Unitatea Ierusalimului este cauza noastră
Creştini împotriva propagandei Iranului

Sándor Németh: „Este responsabilitatea creştinilor să contracareze propaganda iraniană”
Forumul internaţional al parlamentarilor care sprijină Israel, îi susţine în atacul preventiv împotriva Iranului.
Hotarârea luată în Ierusalim al Fundaţiei Alianţei Pro Israel, conform statutului ONU, spune că fiecare stat
membru are dreptul să-şi apere cetăţenii şi integritatea teritorială. Delegaţii sosiţi din 18 ţări au susţinut unitatea
Ierusalimului şi apărarea localităţilor evreieşti din Cisiordania, în schimb, nu au susţinut propunerea de a
întrerupe relaţiile diplomatice cu Iran. Hotărârea a fost susţinută şi de Congresul Mondial al Evreilor, cât şi alte
organizaţii creştine non-guvernamentale, printre care Ambasada Creştină Internaţonală din Ierusalim, care a
găzduit mai bine de 6000 de persoane în capitala din Israel.

„Suferinţele poporului evreiesc dealungul istoriei ne învaţă să nu fim indiferenţi la ameninţarea actuală
evidentă. [...] Din acest motiv, subsemnaţii declară că, conform articolului 51 al statutului ONU, are dreptul la
efectuarea manevrelor militare de autoapărare. [...] dacă este necesar, ca să-şi asigure suveranitatea teritorială,

protejarea cetăţenilor săi, cât şi supravieţuirea naţiunii ” – scrie în declaraţia Fundaţiei Alianţei Pro Israel (Israel
Allies Foundation), aprobată în Ierusalim.
Organizaţia pe plan mondial este constiutuită din deputaţii parlamentari şi politicienii determinanţi, care
indiferent de confesiunea lor, susţin statul evreiesc, cât şi dreptul lor la pamântul strămoşesc şi la capitala lor
istorică, Ierusalim.
La conferinţele Fundaţiei Alianţei Pro Israel sunt organizate anual - în noiembrie 2011 a fost organizat la
Budapesta in Parcul Credinţei - sosesc delegaţi din Canada până în Australia. Gruparea internaţională de
loby, pe lângă statele membre menţine relaţii cu UE şi are reprezentanţe atât în Washington cât şi la Bruxelles.
Subiectul principal al conferinţei din anul acesta, a fost ameninţarea nucleară din partea Iranului. Delegaţii printre care şi mai mulţi membrii al Congresului USA, cât şi EU parlamentari şi politicieni din America Latină au propus, conform modelului Canadian, să propună guvernelor proprii să întrerupă imediat relaţiile diplomatice
cu regimul iranian. După cum este cunoscut, imediat după ameninţările preşedintelui iranian Mahmúd
Ahmadinezsád, rostite la Congresul ONU din septembrie, Canada a întrerupt relaţiile diplomatice cu Iran, şi a
expulzat ambasadorul acestuia.
Conform informaţiilor Hetek (Săptămânal), cu toate că mulţi delegaţi au susţinut această idee - care în
diplomaţie este considerata mesajul definitiv - până la urmă nu a fost inclus în declaraţia finală.
În schimb ca şi subiect nou a apărut problematica refugiaţilor evrei din ţările arabe, şi s-a propus să fie
discutată în paralel cu reîntoarcerea refugiaţilor palestinieni. In cartea sa apărută nu demult, fostul ambasador
ONU, Chaim Herzog, susţine că între anii 1948-1967, 800 de mii de evrei s-au refugiat în Izrael. Liderii arabi
plănuiau să folosească evreii din ţările arabe, ca şi ostateci, ca să nu poată fi constituit statul Israel. „În
decursul mişcărilor şi pogroamelor, s-au făcut multe arestări, averile evreilor au fost confiscate, li s-a limitat
drepturile la muncă şi la prticiparea în învăţământ, cât şi libartatea de mişcare ” – scrie Herzog.
Sándor Németh : trebuie luptat împotriva propagandei iraniene
Vorbitorul maghiar la conferinţa din Ierusalim, Németh Sándor a accentuat faptul că pentru creştinii de azi
este ţinta de bază "să-şi exprime dragostea faţă de Israel şi cu fapte concrete”. Pastorul Bisericii Credinţei a
urgentat ca, creştinii să reprezinte cu o mai mare responsabilitate civică in faţa publicului, adevărurile legate de
Israel. Németh Sándor suţine că „ameninţările lansate la adresa lui Israel pun sub semnul întrebării, nu doar
existenţa fizică al statului evreesc, ci vor să nimicească şi revelaţia creştino-iudaica, valorile comune cât şi
democraţia în sine. Din acest motiv nu putem privi pasivi creşterea în Europa şi în alte ţări, al antisemitismului şi
a mişcărilor anti-israelice.”.
Pastorul a argumentat cu exemple biblice, cum schimbă situaţiile nefavorabile credinţa manifestată prin
acţiuni concrete. „În vechiul testament, Rahab din Ierihon, a crezut în planul lui Dumnezeu cu privire la viitorul
lui Izrael, de aceea a favorizat evreii, cu toate că regele şi liderii ţării ei îi considerau duşmani.” Pastorul a
menţionat că este o nevoie iminentă, ca lumea creştină să se cureţe de prejudecăţi şi de antisemitismul
tradiţional, căci - cum spunea - „lumea creştină a primit de la Israel biblia, patriarhii, legământul, legea, cinstirea
corectă a Lui Dumnezeu, promisiunile şi pe Mesia”.
Pastorul a menţionat că în viitor, Dumnezeu va restaura Israelul nu doar ca şi naţiune, ci şi pe plan spiritual şi
acest eveniment va aduce împăcarea şi înălţarea omenirii faţă de Tatăl. Németh susţine că în schimb
antisemitismul si miscările anti-Israel „ privează naţunile de binecuvântările Lui Dumnezeu, distrug societăţile şi
împiedică creşterea comunităţilor creştine”. Responsabilitatea creştinilor din Europa este - în antiteză cu anii 30
- să contracareze eficient „propaganda diabolică împotriva lui Israel şi al evreilor ” – a declarat pastorul,
amintind că şi în Ungaria este o luptă permanentă, deoarece în Ungaria funcţionează unul dintre cele mai
puternice partide politice antisemite din Europa, susţinut de către Iran.
Această nouă provocare inseamnă o responsabilitate mai mare pentru creştini, să-şi informeze naţiunile,
despre ce a prorocit şi prorocul Ieremia:
"Ascultaţi Cuvântul Domnului, neamuri şi vestiţi-l în ostroave
depărtate! Spuneţi: ,Cel ce a risipit pe Israel îl va aduna, şi-l va păzi cum îşi păzeşte păstorul turma.” (Ier.
31,10). Németh Sándor a atras atenţia asupra faptului că propaganda iraniană face tot posibilul să dea o
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