WIADOMOŚCI Z IZRAELA
Kolejny trudny dzień, dzień
zwycięstw i porażek, smutków i
radości... „Weselcie się z
weselącymi się, płaczcie z
płaczącymi”. (Rzym. 12,15)
To już 40 dzień naszych modlitw, a
w pewnym sensie także „śledzenia”
wydarzeń w Izraelu i „bycia” z tymi,
którzy potrzebują nas i naszych
modlitw. Myślę, że jest to bardzo
ważne, gdy chcemy modlić się o
Izrael i zbawienie Żydów – o to, aby
poznali swojego Mesjasza, który ich
nigdy nie odrzucił i wkrótce do nich
powróci. Istotnym jest, by wiedzieć
przez co przechodzą i poznawać ich
lepiej, byśmy wtedy, gdy spotykamy
się z Żydami, czy to w Polsce czy w
Izraelu, wiedzieli, co czują i jak
wygląda ich rzeczywistość, aby
docierać do ich serc i błogosławić
siebie nawzajem. Pamiętajmy, że
Bóg postanowił, iż będzie sądził
narody wg. ich stosunku do Żydów,
otrzymają błogosławieństwo lub
przekleństwo. Ciekawym jest
również, że fragment z Ewangelii
Mateusza dotyczący dnia sądu
narodów, w którym Jezus mówi:
„…łaknąłem, a daliście mi jeść,
pragnąłem, a daliście mi pić, byłem
przychodniem, a przyjęliście mnie,
byłem nagi, a przyodzialiście mnie,
byłem chory, a odwiedzaliście mnie,
byłem w więzieniu, a
przychodziliście do mnie” (Mt. 25,3146), niezależnie od tego co do tej
pory myśleliśmy o tym fragmencie,
rabini-pastorzy mesjańscy odnoszą
go do naszego stosunku do Żydów.
„…cokolwiek uczyniliście jednemu z
tych najmniejszych moich braci,
mnie uczyniliście”.

Bóg od początku Biblii do jej końca ma
szczególny plan dla nas wszystkich,
ale jego bardzo ważną częścią są
Żydzi, nasi bracia i siostry w Mesjaszu.
Bożym planem jest również niszczenie
wszelkiego muru nieprzyjaźni i urazów
(Ef. 2,12-14). Możemy tego dokonywać
przez modlitwy, przebaczenie i zmianę
serca, jak również będąc
„Ambasadorami Pokoju” w naszych
relacjach (Mt. 5,9). Bądźmy tymi,
którzy czynią pokój i przez to są
nazwani Synami Bożymi, w odwadze,
w modlitwie, stając tam, gdzie jesteśmy
za Izraelem, który potrzebuje naszego
wsparcia! 40 to ilość dni, które Jezus
spędził na pustyni judzkiej przed
wyruszeniem do swojej służby, dzięki
której jesteśmy tu, gdzie teraz. Niech
ten czas modlitw będzie również dla
nas czasem przełomów i Bożych
błogosławieństw, byśmy uczyli się
łamać dzieła diabelskie i ogłaszali
Boże zwycięstwo zawsze o cokolwiek
się modlimy... A Bóg, który sam siebie
nazywa Bogiem Izraela, niech również
będzie z nami! A teraz kolejna porcja
wiadomości do modlitwy: 22 listopada
2015. w Izraelu miały miejsce trzy
poważne ataki terrorystyczne. Zginęła
młoda dziewczyna, Hadar.

Po południu palestyński terrorysta
ugodził śmiertelnie nożem w głowę,
szyję, plecy i żołądek, dziewczynę
czekającą na autobus koło osiedla
żydowskiego Gusz Etzion w Judei.
W pobliżu znalazł się żołnierz z
brygady Kfir, który zastrzelili
napastnika, udaremniając dalsze
ataki. Jednakże ciężko ranna
izraelska dziewczyna zmarła.

Zamordowana Hadar Buchris (21
lat) z miejscowości Tzfat

Palestyński terrorysta staranował rano
taksówką żydowski samochód koło
miasteczka Kfar Adumim w Judei (na
wschód od Jerozolimy), a następnie
wyszedł z zamiarem przeprowadzenia
ataku nożowego. Obecni w pobliżu
izraelscy żołnierze zastrzelili
napastnika, ratując życie jego ofiary.
Ranny został jeden Izraelczyk. Kolejne
ocalone życie.

Wcześniej, palestyńska terrorystka
w Samarii, usiłowała ugodzić
nożem Żydówkę, a kiedy jej się to
nie udało, próbowała samochodem
wjechać w ludzi. Została
zastrzelona przez cywila i żołnierzy
z pobliskiej bazy. Atak udaremniony,
ocaleni kolejni ludzie.

„Rzełomowa decyzja rządu
izraelskiego.
22 .11. 2015. rząd ogłosił plan
utworzenia pięciu nowych miast na
pustyni Negew. Premier Netanjahu
oznajmił, że decyzja ta jest
„historycznym dniem dla Izraelczyków”.
Powiedział: „Budujemy pięć nowych
miast na Negewie. Jest to wielkie
wydarzenie. Nowe miasta zostaną
zbudowane obok infrastruktury
istniejących już miast, aby uniknąć zbyt
wielkich szkód dla środowiska”.

Wiadomości oraz zdjęcia zebrał
Jarosław Papiór

Korekta oraz opracowanie graficzne
Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu

