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Mesačné správy z Izraela
“Ten, kto ostríha prikázanie, nepozná ničoho zlého. A srdce múdreho pozná čas a
súd.” (Kaz. 8:5)
VYHĽADÁVAČI POLITICKÝCH AFÉR OHROZUJÚ PREMIÉRA
Ak si človek vo svojom živote len málo uvedomuje Boha, trpí tým jeho morálny život.
To isté platí aj pre spoločnosť ako celok. Na celosvetovej úrovni síce politické
ohováranie a klebety nie sú nič nové, v Izraeli sa začali približovať ku dnu morálnej
priepasti. Koncom decembra sa v záujme získavania voličských hlasov objavil škandál,
ktorý ohrozil stabilitu strany Likud. Vydanie Jerusalem Post (Izraelský denník)
z 3. januára rozhlasovalo: “Štátnemu prokurátorovi predložili šesť prípadov volebnej
korupcie.” Na tomto incidente vykonštruovanom na získanie voličských hlasov sa
významným dielom podieľala zástupkyňa ministra národnej infraštruktúry Nomi
Blumethal, ktorú premiér Šaron následne z funkcie odvolal.
Rozmach korupcie v krajine však vyvolá v človeku otázku, či bolo toto všetko
zverejnené práve v tomto čase zo skutočného záujmu o morálnosť alebo či za tým nie je
túžba pošpiniť vládu Ariela Šarona. Tieto podozrenia ešte zosilneli, keď sa o niekoľko
dní objavil nový “škandál”, tento krát na úkor samotného premiéra. Pred niekoľkými
rokmi si Ariel Šaron so svojimi synmi vzal pôžičku od Cyrila Kerna, juhoafrického
textilného magnáta, ktorý bol dlhoročným rodinným priateľom. Na pôžičke vyzerá byť
všetko v súlade so zákonom (prostriedky boli použité na krytie dlhu z predvolebnej
kampane a bola prijatá iba preto, že izraelské banky odmietli ako zálohu na poskytnutú
pôžičku prijať Šaronov ranč). Šaron pritom vynaložil mnoho úsilia, aby sa vyhol
podozreniu z “úplatkárstva”. V súčasnej dobe je pôžička už splatená aj s úrokmi. No
začiatkom januára Šaronovi politickí oponenti začali pretriasať túto tému a naznačovali,
že išlo o “úplatok”. Doteraz nebolo podložené, že by sa jednalo o podplácanie. Skôr to
čoraz viac vyzerá, že Šaron je v celej tejto afére nevinne.
Politická hladina sa ani nestihla ustáliť a už bol Šaron obvinený, že prevádzkuje rodinný
(nelegálny) podnik. V nádeji, že očistí svoje meno, predniesol Šaron 9. januára v rádiu
verejný prejav ohľadne pôžičky. Sudca najvyššieho súdu Mišel Čestin ho úplne
znemožnil – zastavil živé vysielanie premiérovho prejavu v strede vety. V tom čase
záležitosť s pôžičkou už dostala názov “aféra Kern” a popularita strany Likud začala
klesať. Po krátkom zakolísaní v rozbúrených politických vodách popularita strany začala
teraz opäť rásť a možno sa ukáže, že týmto incidentom stratili málo ak vôbec nejaké
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kreslá v Knessete.
Debkafile nie je vždy nositeľom dobrých správ, no nedávno sa dobre vyjadrila k celej
situácii: “Izraelské médiá sa sústreďujú na takzvané volebné škandály a pritom im uniká
skutočnosť: korupcia a reálne kriminálne podsvetie v Izraeli existujú, ale sú zmietnuté
pod koberec. Zato iné klebety sa prepierajú.” (Debkafile, 8. január)
V článku sa ďalej uvádza nasledujúci zoznam niektorých morálnych problémov,
s ktorými sa Izrael potýka: obchodovanie s bielymi otrokmi, ktoré sa stalo “dojnou
kravou”, rozširujúce sa užívanie drog, najmä na súkromných večierkoch, pranie
špinavých peňazí a korupcia, ktorá je taká rozvetvená, že je takmer nemožné presadiť
rozvojové alebo iné podnikateľské projekty bez “odplaty vrátane určitých (nemorálnych)
služieb”. Toto sú skutočné problémy a oni viac ako vojna proti Arabom môžu spôsobiť
pád krajiny.
DVOJNÁSOBNÝ SAMOVRAŽEDNÝ BOMBOVÝ ÚTOK – 24 MŔTVYCH
VRÁTANE ZAHRANIČNÝCH ROBOTNÍKOV
Po útlme v závažných teroristických činoch dňa 5. januára na starej autobusovej stanici
v Tel Aviv dvaja bomboví útočníci odpálili nálože na svojich telách. Zabili 24 a zranili
najmenej 120 ľudí. K prvému výbuchu došlo krátko pred 18:30 v blízkosti autobusovej
zastávky na ulici, ktorá je rovnobežná s obchodným domom. Druhý útočník sa odpálil asi
o 30 sekúnd nato pred kaviarňou. “Tento manéver dobre poznáme,” povedal náčelník
policajného štábu Tel Aviv Jossi Sedbon, “Jeden útočník sa vyhodí do vzduchu na husto
zaľudnenom mieste a potom druhý v snahe maximalizovať počet obetí odpáli bombu,
keď sa k nemu priblíži vlna utekajúcich spanikárených ľudí.” (MFA – Ministerstvo
zahraničných vecí, 5. január)
Okamžite uzatvorili celú južnú časť Tel Aviv, ale aj napriek tomu niektoré vozidlá
záchranky uviazli v doprave v úzkych uličkách v robotníckej štvrti. Niektorí svedkovia
hovoria, že obyvatelia stŕhali dvere z pántov a použili ich ako provizórne nosidlá na
prenášanie zranených k sanitkám.
Táto udalosť bola výnimočná tým, že mnohí z obetí alebo z ranených boli cudzinci, ktorí
niekedy aj ilegálne pracujú v Izraeli. Zdá sa však, že Ministerstvo vnútra tento krát
ukázalo, že má svedomie, a okamžite nariadilo, aby zdravotnícka pomoc nebola nikomu
odmietnutá. Neskôr Ministerstvo dokonca vyhlásilo, že niektorým z nich udelí víza. Celý
incident poslúžil k dobru zahraničných robotníkov, ktorí sú teraz vnímaní menej ako
“priestupníci zákona” či “kriminálnici”, ale ako obyčajní ľudia, ktorí prišli, aby sa
pokúsili zlepšiť životnú úroveň svojej rodiny, a ktorí doslovne vydávajú svoje životy,
aby mohli byť v Izraeli.
Článok Jerusalem Post (JPost) zo 7. januára s titulkom “Na chválu zahraničným
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pracovníkom” poznamenal, že “medzi obeťami nedeľného dvojitého útoku v Tel Aviv
boli muži a ženy z Bulharska, Rumunska, Ghány, Číny, bývalého Sovietskeho Zväzu a
Izraela.” Ďalej v článku chvália zahraničných pracovníkov a zdôrazňujú, že svojím
príchodom v čase, keď sa Izraelská ekonomika nachádza v úpadku, “doslovne budujú
našu krajinu.” Autor článok uzatvára slovami: “Či sa nám to páči alebo nie, izraelská
krehká ekonomika spočíva čiastočne aj na chrbtoch Číňanov, Afričanov a Filipínčanov –
aj tým, že spolu s nami umierajú.”
IZRAELČAN VO VESMÍRE
Vo štvrtok 16. januára o 17:39 izraelského času sa vesmírna loď NASA s názvom
Columbia vzniesla zo štartovacej rampy na myse Canaveral. K posádke patril aj
plukovník Ilan Ramon, prvý izraelský astronaut. Obrovská raketa sa s hukotom dvíhala
k oblohe, zanechávajúc za sebou hustý biely dym. Modrá farba oblohy a biely dym
niektorým z prihliadajúcich pripomenuli izraelskú vlajku. “Bol to veľmi, veľmi silný
zážitok,” povedal izraelský veľvyslanec Spojených štátoch Danny Ajalon. Pre
Izraelčanov predstavoval tento pozitívny vývoj uprostred oživeného terorizmu a vojnovej
hrozby vítané rozptýlenie od napätia každodenného života.
Po úspešnom štarte, keď všetky systémy pracovali normálne, si zainteresovaní zborovo
vydýchli od úľavy. Medzi nimi aj Rana – Ilanova manželka. Predsa však priznala, že sa
nevie celkom zbaviť istej nervozity a povedala, že bude najradšej, keď sa celá
šestnásťdenná misia skončí. “Nechcem povedať, že sa bojím. Nehovoríme tu o strachu.
Som presvedčená, že NASA robí všetko, čo je v jej silách, aby sa vyhla riziku
a nespoliehala na náhody,” povedala a potom dodala: “Ale najpokojnejší
a najuvoľnenejší zo všetkých je Ilan.” (JPost, 17. január)
Nasledujúce dva týždne budú pre posádku veľmi rušné, pretože budú neprestajne
vykonávať vedecké pokusy. A hoci je Ramon považovaný za akéhosi “dodatočného”
pasažiera, v skutočnosti sa bude podieľať na všetkých experimentoch. To znamená, že
bude počas letu robiť to isté, čo ostatní astronauti. Podľa správ posádka počas letu ukončí
takmer 90 vedeckých pokusov, z ktorých niektoré sú zamerané na bezváhový stav,
rozvoj technológií a zdravie a bezpečnosť astronautov. (16. január, 2003)
Onedlho po štarte zjedol Ramon svoje prvé jedlo vo vestmíre a samozrejme bolo košer.
Vybral si košer kuracie s rezancami, zelenú fazuľku s hríbami, krekry, jahody,
pomarančový džús a zákusok. (JPost, 17. január) Ramon síce cestoval do vesmíru ako
prvý Izraelčan, no nie ako prvý príslušník židovského národa. Astronautov židovského
pôvodu bolo pred ním už šesť. Izrael sa takto stal 29. krajinou, ktorej občan sa dostal do
vesmíru.
KRYCIE MENO “ČERVENÉ KRUPOBITIE”
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Izrael v rámci príprav na možnú vojnu proti Iraku zahájil v stredu 15. januára stav
pohotovosti, ktorý sa nazýva “Červené krupobitie”. Patrí do stupnice šiestich rôznych
úrovní pohotovosti, ktoré závisia od hrozby, akú bude Irak pre Izrael predstavovať.
“Zatiaľ nie je isté, či izraelské jednotky budú odpovedať na prípadný iracký útok, jedno
však je isté – Izraelčania sa pripravujú na najhoršie.” (SunSpot.net, 7. január) Počas
vojny v zálive v roku 1991 zasiahlo Izrael 39 Irackých rakiet, ktoré spôsobili smrť síce
len jedného alebo dvoch ľudí, no mali za následok obrovské škody na viacerých
miestach. Tento krát chce byť Izrael plne pripravený.
V rámci operácie Červené krupobitie dorazilo do Izraela prednedávnom okolo
500 amerických oddielov, aby sa zúčastnili na spoločnom výcviku s IBS (Izraelské
Bezpečnostné Sily). V rámci neho budú testovať zmodernizované protiraketové batérie
typu Patriot, ktoré budú spolu s raketovým obranným systémom Arrow použité na
zostrelenie prichádzajúcich striel. “Našou prácou je teraz otestovať súčinnosť
amerických systémov vzdušnej ochrany s izraelskými a zistiť, ako spolupracujú,”
povedal predstaviteľ americkej armády, ktorý odmieta byť menovaný. (CNN.com, 15.
január)
Každému mužovi, žene a dieťaťu v Izraeli bola pridelená “ochranná súprava”, ktorá
obsahuje plynovú masku a injekcie proti nervovoparalytickému plynu ako aj iným typom
plynov. Pripravili aj bombové kryty a školy pripravujú deti na vojnu vyučovaním o tom,
čo majú robiť v prípade biologického alebo chemického útoku. Súčasťou príprav bolo aj
očkovanie zdravotníckeho personálu proti kiahňam. Doteraz nebol vydaný všeobecný
rozkaz zapečatiť miestnosti, ale stane sa to, keď Amerika urobí záverečné rozhodnutie
ísť (alebo neísť) do vojny proti Iraku.
Súpravy s plynovou maskou nedostali iba Izraelčania. Prideľujú ich aj cudzincom, ktorí
sa tu nachádzajú, dokonca aj ilegálnym pracovníkom. Ľudia si ďalej majú udržiavať
niekoľko litrov vody (na osobu) a zásoby jedla najmenej na tri dni. Zatiaľ však nikde
nevidno paniku a Izraelčania v podstate pokračujú vo svojich životoch ako obyčajne.
Obchody sú plné kupujúcich a zabávajúcich sa, kiná majú dostatok divákov.
Na hroziace nebezpečenstvo panujú medzi izraelskými vodcami dva názory. Podľa
jedného je hrozba vážna a Izrael by sa mal dobre pripraviť na sebaobranu a v prípade
potreby aj odvetu. Naopak iní predstavitelia hovoria, že súčasná hrozba je v skutočnosti
menšia, ako nebezpečenstvo, ktorému Izrael čelil v roku 1991. Odhaduje sa, že aj keby
Irak mal rakety typu Scud, nemôže ich mať mnoho. Navyše sa hovorí, že v prípade
vojnového konfliktu americké jednotky plánujú hneď na začiatku zaistiť Západný Irak,
najmä aby predišli raketovému útoku na Izrael. (Objavujú sa špekulácie, že do tejto
operácie by mohli byť zapojené aj samotné IBS.) Existujú obavy, že Irak by sa mohol
pokúsiť na Izrael vyslať lietadlá s nákladom chemických či biologických zbraní. Tieto
pomalšie lietadlá by však malo byť pomerne ľahké zostreliť.
Mesačné správy z Izraela
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Situáciu by mohli vyhrotiť výsledky inšpekčného tímu, ktorý nedávno odhalil
11 prázdnych chemických hlavíc, ktoré Irak pôvodne nepriznal. Hlavice sa našli pri
prehliadke inšpektorov v muničnom sklade v oblasti Ukhaider 120 km južne od
Bagdadu. Dvanásta raketa sa našla na inom mieste. Irak hovorí, že ide o ”staré
delostrelecké rakety, o ktorých sa zmieňoval v decembrovej deklarácii” a že iracká vláda
”žasne” nad rozruchom, aký sa robí kvôli ich objaveniu. Bývalý inšpektor nukleárnych
zbraní v Iraku, fyzik David Albright, však hovorí, že na overenie je potrebné vykonať
testy, či sa v hlaviciach alebo v oblasti, kde ich našli, nenachádzajú stopy po
chemikáliách. ”Ak Irak vedel o existencii týchto hlavíc a ich účele pre chemické zbrane,
ide o porušenie mierovej dohody z roku 1991, ktorá Iraku zakazuje držať chemické
zbrane alebo prostriedky na ich výrobu,” povedal Albright.
NÁLEZ STAROVEKEJ TABULE
Iný nález zase odhalil starovekú tabuľu s nápisom v starohebrejčine. Izraelskí
archeológovia a geológovia prednedávnom skúmali kamennú dosku, ktorá podrobne
popisuje plány na opravu židovského chrámu kráľa Šalamúna. Má podobnú veľkosť
ako blok so zákonmi a obsahuje pätnásťriadkový text, ktorý pripomína popisy
v 2 Kráľ 12:1-6, 11-17. V texte vyrytom do čierneho kameňa napísanom v prvej osobe sa
hovorí o kráľovi Joasovi, ktorý vládol Izraelu okolo roku 800 pred n.l. a o tom, ako sa za
”sväté peniaze” nakúpili kamene, drevo a meď na opravu chrámu.
Zatiaľ sa o tabuli nikto jednoznačne nevyjadril, ale podľa slov Izraelského geologického
ústavu ”naše poznatky svedčia o jej pravosti.” Uhlíková metóda stanovovania veku
potvrdila, že text sa datuje do 9. storočia pred n.l. Ak sa ukáže, že je pravý, malo by to
podľa renomovaného archeológa Gabriela Barkaia ”ďalekosiahle dôsledky pre historický
význam biblického textu.”

Je možné, že doska sa objavila za posledný rok pri zemných prácach, ktoré vykonávali
moslimovia na Chrámovom vrchu. Ich kopanie vyvolávalo nevôľu Izraelčanov, ktorí sa
bezmocne prizerali, ako vzácne artefakty odvážajú a bez veľkých okolkov odhadzujú
v údolí Kidron. Časť týchto prác sa uskutočnila za vlády Ehuda Baraka, ktorý im zjavne
nebol schopný alebo ochotný zabrániť. Dôvodom kopania bolo údajne vybudovanie
dolnej moslimskej modlitebne, no Izraelčania majú podozrenie, že aspoň časť prác
vykonali s cieľom zničiť historické dôkazy o prítomnosti Židov na Chrámovom vrchu.
Ak sa doska naozaj prvýkrát objavila práve tam (jej skutočný pôvod zostáva zahmlený),
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potom z toho deštruktívneho kopania pod mešitou Al Aksa vzišiel text, ktorý ak sa ukáže
byť pravdivý, nezvratne ukáže nielen prítomnosť Židov, ale aj existenciu židovského
chrámu na Haram es-Šarif (ako Arabi nazývajú Chrámový vrch).
Izraelskí predstavitelia zatiaľ odmietajú vyhlásiť artefakt za pravý a niektorí o tom
dokonca vyjadrili silné pochybnosti. Napriek priaznivým výsledkom geológov je podľa
niektorých odborníkov asi 50 % pravdepodobnosť, že nález je pravý. (JPost, 17. január)
”Som nanajvýš skeptická a podozrievavá, keď ide o akýkoľvek ”nález”, ktorý nebol
objavený pri archeologickom výskume,” povedala hovorkyňa Rady na ochranu pamiatok
na Chrámovom vrchu Dr. Eilat Mazar zo Židovskej univerzity. (JPost)
Úlohou vedcov je byť skeptickí a nespoliehať sa na svoje nádeje a predstavy. Niektorí
z nich sú presvedčení, že text nie je pravý. Ak však je, nemohol sa tento nález objaviť
v príhodnejšom čase a bude povzbudením pre Izraelčanov i kresťanov. Len čas ukáže,
či je alebo nie je pravý.
TERORISTI ZABILI OTCA 5 DETÍ
Veľké teroristické útoky sú teraz síce menej časté ako pred tým, ojedinelé incidenty si
naďalej vyberajú krvavú daň medzi Izraelčanmi. 17. januára usmrtili teroristi Netanela
Ozeriho, ktorý bol v oblasti Hebronu dobre známy. Stalo sa to na Šabat tesne po večeri
s manželkou, piatimi deťmi a dvomi hosťami. Jedno z detí a obaja hostia (ktorí streľbu
opätovali) boli pri útoku zranení.
Okolo 19:30 Ozeri na zaklopanie otvoril dvere karavanu. V tej chvíli doňho teroristi
začali strieľať. Návštevníci Jehezkel Bloomstein a Elhanan Lerner vyskočili od stola
a bežali na pomoc. Lerner opätoval paľbu a Bloomstein vybehol cez kuchyňu von,
dobehol k predným dverám a strieľal na útočníkov z boku. Jeden z nich zahynul a druhý
ranený ustúpil a skryl sa za autom rodiny, odkiaľ ušiel do kopcov. Vojaci, hliadkujúci
neďaleko, začuli streľbu a ku karavanu sa dostali v priebehu niekoľkých minút. Prišiel
aj zdravotnícky tím a postaral sa o ranených. (JPost, 19. január)
Ozeri bol bývalým členom mimozákonného hnutia Kach. Stal sa devätnástym
obyvateľom hebronskej oblasti, ktorého za posledné 2 mesiace zabili teroristi. Po útoku
bol v Hebrone vyhlásený zákaz vychádzania a bezpečnostné zložky prečesávali okolie
a hľadali druhého teroristu. Nasledovali jeho krvavé stopy a nadránom ho našli ukrytého
za kameňmi. Z obavy, že by mohol mať na tele výbušninu ho jednotky zastrelili.
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K zodpovednosti za útok sa priznal Hamas. Awad Kawatmeh, jeden z teroristov, však
nebol známym členom Hamasu a bezpečnostné zložky overujú, či by do incidentu
nemohol byť zapletený aj Fatah. Ak Kawatmeh pracoval pre Fatah, mohlo by to dokázať
spojenie medzi útokom a predsedom Palestínskej samosprávy (PS) Arafatom.
Predstavitelia IBS poznamenali, že sa výrazne zvýšil počet útokov uskutočňovaných cez
Šabat, lebo teroristi dúfajú, že tak civilisti ako aj bezpečnostné jednotky poľavia
v ostražitosti. Zdá sa, že teroristi ”si pred útokom nejaký čas zhromažďujú informácie
o rodine a jej pohyboch.” (JPost, 19. január)
Po tomto útoku sa Rada židovských komunít v Júdsku, Samárii a Pásme Gazy vyjadrila:
”Naliehame na premiéra Ariela Šarona, … aby nariadil armáde širokosiahlu kampaň, pri
ktorej by zozbierala zbrane od všetkých Arabov v Júdsku, Samárii a Pásme Gazy.
Týmito zbraňami len za posledné dva mesiace zahynulo 19 Židovských civilistov
i vojakov.” (JPost)
ČUDESNÉ SPORY NAD OZERIHO TELOM
Ozeriho pohreb v nedeľu 19. januára sa zmenil na bizarnú udalosť, keď sa medzi
priateľmi a rodinnými príslušníkmi rozpútala hádka, kde má byť telo pochované. Ozeriho
telo prenášali v zmätku medzi Vrchom 22, Vrchom 26 a Jeruzalemom. (Očíslované
”vrchy” predstavujú miesta, kde žijú židovskí osadníci.) Prvý spor trval vyše dvoch
hodín. Začal pri Vrchu 22, keď Ozeriho rodičia, ktorí bývajú v Jeruzaleme, požadovali,
aby bol pochovaný tam. Jeho manželka a priatelia tvrdili, že keď umieral, želal si, aby ho
pochovali na mieste, ktoré tvrdou prácou pomáhal založiť. Nakoniec obidve strany našli
kompromis a dohodli sa, že telo má byť pochované v Hebrone.
Oddaní Ozerovi nasledovníci ho však odmietli prijať. Zložili telo z auta, ktoré ho viezlo
na cintorín, a vydali sa s ním naspäť k Vrchu 26. Snažili sa vyjsť na kopec z druhej
strany a pri tom sa museli predierať cez vinič a černičie. Zastavila ich polícia
a nasledovalo ďalšie zdržanie. Nakoniec telo odniesli naspäť dolu a uložili na auto.
No len čo sa dostalo do Kiryat Arba, Livnat (jeho manželka) a niekoľko ďalších ho
schytili a ako protest voči rozhodnutiu nepochovať Ozeriho na Vrchu 26 sa ho pokúšali
odniesť do Jeruzalema.
Ďalší problém sa vyskytol, keď sa kolóna chcela otočiť a namieriť z Jeruzalemu späť
do Hebronu. Pohrebný sprievod mal doraziť k bývalému vodcovi hnutia Kach Meiremu
Kahaneovi do centra Jeruzalema o 22:00. Zastavil sa pri tunelovej ceste, ”na nariadenie
rabína, že keď raz vojde do Jeruzalema, Livnat Ozeri už nebude môcť telo svojho
manžela znovu vyniesť von z hlavného mesta, lebo by to zneuctilo
nebožtíka.” (Haaretzdaily, 20. január) Kolóna sa teda otočila a telo odviezli späť
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do Hebronu, kde ho nad ránom v Pondelok 20. januára konečne pochovali.
MIEROVÁ BESEDA TONYHO BLAIRA S PS
Začiatkom januára pozval Tony Blair predstaviteľov PS do Londýna na konferenciu
o reformácii PS. Oni pozvanie prijali s tým, že je to dobrá vec a plánovali cestu do
Londýna. To bolo pred samovražedným atentátom v Tel Aviv, pri ktorom 5. januára
zahynulo 24 ľudí. Ako odvetu za to bezpečnostný výbor premiéra Šarona rozhodol, že
zástupcom PS nedovolí zúčastniť sa konferencie. ”Súčasné palestínske vedenie
podporuje terorizmus a nie je mierovým partnerom. To je s časti dôvod, prečo sme týmto
takzvaným delegátom nedovolili prísť na londýnsku konferenciu. Bolo by to iba ďalšie
divadielko,” povedal Zalman Šoval, vyšší asistent Ariela Šarona.
Pohnútky, ktoré Tonyho Blaira viedli k zvolaniu konferencie, boli pravdepodobne dobré
a mal jednoznačnú podporu aj zo strany Spojených Štátov. Zrejme dúfal, že pomôže
zmeniť jednotvárnu domácu a regionálnu kritiku Británie a Spojených Štátov, podľa
ktorej vo svojej ”čoraz vojenskejšie ladenej kampani za odstránenie údajných zbraní
hromadného ničenia a (takisto) Saddáma Husseina z Iraku” ignorujú PalestínskoIzraelský konflikt. (Al-Ahram Weekly, 19. januára)
Na margo rozhodnutia nepovoliť palestínskym predstaviteľom odchod do Londýna sa
izraelský hovorca vyjadril slovami, že ”bolo prijaté rozhodnutie zablokovať
palestínčanom prístup na londýnsku konferenciu … pretože sa tým dalo vyslať posolstvo,
že ‘niečo sa stalo’ bez toho, aby to vyvolalo rozsiahlu medzinárodnú odvetu.” (JPost,
7. január) Na vysvetlenie tohto rozhodnutia minister zahraničných vecí Benjamín
Netanjahu vydal vyhlásenie, v ktorom citoval poznámku amerického prezidenta Georga
W. Busha, že vodcovia skompromitovaní terorom nemôžu byť mierovými partnermi.
“Akceptovanie predstieraného reformného úsilia Arafatovho režimu by v konečnom
dôsledku znamenalo akceptovanie palestínskeho vedenia, ktoré je skompromitované
terorizmom,” povedal Netanjahu, “PS nielenže zlyhala v boji proti terorizmu, Arafatove
zložky Fatah a Tanzim sa hrdo prihlásili k nedeľnému barbarskému útoku ako
aj k mnohým ďalším zverstvám spáchaným za posledné 2 roky.” (JPost)
Britskú stranu rozhodnutie Izraela zarmútilo a túto nevôľu vyjadril Jack Straw, ktorý
hovoril o “hlbokej ľútosti” nad zatvrdeným postojom Izraelu. Straw vyjadril svoj žiaľ
nad dvojnásobným bombovým útokom v Tel Aviv, ale zároveň sa zdalo, že podobné
násilie bolo podľa neho pochopiteľné – dokonca ospravedlniteľné – pri neexistencii
hnutia smerujúceho k politickému zmiereniu. (JPost)
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Strawa obzvlášť znepokojilo, že o tom rozhodnutí Izraelu nebol informovaný vopred, ale
očividne sa o ňom dozvedel zo spravodajstva BBC. Povedal, že britská vláda očakáva
ďalšie objasnenie. “Veľmi dúfam, že izraelská vláda si to ešte raz premyslí,” dodal.
No izraelská vláda si za svojím rozhodnutím stála pevne. Konferencia napredovala podľa
programu, avšak bez zástupcov PS. Namiesto toho sa na nej zúčastnili prostredníctvom
satelitného video spojenia. Vďaka tomu mohli palestínski predstavitelia vyjadriť svoje
presvedčenie, že mierové rokovania bude možné obnoviť, len keď samovražedné
bombové útoky utíchnu a Izrael poľaví zo svojich obmedzení voči Palestínčanom.
“Samovražedné výbuchy nám slobodu neprinesú a zabavenie našej slobody vám
neprinesie bezpečie. Odmietnime spoločne extrémizmus vo všetkých jeho formách.
Spoločne si vyberme cestu mierových rokovaní,” predniesol delegátom na konferencii
palestínsky minister informácií Jasser Abed Rabbo.
Benjamin Netanjahu však povedal: “Keby Palestínčania radšej neporiadali video
konferencie s Londýnom, ale zabraňovali terorizmu v Izraeli. Na to do Londýna chodiť
nemusia.” (JPost, 15. január.)
JANUÁROVÉ DAŽDE
Izrael, ktorý súrne potrebuje vodu, bolo v posledných dňoch mnoho zrážok. Január, hoci
zo začiatku suchý, priniesol doteraz jedny z najsilnejších dažďov. V Tel Aviv a iných
pobrežných oblastiach napadalo v priebehu 24 hodín (21. januára) 90 milimetrov zrážok,
ktoré spôsobili rozsiahle záplavy v Tel Aviv aj v iných oblastiach. Motoristi uviazli
v autách a autobusy ako aj vyše 50 budov vrátane škôl a bytov sa ocitlo pod vodou.
Lejaky zaplavili aj miestnu kanalizačnú sieť, preto zodpovední pracovníci nariadili
otvorenie priepustov, aby voda mohla tiecť priamo do mora a nezatopila ulice Tel Aviv.
(JPost, 22. januára)
Očití svedkovia povedali, že záplavy v Tel Aviv, Holone a na iných miestach sa vytvorili
v priebehu pár minút a premenili ulice na kanály a prietoky, ktoré pripomínali
“Benátky”. Voda v najsilnejšie zaplavených oblastiach siahala autám až do výšky okien.
Na pomoc pri zachraňovaní ľudí uviaznutých v budovách a vozidlách privolali
námorníctvo.
Nanešťastie sa 21. januára skoro všetok silný dážď sústredil na oblasti Tel Aviv a Dan,
pričom v dosahu prítokov Kinneretu (Galilejské jazero) padlo iba 15 milimetrov.
Aj budúce dni by však podľa predpovede mali priniesť chladné daždivé počasie. Jedine
čas ukáže, do akej miery sa vďaka tomuto zmiernia problémy Izraelu s vodou.
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“Ak budete chodiť v mojich ustanoveniach a budete ostríhať moje prikázania a budete
ich činiť, dám vám vaše dažde v ich čas, a zem vydá svoju úrodu, a poľný strom vydá
svoje ovocie... najete sa svojho chleba do sýtosti a budete bývať v bezpečí vo svojej
zemi. A dám pokoj v zemi, a budete ležať, a nebude toho, kto by prestrašil.” (3 M. 26:36)
Lonnie Mings, Israel News Digest (február 2003)
Christian Friends of Israel (CFI), Jeruzalem, Israel
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ZACHRÁŇTE DETI
Spoločnosť, ktorá dobrovoľne obetuje svoje nevinné deti,
tak ako to robí Palestínska samospráva (PS), by mala svet
pozdvihnúť do boja.
Doposiaľ spáchalo viac ako 166 palestínskych
samovražedných/vražedných bombových útočníkov svoje
hanebné skutky, v ktorých zabili stovky a zranili tisíce Izraelčanov, väčšinou ženy a deti. V júni moje vlastné deti ako
aj deti nášho pastora len o vlások unikli útoku na autobus
z vedľajšej štvrte, ktorý bol terčom samovražedného atentátnika, pričom zabil 19 ľudí a 74 zranil. Väčšina obetí boli
deti idúce do školy, ktoré by boli vystúpili hneď na nasledujúcej zastávke. Cieľom útoku
bolo zabiť a zmrzačiť čo najviac mladých ľudí. Každý v Izraeli vie o niekom, kto bol zabitý alebo zranený týmto brutálnym spôsobom.
Zaujímavé je, že najviac útokov sa deje na miestach, kde sa nachádzajú mladí ľudia: na promenádach, v pizzeriách, na plavárňach, diskotékach, v baroch, reštauráciách,
kaviarňach. Čudujete sa prečo? Pretože samovražednými útočníkmi sú väčšinou mladí
Palestínčania, ktorí chodia páchať svoje skutky na miesta, kde dobre zapadnú, aby neboli
nápadní a odhalení. Prirodzene, že strata životov izraelských detí a mládeže sa nás dotýka
a musíme sa modliť za ich bezpečie. Ale je tu aj ďalší záujem - palestínske deti a mladí
ľudia. Už ste niekedy uvažovali, prečo sú takí zanietení za zabíjanie Židov? Odpoveď je
zmrazujúca. Palestínska samospráva podporuje systematickú indoktrináciu palestínskych
detí a mládeže, ktorá je pravdepodobne najrafinovanejšou a najstrašnejšou akciou
v dejinách. Programy indoktrinácie nacistickej mládeže vyzerajú v porovnaní s týmto ako
letné tábory. Je dôležité, aby sme porozumeli, čo sa deje, a aby sme vyzývali vlády, OSN
a ďalšie orgány, aby zastavili program PS.
ARABSKÝ PSYCHOLÓG
PREDPOVEDÁ “VRAŽEDNÚ GENERÁCIU”
Na stránke www.cat2002.org sa objavila Koalícia proti terorizmu v neúprosnej vojne medzinárodného styku
s verejnosťou. Ak máte prístup na Internet, choďte na túto
stránku a pozrite si šot nazvaný “Semená nenávisti”. Na zvukovej stope obsahuje nasledujúce, pričom rozprávač komentuje citáty o programe indoktrinácie PS z palestínskych zdrojov:
Mladý palestínsky učiteľ: “Učíme deti, že samovražedné
bombové útoky sú to jediné, čoho sa Izraelčania desia. Ďalej
ich učíme, že máme právo to robiť. Naviac ich učíme, že človek, ktorý to urobí (samovražedný bombový útok), ide do najstrana 12
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vyššieho stupňa raja.”
Rozprávač: “Palestínsky psychológ Dr. Massalha pracoval minulý rok na štúdii medzi
6 až 11-ročnými palestínskymi deťmi. Najprekvapujúcejší fakt, ktorý prezentoval
Dr. Massalha bol ten, že viac ako 50% 6 až 11-ročných detí sníva o tom, že sa stanú samovražednými atentátnikmi a budú opásaní výbušninami. Dr. Massalha uvádza, že za 10
rokov vyrastie veľmi nebezpečná generácia, plná nenávisti a pripravená zomrieť
v samovražedných akciách.”
“V spoločnosti, v ktorej sa legalizácia detských vrahov stáva súčasťou jej ideológie, tam
už viac neexistuje normatívna ľudská morálka. Aké morálne normy odovzdajú tieto deti
svojim deťom, keď sa zas oni stanú rodičmi?”
Palestínske dieťa kričiace na obrazovke: “Budem jesť mäso môjho premožiteľa,” zatiaľ čo v pozadí kričí arabský muž
a drží kusy ľudského mäsa.
Rozprávač: “Toto všetko bolo zorganizované celkom metodicky Palestínskou samosprávou... Ktorá vláda vyzýva svojich
občanov, aby sa stali nekompromisnými zabijakmi, zatiaľ čo
pred svetom robí zo seba obeť usilujúcu sa iba o svoj pokoj?
Táto neudržateľná pretvárka by nemala byť osvietenou civilizáciou tolerovaná – napriek tomu je to realita, ktorá sa deje
tu a teraz.”
V šote Semená nenávisti beží aj reklama z oficiálnej palestínskej televíznej stanice, ktorá ukazuje a hovorí deťom, že je
čas odložiť hračky a zobrať si kamene na útok proti nepriateľom, Židom.
HAMAS ZAVÁDZA WEBZINE PRE DETI
Islamská teroristická skupina Hamas zaviedla nový web časopis (Webzine) pre deti, ktorý oslavuje martýrov a povzbudzuje deti nasledovať príklad spáchania samovraždy za
“vec”.
Sprevádzaný kreslenými postavami a ďalšími obrázkami predstavujúcimi “hrdinstvo palestínskych detí”, on-line časopis, nazvaný Al-Fatah, sľubuje “stránky diskutujúce
o džiháde (svätej vojne), vedecké stránky, najlepšie príbehy, ktoré nemožno nájsť nikde
inde a bezkonkurenčné hrdinské historky”. Redaktor webzinu dúfa, že ho bude čítať
“naša milovaná mládež, vodcovia budúcnosti”.
Meno jednej z hlavných kreslených postáv – malého chlapca na koni, ktorý sa oháňa mečom – je “premožiteľ”. Al-Fatah môže mať v preklade rôzne významy, jeden z nich je
“premožiteľ”. Je to samozrejme aj meno hnutia Jásira Arafata, ktoré ovláda PS.
Mesačné správy z Izraela
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On-line časopis objavila Izraelom založená firma na rešerše v médiách Media Line. “Keby ste nevedeli, čo je vo vnútri webzinu Hamasu, veľmi pravdepodobne by ste
predpokladali, že je to celé úplne neškodné,” tvrdila analýza Media Line. “Je to čokoľvek, len to nie.”
Fotky na stránke obsahujú palestínske deti, ktoré držia zbrane a strieľajú z nich. Na prvý
pohľad nie je jasné, či sú to makety alebo skutočné zbrane, ale analytici Media Line hovoria, že požadovaný účinok je rovnaký. “Väčšina stránok Webzinu vytvára dojem milých animácií, je to však len prostriedok na
zmiernenie vstupu palestínskych detí do reality
boja,” povedali analytici.
David Zev Harris, šéf agentúry Media Line v Jeruzaleme, poznamenáva: “Aj keď sme
zvyknutí na to, že vidíme Palestínčanov zneužívať deti, toto zverejnenie je mimoriadne zaujímavé svojou rafinovanosťou.”
“Posolstvo býva väčšinou jasnejšie,” povedal. “Palestínčania ukážu deti pred izraelským tankom alebo prezlečené za vojakov a predstierajúce, že strieľajú na izraelských
vojakov. Toto vyzerá omnoho nevinnejšie. Kreslené deti vyobrazené v časopise majú
maličké tváre a niektoré z príbehov sú veľmi milé a nemajú vonkoncom nič do činenia
s povstaním proti Izraelu.”
“Avšak ďalej vo vnútri stránky,” povedal Harris, “posolstvo sa stáva zrejmejším:
vlákať deti do martýrskeho života. Príbehy na webzine vyzdvihujú hrdinstvo detí navzdory krutému nepriateľovi, ale zachádza aj do ďalších prvkov, ktoré sa objavovali
v palestínskej propagande.”
“Napríklad príbeh Mihnada, predstavujúci tri dôležité súčasti boja. Prvým je väzba na krajinu a stromy, druhý je samozrejme hrdinstvo detí pred vojakmi a tretím je silný
nacionalizmus, ktorý je vyjadrený palestínskou vlajkou, vejúcou vo vetre. Dej príbehu
opisuje, ako izraelskí vojaci požadovali, aby Mihnad stiahol palestínsku vlajku, ktorá viala nad olivovým stromom. Mihnad odmieta a nepoddá sa, ani keď naňho strieľajú. Keď
ho prinútia vyliezť na strom, Mihnad kričí: “Nech dlho žije moja zem v slobode; nech
dlho žije táto vlajka”. Vojaci reagujú zabitím Mihnada, ktorého tam zanechajú zovierajúceho vlajku, presiaknutú jeho vlastnou krvou.”
“Deti, ktoré čítajú tento webzine, nie sú vystavené len fiktívnym hrdinským historkám, ale aj reálnym životným príbehom,” pokračuje analýza. “Popri milých
a nevinných príbehoch ako ten o “krkavčom králikovi”, webzine vštepuje do sŕdc svojich
mladých čitateľov dôležitosť ozbrojeného boja a hrdinskosť samovraždy”.
OZBROJENÝ BOJ TERAZ SÚČASŤOU
PALESTÍNSKEJ SPOLOČNOSTI

Počas vrcholu mierového procesu z Oslo Izrael učil svoje deti a spoločnosť kultúre mieru a spolužitia. Od Palestínčanov sa očakávalo, že urobia to isté. Avšak PS mala
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inakší program. Pod vedením Jásira Arafata učí Palestínčanov kultúre ozbrojeného boja.
Naviac, ak nemôže dosiahnuť úplný súhlas dobrovoľne, získava ho cez zastrašovanie.
V prvých dňoch súčasného palestínskeho povstania,
ktoré sa začalo v septembri 2000, sme videli deti a mládež
pred izraelskými tankami na hraniciach území PS s palicami
a kameňmi. Bolo to robené kvôli médiám, pričom väčšina bola k tomu prinútená pod hrozbou vlastného zranenia, ak by sa
nezapojili do “prvej línie”.
V súčasnosti je v palestínskej televízii populárne video,
ktoré ukazuje matku po tom, čo jedného z jej dospievajúcich
synov zabili izraelskí “teroristi”, ako predvádza palestínsku
zástavu a pušku a odovzdáva ju svojmu druhému najstaršiemu
synovi, akoby hovorila: “Je čas ísť a zabiť sa pre... domovinu.”
Ďalšou formou presvedčovania je príspevok 10 000 USD od Saddáma Husajna
rodinám každého samovražedného útočníka. Ak žijete v takej ponižujúcej biede, ako žijú
Palestínčania, zvlášť v Gaze, je to množstvo peňazí. Niektorí cítia, že Hamas, Islamský
džihád a dokonca Arafatov Fatah sa zameriavajú na mládež, pretože sú idealistickejší
a ľahšie si prisvoja vec ako dospelí.
Dokonca aj vyučovanie a učebnice v školách sú plné rovnakých myšlienok, ktoré
sú súčasťou každodenného vzdelávania každého palestínskeho dieťaťa. Táto iniciatíva
indoktrinácie nekončí, od inštrukcií v škole po učebnice, televíziu a internet je všade,
a nič nepôsobí proti jej účinkom.
Kým ideál “národného povstania” môže byť posolstvom palestínskeho vedenia,
je známe, že veľa Palestínčanov je vystrašených a v skutočnosti oklamaných falošnými
sľubmi, nahovorených alebo prinútených útočiť proti Izraelčanom, páchať samovražedné
bombové atentáty a podobné teroristické aktivity. Zatiaľ čo niektoré palestínske rodiny
dostanú “zaplatené” za to, že ich deti zomrú za vec, takéto zmýšľanie nie je všeobecné
medzi palestínskymi komunitami.
Avšak bežní Palestínčania, ktorí sa nechcú zúčastniť “džihádu” proti Izraelu sú
niekedy obvinení z kolaborácie a hrozí im súd a smrť. Na druhej strane niet pochýb, že
niektorí ľudia sú oddaní bojovnosti, ktorá je rozšírená v palestínskych komunitách už
mnoho rokov.
ČO TO ZNAMENÁ?
Dôsledky tohto javu na územiach PS, kde žije 95% Palestínčanov na Západnom brehu
a v Gaze, predstavujú bezútešnú budúcnosť. Počas minulých ôsmich rokov bola celá generácia vyučovaná, že Izrael a Židia sú ich nenávidení nepriatelia. Potom, keď Arafat začal svoju súčasnú vojnu Al Aksa, využil svojich 40 000 teroristov (Tanzim), ktorí s ním
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prišli do Izraela a Izraelom boli vyzbrojení, aby viedli boj. Izraelská reakcia chrániť svojich ľudí hrala do karát palestínskemu indoktrinálnemu “obrazu” Izraela ako ich nepriateľa.
Nebolo to však takto vždy. V prvých rokoch mierového procesu z Oslo, kedykoľvek sa
robil prieskum medzi Palestínčanmi, do ktorej demokracie by chceli patriť, Izrael sa
umiestnil vyššie ako Francúzsko, Británia alebo USA! Ten zdravý rešpekt sa už úplne
stratil a túžba Jásira Arafata vytvoriť novú palestínsku generáciu, nenávidiacu Izrael
a rozhodnutú pre “ozbrojený boj”, je teraz realitou.
Môže byť tento prúd zvrátený? To ukáže len čas. Ale jedna vec je istá, pokiaľ demokratické vlády, OSN a ďalšie orgány, ktoré si vážia demokraciu a spolužitie, nezasiahnu
a neprehovoria do programu indoktrinácie PS proti Izraelu, bude budúcnosť pre Izrael
a Palestínčanov veľmi temná.
Kým mierový proces z Oslo a myšlienka spolužitia dvoch štátov mohla mať svoje opodstatnenie, zvolenie Jásira Arafata a jeho teroristov
na pozíciu vodcov tohto procesu, veriac, že by
mohli zmeniť svoje škvrny a pracovať pre mier,
bolo závažným omylom. Leopard nemení svoje
škvrny. Ak Arafat nebude odstránený a nové palestínske vedenie nedá najavo, že má už plné zuby
bojovania a praje si pracovať pre spolužitie, potom
program indoktrinácie a konflikt zneužívajúci mladých ľudí ako ľudské bomby bude pokračovať.
Aby sa to zmenilo, začnite upozorňovať druhých
na túto dôležitú vec a volajte po zmene. Prosím,
zachráňte deti... izraelské aj palestínske!
Clarence H. Wagner
Medzinárodný predseda a prezident Bridges for Peace
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P ro j e k t N á d e j

projekt pre záchranu života

január – február 2003 / shevat 5763

ZIMA NA UKRAJINE EŠTE NESKONČILA
Napriek dlhým storočiam, napriek všetkým zapusteným koreňom, napriek všetkým vybudovaným synagógam, všetkým cintorínom so svojimi predkami, napriek celej histórii
"sovietskej" diaspóry, napriek ťažko vybudovaným domovom, napriek celému prínosu
pre niekdajšiu "vlasť", napriek pokusom o realizáciu krehkej demokracie v dnešných
dňoch, Židia na Ukrajine, Moldavsku, Bielorusku a ostatných krajinách bývalého Sovietskeho zväzu, tu nikdy neboli a ani nie sú doma.
Neasimilovali sa medzi národy a vždy sa jednoznačne
od nich odlišovali znakmi na tele aj na duchu. Do miest, kde
boli rozptýlení vniesli poväčšine vzdelanie, remeslá a hlavne
Božie štandardy. Je to ich úlohou po celú dobu ich vyvolenia
Bohom Abraháma, Izáka a Jakoba (Izraela). Boli a sú požehnaním pre všetky čeľade zeme (Genesis 12:2-3), ktoré však
toto "tajomstvo" nespoznali a postavili sa na stranu prekliatia.
Boh však mal vždy plán pre svoj vyvolený ľud, dal mu zasľúbenia, ktoré má moc naplniť a vložil do ich sŕdc vieru. Nikdy nezabudli na zasľúbenú zem "Erec Izrael".

Erb mesta Beregovo s Dávidovou hviezdou
ako znakom zloženia obyvateľstva
zo Židov a pohanov

Výšivka Jeruzalema v rukách
Židovskej ženy žijúcej na Ukrajine
Project HOPE

Túžba
vrátiť sa DOMOV je veľká, ale už nie také veľké
sú možnosti pre ľudí vysokého veku alebo chorých
ako aj detí, ktoré nie sú plnoleté a stratili rodičov,
pre rôzne zákonné úpravy, ktoré častokrát kvôli
chýbajúcej "bumažke" (papieru) nepoznajú zľutovanie ani výnimku. Vtedy neostáva iné, iba prečkať
ďalšiu zimu s nádejou, že sa niečo zmení.
Pokiaľ na Slovensku je zima považovaná za lyžiarstrana 17
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sku sezónu alebo krásne obdobie s romantickými prechádzkami po lese, pre biednych Židov v diaspóre je to
boj o prežitie. Často počujem z ich úst oprávnenú obavu:
"...ak prežijem túto zimu...". Ich najväčšími protivníkmi v
tomto období sú mráz a hlad.
Ako som vás informoval už v minulých číslach o projekte
halogénových ohrievačov, viete, že sa jedná o otvorený
projekt s potrebou piatich až desiatich stoviek ohrievačov. Dnes môžeme vzdávať chválu Bohu za ďalších sto
rozdistribuovaných ohrievačov pred prechodným obdobím zima - jar, ktoré sa stáva kritickým pre viacerých pre
nedostatok dreva alebo uhlia po dlhej zime.
Pri návšteve ľudí v takýchto potrebách sa nás pýtajú:
"Ako sa vám odvďačím, čo vám dám za toľkú pomoc?
Nič nemám. Čo vám môžem dať?" Práve to dáva zmysel
tejto pomoci. Lebo títo ľudia nám naozaj nemôžu nič
dať. Nemôžu sa nám hmotne odvďačiť a vo svojej bie- Ohrievače pripravené na rozvoz
de by svet povedal, že sú nám zbytoční. Dokonca minulý rok na Ukrajine schválili zákon o poskytovaní prvej pomoci, v ktorom sa jasne hovorí, že ľudia starší ako 70 rokov nemajú na takúto pomoc nárok, dokonca ani keby
si ju zavolali s úmyslom klamať o svojom veku a
neskôr za odvoz zaplatiť, aby "systém" na nich
neškodoval, sanitný voz ich nedovezie do nemocnice, ale im vystaví finančnú pokutu a človeka
necháva bez pomoci. Kto teda je ten vhodný človek na pomoc v núdzi? Ten, ktorý to môže ešte
nejakým spôsobom odpracovať, nejako sa odplatiť? (Lukáš 6:31-38)

Žena z Užhorodu pri ohrievači
vo svojom byte

Veľakrát
sa pýtam sám seba ako je to možné, že to tu na
Ukrajine ešte funguje, ale zatiaľ to funguje.

Našli sa však
miesta, kde to- Elektrické vedenie na Ukrajine
mu tak nie je.
strana 18
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Celá elektrická inštalácia má problém zniesť aj jednu žiarovku. Navštívili sme staršieho človeka, ktorý žije vo svojom biednom príbytku sám. Má 72 rokov. Nemá žiadnu
možnosť vykurovania svojej jednej izby. Spoznali sme ho
až v polovici tejto zimy. V miestnosti s neskutočným chladom, väčším ako vonku, žije bez kúrenia už niekoľko rokov. Chceli sme ho vziať okamžite na iné miesto, obáva sa
však, že by prišiel aj o to, čo mu ešte zostalo, strechu nad
hlavou, ktorú, ako si myslí, by mu zabrali bezdomovci a
on by zostal na ulici, lebo ani táto jedna izba nie je právne
jeho. Koordinačný pracovník začal ihneď zabezpečovať
piecku a drevo na zvyšok tejto zimy. Koľko je ešte takýchto ľudí? Koľký sa pomoci nedočkajú?

Dôchodca vo svojej
jedinej izbe

Noc treba prebdieť, často v mraze – 20°C

Jediné svetlo v tme.
Modlime sa aby nám Boh ukazoval cestu
ku každému jednému núdznemu. On nezabudol na žiadneho z nich...
"Pozdvihuje núdzneho z prachu a z hnoja povyšuje chudobného, aby ho posadil
s kniežatami, a stolicu slávy im dáva dedične. Lebo Hospodinove sú stĺpy zeme a položil
na ne okruh sveta..." (1 Sam. 2:8).
Za tím Chevra
Daniel Javoran

Project HOPE
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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
LIST MODLITEBNÉHO STRÁŽCU
Február 2003 / Židovský rok 5763

KRYCIE MENO “ČERVENÉ KRÚPY”
“Kričím na teba, Hospodine, hovorím: Ty si mojím útočišťom, ... Pozoruj ušima na
moje volanie, lebo som veľmi zomdlený.” (Ž. 142:6,7) “ ... uchovaj ma od muža
ukrutností, od tých, ktorí myslia zlé v srdci ...” (Ž. 140:2,3)
Napätie v Zálive postupne rástlo a Izrael vstúpil do stavu zvýšenej pohotovosti,
ktorý dostal krycí názov “červené krúpy”. Bolo to akési „deja vu„, keď sa tisícky
Palestínčanov na vyjadrenie nesúhlasu s útokom Spojených Štátov na Irak vydali na
pochod ulicami miest Západného Brehu a dovolávali sa, aby Saddám Hussein na Izrael
vypustil strely. Skandovali: “Milovaný Saddám, zaútoč na Tel Aviv!” Napriek tomu
prípravy na vojnu rýchlo pokračujú a v rámci nich do Izraelu dorazilo asi 500
amerických vojenských oddielov, aby sa zúčastnili na cvičeniach, pri ktorých sa okrem
iného testujú rakety typu Patriot a Arrow na obranu proti prichádzajúcim strelám.
Americké jednotky plánujú zotrvať v Izraeli do konca vojny, ak k nej dôjde.
Vodca Hamasu Dr. Abdel Aziz Rantisi medzitým nielenže povzbudzoval
pokračujúce útoky na Izrael, ale vyzýval aj obyvateľov Iraku, aby organizovali
samovražedné útoky proti Spojeným Štátom: “Nalieham na všetky arabské štáty, aby
v každom arabskom hlavnom meste zapaľovali pôdu, po ktorej Američania chodia.”
Amerika aj Izrael sa pripravujú na možnú vojnu, a preto obidve tieto krajiny
potrebujú čo najviac modlitieb. Izrael bojuje o svoju holú existenciu a Amerika ako jeho
jediný skutočný pozemský priateľ bojuje nielen, aby ho ochránila, ale aj za vykorenenie
terorizmu z povrchu zeme.
•
Modlite sa za týchto dvoch spojencov, ktorí sú v tomto svete čoraz viac osamelí.

RASTÚCA IZOLÁCIA IZRAELA
“Preukáž svoju predivnú milosť, ty, ktorý zachraňuješ tých, ktorí sa utiekajú k tebe,
zachraňuješ svojou pravicou od tých, ktorí povstávajú proti nim... svojimi ústy hovoria
pyšne. Teraz obkružujú naše kroky; obrátili na nás svoje oči, aby nás porazili na zem.
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Každý z nich je podobný ľvovi, ktorý práhne, aby roztrhal... Povstaň, ó, Hospodine,
predídi ho; zohni ho...” (Ž. 17:7,10-13)
•

Proste, aby Boh ukázal Izraelčanom, že okrem Neho v skutočnosti nepotrebujú
žiadneho priateľa, a že jediné, na čom záleží, je aby robili, čo je správne v Jeho
očiach, aj keď svet sa na to pozerá ináč.
Snahy viacerých organizácií bojkotovať Izraelské tovary, hudobníkov, ľudí
z akademickej aj technickej pôdy rastú skokom. Mnohé európske firmy sa už začali
vyhýbať izraelskému tovaru. Univerzity a odborné časopisy buď prerušili kontakty
s Izraelom a Židmi alebo sa o to pokúšajú. Už v auguste 2002 jeden autor v Kronike San
Francisca uviedol: “Mnohí Izraelčania sa po obávajú, že odrieknutia zo strany
zahraničných umeleckých a športových osobností ako aj hlasy v medzinárodných
akademických a obchodných kruhoch o bojkote Izraela čoskoro privedú ich krajinu do
pozície medzinárodného vydedenca...” Niektorí hovoria, že “nesmierne náklady
spôsobené izoláciou prinútia Izrael stiahnuť sa z ... teritórií, či už v rámci mierovej
dohody alebo aj bez nej ako unilaterálny akt.”
•
Modlite sa, aby Izrael mal dostatok odhodlania a sily, ktoré sú potrebné na
udržanie pôdy, ktorú mu Boh dal.
“ ... a budú sa klaňať ku spodku tvojich nôh všetci tí, ktorí tebou pohŕdali, ... Miesto
toho, že si bol opustený a nenávidený, učiním ťa večnou pýchou ...” (Iz. 60:14,15)

PRE FATAH JE INTIFÁDA JEDINÁ ALTERNATÍVA
“ ... Človek krvi a ľsti sa oškliví Hospodinovi.” (Ž. 5:7)
•

Proste, aby Boh posilnil postavenie umiernených Palestínčanov, aby posun
k uzmiereniu s Izraelom rástol a stal sa realitou.
V poslednej dobe sa objavujú náznaky, že viacerí Palestínčania by uvítali koniec
samovražedných útokov – aspoň v rámci Zelenej línie – alebo sú za uzavretie úplného
prímeria. Egypt sa aktívne pokúšal presvedčiť Hamas a Islamský Džihád, aby zanechali
samovražedné bombové útoky. Palestínski delegáti (prostredníctvom video-spojenia) na
Londýnskej reformačnej konferencii taktiež vyslovili presvedčenie, že samovražedné
útoky musia prestať. Jásir Arafat nedávno vyslal svojho ministra vnútra Hani al-Hasana
do Kaira na rokovanie s egyptskými predstaviteľmi o možnosti uzavretia prímeria
s Izraelom.
V tom istom čase sa však jeden vyššie postavený predstaviteľ Fatahu na
Západnom Brehu vyjadril, že cieľom konferencie by malo byť dosiahnutie dohody
o pokračovaní intifády a nie o jej zastavení. Hamas a Islamský Džihád upozornili Egypt,
že odmietajú akékoľvek pokusy rokovať o prímerí. Zdá sa teda, že chcú radšej zomrieť,
ako by mali uzavrieť kompromis s nenávidenými “Sionistami”.

Múr modlitieb
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“Preto, že máš večné nepriateľstvo a vydávaš synov Izraelových moci meča v čase ich
nešťastia, preto ako že ja žijem, hovorí Pán Hospodin, že ťa pripravím na krv, a krv ťa
bude stíhať.” (Ez. 35:5,6)

AL-KAIDA CHRLÍ OHEŇ A SÍRU
“A videl som, že sa zjavili z úst draka ... nečistí duchovia, podobní žabám, lebo sú to
duchovia démonov, ... ktorí vychádzajú ku kráľom zeme ..., aby ich zhromaždili do
boja ...” (Zj. 16:13-15)
•

Proste Boha, aby zlomil militantný Islam, aby tým boli ušetrené nevinné životy
a aby aj samotní Moslimovia precitli k pravde.

Al-Kaida v liste všetkým “bojovníkom džihádu” nedávno vydala inštrukcie, aby
jej členovia organizovali “únosy Sionistov” a samovražedné výpravy na veľvyslanectvá
a letiská po celom svete (JPost, 21. január). Tento list sa objavil na islamskej webstránke
a vyzýva Moslimov aj k tomu, aby “svet zbavili neveriacich”. Vraj treba uniesť “jedného
alebo dvoch Američanov alebo Sionistov”, slávnych ľudí, aby sa Amerika alebo Izrael
dostali pod tlak. Pred krátkym časom bola vydaná kniha, v ktorej zástupca Bin Ládina
Aiman Zwahiri vyzýval k svätej vojne Džihádu proti USA, koaličným partnerom
a Izraelu v rámci plánu, ako sa na islamských územiach zbaviť “neveriacich” a následne
rozšíriť islamské posolstvo po svete. Zwahiri tiež povedal, že “jediný spôsob, ako zabiť
Američanov, je útok jadrovými zbraňami.”
•
Pozdvihujte pred Bohom Izrael, ale aj dobrých ľudí v Amerike, Európe a iných
krajinách, ktorí stoja pri ňom a odporujú zlomyseľným machináciám militantného
islamu.
“Lebo je blízko deň Hospodinov, ktorý príde na všetky tie národy. Ako si robil, tak sa
urobí aj tebe; tvoja odplata sa navráti na tvoju hlavu.” (Ob. 1:15)

IZRAELSKÁ VLÁDA NA MUŠKE
“ ... pretože Hospodin miluje Izraela až na veky, a ustanovil ťa za kráľa, aby si činil
súd a spravodlivosť.” (1 Kráľ 10:9)
•
•

Modlite sa, aby vládni predstavitelia viedli sebaisto a s múdrosťou.
Prihovárajte sa obzvlášť za premiéra, pretože čelí obrovskému tlaku kvôli
palestínskemu problému ako aj hroziacej vojne v Iraku.

Koncom decembra a začiatkom januára sa strana Likud a vládni predstavitelia
kvôli volebným nezrovnalostiam dostali pod silný dohľad a policajné vyšetrovanie.
Koreňom veci bola viceprezidentka národnej infraštruktúry Nomi Blumental, ktorú
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premiér následne pozbavil postu, pretože odmietla spolupracovať s políciou. Vyzerá to,
že strana Likud bola zodpovedná minimálne za niektoré obvinenia zamerané proti jej
predstaviteľom. Zakrátko nato sa sám premiér dostal na mušku kvôli pôžičke, ktorú
spolu so svojimi synmi prijal pred niekoľkými rokmi od juhoafrického obchodníka
Cyrila Kerna. Zdá sa, že médiá, polícia, strana Práce a iné agentúry sa spoločným úsilím
snažia odstrániť premiéra tým, že naznačujú, ak nie priam tvrdia, že prijal úplatok.
Momentálne to vyzerá, že Ariel Šaron v tejto veci v ničom zámerne neprevinil. No
niektorí členovia jeho kabinetu asi nebudú takí čistí.
•

Proste, aby Boh pomáhal vládnym predstaviteľom usilovať sa o bezúhonnosť,
statočnosť a múdrosť.

“Takto hovorí Pán Hospodin: Už vám bolo dosť, kniežatá Izraelove: odstráňte už raz
ukrutnosť a skazu a konajte súd a spravodlivosť ..., hovorí Pán Hospodin.” (Ez. 45:9)

PADÁ HOJNÝ DÁŽĎ
“ ... je čas dažďov, a nevládzeme stáť vonku ...” (Ezd. 10:13)
•

Chváľte Boha za bohatý dážď, ktorý padá už niekoľko dní a týždňov.

Teraz, keď toto píšem, je vonku daždivé počasie. Za posledných pár dní napršalo
toľko vody, že sa vyskytovali záplavy a prerušená bola pozemná aj vzdušná doprava po
celom Izraeli. Sneh na Mt. Hermon navyše sľubuje budúci prítok, ktorý pomôže do jari
zaplniť Kinneretskú studňu. Ráno 21. januára prudké dažde spôsobili silné záplavy skoro
v celej pobrežnej oblasti vrátane Tel Aviv, kde tisícky motoristov uviazli vo vode, ktorá
bola hlboká až 90 cm. Obyvatelia severnej a strednej časti Tel Aviv požiadali o pomoc,
pretože im zaplavilo byty. Skoro celé centrum Tel Aviv bolo uzavreté a odplavené
stromy zablokovali aj ďalšie cesty. (JPost, 21. januára) No napriek tomu sa väčšina ľudí
zo silných dažďov za posledné dni teší a je za ne Bohu vďačná.
“Dažďom svojej štedrosti si kropil, Bože, svoje dedičstvo, a keď zomdlievalo, ty si ho
posilňoval.” (Ž. 68:10)
V mene Mesiáša, Lonnie 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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12 kľúčov k pochopeniu Izraela v Biblii
Vyberáme jeden z kľúčov brožúrky „12 kľúčov k pochopeniu Izraela v Biblii“.
Autorom tejto publikácie je Clarence H. Wagner, prezident medzinárodnej
organizácie Mosty pokoja (Bridges for Peace) so sídlom v Jeruzaleme.
Kľúč # 7

Boh prikázal Izraelu, aby dobyli zem,
ktorú im dal.

V 5. Mojžišovej 1:8 čítame: “Vidz, dal som zem pred vami! Vojdite
a zaujmite zem dedične, o ktorej prisahal Hospodin vašim otcom, Abrahámovi,
Izákovi a Jakobovi, že ju dá im a ich semenu po nich.”
Na východnom brehu Jordána, práve keď mali Izraelci vojsť do
zasľúbenej zeme, Pán povedal Jozuovi: “Mojžiš, môj služobník zomrel; preto
teraz vstaň a prejdi cez tento Jordán, ty i všetok tento ľud, do zeme,
ktorú im ja dám, synom
Izraelovým. Každé miesto,
na ktoré šľapí vaša noha,
dal som vám, tak ako som
hovoril Mojžišovi, všetko od
púšte a od tohoto Libanona
až po veľkú rieku, po rieku
Eufrates; celá zem Hetejov
a všetko až po Veľké more,
na západe slnka, bude vaším
územím... Buď silný a pevný,
lebo ty rozdelíš tomuto ľudu
do dedičstva zem, o ktorej
som prisahal ich otcom, že im
ju dám.” (Joz. 1:2-4,6).

Jozua potom prehovoril
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k svojmu ľudu týmito slovami: “Po tomto poznáte, že je silný Boh živý vo vašom
strede a že istotne vyženie spred vašej tvári Kananeja, Heteja, Heveja, Ferezeja,
Gergezeja, Amoreja a Jebuzeja.” (Joz. 3:10). Potom im povedal, ako Boh
rozdelí prívaly vôd Jordána, aby mohli prejsť na druhú stranu. To sa aj stalo
a vtedy ľud vedel, že Boh je s nimi a dobývali zem, oblasť po oblasti, počnúc
Jerichom.
Realita sporu o zem Izraela nie je ničím novým a nijako nenaznačuje, že
dnes Boh nie je so židovským národom v otázke územia. Počul som hovoriť
kresťanov, že Izrael dnes nemôže byť súčasťou Božieho plánu, lebo je tam toľko
bojov a konfliktov, že to nemôže byť od Boha. Ale odkedy to bolo nejako inak?
Keď prechádzame cez celý Starý zákon, národy vychádzali do boja proti
židovskému ľudu, potomkom Abraháma, v zemi Izraela. Od chvíle, keď Jozua
priviedol Deti Izraela do zasľúbenej zeme, bola to bitka o jej vlastníctvo. Kráľ
Dávid bol zdanlivo neustále vo vojne so svojimi susedmi, Filištíncami. Prečo by
malo byť prekvapujúce, že tento konflikt pretrváva dodnes? Nepriatelia Boha
vždy bojovali proti Jeho plánom.
Prorok Zachariáš hovorí celkom jasne, že na konci dní Boh sám urobí
Jeruzalem kameňom úrazu pre národy a bude ich súdiť podľa toho, či chápu
a podporujú Božie plány pre Jeruzalem a Izrael. Ak áno, budú požehnaní; ak nie,
budú zničení: “Hľa, ja učiním Jeruzalem čašou potácania všetkým národom na
okolo, a bude aj na Júdu v obležení, na Jeruzalem. A stane sa v ten deň, že
učiním Jeruzalem kameňom veľkej ťarchy pre všetky národy; všetci, ktorí ho
budú dvíhať, porania sa do krvi, a zhromaždia sa proti nemu všetky národy
zeme. A stane sa toho dňa, že budem hľadať zahladiť všetky tie národy, ktoré
prídu na Jeruzalem.” (Zach. 12:2-3,9).

Vzdelávanie
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bratstvo
Vydavateľská činnosť

PUBLIKÁCIE , AUDIO, VIDEO
Opäť vám ponúkame dve knihy, ktoré sme preložili z

KORENE NAŠEJ VIERY
Všetky základné učenia Nového zákona majú korene hlboko
v Tanachu, preto je pre plné pochopenie týchto učení podstatné, aby sme sa zahĺbili do ich hebrejskej pôdy. Ich biblický
základ prenikal srdcia a mysle Ježiša a pisateľov Nového zákona. Len budovaním na týchto základoch mohol Duch Boží
použiť týchto mužov pre vysvetlenie skutočného významu
alebo pre „naplnenie“ Božieho prikázania.
Chuck a Karen Cohen
Jeruzalem, Izrael

Cena 60,- Sk
80,- Sk

Pri objednávke do konca Marca 2003 vám ponúkame
zľavu 20,- Sk z ceny každej knihy.

VÍŤAZSTVO V MODLITEBNOM BOJI

70,- Sk

Klejj Sjöberg (autor knihy) sa narodil v roku 1933 v Štokholme vo Švédsku ako najstarší syn zo šiestich detí. Keď mal 18
rokov, bezprostredne zakúsil Boha cez vieru v Ježiša Krista.
Vo veku 23 rokov založil vo Švédsku svoj prvý zbor. V roku
1961 šiel do Pakistanu so svojou ženou Lenou a tam spolu
slúžili 11 rokov, zakladali zbory a rozbiehali Biblickú školu
plného evanjelia v Lahore. Po návrate do Švédska založil
zbor v Järfälla, na predmestí Štokholmu. Desať rokov bol
vedúcim príhovorcov za Švédsko. Od roku 1983 slúžil
v mnohých krajinách na všetkých kontinentoch vyučovaním o
modlitbe a o duchovnom boji a pracoval s modlitebnými
hnutiami, ktoré sa modlili za mestá a národy.

Cena 50,- Sk
originálov.
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Február 2003

bratstvo
Ponúkame vám brožúrky, ktoré 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

Pri zakúpení
všetkých brožúrok
naraz vám
ponúkame
ˇ
zlavu
40,- Sk.
Spolu zaplatíte
220,- Sk

Publikácie, audio, video

- porozumenie
Purimu

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
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Židovské piesne v hebrejčine
NOVÉ CD!!!
KADOSH
(Svätý)
Michaela Záhorská

cena
330,- Sk
Objednávky
prijímame na dole
uvedenej adrese.
Zoznam piesní:
Kadosh I
Yismechu Hashamayim
Ani Ma-Anim
Israel
Lecha Dodi
Piha Patcha
Kadosh II

i

Schifni Kamayim
Gam Ki Elech Bege
Baruch Ha Ba
Yerushalayim, Hevenu Shalom
Ruach
Yerushalayim Shel Zahav

Chevra, Hollého 40 , Žilina 010 01
Tel./ Fax: +421-41-56 40 536
E-mail: chevra@chevra.sk
Banka: ČSOB, a.s. Žilina
č.ú.: 107656253/7500 (SKK), 12008030/7500 (USD)

