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W Izraelu również świątecznie ze
względu na wiele grup
chrześcijańskich, które się tam
rozwijają.
Świętowanie w Izraelu.
Mamy właśnie ciekawy przykład
chrześcijan w Izraelu.
Załączam aktualne zdjęcia dwóch
skrajnych grup, jedną stanowią
arabscy chrześcijanie, którzy
kochają Izrael, wiedzą, że jest to ich
wspólna ojczyzna z Żydami i chcą
ramię w ramię z Izraelczykami
służyć jej i ją bronić. Zdają sobie
sprawę, że wspólne relacje i
działania są podstawą pokoju i
bezpieczeństwa dla wszystkich
mieszkańców.

(foto: Gabriel Nadaff z wizytą wigilijną u
arabskich chrześcijan w armii izraelskiej)

Są też arabscy chrześcijanie,
negujący wszelkie prawa Żydów do
ich ziemi, obiecanej im przez Boga.
W ten sposób chcą zjednać sobie
przychylność muzułmańskich
Arabów.

(foto: Arabscy chrześcijanie w Betlejem przy
udekorowanej choince ze zdjęciami arabskich
„bohaterów” terrorystów, którzy zginęli mordując
Żydów!)

Módlmy się o tą skomplikowaną
sytuację, aby również „Całe Pismo
Święte” tzw. Stary i Nowy Testament
razem (2Tym3,16-17), było
największym autorytetem dla
wszystkich chrześcijan, a nie jedynie
wybierane jego fragmenty. Módlmy się
aby Żydzi widzieli w chrześcijanach
kogoś kto ich kocha, szanuje, a nie
nienawidzi. Byśmy stawali się dla nich
braćmi i siostrami w potrzebie i by sami
zadawali pytania o Mesjasza którego
miłość będą widzieć w tym co robimy z
miłości do Niego i Jego ludu(1Jn 3,18).
Interesująca wiadomość pojawiła się w
jednej z Izraelskich stron
informacyjnych. Jej tytuł brzmi:
„Ewangeliczni chrześcijanie pokazują
swoje prawdziwe kolory”. Artykuł
związany jest z oburzeniem
wywołanym tym, iż wraz z darami dla
społeczności przygranicznych przy
Strefie Gazy, załączane były
ewangelizacyjne traktaty
chrześcijańskie, oraz Biblie. Cała ta
„pomoc” została zwrócona i uznana
jako działalność „misjonarska”.

(foto: zwrócone dary)

W Izraelu słowo „Misjonarz” lub
„misja” ma bardzo zły wydźwięk i od
razu skazuje działania lub ludzi tak
nazwanych na odrzucenie. Są też
specjalne organizacje, które
zwalczają działalności uznawane
jako „misjonarskie”. Być może dla
nas takie działania są jak najbardziej
normalne, jednak jeśli leży nam
naprawdę na sercu zbawienie
Żydów, musimy mieć na względzie
trudną i bolesną historię tego
narodu, który był wielokrotnie
nawracany na chrześcijaństwo siłą
(przez misjonarzy), a często nawet
mimo nawrócenia byli mordowani,
paleni tylko ze względu, na to, że
byli Żydami. Ten ból jest głęboko
zakorzeniony w sercu tego narodu i
jedynie Boża miłość i zrozumienie z
jakim podejdziemy do nich może go
uleczyć.
Módlmy się, by Bóg zmieniał i
uwrażliwiał nasze serca w relacjach
z Jego ludem, abyśmy sami mogli
poznawać Jego serce, jakie ma dla
swego ludu (Iz.43,4-7 ; Zach.8,2).
Siły bezpieczeństwa aresztowały w
nocy na terenach Judei i Samarii
pięciu poszukiwanych Arabów.
Arabowie obrzucili kamieniami
samochód Patriarchy łacińskiego,
który odwiedził Betlejem w związku
z Bożym Narodzeniem.

Nie było rannych, uszkodzeniu uległ
jego samochód. Po opuszczeniu przez
Patriarchę tego miejsca, rozpoczęły się
tam rozruchy. Z drugiej strony
zdziwieni Arabowie ogłosili, że w tym
roku miało miejsce bardzo mało wizyt z
okazji Bożego Narodzenia w Betlejem.
Puste hotele, sklepikom grozi
zamknięcie. Jakoś dziwnie nie potrafią
połączyć tych faktów…

(foto: Patriarcha Łaciński z Jerozolimy)

(foto: rozruchy w Betlejem)

Podczas rozruchów terrorystka
próbowała przejechać żołnierzy
Magabu ustawionych koło wioski
Silwad w Binyamin (Samaria). Nie ma
rannych, terrorystka została
zlikwidowana.
W tym samym czasie podczas ciężkich
rozruchów na granicy z Gazą od ognia
IDF zabity został 22-letni Arab.
60-letnia Izraelka została ranna od
kamieni rzuconych w jej samochód
koło Bet-El. Siły bezpieczeństwa
przeszukują teren.

Siedemnastoletnia dziewczyna
kilkakrotnie raniona nożem w nocy z
Piątku na Sobotę w Kiriat Malachit.

(foto: wybita szyba w samochodzie rannej
kobiety)

Żebyśmy uzmysłowili sobie jakiego
rodzaju kamienie służą do ataku na
samochody załączam zdjęcie
użytego w tym ataku kamienia.
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