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LISTÁREŇ
List od našej čitateľky Andrey B. z Banskej Bystrice.
Teším sa z toho, že Pán otvára srdcia mojich bratov a sestier v zbore aj pre službu
Židom, a to modlitebnú i praktickú.
Do minuloročnej zbierky šatstva pre Židov na Ukrajine, ktorú zorganizovala Chevra,
sa zapojilo v našom zbore viac ľudí, ktorí ochotne prinášali teplé oblečenie, ale aj nezištne
pomohli pri časovo náročnom triedení a balení, či odvoze na stanicu. Boli sme k tomu
povzbudení aj Božím slovom z Rim. 15:26-27.
V našom zbore pracuje veľa zložiek v rôznych službách a zbor eviduje a podporuje aj
ďalšie, nie čisto vnútrozborové, v ktorých pôsobia členovia zboru. Spolu ich je asi dvadsať
a bola som veľmi potešená, keď sa na tento zoznam dostala aj služba Židom, aj keď zatiaľ
nemá organizačne vymedzenú formu a stanovené presnejšie ciele. Celý tento balík služieb bol
na silvestrovskom zhromaždení predmetom modlitieb aj spolu so špecifickými aktuálnymi
potrebami v každej oblasti. Takto sa Pán stará, aby sa postupne do povedomia kresťanov
v našom zbore dostala potreba modlitieb za židovský národ, čo doteraz nepatrilo zrovna
k zámerom zboru, hoci jednotlivcov so srdcom pre Izrael som našla v našom zbore nemálo.
Kazateľ necháva viackrát za rok priestor venovať sa na zhromaždeniach
informáciám, potrebám a modlitbám súvisiacim s izraelským národom, pričom veľa podnetov
pre náplň týchto zhromaždení čerpáme aj z materiálov, ktoré poskytuje alebo sprostredkúva
občianske združenie Chevra (videokazety, informácie a skúsenosti z konferencií), ICEJ SR
a ČR (videokazety, cesty do Izraela) ako aj BFP (správy z Izraela s modlitebným zameraním).
Modlitby za Izrael tvoria aj samostatnú tému raz za čas na zborovej modlitebnej skupinke.
Nakoniec by som pripojila ešte osobnú skúsenosť s príspevkom pre službu Židom.
Pred pár rokmi som sa zaviazala posielať na tento účel istú čiastku, ktorá vzhľadom na môj
príjem a výdavky v tom čase nebola až takou veľkou obeťou, aby som to nejako pocítila.
Onedlho nato sa zmenou pracovného miesta môj príjem znížil asi o pätinu a výdavky narástli
o ďalšie položky. Stála som pred rozhodnutím, ako upravím čiastku, ktorou prispievam
na zabezpečenie životných potrieb chudobných Židov na Ukrajine, keďže jej hodnota sa
pre mňa medzitým radikálne zmenila a pokukávala som po nej ako po zdroji rezerv,
ktorý môžem v prípade núdze použiť. Keď som však zvažovala, či uskromním život v biede
žijúcich ľudí na Ukrajine alebo svoj, nebolo sa už o čom rozhodovať. Doteraz mi z Božej
milosti k živobytiu nič nechýba, naopak, pribudlo požehnanie z obetavejšej lásky.
Andrea B.
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Mesačné správy z Izraela
“A Hospodin videl, že sa množí zlosť človeka na zemi, a že všetko, čokoľvek vytvoria
myšlienky jeho srdca, je len zlé po všetky dni . . . a zem bola naplnená
ukrutnosťou.” (Gen. 6:5,11b)

TERORIZMUS JE ŽIVÝ A ZDRAVÝ
Po niekoľko týždňovej odmlke, počas ktorej došlo len k ojedinelým menším incidentom,
terorizmus opäť ukázal svoju škaredú tvár. Obeťami samovražedného výbuchu, ktorý sa
odohral na hraničnom prechode Erez v pásme Gazy 14. januára o 10:30, sa stali traja
vojaci a jeden civilista. Desať ľudí bolo zranených. K výbuchu došlo v budove
bezpečnostnej kontroly. Ide o nový úrad s ”rozsiahlymi bezpečnostnými opatreniami”.
Útočníkom bola žena, ktorú identifikovali ako Rám Sálih al-Rijašíová z Gazy.
Al-Ríjašíová, matka dvoch detí, unikla detektoru kovu s tvrdením, že má v nohách
platinové implantáty. Odviedli ju nabok do kancelárie, kde predstierala kolaps. Nálož
odistila vo chvíli, keď sa k nej priskočili vojaci, aby jej pomohli.
Kontrolou na bezpečnostnom úrade Erez prejde denne okolo 20 000 Palestínčanov, ktorí
cestujú za prácou v Izraeli. Jeden z bezpečnostných pracovníkov povedal: ”Snažíme sa
Palestínčanom čo najviac pomáhať, aby si našli prácu v Izraeli. Kvôli výbuchu bude celý
prechod na niekoľko dní zatvorený.” Pracovník kancelárie predsedu vlády David Baker
povedal: ”Tento útok jasne dokazuje, že palestínsky terorizmus nie je zameraný len
na Izraelčanov, ale aj na ich vlastnú ekonomiku.” Útok akoby bol zameraný proti
napredovaniu izraelsko-palestínskej spolupráce, ktorá by mohla viesť k zlepšeniu
ekonomických nedostatkov Palestínčanov.
Situácia v palestínskej ekonomike a bieda utečencov majú analogické príčiny. Podľa
myslenia militantov musia byť utečenci držaní v táboroch za mizerných podmienok.
Ak by sa niekde zabývali, znížil by sa tlak na vrátenie ich pôvodných domovov.
Podobne, ak by Palestínčania ekonomicky prosperovali, nebolo by naďalej potrebné
bojovať proti Izraelu. Nakoniec, ľuďom by mohlo začať byť dobre a už by nechceli
zomierať v boji proti Židom.
Tentokrát však aj niektorí Palestínčania považovali útok v Erez za bláznivý a zle
načasovaný. Štyridsať ročný Ašur Salha povedal: ”Bola to jednoducho hlúposť.
Samozrejme, že som na ňu nahnevaný (na útočníčku). Toto nie je len miesto,
kde pracujeme, ale náš domov. Nech jej ten výbuch nariadil ktokoľvek,” pokračoval,
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”musel vedieť, že od nášho zamestnania závisí 30 000 úst.” Povedal, že si len ťažko vie
predstaviť páchateľkine pohnútky. ”Veď toto nám ublížilo viac ako
Izraelčanom.” (JPost, 15. januára)
Rám al-Rijašíová bola prvou ženou zamestnanou Hamasom, ktorý sa väčšinou spolieha
na mladých mužov. Duchovný vodca Hamasu Jásin sa vyjadril, že použitie ženy bolo
výnimočné, svätá vojna je však ”povinnosťou všetkých Moslimov, mužov aj žien”. Dodal:
”Z tohto vidieť, že odpor bude pokračovať.” Dokonca sa objavili názory, že Jásin sám
nariadil použitie mladej ženy. Je tragické, že za sebou nechala dve malé deti. Toto ako
aj ďalšie aspekty mnohých samovražedných výbuchov naznačuje, že keď príde
na zabíjanie Izraelitov, Arabi nechávajú rozum bokom. Nič nemôže byť barbarskejšie
a odpudzujúcejšie ako predstava mladej matky, ktorá sa ”odpáli”, len aby zahubila zopár
Židov. Samovražednými výbuchmi nedokázali Palestínčania nič viac, iba zničiť
si povesť.
Útok v Erez sa uskutočnil len niekoľko hodín po incidente, pri ktorom ozbrojenci
mučeníckych brigád Al Aksa streľbou na automobil v Samárii usmrtili izraelského otca
piatich detí a zranili ďalších dvoch cestujúcich. Obeťou sa stal Ro’i Arbel a zranený bol
aj ďalší Izraelčan. Teroristi začali strieľať na ich vozidlo na ceste neďaleko Talmonu
(dedina severozápadne od Ramalláhu) v utorok večer 13. januára. Páchatelia potom ušli
smerom k dedine Na’ama a na mieste za sebou zanechali osem nábojníc z Kalašnikova.
Ro’i Arbel bol prvou obeťou z Talmonu od začiatku Intifady Al-Aksy v septembri 2000.
Podľa slov predsedu Náboženského výboru Binjamin Pinhasa Wallersteina streľba len
dokazuje, že hovoriť o odstránení osád terorizmu nezabraňuje. Hovorca Rady židovských
spoločenstiev povedal: ”Diskusiami o stiahnutí sa a odstránení dedín a usadlostí iba
dávame najavo svoju slabosť a povzbudzujeme ďalšie teroristické prejavy.”
Zdá sa, že podobné útoky budú aj naďalej pokračovať, pretože tento boj je duchovný.
Žiadne spolužitie nie je prijateľné pre vojská Mohameda, ktoré vidia celú ”Palestínu”
ako vlastníctvo islamskej komunity. Osadníkov navyše vnímajú ako cudzích
”okupantov”. Stojí však zato opäť poznamenať, že na Západnom brehu neexistoval
od čias Rimanov žiadny zvrchovaný štát, preto sa o teritóriách správne hovorí ako
o ”sporných oblastiach” a nie ako ”okupovaných oblastiach”. Kde neexistuje suverénna
vláda, ľudia majú právo postaviť si domovy, kde len chcú.

IZRAELČANIA VOLAJÚ PO ”SKUTOČNEJ VOJNE”
Krátko po posledných dvoch teroristických útokoch sa Izraelčania začali dovolávať
ráznejších opatrení v boji proti terorizmu. Hovorca Regionálneho výboru pobrežia Gazy
vo vyhlásení po incidente na prechode Erez povedal, že nadišiel čas ”prestať v pokoji
vystierať ruku k ústam, ktoré ju znovu a znovu pohrýzli a začať viesť skutočnú vojnu proti
terorizmu.” (Jerusalem Newswire, 14. januára) Výbor vo svojom vyhlásení ďalej
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pokračoval: ”Teroristický útok na Erez je okamžitou odpoveďou na titulky
o odstraňovaní a evakuácii a na nedávne slovné prejavy slabosti. Je šokujúce, keď si
spomenieme, že pred niekoľkými mesiacmi počas vypracovávania prímeria došlo
k teroristickému útoku na tom istom mieste s podobnými dôsledkami.” (tamtiež)
V podobnom tóne sa vyjadril aj člen Knessetu Šaul Jahalom: ”Včerajší deň terorizmu
musí ukončiť naše bláznovstvo, v ktorom snívame smiešne sny, čo sa nikdy nestanú
skutočnosťou, a viesť k pokračujúcim snahám o elimináciu terorizmu a jeho pôvodcov.”
Ďalší poslanec Ehud Jatom súhlasil a dodal, že: ”Arafata a jeho gang vrahov treba
poslať späť do Tuniska . . .”
Premiér Ariel Šaron nedávno vyjadril prianie, aby sa všetky izraelské vojská z pásma
Gazy stiahli. Beduínskym oddielom IBS povedal, že dúfa, že nadíde deň,
”keď už nebudeme musieť zostávať v pásme”. Mnohí izraelskí predstavitelia považujú
pásmo Gazy za ”slabé miesto” Izraela. Egypt oň prišiel v roku 1967 a odvtedy slúžilo
ako základňa na uskutočňovanie mnohých útokov, nehovoriac o celej vojne proti Izraelu.
V pásme Gazy sa udomácnilo okolo 8 000 Židov a v štyroch mestách na severe, v strede
a na juhu pásma žije vyše milión Arabov.

PLÁNY NA ODLÚČENIE NABERAJÚ OBRÁTKY
Plány Izraela na odlúčenie sa od Palestínčanov napredujú a malo by sa uskutočniť
približne za šesť mesiacov. Izraelská vláda, unavená strieľaním, výbuchmi,
samovražednými útokmi, falošnými hudnami, porušenými prímeriami a neprestajnými
pohrebmi, sa nakoniec rozhodla, že sa nedá nič urobiť, len jednoducho oddeliť sa
od Palestínčanov ohradou a nechať ich tak.
Ehud Olmert nedávno pre JPost povedal, že ak bude snaha o obnovenie rokovaní
s Palestínčanmi neúspešná, začne Izrael asi o šesť mesiacov na Západnom brehu
a v pásme Gazy sériu významných jednostranných opatrení vrátane opustenia niektorých
osád. (JPost, 12. januára) ”Odhadujem, že do júna by sme mohli byť s prípravami
na významné jednostranné opatrenia hotoví ... a s implementáciou plánu vrátane
stiahnutia sa z konkrétnych osád začneme v druhej polovici tohto roka.” Olmert
pokračoval: ”Abu Ala (palestínsky predseda vlády Ahmed Kurája) buď nechce alebo
nedokáže vykonať ani tie najmenšie krôčiky k vytvoreniu základne pre skutočné politické
jednania.”
Rovnaký názor na Kuráju zdieľa aj major gen. Aharon Ze’evi, ktorý 13. januára vyhlásil,
že Kurája “sa vzdal” vedenia PS zoči-voči Arafatovej absolutistickej “koncentrácii
moci”. (JPost, 14. januára) Je presvedčený, že Kurája nechce urobiť nič, čím by mohol
podráždiť Arafata, ktorému už dochádza para a čaká a dúfa, že sa stane niečo, čo zmení
politiku USA voči Izraelu. Podľa Ze’eviho je Arafatovým cieľom dokázať, že bez neho
Mesačné správy z Izraela
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sa nedá urobiť nič. Samozrejme, práve takáto tvrdohlavosť vedie Izrael k tomu, aby sa
oddelil.
Olmert v interview pre JPost ďalej povedal, že keď už Šaron toto leto rozbehne etapu
oddeľovania sa, je pravdepodobné, že bude za týmto účelom robiť skôr “veľké kroky ako
malé”. Určite by dal odstrániť desiatky malých neoprávnených osád v Júdsku a Samárii,
čo vláda už vlastne aj začala robiť. Názor, že jednostranné stiahnutie sa je možné vnímať
ako kapituláciu a odmenu za terorizmus podobne ako stiahnutie Izraelu z Libanonu
v roku 2000, Olmert odmieta ako “krátkozraký”.
Za účelom odlúčenia Izrael dokončí bezpečnostný múr. Počas prác na ňom preusporiada
niektoré územné hranice, odstráni niekoľko osád a potom sa jednoducho stiahne. Olmert,
ktorý je samozrejme zástancom tohto plánu, je presvedčený, že rovnaký názor má aj
väčšina Izraelčanov a to vrátane 235 000 Izraelčanov žijúcich v Júdsku, Samárii
a v pásme Gazy. No ťažko uveriť, že by osadníci, z ktorých mnohí sa nájdu
na nesprávnej strane múru, naozaj chceli, aby sa Izrael stiahol. Skôr sa zdá, že vláda
si len želá, aby to tak bolo.

SÝRIA: “CHCEME ROKOVAŤ”
Sýrsky prezident Bašar Assad už niekoľko týždňov vysiela signály Izraelu, že má záujem
o rokovania možno aj bez vopred stanovených podmienok. Dokonca sa sťažoval
Spojeným Štátom, že Izrael na jeho pozvania nereaguje. Sýria sa síce nachádza
na americkom zozname krajín podporujúcich terorizmus, Assad však nedávno prijal
priateľskú návštevu nového amerického veľvyslanca do Damasku. Požiadal Američanov
o pomoc pri obnovovaní mierových rozhovorov s Izraelom. ”Sýria chce, aby sa Spojené
Štáty angažovali za znovuobnovenie mierového procesu s Izraelom tam, kde bol kedysi
prerušený,” píšu sýrske noviny Al-Thawra.
Prečo chce Sýria z ničoho nič rokovať s Izraelom? Možno je to podmienené Assadovým
strachom z izolácie na rýchlo sa meniacom Strednom Východe. Pozorovatelia
upozorňujú na tri faktory, ktoré majú najvýznamnejší vplyv na nový postoj Sýrie:
1) prítomnosť 130 000 členov amerických jednotiek v susediacom Iraku,
2) hrozba amerických sankcií proti Damasku a
3) skutočnosť, že Washington nevyslovil ani miernu kritiku na minuloročný útok
Izraelčanov na tábor v blízkosti sýrskeho hlavného mesta. Ďalej sa domnievajú, že Sýria
pochopila jedno: buď bude konať alebo riskuje, že sa môže stať nasledujúcim cieľom
amerického boja proti terorizmu.
Náznaky sýrskej zmeny sa objavili už v decembri, keď Assad v rozhovore pre New York
Times vyjadril záujem o obnovu mierových rokovní s Izraelom. Rami Khouri vo svojom
článku v libanonských novinách Daily Star píše, že Sýrčania sú pod tlakom zo všetkých
strán. ”Izrael na nich zaútočil raketovými strelami a americký Kongres na nich útočí
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a vyhráža sa im sankciami. To je vážne ... Sýrčania sú inteligentní a realistickí ľudia.
Nebudú len tak sedieť a čakať, až na nich dôjde rad. Myslím, že sú múdri a snažia
sa tomu predísť.” (JPost, 15. januára)
Sýrčania si očividne správne vysvetlili nevyslovenú podporu prezidenta Georga Busha
októbrovému leteckému útoku Izraelu na palestínsky výcvikový tábor neďaleko
Damasku. Zásah bol reakciou na samovražedný bombový útok a Bush povedal, že Izrael
má právo brániť sa. Ďalším krokom, ktorý zvýšil tlak na Sýriu, bolo v novembri prijaté
opatrenie amerického Kongresu, ktoré umožnilo zaviesť proti Sýrii ekonomické sankcie
– jej ekonomická situácia je už aj tak kritická – ak bude tolerovať prítomnosť
protiizraelských militantov.
”Assad cíti tento tlak,” hovorí jeden z členov newyorskej Rady pre zahraničné vzťahy
Richard Marphy. ”A možno chce zlepšiť pozíciu Sýrie voči Washingtonu.”
Izraelčania sú však s pozvaniami zo strany alebo smerom k Sýrii opatrní. ”Kto
je cynickejší?” znie otázka v úvodníku JPost z 13. januára, ”Sýrsky prezident Bašar
Assad, keď navrhuje otvorenie mierových rokovaní a pritom stále podporuje terorizmus,
alebo prezident Mose Katsav, keď ho pozýva na návštevu a pritom plne očakáva príkre
odmietnutie?” V článku sa ďalej píše, že nejde o takú či onakú pozvánku, alebo takú
či onakú sýrsku politiku. Skutočným problémom je, že sýrsky režim je od základu
nezákonný. ”Ak by Izrael od Sýrie niečo žiadal, nebol by to ‘mier’, ale zmena režimu.”
Zdôrazňuje, že Assad nikdy nepríde do Jeruzalemu, aby vyhlásil koniec vojny, ako to
urobil Sadat. Ten bol aspoň čiastočne legitímnym vodcom Egyptu, no Sýrii vládne
“alavitská menšinová skupina(*), ktorá potrebuje tak vnútorný ako aj vonkajší
terorizmus, aby prežila.” Preto úvodník hovorí: “Nekoketujte s Assadom.”
(* Alaviti – náboženská menšina, i keď sa považuje za súčasť šíitskeho islamu, nesie
v sebe podobu islamu v doktrínach a praktikách. Je to mlčanlivá viera, ktorá v sebe
obsahuje prvky kresťanstva a astrológie. Alaviti nie sú podobní moslimom a ani
kresťanom. Veria, že žena nemá dušu. V Sýrii reprezentujú 12% obyvateľstva.– pozn.
prekladateľa)
Pokusné kroky z obidvoch strán však pravdepodobne budú pokračovať a skôr či neskôr
k rokovaniam asi dôjde. Pokiaľ ide o pozvanie na návštevu Izraela, Assad ho bez
rozmýšľania odmietol a nazval ho ”Izraeskou špekuláciou”. Keď pozvánku zopakovali
na satelitnej televízii Al-Džazíra, považoval ju sýrksy predseda vlády za ”propagačnú”.
No posledné slovo má Assad, ktorý prehodnocuje svoju reakciu.
Premiér Šaron hovorí, že Izrael v žiadnom prípade nemôže zahájiť rokovania so Sýriou
skôr, než Damask zakročí proti ozbrojeným skupinám ako sú Hamas a Islamský džihád,
ktoré majú základne v Sýrii.
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OBRANA MÚRU
Rozhodnutie Palestínčanov predložiť záležitosť s múrom Medzinárodnému súdnemu
dvoru vraj bolo ”vynikajúcim ťahom”. Vďaka tomu sa tejto otázke dostane svetovej
pozornosti a samozrejme rozhodnutie sudcov, čo ako nezáväzné, môže dostať Izrael pod
veľký tlak na odstránenie múru.
Keď Bezpečnostný výbor hlasoval v záležitosti múru, hlasovania sa zdržalo 74 krajín
a ďalších osem hlasovalo proti. Viacero krajín pritom podotklo, že ak sa takáto záležitosť
dostane na súd, vytvorí to negatívny precedens a že takýto druh politických záležitostí
nespadá do kompetencie súdu. Vzhľadom na to sa Izrael v pripravovanej obrane
rozhodol požiadať krajiny, ktoré sa zdržali alebo hlasovali proti, aby súdu predložili
vyhlásenia, že Súdny dvor by sa takouto otázkou zaoberať nemal.
Medzinárodný súdny dvor medzitým rozhodol, že keď sa 23. februára začne proces
v Haagu, budú sa môcť členské štáty Arabskej ligy pripojiť k Palestínskej Samospráve
pri svedectvách proti bezpečnostnému múru. Toto rozhodnutie ešte viac podráždilo
izraelských predstaviteľov, ktorí sa obávajú, že takéto proti-Izraelské ladenie by mohlo
jednanie už od začiatku poznamenať predsudkami. (JPost, 16. januára) Pokiaľ ide
o izraelské zastúpenie, vláda sa ešte nerozhodla, či na súd vyšle niekoho s ústnym
vyhlásením, berie však celú záležitosť vážne. Izrael rokuje s dvomi medzinárodnými
spoločnosťami v oblasti vzťahov s verejnosťou, aby mu pomohli zostaviť vetu alebo
posolstvo, ktoré by sa použilo v boji propagánd, ktorým bude celé jednanie nepochybne
sprevádzané.
Alan Dershowitz, profesor práva na Harwardskej univerzite, sa ponúkol pomôcť
izraelskej strane a podobne britský odborník na medzinárodné právo Daniel Bethlehem
pomáha Izraelu sformulovať právny argument, prečo by Medzinárodný súdny dvor
nemal prípad prerokovávať. Izrael tiež uvažuje o zmene mena múru na ”protiteroristický
múr”, aby čelil frázam prirovnávajúcim ho k ”berlínskemu múru” alebo ”múru
aparteidu”, ktoré používajú jeho oponenti.
Izraelský Najvyšší súd vo štvrtok 15. januára súhlasil, že ako generálku pred
pojednávaním v Haagu vypočuje námietky izraelských právnikov proti múru. Ukázalo
sa, že skupina izraelských právnikov pred niekoľkými mesiacmi v mene Centra na
ochranu práv jednotlivcov (izraelská organizácia na ochranu občianskych práv) spísala
formálnu žiadosť Najvyššiemu súdu bez toho, aby vedeli, že záležitosťou sa bude
zaoberať Medzinárodný súdny dvor. ”Ani sa nám nesnívalo o medzinárodnom jednaní,”
povedal právnik Centra Michael Sfarad. Keď sa však on a jeho kolega Avigdor Feldman
dozvedeli o zámere Súdneho dvora zaoberať sa touto otázkou, požiadali izraelské súdy,
aby to predebatovali najprv s nimi. (JPost, 16. januára) Prinajmenšom to môže izraelskej
vláde pomôcť pripraviť sa na právny súboj v Haagu.
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Izraelským právnikom ide predovšetkým o to, aby boli odstránené všetky právne
nedostatky ešte skôr, ako sa záležitosť dostane pred Súdny dvor. ”Ak máme pravdu
a skutočne existujú konkrétne poburujúce násilnosti, za ktoré je múr zodpovedný a nie je
to legálne, tak je možné, že tento protizákonný aspekt izraelský súd ošetrí... Naším
hlavným argumentom je, že každá krajina a každý štát má právo obklopiť sa hranicami
a múrmi, ale nemá právo postaviť múr na území susediaceho štátu alebo na okupovanom
území,” povedal Sfarad. Podľa jeho slov, ak sa múr odchýli od zelenej čiary z roku 1967,
prestane byť nástrojom ochrany proti terorizmu a stane sa nástrojom na zabratie pôdy.
To je samozrejme voda na mlyn Palestínčanom, ktorí sa chcú múru vyhnúť z viacerých
dôvodov. Jedným z nich je aj to, že (vraj) zaberá časť ich pôdy.

MÔŽE LEOPARD ZMENIŤ SVOJE ŠKVRNY?
Nie je tajomstvom, že do veľkej miery je za palestínske útoky na Izrael zodpovedný
antisemitizmus a sklon k násiliu, ktoré sú Islamu vlastné. Zasľúbenie vína, chladného
vánku a 72 panien je pre moslimských mladíkov silnou motiváciou pobrať sa priamo
do raja s tým, že sa vlastnoručne ”odpália”. Ich sebaobetovanie je vnímané ako obzvlášť
chvályhodné z toho dôvodu, že pomáha eliminovať nepriateľa, ktorého Korán vo svojich
114 súrach opakovane potupuje a osočuje. Moslimská história je krvavá a v mnohých
prípadoch tá preliata krv bola židovská. Pred nedávnom sa na scéne objavil moslimský
”Martin Luther” v ženskom vydaní, aby spochybňoval viaceré základné moslimské
doktríny vrátane antisemitizmu. Podarí sa jej priniesť do Islamu prepotrebnú zmenu
alebo ju čaká rovnaký osud ako Salman Rašdíovú či ešte horšie smrť pre svoje radikálne
názory?
Kanadská moslimská televízna reportérka Iršad Mandžiová napísala knihu s názvom Čo
nie je v poriadku s Islamom, ktorá nedávno vyšla aj v Spojených Štátoch. Podľa nej
islamský problém spočíva v tom, že je radikálne antisemitistický, antifeministický,
rasistický a uzavretý pred tým, čo je ľudské, a zmeniť ho môže iba radikálna reforma,
na čele ktorej by stáli západní liberálni moslimovia a pomáhali im nemoslimovia.
Mandžiová tvrdí, že jej kniha je ”otvoreným listom, ktorý som napísala pre moslimov
aj nemoslimov o tom, prečo moja viera zúfalo potrebuje začať prijímať rozdielnosť
názorov a o tom, ako nám nemoslimovia musia pomôcť.” (Jerusalem Report,
12. januára)
Podľa denníka Jerusalem Report Mandžiová uvádza dlhý zoznam nedostatkov Islamu.
Okrem iného tam zahrnula menejcenné zaobchádzanie so ženami, ”stále prítomné hrôzy”
otroctva, všeobecný útlak (vo väčšine moslimských krajín napríklad znásilnenie
v manželstve nie je považované za zločin) a zabíjanie medzi moslimami. Vo svojej knihe
venuje veľkú pozornosť antisemitizmu. ”To, čo sa dnes deje v islamskom svete,” hovorí,
”je doslova hon na Židov. Každá viera má svojich fundamentalistov, ale iba v Islame
tvoria hlavný prúd.”
Mesačné správy z Izraela
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Jedným z hlavných problémov je podľa nej nedostatok sebakritiky. ”Moslimovia
nedokážu byť sebakritickí. Jednoducho to nie je zakorenené v ich kultúre a nie je to
dovolené.” Hovorí, že Korán, ktorý číta, nie je božským dokumentom. Prorok Mohamed
bol negramotný a Korán napísali ľudia. ”Obsahuje množstvo protirečení a dvojznačností,
z čoho je úplne jasné, že jeho učenie závisí od interpretácie.” Absencia dialógu však
dovolila ”kmeňovým” a ”púštnym” arabským moslimom, aby diktovali súčasný islamský
teologický a kultúrny poriadok a zmenili všetkých moslimov na ”automaty”. ”Možno,
keby Mohameda Attu (vodcu teroristického útoku z 11. septembra) vychovávali k tomu,
aby pochyboval o existencii tých 72 panien, bol by si dvakrát rozmyslel, či sa zabije
a spácha masovú vraždu” hovorí. (A dalo by sa dodať, že to isté by možno urobili
aj mladí palestínski bomboví atentátnici.) Mandžiová prijíma tézu jedného arabského
učenca, ktorý tvrdí, že slovo hur, bežne mylne prekladané ako ”panny” v skutočnosti
znamená ”biele hrozienka”.
Mandžiová moslimov kritizuje za to, že vinu za širšie problémy Islamu zvaľujú na
americký imperializmus a izraelské zaobchádzanie s Palestínčanmi. ”A koho možno
obviniť z nútenej klitorektómie v Egypte (natrhnutie ženských genitálií), zabíjania zo cti
v Jordánsku, zo zotročovania inovercov v Sudáne a bičovania cudzoložníc v Nigérii
(aj keď k ”cudzoložstvu” došlo pri znásilnení)?” pýta sa. Ak chcú moslimovia nájsť
príčinu svojich mnohých problémov, musia sa pozrieť do vlastných radov. Mandžiová
píše, že aj keď niektorým moslimom prebehne hlavou nejaká neortodoxná myšlienka,
boja sa ju vyjadriť. ”Hoci mnohí moslimovia nezdieľajú predsudky moslimov hlavného
prúdu, nikto neurobí dosť, aby sa medzi nimi rozprúdil dialóg.” A toto ”dusenie
myšlienok” otvára priestor pre samovražedných útočníkov.
Toto všetko je chvályhodné. Uvidíme, či jej myšlienky ovplyvnia viac než len niekoľko
neprispôsobivých moslimov. V skutočnosti, ako sa dalo predpokladať, sa už Mandžiovej
viackrát vyhrážali smrťou. A tak Islam dokazuje, že je presne taký, ako ho
opísala.Bezpečnostné služby jej, a aj vydavateľom jej knihy odporučili, aby urobili
ochranné opatrenia. Mandžiová má vraj vo svojom torontskom byte nepriestrelné okná
ako aj súkromných ochrankárov. Ak niekto kritizuje Islam, že je to náboženstvo násilia
a nenávisti, odpoveďou je zväčša hrozba smrti. Kým sa niečo také stáva, Islam môže
protestovať, koľko chce, nikto neuverí, že to nie je násilné krvavé náboženstvo. Podľa
môjho názoru leopard ešte nie je pripravený zmeniť svoje škvrny.

SÚ DNI ŠEJKA JÁSINA SPOČÍTANÉ?
Po nedávnych streleckých a samovražedných bombových útokoch Izrael obnovil svoje
odhodlania cielene odstraňovať vodcov teroristických skupín. Medzi tými, ktorí sú na
zozname smrti, je aj vodca Hamasu Ahmed Jásin. Samozrejme, Izrael spravil chybu pred
niekoľkými rokmi, keď dovolil Jásinovi vrátiť sa z Jordánu späť do pásma Gazy. To bolo
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za tých príjemných optimistických dní, ktoré nasledovali po podpisoch v Bielom dome,
keď si každý myslel, že onedlho začne „tisícročné kráľovstvo„. Palestínčania získali
letisko, zbrane, vládnu infraštruktúru a rôzne iné veci potrebné na založenie štátu.
Jedným z prejavov optimizmu tohto obdobia bolo aj rozhodnutie dovoliť teroristickému
vodcovi Jásinovi vrátiť sa do svojej krajiny.
Zdá sa to bezcitné, zamerať sa na starca, ktorý je odkázaný na vozík. Áno, zdá, ale je
rovnako bezcitné a pod dôstojnosť jeho šedín, keď plánuje samovražedné útoky proti
izraelským ženám a deťom. Čo sa stalo s múdrosťou zrelosti, ktorá vraj prichádza
s pribúdajúcimi roky zlatej staroby? Šejka Jásina zrejme obišla. Tento starý muž hovorí,
že jeho skupina bude naďalej uskutočňovať samovražedné útoky proti Izraelu, ”kým sa
neskončí okupácia palestínskych území”. Ako som už spomínal vyššie, sám Jásin
pravdepodobne nariadil Rím al-Rajšíovej, matke dvoch malých detí, aby sa nechala
vybuchnúť na hraničnom prechode Erez.
Jásin ignoruje varovania zo strany Izraela, že je preňho, za jeho podiel
na samovražednom výbuchu v Ereze, ako aj na iných teroristických útokoch ”pripravená
smrť”. Odpor neutíchne, hovorí, a ”ozbrojené krídla Hamasu a ďalších frakcií rozhodnú
o čase a mieste.” To znamená, že aj Izrael rozhodne o čase a mieste Jásinovho skonu.
Škoda. Tento starec mohol žiť a tešiť sa zo svojich vnúčat.
Podľa šejka skutočnosť, že bombový útok v Ereze vykonala žena, svedčí o tom, že všetci
moslimovia, muži ako aj ženy, sú rovnako ochotní zúčastniť sa ”svätej vojny”. Napriek
týmto smelým slovám, zdroje z Gaza City hovoria, že väčšina najvyšších predstaviteľov
Hamasu sa na víkend (16.-18. januára) utiahla do podzemia. Zástupca izraelského
ministra obrany Ze’evi Boim v piatok povedal, že na Jásina sa bezpodmienečne
zamerajú. “Šejka Jásina čaká smrť a mal by sa ukryť hlboko pod zem, kde neuvidí ani
rozdiel medzi dňom a nocou. A my ho v tých tuneloch nájdeme a odstránime,” povedal.
V piatok 16. januára sa tento 67-ročný k vozíku pripútaný muž prikrytý dekou objavil
v mešite v Gaze a povedal svojim nasledovníkom, že ”Izrael zaplatí za svoje zločiny”.
Neskôr v Gaza City na prejav solidarity s Jásinom demonštrovalo asi tisíc Arabov.
Keď sa ho pýtali na izraelské hrozby, odpovedal: ”My sa nebojíme hrozby smrti.
Nepoddáme sa tlaku a odpor bude pokračovať, kým okupáciu neodstránime.” (inými
slovami: kým Izraelský štát nie je zničený) Pokiaľ ide o incident v Ereze, popiera, že by
s ním mal čokoľvek spoločné. Obviňuje Izrael, že si hľadá výhovorky, aby ospravedlnil
svoju neschopnosť zabezpečiť ochranu pre izraelský národ. ”Nedokázali sa uchrániť
a teraz hľadajú obetného baránka, ktorý by ich neschopnosť ospravedlnil,” povedal.

INICIATÍVNY VEĽVYSLANEC POŠKODIL ŠVÉDSKY
PROTERORISTICKÝ EXPONÁT
Švédi zrejme nemajú voči palestínskemu terorizmu žiadne výhrady, pokiaľ je súčasťou
Mesačné správy z Izraela
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”umeleckej výstavy” v múzeu. Štokholmské múzeum národných pamiatok
(na počudovanie) vystavuje dielo s názvom ”Snehulienka a šialenstvo pravdy”, ktoré
zobrazuje malú loďku, na ktorej sa bombový útočník Islamského džihádu Hanadi
Džaradat (reštaurácia Maxim) plaví po obdĺžnikovom jazere s krvavo sfarbenou vodou.
Izraelský veľvyslanec Zvi Mazel sa ponad tento exemplár nedokázal len tak preniesť.
V piatok 16. januára podľa správ odpojil od elektriny tri lampy, ktoré vystavený kus
osvetľovali a jednu z nich buď zhodil alebo nechal spadnúť do vody. Toto samozrejme
vyvolalo rozruch a dostalo sa to na titulné stránky mnohých denníkov medzi nimi
aj JPostu. Najzarážajúcejšie na tomto incidente je to, že jeho autormi sú Dror Feiler,
Izraelita, ktorý vo Švédsku žije od roku 1973, a jeho manželka Gunilla Feilerová. Feiler,
ktorý sa incidentu buď zúčastnil alebo pribehol hneď ako sa o ňom dopočul, požiadal
zodpovedné osoby, aby Mazela z múzea vyhodili. Mazel na to odpovedal: ”Ja by som
chcel, aby on odišiel.”
Na názve tohto exempláru sú dve nepochopiteľné veci. Po prvé, kto je Snehulienka?
Zastáva Feiler názor, že ženská samovražedná útočníčka si takéto meno zaslúži?
Po druhé, na čo naráža to jeho ”šialenstvo pravdy”? Je to pravda o ”šialenstve”, doslova
vyšinutosti, samovražedných útočníkov? Toto však nanešťastie asi nie je správne
vysvetlenie.
Pre Švédske rádio Mazel ako vysvetlenie svojho činu uviedol: ”Toto nie je umelecké
dielo. Je to obludnosť, obscénne znetvorenie reality. Pre mňa to bolo neprijateľné,
urážka pozostalých rodín obetí. Ako veľvyslanec Izraela som nemohol zostať nezaujatý
voči takému ohavnému prekrucovaniu reality.” (JPost, 18. januára)
Zástupca izraelského ministra zahraničných vecí Ran Kuriel sa vyjadril, že podľa Izraelu
je Švédsko zodpovedné za výstavu a nemôže sa skrývať za údajnú slobodu umenia,
ak ide o diela obhajujúce útoky na Izraelských obyvateľov. Požiadal švédsku vládu,
aby exemplár z výstavy stiahla.
“Vytrhni ma z blata, aby som sa nepohrúžil! Nech som vytrhnutí od tých, ktorí ma
nenávidia, a z hlbokosti vôd.” (Ž. 69:15)
Lonnie C. Mings
Jeruzalem
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RONI
Je jeden mladý muž, za ktorého sa tento mesiac modlíme. Jeho meno je Roni (angl.
Ronnie, skrátené meno od Áron) a je žid.
V júni roku 2002 na preplnenej
autobusovej zastávke Francúzsky
Vrch (French Hill - severný
Jeruzalem) Roni náhle spozoroval
muža, ktorý vyzeral podozrivo. Bol
to samovražedný útočník. Vedel to
isto; - bol na to špeciálne
vytrénovaný, aby ich rozpoznal.
Útočník držal v ruke mobilný
telefón, avšak naopak, takže Roni
vedel ... a sko čil. Týmto
r o z h o d n u t ím p r a v d e p o d o b n e
zachránil životy. Ale on sám bol
zranený na viacerých miestach; časti
Roni ešte nevedel, čo ho čaká
jeho tela boli explóziou takmer
zničené. V momente, keď sa rozhodol skočiť na útočníka, mal Roni jednu myšlienku –
vediac, že moslimskí samovražedný útočníci kričia svojmu bohu počas detonácie ich
bomby, on musí kričať k svojmu Bohu Izraela ako prvý, takže zakričal:
”Š’ma Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad!” (Počuj Izraelu, Hospodin, tvoj Boh je
Jeden!)

Roni s manželkou Širou a svojimi deťmi
Mesačné správy z Izraela

Roni je otec štyroch detí. Jeho
manželka Shira bola tehotná
počas incidentu. Od toho času
mal veľa operácií. Bez toho,
aby sme išli do detailov,
nemôže vôbec používať svoje
nohy a trpí na syndróm ”RSD”.
RSD je dôsledkom niekoľkých
nervových traum a postupne
poškodzuje nervový a imunitný
systém človeka. Obeť RSD má
trvalé extra-silné bolesti, ktoré
nie je možné žiadnym liekom
utlmiť. Jediná možnosť,
ako riešiť túto hroznú situáciu
je amputácia končatín, v
strana 13

bratstvo
ktorých sa tá bolesť prejavuje. Avšak je bežné, že po amputácii týchto končatín sa
syndróm doslova ”prebudí” v ďalších končatinách, ktoré sa tiež potom odrežú a po
nich ... opäť ďalšie!
V tomto mesiaci vzali Roniho do nemocnice, aby mu amputovali obe nohy. Pravú nohu
amputovali tesne nad kolenom a ľavú tesne pod kolenom. Operácia trvala 6 hodín.
Vzhľadom na chýbajúci kĺb bude pravá noha teraz spôsobovať problém s upevnením
protézy pre celkovú mobilitu. Preto sa modlime za to, aby tí špecialisti boli schopní
prekonať komplikácie a pomôcť Ronimu, aby bol schopný ako tak ”mobilne” žiť.
Prosíme vás, pripojte sa k nám v modlitbách za tohto syna Izraela. On riskoval svoj život
– svoje telo, aby zachránil iných Izraelčanov, a ešte aj povedal, že keby sa zopakovala
podobná situácia, opäť by skočil na útočníka. Roni a jeho manželka vedia, že miestny
veriaci v Ješuu (Ježiša) sa modlia a postia za neho, a oni sú z toho užasnutí.
Prosíme vás, pripojte sa k nám .. pôst, modlitby, príhovory ... nech ho Boh uzdraví,
aby On bol vyvýšený a stal sa “znamením a zázrakom” v Izraeli.
Ron Cantrell
Jeruzalem, Izrael
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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 2004 / Ševat 5764

ZACHRÁNI SA IZRAEL DIŠTANCOVANÍM SA?
“Keď ruka Midjáncov ťažko doliehala na Izrael, prispôsobili si Izraelci... horské
trhliny, jaskyne a pevnosti. ...Gideon mlátil v preši pšenicu, aby ju zachránil pred
Midjáncami.” (Sud. 6:2,11)
Bez nádeje na dosiahnutie politickej dohody s Palestínčanmi napreduje ministerský
predseda Ariel Šaron v plánoch na jednostranné dištancovanie sa. Spravodajské médiá
zverejnili 12. januára informáciu, že Izrael je pripravený začať v priebehu asi šiestich
mesiacov s uskutočňovaním niekoľkých dôležitých jednostranných opatrení na Západnom brehu a v Pásme Gazy. Znamená to toľko, že Izrael odstráni viacero nepovolených
provizórnych osád, poponáhľa sa s dokončením bezpečnostného plota, spraví zopár
územných zmien a hlavne sa učupí vo vlastnom území za oplotením. K tomuto stanovisku priviedli izraelskú vládu tri roky násilia a krviprelievania. “Dali sme vám všetky
možnosti na spoluprácu,” tvrdí Izrael Palestínčanom. “Pretože sa odmietate správať
čestne, zbalíme sa a pôjdeme domov.” Samozrejme, že toto rozhodnutie vyvolalo celosvetový protest. “Protiprávne!” “Rasistické!” “Vojnový zločin!” Problémy Izraela
komplikuje skutočnosť, že samotná izraelská spoločnosť je v otázke rušenia osád značne
rozdelená, nakoľko pôjde aj o niektoré väčšie usadlosti, v ktorých majú stovky Izraelčanov svoj domov. Okrem toho celá myšlienka rozobratia osád a dištancovania sa
od Palestínčanov znamená zásadný “obrat” u Ariela Šarona, ktorý voľakedy zastával
názor, že Židia sa nielenže môžu a majú usadiť kdekoľvek v krajine, ale že môžu bývať
s Arabmi v pokoji. Unavený a vyčerpaný sa Šaron chystá vycúvať a ísť cestou najmenšieho odporu.
•
Modlime sa, nech problémy, ktorým Izraelčania čelia, im otvorili oči, aby videli,
že záchranou nie je stiahnutie sa za múry, ale obrátenie sa k svojmu Bohu.

Ľudia manifestujú za usadlosti
“Lebo celú krajinu, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu naveky.” (1 M. 13:15)
•

Žiadajte Boha o posilnenie tých, čo veria, že Izrael má právo a povinnosť usídliť

Múr modlitieb
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sa v starobylej domovine kdekoľvek a kedykoľvek.
Demonštrácia viac ako 100 000 ľudí 11. januára v Tel Avive proti Šaronovým sľubom
premiestniť osady a stiahnuť sa z teritórií, bola príznakom rozdelenia, ktoré dolieha
na krajinu ako dôsledok rozhodnutia odstrániť usadlosti. Táto manifestácia je pre vedenie
Likudu vážnym odkazom; v podstate “signalizovala úvodnú salvu v kampani vedenej na
viacerých frontoch, ktorej cieľom je presvedčiť Izraelčanov a v prvom rade Šarona,
že evakuácia osád a jednostranné ustúpenie by predstavovali nebezpečné omyly” (JPost, 12. január). Znepokojujúce na týchto posledných demonštráciách je, že sa na
nich nezúčastňuje len zopár ľavicových krvácajúcich sŕdc. Na zhromaždení v Tel Avive
bola zastúpená rozsiahla vzorka spoločnosti, medzi nimi Šaronovi najbližší priatelia
vrátane hovorcu knesetu Reuvena Rivlina. Tí všetci sa zišli pod transparentom s nápisom: “Izrael sa nepoddá”. Minister výstavby Effi Eitam hodil na Šarona ostrú uštipačnú
poznámku so slovami: “V čase, keď dochádza k rozdrveniu Sýrie, Iraku, Líbye a Usamu
Bin Ladina, teraz od Vás počujeme slabošský tón? Ak budete vyháňať Židov [vrátane]
detí z domovov, nebudeme stáť s Vami” (JPost, 12. január). Niektorí demonštranti mali
nápisy, hlásajúce: “Likud je správny; je na čase, aby odišiel Šaron.”
•
Neste na modlitbách izraelského premiéra Šarona, ktorý aj keď sa môže
v kadečom mýliť, je predsa len súčasným zvoleným vodcom svojho národa.
“Prebývať budete v krajine, ktorú som dal vašim otcom a budete mojím ľudom
a ja budem vaším Bohom.” (Ez. 36:28)

PS hrozí vyhlásením štátu
“Prečo... národy... vymýšľajú daromnosti? ...kniežatá sa spolu radia proti Hospodinu
a proti Jeho Pomazanému: Spretrhajme ich okovy a zhoďme zo seba ich putá!” (Ž. 2:1-3)
•

Proste Boha, aby zmaril všetky hrozby, výstrahy a snahy zamerané na vytvorenie
Palestínskeho štátu v krajine, ktorá patrí jedine Bohu a tým, ktorým ju dal.
Je vidno, že PS zmieta chaos, ktorý je čiastočne spôsobený tým, že nevie, ako reagovať
na hrozbu Izraela o dištancovaní sa. V jeden deň predseda vlády PS Kurája varoval, že ak
Izrael nezastaví budovanie bezpečnostného plota, Palestínčania budú bojovať za dvojnárodný štát. Na druhý deň PS pohrozila, že na Západnom brehu a v Gaze jednostranne
vyhlási “demokratický Palestínsky štát” s hlavným mestom v Jeruzaleme. “Veríme,”
prehlásili, “že v súlade s medzinárodnými rezolúciami a dohodami... máme právo vyhlásiť demokratický Palestínsky štát na celom území obsadenom v roku 1967 vrátane Jeruzalema...” Izrael však tvrdí, že “nikdy nebude akceptovať na svojich hraniciach teroristický štát” (JPost, 11. január). PS obviňuje Izrael, že sa rozširovaním osád
a nariaďovaním atentátov, útokov a hromadných trestov snaží obísť uplatňovanie Cestovnej mapy.
•
Modlite sa za Palestínčanov, aby videli, že ich budúcnosť nie je s tými, ktorí kážu
násilie a teror proti Božiemu vyvolenému ľudu.
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“Žehnať budem tých, čo teba žehnajú, prekľajem toho, čo tebe zlorečí...” (1 M. 12:3)

Chce Assad ťahať za jeden povraz?
“Takto vraví Hospodin: Pre tri priestupky Damasku, - ba pre štyri – to neodvrátim...” (Ám. 1:3)
•

Úpenlivo proste Boha o veľkú múdrosť pre vodcov Izraela, ktorí sa snažia
rokovať so Sýriou, či majú vyjednávať alebo konfrontovať.
Už niekoľko týždňov predkladá sýrsky prezident Bašar Assad Izraelu návrhy, pretože,
ako hovorí, chce obnoviť mierové rokovania, prerušené pred niekoľkými rokmi. Izrael
to doteraz odmietal, zotrvávajúc na tom, že nemá v úmysle rokovať so štátmi, ktoré
financujú terorizmus. Je ťažké vedieť v tejto situácii, o čo Sýrii naozaj ide. O Sýrii nezmieriteľnom nepriateľovi od biblických čias - je známe, že má na Izrael namierené
nebezpečné zbrane (ak nie zbrane hromadného ničenia), a že je významným podporovateľom terorizmu. “Odstráňte Hizbullah z južného Libanonu a potom by sme sa mohli
rozprávať,” hovorí Izrael. Aj USA obviňujú Sýriu z podporovania a pomáhania teroristickým skupinám ako Hamas a Islamský džihád, a v skutočnosti aj pohrozili sankciami
proti tomuto islamskému štátu. Momentálne však prezident Spojených štátov Bush nejde
cestou sankcií, pretože, ako sa zdá, chce si ponechať otvorené možnosti pre diplomaciu.
“Izrael bude veľmi rád rokovať so Sýriou, keď Damask prestane podporovať Hizbullah
a palestínske teroristické organizácie,” povedal nedávno premiér Šaron. Ale pokračoval
ďalej a poukázal na skutočnosť, že Sýria a Irán sú tí, ktorí vedú teroristické skupiny
v útokoch proti Izraelu.
•

Proste Boha, aby dal mladému a snáď prispôsobivému Bašarovi Assadovi schopnosť vidieť, že politika jeho predkov nie je tou, ktorá vedie k mieru a prosperite.
“Zmizne pevnosť z Efrajimu i kráľovstvo z Damasku a zvyšok Sýrie pochodí ako sláva
Izraelcov...” (Iz. 17:3)

“Priveďte Falašov Mura”
“Poberiem vás z národov, zhromaždím vás zo všetkých krajín a dovediem vás na vašu
pôdu.” (Ez. 36:24)
•

Prihovárajte sa za trpiacich etiópskych Židov, ktorí v táboroch ešte stále čakajú
na prepravu do Izraela.
•
Modlite sa, aby pri návrate do svojej vlasti neboli prinucovaní, aby sa vzdali
svojej viery.
Hoci pred nejakým časom sa Izrael rozhodol prepraviť Falašov Mura (etiópskych potomkov Židov, ktorí konvertovali na kresťanstvo) do Izraela, uskutočnenie prepravy
je z rôznych dôvodov zdržiavané. Niektorí namietajú proti ich privedeniu do Izraela
Múr modlitieb
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s tvrdením, že niektorí z nich sú v skutočnosti “misionármi”. To je veľmi nepravdepodobné, aj keď mnohí z nich sú očividne kresťanmi. Medzitým týchto asi 24 000 Etiópčanov nechávajú zomierať na choroby a podvýživu v tranzitných táboroch Židovskej
agentúry “kvôli [predsudkom]... židovských úradníkov, ktorí uprednostňujú bielych
ruských Položidov pred čiernymi Židmi” (internetový článok “Poslední etiópski Židia”
známej židovskej pisateľky Naomi Ragen). Zdá sa, že vláda si teraz spytuje svedomie
a je pripravená rýchlo priviesť týchto ľudí do Izraela. Rabín Jafet Alemu, spoluzakladateľ hnutia zvaného “Južné krídlo na Sion”, sa takémuto rozhodnutiu teší. “Väčšinou,”
hovorí, “nám boli predkladané slová, slová, slová. Dúfam, že dnes budú skutočnosťou...”
•
•

Žiadajte Boha, aby Falašov Mura rýchlo priviedol domov.
Modlite sa, aby dozeral na ich začlenenie sa do izraelskej spoločnosti, aby nenarazili len na inú formu súženia.
“Prídu vznešení z Egypta, Kúš (v inom preklade Etiópia – pozn. prekladateľa) vystrie
ruky k Bohu.” (Ž. 68:32)

Pokračujte v modlitbách za dážď!
“Spievajte vďaku Hospodinu,... ktorý oblakmi zahaľuje nebesá a pripravuje dážď,
rásť dáva tráve po vrchoch.” (Ž. 147:7-8)
•

Modlite sa, aby Boh cez zostávajúce zimné mesiace otvoril okná nebies a vylial
dažde.
V čase písania týchto správ sa uvádza, že Kinneret sa zdvihol len o 11 cm, a že podzemné zvodnené vrstvy to asi vôbec nezasiahne. December sa ukázal ako viac-menej suchý
mesiac, ale stále je ešte možnosť, že január, február a marec bude daždivý.
•
Úpenlivo Ho proste, aby dal omnoho viac dažďa na túto vyprahnutú zem!
V Mesiášovom mene,
Lonnie C. Mings

Projekt MÚR MODLITIEB organizuje medzinárodná organizácia
Kresťanskí priatelia Izraela (CFI) so sídlom v Jeruzaleme:
CFI, P.O.Box 1813, Jerusalem 910 15, ISRAEL
E-mail: cfi@cfijerusalem.org; www.cfijerusalem.org
Na Slovensku a v Českej republike zabezpečuje tento projekt občianske združenie Chevra.
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CHEVRA CENTRUM
Na začiatku minulého roka sme boli veľmi požehnaný tým, že nám predseda Židovskej
náboženskej obce v Žiline ponúkol budovu pre naše združenie. Je to bývalá židovská
škola. Uvedomujeme si, že nás Boh vedie k tomu, aby táto budova bola požehnaním pre
Jeho ľud ako Chevra centrum, a to cez nasledovné projekty:
-

distribúcia potravinových balíkov a humanitárnej pomoci, šatstva
pomoc pre tých, ktorí prežili holokaust a geto
zdravotnícke projekty
starostlivosť o starších ľudí
programy pre deti a siroty
kultúrne, vzdelávacie a vyučovacie programy
pomoc pre obete miestnych pohrôm
projekty Aliyah – imigrácia do Izraela

Súčasný stav budovy
CHEVRA CENTRUM
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Budova potrebuje rekonštrukciu. Návrh a príprava projektu, materiál a samotná práca
na stavbe stojí veľmi veľa. Je to obrovský projekt, ale Boh Izraelov, ktorý je náš Otec
a Boh je oveľa väčší, než tento projekt. Táto vízia je nielen pre tím Chevra, ale aj pre
tých v tele Ješuu (Ježiša), ktorých srdcia sú zlomené pre Židov, a ktorí chcú byť Jeho
požehnaním pre nich: “A požehnám tých, ktorí ťa žehnajú” (1 M. 12:3)

Pohľad na projekt budovy po rekonštrukcii.

Milí bratia a sestry, viac ako rok sa modlíme a očakávame na pokyny nášho Boha,
na “otvorené dvere“, do ktorých máme vstúpiť. Práve sme vstúpili do nich: do projektu
Chevra centrum. Prosíme, modlite sa za nás, aby sme viac poznali Toho, ktorý všetko
zmôže a všetko riadi. Každá vaša modlitba je pre nás vzácna a posilňuje našu túžbu
nasledovať Pána Ježiša v napĺňaní Otcovej vôle.
tím Chevra

Pre všetkých vás, ktorý ste sa rozhodli prispieť sú nasledovné informácie:
Pre platby zo Slovenska:
Chevra, Hollého 40 , 010 01 Žilina,
Banka: ČSOB, a.s., Legionárska 1, 012 22 Žilina
zvlášť vytvorený účet - č.ú.: 307945033/7500 (Sk) (poukážka označená červenou bodkou)
Pre platby z Českej republiky:
Chevra, Smetanova 523, 739 61 Třinec
Banka: ČSOB, a.s., Lidická 1264, 739 61 Třinec
č.ú.: 180773659/0300 (Kč) (na poukážku uveďte var. symbol 111)
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Publikácie

Lekcie z biblickej zeme
LEM RÚCHA
Od založenia štátu Izrael sa izraelská krajina veľmi zmenila, ale
aj napriek tomu sa ešte stále môžete poprechádzať po brehoch Galilejského jazera a predstavovať si, aké to bolo, keď tam Ješua (Ježiš) slúžil.
Takmer vždy Ho nasledoval zástup ľudí, dychtiacich počúvať Jeho učenie. Bolo to práve na brehu tohto jazera, kde Ho dohonila žena, ktorá
zúfalo túžila byť vyliečená zo svojej chronickej choroby. Tento zázračný
príbeh je čitateľom Novej zmluvy dobre známy. Predsa však je toho
omnoho viac, než to, čo je “medzi riadkami”, a ak tomu správne porozumiete – posilní to váš vzťah s Pánom. Patria k tomu strapce, slimáky,
autorita, pokora a krídla. Viem, že si myslíte:
“Čo má toto všetko znamenať?” Čítajte ďalej!

STRAPCE
V Matúšovi 9:20-22 nachádzame neobvyklý
príbeh o chorej žene, ktorá prijala uzdravenie
jednoducho tak, že sa dotkla Ježišovho odevu:
“A tu žena, ktorá dvanásť rokov trpela na krvotok, prišla odzadu a dotkla sa lemu Jeho plášťa; povedala si totiž: Keď sa Mu len plášťa
dotknem, ozdraviem. Ježiš (Ješua) sa obrátil a
keď ju videl, riekol: Dúfaj, dcéra, tvoja viera ťa
uzdravila. I ozdravela žena v tú hodinu.”
V Markovi opis toho istého príbehu pokračuje:
“Ale Ješua hneď pocítil, že vyšla z Neho sila,
obrátil sa v zástupe a spýtal sa: Kto sa mi
dotkol rúcha? I povedali Mu učeníci: Vidíš, že sa
zástup tlačí na Teba, a spytuješ sa: Kto sa ma
dotkol?” (Mar. 5:30-31).
Čo je také významné na leme Ježišovho rúcha?
Keď o tom čítame po prvýkrát, zdá sa nám to
ako neobvyklý zvyk. Ale keď porozumieme
Vzdelávanie
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tomu, aký význam má lem rúcha, potom nám tieto pasáže budú dávať
omnoho väčší zmysel.
Slovo preložené ako “lem” sa vlastne vzťahuje na okraje alebo strapce
(hebrejsky cicijot), ktoré mali byť podľa Božích nariadení na štyroch
rohoch každého odevu židovských mužov.
“Hospodin hovoril Mojžišovi: Hovor s Izraelcami a povedz im, nech si zhotovujú strapce na okraje svojich šiat po všetky pokolenia a nech dajú
na okrajové strapce purpurovomodrú šnúrku. Strapce nech vám slúžia
na to, aby ste sa ,kedykoľvek sa na ne pozriete rozpomenuli na všetky
príkazy Hospodinove, aby ste ich plnili a nechodili za žiadosťami svojho
srdca ani svojich očí, ktoré by vás zaviedli k smilnej nevernosti, aby ste si
pripomínali a plnili všetky moje príkazy a aby ste boli
svätými pre svojho Boha. Ja som Hospodin, váš
Boh.” (4 M. 15:37-41a)
Za starých čias nosili muži v Izraeli vrchné tuniky so
štyrmi rohmi a tieto strapce (cicijot) k nim boli priviazané. Tento vrchný odev sa stal známym ako talit
(v hebr.), z ktorého sa postupne vyvinul formálnejší
modlitebný šál.
Ale kvôli čomu strapce? Tieto strapce mali každému
židovskému mužovi pripomínať jeho zodpovednosť
plniť Božie prikázania. V skutočnosti boli strapce
zviazané do 613-tich uzlov, ktoré im mali neustále
pripomínať 613 Mojžišových zákonov, z ktorých
je 365 zákazov (“Čo nebudeš robiť”) a 248 príkazov
(“Čo budeš robiť”). Tieto uzlíky zároveň zodpovedajú
nevyslovovanému Božiemu menu jod-he-vav-he
(JHVH), Jahve.
Tým, že viseli na štyroch rohoch ich odevu, pred
zrakom všetkých vrátane ich samých, neustále im
pripomínali, že majú kráčať podľa Božích zákonov.
Hebrejské slovo, ktoré my prekladáme ako “zákon”
je halacha a doslovne znamená “chodiť, kráčať”.
Vidíte teda, že žiť podľa Božieho zákona znamená
každodenne chodiť a zostávať na Jeho chodníku
spravodlivosti, čo si my všetci potrebujeme neustále
pripomínať.
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Nosenie týchto strapcov by sa mohlo prirovnať
k tomu, akoby sme nosili veľkú Bibliu
na šnúrke okolo krku. Ako by sme sa správali
pred ľuďmi, ako by sme sa rozprávali
s druhými, kam by sme šli? Tým, že Boh prikázal Izraelcom nosiť tieto strapce, vlastne
zamýšľal, aby im neustále pripomínali Jeho
Slovo.
V dnešnej dobe, keď Židia chodia oblečení
západným spôsobom, dodržiavajú tento zákon
tak, že štvorrohý odev nosia pod vrchným.
Predsa však nad opaskom tieto strapce odhaľujú, aby ich bolo vidieť. Cicijot nájdeme aj na
rohoch krásneho modlitebného šálu, ktorý
židovskí muži nosia ako vrchný odev, keď sa
modlia. Ja osobne sa vždy rád pozerám
na mužov v mojom okolí v Jeruzaleme, ako sa
každý piatok večer a sobotu ráno vracajú
domov zo synagógy a cez ramená majú prehodený vlniaci sa modlitebný šál.

Modlitebný šál sa používa
ako modlitebná komôrka.

Židovskí muži, keď sú ponorení do modlitby, prehadzujú si tento modlitebný šál cez hlavu, aby sa uzavreli pred svetom a boli v prítomnosti
Božej. Toto možno vidieť v synagóge alebo pri Západnom múre (Múre
nárekov) v Jeruzaleme. Modlitebné šály sú biele, predstavujúce nebo
alebo miesto, kde prebýva Pán. Modrá farba (farba pruhov na bielom
šále) predstavuje Ruach HaKódeš, čiže Ducha Svätého. Preto modlenie sa
pod talitom, čiže modlitebným šálom znamená zahalenie sa prítomnosťou Božou. Od biblických čias bol vlastne tento zvyk akoby modlitebnou
komôrkou, a pravdepodobne na toto sa Ježiš odvolával v Matúšovi 6:6,
keď nám povedal, aby sme vošli do svojej komôrky, oddelení od ľudí
naokolo, a modlili sa v skrytosti k Pánovi.
Talit, ako rúcho, nosil Samuel (1 Sam. 15:27) a takéto rúcho prehodil
Eliáš cez Elízea (1 Kráľ 19:19). Nosil ho tiež Ješua a “lemom rúcha”,
ktorého sa dotkla žena s krvotokom, boli vlastne cicijot alebo strapce
Jeho talitu.
Ješua bude mať na sebe svoj talit dokonca aj pri svojom slávnom druhom príchode. V Zjavení 19:11-16 nám Ján popisuje: “Potom som videl
otvorené nebo. Ajhľa: biely kôň a Ten, čo sedí na ňom, menuje sa Verný
Vzdelávanie
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a Pravý, ... meno napísané, ktoré nezná nikto, len On sám, odetý
do plášťa, zmáčaného krvou a Jeho meno: Slovo Božie ... Na plášti
a na bedrách má napísané meno: KRÁĽ KRÁĽOV A PÁN PÁNOV“ (Zj. 19:11-13,16). J. R. Church sa domnieva, že ten plášť je Ješuov
talit a na ňom a na Jeho bedrách sú napísané Jeho tituly. Kam totiž
siahajú cicijot, ak nie po bedrá? Všimnite si, že v tejto pasáži sú uvedené
štyri tituly – možno jeden na každý zo štyroch cicijot:
1. “meno napísané, ktoré nezná nikto, len On sám” – nevysloviteľné
meno Boha, Jahve! (verš 12),
2. “Slovo Božie” (verš 13),
3. “Kráľ kráľov” a
4. “Pán pánov” (verš 16).
Účelom štyroch strapcov na odeve bolo, je a bude zvestovať Slovo
Pánovo, aby sme si ho pamätali a zachovávali ho.

SLIMÁKY
Každý strapec mal byť vytvorený z modrých nitiek. V dnešnom svete, kde
je modrá taká rozšírená, je ťažké si predstaviť, že počas celého biblického
obdobia bola výroba modrej pravdepodobne najnákladnejšia zo všetkých
farieb. Preto to bola farba vyhradená pre kráľovské stavy a bohatých,
ktorí si to mohli dovoliť.
Predtým, než boli umelé farbivá, jediným zdrojom farbenia bola malá
žľaza slimáka. Na naplnenie jedného náprstku modrého farbiva bolo
treba 12 000 slimákov. V roku 200 pred n. l. stál kilogram látky zafarbenej na modro dnešných približne 75 000 amerických dolárov. Okolo roku
300 n. l. stál ten istý kilogram modrej látky asi 200 000 amerických
dolárov. To naznačuje, že Lýdia, predavačka purpuru a jedna z prvých,
čo sa obrátili na kresťanstvo, bola jednou z najbohatších žien v Rímskej
ríši (Sk. 16:14).
Táto pikantná správa o Lýdii v biblickom “tesnopise”, ktorá dnes pre nás
znamená veľmi málo, však prvým čitateľom tohto textu hovorila veľa.
V skutočnosti hovorila asi toto: “Vieš čo, jedna z najbohatších
a najvplyvnejších ľudí v Rímskej ríši bola zachránená!” Skúste si predstaviť, aký to mohlo mať dosah na posolstvo evanjelia.
Modrá tiež reprezentovala niečo božské a to je dôvod, prečo kráľovská
modrá oddeľovala ľudí od ostatného bežného sveta. Z toho dôvodu mať
modrú niť znamenalo mať niečo z božského a kráľovského a slúžilo to na
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pripomínanie každému, kto ju nosí, aká je jeho dôležitosť v Božích
očiach. Napokon, Boh nás povoláva k tomu, aby sme boli kráľovským
kňažstvom.
Táto vzácna modrá niť sa pravdepodobne prenášala z otca na syna ako
jedno z jeho dedičstiev. Modrý pruh na modlitebnom šále židovských
mužov má ten istý význam a čo je zaujímavé, tento symbol reprezentujú
práve modré pruhy na dnešnej vlajke Izraela.
Izraelská vlajka, taká zaznávaná na celom svete, je naozaj reprezentáciou
Hospodina vo všetkých svojich elementoch. Biele pozadie a modré pruhy
pochádzajú z modlitebného šálu. Dávidova hviezda v strede sa vysvetľuje
viacerými spôsobmi. Jeden z nich, ktorý sa mi páči, je od židovského
učenca Franza Rosenzweiga a ten ju interpretuje takto: Dávidova hviezda
sa skladá z dvoch trojuholníkov. Jeden reprezentuje Boha, ktorý sa
zjavuje ako Stvoriteľ, Vykupiteľ a Učiteľ. Neznie vám to povedome? Druhý trojuholník predstavuje Boha, človeka a iných v trojitom vzťahu, ktorý
vyžaduje všetky tri elementy na to, aby sa naplnilo Božie Slovo v našich
životoch. Toto pre mňa činí izraelskú vlajku skutočným štandardom
a reprezentáciou Boha a svedectvom Izraelskému ľudu, komu slúžia
a prečo existujú. V duchovnom ponímaní je možno práve toto dôvod,
prečo sa vlajka Izraela, rovnako ako národ a štát Izrael, stretáva
v sekulárnom svete, v ktorom žijeme, s toľkým odporom.

Výber z kapitoly z knihy „Lekcie z biblickej zeme“. Autorom tejto publikácie je Clarence
H. Wagner, prezident medzinárodnej organizácie Mosty pokoja (Bridges for Peace)
so sídlom v Jeruzaleme.
Vzdelávanie
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PUBLIKÁCIE , AUDIO, VIDEO
Ponuka publikácií, brožúrok, audio a video pások.

40 dôležitých
faktov
z histórie
Izraela

ˇ
12 klúčov
k pochopeniu
Izraela
v Biblii

ˇ
15 klúčov
k pochopeniu
jedinečného
Jeruzalema

Clarence H. Wagner
(formát A5)

Clarence H. Wagner
(formát A5)

Clarence H. Wagner
(formát A5)

40,- Sk (35,- Kč)

30,- Sk (25,- Kč)

35,- Sk (30,- Kč)

ˇ
12 klúčov
k Izraelu
v proroctvách
dneška
Clarence H. Wagner
(formát A5)
35,- Sk (30,- Kč)

Pri zakúpení
všetkých brožúrok
naraz vám
ponúkame
ˇ
zlavu
40,- Sk.
Spolu zaplatíte
220,- Sk (180,- Kč)

„Práve pre túto
ˇ
chvílu“

- porozumenie
Purimu
Clarence H. Wagner
(formát A5)
30,- Sk (25,- Kč)

Lekcie
zo Šavuótu
(z Letníc)

Vianoce

Chanuka

Clarence H. Wagner
(formát A5)

Clarence H. Wagner
(formát A5)

Clarence H. Wagner
(formát A5)

30,- Sk (25,- Kč)

30,- Sk (25,- Kč)

30,- Sk (25,- Kč)
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Chuck a Karen Cohen
Korene našej viery
Cena 60,- Sk (50,-Kč)
Kjell Sjöberg
Víťazstvo v modlitebnom boji
Cena 50,- Sk (40,- Kč)

AUDIO nahrávky
z KONFERENCIE 2003
Kazeta č.1 Stanislaw Gawel
„...som Izraelovi Otcom…“

Kazeta č.6 Ron Cantrell
Zachariáš a Izraelský Otec

Kazeta č.2 Ron Cantrell
Posledné trúbenie Šofaru

Kazeta č.7 Chevra tím
Prezentácia pomoci
židom v diaspóre

Kazeta č.3 Randy Ludeman
Iz. 42:6 – čo to znamená
„… svetlo národom …“
Kazeta č.4 Ron Cantrell
Ktorého Boha
poznáme ako Otca
Kazeta č.5 Randy Ludeman
Gal. 3:17 – Čo nemôže byť
nezneplatnené
Cena jednej kazety je 60,- Sk (50,- Kč)
MP3 (1xCD)
nahrávka celej konferencie
za 240,- Sk (195,- Kč)
Publikácie, audio, video

Kazeta č.8 Randy Ludeman
Jakub 1:17 –
ach, znova to „svetlo“
Kazeta č.9 Stanislaw Gawel
Ján 4:31-34 – Vzťah Ježiša
k Otcovi je vzorom
pre Jeho učeníkov aj dnes

Pri zakúpení celej sady
audio pások (9 kaziet)
ˇ 60,- Sk.
vám ponúkame zlavu
Spolu zaplatíte 480,- Sk (390,- Kč)
K cene prirátame poštovné a balné.
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Židovské piesne v hebrejčine
CD

a

KADOSH (Svätý) - Michaela Záhorská
cena 300,- Sk za CD a 150,- Sk za MC
(245,- Kč za CD a 125,- Kč za MC)
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

Pre Slovenskú republiku:
Chevra, Hollého 40 , 010 01 Žilina
Banka: ČSOB, a.s., Legionárska 1,
012 22 Žilina
č.ú.: 107656253/7500 (Sk)
Tel./ Fax: +421-41-56 40 536
E-mail: chevra@chevra.sk,
WEB: www.chevra.sk

Pre Českú republiku:
Chevra, Smetanova 523, 739 61 Třinec
Banka: ČSOB, a.s., Lidická 1264,
739 61 Třinec
č.ú.: 180773659/0300 (Kč)

CHEVRA CENTRUM
pre SR zvlášť vytvorený účet
č.ú.: 307945033/7500 (Sk)
pre ČR var. symbol 111

