WIADOMOŚCI Z IZRAELA
Tym razem rozpocznę od miłych
wieści.

„Wszystko zapłacone” – tak opisała
poniższą wzmiankę znajoma Żydówka
z Izraela.
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Pisaliśmy kartki dla żołnierzy, którzy
służą bezpieczeństwu mieszkańców
Izraela, ale i turystom takim jak my,
którzy odwiedzili lub odwiedzą
jeszcze ziemię Biblii, Izraela i
naszego Wspaniałego Boga –
ziemię cudów na każdym niemalże
kroku i wciąż wypełniających się
proroctw. Jeszcze wiele proroctw z
tzw. „Starego Testamentu” się nie
wypełniło. Pamiętajmy o tym!
Dlatego też mówimy, że cała Biblia
jest żywa i jest jednością, nic z niej
nie przeminęło – „ani jedna kreska”!
Niemniej jednak, jak zapowiadałem,
pierwsza tura otrzymanych kartek
została wczoraj wysłana do Izraela,
by trafiły losowo do różnych
pełniących służbę żołnierzy IDF –
„Sił Obronnych Izraela”. Miejmy
nadzieję, że staną się one dla nich i
dla nas błogosławieństwem od
samego Ojca.
Myślę, że pomysł jest ciekawy i
warty zainwestowania w niego
trochę czasu... Załączam fotografię
wysłanych kartek.

Jest to rachunek za naprawę pralki,
jaki dostał izraelski żołnierz od firmy,
która ją naprawiała. Albert, technik,
który ją naprawiał napisał: „Naprawa
200 szekli, dla żołnierzy 0 szekli”, a w
„uwagach” dodał: „Ty dbasz o nasze
bezpieczeństwo, my zadbamy o
działanie pralki” Czyż nie jest to
niezwykłe? Jak wspaniale ludzie łączą
się w ciężkich chwilach prześladowań i
terroru! W Europie bojkotuje się towary
z Izraela, a ONZ wymyśla wciąż nowe
rezolucje potępiające Izrael. (Mam
nadzieję, że ich cierpienia i życie staje
się nam bliższe przez te informacje,
które pokazują nam, z czym muszą
walczyć na co dzień).

„Byliście… dalecy od społeczności
izraelskiej i obcy przymierzom,
zawierającym obietnicę, nie mający
nadziei i bez Boga na świecie. Ale
teraz wy, którzy niegdyś byliście
dalecy, staliście się w Chrystusie
Jezusie BLISCY przez krew
Chrystusową” (Ef. 2,12-13) Am
Israel Chai!!!
25.11.2015.
W związku z sytuacją w Izraelu ONZ
wysunęło 6 kolejnych rezolucji
potępiających Izrael. Żeby było
ciekawiej, tylko kilka krajów, w tym
Kanada i USA, zaprotestowało –
większość była za potępieniem
Izraela! Nie wiem, jak zachowała się
Polska, ale jak dotąd, nasze
przedstawicielstwo również jest
nieprzychylne Izraelowi, mimo że
wszelkie informacje dot. tej sytuacji
są ogólnie dostępne. Módlmy się, by
postawa naszego kraju względem
Izraela w ONZ uległa całkowitej
zmianie, byśmy mogli być znani jako
przyjaciele Izraela w praktyce i
działaniu, a nie tylko w myślach.
(„Kto więc umie dobrze czynić, a nie
czyni, dopuszcza się grzechu” (Jak.
4,17).Kolejny atak palestyńskiego
terrorysty. Ok 15.30 na
skrzyżowaniu Al-awar koło Hebronu
miał miejsce atak terrorysty z nożem
na izraelskiego żołnierza. Żołnierz
oraz postrzelony terrorysta znajdują
się w ciężkim stanie.

Policja zamierza zablokować
swobodne poruszanie się
palestyńskich samochodów w regionie
Gusz Etzion (obszar pomiędzy
Betlejem a Hebronem), aby
powstrzymać szczególnie nasilony w
tym rejonie terroryzm. W ostatnim
czasie miało tam miejsce najwięcej
poważnych ataków z użyciem noży i
pojazdów, przez co zabitych i rannych
zostało wiele osób.
Na mapce zaznaczyłem obszar
Hebronu (Gusz Etzion znajduje się na
północ od Hebronu) oraz skrzyżowanie
Tapuach (hebr. „jabłko”), gdzie również
ma miejsce wiele ataków. Hebron jest
dla Żydów szczególnym miejscem ze
względu na groby przodków takich jak
Józef, Rachela i inni. Natomiast na
skrzyżowaniu Tapuach krzyżują się
najważniejszych drogi w Samarii –
pomiędzy największymi miastami
kontrolowanymi wyłącznie przez
Palestyńczyków. Punkt kontrolny w tym
miejscu mocno ogranicza szybkie
rozprzestrzenianie się terroru i przemyt
broni. Módlmy się o bezpieczeństwo
izraelskich żołnierzy w tych bardzo
niebezpiecznych rejonach oraz w
całym kraju.
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