
Marsz Poparcia dla Izraela 10.01.2016r.

Zwracam się do wszystkich ludzi dobrej woli i chrześcijan ze wszystkich kościołów i wspólnot.
 Spotkajmy się w Warszawie, 10 stycznia 2016 roku, i przejdźmy razem w pokojowym „Marszu poparcia 

dla Izraela.” Niech naszepoparcie dla narodu żydowskiego będzie słyszane i widziane. 
Będzie to również marsz modlitewny za Izrael i narody.

Premier Izraela Beniamin Netanjahu w przemówieniu wygłoszonym 1 października 2015r. 
na na Forum ONZ powiedział m.in. następujące słowa:

„Wierzcie mi,  dużo łatwiej jest milczeć.  Jednak przez cały okres naszej historii naród żydowski 
poznał wysoką cenę milczenia. I jako premier żydowskiego państwa i jako osoba, 

 która zna historię,  nie zgadzam się na to milczenie.”

Wobec trwającej w Izraelu 3 intifady, kiedy zabijani są niewinni ludzie,  w tym kobiety i dzieci –
stańmy za Izraelem.

Z nową siłą podnosi się antysemityzm w Europie i na świecie, wzmaga się islamski terroryzm.–sprzeciwmy się.

WWobec licznych i niesprawiedliwych rezolucji ONZ skierowanych przeciwko Izraelowi –stańmy za prawdą.

Wobec takich wydarzeń jak spalenie kukły Żyda we Wrocławiu –powiedzmy NIE!

XX wiek przepełniony był skrajnym antysemityzmem, podnosił się narodowy socjalizm i faszyzm, 
doprowadziło to do zagłady milionów ludzkich istnień,  w tym 6 milionów Żydów. Dzisiaj identyfikujemy 

się ze słowami premiera Beniamina Netanjahu i podobnie jak on: nie będziemy milczeć!

Pragniemy,  żeby z ziemi Polin podniósł się głos poparcia dla Izraela. Chcemy publicznie pokazać,  że jako 
Polacy i chrześcijanie wspieramy Izrael i sprzeciwiamy się antysemityzmowi.

ZZwracam się do wszystkich,  którzy wierzą,  że obietnica 
dana Abrahamowi przez Boga,  jest  niezmiennie aktualna.

„Uczynię ciebie naród wielki i będę ci błogosławił,  i uczynię sławnym imię twoje,  tak, 
 że staniesz się błogosławieństwem. 

I będę błogosławił błogosławiącym tobie,  a przeklinających cię przeklinać będę.” 
Księga Bereszit, Rodzaju,  1 Mojżeszowa 12, 2-3.

Trasa pokojowego marszu: 
od od pl. Grzybowskiego do siedziby ambasady Izraela przy ul. Krzywickiego.

Początek o godz. 13: 30. Zakończenie marszu przewidywane jest około godz. 15:30

Serdecznie zapraszam!
Edward Ćwierz

Kościół Chrześcijański „Wieczernik- Wspólnota Namiot Dawida” w Warszawie.


