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Modlitwa o Izrael, 30.03.2016

1. USA, W. Brytanii, Francji i Niemczech
żądają od ONZ podjęcia kroków przeciwko
Iranowi, który "naruszył umowę wystrzeliwu-
jąc rakiety balistyczne" (rakiety te bezpośred-
nio zagrażają Izraelowi, oraz innym pań-
stwom w regionie).
2. „Palestyńczycy” przedstawili dzisiaj klip
video, w którym twierdzą, że Izrael buduje
tunele podziemne w całym Starym Mieście
i pod Wzgórzem Świątynnym. (Oczywiście
chodzi im o rozniecenie nowych rozruchów).
3. W ciągu nocy siły bezpieczeństwa zatrzy-
mały na terenach Judei i Samarii 11 poszu-
kiwanych Arabów.

Słów kilka na temat:
„Czy w Izraelu jest apartheid?”

„W zeszłym roku Izrael uznał istnienie w swo-
ich granicach grupy chrześcijan – Aramejczy-
ków. Jest to coś, czego nigdy nie zrobił ani
nie zrobi żaden naród arabski lub muzułmań-
ski na Bliskim Wschodzie. Izrael uznał od-
rębną grupę etniczną i religijną: rdzenny lud
starodawnego «Żyznego Półksiężyca».
Izrael nie tylko wspiera chrześcijan i inne
mniejszości – Druzów, muzułmanów, baha-
jów, wszystkich – ale daje im też pełne pra-
wa obywatelskie, wolność i możliwość po-
kojowego istnienia oraz praktykowania
swojej wiary według własnego uznania.
Mają także możliwość rozwoju jako mniej-
szość z wszystkimi implikacjami różnic kul-
turowych. Na przykład, Arabowie są mile
widziani w Izraelskich Siłach Obronnych
(IDF), ale w odróżnieniu od Żydów nie pod-
legają obowiązkowi służby wojskowej.

Pierwszy premier Izraela, Dawid Ben Gurion,
nie chciał, by Arabowie czuli, że są zobowią-
zani do walki ze swoimi «braćmi».
W Izraelu członkowie mniejszości chrześci-
jańskiej i muzułmańskiej pełnią wszelkiego
rodzaju wysokie funkcje - tak samo jak każ-
dy żydowski Izraelczyk, który pragnie zrobić
karierę. Chrześcijanin maronita, Salim Ju-
bran, jest sędzią Sądu Najwyższego.
Wbrew propagandzie nie ma tam żadnego
«apartheidu» i żadnych dróg, po których
mogą podróżować tylko Żydzi. Takie drogi są
natomiast w Arabii Saudyjskiej i są one
prawdziwymi drogami apartheidu, ponieważ
tylko muzułmanie mogą podróżować nimi
do Mekki.
Ponadto Izrael postępuje tak w otoczeniu,
w którym większość jego sąsiadów – często
najbardziej brutalnych wrogów ludzkości –
pragnie starcia Izraela z powierzchni ziemi
i często robi, co może, by to pragnienie urze-
czywistnić. Niestety, dołącza do tego wielu
Europejczyków. Wszyscy widzieli niedawne
próby Unii Europejskiej ekonomicznego wy-
kończenia Izraela przez oznakowanie towa-
rów wyprodukowanych na terytoriach spor-
nych. To żądanie, którego nie stawia się
żadnemu innemu krajowi ze spornymi gra-
nicami, w rzeczywistości szkodzi jakimkol-
wiek perspektywom na pokój, który może
nadejść tylko ze współpracy”.
Muzułmańsko-arabscy członkowie izrael-
skiego Knesetu odrzucają prawo chrześcijan
do zachowania ich unikatowego dziedzic-
twa. 5 lutego 2014 r. członkini Knesetu, Ha-
neen Zoabi (na zdjęciu poniżej), z partii
„Zjednoczona Lista Arabska”, groziła przed-
stawicielom chrześcijan izraelskich, którzy
lobbowali w Komisji Zatrudnienia Knesetu
na rzecz prawa, pozwalającego na dodanie
przedstawicieli chrześcijan do komisji rów-
ności zatrudnienia w Ministerstwie Gospo-
darki. Zoabi odrzuciła ich oświadczenie, że
są odrębną grupą etniczną chrześcijan ara-
mejskich. Nalegała na wmuszenie im tożsa-
mości arabskiej i palestyńskiej. Ta tożsa-
mość była oczywiście równie fałszywa, jak



(Foto: Po lewej: Po prawej Major IDF, Ehab Szlajan, aramej-
ski chrześcijanin z Nazaretu i założyciel Chrześcijańskie-

go Forum Rekrutacyjnego, rekrutujący chrześcijan do
służby w IDF)

gdybyśmy my, chrześcijanie, nalegali, by Ara-
bowie nazywali siebie Indianami. Prawo to
zostało uchwalone mimo wysiłków Zoabi
i jej kolegów dzięki koalicji członków Kne-
setu – z olbrzymią większością posłów
żydowskich głosujących za jego przyjęciem.

„Społeczność, do której należę, chrześcijan
aramejskich, ma aramejsko-fenickie korze-
nie etniczne oraz język i była pierwotnie osie-

dlona w Syrii, Libanie i Iraku. W ciągu 1400
lat po podboju islamskim, chrześcijanie ara-
mejscy zostali zmuszeni do mówienia po
arabsku, a później do ucieczki ze swoich
domów w Syrii i Iraku. Nie mają żadnego sta-
tusu w państwach arabskich i islamskich
rządzonych w większości według prawa sza-
riatu. Chrześcijanie aramejscy nie mają tak-
że żadnego statusu w Autonomii Palestyń-
skiej, która rządzi teraz Judeą i Samarią”.

(„Listy z naszego sadu”, Shadi Khalloul)

Fragment oficjalnych życzeń świątecznych
z 24.12.2012 obecnego premiera Izraela
Benjamina Netanjahu do chrześcijan w Izra-
elu:

„Jestem dumny, że izraelscy chrześcijanie
mają swobodę praktykowania swojej wiary
i że w Izraelu jest kwitnąca społeczność
chrześcijańska”.
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1. Ustroń, 02.04.2016

Serdecznie zapraszamy w sobotę,
2 kwietnia 2016 r. na prelekcję pt.

„Przymierze Abrahamowe”
o godz.: 16:00.

Wykładowcą będzie Emanuel
Machnicki ze Wspólnoty „Drzewo
Oliwne”.

Miejsce:
Chrześcijańska Fundacja

Życie i Misja,
ul. 3 Maja 14, 43-450 Ustroń.

Ogólny program prelekcji: g. 16:00
– Uwielbienie g. 16:15
– Wykład 1 g. 17:00
– Przerwa g. 17:15
– Wykład 2 g. 18:00
– Zakończenie.



2. Gdańsk 2.04.2016 „MODLITEWNY TUR”. POLECAMY

Podróż modlitewna o przebudzenie i błogosławieństwo w Polsce 03.04.-09.04.2016
W ramach modlitwy o Polskę organizowaną przy udziale Mesjańskich Żydów z Rosji i nie
tylko tzw. „Modlitewny Tur” zapraszamy do kolejnych miast.

Podróż modlitewna o przebudzenie i błogosławieństwo w Polsce 03.04.-09.04.2016

Na początku kwietnia odbędzie się w Polsce podróż modlitewna. W modlitwie będą uczest-
niczyć Mesjańscy Żydzi wierzący w Jezusa oraz wierzący z różnych kościołów i denominacji.
Modlitwa i pokuta popłynie z 4 stron naszego kraju, ze wschodu i z zachodu, z południa
i północy.
Poniżej podajemy miasta startowe.
Będą nam towarzyszyć przyjaciele
z Ukrainy, a także ze Słowacji, z Biało-
rusi, Rosji i Niemiec. Będziemy modlić
się przede wszystkim na miejscach
martyrologi i narodu żydowskiego,
a także w miejscach, gdzie inne naro-
dy doznały krzywdy . Musimy wszyscy
zrozumieć jak wielkiej wagi jest spra-
wa pokuty za grzech przeciwko naro-
dowi żydowskiemu na naszej ziemi.
Prośmy Boga Izraela, aby pokazał nam
i odkrył Jego serce dla Izraela i żeby
pozwolił nam być pocieszeniem dla Jego narodu. Jeśli ktoś chciałby uzyskać więcej infor-
macji, oraz dołączyć do modlitwy (na całej trasie z wybranego kierunku, na odcinku trasy,

lub w jednym z odwiedzanych miast) – prosimy o kontakt telefo-
niczny lub e-mailowy: modlitewny.tur@gmail.com, tel. kontakto-
wy: 880 763 486

WARSZAWA
SPOTKANIE KOŃCZĄCE PODRÓŻ MODLITEWNĄ,

08.04.2016
Szalom

Wiadomości oraz zdjęcia zebrał Jarosław Papiór

Korekta oraz opracowanie graficzne
Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu


