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Turystyka w Izraelu i krótkie
przemyślenia.
Chciałbym tym razem podzielić się
kilkoma myślami.
Dzięki wydarzeniom, które
otrzymujemy, możemy
zaobserwować wiele ataków i
przerażających scen w życiu
Izraelczyków/Żydów.
Ciężko się z tym pogodzić, jednak
Izrael stoi wobec takich zagrożeń w
mniejszym lub większym stopniu od
początku swojego powstania w 1948
roku.
W tych wszystkich wydarzeniach i
zagrożeniach Izraelczycy, pomimo
wielu różnic, stają się sobie bardziej
bliscy.
Doświadczają również wielu ataków i
bojkotów na świecie. Cenią jednak
tych, którzy ich błogosławią i okazują
praktyczne wsparcie.
Dla tych, którzy przyjeżdżają do
Izraela, starają się oni stworzyć jak
najbezpieczniejsze warunki.
To dlatego praktycznie od początku
tej fali ataków żadnemu turyście z
zagranicy nic się nie stało.

W wiadomościach z Izraela starałem
się również wyraźnie zaznaczać
miejsca ataków, dopisując w
nawiasach np. „Hebron”, „Samaria”.
Wszystkie te miejsca są zasadniczo
obszarami tzw. „Zachodniego Brzegu”
(biblijna Samaria), do których turyści
raczej nie jeżdżą, a w sytuacjach
zagrożenia wojsko nikogo tam nie
wpuszcza. Drugim miejscem jest część
tzw. „Wschodniej Jerozolimy” z Bramą
Damasceńską, która jest pierwszym
obiektem po stronie arabskiej na
Starym Mieście, gdzie wojsko
dokładnie kontroluje podejrzane osoby,
dlatego żołnierze właśnie tam byli
kilkakrotnie celem ataków. (*Na mapce
kolorem zielonym zaznaczone są
obszary zamieszkałe i oddane pod
zarządzanie Palestyńczykom.
Dodatkowo kolorem niebieskim
zaznaczyłem miejsca, o których często
słyszymy w związku z atakami i prób).

Gdy czyta się arabską prasę,
najbardziej zdumiewające jest to, że
Arabowie („Palestyńczycy”)
narzekają i kompletnie nie
rozumieją, dlaczego coraz mniej
turystów ich odwiedza w sklepikach i
kawiarenkach np. w Betlejem.
Uważają, że to oczywiste i wszyscy
powinni wiedzieć, iż ich celem są
wyłącznie Żydzi. W swej „kulturze” i
fanatyzmie uczą tego nawet małe
dzieci i nie widzą nic złego w
zabijaniu.
Dlatego tak ważna jest nasza
modlitwa o ten kraj i ludzi, którzy
potrzebują zbawienia i pokoju w
Mesjaszu.
Cieszę się ogromnie, że możemy
tworzyć grupę wierzących, którzy są
zainteresowani Izraelem, narodem
stanowiącym „źrenicę Bożego oka”
(Zach. 2,12), z którym są związane
obietnice i proroctwa – również te,
które jeszcze się nie wypełniły, w tym
wielkie przebudzenie i przyjście
Mesjasza do Jerozolimy. Bóg nie
skończył z Izraelem, tak jak nie
skończył z nami (mimo że
grzeszymy).
On jest wierny i kochający. Ma swój
plan dla Izraela i dla nas. Chce,
byśmy błogosławili Izrael (I
Mojż.12,3; IV Mojż. 22,12),
pocieszali ich w trudnych sytuacjach
(Iz. 40,1) i usilnie prosili o Pokój –
Szalom dla Jerozolimy (Ps. 122).
Jego planem jest również, byśmy
stali razem połączeni w Mesjaszu,
Lwie z pokolenia Judy, wszczepieni
w jedno „Drzewo Oliwne” jako
świadectwo Bożego działania dla
całego świata. To połączenie jest
pięknie wyrażone w Księdze Rut:
„…lud twój – lud mój, a Bóg twój –
Bóg mój”. Rut 1,16

Nie wspominając już o Księdze
Zachariasza, która opisuje przyszłe
świętowanie „Święta Namiotów” w
Jerozolimie w czasach ostatecznych
(Zach. 14,16-17). Tak więc widzimy, że
Bóg również i nas zaprasza do swojej
ziemi izraelskiej. Dlatego dobrze jest
odwiedzić to szczególne w Bożych
oczach miejsce i poznawać zarówno
ten kraj, jak i jego mieszkańców (Zach.
8,2; Jer. 33,9). Pamiętajmy, że
modlitwa ma moc! Widzimy to również
w Bożym działaniu, ochronie i
uzdrowieniu w Izraelu. Gdybyśmy
kiedykolwiek mieli jakieś obawy, to
nasz niebiański Ojciec aż 365 razy
powtarza w swoim Słowie: „Nie bój
się!”

Bardzo dziękuję również wszystkim,
którzy tak licznie włączyli się w akcję
„Kartki dla Żołnierzy IDF”.
Polecam się także waszym modlitwom,
ponieważ od soboty przez ponad dwa
tygodnie będę w Izraelu na
wolontariacie. Niestety nie będę mógł
tam używać internetu, ponieważ tym
razem będę w bazie wojskowej, ale z
cała pewnością opowiem tym
wspaniałym żołnierzom, jak cudowną
mamy grupę w Polsce, która modli się
o nich i błogosławi.

Załączam kilka fotografii niektórych miejsc w Izraelu.
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