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"...pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej kr ajine..." (I Kráľ 10:6)

ČERSTVÉ NÁSILIE DOPREVÁDZA
ZOSILNENÁ DIPLOMACIA
„Lebo si mi býval útočišťom, pevnou vežou pred nepriateľom.“ (Žalm 61:4)
Ako stupeň Palestínskych teroristických zverstiev dramaticky poklesol zásluhou
vojenskej operácie Izraelského "Obranného múru", ktorá skončila začiatkom mája,
otázka štátu pre Palestínsky ľud a konečný Arabsko-Izraelský mierový dohovor sa
prehnali do popredia. Spojené štáty posúvali frenetickú aktivitu smerom dopredu, čo si
vyžadovalo, aby sa niekedy toto leto konala regionálna mierová konferencia, eventuálne
v Turecku. Vnútorná Izraelská a Palestínska politická nejednotnosť sa tiež vynorili na
povrch v máji, keď svetoví vodcovia a medzinárodné médiá obrátili svoju pozornosť
niekam inam, obzvlášť k hlavnému vývoju politickej situácie v častiach Európy a
potenciálnej totálnej vojne medzi Indiou a Pakistanom.
Jásir Arafat reagoval na hromadnú kritiku svojho vodcovského štýlu a taktiky prísľubom,
že zreformuje svoju skorumpovanú samosprávnu vládu a usporiada dávno očakávané
voľby. Zatiaľ Izraelská vláda Národnej Jednoty bola podrobená skúške, keď Knesset
neprijal vážne zníženie rozpočtu, čo bolo potrebné vzhľadom k prudkému poklesu
príjmov z poplatkov a daní, kvôli bezpečnostnej situácii a súčasnému nárastu
vojenských výdavkov na naliehavé udalosti. Izraelská koaličná kríza bola predzvesťou
toho, že ďalšie voľby v Izraeli sú pravdepodobne stále viac potrebné pred naplánovanými
voľbami v októbri 2003.
Uprostred všetkých týchto politických treníc, Izraelské ozbrojené sily ostávajú naďalej v
stave plnej pohotovosti, ako rôzne teroristické skupiny odprisahali, že sa pomstia za
operáciu "Obranného múru". Prvý pooperačný útok prišiel 27.apríla, keď boli zavraždení
štyria izraelskí civilisti, vrátane 5 ročného dievčatka, keď teroristi vnikli do ich domov
blízko Hebrona. Tretie najhroznejšie teroristické zverstvo stále pokračujúcej Palestínskej
vojny odporu sa udialo presne o týždeň neskôr v meste Rishon L´Tzion, blízko Tel
Avivu. V polovici mája nasledoval ďalší sebavražedný výbuch v Netanyi v pobrežnom
meste, išlo o 11. prepad, od vtedy, čo začalo palestínske násilie na konci roka 2000. Útok
na Rishon L´Tzion, ktorý zanechal 15 mŕtvych Izraelčanov a niekoľko desiatok
zranených prišiel len o vlas pred podnecovaním vlády, aby spustila vojenskú operáciu
Fázu 2 s presunom vo veľkom merítku do pásma Gazy. Hoci to bolo odložené pre rôzne

príčiny na poslednú minútu, druhý teroristický útok v predmestí Tel Avivu 22. mája ,
ktorý si vyžiadal ďalšie tri izraelské životy, alebo ďalší budúci útok, mohol ešte podnietiť
inváziu armády. Prehĺbením bolesti z výbuchu v Netanyi bola skutočnosť, že jeden z
troch židovských obetí pracoval ako šéf Park Hotela, kde bolo koncom marca
zavraždených 29 Izraelčanov. Len tak -tak unikol zraneniu, keď vošiel do veľkej
mrazničky len sekundy pred tým, ako Moslimský fanatik odpálil svoj samovražedný pás
vo vnútri hotela.
S politickou a bezpečnostnou nestabilitou, ktorej bolo hojne, sa nespútaná diskusia
ohľadom konečného mierového urovnania zdala byť mnohým Palestínčanom a
Izraelčanom trochu predčasná, ak nie naprosto nezvyklá. Bolo to hlavne preto, že
diskusia začala iba niekoľko dní po tom, čo armáda dokončila svoju najväčšiu vojenskú
kampaň od Libanonskej vojny spred dvadsiatich rokov (čo zahrňovalo najväčší
povolávací rozkaz záložníkov od Jom Kipurskej vojny v r. 1973). Niektorí izraelskí
komentátori povedali, že by diplomatická činnosť mohla byť zrozumiteľnejšia, keby
Izrael naozaj úplne porazil alebo zničil Arafatove paramilitanté ozbrojené sily, spolu s
moslimskou teroristickou sieťou, ktorá vedie vojnu odporu spolu s palestínskou autoritou
(PA) v priebehu 19 mesiacov. Ale realita bola celkom odlišná vzhľadom k Arafatovým
bezpečnostným ozbrojeným silám, ktoré ešte plne ovládajú pásmo Gazy a očividne
siahali na mestá Jericho a Hebron, a Islamským militantom, ktorí ešte stále premýšľajú
o viacerých útokoch na mnohých miestach, obzvlášť v ich hlavných základniach v Gaze.
Čo je dôležitejšie, sám Arafat bol späť pri moci - vďaka naliehaniu vlády USA, aby sa
mu neublížilo a nebol držaný v izolácii.

TEN ISTÝ STARÝ BOJ
Napriek intenzívnej operácii "Obranného múru", väčšina analytikov sa zhoduje v tom, že
v skutočnosti sa bezprostredne po nej veľa nezmenilo, nehľadiac na vítanú skutočnosť,
že palestínskym teroristickým skupinám pripadalo omnoho ťažšie zahájiť vražedné
zverstvá hneď za akciou armády. Keďže tomu bolo tak, väčšine izraelských
komentátorov a politických vodcov vôbec nebolo jasné, prečo mnohí svetoví vodcovia
náhle premýšľali, že teraz bol vhodný čas zabezpečiť konečné Arabsko-Izraelské
mierové urovnanie.
Niektorí poukázali na mierový návrh Saudskej Arábie ako hlavný dôvod pre
diplomatickú horúčkovitú činnosť. Povedali, že plán spôsobil nádejné očakávania a že
stále pokračujúci konflikt by mohol byť celkom rýchlo vyriešený. Avšak i povrchný
výklad dosť nejasného návrhu, odsúhlaseného Arabskou Ligou krátko pred armádnou
operáciou koncom marca odhaľuje, že Saudský režim jednoducho opakuje vyjednávajúce
požiadavky Arafata “ všetko, alebo vôbec nič”, čo je ťažko receptom na trvalý konečný
mierový dohovor. Niektorí analytici tiež tvrdili, že “ umiernení” arabskí vodcovia sa
nepridali k úspešnému Saudskému hnutiu, ktoré je mimo reálnej túžby vidieť IzraelskoPalestínsky konflikt uzavretý v rozumnom konci, ale jednoducho chceli znížiť tlak na ich
autokratické režimy, spôsobené zosilňujúcim sa zápasom.

Saudský návrh schválený náhle sa vynorenej “ mierovej štvorice”, skladajúcej sa z USA,
EÚ, Ruska a Spojených Národov - si vyžaduje úplné odstúpenie Izraela z každého kúska
Judey, Samárie, Golandských výšin a východnej polovice Jeruzalema. Keby sa plne
zrealizovalo takéto odstúpenie zeme bez akýchkoľvek teritoriálnych kompromisov alebo
urovnaní, znamenalo by to, že vyše 350 000 Izraelských Židov by bolo vytlačených zo
svojich terajších domovov, v mnohých prípadoch v blízkosti židovských najsvätejších
miest na zemi. Čo je ešte dôležitejšie, návrh nutne vedie k záveru, že nesčíselným
tisíckam Palestínčanov, ak nie niekoľkým miliónom by bolo dovolené pohybovať sa za
Izraelskými po-zmluvnými zvrchovanými hranicami. Z tohto hľadiska
mnohí
Izraelčania vidia Saudský plán predovšetkým určený na to, aby zničil malý Židovský
štát, i keď diplomatickými spôsobmi. Pri najmenšom sa najviac zhodujú v tom, že tento
návrh pravdepodobne bude ťažko viesť k trvalej mierovej dohode v blízkej budúcnosti,
alebo nikdy.
S uvedomením si blížiacich sa volieb sa rôzni Izraelskí politici ponáhľali predstaviť
svoje vlastné navrhnuté riešenia k ostrému Palestínsko-Izraelskému konfliktu. Divoká
beh skutočne začal krátko potom, ako bývalý premiér Benjamin Netanjahu presvedčil
ústredný výbor strany Likud, aby zamietol počiatočné Šaronove presadzovanie
Palestínskeho štátu. Hlasovacie voľby 12. mája, ktoré prišli po tom, čo dvaja politici
chrlili urážky jeden na druhého a pustili sa do boja formou vypískania a vykrikovania
“fuj” išlo 60% hlasov na 40% v Netanjahov prospech. Volebný výbor podporil
dlhotrvajúce zamietanie akéhokoľvek Arabského štátu stranou Likud západne od rieky
Jordán, čím by sa povolával predmet smrteľnej hrozby pre Izrael v pokračujúcej
existencii v nepriateľskom Strednom Východe.
Politickí analytici povedali, že emocionálne voľby strany Likud skutočne neboli o
spornej otázke Palestínskeho štátu, ale bola to otvorená cesta v boji, aby sa rozhodlo, kto
bude kandidátom strany Likud na premiéra v ďalších všeobecných voľbách. Poukázali na
to, že zatiaľ čo Šaron vyjadril verejnú podporu pre taký štát minulý október, urobil tak
veľmi zdržanlivým spôsobom. Trval na nezávislom Palestínskom štáte , ktorý musí byť
celkom demilitarizovaný, skutočne demokratický a navrhol , aby jeho hranice boli okolo
mnohých existujúcich židovských osád, takže by nebol opustený Izraelom. Čo je
najdôležitejšie, naznačoval, že jeho hlavným mestom by nebol Jeruzalem. Inými
slovami, jeho plán Palestínskeho štátu sa líši od toho, ktorý presadzoval Arafat a jeho
moslimskí zástancovia.

AKÝ MÁM JA PLÁN!
Zatiaľ čo vodcovia strany Likud boli zaneprázdnení ostrením svojich politických mečov,
vodcovia Strany práce sa rozháňali, aby prezentovali svoje vlastné predvolebné riešenia
k hroznému konfliktu. Medzi tými, ktorí vystúpili dopredu s plánom bol terajší minister
zahraničných vecí Šimon Peres, ktorý očividne cíti, že totálne zlyhanie mierového
procesu z Oslo, ktoré on kedysi tak silno presadzoval, ho nevyradí, aby bol ďalším
Izraelským premiérom.
Ešte stále optimista, Peres načrtol 18. mája štvorfázový mierový program. Podľa jeho

plánu Palestínska Autorita by bola okamžite posilnená medzinárodným spoločenstvom,
čo by pomohlo skoncovať s ozbrojenými extrémnymi živlami, ktoré škodia mieru,
otriasajú Palestínkou samosprávou a zadávajú príčinu obranným zásahom Izraela.
Súčasná disharmónia súperiacich bezpečnostných služieb PA by bola nahradená jedným
“ zjednoteným velením”, ktoré by vykonalo zastavenie paľby. Kritici boli zvedaví, prečo
by bola posilnená palestínska autorita ešte viac ochotná teraz potláčať teroristické
skupiny, než tomu bolo predtým, keď sa toto násilie začalo v septembri r.2000. “
Ozbrojené sily Palestínskej Autority by sa museli sami vsadiť do väzenia, ak chcú
zastaviť teroristickú činnosť, spolu s Arafatom”, prehlásil politik Likudu.
Posledné tri fázy Peresovho plánu boli rovnako terčom posmechu pravicových politikov
a politických analytikov. Druhý stupeň si vyžaduje “ vzájomné uznanie” medzi Izraelom
a Palestínskou Autoritou. Avšak mnohí učenci poznamenali, že Izrael už plne “ uznal”
PA, keď pomohol ustanoviť úradnú moc v r. 1993, dodávajúc, že v tom istom čase
rovnako i Arafat teoreticky uznal Izrael.
Tretia fáza Peresovho plánu sa zameriava na konečný charakter mierových vyjednávaní,
žiadajúc si také rozhovory, ktoré by začali a skončili v priebehu jedného roka
vzájomným udelením si uznania. Pálčivá otázka Jeruzalema, Palestínskych utečencov,
židovských usadlostí, konečných hraníc a bezpečnostných opatrení by bola plne
vyriešená v tomto časovom rozpätí, podľa plánu. Kritici povedali, že táto časť plánu bola
obzvlášť typická pre ministra zahraničných vecí, ktorý má prístup k IzraelskoPalestínskemu konfliktu vo forme “ stavania si vzdušných zámkov”. Posledná fáza by sa
zamerala na uskutočnenie konečného mierového dohovoru, s tým, že by proces trval “
niekoľko ďalších rokov.”
Peresov plán bol odhalený na verejnosti iba niekoľko dní po tom, čo dvaja iní štátni
úradníci strany Práce oznámili svoje vlastné verzie raja. Súčasný vodca strany Benjamin
Ben Eliezer - istý tým, že bude vyzvaný niekoľkými kandidátmi pred tým, než sa
usporiadajú nové Izraelské všeobecné voľby, navrhol trojfázový plán , ktorý bol omnoho
viac zameraný na bezpečnosť. Povedal strane Práce zhromaždenej 15. mája, že ak by bol
on zvolený za premiéra, zameral by sa na vykorenenie všetkého palestínskeho teroru, ako
poznamenal, čo i v súčasnej dobe robí ako minister obrany. Jeho navrhnutá druhá fáza
by súčasne bežala s prvou. To znamená vybudovanie konkrétnej steny, aby držala
Palestínskych teroristov mimo Izraelských hraníc spred r. 1967 (v skutočnosti už dal
príkaz na výstavbu, aby začala na niekoľkých miestach). Potom, čo bude terorizmus viac
alebo menej odstránený a stena bude na patričnom mieste, Ben Eliezer by vyjednával o“
dvojštátnom ” riešení, založenom na návrhoch uskutočnených bývalým premiérom
strany Práce Ehudom Barakom v Camp Davide. Toto by nechalo tri židovské osídlené
obytné bloky na patričnom mieste výmenou za to, že by Palestínčania dostali časti
terajšieho Izraelského územia umiestneného niekde inde. Avšak na rozdiel od Barakovho
návrhu, Jeruzalemské ohradené Staré Mesto by bolo postavené pod “ kontrolu nejakej
formy medzinárodnej moci”, zatiaľ čo napätá otázka, kto získa konečnú suverenitu nad
jeho rôznymi oblasťami, a obzvlášť chúlostivá sporná otázka Chrámovej Hory je
oddelená.

Bez pochýb, údel Jeruzalema z Ben Eliezerovho mierového plánu je najdiskutabilnejší.
Kritici vyslovili obvinenie, že minister obrany otvoril dvere pre medzinárodné ozbrojené
sily, aby sa rovnako nasťahovali aj do iných sporných oblastí, odlamujúc tak kus po kuse
Izraelskú suverenitu a kontrolu v dianí. Skutočne, niektorí povedali, že uvedenie
amerických a britských monitorov na riešenie Ramalahskeho vyrovnávania bol iba
začiatok niečoho zlého, čo môže skoro dopadnúť na maličký Izrael. Jeden politický
komentátor napísal, že zatiaľ čo fyzická stena separácie nemôže uškodiť, ukázalo by sa,
že je nemožné vykoreniť terorizmus, pokiaľ by sa každý Palestínčan, počnúc Arafatom a
ďalej, neobrátil k sionizmu!
Tretí plán strany Práce prezentoval Haim Ramon, ktorý sa jasne stavia do pozície
napadnúť Ben Eliezera ako vodcu strany v nadchádzajúcich mesiacoch. Jeho návrh bol
celkom podobný k návrhu ministra obrany, okrem toho, že predvída totálne
odsťahovanie Izraela z celej Judey a Samárie, čo predpokladá uvoľnenie zo všetkých
židovských komunít, z vnútra židovského biblického srdca. Čo je ešte dôležitejšie, takýto
ústup by bol uskutočnený, či by bol, alebo nebol konečný mierový dohovor docielený s
Palestínčanmi. Kritici Ramonovho plánu povedali, že takéto jednostranné odsťahovanie
sa, zaváňalo rýchlym odtiahnutím armády z južného Libanonu v máji 2000, pričom sa
mnohí domnievajú, že to inšpirovalo násilnú Palestínsku “ Intifádu Al-Aksa” o štyri
mesiace neskôr.

OCHRANA NÁRODA
Priemerní Izraelčania sa zdali byť viac zmätení, než rozrušení náhlym vzplanutím
záplavy slov “ krajinu za podozrivý mier”. Miesto toho boli jednoducho ukľudnení tým,
že hrozný počet teroristických zverstiev prudko poklesol následkom armádnej akcie
"Obranného múru". Tiež boli potešení dostačujúcim dôkazom, že Izraelskí bezpečnostní
agenti znovu získali strategickú pozíciu, ktorú stratili, keď sa vojaci IDF odsťahovali z
veľmi obývaných častí sporných území v polovici deväťdesiatych rokov. Posilnená
pozícia spravodajskej služby znamená, že mnoho potenciálnych budúcich teroristických
útokov môže byť zmarených, skôr než sa vôbec skutočne dostanú do pohybu, hovoria
bezpečnostní analytici.
Úrady oznámili, že viac než 20 závažných útokov bolo zmarených v zárodku v týždňoch
nasledujúcich po vojenskej operácii, zásluhou zvýšenej spôsobilosti spravodajskej
služby, vrátane pokusu explodovať jednotonovú výbušnú nálož v parkovacej garáži pod
obchodnou vežou v centrálnom Tel Avive. Bezpečnostné správy oznámili, že úrady majú
dôkaz o tom, že zmarené vyhodenie veže bolo koordinované teroristickou sieťou Usámu
Bin Ladina Al Kaida. "Obranný múr" tiež odhalil sprisahanie uskutočniť súčasné útoky v
siedmych pobrežných mestách - plán zosnovaný rovnako s podporou Bin Ladina, podľa
niektorých bezpečnostných správ.
Izraelský armádny hovorca potvrdil v polovici mája, že v päť týždňovej operácii
Obranného múru bolo celkove zabitých 20 vojakov, omnoho menší počet, než vcelku

vojenskí analytici predvídali, keď bola spustená kampaň. Prevažná časť obetí, 23 mužov
padlo v otvorených bojoch, ktoré zúrili v západnej polovici rozrastajúceho sa mesta
Jenin. Ďalších 236 vojakov bolo zranených v rozsiahlej vojenskej akcii, 9 z nich vážne.
Armádny hovorca odhadol, že vyše 250 Palestínčanov bolo v bojoch zabitých od konca
marca do začiatku mája, približne 100 z nich v Jenine, alebo blízko neho. Poznamenal,
že asi 60 zahynulo vo vnútri utečeneckej oblasti Jenina a takmer všetci, ktorí zahynuli vo
vojnových zrážkach boli v činnej službe. Poukázal na niekoľko správ medzinárodných
ľudských práv, ktoré zbavili falošného nánosu Palestínske tvrdenia, že masaker sa
odohral v utečeneckej zaľudnenej časti mesta. Armádny hovorca povedal, že ďalší
rozsiahly počet obetí na životoch, okolo 80 ľudí bol v susednom meste Nablus, kde tiež
po niekoľko dní zúrili kruté boje. Ďalších 40 Palestínčanov bolo zabitých v krátkej , ale
ostrej výmennej paľbe v Ramallahu, kde bol Arafat izolovaný vo svojej kancelárii za 5
týždňov a 16 v Betleheme. Biblické mesto, kde sa pred vyše 2000 rokmi narodil Ježiš,
bolo posledným miestom , z ktorého sa odsťahovali Izraelskí vojaci (10.mája) čo bolo
spôsobené 39-dňovým vyjednávaním v kostole Narodenia Pána. Armáda odhaduje, že
počas 5-týždňovej operácie bolo zranených 540 Palestínčanov.
Táto operácia priniesla Palestínčanom po všetkých stránkach vyše 1000 obetí na
životoch od doby, čo bola zahájená vojna odporu v Jeruzaleme v septembri r:2000.
Izraelské úrady hovoria, že okolo 90% mŕtvych boli muži alebo teroristickí aktivisti.
Takmer 500 Izraelčanov bolo poslaných na smrť , čo bol výsledok násilného konfliktu,
najmenej 80% obetí pochádzal z nevyprovokovaných Palestínskych teroristických
útokov.
Hromadné presvedčenie Izraela, že vojenská akcia bola potrebná , aby zastavila od
januára do marca vraždiacu teroristickú kampaň, bolo iba posilnené nasledujúcou
skutočnosťou: Počet vojakov zabitých v operácii "Obranného múru" bol štyri krát menší,
než počet židovských civilistov hrôzostrašne posielaných na smrť v teroristickom
výbuchu počas samotného marca. Samozrejme, 29 izraelských rodín, ktoré stratili
svojich milovaných vo vojenskej kampani nezahŕňajúc niekoľko žien a detí, pretože
starší záložní vojaci boli väčšina tých, ktorí zahynuli- pochopiteľne smútia rovnako, ako
príbuzní teroristických obetí. Ale aspoň sú utešovaní skutočnosťou, že ich manželia,
otcovia, synovia a bratia zomreli zatiaľ čo odvážne pomáhali zachrániť životy ich
izraelských spoluobčanov.
Relatívny kľud počas prvých májových týždňov dodával politickú silu premiérovi
Arielovi Šaronovi, ktorý sa už vznášal na vlnách politickej podpory pre konečné
naplnenie túžob väčšiny voličov, a to snažiť sa dôkladne ísť po palestínskych
teroristoch. Napriek skorému májovému teroristickému útoku blízko Tel Avivu a
ďalšieho v Netanyi, reštaurácie a podobné zariadenia zaznamenali podstatný nárast v
obchode prebiehajúci po tri mesiace, v ktorých iba najodvážnejší ľudia si trúfli von zo
svojich domovov, aby sa zhromaždili na verejných miestach. Všetci si uvedomili, že
Izrael zaplatil závažnú medzinárodnú politickú cenu za vojenskú operáciu vo veľkom
merítku, ale viacerí povedali ľuďom, robiacim prieskum, že to ozaj stálo za to, aby sa

dosiahlo drastické zníženie teroristických útokov.

SLOBODNÍ, ABY ZNOVA ZAÚTOČILI
Mnohí Izraelčania a Palestínčania vôbec nemali radosť z výsledkov ohľadom
vyjednávania v Ramallahu a Betleheme. Riešenie Betlehema- poslať najžiadanejších
teroristicky podozrivých do rôznych krajín v Európe, zatiaľ čo sa ostatným dovolí voľne
ísť do pásma Gazy - odsúdili mnohí Palestínčania, akoby to bolo stanovenie určitého
rámca pre budúce exily. Na izraelskej strane mnohí povedali, že vyhnanie do Európy,
kde sa zdá, že sa moslimským teroristom dobre darí na mnohých miestach, bolo sotva
skutočným potrestaním pre mužov, zodpovedných za vojenské útoky na južný Jeruzalem
alebo teroristické útoky voči židovským civilistom.
Skutočnosť, že Jásirovi Arafatovi bolo dovolené slobodne chodiť, obzvlášť rozčuľovalo
starších izraelskej vlády a vojenských vodcov, dokonca mnohých ministrov kabinetu,
ktorí zdráhavo volili prijať americký návrh, ktorý viedol k ich slobode. Znepokojenie
kvôli prepusteniu palestínskeho vodcu bolo sčasti vyriešené zverejnením rôznych
úradných dokumentov, objavených armádou v Arafatovej kancelárii v Ramallahu,
všetkých podrobne popisujúcich jeho priamu rolu pri podporovaní a financovaní
teroristickej činnosti. Názor, že vedúci palestínsky teroristický zločinec unikol
spravodlivosti iba narástol, potom čo vojenský vodca Tanzimu Marwan Barghouti a iní
zadržaní Palestínčania prezradili ďalšie detaily o Arafatových tajných teroristických
stykoch.
Všetkým je jasné, že silný tlak americkej vlády bol jediným dôvodom, prečo Ariel Šaron
nechal Arafata neobmedzovaného uniknúť z jeho izolácie. Bývalý izraelský armádny
generál vedel, že hľadaní muži, ktorí našli útočište u Arafata, vrátane tých, ktorí
zavraždili ministra turistiky Ze'eviho minulý október, by pravdepodobne neniesli
následky za svoje zločiny, keby sa im dovolilo uniknúť izraelskej spravodlivosti. I keď
Šaron neochotne súhlasil s dohodou, povedal, že predvídal, že kompromisný návrh
navrhnutý Bušovou administratívou zabezpečiť Arafatove prepustenie pravdepodobne
rýchlo prejde do zabudnutia.
Pri vykonaní návrhu USA, štyria vrahovia Ľudového frontu za Oslobodenie Palestíny
(PFLP) boli presunutí do palestínskeho väzenia 1. mája. Doprevádzal ich vodca PFLP
Achmed Sa´adat a Fuad Shubaki, štátni úradníci PA, vo väčšine prípadoch priamo
zodpovední za palestínsky pokus prepašovať v januári vyše 50 ton Iránom dodávaných
ilegálnych zbraní do PA zón. Americké a britské monitory tam majú mať nad nimi dozor.
Avšak znamenia, že zmluva bola pre Izrael zlá, prišli takmer okamžite, keď sa Ľudový
Front domáhal “ uznania” za teroristický útok 19. mája v Netanyi. Izraelské
bezpečnostné úrady oznámili, že majú pevný dôkaz, ako uväznený vodca PFLP predal
príkaz na útok na trhovisko svojmu navštíviacemu palestínskemu druhovi- niečo, čo by
nemohol urobiť, keby bol pod dozorom Izraelčanov.

SVET NEPREHLIADNE

Dokonca ešte väčší problém pre Izrael bola skutočnosť, že návrh Spojených štátov
dovolil Arafatovi pokračovať v činnej službe ako hlave dysfunkčnej a vážne
skorumpovanej Palestínskej autority. Pravdou je, že “ si nemôžete vybrať svojich
nepriateľov” a že hlava Organizácie, za oslobodenie Palestíny je “ zvolený vodca svojho
ľudu” ,ako mnohé miestne a medzinárodné zdroje poukázali, počas jeho predĺženého
väzenia v Ramallahu. Avšak väčšine Izraelčanov, je naprosto jasné, ak nie každému na
zemi, že Arafat dovolil a povzbudzoval jednu zo svetovo najväčších teroristických žúmp,
aby rástla ako nádor vo vnútri jeho PA zón.
Preto to bolo tým viac znepokojujúce, že Arafatove oslobodenie prišlo vplyvom človeka
vedúceho medzinárodný boj proti Islamskému terorizmu. Zaiste, George Bush tiež
hovoril o svojom “ hlbokom sklamaní” u Arafata a naliehal na neho, aby zreformoval
svoju skorumpovanú administratívu a potláčal každé teroristické násilie voči
Izraelčanom. Ale takéto napomenutie nemení fakt, že Arafat bol neodmysliteľne
vyslobodený z väzenia, alebo exilu americkým zákrokom.
Väčšina izraelských politických analytikov, spolu s niekoľkými odvážnymi
Palestínčanmi hovorí, že pokrok smerom k dôkladnému uskutočneniu zastavenia paľby a
vráteniu sa späť k jednaciemu stolu nenastane, pokiaľ Arafat zostane sedieť na svojom
autokratickom tróne. Ak je tomu tak, potom akcia Spojených štátov mienila “ upokojiť
veci a znovu začať mierový proces” ako vyjadril jeden štátny úradník ministerstva, iba
to predĺži konflikt a narastie počet obetí na oboch stranách.
Izraelské úrady vyjadrili obzvláštne zdesenie zo správy ministerstva, čo zbavilo Arafata
obvinenia z akejkoľvek priamej teroristickej spoluzodpovednosti. Správa zo 17. mája
potvrdila, že hoci “ je dôkaz, že živly spolčené s Organizáciou za oslobodenie Palestíny”
sú zapojené v terore, nie je “ žiadny presvedčivý dôkaz, že staršie vedenie PA bolo
zapletené v plánovaní alebo schvaľovaní špecifických činov násilia.”
Vládni vodcovia v Jeruzaleme žasli nad tvrdením ministerstva, vzhľadom k tomu, že
predložili závažný zdokumentovaný dôkaz americkej protistrane o Arafatovej priamej
spoluvine. Nehľadiac na to, poznamenali, že človek by si mal vypočuť Arafatove
aprílové vysielanie, v ktorom volá “ jeden milión islamských martýrov, aby prišli
oslobodiť Jeruzalem”, aby sa tak dokázalo, že pri najmenšom robí veľmi málo, aby
bránil samovražedným útokom a robí veľa, aby ich podporoval. “ Pravdou je, že Arafat
je až po krk v terorizme”, povedal sekretár Izraelského kabinetu Gideon Sa´ar ako
reakciu na správu vlády Spojených štátov.

ČO SME DOSIAHLI?
Čo dosiaľ dosiahol Jásir Arafat spustením, alebo prinajmenšom aktívnym podporovaním
a neuspetím ukončiť 19 mesiacov starú Palestínsku vojnu odporu ? Nie veľa, podľa viac
a viac rozladených Palestínčanov. Jeho bývalá rastúca ekonomika je v troskách, s
nezamestnanosťou pohybujúcou sa vyše 40% v oblastiach najviac riadených PA. Jeho
ľudia vo väčšine prípadov nie sú slobodní, aby cestovali mimo svojich miest a dedín , nie

je to tak, ako to bolo pred krvou presiaknutým povstaním, kedy narastajúce počty ľudí
boli zaneprázdnené plánovaním alebo pokračovaním v cestách do zahraničia, mnohých z
medzinárodného letiska premiestnili do pásma Gazy. Väčšina z jeho najväčších miest
utrpela závažné škody, vrátane teraz prázdneho turistického magnetu Betlehema. A
Arafat sa sám iba pred niekoľkými rokmi sa nechal oslavovať na zemi ako odvážny
politik, tvorca pokoja a laureát Nobelovej ceny, ktorý vedie svoj ľud k slávnej suverenite
- teraz sa mu vo Washingtone vyhýbajú a je im ho ľúto, ak nie je opovrhovaný v
mnohých iných hlavných mestách.
Pravdou je, že vojenská kampaň "Obranného múru" priniesla Palestínčanom záplavu
celosvetovej sympatie a politickej podpory. Koniec koncov, nenávidený Ariel Šaron bol
široko-ďaleko vykreslený ako ten, kto uskutočňuje ďalší zákerný masaker Palestínskych
civilistov, ako údajne robil v Libanone pre 20-timi rokmi. Akoby to teda nevyvolalo
významnú podporu z okolia medzinárodného spoločenstva, spolu s čerstvým odsúdením
“ rasistickej Sionistickej entity?” Keď Spojené národy schválili zahájiť prieskum
vyšetrenia údajného masakru v Jenine podporovaného dokonca USA, Izraelovho verného
(a takmer jediného reálneho spojenca), Palestínčania povstali v súhlase. Napriek svojim
posledným útrapám a utrpeniam, nepochybne vyhrali toto kolo v nepriateľskom
Izraelsko - Palestínskom konflikte.
Keď bojové mračno prachu a sprevádzané nadšenie začali v máji klesať, väčšine
Palestínčanov sa rýchlo stalo jasným, že ich údajné politické úspechy neboli predsa len
také závažné. Dokonca normálne protiizraelské Spojené národy vyzerali, že mlčky
cúvnu, keď dôkaz na mieste činu potvrdil, že Palestínske vedenie to prehnalo
vykrikovaním “masaker” počas mohutných zrážok v Jenine. S islamským teroristickým
zabíjaním nemeckých turistov počas návštevy starobylej synagógy v Tunisku, spolu s
francúzskymi robotníkmi v Pakistane a viacerými civilistami v Indii, inými vo
Filipínach, v Indonézii a inde a nedávnymi teroristickými hrozbami Al Kaida v Amerike,
mnohí obyvatelia planéty zem rýchlo obrátili svoju pozornosť v máji od “ Palestínskej
vážnej situácie” k ich vlastným moslimským teroristickým problémom. Ako
protiizraelskí barbarskí ničitelia a militanti napadli židovské ciele na mnohých miestach
okolo sveta ako nikdy predtým, niektorí ľudia mohli v nedávnych mesiacoch získať
lepšie porozumenie, že nepochybne hlboké rany Palestínčanov sú veľkou mierou
sebapoškodením.

NÁKLADNÁ VOJNA
Vysoké fyzické a emocionálne náklady akéhokoľvek konfliktu, zvyčajne zatlačia
ekonomické odvetvia do úzadia, čo vždy sprevádza vojnu. Aspoň tak tomu je až do času
nesenia nákladov. Tento čas nastal v Izraeli počas apríla ako bola Šaronova vláda nútená
navrhnúť značné obmedzenie rozpočtu, aby to pomohlo financovať stupňujúce sa
náklady na boje búrlivej Palestínskej teroristickej vojny. Príjmy Izraela z poplatkov a
daní značne upadli počas roka , zvlášť so skutočným kolapsom životne dôležitého

turistického priemyslu a obchodnou núdzou v mnohých obchodoch a reštauráciách,
dokonca i od energických Izraelčanov. Ako dodatok k tomuto problému je to, že všetko
toto prišlo ako sa schladila horúca svetová ekonomika následkom prasknutia
technologickej bubliny a teroristických útokov v Amerike. Následný prudký nárast
nezamestnanosti a stúpajúce platby vlády pre núdznych Izraelčanov zmenili vážnu krízu
na možnú katastrofálnu. Palestínčania by mohli byť pokúšaní považovať toto všetko ako
ďalšie víťazstvo nad Izraelom, keby ich vlastná ekonomika nebola dokonca v horšom
stave.
Aby sa pomohlo napraviť situáciu - a síce jednoducho udržať Izrael nad vodou, minister
financií Silván Shalom predložil plán, vyžadujúci si veľké obmedzenie rozpočtu pre
väčšinu vládnych ministrov, na záchranu obrany. Radikálne zníženie výdajov vo výške
okolo troch miliárd dolárov sa považovalo za dôležité, ak nemala medzinárodná úverová
schopnosť krajiny utrpieť škodu. Avšak dve koaličné náboženské strany Shas a strana
Spojeného židovského starozákonného učenia protestovali proti príliš vysokému
obmedzeniu podpory rodinám, ktorých otcovia neslúžili v brannej moci, mieniac
väčšinou radikálne ortodoxných židov. Keď nedokázali podporiť rozpočet vo voľbách
Knessetu 20. mája, premiér Šaron ich vylúčil zo svojej vlády, čo viedlo k narastajúcej
špekulácii, že Izrael bude musieť usporiadať skoré voľby v nadchádzajúcich mesiacoch.
Strana Likud a izraelský vodca, vznášajúci sa vysoko v prieskume verejnej mienky
vypadali, že nemajú strach z vyhliadok vzhľadom k sklamaniu jeho kolegov Strany práce
a Shas, ktorým prieskum verejnej mienky predpovedá, že budú zotrení, keď budú voliči
odovzdávať svoje hlasovacie lístky.
Neustále sa modlite za izraelských vodcov, pretože čelia najobtiažnejším dňom v krátkej
modernej histórii Židovského štátu.

“ Žiadajte Jeruzalemu pokoj . Nech žijú v blahu a v pokoji tí,
ktorí ťa milujú.” (Ž 122:6).
David Dolan
Jeruzalem
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KTOROU CESTOU K POKOJU?
Videl som jeho cesty, ale uzdravím a povediem ho, odplatím mu
potešením. Jeho smútiacim stvorím ovocie pier. Pokoj, pokoj ďalekým i
blízkym – vraví Hospodin, ja ho uzdravím! (Iza. 57:18,19)
Izraelský ľud je zúfalo unavený dlhými mesiacmi vojny, ktorá začala palestínskym
odmietnutím návrhu z Camp Davidu a následne v septembri 2000 začalo povstanie. Obe
strany veľmi trpia, túžia po pokoji a šanci normálne žiť. Bolo podaných mnoho návrhov
na riešenie tohto konfliktu, ale my, ktorí veríme Božiemu slovu vieme, že aj tak všetky
nakoniec zlyhajú. Boh Izraela je jediným zdrojom pokoja pre Izrael a tiež pre celé
ľudstvo. Jeho zasľúbenia o pokoji sú neoddeliteľne spojené s potrebou navrátiť sa do
vzťahu s Ním a uznať Jeho štandard spravodlivosti. Ťažkosti, ktoré sú v súčasnosti, Boh
túži použiť na to, aby získal pozornosť svojho ľudu, priviedol ich späť k svojmu slovu,
usvedčil ich z hriechu a spôsobil, to aby hľadali odpovede u Neho. Keď sa modlíme za
mnohé praktické potreby Izraela, pamätajme na to, že stojíme s Pánom v Jeho dokonalom
pláne a dokonalom časovaní. Nemôžeme byť sentimentálni, povrchní a ”duševný”, ale
musíme dôverovať Bohu, že Jeho verná zmluvná láska bude konať to, čo je najlepšie pre
Jeho milovaný národ a čo rozšíri Jeho kráľovstvo na zemi.
Ďakujte Bohu, že prebýva v tých, ktorí sú skrúšeného a pokorného ducha. Prosme Boha,
aby dal tohto ducha národu Izrael, aby mohol uzdraviť ich zblúdilosť a chamtivosť a
vyhlásiť im pokoj a potešenie v ťažkých situáciách. (Iza. 57:15-18)
Modlite sa, aby Izraelčania nehľadali odpovede na nesprávnych miestach a aby neprišli
do poviazania démonickými okultnými mocnostiami. Modlite sa aby im Boh otvoril oči,
aby videli, že potrebujú Boha a Jeho slovo. ”Naozaj, preludom sú kopce a hlučný zhon
na vrchoch. Naozaj, v Hospodinu našom Bohu je spása Izraela!” (Jer. 3:23)
Modlite sa ako za Izraelčanov, tak i za Palestínčanov, aby našli skutočný pokoj a
zmierenie spôsobom, ktorý Boh na to už určil a to je skrze Mesiáša. ”Lebo On je náš
pokoj…A tak prišiel zvestovať pokoj vám ďalekým a pokoj aj blízkym.” (Efež. 2:14,17)

Mierové plány
Konečná smrť mierového procesu v Oslo, ktorý skončil v plameňoch intifády, viedla k
náhlemu zhonu nových a rozmanitých ”mierových plánov” vo vnútri Izraela aj inde,
hľadajúcich obnovu diplomatického procesu spolu s rôznymi návrhmi na oddelenie
národov a reformáciu palestínskej moci.
Predseda vlády Šaron a minister zahraničných vecí Peres majú veľmi odlišné plány pre
obnovené vyjednávania, vedúce k palestínskemu štátu po boku Izraela. Horlivo sa
modlite aby Boh priniesol jednotu a aby všetky rozhodnutia vlády boli podľa Jeho vôle a
Jeho slova. ”Aj v Júdsku pôsobila ruka Božia, keď im dal jednomyseľnosť, aby podľa
slova Hospodinovho vykonali príkaz kráľa a hodnostárov.” (2. Kron. 30: 12)
Postavte sa proti všetkým snahám národov vnútiť svoju vôľu Izraelu v nasledujúcich
týždňoch a prehlasujte, aby Božie zámery pre Jeho zem a Jeho ľud boli naplnené v
pravom čase. ”…načúvajte všetky diaľavy zeme…chystajte plán, ale bude zmarený,
povedzte niečo, ale neuskutoční sa to, lebo Boh je s nami.” (Iza. 8:9,10)
Modlite sa za mierové návrhy na Konferencii Mieru, ktoré by mali byť predložené v júni
v Turecku, za podpory Kvarteta (Spojené Národy, Európska Únia, USA a Rusko) Proste
Pána, aby riadil priebeh stretnutia, účastníkov a podmienky tejto konferencie, ako aj
časovanie a viedol všetky jej rozhovory. ”Hospodin ruší radu národov a marí úmysly
ľudí. Hospodinova rada trvá naveky, myšlienky Jeho srdca z rodu na rod.” (Žalm
33:10,11)
Prihovárajte sa za Palestínčanov. Žiadosti o reformu palestínskej moci sú mnohostranne
podporované a popularita Jásira Arafata dramaticky poklesla. Volajte k Bohu za
zodpovedných vodcov, skutočných politikov, finančnú a súdnu reformu, ktorá bude
prínosom pre ľudí a oslobodí ich od teroristickej vojnovej nadvlády. Nech je raz koniec
zlosti bezbožných, a postav pevne spravedlivého. Ale však ten, kto zkúša srdcia a
ľadviny, je spravedlivý Bôh. (Žalm 7:10)

Ťažkosti doma
V ekonomických termínoch si obrovská suma dlhotrvajúceho konfliktu vyžiadala
núdzové ekonomické rozmery, poukazujúc na vážne domáce problémy Izraela,
zapríčiňujúce krízu koalície, ktorá by mohla viesť k predčasným voľbám.
Pozdvihnite na modlitbách predsedu vlády Šarona, ktorý potrebuje veľa síl, milosti a
múdrosti k riešeniu mnohých pálčivých problémov, v ktorých sa krajina nachádza.
Ďakujte Bohu za jeho vynikajúce vedenie v posledných mesiacoch a modlite sa aby ho
Boh denne viedol podľa Svojho slova. ”Len nech ti Hospodin dá múdrosti a rozvahy.

On nech ťa ustanoví nad Izraelom, aby si zachovával zákon Hospodina, svojho
Boha.” (1. Kron. 22:12)
V nasledujúcich mesiacoch sa modlite za spravodlivých a Božích vodcov pre Izrael.
Vodcovia strany Likud a robotníckej strany budú v nadchádzajúcich voľbách vyzvaní
mladšími kandidátmi. ”Ty si však vyhliadni z celého ľudu mužov schopných,
bohabojných mužov, verných, ktorí nenávidia úplatky a ustanov ich nad nimi…” (Ex.
18:21) Modlite sa za správny Boží čas pre nové voľby a proste Ho, aby izraelská vláda
zostávala silná a stabilná počas súčasnej kríze.
Proste Boha, aby pomohol Izraelu čeliť súčasným ekonomickým problémom múdrym a
Božím spôsobom. Modlite sa aby tí, ktorí stanovujú ekonomickú politiku, robili dobré
rozhodnutia, ktoré postavia národ na pevný ekonomický základ a priniesli tak potrebné
ekonomické reformy. Modlite sa aby brali ohľad i na slabších jedincov spoločnosti, tak
ako je to v Božom slove. „Súďte chudobného a sirotu podľa pravdy; vyhláste biedneho
a núdzneho za spravedlivého!“ (Žalm 82:3)
Modlite sa za tých, ktorí budú trpieť následkom zvýšenia daní, znížením príspevkov na
deti, prepustením z práce, aby mohli hľadať pomoc u Boha a poznať Jeho ako Boha,
ktorý sa o nich stará. ”Hospodin milostivý je a milosrdný. Dal pokrm tým, čo sa Ho
boja, na svoju zmluvu večne pamätá.” (Žalm 111:4,5)
Postavte sa proti rastúcej nenásytnosti a korupcii, ktorá sa skrýva za mnohými
nemorálnymi praktikami v Izraeli. Modlite sa, aby nedávne šokujúce odhalenie
obrovských podvodov v bankovníctve a národných futbalových arénach vyprovokovali
svedomie národa k zmene. ”Nakloň mi srdce k svojim svedectvám a nie ku
ziskuchtivosti. Odvráť mi oči od pohľadu na márnosť, obživ ma na svojej
ceste.” (Žalm 119:36)

Trvajúca ostražitosť
Napriek trvajúcim operáciám voči militantom, ktoré v poslednom čase odvrátili mnoho
teroristických útokov, včítane sprisahania na zničenie budov Tel Avivských veží,
niektorí samovražedníci sa úspešne dostali cez sieť a spôsobili smrť a zranenia
Izraelčanov. Vláda varovala do budúcnosti pred očakávanými ”vlnami” mužských i
ženských teroristov.
Chváľte Pána, za mnohé zázraky, kedy boli teroristické útoky zastavené alebo
odvrátené a nespôsobili smrť. Horlivo sa modlite za to, aby Boh naďalej nadprirodzene
ochraňoval svoj ľud. Všetci nedávni úspešní bomboví útočníci boli zamaskovaní tak, že
vyzerali ako radoví Židia. Modlite sa, aby Boh odhalil všetky ničivé plány. ”Tvoja ruka
nájde všetkých tvojich nepriateľov a tvoja pravica nájde tvojich neprajníkov.” (Žalm
21:9)

Žiadajte Boha, aby On sám strážil vysoko rizikové miesta v Izraeli, ako sú sklady
pohonných látok, elektrárne, výškové budovy a letiská. Inteligencia varuje o pokusoch
cieliť na vysoko profilované objekty a spôsobiť obrovské straty na životoch preto, aby
vyprovokovali silnú vojenskú reakciu, ktorá vyvolá oblastnú vojnu. ”Utáborím sa pred
svojim domom ako stráž, aby nik neprechádzal sem i tam. Neprejde cez nich utláčateľ,
pretože som nazrel vlastnými očami.” (Zach. 9:8)
Usilovne sa modlite za situáciu v Gaze, kde vojenská operácia nie je vo veľkom rozsahu
a vojna tam bez prestania pokračuje. Nech Boh dá Izraelským vodcom veľkú múdrosť v
ovládaní násilia bez toho, aby nepriateľovi dali zámienku na útok. Proste Boha, aby
ochraňoval nevinných obyvateľov na oboch stranách.
V modlitbe vyhláste, že Boh bude ochrancom Izraela, v prípade ak by mali byť
akékoľvek neočakávané útoky od okolitých krajín, ako súčasť boja proti terorizmu. ”Ale
ich vykupiteľ je mocný, volá sa Hospodin mocností. On iste povedie ich spor, aby dal
odpočinutie zemi a znepokojil babylonských občanov.” (Jer. 50:34)
Modlite sa, aby prišla spravodlivosť na Izraelských občanov, ktorí sú vinní z
teroristických útokov alebo z pomoci teroristom. Dve skupiny izraelských arabských
sestier, ktoré nedávno obvinili z asistovania teroristom ako aj niekoľko Židov, ktorých
zatkli za plánované sprisahanie bombardovania arabskej školy a nemocnice. Prihovárajte
sa za to, aby radikálni extrémisti na oboch stranách nezískali žiaden priestor, najmä
medzi mladými ľuďmi. ”Poďte synovia a počúvajte ma … chráň si jazyk pred zlým a
svoje pery od lživých rečí. Odstúp od zlého z čiň dobre, hľadaj pokoj a snaž sa
oň.” (Žalm 34:12,14,15)
Chváľte Pána za to dobro, ktoré ešte stále existuje medzi Židmi a Arabmi v Izraeli.
Horlivo sa modlite za harmóniu, porozumenie a ochranu vzťahov tam, kde Židia a Arabi
žijú alebo pracujú vedľa seba. Modlite za uzdravenie kdekoľvek došlo ku zraneniu.
Šalom v Mene prichádzajúceho Kniežaťa Pokoja,
Penny Valentine
Jeruzalem

Kontaktná adresa v Izraeli:
CFI, P.O. Box 1813, Jerusalem 910 15, ISRAEL
Tel: 972-02-6264172/6264187. Fax: 972-02-6264955
E-mail:cfi@cfijerusalem.org; www.cfijerusalem.org

Slovo kázané
Davidom Davisom
"...lebo zo Siona vyjde zákon
a slovo Hospodinovo z Jeruzalema." (Izaiáš 2:3)

Mesiášova nevesta: Očistená pokáním
Potom som počul akoby hlas veľkého zástupu, hukot mnohých vôd
a rachot mohutných hromov hovoriaci: “Haleluja!”(Zjav. 19:6)
Keď budeme ty a ja na tej veľkolepej svadobnej hostine, budú tam milióny a milióny
veriacich z každej krajiny, každého jazyka, z každého kmeňa a všetci budeme volať
Haleluja! Haleluja znamená “Chvála Pánovi”. Keď chválime Pána, naše chvály odháňajú
mocnosti temná. Teraz v mene Pána Ježiša zväzujem každého klamlivého a nečistého
ducha. Nemáš tu priestor a si zviazaný v Mene Pána, Ješuu. Prišli sme sem chváliť
Svätého Izraela, sme povolaní stať sa Jeho nevestou. Pane prosím ťa, aby si k nám teraz
hovoril v moci svojho Svätého Ducha. Učiň ma svojou nádobou Pane, sprav ma Božím
poslom. Majster hovor, tvoji služobníci sú pripravení počúvať a poslúchať a kráčať
s tebou v užšom spoločenstve ako pred tým. Nech, každý, kto súhlasí s touto modlitbou
povie: Amen. Chvála Pánovi.

Chvála v Jeruzaleme
Haleluja! Som nadšený z tejto pasáže, nemohol som sa dočkať, kým sem prídem
a poviem: “Môžeme všetci, ako predchuť svadobnej večere, Židia aj pohania zo všetkých
národov, zvolať “Haleluja!” v meste veľkého Kráľa?” Aká je to výsada. Chvála Pánovi!
Zjavenie 19:7 “Radujme sa a plesajme a vzdajme jemu chválu, lebo prišla svadba
Baránkova, a jeho manželka sa prihotovila..” Vieš o tom, že ty a ja sme povolaný stať
sa nevestou Ježišovou? On nechce len prísť a prebývať v nás, On si nás chce zobrať.
Toto je hlboké tajomstvo. Ľudia, ktorí tam budú, pozri koniec šiesteho verša – budú
prevolávať "prevzal kráľovstvo Pán, náš Boh, ten Všemohúci". Viete si predstaviť ako to
bude znieť? Veľký prorok Ján musel povedať, že je to ako hukot mohutných vôd
a oceánov, je to neopísateľné. Svet začal svadbou Adama a Evy a bude tiež končiť
svadbou, na ktorú sme pozvaní! Chvála Pánovi! Priblížila sa svadba Baránkova. Keď
študuješ knihu Zjavenia vieš, že je to prevažne o boji medzi šelmou a Baránkom, so
všetkými vlastnosťami šelmy. Baránok je nevinný a čistý, i keď v predchádzajúcej
kapitole je hnev baránka vyliaty na bezbožných. Nedokážem si predstaviť, aké to môže

byť, pretože som ešte nikdy nevidel nahnevaného baránka. Ale v tejto kapitole je to už
vyriešené, a teraz je baránok pripravený na svadobnú hostinu. Baránok je v úplnom
kontraste so šelmou: Baránok je nevinný, ten, ktorý trpel aby nás zmieril s Bohom. Viete,
že Baránok je ranený – Baránok, Ješua – za ktorého sa ideme vydať. Je napísané, že
nevesta sa pripravila.

Odetý v jemnom rúchu
Pred niekoľkými mesiacmi som mal možnosť viesť svadobný obrad môjho syna a jeho
nevesty. Na túto svadbu sme sa veľa pripravovali. Mladý pár sa za toto zhromaždenie
mesiac postil a modlil. Obaja boli panna a panic a na svadbe sa dokonca ani nepobozkali,
chceli si to nechať do súkromia. Bolo to čisté a nádherné. Neveriaci Izraelčania, ktorí boli
na svadbe mi stále volajú a rozprávajú o tom. Dotklo sa ma to – tá čistota, do ktorej sme
povolaní a Boh nás povoláva byť ako Baránok. “Nevesta sa pripravila!” Znamená to, že
manželka sa posvätila, upravila sa, je pripravená zjednotiť sa s Baránkom. Pozrime sa
ako sa obliekla, vo ôsmom verši. Bolo jej to dovolené, bolo jej to dané a je to dané aj tebe
a mne. Nemusíš si to zaslúžiť. Svätosť znamená približovať sa k Ježišovi a pri tom nemáš
túžbu hrešiť. On musí rásť a ja umenšovať. My to robíme naopak, hovoríme “Ja sa
musím umenšovať, ja sa musím umenšovať. Nie, len Jeho nechaj rásť.” Pozrime sa čo je
napísané: “A dalo sa jej, aby sa obliekla (znamená to byť úplne zahalená) do čistého a
nádherného kmentu, lebo tým kmentom sú skutky spravedlivosti. A riekol mi: Píš!
Blahoslavení povolaní k večeri svadby Baránkovej. A zase mi riekol: To sú pravdivé
slová Božie..” Tie čisté rúcha, ktoré budeme mať oblečené – ktoré máme mať teraz
oblečené vierou, ak zomrieme a náš život je skrytý s Kristom v Bohu – je to
spravodlivosť Božia. Je to rúcho Jeho spravodlivosti, ktoré si denne obliekam keď
kráčam svojou cestou po zemi a ty, keď ty kráčaš svojou cestou po zemi, prichádza to
vierou. Haleluja! Znamená to, že tie rúcha boli zbielené, že na nich nie je žiaden fľak,
žiadna škvrna. To znamená, že táto nevesta bola premenená a pripravená na svadbu tým,
že si obliekla svoje šaty aby sa stala manželkou. Ona túži po manželstve, tie slová tu
znamenajú, že je čistá a žiari. Oh, mali ste vidieť Johannu Anderson, keď sa pred
niekoľkými mesiacmi vydávala za môjho syna Rona. Ona celá žiarila, až to dych
zastavovalo. Haleluja. My tiež máme žiariť v Božej čistote. Ja chcem takto žiť – chcete aj
vy?
Viete, že pred rokmi som bral drogy a užíval alkohol. Roky som žil v hriechu, kým ma
niekto nezobral na stretnutie do hudobného štúdia na námestí Times. Boli tam ľudia,
ktorí chválili Boha, Duch Svätý zostúpil na mňa, padol som na svoju tvár a stretol som
Ježiša. Povedal som, “je mi ľúto” a snažil som sa od Neho vzdialiť, pretože On bol tak
čistý a povedal: “chcem ťa, chcem ťa takého, aký si”. Všetka vina bola odo mňa
odobratá. Chcem takto kráčať deň čo deň – čistý, víťazný s nepoškvrneným rúchom,
pripravujúci sa na tú úžasnú svadbu, na ktorú ideme. Potrebujeme túžiť po tom
manželstve. Túžiš po tom?

Božie zlomené srdce

Toto je krásny obraz. Vráťme sa do Tanachu (Starej zmluvy) a pozrime sa na ďalší obraz
svadby. Nájdime si Ozeáša, druhú kapitolu. Pravdepodobne viete, že Ozeáš je kniha
napísaná prorokom, ktorý mal manželku prostitútku. Táto kniha je obrazom Božej lásky
pre Izraelský národ. V jeho počiatočnom naplnení je to srdcervúci obraz. Božie srdce
bolo zlomené, pretože On si zobral Izrael a ona spáchala cudzoložstvo a odvrátila so od
Neho. Predstavte si, ako sa On teraz cíti. Túži po tom, aby sa Židia a Arabi tejto krajiny
obrátili k Nemu, aby sa mohol stať ich ženíchom. V Ozeášovi 2:13, ona išla za inými
milencami, ozdobená svojimi šperkami, kadievala baalom. My tu prinášame obete iným
bohom – sekulárny humanizmus, rabínsky Judaizmus, nominálne Kresťanstvo, Islam,
ateizmus, drogy, sex, alkohol, všetko to tu máme – falošní bohovia sú všade a jedným
z nich je fyzická nesmrteľnosť. Kult New Age je na každom vyvýšenom meste v Galilei,
kde oslavujú mŕtvych rabínov. Falošní bohovia a falošné oltáre, ktoré lámu Božie srdce,
sú po celej krajine, Boh to vidí a pozrime sa na to, čo robí. Zosiela svoj súd? Nie.
Ozeáš 2:14 "Preto hľa, ja ju prehovorím a vyvediem ju na púšť a budem hovoriť k jej
srdcu." On zostúpi dolu a pôjde za svojim ľudom, bude ich vábiť ako milenec a prinesie
ich na púšť, na miesto súkromia a intimity. On vábi židovský národ, On vábi váš národ,
On vábi arabských obyvateľov, On vábi ruských emigrantov, On ich vábi a privádza ich
na miesto súkromia, kde sa s nimi môže stretnúť. Pozrite sa, čo bude robiť – On sa bude
o ňu uchádzať. To znamená, že Jeho slová budú padať na jej srdce ako utešujúca rosa.
Aký milenec je Boh! Ruskí emigranti, ktorí sem prišli, nemajú ani tušenie, prečo sem
prišli. Po prvýkrát vo svojom živote majú auto a televízor, dostanú byt a potom si
uvedomia, že sú nešťastní. Haleluja, prichádzajú sem, stretnúť Ježiša. On ich vábi, On ich
privádza. Etiópčania, ktorí prichádzajú si myslia, že sú ako na zámku, Keď žijú
v karaváne, v malom pojazdnom dome, pretože v Etiópii mali hrozné podmienky. Ale
prídu sem a zistia, že to nie je len strecha, nie je to len miesto, kde môžem niečo málo
uvariť a sú otvorení Pánovi. Boh ich vábi. On tiež vábi muslimov. Nedávno prišiel na
jedno naše stretnutie Muslim. Museli sme ho schovať medzi kresťanov, ale vďaka Bohu,
on horí pre Pána. Boh zachraňuje Arabov aj Židov. Keď som bol novoobrátený
a odovzdal som sa Bohu, zvykol som hovorievať, že On ma zobral na to stretnutie. On
ma sledoval, hovoril mi: “milujem ťa, poď. Bolo to v “hornej miestnosti”, kde bolo asi
120 ľudí. Prežil som Letnice na Broadwayi. Haleluja! On ma tam pritiahol.

Božia vinica
Boh hovorí: “Budem sa o ňu uchádzať, dám jej vinice.” Boh toto všetko robí. On
hovorí, že jej dá jej vinice. Karmel znamená “Božia vinica.” Ja žijem na Karmeli a práve
sme na vrchu hory Karmel postavili novú budovu. My sme zadarmo dostali vrch hory
Karmel. Haleluja! Je to Božia vinica. Minulý rok sme mali na našich stretnutiach
deväťdesiat neobrátených Židov, keď sme robili koncerty a pripravili drámu knihy Rút.
Na stretnutie, kde sme premietali všetky Zmluvy, prišlo 60 neobrátených Židov. Niektorí

z nich čítajú novú Zmluvu a navštevujú domáce skupinky. Boh ich vábi! Toto sa deje.
On nás vábi aj dnes. Chce mať s nami väčšiu intimitu, aby my sme mohli privábiť viacej
ľudí – žiara, ktorá žiari cez nás. Ozeáš 2:15 “A dám jej vinice až odtiaľ aj údolie Áchor
za dvere nádeje..." Viete, čo sa stalo v údolí Áchor – keď Jozua prišiel do krajiny
a hradby Jericha boli zrúcané a oni boli nečakane porazení pri meste Aj. Zistili, že to
bolo kvôli hriechu v tábore. Bol tam muž, menom Achán, ktorý si skryl niektoré okultné
babylonské veci a celá jeho rodina o tom vedela. Boli ukameňovaní a to sa stalo v údolí
Áchor. Preto je napísané, ja privábim, tú ktorú si chcem zobrať, na miesto pokánia,
pretože je to dobrota Božia, ktorá nás vedie ku pokániu. Tam sa uvoľňuje čistota a moc.
On si privedie nevestu na to miesto, On tam privedie Izrael v prvej aplikácii tohto. Sú to
“dvere nádeje”, Petah Tikvah. Mesto na okraji Ben Gurion sa volá Petah Tikvah. Pre
vracajúcich sa emigrantov to znamenalo dvere nádeje. Rabíni a ortodoxní Židia toto
čítajú a vedia, že sa to stane v Izraeli. Oni zatiaľ ešte nevedia, že je to Ježiš. Haleluja!
Pán vábi svoju nevestu a privádza ju - privádza mňa - na miesto pokánia a Duch Svätý
hovorí: “Dávid, bol si necitlivý ku Karen (svojej manželke). Zlomí jej to srdce. Hovorím:
“O, Bože je mi to ľúto.” A potom idem za svojou manželkou, to sú dvere nádeje a naše
manželstvo je posilnené. Je to ešte intímnejšie a naše puto je silnejšie. Haleluja! Viete, že
sme tu už jedenásť rokov. Moja manželka je Židovka, ale ja nie, pokiaľ viem. Bol som
herec a moja manželka bola speváčka v módnom biznise. Obrátila sa na tom istom
mieste v New Yorku ako ja. Keď nás sem Pán priviedol a zobral nás na horu Karmel, po
tom ako sme urobili alija a stali sme sa občanmi, začali sme rehabilitačné centrum pre
ľudí závislých na alkohole a drogách. Je to prvé centrum v Izraeli a je to aj pre Židov aj
pre Arabov. Už deväť rokov sú postele centra obsadené. Zamestnanci, ktorých sme
vyškolili sú Židia aj Arabi, ľudia, ktorí tam žijú sú Židia aj Arabi, učia sa milovať Ježiša
a milovať jeden druhého.
Údolie ťažkostí, máš dnes ťažkosti ? Prechádzaš skúškami, zápasíš s niečím? Máš
problém? Ja mám nejaké problémy, postím sa a modlím sa za to. Ale keď ťa Boh zoberie
do údolia ťažkostí a skúšok, je na to dôvod. On ťa tam mení, ale pamätaj, nachádzajú sa
tam dvere. Ak som v údolí ťažkostí a sú tam dvere nádeje, musím cez tie dvere prejsť.
Ak neprejdeš cez tie dvere a zostaneš v údolí ťažkostí, minieš sa požehnania, moci,
zmeny, premeny, minieš sa čistoty. Boh hovorí: “privádzam ich do údolia ťažkostí,
pretože tam sú dvere nádeje.” Takto som bol zachránený. Bol som zúfalý a vedel som
o tom. Mal som všetko, čo svet ponúkal a bol som stratený a bol som si toho vedomý.
Boh prišiel a dostal ma – takže údolie ťažkostí je dverami nádeje a Boh toto robí Izraelu.
Pozri, čo sa deje ak prechádzaš cez tie dvere. V angličtine, v preklade New King James
je napísané: “Ona tam bude spievať”. To je uvoľnenie, to je vyslobodenie. V Hebrejčine
to znamená, že odpovieš s vďakyvzdaním, poskakovaním a radosťou. Ak dnes niečím
prechádzaš, Pán ťa chce od toho oslobodiť. Sú tam dvere nádeje. Haleluja!

“Íši” – Slávne slovo
Ozeáš 2:16 "A stane sa toho dňa, hovorí Hospodin, že ma budeš volať: Íši <Môj-muž>,

a nebudeš ma viacej volať: Báli <Môj-bál>." Dovoľte mi pokúsiť sa vysvetliť vám to.
Slovo manžel, ktoré sa zvyčajne používa v Izraeli je “baal” a viete, že baal bol falošný
boh –je ich tu stále veľa. To slovo znamená “vlastník”. Napríklad, ak moja manželka
telefonuje a povie “baali”, to som ja. Som jej manžel. Koreň toho znamená “vlastník.”
Tak, ako tomu rozumiem, keď študujem Božie slovo, toto slovo sa nikdy nepoužívalo pre
manžela, až kým Šalamún nezlyhal a kráľovstvo sa rozdelilo na Jeroboam na severe
a Rehoboam na juhu. Vtedy Izraelci začali oslavovať baala, a samozrejme sa to všetko
dialo na vrchu Karmel. Všetci uctievali falošného boha baala. Okrem iných vecí, on bol
aj bohom dažďa, preto ho Elijáš vyzval. Boh povedal, viac ma už nebudete nazývať
baalom, budete ma volať iným menom – a počúvajte, čo povedal: Íši. Íši, už nie viacej
baal. Dúfam, že si zapamätáte toto slovo. Tým hovorí, že už viac o mne Izrael nebude
premýšľať takto, alebo ma takto poznať a volať. Budú ma volať Íši, už viac nie Baal,
s temnotou otroctva ovládajúcemu otrokárovi. “Íši” je jedno z najžiarivejších,
najúžasnejších, najpozitívnejších, slávnych slov v Hebrejskom jazyku!

Uzavretie zmluvy
Poznáte princíp prvého použitia? Keď nájdete slovo v Biblii, pozrite sa, kde bolo
prvýkrát použité a nájdete princíp toho, ako sa nesie celou Bibliou. Prvýkrát je toto slovo
použité keď Adam a Eva padli, pretože ich had oklamal. Adam stratil to prikrytie nad
ňou, ktoré mal mať. Podľa môjho názoru to bola Adamova vina, bola to vlastne vina
oboch, ale jeho viac ako jej. Boh prichádza a hovorí hadovi: “z tejto ženy vyjde niekto,
ten človek, ktorý príde odo mňa bude Boží aj ľudský a rozmliaždi hadovi hlavu.” Adam
a Eva vedeli o tomto zasľúbení Mesiáša, tak ako to aj dnes vie každý Žid. Vráťme sa
trochu späť do času, keď Adam pomenoval všetky zvieratá. Je sám, nie je naplnený,
preto ho Boh uspí. Zobral časť z Adama a stvoril Evu a Boh ju priviedol k nemu. Teraz si
predstavte Adama. Zrazu vidí Evu, a v Hebrejčine hovorí: “Čo je toto? Bol ako
omráčený, keď Evu prvýkrát videl, keď mu ju Boh prvýkrát priviedol a bola uzavretá
prvá zmluva. Zmluva musí byť uzavretá krvou, keď boli zjednotení, krv uzatvárala
zmluvu manželstva a Boh bol svedok. O tomto je manželstvo. Boli nahí a nehanbili sa,
nebolo tam hriechu. Nie je to hanba, že my nie sme tak transparentní s našim partnerom,
ako by sme mali byť?
Potom Adam a Eva mali dieťa. Ako ho Eva pomenovala? I keď bolo jeho meno Kain,
viete ako ho ona volala. Povedala: Boh mi dal “Iš”. Myslela si, že je to Mesiáš – ten,
ktorý mal rozmliaždiť hada. Teraz, storočia neskôr, Ozeáš prijíma toto zjavenie a keď sa
Izrael obráti k Mesiášovi, hovorí, že príde ako ženích. Izrael už viacej nepovie Baali.
Pozrie sa na Neho a povie “Iši” môj manžel, osobný, intímny, môj manžel. Nie je to
krásne slovo “Iši”? Nikdy ho nezabudnite. Oslovujte tak Ježiša. Ja som ho tak oslovil
dnes ráno, keď som sa za toto modlil. On je môj manžel. Volal som svojej manželke
a povedal som jej, ako veľmi ju milujem (ona musela zostať na Kermeli). Ja potrebujem
rozvíjať svoj vzťah lásky s Ježišom tak isto, ako to robím so svojou manželkou. Haleluja!

Takže my budeme oslovovať Ježiša - Iši, a tak isto Ho bude volať aj Izrael. Nie je to
nádherné? Chvála Pánovi! Toto všetko robí Boh – toto všetko je Jeho milosť. Nie sú to
skutky, je to Boh, ktorý to robí, pretože nás veľmi miluje. “Odstránim z jej úst mená
baalov a na ich mená si už nespomenú.” (Ozeáš 2:17) My si dokonca ani nebudeme
pamätať mená tých starých vecí, ktoré nás zväzovali. Toto je zasľúbenie pre Izraelský
národ.
Pozrime sa teraz na verš 18: “V ten deň uzavriem pre nich zmluvu” – samozrejme sa
odvoláva na Novú Zmluvu. Pravdepodobne je vo vašom preklade napísané “urobiť
zmluvu, ale v hebrejčine toto slovo znamená rezať. Znamená to rezať niečo – je to
obriezka, kedy odrezávaš telo a si oddelený od sveta. To je to, čo to všetko predstavuje,
preto hovorí idem uzavrieť (rezať) ďalšiu zmluvu a vieme, že tá obeť je tento krát sám
Ježiš a Jeho krv.

Zasnúbení Pánovi
Verš 19: “zasnúbim si ťa na večnosť.” Kto to hovorí? Boh. Boh to bude konať.
“Zasnúbim si ťa spravodlivosťou a právom, láskou a milosrdenstvom. Zasnúbim si ťa
vernosťou a ty budeš poznať Hospodina.” Boh toto učiní, aby sme mali hlboký,
osobný, intímny, pokračujúci vzťah s Ježišom každú hodinu dňa. Jeho vernosť to
vykoná. Povedal, že uzavrie novú zmluvu s nepoškvrnenou pannou, i napriek tomu, že
hovorí o ľuďoch, ktorí sú v cudzoložstve – duchovne. Prorokova manželka bola fyzické
prorocké stelesnenie toho – ľudia, ktorí robili prostitúciu. Povedal, že táto zmluva bude
taká mocná, že toto všetko vymaže a ty budeš nepoškvrnenou pannou. Chvála Pánovi, že
to pre mňa spravil. Vo verši 21 je napísané, že ľudia, ktorí budú na svadobnej hostine
Baránkovej, budú spravodliví pred Otcom skrze intímny vzťah s Ješuom, Ježišom.
Helaluja. Celý tento prechod z baala na Iši je ako prechod z otroctva do radosti – radosti
v ženíchovi. Ja som bol nominálnym kresťanom, ktorý sa 25 rokov snažil sám zbaviť
vlastných hriechov. Bolo to otroctvo, nedokázal som to, kým neprišiel ženích. Kráčanie
s Ním a kráčanie v posvätení a svätosti sa stalo radostnou cestou. Znamená to prechod od
zákoníctva k láske, nesnažiť sa robiť to z vlastných síl. Znamená to oddať sa Jemu
a povedať: “Pomôž mi s týmto.” On nás prikrýva svojou milosťou a berie nás z vdovstva
do manželstva. Ste niektorí vdovci alebo vdovy? Boh má vo svojom srdci špeciálne
miesto pre vás. On miluje ovdovelých. Spoznajte dnes Ježiša ako svojho manžela, hlbšie
a hlbšie a hlbšie a hlbšie. Haleluja. Vo verši 25 je napísané “omilostím tú, ktorej sa
nedostalo milosti”, toto je zasľúbenie pre pohanov v Starom Zákone v Tanachu.
“poviem: Ľud môj si ty, a on povie: Bože môj!” Nie je to nádherný obraz jedného
nového človeka, Žida a pohana, ktorí sa stali jedným na svadbe Baránkovej. Haleluja.
Nebeský ženích je spolu so svojim Otcom na tróne celého vesmíru a čaká na svadbu, na
ktorú ste vy aj ja pozvaní. Viete, že láska je centrom vesmíru – to je jediné vysvetlenie.
Boh nepotrebuje nič a nikoho, ale z lásky sa rozhodol stvoriť ľudí, preto aby s nimi
mohol mať spoločenstvo. On to nepotreboval, On je úplne dokonalý bez nás, ale všetko

to urobil z lásky. On nás k sebe vábi, pretože chce s tebou aj so mnou stráviť večnosť
v úžasnom, nebeskom, intímnom manželskom vzťahu.

Slávna cirkev
Efežanom 5:27 je veľmi známa pasáž, ale verím, že v nej Boh pre nás niečo má. Ježiš,
Ješua ide posväcovať svoje telo (cirkev) očistiac ju kúpeľom vody skrze Slovo. On to
konal na tejto konferencii a samozrejme my to s Ním musíme robiť každý deň. Prečo?
“aby si poslavil cirkev slávnu a bez poškvrny.” On toto koná, ženích si posväcuje
nevestu, aby si ju mohol predstaviť. Toto všetko robí zo svojej úžasnej lásky pre teba
a pre mňa, presahuje to naše chápanie. Chvíle, kedy Boh zostúpil na mňa so svojím
novým pomazaním, napríklad keď som bol ordinovaný, alebo keď som bol vyslaný do
Izraela, a pri iných príležitostiach – bol som premožený Bohom a nedokázal som
fungovať. Bolo to tak silné, že som chcel “explodovať”. Nedokázal som prijať to, že ma
tak veľmi miluje. Nevedel som si ani len predstaviť, že On má takú lásku pre mňa. On
nás miluje úžasnou, večnou láskou, ktorá prevyšuje všetko, čo ste doteraz okúsili.
Čiastočku toho dostávame, keď sme v hlbokom intímnom dotyku s Ježišom. Pozrime sa,
čo je tu napísané: “On si ma pre seba očistí. Haleluja. “bez poškvrny...” – bez fľaku. Ak
máš pretrvávajúci hriech, dnes ti hovorím, že ak bojuješ so žiadostivosťou, hnevom alebo
iným telesným hriechom, Ježiš ťa od toho oslobodí.

“Vrásky”
Pred rokmi, ešte keď som nebol ženatý, bol som poviazaný mnohými vecami, jedna
z nich bola pornografia. Stal som sa závislý na pornografii cez časopis Playboy. Bolo to
v šesťdesiatych rokoch, keď som bol na vysokej škole. Prišiel som do mesta veľkého
Kráľa, tak, ako mi Pán povedal. Ako som ležal v hotelovej izbe, zobral som do ruky
Bibliu, položil som si ju na hruď a povedal som: “Bože, zober túto túžbu odo mňa.” Dnes
vám môžem povedať, že vtedy sa niečo uvoľnilo a ja som už roky od toho slobodný, už
som viac po tom nezatúžil. Je to pokora povedať – ja toto nezvládam. On bude konať
mocou Svojho Ducha, On povedal že to bude konať na tomto mieste. On povedal:
“očistím túto cirkev – bude bez škvŕn, bez vrásky. Viete, že vrásky sú zaužívané zvyky.
Rúcha sa kedysi nazývali hábity (v angl. znamená habit-zvyk) mali by sme nosiť hábit
svätosti. V Anglicku môžete napríklad povedať “obliekol som si jazdecký hábit na jazdu
na koni.” Ale my máme kráčať v hábite svätosti a posvätenia. Vrásky sú tie veci, ktoré
potrebujú vyžehliť. Škvrny potrebujú byť vyčistené, ale na vrásky potrebujeme dať teplo.
Viete, že herci sú najmárnivejší ľudia na svete. Viem, to, pretože som ním bol. Viete, že
je na vás upriamená kamera a každá vráska bude vidieť. Poznám ľudí, mužov a ženy,
ktorí si na tie vrásky nalepia pásku i keď s nimi len sedíte na večery. Snažili sa odstrániť
si vrásky z tvári. Počúvajte, chcete odstrániť nejaké vrásky vo vašom charaktere? Príďte
k Baránkovi, prehláste moc Jeho krvi nad hnevom, aroganciou, pýchou, čokoľvek to je –
horkosť, neodpustenie, zranenia – nalej do toho Jeho Krv, nalej víno, nalej olej Ducha

Svätého a zbav sa tých vrások.
Viete, že jeden z hriechov je úzkostlivosť. Ja tiež upadám do tohto hriechu. Boh mi dal
dar viery, chvála mu za to. Ale niekedy upadnem do trápenia. Moja manželka sa zvykne
trápiť viac ako ja a ja jej zvyknem povedať: “Drahá, o nič nebuď ustarostená, ale vo
všetkých modlitbách a prosbách s ďakovaním predkladaj svoje žiadosti Bohu. Ak ti Boh
povedal, že máš nahrať CD so všetkými piesňami, ktoré ti dal a ty na to nemáš peniaze –
ako moja manželka práve teraz (modlíme sa za to), nemáme byť ustarostení, pretože On
je ten, ktorý nám povedal, že to máme spraviť. Ak sme o niečo ustarostení, máme zlé
a neveriace srdce a to je vráska.
David Wilkerson mi raz povedal, že kráčal ulicami New Yorku a jedna prostitútka,
narkomanka, zomierajúca na AIDS, vyzerajúca ako kostra si ho všimla a povedala mu:
“Hej, človeče, aký máš problém?” V tom čase sa trápil o peniaze, o budovy a vtedy
povedal: “Bože, zober toto z môjho života, chcem kráčať vierou. Neustále sa trápiť je
hriech, pretože Boh má vládu nad všetkým.” Toto sú niektoré vrásky, ktorých Boh chce,
aby sme sa zbavili. Chvála Pánovi. Ak kráčaš v hábite svätosti, stávaš sa nevestou.
V angličtine slovo vráska pochádza zo slova rutina, vychodená koľaj. Stres, úzkosti, zlé
návyky, zlé rutiny – stále sme v rutine negatívneho. Efežanom 5: “Veď nikto nikdy
nemal v nenávisti vlastné telo, ale ho živý a opatruje…” Dnes ráno som sa zobudil o
šiestej. Učesal som sa, vyčistil som si zuby, oholil sa a pozrel som sa do zrkadla. My
živíme naše telo, staráme sa o neho. Ja trochu posilujem a tým sa snažím udržať svoje
telo vo forme. Tento verš hovorí, že On sa on nás bude starať zvonku aj zvnútra, ak Mu
to dovolíme. Ak s Ním netráviš čas, ak sa pripravuješ na svadbu, prečo netráviš viacej
času s Ježišom? Náš čas chodenia s Karen bol nádherný. Nevedel som sa dočkať, kým ju
uvidím. Pamätám sa na jeden moment, ešte pred tým ako sme boli manželia, keď som jej
viezol nejaký nábytok do jej bytu v New Yorku. Bol som so svojim priateľom v starom
nákladnom aute, a vzadu som mal naložený ten nábytok. Ona stála na ulici v krásnom
modrom kabáte a na hlave mala malý kožušinový klobúk. Povedal som: “Charlie, to je
ona.” Opýtal sa. “To je ona? Wow!” Nevedel som sa dočkať, kým s ňou strávim čas, a
takto by to malo byť aj s Ježišom.

Svadba Kristova a Jeho cirkvi
Pozrime sa, čo je tu napísané – On živí svoju cirkev, “Sme údmi jeho tela a jeho kostí.”
Ty aj ten človek vedľa teba, ste údmi toho istého tela. Vy dvaja ste kosťami toho istého
tela. Ak je váš vzťah dobrý, znamená to, že i kĺby a väzivo sú v poriadku. Ste kosťami
toho istého tela. Počúvajte toto: my sme časťami Jeho tela! Sme údmi Jeho tela! Preto
opustí človek otca i matku a pripojí sa – v Hebrejčine je to slovo devek – znamená to, že
bude prilepený. Opustíš starý svet a vštepíš sa do Ježiša – a pripojí sa k svojej žene a
budú jedno telo. Toto je úžasné tajomstvo, ale ja teraz hovorím o Mesiášovi a Cirkvi.

Vráťme sa späť do Rajskej záhrady. Človek má odísť a vštepiť sa, to je o manželstve, ale
je to i o cirkvi. Je to o svadbe, na ktorú ideme. Pavol, pomazaný Duchom svätým, hovorí
o manželstve v raji, ktoré poukazuje na zjavenie, ktoré teraz mám – o ženíchovi a
neveste, o tom, že Kristus si prichádza pre svoju nevestu. Toto všetko poukazuje na to,
kam ideme, poukazuje to na Ježiša a veriacich. My sme Kristovou nevestou, sme tak
blízko stotožnení s Kristom , Ješuom, našou Hlavou, ako bola Eva s Adamom, svojim
manželom. Máme takýto vzťah s Ješuom? Vieme povedať: “Iši, potrebujem s Tebou
hovoriť?” Som zranený, som pokúšaný, prosím, pomôž mi. ”Táto intimita nevesty so
ženíchom – ona bola zobratá z jeho boku, z jeho tela, a tu je napísané, že sme kosť z Jeho
kosti, telo z Jeho tela. To poukazuje na Ježiša. Chvála Jeho menu. Svätosť manželstva
bola pomerne neznáma. Hovorím pomerne, pretože viem, že existovali nádherné
manželstva, aj pred tým, ako toto bolo napísané. Keď čítate Starý Zákon, vidíte, že
niektorý starý patriarchovia mali háremy. V Novej Zmluve, v ktorej teraz kráčame, je
zjavenie toho, o čom má byť manželstvo, čo je konečným zámerom vesmíru a to je
svadba Krista a Jeho nevesty.

Odrážanie Božieho obrazu
Naše obecenstvo, naša chválospevová skupina, naše manželstvá, vzťahy s našimi deťmi,
vzťahy s našimi bratmi a sestrami by mali odrážať spoločenstvo v Božej trojici. Minulý
týždeň za mnou prišiel jeden starý rumunský žid a povedal mi Hebrejsky: “David, Duch
Svätý to tu všetko riadi. Toto je dom lásky.” Išiel som domov a povedal som to mojej
manželke. Chvála Pánovi, že sme spravili prvé kroky k tomu, kde Boh chce mať naše
spoločenstvo. Aby Židia mohli prísť a povedať, “Na tomto mieste je Boh!”
Viac ako pred šiestimi rokmi Boh priviedol do Domu Víťazstva dvoch chlapcov, bratov.
Jeden mal jedenásť, druhý mal trinásť rokov. Bývali v Kiryat Shoma, ktoré leží hneď pri
Libanonských hraniciach. Prišli z veľmi ťažkej rodinnej situácie. Priviedli sme ich do
Domu víťazstva a potom mi Pán povedal, že my s Karen máme byť ich rodičmi. Tak sme
sa stali náhradnými rodičmi Ronovi a Davidovi. Keď prišli k nám, Boh povedal: “Musíte
týmto chlapcom ukazovať otcovskú lásku. Ronove meno je Yeshurun (to je jedno z mien
Izraela), “ak jemu nedokážeš slúžiť, nedokážeš slúžiť izraelskému ľudu.” Boh nás bude
skúšať, či naozaj budeme odzrkadľovať Jeho obraz. Chlapci, pred tým, ako sme si ich
zobrali domov na šesť rokov, išli na protidrogovú liečbu. Boh nám hovorí o tom, že naše
spoločenstvo potrebuje odzrkadľovať ženícha a nevestu. Títo chlapci potrebovali vidieť
zdravé manželstvo – viete si prestaviť ten obraz, ktorý mali vytvorený? Vyrastali s
násilím a v krvi. Boh nám dnes hovorí, že prichádza pre svoju nevestu. Ste skutočne
pripravení? Naše spoločenstvo musí odrážať Boží obraz. On stvoril manželstvo,
spoločenstvo, manželskú zmluvu a rodinu, aby odrážala Božiu trojicu.

Čistá nevesta
2. Kor. 11:2: “Veď horlím za vás horlením Božím” On je horlivý pre nás. (V angl. je
použité slovo žiarlivý) “veď zasnúbil som vás” alebo pripojil “jednému mužovi, aby
som vás ako čistú pannu predstavil Kristu.” Toto je srdce pastora, je to srdce Boha a

apoštola Pavla. Toto je všetko, čo skutočný pastor chce – spoločenstvo, ktoré kráča v
rastúcom posväcovaní, svätosti, pripravuje sa stať sa nevestou a manželkou Krista.
Pozrime sa, čo je tu napísane: “On je žiarlivý. Boh žiarlivý pre teba. Viete si predstaviť,
ako by ma zničilo, keby som prišiel domov a našiel svoju manželku s iným mužom? Čím
stáročia prechádzalo dlho trpiace Božie srdce pre národ Izraela a pre celý svet? Viete si
predstaviť to dlhé trápenie Božieho srdca? Jakub hovorí, že ak túžime po veciach tohto
sveta, sme cudzoložníci. Hovorí, že až po závisť túži po nás Duchom, ktorému dal
prebývať v nás. (Jak. 4:4-5). Duch Svätý, ktorý je vo mne túži po takomto intímnom
spoločenstve, hlbšom a rastúcom. Pavol, s Božím srdcom tu hovorí Korinťanom: “
Chcem ťa, budeš čistou pannou.” Viete čo to slovo “čistá” znamená? Znamená to,
testovaná slnečným svetlom. V tých dňoch keby ste išli na krytý trh, môžete kúpiť od
rôznych obchodníkov hrnce, misy a iné veci. Znamenalo to držať niečo proti slnečnému
svetlu a vidieť, či tam nie sú nejaké nečistoty, pretože obchodníci sa vás niekedy snažili
okradnúť. V tých výrobkoch niekedy mohli byť nečistoty, alebo mohli mať kaz. Vtedy
by ste vyšli zo stánku a pozreli by ste sa, či je to skutočne bezchybné. Ak je, kúpite si to.
Toto znamená slovo “čistá”. On pripravuje bezchybnú, slnečným svetlom testovanú
pannu, aby prišla k svadobnej hostine, ktorou vyvrcholia veky. Na túto hostinu ste vy i ja
pozvaní. Haleluja! Toto je túžiace srdce ženícha.
Poznáte podobenstvo o svadobnej hostine v Mat. 22. Ľudia boli pozvaní na svadobnú
hostinu kráľovského syna, ale niektorí to nebrali vážne, niektorí to odmietli, niektorí
nepočúvali, niektorým to bolo jedno a išli si svojou cestou. Keď už veštci hostia boli vo
vnútri, prišiel kráľ pozrieť sa na hodovníkov. Keď zrazu uzrel a zastavil sa pri jednom
človeku a pýta sa ho: “čo tu robíš, neoblečený do svadobného rúcha? Nastalo dlhé ticho,
ten človek zanemel. Kráľ povedal: “zoberte ho a vyhoďte ho do vonkajšej tmy, tam bude
plač a škrípanie zubov. Mnoho je povolaných ale málo vyvolených. Nechceš byť jedným
z Jeho vyvolených? Aby sa mohol pozrieť dolu a povedať: “pozrite sa na môjho
služobníka Joba, pozrite sa na môjho služobníka Raya, on je jeden z mojich vyvolených,
on ide so mnou až dokonca. On chce byť očistený zo všetkých poškvŕn. Haleluja.
Bolo to pred mnohými rokmi v New Yorku, v deň mojich narodenín. Bol som slobodný,
znovuzrodený a nadšený pre Pána. Povedal som: “Pane, čo chceš aby som robil na moje
narodeniny? V našom spoločenstve bola malá africká Američanka, ktorá sa volala Matka
Jackson. Prišiel som k nej a povedal som jej: “Mama, išli by ste so mnou budúci týždeň
na večeru, mám narodeniny.” Povedala: “Bude mi cťou.” Vedľa nej stála jej
spolubývajúca, krásna veriaca židovská žena, menom Karen. Oni dve boli tou
najzábavnejšou dvojicou v New Yorku. Malá “Ima Ama”, tak sme ju začali volať, so
svojimi bielymi teniskami spievajúca rap piesne Ježišovi v podchode metra a táto štíhla,
krásna, talentovaná speváčka, modelka, židovské dievča Karen, bývali v maličkom byte
v New Yorku. Vtedy sa medzi mnou a Karen ešte nič nedialo, aspoň ja som o tom
nevedel. Karen tam stála, tak som sa k nej otočil a opýtal som sa jej či by sa k nám

chcela pridať. Chcel som to urobiť len zo slušnosti, ale ona povedala “áno, rada.”
Zastavil som sa pre nich a išli sme od reštaurácie pri Národnom múzeu. Sadli sme si a
Karen mi darovala knihu od Andrewa Murraya – Ako Kristus. Ležala na stole a všetci
traja sme začali nášmu čašníkovi kázať evanjelium. Matka Jackson má úžasnú vieru, a
vždy ma vo viere budovala. Bola uzdravená z rakoviny prsníka, modlila sa za svojho
brata alkoholika, ktorého získala pre Božie Kráľovstvo. Pochádzala zo zboru v Harleme,
ktorý sa volá “Stanica zachraňujúca duše pre všetky národy”. Ale v ten večer bola Matka
Jackson ticho a Karen začala hovoriť o jej milostnom vzťahu s Ježišom. Sedel som tam
pozerajúc sa na túto ženu, ktorá je zamilovaná do Ježiša a Duch Svätý mi povedal: “toto
je tvoja manželka.” Sedel som tam a pozrel som sa na Matku Jackson. Usmievala sa, ale
nepovedala nič. Odišli sme a ja som zastal ako omráčený. Kráčam s nimi ulicou s
poznaním, že som práve stretol svoju manželku. Opýtal som sa: “Karen, môžeme sa
znova vidieť?” Povedala, že by bola rada. Dohodol som si s ňou stretnutie hneď na
nasledujúci večer. Zamilovali sme sa do seba, a povedala mi ako sa jej Židovke zjavil
Ježiš cez pohanku, ktorá sa za ňu dva roky modlila.

Lampa v okne
Rozhodol som sa ju požiadať o ruku. Obliekol som si frak, zobral som Bibliu, na ktorej
bolo zlatým vyryté “Karen Jeneway Davis”, vedel som, že povie áno. Kúpil som tucet
ruží a mal som zmluvu, ktorú som napísal o platení za cenu nevesty a o mojej nehynúcej
láske k nej, ak ma prijme. Mal som lampu, špeciálnu lampu, ktorú sme mali zapáliť a
postaviť do okna, po tom, ako povie áno. To bolo niečo, čo židovské dievčatá robili.
Zapálili lampu, postavili ju do okna pokiaľ ženích neprišiel a nezavolal ich, potom mu
vybehli v ústrety. O tomto je aj podobenstvo o desiatich pannách. Ja som teda zaklopal
na dvere, stál som tam v mojom fraku – Karen mala pre mňa variť po prvýkrát v živote.
Prišla bosá, oblečená v zástere v jej malom jednoizbovom byte v New Yorku. Stál som
tam vo fraku a v rukách som mal všetky tieto dary. Kľakol som si na kolená a opýtal som
sa jej či sa chce stať mojou manželkou. Povedala áno. Matka Jackson zvolala: Haleluja!
Ako sme v ten večer zapaľovali lampu, spievali sme obľúbenú pieseň Matky Jackson:
“Ježiš odvolal obvinenie, prípad je uzavretý, milosťou som spasený”. Povedali mi, že dva
týždne pred tým, ako som ich pozval na večeru, Duch Svätý jedno ráno zobudil Matku
Jackson a ona skákala a smiala sa v Duchu. Karen sa jej spýtala: “Prečo si taká šťastná?”
Povedala jej: ”Duch Svätý mi práve povedal, kto bude tvojim manželom.” Karen
povedala, že bola vystrašená, ale napriek tomu sa spýtala kto to je? Matka jej
odpovedala: “David Davis.” Karen si pomyslela, že by to bolo v poriadku. Rozhodli sa,
že to zostane tajomstvo a nikomu o tom nepovedali. V ten večer v reštaurácii, to už oni
vedeli. Opýtal som sa Matky Jackson: “Prečo si bola taká tichá ten večer?” Povedala:
“Duch Svätý mi dal sväté utíchnutie na moje ústa. Nemohla som rozprávať. Len som Ho
pozorovala ako pracuje.”

Predivná milosť

Naša svadba bola vonku, v meste New Yorku v Brooklyne. Pastor žil v Brooklyne, v
židovskej oblasti a všade naokolo boli ortodoxní Židia. Bolo to v sobotu ráno, v deň
Šabatu a veľmi pršalo. Vyhrnul som si nohavice na svojom obleku, bežal som dažďom,
ktorý bol po kolená, pre kvety. Modlili sme sa, “Pane, zastav ten dážď, zastav ten dážď.
Presne keď začala svadba, prestalo pršať a na oblohe sa objavila prekrásna dúha. Keď
Karen vyšla spoza rohu v šatách, s jej otcom židom (ateistom), ktorý mi ju odovzdával,
bol som hotový. Tá krása, tá vnútorná krása ženy, ktorá je manželkou Kristovou, bola to
predchuť toho, kam ideme. Keď mi odovzdala svoj život a ja jej svoj, rabíni so
zdvihnutými rukami nás pozorovali spoza plota. Noel Pointer, úžasný jazzový hudobník,
ktorý je znovuzrodený, je mimoriadne talentovaný, hral na modrých elektrických
husliach a zároveň spieval. Mali sme nášho “huslistu na streche.” Hral a spieval
“Predivná milosť.” Moja príprava na svadbu ako ženícha bola to, že som sa snažil byť
taký svätý, ako len môžem byť, aby som mohol slúžiť tejto úžasnej žene, ktorú mi Pán
dal. Videl som tú svadbu ako ženích, ktorý hľadá svoju nevestu, tak, ako Ježiš hľadá nás.
Aká bude tá jednota? Nevieme si to ani predstaviť. Veľmi rád kážem o nebi, ale tá
svadba, na ktorú ideme bude to niečo neuveriteľné, omnoho viac, ako môžeme prosiť,
myslieť alebo si predstaviť. Pýtam sa vás: “ste naozaj pripravení ako nevesta? Ste
skutočne pripravení, už ste sa na toto pozreli ako na svadbu, ako na vyvrcholenie tvojho
života, zmyslu tvojho života? Toto je rok uvoľnenia. Hovorím vám to prorocky. Pán mi
to povedal, a ja som videl, že sa to deje. Dnes vám hovorím, toto je rok prepustenia.
On si ťa priťahuje na svoju stranu – poď, aby si mohol mať život – Jeho život – a mal ho
vo väčšej plnosti. “Radujme sa, veseľme sa, vzdávajme mu slávu, že prišla svadba
Baránkova a manželka Jeho sa pripravila. (Zjav. 19:7)

David Davis napísal knihu “Údolie ťažkostí je horou nádeje”, publikovanou Destiny
Image. Karen Davis nahrala CD nazvané “Volanie z vrchu” a “Hľa, Jeho Sláva.”

INFO
Redakcia Bratstva hľadá prekladateľov z anglického do slovenského jazyka na
príležitostné prekladanie vyučujúcich a iných materiálov, prípadne na korektúru
slovenského textu.
Požiadavky:
3
3
3
3
3

Ovládanie biblických výrazov
Zvládnutie slovenskej gramatiky
Dodržanie požadovaného termínu prekladu
Spracovanie textov na PC
Dostupnosť cez e-mailovú adresu

V prípade záujmu sa nám ohláste na doleuvedenú adresu,
priložte svoj stručný životopis a popis skúseností s prekladom.

Prosíme vás o pomoc
V prípade, že poznáte kontakt na sestru
Bohuslavu Danihelovú,
dajte nám prosím vedieť na niektorej z dole uvedených adries.
Ďakujeme

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

