DEN VERDENSVIDE ANTISEMITTISMEN
Det finns mange mennesker i ledende stillinger som er
engasjert i en de legitimerings-kampanje mot Israel. Denne
kampanje kommer fra læreinstitusjoner og universiteter
hvor lærerne bruker sin undervisning til å demonisere
staten Israel.
Disse angrepene kommer fra forskjellige steder av verden, men
en kan tydelig se at det er en koordinert og systematisk
kampanje som tar sikte på å fremstille Israel som en apartheidstat og en stat som
bryter menneskerettighetene. Den gamle frasen kjenner vi, den som hårdnakket
hevder at Israel har okkupert palestinernes land. Dette til tross for at vi vet fra
historien at palestinerne ikke har noen historie som knytter dem til Israels land.
De har aldri figurert som eget folk og aldri hatt en egen stat. Det er mildt sagt en
total fordreining av sannheten om jødefolket og palestinerne og vitner om enorm
historieløshet når det gjelder både jøder og palestinere.
Hitler og jødene
Før andre verdenskrig hadde fiendebildet bygd seg opp i den gang HitlerTyskland. Hitler og hans parti med god hjelp fra den katolske kirken og visse
protestantiske kirker, klarte å undergrave jødenes posisjon i Europa og skape et
vrengebilde av jøden, noe som kulminerte i Holocaust eller jødeutryddelsen.
Denne styggedommen kom fra ett land og spredte seg til andre land i Europa som
var alliert med Hitler.
Araberstatene
I dag er det slik at angrepet på jødestaten Israel kommer fra mange hold og
mange land i verden. I dette bildet finner vi spesielt araberstatene som er besatt
av tanken på å fjerne jødene fra sitt land og skape et Midtøsten som er
”judenrein”. For å nå dette målet bruker de FN hvor også Israel er fullt medlem.
Israel har ingen nytte av å være medlem i FN. Utallige fordømmelser og noter har
haglet over Israel og det ser ut til å fortsette. Det ser ut til at den eneste venn
Israel har i FN er USA. Når vi ser på FN i dag, minnes i alle fall jeg det ordet som
står skrevet at ”hele verden ligger i det onde”.
Anti-israelske jøder
Det som også er utrolig og merkelig er at det finns jøder i USA som er antiisraelske jøder. Nylig ble det avholdt en bønn- og fasteperiode for jøder i Amerika.
Det kom 1000 jøder til denne bønne- og fasteperioden. Fasten ble ledet av Gerald
Steinberg of Bar Ilan University. Til denne bønne- og fastekonferansen kom det
fremtredende rabbinere og andre jøder som var på vei til å bli rabbinere. Deres
bønner var at Israel måtte bli snillere og behandle palestinerne med større
respekt.

Liberale trossamfunn
En annen gruppe som ønsker å demonisere Israel og frata dem rett til selvforsvar
er liberale protestantiske kirkesamfunn. Det er åpenbart at disse er de innenfor
kristenheten som holder seg til erstatningslæren hvor kirken har tatt Israel plass.
Da er det ikke lenger nødvendig med staten Israel og landet kan likegodt tilhøre
araberne, for de kan ikke se at jødene lenger har noen plass i Guds planer.
Heldigvis er det mange andre og konservative innenfor kirken som ikke holder på
denne vranglæren, men tror at Israel fremdeles har en plass i frelseshistorien og
vil igjen få oppleve Guds inngrep i tidens fylde. Disse teller millioner av kristne
som hver dag ber for Israel og velsigner dem.
Fagforeningene
Så har vi fagforeningene i store deler av verden. Disse fagforeningene har gjort
mye for arbeiderne og løftet opp tusener av alminnelige mennesker til et mer
verdig liv. Men i den senere tid har vi sett at fagforeningene tar del i debatten om
Israel og Midtøsten. Det har hendt både i England og andre steder at
havnearbeiderne har fått beskjed av sine fagforeningsledere at de ikke skal losse
eller laste skip som kommer fra eller skal til Israel. Stadig flere fagforeninger
slutter seg til slike boikottaksjoner og vi kommer til å se at det vil skje i langt
større grad i tiden som kommer.
Medias rolle
Mye av skylden for denne hatkampanjen og dens utbredelse skyldes media. Media
betyr aviser, magasiner, radio, TV og internett. Det er ikke bare aviser og
magasiner i de tradisjonelle hat-landene som sprer denne giften, men også i USA
er dette et utbredt fenomen. Blant disse finner vi først og fremst New York Times.
Andre aviser følger opp med sine løgnhistorier eller halvsannheter eller ved å
unnlate å legge til viktige opplysninger som f. eks. at en palestiner ble skutt fordi
han forsøkte å utløse en terrorbombe på kroppen…
Hvor kommer det fra?
Dette er den skjulte kilden til opprør mot Israel og er et fenomen som er inspirert
av avgrunnen. Vi som tror på Bibelen og tror på Israels frelse, vet nøyaktig hvor
dette hatet kommer fra. Det kommer fra djevelen, han som er løgnens far og har
vært en morder fra begynnelsen. Fordi kilden til demoniseringen ligger skjult, er
det nesten umulig å komme denne urettferdigheten til livs.
Israel er truet
Israels eksistens er truet av to fiender. Den første ser vi tydelig. Den alvorligste
faren kommer fra radikale muslimske stater eller grupper, som hvis de får
atomvåpen, vil de bruke dem mot Israel. Amerikanerne har advart Israel om at
det sjiamuslimske Iran er kun ett år fra å ha sin første atombombe klar. Pakistan
er også en sterk muslimsk stat, men hovedsakelig sunnimuslimsk. Landet
befinner seg i et stort vakuum og har en svak regjering. Pakistan er plaget av
korrupsjon og opplever stadige bombeangrep fra radikale muslimer og Taliban.

Det eksisterer en tilstand av krig i landet med stadige kamper også i
grenseområdene mot Afghanistan. Taliban sikler etter å få kontroll over
Pakistans atomvåpen som de vil bruke mot USA og Israel. Pakistan er også i en
svært dårlig situasjon rent økonomisk. Med store jordskjelv og enorme
flomkatastrofer settes landet tilbake flere tiår.
Den andre faren med denne demoniseringskampanjen er at den vil presse Israel
til å gi etter for urimelige ja. Vanvittige krav kommer fra palestinerne eller fra
andre, f. eks. fra EU eller enda verre, fra arabiske stater som f. eks. Jordan eller
Egypt. Israel trenger forbindelser med stater i verden og enhver Israels regjering
vil strekke seg langt for å oppnå anerkjennelse. En svak regjering vil komme til å
gi etter og gjøre saken enda verre for seg selv. Det verste er at Israel går med på
kravet om å trekke seg tilbake til grensene slik de var i 1967. Går de med på det,
blir neste kravet til grensene 1948 og dermed har i grunnen staten Israel opphørt
å eksistere. Det er viktig at Israel står fast i den trengselstid som kommer over
dem. Vi skal støtte Israel og be for dem.
Skriftsteder:
Dette utsagnet er Herrens ord om Israel. Så sier Herren, som utspente himmelen
og grunnfestet jorden og dannet menneskets ånd i hans indre: Se, jeg gjør
Jerusalem til en tumleskål* for alle folkeslagene rundt omkring. Når Jerusalem
blir beleiret, skal det også gå ut over Juda. Det skal skje på den dagen at jeg vil
gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene. Alle som løfter på den, skal såre
seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det. Sak 12:1-3
- For jeg vil samle alle hedningefolkene til krig mot Jerusalem. Byen skal bli
inntatt, husene plyndret, og kvinnene bli skjendet. Halvdelen av byen skal måtte
gå i landflyktighet, men resten av folket skal ikke bli utryddet av byen. Sak 14:2
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