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SLOVO NA ÚVOD
Milí bratia a sestry v Kristu,

náš Boh Otec hľadá modlitebníkov, ktorí sa budú k Nemu modliť v duchu
a v pravde. A On je duch a tí, ktorí sa mu modlia sa musia modliť v duchu
a v pravde (Ján 4:23-24).
Z týchto veršov si uvedomujem, že Boh stále hľadá modlitebníkov. Je zrejmé,
že ich nie je dostatočné množstvo, a preto nás, ktorí tam ešte nepatria, vyzýva
k otázke „Si ochotný/á vstúpiť do tejto medzere? Boh neprikazuje, ale hľadá.
Prosím odpovedzte si na túto otázku.
Je isté, že Boh je vždy pripravený reagovať na naše rozhodnutie. Avšak, je na
nás, aký budeme vytrvalí, či to myslíme vážne, alebo nie. Jeden príklad z biblie o
rozhodnutí a vytrvalosti je príbeh o Danielovi (Daniel kapitola 9 a 10).
Nakoniec mi nezostáva nič iné len vám pripomenúť slová z minulého čísla.
Nedajme sa odradiť slovíčkom “musím“, „nemám čas“, „nemôžem“. Nedajme si
plánovať čas niekým iným a dovoľme Bohu, aby sa stal našim manažérom.
Nedovoľme diablovi, aby nás okrádal o požehnanie, ktoré nám Boh zasľúbil.

S pozdravom Šalom
Jozef Janits
Chevra tím
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Mesačné správy z Izraela
“...Bola to pravda, čo som počula vo svojej zemi...” (1 Kráľ. 10:6)

“VELITEĽ” ARAFAT OPÄŤ KONÁ
Majú niektorí zlí ľudia nad sebou zázračnú ochranu, aby mohli niekedy v budúcnosti
poslúžiť pri disciplinárnom súde s Božím ľudom? Táto otázka sa presne týka Usama Bin
Ladina, Saddáma Husajna a Jásira Arafata. Prečo by sa im inak tak darilo prežiť? Jásira
Arafata nazývajú “teflonový partizán”, pretože sa naňho nič neprichytí. Prežil pokus
o atentát, zrútenie lietadiel a mnoho iných život ohrozujúcich situácií. Nielen to, ale
prednedávnom zmanipuloval “hrozbu vyhostenia” na strane Izraela tak, že vyzeral ako
hrdina a – opäť – ako “miláčik” vlád sveta.
Niekedy sa človek pýta, či sa celý svet zbláznil – hlavne, keď ide o udalosti na Blízkom
východe. Po nedávnych hrozbách Izraela akoby sa každá vláda vo svete chopila obrany
tohto “otca terorizmu”. Hovoríme o Albertovi Einsteinovi? O Matke Tereze?
O Gándhím, Andrewovi Carnegie alebo niektorom inom veľkom dobrodincovi ľudstva?
Ak by to tak bolo, dal by sa tento búrlivý protest pochopiť. Ale toto je muž, ktorý
prakticky vymyslel terorizmus a spôsobil smrť stoviek, ak nie tisícok ľudí. Má na rukách
toľko krvi, že je div, keď si s ním chce niekto podať ruku!
11. septembra, tesne po dvoch bombových útokoch, ktoré si vyžiadali životy 16-tich
Izraelčanov vrátane obľúbeného doktora – ktorý zachránil tisíce životov – a jeho dcéry,
izraelský kabinet rozhodol o “odstránení” Arafata. Nebolo špecifikované, ako má toto
“odstránenie” prebehnúť, jedna z možností bol však atentát, ako neskôr objasnil člen
knesetu Ehud Olmert. Kancelária predsedu vlády vydala vyhlásenie, ktoré hovorí:
“Udalosti posledných dní znovu dokázali, že Jásir Arafat je absolútnou prekážkou
v procese zmierenia medzi Izraelom a Palestínčanmi. Izrael odstráni túto prekážku
spôsobom, v čase a metódami, o ktorých sa bude rozhodovať samostatne” (JPost,
12. september). Zdroj z bezpečnostného kabinetu podal ďalej bližšie vysvetlenie, keď
vyhlásil, že “Izrael je okamžite pripravený odstrániť Arafata a o tom, čo s ním urobí,
rozhodne v závislosti od toho, či [ministerský predseda PS] Kurája bude bojovať proti
teroristickej infraštruktúre alebo nie” (ibid).
Rozhodnutie bolo zverejnené v čase, keď sa vlády po celom svete začali zhromažďovať
okolo Arafata. Podporu Arafata bolo badať všade, od OSN po Saudskú Arábiu. Akonáhle
sa toto rozhodnutie objavilo na televíznych obrazovkách, Palestínčania sa začali hrnúť
Mesačné správy z Izraela

strana 3

bratstvo
do ulíc na Západnom brehu a v Pásme Gazy, aby podporili Arafata. Davy ľudí, medzi
nimi aj deti, sa zhromaždili okolo jeho sídla Mukata v Ramalláhu a prisahali, že ak to
bude nevyhnutné, budú ho chrániť vlastnými telami.
“Toto sú Arafatove najlepšie dni," poznamenal jeden z vodcov Fatahu. “Izrael mu urobil
veľkú službu. Teraz má väčšiu popularitu ako kedykoľvek predtým. Len sa pozrite, ako
médiá z celého sveta vyčkávajú pred jeho úradom" (JPost, 14. september). Arafatovi
pomocníci hovoria, že si nepamätajú časy, keď by bol Arafat taký šťastný. “Žiari
radosťou... hltá každú sekundu. Páči sa mu, že vidí okolo seba všetkých týchto ľudí."
Pisateľ pre JPost Khaled Abu Toameh hovorí, že “demonštrácie za Arafata sú náznakom
toho, čo by sa mohlo diať, ak a keď Izrael nakoniec pristúpi k vyhosteniu alebo zabitiu
Arafata. Tisícky Palestínčanov vyjdú protestovať do ulíc... a očakáva sa, že Arafatova
frakcia Fatah spustí v Izraeli sériu samovražedných bombových útokov" (JPost,
14. september). Fatah pohrozil aj tým, že ak bude odstránený Arafat, zničia Palestínsku
samosprávu.
Izrael však toto všetko ignoroval ako "dočasnú oslavu", ktorá pominie s časom.
“Je poľutovaniahodné, že dva roky po 11. septembri a 10 rokov od Oslo sa svetové
spoločenstvo nič nenaučilo a všetko zabudlo," povedal Ra´anan Gissin, hovorca
premiéra. Uviedol tiež: “Je škoda, že svet nevie rozlišovať vodcov od teroristov."
Neblahejšiu poznámku urobil krátko po rozhodnutí Izraela legislatívec PS Saeb Erekat,
keď varoval, že zabitie Jásira Arafata by viedlo k úplnému chaosu a prevzatiu kontroly
radikálmi, ktorí by okamžite zúčtovali s umierneným vedením PS (JPost, 15. september).
Ďalej upozornil na to, že ak by sa Izrael pokúsil Arafata čo len deportovať, zabili by ho,
pretože "sa bude deportácii brániť a nikdy sa nepodvolí uväzneniu" (ibid).
Čo sa týka USA, vládni činitelia vyjadrili nesúhlas s odstránením Arafata, či už
vyhostením alebo zabitím. Štátny tajomník Colin Powell vyšiel 14. septembra
s vyhlásením, v ktorom poznamenal, že Izrael by “vyhostením alebo skoncovaním
s predsedom PS Arafatom vyvolal zlosť nielen Arabov, ale aj všetkých moslimov”.
Powell povedal, že vyhlásenia o zabití Arafata nepomáhajú mierovému procesu.
“Spojené štáty nepodporujú ani likvidáciu, ani vyhostenie pána Arafata. Nie je to naše
stanovisko; ani nebolo. Izraelská vláda to vie” (JPost, 15. september).
Od roku 2002 USA odmietajú jednať s Arafatom. Jeho vykázanie z ústredia v Ramalláhu
by však podľa USA len rozšírilo jeho vplyv, keby ho prezentovali ako martýra, s väčšími
možnosťami verejne hlásať svoje názory. Po celom svete by sa rozprestreli červené
koberce a tento neprestajný provokatér by zapríčinil zlo od Ammánu po Tokio. Na
druhej strane, Izrael verí, že problémy, ktoré spôsobuje tu, sú horšie ako akékoľvek zlo,
ktoré môže spraviť za hranicami. Vláda preto neodstúpi od uskutočnenia tohto
rozhodnutia určitým spôsobom niekedy v budúcnosti.
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Na strane palestínskych zákonodarcov prevláda názor, že opozícia USA proti tomuto
rozhodnutiu je jedinou vecou, ktorá zdržiava Izrael od vykonania hrozby. Erekat hovorí,
že je v každodennom kontakte s vyslancom USA Johnom Wolfom, a že USA ho uisťujú,
že sa stavajú proti deportácii alebo zabitiu Arafata. “Nateraz toto bráni Izraelu, aby
zrealizoval svoje rozhodnutie,” povedal Erekat.
*(Thomas Friedman, From Beirut to Jerusalem, strana 107)

UTRPENIE A HRÔZA NA EMEK REFAIM
Bolo to 9. septembra asi o 23:20, keď sme šli s manželkou spať po tom, čo sme zostali
hore dlhšie kvôli medzimestskému hovoru. Už-už sme usínali, keď sme začuli výbuch
znejúci nezvyčajne silno. Výbuchy, ktoré počujeme, znejú zvyčajne tlmene a akosi
vzdialene, a väčšinou si nie sme istí, čo to bolo, kým si to dodatočne neoveríme. Tento
znel dosť blízko, takže sme si pomysleli, že sa možno stal v štvrti Talpiot – veľmi blízko
od miesta, kde žijeme. Ako sa ukázalo, výbuch bol samovražedným útokom v kaviarni
Hillel, v časti Jeruzalema, ktorá je známa ako nemecká kolónia. Útok sa odohral na ulici
Emek Refaim – hlavnej dopravnej tepne nemeckej kolónie – asi len kilometer vzdialenej.
V ten istý deň sme sa dopočuli, že nejaký samovražedný útočník je na ceste
do Jeruzalema. Polícia a bezpečnostné sily hľadali tú osobu celý deň, ale nenašli nikoho,
kto by zodpovedal popisu. Mnohé hrozby a varovania sa nakoniec nevydaria a polícia si
pravdepodobne myslela, že aj toto tak dopadne. Ale nie. Podľa správ sa bombový
útočník pokúsil okolo 23:15 vojsť do pizzerie hneď vedľa kaviarne Hillel na Emek
Refaim. Zahnaný bezpečnostnou hliadkou, muž ďalej utekal ulicou a vrútil sa do
najbližšej otvorenej – kaviarne Hillel. Bezpečnostná hliadka vo dverách ho nestačila
zastaviť, keď vbehol dnu. Pred tým, ako bomba explodovala, strážnik stihol len zvolať
varovanie – “Skloňte sa!” [K zemi!] On bol jednou z usmrtených obetí.
V tomto útoku bolo zabitých celkove sedem ľudí vrátane dobre známeho a obľúbeného
lekára Dr. Davida Applebauma, šéfa urgentného oddelenia
nemocnice Šaare Cedek, a jeho dcéry Navy. Tá sa mala
vydávať nasledujúci deň, a tak otec s dcérou trávili spolu
čas posledný večer pred jej svadbou. Doktorova smrť spôsobila
personálu Šaare Cedek hrozný šok. K stresu, ktorý mali
pri ošetrovaní zranených, musel niesť personál urgentného
oddelenia nemocnice navyše bezprecedentnú osobnú traumu,
keď sa dopočuli o Applebaumovcoch, ktorých poznali
a milovali. “Keď bola potvrdená Applebaumova smrť, na
urgentnom oddelení to vyrazilo dych. Ľudia sa navzájom
stískali a neveriacky krútili hlavami. Keď sa Navin nastávajúci
ženích Chanan dopočul správy o ich smrti, omdlel a musel byť
lekársky ošetrený” (JPost, 11. september).
David a Navy Applebaum
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V príhovore na pohrebe rabín Spero povedal: “Boh dal človeku schopnosť plakať,
vzlykať a jačať. Ale niekedy je nešťastie také bolestivé, až sa zastaví rozum.” Toto je
stav, do ktorého sa dostali mnohí Izraelčania, keď sa pokúšali vysporiadať sa s celou
touto tragédiou. Predtým v ten istý deň, 9. septembra, odpálil bombový útočník svoju
smrtiacu bombu na zastávke autobusu Crifin, pred armádnou základňou blízko Tel
Avivu, pričom zabil osem vojakov. Ako odpoveď na tento dvojitý útok sa izraelský
vládny kabinet s konečnou platnosťou rozhodol, že nemá inú možnosť, ako sa zbaviť
Arafata.

OSN HLASUJE PROTI ROZHODNUTIU IZRAELA
V stredu 16. septembra Bezpečnostná rada OSN hlasovala o rezolúcii odsudzujúcej
Izrael za rozhodnutie odstrániť Arafata. Patronát nad rezolúciou mala Sýria
a Palestínčania, ktorým sa podarilo získať pre ňu širokú podporu. Z 15-tich členov
Bezpečnostnej rady hlasovalo 11 v prospech rezolúcie. Británia, Nemecko a Bulharsko
sa zdržali, kým Spojené štáty ju vetovali. Veľvyslanec USA v OSN John Negroponte
sa vyjadril, že rezolúcia bola nevyvážená: odsudzovala Izrael, zatiaľ čo pozabudla
odsúdiť teroristické skupiny ako Hamas a Brigáda mučeníkov Al Aksa. Negroponte
povedal: “...nezohľadnila prvky, ktoré sme si mysleli, že by mala zohľadniť, ako napr.
silnú kritiku palestínskeho terorizmu.”
Ako dôsledok veta sa na Spojené štáty zniesla kritika zo širokej škály národov. Jemenský
minister zahraničia Abu Bakr al-Kerbi povedal, že opodstatnenosť veta zo strany
Ameriky bola “nepresvedčivá” a vyvoláva dojem, že USA nemyslí mierový plán vážne.
Ziad Abu Amr, člen palestínskeho kabinetu, povedal: “Toto zjavne nie je neutrálny
postoj.” Vyšší Arafatov poradca Nabil Abu Rdeneh novinárom povedal, že veto by
mohlo “ohroziť cestovnú mapu k blízkovýchodnému mieru, ktorú USA podporuje.” Toto
hlasovanie je “povzbudením pre Izraelčanov, aby ďalej pritvrdzovali,” povedal.
Palestínsky pozorovateľ v OSN Nasser Al-Kidwa povedal, že USA stratili vierohodnosť
čestného vyjednávača a varoval, že “to môže mať vážne následky”. (Niekto sa ho mal
spýtať, či to bola vyhrážka Spojeným štátom.) Moslimské bratstvo v Jordánsku
sa vyjadrilo, že vetom neboli prekvapení a poznamenali, že “sionistická lobby... ovláda
americkú politiku na Blízkom východe” – všeobecne mylná predstava medzi moslimami.
Aj rôzne iné národy vrátane Francúzska veto odsúdili a vyzvali Izrael, aby si ho
nevysvetľovali ako súhlas s tým, čo konajú, a zároveň pripomenuli, že medzinárodné
spoločenstvo “odmietlo vyhrážku Izraela proti Arafatovi”. Arafat sám odmietol veto
rezolúcie OSN zo strany USA s tým, že tento krok Palestínčanov nezastraší. “Žiadne
rozhodnutie urobené tu alebo tam nami nezatrasie,” povedal. “Sme silnejší ako všetky
rozhodnutia.”
Po hlasovaní v Bezpečnostnej rade viacero arabských krajín spolu apelovalo na OSN,
aby chránila Arafata pred Izraelom. Veto rezolúcie OSN zo strany USA si možno
vysvetľovať aj ako odmietnutie Sýrie Spojenými štátmi za jej podporovanie teroru. Sýria
je členom Bezpečnostnej rady a presadzovala rezolúciu. Podľa USA však Sýria stále
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pomáha ozbrojencom dostať sa do Iraku. “Sýria umožnila, aby sa v predvečer vojny
a počas nej dostalo do Iraku vojenské vybavenie. Sýria dovolila dobrovoľníkom dostať
sa do Iraku a počas vojny napadnúť a zabiť príslušníkov našej armády a naďalej to robí,”
povedal zástupca štátneho tajomníka USA pre obranu a vnútornú bezpečnosť John
Bolton. Otázkou len zostáva, do akej miery mieni USA vyliať zlosť na Sýriu.
Arabi adresovali valnému zhromaždeniu požiadavku na novú rezolúciu, ktorá by
ukladala Izraelu zastaviť hrozby o vykázaní Arafata. Valné zhromaždenie sa v piatok
19. zišlo na mimoriadnom stretnutí a prijali presne takúto rezolúciu. Hovorca premiéra
Šarona reagoval: “OSN urobila chybu, keď po 9.11. vyhlásila legitímnosť jedného
z hlavných teroristov na svete.” Ďalej povedal, že vyhlásenia takéhoto druhu “znižujú
morálnu autoritu” tejto organizácie” (JPost, 21. september).
V závere tejto časti odkazujem na článok Anny Bayefskej, ktorý sa objavil v rovnakom
vydaní JPost, nazvaný “OSN nie je schopná rozpoznať terorizmus”. Poukazuje na to,
že nedávne kroky OSN naznačujú, že OSN plní skôr úlohu povzbudzovať k terorizmu
ako bojovať proti nemu. Jeden z problémov je, že OSN odmietlo patrične definovať
“terorizmus”, resp. definovať ho vôbec. Dôvodom toho je, že OIK (Organizácia
islamskej konferencie) “má pracovnú skupinu OSN v tejto záležitosti pod svojím
vplyvom”.
Podľa OIK existuje rozdiel medzi zabitím v mene sebaurčenia a terorizmom. “Ozbrojený
boj proti cudzej okupácii, agresii, kolonializmu a hegemónii, zameraný na oslobodenie
a sebaurčenie” nie je terorizmus. Skrátka, “každý prípad boja akýmikoľvek
prostriedkami” z odobrených pohnútok je povolený. To zrejme znamená, že akýkoľvek
druh moslimského “boja” alebo “odporu” je oprávnený. Keďže OSN prijala tieto
jednostranné definície, nie je žiadna nádej, že OSN bude niekedy účinne bojovať proti
skutočnému terorizmu.

PALESTÍNČANIA SA SNAŽIA O NOVÚ HUDNU
V posledných dňoch sa Arafat vypína – teší sa svetovej pozornosti a hrá sa na
veľkorysého mierotvorcu, keď pozýva Izraelčanov, aby “pristúpili k mieru”, akoby ich
volal ku spaseniu alebo niečomu podobnému. Teraz spoločne s Hamasom ponúka Izraelu
nové prímerie. “Hamas chce dosiahnuť novú hudnu...” povedal jeden funkcionár PS;
“zdá sa, že to myslia vážne” (JPost, 18. september). V súvislosti s tým povedal nedávno
Jásir Arafat pre Izraelský kanál 2, že podporuje snahy k dosiahnutiu prímeria a volal
po “okamžitom uplatnení cestovnej mapy” ako aj po vyslaní medzinárodných
pozorovateľov do regiónu.
Adnan Asfour, politický vodca Hamasu na Západnom brehu povedal, že Hamas
je pripravený začať dialóg s PS o novom prímerí. “Chceme hudnu, ktorú by Izrael
dodržiaval a neprekazil,” povedal. Zdá sa, že Hamas ako hnutie čelí kríze kvôli tvrdému
vojenskému zásahu Izraela na jeho vodcov. Po tom, ako Izrael zbabral pokus o zabitie
Šeikha Jassina a ďalšieho predstaviteľa Hamasu Ismaila Abu Hanijeha, väčšina vodcov
Mesačné správy z Izraela
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Hamasu odišla do úkrytov. Hamas sa obáva aj nedávneho rozhodnutia PS zmraziť
bankové účty, ktoré patria niekoľkým islamským dobročinným organizáciám
podozrivým zo spojenia s Hamasom. Aj Jordánsko zablokovalo bankové účty šiestich
vodcov Hamasu, ale v stredu 17. septembra bolo toto jordánske rozhodnutie zrušené.
USA žiadajú Jordánsko, aby obnovila zmrazenie.
Hamas utrpel ďalší zásah, keď EÚ nedávno rozhodla uviesť túto skupinu na čiernu
listinu ako teroristickú organizáciu. Zdá sa, že Hamas videl písmo na stene, a to je
pravdepodobne jeden dôvod, prečo sa vážne snažia o ďalšiu hudnu. Priehľadnosť tohto
ťahu je všetkým jasná. Bez nového prímeria môže Hamas stratiť väčšinu svojich vodcov.
To neznamená, že by ako huby po daždi nepovstali noví vodcovia; predsa by to však
spôsobilo vážne pribrzdenie hnutia, ktoré by nebolo schopné pracovať, aspoň dovtedy,
kým nedozrejú noví vodcovia. Čo sa týka Izraela, vládni vodcovia hovoria, že nemajú
záujem o ďalšie “predstierané prímerie”.

PS MÁ NOVÉHO PREMIÉRA
Po búrlivom úradovaní, ktoré trvalo len niekoľko mesiacov a bolo charakterizované
početnými zvadami a udržiavaním odstupu od Jásira Arafata, premiér PS Abbas sa
7. septembra vzdal svojej funkcie. Samozrejme, že to bolo presne to, čo Arafat chcel,
a aby sa poistil, že sa Abbas pod tlakom USA nevráti, Arafat okamžite oznámil, že za
nového premiéra zamýšľa vymenovať Abu Ala (Kurája). “Prezident Arafat sa chce
vyhnúť medzinárodnému tlaku, obzvlášť zo strany USA, aby znova dosadil Abbasa,”
povedal jeden úradník.
Čo sa týka Abbasa, ten vyhlásil: “Odovzdal som svoju rezignáciu, a tá je konečná.”
Taktiež povedal, že zvažuje odchod zo Západného brehu v prospech dlhšieho pobytu
v jednom z arabských štátov. Je zrejmé, že Abbas bol dosadený len kvôli
medzinárodnému tlaku. Požiadavka, aby si PS ustanovila premiéra, bola jasne snahou
o odsunutie Arafata na vedľajšiu koľaj, a prezident dlho naťahoval čas. Nakoniec, pod
silným tlakom nielen USA, ale tiež EÚ, Arafat podľahol a nominoval Abbasa. Abbas
sa ukazoval sľubným, keď prehlásil, že skoncuje s terorizmom a bude sa usilovať o mier
s Izraelom. Nakoniec však nebol schopný dodržať slovo. Arafat pritvrdil na každej
zákrute cesty dúfajúc, že Abbas rezignuje, čo aj nakoniec urobil. Jeden legislatívec
Fatahu, Abdel Kader povedal: “Abu Mazen urobil ťažké rozhodnutie a je presvedčený,
že urobil správne. Cíti, že bol ponížený a hlboko urazený, pretože Arafat ho nepodržal,
a ani nemal šancu niečo urobiť.”
Zdá sa, že Abu Ala má v PS medzi zákonodarcami a ľudom širokú podporu. “Abu Ala je
náš kandidát na funkciu,” povedal Hussein al-Šeikh, vyšší úradník Fatahu. “Ale,”
upozornil, “neverím, že nový kabinet s iným vodcom môže urobiť viac, ako urobil Abu
Mazen. Úspech alebo zlyhanie palestínskej vlády závisí na tom, čo urobí Izrael. Za
napätia, ktoré je vo vysokých kruhoch palestínskeho vedenia, verejní činitelia vyjadrili
nádej, že Abu Ala bude schopný priniesť do vlády trochu stability. “PS si nemôže
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dovoliť vymenúvať nového premiéra každých 100 dní,” povedal jeden funkcionár.
Hneď po vymenovaní vyrukoval Abu Ala so slovami výzvy pre Izrael. “Prial by som si
vidieť, že Izraelčania zmenia spôsob jednania s Jásirom Arafatom, zvoleným
prezidentom, pretože nemôžem byť bez jeho podpory.” Abu Ala musí pravdaže vytvoriť
nový kabinet, ktorý bude potrebovať schválenie PLC a bude mať ťažkú prácu – jemne
povedané – ak plánuje urobiť niečo koncepčné bez Arafata, “ktorý mu bude dýchať na
krk”.
Zahraniční vodcovia vyslovili zdržanlivé prijatie nominácie Abu Ala, ktorý
už v minulosti pracoval v prospech mieru. Britský tajomník zahraničia Jack Straw zhrnul
pocity mnohých, keď povedal, že Abu Ala treba hodnotiť podľa jeho budúcich skutkov,
nie podľa jeho povzbudivej minulosti. “Keď bude jeho vymenovanie potvrdené, budeme
ho posudzovať podľa jeho oddanosti mierovému procesu,” povedal Straw (JPost,
9. september).
Palestínski funkcionári si však myslia, že vedenie Abu Ala nebude pravdepodobne veľmi
odlišné od Abbasovho. “Ak si Američania a Izraelčania myslia, že Abu Ala bude iný ako
Abbas, sú úplne pomýlení,” povedal minister kabinetu PS. “Nie je žiaden dôvod veriť,
že Kurájov kabinet prijme politiku, ktorá je odlišná od tej, ktorú mal Abbasov kabinet.
Bez Arafata nebude schopný urobiť nič. Nemôže bojovať proti Hamasu a Islamskému
džihádu, pokiaľ nebude ovládať bezpečnostné sily a ja pochybujem, že by mu Arafat
dovolil mať také právomoci.”
Pokiaľ ide o Abu Ala, Izraelčania sú pochopiteľne skeptickí. V súvislosti s jeho
vymenovaním člen knesetu za Likud Juval Steinitz povedal: “Je to o ničom. Z ničoho nič
nevzíde.” Steinitz ďalej poznamenal, že: “ho [Kuráju] dosadil Arafat. Abu Mazena
Arafat vyhodil, takže obaja sú delegátmi Jásira Arafata. Ak dúfame, že tento režim je
iný, podliehame mysleniu, ktoré je riadené túžbou.” Keby mal možnosť, Steinitz by
vyhostil oboch, Arafata aj Kuráju.
Abu Ala sa narodil v roku 1937 v dedinke Abu Dis na Západnom brehu a v roku 1965
vstúpil do Arafatovho hnutia Fatah. Neskôr, v roku 1983 sa stal najvyšším finančným
správcom OOP. Bol hlavným vyjednávačom tak na Madridskej konferencii ako aj pri
mierových rokovaniach v Oslo. V roku 1996 bol zvolený za hovorcu parlamentu PS a už
vtedy sa o ňom hovorilo ako o možnom Arafatovom nástupcovi. Mal problémy
so srdcom a v roku 2002 podstúpil operáciu, ktorá mala uvoľniť koronárnu tepnu. Zdá sa,
že v súčasnosti je dostatočne zdravý na to, aby vykonával takúto prácu.
Jeho vyhlásenia pre médiá, že by nemohol vládnuť bez Arafata a jeho požiadavka, aby
Izrael zmenil svoju politiku voči prezidentovi, však len zvýraznila predtuchu na strane
Izraelčanov, že to v konečnom dôsledku bude Arafat, kto bude hýbať vládou. A ľudia
sa čudujú, prečo chce Izrael vykázať Arafata...
Mesačné správy z Izraela

strana 9

bratstvo
VÝSTAVBA OPLOTENIA POKRAČUJE
Výstavba bezpečnostného oplotenia náhlivo pokračuje aj počas toho, ako samovražední
útočníci naďalej prenikajú za izraelské bezpečnostné hranice a odpaľujú svoje smrtiace
nálože. Potom, čo videl zničenú kaviareň Hillel, starosta Lupoliansky vraj povedal:
“Musíme urýchliť stavbu bezpečnostného plota.” USA sa však na záležitosť oplotenia
nepozerajú rovnako ako Izrael a pohrozili stiahnutím peňazí, ktoré Izrael vynakladá na
pričlenenie skupiny osád z 9 miliárd dolárov v záručnej pôžičke.
USA nemá vcelku nič proti múru. “Akceptujeme a rešpektujeme právo Izraela spraviť to,
čo pokladá za nevyhnutné na zaistenie bezpečia svojich obyvateľov, a ak sa Izrael
nazdáva, že potrebuje oplotenie, nemáme s tým žiadny problém,” povedal nedávno
hovorca veľvyslanectva USA. “Ale ak bude plot zachádzať za Zelenú hranicu, potom je
viac ako bezpečnostnou bariérou... Máme v tom svoje záujmy a Izrael ich pozná” (JPost,
18. september).
Napriek tomu, že sa Izrael a USA snažia vyhnúť v tejto záležitosti verejnému konfliktu,
minister zahraničia Silvan Šalom, ktorý je silne naklonený tomu, aby bol Ariel včlenený
do ohradenej časti, povedal, že Izrael by sa nemal vyhýbať vyjadreniu nesúhlasu s USA
v tejto otázke. “Izrael a USA,” vyhlásil, nebudú zajedno v každej veci.”
Ochranný múr je efektívnou prekážkou útokov, povedal Šalom. Múr bude poskytovať
bezpečnosť pre obyvateľov Izraela a “pokiaľ viem, ľudia v Arieli sú obyvateľmi Izraela.”
Takže Izrael je povinný postarať sa o ich bezpečnosť. Ďalší verejní činitelia však
nevylúčili možnosť, že sa dá uvažovať aj o alternatívnom spôsobe ochrany Ariela, a tak
sa vyhnúť konfliktu s USA, ktorý, ako sa zdá, sa špeciálne týka oplotenia okolo osady
Ariel.
Na počudovanie, nedávno chytili dve arabské deti, ktoré sa pokúšali preraziť plot. Keď
štáb IBS zistil, že stopy sú menšie ako normálne, našiel deti, ktoré niekto vyslal, aby
vypátrali, ako sa dá dostať cez múr – s nehoráznou ľahostajnosťou k prospechu týchto
detí. IBS vrátila deti domov. Poukazuje to však na to, že ak tam bude nejaký priechod,
Palestínčania ho nájdu. Nevyzerá to, že by mali v úmysle nechať sa týmto odradiť
od pokusov útočiť na izraelské mestá a osady.

KABINET SCHVÁLIL ROZPOČET SO ZNÍŽENOU SOCIÁLNOU
PODPOROU
Izraelská ekonomika je naďalej v zmätku a jej úpadok sa dotýka všetkých oblastí života
v Izraeli. Pisateľ týchto správ sa zo spoľahlivého zdroja dozvedel, že v dôsledku
chýbajúcich financií IBS radikálne obmedzila povolávanie vojakov v zálohe. Tento
zdroj, ktorý doteraz vykonával pravidelnú službu ako záložník hovorí, že do záložnej
služby sa nebude treba vrátiť až do roku 2004. Tým sa kladie obrovský tlak na stálu
armádu, ktorá je viac a viac stenčovaná a zaťažená ďalším napätím z toho, že sa treba
zaoberať predlžujúcou sa partizánskou vojnou.
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16. septembra schválil izraelský kabinet pomerom hlasov 14 ku 9 štátny rozpočet na rok
2004. Päť ministrov zo strany Šinuj hlasovalo proti rozpočtu, po tom, čo sa kancelária
predsedu vlády vrátila k svojmu sľubu zrušiť ministerstvo pre náboženské záležitosti.
Rozpočet zahŕňa radikálne zníženie sociálnej podpory ako aj celkové krátenie na
všetkých ministerstvách (15 až 19 % z rozličných rozpočtov). Reštrikcie obsahujú aj
zníženie rozpočtu rezortu obrany o 320 miliónov NIS, čo je príčinou už spomenutých
problémov.
Krátenie rozpočtu (ak sa nezmení) bude mať vážny dopad aj na ministerstvo
zdravotníctva. Judy Siegel v príspevku pre Jpost, 17. septembra uviedla: “Izrael sa stane
prvou krajinou na svete, ktorá stenčuje – a nie rozširuje – svoj základný balík služieb
krytých financiami zo zdravotníctva...” Minister zdravotníctva Dan Naveh poznamenal,
že nový rozpočet “nebude možné realizovať, pretože akékoľvek znižovanie bude
znamenať, že pacienti, ktorí nedostanú životne dôležité lieky, budú žiť menejhodnotný
život, prežívať bolesti, utrpenie a zomierať. Doplatia na to ľudia. Znamená to, že žena
s rakovinou prsníka nedostane liečbu, ktorú potrebuje na prekonanie choroby
a postihnuté dieťa nedostane rehabilitáciu.”
Rozpočtový výbor bol posledných niekoľko mesiacov bezradný, keďže sa snažil prísť
s rozpočtom, ktorý by si Izrael mohol dovoliť. Ministerstvo financií, ktoré navrhovalo
obmedzenia v rozličných rezortoch sa dostalo pod paľbu zo všetkých strán vrátane ľudí
ako Vicki Knafo, ktorá tvrdí, že nevyžije zo znížených sociálnych dávok. Minister
financií Benjamin Netanjahu dostal množstvo takýchto sťažností a je celkom možné, že
jeho budúce šance na návrat do najvyššieho politického úradu krajiny sú v dôsledku
krátenia rozpočtu narušené – v tejto chvíli je to však číry dohad.

VÝMENA VÄZŇOV S HIZBULLAHOM
Izrael doriešil výmenu väzňov s Hizbullahom,
podnikateľa Elhanana Tannenbauma a vydanie
nebude však zahŕňať Rona Arada. Výmenou za
vydal palestínskych, sýrskych, jordánskych a
zadržiavaných v izraelských väzniciach.

súčasťou ktorej má byť prepustenie
tiel troch nezvestných vojakov IBS,
týchto izraelských občanov by Izrael
libanonských väzňov, v súčasnosti

Na prvých miestach v zozname arabských väzňov, ktorí majú byť vrátení, sú Šeikh
Abdel Karim Obeid, bývalý vodca Hizbullahu v južnom Libanone, ktorého zadržali
izraelské jednotky v roku 1989 a tiež vodca odboja veriacich Mustafa Dirani, o ktorom sa
domnievajú, že vydal Arada Iráncom, po tom, čo sa v roku 1986 nad Libanonom
katapultoval zo svojho lietadla. Oboch týchto mužov zajal Izrael pri pokuse zabezpečiť
Aradove prepustenie.
V nedeľu 14. septembra sa premiér Ariel Šaron stretol s členmi Aradovej rodiny
a oboznámil ich s dohodou, ktorá bude pravdepodobne prijatá, ale Arad ani akákoľvek
Mesačné správy z Izraela
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nová informácia o ňom v nej nebude zahrnutá. Povedal, že urobiť rozhodnutie je veľmi
ťažké, a to z toho hľadiska, že Arad je stále nezvestný a dvaja z arabských väzňov boli
pôvodne chytení s tým úmyslom, že ich použijú ako páku, aby dostali späť izraelského
letca.
Minulý týždeň, v snahe o začatie rozhovorov, vrátil Izrael Libanonu dvoch ozbrojencov
Hizbullahu. Výmenou za to mohol nemecký sprostredkovateľ navštíviť Tannenbauma
a uistiť sa, že je zdravotne v celkom dobrej kondícii. Tannenbauma držia v Libanone
od jeho únosu vo Švajčiarsku v októbri 2000. Bolo to krátko po tom, ako Hizbullah
uniesol troch vojakov pri prepade v Dovskej horskej oblasti. Čo sa týka týchto troch
vojakov – Benny Avrahama, Omara Sawajida a Adi Avitana – IBS ich všetkých
vyhlásila za mŕtvych, ale nie je známe, kde sú pochovaní. Izrael chce ich telá späť,
pretože má zásadu, že padlých vojakov nikdy nenecháva v rukách nepriateľa.
Medzitým Šeikh Nasrallah naliehal na palestínsky ľud, aby “pokračoval v ozbrojenom
boji” a vyzýval arabský a moslimský svet, aby sa zjednotil v zápase proti “sionistickému
nepriateľovi”. Zrejme si neuvedomuje, že je to HOSPODIN, kto prebýva na Sione.
“Spievajte Hospodinu, ktorý sídli na Sione; zvestujte Jeho skutky medzi národami.
Lebo Ten, čo pomstí krv, pamätá na nich, nezabúda na kvíľbu
ubiedených.” (Ž. 9:12-13)
Lonnie C. Mings
Jeruzalem
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„Na tvojich múroch, Jeruzaleme, ustanovím strážcov, ktorí po celý deň a po celú noc nebudú nikdy
mlčať. Vy tedy, ktorí pripomínate Hospodina, nemajte pokoja!“ (Iz. 62:6)

MÚR MODLITIEB
LIST MODLITEBNÉHO STRÁŽCU
Október 2003 / Tišri 5764

“Iné” ovce
“Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím viesť, a počujú môj hlas,
a bude jedno stádo a jeden pastier.” (Ján. 10:16)
Zatiaľ, čo pozornosť priťahujú teroristické útoky a obete terorizmu, veriaci, ktorí sú
v tejto krajine za svoju vieru prenasledovaní, ostávajú často nepovšimnutí. Myslím tým
veriacich Palestínčanov, ktorí zakúšajú veľakrát kruté prenasledovanie od svojich moslimských susedov, medzi iným zhabanie majetku a vecí a – niekedy – dokonca smrť. Na
tunajších veriacich je vyvíjaný taký nátlak, že to veľakrát vzdajú a odídu. Tendencia
emigrovať z krajiny tak radikálne preriedila kresťanské obyvateľstvo medzi Arabmi,
že ak bude takýto trend pokračovať, čoskoro ich tam zostane zopár. Len nedávno jeden
hodnoverný tunajší kňazský úrad informoval o brutálnej vražde veriaceho Palestínčana
pod menom Mark, ktorý s niekoľkými škatuľami kaziet, videí a príručiek vyšiel na kopce
za mestom, kde býval, pravdepodobne za účelom evanjelizačnej misie. Asi 10 dní o ňom
nikto nepočul a následne boli vrátené tri telá, z ktorých jedno bolo jeho. Telo mladého
muža bolo príšerne okyptené. Zanechal ženu a dve malé deti. Dnes telo Mesiáša žiali nad
stratou tohto mladého evanjelistu, i ďalších, ktorí boli ako on. Veriaci v tejto zemi – ako
Židia, tak Arabi – zúfalo potrebujú naše modlitby.
“Veľmi vzácna je v očiach Pánových smrť Jeho pobožných.” (Ž. 116:15)
TRAGÉDIA NA EMEK REFAIM
“Keď sme počuli o ňom zvesť, ruky nám ochabli; zmocnila sa nás úzkosť, sťa bôle
rodičky.” (Jer. 6:24)
•
Prihovárajte sa za zranených a osirelých po posledných útokoch.
•
Proste Boha, aby obviazal skrúšených srdcom a potešil žalostiacich.
Samovražedné výbuchy a ďalšie druhy teroristických útokov tu nie sú ničím novým, ale
niektoré nešťastia sú tragickejšie než iné, obzvlášť, keď sa týkajú váženého
Múr modlitieb
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a obľúbeného lekára, či nevesty alebo ženícha pred svadbou. Obe tieto skupiny boli
zasiahnuté 9. septembra, keď samovražedný bombový útočník vbehol do kaviarne Hillel
na Emek Refaim a odpálil svoju bombu. Strážca pri dverách ho nemohol zastaviť – stihol
len zakričať varovanie, pred tým, ako vybuchla bomba, ktorá zabila sedem ľudí vrátane
Dr. Davida Applebauma a jeho dcéry Navah a zranila niekoľko desiatok ďalších. Večer
pred svadbou, naplánovanou na nasledujúci deň, trávila Navah krátku chvíľu so svojím
otcom. Smrť Dr. Applebauma, ktorý bol šéfom urgentného oddelenia nemocnice Šaare
Cedek, vyslala do izraelskej spoločnosti, navyknutej na tragédie, nové vlny zdesenia.
Predtým v ten istý deň vybuchla bomba na autobusovej zastávke Crifim, blízko Tel
Avivu, a usmrtila osem vojakov IBS.
•

Modlite sa, aby sa Boh zmiloval nad svojím ľudom, a aby ukončil tragédie, ktoré,
ako sa zdá, nemajú konca.

“...vrie to v mojom vnútri. Na zem sa mi vyliala pečeň pre skazu dcéry môjho ľudu...” (Plač 2:11)
“NEÚSPEŠNÝ VODCA”
“Vodcovia tohto ľudu sa stali zvodcami, a tí, ktorých vedú, sú zmätení.” (Iz.9:15)
•
Proste Boha, aby dal Palestínčanom vidieť, že zhromažďovať sa okolo tohto
architekta smrti a prehry (Arafata), ktorý im okrem biedy nič nezabezpečuje,
je bláznovstvo.
V čase, keď píšem tieto riadky, prezident Bush nazval Arafata “neúspešným vodcom”.
A napriek tomu tento predseda šikovne zmanipuloval posledné udalosti, obzvlášť hrozbu
Izraela o jeho “odstránení”, takže sa ukázal ako hrdina a “milovaný syn” vlád sveta.
Prečo to pobúrenie nad hrozbou Izraela zbaviť sa tohto vynálezcu terorizmu? Ako sa
spýtal jeden izraelský činiteľ: “Svet sa zbláznil?” Od OSN po Saudskú Arábiu sa po celej
zemeguli ozývajú výkriky podpory pre Arafata. Keď sa davy Arabov vyvalili do ulíc,
aby podporili svojho pochybného vodcu, Arafat, celkom vo svojom živle, prežíval svoje
“najkrajšie chvíle”, ako to vyjadril jeden palestínsky pozorovateľ. Tento, voľakedy
bezvýznamný a na vedľajšiu koľaj odsunutý diktátor, teraz žiariaci radosťou začína robiť
hlučnú reklamu “mieru odvážnych” a vyzýva Izrael, aby “pristúpil k mieru”, akoby to
bol nejaký nový druh modlitebnej prosby.
•

Modlite sa, aby Boh svojím spôsobom a vo svojom správnom čase odstránil zo
scény tohto rušiteľa, ktorý prekáža mieru.

“Cestu pokoja neznajú a v ich stopách nieto práva; chodia krivými chodníkmi, nikto
nepozná pokoj, kto po nich kráča.” (Iz. 59:8)
MNOŽENIE NUKLEÁRNYCH ZBRANÍ
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“Ja vyšlem oheň proti Mágógu a bezstarostným obyvateľom ostrovov; potom poznajú,
že ja som Hospodin.” (Ez. 39:6)
•
Proste Boha, aby pripravil nebezpečné krajiny o ich nukleárne zbrane skôr, ako
spôsobia nešťastie.
•
Modlite sa, aby obom, USA i Izraelu ukázal, čo majú robiť vzhľadom na zvyšujúcu sa pravdepodobnosť, že do roku 2005, ak nie skôr, budú mať blízkovýchodné
štáty nukleárne zbrane. Mnohé národy vrátane Spojených štátov a Izraela majú
obavy z iránskeho programu nukleárnych zbraní. Demokratické národy sveta už
nemôžu príliš dlho vyčkávať, kým urobia niečo s iránskymi pokusmi vyrobiť
bombu. Aj keď USA priostruje, Izrael o svojich možnostiach premýšľa. Akonáhle
bude mať Teherán bombu, Tel Aviv i Jeruzalem by boli samozrejme v ľahko
zasiahnuteľnej vzdialenosti. S raketami, o ktorých sa vie, že ich vlastnia, by Iránci
mohli v skutočnosti ohroziť dokonca Európu. Práve teraz, 19. septembra, článok
v JPost uvádza, že Saudi zobrali do úvahy niekoľko možností a zvažujú,
či “nakúpia” nukleárne zbrane alebo nie. David Albright, riaditeľ Inštitútu
pre vedu a medzinárodnú bezpečnosť, ktorý bol založený vo Washingtone, vyjadril pochybnosť, že by sa Saudi pokúšali vyrobiť nukleárnu bombu namiesto toho,
aby radšej nejakú kúpili. Tak alebo onak, nebude to mať dobrý dopad na Izrael.
•
Volajte k Bohu za ochranu pre Jeho ľud, či už Židov alebo pohanov, tu a na
celom svete.
“Mnohí o mne hovoria: Pre neho niet pomoci u Boha!... Ale Ty, Hospodine, si mojím
štítom... Keď hlasite volám k Hospodinu, On mi odpovedá zo svojho svätého vrchu.” (Ž. 3:3-5)
KRÁTENIE ROZPOČTU A EKONOMICKÉ ÚTRAPY
“Mnoho semena vynesieš na pole a málo pozberáš... [Cudzinec] ti bude požičiavať; on
bude hlavou a ty budeš chvostom.” (5 M. 28:38,44)
•

•

Pozdvihujte pred Boha tých, na ktorých ťažko doľahne znižovanie pri výdavkoch
v sociálnej oblasti, na lieky, byt a stravu, poistenie, bezpečnostné opatrenia,
vzdelanie a tak ďalej. Sú v tom slobodné matky, ľudia trpiaci bolestivými chorobami, postihnutí, dôchodcovia, školopovinné deti, vojaci v prvých líniách, univerzitní študenti a ďalší. Znižovanie novým kabinetom schváleného rozpočtu je
paušálne, zasahuje všetky služby. Zvlášť tvrdý dopad to bude mať na tých, ktorí
žijú zo sociálnych dávok, na pacientov v nemocniciach, ktorí potrebujú najnovšie
lieky a technológie, postihnutých a starých ľudí na dôchodku. Príčina toho celého
je prostá: krajina nemá dostatok peňazí. Ani pôžičky a dotácie z USA tento deficit
nevyrovnajú. Nakoniec ministerstvo financií vyzerá ako netvor, a to kvôli radikálnemu znižovaniu, ktoré bolo veľmi pravdepodobne neodvrátiteľné.
Prihovárajte sa za izraelskú ekonomiku a pripomínajte Bohu zasľúbenia
o prosperite.

Múr modlitieb
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•

Modlite sa tiež za to, aby sa Izraelčania v pokání vrátili k Bohu, aby Mu nič
nebránilo splniť zasľúbenia, ktoré už tak dávno dal.

“Hospodin ťa učiní hlavou a nie chvostom, budeš len hore a nebudeš dolu, ak budeš
poslúchať príkazy Hospodina, svojho Boha...” (5 M. 28:13)
Nakoniec, napriek ekonomickým ťažkostiam Izraela si môžeme pripomínať Písmo, ktoré
hovorí o radosti navzdory vonkajším okolnostiam. Nech je to našou modlitbou
v nadchádzajúcom [židovskom] novom roku 5764:
“Hoci figovník nekvitne a ovocia niet na viničoch, a sklame úroda olív, polia nedodajú
potravy, ulúpené sú ovce z košiara a dobytka nieto v stajniach. Ja radovať sa budem
v Hospodinu, a jasať v Bohu mojej spásy.” (Hab. 3:17-18)

V Mesiášovi,
Lonnie C. Mings

Projekt MÚR MODLITIEB organizuje medzinárodná organizácia
Kresťanskí priatelia Izraela (CFI) so sídlom v Jeruzaleme:
CFI, P.O.Box 1813, Jerusalem 910 15, ISRAEL
E-mail: cfi@cfijerusalem.org; www.cfijerusalem.org
Na Slovensku a v Českej republike zabezpečuje tento projekt občianske združenie Chevra.
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Publikácie

Lekcie z biblickej zeme
„LEKCIE ZO SUKÓTU – SVIATOK STÁNKOV“
Úžasné! Mladí ľudia v mnohých anglicky hovoriacich krajinách
bežne používajú toto slovo na opísanie úžasnej alebo neuveriteľnej
udalosti. Websterov výkladový slovník definuje slovo “úžasný”
ako “byť plný niečoho alebo ovplyvnený bázňou”, čo je
“zmiešaný pocit hlbokej úcty, strachu a obdivu”. V King
James Bible sa vyskytuje trikrát a popisuje vedomie Božej
prítomnosti, ktorá spôsobuje odozvu u človeka vo forme
strachu alebo bázne.
Iba Boha a Jeho skutky možno naozaj popísať ako
úžasné. Keď pozorujeme mocné skutky Boha, nášho
Otca v nebi, Kráľa kráľov a Pána pánov, vstupujeme do
ríše hlbokej úcty.
Náš úžasný Boh je známy mnohými menami
a charakteristikami:
• El Šadaj, Všemohúci
• Jahve Šamach, Všadeprítomný
• Jahve Mkadíšchem, Posvätiteľ
• Jahve Cidkenu, Pán, naša Spravodlivosť
• Elohim, Boh mocný a silný, Stvoriteľ
• Boh, ktorý je taký mocný, že keby sme sa pozreli
do Jeho tváre, boli by sme zničení, avšak taký láskavý
a milujúci, že počíta vlasy na našej hlave, a keď spadne
vrabec, dokonca aj o tom vie.
• Boh, ktorý tak túžil mať s nami obecenstvo,
že keď Jeho stvorenie padlo do hriechu, On zabezpečil
prostriedky na odpustenie toho hriechu, tak aby
sme mohli užívať občianstvo v kráľovstve
Božom.
Ak dovolíme svojej mysli, aby sa
zaoberala týmito vecami, precítime bázeň Štyri odrody
pocit hlbokej úcty, zmiešaný so strachom
používané
a obdivom. Tiež sa nám pripomenú
počas
Sukótu
príbuzné pojmy ako:
Vzdelávanie
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• Božia ZVRCHOVANÁ MOC, Jeho zvrchovanosť. Je nad všetkými
v moci a postavení.
• Boží MAJESTÁT, slovo znamenajúce vznešenosť a dôstojnosť
alebo výraz používaný vtedy, keď hovoríme k vládcovi alebo o ňom.
• Božia AUTORITA, čo je moc alebo sila dávať príkazy a ujať
sa vedenia.
Uprostred našich skúšok a súžení často zabúdame na tieto Božie
vlastnosti. Často repceme alebo sa rúcame pod ťarchou okolností.
Niekedy sme tak naplnení vlastnou dôležitosťou a sebestačnosťou,
že zabúdame na veľkoleposť Božiu. Myslíme si, že môžeme spravovať
svoje vlastné životy a tak pravdu dokazuje verš: “Pýcha prichádza pred
skazou a namyslenosť ducha pred pádom.” (Pr. 16:18). A my naozaj
padáme.
Keď zabúdame na vševedúcnosť, všadeprítomnosť a všemohúcnosť
Božiu, naše životy upadajú do zmätku a nefungujú. Dostávame sa na
šikmú plochu nielen vo vzťahu s Bohom, ale aj k iným. Edmund Burke
povedal: “Všetci si potrebujeme uvedomiť svoje postavenie ako “stvorení”
pod autoritou Stvoriteľa, aby sme udržali svoje životy b´seder - čo je
hebrejské slovo znamenajúce v poriadku. Potrebujeme si pripomenúť
Boha v celej Jeho sláve a nádhere, a tiež to, čo urobil pre nás, aby sme
mohli správne oceniť naše miesto v Jeho pláne. Biblická slávnosť Sukót
(sviatok stánkov) poskytuje takýto čas na spomienky.

SUKÓT: PRIPOMIENKA BOŽIEHO MAJESTÁTU
Každý z biblických židovských sviatkov nás učí niečomu
unikátnemu a nádhernému o našom vzťahu s Bohom, našom tvorcovi,
udržiavateľovi a zaopatrovateľovi. Bez Neho vyjdeme navnivoč duchovne a dokonca fyzicky. Sviatky učia rôznym lekciám: Boh nás
spasil (Pascha), zabezpečil nás (Šavuot - prvé plody a Sukót - stánky),
povolal nás (Roš Hašana - trúby), vykúpil nás (Jom Kipur - zmierenie)
a poskytol nám vedenie svojím Slovom (Simchat Tóra - radosť z Božieho
Slova). Tým, že žijem v Izraeli, mám privilégium zapojiť sa do spoločnosti,
ktorá zachováva Sukót. Symboly Sukótu ma vždy novým spôsobom
uvádzajú do prítomnosti Božej. Keď stojím zoči-voči Božej zvrchovanosti,
vždy si uvedomujem svoju vlastnú nestálosť a potrebu Boha.

ČO JE SUKÓT
Biblický popis tejto slávnosti môžeme nájsť na niekoľkých
miestach. Tie najpozoruhodnejšie sú v 3 M. 23:34-43, 5 M. 16:13-15
strana 18

Október 2003 / Tišri 5764

bratstvo
a 4 M. 29:12-39. Nájdite si čas na prečítanie týchto pasáží.
Slávnosť stánkov je týždňový jesenný sviatok stánkov. Pripadá
na hebrejský mesiac Tishri, každoročne v septembri alebo októbri. Tento
sviatok má dva hlavné prvky:
1. budovanie stánkov (v hebrejčine sa nazývajú sukót),
2. obete.
Každý nám poskytuje dôležité lekcie.
Sviatok pripomína putovanie detí Izraela po púšti, keď vyšli
z Egypta a putovali do zasľúbenej zeme. Hoci putovali kvôli svojej
neposlušnosti, Boh bol s nimi, nadprirodzene ich chránil a zabezpečoval
ich potreby. Kvôli slávnosti Sukót mali Izraeliti príkaz vybudovať stánky
a prebývať v nich každý rok jeden týždeň, tak aby si mohli pripomínať
Božiu prítomnosť a Jeho vernosť ako ochrancu a zabezpečovateľa.
Sviatok Sukót, jeden zo siedmych levítskych sviatkov, sa zdá byť
jediným hlavným biblickým sviatkom, ktorý nemá priame naplnenie
alebo obdobu v Novej zmluve. Zatiaľ čo iné hlavné biblické sviatky
sú v pokročilom štádiu naplnenia, tento sviatok zostáva sviatkom
budúcnosti, zahalený v symbolike a tajomstve (Zach 14:16). Skutočnosť,
že mnohí kresťania prejavili záujem o oslavu sviatku Sukót, môže
naznačovať dôležitosť prorockých časov,
v ktorých žijeme.

ČAS RADOSTI
Boh prikazuje, aby Sukót bol
obdobím radosti a potešenia. Všetky
sviatky vrátane šabatu sú obdobia, keď
sa zabúda na problémy, pretože v deň
sviatku je zakázané nosiť bremeno (3 M.
23:35).
Muži nesú tradičný lulav a citrón
na mávanie do synagógy, kde sa radujú
pred Pánom, ako Pán prikázal v 3 M.
23:40. Lulav má tri vetvičky, ktoré sú
spolu zviazané: vejárovitý palmový list,
vetvičku vŕby a vetvičku myrty. Citrón
je citrusový plod.
Židovská tradícia nám zabezpečuje
praktické porozumenie pravého
duchovného života, založeného
na znakoch lulav a citrónu.
♦ Z duchovného hľadiska nemáme
byť ako PALMA, pretože iba rodí ovocie
Vzdelávanie
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(skutky), ale nie je voňavá (duchovné požehnanie). Všetci sme stretávali
ľudí, ktorí žijú svoj život podľa litery zákona, ale nemajú žiadnu lásku
alebo súcit, aby nimi poslúžili sebe alebo iným.
♦ Nemáme byť ako MYRTA, pretože má iba vôňu, ale nerodí ovocie.
Stretávali sme sa s takými, ktorí “zmýšľajú tak nebesky, že nie sú dobrí
pozemsky.” Môžu hovoriť duchovné veci a môžu to byť veľmi príjemní
ľudia, ale ich život nevydáva ozajstné, trvalé ovocie.
♦ Nemáme byť ako VŔBA, pretože nevydáva ani ovocie, ani vôňu.
Tu sa hovorí o ľuďoch, ktorí sú unášaní každým vetrom učenia a nikdy
celkom nevedia, ako na tom duchovne sú. Preto nevydávajú žiadne
ovocie.
♦ Máme byť ako CITRÓN, ktorý vydáva rovnako ovocie aj vôňu.
Toto sú Boží vytrvalí veriaci, ktorí žijú vyvážený život v múdrosti, pred
Bohom a ľuďmi. Mali by sme sa snažiť byť ako citrón.

SUKA (STÁNOK)
Keď sa pozriete do dvorov a na balkóny v Jeruzaleme, môžete vidieť
rôzne druhy súk alebo stánkov, ktoré si domácnosti vybudovali na tento
týždeň sviatkov.
Suka má provizórnu konštrukciu. Tradične sa stavba začína večer
po skončení sviatku Jom Kipur, čo je štyri dni pred začiatkom Sukótu.
Suka má štyri strany, pričom na jednej strane je otvor. Na bočné
steny sa môže použiť akýkoľvek stavebný materiál, ale nesmie mať trvalý
charakter. Strecha býva riedko pokrytá konármi “z väčsích stromov“, aby
zabezpečila možnosť príležitostne uvidieť hviezdy. Suka je zvyčajne
ozdobená ovocím, ktoré
sa
hompáľa
na
motúzkoch zo strechy,
pretože Sukót je sviatkom
úrody, o ktorú sa Boh
postaral, a symbolizuje
tiež zozbieranie všetkej
úrody zeme (3 M. 23:39).
Takže
je
to
sviatok
posledných časov. Deti
radi pridávajú pozlátka,
stuhy, papierové reťaze a
obrázky
s
biblickými
príbehmi. (Presný popis,
ako
postaviť
suku,
sa nachádza na konci
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kapitoly).
Jedlá sa jedia v suke, sprevádzané spevom a radosťou. Niektoré
veľmi pobožné rodiny trávia v suke svoj voľný čas, dokonca v ňom
aj spia. Je tiež miestom rozhovorov a uvažovania o ponaučeniach, ktoré
prináša toto chatrné bývanie Izraelcov v minulosti.
Čas strávený v stánku je pripomienkou, že Boh vyviedol deti Izraela
z otroctva pod egyptskými dohliadačmi na slobodu. My kresťania
môžeme oslavovať to, že nás Boh zachránil zo zajatia hriechu a priviedol
nás do slobody v Jeho kráľovstve. Je to vždy radostná oslava.
Naša rodina sa každý rok pripája k tomuto sviatku, a svoj stánok
si staviame na vonkajšej verande. Ashley a Allison, naše dievčatá,
sa vždy veľmi tešia na jeho prípravu a dekoráciu. Každý večer počas
týždňa v ňom jeme, znova si rozprávame príbeh o tom, ako sa Boh
postaral o deti Izraela na púšti a diskutujeme o tom, ako sa stará o nás.
Spievame chvály Pánovi, tak ako to robia naši susedia. Cítime
podvečerný vánok, ktorý šelestí v listoch, a niekedy zbadáme nad
konármi záblesk hviezd. Každý rok sa naučíme a pochopíme viac a viac
o našom Pánovi a Jeho cestách.
Táto skúsenosť má viac než len kultúrny a historický význam.
Je to biblická skúsenosť, ktorú keď praktizujeme, môže nám ukázať
Pána novým spôsobom.

Výber z kapitoly z knihy „Lekcie biblickej zeme“, ktorú sme už preložili a je v príprave
pred tlačou. Autorom tejto publikácie je Clarence H. Wagner, prezident medzinárodnej
organizácie Mosty pokoja (Bridges for Peace) so sídlom v Jeruzaleme.
Vzdelávanie
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PUBLIKÁCIE , AUDIO, VIDEO
SIEDMY ROČNÍK

KONFERENCIE...
…SA USKUTOČNILA
14. -17. AUGUSTA 2003
V ŽILINE.

Ponúkame vám audio
záznam z jednotlivých
prednášok formou
audio pások alebo CD.
CD- MP3
Pre tých, ktorý majú
MP3 prehrávač ponúkame
záznam z celej konferencie
na dvoch CD.

2CD-(MP3) za 240,- Sk
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Kazeta č.1 Stanislaw Gawel
„...som Izraelovi Otcom…“
Kazeta č.2 Ron Cantrell
Posledné trúbenie Šofaru
Kazeta č.3 Randy Ludeman
Iz. 42:6 – čo to znamená „...svetlo národom…“
Kazeta č.4 Ron Cantrell
Ktorého Boha poznáme ako Otca
Kazeta č.5 Randy Ludeman
Gal. 3:17 – Čo nemôže byť nezneplatnené
Kazeta č.6 Ron Cantrell
Zachariáš a Izraelský Otec
Kazeta č.7 Chevra tím
Prezentácia pomoci židom v diaspóre
Kazeta č.8 Randy Ludeman
Jakub 1:17 – ach, znova to „svetlo“
Kazeta č.9 Stanislaw Gawel
Ján 4:31-34 – Vzťah Ježiša
k Otcovi je vzorom pre Jeho učeníkov aj dnes
Cena jednej kazety je 60,- Sk (+ poštovné a balné)

Pri zakúpení celej sady audio pások
(9 kaziet) vám ponúkame zľavu 60,- Sk.
Spolu zaplatíte 480,- Sk.
Publikácie, audio, video
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Ponúkame
a zároveň
doporučujeme
video pásku
(30 min)

cena so zľavou

170,- Sk
(130,- Kč )
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

i

Pre Slovenskú republiku:
Chevra, Hollého 40 , 010 01 Žilina
Banka: ČSOB, a.s., Legionárska 1,
012 22 Žilina
č.ú.: 107656253/7500 (SKK)

Pre Českú republiku:
Chevra, Smetanova 523, 739 61 Třinec
Banka: ČSOB, a.s., Lidická 1264,
739 61 Třinec
č.ú.: 180773659/0300 (CZK)
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