohto slnečného dňa 17-ročný Safwat Abdurrahman Khalil odpálil nálož na
svojom tele, pričom zranil 25 ľudí, no zahynul iba on sám.

BOJOVAŤ ZO VŠETKÝCH SÍL
Útok v Jeruzaleme sa odohral len niekoľko hodín po vyhlásení Hamasu, že bude proti
Izraelu bojovať zo všetkých síl. Prehlásenie nasledovalo po izraelskom nájazde na laboratórium, v ktorom sa vyrábali bomby, pri ktorom v prestrelke zahynuli štyria vrcholoví
vojenskí predstavitelia Hamasu. Jeden z mŕtvych bol vyšší vojenský veliteľ, traja ďalší
sa podieľali na plánovaní samovražedných bombových útokov vrátane niekoľkých v Jeruzaleme a Haife, pri ktorých prišlo o život desiatky Izraelčanov a stovky bolo zranených. Podľa Izraelských predstaviteľov to bolo najväčšie laboratórium, aké sa im doteraz
podarilo nájsť. Nachádzali sa v ňom výbušniny, chemikálie, časové prístroje a niektoré z
nich už boli pripravené na použitie do bômb. Našli sa tam aj výbušné opasky, aké používajú samovražední útočníci, a mobilné telefóny, ktoré boli v minulosti použité na odpaľovanie náloží.
Militantný vodca pásma Gazy Adli Hamdan bol zabitý pri Izraelskom helikoptérovom
útoku. Bol obvinený, že pripravoval “rozsiahly útok” na izraelské ciele v pásme Gazy.
Hamdan bol zodpovedný za desiatky útokov na Izraelčanov vrátane toho, pri ktorom zahynuli štyria vojaci z Beduínskej hliadky.
Medzitým vodca hnutia Hamas Moussa Abu Marzook v televíznom rozhovore tvrdil, že
Hamas vyvíja raketu s dostrelom až 6 míľ (asi 9 km), ktorá by dokázala zasiahnuť židovské oblasti v Jeruzaleme zvnútra palestínskeho teritória. Podľa Izraelských predstaviteľov Palestínčania už vyvinuli rakety Qassem-1 a Qassem-2, ktoré pašujú z pásma Gazy
na Západný breh.

DUCHOVIA MINULOSTI
Izrael bol pobúrený narážkami, že mohol mať niečo spoločné so smrťou 45-ročného Elia
Hobeika v Bejrúte, ktorý bol spojencom Izraelu a stál na čele Libanonských kresťanských milícií, ktoré v roku 1982 zmasakrovali stovky palestínskych utečencov v utečeneckých táboroch Sabra a Šatila. Hobeika a traja jeho osobní strážcovia zahynuli pri masívnom výbuchu auta v Bejrúte 24. januára.
Libanonskí predstavitelia obvinili z výbuchu Izrael so slovami, že Šaron sa obával, že by
Hobeika mohol proti nemu svedčiť na Belgickom súde, ktorý rozhoduje, či treba alebo
netreba viesť súdny proces proti Šaronovi za vojenské zločiny v súvislosti s udalosťami
v Sabre a Šatile. Izrael vkročil do krajiny v roku 1982, aby zničil Hnutie za oslobodenie
Palestíny a jej vodcu Arafata, ktorí využívali Libanon ako základňu pre medzinárodné
teroristické útoky. Tí, ktorí prežili Sabru a Šatilu, obvinili Šarona, ktorý bol v tom čase
izraelským ministrom obrany, z vojnových zločinov, ktorými zohral svoju časť v tejto

epizóde. Izraelská vyšetrovacia komisia vtedy zistila, že Šaron nesie nepriamu zodpovednosť a bol nútený rezignovať, ale neboli proti nemu vykonávané žiadne súdne pojednanie.
Hobeika, ktorý bol neskôr obvinený zo zrady a z kolaborácie zo Sýriou, mal vo svojej
krajine mnoho nepriateľov. Analytici neveria, že za jeho smrťou by bol Izrael, ale skôr
Sýrčania, pretože bez ich súhlasu sa Hobeiku nemohol nikto dotknúť. Hobeika bol za
mnohými atentátmi a pokusmi o atentát a preto ho Palestínčania, Hizballáh, Druze aj Libanonská armáda nenávideli.

SPOR O MEŠITU
Izraelská vláda pod intenzívnym medzinárodným tlakom zo strany kresťanov nariadila
dočasne prerušiť výstavbu kontroverznej mešity v Nazarete. Výstavba sa začala bez povolenia v decembri a pokračovala napriek príkazu na jej zastavenie. Mešita je len niekoľko sto metrov od katolíckej Baziliky zvestovania, kde podľa tradície anjel Gabriel navštívil Máriu a predpovedal jej Ježišovo narodenie.
Protestanti, katolíci a niektorí umiernení moslimovia sa vyjadrili, že výstavba mešity práve na tom mieste je mienená ako provokácia zo strany islamských fundamentalistov, ktorí sa snažia získať politickú moc v tomto meste, kde Ježiš prežil chlapčenské roky. Archeológovia tiež argumentovali, že pri nelegálnej stavbe sa s veľkou pravdepodobnosťou
zničili a pochovali cenné artefakty a mohol byť zničený aj židovský cintorín z Ježišovho
obdobia. Zvláštny výbor izraelskej vlády má za úlohu za niekoľko týždňov prezentovať
výsledky svojho skúmania. Je zaujímavé, že Šaron pred niekoľkými rokmi, keď bol Ministrom infraštruktúry, radil, aby sa nepovolila výstavba mešity. Ale predchádzajúce vlády pripustili istý kompromis, pre ktorý však nikdy nebol vyslovený jasný súhlas.

‚UTRPENIE
DOMOV’

POVZBUDZUJE

ŽIDOV,

ABY

SA

VRÁTILI

Po kolapse argentínskej ekonomiky sa Izrael pripravoval na prílev Židov z tejto juhoamerickej krajiny. No žiadny predstaviteľ nevedel predvídať, koľko argentínskych Židov
môže imigrovať. Tisícky sa ich zastavovali v špeciálnych strediskách v Argentíne, aby sa
dozvedeli viac o možnosti odísť do Izraelu. V Argentíne dosahuje židovská populácia
okolo 200 000 členov.
Židom z Francúzska a Južnej Afriky tiež ponúkli špeciálne príspevky, aby podporovali
imigráciu z týchto krajín. Vo Francúzsku, ktoré má jednu z najväčších židovských komunít mimo Izraela, bol zaznamenaný dramatický vzrast v počte anti-semitistických inci-

dentov. V Južnej Afrike, ktorej ekonomika je takmer v troskách, sa tiež vzmáha islamský
fundamentalizmus a proti-Izraelské nálady.
Predseda Židovskej agentúry Sallai Meridor nedávno pripustil, že je to naozaj väčšinou
utrpenie, ktoré prinúti židovských ľudí vrátiť sa do Izraelskej krajiny. Dodal však, že to
neznamená, že by Sion nemilovali. Pripodobnil dnešný návrat Židov do svojej krajiny k
Mojžišovým dobám, kedy ich až faraónova krutosť presvedčila, aby opustili Egypt a vydali sa do Zasľúbenej zeme.
Aj v tejto zložitej situácii však Boží ľud ťahá späť domov Jeho láska k svojmu ľudu a nie
Jeho hnev.
“Z diaľky sa mu zjavil Hospodin: Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti
tak dlho zachoval milosť. ... Hľa, privediem ich zo severnej krajiny a zhromaždím ich od končín zeme, medzi nimi slepých i chromých, tehotné spolu s rodičkami; navrátia sa sem ako veľký zbor.”
(Jeremiáš 31:3, 8)

Julie Stahl
Jerusalem
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LIST MODLITEBNÝCH STRÁŽCOV
Február 2002, Židovský rok 5762

“Postavím sa na svoju stráž, stanem si na hradbu
a budem vyzerať, aby som videl, čo mi bude hovoriť,
a čo odpoviem na svoje karhanie.”
(Abakuk 2:1)

Vyhrávajúc vojnu
“A všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá išla za
nimi, a tou skalou bol Kristus. Ale vo väčšine z nich sa nezaľúbilo Bohu, lebo
boli pobití a rozmetaní na púšti.”
(1 Korintským 10:4,5)

Svet s údivom pozoroval udalosti tých niekoľkých krátkych týždňov v Afganistane, počas ktorých boli Taliban a vojská Alkaidy rozdrvené a roztrúsené a teroristický vodca
Usama bin Ladin sa stal hľadaným utečencom. Aj napriek tomu, že Afgánske partizánske
vojská niekoľko rokov neúspešne bojovali proti Talibanu, zrazu boli schopné napredovať
a s pomocou vonkajších spojencov prebrať územie nepriateľa. Čo spôsobilo tú zmenu?
Americké bombardovanie najnovšími zbraňami a technológiami umožnilo presné zničenie špecifických cieľov a nechalo nepriateľov bez miesta na úkryt. Muži na zemi bojovali
jeden proti druhému, ale podpora zo vzduchu im vyčistila cestu. Aký úžasný obraz efektívnej modlitby nám toto podáva! Keď sa spolu modlíme za konkrétny modlitebný cieľ a
používame pri tom ťažkú muníciu Božieho slova, má to rovnaký efekt ako silné bomby,
ktoré nepriateľa oslabujú a demoralizujú. Rovnako ako nebolo obrany proti “trhačom
bunkrov”, ktoré vybuchovali desiatky metrov pod povrchom v utajených skrýšach, navádzané informáciami od elitných jednotiek z priamej blízkosti – tak aj modlitba v moci
a múdrosti Ducha Svätého odhaľuje a ničí v úkrytoch skryté sily podlosti. Mocná modlitebná podpora umožní, aby Izrael víťazil v pokračujúcom duchovnom zápase, v ktorom
bojuje za naplnenie Božieho zámeru v dnešných dňoch.

• Prehlasujte nad Izraelom vo vzťahu k jeho nepriateľom: “Tvojím príbytkom je
Bôh praveku, a dole na pomoc ramená večnosti. Zaženie od tvojej tvári nepriateľa a
povie: Zahlaď!” (Deutronomium 33:27)
• Prihovárajte sa za Izrael, aby bol nadprirodzene posilňovaný, lebo je Božím nástrojom v boji za naplnenie Jeho vôle pre národy, podľa Jeho slova. “Ty si mi kladivom, vojennými nástrojmi; tebou rozbíjam národy a tebou kazím kráľovstvá,...” (Jeremiáš
51:20)
• Volajte po vedení Duchom svätým pre seba a pre ostatných prímluvcov, aby ste sa
modlili konkrétne, či už pri príprave pôdy ako aj pri zasadení konečnej rany, aby sa mohla stať Božia vôla. “Lebo toho, čo by sme sa mali modliť, ako sa patrí, nevieme: ale
sám Duch sa prihovára za nás” (Rímanom 8:26) “Mnoho vládze modlitba spravedlivého pôsobiaca.” (Jakub 5:16)
• Prehlasujte vo viere, že presne tak ako v Afganistane, uvidí svet Božie víťazstvo
v prospech Izraela a vzdá Jemu slávu: “Hospodin obnažil rameno svojej svätosti pred
očami všetkých národov, a uvidia všetky končiny zeme spasenie nášho Boha!” (Izaiáš
52:10)

Božia stratégia
Izrael bojuje vojnu na vojenskom i propagandistickom fronte a stratégia je životne dôležitá. Rovnako ako modlenie sa za to, aby Božia stratégia prevládala v prirodzenej realite,
potrebujeme nasmerovať svoje modlitby proti základným duchovným silám, ktoré
ovplyvňujú rozhodnutia.
• Modlite sa za vodcov Izraela, aby mali oči otvorené voči reálnemu nebezpečenstvu, ktorému v tomto čase čelia a aby vedeli vhodne a rozhodne reagovať v každej situácii. Modlite sa predovšetkým za premiéra Šarona, ministra zahraničia Pereza, ministra
obrany Ben Eliezera a dôstojníka Šaula Mofaza, aby boli vedení Božím duchom podľa
princípov Jeho Slova. “Takto hovorí Hospodin, tvoj vykupiteľ, Svätý Izraelov: Ja Hospodin, tvoj Bôh, ťa učím prospievať a vediem ťa cestou, ktorou máš ísť.” (Izaiáš
48:17)
• Proste Boha, aby dal vodcom Izraela ducha jednoty, aby mohli hovoriť jedným hlasom. Stojte proti duchu rozdeľovania, ktorý sa snaží rozdeľovať a vládnuť, hlavne čo sa
týka Izraelských vzťahov s verejnosťou. “Áno, i na Júdovi bola dobrotivá ruka Božia,
takže im dal Bôh jedno srdce, aby vykonali príkaz kráľov i kniežat, podľa slova Hospodinovho.”
(2. Kronická 30:12)
• Prihovárajte sa za uvoľnenie Božej stratégie pri každom jednaní s Jásirom Arafatom a Palestínskou samosprávou a pri ničení teroristickej infraštruktúry. “Tvoje uši počujú slovo zpoza teba, ktoré bude hovoriť: Toto je tá cesta; choďte po nej, už či by ste
sa obrátili napravo či naľavo.” (Izaiáš 30:21) Pokračujte v prosbách, aby Boh odhalil
pravdivé motívy arabskej nenávisti voči Izraelu a aby odhalil všetky palestínske spojenia

s teroristickými skupinami. “Počuj, náš Bože, lebo opovrhujú nami, a obráť ich potupu
na ich hlavu a vydaj ich v lúpež v zemi zajatia.” (Nehemiáš 4:4)
• Chváľte Boha za zajatie vojnovej lode ´Karine -A´ a za zničenie niektorých pašovacích tunelov v Gaze ako aj za zničenie tovární na bomby na Západnom brehu, prostredníctvom operácií izraelských ozbrojených síl. Pokračujte vo vrúcnych modlitbách za zničenie zbraní vytvorených proti Izraelu a za bezpečnosť Izraelských ozbrojených síl pri
pokračujúcich anti-teroristických operáciach. “Niktorý nástroj, utvorený proti tebe, sa
nepodarí,” (Izaiáš 54:17)
• Ďakujte Bohu za to, že On je neustále ochranou Izraela a proste Ho, aby mal milosť
a ochraňoval svoj ľud pred ujmou v týchto nebezpečných dňoch. Modlite sa Žalmy 59
a 83 za Izraelský národ, hlavne myslite na ľudí v tých mestách a usadlostiach, ktoré sú
zvlášť zraniteľné. Počas osláv sviatku Púrim 25. februára sa modlite, aby tak ako Ester
mnohí hľadali Boha v horlivých pôstoch a modlitbách za víťazstvo nad nepriateľmi
a aby On mocne odpovedal.

Skutočný nepriateľ
V súčasnej vojne Izraelu s Palestínčanmi je hybnou silou militantný islám, no liberálny
duch humanizmu a anti-semitizmus vo svojom novom prestrojení anti-sionizmu, oboje
tiež zohrávajú významnú rolu.
• Prehlasujte v modlitbe, že kniežatstvo islámu nebude vládnuť nad krajinou
a národom, ktoré patria jedinému pravdivému Bohu. Vrúcne sa modlite, aby bolo militantné Islamské hnutie v Izraeli zdiskreditované a oslabené a nie posilnené. “Lebo nebude spočívať berla bezbožnosti na údele spravedlivých,...” (Žalmy 125:3)
• Úprimne sa modlite, aby moslimovia nemohli dostavať kontroverznú mešitu
v Nazarete hneď veďla najväčšieho kostola na Strednom Východe a aby ďalej neničili
židovské pamiatky na Chrámovom vrchu v snahe premeniť celé toto miesto na jednu
veľkú mešitu, ktorá by sa rovnala ako Mekke. Prehlasujte do tejto situácie Žalm 74:2-8.
Modlite sa za pokoj, lebo kresťanské a židovské pokusy o zastavenie nelegálnej stavby
stretávajú s zastrašovaním a vyhrážaním.
• Modlite sa, aby zmluva o anti-terorizme, ktorú práve formulujú Spojené národy, obsahovala presnú definíciu toho, čo predstavuje terorizmus a teroristi. Volajte, aby islamský pokus o označenie Izraelu za teroristický štát a o ospravedlnenie Arabského terorizmu ako legálneho odporu neuspel, a aby namiesto toho boli odhalené Sýrske, Irácke
a Iránske spojenia s terorizmom. “Zmäť ich, ó Pane, jazyky im rozdeľ,...” (Žalmy
55:10)
• Proste o Boží zásah proti stúpajúcemu anti-semitizmu, ktorý nenávidí Židov, pretože sú Bohom vyvolený národ, a snažia sa ho zničiť. Toto nielenže útočí na Židov všade,
ale stojí to aj za prekrútenou anti-Izraelskou propagandou, ktorá sa zverejňuje v médiách
po celom svete. “Budú sa hanbiť a uhnú zpät všetci, ktorí nenávidia Siona.” (Žalmy
129:5) Modlite sa za mnohých, hlavne kresťanov, aby boli oslobodení od tohto ducha
a aby namiesto nenávisti prijali Božiu lásku pre Jeho ľud.

• Proste Boha, aby odstránil ducha humanizmu a liberalizmu, ktorý bojuje proti poznaniu Boha a silno manifestuje proti Jeho plánom s Izraelom. Modlite sa za rozličné
skupiny a tvorcov politiky v západných krajinách, ako aj za niektorých prominentných
Izraelčanov, ktorí sú týmito silami motivovaní, aby nemohli uplatňovať svoju humanistickú agendu na Strednom Východe. “Povstaň, Hospodine, aby sa rozpŕchli tvoji nepriatelia, a aby utekali pred tvojou tvárou tí, ktorí ťa nenávidia!” (Numeri 10:35)

Božie územie
Toto je vojna o územie a suverenitu. Boží plán nie je len navrátiť krajinu židovskému
ľudu, ale tiež ho duchovne obnoviť a tým uvoľniť veľké požehnanie pre národy.
• Chváľte Boha za to, že ´Svätá´ zem je oddelená pre Neho, a že On ju podľa svojho
nemenného Slova vracia svojmu vyvolenému ľudu. Usilovne sa modlite, aby všetky
udalosti dnešných dní viedli k vráteniu Izraelcov do ich zeme a nie k ich ústupu z nej.
Prehlasujte v modlitbe Ezekiela 36:1-16 nad vrchmi Izraela (Júdsko a Samária) a nad
všetkými komunitami, ktoré sú už obnovené pri napĺňaní tohto proroctva.
• Horlivo sa modlite za Jeruzalem, ktorý je centrom tejto vojny za Božiu suverenitu
nad týmto územím. On si vybral toto miesto, aby tu preukázal Svoju slávu – minulú, prítomnú a budúcu. “...v Jeruzaleme, v meste, ktoré som si vyvolil nato, aby som ta položil
svoje meno.” (1 Králi 11:36). Modlite sa, aby iní bohovia, ktorí sa snažia privlastniť si
Jeho trón, boli zvrhnutí a aby Pán naplnil Svoje zasľúbenie chrániť a vytrhnúť svoje mesto: “ako keď poletujú vtáci sem a ta brániac svoje mláďatá, tak bude Hospodin Zástupov chrániť Jeruzalem, aj ochráni a vytrhne, šetriac obíde a vyslobodí.” (Izaiáš 31:5)
• Prihovárajte sa za Palestínčanov a všetky národy Stredného Východu, ktoré Boh
tiež veľmi miluje, aby obdržali požehnanie im zasľúbené v Jeremiášovi 12:14-16
a Izaiášovi 19:23,24, ak budú nasledovať cesty Božej vôle. Kiež by boli vytrhnutí zo
svojho otroctva a privedení do plnosti Jeho lásky, múdrosti a pravdy.
• Proste Boha, aby v tomto čase veľkého utrpenia, strachu a nedostatku dal do Izraela
duchovné prebudenie. Kiež by sa Jeho ľud obrátil v pokáni a modlitbe k Nemu, k svojej
jedinej nádeji. “Ó, ty, ktorý vyslýchaš modlitbu, k tebe prijde každé telo. Neprávosti,
ktoré ma prevládaly, naše prestúpenia ty zakryješ a tak odpustíš.” (Žalm 65:3,4)

Jazvy vojny
So zintenzívňovaním vojny v Izraeli sa zintenzívňuje aj utrpenie. Izraelská spoločnosť
bola po ekonomickej, spoločenskej aj emocionálnej stránke hlboko ovplyvnená poslednými 16-timi mesiacmi násilia.
• Pokračujte v modlitbách za ekonomickú situáciu. Šekel sa aj naďalej prepadá v
pomere k doláru, nezamestnanosť rastie a vláda nemá žiadnu súdržnú politiku
pre ekonomickú obnovu. Proste Boha, aby mal milosť so svojím ľudom a postaral sa o
ich fyzické potreby.

• Pozdvihujte stovky zmrzačených a tisícky pozostalých a emocionálne zranených
obetí tejto vojny, aby ich Boh utešil a uzdravil. CFI začína novú službu týmto trpiacim,
preto sa modlite za Jeho pomazanie a zaopatrenie a za otvorené dvere k tým, ktorých On
pripravil. “Lebo sú mi veľké dvere otvorené a účinné, a protivníkov mnoho.” (1 Korintským 16:9)
• Stojte v medzere proti duchu strachu a zastrašovania, ktoré zvierajú mnohých
a pokúšajú sa ich priviesť k zúfalstvu a odletu zo krajiny a modlite sa za odvahu a silu,
aby stáli pevne. “ Buďte zmužilí a silní, nebojte sa a nedeste sa pred nimi, lebo Hospodin, tvoj Bôh, ide s tebou; neopustí ťa ani ťa nezanechá.” (Deutronomium 31:6)
• Ďakujte Bohu za to, že aj v tejto temnote prichádza mnoho nových imigrantov
z Argentíny! Modlite sa za ich prispôsobenie sa Izraelu a aby boli požehnaním pre národ.

Vítame späť Lonnieho Mingsa, ktorý napíše niekoľko ďalších vydaní tohto listu, pretože môj manžel Rod a ja cestujeme vo februári a marci pre CFI do Južnej Afriky, Namíbie
a Zimbabwe.

MÚR MODLITIEB
aktuality z Jericha
6. februára 2002

Drahý modlitebník,
Pokoj z Jeruzalemu. V poslednom čase som v kontakte s Terrym McIntoshom
z Ježišovho Domu Modlitieb v Jerichu, ktorý počas posledných piatich rokov verne
pracoval, i keď sa práve chystá na návštevu do Spojených Štátov. Boh pracuje a dejú sa
veľké veci. Vraví, že teraz majú päť domácich skupín, ktoré navštevuje približne 75
Arabských žien z Jericha a okolitých obcí, ktoré sa pravidelne stretávajú na štúdium
Biblie, chvály a modlitby. Modlitba za tieto dámy je, aby neboli uvedené do omylov, ale
aby “rástli v milosti a známosti nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.” (2 Peter
3:17/18)
Súčasným vývojom je vysielanie filmu “Ježiš” v islamskej televízii, ktorá zahrňuje
asi 80% Jordána. Takisto majú osem programov na islamskom rádiu. Chváľte Boha za
túto príležitosť na šírenie dobrej správy cez rádiové vlny a modlite sa za to, aby “semeno

Slova” padlo na dobrú pôdu a prinieslo bohatú žatvu duší.
Mnoho mesiacov bolo Jericho uzavreté, ale v posledných troch týždňoch ho
polícia znovu otvorila a ľudia sa môžu pohybovať dnu a von. Situácia je veľmi zlá
s ekonomický úpadkom a veľkou nezamestnanosťou, ale skupina veriacich v Ježišovom
Dome Modlitieb pokračuje v programe na pomoc mnohým “svätým” s jedlom a inými
malými darmi – “Lebo služba tejto svätoslužby nie len že doplňuje nedostatky svätých,
ale aj hojneje mnohým ďakovaním Bohu dokázanosťou tejto služby.” (2 Kor 9:12)
Kasíno v Jerichu bolo zatvorené od začiatku súčasného 17. mesiaca starej
intifády, čo si myslím, že je jedna dobrá vec, ktorá vznikla z danej situácie a je
odpoveďou na modlitbu- “Lebo koreňom všetkého zlého je milovať peniaze, po čom
niektorí zatúžili a tak zablúdili od viery a naplnili sami seba mnohými bolesťami.”(1
Tim 6:10) V prvých dňoch intifády bola budova terčom streľby a utrpela mnohé škody
a aj keby mala byť znovu otvorená, Terry odhaduje, že by jej trvalo asi rok, kým by sa
stala funkčnou. Modlime sa, aby sa toto nestalo.
Najnovší vývoj, o ktorom sme práve boli informovaný Terrym, je že plánujú
otvoriť Biblickú Školu Jericha pod záštitou Medzinárodnej Školy Služby. Absolventi
získajú Absolventský Diplom Biblických Štúdií. Tento nový vývoj je skutočnou, Bohom
danou príležitosťou a svätým tu prinesie mnoho výhod – “Otvorenie tvojich slov
osvecuje; robí prostých rozumnými.”(Žalmy 119:130)
Buďte silný vo svojich modlitbách a príhovoroch za Jericho. Nevyhlásil predsa Pán:
“Zbudujem svoju cirkev, a nepremôžu jej ani brány ríše smrti” (Mat 16:18).

Požehnanie zo Sionu,

Joyce Gray
Múr modlitieb Jeruzalema

Prosíme, kopírujte a rozširujte tento modlitebný materiál pokiaľ je to možné v Tele Mesiáša.
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 V MOLDAVSKU
Boh „nepozná“ hranice štátov, čo potvrdzuje aj v prípade rozširovania projektov
na nové krajiny bývalého Sovietskeho zväzu. V januári nám Boh otvoril dvere do
Moldavska.
Cesta autobusom z Ukrajiny do hlavného mesta Moldavska, Kišineva trvala
približne šestnásť hodín. Naším cieľom bolo organizačne zabezpečiť dve začínajúce
jedálne a distribúciu viac ako sto potravinových balíkov.
Celú koordináciu práce v Moldavsku zabezpečuje naša nová misionárska
pracovníčka Judita. Miesto jej pôsobnosti je Kišinev, Teraspol a priľahlé dediny. Mesto
kontrastov chudoby, boja o prežitie, mesto, ktoré sa stáva útočiskom hladných ľudí z
dedín a mestečiek. Mesto nekonečných radov do byrokratických kancelárií, ktoré majú v
moci človeka nechať vycestovať za hranice alebo odsúdiť na život v Moldavsku.
V tomto čase sú už v prevádzke obe z novozaložených jedální, ktoré poskytujú
ľuďom možnosť niečo zjesť, aspoň štyri krát v týždni. Je to pre niektorých z nich naozaj
jediný zdroj jedla. Je to tiež nádej- „Nádej“- ako sa nazýva aj celý tento projekt.
Začatiu práce s balíkmi potravín predchádzal rok modlitieb. Distribuovať všetky
potravinové balíky, vyžaduje mnoho práce. Veď sa nejedná o kilogramy ale o tony
potravín, ktoré je potrebné prepraviť niekedy desiatky kilometrov.
Ďakujeme Bohu, že je naozaj praktický Boh a povzbudzuje srdcia mnohých, skrze
ktorých chce zjaviť svoju slávu. Áno, aby všetci videli jeho ochrannú ruku na ľude, ktorý
si vyvolil.
Podmienky života Židov v Moldavsku sú viac než úbohé. V celom štáte ich žije
okolo 22 000 pričom len v Kišineve asi 12 000. Mladí ľudia ušli vo väčšej miere do
zahraničia (USA, Izrael, západná Európa, a inde). Ostali starí, chorí a ľudia s najväčšou
biedou. Priemerný dôchodok podľa našich zistení neprekračuje hranicu 8 amerických
dolárov.

- ľ u d i a
pomoc v Kišineve a okolí

odkázaní

na

- chatrč a vchod do nej, kde žije
staršia
žena – Židovka.

SLUŽBA NA UKRAJINE
Našou úlohou je tiež hodnotiť jednotlivé akcie Projektu Nádej a preto by sme vás chceli
informovať o úspešnosti akcie „Zima“- zemiaky a drevo pre ľudí na Ukrajine.
Na túto aktivitu bolo vyzbieraných 35.737,50 Sk, ktoré boli združené s inými
charitatívnymi darmi a týmto spôsobom mohlo byť rozdistribuovaných 80 ton zemiakov
(40 kg na človeka) na západnej Ukrajine a na Zakarpatí. Sú to stovky a stovky ľudí,
ktorých jedálny lístok v zimnom období tvorí hlavne kapusta a zemiaky.
Taktiež akcia drevo prebehla úspešne, a to v 30 - tich domácnostiach starších ľudí
žijúcich zväčša na samote. Každým rokom sa títo osemdesiat až sto roční ľudia dostávajú
do neistoty, čo sa týka prežitia. Zimy tu bývajú tuhé a príbytky sú v úbohom stave. Aj
vďaka vašej podpore mohli prežiť túto zimu. Drevo, ktoré rozviezli pracovníci bolo
pripravené k okamžitému použitiu, narezané, porúbané a zložené na suchých miestach.
Blahoslavený človek, ktorý sa rozumne chová oproti chudobnému. V zlý deň ho
vyslobodí Hospodin.
Hospodin ho bude strážiť a zachová ho pri živote; bude blažený na zemi, a
nevydáš ho, Pane, do vôle jeho nepriateľov.
Hospodin ho posilní, keď bude neduživieť na posteli. Premeníš, Bože, celé jeho
ležište v jeho nemoci.
(Žalmy 41:2-4)
Tím

INFO
Prosíme vás za ospravedlnenie veľmi neskorého vydania
tohoto februárového čísla. Správy z Izraela sa opozdili o dva
týždne, a tak vznikol časový posun. Veríme, že budúci mesiac bude vše v poriadku.
Ďakujeme za pochopenie
Prosíme venujte pozornosť priloženému
letáku o možnosti poskytnutia 1% z dane.
(Iba pre občanov SR)
Je to jeden zo spôsobov,
ktorým môžete vy, alebo
ľudia z vášho okolia
prispieť na prácu
združenia Chevra.
Pre ľahšie porozumenie
sme k letáku priložili
návod na darovanie a
poučenie na vyplnenie
vyhlásenia o poukázaní
sumy zodpovedajúcej 1%
zaplatenej dane. V

Radi by sme vás upozornili na zmenu našej e-mail adresy, ktorá je teraz:

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

