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Plagáty na školách
oslavujú
samovražedných
teroristov.

Škola Albira Aljadida
v meste Ramalláh. Na plagátoch sú tváre teroristov –
vodcov, ktorí boli zodpovední za posielanie samovražedných útočníkov a vrahov,
ktorí zabili desiatky Izraelčanov.
Nad tabuľou v triede sa nachádzajú plagáty, ktoré oslavujú samovražedných útočníkov.
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IZRAELSKO – PALESTÍNSKY KONFLIKT:
SVETOVÝ PROJEKT
“Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú daromnosti? Zoskupujú sa zemskí králi
a kniežatá sa spolu radia proti Hospodinovi a proti Jeho Pomazanému.” (Ž. 2:1-3).
Svetoví vodcovia sa zišli, aby formulovali plán pre opätovné zahájenie prepracovaného
Izraelsko-Palestínskeho politického vývoja a konečného zriadenia Palestínskeho štátu,
napriek dramatickému návratu terorizmu proti Izraelu. Prezident U.S. George Bush
vytvoril podmienky pre horúčkovitú činnosť diplomatickej aktivity v politickom prejave
v Strednom východe, v ktorom volal po prepustení z funkcie predsedu Palestínskej
samosprávy Jásira Arafata, a za reorganizáciu PA. Izraelská armáda si vytvorila pevnú
pozíciu v palestínskych mestách v celej Judei a Samárii pre dlhodobé pokračovanie
svojej proti-teroristickej ofenzívy, zaviedla celodenný zákaz vychádzania v siedmych
mestách z ôsmich Palestínskych miest na “Západnom brehu.” Ale ako sa dostávame
k tlači, správy hovoria, že prebiehajú rozhovory prostredníctvom tretích strán, aby
zorganizovali zastavenie paľby a konečný ústup Izraela z Palestínskych teritórií.

DVA ŠTÁTY, BOK PO BOKU
V dlho očakávanom politickom prejave 24. júna, prezident Bush podrobne naplánoval
svoju predstavu skončenia Izraelsko-Palestínskeho konfliktu. “Môj pohľad sú dva štáty,
žijúce bok po boku v mieri a bezpečnosti.” Bušova hlavná myšlienka: vybudovanie
funkčnej Palestínskej demokracie cez zriadenie radikálnych reforiem v PA. Ale pointa
bola výzva pre Palestínčanov, aby zvolili nových vodcov, “nekompromisných k teroru”,
napr. zbaviť sa Arafata. Pre takéto zmeny sľúbil, že Amerika bude podporovať
vytvorenie “provizórneho” Palestínskeho štátu. “Provizórny” štát bol definovaný ako štát
bez trvalých hraníc, bez riešenia otázky utečencov, alebo Jeruzalema. O niekoľko dní
neskôr sa Busch stretol s vodcami G-8 (skupina ôsmich zindustrializovaných národov
a Ruska) a hrozil zastavením finančnej pomoci PA, ak sa reformy neuskutočnia.
V polovici júla sa sekretár U.S. Colin Powell stretol s vodcami “štvorice” v New Yorku U.S., Európskou úniou, Spojenými národmi a Ruska, aby prediskutovali podrobnosti pre
uskutočnenie Washingtonského plánu. Avšak sa mu nepodarilo presvedčiť EÚ, Spojené
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národy a Rusko, že cesta vpred je zbaviť sa Arafata. Hoci súhlasili, že Arafat je
“prekážkou” v procese zmeny, zaujali stanovisko, že pretože on bol zvoleným vodcom
Palestínskeho ľudu, ako takým sa s ním musí jednať. Neverejné zdroje v Jeruzaleme
hovoria, že EÚ súhlasí so stanoviskom US, ale je neochotná ísť na verejnosť.
Powell (a Bush) sa potom stretli s ministrami zahraničných vecí Egypta, Jordánska
a Saudskej Arábie. Powell hovoril o “vysokom stupni vzájomného vzťahu medzi našimi
pohľadmi a silnou zhodou v tom, ako by sme sa mali posúvať vpred.” Povedal, že
Washingtonský plán s tromi bodmi zahŕňa bezpečnosť, humanitárnu pomoc
Palestínčanom a návrat k politickému vývoju. Zdá sa pravdepodobné, že Americký šéf
CIA George Tenet sa vráti do oblasti v priebehu niekoľkých týždňov, aby pracoval na
prerobení Palestínskych bezpečnostných služieb. Powell potvrdil jeho odovzdanosť
pracovať v rámci jeho výkonnej moci “podľa možnosti čo najviac”, aby sa pokúsil
dosiahnuť konečné urovnanie v priebehu obdobia troch rokov.
Traja arabskí ministri sa zdali byť nesmierne spokojní so svojim stretnutím
vo Washingtone. Egyptský minister zahraničných vecí Ahmed Maher povedal,
že dosiahli súlad pre prácu s Palestínčanmi, aby sa napomohlo opätovnému zahájeniu
politického procesu, ktorý bude “viesť k realizácii túžob a nádejí palestínskeho ľudu,
a všetkých arabských ľudí a tiež k bezpečnosti Arabov a Palestínčanov a Izraelitov.”
Saudský minister zahraničných vecí chválil Palestínčanov za ich namáhavú prácu”
vybudovať svoj štát a dosiahnuť úroveň, ktorá sa vyžaduje od nich ako partnerov za mier
v nadchádzajúcich vyjednávaniach.”

PREKÉRNA SITUÁCIA
Nie je jasné, ako Izrael pociťuje zapojenie Saudskej Arábie do procesu, pretože striktne
moslimský národ odmieta mať niečo spoločné so židovských štátom, a obzvlášť potom,
čo sa jedno z tušení vznášalo okolo, že púštne kráľovstvo by mohlo napomáhať cvičiť
Palestínske bezpečnostné sily. Saudská Arábia tiež darovala peniaze rodinám
samovražedných bombardérov. Stretnutie fakticky vynechalo Izrael a Palestínčanov zo
slučky diplomacie, podniknúc obrovský krok bližšie k tomu, o čo sa usilovali
Palestínčania a proti čomu bojoval Izrael: zmedzinárodnenie konflitku.
Izrael bol spokojný s Bushovým prejavom, poznamenajúc, že prezident akceptoval dve
hlavné požiadavky Izraela: zastaviť terorizmus a úplne skončiť násilie. Premiér Ariel
Šaron povedal, že Izrael uvítal “princípy vyjadrené v prejave prezidenta Busha a podporu
pri ich zavedení.”Ale prezident U.S. tiež predložil úlohu pre Izrael, žiadajúc ho “ urobiť
konkrétne kroky pri podporovaní vývoja životaschopného, vieryhodného Palestínskeho
štátu”. Tiež povedal, že nakoľko sa pokrok nasmeroval smerom k bezpečnosti, Izraelské
vojská sa musia stiahntuť späť do stanovíšť, ktoré mali pred tým, než začal problém
v septembri roku 2000. ”Osídľovacia činnosť Izraela v okupovaných teritóriách sa musí
skončiť,“ dodal. Jeden diplomat povedal, že pre Izrael bolo omnoho ťažšie zmieriť sa
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s Bushovým plánom, než so správou, ktorú rozšírila vyšetrovacia komisia, pod vedením
bývalého senátora U.S. George Mitchella. Mitchellov plán nespomenul nič
o Palestínskom štáte, dodal. Prejav však áno.

STARAJTE SA O SEBA!
Palestínčanov neovplyvnila Bushova ponuka podpory “provizórneho” štátu. Boli
popudení a rozhorčení, že prezident inej krajiny sa im opovážil navrhnúť, že potrebujú
nové vedenie. Arafat opakovane poprel, že Bush skutočne hovoril o ňom vo svojom
prejave, pretože americký prezident ho nespomenul po mene. Proces reformy sa vidí ako
potrebný krok, aby sa zastavil terorizmus, a aby sa znovu navrátilo k IzraelskoPalestínskym vyjednávaniam, vedúcim ku konečnému urovnaniu.
Zahnaný do úzkych, Arafat začal 100-dňový reformný plán, očisťujúc svoj kabinet, začal
s novým rozdeľovaním funkcií, vymenovaním nových ministrov a prepustením svojich
šéfov bezpečnosti. Tiež vyžadoval všeobecné voľby niekedy v januári r. 2003. Hoci sa
Palestínčania zhromaždili okolo svojho “bojovne zaangažovaného” vodcu, nie sú
spokojní so stavom udalostí. Mnohí pustili z hlavy Arafatove reformy ako falošné
a povedali, že ešte stále drží opraty v rukách.
Palestínski štátni úradníci sa začali ozývať proti Arafatovi. Jeden palestínsky člen
zákonodarnej rady, Houssam Khader povedal, že Arafat je neschopný urobiť potrebné
reformy. ”Čo Arafat dosiahol naozaj je nezmysel, pretože ponechal všetkých
spolupracovníkov a skorumpovaných ľudí v kabinete... Toto je katastrofa, ktorá povedie
Palestínsky ľud do pekla.” Zase citovali Arafatovho loajalistu, Abbasa Zakiho, ako
povedal, že kdekoľvek ide Arafat, “tam ide bezzákonnosť, korupcia a nestabilita.” Zaki
bol zakladajúci člen Arafatovej frakcie Fatah a vykonal hrozné útoky proti Izraelu. Ale
v dôsledku Izraelských nájazdov do PA oblastí povedal, že Arafat urobí na bitevnom
poli slávnu vec. ”Keď prehráte, vzdáte sa.” V pásme Gazy demonštrovali tisícky
Palestínčanov, požadujúc nezamestnanecké odškodné, hovoriac, že nemajú peniaze na
jedlo.
Podľa prieskumu verejnej mienky týkajúcej sa 150 Palestínskych vodcov
a predstaviteľov občianskych organizácií, ktorú spracovalo Palestínske centrum pre
verejnú mienku (PCPO), umiestnené blízko Betlehema, 66% respondentov “si myslí, že
nový Palestínsky kabinet nesplní očakávania Palestínskeho ľudu.” Ďalších 68% si myslí,
„že je najvyšší čas uskutočniť reformu v PA.” Viac než 59% povedalo, že neveria
súčasným ministrom a viac než 54% povedalo, že nedôverujú palestínskej polícii.
Predsa však Izraelskí a Palestínski experti povedali, že neveria, že Palestínčania budú
hlasovať za Arafatov odchod z úradu v prichádzajúcich voľbách. Názory podľa verejnej
mienky ho ukazujú ako jasného závodníka, ako voľbu vodca medzi Palestínčanmi.
Niektorí medzinárodní “hráči“ navrhli potlačit Arafata do formálneho prezidentského
postu a vymenovať premiéra, aby spravoval záležitosti vlády. Arafat sa vyjadril, že bude
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ochotný tak urobiť potom, keď bude vyhlásený Palestínsky štát. Ale zdá sa
nepravdepodobné, že bude ochotný vzdať sa svojej moci.

STRIEDANIE STRÁŽE
Izrael odmietol mať niečo viac dočinenia s Arafatom, hovoriac, že sa nemôže dosiahnuť
žiaden pokrok v reformách a v zastavení terorizmu, pokiaľ on bude pri tom. Ale napriek
výzvam na jeho vypudenie medzi pravým krídlom Izraelčanov, vláda prijala postoj ho
jednoducho ignorovať a čakať, až kým sa “nezrúti” sám od seba. Štátni úradníci zo
spravodajskej činnosti sa domnievajú, že už skutočne “vychádza z módy”.
Novovymenovaný izraelský armádny šéf veliteľstva poručík-generál Moshe Ya´alon
povedal, že napriek stanovisku svojho predchodcu poručík-generála Shaula Mofaza, on
je proti vypudeniu Arafata. “Nemali by sme reagovať na neho. Musíme ho nechať
“zbaviť šťavy”, povedal Ya´alon. Domnieva sa, že vyhnanie Arafata by jednoducho
oživilo jeho popularitu a rozprúdilo hnutie navrátiť ho na štátne územia.
Od nového armádneho šéfa sa neočakáva, že bude menej agresívny v Izraelskej vojne
proti terorizmu, než bol Mofaz. Ya´alon, ktorý bojoval v Yom Kippurskej vojne
v r. 1973, bol veliteľom prieskumnej brigády parašutistov, vodcom vojenskej
spravodajskej služby a vedúcim centrálneho veliteľstva krajiny a tiež bol Mofazov
zástupca takmer dva roky. Bol integrovanou časťou armádneho plánovania za
uplynulých päť rokov pri vypuknutí vojny, ktorú Izrael zažíva od septembra r. 2000.
Izraelský šéf veliteľstva je vymenovaný na tri roky, s možnosťou, že toto obdobie môže
vláda predĺžiť na štyri, alebo päť rokov. Potom, čo odslúžil štyri roky, mohol Mofaz
zostať na svojom mieste, namiesto odchodu uprostred vojny. To je náznak toho, že sa
domnieval, že súčasná situácia bude pokračovať dlhý čas, povedali experti.

NADLHO
Ya´alon povedal vláde, že si myslí, že Izraelská armáda musí zostať rozmiestnená
na územiach najmenej rok, ale tiež môže nastať pohyb, aby sa skrátil ten čas. Vzhľadom
k samovražedným bombovým atentátom v Jeruzaleme za minulý mesiac, ktoré išli jeden
za druhým, zanechajúc za sebou 26 mŕtvych, Izraelské vojská efektívne zabrali Hebron,
Betlehem, Ramallah, Nablus, Kalkilya, Tulkarem, Jenin a ich okolie - vlastne všetky
oblasti kontrolované PA, s výnimkou Jericha a pásma Gazy. Okolo 700 000
Palestínskych arabských obyvateľov týchto oblastí bolo pod vojenským zákazom
vychádzania za jeden mesiac, s periodickými prestávkami vo dne, keď im bolo dovolené
opustiť svoje domy na nákup potravy a podstatných vecí a postarať sa o svoje obchody.
Zatiaľ čo Izrael uznal, že utrpenie Palestínskeho ľudu je veľké, štátni úradníci ešte stále
Isreal News Digest
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hovoria, že výhoda, ktorú Izrael získava v tomto boji proti terorizmu, tým že má prvú
príležitosť v týchto oblastiach stojí za to a je “veľmi efektívna”. V prvých troch týždňoch
Operácie Určená cesta, Izrael zastavil a uväznil 20 samovražedných útočníkov, ktorí sa
pustili do akcie a boli pripravení uskutočniť svoje misie. Ďalší príklad tejto efektívnosti
sa objavil, keď vojaci zastavili po zotmení auto idúce k východu Kalkilyi bez svetiel,
počas zákazu vychádzania. Okupanti auta utiekli, zanechajúc vozidlo naložené so 100 kg
výbušnín. Vojaci tiež objavili a explodovali početné laboratóriá s výbušninami a zatkli
stovky podozrivých, o ktorých sa domnievali, že sú zapojení v terore.
Na rozdiel od predchádzajúcej operácie v apríli a v máji, kedy bol Izrael prinútený
skrátiť operáciu Obranný múr a zanechať oblasti PA kvôli ťažkému medzinárodnému
tlaku, svetové spoločenstvo prakticky mlčalo počas tejto vojenskej ofenzívy. Tiež nebol
takmer žiadny odpor zo strany Palestínčanov.
Napriek nebezpečenstvu pre Izraelčanov, v snahe uľahčiť vonkajšie okolnosti
všeobecného Palestínskeho obyvateľstva, Izrael striedavo zrušil zákaz vychádzania
v niekoľkých Palestínskych mestách, každý deň asi na 8 až 12 hodín. Jeden vysoko
postavený vojenský úradník povedal, že zakaždým, keď Izrael opúšťa Palestínske mestá
(keď je zrušený zákaz vychádzania), riskujú sa tým životy Izraelčanov. Vládni ministri
tiež súhlasili uvoľniť financie, ktoré Izrael dlhuje Palestínčanom, ale iba ak sa nájde
cesta, ktorá zabezpečí, že peniaze pôjdu na pomoc ľuďom a nie na podporu terorizmu.
Šaron vymenoval ministra zahraničných vecí Šimona Peresa ako vedúceho malého tímu,
ktorý začal vážne stretnutia s novými Palestínskymi ministrami, aby sa uvoľnila
nepriaznivá situácia Palestínčanov. Šaron bol neoblomný v tom, aby sa rozhovory
obmedzovali na otázky humanitárnej pomoc, spôsoby uľahčenia bremena Palestínčanov,
zmiernenie v terore a nebudú zahŕňať politické témy. O desť dní neskôr, Peres a iní sa
stretli s hlavným sprostredkovateľom PA, Saebom Erekatom. Nebolo jasné, či tam išlo
o diskutovanie na politické témy, ale správy ukázali, že rozhovory o zastavení paľby
prostredníctvom troch strán sa prevádzali v zákulisí. Bolo oznámené PA, aby sa snažili
presvedčiť Hamas, aby nevykonával samovražedné bombové útoky. Výmenou za to, ak
takáto úprava nastane, Izrael začne ustupovať z Palestínskych oblastí, jedno mesto naraz,
povedali správy.

VYSOKO MOTIVOVANÝ
Ale motivácia uskutočniť útoky na Izraelské ciele siaha vysoko. V skutočnosti môže
dokonca narastať, čo je výsledok zadržiavanej frustrácie Palestínčanov, ktorí sú
obmedzení na svoje domovy, čo je v ich pohľade bez konca, hovoria úrady. Táto
motivácia viedla k dvom “úspešným” teroristickým útokom, ktoré zanechali za sebou 13
mŕtvych.
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16. júla, ako sa “štvorica” pripravovala na stretnutie v New Yorku, traja, alebo štyria
Palestínski teroristi odpálili bomby na okraji cesty, čím zablokovali autobus č. 189 pri
vjazde do Samárijskej usadlosti Emmanuel. Sila výbuchu zatlačila dvere a bránila
cestujúcim uniknúť. Útočníci potom hodili na autobus granáty a prestrieľali ho
automatickými zbraňami z priľahlého svahu. Hoci bol autobus vybavený obkladom
odolným proti strelám, strecha nebola chránená, čím sa stala zraniteľnou voči útoku
zhora. Deväť ľudí zahynulo a viac než 10 bolo zranených v útoku, ktorý neočakávane
ukončil 26 dní relatívneho kľudu pre Izraelčanov.
Ayelet Shilon telefonovala svojmu mužovi cez mobilný telefón, hovoriac, že autobus je
pod paľbou. Jej 9 mesačná dcéra Tiferet Sharon Shilon a jej matka Zilpa Kashi, 67 ročná,
boli zabité pri útoku. Ako Ayeletin muž bežal z usadlosti na pomoc, jeho tiež zastrelili.
Ayelet a Tiferetina sestra-dvojička boli zranené pri útoku. Keren Kashni, 20, Galila
Ades, 46, Yonaton Gamliel, 16, a Ilana Siton, 35, všetci z ultra-ortodoxnej komunity
Emmanuel boli pri útoku zabití. Yocheved Ben-Hanan, 21, zomrel o dva dni neskôr na
následky zranení.
Najmladšia obeť bola nemenovaná. Bol synom Yehudit Weinberg, ktorá bola zranená do
nôh a hrudníka. Osem mesiacov tehotná Weinberg vytrpela núdzový cisársky rez, aby
porodila svojho syna bez mena, krátko po útoku. Dieťa, ktoré útok nezranil, zomrelo,
pretože matkina obrovská strata krvi prerušila jeho zásobu kyslíka.
Štyri teroristické organizácie sa ponáhľali prihlásiť sa k zodpovednosti za útok, ktorý bol
veľmi podobný k útoku spred siedmych mesiacov na tej istej autobusovej linke pri
vjazde do usadlosti Emmanuel, v ktorej zahynulo 11 ľudí. Izrael poukázal prstom na
Hamas a tvrdil, že pracovník Hamasu Nasser A-Din Mustafa Assida je zodpovedný za
obidva útoky na Emmanuel. Izraelskí vojaci spustili masívny hon za zločincom v oblasti
pre teroristov, ktorému sa podarilo uniknúť, ako to urobili v decembri. Nasledujúci deň
vojsko v oblasti narazilo na dvoch ozbrojených teroristov v intenzívnom boji so streľbou
blízko miesta úkrytu. Seržant Elad Grenadier, 21, bol zabitý a traja vojaci boli zranení
v ťažkej výmennej paľbe. Jeden terorista bol zabitý, ale druhý unikol.
Neskôr v ten večer sa dvaja samovražední bombardéri vo veku 18 a 19 vyhodili do
povetria , 15-20 m nezávisle od seba v Tel Avive, blízko starej autobusovej stanice, kde
žije veľa zahraničných robotníkov. Jeden Izraelčan a dvaja zahraniční pracovníci boli
zabití a niečo cez desať bolo zranených. Neskôr bolo počuť správu, že niektorí zo
zranených cudzincov nechceli ísť do nemocnice na ošetrenie, pretože im skončili víza
a obávali sa vyhostenia zo zeme. Islamský Džihád sa prihlásil k zodpovednosti za útok,
ale Izrael povedal, že pracovník Fatahu Ali Muhamad Ahmad Ajouri, expert na
výbušniny, je zodpovedný za dvojnásobný bombový útok.
Arabský obyvateľ Jeruzalema, Mahmoud Bashir, 70, bol zabitý za nejasných okolností
9. júla v Jeruzaleme, keď Palestínčan stlačil pušku a vystrelil a zranil policajta. Nebolo
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jasné, či Bashir bol zabitý policajnými posilami, ktoré boli zavolané na miesto, alebo ho
zachytila paľba banditu.

NOVÉ OPATRENIA
Napadnutie autobusu z úkrytu a dvojnásobné samovražedné bombové útoky pobádali
Izraelských štátnych úradníkov zaviesť nové opatrenia, aby sa zabránilo teroristom
vykonávať útoky. Mužskí príbuzní Assida a Ajouriho boli uväznení a domy dvoch
mužov zničené. Príbuzným sa pohrozilo deportáciou do pásma Gazy.
Zásah Izraelčanov, ako aj hrozba vykázaním, rýchlo vyvolali vnútorný a medzinárodný
krik. Izraelskí právni experti povedali, že Izrael nie je oprávnený vyhnať príbuzných
teroristov, ak nie sú tiež nejako spojení s terorizmom. V žiadnom prípade Izrael nemá
dovolenie zničiť domy, povedali, Vojenský zdroj oznámil, že zničené domy boli určené
k tomu, aby “prinútili teroristov uvedomiť si cenu svojich činov, a tak sa pokúsiť
zabrániť v ďalších útokoch.” Užitočná odstrašujúca taktika v minulosti sa zdá byť
nepravdepodobná, že sa Izrael navráti k používaniu takýchto metód.
Izrael ešte skôr znepokojil medzinárodné spoločenstvo, keď zatvoril v meste
Jeruzalemské úrady najvyššieho štátneho úradníka Organizácie za oslobodenie Palestíny,
Sari Nusseibeha. Izrael povedal, že Nusseibehova kancelária na Al Quds Univerzite, kde
je prezidentom, bola používaná PA pri porušení podpísaných dohôd. Minister verejnej
bezpečnosti Uzi Landau povedal, že zatvorenie úradu bola “záležitosť zvrchovanosti”,
zdôrazňujúc, že PA sa snažila zničiť Izraelskú zvrchovanosť v meste.

NOVÉ ZÁSOBY ZBRANÍ
V pásme Gazy naďalej prepukal terorizmus. Izraelské vojská, majúce základňu pozdĺž
izraelsko-egyptskej hranice, horúčkovito pracovali pri odhalení tunelov, slúžiacich na
pašovanie zbraní, ktoré umožňujú Palestínčanom naďalej prijímať nové zásoby zbraní
a munície. Kapitán Haim Levy, 24, bol zabitý, keď sa jeho útvar dostal pod
odstreľovaciu paľbu z budovy blízko hranice, keď vojaci sliedili po tuneloch. Izrael
vyzýval egyptského prezidenta Hosni Mubaraka o ďalšiu pomoc pri zabránení pašovania
z jeho strany. Izraelskí dôstojníci vedľa hranice hovoria, že Egypt pracuje na zastavení
pašovania, ale mohlo by sa urobiť viac. Oblasť, ktorá je plná piesočných dún a rozdeľuje
Palestínske mesto Rafah na dvoje, bola popísaná ako “mesto tunelov”, ktorá sa používa
na pašovanie ilegálnych zbraní a munície.
V šokujúcom triku, šesť Izraelčanov, päť z nich boli vojaci- jeden z nich dôstojník, boli
uväznení kvôli podozreniu predávania munície Palestínčanom. Niektoré z nich sa mohli
predať členom Fatah Tanzim v oblasti Hebronu. Dôstojník poprel, že vie niečo
o operácii. Jeden z podozrivých priznal krádež zbraní a 60 000 nábojov. Päť
strana 8

August 2002

bratstvo
z podozrivých je z oblasti Hebrona, usadlostí Adora a Telem. Štyria Izraelčania, vrátane
5-ročného dievčaťa, boli zabití v teroristickom preniknutí do usadlosti Adora v apríli.
Právni experti hovoria, že šiesty môže byť obžalovaný z vlastizrady a môže mu hroziť
trest smrti.

PODNECOVANIE PALESTÍNČANOV
Palestínčania naďalej prijímajú podporu od iných hráčov v oblasti. Na ceremónii, ktorú
usporiadala PA, dostali príbuzní samovražedných útokov šeky od Irackého vodcu
Saddama Husseina. Sľúbil jednu platbu vo výške 5 000 USD - 25 000 USD rodinám
“mučeníkov”. Očividne sa jeho investície vyplatili. V prieskume vykonanom PCPO,
79,9% z počtu 1000 respondentov povedalo, že Palestínčania musia podporovať Irak, ako
to robili v r. 1991, ak znova Spojené Štáty zaútočia. Izraelskí dôstojníci povedali, že sa
pripravujú na úder U.S. na Irak možno začiatkom budúceho roku.
Hizbullah, podporovaný Iránom, ponúkol ďalšiu pomoc Palestínčanom. V nedávnej
operácii v Hebrone, Izraelské médiá oznámili, že bojovník Hizbullahu sa vzdal
Izraelskému vojsku, po tom čo bol pritlačení k múru počas vojenskej operácie. Izraelský
občan bol tiež obvinený so špehovania pre Hizbullah. Muž, ktorý má židovskú matku
a moslimského otca a ešte príbuzných v Libanone, bol ako hlásia spravodajcovia
požiadaný, aby zmapoval oblasť Tel Avivu a označil na nej elektrické a plynové
inštalácie a odfotil infraštruktúru Haify a centrálnej oblasti krajiny. Hizbullah poprel
akékoľvek spojenie s tým mužom. Irán sa tiež snaží intenzívne vyzbrojiť Palestínčanov,
povedal jeden expert.
Analytik Yoram Schweitzer z medzinárodného politického inštitútu pre protiútok blízko
Tel Avivu povedal, že Hizbullah sa snaží vtiahnuť Izrael do vojny. Hizbullah odpálil
početné hromadné výstrely proti-lietadlových rakiet na Izrael a izraelské lietadlá
v priebehu minulého mesiaca, väčšina z nich nespôsobila škodu. Izrael povedal, že
pokladá Damašek plne zodpovedný za akcie Hizbullahu v Libanone, kde Sýria vykonáva
moc. Neurobil spätný úder, pretože nechce zahájiť druhý front, okrem svojej vojny proti
palestínskemu terorizmu.
Sýrsky prezident Bashar Assad sa urobil hluchým voči výzvam prezidenta Busha urobiť
ostrý zásah proti Hizbullahu, rovnako na palestínske teroristické skupiny, ktoré majú
ústredie v Damašku. Vo svojom politickom prejave v júni Bush žiadal Sýriu, nedávno
prijatú do bezpečnostnej rady Spojených národov, aby si vybrala “správnu stranu
vo vojne proti teroru, tým že zatvorí teroristické tábory a vyženie teroristické
organizácie.” Ale Assad namiesto toho sa obrátil k skupinám. “Sýria podporuje
Libanonský národný odboj, vrátane Hizbulláhu...pri odporovaní Izraelskej okupácii
a oslobodzovaní krajiny, povedal Assad. Tiež podporoval Palestínske skupiny, ktoré
majú v jeho hlavnom meste umiestnené základne.
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ZNAMENIA ČASOV
Anti-semitizmus a protiizraelské pohnútky a kroky naďalej narastajú vo svete. Dvaja
Izraelčania boli zastrelení 4.júla pri El Al pokladni na letisku v Los Angeles Egypťanom,
žijúcim a pracujúcim v U.S. Victoria Chen, 25, ktorá mala mať nasledujúceho dňa
zásnuby a Ya´acov Aminov, 46, boli zabití. Štátne úrady chválili rýchlu reakciu
Izraelskej bezpečnostnej stráže, ktorej sa podarilo útočníka zabiť. Hoci FBI bola
nerozhodná označiť incident ako terorizmus, Izrael povedal, že bez pochyby to bol
teroristický útok.
David Rosenzweich, 48, Žid a otec šiestich detí bol dobodaný na smrť údajne dvomi neonacistami vonku v hale pizzérii, v Kanade, ktorú vlastnil Izraelčan. Polícia povedala, že
je možné, že to bol zločin nenávisti. Pri najmenšom dva židovské cintoríny, jeden z nich
v Taliansku boli vandalsky zničené a znesvätené.
Dvaja izraelskí akademici boli nedávno vyhodení zo správnej rady dvoch rozdielnych,
Britmi založených prekladateľských denníkov, ako výsledok európskeho bojkotu
akademikov proti Izraelu. 6. apríla viac než 100 európskych akademikov žiadalo
“moratórium na všetky budúce a výskumné spojenia s Izraelom na európskej, alebo
národnej úrovni, až do času, ako bude Izraelská vláda trvať na rezolúciách UN a zaháji
vážne mierové vyjednávania s Palestínčanmi.” Potom stovky iných profesorov a vedcov
vo svete pripojili svoje mená k pôvodnému zoznamu a niekoľko iných podobných
petícií. Dobrou správou je, že naopak pro-Izraelská petícia zhromaždila podpisy viac než
13 000 akademikov z viac než 60 krajín sveta.
Taliansky parlamentár Marcello Pacini sa snažil navrhnúť rezolúciu o zmedzinárodnenie
Staré mesto Jeruzalema na konferencii tvorcov zákona Organizácie bezpečnosti
a kooperácie v Európe, konanej v Berlíne. Pacini, ktorý tvrdil, že jeho motívy sú
v skutočnosti pro-Izraelské, povedal, že je priateľ Židovského štátu. Obával sa, že pod
medzinárodným tlakom, by sa Izrael mohol vzdať kontroly Starého mesta a Palestínčania
by mohli napokon spravovať kresťanské sväté miesta, ako výsledok konečnej dohody.
Izraelským delegátom na konferencii sa podarilo presvedčiť Paciniho, že nebol správny
čas pre jeho návrh, ale incident slúžil ako pripomienka, že v očiach ľudí prípad ohľadom
Jeruzalema zďaleka nie je uzavretý.
Skupina troch sudcov v Belgickom zákonodarnom zbore vzniesla argumenty proti
Arielovi Šaronovi, v ktorých je obvinený z vojnových zločinov a zločinov proti
ľudskosti, údajne spáchaných v r. 1982. Šaron bol v tom čase ministrom obrany Izraela
a bol zapojený do zahnania PLO na útek a jej vodcu Arafata z Libanonu. Niekoľko 800
Palestínčanov bolo zmasakrovaných, keď Libanonskí milicionári pod miestnym
vodcovstvom Eliasa Hobeka, na príkaz Šarona, vstúpili do Bejrútskeho utečeneckého
tábora v Sabra a Shatilla pri pátraní po teroristoch, o ktorých si mysleli, že sa tam
ukrývajú.
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Poďme späť k Izraelu, Knesset schválil zákon zbavujúci práva rodín samovražedných
bombardérov ich mesačnej podpory od národného poisťovacieho inštitútu. Návrh zákona
bol predložený potom, čo sa Muhammad Shakher Hebeishi odpálil v samovražednom
útoku minulý rok na vlakovej stanici v Nahariy, pričom zabil troch ľudí a niečo vyše
desať zranil. Hebeishi bol prvý a jediný Izraelský Arab, ktorý vykonal samovražedný
bombový útok. Jeho rodina dostáva mesačne kompenzačnú podporu. Podľa nového
zákona členovia rodiny budú mať stále právo na kompenzačné čiastky, ktoré dostávali
pred útokom.
Nádejnou predzvesťou vecí, ktoré majú prísť je to, že takmer 400 Židov z U.S. a Kanady
prišlo jediným letom 9. júla ako noví prisťahovalci do Židovského štátu. Skupina
predstavovala najväčší počet severo-američanov, ktorí prišli na jeden krát za 25 rokov.
Prvá “časť” novej skupiny nazvanej Nefesh b´Nefesh (duša duši), ktorá dúfa, že privedie
štyri lietadlá plné severo-amerických židovských imigrantov každý rok, povedali, že
prišli v tento čas spojiť svoj osud s osudom Izraela.
“ Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Keby som kráčal hoci
temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou. Tvoj prút a tvoja palica ma
potešujú. Stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi, hlavu mi pomazávaš olejom,
je preplnený kalich môj. Len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni
môjho života...” (Ž. 23:1,4-6).
Julie Stahl
Jeruzalem

ZATKNUTÁ TERORISTICKÁ JEDNOTKA
VÝCHODNÉHO JERUZALEMA
...všetci jej priatelia ju zradili, stali sa jej nepriateľmi.” (Ž. 1:2).
Na základe odhalenia teroristickej organizačnej jednotky, ktorá spáchala niektoré
z najvážnejších a najnebezpečnejších útokov v histórii Izraela, premiér Ariel
Šaron gratuloval bezpečnostným službám, IDF a izraelskej polícii, za ich
strhujúci úspech. Päť členov bolo zatknutých, štyria z nich dokonca žili vo
Východnom Jeruzaleme a mali izraelské občianske preukazy. Ku koncu augusta
vyšlo na svetlo, že ústredie Hamasu v Ramallahu posilňovalo a riadilo
teroristickú jednotku vo Východnom Jeruzaleme, ktorá uskutočnila vražedné
bombardovania v Izraeli. Táto skupina bola zodpovedná za zabitie 35-tich
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Izraelčanov a cudzích občanov. Medzi týmito útokmi bol bombový tok na
židovskú univerzitu Mt. Scopus, ktorý zabil 9 ľudí, samovražedný útok na
Jeruzalemskú kaviareň Moment Café, v ktorom zomrelo 11 Izraelčanov,
samovražedný útok na klub v Rishon Lezion, ktorý zabil 15 ľudí, dve bomby na
železničné trate a dva pokusy vyhodiť do povetria palivové cisterny. Polícia
a agenti Shin Bet zatkli teroristov, keď sa dvaja z nich chystali vykonať útok
v oblasti Tel Avivu.
Títo muži, obyvatelia Východného Jeruzalema (žili v Silwane a Ras al
Amude) ,využívali všetky práva Izraelského občianstva, okrem práva voliť v
národných voľbách. Mohli mať prácu, jazdiť na vozidlách izraelskej povolenej
značky a pohybovať sa naokolo slobodne. Toto im dalo šancu komunikovať s
ústredím v Ramallahu, zbierať informácie spravodajskej služby a doručiť
výbušné nálože na plánované miesta pred útokmi. Bomby, ktoré boli použité,
vyrobili v Ramallahu a agent Hamasu, ktorý bol v kontakte s členmi teroristickej
jednotky, jej dodával bomby.
Muhammad Odeh, ktorý umiestnil bombu v reštaurácii židovskej univerzity,
pracoval na univerzite ako údržbár. Využil známosť o areáli univerzity na
ukrytie výbušnej nálože deň pred útokom a potom v konkrétny deň ju umiestnil v
reštaurácii bez toho, že by vzbudil podozrenie. Bomba bola pokrytá novinami a
obsahovala vôňu, aby to zmiatlo psov vycvičených pri vyhľadávaní bômb
čuchom.
Podobne Wissam Abassi, ktorý pracoval v oblasti Holon, si náhodou všimol
biliardový klub, zatiaľ čo cestoval cez Rishon Letzion. Pomyslel si, že to bude
dobré miesto na útok a dodatočne preskúmal prístupnosť klubu. Tiež zozbieral
informácie ohľadom plynovej cisterny, ktorá bola zaparkovaná v Holone.
Čo sa týka kaviarne Moment Café, všimli si ju dvaja z členov teroristickej
jednotky (Kassem a Odeh), keď voľne jazdili okolo mesta Jeruzalema, hľadajúc
potenciálne ciele. Zobrali samovražedníka v mešite v Beit Hanina, zaviezli ho ku
kaviarni, nechali vonku a potom sa vrátili domov.
Uvažuje sa, že tieto útoky predstavujú iba špičku ľadovca a že títo piati muži
ochotne priznali svoju vinu, aby odviedli pozornosť od svojich pánov, ktorí
plánujú niekoľko mega-útokov, ako odpoveď na Izraelské vojská v Západnom
brehu.
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Útok v židovskej univerzite odhaľuje, že tieto jednotky nemajú žiadne výčitky
svedomia ohľadom ublíženia cudzím príslušníkom. Francúzski a americkí
občania, rovnako i Izraelčania boli zabití pri útoku na židovskú univerzitu. Útok
na univerzitu, ktorá tradične predstavuje bratstvo, zmierenie a vzdelávacie
hodnoty ukazuje, že teroristické skupiny- obzvlášť tie islamské, nemajú žiadny
rešpekt voči týmto hodnotám.
Poukázalo sa na to, že nakoľko členovia teroristickej jednotky boli
z Východného Jeruzalema, obyvatelia Východného Jeruzalema platia vysokú
cenu, pokiaľ ide o sociálne a ekonomické výsady, sú odcudzení od židovského
obyvateľstva a pod podozrením. Obraz obyvateľov Východného Jeruzalema sa
značne poškodil.

NAJVÄČŠÍ TERORISTA BOL NÁJDENÝ MŔTVY
Správy priniesli, že v piatok, 16. augusta, sa ozbrojený gangster vlámal do domu
Abu Nidala v Bagdade a zastrelil ho. V tomto okamihu nie je známe, kto ho
zabil. Iračania hovoria, že spáchal samovraždu umiestnením zbrane do úst. Toto
však nevysvetľuje, prečo mal na hlave početné poranenia. Skôr sa uvažuje, že ho
zavraždila Iracká vojenská tajná služba. Abu Nidal žil na zvláštnom mieste,
ktorý sa nachádzal na brehoch rieky Tigris, rezervovanom pre hlavných
teroristov, bývalých úkladných vrahov a Irackých agentov spravodajskej služby
na dôchodku. Brány pozemku strážili Irackí agenti v obyčajnom odeve.
Abu Nidal má dlhý zoznam operácií na svojej “strane”. Vyše tridsaťročné
obdobie on a jeho organizácia boli zodpovední za takmer 1000 úmrtí v 20
krajinách, vrátane US, Anglicka, Izraela a niekoľkých Arabských štátov. Jeho
operácie zahŕňali okrem iných odpálenie bomby v lietadle spoločnosti Pan Am
na rímskom letisku v r. 1973, zabitých 32 ľudí, zhodenie lietadla spoločnosti
TWA nad Egejským morom v roku 1974, zabitých 88 ľudí, útok na reštauráciu
Goldenburg v Paríži v r. 1982, zabitých 6 ľudí a zranených 22, únos egyptského
dopravného lietadla v r. 1985, zabitých 60 ľudí, zbombardovanie Boeingu 727
spoločnosti TWA, ako sa približoval k Aténskemu letisku v r. 1986, zabití štyria
ľudia, únos lietadla Jumbo spoločnosti Pan Am v prístave Karáčí v r. 1986,
zabitých 20 ľudí a mnohé ďalšie.
Abu Nidal, ktorého skutočné meno bolo Al Banna, bol jeden z teroristov, ktorý
mal rozmanitú činnosť v branži. Nielen že sám uskutočňoval útoky, ale tiež
obchodoval, predával zbrane a kšeftoval z teroristami z obchodnej základne,
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ktorú zriadil vo Východnej Európe v r. 1970. Tiež má pripočítané „na svoj účet“
operácie, s ktorými nemal nič spoločné, aby odvrátil vinu od tých, ktorí boli
zodpovední. Medzi jeho klientelou bol Jásir Arafat, až pokiaľ sa nerozišli kvôli
protichodným metódam operácie.
Abu Nidala nemali radi v niekoľkých arabských hlavných mestách. Je
zaujímavé, že bol Arafatovým nepriateľom a v skutočnosti jeho organizácia
zabila dvoch z Arafatových vrcholových spolupracovníkov v r. 1991: Salah
Khalafa a Hayuel Abdel-Hamida. Zdá sa, že bol obvinený Irackými vedúcimi
predstaviteľmi z kooperácie s proti-Irackými silami a v skutočnosti Irackí agenti
našli tajné dokumenty v jeho dome týkajúce sa Amerického útoku na Irak. Tento
objav ostáva záhadou, rovnako i jeho smrť.

IZRAEL ZAČÍNA ĎALŠÍ ÚSTUP
Asi tak pred mesiacom, ako odpoveď na pokračujúce teroristické aktivity Izrael
znovu obsadil niekoľko miest na Západnom brehu. Mnohí Izraelskí vodcovia
verili, že jediný spôsob, ako zabrániť teroristickej činnosti, je opäť získať
Západný breh a zostať tam dosť dlhé časové obdobie. A tak prišli tanky
a obrnené štáby do väčšiny Palestínskych miest, okrem Jericha a pásma Gazy.
Na rôznych miestach sa našli továrne na bomby, skladištia zbraní a výbušnín
a teroristické bunky, a tak sa ospravedlnili nové vpády. Nakoniec IDF tiež začala
prevádzať vojenské operácie v rôznych častiach pásma Gazy.
Izraelskí vodcovia potom začali zamýšľať ďalšie stiahnutie vojska a toto
akceptovali bezpečnostní pracovníci PA. V nasledujúcich dňoch sa tento návrh
rozvinul do plánu “Betlehema a Gazy”, na ktorom sa dohodli Izraelskí
i Palestínski vedúcu pracovníci. Hoci Fatah, Hamas a Islamskí džihád zamietol
plán stiahnutia vojska, IDF začal uskutočňovať plán odsťahovaním sa
z Betlehema 19. augusta. IDF tiež odtiahol z Beit Jala, el-Kahder, Beit Sahour
a utečeneckého tábora Dehaishe. Ako odišli, odovzdali uzdu kontroly
palestínskej polícii. Niektorí z Palestínčanov boli šťastní, ale iní vyjadrili
pesimizmus, hovoriac: “Vrátia sa. Bude ďalšie samovražedné bombardovanie
a potom sa tanky vrátia.”
Avšak približne v období, keď IDF odtiahla z oblasti Betlehema, sa obnovili
útoky v Gaze, jeden z nich mal za následok smrť seržanta Kevin Cohena. Toto
viedlo k pokračovaniu aktivity IDF. V jednej fáze tejto činnosti ozbrojené sily
IDF sa presunuli do Khan Yunis, Palestínskeho mesta na juhu v pásme Gazy.
Viac než 20 obrnených vozidiel sa zúčastnilo v operácii. V priebehu diania IDF
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zničila niekoľko výškových budov, ktoré sa používali ako strelecké miesto a ako
úkryty pre teroristov, rovnako boli i plánovanými miestami pre nepriateľské
teroristické činnosti a zhromažďovanie informácií. Neboli hlásené žiadne škody
IDF. Armáda hlási, že bude kdekoľvek pokračovať v operácii a v akomkoľvek
potrebnom čase, aby zmarila teroristickú infraštruktúru a chránila bezpečnosť
občanov Izraelského štátu a izraelských vojakov ozbrojených síl.

IZRAEL A SADÁM
V posledných týždňoch sa začal Izrael pripravovať na blížiaci sa útok U.S. na
Irak. 18. augusta premiér Ariel Šaron naliehal na Spojené štáty, aby neodkladali
svoj útok. Súčasne minister zahraničných vecí Peres v slabom ústupe povedal
“iba U.S. môžu určiť dátum útoku na Irak”. Zatiaľ Izrael vyzýva svojich
občanov, aby si dali do poriadku výstroj plynových masiek, mimochodom
obsahujúcich jód proti možnému nukleárnemu útoku. Okrem toho bolo
predbežne určených okolo 15 000 pohotovostných pracovníkov, aby dostali
očkovanie proti kiahňam v obave, že by Sadám Hussein mohol použiť vírus ako
biologickú zbraň, v prípade že U.S. napadnú Irak. V súčasnej dobe nebola
nariadená imunizácia pre všeobecné obyvateľstvo.
Ak U.S. naozaj napadnú Irak, pravdepodobne to nebude zhovievavá, bezobsažná
operácia ako predtým. Tentoraz Sadám Hussein, vedomý si toho, že jeho pád je
bezprostredný, pripravil scenár “súdneho dňa” a nebude váhať použiť zbrane
hromadného ničenia. Izrael bude jeden z prvých cieľov. V nedávnom interview
s Yediot Aharonotom povedal minister obrany Ben Eliezer: “Irak zaručene
napadne Izrael v momentne, keď začne Americký útok.“ Izraelské vojnové plány
sú schopné použiť nukleárne zbrane, a ako nedávno U.S. naznačilo, Izrael by
mohol odpovedať nukleárnymi zbraňami, ak útok od Sadáma bude mať za
následok masové straty na životoch.
Okrem spustenia proti-útoku, Izrael tiež plánuje silnú obranu svojej krajiny
v prípade útoku Iraku. Boli rozmiestnené najmenej dva prístroje proti-raketového
systému Arrow 2: jeden blízko Ein Shemer a ďalší blízko Hadera. Pri vyskúšaní
Arrow 2 dokázal, že je schopný zachytiť a zničiť prichádzajúcu raketu vo
vzdialenosti značne vzdialenej od jej zamýšľaného cieľa.
Vládny hovorca Ra´anan Gissin nedávno oznámil, že predstavitelia izraelskej
spravodajskej služby získali dôkaz, že Irak zväčšuje úsilie na výrobu
biologických a chemických zbraní. Povedal, že akýkoľvek odklad útoku na Irak
by iba dal Sadámovi viac príležitosti urýchliť vývoj svojho programu zbraní
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masového ničenia.
Medzitým Irackí štátni úradníci v zásade súhlasili s možnosťou návratu
inšpektorov pre kontrolu zbraní. Avšak skôr, než sa tak stane, hovoria, že chcú
série “technických diskusií” s monitorovacím tímom Spojených národov. Iracký
veľvyslanec v Spojených národoch, Muhammad Aldourti povedal spravodajskej
agentúre Reuters, že Bagdad chce zriadiť “základné pravidlá” skôr než
odsúhlasia návrat inšpektorov. Predstaviteľ U.S. odmietol tieto návrhy ako “staré
víno v nových nádobách.”
V ďalšom zaujímavom vývoji 12. júla 2002, za priaznivých okolností Irackého
národného kongresu (ktorý je hlavnou Irackou opozíciou v exile), sa v Londýne
stretla skupina asi 70-tich bývalých irackých armádnych predstaviteľov, aby
prediskutovali cestu na zvrhnutie režimu Sadáma Husseina a nastolenia nového
režimu, riadeného slobodou a demokraciou.
Najzaujímavejšia vec ohľadom stretnutia bola tá, že sa neočakávane objavil
bývalý brat kráľa Husseina, princ Hassan. Povedal, že je tam iba ako
“pozorovateľ”. Avšak poznamenal ohľadom úsilia, že je potreba „obohatiť zápas
proti Sadámovmu režimu, obzvlášť Arabmi a Kurdami.” Pokračoval v reči,
hovoriac, že „patríme k vetvám moslimského náboženstva a oni patria k nám.”
Jordánska vláda poprela akúkoľvek predchádzajúcu známosť o návšteve princa
Hassana na kongrese a dokonca to nazvala “závažnou chybou.”
Avšak iní neboli presvedčení týmto popieraním Jordánska a vidia to ako výraz
neuspokojenia Jordánska s nedávnym irackým predbežným zblížením so Sýriou
a krajinami zálivu, zároveň obmedzili svoje vzťahy s Jordánskom (jediným
susedom, ktorý otvoril svoje dvere Iraku počas vojny v zálive).

HRANICE A OHRADY
Po niekoľko týždňov Izrael tvrdo pracoval na “bezpečnostnej ohrade”, ktorá
kvôli všetkým praktickým zámerom oddeľuje Západný breh od Izraela v pravom
zmysle slova. Ohrada, keď bude hotová, bude sa rozprestierať v dĺžke 110 km
pozdĺž Zelenej línie na severe a oblasťami Sharon a tiež obklopí Jeruzalem.
Ohrada bude chrániť asi tretinu 364 km línie, oddeľujúc Izrael a Západný breh.
Avšak stavba spornej ohrady postupuje pomaly (podľa niektorých správ je to iba
40 m za tri mesiace!). Zdá sa to byť sčasti zavinené skutočnosťou, že na projekte
nepracuje veľa dodávateľov. Vláda zamýšľa urýchliť stavbu najatím viacerých
dodávateľov.
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Keď bude ohrada dokončená, určia sa body prejazdu, kde budú môcť prechádzať
do Izraela vozidlá s náležitou totožnosťou. Od ohrady, ktorá bude vybavená
zariadeniami stáleho dozoru sa očakáva, že veľmi pomôže bezpečnostným silám
v ich snahe zmariť samovražedné bombové útoky a iné teroristické útoky
v Izraeli. Palestínčania sa sťažovali, že budú “obohnaní múrom”, ako
v obrovskom koncentračnom tábore. Iní vidia ohradu ako vytvorenie de-facto
hraníc, kde musia byť hranice oficiálne vyhlásené.
Pokiaľ ide o hranice, Izrael tiež dumá nad otázkou, kde budú jeho budúce
hranice. Nedávno predložila Národná bezpečnostná rada list bezpečnostnému
kabinetu, v ktorom trvala na tom, aby Izrael zriadil definitívnu hranicu
s Palestínčanmi, buď na základe dohody, alebo jednostranne. Bol vyslovený
jeden názor, že veľké usadlosti domov by sa mali ponechať vo vnútri izraelských
hraníc a ohrada by mala byť vybudovaná v línii s predpokladanými budúcimi
hranicami. Správa z Národnej bezpečnostnej rady znie, že ak sa nestanoví
hranica “Izrael sa dostane pod dozor veľkého množstva obyvateľstva bez
politických práv, čo bude situácia, ktorá podkope demokratický a židovský
charakter štátu.” (Jpost, 23. august).

VYHOSTENIE A ZNIČENIE DOMOV
Izrael sa nedávno vrátil k starej politike vyhnania teroristov, alebo k zničeniu ich
domov. Teroristi majú niekoľko príbuzných, ktorých chce Izrael dopraviť do
Gazy, ale odvolanie sa na Najvyšší súd to zatiaľ zdržal. 23. augusta izraelská
armáda zničila dom vojenského šéfa Hamasu obvineného z riadenia smrteľného
bombového útoku v marci na hotel, ktorý vlastne uviedol do pohybu hlavnú
inváziu do Západného brehu. Armáda zrovnala zo zemou dom Muhammada
Shreima v Tulkareme, vodcu brigády Izzadin al-Qassam, ktorý údajne poslal
samovražedného útočníka, tiež z Tulkaremu, do Park hotela v Netanyi, zabijúc
tak 29 ľudí, ktorí sa chystali zasadnúť k Paschálnemu sederovému jedlu.
(seder – poriadok – slávnostná hostina zvaná so symbolickými pokrmami,
pripomínajúcimi odchod z Egypta pozn. prekl.)
Politika zničenia domov je politikou, ktorú Izrael za krátke obdobie používal, ale
nie pravidelne, so všelijakým úspechom počas niekoľkých rokov. Pamätám si, že
pred niekoľkými rokmi, keď som žil v Tanture, Izrael zničil dom obvineného
Palestínčana v Betleheme a niektorí z nás počuli uprostred noci výbuch. V tomto
prípade som neskôr mal príležitosť prezrieť si trosky domu na vlastné oči a mal
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som z toho zmiešané pocity - na jednej strane mi bolo ľúto vlastníkov domu, ale
na druhej som porozumel dôvodu pre takéto konanie.
Izrael má v úmysle zničiť domy štyroch teroristov Východného Jeruzalema, ktorí
boli nedávno zatknutí. Vnútorné ministerstvo bezpečnosti oznámilo 22. augusta,
že sa prijalo rozhodnutie zničiť domy štyroch mužov, ale vyžaduje si to súhlas
od ministra obrany Ben-Eliezera, generálneho prokurátora Rubinsteina
a štátneho prokurátora Edna Arbela. V tomto prípade by zničenie mohlo
spôsobiť právne problémy, pretože štyria muži majú izraelské občianske
preukazy a Jpost hlása, že takmer určite bude odvolanie sa na Najvyšší súd.
Niektorí upozornili na opatrnosť v prípade obyvateľov Východného Jeruzalema.
Keď Izraelskí Arabi robili v októbri r. 2000 výtržnosti, Arabi Východného
Jeruzalema sa odmietli do toho zapojiť. Navyše, keď Arabi vyhlásili svoju vojnu
“Intifádu Al-Aksa, dúfajúc, že podnietia Arabov Jeruzalema, aby sa pripojili
k násiliu, väčšina z nich odmietla. Mnohí z nich otvorene konštatovali, že
uprednostňujú žiť v Izraeli, a nechcú ani Arafata, ani PA vo Východnom
Jeruzaleme.
Čo sa týka problémov vo Východnom Jeruzaleme, bývalý starosta Teddy Kollek
nedávno povedal, že sa domnieva, že by sa Palestínčanom mala dať kontrola
nad niektorými časťami Jeruzalema, vrátane sporných svätých miest Starého
Mesta. Povedal: “Myslím si, že je potreba sa dohodnúť a mali by sme im niečo
dať (Arabským obyvateľom Jeruzalema) a nechať časť pre nás samých.” Dodal:
“Nikdy to nebude ľahké.”

SNAHY PA ZASTAVIŤ NÁSILIE
22. augusta sa minister vnútra PA Abdel Razak al-Yahya stretol s predstaviteľmi
Islamského džihádu, Hamasu a NFLP v snahe ich presvedčiť, aby zastavili
teroristické útoky. Pred stretnutím Yahya povedal, že bude informovať
predstaviteľov ohľadom pokroku vo vyjednávaní, aby vedeli, čo sa deje, ale
nebude čakať na odpovede. Inými slovami, dovolí im premýšľať o jeho návrhu.
Zdroje v Gaze boli v tomto skeptické, že niečo vzíde z týchto rozhovorov.
Avšak zatiaľ polícia PA v pásme Gazy pátrala po vozidlách, aby zabránila
ozbrojeným mužom dostať sa blízko usadlostí a aby zabránila útokom
ostreľovaním z mínometu. Predstavitelia PA dúfajú, že dohoda “Betlehem-Gaza”
bude mať úspech v Betleheme a že to bude viesť k ďalším ústupom
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zo Západného brehu, presviedčajúc ľudí, že dohoda je v ich prospech.
Bezpečnostný úradník PA povedal, že ak Betlehem ostane ticho a Izrael začne
tiež ustupovať z Hebronu, ako to aj tak vyzerá, potom si Palestínčania uvedomia,
že dohoda zlepší ich život. Potom bude možné postaviť sa proti Hamasu
a všetkým ostatným, ktorí chcú bojkotovať dohodu o bezpečnosti.
Na Palestínskej strane narastajú hlasy v prospech pasívnej rezistencie. Pred
niekoľkými dňami betlehemský starosta Hanna Nasser povedal pre Post, že
ozbrojený konflikt s Izraelom bol chybou. Hanna povedal: “Použitie zbraní nám
neprinieslo uznanie... Nehovorím, že by zápas proti okupácii nemal pokračovať,
ale má to byť pokojný zápas...” (Jpost, 21. august).
Toto všetko sa nachádza v liste publikovanom v arabských novinách od 55
palestínskych intelektuálov pred niekoľkými týždňami, v ktorom vyzývali po
zastavení samovražedných bombových útokov a iných násilností na Izraelčanov
(aspoň) vo vnútri zelenej línie. Toto hnutie, ktoré sa pomaly, ale isto dostáva do
pohybu, by nakoniec mohlo vyústiť do trvalého zastavenia paľby medzi Izraelom
a Palestínčanmi.
Zatiaľ izraelský minister obrany Ben.Eliezer hovorí, že sa domnieva, že
Palestínčania sú úprimní, ale možno nie sú schopní zastaviť teror. Hovorí, že
“úplne verí”, že Palestínčania sú odhodlaní dosiahnuť mier, ale nie si je istý, či
sú schopní zastaviť teroristické útoky. ”Je mi jasné”, povedal, “že Palestínske
vedenie urobilo potrebnú seba-analýzu. Chcú zmenu, a dúfam, že to môžu
dosiahnuť”. (Jpost, 23. august). Ale varoval, že napriek relatívnemu kľudu
v oblastiach za posledných niekoľko dní, situácia zostáva “plná napätia.”
Ako potvrdenie tohto, IDF na dennom základe pokračuje v hľadaní a zatýkaní
teroristov, ktorí sa chystajú uskutočniť útoky. V obrate udalostí, 22. augusta vo
štvrtok ráno zomrela 55-ročná Palestínčanka Amina Idris pri výbuchu blízko
Tulkaremu. Izraelskí predstavitelia sa domnievajú, že sa chystala uskutočniť
samovražedný útok, keď bomba predčasne explodovala. Palestínčania toto
popierajú, a skôr tvrdia, že zomrela vtedy, keď bomba, ktorú Izrael tajne ukryl na
slepačiu farmu, patriacu členovi islamského džihádu Hamdanovi Yassinovi,
explodovala.
Znovu sa obnovilo násilie v Gaze, po tom, čo vojenské skupiny odmietli návrhy
ministra vnútra Yahyau. Izraelskí vojaci zabili dvoch palestínskych ozbrojených
mužov, pokúšajúcich sa vniknúť do židovskej usadlosti 23. augusta, niekoľko
hodín potom, čo sa palestínskemu ministrovi vnútra nepodarilo presvedčiť
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militantov skončiť útoky proti Izraelčanom. Teroristi ozbrojení útočnými
zbraňami a ručnými granátmi, oblečení v IDF uniformách, boli zastrelení vo
výmennej paľbe vojskami, potom čo ich spozorovali blízko bezpečnostnej
ohrady v usadlosti Kfar Darom v pásme Gazy, oznámila armáda.
Správa: Palestínsku matku siedmich detí popravil ozbrojený útočník brigády al
Aksa za údajnú pomoc Izraelu. Deti sú teraz siroty, pretože pred ôsmimi
mesiacmi im zomrel otec.

PA SA SNAŽÍ VYHNAŤ IRINEOSA I.
PA plánuje spustiť kampaň na odstránenie Irineosa I, gréckeho ortodoxného
patriarchu Jeruzalema a Svätej Zeme, ako hlásia spravodajcovia, pre jeho proIzraelské tendencie. Irineos nastúpil na toto miesto pred rokom a dostal súhlas
Jordánska a PA, ako to vyžadovala stará dohoda Tureckej éry. Avšak Izrael ešte
musí schváliť jeho menovanie a ako hlásia spravodajcovia, jeho väzby s PA sú
príliš blízke.
Obavy Izraelčanov boli očividne neopodstatnené. Irineos vyhodil oficiálneho
hovorcu cirkvi Hanna Atalla začiatkom tohto mesiaca kvôli jeho silným protiIzraelským vyjadrovaniam a aktivitám. Hanna, miestny arabský duchovný
a stúpenec OOP po mnoho rokov, nedávno vyjadril podporu Palestínskym
samovražedným bombovým útokom v interview v arabskom médiu. V čase jeho
prepustenia cirkev obvinila Hannu z podpory násilia a búrenia sa proti jeho
nadriadeným.
Teraz podľa Jerusalem Post vedúci ortodoxného koncilu PA Marwan Tubasi
vedie kampaň za odstránenie Irineosa. Podľa Tubasiho sa Irineos snažil obrátiť
“Arabských kresťanov z gréckej ortodoxnej komunity na menšinu”. Bolo to
založené na informácii, že Irineos viedol rozhovory s Izraelskými autoritami, aby
dovolila veľkému počtu ortodoxných kresťanov z bývalého Sovietskeho zväzu
pripojiť sa k cirkvi. Tisícky rusky hovoriacich ortodoxných veriacich imigrovalo
do Izraela po boku židovských príbuzných od roku 1989 a mnohí očividne chcú
zostať v ortodoxnej viere.
Palestínčania podozrievajú patriarchu, že robí obchod s izraelskými
podnikateľmi, ktorým údajne sľúbil prenajať cirkevný majetok. Grécky
ortodoxný patriarchát má rozsiahle parcely zeme po celom Izraeli a teroristi,
rovnako i židovskí a arabskí obchodníci, bojujú o ich ovládanie. Táto zem zahŕňa
väčšinu Jeruzalemského predmestia Rehavia, rovnako i zem, na ktorej sídli
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Knesset.
Pokiaľ ide o Hanna Atallu, 22. augusta mu polícia kládla otázky kvôli
podozreniu z podporovania teroru a nelegálneho cestovania do Sýrie a Libanonu.
Atalla priviedli na ústredie polície v Jeruzaleme o 11. hod. a prepustili ho o
16.hod. Izraelskí predstavitelia majú podozrenie, že sa stretol s vodcom
Hizbullahu Sheikh Nasrallahom počas jeho návštevy v Libanone a tiež, že
vyzýval Palestínskych kresťanov zúčastniť sa v palestínskom povstaní. Atalla,
ktorý je pokladaný za predstaviteľa PA v patriarcháte, bol otvorený vo svojej
kritike voči Izraelu. Nedávno the Gulf News citovali z prejavu Atallu 20. júna v
Dubaji. Vo svojom prejave povedal. ”Niektorí bojovníci za slobodu
si privlastnili mučeníctvo, alebo samovražedné bombardovanie, zatiaľ čo iní sa
rozhodujú pre iné kroky. Ale všetky tieto boje slúžia neustálej Intifáde
za slobodu. Preto podporujeme všetky tieto záujmy.” (Jpost, 23. august).

ODÍSŤ, ALEBO NEODÍSŤ
V pláne “Betlehem-Gaza”, ktorý v skutočnosti nebol plánom, ale jednostranným
krokom učineným zo strany Izraela a neskôr prijatý od Palestínčanov, bol
Betlehem prvým Palestínskym mestom na evakuovanie. IDF sa ešte celkom
neodsťahovala z Gazy, ani sa pravdepodobne neodsťahuje z miest Západného
brehu v najbližšej budúcnosti. Avšak židovskí obyvatelia Hebronu sú veľmi
nahnevaní a pripravení bojovať, pretože sa boja, že budú ponechaní tesákom
tvrdo nepriateľského proti-židovského Hebronského “vlka”.
V piatok 23. augusta, veliteľ centrálneho veliteľstva IDF generál-major Moshe
Kaplinsky povedal šéfovi palestínskej polície, že kvôli súčasnej bezpečnostnej
situácii sa ďalší presun vojska IDF pozastavuje. Povedal, že ďalšie odsuny budú
závisieť na dôležitých činoch, ktoré uskutoční PA, aby potlačila teror.
Hebron bol predbežne určený ako ďalšie mesto, odkiaľ sa odsunie IDF, ako
súčasť postupného plánu odstupu, potom čo IDF odovzdala minulý mesiac
kontrolu nad Betlehemom palestínskym bezpečnostným silám. Avšak niektorí na
izraelskej strane majú druhoradé predstavy ohľadom evakuácie z Hebronu kvôli
varovaniam spravodajskej služby o možných teroristických útokoch
prichádzajúcich z vnútra samotného mesta.
Hebron bol domovom židovským obyvateľov ešte pred začiatkom ArabskoIsreal News Digest
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Izraelského konfliktu. Tiež bol scénou mnohého násilia proti Židom. Jeden
z najhorších a najpamätlivejších incidentov bolo úmyselné zabitie maličkého
dievčatka Shalhevet Pass, ktorú zabil palestínsky ostrelovač. Jej vrah bol
zatknutý a teraz je vo väzbe.
Narastajú protesty k zamýšľanému ústupu IDF z Hebronu, obzvlášť vo svetle
nedávnej streľby na židovské domy v meste. Podľa izraelského vojenského
spravodajcu Carmela Menasheho teraz dokonca vojenské ozbrojené sily oponujú
odsťahovaniu IDF ozbrojených síl. Hebronská židovská komunita varovala
premiéra, že terajšie vysťahovanie sa z Hebronu by znamenalo “vedomé
zrieknutie sa židovského života.”
Hebron bol v mnohých spôsoboch židovským mestom. Žil tam Abrahám
v jednom období svojho života. Tiež to bolo Dávidove prvé hlavné mesto a bol
jedným zo židovských svätých miest počas Talmudských čias. Židovská
komunita naďalej žila v Hebrone i pod Arabskou nadvládou. V mnohých
moderných časoch, pred Izraelským štátom, bol Hebron spolu s Jeruzalemom,
Tiberias a Safedom jedným zo štyroch posvätných miest. V r. 1929 Arabi
zmasakrovali židovskú komunitu v Hebrone, ale po 6-dňovej vojne v r. 1967 sa
niekoľko Židov usadilo v Hebrone. V tomto kritickom období histórie by sme sa
mali úprimne modliť, aby neboli opustení.
“Potom sa Dávid dopytoval Hospodina: Mám ísť do niektorého júdskeho
mesta? A Hospodin mu odpovedal: Choď! A Dávid sa pýtal: Kam mám ísť?
A odpovedal mu: Do Hebronu. Tak Dávid odišiel .... a bývali v hebrónskych
mestách.” (2 Sam. 2:1-4).
Lonnie C. Mings
Jeruzalem
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Israel News Digest vydáva a distribuuje medzinárodná nezisková organizácia
so sídlom v Jeruzaleme Christian Friends of Israel (CFI).
Naša adresa na Slovensku:
CHEVRA, služba Kresťanskí priatelia Izraela, Hollého 40, 010 01 Žilina
Tel/Fax: 041/56 40 536; e-mail: chevra@chevra.sk; www.chevra.sk

Povzbudzujeme vás, aby ste používali tento materiál pri modlitbách a príhovoroch, aby
ste boli informovaní o aktuálnych udalostiach v Izraeli. Ak použijete informácie z týchto
správ v iných publikáciách, stačí uviesť meno autora a službu CFI.

Isreal News Digest
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“ Na svoju stráž si zastanem a postavím sa na baštu, ja striehnuť budem, aby som zbadal, čo mi bude hovoriť a čo odpovie na moju námietku.” (Hab. 2:1)

PIATA TRÚBA
“Zatrúbil piaty anjel. A videl som hviezdu padnúť z neba na zem a dostala kľúč od
studničnej priepasti...Z toho dymu vyšli kobylky na zem a dostali moc, akú majú
zemské škorpióny. Kobylky sa podobali koňom, pripraveným do boja...” (Zj. 9:1,3,7).
Niektorí komentátori sa domnievajú, že piata, a možno šiesta trúba v Zjavení 9
symbolicky popisujú príchod Moslimov. Mohamed, ktorý začal nové náboženstvo
absolútnej podriadenosti Alahovi, zomrel v r. 632. Medzi týmto dátumom a r. 732,
Arabské armády s pancierovými štítmi, idúce na koňoch, pod velením Abu Bakra,
majúce príkaz ušetriť palmové stromy a obilné polia (Zj. 9:4), dobyli celý Stredný
východ. Potom sa prehnali cez Severnú Afriku, zabrali Španielsko a nakoniec ich v r. 732
zastavil Charles Martel v bitke pri Poitiers. Po tomto začiatočnom úspechu začali
Moslimovia pociťovať prekážky v postupe a už nemali ďalšie významné úspechy až do
20. storočia. Teraz, na začiatku 21. storočia je fundamentalistcký Islam opäť v pohybe
a vo svete naberá silu v alarmujúcom stupni. Iba jedna vec im bráni v totálnej nadvláde
nad Stredným východom: existencia Izraela. Ich nevraživá, démonická nenávisť k
Izraelu (a k Spojeným štátom, ktoré podporujú Izrael) je fenomén, ktorý je v histórii
takmer neprekonateľný. Ako sa pozeráme na úspechy Moslimov na Balkáne, v Kašmíre,
vo Filipínach, v Indonézii, Malajzii, Sudáne a na mnohých iných miestach, je jasné, že
Izrael je jeden z relatívne niekoľkých zostávajúcich bášt, ktorý stojí proti narastajúcim
nepriateľským vpádom Islamu.
• Modlite sa, aby Izrael stál! Modlite sa, aby Spojené štáty neochabli pri ich
podporovaní a pomoci tejto stále viac a viac izolovanej medzinárodnej pobočky
demokracie a slobody!

ANTISEMITIZMUS STÁLE NARASTÁ
“Boh, ktorý mi dožičil pomstu a podmanil mi národy, ktorý ma zbavil môjho
nepriateľa...” (Ž. 18:48).
• Proste Boha, aby postavil pred súd “skinheadov”, tých, ktorí nedávno zabili
židovského muža vonku pri pizzérii v Toronte. Tento muž, Dávid Rosenzweich, bol
otcom šiestich detí, jeho jediný “zločin” bol ten, že bol Žid.
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• Prihovárajte sa za židovské komunity v Toronte a židovské komunity v Amerike,
Francúzku a iných krajinách. Teraz, keď sa skončil deň “rybárov”, zdá sa, že sa začal deň
“ poľovníkov”.
• Modlite sa, aby sa Židia prebudili vzhľadom k závažnosti k situácii a navrátili sa
domov do Izraela.
“ Ajhľa, posielam po mnohých rybárov - znie výrok Hospodinov a tí ich vychytajú,
potom pošlem po mnohých poľovníkov a tí ich vylovia zo všetkých vrchov a zo všetkých
pahorkov aj skalnatých trhlín.” (Jer. 16:16)

• Modlite sa, aby FBI a iné vládne inštitúcie mali statočnosť nazývať veci pravými
menami. FBI ešte stále odmieta kategorizovať El Al útok v Los Angeles ako
“teroristickú” operáciu. Tiež v Kanade sa zdajú byť štátni úradníci zdráhaví
charakterizovať vraždu Rosenzweicha ako antisemitický zločin nenávisti. Je to preto, že
keby tak urobili, považovalo by sa to za príliš veľké preukázanie sympatie voči Židom?
• Proste Boha, aby posilnil tie národy, zvlášť Ameriku, ktoré stále tvrdia, že sú priatelia
Izraela, aby vládni činitelia mali odvahu postaviť sa priamo voči terorizmu.
“A keď sa ho niekto opýta: Aké to máš rany na prsiach? odpovie: Tie som utŕžil
v dome svojich nepriateľov.” (Zach. 13:6)

ŠPIČKA ĽADOVCA
”Viď mojich nepriateľov, lebo ich je mnoho, nenávidia ma surovou
nenávisťou.“ (Ž. 25:19)
• Ďakujte Bohu, že Mona Baker, ktorá nedávno vyhodila zo zamestnania dvoch
izraelských akademikov z výboru pre prekladanie, na Univerzite v Manchestri, inštitútu
vedy a technológie, bola prísne potrestaná pre svoje antisemitické správanie. Nadriadení
z univerzity na ňu naliehajú, aby buď Izraelcov znovu dosadila na ich pozície, alebo
odstúpila z funkcie. Je zaujímavé a viac než náhodné, že p. Mona Baker sa narodila
v Egypte.
• Ďakujte Bohu, že tento incident vyvolal veľký šum v akademickej a politickej sfére,
toto pri najmenšom spôsobilo dočasnú “studenú sprchu” na akýkoľvek ďalší podobný
čin. Nedá sa nič robiť, ale spomeňte si, že Hitlerove prísne opatrenia na Židov
v Nemecku začali s vyhnaním akademikov z ich zamestnania. História sa vždy opakuje
a jediná vec, ktorú sa ľudia naučia z histórie je tá, že sa nič nenaučia z histórie. Tieto
nedávne udalosti sú iba špičkou ľadovca (a “ľadovec” je obrovský, ktorý sa rapídne
zväčšuje v rozmere a v pohybe).
“Bdiem a som ako osamelé vtáča na streche. Moji nepriatelia ma tupia celý
deň...” (Ž. 102:8,9).
List modlitebného strážcu
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ROBOTNÍCI, KTORÍ SÚ PRIATEĽSKÍ K IZRAELU
“Cudzinci sa postavia a budú pásť vaše stáda a cudzozemci budú vašimi oráčmi
a vinármi.” (Iz. 61:5).
• Ďakujte Bohu za zahraničných robotníkov, z ktorých mnohí sa zastávajú Izraela,
chápu jeho problémy a odmietajú ho kritizovať. “Mnohí robotníci, obzvlášť z Afriky
a Filipín sú oddaní kresťania a fanúšikovia Izraela. Dokonca medzi moslimskými
robotníkmi z Turecka a iných Ázijských krajín človek nepočuje proti- izraelské
rozprávanie” (Jpost 12 júl 2002,B5). Títo robotníci sú tu samozrejme preto, aby zarobili
nejaké peniaze a priniesli ich, alebo poslali svojim rodinám. Tým, že sú tu, podstupujú
riziko a niekoľkí zaplatili svojimi životmi. Za minulé dva roky boli v troch samostatných
bombových útokoch zabití dvaja rumunskí robotníci, pracovník z Filipín a dvaja
pracovníci z Číny. 17. júla boli v dvojnásobnom samovraždenom bombovom útoku
v Tel Avive zabití dvaja ďalší robotníci. Napriek tomu väčšina zahraničných robotníkov
zostala verná Izraelu.
• Chváľte Boha za túto neočakávanú (a často neocenenú) podporu.
• Modlite sa za zahraničných robotníkov, ktorí nepoznajú Boha, aby našli Pána, pokiaľ
sú v Izraeli a boli mocnými svedkami Jeho lásky.
“Cudzozemci vystavajú tvoje hradby a ich králi ti budú posluhovať...” (Iz. 60:10).

TRAUMATIZOVANÁ GENERÁCIA
“Ustal som úpením, plačom si vlažím lôžko každú noc, slzami zmáčam svoju posteľ.
Žiaľom sa mi skalilo oko...“ (Ž. 6:7,8).
• Dvíhajte na modlitbách mnohých ľudí, zvlášť mladých ľudí, ktorí sú traumatizovaní
kvôli bombovým útokom. Mnohí z nich majú duševné ťažkosti, trpia zlými snami a majú
ťažkosti v škole. Obávajú sa vyjsť von a samozrejme sa boja cestovať autobusmi.
Niektoré nemocnice, ako napr. v Mt.Scopus Hadassah zriadili špeciálne jednotky, aby sa
starali o týchto mentálne a emocionálne zranených z útokov. Emocionálnym zraneniam
to trvá zväčša dlhšie, kým sa uzdravia, než fyzické.
•Modlite sa, aby títo mladí ľudia v procese hojenia uvideli, že ešte stále je v Gileáde
balzámovník a tým je Ježiš, ktorý môže vyhojiť ich duše.
•Prihovárajte sa za záchranárov, ktorí musia jednať so situáciami, kedy sú zabití, alebo
zranení mladí ľudia. V článku Jerusalem Report sa píše: “Kritický bod pre profesionálov
záchranárov a lekárov, ktorí sa neskôr snažia o psychologickú liečbu je vtedy, keď vidia
zmrzačené telá detí...” Ten istý článok poukazuje, že “zabíjanie bábätiek, detí a mladých
ľudí je ťažšie tolerovať, než zabíjanie dospelých a v širšom slova zmysle to prehlbuje
národnú traumu” (vydanie z 15 .júla).
“Uzdrav ma Hospodine a budem uzdravený...” (Jer. 17:14). “Lebo ťa uzdravím
a vyliečim ťa z tvojich rán, znie výrok Hospodinov...” (Jer. 30:17).
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NEVINNÍ NA DRUHEJ STRANE
“Kto by však zviedol na hriech jedného z týchto maličkých...lepšie by mu bolo, keby mu
oslí žarnov zavesili na šiju a potopili ho do morskej hlbiny.” (Mat. 18:6).
Deti sa rodia do sveta, ktorý nemá program, ako riešiť problémy. Musia byť vyučované
rovnako milovať a nenávidieť. Nenávisť k Izraelu sa nenachádza v génoch, je to niečo,
čo rodičia zámerne predávajú ďalej svojim deťom. Palestínske deti vyrastajú
s pohľadom, že Izrael je nejaký druh nenapraviteľného netvora , ktorý treba vyhubiť.
• Prihovárajte sa za nevinné Arabské deti, ktoré sú kŕmené týmito útokmi. Bol však
vydaný ďalší obraz bábätka, ako sedí na stoličke s pištoľou v lone a vedľa neho je
postavená puška. (Jpost, pondelok 15. júla). Tvár ako anjelik ani nemohla byť
nevinnejšia, alebo roztomilejšia. A počas niekoľkých rokov bude dieťa úplne zruinované
protižidovskou nenávisťou, ktorá už bez pochýb začína otravovať jeho nežnú myseľ.
• Proste Boha, aby na druhej strane spôsobil to, že si kresťania uvedomia, že nie Arabov
majú nenávidieť, ale zlý systém, ktorý vytvára terorizmus a nenávisť k Izraelu. Modlite
sa za spásu týchto duší.
• Úpenlivo proste Boha, aby povzbudil, posilnil a chránil veriacich na Palestínskej
strane. Posledná správa, i keď nie je oficiálna hovorí, že kresťanského obyvateľstva
môže byť teraz menej než 5% z celkového počtu. Toto je pokles z 90%, spred 100 rokov.
Nakoľko pociťujú tlak z oboch strán, nemajú často Palestínski kresťania kde ísť, ibaže by
odišli z krajiny.
• Modlite sa, aby Boh vytvoril podmienky pre týchto palestínskych veriacich, aby
zostali vo svojich domoch v tejto krajine.
“Nech nehovorí cudzinec, ktorý sa pripojí k Hospodinu: Hospodin ma celkom oddelí
od svojho ľudu...tých zavediem na svoj svätý vrch a rozradostím ich vo svojom dome
modlitby”.(Iz. 56:3,7).
V Mene Mesiáša
Lonnie C. Mings

NOVÉ PROBLÉMY NA OBZORE
“Keď Chizkíja videl, že [kráľ Asýrie] prišiel a že hrozí zaútočiť na Jeruzalem, dohodol
sa so svojimi hodnostármi a hrdinami... Podporovali ho v tom.” (2. Par. 32:2-3).
Ako si uvedomuje väčšina ľudí, vojna v Perzskom zálive v roku 1991 v skutočnosti
List modlitebného strážcu
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nikdy neskončila. Aj keď je stále sporné, či mal Saddám Husajn do činenia s 11.
septembrom, niektorí ľudia sa obávajú, že vyvíja zbrane hromadného ničenia, ktoré
nebude váhať použiť. V čase písania sa Spojené štáty pripravujú na odstránenie
Saddáma, zatiaľ však nie je žiaden časový plán ani konečné rozhodnutie o útoku na Irak.
Na druhej strane, Izrael sa pripravuje na svoju obranu. Jeho bojové lietadlá sú schopné
niesť jadrové zbrane a bolo naznačené, že Izrael ich použije, keď a ak Saddám podnikne
chemický alebo biologický útok na Izrael. Správy hovoria, že spolu s obnovenou
výbavou plynových masiek Izrael distribuuje jódové pilulky na použitie v prípade
jadrového útoku. Izraelská vláda zároveň nalieha na Ameriku, aby neodkladala útok na
Irak. Takýto útok sa takmer určite bude týkať aj Izraela, a to môže vyvolať regionálnu
vojnu. Profesor Amacia Baram z Haifskej univerzity povedal, že Saddáma nemusí
zastrašiť dokonca ani nukleárna hrozba, pretože sa spolieha, že prežije vo svojom
podzemnom bunkri (JPost, 16. august). Izrael je v ohrození, bez ohľadu nato, akou
cestou Amerika pôjde.
• Modlite sa za múdrosť pre vodcov Izraela, aby vedeli, ako si poradiť s touto novou
vonkajšou hrozbou a aby očakávali ochranu od Boha.
“S ním [kráľom Asýrie] je telesná sila, ale s nami je Hospodin, náš Boh, aby nám
pomohol a viedol naše boje.” (2. Par. 32:8)

BOJ PROTI TERORIZMU POKRAČUJE
“Osídla nastavili tí, čo usilujú o môj život, a tí, ktorí moje nešťastie hľadajú, hovoria
o skaze...” (Ž. 38:13)
Nedávno bola zatknutá teroristická bunka Hamasu, pôsobiaca vo východnom
Jeruzaleme. Päťčlenná bunka mala účasť na teroristických útokoch, pri ktorých zahynulo
35 Izraelčanov a cudzincov a stovky ľudí bolo zranených.
• Ďakujte Bohu, že túto bunku odhalili predtým, ako by uskutočnila “mega” útok, ktorý
sľubovala.
• Proste Pána, aby dal Izraelským bezpečnostným silám schopnosť všimnúť si
a zastaviť samovražedných bombových atentátnikov a/alebo tých, ktorí sa chystajú
umiestniť bomby na verejných miestach, akými sú školské jedálne.
• Chváľte Boha za množstvo doteraz zmarených teroristických operácií. Modlitby sú
vypočúvané!
AKTUÁLNE: Palestínska matka siedmych detí bola ozbrojencami brigády Al Aksa
popravená za údajnú pomoc Izraelu. Deti sú teraz sirotami, pretože ich otec zomrel pred
ôsmimi mesiacmi.
• Modlite sa, aby Boh vykonal vo svojom milosrdenstve to, že o tieto osirelé deti bude
postarané.
• Modlite sa aj za to, aby bolo zlo nepriateľa odhalené pred celým svetom.
“Čuj, Bože, hlas môj, keď sa žalujem, zachovaj mi život od hrôzy pred
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nepriateľom.” (Ž. 64:2).

ÚSTUP IDF
“V ten deň Józua uzavrel zmluvu s ľudom, dal mu ustanovenia
a právo...” (Józ. 24:25)
• Proste Boha za bezpečnosť pre oboch, Izraelčanov aj Palestínčanov, po tom, čo sa IDF
stiahla z Betlehema.
• Modlite sa obzvlášť za kresťanov v oblasti Betlehema – Beit Džaly – Beit Sahour,
ktorá sa vráti pod kontrolu PA. V tomto čase sa Izraelské bezpečnostné sily úspešne
stiahli z Betlehema, aby tak splnili prvú dohodu o Gaze a Betleheme, ktorú uzavreli
s PA. Táto dohoda je koncipovaná s cieľom “ukončiť terorizmus a nechať Palestínčanov
žiť bez prítomnosti IDF v ich mestách” (JPost, 20. august). Ak sa vám pri čítaní týchto
slov zdá, že “toto tu už raz bolo”, nie ste sami. Ústup sme už predtým videli najmenej
trikrát. (1) Titulky z 26. októbra 2001 znejú: “Medzinárodná snaha zabezpečiť stiahnutie
IDF.” (2) 9. november 2001: “Stiahnutie zo Západného brehu bude ukončené v priebehu
niekoľkých dní.” (3) 8. apríl 2002: “Stiahnutie začne v mestách oslobodených od
terorizmu.” Fatah sa v každom prípade staval spolu s Islamským džihádom a Hamasom
proti tomuto opatreniu a všetci traja prisahali, že budú pokračovať v útokoch proti
Izraelu.
• Volajte k Bohu za prelom v zápase Izraela za bezpečnosť a v jeho snahách žiť so
svojimi susedmi v mieri.
“Dokedy mám nosiť starosť v duši? Dokedy v srdci žiaľ deň po dni? Dokiaľ sa bude
nepriateľ môj vypínať nado mnou?” (Ž. 13:3).

BEZPEČNOSŤ VO VZDELÁVACÍCH INŠTITÚCIÁCH
“Hospodin ho bude chrániť a zachová ho nažive; blažený bude na zemi a nevydá ho
pažravosti jeho nepriateľov.” (Ž. 41:3).
• Pozdvihujte na modlitbách učiteľov, študentov, univerzitné priestory a zariadenia
vzdelávacích inštitúcií tejto krajiny, nakoľko začína jesenný semester. Študenti, profesori
a priatelia Hebrejskej univerzity sa ešte chvejú po nedávnom bombovom výbuchu
v jedálni, ktorého obeťami bolo nakoniec (po tom, čo traja zomreli v nemocnici) desať
ľudí. Neskoršie vyšetrovanie odhalilo, že v kantíne HU neboli dostatočne prísne
bezpečnostné opatrenia. Správy IBA z 19. augusta zverejnili, že čo sa týka základných
a stredných škôl, menej ako polovica jeruzalemských škôl má primeranú strážnu službu –
a to napriek skutočnosti, že Hamas prisahal, že sa zameria na deti.
• Modlite sa za bezpečnosť v národných univerzitách a tiež za 1,6 milióna mladých
Izraelčanov, ktorým začala škola 1. septembra.
• Prihovárajte sa za nevinných veriacich, ktorí prichádzajú zo zahraničia v dobrej viere
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naučiť sa viac o Izraeli, ktorý milujú. Modlite sa za Jeho zvláštnu ochranu nad takýmito
ľuďmi.
“Kto však mňa počúva, bude bezpečne bývať, bez starosti, bez strachu pred
nešťastím.” (Pr. 1:33).

MOSLIMOVIA TLAČIA NA KRESŤANOV
“Lebo povstanú falošní proroci... aby zviedli, ak možno, aj vyvolených.” (Mat. 24:24).
• Proste Boha, aby zmaril zámery tohto falošného náboženstva, ktorého cieľom je
upevniť si vplyv nad všetkými, ktorí nie sú moslimami.
Na celom svete stupňujú moslimovia svoje antižidovské a antikresťanské hnutia. Obaja,
Židia aj kresťania sa dnes nachádzajú vo väčšom nebezpečí, ako si väčšina ľudí
uvedomuje. Islamský program zahŕňa dosiahnutie vlády nad celým svetom, ale na prvom
mieste v ich zozname “úloh” je samozrejme likvidácia Izraela. Jedna fáza ich úsilia sa
týka nátlaku na kresťanov, ktorí žijú v Izraeli. V súčasnosti sa PA snaží odstrániť z postu
grécko-ortodoxného patriarchu Irineosa I. (JPost, 19. august). Patriarchu obviňujú
z pokusu urobiť z arabských kresťanov menšinu (v cirkvi). Avšak moslimovia sa beztak
usilujú zredukovať arabských kresťanov na nepatrnú menšinovú skupinu. Nezáleží na
tom, ako sa pozeráme na túto špecifickú situáciu, miestni kresťania potrebujú naše
modlitby, tak ako nikdy predtým.
• Orodujte u Boha, aby dal kresťanom v tejto zemi ochranu, útechu, múdrosť a silu.

IZRAELSKÝ ZDRAVOTNÍCKY SYSTÉM V KRÍZE
“Uzdrav ma, Hospodine, a budem uzdravený, zachráň ma, a budem
zachránený...” (Jer. 17:14)
• Modlite sa za nemocnice a ďalšie zdravotnícke zariadenia v Izraeli, ktoré sú napäté
takmer do zrútenia.
Nielenže sa mnohé z nemocníc boria s neprecedentným množstvom zranení a úrazov,
ktoré majú ošetriť, v tomto čase majú extrémny nedostatok liekov. Dôvodom je, že veľa
nemocníc nebolo schopných platiť faktúry farmaceutickým dodávateľom. 20. augusta
sme sa dozvedeli, že vláda ich finančne zabezpečí, ale bude to len pôžička a napätie
z oboch, ekonomiky aj obetí intifády, stále trvá.
• Pozdvihujte na modlitbách lekárov, sestričky, záchranárov, pacientov a všetkých,
ktorí sú spojení s národným zdravotníckym systémom.
• Proste Boha, Majstra - Uzdravovateľa, aby vlial svoju milosť a svoju hojnú zásobu do
liečebných inštitúcií v tomto národe.
“Lebo ťa uzdravím a vyliečim ťa z tvojich rán, - znie výrok Hospodinov ...” (Jer. 30:17).

ZHORŠOVANIE VODNEJ SITUÁCIE
“... daj dažďa svojej zemi, ...” (1. Kráľ. 8:36).
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• Prihovárajte sa TERAZ za očakávané jesenné dažde. Keďže je september, nie je príliš
skoro začať sa modliť za vodnú zásobu v Izraeli. V tejto chvíli je zásoba vody taká
biedna, že niektorí ľudia už o tom ani nehovoria; sú len zvedaví, kedy vyschne
vodovodný kohútik.
• Proste Boha, aby otvoril okná nebies a spôsobil tohto roku skoré dažde.
• Modlite sa za vyhovujúce poveternostné podmienky, za ťažké oblaky, ktoré vylejú
dažde, ktoré pokryjú vrchy, údolia a rokliny... plniace nádrže a zvodnené vrstvy,
vzdúvajúce rieky, doplňujúce Kinneret a zavlažujúce vysušenú pôdu.
“A zase sa modlil, a nebo dalo dážď a zem vydala úrodu.” (Jak. 5:18).

DÔVOD NA CHVÁLU
“Nech ďakujú Hospodinu za milosť, za Jeho divné skutky na ľuďoch;” (Ž. 107:21).
• Ďakujte Bohu za schopnosť a znalosti židovských vedcov, ktorí sa významne zaslúžili
o zlepšenie životov mužov a žien na celom svete.
Vedcom Hebrejskej univerzity sa teraz podarilo dosiahnuť, že rakovinové bunky ničia
samé seba a takým spôsobom sa zabráni ich šíreniu. Toto je nesmierne dôležitý prelom,
ktorý pacientom s rakovinou sľubuje do budúcnosti viac nádeje. Profesor biochémie
Levitzki zdôrazňuje, že ešte bude trvať dlho, kým sa bude môcť tento nový pokrok
realizovať na skutočné liečenie pacientov (JPost, 21. august). Napriek tomu vyzerá táto
nová metóda veľmi sľubne.
• Chváľte Boha za tento úžasný pokrok a proste Ho, aby spôsobil rýchly proces pri
ďalších výskumoch a testoch, ktoré musia byť urobené skôr, ako bude možné použiť
techniku.
“...požehnané budú v tvojom potomstve všetky národy zeme, pretože Abrahám
poslúchol môj hlas...” (1. M. 26:4b-5a).
V Mesiášovi
Lonnie C. Mings

Kontaktná adresa v Izraeli:
CFI, P.O.Box 1813, Jerusalem 910 15, ISRAEL
E-mail: cfi@cfijerusalem.org; www.cfijerusalem.org
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Krátke správy z Izraela K
Vypuklina na južnej stene Chrámovej hory sa zväčšuje
Archeológovia hovoria, že južná stena sa čoskoro zrúti
spolu s mešitou
Stúpenec Chrámovej hory Šaronovi:
Nechajte ju padnúť! Toto je ruka Božia!
Archeológovia z Izraelskej správy historických pamiatok 27. augusta 2002 varovali, že
južnej stene Chrámovej hory bezprostredne hrozí zrútenie. Oznámili, že vypuklina
v stene, ktorú prvýkrát spozorovali po Tiša b´Av v minulom roku, tesne po tom, ako
stúpenec Chrámovej hory preniesol základný kameň tretieho chrámu na miesto pred
južným múrom Chrámovej hory, sa výrazne zväčšila. V minulom roku mala táto
vypuklina 70 cm a bola 30 metrov dlhá. Teraz sa zväčšila na viac ako 1 meter a je
omnoho dlhšia.
Archeológovia tiež uviedli, že ak padne múr, spolu s ním padne mešita Al Aksa, ako aj
ďalšie dve ilegálne mešity, ktoré boli postavené v posledných rokoch, keď zmenili vchod
Hulda na Chrámovú horu a do tzv. Šalamúnových stajní a prerobili ich na mešitu na
Blízkom východe. Obe tieto sväté miesta spolu s južným múrom boli postavené
izraelským kráľom Herodesom a dokončené boli do roku 10 pred n. l.. Boli súčasťou
chrámového komplexu. V južnej stene bola dvojitá a trojitá brána, ktoré boli známe ako
brány Hulda, po prorokyni Hulde, a boli používané ako hlavný vchod pre milióny
židovských pútnikov, ktorí prichádzali do druhého chrámu. Tunel Hulda a Šalamúnove
stajne (ktoré nikdy neboli stajňami a v čase kráľa Šalamúna neexistovali, ale takto mylne
boli nazvané križiakmi) zostali presne také, aké boli v časoch druhého chrámu, až
donedávna, keď Arabi zakryli na Chrámovej hore prekrásnu dekoráciu a stĺpy a miesto
pretvorili protiprávne na mešitu.
Archeológovia naliehajú na izraelské úrady, aby múr opravili. Avšak archeológ Eilat
Mazar vyhlásil, že blížiacemu sa zrúteniu steny nemôže nič zabrániť. Taktiež oznámili,
že nepoznajú príčinu vydutia. Arabi na Chrámovej hore však tak či tak odmietajú dovoliť
izraelským orgánom pokúsiť sa stenu opraviť.
Hnutie stúpencov Chrámovej hory a izraelskej krajiny zaslalo 28.8.2002 otvorený list
Arielovi Šaronovi, ministerskému predsedovi Izraela. V liste predseda hnutia Geršon
Salomon uviedol, že dôvodom vypukliny a “nebezpečenstva” zrútenia steny je ruka Boha
Izraela. Geršon v liste napísal, že vypuklina a možné zrútenie nie je náhoda, ale začiatok
božského jednania so všetkým cudzorodým, prítomnosťou pohanských Arabov na
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Chrámovej hore, ktorá je najsvätejším miestom chrámu. Toto je naplnením proroctiev
izraelských prorokov o vykúpení Chrámovej hory, Izraela a celého sveta. Je také smutné,
že všetci, ktorí hľadajú príčinu vydutia, sú príliš slepí, aby porozumeli tejto prorockej
skutočnosti. Geršon vyzval izraelské orgány a archeológov, aby nezasahovali do Božieho
konania a zabránili akejkoľvek činnosti na oprave múru. Tento božský jav znamená
začiatok pádu múrov násilia a nenávisti voči Božiemu ľudu a prítomnosti arabského
islamského nepriateľa Boha a izraelského národa na najsvätejšom mieste Boha
a izraelského ľudu. Boh Izraela smeruje dejiny posledných čias Izraela a celého sveta
k očisteniu svojho svätého vrchu od cudzincov a ich znesväcovania a k opätovnému
vystavaniu chrámu. Je to tiež začiatok Božieho súdu nad týmito cudzími nepriateľmi na
Chrámovom vrchu, ktorí znesvätili, spustošili a zničili zostatky prvého a druhého
chrámu, postavili na Božom svätom mieste nové mešity, a stále pokračujú v aktivitách,
ktorými pretvárajú Chrámovú horu na islamské miesto, odstraňovaním pozostatkov
židovských chrámov. Opovážili sa zdvihnúť ruky proti Bohu Izraela a izraelskému
národu. Klamali sami seba, keď si mysleli, že by mohli poprieť a ignorovať existenciu
chrámu na Chrámovej hore a tak zabrániť božskému kroku na konci dejín, ktorým
vykúpi Chrámovú horu, Izrael a celý svet.
Boh Izraela im ukázal, že nikto nemôže zdvihnúť ruky a bojovať proti Nemu. Toľko
nepriateľov Izraela, ktorí od zničenia druhého chrámu v roku 70 n. l. okupovali
Chrámovú horu a Jeruzalem, pod Božím súdom úplne vymizlo z historickej éry, ako
prach vo vetre. Takýto a ešte horší bude údel súčasných nepriateľov Boha a ľudu Izraela
na Chrámovej hore a v celej izraelskej krajine.
Geršon vyzval Ariela Šarona, aby nepremrhal obrovský kredit, ktorý mu dal Boh
a história vo významnom a rozhodujúcom čase v dejinách Izraela, ale aby spolupracoval
s Bohom a odstránil Jeho nepriateľov z Jeho najsvätejšieho vrchu a aby neodkladne začal
s výstavbou tretieho chrámu.
Geršon pripomenul ministerskému predsedovi Šaronovi Božiu ruku na južnom múre
Chrámovej hory počas Tiša b´Av 2001, keď Hnutie stúpencov Chrámovej hory prenieslo
základný kameň na miesto pred múrom a jeho historickými bránami a ako sa okamžite
začala objavovať vypuklina. To bolo jasné posolstvo od Boha, že brány a múry by mali
byť okamžite sprístupnené pre základný kameň a začatie opätovného vybudovania
chrámu. Presne ako hovorí Jeho slovo v Žalmoch: “kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal
sa kameňom uholným”. Cez tento uholný kameň Boh spôsobil politické a duchovné
zemetrasenie v Izraeli, na Blízkom východe a na celom svete. Vo všetkých arabských
krajinách boli modely chrámu, ktoré postavili, spálené a znovu žili v ilúzii, že takýmto
konaním môžu zabrániť tejto podstatnej božskej udalosti na konci čias, čo ich znovu
priviedlo k znesväcovaniu Božieho mena. Nie je náhoda, že Boh spôsobil tú vypuklinu
a možné zrútenie južnej steny Chrámovej hory. Toto bol pre pútnikov hlavný vstup do
prvého a druhého chrámu a Boh horlí za otvorenie tejto steny a jej brán pre milióny ľudí,
ktorí budú putovať do tretieho chrámu.
Krátke správy z Izraela
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V sobotu 24. augusta 2002 priviezlo antiizraelské islamské hnutie v Izraeli 45 000
svojich členov na Chrámovú horu a uskutočnili demonštráciu proti Bohu a ľudu Izraela.
Hnutie stúpencov Chrámovej hory poslalo izraelským predstaviteľom správu o proteste
s otázkou, prečo nezabránili tejto demonštrácii, ktorá znovu znesväcuje sväté miesto
Boha Izraela. Počas demonštrácie boli Arabi štvaní proti izraelskej zvrchovanosti na
Chrámovej hore, v Jeruzaleme a v izraelskej krajine. Vyhlásili, že izraelská krajina je
“Palestína” a na Chrámovej hore, či Jeruzaleme a v celej izraelskej krajine niet miesta
pre Židov. Popierali, že Chrámová hora bola miestom prvého a druhého
chrámu, božským historickým srdcom a dušou Boha a ľudu Izraela. Bola to hrozná
vzbura nasledovníkov Jásira Arafata, nepriateľov Boha a ľudu Izraela na Chrámovej hore
proti Bohu a večnej zmluve, ktorú učinil s Abrahámom a Izraelom, keď dal izraelskú
krajinu jedine svojmu národu Izraelu a keď im dal Chrámový vrch a Jeruzalem, kde mali
postaviť Jeho dom. Bola to bezočivá lož voči histórii vzťahov a dlhodobého spojenia
medzi Bohom, Izraelom a Svätou zemou; histórii niekoľkých tisícročí izraelského
národa, ktorý žil v tejto zemi od čias Abraháma a kráľa Dávida a vybudoval z nej krajinu
Boha a ľudu Izraela. Božia odpoveď prišla okamžite. Na druhý deň archeológovia zistili,
že vypuklina sa zväčšila. Toto bolo opäť okamžité znamenie Božej ruky a jeho súdov.
Geršon vo svojom liste ministerskému predsedovi uviedol, že práve stojíme na prahu
novej a konečnej epochy vo významnom historickom, prorockom božskom hnutí za
vykúpenie Chrámovej hory, ľudu a zeme Izraela a celého sveta. Teraz sme svedkami
posledného, smrteľného ťahu krutej, cudzej a pustošiacej okupácie Chrámovej hory,
Jeruzalema a izraelskej zeme. Boh už nebude dlhšie trpieť pokračujúce znesväcovanie
jeho svätého vrchu. Ak izraelská vláda okamžite neukončí okupáciu nepriateľom, tak ako
to Boh od nej očakáva, potom ju čoskoro ukončí Boh sám, čo už aj začal robiť.
Vypuklina v južnom múre je začiatkom tohto nezvratného Božieho konania. Izraelský
ľud ani celý svet nemôže a nepodarí sa mu utiecť od Chrámovej hory a božskej úlohy
izraelského ľudu znovu a bezodkladne vybudovať Boží dom. Chrámová hora a chrám ich
bude hnať a chrám bude čoskoro opäť vybudovaný, či chcú alebo nie. Toto je hodina,
ktorú nariadil Boh Izraela.
Zlyhanie bezpečnosti, hospodárstva, spoločnosti, morálky, kruté teroristické útoky,
hrozné krviprelievanie na cestách a politická a sociálna nestabilita na celom svete sú
výsledkom hanebného ignorovania Chrámovej hory a Božieho volania k neodkladnému
opätovnému vystavaniu chrámu, ktorý začne novú epochu morálky v živote celého sveta.
Geršon žiadal izraelský ľud a jeho vedenie, aby venovali pozornosť výzve svojho Boha,
Boha Abraháma, Izáka a Jakoba, aby sa pridali k Nemu a k Jeho prorockému
zachraňujúcemu konaniu na konci vekov, aby okamžite očistili Boží svätý vrch
a urýchlene vystavali Jeho dom na Chrámovej hore, ktorý bude hlavným svetelným
stožiarom pre Izrael a všetky národy a domom lásky a uctievania pre Boží ľud a celý
svet. Vysielame výzvy, aby všetci precitli k tejto závažnej prorockej a božskej udalosti
posledných čias v Izraeli a na celom svete. Nepremeškajme úžasnú božskú príležitosť,
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ktorú nám daroval v tomto veľmi kritickom a vzrušujúcom čase v dejinách Izraela
a celého sveta.
Vyzývame všetkých v Izraeli a na celom svete, aby sa hlasno modlili nasledujúce Božie
slovo Jeho prorokovi Izaiášovi, ktoré začalo byť realitou a čoskoro sa naplní
na Chrámovej hore.
Hospodine, ty si môj Boh; vyvyšovať ťa budem, oslavovať budem tvoje meno, lebo si
učinil predivné veci, rady, uradené od pradávna, vernú pravdu. Lebo si obrátil mesto
v hromadu rozvalín, ohradené mesto v zrúcaninu, paláce cudzozemcov, aby neboli
mestom; nebude viacej vystavené až na veky. Preto ťa bude ctiť a oslavovať silný ľud
urputný, mesto ukrutných národov sa ťa bude báť. Lebo si bol pevnosťou
chudobnému, pevnosťou núdznemu, keď mu bolo úzko, útočišťom pred prívalom,
tôňou pred horúčavou, lebo vzteklý duch ukrutníkov je ako príval na stenu. Ako
horúčavu vo vypráhlej zemi, tak potlačíš veselý hlomoz cudzincov, ako horúčavu tôňou
hustého oblaku. - Pokorí spev ukrutníkov. A Hospodin Zástupov učiní všetkým
národom hostinu tučných vecí na tomto vrchu, hostinu pri kvasenom víne, hostinu
tučných vecí, plných špiku, kvaseného vína očisteného. A pohltí na tomto vrchu tvár
závoja, ktorý leží na všetkých ľuďoch, aby zavil, a prikrývku, ktorá je rozprestretá
na všetkých národoch, aby prikryla; pohltí smrť na večnosť, a Pán Hospodin zotrie
slzu s každej tvári a odstráni potupu svojho ľudu s celej zeme, lebo Hospodin hovoril.
Preto povedia toho dňa: Hľa, toto je náš Boh, na ktorého sme očakávali, a vše nás
spasil; toto je Hospodin, na ktorého sme očakávali! Plesajme a radujme sa v jeho
spasení! Lebo ruka Hospodinova odpočinie na tomto vrchu, a Moáb bude zašliapaný
na svojom mieste, ako sa zašliape slama do moku hnoja, a rozprestrie svoje ruky vo
svojom strede, ako ich rozprestiera plavec plávajúc. A tak poníži jeho pýchu s úkladmi
jeho rúk. A ohradu, vysokosť tvojich múrov zohne, poníži a zrazí na zem až do prachu.
(Iz. 25:1).

Krátke správy z Izraela
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Evanjelium pre Palestínu
“Počnúc utorkom 20. augusta je Ježiš Kristus opäť vyvýšený na islamských
rádiových vlnách. Podpísali sme novú dohodu s rozhlasovou stanicou Al Qamar
na tri vysielacie vstupy týždenne počas piatich týždňov a jeden v nasledujúcom
šiestom týždni. Päťminútové posolstvo je mocné. Najskôr je vysielané
v angličtine, za tým nasleduje arabský preklad. Posolstvo necháva málo
pochybností o tom, že pomoc Palestíne príde z iného zdroja ako od Krista.
Vysvetľuje, že Palestína sa musí kajať a nasledovať Ježiša, aby mohla
prosperovať. Už sme to predtým robili, svätí, ale stále to vo mne vzbudzuje
bázeň. Sme v islamskej kultúre, kde je verejné kázanie protizákonné a Ježiš
vztyčuje pre svojich ľudí vzor, ktorý majú nasledovať. Buďte statoční, buďte
pevní! Nešli sme k nim, oni prišli k nám. Pre Neho nie je absolútne nič nemožné!
On dosahuje tunajších ľudí. Modlite sa, aby tí, ktorí opravdivo hľadajú pomoc,
prijali posolstvo.”
Terry
========================================================
Svätí,
áno! On skutočne je! A navštevuje ľudí. Dnes sme počuli dve nádherné
svedectvá z dvoch nezávislých zdrojov.
Jedným z nich je náš najmladší priateľ. Uveril v Ježiša a prešiel všetkými
vonkajšími prejavmi, ktoré dokazovali jeho vieru. Neskôr bol však zo všetkých
strán napádaný negatívnymi vplyvmi. Jeho otec, islamský duchovný, od neho
vyžadoval, aby denne čítal Korán a pravidelne navštevoval určité stretnutia.
Zaplietol sa tiež s nebezpečnými osobami, ktoré od neho očakávali isté veci. Po
všetkom tom vymývaní mozgu prišiel do bodu, keď spochybňoval svoje spasenie
a pýtal sa, či to všetko o Ježišovi je pravda. Pred niekoľkými dňami s tým
všetkým skoro skoncoval.
Včera večer môj syn Adam s týmto mladým mužom telefonoval a chvíľu sa
s ním rozprával. Neskôr náš priateľ išiel na strechu, s úmyslom, že tam prespí.
Začal sa modliť s úprimným srdcom a pýtal sa Boha, kto v skutočnosti je a čo je
skutočná pravda. Popisoval, že sa pred ním objavilo žiarivé svetlo a z neho
k nemu hovoril hlas. Povedal: “Nasleduj ma.”
Svetlo sa potom rýchlo vzdialilo z dohľadu. Bolo to dôverné stretnutie, ktoré sa
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odohralo rýchlo, ale dostatočné na to, aby ho presvedčilo, že Ježiš je cesta!
Hovorí, že nespal a že to bol zážitok pri plnom vedomí. Nevedel, čo má robiť,
tak dlhú chvíľu len chválil Boha.
Dnes vie, že to bol Ježiš, kto k nemu prišiel. Mohamed je mŕtvy. Ježiš je živý! Je
veľmi povzbudený, práve tak, ako by mal byť! Povedal, že vie, čo by chcel
robiť, a to byť ako ja. No hneď sme ho napomenuli, aby bol ako Ježiš a nie ako
ktokoľvek z nás. Čo tým však myslel bolo to, že chce učiť ľudí o Ježišovi!
Ďalšie svedectvo prišlo práve dnes od jednej z našich priateliek. Tvrdí, že vo sne
k nej prišiel Ježiš. Bol oblečený v striebornom a celá scéna bola nasýtená tou
istou farbou. V jej sne niesol kríž.
Ježiš zmizol, ale ona mala odrazu oblečený presne taký istý odev! Mohli sme jej
pomôcť vidieť, že keďže je oblečená v Krista, stáva sa Mu podobnejšou. Tiež je
povzbudená.
Zaujímavé je, že len čo sme dokončili rozhovor s naším mladým priateľom
o jeho skúsenosti, zaklopala na dvere táto dáma. Medzi nimi dvomi nie je žiadna
súvislosť, a to poslúžilo na ďalšie povzbudenie nášho mladého priateľa.
Ježiš robí oboje: povoláva i vyberá. Dnes sa po stretnutí skupinky v severnom
Jerichu stretneme s jednou ženou a jej manželom. Ona by nám chcela pomáhať
vyučovať ženy o Ježišovi a možno bude našou prvou ženou – evanjelistkou!
Našu rozhlasovú výzvu obom – Izraelu aj Palestíne –vysielali dnes asi o 15
minút skôr, ako bolo naplánované. Boh vie, kedy je ten najlepší čas zasiahnuť
uši, ktoré On chce zasiahnuť! Posolstvo je už vonku.
Žehnanie od nás
Terry a Steve

Krátke správy z Izraela

strana 37

bratstvo

Správy z diaspóry (Ukrajina)
MOJA PRVÁ CESTA NA UKRAJINU
Rozprávala som sa s viac než 100 ľuďmi židovskej národnosti. Počúvať ich životné
príbehy bolo ako ponoriť sa do ich trpkej, pre nás nepoznanej minulosti, akoby som
listovala v kalendári minulosti a videla všetko to zverstvo a násilie páchané na židoch.
Ľudia, ktorí o tom môžu dnes podať svedectvo, len zázrakom prežili koncentračné
tábory, getá, gulaky, evakuácie. Videli svojich blízkych - umučených, rozstrieľaných,
spálených… . Niektorí z nich sa už do minulosti nechcú vracať. Spomienky na ňu im
spôsobujú bolesti, otvárajú rany, ktoré nemôže zahojiť človek. Chcú zabudnúť a v pokoji
dožiť - no nemôžu. Denne zápasia o prežitie. Cez pravidelné zásielky potravín, dovoz
uhlia v zime, možnosti stravovania v jedálňach, a inú pomoc, prežívajú “Boží dotyk”.
Zaiste vedia, že Boh na nich nezabudol. Dnes sa už môžu mať lepšie vďaka projektom
ktoré financujú ľudia, ktorí sa rozhodli priložiť svoju ruku k dielu, ktoré Boh koná
v židovskom národe.
Toto je svedectvom,
že Boh neodstúpil od
svojej zmluvy a jeho
láska pre židovský
národ stále trvá. Boh
nás pozýva do
svojho
plánu
s Izraelom. Je na
nás, vyjadriť ochotu,
cez tie dvere vojsť
a stratiť niečo zo
svojho, aby iní mohli
mať.

Rozvoz potravinových balíkov

V
j e d n o m
potravinovom balíku, ktorý sme k nim prinášali raz mesačne je jedlo na prežitie - múka,
krúpy, olej, cestoviny, konzervy, maslo, ovsené vločky, čaj, džús, zahustené mlieko,
cukor a sušienky. Mnohí žijú len z tejto zásielky. Dôchodok im nedovolí kúpiť si ďalšie
potraviny. Mnohí zaplatia nájomné za byt a z dôchodku už im nič nezostane. Jedálne,
ktoré sa zriaďujú po celej Ukrajine pre núdznych židov riešia problém teplej stravy.
Osamelí ľudia prebývajú v dvoj a trojizbových bytoch, za ktoré platia vysoké nájomné.
Byty by chceli predať a vymeniť za menšie, no to je na Ukrajine viac než nemožné.
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V dôsledku zlej ekonomickej situácie, ľudia nemôžu uspokojiť svoje základné potreby,
nie ešte investovať do kúpy, alebo rekonštrukcie bytu či domu.
Takmer katastrofálna je situácia s vodou. V meste Borislave a jeho okolí tečie iba
studená voda, a to iba vo vymedzených dňoch a časových intervaloch. Ráno dve hodiny
a večer dve hodiny, cez deň vody niet. V utorok a vo štvrtok voda tečie iba ráno.
V niektorých bytoch nachádzajúcich sa na vyšších miestach je tlak vody veľmi slabý
a voda tečie iba krátko. Teplou vodou sa môže umyť len ten, kto si kúpil bojler na ohrev
vody, ktorý stoji 700 UAH, čo je na naše peniaze cca 7000.- Sk. Keďže priemerný
zárobok je 2000 Sk a ceny potravín a iného tovaru sú také isté ako u nás na Slovensku, je
len málo takých rodín, ktoré si to dovolia. Pre osamelých ľudí je to nemožné.
Rita žije sama v malom dvojizbovom domčeku. Má 74 rokov a veľa toho už prežila. No
neboli to pre ňu prijemné časy - tak ako pre väčšinu židov z Ukrajiny. Otca i brata
zobrali na ruský front a ona so sestrou a matkou bola odvlečená do geta. Odtiaľ jej Boh
pomohol utiecť, jej matku i sestru v gete zavraždili. Bola vtedy ešte malé dievčatko, no
na tie chvíle hrôzy si pamätá dobre. Mesiac sa ukrývala sama v lese plná strachu a
beznádeje. Tam žila so zvieratami. Našli ju partizáni, ktorí sa o ňu postarali. Nejaký čas
bola s nimi, presúvala sa z miesta na miesto - tak ako postupoval front. Potom jej
pomohli odísť do Rumunska, kde pracovala, aby vyžila. Rita bola vychovávaná v
židovskej tradícii - jej otec bol pred vojnou rabín v synagóge. Pamätá si ako spolu s
celou rodinou slávili židovské sviatky - to boli jej posledné a zároveň najkrajšie
spomienky na minulosť. Pred mesiacom Ritu prepadli a dobyli. Nemala sa ako brániť,
pretože je invalidom. Zobrali jej všetko i fotografie jej rodiny. ”Mysleli si, že stará
židovka doma ukrýva zlato. No kde by som ho nabrala? Veď celý život som sa snažila
len o jedno - prežiť.“ I teraz Rita len prežíva - keby nebolo potravinových balíkov
neprežila by - tak ako
väčšina židov na
Ukrajine, s ktorými
som sa stretla.
Židia, ktorí boli
evakuovaní ako malé
deti nemali zo svojho
detstva nič - žiadne
hračky,
hry,
kamarátstvá, chvíle
radosti..., ale neustále
bombardovanie a
strach z toho či pod
nimi nevybuchne
mína, alebo ich
nezastihne
hlad,
Rita vo svojom malom dvojizbovom domčeku.
mráz,
choroby
a
Správy z diaspóry – Ukrajina
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prenasledovanie. Žiadne bezpečie, žiadna istota, žiadny pokoj, žiadna rodina… .
Povraždené rodiny, siroty bez rodičov, zbombardované domy… . To bola situácia, v
ktorej sa nachádzali a ktorej museli čeliť. Väčšina z nich sa z tej hrôzy nevie spamätať
dodnes. Mnohí trpia psychickými poruchami a depresiami. Nevedia si usporiadať svoj
vlastný život, cítia sa byť neustále ohrození, Boja sa samoty a hladu. To je daň, ktorú si
zobrala vojna.
Vladimír bol evakuovaný v piatich rokoch spolu so sestrou, bratom a matkou. Utekali z
miesta na miesto a dlhšie ako dva
mesiace na jednom mieste nepobudli.
Jeho zážitky sú silné, ešte ani dnes mu
nedávajú spať. Ako deti pri presune
museli prechádzať cez zamínované
polia, ktoré boli pokryté snehom.
Videl, ako mnoho detí mína roztrhala.
Prežil obdobie veľkého hladomoru.
Jeho mladší brat to šťastie nemal.
Vladimír spomína ako sa raz ráno
zobudil a brat, ktorý ležal vedľa neho
bol studený. Zomrel od hladu. Ešte i
teraz keď si na to spomenie sa mu oči
zalievajú slzami. Vladimír sa z toho
nikdy nespamätal - trpí silnými
depresiami. Zdá sa mu, že svoj život
prežil naprázdno. Chce byť pre niekoho
potrebný. Nemá pre koho. Všetci
zomreli. Preto hľadá vieru svojich
Vladimír – 66 rokov.
predkov, chce sa vrátiť ku svojim
koreňom.
Mnohí zo židov, ktorí sa na Ukrajine narodili a ich predkovia sa sem prisťahovali
hovoria jazykom jidiš. Naučili sa ho od svojich rodičov a prarodičov. Počuť hovoriť
židov v diaspóre ivritom je zriedkavé. Ale ten kto ho ovláda potom po domoch učí tých,
čo majú záujem. Sú to väčšinou židia, ktorí sa rozhodli vycestovať do Izraela.
Pred vojnou bolo v takmer každom veľkom meste židovská synagóga. Tie boli počas
vojny buď zbombardované, alebo slúžili ako sklad pre muníciu. Len málo z nich sa po
vojne dočkalo rekonštrukcie. Tisíce židov bolo zabitých. Prežila len hŕstka. V meste
Borislav bolo pred vojnou 12-tisíc židov, po vojne ich zostalo len 15.Kedže zo starej
synagógy zostala len ruina kameňov a na stavbu novej nemajú peniaze, stretávajú sa po
domoch. Podobný osud zastihol aj synagógu v Striji. Pred vojnou slúžila 18000 židom.
Dnes ich je 29 a z kedysi majestátnej synagógy zostala len zrúcanina.
Ilena bola učiteľkou anglického jazyka. Vyštudovala inštitút cudzích jazykov. Aj pre ňu
bola vojna ťažká, lebo v nej stratila celú svoju rodinu. Na začiatku vojny k nej domov
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vtrhli policajti s vojakmi a odvliekli jej
celú rodinu a potom ju zavraždili. Iba jej sa
podarilo utiecť oknom. Zostala sama,
medzi ľudí ísť nemohla, lebo by ju
spoznali. Žila v spustnutom dome po
nejakom židovi, ktorého zabili. V noci
chodila po rozbitých obchodoch a odnášala
z nich drevené trámy, aby si s nimi
zakúrila a nezmrzla. No ani povojnové
časy Ilene nepriniesli pokoj a radosť po
ktorých túžila. Jej muž zahynul. Dieťa,
ktoré sa jej narodilo bolo postihnuté. Dnes
jej syn nemôže hovoriť, ma nehybnú pravú
ruku a nohu. Je diabetik. Sama Ilena je už
slabá, má problémy so srdcom, pred 3
rokmi bola operovaná na pečeň, no o
svojho syna sa stará. Na lieky, ktoré by
zmiernili ich bolesti, nemá.
Tak ako v Moldavsku i na Ukrajine mnoho
židov, s ktorými som sa rozprávala bolo
vzdelaných, vyštudovali rôzne univerzity s
Ilena – 80 rokov.
rôznymi špecializáciami, hovorili
niekoľkými
jazykmi, boli rozhľadení
Inessa – 73 rokov.
a inteligentní ale nikto ich nechcel a nesmel pre ich
židovský
pôvod zamestnať. Ich hranice
v spoločenskom a kultúrnom svete boli jasne
ohraničené.
Podobne to bolo aj s Inesou, ktorá prežila
evakuáciu, bombardovanie, obdobie hladu i smrť
svojich blízkych. Vyštudovala pedagogickú
fakultu, no ako židovke jej miesto učiteľky
odmietli dať. Preto sa rozhodla v štúdiu pokračovať
a skončila filozofickú fakultu odbor psychológia.
Po ďalšom odmietnutí vyštudovala matematicko fyzikálnu fakultu a konečne, keď skončilo obdobie
antisemitizmu sa zamestnala ako operátorka
v informačnom centre. Teraz v starobe aj napriek
svojmu zlému zdravotnému stavu pravidelne
navštevuje knižnicu a číta mnoho kníh, no najviac
ju zaujíma história židovského národa.
Elizabet žije sama v trojizbovom byte. Otca
Správy z diaspóry – Ukrajina
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nepoznala - zahynul vo vojne. Pamätá si ako na
ich dom spadla bomba. Zázrakom vyviazli živí
a tak ako boli bez oblečenia a osobných vecí
boli evakuovaní na Ural. Elizabeta sa narodila
s vrodenou vadou nôh. Keďže neboli peniaze na
lekára ani lieky a už vonkoncom nie na výdatnú
stravu, Elizabeta prvých päť rokov vôbec
nechodila. Dnes už chodí, ale s veľkými
obtiažami. Ani dnešná lekárska starostlivosť jej
zdravie do nôh nevráti - iba zmierni bolesti,
ktorá ju od vojny sprevádza. Elizabeta sa ako
38 ročná vydala, no jej muž o dva roky na to
zomrel. Skrúšená jeho smrťou sa presťahovala
do mestečka Dragobič a tam žije dodnes.

Koncom júla som mala možnosť sprevádzať 5
židovských rodín, ktoré sa rozhodli odísť do
Izraela. Cestovali sme
Elizabeta – 62 rokov.
spolu
do prístavného
mesta Odesa, kde sme
niekoľko dní spolu s ostatnými židmi z iných oblastí pobudli na základni organizácie
EBENEZER. Tá im zabezpečí cestu loďou z Odesy do Izraela a zároveň niektorí jej
pracovníci ich na tejto ceste sprevádzajú. V mesiaci júl touto loďou vycestovalo 373
židov do Izraela. Pretože celá cesta potrvá 5 dní je na lodi pripravený duchovný
i kultúrny program. Pracovníci EBENEZERU zároveň poskytujú i praktické rady pre
život v Izraeli. Okrem iných zaujímavostí poučia ľudí o tradíciách a zvykoch, s ktorými
sa stretnú v ich dlho očakávanom novom domove. Pre deti je pripravený špeciálny
program. Naučia ich tancovať židovské tance.
Nie je ľahké opustiť domov (i keď je
to biedna krajina), zanechať svojich
blízkych, svoje zamestnanie, svoj byt
alebo dom, zvyky a kultúru, opustiť to,
čo poznajú a vydať sa do neznáma - do
krajiny, ktorá je tak iná. Musia sa
naučiť jazyk, nájsť si byt a prácu,
zorientovať sa, vybaviť všetky
doklady a začať žiť. Je to ťažké najmä pre starých ľudí. Mladí sa
rýchlo prispôsobia, nájdu si prácu,
alebo študujú. Jazyk je pre nich
prekážkou len chvíľu - po
n i e k o ľ k o m e s a č n ý c h k u r z o c h Posledné tašky, rozlúčka s priateľmi a dlhá cesta do Odesy.
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intenzívnej výučby ivritu sa dokážu ako - tak dorozumieť. Ruský jazyk je dosť rozšírený
v Izraeli (pretože väčšina prisťahovalcov pochádza z bývalého Sovietskeho zväzu), ale
na úradoch - ak chcú niečo vybaviť, potrebujú hovoriť úradným jazykom, ktorým je ivrit. Život v Izraeli nie je ľahký a bez prekážok pre tých, ktorí tam z Ukrajiny
pricestovali, ale je to miesto, ktoré pre nich vybral Hospodin. Aby sa stal ich domovom
a požehnaním.
Lola aj napriek svojmu zlému
zdravotnému stavu sa rozhodla
odcestovať do Izraela. Prednedávnom
ju operovali na srdce. Má 77 rokov
a ako sama hovorí, už v živote všeličo
prežila a teraz na starobu túži byť so
svojou rodinou. Syn do Izraela
vycestoval pred niekoľkými rokmi,
našiel si prácu, zvykol si a je
spokojný. Lola má v Izraeli aj vnučku,
ktorá zatiaľ študuje. Do Izraela sa teší
aj keď vie, že privyknúť si na horúcu
klímu bude pre ňu ťažké.
Lola a ďalší židia na ceste do Odesy
Svetlana (33 r.) sa tiež rozhodla
so svojím manželom Pavlom
(43 r.) začať nový život
v Izraeli. Sú ešte mladí - plní
sily a optimizmu. Deti nemajú,
ale chcú aby sa narodili v novej
vlasti. Obidvaja mali na
Ukrajine dobré zamestnanie - čo
je naozaj vzácne. Pavol bol
zubný technik a Svetlana
pracovala v knižnici. No ani pre
nich nebolo ľahké predať byt,
vzdať sa práce a opustiť rodinu.
Svetlana sa už doma začala učiť
Svetlana a Pavol pred cestou do Izraela
hebrejčinu z kaziet, ktoré jej
poslala Pavlova rodina z Izraela. Dúfa, že to jej umožní rýchlo sa zamestnať.
Slová nepostačujú na vyjadrenie súčasného stavu židov na Ukrajine, sú ako ovce bez
pastiera. Videla ..., počula ... a poznala som ich. Nosia v sebe nádej, napriek na pohľad
beznádejným podmienkam, v ktorých žijú. Je treba sa modliť a aktívne sa pridať do
práce pre Jeho ľud. Majme hlavu zodvihnutú tvárou k Bohu a nie k sebe.
Janette Papíková
Správy z diaspóry – Ukrajina
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Žiadajte Jeruzalemu pokoj a hovorte:
Nech žijú v blahu a v pokoji tí, ktorí ťa milujú!
Nech je pokoj medzi tvojimi múrmi,
bezpečnosť v tvojich palácoch!
Už pre svojich bratov a svojich priateľov budem hovoriť:
Nech vládne pokoj v tebe! Pre dom Hospodina,
nášho Boha, budem hľadať tvojho dobrého.
(Žalm 122:6-9)
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