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ARAFAT V IZOLÁCII
Arafat je uväznený vo svojom komplexe Mukata v Ramalláhu spolu s ďalšími 50 mužmi,
na ktorých Izrael vydal zatykač za podnecovanie k teroristickým útokom. Táto situácia je
výsledkom viacerých incidentov, ktoré prerušili relatívne pokojné obdobie šiestich
týždňov (čítaj nižšie). Posledný útok, bombový atentát v Tel Aviv, pri ktorom zahynulo
6 obetí a zranených bolo vyše 50, viedol Izrael k rozhodnutiu úplne Arafata izolovať
a tak spraviť vodcu Palestínskej samosprávy (PS) bezmocným.
Dňa 19. septembra tanky izraelských ozbrojených síl vstúpili do Ramalláhu v rámci
operácie “Vec času” a obkľúčili komplex Arafatovho sídla. Niekoľko budov bolo
zničených a zachovala sa iba tá, v ktorej sa nachádza Arafat a Palestínčania, ktorí sa tam
s ním skrývajú. Arafat má stále telefonické spojenie s vonkajším svetom a nahnevane
vyvolával svetovým vodcom, aby tlačili Izrael, nech skončí obliehanie. Viacerí
zahraniční predstavitelia obliehanie odsúdili a naliehajú na premiéra Šarona, aby ho
odvolal. Arafat je zrejme presvedčený, že Šaron “ma zamýšľa zabiť” (Jeruzalem Post,
22. september). Zároveň odmieta vydať 50 hľadaných zločincov, ktorí sú tam s ním
uväznení. Vodcovia PS sa ako vždy vyhrážajú, vystríhajú a predpovedajú, že ak sa niečo
stane Arafatovi, celý Stredný Východ “vybuchne”. Šaron na to odpovedal, že
momentálne vojenské operácie budú pokračovať, až kým nebudú hľadaní teroristi, ktorí
sa ukrývajú v komplexe, vydaní od rúk Izraelu.
Jediný záblesk svetla v aktuálnej situácii je, že Arafat vydal vyhlásenie pre oficiálnu
spravodajskú agentúru PS WAFA, v ktorom nalieha na všetky Palestínske frakcie, aby
okamžite ukončili útoky na izraelských civilistov na území Izraela. Toto vyhlásenie je
dôveryhodné, ak už pre nič iné, tak aspoň kvôli Arafatovej bezmocnosti v tejto
nepríjemnej situácii. Je však nepravdepodobné, že by mohol riadiť jednotlivé militantné
frakcie, ktoré sú odhodlané pokračovať vo vojne proti Izraelu.

TIRAWI SA UKRÝVA V MUKATE
Generál Tawfik Tirawi, veliteľ Všeobecnej informačnej služby Palestínskej samosprávy,
je pravdepodobne jedným z päťdesiatich teroristov, ktorí sa ukrývajú v komplexe
Mukata. Aj keď PS poprela jeho prítomnosť, palestínske zdroje v Ramalláhu potvrdili, že
sa tam naozaj ukrýva. V noci 21. septembra Izrael tento komplex ostreľoval a s použitím
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megafónov vyzýval teroristov, aby sa vzdali a vyšli von. Jeden palestínsky hovorca
povedal: “Volali predovšetkým na Tawfika Tirawiho, aby sa vzdal.” Tirawiho sa už
Izrael snaží dostať nejaký čas na základe obvinenia, že svoju informačnú službu vedie
ako teroristickú organizáciu a finančne podporoval teroristické zložky, ktoré majú na
svedomí smrť mnohých Izraelčanov.
Podľa článku v Jeruzalem Post Palestínčan obvinený z kolaborácie, ktorému sa minulý
týždeň podarilo dostať z väzenia v Hebrone, obvinil mužov Tawfika Tirawiho, že týrali
jeho aj mnohých ďalších, ktorých upodozrievali z poskytovania informácií pre Šin Bet.
Aj keď je tento muž nevinný, tvrdí, že Tirawiho ľudia ho brutálne mučili od jeho zajatia
pred 18 mesiacmi vrátane fiktívnej popravy. Povedal, že to boli najhoršie chvíle jeho
života. Povedal tiež, že ho prepustili len preto, že jeho príbuzný dal pracovníkovi
informačnej služby úplatok 10 000 dolárov.
Muž podľa svojich slov počas pobytu vo väzbe stretol viac ako 25 zadržaných, ktorých
tiež podozrievali, že napomáhajú Izraelu. Tiwariho ľudia sa špecializujú na zadržiavanie
Palestínčanov, ktorí sú obvinení z kolaborácie. Mnohí z nich boli prepustení, keď
izraelské vojská vkročili do palestínskych miest. Ale ostatných stále zadržiavajú na
neznámych miestach. Povedal, že niektorí boli vážne chorí a potrebovali okamžitú
lekársku pomoc. Tých, ktorých rodiny si mohli dovoliť úplatky Palestínskej samospráve,
po krátkom čase prepustili.
Bez toho, aby potvrdil alebo poprel akékoľvek spojenie s Izraelom, povedal: “Necítim
žiaden súcit pre Tirawiho ani pre jeho mužov a dúfam, že Izrael ho dostane za mreže.
Keď vidím, čo sa s Tirawim deje dnes, hovorím si, vďaka Bohu, konečne platí za to, čo
jeho ľudia urobili mne.”
Medzi ďalších hľadaných teroristov, ktorí sa ukrývajú v komplexe Mukata, patria
Alhalo, ktorý pomáhal Tirawimu; Damra, ktorý je zodpovedný za viaceré strelecké útoky
na Izraelčanov, a Šawiš, ktorý sa tiež podieľal na streleckých útokoch na Izraelčanov.

IZRAEL MARÍ VEĽKÉ ÚTOKY
V poslednej dobe sa Izraelu podarilo odhaliť a predísť viacerým teroristickým útokom,
z ktorých niektoré mohli mať ničivé následky a mohli “zmeniť tvár tejto oblasti”, ako sa
vyjadril minister zahraničných vecí Šimon Peres. Dňa 5. septembra okolo druhej ráno
pohraničná polícia zbadala dve autá idúce cez Samáriu smerom ku Kfar Glickson na
severo-východ od Pardes Chana. Pri kontorlnej patrole šoférov vyzvali, aby zastali. Oni
však išli kúsok ďalej, potom vystúpili a utiekli. V jednom z áut polícia našla
600 kilogramovú bombu, palivo, mobilný telefón pripojený k batérii a ďalšie pomôcky
na výrobu bômb. Ženisti prišli na miesto a úspešne zneškodnili bombu kontrolovanou
explóziou. Okamžite zahájili pátranie po ušlých teroristoch. Keby táto bomba bola
odpálená v zaľudnenej oblasti, spôsobila by obrovské škody.
Isreal News Digest

strana 3

bratstvo
Niekoľko dní po tomto zásahu sa zistilo, že traja pracovníci kaviarne Rimov Café
v Jeruzaleme plánovali otráviť návštevníkov reštaurácie tak, že im dajú do nápojov veľké
množstvo prostriedku na uvoľnenie svalov. Títo traja muži z dedín Jabel Mukaber,
Silwan a Ras el-Amud plánovali použiť drogu s názvom Delaxin, ktorá pôsobí na
svalový systém tých, ktorí ju požijú. Pôsobiť začne, až keď sa po niekoľkých hodinách
trávenia dostane do krvi a v konečnom dôsledku má za následok srdcový infarkt.
Traja muži sú momentálne v súdnej väzbe. Jeden z nich bol šéfkuchár a ostatní dvaja
čašníci. Vysvetlili, že chceli pomstiť smrť veliteľa hnutia Hamas, Salaha Šehadu. Dvaja
z nich boli obžalovaní na Jeruzalemskom okresnom súde. Šéfkuchár, ktorý bol v Rimon
Café zamestnaný tri roky, povedal vyšetrovateľom, že ako otráviť kávu a iné nápoje bez
toho, aby to bolo dokázateľné sa dozvedel z web-stránky Hamasu.
Niektorí stáli zákazníci Rimon Café už radšej prešli do iných podnikov, ktoré
zamestnávajú iba židovský personál. Jedna žena povedala: “Keď som niekde, kde sú
zamestnaní naši “bratranci”, nie som pokojná. Nakupujem mäso u mäsiara v Kirjat
HaJovel a pracujú tam dvaja z našich “bratrancov” a hocikedy sú tam len oni sami bez
akéhokoľvek dohľadu. Je to znepokojujúce…” Výsledkom tohto celého bude, že mnohí
Arabi prídu o prácu a voľnosť svojho pohybu v židovských oblastiach.
A ako keby to nestačilo, len niekoľko dní po incidente v Rimon Café sa dostalo na
verejnosť, že izraelské bezpečnostné zložky zadržali zásielku pušiek a iných zbraní, ktorá
sa do krajiny dostala v kontajneri cez prístav Ašdod. Kontajner bol naplnený hračkami
a suvenírami, ktoré do pásma Gazy posielala Islamská charita. Boli tam stovky
kilogramov zbraní, munície, teleskopických šošoviek, vybavenie na nočné videnie (spolu
so zapaľovačmi v tvare budov bývalého Svetového obchodného centra v New Yorku
s obrázkom Bin Ladina). Táto zásielka odišla z Tchaj-wanu v júni a kým sa dostala do
Ašdodu, prešla cez nemenovanú arabskú krajinu. Bola adresovaná obchodníkovi v Khan
Junis. Izraelskí predstavitelia sa vyjadrili, že keby sa tieto predmety dostali do
palestínskych rúk, výrazne by zvýšili ich bojaschopnosť.

TICHO PREŠLO, ZASE JE TO ROVNAKÉ
Skoro celý august a časť septembra Izraelčania zažívali obdobie relatívneho pokoja,
čiastočne aj vďaka tomu, že bezpečnostné sily objavili a prekazili viaceré incidenty. Toto
obdobie sa však prerušil 18. september, kedy zahynuli traja Izraelčania pri troch
nezávislých teroristických útokoch – jeden na križovatke Umm el-Fahm, ďalší v severnej
Samárii a posledný poblíž Ma’aleh Adumim.
18. septembra v skorých ranných hodinách bezpečnostné jednotky objavili uhoreté telo
Davida Buchbuta z Ma’aleh Adumim, ktorý bol od predchádzajúceho dňa nezvestný.
Popoludní toho istého dňa teroristi zastrelili Josefa Ajamihov jeho aute blízko Dotan
v severnej Samárii. Ten istý večer zahynul aj mladý policajt Moše Hizkijahu z Eljachin
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pri samovražednom bombovom útoku na križovatke Umm el-Fahm. Terorista odpálil
nálož po tom, čo ho polícia požiadala, aby predložil svoj identifikačný preukaz. Bolo
uvedené, že svojím činom Moše Hizkijahu zastavil bombového útočníka a zachránil
mnohé životy. Je považovaný za hrdinu.
Tieto tri incidenty akoby odštartovali nové kolo terorizmu a už na nasledujúci deň,
19. septembra, samovražedný útočník nastúpil do preplneného autobusu č. 4 Dan v Tel
Aviv a odpálil sa len niekoľko sekúnd po tom. Zahynulo 6 ľudí vrátane šoféra a vyše
50 utrpelo zranenia. Svedkovia opísali dejisko nešťastia ako nepredstaviteľné
krvipreliatie a človeku sa pripomenie nevýslovná “beštialita” týchto útokov, ako to
vyjadril jeden vládny hovorca. Tento bombový útok v Tel Aviv bol v poradí
76. samovražedný bombový útok od začiatku palestínskeho násilia pred dvomi rokmi
(Jpost, 20. september).

LÁSKA K IZRAELU KONČÍ SMRŤOU
Na samovražedných útočníkoch je zvláštne, že sa nepýtajú, na koho vlastne útočia.
Mladý Škót Yoni Jesner bol v Izraeli aj so svojím bratom Arim, ktorý študuje na Guš
Etzion Ješiva. V piatok cestoval Yoni so svojím bratrancom Gideonom Blackom
autobusom číslo 4 Dan navštíviť strýka. Black bol ľahko ranený, ale Yoni bol takmer
v centre výbuchu a v Ichlovskej nemocnici podľahol zraneniam krátko po prevoze.
V Škótsku sa Yoni v mnohých smeroch zapájal do židovského života. Viedol Bnei
Akiva, Sionistické mládežnícke náboženské hnutie, ako aj Židovskú mládežnícku radu
Škótska. Dokonca zorganizoval aj židovskú mládežnícku delegáciu do škótskeho
parlamentu. Podľa slov svojho brata Ariho Yoni svojím entuziazmom inšpiroval
mnohých ľudí v Glasgowe, aby sa začali zaujímať o Izrael a Judaizmus. Yoni býval v
Izraeli už rok, ale nestačilo mu to a tak zostal ešte na ďalší rok. Jeho najvýšším cieľom
bolo stať sa doktorom. Yoniho otec, ktorý žije v Izraeli, bol pri ňom v nemocnici, keď
zomieral. Aj v tej chvíli poskytol Yoni dar života – jednu z jeho obličiek venovala jeho
rodina na transplantáciu pre arabské dieťa vo Východnom Jeruzaleme.

PSY MÔŽU ZACHRAŇOVAŤ ŽIVOTY
V špeciálnom výcvikovom tábore neďaleko Los Angeles trénuje Mike Herstik psy, aby
vedeli vyhľadávať výbušniny. Výcvik prebieha pod záštitou americkej organizácie “Psy
za mier” a ide o pokrokový projekt trénovania psov, aby vystopovali výbušniny a tak
prekazili budúce samovražedné a smrtiace útoky v Izraeli.
Projek inicioval Glenn Yago, ekonóm z Californie, ktorého šokovali správy o bombovom
útoku počas Paschy v hoteli Park Hotel v Netanji. Čo ho obzvlášť zarazilo, bol fakt, že
útočník si nepozorovane vošiel do hotela. Začal rozmýšľať nad tým, že keby pri vchode
bol vycvičený pes, nikdy by sa to nestalo. Začal pátrať na Internete a našiel Mika
Isreal News Digest
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Herstika, ktorého predkovia prežili Holokaust a sám je zástancom Izraela. Keď sa mu
podarilo získať súhlas Herstika aj Izraelských predstaviteľov, začal zbierať peniaze
a inicioval program pre Izraelských policajtov a vojenský personál, ktorý im umožní
prísť do centra a zúčastniť sa dvojmesačného kurzu, počas ktorého sa 6 dní týždenne
učia, ako si vytvoriť puto so psami a cvičiť ich.
Prvá skupina niečo vyše dvadsiatich členov izraelských bezpečnostných síl dorazila do
centra v auguste a cvičia so štyridsiatimipiatimi starostlivo vybranými psami. Prvá trieda
by mala skladať záverečné skúšky v novembri. Samotné psy nie sú cvičené, aby útočili
alebo štekali. Keď zacítia výbušninu, majú sa priblížiť k podozrivému, sadnúť si
a pozerať sa na neho. A potom je na psovodovi, aby rozhodol, čo treba urobiť.
Herstik hovorí: “Chceli by sme, aby ročne prešlo centrom tisíc psov, ktorých bude možné
používať na izraelských školách, letiskách, autobusových a vlakových staniciach,
v obchodných domoch a na diskotékach.” (časopis Jpost, 20. september 2002) Má tiež
víziu, že budú schopní poskytnúť vycvičených psov židovským a iným komunitám po
celom svete, aby im pomáhali v boji proti terorizmu. Keďže výcvik jedného psa so
psovodom stojí okolo 10 000 dolárov, Psy za mier sa pustili do rozsiahlej kampane na
získanie prostriedkov. Guvernér New Yorku George Pataki bol týmto úsilím nadšený
a povedal, že: “Podporujeme izraelský ľud aj štát; nie výrobou bômb a ničením ľudských
životov, ale snahou poskytnúť bezpečie a nádej.”

NÁZNAKY DEMOKRACIE MEDZI ARABMI?
Hoci to znie ako protirečenie – ako aj pridobre, aby to bola pravda – existujú náznaky, že
Palestína sa snáď posúva smerom k demokracii. Pri nedávnom prejave vzdoru voči
kedysi nedotknuteľnému prezidentovi dňa 11. septembra strana PLC pohrozila
vyslovením nedôvery Arafatovmu novému vládnemu kabinetu, dôsledkom čoho celý
kabinet podal demisiu. Zdá sa, že medzinárodný a domáci tlak ako aj rozhovory
o demokracii a reformách sa konečne dostali do uší aj palestínskym zákonodarcom.
Momentálne sa hovorí o voľbách, demokracii, práve, spravodlivosti, systéme kontroly
a rovnováhy a podobne.
Ako to povedal jeden pozorovateľ, každý, kto chcel reformu PS môže byť nadmieru
spokojný. “Zrazu tu máme arabský parlament, ktorý hovorí, čo si myslí – zvolení
zástupcovia, ktorí dávajú všetkým svojim kolegom v arabskom svete lekciu demokracie.
Kedy naposledy rozhodol o zložení vlády arabský parlament a nie prezident? V ktorej
arabskej krajine (možno s výnimkou Libanonu) si môže vládca nebyť istý výsledkom
hlasovania v parlamente?” (Haaretzdaily, 9. septembra 2002).
V nedemokratickom arabskom svete asi ani nepočuli o tom, že by sa viac-menej
symbolická legislatívna rada vzoprela želaniam prezidenta (tj. diktátora). V PS bolo
Arafatove slovo zákonom a nikto sa neodvážil mu oponovať. Veď nakoniec každý si
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pamätá správu, ako Arafat vytiahol zbraň na Jibrila Rajouba, šéfa svojej bezpečnosti.
Hoci Saddam Hussein by bol aj potiahol kohútik, Arafat ho nechal odísť len
s varovaním. Teraz zrazu Arafat nie je už ani v pozícii, aby mohol mieriť. Čím ďalej,
tým sú Palestínčania viac nespokojní so svojím nečestným a nezodpovedným vodcom.
Čo začalo ako puklinka v hrádzi, sa ukázalo ako prietrž, cez ktorú sa začína liať čerstvá
voda. Zatiaľ sa však nedá povedať, či bude hrádza znovu upchatá alebo sa na krajinu
rozlejú vody voľnosti.
Vo vydaní Jpost zo 17. septembra Karin Laub píše: ”Mnoho Palestínčanov hovorí, že už
nie sú ochotní ďalej trpieť absolútnu moc predsedu PS Jásira Arafata – to je zásadný
obrat v histórii národa, ktorý bol formovaný prevažne jedným mužom.” Dnes členovia
hnutia Fatah a dokonca aj niektorí z Arafatovho vnútorného kruhu požadujú, aby sa začal
deliť o moc vytvorením postu premiéra. Podľa augustového prieskumu verejnej mienky
by až 69 % Palestínčanov chcelo premiéra a 44 % by chcelo, aby sa z Arafata stala iba
reprezentatívna figúrka.
Arafata kritizujú za korupciu, finančnú nezodpovednosť, za podporovanie
samovražedných útokov, pri ktorých podľa Arafatovho poradcu Ahmeda Rahmana
Palestínčania ”prekročili červené línie”, a za to, že Palestínčanov priviedol k porážke so
všetkými jej dôsledkami ako sú bieda, hlad a zúfalstvo.
Jeden učiteľ z Gazy hovorí: ”Je čas, aby sa Arafat zamyslel nad tým, čo jeho národ
skutočne potrebuje, a nie čo potrebuje tých pár ľudí okolo neho.” (Jpost, 17. septembra)
Jeden z dôvodov, prečo palestínski predstavitelia kritizovali nedávne izraelské obliehanie
komplexu v Mukate, je, že sa tým ”Arafat dostáva znovu do centra pozornosti
Palestínčanov a medzinárodných politikov a dáva mu to možnosť vykľučkovať od
implementácie reforiem svojich vládnych a bezpečnostných služieb.” (Jpost, 22.
september)

IZRAEL SA PRIPRAVUJE NA DRUHÚ VOJNU V ZÁLIVE
Politické zdroje hovoria, že izraelskí predstavitelia sú spokojní s Bushovým postojom
voči Iraku a hoci sa doteraz držia v pozadí, sú presvedčení, že Spojené Štáty zaútočia na
krajinu v zálive radšej skôr ako neskôr. Bushova administratíva označila náhlu zmenu
názoru Iraku, čo sa týka inšpektorov zbraní, za pohodlný trik.
”Ide zo strany Iraku o taktický krok s nádejou, že sa tak vyhnú ráznemu zákroku zo
strany Bezpečnostnej rady OSN. Je to taktika, ktorá neuspeje. Je na čase, aby
Bezpečnostná rada zakročila,” povedal hovorca Bieleho domu Scott McClellan. Bushova
administratíva naďalej požaduje rezolúciu OSN, ktorá bude vyzývať Irak k odzbrojeniu.
Izraelský minister zahraničných vecí Peres vyslovil názor, že Spojené Štáty s najväčšou
pravdepodobnosťou útok uskutočnia. Čo sa týka Izraela, ten by sa podľa vyjadrení chcel
Isreal News Digest
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vyhnúť všetkému – napríklad vo vzťahu k Libanonu, Sýrii alebo Palestíne – čo by mohlo
viesť k vyhrocovaniu a prekážať očakávanému útoku na Irak.
Medzitým Izrael pokračuje s prípravami vrátane distribúcie najmodernejších plynových
masiek, rozmiestňovania raketových batérií po krajine a očkovania zdravotníckych
pracovníkov proti kiahňam. Veliteľ izraelskej armády gen. Moše Jaalon v nedeľu
15. septembra povedal, že Izrael je viac než pripravený na útok zo strany Iraku, keby
chcel Bagdad udrieť na židovský štát počas potenciálneho útoku Spojených Štátov na
režim prezidenta Saddama Husseina. No nie každý v Izraeli dostal novú plynovú masku
(zahraničným rezidentom ich ešte nerozdávali), miestnosti ešte nezapečatili a niektoré
budovy stále nemajú bombový kryt pre svojich obyvateľov.
Na otázku, ako by Izrael zareagoval, ak by Irak vystrelil raketu s nekonvenčnou
hlavicou, sa Jaalon vyjadril úmyselne nejasne. ”Iračania vedia veľmi dobre, čoho je
Izrael schopný,” povedal a neuviedol žiadne ďalšie detaily. Podľa správ vlastní Izrael
okolo 200 nukleárnych hlavíc, ktoré by sa dali pripevniť na raketové strely alebo bojové
lietadlá.
Starosta Ramat Gan zvažuje evakuáciu mesta, ak dôjde k vypusteniu raketových striel.
Počas prvej vojny v zálive mesto utrpelo niekoľko priamych zásahov, ktoré zničili alebo
poškodoli mnoho budov. Starosta navrhol, že v prípade bezprostrednej hrozby útoku by
si obyvatelia mohli zobrať krátku dovolenku mimo mesta.

ISLAM CERÍ ZUBY
Severná vetva fundamentalistického Islamského hnutia poriadala 20. septembra
hromadnú manifestáciu na futbalovom štadióne v Umm el-Fahm. Na štadión sa zišlo
takmer 60 000 izraelských Arabov, aby počúvali, ako bývalý starosta Umm el-Fahm
(Šeik Raed Salah) znevažuje Amerického prezidenta, ktorého nazval ”ten americký
kovboj”. Spolu s ďalšími tiež odsúdili vládu a politiku Ariela Šarona. Hlavným mottom
zhromaždenia bolo ”Al-Aksa je ohrozená”. Nezáleží na tom, že mešite Al-Aksa žiadne
nebezpečenstvo nehrozí. Takéto hysterické protestovanie môže ľahko pobúriť ľudí, aby
začali podporovať vojnu proti Izraelu. ”Krvou a duchom oslobodíme Al-Aksu,”
skandovali ľudia s plagátom mešity v pozadí. Zúčastnení na zhromaždení tiež mávali
zelenými vlajkami Islamského hnutia, čiernymi vlajkami na znak smútku za ”trinástimi
martýrmi”, ktorí zahynuli v izraelsko-arabských zrážkach v októbri 2000, a samozrejme
aj palestínskymi zástavami.
V posledných rokoch získava takzvané Islamské hnutie čoraz väčšiu popularitu v radoch
izraelských Arabov. Severná vetva sa javí radikálnejšia ako južná. Niektorí analytici sa
domnievajú, že rastúca popularita hnutia môže byť čiastočne spôsobená sklamaním
z Arabských členov Knessetu, ktorých teraz mnohí Arabi obviňujú, že prispeli
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k zhoršeniu vzťahov so štátom Izrael. Islamské hnutie tiež zaplnilo vákuum, ktoré zostalo
po štáte, ktorý nezabezpečuje niektoré dôležité služby arabskému sektoru.
Čo sa týka šeika Salaha, ktorý hovoril na zhromaždení, bol mu doručený príkaz
z ministerstva vnútra, ktorý mu zakazuje opustiť krajinu. Jordán ho takisto označil za
persona non grata a nepovolil mu vstup do kráľovstva.

PROBLÉMY S VODOU V SEVERNÝCH OBLASTIACH
Voda je na Strednom Východe vzácna komodita, za ktorú sa už viedli vojny. Libanon
a Izrael sa v minulosti doťahovali o vodné zdroje, ktoré napájajú Kinneret. Zaužíval sa
istý spôsob spolunažívania, kedy farmári v južnom Libanone si môžu brať vodu z rieky
Wazzani, pričom prevažnú časť vody nechajú vliať sa do rieky Hatzbani, ktorá sa neskôr
vlieva do Kinneret. Nedávno sa však Libanon začal pripravovať, že začne odoberať
z Wazzani viac vody, čo predznamenáva krízu v Izraeli, pretože okolo 30 % jeho vody
pochádza z týchto najsevernejších zdrojov. Minister zahraničných vecí Peres varoval
Libanon, že Izrael nedovolí, aby bolo z jeho vodných zdrojov na severe odčerpávané viac
ako doteraz.
Medzitým prišli aj americkí sprostredkovatelia, aby preskúmali situáciu a zistili, čo sa dá
urobiť pre jej vyriešenie. Pred niekoľkými rokmi Libanon privítal americké vyjednávanie
v tejto istej záležitosti, tentokrát ním však pohrdol s tým, že oprávnenou autoritou je
v takýchto veciach OSN a nie Spojené Štáty. Je pozoruhodné, že Libanon si zvolil toto
kritické obdobie, aby znovu otváral problémy na severnej hranici. Hizballáh, ktorý len
čakal na výhovorku, aby si začal s Izraelom, teraz samozrejme hrozí tým, že sa do sporu
zapojí a ”pomôže” krízu zažehnať. Americkí predstavitelia v momentálne premávajú
medzi Bejrutom a Jeruzalemom v snahe vyriešiť túto záležitost, ale až budúcnosť ukáže,
čo z toho nakoniec bude.

ARABSKÍ LEKÁRI VYZÝVAJÚ K PRERUŠENIU VZŤAHOV
S IZRAELOM A SPOJENÝMI ŠTÁTMI
Združenie arabských lekárov v nedeľu apelovalo na arabské krajiny, aby zrušili všetky
ekonomické a politické styky so Spojenými Štátmi a Izraelom, a naliehalo na svojich
členov, aby sa prihlásili k dobrovoľnej pomoci Iraku, keďže čelí vojnovým hrozbám zo
strany Spojených Štátov. Združenie vydalo na stretnutí v Jordánskom Ammane v sobotu
popoludní vyhlásenie, v ktorom tvrdilo, že “americká agresia (proti Iraku) má za cieľ
ovládnuť bohatstvo tohto národa, najmä ropu, a preto sa arabskí príslušníci nesmú len
nečinne prizerať.” Združenie vyzývalo ľudí, aby “splnili svoju povinnosť voči Iraku tým,
že sa postavia proti americkým záujmom v arabskom svete a budú naďalej bojkotovať
americké tovary.”
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Žiadalo arabských predstaviteľov, aby “prerušili všetky diplomatické, politické
a ekonomické vzťahy” s Izraelom a USA a otvorilo hranice s Irakom a Palestínskymi
teritóriami pre všetkých, ktorí by im chceli príjsť na pomoc. Taktiež naliehalo na svojich
členov, aby “dobrovoľne bránili Irak a Palestínu”, hlavne tým, že im poskytnú
zdravotnícku pomoc. “Máme legitímne právo uchýliť sa k akejkoľvek forme odporu, aby
sme vyhnali (izraelských) okupantov a potlačili (americkú) agresiu” proti Iraku,
povedalo združenie.

KRESŤANSKÝ PRÁVNIK VYZÝVA ARAFATA
Podľa slov článku nedávno uverejneného v JPost by mnohí Palestínčania uvítali zmenu
svojho vedenia. Palestínsky právnik Ghassan Barham, ktorý pochádza z dediny
Sababdeh blízko Jeninu, plánuje kandidovať v nadchádzajúcich palestínskych
prezidentských voľbách proti Jásirovi Arafatovi. Barham reportérom Postu naznačil, že
ak by voľby vyhral, postaral by sa, aby sa Arafat a mnohí z jeho predstaviteľov dostali
pred súd za korupciu.
“Prvé, čo by som urobil ako prezident PS, by bolo, že by som zatvoril hranice, aby som
nemohli ujsť zlodeji, ktorí kradnú palestínskemu národu peniaze,” povedal Barham. Je to
ako v “príbehu o Ali Babovi a 400 zbojníkoch,” povedal. Barham vysvetľuje, že sa
rozhodol kandidovať kvôli zhoršujúcej sa situácii na územiach kontrolovaných
Palestínou. “Teraz sú v stávke všetky naše záujmy. Vedenie (Palestínskej samosprávy) je
chromé, neschopné a paralyzované. Našu domovinu treba zachrániť…” Barham však nie
je žiaden prívrženec Izraelu, pretože hovorí: “Je to všetko preto, že Izrael nechce mier,
tam celý problém začína.”
Na adresu Arafata Barham povedal: “Podľa môjho názoru Jásir Arafat už skončil.
Skončil vtedy, keď Izrael napadol Západný breh a zničil palestínsku infraštruktúru. Taká
PS, ktorá nedokázala čeliť Izraelskej invázii, by mala odísť.”
Na otázku, v čom by bol iný ako Arafat, odpovedal: “Chcem budovať národné inštitúcie,
občiansku spoločnosť, demokraciu. Chceme zabezpečiť absolútnu slobodu médiám ako
aj slobodu vyjadrovania. Chcem vybudovať nové a moderné vedenie. Chcem vybudovať
slobodný a nezávislý štát. Chcem, aby všetko bolo iné, ako keď tu bol Arafat.”
Podľa názoru pisateľa tohto listu sa medzi Palestínčanmi začalo nezvratné hnutie
smerom k demokracii a nejakej forme zmierenia s Izraelom. Možno to sledovať všade, aj
keď zatvrdení militanti pokračujú v útokoch. Arafat sa postupne dostáva na vedľajšiu
koľaj a hlasy za iné vedenie sú čoraz silnejšie. Ak predpokladáme, že väčšina
Palestínčanov je už vyčerpaná a túži mať zase normálny život, je nejaká forma
porozumenia a politického dohovoru vrátane dosiahnutia palestínskej autonómie takmer
nevyhnutná.
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Medzičasom je Izrael požehnaný asi 2 000 kresťanmi, ktorí prišli do Jeruzalema sláviť
slávnosť stánkov. Zástup s nadšením privítal Ariela Šarona, ktorý prišiel dať prejav.
Hovoril aj o tomto: “Keďže chceme mier, sme pripravení aj na bolestné kompromisy, ale
nikdy neurobíme nijaký kompromis, ktorý sa týka bezpečnosti našich občanov alebo
bezpečnosti Izraela ako štátu.” A to je vlastne jadrom všetkého.
“Proste o pokoj pre Jeruzalem: Nech žijú bezpečne tí, čo ťa milujú! Nech je pokoj
v tvojich hradbách bezpečnosť v tvojich palácoch! Kvôli tvojim bratom a priateľom
hovorím: Pokoj v tebe!” (Žalm 122:6-8)
Lonnie Mings, Jeruzalem

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.
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LIST MODLITEBNÉHO STRÁŽCU
Október 2002 / Židovský rok 5763
“ 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)

BIN LÁDINOV KULT SMRTI
“Všetci, čo ma nenávidia, milujú smrť” (Pr. 8:36). “A milšia bude smrť ako život
všetkým, ktorí pozostanú z tohto zlého pokolenia...” (Jer. 8:3).
Podľa článku, ktorý vyšiel nedávno v Jerusalem Report, Bin Ládin a jeho kumpáni
propagujú kult smrti a svojim nasledovníkom hovoria, že by sa už viac nemali snažiť
o lepší život na zemi. Učia ich, že na beznádejnosť neexistuje žiaden liek, takže mnohí
cítia, že ich utrpenie je neriešiteľné a preto hľadanie záchrany na zemi nemá význam
(Report, 23. septembra). Ľudia by skôr mali považovať život za prázdny a zbytočný
a pozerať sa naň ako na prípravu na smrť. V skutočnosti išli nasledovníci Bin Ládina tak
ďaleko, že hovoria: zmysel života je hľadanie smrti. Keďže majú niekoľko možností
preniknúť cez médiá, prostredníctvom Internetu ukazujú obrázky otvorených hrobov
s titulkom “Toto je tvoj domov”. Všetko toto pravdaže nadväzuje na zdôrazňovanie
samovražedných akcií, so zámerom dosiahnuť politické ciele. Ládinisti prehlasujú, že ich
zámerom je “ničiť a zabíjať” a “nalíčiť svet na červeno”. Svojimi ťaženiami
vyzývajúcimi k smrti zamýšľajú zlikvidovať “sily zla”, ktoré prekvapujúco zahŕňajú
nielen Spojené štáty, ale aj Rusko a Čínu (za údajné utláčanie národnostných menšín).
Pre Izrael je hroznou tá okolnosť, že nielen v susednom Libanone, ale aj medzi
Palestínčanmi je mnoho sympatizantov Bin Ládina.
• Modlite sa, aby bol tento démonický kult odhalený, čo je zač, aby ľudia, ktorí sú
v jeho pazúroch, boli vyslobodení zo zúfalstva a aby sa mnohé oči obrátili
k Tomu, ktorý povedal:
“Ja som vzkriesenie a život, - kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď by umrel, a nik
neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa.” (Ján 11:25-26)

ŠESŤTÝŽDŇOVÝ POKOJ NARUŠENÝ
“Žiaľom sa mi skalilo oko, pre všetkých mojich protivníkov zoslablo.” (Ž. 6:8)
• Ďakujte Bohu za prerušenie teroristických útokov, počas ktorého mohli
Izraelčania vyjsť nadýchnuť sa čerstvého vzduchu. Poľavenie útokov na konci leta
mnohých priviedlo k viere, že najhoršie by mohlo byť za nimi, že opätovné
obsadenie území splnilo svoj účel a že Palestínčania sa unavili a možno dokonca
aj vzdali útokov na Izrael. Napriek tomu bolo počas tohto obdobia, vďaka
ostražitosti a včasnému odhaleniu, zmarených niekoľko vážnych útokov. Medzi
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nimi bola 600-kilogramová automobilová bomba nájdená v Samárii, úmysel
otravy v jeruzalemskej kaviarni Rimon a zásobník zbraní objavený v ašdódskom
prístave.
• Chváľte Boha za odhalenie a ochranu pred týmito, možno smrteľnými, útokmi.
Tento pokoj bol však odrazu rozbitý, keď 18.-19. septembra dvaja samovražední
útočníci odpálili svoje výbušniny na preplnených miestach. Najhoršia bola tá
druhá bomba, v autobuse v Tel Avive, ktorá zabila 6 a zranila viac ako 50 ľudí.
Chabá reakcia PA pri odsúdení týchto útokov poukazuje na to, že palestínska
teroristická mašinéria je stále veľmi činná a že Izraelčania môžu v nasledujúcich
dňoch očakávať viac.
• Žiadajte Boha, aby dal svojmu ľudu silu volať na Neho o pomoc a ochranu.
• Modlite sa zároveň , aby Boh otvoril Izraelčanom oči, aby videli, čo bráni Jeho
plnému požehnaniu tohto obliehaného národa.
“Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa svojej milosti! Pre svoje veľké
milosrdenstvo zhlaď moje priestupky!” (Ž. 51:3)

STUPŇOVANIE ARABSKEJ NENÁVISTI
K IZRAELU A AMERIKE
“Krvožíznivci nenávidia bezúhonného” (Pr. 29:10). “...pykať budú tí, čo nenávidia
spravodlivého” (Ž. 34:22).
• Žiadajte Boha, aby nám ukázal, ako sa modliť v súvislosti s arabskou nenávisťou
k Izraelu. Nenávisť je súhrnný problém a často do nej vchádza niekoľko faktorov.
Ako čeliť nenávisti, je tiež ťažká otázka. Modlíme sa: “Ochráň nás od nenávisti?”
alebo hovoríme jednoducho: “Pomôž nám milovať napriek ich nenávisti?”
V islame má nenávisť k Židom počiatky už v časoch samotného Mohameda, ktorý
mal problémy so Židmi v Medine. Raz pri jednom známom konflikte
s quraizskými Židmi sťal Mohamed 800 židovských mužov. Dnes sa zdá, že tá
nenávisť je “podávaná” v moslimskom učení. Avšak ak vraciame nenávisť, naša
viera nie je o nič lepšia ako ich.
• Modlite sa za silu odplácať sa láskou tým, ktorí nenávidia.
• Pozdvihujte na modlitbe izraelského priateľa a spojenca, Spojené štáty (ako aj
Veľkú Britániu). Ako Amerika plánuje vojnu s Irakom, ocitá sa vo svete viac
a viac izolovaná, s výnimkou podpory ministerského predsedu Tony Blaira.
Nenávisť mnohých arabských krajín k Spojeným štátom je daná. Prekvapujúcejšia
je však rastúca tendencia európskych štátov k nevľúdnosti voči svojmu
západnému spojencovi. Je to skoro akoby sa zvyšok sveta odrazu rozhodol
spolupracovať so zlom. Asi je príliš problematické vysporiadať sa s Bin Ládinom
a Saddámom. Zdá sa, že takto sa cítili európski vodcovia, keď pred šesťdesiatimi
rokmi čelili Hitlerovi. A pozrite, čo sa stalo.
• Modlite sa, aby Boh naďalej posilňoval a žehnal tým, ktorí žehnajú Izraelu.
List modlitebného strážcu
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• Modlite sa, aby všetci, ktorí majú nevšímavý postoj k Izraelu, boli zobudení,
predtým ako bude príliš neskoro. Nech všetci tí, ktorí tvrdia, že ctia Pána, tiež ctia
a stoja s Jeho ľudom. “Žehnať budem tých, čo teba žehnajú, prekľajem toho, čo
tebe zlorečí, a v tebe budú požehnané všetky čeľade zeme.” (1. M. 12:3)
PRÍPRAVY NA DRUHÚ VOJNU V ZÁLIVE
“...Od severu sa rozpúta pohroma na všetkých obyvateľov krajiny” (Jer. 1:14).
“A vytrhnem ťa z rúk zlých ľudí a vykúpim ťa z moci násilníkov” (Jer. 15:21).
• Volajte k Bohu, aby chránil Izrael v prípade, že Amerika pôjde do vojny proti
Iraku, čo vyzerá byť stále viac a viac pravdepodobnejšie. Počuť niečo v tom
zmysle, že Izrael je “pripravený” a dosť sebaistý, že si vie poradiť s čímkoľvek,
čo môže Saddám poslať tamtým smerom. Mnoho obyvateľov však ešte nemá
upravenú výbavu plynových masiek, miestnosti nie sú do tejto chvíle utesnené
a mnohí, ktorí bývajú v starších budovách, nemajú bombové kryty, v ktorých by
sa mohli ukryť. Vo svetle toho, čo sa stalo počas prvej vojny v zálive, starosta
Ramat Gan rozmýšľa v prípade útoku nad možnosťou evakuácie celého mesta.
Hoci len dvaja ľudia zomreli na následky útokov, budovy v Ramat Gan dostali
mnoho priamych zásahov a utrpeli značné škody. Na dôvažok, akonáhle bude po
Sukóte, zdravotnícke orgány začnú zaočkovávať Izraelčanov proti kiahňam.
• Modlite sa za účinnosť izraelského obranného systému, pretože analytici hovoria,
že Irak prichystal množstvo svojich lietadiel s dlhým doletom na “jednosmerný
let”, prenos nekonvenčného zaťaženia a zacielenie na izraelské mestá.
• Žiadajte Boha, aby postavil ochranný štít nad izraelskými mestami
a mestečkami.
“Ako lietajúce vtáky, tak zacloní Hospodin mocností Jeruzalem; zacloní
a vytrhne, ušetrí a oslobodí.” (Iz. 31:5)
POKUSNÉ KROKY SMEROM K DEMOKRACII V PS (Palestínska samospráva)
“Krajina patrí mužom mocných ramien a človek s výsadami môže bývať
v nej.” (Job 22:8)
• Ďakujte Bohu za nedávne známky demokracie v rámci PS. Zákonodarcovia PS
zaujali k Arafatovi nezávislejší postoj a nedávno priam pohrozili, že budú
hlasovať proti Arafatovmu kabinetu, čo malo za následok rezignáciu celého
kabinetu. Viac a viac palestínskych tvorcov zákona volá po demokracii,
spravodlivosti, zodpovednej vláde a systéme kontroly a vyváženosti.
V skutočnosti zašla PS ďalej k demokracii, ako mnohí očakávali. Jeden dôvod,
prečo vodcovia PS kritizujú obliehanie areálu Mukaty je, že Arafata to znovu
stavia do svetla a poskytuje mu to výhovorku na odloženie reforiem. Aj keď nikto
neverí, že PS si zrazu zamilovala Izrael, tento vývoj smerom k demokracii, aj keď
akýkoľvek nepatrný, bude pravdepodobne v prospech Izraela.
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• Chváľte Boha aj za rastúce hlasy na strane Palestínčanov za ukončenie útokov na
izraelských civilistov. Minister vnútra Jihjeh hovoril nedávno s niekoľkými
militantnými skupinami v snahe dosiahnuť, aby sa vzdali samovražedných a iných
úkonov proti izraelským civilistom. Dokument vypracovaný EÚ, ktorý vyzýva na
ukončenie teroristických útokov, spôsobil rozdelenie vo vnútri Fatahu. Zároveň
rastie medzi Palestínčanmi vyčerpanosť a postupná zmena vo vyváženosti
názorov smerom k rokovaniam a zastaveniu násilia.
“Muž, ktorý neovláda svojho ducha, je ako preborené mesto bez
hradieb.” (Pr. 25:28)
VODOVODNÉ POTRUBIA A SPROSTREDKOVANIE
“Potom Abrahám dohováral Abímelechovi pre studňu, ktorej sa Abímelechovi
sluhovia násilne zmocnili” (1. M. 21:25). Staroveký problém sa raz opäť stal súčasným
problémom.
• Modlite sa, aby sa neznížili izraelské zásoby vody na severe, kde sa Libanon
pokúša čerpať viac vody z rieky Wazzani, ktorá je prítokom Hacbani, ktorá zasa
vteká do Kinneretu. Izrael, ktorý získava 30 % vody zo severu, má právom obavy
o tento dôležitý prítok. Toto nie je po prvý raz, čo sa problémy točia okolo
zdrojov vody na severe. Jedného času Libanon privítal Ameriku ako
sprostredkovateľa v konflikte. Teraz však Libanon, ktorý prehlasuje, že príslušnou
autoritou sú Spojené národy, pohŕda americkým sprostredkovaním. Minister
zahraničia Peres varoval Libanon, že Izrael nebude tolerovať odvádzanie vody
z rieky Hacbani.
• Proste Boha, aby spôsobil pokojné riešenie tohto pálčivého problému. Keďže aj
južné libanonské dediny potrebujú vodu, určite existuje nejaký slušný spôsob, ako
sa deliť o tieto dôležité zdroje.
“Veď Hospodin, tvoj Boh, vedie ťa do dobrej krajiny, do krajiny potokov,
prameňov a spodných vôd vyvierajúcich v údoliach i na výšinách...” (5. M. 8:7)
V Mesiášovi,
Lonnie 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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PS: Nový TV klip – Matka podporuje zabíjanie a smrť.
Zatiaľ, čo Palestínska Samospráva (PS) vysiela posolstvá pokoja do sveta cez ich
anglicky hovoriacich predstaviteľov, pre svojich vlastných vysielajú posolstvá
zabíjania a smrti – najnovšie cez matku.
V novom filmovom klipe televízie PS, päť
ozbrojených civilistov, vyzbrojených
automatickými zbraňami, odchádza
bojovať s Izraelčanmi. Jeden z nich beží
pod Izraelskou paľbou až sa zastaví
a atakuje Izraelčanov ručným granátom,
pričom však, v pomalom zábere, je
zasiahnutý strelou a padá na zem mŕtvy.
Keď donesú jeho telo matke, matka ho
pobozká a pozdvihne svoje ruky nad svoje ústa a volá tradičnú Arabskú pieseň
radosti. Ihneď potom vezme do rúk zbraň a odvážne ju podáva ďalšiemu, aby
pokračoval v zabíjaní Izraelčanov.
Posolstvo PS k ich vlastným ľuďom “Zabíjaj a buď zabitý” nikdy neskončilo.
Malo by sa viackrát zopakovať to, že PS neustále povzbudzuje deti k hrdinskej
(mučeníckej) smrti a zároveň rodičov, aby vyjadrovali radosť, že ich deti zomreli
v boji “SHAHADA” (Smrť pre Allaha). Nedávno v spravodajstve PMS
(Palestínsky Mediálny Strážca) sme uviedli klip s názvom “Rozlúčkový list”,
ktorý uviedla televízia PS v tomto mesiaci (október 2002 pozn. prekl.), v ktorom
mladý chlapec píše svojim rodičom:
“Mama, neplač nado mnou, buď radostná nad mojou krvou” Tieto dva klipy si
dávajú vzájomné “komplimenty” – jeden z detskej perspektívy – vyjadruje
ochotou dobrovoľne zomrieť; druhý z perspektívy rodičov – vyjadruje radosť
nad smrťou dieťaťa ako SHAHID. Obidva klipy jednoznačne pokračujú
v oslavovaní smrti – SHAHADA ako súčasť sociálnej ideológie PS.
- PMS strana 16
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PS: Skrývajú teror za populárnym povstaním.
Izraelčania sú ako kresťanskí zradcovia z Koránu.
“Kde sú tie davy?” je Palestínska pieseň, ktorá vznikla v sedemdesiatych rokoch.
Analytici Arabskej politiky, vojenskí a aj civilní, sú v zhode, že táto pieseň je spínač,
ktorý aktivuje davy Palestínčanov a volá ich, aby vyšli a postavili sa proti Izraelu. Toto
“volanie do zbrane” bolo vysielané v televízii PS v septembri tohto roku – pieseň bola
hraná na pozadí pyšnej scény hromadného pouličného násilia.
Toto by sme mohli vidieť ako úsilie Arafata dostať davy ľudí do ulíc, aby sa tým pokúsil
zmeniť obraz jeho teroristickej vojny na populárne povstanie.
Nasledujú slová tejto piesne:
“Kde sú tie davy?
Kde je ten Arabský národ?
Kde je ten Arabský hnev?
Kde je tá Arabská krv?
Kde je tá Arabská česť?
.....
Alah je s nami, On je silnejší ako Sionisti
.....
Zvolajte vojská pre môj hlas, ktorý ich nezastihol.
My sme vlastníci Práv, My sme Revolúcia, a oni sú neverní zradní vlastníci slona
My sme generácia Práv, generácia revolúcie, Alahov kŕdel útočných vtákov
A preto pozdvihnite kamene na nich, kamene z pekla!”
Tieto slová sa vzťahujú na Súru 105 v Koráne. “SLON”:
“Uvedomili ste si niekedy ako Alah jednal s armádou slona?”
“Či nezmaril ich trik a neposlal proti nim kŕdeľ vtákov, ktoré ich zasypali hlinenými
kameňmi tak, že zostali ako vysušené steblá rastlín, ktoré pohltil dobytok?
Táto Súra sa odvoláva na proti-Islamský Ethiópsky útok proti Mekke. Etiópčania, ktorí
sa pokúšali rozšíriť kresťanstvo medzi Arabmi, prišli na Mekku z Jemenu. Svoju armádu
vyzbrojovali jedným alebo viacerými slonmi. Podľa moslimskej tradície, kŕdeľ vtákov,
ktorý poslal Alah napadol Etiópčanov “vlastníkov Slona” s malými kameňmi, ktorými
zabili nepriateľských vojakov. Kresťanský útok bol odrazený a Mekka bola zachránená.
Na základe tejto Islamskej tradície porážky kresťanskej armády, termín “vlastníci Slona”
je spoločná islamská náboženská pohana pre tých, ktorý zaútočili na Alaha a jeho sväté
miesta.
- PMSKrátke správy
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PUBLIKÁCIE
V rámci projektu Publikácie vám ponúkame niekoľko brožúr, ktoré sme pre vás preložili
a vytlačili. Jednotlivé brožúrky hovoria o histórii Izraela, proroctvách a židovských
sviatkoch ako aj o jedinečnosti Jeruzalema.

40 dôležitých
faktov
z histórie
Izraela

12 Klúčov
k Izraelu
v proroctvách
dneška

12 Klúčov
k pochopeniu
Izraela
v Biblii

Clarence H. Wagner Jr.
(formát A5)

Clarence H. Wagner Jr.
(formát A5)

Clarence H. Wagner Jr.
(formát A5)

40,- Sk

35,- Sk

30,- Sk

Lekcie
zo Šavuótu
(z Letníc)

Vianoce

Chanuka

Clarence H. Wagner Jr.
(formát A5)

Clarence H. Wagner Jr.
(formát A5)

Clarence H. Wagner Jr.
(formát A5

30,- Sk

30,- Sk

30,- Sk

15 Klúčov
k pochopeniu
jedinečného
Jeruzalema

Lekcie
zo Šavuótu
(z Letníc)

Clarence H. Wagner Jr.
(formát A5)

Clarence H. Wagner Jr.
(formát A5

35,- Sk

30,- Sk

Pri zakúpení
všetkých brožúrok
naraz vám
ponúkame zlavu
40,- Sk.
Spolu zaplatíte
220,- Sk
+ výlohy na poštovné.
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Ďalej vám ponúkame AUDIO PÁSKY z konferencie, ktorá sa
uskutočnila v auguste tohto roku v Žiline. Názov konferencie bol
“JERUZALEM vrcholom mojej radosti“. Objednať kazety si môžete
podľa nasledovného zoznamu:
Kazeta č. 1:
Kazeta č. 2:
Kazeta č. 3:
Kazeta č. 4:
Kazeta č. 5:
Kazeta č. 6:
Kazeta č. 7:
Kazeta č. 8:
Kazeta č. 9

Jeruzalem vrcholom mojej radosti
Stanislaw Gawel
Prečo si Boh vyvolil Jeruzalem
Ron Cantrell
Dvaja spojení v jedno
Stanislaw Gawel
Počutie Božieho hlasu
David Ortiz
Jeruzalemské dcéry
Ron Cantrell
Postoj voči diaspóre
Stanislaw Gawel
Chodenie s Bohom
David Ortiz
Jeruzalem – stále Božím plánom
Ron Cantrell
Ranné modlitby (krátke vyučovanie pre rannými modlitbami)

Cena jednej kazety je 60,- Sk + poštovné a balné.
Z produkcie Izrael Vision a Palestínsky mediálny strážca vám ponúkame dve VIDEO
PÁSKY so slovenským prekladom. Cena jednej pásky je 200,- Sk + poštovné a balné.
FAKT ALEBO ILÚZIA?
V tomto televíznom programe objavíte fakty pred ilúziou, ktorú Jásir Arafat prezentoval svetovým médiám. K arabskému svetu jeho
odkaz volá po nenávisti, násilí, podceňovaní a terorizme, zatiaľ čo
v tom istom čase po anglicky rozpráva slová pokoja a zmierenia
cez svojich tlačových a televíznych hovorcov.
Toto video odhaľuje neustály zápas, ktorý Izrael musel vynaložiť
v mediálnom boji proti negatívnej svetovej mienke počas posledných niekoľkých dekád kvôli Arafatovej politickej propagande

ANATÓMIA SEBAOBETOVANIA DETÍ.
V tomto programe môžete vidieť jeden z hlavných dôvodov, prečo
sa nepriateľské aktivity medzi Palestínčanmi a Izraelom stupňujú.
Veľa krát to, čo je povedané v medzinárodných televíznych správach
hovorcami Jásira Arafata, nie je to isté, ako to, čo je povedané doma
v arabčine. Deň za dňom Palestínske televízne programy volajú
k svojim deťom, aby povstali s nenávisťou proti Izraelu. Cez tieto
programy ich vzývajú, aby sa dobrovoľne obetovali ako mučeníci,
a dokonca ako samovražední útočníci pre oslobodenie Palestíny.
Publikácie
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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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Chevra, Hollého 40 , Žilina 010 01
Tel./ Fax: +421-41-56 40 536
E-mail: chevra@chevra.sk
Banka: ČSOB, a.s. Žilina
č.ú.: 107656253/7500 (SKK), 12008030/7500 (USD)

