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SPOJENÉ ŠTÁTY SĽUBUJÚ CHRÁNIŤ IZRAEL PRED
IRACKÝM ÚTOKOM
”Hospodin moja skala, hrad môj a môj vyloboditeľ; môj Boh je moje bralo, v Neho
dúfam …” (Ž. 18:3)
Štvrtok 17. októbra ukončil
premiér Šaron svoju trojdňovú
návštevu Spojených Štátov
a vydal sa na cestu domov. So
sebou prinášal prísľub
Spojených Štátov ochrániť
Izrael pred útokom z Iraku ako
aj odsúhlasenie prezidenta
Busha, že Izraela má právo na
sebaobranu. Šarona taktiež
ubezpečili, že v prípade útoku
USA na Irak bude Izrael včas
Premiér Ariel Sharon sa rozpráva s prezidentom Georgom
varovaný a bol tiež informovaný
Bushom
o amerických plánoch
smerujúcich k tomu, aby Irak rakety na Izrael vôbec nevypustil.
Na spoločnej tlačovej konferencii po predchádzajúcom štyridsať minútovom rozhovore
oboch predstaviteľov na stretnutí v Bielom dome 16. októbra 2002 prezident Bush
povedal: ”Ak by sa Irak rozhodol napadnúť Izrael hoci aj zajtra, som si istý, že by to
vyvolalo primeranú reakciu. Dovolím si predpokladať, že premiér by zareagoval, je
odhodlaný brániť sa.” Tieto Bushove slová vyvolali v Izraeli všeobecnú spokojnosť,
pretože v prípade raketového útoku zo stany Iraku nechce mať zviazané ruky.
”Nemôžeme od amerického prezidenta žiadať viac, keď už verejne priznal Izraelu právo
brániť sa v prípade útoku Iraku alebo Hizballáhu,” povedal hovorca premiéra Šarona,
Ranaan Gissin.
Niektorí izraelskí analytici však nepovažujú túto otázku za celkom uzavretú. ”Izraelská
odveta (proti Iraku) je to posledné, čo si Spojené Štáty želajú,” povedal Zach Levy,
profesor politických vied na univerzite Haifa. ”Podľa môjho názoru Bush dúfa, že Izrael
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sa radšej zachová zdržanlivo, a myslím si, že Izrael veľmi dobre vie, že nedostal žiadnu
zelenú,” dodal. Podľa neho Bushove slová boli ”signálom pre Saddáma, že ak napadne
Izrael, príde odveta,” ako aj posolstvom znovu uistenia pre izraelský ľud o tom, že
Spojené Štáty nebudú kompromitovať jeho právo brániť sa. Zároveň Jediot Aharonot
povedal, že U.S. sú ”presvedčené, že Izrael nebude odpovedať a ani nebude musieť,
pretože vojna bude povedená takým spôsobom, aby Saddám nebol schopný udrieť na
Izrael hlavicami, ktoré má k dispozícii.”
Niektorí vojenskí pozorovatelia zastávajú názor, že Irak po predchádzajúcich útokoch na
Izrael už nemá mnoho striel a v každom prípade je nepravdepodobné, že by použil zbane
masového ničenia, keďže to by nielen svetu dokázalo, že existujú, ale mohlo by to
odštartovať nukleárnu odpoveď Izraela. ”Automatická odvetná akcia sa neuskutoční,”
povedal jeden anonymný izraelský predstaviteľ, ”a mimochodom, myslíme si, že
pravdepodobnosť raketového útoku Saddáma Husseina na nás nie je veľká.” Šaron
povedal, že Izrael by o hroziacom útoku dostal varovanie v predstihu dvoch dní, aby
mohol dokončiť už aj tak rozsiahle prípravy, ktoré zahŕňajú distribúciu plynových
masiek a rozmiestňovanie protiraketových opevnení. Podľa slov Maariva však varovanie
má prísť s predstihom jedného týždňa a podľa izraelského verejného rádia až dvoch
týždňov.
Hoci Bushova administratíva kritizovala Izrael, že neurobil dosť na zníženie reštrikcií
voči Palestínčanom, s ohľadom na napadnutie palestínskych miest Izraelom bolo počas
Šaronovej návštevy Washingtonu ticho a nebola vznesená požiadavka na Izrael, aby
odvolal svoje jednotky z palestínskych miest. Šaron údajne povedal svojim hostileľom,
že chcel vylepšiť podmienky Palestínčanov, ale zdržali ho starosti o bezpečnosť.
Prezident Bush oznámil, že premiér Šaron ho uistil, že daňové príjmy, ktoré Izrael
doteraz zadržiaval, budú odovzdané palestínskemu ľudu. Prezident Bush však
poznamenal, že musí byť zabezpečené, aby tieto fondy neboli použité na propagáciu
terorizmu. Americká administratíva by privítala, keby Izraelsko – Palestínsky problém
zostal v tejto chvíli bokom, aby Spojené Štáty mohli primäť viaceré arabské štáty, aby sa
pridali ku koalícii proti Iraku. Bush však prisľúbil postaviť sa proti akémukoľvek
stupňovaniu útokov Hizballáhu z Libanonu. ”Rozhodne chceme spolupracovať
s Izraelom a Hizballáhu a všetkým národom, ktoré ho ukrývajú jasne ukážeme, či už
v kontexte s Irakom alebo ináč, že očakávame zastavenie útokov,” povedal Bush.
Americké Ministerstvo zahraničných vecí každoročne uvádza Hizballáh na zozname ako
teroristickú skupinu, ktorú za pomoci Sýrie vyzbrojuje Irán.
Počas svojej návštevy vo Washingtone predložili americkí predstavitelia Šaronovi
”projekt” na ukončenie Izraelsko – Palestínskeho konfliktu v období do troch rokov,
pričom Palestínsky štát by bol vyhlásený na budúci rok. Jediot Aharonot aj Maariv
zhodne povedali, že trojročný plán by začal ráznym zastavaním protiizraelských útokov
a reformou Palestínskej samosprávy, v závislosti od čoho by Izrael ukončil blokádu
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palestínskych území a uľahčil životné podmienky v Palestíne. Ukončenie týchto opatrení
sa dá očakávať do júna budúceho roku. Po voľbách a medzinárodnej konferencii na
Strednom Východe bude nasledovať vyhlásenie provizórneho Palestínskeho štátu.
V poslednej etape sa bude aj za účasti arabských krajín rokovať o konečnom riešení
konfliktu. Celý proces by sa mal uzavrieť okolo konca roku 2005, začiatku roka 2006. Je
zrejmé, že tento nový plán sa Šaronovi až tak nepozdáva. V utorkovom príhovore
k navštevujúcej delegácii B’nai B’rith sa Šaron o projekte vyjadril ako
o “problematickom” a dodal, že nespravodlivo žiada od Izraelu uskutočnenie
“nezvratných krokov”, kým od Palestínskej samosprávy iba “vyhlásenia”.

BEN-ELIEZER RUŠÍ OSADY
V stredu 16. októbra izraelská armáda zakročila proti rebelujúcim židovským osadníkom,
ktorí sa zaprisahali zmariť plán na odstránenie osady Havat Gilad na Západnom brehu.
Havat Gilad (nazývaný aj farma Gilad) je jedným z 21 osídlení, ktoré väčšina členov
vlády považuje za nezákonné a minister obrany Ben-Eliezer nariadil ich odstránenie. 16 z
nich nebolo obývaných, ale v niektorých ostatných sa Izraelské obranné sily stretli
s búrlivým odporom. Farma Gilad je jediným miestom, kde došlo k rozsiahlym zrážkam
medzi protestujúcimi ľuďmi a vojakmi. Asi 2000 osadníkov, ktorí sa poschádzali na
farmu Gilad neďaleko Nabulu ako prejav solidarity. V noci demonštrovali svoj záujem
a podporu a napádali žurnalistov a humanitárnych pracovníkov. Väčšina z nich odišla na
naliehanie členov rodiny Zarovcov, ktorí túto pôdu vlastnia.
Okolo 100 ich tam však zostalo, mnohí z nich teenageri a po polnoci došlo ku
konfrontácii s armádou a políciou. Vyburcovaný násilím vodca usadlíkov Moše Zar
povedal, že dospel ku kompromisu a po dobrom opustí miesto. Vyzýval aj ostatných
demonštrantov, aby urobili to isté. Kompromis podľa štátneho rádia spočíval v tom, že
Zar bude môcť naďalej obrábať pôdu v osade, ale nebude tam môcť bývať. Predstaviteľ
ministerstva obrany to však neskôr poprel a povedal, že žiadna taká dohoda sa
neuskutočnila. “Neexistuje žiadna dohoda. Havat Gilad bude evakuovaný, to je všetko,”
povedal.
Niektoré ďalšie osady boli evakuované pokojne, po čom Rada osadníkov (hlavný
politický orgán hnutia osadníkov Západného brehu a pásma Gazy) vyjadrila “pýchu nad
osadníckou komunitou”, že sa nepriečili izraelským jednotkám. Bezpečnostné zložky sa
tiež pripravovali na odstránenie tuláckeho príbytku Givat Asaf v blízkosti Ramalláhu, no
táto akcia bola odložená. Mnohé z týchto osád sú len o málo viac ako niekoľko prívesov
a stanov postavených na vŕšku, a tie sa neskôr premenia na väčšie, trvalé obydlia. Podľa
jedného názoru sú tieto usadlosti jednou z hlavných príčin palestínskeho hnevu, ktorý
viedol k rozpútaniu intifády.
Predsedkyňa miestnej rady Kedumimu, Daniella Weiss, hovorí, že ju evakuácia
neodradila, pretože mnohé osady začínali rovnako. “To, čo sa stalo na farme Gilad a čo
sa dialo, keď sme zakladali nové osady v Judsku a v Samárii, má veľa spoločného.
strana 4

November 2002

bratstvo
V Sebastii nás vysťahovali sedemkrát. Nakoniec na ôsmy raz nám dali povolenie zostať.”
Podľa nej ide o akési symbolické “skúšanie” osadníkov.
Ona aj niektorí ďalší sú presvedčení, že Ben-Eliezerovi ide len o politiku. V odstraňovaní
osád vidia pokus získať si náklonnosť Spojených Štátov a tiež vylepšiť svoju (BenEliezerovu) pozíciu v blížiacich sa voľbách Strany práce. Ben-Eliezer sa k tomu vyjadril,
že na také obvinenie sa neoplatí ani reagovať. Minister obrany by vraj rád zrušil dokopy
až 30 osád, ale šesť z nich je momentálne v súdnom konaní a nemožno sa ich dotknúť,
kým sa prípady neuzavrú.
Práve keď sa zdalo, že konflikt na Havat Gilad už skončil, situácia sa opäť zhoršila.
V sobotu 20. októbra sa jednotky Izraelských bezpečnostných síl pokúsili osadu
demontovať. Počas tzv. Motse-Šabbat (po skončení Šabbatu) na políciu a vojakov začala
padať smršť kameňov z rúk stoviek usadlíkov, ktorí protestovali proti zrušeniu osady.
Zranených bolo minimálne 12 policajtov. Zrážky pokračovali celú noc aj v nedeľu,
pretože osadníci si privolali na pomoc ďalších prívržencov. Títo osadníci, najmä mladí
ľudia do dvadsať rokov, v nedeľu robili výtržnosti po celej osade, oblievali vojakov,
policajtov a dokonca aj ich autá farbou. Okrem toho prepichovali pneumatiky,
bombardovali autá bezpečnostných síl kameňmi a podpaľovali krovie.
Podľa predstaviteľov bezpečnostných síl ošetrenie potrebovalo 25 policajtov, 17 vojakov
a 19 osadníkov, čo bol dôsledok voľnej výmeny urážok a úderov. Do nedele večera zatkli
15 osadníkov a asi 7 zo zranených policajtov bolo prevezených do nemocnice s ľahkými
zraneniami. Premiér Šaron a iní vládni predstavitelia kritizovali obyvateľov osád, že sa
uchýlili k násiliu a nazývali to “útokom na vládu zákona”. No osadníci sú zrejme
presvedčení, že vysťahovávanie osád nie je nič iné, iba politický trik Ben-Eliezera
v snahe oživiť svoju ochabujúcu podporu v Strane práce. Podľa izraelských
predstaviteľov by zrážka na farme Givat mohla byť predzvesťou krvavých bojov, ak
bude minister obrany Ben-Eliezer pokračovať v napĺňaní svojho sľubu odstrániť asi 30
nelegálnych táborísk na Západnom brehu.
V každom prípade ide o národný škandál a robí to Izraelu zlé meno, kdekoľvek sa správy
o týchto nepokojoch vysielajú. Je to smutné, keď židia napádajú iných spolužidov – nech
to už má akýkoľvek dôvod.

OSADNÍCI A ZBERAČI OLÍV
V sobotu 19. októbra strieľali osadníci varovné výstrely na veľkú skupinu izraelských
aktivistov za ľudské práva, ktorí pomáhali Palestínčanom pri zbere olív na svahoch
v blízkosti Jitzharu a Itamary v Samárii. To bol posledný z mnohých októbrových
incidentov, v ktorých osadníci hádzali kamene a strieľali na Palestínčanov zbierajúcich
olivy. Pri dedine Akraba 6. októbra osadníci dokonca zastrelili mladého Palestínčana pri
zbere olív.
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A znovu to vyzerá, že každá strana má do istej miery pravdu. Obyvatelia osád sa boja, že
Palestínčania si iba obhliadajú terén a pripravujú sa na útok na ich osadu. Podľa správ
majú povolenie strieľať do vzduchu ako varovanie, ak sa niekto príliš priblížil k osade.
Na druhej strane Palestínčania sa v mnohých prípadoch naozaj snažia iba obrábať svoju
pôdu a zbierať svoje olivy. Mieroví aktivisti, ktorí sú v prvom rade proti osadám,
prichádzajú a celú vec komplikujú, keď chcú pomáhať Palestínčanom pri práci.
Policajný hovorca Gil Kleiman povedal, že neprehliada násilie voči Palestínčanom, ale
poukázal tiež na to, že “počas posledných dvoch rokov boli osadníci terčami útokov”.
Dodal, že od 28. septembra 2000 do 28. septembra 2002 bolo v Judsku a Samárii dokopy
1 285 teroristických incidentov, z toho 334 streleckých a 846 bombových. Hovorca
usadlosti Itamar Ja’akov Hayman zdôraznil, že za posledných niekoľko mesiacov a
rokov palestínski teroristi zabili 11 obyvateľov Itamaru. “Nedovolíme im, aby sa k nám
priblížili,” povedal, “môže to vyzerať ako nevinné zbieranie olív, ale o chvíľu sa
vyškriabu na kopec a zaútočia na osadu. Nie sme ochotní nič riskovať.”

KONFLIKT O VODU Z WAZZANI SA VYHROCUJE
Spor o vodu z rieky Wazzani, ktorá zabezpečuje 30 % izraelskej vodnej spotreby, sme
spomínali už v minulo-mesačnom správach z Izraela. Medzičasom sa navzdory
izraelským vyhrážkam v Libanone pokračovalo s prácami na potrubiach a čerpačkách.
Washington síce naliehal na Libanon, aby s čerpaním počkal až do uzavretia nejakej
dohody, ten však riečny projekt 16. októbra slávnostne otvoril a s prehláseniami
“víťazstva” začal pumpovať. V ten istý deň minister zahraničných vecí Peres pred
predstaviteľmi Knessetu povedal, že Izrael nebude tolerovať žiadne jednostranné
opatrenia zo strany Libanonu, týkajúce sa odčerpávania vody z rieky Wazzani
a “vyhradzuje si právo brániť svoje vodné zdroje”. Doteraz však Izrael vojenskú akciu
odkladal dúfajúc, že spor sa ešte dá vyriešiť mierovými prostriedkami. Libanon zatiaľ
neodčerpáva veľké množstvo vody a Izrael pohrozil, že zakročí, iba ak bude prekročené
isté “minimum”. “Ak Libanonci odčerpajú z rieky Wazzani viac, ako potrebné minimum,
Izrael bude nútený použiť vojenskú silu,” prehlásil v interview izraelský minister
dopravy Efraim Sneh.
Cieľom projektu Wazzani je poskytnúť vodu pohraničným dedinám v blízkosti Izraela.
Na otvorení projektu sa zúčastnili aj zástupcovia Európy a Spojených národov, ale
americkí veľavravne chýbali. 18. októbra francúzsky prezident Jacques Chirac ponúkol
krajine pomoc pri riešení sporu. V príhovore k libanonskému parlamentu Chirac povedal,
že o právach na deľbu vody by sa malo rozhodnúť v súlade s medzinárodným právom.
“Francúzsko je pripravené, ak si to Libanon bude želať, prispieť k nájdeniu riešenia,”
dodal. V skorších rozhovoroch medzi Chiracom a libanonským prezidentom Lahoudom
libanonský vodca vyjadril právo Libanonu suverénne nakladať so svojou pôdou, vodou
a vzdušným priestorom. Noviny JPost 18. októbra oznámili, že Spojené Štáty vysielajú
do Libanonu a Sýrie ďalšieho zástupcu, aby prediskutoval izraelsko-libanonský spor
o rozdelení vôd z Wazzani.
strana 6

November 2002

bratstvo
Medzi tým Hizballáh zavetril príležitosť na konflikt s Izraelom a varoval, že v prípade
útoku Izraela na čerpacie stanice doslova v rozpätí minút vykoná odvetné akcie.

FATAH A HAMAS
Medzi policajtami Fatahu a militantmi hnutia Hamas došlo začiatkom októbra k
zrážkam. Príčinou bola chladnokrvná vražda predstaviteľa Palestínskej samosprávy plk.
Rajeha Abu Lehiya, predsedu Palestínskej povstaleckej polície, hnutím Hamas. Na jeho
pohrebe sa zúčastnilo 20 000 palestínskych policajných a vojenských predstaviteľov, aby
takýmto symbolickým predvedením sili ponížili Hamas. Aktivista hnutia Hamas, Emas
Akel, povedal, že zavraždil Abu Lehiya z pomsty za smrť svojho brata, ktorého usmrtili
policajti počas demonštrácie proti americkým útokom na Taliban v jednom v meste
Gazy. Bojovníci Hamasu prezlečení ako policajti postavili falošnú cestnú hliadku a keď
tam Abu Lehiya zastavil, uniesli ho a neskôr zabili 10 strelnými ranami.
V zrážkach, ktoré nasledovali po Lehiyovej vražde, palestínska polícia pri hľadaní
vrahov z Gazy usmrtila dvoch členov Hamasu. Dvaja ďalší ľudia zahynuli, keď
palestínska polícia strieľala na podporu Hamasu zameraný protest v utečeneckom tábore
Nusseirat, kde žije Akelova rodina. Išlo o najkrvavejšiu roztržku medzi týmito dvoma
konkurenčnými silami za posledných niekoľko rokov. Hamas samozrejme neuposlúchol
Arafatove opakované prosby o zastavenie útokov vrátane bombových samovražedných
atentátov proti izraelským civilistom. Možno inštinktívne tušia, že tieto výzvy nie sú
úprimné alebo sú odhodlaní robiť si po svojom aj tak. Arafat z obáv z občianskej vojny
nikdy nevyslal svoje sily, aby rozbili Hamas. To je dôvodom izraelských obvinení, že
nerobí dosť, aby ovládol militantov.
Podľa Palestínskej samosprávy (PS) Hamas bojuje o vodcovstvo v dva roky starom boji
proti Izraelu. 12. októbra Fatah predložil Hamasu návrh kompromisu a očakával
odpoveď. Jeden predstaviteľ hnutia Fatah naznačil, že vodcovia Hamasu majú pocit, že
ich organizácia je silnejšia ako PS a nechcú jej pomôcť zostať vo vedení tým, že by sa
vyriešila kríza. Arafat podporil prítomnosť bezpečnostných zložiek PS v oblasti Gazy
a odstránenie kontrolných hliadok zriadených Hamasom v utečeneckom tábore
Nusseirat, domove podozrivých z vraždy. Zároveň však vydal príkaz, aby Fatah urobil
všetko, čo je v jeho silách, aby sa vyhol ďalším krvavým zrážkam.
Podľa predbežného návrhu kompromisu by Hamas nemal brániť, ale ani uľahčovať
snahu PS o zatknutie vrahov Abu Lhiya. V návrhu sa hovorí, že Hamas nemá s vraždou
nič spoločné a odsudzuje ju. Hovorí sa tam tiež, že Hamas a Fatah ukončia rozbroje
a obe strany budú rešpektovať právoplatnosť zákona. No v tejto chvíli to vôbec nevyzerá,
že by sa situácia už vyriešila. Ďalšie zrážky medzi políciou PS a aktivistami hnutia
Hamas medzi 13. a 19. októbrom mali za následok smrť 6 členov Hamasu. Vodcovia
viacerých klanov mesta Gaza žiadajú PS, aby zatkla a popravila najvyšších policajných
dôstojníkov, zodpovedných za zabitie členov Hamasu. Podľa slov Sa’diho Ayadu,
predsedu klanu Ayad, PS urobila životný omyl, keď poslala svoje bezpečnostné sily
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strieľať na prívržencov Hamasu po atentáte na Abu Lehiya. “Nemôžete chcieť napraviť
jednu chybu druhou,” povedal Ayad, “Palestínska samospráva nesie zodpovednosť za
konanie svojich policajtov, ktorí by mali byť postavení pred súd a odsúdení na smrť.”
Predsedovia iných klanov Gazy sa sťažujú, že PS stratila kontrolu nad situáciou v Gaze,
kde podľa nich v súčasnosti vládne nezákonnosť a chaos. Žiadajú, aby PS zostavila
inšpekčnú komisiu, ktorá by vyšetrovala “všetky masakre a vraždy, ktorých sa dopustili
bezpečnostné sily PS voči Palestínčanom od roku 1994.” Mysleli tým konkrétne krvavé
udalosti pred palestínskou mešitou z roku 1995, kedy bezpečnostní agenti PS strieľali
a zabili viacero účastníkov bohoslužieb.

HRDINSTVO A PREKAZENÉ BOMBOVÉ ÚTOKY
V posledných dňoch sa podarilo prekaziť viacero potencionálne vážnych útokov vrátane
pokusu v kaviarni oproti americkej ambasáde v Tel Avive z 10. októbra. Ani jeden z nich
však nebol taký pozoruhodný ako incident, ktorý sa odohral v blízkosti univerzity Bar
Ilan a pri ktorom šofér autobusu a doktor zadržali samovražedného útočníka, kým sa
autobus a okolie nevyprázdnilo.
Vo štvrtok 10. októbra Baruch Neuman, šofér autobusu č. 87 Dan, zastavil na zastávke
oproti univerzite. Otvoril dvere, aby ľudia nastúpili a vystúpili. Keď chcel zatvoriť zadné
dvere, všimol si muža, ktorý sa pokúšal nepozorovane nastúpiť, a predpokladal, že
nechce platiť. Neuman rýchlo zatvoril dvere a muž spadol na zem, pri čom utrpel
zranenie hlavy. Vtedy šofér a jeden lekár (kardiológ v nemocnici Šeba) vystúpili a chceli
pomôcť omráčenému pasažierovi. Všimli si káble trčiace z mužovho oblečenia a
okamžite pritlačili jeho ruky k zemi a začali kričať na ľudí, aby vystúpili z autobusu a
utiekli. Potom držali mužove ruky podľa ich vlastných slov akoby celú večnosť.
Nakoniec sa začal prebúdzať z mrákot, začal sa mykať a hýbať nohami. Tí dvaja, čo
držali jeho ruky, sa začali obávať, že má aj nejaký iný spôsob, ako odpáliť nálož ako
svojimi rukami, a tak ho naraz pustili a obaja vyskočili a utiekli. Terorista potom bežal
k nejakým ľuďom, čo stáli asi 30 metrov ďalej a nálož detonoval. Pri výbuchu zahynula
jedna žena a 29 ľudí utrpelo zranenia.
Bezpečnostné sily oznámili, že muž mal na sebe 5 kilogramovú bombu, ktorá bola taká
silná, že nebyť toho, že šofér a doktor zadržali muža, kým sa autobus vyprázdnil, obete
na životoch by boli bývali oveľa vyššie.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ŽIDOVSKEJ UNIVERZITE
Niekoľko tisíc študentov Židovskej univerzity, ktorí sa 13. októbra vrátili do školy,
privítali elektronické pozorovacie zariadenia, ohrady, osobné skenery a desaťnásobné
zvýšenie počtu bezpečnostného personálu. Tieto nové opatrenia sú samozrejme
následkom bombového útoku z 31. júla v jedálni študentského centra Franka Sinatru, pri
ktorom zahynulo 9 ľudí, medzi nimi 5 američanov.
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Momentálne je vstup do priestorov školy povolený len študentom a učiteľom. Ostatní
musia pred vstupom požiadať o vydanie preukazu a v niektorých prípadoch im je aj
zamietnutý. Mnohí študenti hovoria, že sa vďaka novým ochranným opatreniam cítia
bezpečnejšie, ale iní sú názoru, že to zašlo trochu priďaleko: “Tieto bezpečnostné
opatrenia sú strašné. Teraz to zašlo do druhého extrému. Dostať sa dnu je takmer
nemožné. To už je ľahšie letieť do zahraničia,” povedal jeden otrávený študent. Iný to
vyjadril takto: “Naozaj sa snažia, aby sme sa tu cítili bezpečne. To je pekné, ale každé
ráno ma z toho bolí hlava.” Takisto podotkol, že študenti musia za bezpečnosť platiť,
pretože univerzita im účtuje ročne 415 šekelov na pokrytie nákladov s ňou spojených.
Viceprezident univerzity Moše Vigdor povedal: “Sme povinní zabezpečiť škole čo
najlepšiu bezpečnosť.” Vyzerá to však, že nové zvýšené bezpečnostné pravidlá prišli
trochu neskoro. Pred nejakým časom totiž Ben Vered, vydavateľ študentských novín,
napísal článok, v ktorom predpovedal teroristický útok v priestoroch školy v súvislosti
s nedbanlivými bezpečnostnými opatreniami. Jeho článok vtedy univerzita prakticky
ignorovala. Vered sa tiež domnieva, že nedávne vykázanie neštudentov z univerzitných
priestorov a rozhodnutie obmedziť účasť členov verejnosti na prednáškach škodí
“samotnému významu, ktorý má univerzita spĺňať – mala by otvárať svoje brány
vzdelania pre každého.”
Od 19. septembra univerzita striedavo zakazovala vstup každému, kto nebol jej
študentom alebo učiteľom a to vrátane detí zamestnancov, rodičov študentov a
verejnosti, ktorá pravidelne používala zariadenia v univerzitnom areále ako banka a
pošta. Od nedele 13. októbra sú návštevníci vpúšťaní dnu po jednotlivom zvážení a
ochrankári sú pripravení poslať preč každého, koho považujú za podozrivého.

NASPÄŤ DO REALITY
Hladina sa akurát začala upokojovať a ľudia sa začali sústrediť najmä na boje medzi
obyvateľmi vysunutých osád a Izraelskými bezpečnostnými silami, keď sa pozornosť
Izraela zase musela obrátiť späť k skutočnosti, že proti hnutiu Hamas, islamskému
Džihádu a ďalším militantým skupinám, ktoré ešte nepochopili podstatu násilia, bojuje o
vlastné prežitie.
V pondelok 21. októbra zahynulo pri samovražednom bombovom útoku 14 ľudí
a 65 bolo ranených. V blízkosti križovatky Karkur na ceste č. 65 terorista narazil autom
s nákladom vyše 100 kilogramov výbušniny do zadnej časti autobusu. Následkom
explózie sa vznietila benzínová nádrž autobusu a plamene ho takmer úplne zničili.
Najviac mŕtvych a zranených bolo v zadnej časti autobusu. Niektorí sa nedokázali dostať
von a doslovne zhoreli vnútri, kým iných explózia vyhodila do výšky niekoľkých
metrov. K zodpovednosti za výbuch sa neskôr priznal Islamský Džihád a podľa
všeobecnej mienky ho naplánoval Iyad Sawalha, niekdajší člen hnutia Fatah, ktorý žije v
oblasti Jeninu. V liste adresovanom Združenej tlači v Bejrúte organizácia povedala, že
Isreal News Digest
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útok bol odvetou za sériu masakrov spáchaných kriminálnym nepriateľom proti nášmu
národu.
Sanitky odviezli väčšinu zranených do nemocnice Hiffel Jaffe v Hadere a zvyšok prijali
do nemocnice Ha’emek v Afule. Medzi vážne ranenými je aj dvojročné dievčatko, ktoré
má odtrhnutú pečeň, a jej štvorročný brat, ktorí spolu s mamou cestovali v aute blízko
autobusu. dokopy explózia a plamene pohltili dve autá. Izraelská vláda v tejto chvíli
neplánuje rozsiahle represálie, ale popiera, že je pod americkým tlakom, aby
nereagovala. “Amerika rozumie izraelskej potrebe odpovedať na terorizmus,” vyhlásila
kancelária predsedu vlády.
Medzitým predstavitelia PS naznačili svoje odsúdenie takéhoto činu a vyhlásili, že
Islamský Džihád by nemohol takýto útok uskutočniť bez pomoci iných skupín. Poukázali
na skutočnosť, že Islamský Džihád má iba zopár aktívnych teroristov na Západnom
brehu, najmä v Tulkarme a Jenine. Islamský Džihád bol zredukovaný pri izraelskom
vpáde do Jeninu, pri ktorom zahynuli mnohí jeho členovia. Jeden z predstaviteľov PS
povedal: “Nemyslím si, že dvaja – traja aktivisti Islamského Džihádu by pracovali na
100 kilogramovej bombe bez asistencie niekoľkých ďalších ľudí – dosť možné, že aj z
iných skupín.”
Minister zahraničných vecí Šimon Peres pri jednej zo svojich zahraničných ciest na
stretnutí predsedov jednotlivých frakcií Európskeho parlamentu odpovedal jednému
členovi: “Včerajší cestujúci v autobuse mali základné ľudské právo, aby mohli žiť a nie
zhorieť na smrť, a toto právo bolo porušené strašným, šokujúcim spôsobom.” Reagoval
tým na otázku o údajnom porušovaní ľudských práv Palestínčanov zo strany Izraelu.
“Nikto v Európe nikdy nezažil samovražedné útoky,” dodal Peres. Na poznámku jedného
člena parlamentu o svojej nerozhodnosti v otázke poskytnutia pomoci na
znovuvybudovanie domov teroristov, ktoré Izrael zbúral, odvetil Peres takto: “Ak chcete
vybudovať domy teroristov, ktoré sme zničili, prečo tiež neopravíte vybuchnuté autobusy
a neprivediete ľudí späť k životu?” Očividne nemal náladu na otázky takéhoto typu.

TERORISTA NA SÚDE
Zdá sa, že svojho času bol Marwan Barghouti zástancom dohôd z Osla. V relatívne
pokojnom období 90-tych rokov si vybudoval priateľstvo s viacerými predstaviteľmi
Izraelu, obhajoval spolužitie a presvedčil aktivistov Fatahu, aby uznali Izrael (Izrael
Today, okt. 2002, str. 6). Po vypuknutí takzvanej Al-Aksa Intifady v septembri 2000
však Barghouti prezliekol kabát a stal sa jedným z najmilitantnejších palestínskych
vodcov.
Barghouti získal v PS moc a stal sa vodcom hnutia Fatah v Júdsku a Samárii. Zdá sa
však, že jeho aktivity mali viac než len politický charakter. Momentálne pred súdom čelí
obvineniam za vedenie notoricky známej Brigády mučeníkov Al-Aksa, ktorá má na
svedomí početné strelecké aj bombové útoky proti Izraelčanom. Našli sa dokumenty,
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v ktorých Barghouti žiada o peniaze na vyplatenie odmeny teroristom a zakúpenie
zbraní, munície a výbušnín. Niektoré z týchto dokumentov jasne podpísal aj sám Arafat.
Súdne pojednávanie s Barghoutim ako teroristom by bol normálne prebiehalo za
zatvorenými dverami, ale v tomto prípade sa Izrael rozhodol prípad sprístupniť
verejnosti, aby sa celý svet dozvedel o zapojení Jásira Arafata a Palestínskej samosprávy
v teroristických aktivitách. Barghouti sa zatiaľ neprejavil ako poddajný obžalovaný.
Tvrdí a niekedy aj kričí, že sa stala chyba a že na lavici obžalovaného by mala sedieť
izraelská vláda: “Nemáte žiadne právo ma súdiť!” prehlasuje.
No profesor práva Emanuel Gross podotkol: “Kriminálne právo Izraela povoľuje
(Izraelu) obžalovať každého podozrivého, dokonca aj tých, ktorí spáchali svoje zločiny
mimo Izraela” (Izrael Today, str. 6). Autor tohto článku má pocit, že Izrael bude mať
posledné slovo.
“Nato kráľ Dárius napísal všetkým ľuďom, národom a národnostiam: Nech sa
rozhojní váš pokoj! Odo mňa vychádza rozkaz: Nech sa ľudia v celom obvode môjho
kráľovstva trasú a boja Danielovho Boha. Lebo On je živý Boh a ostáva naveky; lebo
Jeho kráľovstvo nezahynie a Jeho vláda nemá koniec. Zachraňuje a oslobodzuje, robí
znamenia a divy na nebi aj na zemi.” (Dan. 6:26-28)
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, projekt Múr Modlitieb, Hollého 40, 010 01 Žilina
Tel/Fax: 041/56 40 536; e-mail: chevra@chevra.sk; www.chevra.sk
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LIST MODLITEBNÉHO STRÁŽCU
November 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)

ROZDELENÝ DOM
“Každé kráľovstvo, rozdelené proti sebe pustne, i dom rozdelený proti domu,
padá” (Luk. 11:17).
Pred
nedávnym
samovražedným
bombardovaním blízko Pardess Hanna, oči
väčšiny Izraelčanov boli zamerané na osadlícke
stanovište v Samárii, známe ako Havat Gilad,
alebo Gilad Farm. Ako odpoveď na príkaz
ministra obrany Ben-Eliezera zbaviť
sa ilegálnych usadlíkov, polícia a vojaci IDF
sa nedávno presunuli do Gilad Farm a začali
boriť chaty a karavány, ktoré postavili usadlíci.
Násile, do ktorého sa dostali pritlačilo IDF,
prinieslo násilie a chaos do samotného stredu
Izraela, nakoľko brat bojuje s bratom a to ďalej
udrelo Izrael medzi oči, nakoľko kamery
zachytávajú scény násilia okolo sveta. Je
bolestivé pozorovať nezhodu v samotnej duši
ľudu, ktorý trpel viac ignorovania, násilia
a úzkosti, než iný národ v histórii sveta.
Ako zvyčajne, treba niečo povedať pre obe
strany. Na jednej strane zem patrí Izraelu a
usadlíci veria, že konajú Božiu vôľu, keď znovu zaberajú a osídľujú starodávne vrchy
Judei a Samárie. Na druhej strane konajú mimo terajšieho zákona a polícii a IDF sa zdá
byť správne konať podľa nariadení vlády skoncovať s ilegálnymi usadlosťami. Všetko
toto prichádza v čase, kedy by Izraelčania mali byť zjednotení ako bratia, tak aby mohli
čeliť nebezpečenstvám ohrozujúcim život, ktorým čelia zo strany ich nezmieriteľných
nepriateľov zvonka.
“A vy, vrchy Izraelove, poženiete svoje letorasty a budete donášať svoje ovocie môjmu
ľudu Izraelovi...a rozmnožím na vás ľudí, celý dom Izraelov, koľko ho je a mestá budú
obývané a spustošeniny vystavené” (Ez. 36:8-10).
• Modlite sa za usadlíkov ako i za štátnych úradníkov, presadzujúcich zákon, ktorí
veria, že robia správnu vec .
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• Proste Boha, aby uzdravil tento zbytočný rozpor v srdci a duši Izraela a dal
Izraelčanom silu a odvahu pevne stáť oproti šialeným a démonickým útokom,
ktoré pokračujú a vychádzajú zo strany ich nepriateľov.

OPÄŤ POKRAČUJÚCI TEROR
“Podopri ma podľa svojej reči, aby som žil a nedaj, aby som bol zahanbený vo svojej
nádeji” (Ž. 119:116)
• Kričte k Bohu a proste Ho, aby ukázal Izraelčanom, čo môžu urobiť, aby
ukončili neustály vír násilia.
“Celá krajina je bojiskom...Ako dlho to bude pokračovať?” Takto povedal Adi Eldar,
starosta Karmiela.Po niekoľko týždňovej pauze, v ktorej nebol žiaden väčší útok, ticho
bolo narušené 21. októbra, kedy džíp vezúci 100 kg výbušnín úmyselne narazil do zadu
autobusu blízko Pardess Hanna, zabijúc tak 14 ľudí a zraniac cez ďalších 10.. Autobus sa
premenil na peklo, ako explodovala benzínová nádrž, uväznil tak mnohých, ktorí zostali
v autobuse, ktorí boli spálení vo vnútri aubotusu. Prezerajúc si obrázky kostry splálenej
na popol, čo bolo všetko, čo zostalo z autobusu, človek sa diví nad tým, ako niekto
mohol z toho vyviaznuť živý.” Spôsobil to prudký výbuch a šľahajúci plameň, ktorý
zmenil všetko na popol, okrem kovovej kostry autobusu a sťažil tak identifikáciu zvyšku
obetí.” (AFP článok, 22. okt). Pokiaľ ide o 24. október, konečne boli identifikované
zvyšky obetí. Táto najnovšia ukrutnosť môže byť odpoveďou na návštevu Williama
Burnsa, ktorý v tom čase bol na svojej cesty do Izraela, majúc plán, pomocou ktorého by
sa za tri roky zrealizoval Palestínsky štát.
• Snažne proste Boha, aby potešil členov rodiny, ktorých obete zanechali po sebe.
“ Nikdy nebudeme môcť spolu oslavovať Sabat. Nikdy sa už nebudeme spolu
smiať, či usmievať.” Tak povedal otec Nir Nahuma, mladého vojaka, ktorý bol
zabitý riadiac auto, prechádzajúce popri autobuse, ktorý práve explodoval.
Zatiaľ islamský džihád, ktorý sa hlási k zodpovednosti za útok hovorí, že teraz bude
podporovať bombardovanie pomocou áut. Hovoria, že samovražední bombardéri sa
ukázali byť menej efektívni, pretože ich niekedy chytia, niekedy explodujú predčasne,
alebo vybuchnú v relatívne nezaľudnených oblastiach. Autá s cieľom bombardovať sú na
druhej strane väčšie a silnejšie a majú potenciál priniesť obete na životoch Izraelčanov,
ktoré prudko vystúpia.

ZDEFORMOVANÉ MYSLENIE
„...zem je plná krvavého súdu a mesto je plné ukrutnosti“ (Ez. 7:23).
“Bola som šťastná pri jeho narodení a pri jeho smrti.” Tak povedala Palestínska matka,
ktorá vyjadrila radosť z toho, že jej syn sa stal samovražedným bombardérom. 14.
októbra na stránke website Hamas publikoval interview s Palestínskou matkou, ktorá
poslala svojho syna, aby vykonal samovražedný útok proti Izraelu. Matka je pyšná na
podporu a povzbudzovanie, ktoré dala svojmu synovi a hovorí, že dúfa, že poslúžila ako
List modlitebného strážcu
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príklad pre iné Palestínske matky a synov. “Súhlasila som, že sa stane samovražedným
bombardérom, aby som povzbudila ostatné matky...Modlila som sa, aby bol môj syn
zabitý v akcii, aby tak mohol byť odmenený so 72 pannami v nebi.” Takto povedala
matka Mahmuda Alabada, ktorý bol zabitý pri napadnutí vojska IDF v pásme Gazy 15.
júna 2002 (IMRA, piatok, 18. október).
To sa rozumie samo sebou, že iba zdeformovaná myseľ môže takto rozmýšľať.
Predovšetkým je to zlé, dokonca démonické, keď sa niekto vyhodí do povetria v nádeji,
že niekoho zabije, a za druhé, myšlienka o 72 pannách, ktoré očakávajú mučeníka v nebi
je číry nezmysel, ktorému môžu uveriť iba ľudia vážne oklamaní.
• Modlite sa, aby Boh zmaril zámery každého samovražedného bombardéra, ktorý
mieri k zástupu Izraelčanov.
• Proste Boha, aby súčasne otvoril oči Palestínčanom, nech si uvedomia,
že podvod a šialenstvo, ktoré ovláda ich mládež, je priamy výsledok nenávisti.

ROZDELENÁ KRAJINA

“ ...tam sa budem s nimi súdiť pre svoj ľud a pre svoje dedičstvo, pre Izraela , ktorého
rozptýlili medzi pohanov a moju zem si rozdelili.” (Joel 3:2)
Už bol naplánovaný ďalší návrh pre trvalé rozdelenie krajiny. Jedna z vecí, ktorú premiér
Sharon priniesol späť do Izraela zo svojej nedávnej návštevy U.S. bola “automapa” pre
Palestínsky štát. Štátni úradníci U.S. prišli s plánom, zameraným na ukončenie IzraelskoPalestínskeho konfliktu v priebehu troch rokov, a síce s Palestínskym štátom, ktorý by
mal byť vyhlásený budúci rok. Súčasne je v Izraeli veľvyslanec U.S. William Burns
kvôli rozhovorom o “upokojení otázky ohľadom automapy.” Premier Sharon
konštatoval, že sa plán príliš ostro odchyľuje od princípov, vytýčených v prejave
prezidenta Busha na Strednom východe 24. júna. Izraelský minister obrany Ben-Eliezer
povedal, že Izrael si vyhradzuje právo na sebaobranu a nebude súhlasiť s obmedzeniami,
ktoré by sa kládli na toto právo skrze nejaký diplomatický plán. Zatiaľ Palestínčania
požadujú, aby U.S. boli “ rozhodcom” plánu, uistiac sa, že každá strana naplní svoju
časť plánu.
• Modlite sa, aby sa Izraelčania neunavili z násilia a zmarených “plánov”, aby
sa nakoniec nevzdali a neakceptovali čokoľvek, čo by prinieslo koniec
krviprelievania.
• Proste Boha, aby sa postaral o to, že Jeho zem nebude znova rozdelená, že celá
zostane domu židovského ľudu, ktorému ju dal.

HĽA, PLAVÝ KÔN

“ A videl som a hľa, plavý kôň a tomu, ktorý sedel na ňom, bolo meno smrť a peklo
išlo spolu za ním. A bola im daná moc nad štvrtinou zeme , zabíjať mečom, hladom a
smrťou ...(Zj. 6:8).
• Proste Boha, aby chránil svoj ľud pred bezzákonnosťou a terorizmom, ktoré
prenikajú ako mor do celého sveta. Bali, Washington,D.C., Moskva, Izrael žiadna krajina nie je imúnna voči islamskému terorizmu, ktorý bol nedávno
uvoľnený. Teroristi pochádzajú z rôznych krajín a majú rôzne programy, avšak sú
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tu dve veci, ktoré majú spoločné: väčšina z nich sú moslimovia a väčšina z nich
nenávidí Západ a Izrael. Šialenstvo násila, ktorého sa dopúšťajú moslimskí
fanatici môže mať iba jediný zdroj: pekelnú priepasť.
• Kričte k Bohu a proste Ho, aby ukázal svojmu ľudu ako žiť a ako chodiť
v týchto dňoch, kedy smrť a teror obchádzajú svet ako jazdec na plavom koni
v knihe Zjavení.

SKORÉ DAŽDE

“ Dám vašej zemi dážď na jeho čas, ranný i pozdný a budeš spratávať svoje obilie i
svoju vínnu šťavu a svoj olej.” (5 M. 11:14)
• Ďakujte Bohu za dážď, ktorý pršal v treťom týždni októbra a priniesol úľavu
vyprahlej zemi. Časti krajiny dostali hojné prehánky a na niektorých miestach
bola dokonca záplava. Toto môže byť dobré znamenie, pretože často dažde
nezačínajú padať, až koncom októbra, alebo niekedy až v novembri. Teploty
začali klesať, hoci dni sú ešte stále veľmi teplé. Zatiaľ ostáva situácia Izraela
ohľadom vody kritická a odsoľovacie zariadenia nebudú produkovať pitnú vodu
za niekoľko ďalších rokov.
• Kričte k Bohu za hojné a výdatné dažde v túto zimu. Proste Boha, aby otvoril
poklady v nebi a nechal životodarné vody padať v hojnosti na zem, aby to
prinieslo ukončenie sucha a posilnilo nový život na kopcoch a v údoliach.
• Proste Boha, aby tiež priviedol situáciu ohľadom rieky Wazzani do pokojného
zakončenia, aby Izrael nebol zbavený svojej nevyhnutnej vody. Napriek
Izraelským varovaniam a hrozbám pokračuje Libanonská vláda s projektom rieky
Wazzani a čerpá teraz vodu na zásobovanie dedín v južnej časti krajiny. Izrael
obmedzil svoje predošlé varovania na vyhrážku zasiahnuť vojensky iba vtedy, ak
Libanon “bude odčerpávať viac ako určité nevyhnutné minimum”. Ale nakoľko
rieka Wazzani poskytuje 30% z vody Izraela (pretože sa prúd vlieva do
Kinneretu), je to nesmierne zlé obdobie pre inú krajinu, aby začala odčerpávať
niečo z tej vzácnej vody.
...nebolo vody na pitie pre ľud. Preto ľudia .....vraveli: Dajte nám vody, aby sme pili. (2
M. 17:1-2)
Kiežby celý Izrael smädil po vode, ktorá uspokojí po celú večnosť.
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

List modlitebného strážcu
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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

„Práve pre túto
chvílu“

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

- porozumenie
Purimu

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.
Z produkcie Izrael Vision a Palestínsky mediálny strážca vám ponúkame dve VIDEO
PÁSKY so slovenským prekladom. Cena jednej pásky je 200,- Sk + poštovné.
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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KADIŠ TRÚCHLIACEHO
Kadiš je modlitba hlbokého uctievania a chvály najvyššiemu všemohúcemu Bohu
a používala sa na záver vyučovania pri prvých bohoslužbách v synagógach.
Pravdepodobne neexistuje iná liturgická modlitba, ktorá by viac ospevovala
Boha alebo používala opisnejší zvelebujúcejší jazyk ako táto.
“KADIŠ TRÚCHLIACEHO”
Zvelebené a posvätené buď Jeho Veľké Meno
vo svete, ktorý stvoril podľa svojej vôle.
Kiež by ustanovil svoje kráľovstvo za tvojho života
a pred koncom tvojich dní a za dní života celého domu Izraelovho,
rýchlo a čoskoro.
“AMEN”
Nech je požehnané Jeho Veľké Meno naveky,
požehnané, chválené, oslávené, vyvýšené a vzývané
a uctievané a obávané a zvelebené
nech je Meno Svätého, buď požehnaný nad všetky požehnania
oveľa prevyšujúc všetky chválospevy a žalmy a potešenie,
ktoré môže svet vysloviť.
“AMEN”
Nech príde dokonalý a hojný pokoj z Neba
a život pre nás a pre celý Izrael.
“AMEN”
Ten, ktorý činí pokoj v nebeských príbytkoch,
Ten spôsobí pokoj aj nad nami a nad celým Izraelom.
“AMEN”

i

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)

