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Angreb som 11. september i USA - er aldrig stoppet i Israel 

STØT ISRAEL! 
 
Jeg har altid været interesseret i spørgsmålet: Hvad er ”det onde”, og hvorfor eksisterer det her på 

planeten?   

Som søn af forældre, der overlevede Holocaust – som et menneske, der forlod Kommunismen for at 

opleve den ”Amerikanske drøm” - og som bedstefar til israelske børnebørn, har jeg brugt megen tid 

på at finde et svar på dette spørgsmål. 

 

Da jeg den 11. september i år besøgte min familie i Israel, blev uskyldige indbyggere i Sderot beskudt 

med missiler fra Gaza, som er kontrolleret af Hamas.  

På denne mindedag for uskyldige amerikanere, som døde i Twin Towers i World Trade Center i New 

York, blev det helt klart for mig, at menneskeheden ikke er delt efter nationalitet, men i grupper af 

mennesker, som på forskellig måde forstår Skaberens mål.  

 

Ifølge min ydmyge forståelse mener jeg, at Skaberen ønskede at skabe noget, så alle levende 

mennesker på jorden kunne leve i ”gode” forhold for både legeme og sjæl. Staten Israel bliver 

angrebet præcist fordi man her kæmper intenst for det gode for alle mennesker.  

 

Efter at have gennemtænkt alt dette, tog jeg for 5 år siden imod tilbuddet om at blive den 

amerikanske repræsentant for Shuva Global organisationen, og jeg opfordrer alle, som er enige med 

mig om at støtte denne kamp for det gode og bruge Shuva til at give al den mulige og nødvendige 

hjælp til Israel. 

 

Gud velsigne alle jer, der støtter Israel! 

Kærlig hilsen 

 

Arkadly Khanis, 

Bestyrelsesmedlem,  

Shuva Global, USA 

Shay Attias,  

Formand for Shuva Global 

 

 

 

 

 

 

 

Hjælp os med at gøre mere i Israel og i hele verden … 

Vi er meget taknemmelige for alle, som støtter Shuva. 

 

Hjælp Shuva med at tale Israels sag - i hele verden - og hjælpe jøder, der vender hjem til Israel. 

Du kan støtte via: 

Konto nr.: 9712-0741793075, mærket ”Shuva” – eller Mobile Pay nr. 66270 

www.facebook.com/shuva.dk – tovev@tovev.dk - telefon: 23 41 31 79 


