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SLOVO NA ÚVOD
Milí bratia a sestry,
milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista!
Ďakujem Bohu cez Ježiša Krista za všetkých vás, ktorí sa prihovárate za pokoj
pre Jeruzalem, ktorí i v týchto letných dňoch stojíte na modlitbách za Jeho ľud –
Izrael.
Tak, ako vám teraz píšem tieto slová, si uvedomujem, akú máme výsadu ako
Božie deti, že sa môžeme prihovárať pred majestátnym a predivným Bohom
v mene Jeho syna Ježiša Krista. Ale zároveň si musím priznať, že nie som ten,
ktorý sa teraz môže zaradiť medzi tých, o ktorých je napísané v Jánovi 4:23 „Ale
ide hodina a je teraz, keď praví modlitebníci budú sa modliť Otcovi v duchu
a v pravde, lebo aj Otec hľadá takých modlitebníkov, ktorí by sa mu tak modlili.“
Je to smutné, ale nemôžem si to nechať pre seba, pretože cítim, ako sa ma to
osobne dotýka, ako ma volá Ten, ktorý ma stvoril, aby som hľadal a skúšal, čo je
dobré, milé a dokonalé. A preto opäť vyjadrujem Bohu vďaku za vás, ktorí sa
modlíte, prihovárate, bojujete, bdiete.
Božie Slovo je pravdivé a nemenné, ale zároveň meniace nás - ľudí. Vedie nás
k pravde, učí nás milovať, dávať a prijímať. Nech aj dnes je pre nás
povzbudením a napomenutím; nech nás sprevádzajú Jeho slová po celý deň.
S pozdravom SHALOM

Jozef Janits
Chevra tím
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Prosba o pomoc!
Vzhľadom na množstvo projektov pre pomoc Židom na Ukrajine,
potrebujeme pre našich spolupracovníkov v tejto krajine mobilné
telefóny a počítače s monitorom.
Prosíme vás, ktorí máte funkčný
počítač (aspoň pentium), monitor
(farebný) a nepotrebujete ho
alebo si kupujete nový,
a rozmýšľate, čo so starým,
môžete ho darovať na Ukrajinu
pre administratívne účely.
Prosíme vás, ktorí máte funkčný mobil
a nepotrebujete ho alebo si kupujete nový
a rozmýšľate, čo so starým,
môžete ho darovať na Ukrajinu tým,
ktorí pomáhajú pri distribúcii potravinových
balíkov, zdravotníckej pomoci a pod.
Vaše dary pomôžu pri realizácii jednotlivých projektov priamo
na Ukrajine:
- urýchli sa proces distribúcie potr. balíkov, liekov a šatstva.
- zlepší sa vzájomná komunikácia medzi našimi spolupracovníkmi
a zaistí sa ich bezpečnosť počas distribúcie.
- uľahčí sa spolupráca s úradmi (písanie žiadostí, dokumentov, objednávok a pod. )
Napíšte nám, zavolajte alebo pošlite email, fax.
Za vašu ochotu a pomoc vám budeme vďačný.
Prosba o pomoc
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Mesačné správy z Izraela
“...Bola to pravda, čo som počula vo svojej zemi...” (1 Kráľ. 10:6)

Jún 2003 / Sivan 5763
CESTNÁ MAPA DO ZÁHUBY?
”A zem sa nebude predávať navždy, lebo zem je moja, preto že vy ste pohostínmi
a dočasnými obyvateľmi u mňa. A po celej zemi svojho državia dáte zemi možnosť
výkupu.”
(3. M. 25:23-24)
Ráno 26. mája sa Izraelčania zobudili do novej reality: ich vláda odsúhlasila v pomere
12 ku 7 medzinárodne sprostredkovaný plán, a tým vlastne izraelská vláda po prvýkrát
formálne schválila vytvorenie Palestínskeho štátu. Piati ministri hlasovali proti, štyria
sa hlasovania zdržali. Plán, podľa ktorého by sa mal do roku 2005 vytvoriť Palestínsky
štát, je podľa jedného z poslancov ”najnebezpečnejší z doteraz prezentovaných plánov
pre Stredný Východ” (na jednom protestnom plagáte o ňom osadníci hovoria ako
o ”mape do pekla”).
Autor tohto príspevku priznáva, že aj jeho prekvapila správa, že Šaronova vláda prijala
známy Štvorkou podporovaný plán. Šarona nepochybne viažu silné putá a vzťah
k ”vrchom Izraelu”, ktoré sa nachádzajú v Júdsku a Samárii. Na druhej strane mu jeho
svetské politické stanovisko umocňované Mošavským zázemím bráni vidieť
absolutistický charakter biblických kritérií. Z tohto pohľadu je jeho vyhlásenie
o rozdelení krajiny možno odsúdenia hodné, ale asi nie nelogické: ”Prišiel čas, ….aby
sme rozdelili túto krajinu medzi nás a Palestínčanov” (Jediot Aharonot). Na nešťastie
pre minimalistov má k deleniu krajiny čo povedať aj Boh (viď Joel 3:2), pričom musíme
vychádzať z toho, že v konečnom dôsledku krajina nepatrí ani Izraelu, je Božia. (Izraelu
bola naveky prepožičaná, aby mu poskytla národný domov a útočisko.)
Mapa možno ukazuje cestu, ale terén je nanajvýš hrboľatý a nič nezaručuje,
že ustanovenia plánu sa vôbec niekedy podarí plne uskutočniť. Izrael má voči plánu
množstvo výhrad. Jedna z najdôležitejších sa týka ”práva palestínskych utečencov
na návrat”. Niektorí ministri navrhli podmienku, aby Palestínsky štát, ako ho chápe
cestovná mapa, predstavoval ”jediný cieľ palestínskych utečencov” (tzn. že by nemohli
vstúpiť do izraelskej časti). Limor Livnat sa tiež vyjadril, že ”kým nebudú dokonale
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vykorenené základy terorizmu, žiadne hranice z roku 1967 sa posúvať nebudú, nebude
ani žiadna dohoda o Jeruzaleme ani súhlas s Palestínskym štátom” (Haaretz, 26. mája).
Formálne odsúhlasenie niektorých takýchto návrhov by mohlo plánu získať širšiu
podporu.
Treba poznamenať, že aj na palestínskej strane sa nájdu takí, ktorým plán nie je po chuti.
Hamas vyhlásil, že ”toto rozhodnutie má za cieľ zastaviť Intifádu palestínskeho ľudu
a ich boj a eliminovať palestínske záujmy, v centre ktorých stojí právo utečencov
na návrat a suverénny štát s hlavným mestom v Jeruzaleme.” Netreba preto výnimočnú
inteligenciu, aby si človek uvedomil, že obe strany majú svoje výhrady, ktoré plán
nakoniec zničia, ak len nedôjde k významným modifikáciám. Iba čas ukáže, ako ďaleko
po ceste útrap nás cestovná mapa nakoniec povedie.
TERORIZMUS PREKVITÁ – IZRAEL JE V POHOTOVOSTI
”Dostaneme vás hocikedy a hocikde.” ”Bojovníci Džihádu nie sú ani tak armáda,
ako skôr vírus, ktorý prepukol a rýchlo sa rozšíril za hranice akejkoľvek kontroly,
vírus, ktorý sa živí nezmieriteľnými rozdielmi medzi islamským a neislamským
svetom.” (Time-Europe, 2. mája).
Práve, keď si Izraelčania mysleli, že terorizmus poľavil – resp. mu Izraelské
bezpečnostné sily a policajné zložky dokážu úspešne predchádzať – a zaujímal sa viac
o generálny štrajk, ktorý paralyzoval krajinu, militanti udreli znova a v rozpätí 24 hodín
spôsobili smrť 9 Izraelčanov. V sobotu 13. mája sa manželia Gadi a Dina Levy z Kiryat
Arby prechádzali po námestí Gross v Hebrone, keď sa pri nich detonoval samovražedný
útočník. Gadi zahynul okamžite a Dina, ktorá čakala dieťa, zomrela krátko po prevoze do
jeruzalemskej nemocnice Hadassah. O necelých 24 hodín v čase rannej dopravnej špičky
samovražedný bombový útočník, prezlečený za nábožného Žida, nastúpil na autobus č. 6
v časti nazývanej Francúzsky vŕšok v Jeruzaleme. Odpálil svoju bombu, čím zahubil
7 ľudí a zranil 20, z toho 4 vážne.
Útočníka identifikovali ako Bassema Tarkrouriho z Hebronu. Do autobusu nastúpil
oblečený v kippe a tallite, čím vyvolal dojem, že bol práve v synagóge. Desaťkilová
bomba, ktorú mal pri sebe, vybuchla v prednej časti autobusu a okamžite usmrtila
niekoľko pasažierov. Keďže išlo o predĺžený autobus, väčšina cestujúcich v zadnej časti
sa obišla bez ujmy alebo iba s ľahkými zraneniami. Jeden mladík sa práve zohol, aby
si z tašky vybral výtlačok Mišanah, keď bomba vybuchla a nad hlavou mu preleteli
guľôčkové ložiská. Za svoje ”spasenie” vďačí Mišanahu.
Asi 20 minút po explózii na Francúzskom vŕšku došlo k ďalšiemu incidentu. Bombový
útočník odpálil svoju nálož skôr, ako ho mohli vojaci na severnom stanovišti
prehliadnuť. Nepodarilo sa mu zabiť nikoho okrem seba. Polícia sa domnieva, že mal
v úmysle vykonať samovražedný útok. On aj Tarkrouri boli členmi jednotiek Hamasu.
Mesačné správy z Izraela
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V pondelok ráno 19. mája zase palestínsky samovražedý útočník odpálil bombu po tom,
čo sa na bicykli priblížil k džípu Izraelských bezpečnostných síl pri izraelskom stanovišti
pri Kfar Darome v pásme Gazy. Pri tomto incidente utrpeli traja izraelskí vojaci ľahké
zranenia.
19. mája došlo ešte k jednému útoku, pri ktorom sa žena odpálila pred vchodom
do obchodného centra v meste Afula na severe Izraelu. Zahynuli pri tom 3 Izraelčania
a zranených bolo najmenej 50. Ako to často býva, jednou z obetí bol člen bezpečnostnej
služby pri vchode. Druhá strážkyňa, mladá žena, bola veľmi vážne zranená a v
nemocnici bojuje o život. Útočníčkou bolo 19 – ročné palestínske dievča z Tubasu v
Samárii.
Nová vlna terorizmu v Izraeli je súčasťou rastúceho počtu teroristických útokov na celom
svete. ”Nemožno pochybovať, že čelíme silnej vlne globálneho terorizmu, ktorý nepozná
hranice,” povedal izraelský policajný inšpektor generál Aharonišky. Dodal, že je
prakticky nemožné dokonale uzavrieť krajinu pred útočníkmi, ktorí sa chcú dostať dnu.
Podľa autora článku to vyzerá, že na zemi boli uvoľnení démoni a obliekli si šaty
Hamasu, Al-Kaidy, Hizballáhu a ostatných skupín, ktorých zámerom je prelievať krv
Izraelčanov a obyvateľov západných krajín. Nanešťastie tieto militantné skupiny
nevytvárajú jednotnú armádu, ktorú možno lokalizovať a napadnúť. Sú skôr ako muchy,
a to smrteľne jedovaté muchy, ktoré je ťažko spozorovať, až kým nepoštípu.
Premiér Šaron odložil svoju návštevu Washingtonu, aby sa mohol venovať kríze
vyvolanej viacnásobnými teroristickými útokmi. Kabinet mal v nedeľu večer krízové
stretnutie a okrem iného diskutoval o možnosti vyhostenia Arafata z krajiny. Niektorí sa
domnievajú, že spomínané útoky sa uskutočnili na jeho podnet, pretože chcel sabotovať
prvé stretnutie Šarona s Abbasom, ktoré sa uskutočnil v sobotu večer v Jeruzaleme.
O Arafatovom osude sa zatiaľ nerozhodlo, kabinet však odsúhlasil zavedenie stavu
totálnej izolácie Západného brehu.
Medzitým minister obrany Mofaz varoval, že v prípade pokračujúceho násilia bude
Izrael uvažovať o vypovedaní Arafata. Izrael o tejto možnosti hovorí už mesiace, či
dokonca roky. Keď sa o niečom hovorí dlhší čas, postupne sa znižuje odpor voči danej
myšlienke, ktorá sa na prvý pohľad mohla zdať nereálna. Preto aj v tomto prípade je
možné, že deň Arafatovho vyhostenia sa blíži.
ŠARON A ABBAS SA STRETÁVAJÚ
V sobotu 17. mája večer sa premiér Šaron po prvýkrát od septembra 2000, kedy vypuklo
palestínske násilie, stretol s palestínskym predstaviteľom na najvyššej úrovni. Stretnutie
sa konalo v deň, na ktorý bola pôvodne plánovaná Šaronova návšteva Washingtonu,
čo mu malo napomôcť presvedčiť Washington, že robí všetko, čo je v jeho silách,
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aby zlepšil humanitárne podmienky v Palestíne.
Z politického hľadiska sa od stretnutia veľa neočakávalo a ani sa mnoho nedosiahlo
okrem faktu, že stretnutie sa vôbec uskutočnilo, čo je svojím spôsobom významné. Šaron
vyjadril rozhorčenie nad zabitím manželov z Hebronu. Navrhol, aby sa PS zaviazala
ukončiť násilie v teritóriách a v prvom rade v pásme Gazy. Potom by Izrael mohol
stiahnuť svoje jednotky. Abbas však Šaronove návrhy odmietol a namiesto nich predložil
zoznam palestínskych požiadaviek, medzi ktorými bolo okamžité prijatie cestovnej
mapy, prepustenie väzňov, ukončenie pôsobenia IBS v teritóriách, zastavenie
osídľovania a odstránenie bezpečnostnej hranice.
Palestínčania hovoria, že pre zastavenie terorizmu nemôžu urobiť takmer nič, kým
sa Izrael nestiahne z teritórií a Izrael zase hovorí, že nemôže opustiť teritóriá, kým teror
neprestane. A tak sme opäť pri starom známom ”až po tebe”, ktoré nikam nevedie
iba k ďalšiemu krviprelievaniu. Izrael je presvedčený, že Abbas by mohol významne
zakročiť proti poburovaniu voči Izraelu tým, že by vydal priame príkazy rádiovým
a televíznym staniciam kontrolovaným Palestínskou samosprávou. Abbas naopak žiada
Izrael, aby ukončil preventívne ”cielené zabíjanie”, otvoril teritóriá a zastavil búranie
domov.
Danny Rubinstein sa v článku v novinách Haaretz z 19. mája vyjadril: ”musíme
si zvyknúť na myšlienku, že prítomnosť Izraela v teritóriách sa vo svojej súčasnej forme
stáva trvalou.”
Zdôraznil, že IBS prebrali na seba úlohu palestínskej bezpečnostnej služby a domnieva
sa, že Izrael postupne smeruje k trvalej kontrole nad teritóriami. Izraelské sily
už ”prakticky znehodnotili existenčnú suverenitu Oblasti A, ktorá bola predtým plne
v palestínskych rukách” atď. Rubinstein, hoci názormi ľavičiar, potom správne
poukazuje na príčinu tejto situácie:
”Nová prítomnosť Izraelu v teritóriách je … dôsledkom toho, že izraleská vláda a zrejme
aj väčšina židovskej populácie stratila vieru v Palestínsku samosprávu a jej inštitúcie.
Izraelské obranné ustanovizne a ďalšie vládne agentúry Palestínčanom jednoducho
nedôverujú a nie sú ochotné dať im akúkoľvek právomoc – či už v otázkach bezpečnosti
alebo hociktorých iných.” (Haaretz, 19. mája 2003)
TERORISTI TLAČIA NA ABBASA
Zdá sa, že palestínski militanti majú okrem Izraela na muške aj premiéra PS. Nie, nemajú
v úmysle mu ublížiť fyzicky, hoci v budúcnosti by mohlo dôjsť aj k tomu. Momentálne
chcú na neho militanti tlačiť skôr kvôli jeho názoru, že vznik Palestínskeho štátu sa nedá
dosiahnuť násilím. Hovorca izraelskej vlády Ra’anan Gissin povedal: “Toto predstavuje
pre Abbasa najväčšiu výzvu. Je to jasný prejav odporu voči tomu, čo hovorí.”
Mesačné správy z Izraela
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Ak Abbas bude chcieť presadiť svoju autoritu, musí podľa Gissina začať konať. Situáciu
komplikuje dvojhlavé vedenie, pričom Arafat sa snaží robiť všetko pre to, aby podkopal
Abbasovu autoritu. Iný izraelský predstaviteľ povedal: “Ak sa Abu Mazenovi (Abbasovi)
podarí zastaviť terorizmus, každý bude obviňovať Arafata a hovoriť, ako to, že on to
nedokázal ...? A preto pracuje proti Abu Mazenovi.” (JPost, 20. mája)
Palestínska samospráva sa akoby rozdelila medzi Arafata a Abbasa, a každá skupina
sa snaží presadzovať vlastné záujmy. Hlavným záujmom Arafata je prekaziť
diplomatickú iniciatívu. “Robí, čo je v jeho silách, pre posilnenie a upevnenie násilia
s tým cieľom, aby Abu Mazen zlyhal,” hovorí minister obrany Šaul Mofaz. Ďalší
predstaviteľ poukázal, že ak sa Abbasovi podarí odkloniť PS z cesty násilia, historická
úloha Hamasu a Islamského Džihádu sa skončí. Preto tieto skupiny bojujú o vlastnú
existenciu a samozrejme ich pri tom podporujú aj Irán a Sýria.
Pokiaľ ide o zastavenie násilia, zástupca PS v Organizácii spojených národov nedávno
vyhlásil, že PS nemá v tejto chvíli vypracované žiadne plány na zastavenie terorizmu.
“Premiér nemôže takéto kroky uskutočniť, kým izraelská strana odmieta cestovnú
mapu.” Toto povedal krátko po tom, ako Terje Roed-Larsen pochválil predsedu vlády
Ariela Šarona za odsúhlasenie dvojštátneho riešenia. Okrem toho Larsen preniesol časť
viny na palestínsku stranu. “V tomto kontexte je dôležité zdôrazniť, že ilegálne ozbrojené
skupiny v Palestíne nesú zodpovednosť za násilie, ktoré ovplyvňuje palestínskych
civilistov, pretože sa ukrývajú v civilných oblastiach, čo je v protiklade
s medzinárodným humanitárnym právom,” povedal.
PALESTÍNČANIA VYHOSTENIE ARAFATA ODMIETAJÚ
Palestínski hovorcovia sú si plne vedomí, že izraelská vláda opätovne diskutuje
o vyhostení Arafata a prišli so sebe vlastným spôsobom “varovania”. Vypovedanie
predsedu PS Jásira Arafata podľa nich iba skomplikuje situáciu premiéra Mahmouda
Abbasa a jeho vládneho kabinetu. “Abbas sa bude musieť pobaliť a odísť v ten istý
večer, keď dôjde k deportácii Arafata,” povedal v rozhovore pre Jerusalem Post
(19. mája) nemenovaný predstaviteľ. Ako dôvod uvádzajú, že nový predseda vlády,
ktorého “mnohí Palestínčania vnímajú ako americkú bábku” by musel čeliť obvineniam
z kolaborácie s Izraelom a Spojenými Štátmi pri odstraňovaní Arafata.
Zdroje ďalej povedali, že palestínčania nepríjmu premiéra Abbasa a ministra bezpečnosti
Dahlana, ak dôjde o odstráneniu Arafata silou. “Arafatova popularita je rovnaká
ako predtým, pretože väčšina Palestínčanov sa domnieva, že Abbas a Dahlan boli
do palestínskeho vedenia dosadení, aby slúžili izraelským bezpečnostným záujmom.”
Ďalší palestínsky predstaviteľ vyhlásil, že vyhostenie Arafata do pásma Gazy alebo
do ktorejkoľvek arabskej krajiny by viedlo iba k ďalšiemu zintenzívneniu násilia
a k totálnej anarchii na Západnom brehu a v pásme Gazy. “Kto povedal, že útoky by
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prestali, ak prezident Arafat bude v Gaze alebo v južnom Sudáne?” pýta sa, “Naopak,
počet samovražedných útokov proti Izraelu by sa ešte zvýšil, okrem Hamasu
a Islamského Džihádu by útoky zahájil aj Fatah, aby sa odplatil za vyhnanie svojho
vodcu.” dodal predstaviteľ.
Inými slovami, Palestínčania postavili Izrael do situácie, ktorá pripomína Hlavu 22.
Ak Arafat, ktorý je prakticky pôvodcom terorizmu, zostane v krajine, násilie bude
pokračovať. Ak ho vyhostia, násilie bude eskalovať. Je to ako povedať Izraelu: “Nech
robíte čokoľvek, vašu krv prelievať neprestaneme.” Človek sa čuduje, či si Palestínčania
vôbec uvedomujú, akú reputáciu si robia. Arabi vo všeobecnosti, najmä však moslimskí,
klesli na historickú úroveň násilia a hrôzy.
HISTADRUT PARALYZUJE KRAJINU
Histadrut (odvodené zo slova, ktoré znamená “usporiadanie” alebo “riadenie”)
je vplyvné združenie Izraelských odborových zväzov, ktoré disponuje z hľadiska
histórie odborov takmer najväčšou mocou . Histadrut túto moc uplatňuje rôznymi
spôsobmi, ale jedným z nich je aj generálny štrajk, ktorý bol za 55 ročnú minulosť
Izraelského štátu už niekoľkokrát vyhlásený. Ak si viete predstaviť, akú škodu by
spôsobil napríklad štrajk prepravcov v krajine, ktorá je závislá na kamiónoch, aby
prepravovali produkciu, viete si predstaviť chaos, ktorý by spôsobil generálny štrajk
všetkých hlavných závodov a inštitúcií.
Tu v Izraeli sme práve jeden takýto štrajk zažili. Kopy neodvezených odpadkov
rozkladajúce sa na uliciach Jeruzalemu, letisko Ben Gurion uzavreté, desiatky lodí
čakajúcich na mori, aby mohli vyložiť náklad, banky nepracujú, pošty majú zatvorené,
školy fungujú len čiastočne, vládne úrady ako napríklad Ministerstvo vnútra, Daňový
úrad, Licenčná kancelária a Jeruzalemský magistrát sú zatvorené, zdravotnícke služby
takisto alebo pracujú len čiastočne, verejnoprospešné služby sú obmedzené: a to sú len
niektoré z výsledkov generálneho štrajku, ktorý zvolal neohrozený predseda Histadrutu
Amir Peretz začiatkom mája.
Štrajk pokračoval s niekoľkými prestávkami až do 18. mája. Banky, školy a pošty síce
mali čiastočne otvorené, no mnohé vládne inštitúcie boli zavreté po celú dobu štrajku.
Prvotnou príčinou jeho vyhlásenia bol Netanyahuom navrhnutý úsporný plán, ktorý mal
okrem iného znížiť platy a dôchodky a ktorý bol zostavený s cieľom dostať krajinu
z momentálneho stavu finančnej stagnácie. Štrajk začal kvôli hroziacemu znižovaniu
príjmov, ale po istom čase začal byť samoúčelný, keďže Ministerstvo financií oznámilo,
že zamestnancom nebude vyplatená mzda za dni, počas ktorých štrajkovali alebo
pracovali v spomalenej prevádzke.
Netanyahuov plán nedávno modifikovali. V pôvodnej verzii by znížil vládne výdavky
za rok 2003 asi o 11 miliárd NIS a to hlavne prostredníctvom znižovania stavov a miezd
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vo verejnom sektore. Plán tiež vyžadoval skrátenie rozpočtov ministerstiev o 10 %
(okrem rozpočtu pre IBS) a pozastavenie väčšiny platieb sociálneho poistenia.
Modifikovaný plán by sa mal dostať do Knessetu tento mesiac.
Medzitým sa objavili správy, že krajina za každý deň štrajku stratila 1 miliardu šekelov
na hrubom domácom produkte a že štrajk už spôsobil prepustenie najmenej 4 000
zamestnancov tovární a firiem. Situácia dosiahla hranicu únosnosti a minister financií
vyhlásil: “Toto bol posledný generálny štrajk”. Povedal, že vláda navrhne legislatívne
odobratie práva predstaviteľov odborov na vyhlásenie generálneho štrajku. “Éra
monopolistických odborov sa skončila. Hovorím vám, že toto obdobie je za nami ...
Podľa môjho názoru ste svedkami posledného generálneho štrajku, nemôžme dovoliť,
aby sa niečo takéto opakovalo ... V žiadnom prípade nepripustíme stav, ktorý krajinu
paralyzuje. Občania nesmú podobnú situáciu už nikdy znášať – utrpenie spôsobené
štrajkom, zdravotné riziká hroziace hromadiacimi sa kopami odpadkov ...” (JPost,
16. mája)
V záujme obmedzenia schopnosti Histadrutu zorganizovať štrajk bude vláda podľa slov
ministra financií presadzovať legislatívnu úpravu, ktorá by vyžadovala “tajné”
hlasovanie v rámci jednotlivých odborov pred možným vyhlásením štrajku. Od takéhoto
riešenia sa očakávajú výsledky, pretože je známe, že niektorí členovia odborov so
štrajkom od začiatku nesúhlasili. “Ak bude Histadrut naďalej používať túto taktiku,
skrátka mu odoberieme jeho právomoc ochromovať krajinu,” povedal Netanyahu.
IZRAELSKÍ ARABI SA NEPOUČILI Z HISTÓRIE A SKONČILI VO VÄZENÍ
Nespokojní s tým, čo majú a neschopní tešiť sa zo slobody a výhod, ktoré im plynuli
ako občanom Izraelského štátu, prezradili niektorí izraelskí Arabi svoje skryté
nepriateľstvo voči Izraelu, keď pomáhali zakladať organizácie prepojené s Hamasom.
Podľa izraelských zdrojov išlo o prevod veľkých peňažných obnosov na účet organizácií,
ktoré sú prívržencami hnutia Hamas v zahraničí, a ktoré ich potom odovzdávali
organizáciám prepojeným s Hamasom v teritóriách. S ohľadom na to izraelská polícia
nedávno zatkla 14 členov takzvaného Islamského Hnutia (IH), medzi nimi aj šejka Raeda
Salaha, ktorý je hlavou severnej vetvy IH. Neskôr boli zadržaní ešte ďalší dvaja členovia.
Salaha a jeho spolupracovníkov zadržali v meste Umm el-Fahm v utorok 13. mája ráno.
V tom istom čase polícia získala dokumenty z kancelárií asociácie Aksa v Umm elFahm, ktorá je charitatívnou organizáciou pridruženou k IH. Zástupca predsedu severnej
vetvy IH Kamal Khatib povedal, že hnutie nemá žiadne spojenie s Hamasom,
“pomáhame sirotám, ale priamo, nie prostredníctvom tretej strany. Rodinám pozostalých
po samovražedných útočníkoch nejde ani cent,” povedal reportérom. Islamské hnutie
síce trvá na tom, že všetky peňažné prostriedky, ktorými disponovali, boli určené
na humanitárne ciele, no v literatúre uverejnenej v zahraničí hnutie hlása, že jeho úsilie je
súčasťou palestínskeho boja proti Izraelu.
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Hnutie založil v roku 1979 šeik Nimr Darwish. O niekoľko rokov neskôr Darwish sám
skončil za mrežami. Prepustený bol po štyroch rokoch v rámci výmeny väzňov
a zrážkam so zákonom sa odvtedy vyhýbal. Islamské hnutie sa začalo venovať
získavaniu nových stúpencov, vzdelávaniu a sociálnym službám izraelským Arabom.
Neskôr sa rozdelilo na severnú a južnú vetvu až nakoniec sa vodcom tej severnej stal šejk
Salah. Zdá sa, že sa nepoučil z osudu zakladateľa organizácie.
Niektorí zo Salahových nasledovníkov sa dokonca priamo angažovali v teroristických
útokoch a Salahove ohnivé príhovory zrejme boli jednou z príčin izraelsko-arabských
zrážok v “Trojuholníkovej” oblasti. Na rozdiel od toho, aby sa vyhýbali konfliktom
s autoritami, sa Salahova severná vetva akoby snažila, čo najviac pritiahnuť negatívnu
pozornosť. Salah dokonca uverejnil poéziu, v ktorej odsudzuje Židov a vykresľuje ich
ako “nič viac, ako vyrážka na mojom tele”. Po zatknutí členov Islamského hnutia
sa konali veľké protesty izraelských Arabov. Uskutočnila sa aj masová demonštrácia
v Umm el-Fahm, ktorú zorganizovali Islamské hnutia v galilejskej a trojuholníkovej
oblasti. Na futbalovom štadióne v Umm el-Fahm sa v sobotu 17. mája poobede zišlo asi
10 000 ľudí.
Salah a jeho spoločníci v nedeľu 18. mája požiadali okresný súd v Tel Aviv o vrátenie
do vyšetrovacej väzby, ale ich žiadosť bola zamietnutá. Polícia naopak zatkla starostu
Umm el-Fahm Suleimana Agbariya, čím sa počet zadržaných členov IH pri posledných
výjazdoch zvýšil na sedemnásť. Agbariyu predvolali pred policajný súd v Tel Aviv
a 8 dní ponechali vo vyšetrovacej väzbe. V tomto období polícia prehlásila, že Agbariya
udržiaval priamy kontakt s aktivistami hnutia Hamas na území teritórií a s čelnými
predstaviteľmi teroristických organizácií v zahraničí.
Séria očividne oprávnených zatknutí bude mať nepochybne za následok ďalšie zhoršenie
vzťahov Izraelu s jeho arabskými občanmi. Občania či nie, ľudia, ktorí využívajú práva
a výhody izraelského občianstva, nemôžu beztrestne ohrozovať dobro krajiny priamo
pod oknami jej vodcov.
ARABSKÁ ZÁĽUBA V SEBAKLAME
Jednou zo zabudnutých obetí arabsko-izraelského konfliktu a vlastne aj širšieho konfliktu
medzi islamom a západným svetom je pravda. Občania každého národa príležitostne
zaklamú, najmä ak nie sú veriaci. Každodenný život však nemôže byť založený
na klamstvách, pretože pravda si nájde cestu, ako sa dostať na povrch.
Arabský sklon ku kvetnatým slovám má často za následok, že pravda je skreslená alebo
niekedy celkom prekrútená. Niektorí autori tento fenomén pomenovali “veľké klamstvo”
a jeho jedinečným príkladom sú očividné lži irackého ministra informácií, ktorý v čase,
keď sa americkí vojaci prechádzali po Husseinových palácoch, tvrdil, že koaličné sily
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“sa nepriblížili k Bagdadu”. Keby takto klamal len minister informácií, nebolo by to
až také vážne. Ale v arabskom svete je podobné prekrúcanie pravdy veľmi bežné. Týmto
nemám v úmysle Arabov “potupovať”, chcem iba poukázať na znepokojujúcu tendenciu.
Nerozumiem psychologickému pozadiu “veľkého klamstva” arabských národov. Myslia
si, že si klamstvom o niečom môžu vytvoriť vlastnú realitu? Alebo si myslia, že ak budú
o niečom dostatočne dlho klamať, nakoniec sa to stane pravdou?
Sarah Honig sa zaoberala týmto sklonom v článku v Jerusalem Post z 20. mája, ktorý
nazvala: “Arabské klamstvo, ktoré zväzuje.” Poukazuje na to, že trojročné arabské
povstanie v Palestíne, ktoré začalo v apríli 1936, bolo v skutočnosti založené
na klamstve. Začalo sa tvrdením o zmasakrovaní štyroch Arabov v Tel Aviv a prevezení
ich tiel do vládnej nemocnice. Britskí predstavitelia chceli predísť nepokojom, preto
vyslali delegáciu Arabov, aby preskúmali nemocnicu a potvrdili, že tam žiadne telá
nie sú. Honigová ďalej píše: “Fakty však nikoho nezaujímali. Boli nehmatateľné.
Agitátori prisahali, že videli mŕtvych a rozbesnený dav bol presvedčený, že telá
sú ukryté.” Ulicami sa čoskoro začali rozliehať výkriky ako “Vyvraždite Židov”
a zvyšok je už história. “Arabská agresia proti Židom bola založená na jasnej lži, ale
pravdu nikto nehľadal,” dodáva Honigová.
Autorka ďalej hovorí, že “Arabi sa stali obeťami vlastnej vzbury. Vraždili vlastných
bratov a zruinovali svoju ekonomiku. Bola to katastrofa, ktorú si sami privodili
a predchodca ešte väčšej, ktorá nasledovala po útoku siedmych arabských štátov
na jednodňový Izrael.”
V článku tiež podotýka, že vyhlásenia o “viac ako 5 miliónoch palestínskych utečencov”,
ktorým treba priznať “právo návratu” sú takisto príkladom “veľkého klamstva”. V roku
1948 žilo na západe od Jordánu približne 1 200 000 Arabov. Pritom tí, ktorí bývali
v Júdsku a Samárii, ako aj 140 000 Arabov v Izraeli sa počas bojov nemohlo odsťahovať.
Preto nie je možné, aby existovalo toľko utečencov, koľko tvrdia.
Uvádza aj ďalšie príklady arabského sklonu klamať o svojej situácii a obviňovať so svojich problémov iných. Na záver dodáva: “Mier nie je reálny, kým sa nejaký arabský
vodca neodhodlá povedať svojím ľuďom, že im viac ako jedno storočie vymývali mozgy
a stali sa obeťou klamstiev a nie židovskej nespravodlivosti. Kým sa Arabi budú cítiť
ukrivdení, nedajú si pokoja, kým nezabijú posledného Žida v tejto krajine.”
V prípade údajnej “vraždy” štyroch Arabov Židmi v Tel Aviv v roku 1936 sa potrebné
dôkazy nakoniec získali, keď si muž namočil ruku do židovskej krvi a bežal po uliciach
vykrikujúc: “Tu je krv, ktorú židia preliali!” (JPost, 20. mája)
SARS SA DO IZRAELU EŠTE NEDOSTAL – ZATIAĽ
Odkedy sa epidémia SARS začala šíriť v Ázii a následne sa preniesla aj do viacerých
ďalších krajín, panuje medzi občanmi a obyvateľmi malého štátu Izrael istý nepokoj.
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Vyskytlo sa viacero prípadov pasažierov prilietajúcich aeroliniek, ktorí trpeli horúčkou
a inými pre chrípku typickými príznakmi. Všetci podozriví boli hospitalizovaní
a izolovaní, no nakoniec sa vždy ukázalo, že ide o niečo iné ako SARS.
Situácia v Taiwane je jasným príkladom, akú pohromu môže spôsobiť táto epidémia
v malej krajine, kde ľudia žijú v husto obývaných štvrtiach. Donedávna Izrael prehliadal
iba pasažierov prilietajúcich z rizikových krajín ako Čína, Hong Kong, Taiwan, Singapúr
a Vietnam. Teraz sa však Izrael rozhodol kontrolovať všetkých cestujúcich prilietajúcich
na letisko Ben-Gurion. Bude to možné ľahko a nevtieravo pomocou termálnych
záznamových jednotiek, ktoré vyvinula miestna spoločnosť. Tieto prístroje nahradia
sestričky, ktoré merali teplotu pasažierom prilietajúcim z najviac ohrozených krajín.
Tento nový systém by mal byť taký výkonný, že skontroluje všetkých pasažierov
v “reálnom čase” bez akéhokoľvek zdržania. Systém detekcie horúčky na letisku
nainštalujú v priebehu niekoľkých dní a pravdepodobne bude exportovaný aj do Číny,
Singapúru, Taiwanu a Kanady. Medzi typické príznaky nákazy vírusom SARS patrí
zvýšená teplota nad 38 °C, kašeľ a ťažkosti s dýchaním. Nové zariadenie bude zisťovať
telesnú teplotu a upozorní, ak senzor zaregistruje niekoho s teplotou nad 38 stupňov.
PALESTÍNČANIA PROTESTUJÚ PROTI ÚTOKOM RAKETAMI KASSAM
Už niekoľko mesiacov Palestínčania v pásme Gazy ostreľujú židovské komunity
raketami typu Kassam. Ide o primitívne rakety domácej výroby s krátkym doletom
a obmedzenými deštrukčnými schopnosťami. Ak však trafia ten správny cieľ, dokážu
spôsobiť nemalé škody a preto vyvolávajú medzi obyvateľmi židovských komunít hrôzu.
Posledné výjazdy IBS do pásma Gazy boli podniknuté práve s cieľom zničiť rakety
Kassam a úkryty, z ktorých boli vystreľované.
Aj samotní Palestínčania akoby už mali toho dosť. Nielen zásahov IBS, ale aj používania
rakiet Kassam na terorizovanie Izraelčanov. 20. mája sa zišlo okolo 600 obyvateľov
palestínskeho mesta Beit Hanoun pri nezvyčajnej demonštrácii. V záchvate hnevu voči
bojovníkom, ktorí streľbou rakiet na izraelské ciele vyvolali zásahy Izraelských
bezpečnostných síl zablokovali hlavnú cestu nádobami na odpadky, kameňmi a horiacimi
pneumatikami. Protest sa uskutočnil niekoľko hodín po tom, čo IBS ukončili zdĺhavú
akciu zameranú na zastavenie raketových útokov a opustili Beit Hanou.
Miestny farmár Mohammed Zaaneen dal priechod svojmu hnevu na palestínskych
ostreľovačov a nosil kamene, ktorými pomáhal zabarikádovať cestu. “Tvrdia, že sú hrdinovia,” povedal, “ale spôsobili nám iba škody a pripravili nás o strechu nad hlavou.
Využívajú naše farmy, naše domovy a naše deti ... na úkryt.” (JPost, 20. mája)
GALILEJSKÉ JAZERO
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Hladina Galilejského jazera sa zastavila 16. mája na 209,72 metrov pod hladinou mora.
To je iba 82 cm pod maximálnou úrovňou. Boh nám znovu ukázal, že dokáže zvrátiť
beznádejnú situáciu. Patrí Mu chvála za Jeho milosť a milosrdenstvo!
Lonnie C. Mings (Jeruzalem)
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MESAČNÉ SPRÁVY Z IZRAELA
Júl 2003 / Tammuz 5763
CESTOVNÁ MAPA HAMASU K NÁSILIU
“A zem bola porušená pred Bohom a zem bola naplnená ukrutnosťou.” (1. M. 6:11)
“Každý, kto si želá, aby na Strednom Východe zavládol mier, sa musí tvrdo postaviť proti
Hamasu,” – americký prezident George W. Bush. “Ak sa ukáže, že nový palestínsky
premiér nie je schopný presvedčiť palestínske militantné skupiny, aby skončili svoju
vražednú kampaň proti Izraelu, je možné, že vojská Spojených Štátov pomôžu v boji proti
nim,” – americký senátor Richard Lugar. “Hamas rozvinul v Spojených Štátoch najlepšiu
infraštruktúru zo všetkých islamských militantných skupín,” – Steven Emerson, americký
novinár.
Členovia militantného Hamasu sú ochotní radšej položiť svoj život, ako spolupracovať
s Izraelom. A mnohí z nich aj zomierajú a berú so sebou aj Izraelčanov. V Jeruzaleme
došlo k ďalšiemu výbuchu v autobuse, pri ktorom okrem útočníka z radov Hamasu
zahynulo aj 17 Izraelčanov. V stredu 11. júna asi o 17:30 nastúpil na zastávke Mahane
Jehuda do autobusu číslo 14 atentátnik v prezlečení za ortodoxného Žida. Počkal,
kým sa autobus dostane pred budovu Clal o necelý blok ďalej a vtedy odpálil svoju silnú
nálož, ktorá obsahovala aj skrutky. Účinok bol zničujúci. Okrem 17 mŕtvych bolo
zranených ďalších 100 osôb vrátane mnohých, ktorí stáli na zastávkach pred budovou
Clal. Stál tam aj jeden môj priateľ a len zázrakom neutrpel žiadne zranenie.
Svedkovia výbuchu boli pri pohľade na ľudí “horiacich ako fakle” zdesení. Strážca
neďalekého parkoviska spomínal: “Videl som ženu, ktorá vzbĺkla, ako keby to bola
fakľa. Najprv jej zhoreli šaty a potom začala horieť jej koža . . .” Strážnik sa náhlil
na pomoc a v snahe oblievať horiace telá si popálil ruku. Povedal, že to bol horší pohľad
ako čokoľvek, čo videl na Jad Vašem. Ďalšia okolo idúca vliezla do autobusu a snažila
sa niektoré obete uhasiť tým, že na nich liala mlieko, ktoré mala pri sebe.
Ako to už býva, ľudia začali hľadať vinníka a vykrikovať vyhrážky. Skupina Izraelčanov
sa zhromaždila v blízkosti miesta nešťastia a skandovala “Smrť Arabom!” Mladá
Američanka, dcéra senátora štátu New York, ktorá bola pri výbuchu v autobuse zranená,
uvalila zodpovednosť na Spojené Štáty a povedala: “prezident Bush, ktorého som volila
a ktorého si vážim, nechápe, o čo tu ide. Bola by som rada, keby prišiel do tejto krajiny, stretol sa s Američanmi, ktorí sa sem presťahovali a zistil, o čom to tu vlastne je
a až potom rozhodoval o uplatňovaní mierového plánu.”
Výbuch znovu otriasol aj židovskou komunitou vo všeobecnosti. Od posledného väčšieMesačné správy z Izraela
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ho bombového útoku prešlo niekoľko týždňov, preto sa Izraelčania pomaly začali
domnievať, že Arabskí militanti to tentoraz s prímerím myslia vážne, hoci len dočasne.
Zdá sa, že sa mýlili. Po tom, čo izraelské helikoptéry podnikli ďalšie cielené útoky
v pásme Gazy, zaprisahal sa Hamas (v arabčine skratka pre Islamské odbojové hnutie),
že krajinu vyčistí od Židov. Slovo “prímerie v našom slovníku nepoznáme,” vyhlásili.
Ktovie, či sa v ich slovníku nachádza slovo “prežitie”, lebo je isté, že ak budú naďalej
pokračovať po tejto ceste nepokojov a ničenia zameraných proti Izraelu, len málokto
z nich to prežije.
Samozrejme existujú aj iné militantné skupiny, ktoré chcú ďalej páchať násilie.
No Hamas sa vyznačuje výnimočnou zlomyseľnosťou a jeho odprisahaný cieľ zničiť
Izrael viedol IBS k vyhláseniu, že zasiahnu proti komukoľvek z nich vrátane ich duchovného vodcu šeika Jassina. Odpor voči praktikám Hamasu sa však neobmedzuje len
na Izrael. Prezident George Bush označil Hamas za “nepriateľa mieru” a niektorí americkí senátori, najmä Richard Lugar, sa pýtajú, či nenadišiel čas uvažovať o vyslaní amerických oddielov, aby pomohli vyriešiť záležitosť s Hamasom.
V dôsledku týchto nových aktivít proti Hamasu sa vodcovia organizácie v pásme Gazy
zo strachu pred Izraelskými opatreniami utiahli do úkrytov. Podľa správ po nevydarenom
pokuse zabiť Rantisiho v utorok 10. júna, väčšina vedúcich predstaviteľov Hamasu
“zmizla zo svojich domovov”. Sú presvedčení, že Šaronova vláda si predsavzala odstrániť vedenie Hamasu. Nemusia byť ani ďaleko od pravdy. Zároveň Hamas sa zaprisahal
vystupňovať útoky na Izrael a vyhlásil, že výbuch v autobuse bol odvetou za pokus
zavraždiť Rantisiho a že nebol posledný. Výbuch autobusu “je začiatkom novej série
útokov a je časťou účtu, ktorí musia sionisti zaplatiť,” znel výrok Hamasu. “Vyzývame
všetkých cudzincov, aby ihneď opustili sionistickú oblasť, ak si chcú chrániť svoje
životy . . . Voláme na všetky militantné jednotky, aby jednali okamžite a udreli ako
zemetrasenie, ktoré rozdrví sionistickú spoločnosť na kúsky.” (JPost, 13. jún)
Je to smutné, ale ukázalo sa, že väčšina financovania a plánovania pre Hamas sa uskutočňovala v Spojených Štátoch, kde militanti využili otvorenosť a slobodu zabezpečenú
americkou spoločnosťou. Hamas má pobočky v mestách Santa Clare a Los Angeles
v štáte Kalifornia, v Tucsone v Arizone, v Kansas City a Columbii v Missouri, v Dallase
a Houstone v Texase, v Detroite v Michigane, vo Philadelphii v Pennsylvánii a vo
viacerých mestách na východnom pobreží. Americkí predstavitelia si ešte len začínajú
uvedomovať, o čo v skutočnosti ide mnohým palestínskym “charitatívnym” organizáciám a začínajú sa obracať na svetových vodcov so žiadosťami, aby “prerušili financovanie” Hamasu. Budú však samotné Spojené štáty schopné postupovať nekompromisne
pri odstraňovaní týchto rakovinových buniek zo svojho vlastného tela? Iba čas ukáže.
O čo ide Hamasu? Aký je ich program? Na zjazde, ktorý sa uskutočnil vo Washingtone,
D.C. 28. októbra 2000 zástupca IAP vysvetlil plán Hamasu: “Prichádzam s tromi odkazmi, ktoré vyslovím v mene Islamskej asociácie za Palestínu (IAP). Poviem ich
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v arabštine a potom v angličtine. Po prvé . . . (chceme) celú Palestínu od rieky Jordán až
po Stredozemné more; po druhé . . . celá Palestína je svätá, nielen al-Quds (Jeruzalem)
a po tretie . . . naša Aksa nie je ich chrámom.” Tu to máme čierne na bielom a vidíme, že
pre židovský štát nezostáva žiadne miesto!
PALESTÍNSKE KORENE NOVÉHO DŽIHÁDU
Väčšina ľudí vie, že do “džihádu” sú zapojení moslimovia na celom svete. Balkánsky
poloostrov, Filipíny, Indonézia, Kašmír, Pakistan, Afganistan a Izrael sú len niektoré
z momentálnych ohnísk. Džihád ako taký je samozrejme jedným zo základných učení
Islamu a niektorí by z neho dokonca spravili šiesty pilier islamskej viery a praktík. Tento
“nový džihád” sa rozvinul najmä za posledných dvadsať rokov. Vedenie džihádu predtým upadlo akoby do zabudnutia, kým nebol obnovený v súvislosti s vojnou
v Afganistane proti Rusku.
Len málo ľudí však vie, že silný popud a impulz k novému rozpútaniu džihádu predstavovali zanietené prejavy a aktivity muža menom Abdullah Azzam rodom z dediny Seelet
Al-Hartiyeh pri Jenine na Západnom brehu. V dospelosti strávil Azzam nejaký čas
v Jordáne a neskôr odišiel do Pakistanu, aby bol bližšie k bojovníkom Mujahedin
v Afganistane a poskytol im svoju podporu. Nejakú dobu žil v Islamabáde, potom
sa presťahoval do Pešawaru bližšie k predným líniám. Hovoril, že v džiháde našiel
“uspokojenie svojej túžby a nevýslovnej lásky k boju podľa vzoru Alaha.”
V Pešaware založil Azzam Úrad služieb pre Mujahedin, ktorého cieľom bolo napomáhať
afgánskemu džihádu a Mujahedinu. Na krátko sa zapojil do bojov a následne sa vrátil
do Pešawaru. Tam sa z neho stal zapálený obhájca džihádu a vyzýval moslimov, aby sa
zjednotili k obrane svojho náboženstva. Čoskoro začal byť uznávaný ako hlavný pilier
novodobého hnutia džihádu. Bol príkladom pre mladú generáciu moslimov, ktorí
sa hrnuli na pomoc bojovníkom do Afganistanu.
Keď sa už vojna v Afganistane blížila ku koncu, Azzam vyhlásil: “Prečo by sme sa teraz
mali zastaviť? Ak sme dokázali poraziť Rusov, môžeme poraziť aj Ameriku.” Krátko
nato bol Azzam zavraždený. Jeho nasledovníkom sa stal jeho syn Kudaifa, ktorý pokračuje v jeho snahách, reční a podporuje džihád.
Prirodzene, Azzam a jeho syn nie sú jediní, kto povzbudzoval novodobé rozširovanie
džihádu. Ďalšou postavou, ktorá je v Palestínskych dejinách vysoko uznávaná, je Izz
al-Din al-Qassam. Bojoval proti “Britskej a sionistickej invázii Palestíny” na začiatku 20.
storočia. Podľa niektorých ľudí je “najúchvatnejšou postavou najnovších dejín Palestíny,” a je “hlavným zdrojom inšpirácie pre islamské hnutie džihád”. Je vnímaný ako prvý
vodca ozbrojeného palestínskeho odporu v dejinách modernej Palestíny a ako “pravý
otec” ozbrojenej palestínskej revolúcie. (Emerson, American džihad, str. 110)
Mesačné správy z Izraela
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Al-Qassam spolu s Azzamom a jeho synom Kudaifom zohrali kľúčovú úlohu pri podpore
novodobého hnutia džihád, ktoré v dnešnej dobe spôsobuje množstvo ťažkostí na celom
svete.
CESTOVNÁ MAPA SA ZASEKÁVA
Zničený autobus nakrivo ležiaci na chodníku pri námestí Davidka 11. júna poobede
je dobrým obrazom toho, ako ďaleko z kurzu sa už dostal politický vývoj vďaka nepochopeniu pravej podstaty Cestovnej mapy. Summit v Aqabe sa ešte ani poriadne neskončil, keď tri Palestínske militantné skupiny zahájili útok na vojenskú základňu IBS
v pásme Gazy, pri ktorom pripravili o život štyroch Izraelčanov a potom aj seba. To bola
prvá rana novej vlny násilia, ktorá vyvrcholila výbuchom autobusu 11. júna, a ktorej
cieľom bolo prekaziť Cestovnú mapu ako aj všetky ostatné snahy o dojednanie nejakého
riešenia. Odkedy sa George W. Bush 5. júna vydal na cestu späť do Washingtonu, prišlo
o život už okolo 50 Izraelčanov a Palestínčanov a stovky ich bolo zranených. Tak toľko
k Cestovnej mape.
Premiér Ariel Šaron sa stal objektom silnej kritiky doma aj v zahraničí (no najmä
za hranicami), kvôli používaniu vrtuľníkov na cielené zásahy proti palestínskym militantnom a to hlavne v Gaze. Pri týchto akciách na nešťastie zahynulo viacero civilistov
vrátane detí. Šarona ďalej kritizovali za označenie palestínskeho vedenia za “ufňukané
deti” a premiéra Abbasa za “kura, ktorému ešte ani nedorástlo perie”. Šaron však nie je
hlúpy a podozrieva palestínske militantné skupiny a predovšetkým Hamas, že sa od násilia neodklonia, kým im ho niekto neznemožní.
Aj samotný islam žiaľ prispieva k tomuto násiliu svojím učením, že po prvé inovercov
treba zabíjať a po druhé, že Židia sú “opice a prasce”, ktoré treba odstrániť. Militanti
však pohodlne zabúdajú na verš Koránu, ktorý hovorí, že krajina (Palestína) patrí Židom.
Píše sa tam: “Povedali sme Izraelitom: Prebývajte v tejto krajine. Keď sa budúce zasľúbenie naplní, my vás všetkých zhromaždíme.” (Surah 17:103) Mnohí (okrem militantov)
moslimskí komentátori to vysvetľujú tak, že Židia budú v posledných dňoch znovu
zhromaždení vo svojej krajine. To sa samozrejme práve deje. Škoda, že moslimovia
si sami vyberajú, ktoré verše príjmu a budú im veriť a ktoré nie.
Nech je, ako chce, v súčasnosti sa Cestovná mapa približuje k štádiu chaosu. Izrael
vyvinul istú snahu v záujme odstránenia ilegálnych usadlostí, Najvyšší súd však dočasne
pozastavil rušenie niektorých stanovíšť. Izrael a Palestína obnovili “bezpečnosté rokovania” a premiér Šaron sa vyjadril, že je ochotný prijať vnútorné palestínske prímerie
a “zdržať sa vojenských aktivít, ak terorizmus prestane – okrem prípadov tzv. tikajúcej
bomby (osoba, ktorá sa chystá uskutočniť útok s výbušninou)”. (JPost, 16. júna) Ak tieto
snahy neprinesú ovocie, Cestovnú mapu bude možné “založiť do rozsiahlej knižnice
nevydarených mierových plánov pre Stredný východ, ktorých početný a deprimujúci
súpis siaha až do dôb britskej správy”. (Buzzle.com, 13. júna)
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SNAHA O ZÁCHRANU CESTOVNEJ MAPY
Z obavy o zlyhanie Cestovnej mapy sa Spojené Štáty rozhodli zvýšiť úsilie o záchranu
tohto najnovšieho mierového plánu. Zástupca ministra zahraničných vecí USA John
Wolf sa 17. júna stretol s palestínskym premiérom Abbasom a šéfom bezpečnosti Dahlanom v Gaze a pokúsil sa dojednať moratórium na teroristické útoky proti Izraelu. Wolf
stojí na čele tímu amerických poradcov, ktorých úlohou je dohliadať na implementáciu
Štvorkou navrhnutého mierového plánu pre Stredný Východ. Izrael sa však vyjadril,
že neodovzdá bezpečnostné právomoci Palestínčanom, kým Hamas neoznámi koniec
teroristických útokov. Egyptskí predstavitelia naďalej vyvíjajú úsilie o udržanie rokovaní, dokonca navštívili Damask a iné arabské hlavné mestá. Preto ešte existuje nádej,
že Hamas nakoniec bude súhlasiť s prímerím.
Condoleeza Rice sa mal vo Washingtone zúčastniť rozhovorov s riaditeľom CIA Georgeom Tenetom a ďalšími predstaviteľmi informačných agentúr. Okrem toho sa momentálne
hovorí o tom, že Colin Powell by mohol v piatok 20. júna navštíviť Izrael
a spolu-podieľať sa na snahách o vyjednávanie medzi Izraelom a Palestínčanmi. K tomu
sa však Powell doteraz definitívne nezaviazal pre prípad, že sa v mierovom procese
objaví nový háčik.
Medzitým sa Izraelskí predstavitelia usilujú o pozdržanie harmonogramu Cestovnej
mapy s vyhláseniami, že Izrael nebude napredovať v implementácii plánu, kým Hamas
neodsúhlasí zahájenie prímeria. Zhruba v polovici júna sa Avi Dichter, veliteľ bezpečnostnej služby na Šin Bet, vydal na cestu do USA, kde mal podať podrobný prehľad
o palestínskom konflikte z pohľadu Izraelu. Doteraz sa stretol s Condoleezom Riceom
a koncom tohto týždňa by sa mal stretnúť s predstaviteľmi CIA.
Spojené Štáty sa zmienili o úplnom “rozvrátení” organizácie Hamas. “Prímerie ako myšlienka predstavuje krok vpred a je sama o sebe dobrá,” povedal hovorca ministerstva
zahraničných vecí Richard Boucher, “v konečnom dôsledku však musí viesť k takému
stavu rozvrátenia, o akom hovoril prezident, teda o odobratí ich schopnosti vykonávať
útoky, pretože Hamas je jasnou prekážkou mieru.” (JPost, 17. jún)
Hamas sa medzitým vyjadril: “Naši ľudia majú právo na obranu a odpor voči okupácii
až do vtedy, kým nezískame všetky naše práva. Cestovná mapa nereprezentuje ambície
nášho národa a pre nepriateľa je len nástrojom na ukončenie intifády.” Hamas však
predsa sľúbil, že bude “seriózne uvažovať o myšlienkach a návrhoch, ktoré predložila
egyptská delegácia” (ktorá sa snažila presvedčiť Hamas, aby pristúpil na prímerie).
SEDEM OSÁD ODSTRÁNENÝCH
Izraelské bezpečnostné sily začali 9. júna s odstraňovaním niekoľkých neobývaných osád
Mesačné správy z Izraela
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na Západnom brehu v súlade s ustanoveniami mierového plánu zahrnutého v Cestovnej
mape. Armáda zničila južnú osadu Neve Erez pri Ramalláhu, ktorú tvorili iba dva
prívesy a pokračovala demontovaním osady Armona, ktorú predstavovala jedna vodná
nádrž. Následne však asi 300 osadníkov zablokovalo prístup k severnej osade v Armone
v blízkosti Ofry a zabránilo vozidlám IBS opustiť oblasť. IBS mali v nasledujúcich
dňoch odstrániť ešte ďalších sedem osád. Armáda v súčasnosti so svojimi plánmi
na odstránenie nelegálnych osád a usadlostí napreduje. U Arabov tieto snahy vyvolávajú
len úškrn a označujú ich za “symbolické”. Šaron to podľa nich robí preto, aby odviedol
pozornosť od dedín, ktoré majú omnoho permanentnejší charakter a ktoré nemá v úmysle
odstrániť.
Šaul Goldstein, starosta oblasti Etzion, ktorý zohral dôležitú úlohu pri vedení nenásilného boja o záchranu 15 osád, to nazval “posledným bojom o štát Izrael”. Predsedovia
Rady Židovských komunít v Júdsku, Samárii a pásme Gazy sa zase zaprisahali, že budú
bojovať proti Šaronovým snahám o implementáciu Cestovnej mapy. Ich zbraňami bude
vyvíjanie parlamentného nátlaku v rámci koalície, súdne spory a verejné demonštrácie
na miestach bývalých osád. Zaviazali sa tiež, že sa tam vrátia a znovu obnovia svoje
bydliská na tých istých miestach. Predseda rady Benzi Lieberman povedal: “Bojujeme
o naše domovy.”
Pisateľ tohto článku sa dokáže stotožniť s pocitmi osadníkov ohľadne ich domovov
na Júdskych a Samárskych vŕškoch. Nesľúbil nakoniec Boh, že bude “pásť svoj ľud
Izrael” na vrchoch Izraelových? (Ezechiel 34:13-14) Izraelský podiel sa však rýchlo
mení na industrializovanú džungľu diaľníc, elektrických vedení, dymiacich tovární
a natlačených hranatých bytov. Osadníci nepochybne túžia po tichu a pokoji strednej
vysočiny a jej starobylých vápencových výbežkoch, hrčovitých olivovníkoch
a zelenajúcich sa rohovníkoch a duboch (rohovník – svätojánsky chlieb, je typická
vždyzelená drevina teplejších subtropických oblastí – pozn. prekl.). Tam môžu vychovávať svoje deti tak, ako si želajú, môžu uctievať Boha, v ktorého veria a môžu v noci
hľadieť na oblohu a “zrátať hviezdy na nebi” ako to robil aj Abrahám. Vedia, že krajina
je Božím vlastníctvom, no správne veria, že ju postúpil Izraelu ako trvalé útočište
a obydlie.
Väčšina Izraelčanov však už nie je na strane osadníkov, aj keď kedysi bývali.
Uzi Benziman povedal: “Minulotýždňová hromadná demonštrácia osadníkov
v Jeruzaleme ako aj víkendové písomné a ústne vyhlásenia ich vodcov sú dôkazom
naliehavého ideologickej úzkosti: nemajú k dispozícii argument, ktorým by izraelskú
spoločnosť mohli presvedčiť, aby naďalej platila cenu za neustále naliehanie na život
v srdci palestínskej populácie . . .” Izraelská spoločnosť podľa Benzimana “túži po mieri
a prijíma očakávané založenie Palestínskeho štátu a stiahnutie sa (aspoň čiastočné)
z teritórií.”
Prvopočiatočné sionistické ciele sa všetky v istom zmysle týkali “osád” v staro-novej
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krajine. Noví prichádzajúci si stavali stany alebo malé provizórne príbytky, začali čistiť
zem a obrábať ju, výsledkom čoho boli polia, sady a lesy, ktoré tam čoskoro vyrástli.
Novodobý Izrael je z veľkej časti prácou prvých “usadlíkov”. No ten starý sionistický
ideál časom vybledol a ošumel ako stará bábika, ktorú čoskoro vyhodia. Izraelčania
21. storočia si chcú iba zarobiť na živobytie, nájsť si príjemný byt a chodiť s deťmi
do obchodných domov. Osadníkov vnímajú ako prežitok, patetické figúrky v hre, ktorá
už nikoho nezaujíma. Preto sa čoraz viac Izraelčanov prestáva zaujímať o ich prosby
a nádej na “väčší Izrael”, ktorý by zahŕňal aj Júdsko a Samáriu. Ak sa stane podľa nich,
Boh bude musieť “pásť svoj ľud” skôr v betónových mestách ako na starobylých vŕškoch.
TERORIZMUS NEPOĽAVUJE
Hoci horúčkovitá činnosť zameraná na záchranu Cestovnej mapy pokračovala, sedemročné izraelské dievčatko bolo zabité a jej sestra a starý otec zranení 17. júna pri streleckom útoku na ich auto idúce po trans-izraelskej diaľnici neďaleko od Kalkilye. Auto
rodiny Leibowitzovcov práve odbočovalo z diaľnice na výjazde blízko Kibbutz Eyal,
keď ho zasiahli výstrely z úkrytu pri ceste. Dievčatko menom Noam zomrelo okamžite,
jej päťročná sestra utrpela vážne zranenia. Tím z Magen David Adom sa na miesto
nešťastia dostavil okamžite a odviezol obe deti aj starého otca do nemocnice Beilinson
v Petah Tikva. Po streľbe polícia uzavrela diaľnicu aj okolité cesty. Vyšetrovanie ukázalo, že dvaja ozbrojení muži z Kalkilye sa dostali za oceľovú ochrannú stenu cez odtokovú rúru, ktorá prechádza popod ňu. Jeden z nich zostal na strane mesta Kalkilya a druhý
prešiel k diaľnici. Prikrčil sa pri ceste a čakal na okolo idúce auto. V tom okamihu sa
vynoril a začal strieľať zo svojho Kalašnikova. Potom sa vrátil naspäť cez kanál a spolu
s komplicom z miesta ušli.
Tento incident sa odohral v čase, keď palestínske teroristické skupiny prejednávali
dočasné pozastavenie útokov na Izraelčanov s cieľom dať šancu Cestovnej mape. Osem
metrov vysoká stena pozdĺž novej cesty okolo Kalkilye nedokázala ochrániť túto rodinu
kvôli odtokovému kanálu, ktorý vedie popod ňu. Mali sa tam nainštalovať elektronické
varovné zariadenia, no nedostali sa na svoje miesto včas, aby zabránili tomuto nešťastiu.
PREPUSTIA BARGHOUTIHO?
Proti bývalému vodcovi palestínskeho Tanzimu Marwanovi Barghoutimu v súčasnej
dobe na Tel Avivskom Okresnom súde prebieha proces, v ktorom čelí obvineniam
z plánovanej vraždy, spolupáchateľstva na vražde, navádzania k vražde, pokusu o vraždu
a viacerým ďalším. Palestínska Samospráva však prednedávnom ohlásila jeho skoré
prepustenie, čím vyvolala domnienky, že jeho sloboda by sa dala vymeniť za ukončenie
násilia zo strany Palestínčanov a prijatie prímeria. Podľa slov izraelských predstaviteľov
to tak nie je. “Súdu by prepustenie vodcu Tanzimu Marwana Barghoutiho v polovici
procesu prinieslo opovrhnutie,” vyjadril sa generálny prokurátor Rubistein v liste ArieloMesačné správy z Izraela
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vi Šaronovi.
Barghouti je obvinený z 37 teroristických útokov alebo pokusov o útoky, ktoré sa uskutočnili na jeho príkaz a spôsobili smrť 26 osôb. Išlo najmä o strelecké útoky, ale aj o pokusy o samovražedné bombové útoky, ktoré boli neúspešné. “Máme do činenia
s prvotriednym teroristickým projektantom,” povedal Rubinstein. “Až do konca pojednávania bude držaný vo vyšetrovacej väzbe. Musí byť konfrontovaný so zákonom a jeho
proces . . . sa musí dokončiť.”
Podľa ministra zahraničných vecí Silvana Šaloma nie sú správy o možnom Barghoutiho
prepustení vôbec pravdivé. A to aj napriek tomu, že predseda PS Arafat nedávno zatelefonoval Barghoutiho rodine a oznámil im, že za dva dni bude prepustený. To vo mne vyvoláva otázku, odkiaľ Arafat čerpá informácie, pretože takáto optimistická predpoveď
očividne nebola opodstatnená. Je to ďalším príkladom “veľkej lži” a sklonu
k vymysleným predpovediam, o ktorých sme hovorili v Júnovom vydaní? Je to možné.
Palestínsky minister zahraničných vecí Nabil Šaath sa k danej téme vyjadril:
“Barghoutiho prepustenie by zabezpečilo Palestínskej Samospráve podporu prímeria
zo strany Fatah.” Len či to nie je iba iný spôsob, ako povedať: “Nebudeme s vami
spolupracovať, kým nám nevydáte našich teroristov.”
BOMBOVÝ ÚTOČNÍK SA SÁM UDAL
18. júna sa 16-ročný izraelský Arab sám prihlásil izraelskej bezpečnosti len niekoľko
hodín predtým, ako mal uskutočniť samovražedný bombový útok. Tínedžer povedal,
že opasok s výbušninou mu mal doručiť jeho vedúci v Kalkilyi, ale zákaz vychádzania,
uložený na mesto v stredu ráno operáciu spomalil. A vtedy sa rozhodol vydať do rúk
polície.
Izraelský Krajský súd v Tel Aviv ho uznal vinným zo “spolupráce s nepriateľom”
a z “udržiavania stykov s nepriateľským agentom”. Po podpísaní priznania bol mladíkovi
udelený trest dvojročnej väzby. Sudca sa rozhodol nebyť na neho príliš tvrdý s ohľadom
na jeho vek, čistý záznam a skutočnosť, že sa dobrovoľne priznal. Kiežby viac mladých
mužov prišlo k rozumu a zastavilo to nezmyselné krviprelievanie, ktoré neustále berie
tak veľa životov.
“JEŽIŠOVU URNU” A “JOZAIÁŠOVU DOSKU”
PREHLÁSILI ZA FALZIFIKÁTY
Pred niekoľkými mesiacmi bol židovský a kresťanský svet prekvapený – a povzbudený –
objavom dvoch dôležitých archeologických artefaktov. Jeden z nich, urna, by mohla
predstavovať prvý hmatateľný archeologický dôkaz o živote a službe Ježiša Nazaretského, kým starozákonná doska z obdobia vlády Jozaiáša by predstavovala nepopierateľné
puto židovského národa k Chrámovej hore.
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Medzi geológmi a archeológmi niekoľko mesiacov prebiehala medzinárodná debata
o pravosti týchto nálezov. Jedným z problémov bol pôvod artefaktov. Obidva sú (alebo
boli) zrejme vlastníctvom izraelského inžiniera Odeda Golana, ktorý si nevie s istotou
spomenúť, ako sa k nim dostal. Hovorí však, že urnu odkúpil od obchodníka so starožitnosťami, na ktorého meno si nespomína. Izraelské úrady vyšetrujú aj možnosť, že Golan
porušil zákon z roku 1978, podľa ktorého sú všetky archeologické nálezy od toho dátumu
vlastníctvom štátu a preto s nimi nie je dovolené obchodovať ani používať ich súkromnými osobami.
Skúmali sa rôzne aspekty kamennej dosky aj urny ako sú spôsob písma, patina (povlak
alebo film, ktorý sa vytvára vekom), možnosť zručného sfalšovania a tak ďalej. Niektorí
experti vyjadrili nezáväzný názor, že aspoň urna by mohla byť pravá. Heršel Šanks,
kontroverzný vydavateľ BARu zostal pri obhajobe autentickosti urny sám.
Avšak 18. júna, Izraelský úrad pre starožitnosti oznámil svoj záver, že oba predmety –
tabuľa aj urna – sú falzifikáty. (JPost, str. 1, 18. júna) Tento záver však namiesto utíšenia
rozruchu vyvolá skôr ďalšie spory. Osobne sa domnievam, že aj keď tabuľa môže byť
napodobenina (v skutočnosti sa aj amatérovi môže zdať akási nepravá), v prípade urny
to nemusí byť až také jednoznačné. Andre Lemaire, jeden z najpoprednejších svetových
znalcov písma, sa pravdepodobne domnieva, že je pravá. Nemožno ignorovať ani závery
dvoch izraelských geológov, ktorí v septembri 2002 zverejnili výsledky svojho dôkladného skúmania urny: “Stojí za zmienku, že patina neobsahuje žiadne moderné prvky
(napríklad moderné pigmenty) a pevne prilieha ku kameňu. Nenašli sme žiadne stopy po
použití moderných nástrojov alebo náradí. Nič nesvedčí o tom, že by patina a nápis
neboli pravé.” (BAR, str. 29, nov./dec. 2002)
Asi by bolo nespravodlivé naznačovať, že Úrad pre starožitnosti nebol pri analýze tohoto
“kresťanského” artefaktu nanajvýš objektívny, no predsa sa človek nevyhne dojmu,
že ich záver bol unáhlený. Vedci musia byť samozrejme skeptickí. Príliš veľa skepticizmu však vedie k akémusi negatívnemu mysleniu, pri ktorom človek len zriedka nájde
niečo, čo je podľa neho hodné oslavovania. Naša viera, vďaka Bohu, nie je založená
na starovekých nápisoch na kostenej pohrebnej nádobe, ale na Slove Boha, ktorý stvoril
nebo aj zem a ktorý sa nikdy nemení – skutočný dôvod k oslavám.
Lonnie C. Mings (Jeruzalem)

Mesačné správy z Izraela
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Interview s Dávidom Wilkersonom

POSTAVENIE NA BOŽOM SLOVE:
David Wilkerson varuje národy pred rozdelením Jeruzalema.

Redaktor “israel today” Aviel Schneider sa pri
návšteve Veľkej Británie stretol s americkým
pastorom Davidom Wilkersonom, ktorý tam mal
sériu kázaní. Keď hovorili o Izraeli, Amerike
a Božom Slove, Wilkerson bol zjavne otvorený.
“Biblia nám veľmi jasne hovorí v Zachariášovi
12, že Boh zničí tých, ktorí prídu proti Jeruzalemu,” povedal Wilkerson. „Ak George W. Bush
tlačí na Izrael, aby dal Arabom čo len piaď
Jeruzalema, Boh ho za to potrestá.”
Pastor, ktorý založil zbor Times Square
v Manhattane, David Wilkerson, je autorom viac
ako 30-tich kníh, medzi ktoré patrí aj Dýka a kríž
(1963, príbeh o jeho prvých kontaktoch s členmi
newyorského gangu. Kniha bola sfilmovaná v roku
1969). Wilkerson je aj zakladateľom Teen Challenge, biblicky orientovaného rehabilitačného programu pre mládež postihnutú nadmerným užívaním
drog a alkoholu s pozoruhodnou 86-percentnou
úspešnosťou liečby.

israel today: Ako ste vnímali vojnu v Iraku ako americký kresťan?
Wilkerson: Kázal som o páde Saddáma Husajna a upozorňoval som nášho prezidenta,
že všetko sa točí okolo Izraela. Hlavným záujmom nie je ropa. Saddám plánoval
s pomocou ostatných arabských národov zničiť Izrael. Saddám Husajn je neústupný
človek, a som vďačný, že Boh dal nášmu prezidentovi silné presvedčenie, aby Izrael od
neho uchránil.
israel today: Naozaj veríte, že prezident Bush sa v otázke Izraela rozhodne pre biblickú
a nie politickú pravdu?
Wilkerson: Práve preto vyzývam amerických kresťanov, aby sa denne modlili za nášho
prezidenta, a tiež aby sa modlili proti antisemitizmu, ktorý ešte v cirkvi existuje. Keď
som založil prvý zbor Times Square, Boh ma upozornil, že musíme vždy zostať verní
Izraelu. A ja som vždy bol.
israel today: Ste tu v Európe, kde mnohí kresťania nemajú porozumenie pre vojnu
v Iraku, ktorú vedú Spojené štáty.
Wilkerson: Mnohí kresťania v Európe jednoducho nerozumejú Božiemu Slovu. Saddástrana 24
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move rakety smerovali len na Izrael, nie na susediace arabské štáty. Okrem toho tu cítiť
rastúci antisemitizmus v zboroch, obzvlášť vo Veľkej Británii.
israel today: Charakterizovali by ste islam ako pokojné náboženstvo, tak ako váš
prezident?
Wilkerson: Čítal som Korán a som si istý, že táto kniha je falošným učením. Islam
je deštruktívne náboženstvo. Považujem za veľmi zvláštne, že kazatelia evanjelia nechápu, že Boh nezrušil svoju zmluvu s Izraelom. Boh dal tú zem Izraelu a každý národ, ktorý
chce zničiť Izrael, bude potrestaný.
israel today: Máte veľkú odvahu zastávať také silné pro-izraelské stanovisko.
Wilkerson: V kresťanskom svete som za to často kritizovaný. Ale cítim za to bohaté
Božie požehnanie, a to je pre mňa omnoho viac.
israel today: Po vojne v Iraku je Izrael opäť na prvom mieste svetového diania. Myslíte si, že “cestovná mapa” má šancu priniesť mier medzi Izraelčanov a Palestínčanov?
Wilkerson: Nie! Ako je možné, že Bush, ktorý pozná Bibliu, nemá žiaden strach
pred Bohom a núti Izrael do územného kompromisu v prospech cestovnej mapy?
Boh ho za to potrestá. Dolár padne, Bush upadne do depresie a veľmi ľahko môže
prehrať nasledujúce voľby. Denne sa modlím, aby prezidentovi veriaci poradcovia
vplývali naňho viac ako jeho politickí poradcovia.
israel today: Inými slovami, hovoríte, že neexistuje žiadne ľudské riešenie konfliktu
medzi Izraelom a Arabmi?
Wilkerson: Boh sľúbil, že svoj ľud ochráni. Uzavrel zmluvu a dal im zasľúbenú zem. On
stanovil hranice tohto národa a On si ich ochráni. Nevidím reálnu nádej na mier, pretože
si neviem predstaviť, že sa Izrael vzdá židovských osád, ako to požadujú Arabi. Arabi
tiež hovoria, že nebude mier, kým sa východný Jeruzalem nestane hlavným mestom
Palestínskeho štátu. Ale to je absolútne proti Božej vôli. Priateľ môj, ak svet bude
tlačiť na rozdelenie Jeruzalema, ocitne sa v chaose.
israel today: My v Izraeli môžeme ďakovať Bohu, že je našou tajnou zbraňou.
Wilkerson: Prosím Vás, uverejnite moje varovanie národom, ktoré stoja proti Božiemu
ľudu a Jeho mestu Jeruzalem. Boh to povedal a On to naplní. Šalom a Božie požehnanie.
-AS-

Interview
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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
Jún 2003 / Sivan 5763
Izraelský kabinet schválil cestovnú mapu
“... a tam sa budem súdiť s nimi pre môj ľud a pre moje dedičstvo, pre Izrael, pretože
ho rozptýlili medzi pohanov a moju krajinu si rozdelili” (Joel 4:2)
Zdá sa, že úspechy Ameriky a Veľkej Británie v Iraku, alebo v nejakej inej arabskej
krajine, sú vždy doprevádzané tlakmi na Izrael. Je to tak, ako keby západné veľmoci
hovorili: “Ak nás necháte konať to, čo chceme v Iraku, my sa za vás postaráme o Izrael.”
Dozvukmi vojny v Zálive v r. 1991 bolo Oslo so všetkými jeho nežiadúcimi následkami.
Výsledkom Operácie Slobody Iraku sa zdá byť znova pokračujúce úsilie stlačiť hrdlo
izraelskej vláde cez cestovnú mapu. Cestovná mapa je samozrejme myšlienka Štvorky
a je podporovaná Palestínčanmi, pretože ak sa zrealizuje, dá im legitímne postavenie,
z ktorého môžu pretláčať ďalšie požiadavky na Izrael. 25. mája izraelský kabinet
hlasoval akceptovať cestovnú mapu s výsledkom 12:7 s nejakými podmienkami,
týkajúcimi sa Palestínskych utečencov a Jeruzalema. "Prišiel čas", tak citovali Šarona,
ako hovorí “ povedať áno Američanom, prišiel čas rozdeliť túto krajinu medzi nás
a Palestínčanov.” V čase písania týchto správ sa Štvorka raduje, zatiaľ čo Hamas vyhlásil
akceptáciu Izraela pascou, určenou uviesť Palestínčanov do rozpakov”. Iróniou je,
že neústupnosť Hamasu môže úspešne blokovať to, čo Boh nikdy nechcel na prvom
mieste!
•

Modlite sa, aby sa táto cestovná mapa, čo môže byť nič viac, než recept
na konečný zánik Izraela, nezrealizovala.

•

Proste Pána, aká je Jeho vôľa ohľadom cestovnej mapy.

KRESŤANSKÍ VODCOVIA STOJA S IZRAELOM
“ Výrok Hospodina Pána, ktorý zhromažďuje rozptýlených Izraela: K jeho
zhromaždeným zhromaždím mu ešte ďalších.” (Iz. 56:8)
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•

Proste Boha, aby otvoril oči prezidentovi Bushovi ohľadom nebezpečenstva,
spočívajúceho v usilovaní o palestínsky štát a aby spôsobil, žeby mal odvahu stáť
za veci, ktoré si Boh cení.
V Spojených štátoch mnoho významných kresťanských vodcov nedávno varovalo
prezidenta Busha pred pokračovaním ohľadom cestovnej mapy. Summit Sionistických
vedúcich, ktorý zahŕňal účastníkov z Bridges for Peace, Kresťanských priateľov Izraela
(reprezentujúcich Rayom Sandersom) a medzi inými ICEJ, sa konal v máji
vo Washingtone, kde presadili nasledovné ciele: postaviť sa proti odmeneniu
palestínskeho terorizmu suverenitou, odkryť utkvelý nezmysel ministerstva zahraničia
USA podporiť cestovnú mapu k Arabsko-Izraelskému mieru, spolu so Štvorkou, ktorej
ostatní členovia (Rusko, EÚ a Spojené národy) opätovne podceňujú záujmy USA a sú
nepriateľskí voči Izraelu, doložiť dôkazmi zodpovednosť Iránu, Sýrie, Lýbie a Saudskej
Arábie za podporovanie terorizmu, bojovať proti neznalosti médií a zaujatosti
spravodajstva v Strednom východe, a zjednotiť a naplánovať budúcu stratégiu
pre objavujúce sa spojenectvo židovských a kresťanských Sionistov.
•

Modlite sa, aby prezident Bush robil múdre rozhodnutia ohľadom Izraela.

•

Snažne proste Boha, aby posilnil a povzbudil rozhodnutie kresťanských vodcov,
ktorí sa snažia podporiť Izrael v ich extrémne namáhavom a ťažkom období.

“A uznáš, že ja som Hospodin. Počúval som všetky rúhania, ktoré si vyslovil proti
vrchom Izraela. Sú spustošené, nám sú dané za pokrm”. (Ez. 35:12)
•

Ďakujte Bohu za program spustený evanjelikálnymi kresťanmi v USA, ktorý
sa snaží spojiť dohromady 200 000 židovských usadlíkov s kresťanmi v USA,
aby zosilnil odpor voči cestovnej mape. Predseda jeruzalemského modlitebného
tímu Michael Evans povedal: “Ak sa cestovná mapa presadí, potom budú
kresťania v Amerike vinní za bolesť a utrpenie, ktoré bude zažívať židovský ľud
a na to ja hovorím: nie, ďakujem. Je dosť kresťanov, ktorí veria Biblii a keby
sa spojili, mohlo by sa to zastaviť”, dodal Evans.

“...dovediem ich na vlastnú pôdu a budem ich pásť na izraelských vrchoch, v údoliach
riek a na všetkých osídlených miestach krajiny.” (Ez. 34:13)
TERORIZMUS BUDE POKRAČOVAŤ - ŠTÁTNY ÚRADNÍK PS
“... Pretože máš oddávna nepriateľský postoj, synov Izraela si vydal napospas meču
v dobe ich nešťastia, v dobe ich posledného trestu za vinu.” (Ez. 35:5)
•

Kričte k Bohu: Dosť! Dosť! Pane, ukonči krviprelievanie, ktoré ďalej pokračuje.
Odvráť svoj hnev a zmiluj sa nad svojimi deťmi.”

Múr modlitieb
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Jeden z izraelských cieľov ohľadom cestovnej mapy je ten, že sa snaží odmeniť
Palestínčanov suverenitou, zatiaľ čo ich teroristické útoky pokračujú. Hoci premiér PS
Abbas sa spravidla stavia proti terorizmu, minister zahraničných veci Nabil Shaath
nedávno povedal, že PA sa nebude snažiť zneškodniť palestínske teroristické skupiny,
pokiaľ izraelská okupácia “nezastaví zabíjanie a útlak na Západnom brehu a v Gaze”
a pokiaľ Izrael naprosto nebude akceptovať plán cestnej mapy za mier. Izrael od
začiatku povedal, že neodíde z teritórií, pokiaľ sa nezastaví terorizmus, takže je to tá istá
stará slepá ulička. Ale nakoľko sú to Palestínčania, ktorí neakceptujú existenciu Izraela,
v tomto prípade je to na nich, “aby sa prví pohli.” Avšak oni to odmietajú urobiť.
“...Hospodin ma pomazal.Poslal ma biednym hlásať radostnú zvesť, zaviazať rany
tým, ktorí sú skrúšeného srdca...aby som mohol dať smútiacim Siona veniec namiesto
popola, olej radosti namiesto smútočného rúcha...” (Iz. 61:1,3)
Pozdvihnite pred Pánom zranených, proste Ho, aby ich uzdravil a proste Boha, aby
potešil trúchliace rodiny obetí zo záplav samovražedných bombových útokov, ktoré
sa udiali v Izraeli za uplynulých niekoľko dní. V období 48-hodín od 17. do 19.mája
tu boli najmenej štyri vážne útoky v Izraeli, vrátane vraždy dvojice v Kiryat Arbe,
bombový útok na autobus na Francúzskej Hore, bombový útok pri vchode nákupného
strediska v Afule a bombardér na bicykli v Kfar Darom. Tieto incidenty šokovali,
pretože prišli po období relatívneho pokoja, v ktorom sa myslelo, že izraelské
bezpečnostné sily držia bombardérov v patričných medziach. Avšak tieto incidenty
ukazujú, že je nemožné zastaviť teroristom vstup do krajiny, ktorí sú ako “ blchy” alebo
“ vírusy”- neviete, že sú tu, pokiaľ nezaútočia.
“... On nás roztrhal, On nás aj uzdraví, On nás zbil, On nás aj obviaže” (Hoz.6:1)
•

Ďakujte Bohu za odvážnu a obetavú službu, ktorú poskytovali bezpečnostné
hliadky tu v Izraeli. Ako zvyčajne, niekoľkí z nich niesli bremeno nedávnych
teroristických útokov a zaplatili za to svojimi životmi. Hadar Gitlin bol jeden
z dvojice bezpečnostnej stráže pri nákupnom stredisku Ha´amakim v Afule, ktoré
bolo bombardované 19.mája. Teraz leží v bezvedomí na jednotke intenzívnej
starostlivosti a je napojený na dýchací prístroj. Jeho spolustrážca Kiril Shremko
bol okamžite zabitý, keď sa teroristka islamského Džihádu odpálila pri dverách.

•

Proste Boha, aby uzdravil tých, ktorí boli zranení a aby im prinavrátil úplné
uzdravenie.

ŽIVOT IDE ĎALEJ
Predĺžený autobus plný cestujúcich na linke č. 6 smeroval v sobotu ráno (18.mája)
na výlet do Pisgat Zeévu, len niekoľko hodín potom, čo iný autobus na tej istej trati
zničil vražedný útočník. Cestujúci sa navonok nezdali, že by sa obávali cestovať na tej
istej linke, ale jedna žena povedala: “Toto je náš život. Nepotrebujeme sa báť autobusu č.
6. Ak sa, Bože chráň, niečo stane, je to jedno, v ktorom autobuse som.”
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Ďalší muž v interview v Pisgat Ze´ev povedal: “Ak je ich plánom získať víťazstvo skrze
tieto útoky, mali by sa pozrieť na našu históriu a na všetkých tých, ktorí sa nás snažili
zbaviť a nech vidia, kto tu ešte stále dnes je.”
•

Primlúvajte sa za tých, ktorí nehľadajú nič viac, než len to, aby žili svoj život
v pokoji a v bezpečnosti, aby mohli mať odpočinok a kľud od hrozného boja,
ktorý sa proti nim vedie.

“...Nebudú už korisťou národom, nebude ich žrať divá zver, ale budú bývať bezpečne
a nikto ich nevyplaší.” (Ez. 34:28)
Moslimovia v Izraeli potrebujú Pána. “...Lebo povstanú falošní kristovia a falošní
proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli, ak možno,
vyvolených.” (Mk. 13:22)
•

Modlite sa za Moslimov v tejto krajine, zvlášť za izraelských arabských
moslimov. Len nedávno sa zistilo, že severná frakcia islamského hnutia,
sústredená v Umm el-Fahme zozbierala finančné prostriedky, postúpila ich ďalej
organizáciám pričleneným k teroristom v USA a tieto peniaze boli pridelené späť
teroristickým skupinám tu v Izraeli. Hoci islamské hnutie tvrdí, že robia iba “
podpornú prácu”, dôkaz poukazuje na iné zameranie. Nedávno izraelské
bezpečnostné sily zatkli okolo 17 osôb z vedúcich islamského hnutia, vrátane
Sheik Raed Salaha a tiež Suleiman Agbariya, starostu Umm el-Fahmu. Avšak
stále sú správy o tom, že moslimovia v tejto zemi prichádzajú k Pánovi.

•

Ďakujte Bohu, že tiež miluje moslimov a túži po ich spasení. Proste Boha nech
spôsobí to, aby Izraelskí Arabi uvideli, že je pre nich omnoho lepšie, keď sa budú
strániť násilia a budú spolupracovať s Izraelom.

•

Modlite sa, aby Jeho láska sa stala známou aj Arabom tejto krajiny, tak aby
mnohí z nich mohli byť zachránení z klamu, ktorý ich má vo svojich putách.
“...Boh nie je príjímačom osôb, ale Mu je príjemný ten, kto v ktoromkoľvek národe sa
ho bojí a koná spravodlivo.” (Sk. 10:34)
ZASTAVENIE KRAJINY
“..Ľudia budú totiž sebeckí, milovníci peňazí, chvastaví...nerozvážni, nadutí, milovníci
skôr rozkoší, ako Boha." (2. Tim. 3:2,4).
•

Proste Boha, aby menil srdcia a mysle v tejto krajine, aby robotníci začali klásť
dobro krajiny pred svoje vlastné finančné zlepšenie.
Počínajúc začiatkom mája a s prestávkami pokračujúc približne dva a pol týždňa
izraelská silná robotnícka odborová organizácia, vedená Amirom Peretzom, zavrela
mnoho hlavných spoločností, inštitúcií a vládnych úradov, prakticky tak zastaviac
Múr modlitieb
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krajinu. Vec, ktorá podnietila “ odboj” bolo oznámenie programu Netanyahu, v ktorom
medzi inými vecami bolo zahrnuté aj zníženie platov a dôchodkov. Tento predĺžený
štrajk stál krajinu niečo okolo jednej miliardy šekelov denne v strate HDP (hrubého
domáceho produktu) a zapríčinil stratu najmenej 4000 zamestnaní.
•

Modlite sa za ekonomiku Izraela, aby bola krajina schopná dohnať tieto straty,
spôsobené rovnako Intifádou ako i katastrofálnymi štrajkami.

“...Zachovávajte preto slová tejto zmluvy a plňte ich, aby ste mali úspech vo všetkom,
čo podniknete.” (5. M. 29:8).
V mene Mesiáša
Lonnie C. Mings

LIST MODLITEBNÉHO STRÁŽCU
Júl 2003 / Tammuz 5763
Dokedy, Hospodine?
“Vtedy Boh riekol... Koniec nastal každému telu predo mnou, lebo pre ľudí zem je plná
násilia.” (1 M. 6:13)
Hamas, ktorý je asi „najdémonickejšou“ zo všetkých militantných skupín, znovu
zaútočil. 11. júna o 17:30 pred budovou Clal v centre Jeruzalema spôsobil samovražedný
útočník Hamasu výbuch autobusu č. 14, pričom zabil spolu 17 ľudí a zranil viac ako sto,
medzi nimi mnohých, ktorí stáli vonku na autobusovej zastávke. Tí, čo boli svedkami
výbuchu, vykresľujú takmer neopísateľný obraz: hrozná explózia, ktorá nadvihla autobus
z cesty a vybila okná ešte aj na okolostojacich budovách, sklo, kúsky kovov, časti tiel
a mäso rozlietajúce sa všetkými smermi, nasledované kúdolmi prachu a dymu. Priateľ
pisateľa tohto príspevku, ktorý stál na autobusovej zastávke a bol svedkom tejto príšernej
udalosti, len zázrakom unikol fyzickému zraneniu. Čoskoro nato sa k zodpovednosti
za útok prihlásil Hamas. Ich tajný agent, oblečený ako ortodoxný Žid, nastúpil do
autobusu v blízkosti trhu Mahane Jehuda, počkal, kým autobus prejde približne o jeden
blok ďalej a potom odpálil bombu. To, čo sú ľudské bytosti schopné zniesť, má pravdaže
svoje medze, a v tejto situácii človek začína chápať žalmistu, ktorý píše:
“Dokedy, Hospodine,... dokedy budú jasať bezbožníci? Chrlia drzé reči, vystatujú
sa všetci páchatelia neprávosti. Ó Hospodine, depcú ľud Tvoj a potlačujú Tvoje
dedičstvo.” (Ž. 94:3-5)
ZLYHANIE MÚRU
“V ten deň budú spievať v Júdskej krajine túto pieseň: Máme mocné mesto; Boh
postavil na ochranu hradby a val.” (Iz. 26:1)
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•

Proste Pána, aby potešil blízkych Noami Leibowitzovej, ktorá prišla nedávno
o život na hlavnej izraelskej diaľnici.

•

Pozdvihujte pred Boha všetkých, ktorí cestujú na izraelských diaľnicach,
aby boli v bezpečí – najmä pred teroristickými útokmi.

To, že toľko propagovaný osem metrov vysoký múr, ktorý sa buduje pozdĺž zelenej
hranice, nemohol uchrániť 7-ročnú Noam Leibowitz, je tragédiou, ktorú bolo treba
predvídať. V čase, keď jej rodina išla autom po hlavnej izraelskej diaľnici, teroristi sa cez
vodný systém (drenážnou priekopou) pod múrom dostali na izraelskú stranu. Do auta
preniklo niekoľko striel z pušky typu Kalašnikov, pričom zabili spomínané dieťa a zranili
jej sestru a starého otca. Strelci sa cez drenážne potrubie dostali prepílením železnej
mriežky, ktorá je vo vnútri tunela; a späť sa potom vrátili tou istou cestou. Zlyhanie múru
by malo každému niečo nahlas a jasne povedať, a síce toto: “kone a vozy” to nespravia.
Jedine Boh Izraela môže zachrániť svoj ľud, a On ich nechá potkýnať sa a zápasiť, až
kým sa konečne nerozhodnú, že On je všetkým, čo majú a v skutočnosti všetkým, čo
potrebujú. Keď sa k Nemu vrátia, určite ich začne ochraňovať.
•

Modlite sa, aby Boh otvoril oči svojmu ľudu, aby videli, že žiadny ľudský
vynález ich nevyslobodí z tiesne, v ktorej sa nachádzajú.

•

Modlite sa, aby sa Izraelčania vrátili k Bohu ako jedinému, ktorý ich miluje
a môže im pomôcť.

“Toho, kto je pevnej mysle, zachovávaš v dokonalom pokoji, lebo v Teba dúfa. Dúfajte
v Hospodina na večné veky, lebo Hospodin, Pán, je Skala vekov,” (Iz. 26:3-4).
HAMAS: HNIEZDO NENÁVISTI
“Kto kope jamu, padne do nej, kameň sa privalí na toho, kto ho váľa.” (Pr. 26:27)
•
Úpenlivo žiadajte Boha, aby spôsobil zánik organizácie známej ako Hamas.
Zo všetkých palestínskych militantných skupín môže byť práve Hamas najodolnejším
voči hlasu rozumu a mierovým výzvam. Slovo Hamas je skratkou odvodenou
z “Islamského hnutia odporu”, ale náhodou má význam aj v hebrejčine: násilie alebo
zranenie. To dobre vystihuje, čo by chceli spôsobiť Izraelskému štátu. Mnohí sledovali
vyjednávaciu drámu medzi Egypťanmi a Hamasom, keď sa Egypt pokúsil presvedčiť
Hamas, aby súhlasil s dočasným prímerím. Abdul Rantisi však nedávno vyhlásil,
že Hamas nemá “prímerie” v slovníku. Duchovne zmýšľajúci ľudia sa obávajú,
že nenávisť môže otvoriť dvere démonickej posadnutosti. V takom prípade môžu
vodcovia Hamasu poskytnúť príbytok celému zástupu démonov. Démoni pravdaže vedia,
čo prinesie budúcnosť, ale predtým ako dopadne Božia sekera, pokúsia sa spôsobiť
Múr modlitieb
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čo najviac pohromy. Preto ten ich odpor voči akémukoľvek prímeriu alebo prebývaniu
s Izraelom.
•

Modlite sa, aby Boh priviedol toto “hniezdo nenávisti” do prachu. Taktiež
samodlite za to, aby dobromyseľní Palestínčania boli oslobodení od klamstiev,
ktorých sa dopúšťa táto organizácia.

“Keď vraví ľúbezným hlasom, never mu, lebo v srdci má sedem ohavností. Falošný
jazyk nenávidí tých, ktorých zničil, a lichotivé ústa pripravujú pád.” (Pr. 26:25,28)
ŽIDOVSKÉ KOMUNITY PONECHANÉ V ŠTICHU
“Lebo takto vraví Hospodin Pán: Teraz som tu ja a pozhľadúvam svoje ovce
a postarám sa o ne. Na dobrej paši ich budem pásť a na vysokých izraelských vrchoch
bude ich pastvina. Tam budú líhať na dobrej pastve a na dobrej paši sa budú pásť
na vrchoch Izraela.” (Ez. 34:11,14)
•

Modlite sa za obyvateľov židovských komunít v Judsku a Samárii, ktorí milujú
krajinu a snažia sa ju získať späť ako “večné vlastníctvo” Izraela.
Zdá sa, akoby sa už nikto nestaral o staroveké “izraelské vrchy”, okrem ľudí známych
ako “osadníci”, ktorí stoja na slove z Ez. 34 a veria, že majú príkaz osídľovať Judsko
a Samáriu, aby tam Boh mohol pásť svoj ľud, tak ako to zasľúbil v prorockých knihách
Biblie. Časť záväzku Izraela v zmysle ustanovení Cestovnej mapy je začať rozoberať
niektoré z osád, najmä ilegálne predsunuté hliadky. IBS (Izraelské bezpečnostné sily)
rušili donedávna len neobsadené stanovištia, ale 19. júna začali odstraňovať Micpe
Jichar, prvú obývanú usadlosť, ktorú určili na zrušenie na základe Aqabskej dohody.
Správy hovoria, že polícia a jednotky IBS sa stretli so silným odporom stoviek
osadníkov, ktorí sa spojili, aby zabránili ich snahe rozobrať provizórnu usadlosť. Napriek
tomu, že násilie nemožno ospravedlňovať, väzba osadníkov k zemi je pochopiteľná.
•

Proste Boha, aby priniesol jednotu medzi Izraelčanov, ktorí sa snažia nájsť svoje
miesto a naplnenie v tejto starobylej zemi, do ktorej sa vrátili.

“Vyvediem ich z národov, zhromaždím ich z krajín, dovediem ich na vlastnú pôdu
a budem ich pásť na izraelských vrchoch, v údoliach riek a na všetkých osídlených
miestach krajiny.” (Ez. 34:13)
MANIFESTÁCIA HOMOSEXUÁLOV V JERUZALEME
“Výraz ich tváre svedčí proti nim, svoj hriech rozhlasujú ako Sodoma a netaja
sa s ním. Beda im, lebo si spôsobujú nešťastie.” (Iz. 3:9)
•

Modlite sa, aby Boh prekazil snahy tých, ktorí chcú v Izraeli propagovať “práva
homosexuálov” a “homosexuálnu suverenitu”. Nech sa v takej zvrátenosti
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povaľujú neveriace národy, ak musia, ale nie Izrael – a obzvlášť nie Jeruzalem!
Mnohí Židia a kresťania boli zhrození, keď 20. júna 2003 usporiadali homosexuáli
ďalšiu manifestáciu v centre Jeruzalema. Manifestáciu odložili o viac ako týždeň po tom,
čo 11. júna vybuchla v autobuse bomba. Hagai El-Ad, organizátor sprievodu, bol
“nadšený” účasťou. Musíme sa modliť, aby toto bola posledná takáto manifestácia
v Božom jedinečnom meste. Vystatovanie sa homosexualitou je jedna z najhorších vecí,
ktoré (niektorí) Izraelčania robia, a to musí pritiahnuť Boží hnev. Manifestácia
homosexuálov v Jeruzaleme by sa dala prirovnať, ako mi povedal jeden môj priateľ,
k prinášaniu “svine do chrámu”; takmer nič nie je väčším zneuctením. Faktom je,
že manifestácia homosexuálov v Jeruzaleme by mohla byť nazvaná ohavnosťou, ktorá
prináša spustnutie (alebo by prinajmenšom mala priniesť spustnutie). Posledná vec,
ktorú Izrael práve teraz potrebuje, je propagácia a podpora sexuálnej zvrátenosti.
•
•
•

Proste Boha, aby spôsobil, že v srdciach Izraelčanov nastane taký zvrat, aby
nepodporovali ďalej mestských predstaviteľov, s ktorých zvolením sa táto udalosť
uskutočnila.
Modlite sa, aby takéto očividné demonštrácie nezapôsobili na mladé zraniteľné
mysle izraelskej mládeže, a aby sa nedali oklamať.
Modlite sa, aby mali oči otvorené, aby videli nemorálnosť toho, čo sa prezentuje,
a aby do toho neboli žiadnym spôsobom stiahnutí.

“Sviecou tela je oko. Keď ti teda oko bude zdravé, celé telo ti bude svetlé; ale keď bude
skazené, aj telo ti bude tmavé. Hľaď teda, aby svetlo, ktoré je v tebe, nebolo
tmou” (Luk. 11:34-35).
•

Modlite sa, prosím vás, za pokoj – a navrátenie sa k spravodlivosti – Jeruzalema!

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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Publikácie

15 kľúčov k pochopeniu jedinečného Jeruzalema
Vyberáme niekoľko „kľúčov“ z brožúrky „15 kľúčov k pochopeniu jedinečného
Jeruzalema“. Autorom tejto publikácie je Clarence H. Wagner, prezident medzinárodnej
organizácie Mosty pokoja (Bridges for Peace) so sídlom v Jeruzaleme.
Kľúč # 6

Jeruzalem: mesto konfliktov

Je iróniou, že práve preto, že si Boh vyvolil Jeruzalem za svoj
a rozhodol sa, že bude hlavným mestom Izraela a náboženským
ohniskom židovského ľudu, národy ctili, ale aj hanili toto najjedinečnejšie mesto
v dejinách. Bojovalo oň viac ľudí a viac národov než o hociktoré iné mesto na zemi, čím
Jeruzalem zohral v dejinách úlohu neprimeranú k jeho ekonomickej dôležitosti
či veľkosti.
Odhaduje sa, že za posledných 700 rokov bolo napísaných 50 až 60 tisíc kníh
o Jeruzaleme a vytlačených asi 6 000 máp. Oboje svedčí o jeho významnom postavení
vo svetových záujmoch. No aj napriek očividnému významu Jeruzalema pre Arabov
a moslimský svet, žiadne arabské mapy Svätého mesta sa nenašli.
Paradoxne Jeruzalem, mesto pokoja, zažil viac obliehaní a bitiek než hocijaké iné
mesto v dejinách. Podľa bežných záznamov bol Jeruzalem dobytý 37 krát. V skutočnosti
mesto zmenilo vlastníka 86 krát vrátane mnohých menších dobytí.
Najvýznamnejšie dobytia od čias Melchisedeka a Abraháma boli dobytia
Jeruzalema Amorejcami, Józuom, Jebúsejcami, Dávidom – pre Pána, Filištíncami,
Babylončanmi, Sýrčanmi, Macedónčanmi, Ptolemaiovcami, Seleukovcami, Rimanmi,
Byzantmi, Peržanmi, Arabmi, Seljukmi, križiakmi, Mongolmi, mamelukmi, Turkmi,
Angličanmi, Jordáncami, a teraz sa znovu vrátil Izrael.
Jeruzalem bol kráľovským mestom, hlavné mesto jediného kráľovstva, ktoré
Boh (doposiaľ) založil medzi ľuďmi; tu bol vystavaný Jeho chrám a jedine tu mohli byť
obete právoplatne prinesené Bohu.
V čase, keď bol izraelský ľud v babylonskom vyhnanstve, Boh túžil po tom,
aby sa vrátil a znovu vystaval Jeho milovaný Jeruzalem:
“Preto takto hovorí Hospodin: Navrátim sa do Jeruzalema v zľutovaní; môj
dom bude vystavený v ňom, hovorí Hospodin Zástupov, a merná šnúra bude roztiahnutá
na Jeruzalem. Volaj ešte a povedz: Takto hovorí Hospodin Zástupov: Ešte sa rozpŕchnu
moje mestá pre hojnosť dobrého, a ešte poteší Hospodin Sion a ešte si vyvolí
Jeruzalem.” (Zach. 1:16-17)
Druhý, resp. Herodesov chrám, bol jedným z divov antického sveta. Podľa
Josefusa (37-93 n. l.) na stavbe pracovalo 10 000 robotníkov a na dovoz stavebného
materiálu bolo treba 1 000 vozov. Stavba trvala 8 rokov.
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Rimania zničili tento chrám v roku 70 n. l. a ponechali iba západnú časť
vonkajšej podpornej steny nádvoria, na ktorom bol postavený. Toto sa stalo, aby si Židia
aj celý svet pripomenuli veľkoleposť tohto chrámu a zároveň úplnosť svojho vlastného
zničenia. Väčšina kameňov je v priemere 1 m vysokých a 3 m dlhých. Niektoré sú dlhé
až 12 m a vážia až 100 ton. Najväčší kameň v strede steny má rozmery až 12,8 x 4,2 x
3,3 m a váži 400 ton. Všetky sú krásne vysekané, s hladkými povrchmi a skosenými
okrajmi. Na stavbu steny vysokej 21,3 m nebola použitá žiadna malta.

Jeruzalem: židovské hlavné mesto
Kľúč # 7

Pre Židov na celom svete je zvykom nechať časť steny domu
nedokončenú alebo nenamaľovanú, nazvanú “Zecher la Hurban”, ktorá
im má stále pripomínať zničenie chrámu.
Deviateho dňa v židovskom mesiaci Av (približne 7. augusta) si Židia
pripomínajú zničenie prvého aj druhého chrámu.
Oba tieto zvyky poukazujú na to, že židovský ľud je stále úzko spätý so Svätým
mestom.
Politicky bol Jeruzalem v dejinách hlavným mestom jedine pre izraelský národ
a židovský ľud. Iné národy sa vlastne pokúšali dobyť Jeruzalem kvôli tomu, že bol
pre židovský ľud taký dôležitý a preto, že bol centrom ich náboženských a politických
aktivít.
Kresťanstvo a islam zdôrazňovali význam Jeruzalema z hľadiska biblických
udalostí, ktoré boli súčasťou života Izraela a židovského ľudu a ktoré si neskôr obe viery
prisvojili. Kresťanstvo má jednoznačne priamu spojitosť s Jeruzalemom. Toto spojenie
sa však týka života, smrti, zmŕtvychvstania a blížiaceho sa návratu Ježiša, ktorý bol
Židom a ktorého úloha bola v súlade s Božím plánom spasenia pre Izrael ako aj pre celý
svet.
Boh ani židovský národ na svoje Sväté mesto, Jeruzalem, nikdy nezabudli.
To spojenie bolo súčasťou Božej nadprirodzenej, neporušenej a zvrchovanej vôle pre toto
výnimočné mesto.
Izaiáš opísal Božie city k Jeruzalemu: “Ale Sion povedal: Hospodin ma opustil,
a Pán zabudol na mňa! Či azda zabudne žena svoje nemluvňa, aby sa nezľutovala nad
plodom svojho života? Ale aj keby ony zabudli, ja ťa nezabudnem. Hľa, na svojich
dlaniach som ťa vyryl, tvoje múry sú vždycky predo mnou.” (Iz. 49:14-16)
Žalmista smelo vyhlásil: “Ak by som ťa zabudol, ó, Jeruzaleme, nech zabudne
i moja pravica. Nech sa prilepí môj jazyk na moje ďasno, ak by som sa nerozpomínal
na teba, ak nebude Jeruzalem vrcholom mojej radosti. (Ž. 137:5-6)
Teddy Kolek, najobľúbenejší starosta Jeruzalema, povedal: “Po 3 000 rokov bol
Jeruzalem centrom židovskej nádeje a túžby. Žiadne iné mesto nehralo v dejinách,
kultúre, náboženstve a vedomí národa dominantnejšiu rolu, ako hral Jeruzalem vo vývoji
židovstva a judaizmu. Aj po storočiach v exile zostal Jeruzalem v srdciach všetkých
Vzdelávanie
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Židov naďalej centrom židovských dejín a symbolom starodávnej slávy, duchovného
naplnenia a novodobej obnovy. Ak existuje jedno jednoduché slovo, ktoré
by symbolizovalo celú židovskú históriu, to slovo je “Jeruzalem”.
Židia žijúci mimo Izraela každý rok v čase Paschy recitujú zasľúbenie: “Budúci
rok v Jeruzaleme”, ktoré svedčí o ich túžbe jesť na Paschu v Jeruzaleme.
V Amidahu, čo je tichá časť židovskej modlitby, sa modlia: “Kiež smú naše oči
uzrieť Tvoj návrat na Sion v milosti.”
V ďakovnej modlitbe po jedle sa Židia modlia, aby Všemohúci “znovu rýchlo
vystaval Jeruzalem za našich dní.”
Trikrát denne už tisícky rokov sa Židia modlia: “Do Jeruzalema, Tvojho mesta,
sa navrátime s radosťou.”

Jeruzalem: nikdy nebol svätý pre moslimov
Čo sa týka islamského spojenia s mestom, Jeruzalem sa v Koráne ani raz
nespomína. Moslimovia zakladajú svoje puto k mestu na legendárnej
nočnej jazde Mohameda na svojom okrídlenom koni Barakovi po
nebesiach, ktorá viedla od “svätej mešity” k “najvzdialenejšej mešite.”
Podľa Koránu sa táto cesta odohrala v prorokovom sne za zlomok
sekundy. Moslimovia tvrdia, že táto najvzdialenejšia mešita je Jeruzalem, i keď sa
Jeruzalem výslovne nespomína. Po zastávke v “najvzdialenejšej” mešite sa mal
Mohamed dostať do Siedmeho
neba, kde stretol Abraháma,
Izáka, Jozefa, Mojžiša a Ježiša
a prijal ich požehnanie, aby sa
stal posledným Božím
prorokom. V skutočnosti
Mohamed nikdy nevkročil do
Jeruzalema, lebo zomrel v roku
632 n. l., šesť rokov pred tým,
ako Calif Omar dobyl mesto
v roku 639.
Islamský nárok na
Chrámový vrch sa zakladá čisto
na tejto legende. V ranom
Chrámový vrch, momentálne v rukách
období islamskej histórie, ktoré
moslimov, s mešitou Al Aksa
zahŕňalo niektoré myšlienky
(v bývalom byzantskom kostole) a Skalným
dómom (na mieste prvého a druhého chrámu)
z judaizmu a kresťanstva, sa
na veľkej platforme vybudovanej
ľudia modlili smerom
kráľom Herodesom.
k Jeruzalemu. Keď však
Kľúč # 8
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Mohamed videl, že Židia na Blízkom východe neprijímali jeho nové náboženstvo, smer
moslimských modlitieb sa otočil od Jeruzalema k Mekke.
Známy arabský geograf Yakkut vo svojom rozsiahlom slovníku (1225 n. l.)
opisuje Jeruzalem ako “svätý pre Židov a kresťanov”, zatiaľ čo Mekku opisuje ako
posvätnú pre moslimov.
Dnes moslimovia označujú Jeruzalem za svoje tretie najsvätejšie miesto
a snažia sa presvedčiť svet, že na tomto meste musia mať podiel aj oni, lebo je pre nich
také dôležité.
Avšak na začiatku islam nepovažoval Jeruzalem za svoje sväté miesto. Nazýval
ho Bayat al-Muqaddas, zo židovského Beit Hamikdaš (chrám). Obrady v Skalnom dóme,
postavenom v roku 692 n. l. na Chrámovom vrchu, sa konali v pondelky a štvrtky (sväté
dni pre Židov), nie v piatok, ktorý je svätý pre moslimov. Židia sa zúčastňovali na týchto
bohoslužbách a vykonávali židovské obrady uctievania, a nie moslimské.
Islamské zápisy, nazývané Hadity, ktoré vyvyšujú Jeruzalem vo vzťahu
k islamu, vznikli až v roku 1019 n. l. Hadity s chválami Mekky, Mediny, Damašku
a Bagdadu boli vydané omnoho skôr, čo svedčí o tom, že svätosť Jeruzalema v islame
má oveľa kratšiu minulosť.
Islam ďalej nikdy nepovažoval Jeruzalem za hlavné mesto. Islamský vládcovia
Jeruzalema, teda Arabi, Seljuci, mameluci a Turci, ktorých nadvláda trvala spolu takmer
tisíc rokov, založili svoje administratívne centrum v pobrežnom meste zvanom Ramle,
ktoré si postavili, nie v Jeruzaleme.

Vzdelávanie
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Vydavateľská činnosť

PUBLIKÁCIE , AUDIO, VIDEO
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

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

„Práve pre túto
chvílu“
ˇ

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

- porozumenie
Purimu

jún – júl 2003
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Židovské piesne v hebrejčine

KADOSH (Svätý) - Michaela Záhorská
cena 330,- Sk za CD a 160,- Sk za MC
(250,- Kč za CD a 125,- Kč za MC)
Zoznam piesní:
Kadosh I
Yismechu Hashamayim
Ani Ma-Anim
Israel
Lecha Dodi
Piha Patcha
Kadosh II

Publikácie, audio, video

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

KONFERENCIA
ZÁMER KONFERENCIE:
Naplnenie túžby ľudí po poznaní Boha.
Vytvorenie prostredia pre spoločné modlitby
v jednote Ducha.
Budovanie mostov medzi kresťanmi a židmi.

´

´

14. -17. AUGUST 2003
V ŽILINE, SLOVENSKO
PREDNÁŠAJÚCI:
RON CANTRELL
Žurnalista, dopisovateľ a kazateľ. Pracuje ako
vydavateľský manažér pre medzinárodnú
organizáciu Bridges for Peace (Mosty pokoja) so sídlom v Izraeli. Svojou prácou pomáha budovať "mosty" medzi kresťanmi a
STANISLAW GAWEL
Pred mnohými rokmi dostal bremeno šíriť
poznanie Božích plánov pre židovský ľud
do cirkvi. Je praktickým spôsobom zapojený
do pomoci Židom žijúcim v diaspóre a v budovaní mostov medzi diaspórou a Izraelom.

RANDY LUDEMAN
Kazateľ a pastor dvoch mesiánskych kongregácií v Montane (USA). Ich názov
vystihuje ich zámer "House Of The Grafted In" (Dom vštepenia). Ako dieťa nebol
vychovávaný k židovstvu. Neskôr sa však dozvedel o svojich koreňoch a rozhodol sa
ich študovať, a tak poznať pravdu o svojom pôvode. Má staršiu dcéru a syna.
So svojou manželkou Sandi žije na farme v Lewistown (Montana).

i

Pre Slovenskú republiku:
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