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Poslanie:
Potešujte, potešujte môj ľud... (Iz. 40)

CCHEVRA
HEVRA

Vízia:
“Budovanie mostov medzi kresťanmi a židmi”
“...on je náš pokoj, ktorý učinil oboje jedno a zboril aj priehradný múr.”
(Ef. 2:14)
“...tých dvoje, Židov a pohanov, stvoril v sebe v jedného človeka činiac pokoj”.
(Ef. 2:15)
“...skrze neho máme prístup oboje v jednom Duchu k Otcovi”.
(Ef. 2:18)
Chevra je hebrejský výraz pre spoločenstvo, skupinu priateľov.
Úlohou a zároveň cieľom občianskeho združenia Chevra na Slovensku a v Českej
republike je šíriť Božie slovo pre cirkev dnešných dní. Slovo je zamerané
na poznanie Božích zámerov pre cirkev a Izrael a vyučovanie o židovských
koreňoch kresťanskej viery. Dôraz v tejto oblasti dávame na osobné stretnutia so
skupinami ľudí (cirkvi, organizácie, modlitebné tímy, a pod.), ktorí majú túžbu po
poznaní a vzdelávaní. Je samozrejmé, že nie je možné oddeliť teoretické znalosti
a vedomosti o Bohu od praktickej aplikácie počnúc modlitbami až po
vycestovanie na misijnú cestu do Ukrajiny, Moldavska alebo inej krajiny
bývalého Sovietskeho zväzu, kde doteraz žije v diaspóre mnoho židov.

bratstvo
Redakcia

SLOVO NA ÚVOD
Milí čitatelia,
Často chceme vyhovieť všetkým okolo nás, Bohu, rodine, rodičom, zamestnávateľovi, zboru,
kolegom, priateľom ... .Chceme všetkých milovať, povzbudiť, poslúžiť, vypočuť, poradiť ... .
Vykonávame našu každodennú prácu. Okrem toho sa zapájame ešte do niekoľkých činností,
stretnutí. Ideme z práce do práce. Všade chcú od nás maximum. Dnešná doba vyžaduje pohotové
myslenie, vysoké nasadenie, perfektné výsledky, maximálnu efektívnosť.
Všetko toto sa snažíme robiť s úprimným srdcom, s túžbou páčiť sa Bohu. Zároveň sa chceme cítiť
žiadaní a chceme, aby nás druhí uznávali. Zrazu sa ocitáme v časovej tiesni. Potom vedome
„odkrajujeme“ z času, ktorý by sme mali dať našim najbližším. Na otázku: „Čo je na prvom
mieste: vaša rodina, práca, cirkev?“ by odpoveď mohla znieť: rodina je súčasťou cirkvi, v našej
práci je prítomný Boh... Áno, to by bola správna odpoveď. Ale je to skutočne tak? Je pravda,
že musíme klásť Boha pred všetky veci v živote. Pred rodinu. Pred prácu. No musíme byť
obozretní, aby sme nebrali na seba toľko činností, že zanedbáme tých, za ktorých nám Boh uložil
prvoradú zodpovednosť. Pokiaľ vykonávame akúkoľvek službu na úkor tých, ktorých milujeme,
je tým poznačená jej hodnovernosť.
Možno sa musíme naučiť, kedy je správne odmietnuť. Kedy použiť slovko „nie“. Väčšina z nás
veľmi rada hovorí „áno“. Problém je, že keď pritakáme na všetko o čo nás niekto požiada, ťažko sa
nám potom nachádzajú skutočné priority. Aj Ježiš stál pred takými voľbami. Mnohí si priali, aby
napĺňal nejaký ich konkrétny program: „ ... buď naším kráľom!“ (Ján 6:15) Ježišova odpoveď bola:
„Nie.“ „Ukáž nám nejaké znamenie.“ (Mat.16:1-4) Odpoveď: „Nie.“ „Poď do dediny, z ktorej sme
práve odišli – všetci ťa tam hľadajú!“ Ježišova odpoveď: „Nie, ideme do ďalšieho mesta.“
Niekedy sme zahľadení tak ďaleko, že nevidíme našich najbližších. Nemôžeme vyhovieť všetkým.
Pokiaľ nebudeme vedieť, kedy je správne povedať nie, nebudeme vedieť dosiahnuť svoje skutočné
priority.
Možno sa potrebujeme naučiť plánovať si svoj čas, chrániť si svoj čas, tráviť svoj čas múdro.
Lebo: „vykupujte čas, lebo dni sú zlé“ (Ef. 5:16)
Želám vám, aby ste múdro prežili letné dni a mesiace ktoré sú pred nami. Sú teraz. Nikdy viac sa
nebudú opakovať. Buďme požehnaním pre tých, ku ktorým nás Pán Boh povolal.

Judita Kántorová
Tím Chevra

Slovo na úvod
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Mesačné správy z Izraela
„ ...pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine...“ (1 Kráľ.10:6)

ZÁPAS SPOJENÝ S ODCHODOM Z GAZY
„Nemlč, ó Bože...lebo hľa, tvoji nepriatelia sa búria, a tí, ktorí ťa nenávidia, dvíhajú
hlavu...Hovoria: Poďte, vyhubme ich, aby prestali byť národom, aby sa viacej
nespomínalo meno Izraelovo.“
(Žalm 83:1-5)
Keby sa môj nepriateľ chystal urobiť niečo, čo by som chcel, aby to urobil na prvom
mieste, potom si myslím, že by som bol veľmi ticho, aby nezmenil svoje myslenie
a urobil to. Palestínčania chcú Izrael dostať z Gazy. Izrael sa hodlá stiahnuť. Prečo
potom nie sú Palestínčania ticho a nenechajú to Izrael urobiť? Sú jednoducho
krátkozrakí? Alebo ich súčasná aktivita pochádza zo šialenej túžby spôsobiť Izraelu
maximálnu škodu, keď je na ceste k odchodu? Niet pochýb, že si Palestínčania želajú,
aby to vyzeralo tak, že Izrael berie nohy na plecia a uteká pred ich „hrôzostrašnými
útokmi“.
V posledných týždňoch sa väčšina miestnych novinových titulkov sústredila okolo
udalostí v Gaze. Izrael draho zaplatil, že zostal v Gaze a platí, a bude draho platiť, keď sa
stiahne. Pre Izrael je to taká situácia, ktorú nemožno vyhrať. Srdcervúce udalosti v pásme
Gazy nedávno zahrnuli zavraždenie Tali Hatuel a jej piatich detí (po týchto udalostiach
trúchliaci sa dostali pod paľbu v Kissufime), zabitie šiestich vojakov IBS v ich
vojenskom transportéri, zabitie ďalších piatich vojakov IBS podobným spôsobom,
ukradnutie tiel a častí tiel ako zložky vyjednávania, a zabitie ďalších dvoch vojakov
16. mája v Rafahu. Ak Palestínčania chcú, aby Izrael zostal v Gaze, vybrali si znamenitý
spôsob na to, aby toho dosiahli.
Na druhej strane sa zdá, že niektorí Izraelčania sú dosť zúfalí na to, aby dovolili, že ich
vyženú. Ústup z Libanonu pred niekoľkými rokmi bol medzi Arabmi široko
posudzovaný ako porážka pre Izrael. Veľmi príkry ústup z Gazy by sa mohol vidieť ako
ďalší mlynský kameň v postupnom rozkúskovaní Izraela.
Izraelčanov tieto úvahy nevyviedli z konceptu a v sobotu večer, 15. mája, 15 000
Izraelčanov zaplnilo námestie Rabin Square v Tel Avive, požadujúc okamžitý ústup
z pásma Gazy. Organizátori tohto zhromaždenia ho nadšene nazvali „prvým
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prebudeneckým hnutím driemajúcej ľavice Izraela od vypuknutia intifády spred 40-tich
mesiacov“ (Jpost, 16.máj).
Toto zhromaždenie sa usporiadalo napriek námietkam pravice - hlavne Rady Židovských
Komunít v Judei, Samárii a pásma Gazy, ktorí považovali usporiadanie takéhoto
zhromaždenia za tancovanie na hrobe zabitých 13-tich vojakov v Gaze.
Vodca robotníkov Šimon Peres vo svojom prejave na zhromaždení povedal, že
1% národa bráni tomu, čo skutočne chce 80% Izraelčanov, t.j. pokoj a vyjednávanie
s Palestínčanmi. „Nedovolíme, aby 1% nás vohnalo späť do vojny“, vyhlásil Peres.
Nie, samozrejme nie. Vojna je tá najhoršia vec, akú si možno v tomto predstaviť.
V skutočnosti je spôsob, ako sa uistiť, že už viac nebude vojna s Arabmi: jednoducho
kapitulovať Islamu a budete mať bezvojnovú, druhotriednu existenciu, ako dhimmi pod
zákonmi Sharia.
Predsa však vodca hnutia „Mier teraz“ Tzali Reshef vo vyhlásení, za ktoré dostal
mohutnú pochvalu na zhromaždení, kričal: „Preč so zákonmi usadlíkov. Nebudeme
pokračovať v obetovaní našich synov kvôli usadlíkom!“ Zároveň organizátori hnutia
dúfali, že hromaždenie vytvorí pokus o novú kampaň, ktorá by zobudila izraelského
„spiaceho obra“ - ľavicu (Jpost, 16. máj). Ale je zaujímavé, ako teológia a politika
do seba zapadajú. Politická ľavica zvyčajne ide ruka v ruke s teologickou ľavicou
a naopak. Náboženská pravica, na druhej strane, sa chce pridŕžať starodávneho dedičstva,
ktoré Boh zanechal Abrahámovi. Sekulárni ľudia sa vzdajú 50-tich % zeme, aby mohli
mať normálny svetský život, ísť na pláž a na Šabat mať piknik.

ÚSTUP VYVOLÁVA NÁSILIE
Čo ťažko pochopí nejaký svetový vodca, okrem Izraelských vodcov, je to, že rôzne
útoky, samovražedné bombardovania, mierové vyjednávania, dohody, hudny, zastavenie
paľby, hrozby, rozhovory pripomínajúce mazanie medu okolo úst, pôsobiacich
na izraelských obyvateľov, atď. to všetko má iba jeden cieľ: zničiť Izraela. V tejto časti
sveta nie sú „vyjednávania“ vzájomným úžitkom pre obe strany. Vyjednávania nie sú
vykonané preto, aby priniesli opravdivú symbiózu, kde by obe strany žili v pokoji
a harmónii. Na strane Arabov sú vyjednávania iba čírou taktikou, manévrom, pohybom
na ceste k totálnemu víťazstvu nad nepriateľom. Preto sú „pravidlá boja“ v tejto časti
sveta odlišné. Arabi rešpektujú iba moc a silu: nemajú žiaden súcit pre slabých.
Akékoľvek preukázanie láskavosti, alebo humánnosti zo strany Izraela vidia stále tak,
že to pramení z únavy, alebo neschopnosti. Akýkoľvek ústup, alebo stiahnutie vidia ako
výsledok nedostatku sily. Toto vytvára pre Izrael bezvýchodiskovú situáciu. Zostať
je zlé, stiahnuť sa je tiež zlé.
Napríklad už spomenutý ústup z Libanonu sa zdal rozumný a logický. Zostať tam bolo
Mesačné správy z Izraela
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drahé, rovnako pokiaľ išlo o peniaze a ľudský život, dráždilo to arabský svet,
zabraňovalo mieru, a to územie Izraelu nepatrilo. Takže logicky sa Izrael stiahol. Ale to
nevytvorilo mier. Iba to privolalo k múru Hizbullah, kde mohli preklenúť a unášať
izraelských vojakov a tiež hádzať kaťuše na izraelské mestá. Inými slovami, viedlo
to práve k tomu násiliu, o ktorom Izrael dúfal, že sa skončí. Dokonca predtým, v roku
1981, sa Izrael stiahol zo Sinaja. To sa tiež zdalo rozumné a logické, sľubovalo to mier.
Ale iba to priviedlo nepriateľov Izraela priamo na hranicu - k Rafahu - a teraz celé
územie pásma Gazy je zaplavené zbraňami, ktoré prinášajú cez zlopovestné tunely
Rafahu. Toto by sa nestalo, keby sa Izrael nevzdal Sinaja. Pisateľ nevyhnutne nehovorí,
že sa mal Izrael držať Sinaja, iba poukazuje na to, čo „ústup“ a „stiahnutie“ vždy
vytvárajú v tejto časti sveta, kde sú „logika“ a „ rozum“ obrátené hore nohami.

VOJACI SÚ TÍ, KTORÍ PLATIA CENU
Dostať sa z Gazy, za to sa iste zaplatí cena a platia ju vojaci. 11. mája boli okamžite
zabití šiesti vojaci brigády Givati, kedy teroristi detonovali veľkú bombu pod ich
vojenským transportérom, vyhodiac tak 100 kg výbušnín vo vnútri voza. Mená piatich
vojakov boli: Seržant Eitan Newman (21), seržant Aviad Deri (21), St. seržant Ofer Jerbi
(21), seržant Edron Amar (20) a seržant Kobi Mizrachi (20). Toto samozrejme nie sú len
mená, sú to draho milovaní mladí muži, ktorí sa domov nevrátia. Iba trúchliace rodiny
chápu význam tejto tragédie.
Na druhý deň, ako sa Izraelčania pripravovali pochovať svojich mŕtvych, bolo zabitých
ďalších päť vojakov, pri druhom útoku v Gaze, znova sa to týkalo vojenského
transportéra, ktorý mal vnútri výbušniny. Traja z vojakov boli seržant Lior Vishinsky
(20), desiatnik Eldad Cohen (20), a seržantmajor Aiman Ghadir (24). (V čase písania iné
dve mená neboli publikované). Keď vybuchol druhý vojenský transportér, niektorí
Izraelčania si začali myslieť, že Palestínčania zistili achillovu pätu IBS - menovite,
relatívne zraniteľné vojenské transportéry. Naozaj to vyzerá trochu zvláštne naložiť
vnútro takýchto vozidiel desiatkami kíl výbušnín, zatiaľ čo muži jazdia na jeho vrchu.
Myslím si, ako toto píšem, že IBS zmenili svoju metódu prepravy výbušnín.
Potom o niekoľko dní neskôr boli zabití dvaja ďalší vojaci, tentokrát v Rafahu: boli to
St. seržant Rotem Adam (21) a St. seržant Alexi Hyat (20). Trinásť vojakov zabitých
a ľavica kričí: Dostaňte nás z Gazy preč - rýchlo!, zatiaľ čo pravica sa diví, správne,
či toto nedokáže právo Palestínčanov a nespôsobí dokonca väčšie násilie.
Novým prvkom v nedávnych útokoch bola skutočnosť, že Palestínčania okamžite ukradli
telá, alebo časti tiel niektorých vojakov. Tieto krvavé „karty“ mali hrať pri pokuse
hľadať ústupky u Izralečanov. Avšak izraelská vláda okamžite vyhlásila, že nebude
vyjednávať s takýmito „ zvieratami“. Možno Palestínčania zabudli, že si udreli medzi oči
svojim krutým správaním. Pretože koniec koncov iba zvieratá ťahajú okolo mŕtve časti
tiel. „Izrael a tie západné národy, ktoré zdieľajú jeho hodnoty, čelia krutému
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a nehumánnemu nepriateľovi“, vyhlásil Ariel Šaron.
Po ukoristení tiel Izralečanov, tak PA, ako i egyptský prezident Hosni Mubarak žiadali
militantov, aby vrátili telá a časti tiel. Pokiaľ ide o PA, samozrejme, že návrat tiel by bol
iba ďalší „ taktický“ pohyb, t.j. niečo, čo má chrániť ich „imidž“ v očiach sveta, ktorý
v tomto bode sa ešte stále s nedôverou pozerá na takéto zvieraťu-podobnému správaniu.

TRAGÉDIA CIVILISTOV V PÁSME GAZY
Nielen vojaci zomierajú v pásme Gazy. 2. mája Tali Hatuel a jej päť detí (vrátane
nenarodeného dieťaťa) boli zabití, keď dvaja palestínski teroristi strieľali na ich auto pri
vstupe do usadlého bloku Gush Katif, v pásme Gazy. Rodina bola na ceste na kampaň
proti plánu Ariela Šarona stiahnuť sa z Gazy. Keď zaútočili na ich biely citroen, otočil sa
na ceste. Útočníci sa potom priblížili k autu, a zastrelili okupantov v blízkom dosahu
(IMFA news bulletin, 2. máj). Hatuelino auto bolo prestrieľané od dier po guľkách:
koberec vo vnútri bol sfarbený krvou. Hovorí sa, že dievčatá zomreli objímajúc jedna
druhú. Zároveň ďalší izraelský civilista, cestujúci v inom aute, utrpel mierne poranenia
po delostreľbe a dvaja vojaci boli zranení pred tým, ako teroristov zabili.
O týždeň neskôr, najmenej traja palestínski teroristi zahájili paľbu na zástup ľudí
zhromaždených na križovatke Kissufim, aby oplakali smrť Hatueli a jej dcér. Našťastie
pri útoku nebol nikto zranený, ale niekoľko ľudí bolo liečených zo šoku.
Vojaci IBS hodili granát na dvoch z podozrivých teroristov a zabili tretieho podozrivého.
Tragédia tejto veľkosti trhá človeku srdce. Nebolo možné nájsť krajšiu rodinu, akú mal
David Hatuel (otec). Ako dokázal stáť na pohrebe a prosiť od odpustenie za to, že „trávil
tak veľa času mimo nich, pri agitovaní proti plánu stiahnutia“, je mimo môjho chápania.
Niekomu by sa možno zdalo ťažké žiť ďalej po takej strate, pretože zniesť taký žiaľ
je takmer nad ľudské sily.
Iste, Palestínčania umierali, ale zvyčajne neúmyselne. Nikto nepočul o izraelských
vojakoch, že by brutálne, chladnokrvne zavraždili krásnu rodinu. Ale toto je krutosť
a neľudskosť, čo pochádza priamo z Islamu. Začalo to u samého Mohameda, keď napr.
poslal priateľa, aby zabil Asmu, dcéru Marwana, pretože napísala báseň kritizujúcu
proroka. Asma bola v posteli so svojimi deťmi. Útočník jej odsunul dojčiace dieťa od pŕs
a potom ju prebodol mečom, napichnúc ju na posteľ. Keď počul Mohamed o zavraždení,
vyhlásil: „No, je tam toho!“
Takže pre Moslimov, predpokladám, zavraždenie rodiny Hatuela „nie je žiaden
problém“. Ale je to katastrofa, na ktorú Izraelčania tak skoro nezabudnú.

Mesačné správy z Izraela
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SMRŤ ZO SÚCITU
V sobotu, 16. mája Jpost vydal vynikajúci článok Larryho Derfnera, nazvaný „Smrť
zo súcitu“ Ako člen ľavice Derfner hovorí, že mával veľa súcitu a sympatií pre tých
„nevinných“ Palestínčanov, ktorí boli zachytení v paľbe a boli zranení, alebo zabití.
Spomína incidenty, kedy slušní, dobrí Arabi pomohli Židom, dokonca stratili svoj život
pri záchrane, alebo pomoci Židom v ťažkosti. Typickým príkladom je to, kedy sa pred
niekoľkými rokmi utopil v Galilejskom mori Palestínčan, pokúšajúci sa zachrániť
topiaceho sa izraelského chlapca. V inom príbehu, v roku 1992 sa Arab z Jaffy snažil
zastaviť extrémistu z Gazy, ktorý sekal židovské deti mečom, pričom stratil svoj vlastný
život.
Derfner poukazuje na to, že ešte stále je mnoho dobrých, slušných Arabov. Niektorí majú
ľudskosť a odvahu, čo je vzácne v každej spoločnosti. Potom niektorí sú iba obyčajní,
slušní ľudia. Tiež poukazuje na to, že občas izraelskí vojaci urobili „ohavné“ veci
Palestínčanom. Ale toto všetko sa stráca v porovnaní s tými členmi palestínskej
spoločnosti, ktorí sú skrz-naskrz netvormi, hovorí Derfner. Odvoláva sa na tých
militantov, ktorí nedávno ukradli telá Izraelčanov, aby ich použili ako výkupné
prostriedky.
Derfner hovorí, že takéto správanie ľudí je dočista zbavené rozumu, avšak oni sú úplne
zdraví. Horšie je, že to nie je len tolerované, ale že sú aj povzbudzovaní mnohými,
seberovnými ľuďmi. A zdá sa, že slušní členovia palestínskej spoločnosti sú bezmocní,
aby ich zastavili.“
Autor pokračuje hovoriac, že nie sú také okolnosti, ktoré by zmiernili „toto bavenie
sa nad časťami tiel nepriateľa, pričom uchopujú a predvádzajú kosti Izraelčanov
a prebodajú, ako trofeje“. Je to niečo, čo nemôže siahať až do politiky a niet pre to
politického riešenia, hovorí. Poukazuje na to, že nech už pochádza toto správanie
odkiaľkoľvek, nezačína to s ukradnutím kostí v susedstve Zeitun v Gaze. Hovorí, že to
začalo u zástupu, tancujúceho nad krvou dvoch vojakov, ktorých lynčovali v Ramahu.
Znovu sa to vynorilo, keď boli dvaja chlapci v Tekoe ubití palicou doslova na prach. A
ono to má „ reprízu“ zakaždým, keď sa zástup zhromaždí, aby oslavoval ďalšie
rozmetanie autobusu, naloženého Izraelčanmi.
Takže na záver hovorí, že hoci vie, že je ešte stále mnoho Palestínčanov, ktorí vôbec nie
sú „netvormi“, stále prichádza k miestu, že chce „riadnu hranicu medzi nimi a nami“
a oddeliť národné životy, kvôli tomu, čo sa stalo v Zeitune a kvôli tomu, že palestínska
spoločnosť dovoľuje, aby takýto druh živlov prekvital. Hovorí, že jeho vlastné srdce
odumrelo voči Palestínčanom. Stále nemá žiadnu toleranciu pre krutosť, alebo sadizmus.
Taktiež hovorí, že teraz je pre neho ťažké cítiť sympatie s akýmkoľvek
poľutovaniahodným Palestínčanom, pretože „existuje veľmi silná pravdepodobnosť,
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že pôjde okolo nejaký Palestínčan, dúfajúc, že prerazí nejaký samovražedný bombardér.“
Zaujímavé vyznanie pre ľavičiara.
Takže odkaz „pre všetkých odvážnych a humánnych, alebo len slušných Palestínčanov:
Je mi ľúto“, hovorí Derfner. Žiadnym spôsobom vás neviním. A len dúfam, že ani vy
mňa“.

ZASTAVÍ MORSKÁ VODA PAŠOVANIE ZBRANÍ?
Každý vie, že pašovanie zbraní cez tunely v Rafahu hralo veľkú rolu v problémoch
Izraela v Gaze. Celé pásmo Gazy je plné zbraní a výbušnín, kvôli zlopovestným tunelom,
skrze ktoré sa zbrane prinášajú z Egypta do Gazy. Tieto tunely sa tiahnu pod tzv.
Filadelfskou traťou, ktorá pretína palestínske a egyptské mesto Rafah. Tieto tunely
izraelský štáb popísal ako „podzemnú dráha medzi palestínskou stranou a Egyptom.“
Niekedy tieto tunely dosahujú dĺžku niekoľkých stoviek metrov a svoje východy, alebo
otvory majú v palestínskych domoch v Rafahu.
Mesiace a roky teroristi tajne prepašovávali rakety kaťuše, mínomety, protilietadlové
strely pripevňujúce na rameno, protitankové granáty, veľké množstvo výbušnín, munície
a pušiek. Tieto zbrane majú pôvod v Egypte, Iraku, Sudáne a Lýbii. Teroristi utiekli
do tunelov, pretože izraelské námorné sily úspešne zablokovali pokusy pašovať zbrane
do Gazy po mori. IBS objavili a zničili už tento rok nejakých 11 tunelov a takmer 100
počas uplynulých tri a pol roka.
Počas májového víkendu (14-16.mája) IBS zbúrali viac než 100 palestínskych domov
pozdĺž Filadelfského koridoru, pretože ho používali teroristi ako základne, odkiaľ
spúšťali útoky, alebo prekopávali tunely na pašovanie zbraní. Zdá sa, že Egyptu sa tiež
nepáči pašovanie zbraní, hoci on má svoje vlastné dôvody, aby to zastavil, a nie je to
pomôcť Izraelu. Egypt ešte stále urobil relatívne málo, aby zabránil pašovaniu.
Ako píšem tieto riadky, kompletný ozbrojený oddiel IBS, doplnený delostreleckým
práporom, vstúpil do pásma Gazy, sústredený na odstránenie pevností Palestínskych
teroristov, ktorí napádali hraničný sektor, kontrolovaný Izraelčanmi. Debkafile hovorí,
že táto hlavná operácia má tri taktické misie: 1/ odstrániť skupinu palestínskych
pašeráckych tunelov, ktorá sa tiahne medzi izraelskou pozíciou a utečeneckým táborom
v Rafahu, 2/ rozšíriť 9km-dlhý Filadelfský koridor a 3/ zasiahnuť, zmocniť sa a rozbiť
ozbrojené palestínske štruktúry, spravujúce tunely a aktivujúce rôzne teroristické
skupiny, ktoré sužujú zónu Rafahu.
Najväčšia operácia je tzv. „Operácie Dúha“, ide o jej najnovší vpád do južnej oblasti
pásma Gazy. Boj bol neľútostný. Hovorí sa, že tisíce Palestínčanov opustilo svoje
domovy, aby sa vyhli boju, a toto vyvoláva nový výkrik po svete. Pásmo Gazy bolo
fakticky rozdelené do štyroch sekcií.
Mesačné správy z Izraela
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Ako postupovala operácia dopredu, Yossi Sarid (Meretz) povedal, že verí tomu, že sa
operácia IBS v Rafahu skončí kvôli intenzívnemu medzinárodnému tlaku a potom neskôr
medzinárodné spoločenstvo označí Izrael „vojnovým zločincom“. Medzitým Arabská
Liga žiadala okamžité naliehavé stretnutie Bezpečnostnej Rady, aby odsúdili akcie
Izraela v Rafahu a zbúranie domov. Generálny tajomník Spojených národov Kofi Annan
zvažoval vo svojom názore a ako sa dalo očakávať, verejne odsúdil operáciu Izraela.
„Apelujem na izraelskú vládu, aby zastavila toto ničenie, čo je proti medzinárodnému
ľudskému zákonu.“ Zaujímavé. Nepovedal ani slovo o zavraždení rodiny Hatuela, alebo
zabití 13-tich izraelských vojakov, alebo ukradnutí tiel Izraelčanov.
Pokračujúc vo svojej operácii, Izraelskí štátni úradníci zvažujú novú taktiku: výstavbu
vodnej priekopy, naplnenú morskou vodou, v snahe zabrániť pašovaniu. Táto vodná
priekopa, alebo kanál, sa bude ťahať pozdĺž Filadelfskej cesty, od Stredozemného mora,
do židovskej komunity Kerem Shalom. Kanál by bol tak hlboký (65 stôl, alebo tak
nejak), že by bolo pre Palestínčanov ťažké vystavať tunely, iba ak by išli popod kanál, čo
by nebolo ľahké. Výstavba diela možno začne skoro a je predbežne určené, že ho budú
stavať civilní podnikatelia, ktorí „podľa všetkého budú musieť pracovať pod ťažkou
paľbou.“ (Haaretz.com,17.máj).

ARAFATOVA LABUTIA PIESEŇ?
V sobotu 15. mája Jásir Arafat citoval z Koránu, naliehajúc na Palestínčanov, aby
„terorizovali“ svojho nepriateľa. V televíznom prejave na výročie nakby (katastrofy, ako
Arabi nazývajú zriadenie štátu Izrael) podnecoval Palestínčanov, aby „objavili, akú majú
silu na terorizovanie svojho nepriateľa a nepriateľa Božieho.“ Zároveň sa zdalo, že dáva
najavo svoju pripravenosť pre mier, pretože citoval ďalšiu pasáž, ktorá hovorí: „Ak chcú
mier, potom nech je.“
Ale zdalo sa, že ústami hovorí dvojako, pretože povedal: „Hovorím Izraelskému ľudu,
že naša ruka je natiahnutá k nastoleniu mieru...“ a potom to otočil a vyhlásil, že nikto
na celom svete nemá právo dávať oprávnenie Palestínskym utečencov vrátiť sa do svojej
domoviny a že Izraelská vláda sa nemôže očistiť od svojej „zodpovednosti“ z tragédie,
ktorá postihla Palestínskych utečencov.
Stále sa vracal k problému utečencov, a ďalej povedal: „Toto právo (utečencov vrátiť sa
do svojich domov) Palestínsky ľud hrdinsky chráni pred izraelskou okupáciou
a kolonizáciou a pred „múrom apartheidu“ t.j. pripojením a expanziou, a bráni naše
kresťanské a islamské svätyne.“ (Jpost,16. máj). Ako hovoril, tisíce Palestínčanov sa
na Západnom brehu a v pásme Gazy vybralo do ulíc, usporiadajúc zhromaždenia
a demonštrácie. Tiež zachovali 2-minútové ticho, aby si pripomenuli „Deň Nakba“.
Avšak nasledujúceho dňa, Jihad al-Khazen, významný palestínsky žurnalista a bývalý
redaktor Londýnom založených novín Al-Hayat, vyzval Jásira Arafata, aby rezignoval
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a pripravil cestu pre mladé vedenie. Vo výzve, ktorá sa objavila v otvorenom liste
Arafatovi, publikovanom v Al-Hayat, obvinil Arafata, že vedie palestínsku otázku
do slepej uličky. Khazen, ktorý hovorí, že je dlhodobým osobným priateľom Arafata,
napísal: „Náš drahý brat Jásir Arafat, doporučujem ti, aby si rezignoval. Urobil si,
čo bolo v tvojich silách. Je čas odovzdať kormidlo do mladších rúk. Americká
administratíva chce, aby si odišiel zo scény, Ariel Šaron ťa chce zabiť. Dôvody oboch sú
známe. Zaujímajú postoj...založený na nepriateľstve. Dospel som k tomuto uzáveru
z lásky. Obávam sa o teba.“
Khazen potom pokračoval hovoriť o Arafatovom veku a zdraví, ako dobrých dôvodoch
odísť. „Už nie si viac mladý. Nemáš najlepšie zdravie. Treba veľmi jasnú myseľ a ruky,
ktoré sa netrasú. Žiadam ťa, aby si rezignoval, pretože som tvoj priateľ...“
Ako pisateľ pokračuje, znovu preberá jeho dlhotrvajúci vzťah s Arafatom. Hovorí
o období, kedy sa pohádali, kedy ich priateľstvo pokračovalo a iných mlynských
kameňoch. V typicky stredovýchodnom štýle pisateľ hovorí: „Nebudem spomínať túto,
alebo tamtú chybu...Nebudem uvádzať minuté príležitosti v mierovom
procese...Samozrejme vo východnom myslení je to spôsob, kedy chápete pointu z druhej
strany: „hovoríte, o čom sa nebudete zmieňovať.“ V závere chváli Arafatove úsilie, jeho
vernosť otázke, jeho silu a jeho popularitu. „Nedbám o to, čo hovoria nepriatelia. Dbám
o teba. Avšak viac sa starám o Palestínsku záležitosť, ktorá musí byť pre teba
dôležitejšia, než si ty sám. Predsa však si urobil pre Palestínu, čo bolo v tvojich silách.
Máš teraz právo odpočívať.“ (citácie z Jpost , 17.máj).
Je zaujímavé, že niekoľko arabských vodcov sa pridalo, žiadajúc Arafatovu rezignáciu.
17. mája Jordánsky kráľ Abdullah II povedal: „Myslím si, že sa Arafat potrebuje dlho
dívať do zrkadla, aby videl, či jeho pozícia pomáha Palestínskej otázke, alebo nie.“
Zákonodarca PA a bývalý minister Hanan Ashrawi na nedávnej návšteve v US tiež
zaútočil na vedenie PA, obviniac ho, že zlyhalo voči svojmu ľudu. „Musíme mať
reformy“, povedal. „Nemôžeme povedať, že usporiadame voľby a potom s tým nič
neurobíme. Stará generácia nedovoľuje mladej garde, aby sa pohla dopredu.
Palestínčania sú unavení a chcú vidieť nové vedenie.“
Zároveň s týmito neskrývanými volaniami po Arafatovej rezignácii bývalý premiér PA
Mahmoud Abbas navštívil Kuvajt a kritizoval rozšírenú korupciu v PA, hovoriac:
„Zazobanci, majú úžitok z nedostatku transparentnosti a zodpovednosti.“
Izraelskí štátni úradníci hovoria, že je príliš skoro povedať, či toto je, alebo nie je nejaký
znak, ale jeden úradník povedal, že sa táto myšlienka začína vrývať do pamäti.

DEŇ JERUZALEMA A POŽIADAVKY MOSLIMOV
Ako píšem tento prehľad, Izraelčania oslavujú Deň Jeruzalema, v súlade so zákonom
Mesačné správy z Izraela
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z roku 1998, ktorý bol odsúhlasený, aby sa zriadil špeciálny deň (na zdôraznenie jednoty
mesta). Knesset tu prehlasuje, že 28-my deň mesiaca Yyar je Deň Jeruzalema a bude sa
oslavovať ročne, ako voľný deň národa a bude sa nazývať Deň Jeruzalema. Skôr, v roku
1980, bol odsúhlasený dôležitejší zákon, hovoriaci, že Jeruzalem, kompletný
a zjednotený, je hlavným mestom Izraela. Jeruzalem je sídlo prezidenta štátu, Knessetu,
vlády a Najvyššieho súdu. Avšak moslimovia tvrdia, že Jeruzalem nemá „žiadny
význam“ pre Židov.
Moslimovia sú viac než ochotní prepísať históriu, ak to pomôže ich otázke. Tiež majú
skúsenosť pri zažmurovaní oka nad pravdou. Pretože vidia “Židov“ a „Izrael“ ako
nepriateľské kategórie, nezáleží na tom, ako sa pravda pokriví, keď s nimi diskutujú.
Moslimovia si urobili vzhľadom na Jeruzalem najmenej štyri nároky, a ešte si ich stále
robia. Všetky štyri sú falošné.
1/ Prvý nárok je, že islamské spojenie s Jeruzalemom je staršie, než židovské. Ktokoľvek
oboznámený s históriou samozrejme vie, že moslimovia nedobyli Palestínu až do roku
638 n.l. Tiež je jasné, že Izrael vstúpil do zeme nie neskôr, než r.1200 pred Kristom, a že
Abrahám, predok Izraela, tu bol dokonca skôr. Potom ako možno povedať, že islamský
nárok na Jeruzalem je starší, než ten čo majú Židia? Takto odpovedá jeden z ich
hovorcov: „Väzba moslimov k Jeruzalemu nezačína u proroka Mohameda, začína
u prorokov Abraháma, Dávida, Šalamúna a Ježiša, ktorí sú tiež prorokmi
v Islame“ (hovorca CAIR, Ibrahim Hooper). Inými slovami, Abrahám bol moslim!
Jediný základ pre takéto tvrdenie je ten, že Abrahám je spomenutý v Koráne. Ale potom
väčšina učencov súhlasí s tým, že Mohamed bol ovplyvnený judaizmom
a starozákonnými písmami a niečo v Koráne pozostáva z prerozprávania (zvyčajne
s odlišnými detailmi) starozákonných príbehov.
2/ Druhý nárok je ten, že Korán spomína Jeruzalem. Nespomína. Zmienená pasáž
sa týka známej Mohamedovej „večernej cesty“ do „ najvzdialenejšej mešity“ (Súra 17:1).
Mnohí to berú ako víziu, či sen, a nie ako skutočnú cestu. V každom prípade, text nič
nehovorí o Jeruzaleme. Skôr hovorí , že „najvzdialenejšiu mešitu“ väčšina Moslimov
prekladá ako Jeruzalem. Ale zabúdajú, že v Jeruzaleme v tom čase nebola žiadna
„mešita“, a i keby to bolo preložené ako „chrám“, ako v iných prekladoch (napr. N.J.
Dawood, Korán,Penguinské knihy), stále je to klamstvo, pretože v Jeruzaleme nebol
žiaden chrám počas života Mohameda.
3/ Tretí nárok je ten, že Mohamed skutočne navštívil Jeruzalem. Vzťahuje sa to na hore
uvedený Jeruzalem a rovnako je to pochybné. Je vzdialená možnosť, že mohol navštíviť
Jeruzalem počas svojho života, ale text o „večernej ceste“ určite nie je toho dôkazom.
Islamský životopis Mohameda nespomína, že by opustil Arabský poloostrov, omnoho
menej, že by cestoval do Jeruzalema.
4/ Štvrý nárok je ten, že Jeruzalem nemá pre Židov žiaden význam. Tento nárok je viac,
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než absurdný - v skutočnosti je to číra bláznivosť. Dovoľte mi pripomenúť čitateľovi,
že v Jeruzaleme Boh prikázal vybudovať svoj chrám. Žalmista napísal: „ Ak by som ťa
zabudol, ó Jeruzalem, 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.“ (Žalm 137:5-6).
Odstavec 4a v „Zákone Jeruzalema“ konštatuje, že „Jeruzalem bude mať špeciálnu
prednosť v činnosti autorít štátu, ohľadom jeho ďalšieho rozvoja v ekonomických
a iných záležitostiach.“
Počas dvochtisíc rokov ich exilu, židovský ľud nikdy neprestal sniť a túžiť po Sione.
„Sion“ je samozrejme pojem, ktorý nie je vyčerpaný mestom Jeruzalem. Predsavšak
Jeruzalem je v srdci a v centre sionistického sna, ktorý držal židovský ľud pohromade
viac než dve tisícročia.
„ Lebo Hospodin si vyvolil Sion, oň si žiada za svoj príbytok, ako povedal: Toto bude
miesto môjho odpočinutia až na veky, tu budem bývať, lebo si oň žiadam.“ (Žalm
132:13-14).
Lonnie C. Mings
Jeruzalem

Júl 2004
ŠARON MÁ KONEČNE POKOJ
„ Hospodin je milostivý a spravodlivý...Navráť sa duša moja na svoj odpočinok, lebo
Hospodin ti učinil dobrodenie.“ (Žalm 116:5,7)
Tento pisateľ stál 17. júna v malom miestnom obchode s potravinami, keď zbadal
novinový titulok v hebrejčine Tik sagur. Slovo tik môže znamenať čokoľvek
od nákupného košíka, po spis. Ale v tomto prípade znamenal „spis“ a vzťahoval sa na
skutočnosť, že generálny prokurátor Menahem Mazuz uzatvoril prípad Greek Island voči
premiérovi Šaronovi a jeho synovi Giladovi. Dôvodom na uzatvorenie boli nedostatočné
dôkazy na ich obžalovanie. „Usvedčujúci dôkaz v tomto prípade nás neprivádza bližšie
k tomu, aby sme mali rozumnú šancu nadobudnúť usvedčenie“, napísal vo svojej správe
generálny prokurátor (Jpost,16. jún).
Takzvaná aféra Greek Island má niečo spoločné s obvinením, keď v roku 1999 izraelský
milionár David Appel sa snažil kúpiť zem na gréckom ostrove Patroklos, aby tam zriadil
turistické stredisko, a obrátil sa so žiadosťou na vtedajšieho ministra zahraničných vecí
Ariela Šarona, aby využil svoj vplyv a pomohol získať pánu Appelovi zem. Šaronov syn
Mesačné správy z Izraela
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Gilad bol najatý ako marketingový poradca pre projekt, pričom dostal za prácu 6-ciferný
plat.
Súčasne
niekoľko
stoviek
tisícov
izraelských
šekelov
skončilo
v poľnohospodárskom biznise pána Šarona na púšti Negev. Navrhnuté obžalovanie bolo
založené na podozrení, že Ariel Šaron bol „podplatený“, aby využil svoj vplyv pomôcť
Appelovi získať zem.
Nie každý sa teší, že generálny prokurátor záležitosť uzavrel. Svojím rozhodnutím šiel
generálny prokurátor Mazuz úplne proti sudcovi najvyššieho súdu Edna Arbelovi, ktorý
podporoval obžalovanie pána Šarona. Čo je záhadou a čo hnevá niektorých
pozorovateľov tohto prípadu je to, že tie isté fakty a ten istý dôkaz, ktorý spôsobil
Mazuzove uzatvorenie prípadu, viedli Edna Arbela zostaviť obvinenie a naliehať na jeho
prenasledovanie. Redaktor Jpost oznámil: „Nevidíme dôvod, aby sme Mazuzovi neverili,
avšak je ťažké vyhnúť sa záveru, že buď on, alebo Arbel hrozne minuli cieľ“ (Editorial,
16. jún).
Samozrejme, premiér sa z rozhodnutia raduje. Avšak asi ešte nie je úplne von
z problému. Po prvé preto, že ho ešte stále vyšetrujú za to, že údajne prijal ďalší úplatok
od obchodníkov so záujmami v Izraeli, čo je známe ako aféra Cyrila Kerna. Zároveň
niektorí z MK podávajú petíciu proti Mazuzovmu súdnemu rozhodnutiu. Obzvlášť Yossi
Sarid pracuje proti rozhodnutiu, vyhlasujúc: „Ak milióny šekelov, ktoré dostala
Šaronova rodina, nie je úplatok, potom Mazuz očividne nevie, čo je
úplatok“ (Jpost,16.jún). Iba čas ukáže, či je, alebo nie je Ariel Šaron úplne zbavený
zločinu.

SÚDNE ROZHODNUTIE POMÔŽE STIAHNUTIU
Teraz, keď bol Šaron očistený, je slobodný rázne sa držať svojich plánov odísť z Gazy.
Zdá sa, že je rozhodnutý odstrániť všetkých Židov z pásma. Toto sa stalo jeho hnacou
silou, jeho zmyslom bytia a nedovolí ničomu, aby mu stálo v ceste pri realizovaní svojich
plánov. Ale toto nie je Šaron, akého Izrael voľakedy poznal. Niekto nedávno poukázal
na to, že to, čo premiér najviac potrebuje, je znova si prečítať svoju vlastnú knihu
Bojovník. V nej píše o bojovom ťažení na Sinaji z roku 1956, kedy Šaron povedal: „Keď
sme nakoniec boli prinútení odísť, padlo mi to veľmi ťažko. Najviac zo všetkého som
nemohol pochopiť, prečo sme sa odsťahovali z Gazy a z usadlosti Ben-Gurion, ktorá tam
bola zriadená“ ( Bojovník,Simon a Schuster, str. 155).
Neskôr v tejto knihe Šaron povedal: „Ja ...som navrhol zriadenie židovských
osád...rozdeliť územie Gazy. Jednu osadu som chcel medzi Gazou a Deir el Balah, jednu
medzi Deir el Balah a Khan Yunis...všetky z nich vybudovať ako Júdske a Samárske
usadlosti na štátom vlastnenej zemi...Keby sme v budúcnosti nejakým spôsobom chceli
kontrolovať túto oblasť, povedal som členom kabinetu, že budeme musieť teraz
sa postarať o prítomnosť Židov“ (str.258).
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To bolo vtedy. Ale teraz, nový Šaron využije akékoľvek možné spôsoby, aby dostal ľudí
z Gazy. Už ukázal svoju ochotu reorganizovať vládu a plánuje ďalšie „bomby“, ako je
spojenectvo so Stranou práce, aby dal dokopy dostatočnú silu na prerazenie svojich
plánov. Ako odpoveď na Šaronove priateľské priblíženie, vodca Strany práce Šimon
Peres: „Strana práce má iba jeden zreteľ - to čo podporí mier, čo urýchli evakuáciu
z pásma Gazy.“
Ariel Šaron dúfa, že do konca roku 2004, alebo skôr, dostane všetkých Židov von
z pásma Gazy. Každá rodina, ktorá sa má vysťahovať, dostane príspevok 300 000
dolárov (pokiaľ sa táto cifra nezmení) a niektorí z nich dostanú kompenzáciu vopred,
ak vyjadria ochotu opustiť svoje domovy. Hoci boli Galilea a určité oblasti Západného
brehu predtým propagované ako možné nové domovy pre usadlíkov, teraz sa zdá,
že cieľom je vybudovať nové usadlosti v Negeve a priviesť všetkých obyvateľov Gazy
do tejto oblasti. Čiastočne má tento nápad pomôcť zbudovať ekonomiku tejto oblasti,
stále trpiacou hospodárkou krízou.
Avšak usadlíci vyhlasujúci „Nepôjdeme!“ sa pripravujú na to, čo oni nazývajú
„apokaliptický rozhodujúci boj“ s vládou. Usadlíci sa pripravujú na to, čo niektorí z nich
nazývajú „boj za svoje životy“. Vymýšľajú spôsoby, ako znemožniť Šaronov plán zbúrať
usadlosti, pričom hovoria, že prvý služobný príkaz privedie Šarona k pádu. „Práve sme
skončili s pokusmi presvedčiť premiéra“, hovoria, a sme pripravení začať s ďalšími.
Taktiež ostro kritizovali Národnú náboženskú stranu (NRP) za jej „pokračujúcu
prítomnosť vo vláde, ktorá bude evakuovať židovských usadlíkov (Jpost,14.jún).
Prisahali, že využijú svoj vplyv, aby pomohli vyhnať Národnú náboženskú stranu
z vlády. Pri použití tých a oných stratégií sa pokúsia zastaviť plán stiahnutia.
Vo vyhlásení, ktorým sa veci skomplikovali, povedal 17. júna Uri Elitzur, pracoval ako
šéf úradu premiéra za bývalého premiéra Netanyahu, že usadlíci majú právo odporovať
s „násilím“, aby čelili tým, ktorí ich idú vysťahovať z ich domovov. Povedal, že všetko
násilie usadlíkov je legitímne, nepočítajúc ostré náboje. „Myslím si, že evakuovanie
usadlíkov je nehumánne. Je to čin, ktorý poškodzuje ľudské práva a je nedemokratické.
Evakuovanie usadlíkov sa rovná presťahovaniu. Ak sa to stane, tak sa vláda rozhodla pre
násilný čin a určite bude násilná reakcia.“ (Jpost,17.jún, posledná večerná inf.)
Ale toto je krajina, kde sa vedie súdny spor a obžalovania udeľujú ako parkovacie lístky
pred raňajkami. V čase písania týchto správ 17. júna o 19.50 večer, generálny prokurátor
Mazuz už dostal niekoľko žiadostí na prešetrenie možnosti obžalovať Elitzura
za podnecovanie k násiliu a výzve k rebélii voči vláde. Shinui MK Elan Leibovitch
povedal: „Uri Elitzur stratil svoj zdravý rozum a treba ho zatknúť, lebo spôsobí
občiansku vojnu“ (Jpost, 17.jún, posledná večerná inf.)

Mesačné správy z Izraela
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ARAFAT MÁ STRACH
Nedávno U.S.A, Egypt, Jordánsko a niekoľko Palestínčanov a nejaké Európske živly
navrhli, aby Arafat rezignoval, alebo aspoň postúpil časť svojej moci mladšiemu
vodcovi. Vzhľadom na jeho zlyhávajúce zdravie, izoláciu a oslabenú pozíciu v arabskom
svete, „Jásir Arafat upadol do hyperaktívneho spôsobu, aby sa vyhol medzinárodnému
zápalu urobiť reformy v palestínskych bezpečnostných silách, zapudil egyptské príkazy
a čo je najdôležitejšie, nastavil prekážky do cesty izraelskému premiérovi Arielovi
Šaronovi ohľadom jeho plánu stiahnuť sa“ (Debkafile,15.Jún).
Arafat je „starý vojak“, ktorý nikdy nezomrie a ani „nezmizne“. Možno to bol fakt,
že „Jordánska voľba“ (pozri dole) bola nedávno opäť vytiahnutá, čo presvedčilo Arafata,
že musí niečo urobiť, aby sa udržal pri svojej moci. Podľa Debkafile Palestínska
delegácia na najvyššej úrovni je asi od 12.júna v Damasku, dúfajúc, že ich prijme sýrsky
prezident Bashar Assad. Ich misiou je „zahojiť 20-ročný rozpor s Arafatom, ktorý Bashar
zdedil od svojho otca Hafeza a pripraviť cestu pre zriadenie Sýrsko-Palestínskeho frontu
- s možnou podporou Iránu - aby sa zmaril Šaronov plán a Egypťania sa držali mimo
Palestínskych záležitostí“ (Debkafile,15.jún).
Delegácia nesie ručne napísanú písomnosť od Arafata, ktorý navrhuje plán pre spojené
Sýrsko-Palestínske úlohy ozbrojených síl. Mali by prácu vyjednávania a vykonávania
„ zjednocovania palestínskych ozbrojených síl“, spájajúc spolu Fatah a jeho
samovražednú armádu, Brigádu mučeníkov Al Aksa, islamský džihád a radikálne
palestínske skupiny, založené v Damasku. Tento spojený front by dal právnu formu
vysokému politickému a bezpečnostnému orgánu s mocou, teoreticky, aby kompenzoval
palestínske bezpečnostné sily, ktoré sa na Západnom brehu a v pásme Gazy snažia
zo všetkých síl vytvoriť Egypt a Britská MI6 s podporou US (Debkafile,15.jún).
Vedomý si nápisu na stene, Arafat, jednoducho povedané, žiada Assada o pomoc.
Za situácie, kedy Egypt už nie je skutočným priateľom a Jordánsko ho žiada rezignovať,
Arafat sa obrátil na jediného darebáka v oblasti. Ale Arafat ukazuje nepochopiteľnú
zaslepenosť na iný nápis, ktorý bol na stene po dlhý čas: Židia sú tu, aby zostali.
Vo svojej opozícii na dlho trvajúci židovský štát, Arafat pracuje iba smerom k svojmu
vlastnému odchodu.

JORDÁNSKA VOĽBA SA ZNOVA VYNÁRA
Podľa nedávnej rubriky Jpost od Caroline Glick, „pokračuje v palestínskych mestách
Judea a Samária čulá debata ohľadom nevyhnutnosti znovu obnovenia „Jordánskej
voľby“ (vydanie z 11.júna). Táto voľba zahŕňa obnoviť rolu Jordánska v palestínskej
vláde a nahradiť palestínske bezpečnostné sily silami pod Jordánskou kontrolou. Jeden
zo zdrojov Glick vysvetľuje, že sa vedie rozhovor o rozmiestnení Palestínskej jednotky
Jordánskej armády a „možno dokonca nastane vybudovanie nových palestínskych síl
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z Jordánska, ktoré by nahradili milície PLO (Organizácie za oslobodenie Palestíny).
Až pokiaľ sa kráľ Hussein nezriekol nárokov na Judeu a Samáriu v roku 1988, Izrael
a Jordánsko mali tichý, efektívny, v moci zdieľajúci sa systém v oblastiach. Palestínčania
z Júdei a Samárie mali Jordánske občianstvo. Vzdelávací systém bol jordánsky,
s jordánskymi učebnicami a skúškami.
Glick poukazuje, že zásadná zhoda medzi priemernými Palestínčanmi je tá, že „PLO a jej
partneri teroru Palestínčanov sklamali“. Ak majú Palestínčania znovu získať nejaký
slušný život a priviesť späť prosperitu do svojich oblastí, potrebujú sa zbaviť PLO a jej
výtvoru, PA a možno ju nahradiť umiernenými z Jordánska
Zdá sa, že Jordánsko celkom neoponuje tomuto nápadu. Glick hovorí: „Čo je zvláštne
na celej tejto myšlienke je to, že Jordánsko dokonca vyjadrilo najmenší záujem pri jej
prisvojení.“ Pri zvážení niektorých dôvodov „Jordánsko možno premýšľa
o znovuzavedení tohto systému,“ hovorí Glick. „Pravdepodobnejšie je to, že je to kvôli
chápaniu kráľovstva, že bez ohľadu na dlhotrvajúce následky pre Jordánsko, ak nahradí
PLO, horšie by boli dlho trvajúce následky pre kráľovstvo, ak nechá PLO zostať pri
sile.“
Toto je určite zaujímavý vývoj a zatiaľ, čo je možné, že sa to nikdy nerozbehne, ešte
stále dlho- trvajúce riešenie pre „Palestínsky problém“ môže jednoducho ležať niekde
medzi týmito riadkami.

TURECKO OBVIŇUJE IZRAEL Z ANTISEMITIZMU
Priateľstvo Turecka s jeho stredo-východným spojencom Izraelom sa dostalo na nižšiu
hranicu. Turecký ministerský predseda Erdogan nedávno obvinil Izrael, že dvíha príliv
antisemitizmu po svete. Erdogan, ktorý je predsedom Strany súdu a rozvoja (Justice and
Development Party) v Turecku, v utorok 15.júna povedal politickej frakcii, že nedávne
izraelské činy pozdvihli antizemitizmus vo svete. Tieto poznámky tvrdo nasledujú po
predchádzajúcich komentároch, v ktorých Erdogan povedal, že Izrael zachádza s
Palestínčanmi, ako sa zachádzalo so Židmi v španielskej inkvizícii. Izraelské činy v Gaze
kladie na rovnakú úroveň, so štátnym terorizmom.
Erdogan poukázal, že keď Židia utekali pred španielskou inkvizíciou, Otomanská ríša
poskytla útočište „500 000-cim Židom.“ Teraz, povedal, sú to Palestínčania, ktorí sú
prenasledovanými ľuďmi a ako Moslimovia „ my sme vždy podporovali utláčaných
ľudí.“ Pokračoval, že zatiaľ čo Palestínčania hádžu kamene, Izraelčania ich zasypávajú
bombami.“ My nemáme žiaden problém s Izraelčanmi“, povedal. Avšak nedávne reakcie
Izraela dali vzrast antisemitizmu“. A zároveň, vyhlásil, „ považujeme antisemitizmus za
zločin proti ľudskosti.V našom stanovisku nie je nič iného.“
Mesačné správy z Izraela
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Izraelskí vládni úradníci vyjadrili zdesenie a zlosť nad jeho poznámkami a hovoria, že
niet záruky, že toto sú posledné Erdoganove hrubé poznámky. Izrael sa snažil cez rôzne
diplomatické kanály priviesť ho k schladeniu jeho rečí. Zároveň v izraelsko-tureckých
vzťahoch nebola žiadna oficiálna zmena a všetok obchod a vojenské styky pokračujú ako
zvyčajne. Minister zahraničných vecí vydal vyhlásenie, hovoriac, že „ Izrael úplne
odmieta stanovisko pripisované premiérovi Turecka a jeho dôsledky“. Izrael nebojuje
proti kameňom, hovorí sa vo výhlásení, ale skôr proti samovražedným bombardérom,
ktorí za posledné roky zobrali život viac než 1000 obetiam.
„ Z úzkosti som volal na Hospodina a vyslyšal ma, Hospodin ma postavil na
priestranstvo. Hospodin je so mnou, nebudem sa báť. Čo mi urobí človek?“(Žalm 118:56)
Lonnie C.Mings
Jeruzalem
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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 2004, Sivan 5764
“Číhajúc sedí v zálohe vo vsiach, v úkrytoch vraždí nevinného. Jeho oči striehnu
bezmocného. Úkladí v skrýši jako lev vo svojej peleši, čihá, aby uchvatol biedneho;
...” (Ž 10:8-9)

SUROVCI NA ZEMI
Je jedna vec, keď sú vo vojne neúmyselne zabití aj civilisti. Vojna je už taká a niekedy
spôsobuje “sprievodné nešťastia”. Ničím sa však nedá ospravedlniť chladnokrvná vražda
nádhernej rodiny, ktorá bola spáchaná na manželke a štyroch dcérach Davida Hatuela
2. mája. Tali Hatuel vo veku 34 rokov, ktorá bola v ôsmom mesiaci tehotenstva a jej
dcéry Hila (11), Hadar (9), Roni (7) a Merav (2) zomreli po útoku na ich auto
na Kissufimskej ceste vedúcej k cestnej hliadke Guš Katif. Rodina sa vybrala podporiť
kampaň proti Arielovmu Šaronovmu plánu oddelenia sa. Po prvých výstreloch ich biely
Citroen kombi zišiel z cesty, útočníci sa k nemu priblížili a všetkých pasiažierov postrieľali z krátkej vzdialenosti. Dievčatká zahynuli vo vzájomnom objatí. Neskôr na pohrebe
David Hatuel stojac nad ich truhlami prosil svoju manželku a dcéry o odpustenie, že
strávil toľko času preč z domova v snahe lobovať proti plánu na opustenie Gazy. “V
piatok mi dievčatá nakreslili obrázok a napísali tam: Ocko, sme na teba pyšné za všetko,
čo robíš pre náš domov, v ktorom sme sa narodili.” Existuje pre takúto krutosť nejaké
ospravedlnenie? Palestínskych militantov, ktorí robia takéto veci, pripodobňujú k zvieratám. No ani zvieratá by nespravili niečo také zlé. Podľa môjho názoru je to možné
pripísať jedine démonickému pôsobeniu. Isto aj Boh plače nad takouto udalosťou.
•

Modlite sa, aby sa Boh zmiloval nad svojím národom a zabránil plánovanému
opusteniu Gazy a aby tak ani smrť Tali Hatuel a jej piatich detí nebola márna.

PROBLÉM IZRAELA S GAZOU
“Takto hovorí Hospodin: Pre troje prestúpení Gazy a pre štvoro neodvrátim toho ...” (Ám. 1:6)
•
Proste Pána, aby dal vodcom Izraela múdrosť, aby presne vedeli, ako sa majú
vysporiadať sa Gazou.
Múr modlitieb
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•

Prihovárajte sa za vojakov, ktorí tam bojujú a obyvateľov, ktorí sa zúfalo snažia
udržať si svoje domovy, v ktorých sa narodili ich deti.

Nie je náhodou, že Izraelčania sa žartom vyjadrujú o Gaze ako o “pekle” a posielajú ľudí
“do Gazy”, keď ich chcú uraziť. Z Gazy sa stáva niečo ako kliatba Izraelu, ak sa nepodarí
nájsť riešenie zhubného pôsobenia Palestínskych militantov, ktorí neprestajne napádajú
Izraelčanov aj napriek tomu, že plánujú ústup. Krátko po vražde Hatuelovcov nasledoval
masaker šiestich Izraelských vojakov z brigády Givati, ktorí zahynuli, keď pod ich
ozbrojeným vozidlom vybuchla veľká mína, ktorá vyvolala explóziu 100 kilogramov
výbušnín nachádzajúcich sa v aute. Nasledujúci deň sa k týmto obetiam pridali ďalší piati
vojaci pri druhom útoku v Gaze. Aj oni sa viezli vo vozidle prevážajúcom výbušniny.
V takzvanom Philadelphskom koridore v južnej časti Gazy ich zasiahla protitanková
strela. Toto sú len dva výnimočné prípady z dlhej rady útokov na Izraelčanov a ich
záujmy.
•

Vyprosujte od Boha povzbudenie pre srdcia mužov, žien a detí, ktorí sa v dobrej
viere usadili v rôznych častiach svojej a starobylej vlasti.

“A Júda zaujal Gazu a jej územie ... a Hospodin bol s Júdom ...” (Sud. 1:18-19)

CYNICKÉ ZNEUŽÍVANIE TIEL MŔTVYCH A ICH ČASTÍ
“Bolo sa totiž stalo ... veliteľ vojska odišiel hore pochovať pobitých ...” (1 Kráľ. 11:15)
•

Prihovárajte sa za izraelské bojové jednotky, aby pozostatky padlých vojakov
neboli znesväcované v rukách nepriateľa.

Posledné boje v Gaze priniesli nový element – Palestínčania okamžite ukradli telá alebo
pozostatky tiel vojakov, ktorí zahynuli pri incidentoch s obrnenými vozidlami. Tieto
krvavé trofeje chceli samozrejme využiť ako výmenný prostriedok pri vyjednávaní,
pretože je dobre známe, že Izrael sa nerád vzdáva tiel svojich mŕtvych. Okamžite to
vyvolalo verejný protest a Palestínskych militantov opäť označovali za neľudských. “Sily
islamského terorizmu namierené proti Izraelu a Západu sú krutým nepriateľom, ktorému
chýba akýkoľvek zmysel pre ľudskosť,” povedal v utorok 11. mája predseda vlády Ariel
Šaron. V súčasnosti sa už podarilo získať telá prvých šiestich vojakov, no jedno alebo
dve telá z druhej skupiny sa ešte nevrátili. Egyptský prezident Mubarak údajne pomáha
pri získavaní ich pozostatkov. Aj PS vyzvala militantov, aby telá vrátili Izraelu
z humanitárnych dôvodov, ale to bolo preto, že je v ich vlastnom záujme, aby to spravili.
•

Modlite sa, aby rozum a humanitárne záujmy nejako zvíťazili dokonca aj medzi
tými, ktorí sa vyhlásili za nepriateľov Izraelu.
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ASSAD NAĎALEJ VZDORUJE
“Nato odpovedal izraelský kráľ a riekol: Hovorte, aby sa nechválil ten, ktorý pripasuje
zbraň ako ten, ktorý ju odpína.” (1.Kráľ. 20:11)
u Vyprosujte od Boha múdrosť pre Izrael, aby vedel, ako sa má vysporiadať so svojím
odvekým severným nepriateľom.
•
Proste Boha, aby posilnil ruku Izraela vo vzťahu k Sýrii a aby mu dal múdrosť
rozpoznať, či má s týmto neústupčivým nepriateľom bojovať alebo vyjednávať.
U sýrskeho prezidenta Bašara Assada vyvolali nedávno uložené americké sankcie úsmev
a vyhlásil, že Sýria nevlastní žiadne zbrane hromadného ničenia a že neexistuje dôkaz
o tom, že bojovníci zo zahraničia prekračujú hranicu zo Sýrie do Iraku. Sankcie USA
zakazujú exportovať do Sýrie všetko okrem potravín a liekov a takisto zastavili všetky
priame lety medzi Sýriou a Spojenými Štátmi. Tieto opatrenia boli uskutočnené kvôli
tomu, že Sýria údajne stále podporuje terorizmus a podrýva tým americké snahy v Iraku.
Okrem toho Sýria odmietla zatvoriť kancelárie Hamasu a Islamského Džihádu. Tieto
skupiny totiž vníma ako vykonávateľov oprávnenej odpovede na izraelskú “okupáciu
palestínskej pôdy”. Európska únia sa v rozpore so Spojenými Štátmi pokúša presadiť
vyjednávanie o obchodnej dohode so Sýriou. Je pozoruhodné, že EÚ toľkokrát marí
americké snahy o boj s terorizmom, najmä z toho hľadiska, že viaceré európske krajiny
sú doslova hniezdom islamskej aktivity.
•

Proste Boha, aby urýchlil príchod dňa, kedy sa naplní Izaiášovo proroctvo:
“Toho dňa bude Izrael tretím k Egyptu a k Assýrii, požehnaním prostred zeme.” (Iz. 19:24)

“Bremä Damašku. Hľa, Damašek bude musieť uhnúť, takže nebude mestom, ale bude
hromadou rozvalenín.” (Iz. 17:1)

ARAFAT VYZÝVA PALESTÍNČANOV, ABY “TERORIZOVALI NEPRIATEĽA”
„Môj štít je u Boha, ktorý zachraňuje úprimných srdcom.“ (Ž. 7:1+)
•

Proste Boha, aby Izraelu ponúkol “riešenie” palestínskej otázky, aby v oboch
krajinách mohla zavládnuť spravodlivosť a mier.

Vo svojom príhovore 15. mája v deň 56. výročia nakby („pohromy“ – ako Arabi nazývajú založenie Izraelského štátu), Jásir Arafat vyzýval Palestínčanov, aby „robili všetko, čo
je vo vašich silách a terorizujte nepriateľa svojho i Božieho.“ Arafat týmito slovami
citoval Korán, ktorý v tomto prípade hovorí o moslimskej vojne proti inovercom. Je
zaujímavé, že zároveň s touto hrozbou Arafat akoby si tiež prial mier, keď povedal: „Ak
Múr modlitieb
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chcú mier, tak nech sa tak stane.“ Izraelskému národu odkázal: „Hovorím Izraelskému
národu, že sme pripravení uzavrieť mier statočných na tejto pôde.“ Pre Islam je „mier“
samozrejme iba dočasný taktický ťah. Podľa ich zmýšľania mier nemôže existovať,
pokiaľ „inoverci“ nebudú vyhladení alebo sa nepridajú k moslimskému táboru.
„Nech je raz koniec zlosti bezbožných, a postav pevne spravodlivého. Ale však ten, čo
skúša srdcia a ľadviny je spravedlivý Bôh.“ (Ž. 7:10)

ISLAM NA VZOSTUPE
„A z dymu vyšli kobylky na zem, a dala sa im moc, ako majú moc zemskí škorpióni.“ (Zj. 9:3)
•

Prihovarájte sa u Boha, aby skoro prišiel deň, keď Moslimovia na celej zemi
budú oslobodení z klamstva tohto zlého barbarského náboženstva.

Islam je momentálne rozšírený a silný a darí sa mu na celom svete. Moslimovia sú
zapojení do väčšiny vojen, ktoré v dnešnej dobe prebiehajú. Prenasledujú kresťanov
v Afrike, na Filipínach, v Malajzii a na iných miestach a zabíjajú Židov, kde je to len
možné. Kým Izrael a Spojené Štáty vedú proti islamským militantom vojnu, európania
akoby si neuvedomovali prítomnosť islamskej “rakoviny”, ktorá sa potichu rozrastá v ich
vlastných krajinách. Môže to znieť znepokojujúco, ale je celkom reálne, že Anglicko,
Francúzsko alebo iná európska krajina sa môže za niekoľko rokov nájsť v islamských
rukách.
•

Modlite sa, aby Boh zlomil islamský bič, ktorý ohrozuje kresťanov a Židov na
celom svete.
“Kopal (bezbožník) jamu ... a padnul do dolu, ktorý urobil. Jeho trápenie sa obráti na
jeho hlavu, a jeho ukrutnosť sostúpi na jeho temä.” (Ž. 7:16-17)
A napokon, priatelia, modlite sa za pokoj pre Jeruzalem.
Zo Sionu,
Lonnie C. Mings
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OZBROJENÍ A NEBEZPEČNÍ
„Prebuď sa, prebuď sa, obleč si silu, rameno Hospodinovo, prebuď sa ako za dní
pradávnych, za starodávnych pokolení! Či si ty nerozťalo Rahaba (Egypt)
a neprebodlo morského draka?“ (Iz. 51:9)

HAMAS DOSTAL ÚDER
V dôsledku zavraždenia zakladateľa a vodcu Hamasu šejka Jásina IBS a následného
zavraždenia Dr. Abdela Rantisiho utrpel Hamas takmer smrteľnú ranu. Dr. Šimon Bar,
odborník na Hamas, povedal, že vedenie skupiny je tak rozdrvené – niet tam nikoho,
s kým by sa dalo hovoriť, dokonca ani keď sa Palestínska samospráva chce s ich skupinou dohodnúť. „Keď organizácia stratí svojho vodcu, nemôže pracovať ako zjednotená
organizácia a stráca svoju stratégiu... majú komunikačný problém a problém s velením
a riadením,“ povedal (JPost, 3. júna).
Vodca Hamasu založeného v Damasku, Khaled Mašaal, tajne ustanovil Dr. Mahmouda
A-Zahara za nástupcu Abdela Aziza Rantisiho vo funkcii šéfa skupiny v Gaze. Minister
Likudu Gideon Ezra povedal, že Izrael vyradí aj Mašaala, akonáhle sa naskytne príležitosť. Ahmed Baher, Nizar Rian, Ismail Hanejja a Ismail Abu sú ďalšími kandidátmi na
vodcovské pozície a aj ich sleduje IBS.
•

Prehlasujte Božie slovo nad všetkými tými, ktorí pohŕdajú Ním a Jeho ľudom:

„...budú (Izrael) na nej bezpečne bývať, budú stavať domy a vysádzať vinice, a budú
bývať bezpečne, keď vykonám súd proti všetkým, ktorí nimi pohŕdajú zo všetkých
strán. A poznajú, že ja som Hospodin, ich Boh.“ (Ez. 28:26)

ANARCHIA V PALESTÍNSKEJ SAMOSPRÁVE (PS)
„Lebo kde je vášnivosť a svárlivosť, tam je nepokoj a všetko možné zlo.“ (Jak. 3:16)
•

Proste Pána, aby dal svoju radu, ako a kedy udrieť na baštu PS.

Medzi organizáciami Arafatovho Fatahu je veľký rozruch, pretože on nedovolí nikomu,
aby ho v právomoci prevyšoval, aj keby to mohlo byť v prospech palestínskeho ľudu.
Oproti tomu, Hamas je Gazančanmi veľmi dobre akceptovaný kvôli dotáciám, ktoré
dostávajú od Sýrie a Saudskej Arábie na pomoc občanom. Arafat mohol myslieť práve
Múr modlitieb
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na tieto dotácie, keď požiadal Hamas, aby sa spojil s Fatahom.
Požiadavka na odstúpenie Arafata rastie a zdá sa, že zaznieva z mnohých strán. Pretože
mnoho skupín je chamtivých po nejakej operácii v Pásme Gazy, ak raz Izrael stiahne
svoje IBS a komunity, islamské sily, ktoré bojujú za ovládnutie Izraela strácajú veci spod
kontroly. Zlosť proti Izraelu sa vylieva na Palestínčanov, ktorí sa boja o svoje životy.
Skupina monitorizujúca ľudské práva Palestínčanov dokonca prehlásila, že „členovia
skupiny občianskej sebaobrany“ používajú násilie a zabíjajú občanov, ktorých podozrievajú z kolaborácie s Izraelom; útočia na novinárov, zneucťujú a znásilňujú ženy
a vykonávajú pomstu v sporoch medzi rodinami. „Naliehame na oboch, Palestínsku
samosprávu aj izraelskú vládu, aby potlačili tento fenomén... inak sa budúci Palestínsky
štát zrodí do občianskej vojny.“
•

Volajte k Pánovi, aby sa mocne zjavil palestínskemu ľudu.

„Hospodine, oživ svoje dielo prostred rokov... v hneve pamätaj na zľutovanie!“ (Hab. 3:2)

POLICAJNÝ ZÁKROK PROTI ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU
•

Prihovárajte sa za Izraelské policajné sily a tajných detektívov, nech pracujú
jednotne a spolu.

„Spravodlivosť dvíha národ, ale hriech je hanbou národov.“ (Pr. 14:34)
Izraelské policajné sily mali toľko práce s bojom proti terorizmu, že organizovaný zločin
zatiaľ začal prekvitať. Pred niekoľkými mesiacmi bol spáchaný skupinový atentát
na vodcu zločineckej skupiny Ze´eva Rosensteina, v ktorom boli zabití dvaja nevinní
okolostojaci. Podľa hlavného inšpektora Šloma Ahroniškiho bolo už priveľa takýchto
nešťastí.
Vo veľkom policajnom zásahu proti zločinnosti polícia zachytila niekoľkých kľúčových
ľudí a vodcov kriminálnych skupín, 900 zahraničných prostitútok – 700 z nich bolo
vyhostených z krajiny – a zatkla pašerákov s drogami. Bývalý minister energetiky Gonen
Segev bol pred dvoma mesiacmi zatknutý pre pokus prepašovať do Izraela tablety
spôsobujúce extázu v škatuľkách M&M.
V Izraeli pôsobí šesť hlavných kriminálnych skupín: Ohanovci, Abergilovci, Rosensteinovci, Aboutbulovci, Alperonovci a Gavrielovci. Tieto zločinecké skupiny bojujú
o kontrolu pri nelegálnych špekuláciách, tu aj v zahraničí, s prepojením na Cosa Nostru,
ktorá pôsobí v Las Vegas.
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•

Modlite sa za spoluprácu medzi políciou, verejným a súdnym sektorom.

„Ale múdri skvieť sa budú ako blesk oblohy a tí, ktorí mnohých privádzajú
k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky.“ (Dan. 12:3)

PLÁN ARIELA ŠARONA NA STIAHNUTIE SA
•

Volajte k Pánovi za vodcov tohto národa, aby sa vrátili k milovaniu pravdy.

„Ó, zošli svoje svetlo a svoju pravdu! Ony nech ma vedú a privedú ma na Tvoj svätý
vrch a ku Tvojim príbytkom, aby som pristúpil k Božiemu oltáru a k Bohu svojho
radostného plesania a na harfe Ťa oslavoval, Bože, Bože môj!“ (Ž. 3:4)
Ministerský predseda Ariel Šaron prepustil zo svojho kabinetu dvoch ministrov - Avigdora Liebermana a Benny Elona z Národnej únie - pretože namietali proti jeho plánu na
stiahnutie sa. O niekoľko dní neskôr minister výstavby Effie Eitam a zástupca ministra
Jicchak Levy, obaja z Národnej náboženskej strany, odstúpili z vlády na protest proti
rozhodnutiu kabinetu o vysťahovaní Pásma Gazy. Bez nich má Šaronova koalícia
v knesete už len 59 kresiel zo 120.
V snahe zabezpečiť, aby jeho vláda zostala pri moci, Šaron pozval Stranu práce, aby sa
k nemu pripojila. Strana Práce nemá záujem vstúpiť do vlády, ale súhlasí so Šaronovým
plánom. Koniec koncov, boli to oni, kto chcel začať s týmto plánom. Preto Izraelčania
volili Likud. Chceli zmenu po všetkých tých neúspešných „plánoch“ a pokračujúcich
teroristických útokoch.
Tí, ktorí stoja proti Šaronovmu plánu sú: Uzi Landau, Natan Šaransky, Jisrael Kac, Dan
Naveh a Cahi Hanegbi z Likudu; Effi Eitam a Zevulun Orlev z Národnej náboženskej
strany; spolu s Benny Elonom a Avigdorom Liebermanom z Národnej únie (ktorí boli
prepustení).
•

Modlite sa za týchto mužov a tých v osadách, ktorí sú ochotní vzdať sa všetkého,
len aby zostali stáť v Božej pravde a v Jeho zmluve s Izraelom.

„Ó brány (vládni predstavitelia), pozdvihnite svoje hlavy, a zdvihnite sa, večné vráta,
aby mohol vojsť Kráľ slávy! Sela. Ktože je ten Kráľ slávy? Hospodin silný a mocný,
Hospodin mocný v boji... Hospodin mocností, On je Kráľ slávy. Sela.“ (Ž. 24:7-8,10)

KONFLIKT OKOLO PLÁNU NA STIAHNUTIE SA
•

Prehlasujte Božiu múdrosť pred kniežatstvami a mocnosťami tmy v nebesiach
(pozri Ef. 3:10).

Múr modlitieb
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„Nevydám už nikdy tvoje obilie za pokrm tvojim nepriateľom. Cudzozemci nebudú piť
tvoj mušt, pre ktorý si sa ty namáhal. Lebo tí, čo ho zberajú, budú ho jesť a budú
chváliť Hospodina; a tí, čo ho oberali, budú ho piť na nádvoriach mojej svätyne.“ (Iz. 62:8-9)
Rada židovských komunít Judska, Samárie a Pásma Gazy sa pripravuje na to,
čo vodcovia hnutia nazývajú boj za svoj život! Vláda rokuje o vysťahovaní všetkých
Židov z Gazy do septembra tohto roku! (JPost, 21. júna).
Je nepredstaviteľné, že by takmer 8 000 obyvateľov malo byť prinútených opustiť svoje
domovy, obce, priateľov a statočný postoj, ktorý prijali na základe Božieho slova, aby
zaujali, vybudovali a vysadili zem, ktorú dal synom Jákobovým.
Taktiež je neuveriteľné, že by sa táto vláda vzdala v prospech Palestínskej samosprávy
900 akrov (3,64 km2) skleníkov, ktoré produkujú 70 % šalátu, paradajok, zeleniny,
pochutín, kvetov atď., ktoré Izrael vyváža. Arabi sa prvým obyvateľom, ktorí začali sadiť
v piesku na pobreží Stredozemného mora, vysmievali. „Táto zem je bezcenná,“ hovorili.
Opäť sa mýlili!
•

Modlite sa, aby Boh dal rozpoznanie a múdrosť v uskutočnení Jeho zámerov
pre Izrael. Pretože v Izraeli „budú požehnané všetky národy zeme“.

„Ajhľa, prichádzajú dni – znie výrok Hospodinov – keď splním dobré zasľúbenie,
ktoré som dal domu Izraela a domu Júdovmu.“ (Jer. 33:14)
•

Modlite sa za pokoj Jeruzalema.

Z Jeruzalema
Carolyn Jacobson

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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Hizballah
Hizballah je strešná organizácia rôznych radikálnych Šiitských skupín a organizácií, ktoré sa pridŕžajú Khomeinistickej ideológie. Organizácia bola zriadená po roku 1982 - vyhlásením Mier pre Galilejskú vojnu v Libanone ( a po narastaní iránskej prítomnosti
a vplyvu v Libanone). Organizácia Hizballah bola zriadená ako organizačné teleso
pre šiitských fundamentalistov, ktorých vedú náboženskí duchovní. Tí vidia v osvojení
si iránskej doktríny riešenie pre politický nepokoj v Libanone. Toto zahrnulo používanie
teroru, ako prostriedku na získanie politických cieľov.
Ku koncu roku 1982, Irán poslal bojovníkov zo svojich „Iránskych revolučných gárd“,
aby pomáhali v zriadení Islamského revolučného hnutia, ktorého členovia sa zúčastnia
„džihádu“, svätej vojny proti Izraelu. Tieto ozbrojené sily, ktoré sa usadili v oblasti
Ba´albek, v severnom údolí Beqa´a, v oblasti iránsko-islamského charakteru, vytvorili
jadro organizácie Hizballah v Libanone.
Organizácia podporuje výcvikové orgány v Libanone po dedinách a ich okolí, rovnako
i mimo Libanonu. Výcvik je zameraný na budovanie spoľahlivých zdrojov ľudskej sily
pre ich vojenské ozbrojené sily, ako i pre ich teroristické krídlo.
Duchovným otcom hnutia v Libanone je šejk Muhammed Hussein Fadlallah, ktorý koná
ako hlavný Mujtahid-sudca Islamského práva - šiitskej komunity v Libanone. Plynutím
času sa Hizballah zmenil na organizáciu druhotriednych skupín, pracujúcich
na miestnom stupni, vedenú regionálnymi funkcionármi.
Súčasný generálny tajomník Hizballahu je Hassan Nasrallah. Na začiatku roku 1980 bol
zodpovedný za oblasť Beka´a , v mene hnutia AMAL. V roku 1982 organizáciu opustil,
a pripojil sa k Hizballáhu, zoberúc so sebou mnohých svojich nasledovníkov. Po smrti
Abbasa Musawiho bol jednomyseľne zvolený ako jeho nástupca, ako veliteľ operácií.
Rozšírenie Hizballáhu do južného Libanonu
Ako sa rozvinula organizačná infraštruktúra, začal Hizballah s pomocou Iránu a Sýrie
zriaďovať rozsiahlu vojenskú sieť v oblasti Ba´albek. Jeho milícia sa odvtedy rozšírila
do šiitského susedstva v južnom a západnom Bejrúte, rovnako i do južného Libanonu.
Táto sieť je základná báza aktivít Hizballáhu, rovnako i pre ostatné radikálne šiitské skupiny. Tisícky Hizballáhskych aktivistov a členov je umiestnených v údolí Beqa´a, Bejrúte a južnom Libanone. Tieto oblasti tiež ponúkajú bázu pre nábor ďalších aktivistov a
Hizballah
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bojovníkov spomedzi miestnych šiitských obyvateľov.
Po odchode IBS z Libanonu v roku 1985, sa organizácia Hizballah zjednotila. Zjednotenie zahrňovalo zriadenie skladíšť pre zbrane, nábor aktivistov a bojovníkov a širokorozšírenú pomoc usadlíkom v južnom Libanone, ako je darovanie peňazí, vybavenia,
zdravotníckych zásob, atď. Účelom tejto pomoci bolo získať podporu miestneho obyvateľstva v prospech organizačných aktivít na juhu.
Dôležité dni pre Hizballah
Výmeny medzi Izraelom a Hizballahom za uplynulý rok majú skúsenú dynamiku: Izrael
uskutočňuje prieskumné boje v libanonskom vzdušnom priestore, Hizballah to vidí ako
narušenie suverenity Libanonu a odpovedá bojom proti lietadlám, na čo Izrael je niekedy
ochotný odpovedať a niekedy nie. Avšak nie každý incident možno vysvetliť ako súčasť
tejto bežnej praxe.
Zatiaľ, čo z posledných májových incidentov sa tiež začal ako nezvyčajne drsná odozva
IBS na protilietadlovú paľbu na izraelské lietadlo, pokračovalo to údajným pokusom
Hizballahu vniknúť do základne IBS a tá výmena, ktorá nasledovala, mala pravdepodobne iné príčiny.
Jednou z nich je skutočnosť, že mesiac máj je v Libanone považovaný za víťazstvo Hizballahu nad IBS. Skupina plánovala niekoľko ceremónií, aby oslávila štvrté výročie
stiahnutia IBS.
Okrem iného, ako sa blíži dátum na uskutočnenie druhej etapy výmennej dohody väzňov
s Izraelom, Hizballah sa bude usilovať dokázať, že nie je spojenie medzi dohodou a tým,
čo skupina popisuje ako boj proti okupácii.
Vo februári, ako sa blížil deň pre prvú časť výmeny, Hizballah napadol buldozer IBS
a strieľal na severný Izrael. Môže byť, že toto je ešte raz pokus naznačiť, že i keď ide
o výmenu väzňov, politika organizácie je nezmenená.
Ďalšie vysvetlenie má dočinenia s vnútornou libanonskou politikou a prípravami
na miestne voľby, ktoré sa mali konať v máji. Podľa tejto verzie, výmenou s IBS môže
Hizballah získať nejaké body, ale je nepravdepodobné, že Hizballah potrebuje nejakú
podporu. Človek má taký dojem zo správ ohľadom prichádzajúcich volieb, že Hizballah
získa drtivé víťazstvo voči svojmu regionálnemu rivalovi Amalovi v južnom Libanone
a Bekaa.
Hoci sú tu nezvyčajné možnosti na vysvetlenie udalostí nedávnych dní, neodchyľujú sa
od „normy“, stanovenej Hizballahom: Budú pokračovať v útokoch v oblasti fariem Shaba a odpovedať na preniknutie vzdušných síl IBS do vzdušného priestoru Libanonu tak,
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ako to budú považovať za vhodné.
Člen politického úradu organizácie, Ali Fayad povedal v interview pre egyptský denník
Al Ahram, že „Hizballah nemá v úmysle nepriateľovi nahrávať do rúk“ a preto bude konať „v rámci parametrov medzinárodného zákona.“ Inými slovami, ako strana chrániaca
územnú suverenitu a oponujúca okupácii.
Fayad tiež vysvetlil, že Hizballah chápe obmedzenia svojej činnosti spôsobom, ktorý
by mohol ohroziť Libanon a jeho ekonomiku. Toto je iba jedna časť obmedzení, ďalšia
je v krehkých vzťahoch medzi Washingtonom a Sýriou. Bushova administratíva plánovala uvaliť sankcie na Damask, ale momentálne sa tomu vyhla. Avšak Damask chápe, že
nezvyčajná vojenská aktivita zo strany Hizballahu voči Izraelu určite neurobí nič, aby
odstránila hrozbu sankcií.
Prekazené preniknutie do Pohoria Dov
Vojakom na opevnenom stanovišti v Pohorí Dov, sa podarilo zmariť očividný pokus
preniknúť do oblasti, po ich leteckých náletoch z predchádzajúceho dňa, ako odpoveď na
proti-lietadlovú delostreľbu Hizballahu.
V ten deň, krátko pred piatou hodinou ráno, vojaci spozorovali niekoľkých ľudí, ako sa
približujú k hranici. Mali dojem, že boli oblečení v nepriestrelných vestách, a niesli niečo, čo sa podobalo vojenskému vybaveniu.
Vojenské zdroje oznámili, že niektorí členovia skupiny pokračovali v postupe, zatiaľ
čo zvyšok zostával pozadu. Vojaci zahájili paľbu, aby ich zahnali preč. Ozbrojené vrtuľníky Izraelských vzdušných síl tiež rýchlo vzlietli a prehliadali územie, ale nestrieľali na
podozrivých votrelcov.
Nebol som informovaný, či niekto z nich bol zasiahnutý, ale opustili miesto
po delostreľbe a medzi vojakmi neboli žiadne zranenia.
Zosilnená bojová pohotovosť na severe
Vojská, rozmiestnené pozdĺž severnej hranice, mali zosilnenú bojovú pohotovosť po
incidente prekročení hranice, kedy ozbrojenci Hizballahu odpálili niekoľko granátov,
ktoré expodovali nad západnou Galileou, medzi Nahariya a Shlomi.
Hizballah povedal, že proti-lietadlová paľba bola odpoveďou na porušenie vzdušného
priestoru Libanonu vojnovými lietadlami Izraelských vzdušných síl. Horiaca črepina
z granátov padla na izraelskú stranu hranice, spôsobila oheň v kroviskách blízko Betzetuk, ale nespôsobila žiadne zranenia.
Hizballah
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Ako odpoveď na streľbu, vojnové lietadlá Izraelských vdušných síl zasiahli dve podozrivé pozície Hizballahu v oblasti Zibkin, v južnom Libanone.
Minulý august bol zabitý teeneger v Shlomi, kedy ho zasiahla črepina a niekoľko iných
ľudí v mestečku bolo zranených v podobných incidentoch, po ktorých si Izrael osvojil
tvrdú líniu k tzv. proti-lietadlovej paľbe.
Izrael opakovane objasnil, že prieskumné lety nad Libanonom boli priamym výsledkom
opakovaných, ničím nevyvolaných násilností Hizballahu, od stiahnutia sa IBS z južného
Libanonu v máji roku 2000.
IBS kríži plány pokusom o útok na severnej hranici
Armáda neustále prešetruje očividné pokusy o útoky, ktoré sa odohrali v oblasti, kde nie
je žiadna ohrada, označujúca hranicu medzi Izraelom a Libanonom.
Stav vysokej pohotovosti zotrváva na severnej hranici, potom ako Izraelské vzdušné sily
zasiahli dve stanovištia Hizballahu v južnom Libanone.
Útok bol odpoveďou na predchádzajúcu proti-lietadlovú streľbu pozdĺž severnej hranice,
„ako reakcia na porušenie vzdušného priestoru Libanonu lietadlami Izraelských vzdušných síl.“ Horiaca črepina spôsobila oheň v kroviskách blízko Moshav Betzet v západnej
Galilei, nespôsobila však zranenia, alebo vážnu škodu.
Predsavšak odozva bola tak rýchla, ako i agresívna, jasný znak toho, že Izrael nebude
tolerovať pokračujúcu delostreľbu na jeho severné komunity, pod zamaskovaním protilietadlovej paľby.
Správa bola podčiarknutá v zriedkavom verejnom interview major-generála severného
veliteľstva, Bennyho Gantza, v izraelskom rádiu.
„Toto je delostreľba našich komunít, z čoho boli veľmi negatívne výsledky v minulosti,
ktorá je zamaskovaná ako proti-lietadlová paľba“, povedal Gantz. „ My sme zaútočili
v čase incidentov minulý august a Hizballah bol následne opatrný, aby nestrieľal
na izraelské územie, alebo nad komunitami.
„Narušilo to túto záležitosť a my nemôžeme dovoliť, aby sa to vrátilo...V Libanone sú
všetky aktivity buď podporované Sýriou, alebo sú po jej chuti. Existuje pochybnosť,
že je tu jedna sieť. Nemôžeme zabudnúť na žiaden zo štyroch živlov v tejto sieti - Irán,
ktorý zásobuje a financuje Hizballah, Sýria, ktorá to podporuje, Libanon, ktorý neplní
svoju úlohu (podľa medzinárodných dohôd) a samotný Hizballah, ktorý je hlavou všetkých teroristických organizácií.
Iné teroristické organizácie sú samozrejme tiež v oblasti, ako usvedčujúce z pokusu pred
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niekoľkými týždňami vypáliť rakety na izraelské komunity, ktorý sme zastavili členmi
skupiny Ahmeda Jibrila.“
Gantz povedal, že IBS nebudú váhať konať „proti všetkým, u ktorých cítia, že
je potrebné proti nim konať“ ako odpoveď na streľbu na severné komunity.
Hovorca IDF povedal, že Hizballah pokračuje vo svojich provokáciách a pokusoch prenikať s teroristickými útokmi proti izraelským terčom pozdĺž severnej hranice, zatiaľ čo
pomáha a podporuje palestínske skupiny, aby uskutočňovali útoky vo vnútri Izraela.
Ganz povedal, že akcie vojakov pravdepodobne zabránili dokonca vážnejšiemu útoku
Hizballahu v oblasti, ktorý má výhodu z prázdneho miesta v južnom Libanone, ako výsledok pokračujúceho zdráhania vlády Libanonu vyhovieť jeho záväzkom, podľa rezolúcie 425 Bezpečnostnej Rady Spojených národov.
Povedal, že Hizballah, pod záštitou Sýrie, kontrolnej moci v Libanone, a jeho ochrancom
Iránu, tiež využíva situáciu aktívne pomáhať palestínskym skupinám v Judei, Samárii
a v pásme Gazy, a povzbudzuje ich vykonávať útoky vo vnútri izraelského územia.
„Hizballah sa snaží konať proti Izraelu, lebo je to jeho dôvod pre existenciu, či je to už
v severnom regióne, sústredenie v oblasti Pohoria Dov, alebo z Júdei, Samárie a pásma
Gazy“, povedal Ganz.
„Hizballah chápe cenu zvyšovania vojny a snaží sa konať takým spôsobom, ktorý neťahá
Izrael do vážnej odozvy, zatiaľ čo záujmom Izraela je zastaviť teroristické aktivity. Stupňovanie boja v oblasti by uškodilo celému regiónu, ale zvlášť tým, ktorí sú na severe
hranice. Nebolo by to veľmi povzbudivé pre Izrael, ale pre iné strany (Libanon a Sýriu)
by to bolo strašné“, povedal.
Vyšetrovanie IBS ohľadom incidentu v Pohorí Dov sa sústredí na niekoľké dôležité body, v prvom rade na prospešnosť vyslania pozemných vojsk na prešetrenie toho,
čo zanechali votrelci Hizballahu na poli pod základňou Gladiola a či to bola vopred naplánovaná pasca.
Tieto informácie sú prevzaté z článku z Informačnej Divízie, ministerstva zahraničných vecí Izraela, z Jeruzalema, Touto správou sme vás chceli informovať o tom, ako
každý deň od rána do večera vojaci, mladí dvadsať roční Izraelčania, musia strážiť a
bojovať nie len za svoje životy, ale i za ľudí, ktorí v okolitých dedinách (kibucoch) žijú.
Preto vás prosíme, aby ste sa prihovárali u nášho nebeského Otca za týchto mladých
vojakov, ktorí nasadzujú svoje životy každý deň.
Tím Chevra
Hizballah
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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
strana 32

Jún - Júl 2004 / Tammuz 5764

bratstvo
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,
opäť vám chceme poďakovať za vaše príspevky a modlitby.
Šalom
tím Chevra

Pre všetkých vás, ktorý ste sa rozhodli prispieť na projekt CHEVRA CENTRUM 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)

CHEVRA CENTRUM
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Moldavsko

Správy z diaspóry
DCÉRA DVOCH MATERÍ
Otca som nikdy nevidela. Zomrel 16.2.1930 deň predtým, kedy som sa ja narodila ako
tretie dieťa svojich rodičov. Mama sa nemala ako nás všetkých finančne postarať. Mňa
dala do detského domova. V r. 1940 ma odtiaľ vyviezli do nemeckej kolónie. V r. 1941
nás z Moldavska evakuovali pred Nemcami na Ukrajinu. O rok neskôr ako Nemci postupovali, nás – deti z domova previezli do Krasnodarského kraja. Všetci sme boli Židovské
deti. Mnohí ľudia s nami nič nechceli mať, lebo sa báli, že kvôli nám sa bude ubližovať
aj im. Pamätám sa, ako som ja a zopár iných detí utiekli pred Nemcami z domova do kukurice. Tam sme sa schovali. Ostatné deti ušli do susednej dediny. Ja som v kukurici prečkala noc. Našla ma tam jedna žena z dediny. Vzala ma domov a ja som sa takto dostala
do ruskej rodiny. Vtedy som mala 12 rokov. Prikázali mi nikomu neprezradiť, že som
Židovka. Žena mala deti približne v mojom veku. Aj im prikázala mlčať o tom, koho
v rodine skrývajú. Cez deň sme s ňou aj s ostanými deťmi chodili pracovať na pole. Po
celý čas ako som tam bývala, sa v jej dome zastavovali Nemci. Vtedy ma vždy rýchlo
ukrývala pod podlahu v izbe. Nemci často prichádzali a u nás jedli, pili. Naše sliepky aj
zelenina – všetko išlo im. Vlastne sme na nich robili.
Pamätám sa ako som raz z jedného rozhovoru vyrozumela, že v susednej dedine postrieľali Židovské deti v mojom veku. Hneď som vedela, že to sú tie moje rovesníčky,
s ktorými sme utekali do kukurice a oni odišli do ďalšej dediny. Ako dobre, že ja som
vtedy zostala tu. Ich zabili Nemci. Už sú mŕtve. Ja žijem.
Nemci prichádzali často. Mama ma začala ukrývať na povalu. (Všetky nemecké rozhovory som rozumela, pretože určitú dobu som žila v tej nemeckej kolónii.) Inokedy ma na
dlhší čas zobrala do kukurice a nosila mi tam jesť. Lenže čas išiel, prišla jeseň, kukurica
sa zlámala a ja som tam už nemohla byť. Vtedy ma začala schovávať do jednej pivnice.
Bývalo mi tam strašne zima.
Vtedy do dediny prišiel jeden prísny oddiel Nemcov, ktorí hľadali aj Židov
aj komunistov. Raz k nám prišiel jeden komunista. Neskôr potom chodil vždy častejšie.
„Mama“ aj jemu pomáhala. Dávala mu najesť. Pred ním ma „mama“ neukrývala. Netušila, že by ma práve on chcel udať. Až raz sa „mamy“ s nenávisťou spýtal: „Ty schovávaš
Židuchu?“ „Mama“ vedela vždy pohotovo odpovedať. Dala mu na vedomie, že by mohla
i jeho udať, keby chcela, a len stručne odpovedala: „skrývam komunistu!“ Čo on zrejme
dostatočne neoceňoval a pri odchode z domu dodal: „Ešte o mne budeš počuť!“
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Po dlhšom čase prišli Kazaši – komunisti a tento muž už bol ich veliteľom. Boli to hrozný muži. Spýtal sa „mamy“ čo je so Židovkou. „Mama“ pohotovo odpovedala, že som
zomrela. To sa nedá vypovedať s akou nenávisťou tento muž po mne sliedil. Kričal, že
vie, že niekde som a že uvidí moju krv tiecť, lebo on si ma nájde nech ma „mama“ skryla
kdekoľvek.
Chýlilo sa ku koncu vojny. Vtedy ma už začala schovávať celá dedina. „Mama“ už hovorila: „Ak si u nás prežila celú vojnu, teraz ťa už nedáme.“
A tak som prežila vojnu vďaka tejto žene bez ujmi na živote. Pritom táto žena nedostala
ani vyznamenanie „Spravodlivý medzi národmi“ – zomrela skôr ako jej ho mohli udeliť.
Môžem povedať, že ona je moja druhá mama. Znovu som sa narodila.
Po skončení vojny ma vlastná mama hľadala všade. Ona, brat a babka nevedeli kam som
sa počas vojny dostala. Či som mŕtva a či živá. Oni sa po evakuácii v Sibíri vrátili do Kišiňova. Napísali na viaceré miesta či o mne nevedia. Dostávali samé negatívne odpovede.
Ja som pracovala v Moskovskej oblasti v cvernovom závode. Je to neuveriteľné, ale asi
cez šiestich ľudí sa ku mne dostala správa o mojej mame. A ona sa dozvedela o mne.
Som presvedčená, že v tom bola Božia ruka. Prišiel pre mňa brat do závodu a vzal ma
domov – do Kišiňova.
Začala som pracovať v Kišiňovskej fabrike. Tam som sa zoznámila so svojím mužom.
Chodili sme spolu tri roky a keď sme sa už chceli zobrať, vtedy ho vzali na 4 roky do armády. Počkala som na neho. Vzali sme sa a máme spolu jednu dcéru. Keď sa narodila
bola taká slabá, že sme si mysleli, že zomrie. Ale Boh ju nechal žiť. A požehnal aj nás. Ja
i manžel sme uverili v Mesiáša ako nášho Spasiteľa. On je roky našou nádejou. Vieme,
že za všetko dobré v našom živote vďačíme Jemu.
Dnes má Šlima 74 rokov.
Spolu s manželom chodia do mesiánskeho
zboru v Kišiňove.

Správyˇz diaspóry
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Európská koalícia pre Izrael
Európska
NÁVŠTEVA EURÓPSKEHO
PARLAMENTU V BRUSELI.

V polovici marca sme sa mohli zúčastniť na modlitbách za „Európsky parlament“
a tohtoročné voľby do neho priamo v jeho priestoroch. Ešte aj po ceste do Bruselu som
mal zmiešané predstavy o tejto inštitúcii a nevedel som, čo nás čaká. Ten vzdialený kolos
predsa nie je pre mňa, ako občana Božieho kráľovstva, taký dôležitý. Mnohí kresťania ho
odsudzujú. Padlo v ňom veľa nesprávnych rozhodnutí. Predzvesť posledných dní?
Pred našim vstupom do EÚ sa dokonca začalo hovoriť o diablovom diele.
Organizáciu ECI (European Coalition for Israel – Európska koalícia pre Izrael) sme poznali. Úzko spolupracujeme z jej niektorými partnermi. Netušili sme, že ľudia, ktorí ju
zakladali sa už dlho modlili za otvorenie našich sŕdc. Za ľudí z východnej Európy, ktorým nebude ľahostajný vývoj v zjednotenej Európe. Za ľudí, ktorí sa postavia a budú
prosiť pred našim Otcom o záchranu životov, ktorí svojim postojom a jednaním nevydajú
Európu, už po niekoľký krát v histórii, nepriateľovi. Áno, európska cirkev v minulosti
veľakrát zlyhala. Takéto vyznania sú bolestivé, ale sú pravdivé. Veľakrát mocenské záujmy, dychtivosť po moci a snaha mať za každú cenu pravdu, priviedla ľudí na také cesty
ako sú križiacke výpravy, inkvizícia, holokaust alebo pogromy. Ľudské učenie a konanie
nemá síce dlhé trvanie svojej histórie, ale jeho priame dopady sú tragické a naberajú obrovské rozmery. Je to notoricky známe a stále v platnosti, že ak sa z tejto histórie neponaučíme, čaká nás jej opakovanie.
Z poznania, že existujú ľudia, ktorí pochopili a snažia sa naliehať na Boha, aby už nevydal toľký krát Európu nepriateľovi, pramení nádej a vyznieva Božia milosť. Je to výzva.
Nedajme sa oklamať, že náš stvoriteľ je menší ako ľudské dielo. Štruktúry, ktoré vznikajú na tomto starom kontinente môžu byť ako všetko, použité aj zneužité. Nebuďme iba
prizeračmi a vložme sa do modlitieb, žime v EÚ a nie iba na Slovensku či v Čechách.
Modlitby v „Európskom parlamente“ prebiehali priamo v zasadacej miestnosti. Mali sme
možnosť stretnúť sa z niektorými kresťanmi pracujúcimi priamo v tejto inštitúcii. Orgastrana 36
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nizujú modlitebné raňajky, na ktoré prichádza približne dvadsať kresťanov a ďalších
skoro dvadsať hostí priamo v tejto budove. Vyjadrili, že potrebujú modlitby. Vidia
a prežívajú každý deň, že mnoho kresťanov to pustilo zo svojich rúk a nemajú o vývoj
v EÚ žiadny záujem. Ostávajú v tomto diele opustení.
Z Bruselu som odchádzal už nie ako hosť, ale ako domáci. Ako človek, ktorý má čo povedať. Boh predsa poslal na Zem Mesiáša nie pre zdravých, ale pre chorých, nie pre spravodlivých ale pre nespravodlivých. Vedel som že sme jedným údom v Jeho tele a tiež to,
že Brusel nie sú oni ale sme to my.
Daniel Javoran
Tím Chevra

Niečo o Európskej koalícii pre Izrael.
Európska koalícia pre Izrael (ECI) je spoločná iniciatíva štyroch dôležitých kresťanských
pro-izraelských organizácií, ktoré svojimi aktivitami v Európe chcú komunikovať problematiku vzrastajúceho anti-semitizmu a anti-sionizmu v Európe. Koalícia bola formálne
založená 2. mája 2004 v Bruseli, i keď partnerské organizácie už niekoľko rokov pracujú
na formovaní tejto siete. Koalícia otvorí svoju rezidentnú kanceláriu v Bruseli na jeseň
2004.
ECI vyhľadáva možnosti ako informovať členov Európskeho parlamentu a ďalších politických lídrov v Bruseli a Európskych hlavných mestách o celkovej realite konfliktu na
Strednom východe tým, že potvrdzujú a prehlasujú právo Izraela, ako jedinej demokratickej krajine v regióne, na svoju existenciu v rámci bezpečných hraníc.
Na dosiahnutie svojho cieľa ECI vydáva mesačné správy, v ktorých publikujú správy,
informácie a komentáre o Izraeli, Európe a Strednom východe. Správy sa posielajú každý
mesiac všetkým členom Európskeho parlamentu a kľúčovým zástupcom Európskej únie.
ECI taktiež organizuje pravidelné konferencie a semináre v Bruseli, propaguje blízke
vzťahy a porozumenie medzi Izraelom a Európskou úniou ako aj robí osvetu o dlhej
a tragickej histórii anti-semitizmu na našom kontinente.
Viac informácii nájdete na www.ec4i.org (len v angličtine).

Európska
ˇ koalícia pre Izrael
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DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE
Miesto konania konferencie je Dom odborov (oproti hotelu Slovakia),
v jeho veľkej scéne. Vedľa konferenčnej sály sa nachádza bufet, kde si môžete
kúpiť nápoje, ale aj niečo malé na zjedenie.
Pravidelne sem premáva Mestská Hromadná Doprava, ktorej spoje sú
dostupné ako zo Železničnej stanice, tak aj z Autobusového nástupišťa. Odporúčame vám cestovať autobusmi alebo trolejbusmi s cieľovou zastávkou
"Štúrovo námestie“.
Registráciu treba vykonať pred vstupom do konferenčnej sály. Čo na
ňu potrebujete:
Občiansky preukaz na zistenie totožnosti.
Potom si už len prevezmete na registrácii konferenčný materiál, vysačku a prípadne číslo vašej izby.
Registrujte sa počas registračných hodín:
vo štvrtok
15.00 h - 21.00 h,
v piatok a v sobotu 8.00 h - 12.30 h, 14.00 h - 16.30 h a 17.30 h - 20.00 h
Ubytovanie je zabezpečené na vysokoškolských internátoch Žilinskej
univerzity. Nachádzajú sa v blízkosti novo vybudovaných nákupných centier
“Carrefour” a “Kaufland” v Žilinskej mestskej časti “Vlčince - Veľký diel”. Na každom poschodí je možnosť používať spoločnú kuchynku s elektrickým varičom. Riady a príbory je potrebné si priniesť z domova.
Cestovať sa dá autobusmi alebo trolejbusmi zo zastávky pred konferenčnou budovou(opačná strana cesty) smer Vlčince. Cieľová zastávka sa nazýva "Obchodná". Cena lístku je 12,- Sk.
Pravidlá pre odchod z internátov pri vašom prípadnom ubytovaní v nich
sú nasledovné:
- pri každom odchode z internátov nechávajte kľúče na vrátnici
- po ukončení pobytu vyzlečte posteľnú bielizeň, nechajte je na posteli a na vrátnici odhláste svoj pobyt a odovzdajte kľúče. Urobte to na vrátnici aj v prípade, že
na izbe ešte niekto zostáva.
Iná z možností je aj hotel “Doprastav G”, ktorý ponúka jedno, dvoja trojposteľové izby. Všetky ceny izieb sú už vrátane raňajok vo forme švédskych
stolov. Ubytovanie si musíte objednať a rezervovať každý sám. Kontakt : Hotel
Doprastav G, Kragujevská 11, Žilina 010 01, tel.: 00421 41 734 24 48
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PROGRAM KONFERENCIE
Štvrtok, 19.8.2004
18:00 – Stanislaw Gawel: “… nebude klamať večne trvajúci víťaz
Izraelov...”
Piatok, 20.8.2004
8:30 – Modlitby
9:00 – Randy Ludeman:
“Každý dobrý dar a každý dokonalý dar prichádza zhora…”
11:00 – JoAnn Magnuson:
“Vplyv stredovekej pašie na židovsko-kresťanské vzťahy.”
12:30 – Prestávka na obed
14:30 – Mojmír Kallus: “Hynú, pretože odmietli milovať pravdu…”
16:00 – Prestávka
18:00 – Paul & Nuala O’Higgins: “Príprava pre slávnu cirkev.”

Sobota, 21.8.2004
8:30 – Modlitby
9:00 – Randy Ludeman: “Pretože som, ktorý som (JAHVE), nemením sa.”
11:00 – JoAnn Magnuson:
“Zrod moderného Stredného východu: História v mapách.”
12:30 – Prestávka na obed
14:30 – Randy Ludeman: “Ó môj ľud, Ja otvorím vaše hroby… “
16:00 – Prestávka
18:00 – Paul & Nuala O’Higgins:
“Uzdravenie zlomeného srdca a potešovanie tých, ktorí
oplakávajú Sion”
Nedeľa, 22.8.2004
8:30 – Modlitby
9:00 – Paul & Nuala O’Higgins:
“Osem dôvodov, prečo by mal každý kresťan podporovať Izrael.”
10:30 – Otázky, odpovede, diskusia

