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1. Wczoraj w Jerozolimie 20
chrześcijan Chińczyków
demonstrowało w poparciu dla
Izraela. Mieli ze sobą banery w
języku hebrajskim i angielskim:

Odwiedziliśmy Jad Waszem (*Muzeum
Holokaustu). Za wszystkie te męki,
jakie przeszliście w ciągu 1700 lat
odpowiedzialni są chrześcijanie. To, co
wam zrobiliśmy było ciężkie i bardzo
brutalne”.

(Foto: Banery z napisami: „Przepraszamy”,
Pocieszajcie, Tak, Pocieszajcie Mój lud!”)

(Foto: Baner z napisem „Jesteście kapłanami
i sługami Pana (Boga)”)

Rozdawali też ulotki w formie listu:
„Przepraszamy. Żydzi, wierzymy w
waszego Boga, tak jak Rut w
Tanachu (Biblii). Piszemy ten list,
żeby was przeprosić. Naprawdę
żałujemy tego, co chrześcijaństwo i
chrześcijanie zrobili Żydom od IV
wieku. W XI wieku krzyżowcy
splądrowali żydowskie tereny i
zamordowali wielu Żydów. W XV i
XVI w. wielu Żydów spłonęło w ogniu
inkwizycji. W XVI w. chrześcijański
reformator wydał surowe rozkazy w
stosunku do Żydów (*Mowa o M.
Lutrze), a w XX w. 6 milionów Żydów
zginęło przy zgodzie i milczeniu
Kościoła.

*Chiny przeżywają obecnie wielkie
poruszenie i ożywienie duchowe
chrześcijan, którzy odkrywają swoje
korzenie związane z Żydami i Izraelem.
Wielu przyjmuje Jezusa Mesjasza jako
swojego zbawiciela. Wiedzą też, jak
ważne dla duchowego przebudzenia
jest rozprawienie się z grzechami i
przekleństwami często trudnej i
skomplikowanej przeszłości. Ten, kto
potrafi się z nią zmierzyć i rozprawić,
doznaje uwolnienia od samego Boga.
„Jeśli wyznajemy grzechy swoje,

wierny jest Bóg i sprawiedliwy i
odpuści nam grzechy, i oczyści nas
od wszelkiej nieprawości”. I Jn.1,9;
(II Sam. 21,1.14) „I będę błogosławił
błogosławiącym tobie…” I Mojż. 12,3
Być może więc w najbliższym
czasie zaobserwujemy potężne
przebudzenie i błogosławieństwo
nad Chinami.

W Biblii Izrael nigdy nie nazywał się
Palestyną! Jest to ziemia obiecana
przez Boga Izraelowi na wieki! (I Mojż.
13,15) (Jerozolima nigdy nie była też
stolicą żadnego państwa
palestyńskiego ani muzułmańskiego!)

2. Wg jewishpress, na posiedzeniu
Knesetu dr Anat Berko z partii Likud
rozpoczęła międzynarodowy kryzys,
gdy powiedziała, że Arabowie żyjący
w Izraelu i w innych krajach, nie
potrafią wymówić nazwy, którą
wybrali na nazwę swojego kraju w
przyszłości: „Palestyna”! Problemem
jest to, że w ich języku (arabskim)
nie ma takiego dźwięku – litery „P”.
Nie ma również tzw. „narodu
palestyńskiego”.

3. Dwie 14-letnie Arabki z Ramle, które
tydzień temu zaatakowały ochroniarza,
zostały oskarżone o próbę morderstwa
i zostania Shahidkami
(„męczenniczkami-terrorystkami”).
(Foto: Dr Anat Berko)

*Nazwę tę zastosowali Rzymianie
już po śmierci i zmartwychwstaniu
Jezusa, po pokonaniu kolejnego z
powstań żydowskich w Izraelu (135
r. n.e.) celem upokorzenia Żydów
kochających swą ojczyznę Izrael.
Plisztim (hebr. najeźdźcy), bo tak się
nazywali w Biblii (u nas
przetłumaczone jako „Filistyni”),
mieszkańcy nadmorskiej Gazy i
okolic, wyginęli pokonani wcześniej
przez izraelskiego króla Dawida.
Zniknęli ok. 500 r. P..n.e.

4. Szabak (tajne służby). Ich nowym
szefem został 55-letni Nadav
Argaman, żonaty i ojciec trojga
dzieci. Zamieni Yorama Cohena,
który kończy swoją 5-letnią
kadencję.
5. Minister bezpieczeństwa
wewnętrznego planuje stworzenie
wydziału do egzekwowania prawa w
sektorze arabskim, zachęcając do
rekrutacji palestyńskich Arabów
(muzułman) w szeregi policji.
Oczekuje się, że na czele tego
wydziału stanie Jamal Chachrush w
randze generała w policji izraelskiej.

*Jak widać w praktyce, palestyńscy
Arabowie zajmują wysokie stanowiska
w urzędach w Izraelu – począwszy od
sądu najwyższego, parlamentu.
Jednakże wszelkie akty popierania
terroryzmu, jak to miało miejsce
ostatnio w przypadku palestyńskich
członków parlamentu, są ścigane ze
względu na znaczenie przestępcze.
Takiego typu demokracji nie
znajdziemy nigdzie na całym Bliskim
Wschodzie, niezależnie od tego, co
mówią organizacje bojkotujące Izrael.

Wiadomości oraz zdjęcia zebrał
Jarosław Papiór
(Foto: Arabsko-palestyński generał policji
izraelskiej, Jamal Chachrush)
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