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Netanjahu a Obama
Mati Šošani a Ašer Intrater

Premiér Netanjahu v pátek přijel do Washingtonu na týdenní oficiální návštěvu. Prezident Obama se setkal
s Netanjahuem na přibliţně hodinu a půl. Tato schůzka by se dala popsat jako napjatá a nepříjemná, coţ
bylo zřejmé i z jejich řeči těla a výpovědí pro tisk.
V pondělním projevu Netanjahu uvedl, ţe Izrael částečně vyhoví budoucí dohodě zaloţené na hranicích
z roku 1948 s několika výhradami k obranné hranici - včetně kontroly údolí Jordánu a vytvoření uskupení
ţidovských osad v rámci navrhovaného palestinského státu.
Prezident Obama jednoduše ve své řeči ve čtvrtek uvedl, ţe hranice z roku 1967 by
měla být hranicí budoucího palestinského státu.
Obamův projev byl vnímán ze strany mezinárodního společenství jako agresivní, a to
jak ve svých poţadavcích vůči Izraeli a Palestincům. To jen potvrzuje to, co mnozí vidí jako změnu v
americké zahraniční politice a to návrat k „tvrdé diplomacii“. Jak Netanjahu, tak Obama očekávají v roce
2012 volby, a oba se snaţí připravit na případné jednostranné vyhlášení zářijové nezávislosti Palestiny.
Zajímavé je, ţe koncept Palestinského státu podél hranic „Green Line“, byl uţ přijat
předchozí izraelskou vládou a to premiérem Ehudem Barakem v Camp Davidu v roce 2000, a poté také
premiérem Arielem Šaronem „Road map“, který reagoval na základě pokynů stanovených americkým
prezidentem George W. Bushem v roce 2003. Tyto plány byly zamítnuty palestinským vedením. Oba
jasně uváděli, ţe většina západního břehu Jordánu (více neţ 95%) by připadlo Palestincům, a zbytek by byl
předmětem výměny.
Obamův projev o Blízkém východě byl velice výmluvný, atraktivní a idealistický. Ideál
mírového plánu zaloţeného na hranicích z roku 1967 s výměnou území a odzbrojení palestinských
územích je přitaţlivý pro většinu Izraelců. Velký problém však má co do činění se třemi „malými“
problémy, které Obama zmínil ve svém projevu: Hamás, Jeruzalém a uprchlíci.
Hamás není sám, ale je spíše součástí mezinárodního dţihádu islámských skupin, včetně v bratrství s AlWahabi, Al-Kajdou, Talibanem, Hizballahem, íránskými ajatoláhy, atd. Nejedná se o jen malou
neposlušnou skupinu, ale o vraţedný fanatismus, který se dotýká stovek miliónů lidí v těsné blízkosti
hranic Izraele.

Jeruzalém není městem, jako byl Berlín, který mohl být rozdělen. Tím máme na mysli několik kilometrů
čtverečních kolem Chrámové hory, oblast posvátnou jak pro křesťany, ţidy tak muslimy. Centrem
konfliktu je otázka náboţenství a té se bohuţel nelze vyhnout…
Zbývajících uprchlíků z roku 1948 je uţ jen poskrovnu. Nicméně, počet jejich potomků a příbuzných je
mnohem větší. Velkým demografickým problémem je 100 miliónů Arabů obklopujících 6 miliónů Ţidů
v jejich malinkém státečku. Tato demografie bohuţel ohroţuje samotnou existenci státu Izrael.

Video hranic z roku 1967
Světová média a politici volají po návratu do roku 1967 k bývalé hranici Izraele. Sledujte toto jednoduché
video graficky znázorňující potencionální nebezpečí, které by z tohoto kroku vyplývalo. (i přes anglické
znění je video více neţ názorné…)
http://www.youtube.com/user/shaharclips#p/a/u/0/k2hZ6SlSqq0

Glenn Beck na Fox News
Sledujte Glenna Becka a jeho apel pro morální odvahu stát po boku Izraele, kdyţ cituje
knihu Ruth a Dietricha Bonheoffera. (anglické znění)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&hl=en&v=K7153ro5qVc

Modlitby Letnic
Pokračujeme v přípravách na celonoční noční modlitební vigílie (od 21:00 hodin do 9:00 ráno) dne 78. Věříme, ţe Bůh zaslíbil ke konci časů mohutné vylití Ducha svatého, které je předzvěstí poslední velké
vlny evangelizace a povede aţ k druhému příchodu Ješuy (Jeţíše). Skutky 2,17 - 20 – „I stane se
v posledních dnech, praví Bůh, že vyleji ze svého Ducha na každé tělo. ... „než přijde Pánův den,
veliký a skvělý“…I stane se, že každý kdo bude vzývat Pánovo jméno, bude spasen“.
Kdyţ byl Duch svatý vylit na Letnice (Šavuot) ráno před 2000 lety, je zřejmé, ţe se učedníci modlili celou
noc v očekávání a víře. Jsme přesvědčeni, ţe k tomu, aby se uskutečnily celosvětové Letnice, musí
předcházet celosvětové celonoční modlitby vedené izraelskou mesiánskou církví. Prosíme Vás tedy, abyste
měli touhu stát s námi v těchto modlitbách, a to bez rozdílu jazyka či země, ve které ţijete. Zašleme ještě
podrobnější vysvětlení a pro tento modlitební čas.

Modlitební témata:
Prosím MODLETE SE za naší probíhající sluţbu v Izraeli neustávajícím evangeliem, sadbou nových mesiánských sborů,
center učednických kurzů, prorockých chval, modlitebních stráţí v hebrejštině a finanční pomoc pro potřebné.
Prosím POŠLETE tyto aktualizace těm, kteří by z nich mohli čerpat.
Prosím PODPOŘTE nás finančně, abychom posílili mesiášovo tělo v Izraeli, podpořili zdejší probuzení a šíření poselství o
Izraeli, církvi a posledních časech všem národům světa. (http://www.revive-israel.org/giving.php)
Modlitby za Japonsko: www.reviveisrael.org/japanblog/
Poznámka: Tyto články a aktualizace mohou být vytištěny pro osobní potřebu a přátele ale nesmí být uveřejněny
na webu nebo v tištěných publikacích s výjimkou výslovného písemného souhlasu z Revive Israel.

Navštivte nás na. . . www.reviveisrael.org
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