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V týchto dňoch s bolesťou sledujeme udalosti posledných dní v Izraeli práve v čase, keď si občania
pripomínali sviatok Dňa Jeruzalema, moslimovia Ramadán a celý štát 73. výročie vyhlásenie nezávislosti
Izraela.
Odsudzujeme ostreľovanie územia Izraela, jeho civilných cieľov a infraštruktúry z Gazy, ktorá je pod
palestínskou samosprávou. Smrtiace rakety sú vystreľované priamo na mestá a kibuce v oblastiach
susediacich s Gazou a na juh Izraela, ako aj na Jeruzalem ako spirituálne centrum judaizmu, kresťanstva
a islamu, na centrá Tel Aviv, Herzlija a iné časti.
Zároveň odmietame dezinformačnú propagandu o snahe židov zaujať Chrámovú horu a zbúrať mešitu
Al – Aksa, ktorá predchádzala vypuknutiu násilia. Dôkazom udržania súčasného stavu je možnosť pre 17.000
moslimov pokojne sláviť sviatok Ramadán, ako sa udialo dňa 13.5.2021 na Chrámovej hore.
Napriek všetkých ťažkým udalostiam podporujeme štatút Jeruzalema ako jednotného nedeliteľného
hlavného mesta Izraela. Vyjadrujeme hlboké uznanie, aj keď ihneď od vyhlásenia nezávislosti až do dnes
Izrael čelí útokom na svoju územnú celistvosť, na právo na existenciu a neustále bola a je ohrozovaná jeho
bezpečnosť, že Izrael kontinuálne vyvíja úsilie na pokojné a mierové riešenie.
Je smutné, že od roku 2005, kedy Izrael odovzdal kontrolu v Gaze a stiahol svoju vojenskú techniku z jej
územia, sa južné oblasti Izraela v priebehu pár rokov a v dnešnom čase už celý Izrael stali terčom masívnych
raketových útokov teroristických hnutí, ktoré vzburou dosiahli v Gaze kontrolu.
Obdivujeme, že Izrael je jedinou demokraciou v oblasti Blízkeho východu. Oceňujeme, že Izrael garantuje
slobodu vyznania a verejného praktizovania viery rôznym náboženstvám a zabezpečuje pokojný civilný život
arabom žijúcim v Izraeli. Arabi majú vlastné politické strany, zastúpenie v Knessete, vlastné školstvo a prístup
k štúdiu na izraelských univerzitách, zabezpečenie lekárskej starostlivosti v izraelských nemocniciach, právo
na poberanie sociálnych podpôr.
O to viac nás mrzí, že nevinné obyvateľstvo sa stalo terčom teroristov a agresívnej politiky palestínskych
skupín, ktoré sú podporované finančne a materiálne zo zahraničia. Cítime zahanbenie, že ako občania
Európskej únie sa musíme prizerať na to, že EÚ sa stala finančným a morálnym podporovateľom proti
izraelskej politiky, sponzorom palestínskych organizácií, ktoré financie používajú na podporu terorizmu.
Podporujeme právo Izraela na obranu a použitie primeraných donucovacích prostriedkov tam, kde nie je
možné dosiahnuť politickú dohodu o ukončení násilia. Považujeme za povinnosť, aby každý demokratický
štát chránil bezpečnosť svojich obyvateľov.
Je nám ľúto každej nevinnách obetí, vyjadrujeme hlbokú sústrasť pozostalým, súcit tým, ktorí sú vystavení
traumatizujúcim okolnostiam.
Modlíme sa za skoré ukončenie tohto eskalujúceho konfliktu, ktorý spôsobuje veľké rany v celom Izraeli.
Modlíme sa za pokoj Jeruzalema, za pokoj Izraela.
Modlíme sa, aby Chrámový vrch patril tým, ktorí uctievajú.
Modlíme sa, aby sa skoro naplnil Žalm 15/1-3:
Pane, kto smie byť hosťom v tvojom stane? Kto môže bývať na tvojom svätom vrchu?
Ten, kto žije bezúhonne, kto koná spravodlivo, kto zo srdca hovorí pravdu,
kto neškodí jazykom, kto neubližuje druhému, kto nepotupuje blížneho.
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